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Teksitimuutokset
työehtosopimuksessa

Liittokohtainen
sopimuskierros

Lomarahat talvilomakaudelta

SAK

IAU

Kaikkien tällä liittokierroksella
mukana
olevien
SAK:laisten liittojen neuvottelutilanne tai -tulos on nähtävissä SAK:n nettipalvelussa, jonka suora osoite:
www.sak.fi/sopimuskierros.

Lomarahojen maksamisajankohdat ovat muuttuneet uudesssa työehtosopimuksessa.
Lomaraha talvilomalta maksetaan
kokonaisuudessaan
15.12.

IAU
Uudessa
Lentoliikenteen
palveluja koskevassa työehtosopimuksessa on edelliseen
sopimukseen nähden seitsemän kokonaan uutta pykälää
ja 20 osittain muuttunutta
pykälää. Muutokset uuden ja
vanhan työehtosopimuksen
välillä ovat luettavissa tämän
Uutiskirjeen sähköisessä versiossa. Uusi työehtosopimus
lähtee lähiaikoina painoon.

Viikottaista työehtosopimuskierroksen etenemistä on
mahdollista seurata IAU:n
verkkosivujen etusivulta löytyvästä linkistä ”Neuvottelukatsaus”.

Maksamisajankohdasta on
kuitenkin mahdollista sopia
paikallisesti toisin. Sopimisesta vastaa pääluottamusmies.

IAU-Foorumi avattu

Keskustelua uudesta työehtosopimuksesta
IAU

tänään avattavassa
IAU-Foorumissa.

Käydystä sopimuskierroksesta
ja uudesta työehtosopimuksesta on IAU:n jäsenten mahdollista esittää mielipiteitään, lukea muiden mielipiteitä ja
käydä laajempaa keskustelua

IAU-Foorumi on sähköinen
keskustelukanava, joka avautuu
kirjautumalla
IAUMemberiin ja valitsemalla
sieltä linkin ”IAU-Foorumi”.
Linkistä löytyy tarkempi toimintatavan esittely.

IAU
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uudessa

IAU-Foorumi on toistaiseksi
koekäytössä. Lähitulevaisuudessa siihen on mahdollista
avata nyt avattavan TESFoorumin ohella muita alafoorumeita. Nämä voivat olla
myös ammattiosasto- tai yrityskohtaisia.
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Selvityspyyntö työehtosopimustoiminnasta
Airpro Oy
IAU esitti syksyn alussa pyynnön Palkansaajajärjestö Pardialle, että jos se solmii yrityskohtaisen työehtosopimuksen
Airpro Oy:n kanssa, sen tulee
muuttaa solmimansa työehtosopimuksen
soveltamisalamääräys sellaiseksi, ettei sitä
enää vastaisuudessa sovelleta
IAU:n ja Palvelualojen Toimialaliiton välisen Lentoliikenteen palveluja koskevan yleissitovan
työehtosopimuksen
tarkoittamissa maapalvelutehtävissä työskentelevien työntekijöiden työsuhteisiin.
Airpro:ssa
työskentelevien
IAU:n jäsenten puolesta ja
syntyneen tilanteen selvittämiseksi IAU on pyytänyt Airpro
Oy:n johdolta tarkempaa selvitystä, onko Airpro Oy:llä ollut

edellytykset solmia yrityskohtainen työehtosopimus Pardian
kanssa koskien töitä, jotka
kuuluvat IAU:n ja Palvelualojen Toimialaliiton välisen Lentoliikenteen palveluja koskevan työehtosopimuksen soveltamisalaan. Tällaisen selvityksen oleellinen osa on tarkastella työntekijöiden järjestäytymistä eri ammattiliittoihin.
Mikäli työehtosopimus tehdään ammattiliiton kanssa, jolla ei ole riittävää edustusta sopimuksen solmimiseen, tämä
on vastoin työehtosopimuslakia. Lisäksi, tuntien ko. työehtosopimusten erot, voi tehdäjohtopäätöksen, että Finavian
kokonaan omistama tytäryhtiö
Airpro Oy saa merkittävää kilpailullista etua maapalvelutyöntekijöidensä muita huonommista työehdoista, mikä

RTG Ground Handling

Kuopion
pääluottamusmieheksi on valittu Mika Timonen
ja RTG Ground Handling Joensuun pääluottamusmieheksi
Sami Leppänen.

Kuopiossa ja Joensuussa on
pidetty pääluottamusmiesvaalit. RTG Ground Handling

Myös
RTG:n
HelsinkiVantaan tulopalvelussa on
käynnistynyt
pääluottamusmiesvaalien ehdokasasettelu.

Uusia pääluottamusmiehiä

on ristiriidassa valtioneuvoston Finnavialle asettamien
yleisten toiminta- ja tulostavoitteiden kanssa.
Airpro Oy:ltä saadun selvityksen mukaan se ei ole solminut
yrityskohtaista sopimusta Pardian kanssa, vaan Airpro Oytä
koskeva työehtosopimus on
solmittu liittotasolla, jonka
sopijaosapuolet ovat olleet
Liikenne- ja Erityisalojen
Työnantajat ry (LTY) ja Pardia. Airpro Oy on LTY:n jäsen.
Airpro Oy:n vastauksen perusteella jatkossa selvitettäväksi
jää, millaiset edellytykset
LTY:n ja Pardian välillä ovat
olleet solmia työehtosopimus
koskemaan Airpro Oy:n maapalvelutehtäviä.

Valintojen jälkeen RTGkonsernin alueella toimii neljä
pääluottamusmiestä.
Ilman
pääluottamusmiestä ovat edelleen RTG Ground Handlingin
asemakohtaiset yhtiöt Vaasa,
Kokkola, Kajaani ja Ivalo.

Uutisterveisin Juhani Haapasaari
IAU
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