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Työehtosopimusneu- 
vottelut jatkuvat tänään 
 

ILTT:n luotta-
musmiesvalinnat 
ANS:ssä 

Lentoliikenteen palvelut 

IAU:n ja PALTA:n väliset so-
pimusneuvottelut jatkuvat 
tänään. Asetelmat neuvotte-
lutuloksen saavuttamiseksi 
vielä ennen joulua ovat 
haasteelliset. 
 
Viime päivinä IAU:n pääluot-
tamusmiehet ovat pyrkineet 
käymään työehtoihin liittyviä 
keskusteluja suoraan yritysta-
solla. Niissä lähtökohtana on 
ollut hakea paikallisia ratkaisu-
ja asiakysymyksiin, joiden on 
arvioitu edesauttavan osaltan-
sa neuvottelutuloksen synty-
mistä koko sopimusalalle. 

Yllättäen PALTA on kuitenkin 
ohjeistanut jäsenyrityksiään 
pidättäytymään näistä keskus-
teluista. Työnantajayhdistys on 
myös lähettänyt asiasta seu-
raavan viestin IAU:lle: 

 

Yrityksistä kantautuu edel-
leen tietoa, että pääluotta-
musmiehet ehdottelevat pai-
kallisia neuvotteluja TES-
ratkaisun edistämiseksi. Li-
säksi viesteissä kerrotaan val-
heellisesti, että paikallisia so-
pimuksia olisi tehty tai että 
niistä neuvoteltaisiin. Tällai-
nen tieto on täysin väärää. 

Kuten jo viime viikolla kä-
vimme läpi, meidän tulisi nyt 
edistää asiaa TES-pöydässä. 
TES-kysymysten siirtäminen 
paikalliselle tasolle ja yritys-
ten kiristäminen tällä tavalla 
ei ole mahdollista. Paikallisia 
neuvotteluja voidaan käydä 
sovituista asioista sitten, kun 
TES-ratkaisu on ensin tehty. 
Näinhän on tehty esim. ns. 
säästösopimusten osalta ai-
emmin. 

Edelleen toteamme selven-
nyksenä, että Paltan hallinto 
ei tule hyväksymään sellaista 
TES-ratkaisua, joka sisältää 
paikallisesti sovittuja yleisen 
kustannustason ylittäviä TES-
pöydän elementtejä.  

 

PALTA:n kanta on erittäin va-
litettava ja vaikeuttaa neuvot-
teluja tarpeettomasti. Väite sii-
tä, ettei paikallisia neuvottelu-
ja olisi käyty, ei pidä paikkaan-
sa. 

Tapahtuneen myötä PALTA 
asettaa paikallisen sopimisen 
kyseenalaiseen valoon. Työn-
antajayhdistyksen huonosti 
ajoitetusta ulostulosta huoli-
matta työehtosopimusneuvot-
teluja on sovittu jatkettavan 
tänään kello 12. 
 

ANS 

Air Navigation Services Fin-
land Oy:n luottamusmiesva-
linnat on suoritettu. Valinnat 
koskevat yhtiössä Ilmailutieto-
teknisten työehtosopimuksen 
soveltamisalaa ja perustuvat 
sen osana olevan luottamus-
toimien hoitoa koskevaan so-
pimukseen. 

Kaikkiaan yhtiöön oli mahdol-
lista valita viisi luottamusmies-
tä seuraaville toimialueille: 

- pääkaupunkiseutu 
- Länsi-Suomi 
- Itä-Suomi 
- Pohjois-Suomi 
- Suomen aluelennonjohto 

Nimiä luottamusmiesehdok-
kaiksi saatiin 15.12. mennessä 
kaksi. Ari Juonolaista ehdo-
tettiin luottamusmieheksi 
pääkaupunkiseudulle ja Pekka 
Martinia muille toimialueille. 
Koska muita ehdotuksia ei ol-
lut, he tulivat valituiksi luot-
tamusmiestehtäviin ehdotus-
ten mukaan. 

Valituiksi tulleet ovat sopineet 
keskenään, että Ari Juonolai-
nen toimii yhtiössä lisäksi pää-
luottamusmiehenä ja Pekka 
Martin varapääluottamusmie-
henä. 


