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    N:o 24 (91)   *   Keskiviikkona 7. syyskuuta 2011 

     Toimittanut Juhani Haapasaari 

 

 

Lennonjohto-operaat-

torit osaksi IAU:ta

Airpron aika 

kulumassa 

loppuun
  

Finavia Oy 

 

Finavian lennonjohto-

operaattorit ovat liittyneet 

Finavian Maapalvelutyön-

tekijät 009:ään. Liittymis-

ten myötä ammattiryhmä 

on järjestäytynyt lähes 

100 prosenttisesti Ilmai-

lualan Unionin alle. Uu-

delleenjärjestäytymisen 

johdosta IAU on jättänyt 

tänään PALTA:lle neuvot-

telupyynnön, jonka aihee-

na operaattoreiden työeh-

dot 1.3.2012 alkaen. 
 

Operaattorit ovat aiemmin 

olleet järjestäytyneinä Hen-

kilöstöunioni HU ry:n ala-

yhdistyksenä toimivaan Il-

mailulaitoksen henkilös-

töyhdistys IHY ry:hyn. Hei-

dän työehtonsa ovat mää-

räytyneet Finavian ja HU 

ry:n paikallisten työehtoso-

pimusmääräysten (TES 

319203) mukaan. Paikalli-

nen työehtosopimus päättyy 

29.2.2012. 

Paikallisen sopimuksen 

osana noudatetaan Liiken-

ne- ja Erityisalojen Työnan-

tajat ry:n (LTY) sekä Julkis-

ten ja hyvinvointialojen liit-

to JHL ry:n, Palkansaajajär-

jestö Pardia ry:n ja Ylem-

mät Toimihenkilöt YTN 

ry:n välillä solmittua liike-

laitoksia koskevaa työ- ja 

virkaehtosopimusta. 

Finavian lennonjohto-

operaattoreiden siirryttyä 

Finavian Maapalvelutyön-

tekijät 009:n jäseneksi, neu-

votteluoikeus heitä koske-

vissa työehtosopimusasiois-

sa on siirtynyt IAU:lle. Tä-

hän perustuen IAU on ke-

hottanut tänään Palvelualo-

jen työnantajat PALTA 

ry:tä huomioimaan neuvot-

telutoiminnassaan kyseisen 

muutoksen. Käytännössä 

tämä tarkoittaa liittojen vä-

listen neuvottelujen käyn-

nistämistä koskien lennon-

johto-operaattoreiden työeh-

toja 1.3.2012 alkaen. 

Airpro Oy 

 

IAU ja Suomen Lentoemäntä- 

ja Stuerttiyhdistys SLSY jätti-

vät 24.8. PALTA:lle pyynnön 

kehottaa jäsenyritystään Airp-

rota viipymättä neuvotteluihin. 

Ratkaistavana ovat yhtiössä 

noudatettaviin työehtoihin liit-

tyvät asiat kaikkia osapuolia 

tyydyttävällä tavalla. Airpron 

työntekijöiden ja heitä edusta-

vien liittojen, IAU:n ja 

SLSY:n kohdalta tyydyttävä 

ratkaisu tarkoittaa sitä, että 

työntekijöille taataan jatkossa 

heille kuuluva oikeus olla 

osallisena omia työehtoja ja 

edunvalvontaa käsittelevässä 

päätöksenteossa. 

IAU on tänään toistanut pyyn-

tönsä PALTA:lle. Pyynnön 

yhteydessä on uudelleen ko-

rostettu myös tosiasiaa, että 

Airpron järjestelemä ja 1.9. 

voimaan tullut yrityskohtainen 

työehtosopimus ei sido mil-

lään tavoin Airpron työnteki-

jöitä, koska he eivät ole sopi-

muksen allekirjoittaneiden yh-

distysten jäseniä. 


