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Yhteinen tavoite hyväksyttiin 

Ilmailutietotekniset liittymässä 

osaksi Ilmailualan Unionia 
  
IAU / 

Ilmailutietotekniset ry 

(ILTT) 

 

Ilmailutietotekniset ry:n yli-

määräinen jäsenkokous hy-

väksyi yksimielisesti lauan-

taina 15.10. luonnoksen pe-

rustamissopimukseksi, jossa 

sovituilla menettelytavoilla 

liitto voi liittyä osaksi Ilmai-

lualan Unionia. Sopimuksen 

toteutuessa ILTT:stä tulee 

IAU:n ammattiosasto.  

 

Ilmailutietotekniset 

Ilmailutietotekniset ry (ILTT) 

on vuonna 1956 perustettu 

ammattiliitto, jolla on lähes 

sata jäsentä. Jäsenet työskente-

levät Finavian lennonvarmis-

tuksen ja lentoliikenteen yllä-

pidon teknistä ja operatiivista 

erityisosaamista vaativissa teh-

tävissä.  

ILTT ei ole tällä hetkellä työ-

markkinakeskusjärjestön jä-

sen, mutta se on solminut tä-

män vuoden alussa yhteistyö-

sopimuksen SAK:n kanssa. 

Liiton työehtosopimuskump-

pani on Palvelualojen työnan-

tajat PALTA. Nykyinen työeh-

tosopimus syntyi viime elo-

kuussa valtakunnansovittelijan 

sovintoehdotuksen pohjalta. 

Sovittelua edelsi yli puoli 

vuotta kestänyt sopimukseton 

tila ja sen jälkeen annettu 

ILTT:n työtaisteluvaroitus.   

 

Yhteinen tavoite 

ILTT:n ja IAU:n hallitukset 

hyväksyivät lokakuun alussa 

perustamissopimusluonnoksen 

menettelytavasta, jolla ILTT 

voisi liittyä IAU:hun. Yhteise-

nä tavoitteena on vahvistaa 

ilmailualan eri työnantajien

palveluksessa olevien palkan-

saajien ammattiliittokokonai-

suutta. Tällä tavoin toimien 

tehostetaan edelleen ilmai-

lualan palkansaajien edunval-

vontaa sekä vastataan edun-

valvonnan toimintaympäristön 

muutoksiin. Mm. Finavian 

lennonjohto-operaattorit liit-

tyivät vastaavin johtoajatuksin 

IAU:hun jo syyskuussa. 

Lauantaina kokoontunut 

ILTT:n jäsenkokous käsitteli 

asiaa perustamissopimusluon-

noksen pohjalta ja päätyi suo-

sittelemaan yksimielisesti 

hankkeen eteenpäin viemistä 

oman liittonsa puolesta. Liit-

tymisen toteutuminen vaatii 

ILTT:ssä vielä sääntömuutok-

sia, joiden hyväksyminen edel-

lyttää liiton vuosikokouksen 

päätöstä.  

Jatkuu seuraavalla sivulla… 
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… jatkoa edelliseltä sivulta. 

 

Ajallisena tavoitteena on, että 

ILTT liittyisi IAU:n ammatti-

osastoksi 1.4.2012 mennessä. 

Nimen ja ammattiosastoa 

osoittavan numeron on alusta-

vasti kaavailtu olevan Ilmailu-

tietotekniset ILTT ry 005. 

 

Osallistuminen hallituksen 

ja edustajiston työskentelyyn 

Liittymisen edettyä ILTT:n jä-

senkokouksessa, IAU:n halli-

tus on valmis tekemään omalle 

edustajistolleen esityksen 

IAU:n hallituksen täydentämi-

sestä. Esityksen mukaan edus-

tajisto päättäisi 25.11.2011 

järjestettävässä syyskokouk-

sessaan hallituksen täydentä-

misestä yhdellä varsinaisella 

jäsenellä ensi keväänä samassa 

yhteydessä, kun ILTT:stä tulee 

IAU:n ammattiosasto. Sitä en-

nen Ilmailutietotekniset ILTT 

ry:n edustaja kutsutaan IAU:n 

hallituksen kokouksiin puhe- 

ja esitysoikeudella. 

