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                  UUuuttiisskkiirrjjee  JJäässeenniillllee 
 

    N:o 20 (125)   *   Keskiviikkona 5. syyskuuta 2012 

Toimittanut Juhani Haapasaari 

 

 

GAT ohitti neuvottelukäytännön  

IAU ei allekirjoita esitettyä 

rinnakkaissopimusta
  
Finnair Engine Services Oy 

GA Telesis, LLC 

 

Ilmailualan Unionin hallitus 

totesi kokouksessaan tänään, 

ettei edellytyksiä GA Telesis, 

LCC:n yksipuolisesti esittä-

män yrityskohtaisen työeh-

tosopimuksen solmimiselle 

ole. Sen sijaan valmiudet 

paikallisiin neuvotteluihin 

voimassa olevan työehtoso-

pimuksen pohjalta ovat ole-

massa. 

 

Tausta 

Finnairin päätettyä lopettaa 

moottoreidensa korjaustoi-

minnan Suomessa, GA Te-

lesis, LLC, eli lyhyesti GAT, 

on ilmoittanut kiinnostukses-

taan jatkaa osittain Finnair 

Engine Servicesin ulkopuoli-

sille asiakkailleen harjoittamaa 

korjaustoimintaa. 

GAT:n palvelukseen siirtyvien 

työntekijöiden työehtojen osal-

ta yritys ei kuitenkaan ole 

valmis noudattamaan voimas-

sa olevia työehtosopimuksia. 

Niiden sijasta GAT on tarjoa-

massa valmiiksi kirjoittamaan-

sa pöytäkirjaluonnosta yritys-

kohtaiseksi työehtosopimuk-

seksi neljälle henkilöstöyhdis-

tykselle. Nämä ovat IAU:n li-

säksi Ammattiliitto Pro, Finn-

airin Insinöörit FIRY sekä 

Finnairin Ylemmät. 

 

Esityksen sisältö 

GAT:n paikalliseksi työehto-

sopimukseksi nimeämä esitys 

sisältää mm. seuraavat kirja-

ukset, joilla poikettaisiin 

IAU:n osalta voimassa olevas-

ta Lentoliikenteen palveluja 

koskevasta työehtosopimuk-

sesta: 

- Pöytäkirja on voimassa 

30.6.2017 saakka. 

- Työntekijät tekevät työnan-

tajan kulloinkin heille 

osoittamia töitä, joita he 

kykenevät tekemään. Työ-

ehtosopimus ei rajoita teh-

täviä töitä. 

- Työntekijöiden kiinteät 

kuukausipalkat säilyvät en-

nallaan. Heille määritetään 

uudet kuukausipalkat, joi-

hin sisällytetään heille tä-

hän asti maksetut kiinteät 

lisät. Tämän jälkeen työn-

tekijöille maksetaan ainoas-

taan yli- ja lisätyökorvauk-

sia, mutta ei muita työehto-

sopimuksiin tai lakiin pe-

rustuvia lisiä. 

- Työntekijöille maksettavat 

vuosittaiset yleiskorotukset 

ovat rajatut 30.6.2017 

saakka korkeintaan 1,0 

%:iin työntekijän kiinteästä 

kuukausipalkasta 1.9.2012. 

- Työntekijän säännöllinen 

työaika on keskimäärin 7,5 

tuntia päivässä ja 37,5 tun-

tia viikossa. Työaika tasoit-

tuu 37,5 tuntiin 52 viikon-

jaksossa. Työntekijällä ei 

ole oikeutta työajanlyhen-

nysvapaisiin (ns. Pekkas-

päiviin). 
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- Päivittäisen työajan pituus 

on vähintään 4 ja enintään 

13 tuntia. Työnantaja vah-

vistaa vähintään kaksi viik-

koa ennen työviikon alkua 

työtuntijärjestelmän, josta 

ilmenevät päivittäisen työ-

ajan pituus ja sijoittuminen 

vuorokaudelle. 

- Yritystoiminnassa tapahtu-

va yllättävä muutos tai 

odottamaton tapahtuma an-

taa työnantajalle mahdolli-

suuden muuttaa vahvistet-

tua työtuntijärjestelmää il-

moittamalla siitä kolme ka-

lenteripäivää etukäteen. 

- Työntekijän oikeus palkal-

liseen vuosilomaan määräy-

tyy vuosilomalain mukaan. 

