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Norwegian ja Pilot Union Finland ovat
solmineet uuden kolmevuotisen
sopimuksen

Norwegian ja Norwegianin lentäjien yhdistys (Pilot Union Finland, NPU FI)
ovat allekirjoittaneet sopimuksen kattavasta työehtosopimuksesta (TES).
Sopimus on voimassa kolme vuotta ja se on tärkeä askel Norwegianin
kotimarkkinoiden vahvistamiseksi Pohjoismaissa.

– Tämä sopimus on erittäin tärkeä Norwegianille, sillä se luo pohjan
henkilöstömme ja johtomme välisen hedelmällisen yhteistyön jatkumiselle.



Se on ratkaisevan tärkeää Norwegianin tulevalle kasvulle ja kilpailukyvylle,
sanoo Norwegian-konsernin HR-johtaja Helga Bollmann Leknes.

– Haluamme kiittää NPU Finlandin hallituksen jäseniä heidän rakentavasta ja
myönteisestä panoksesta neuvotteluprosessin aikana. Sopimus mahdollistaa
Norwegianille ennustettavuuden ja vakauden. Se myös vahvistaa Suomen
tukikohdan lentäjien työolosuhteiden kehittämistä sekä tarjoaa heille
jatkossakin selkeitä urapolkuja Norwegianissa. Odotamme innolla pitkää ja
rakentavaa suhdetta NPU Finlandin kanssa, Leknes jatkaa.

– Olemme erittäin tyytyväisiä yhtiön kanssa käytyihin rakentaviin
neuvotteluihin ja uuteen sopimukseen. Se osoittaa, että lentäjien
työolosuhteet ovat Suomessa erittäin kilpailukykyiset. Olemme tyytyväisiä
tuloksellisiin neuvotteluihin ja luottavaisia tulevaisuuteemme Norwegianissa,
sanoo NPU FI:n puheenjohtaja Petri Puro.

Sopimus on voimassa 1. huhtikuuta alkaen ja se on solmittu kolmeksi
vuodeksi. NPU Finlandin jäsenet äänestävät nyt sopimuksesta ennen kuin sitä
aletaan virallisesti soveltaa. Norwegianilla on Suomessa, Helsinki-Vantaan
lentoasemalla, yksi lyhyiden matkojen tukikohta, joka työllistää noin 150
lentäjää.

Useita sopimuksia vuonna 2018
Aiemmin tänä vuonna Norwegian solmi sopimuksen Spanish Pilot unionin
(SEPLA) kanssa sekä Norjassa, Ruotsissa ja Tanskassa olevia lentäjiä koskevan
sopimuksen Scandinavian Pilot unionsin kanssa. Yhtiö ja Norwegian UNITEn
edustajat ovat päässeet myös sopimukseen, joka koskee Lontoon Gatwickin
UNITE-kaukolentojäsenyyttä. Tämä sopimus varmistaa sekä miehistölle että
yhtiölle tulevan jatkuvan kasvun Gatwickin tukikohdassa. Norwegian on niin
ikään allekirjoittanut aiemmin tänä vuonna Edinburghin tukikohtaa koskevan
tunnustamissopimuksen (Recognition Agreement). Tällä hetkellä voimassa
olevaa matkustamomiehistön sopimusta Norjassa ja Tanskassa jatkettu, ja
PARAT ja NHO Luftfart ovat allekirjoittaneet sen.

Lisätietoja:
Charlotte Holmbergh Jacobsson, viestintäpäällikkö, puhelin +46 709 89 05 18
Tarja Valde-Brown, puhelin 040 545 6163, median yhteyshenkilö Suomessa



Norwegian on maailman kuudenneksi suurin halpalentoyhtiö, joka kuljetti
vuonna 2017 yli 33 miljoonaan matkustajaa. Yhtiö tarjoaa tällä hetkellä yli
500 reittiä yli 150 kohteeseen Euroopassa, Pohjois-Afrikassa, Lähi-idässä,
Thaimaassa, Singaporessa, Argentiinassa, Karibialla ja Yhdysvalloissa.
Norwegianin laivastossa on noin 150 lentokonetta, joiden keski-ikä on noin
3,7 vuotta. Yhtiön lentolaivasto on yksi maailman nuorimmista ja
”vihreimmistä”. The International Council on Clean Transportation (ICCT) on
nimennyt Norwegianin lentoyhtiöksi, joka lentää polttoainetehokkaimmin
Atlantin. Norwegian on valittu kolmena viime vuonna peräkkäin maailman
parhaaksi kaukolentoja lentäväksi halpalentoyhtiöksi arvostetussa SkyTrax
World Airline Awards -äänestyksessä ja viitenä viime vuonna peräkkäin
Euroopan parhaaksi halpalentoyhtiöksi. Yhtiön palveluksessa työskentelee
noin 9 000 henkilöä.

Lisätietoja osoitteessa www.norwegian.com

Seuraa Norwegiania: Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn ja YouTube.
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