IAU:n edustajistoa ei ole halli-

tuksen tavoin tällä hetkellä 

mahdollista täydentää uusilla 

jäsenillä. Edustajiston jäsenten 

sääntöjen mukainen enim-

mäismäärä, 20 varsinaisen jä-

senen ja neljä yleisvarajäsenen 

paikkaa on jo täytetty. Näin ol-

len ILTT:n edustaja tullaan 

kutsumaan puhe- ja esitysoi-

keudella edustajiston kokouk-

siin siihen saakka, kunnes uusi 

edustajisto tulee seuraavan 

kerran valittavaksi keväällä 

2015. 

 

Tekniikan 

yhtiöiden työ-

aikasopimuk-

sia tapetilla 
 

Finnair Technical 

Services Oy 

AntiDeIcing ADI Oy 

Finnish Aircraft 

Maintenance Oy 

 

FTS / ADI 

IAU:n hallitus on irtisanonut 

AntiDeIcing ADI:n kanssa 

vuonna 2006 solmitun tasoit-

tuvan työajan sopimuksen 

päättymään 4.1.2012 Ilmailu-

tekniikan Ammattiyhdistys 

ITA:n aloitteesta. Sopimus pe-

rustui työaikojen kehittämis-

pykälään. 

Työehtosopimuksen mukaises-

ti työaikojen kehittämistä kos-

keva sopimus solmitaan IAU:n 

ja yrityksen kesken, mutta sii-

nä määriteltyyn työaikaan siir-

tymisestä sopii ammattiosasto 

työnantajan kanssa. 

Nyt irtisanotulla sopimuksella 

oli sovittu muutettavan maa-

palveluja tuottavissa yrityksis-

sä noudatettavan jaksotyön 

työaikamääräyksiä aikana, jol-

loin ADI suoritti lentokonei-

den jäänpoistoa Finnair 

Ground Handlingin alihankki-

jana. Lisäksi ADI toimitti 

myöhemmin vuokratyövoimaa 

Finnair Cateringin kuormauk-

seen, jota jaksotyömääräykset 

myös koskivat. Näillä perus-

tein jaksotyöstä tasoittuvaan 

työaikaan siirtymisen sopi 

ADI:n kanssa Siviililentolii-

kenteen työntekijät 012. 

Tällä hetkellä ADI ei kuiten-

kaan suorita jäänpoistotehtäviä 

eikä catering-kuormausta, 

vaan se suorittaa alihankintana 

matkustamohuoltoa Finnair 

Technical Servicesissä. Tässä 

työssä tulee noudatettavaksi 

lentoliikenteen teknisiä palve-

luja tuottavissa yrityksissä 

käytettävät työaikamuodot, 

jotka on esitetty työehtosopi-

muksen kolmannessa luvussa. 

Jotta ADI voisi jatkossa toimia 

työehtosopimuksen mukaisesti 

ja käyttää edelleen tasoittuvaa 

työaikaa tekniikan alihankki-

jana, ADI:n ja ITA:n välillä on 

käynnistetty neuvottelut uu-

desta, tekniikan yhtiöissä nou-

datettaviin työaikamääräyksiin 

pohjautuvasta sopimuksesta. 

Jos neuvottelutulokseen pääs-

tään, uusi ADI:ssa noudatetta-

va tasoittuvan työajan sopimus 

tulee IAU:n hallituksen vah-

vistettavaksi. 

 

FAM  

Finnish Aircraft Maintenan-

cessa on myös noudatettu usei-

ta vuosia yhtiön ja IAU:n vä-

listä tasoittuvan työajan sopi-

musta. Kuluvana syksynä 

työnantaja päätyi kuitenkin ir-

tisanomaan sopimuksen.  

Kuukauden irtisanomisaika 

päättyy 7.11.2011. Näin ollen 

tasoittuvan työajan käytön jat-

ko tai loppuminen on tällä 

hetkellä FAM:in ja ITA:n kes-

kinäisten paikallisten neuvot-

telujen varassa. 