 

Neuvotteluja ei ole käyty 

Ilmailualan Unionin hallitus 

käsitteli tänään kokouksessaan 

GAT:lta saamaansa esitystä. 

Yrityksen tapa tavoitella työ-

ehtosopimuksen statusta yksi-

puolisesti esittämälleen pöytä-

kirjaluonnokselle todettiin 

olevan vastoin neuvottelu- ja 

sopimuskäytäntöjä. 

Työehtosopimuslaissa on mai-

ninta pöytäkirjasta, joka voi 

vahvistua työehtosopimuksek-

si, mutta tällöinkin viitataan 

neuvotteluihin. Kyse on sopi-

muspuolten välisistä neuvotte-

luista laadittavasta ja yhteisesti 

sovitulla tavalla oikeaksi tode-

tusta pöytäkirjasta. Tässä mie-

lessä neuvotteluja ei kuiten-

kaan ole käyty lainkaan. 

 

Rinnakkaissopimuskielto 

Lentoliikenteen palveluja kos-

kevan työehtosopimuksen so-

veltamisalaa määrittelevän 1. 

§:n 4. kohdan mukaan sopi-

muksen soveltamispiirissä ei 

saa tehdä rinnakkaissopimusta 

ilman allekirjoittaneiden liitto-

jen kirjallista lupaa. Käytän-

nössä tämä tarkoittaa sitä, että 

GAT:n kanssa tehtävä sopi-

mus vaatisi myös Palvelualo-

jen työnantajat PALTA:n hy-

väksynnän. 

Tästä syystä IAU:n hallitus 

katsoo GAT:n ohittaneen yk-

sipuolisessa menettelyssään li-

säksi työnantajayhdistyksen 

aseman toimialan sopijaosa-

puolena. 

 

Palkankorotusten rajoitta-

minen 

IAU:n hallitus ymmärtää työn-

antajan halun pyrkiä lisäämään 

kustannusten ennakoitavuutta. 

GAT:n esittämä malli, jossa 

palkkojen vuosittaiset yleisko-

rotukset naulataan etukäteen 

kiinni korkeintaan 1,0 %:ksi 

vuoden 1.9.2012 tasosta ja pe-

räti viideksi vuodeksi, on kui-

tenkin vastoin suomalaista 

työmarkkinajärjestelmää. IAU 

ei sulje etukäteen ovia sopi-

musaloillaan esimerkiksi tehdä 

keskitetty sopimusratkaisu, 

jossa Suomen kilpailukykyä 

sekä työllisyyden ja ostovoi-

man kehitystä voidaan tarkas-

tella laajemmassa perspektii-

vissä. 

 

IAU:n kanta 

Finnairin siirtäessä mootto-

reidensa korjaustoiminnan 

pois Suomesta, mahdollisesti 

jäljelle jäävän työn osalta on 

syntynyt tilanne, jossa työeh-

doista sopivien osapuolten ta-

savertaisuus toteutuu tilapäi-

sesti poikkeuksellisen huonos-

ti. 

IAU:n näkemyksen mukaan ti-

lanne ei kuitenkaan anna GA 

Telesis, LCC:lle oikeutta - jät-

tämällä noudattamatta Suo-

messa vakiintunutta neuvotte-

lujärjestystä - pyrkiä sanele-

maan yksipuolisesti työehtoja.   

Edellä kerrottuihin seikkoihin 

vedoten IAU kehottaa GA Te-

lesis, LCC:tä vetämään ehdo-

tuksensa takaisin ja käynnis-

tämään paikalliset neuvottelut 

voimassa olevien työehtoso-

pimusten puitteissa. Lentolii-

kenteen palveluja koskevassa 

työehtosopimuksessa on ole-

massa riittävät yrityskohtaiset 

joustoelementit. GA Telesis, 

LCC on itse viitannut esittä-

mänsä pöytäkirjan taustoituk-

sessa joustomahdollisuuksien 

tarpeellisuuteen.

 
Ilmailutekniikan Ammattiyhdistys ITA ry 001 

järjestää yhdessä Finnairin Tekniset ry:n kanssa GAT:n tilannetta käsittelevän 

TIEDOTUSTILAISUUDEN 
torstaina 6.9.2012 kello 14:00, paikkana Moottoriosaston ”juhlasali”. Tervetuloa. 


