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Vastaperustettu Norwegian Air Shuttle Pilots’ Association Finland NASPA ry
edustaa Norwegianin Air Shuttlen Suomesta lentäviä liikennelentäjiä. NASPA on
läheisessä yhteistyössä suomalaisia liikennelentäjiä edustavan Suomen
Lentäjäliitto FPA:n kanssa ja hakee akavalaisen ammattijärjestö Yksityisalojen
Esimiehet ja Asiantuntijat YTYn jäsenyyttä.
Norwegian Air Shuttlella lentää Suomesta käsin noin 60 lentäjää. Yhtiön
tarkoituksena on hajottaa pohjoismaiden toiminnat erillisiksi yhtiöiksi. Koska
Norwegian Air Shuttle ei hyväksy lentäjiensä aktiivista osallistumista
ammattiyhdistystoimintaan, vasta perustetun yhdistyksen hallituksessa on aluksi
FPAn jäsenjärjestöjen liikennelentäjiä sekä YTYn lakimies.
NASPAn tavoitteena on toimiva keskusteluyhteys Norwegian Air Shuttlen kanssa.
Yhteistyö työnantajan ja työntekijöiden kesken ja sen kautta saavutettu luottamus
ovat avaintekijöitä lentoyhtiön menestyksen tiellä. Pelko työpaikan menetyksestä
puolestaan on keskusteluyhteyden este.

Tukea muiden maiden lentäjille
NASPA osoittaa täyden tukensa Norwegian Air Shuttlen norjalaisten ja
ruotsalaisten lentäjien neuvotteluille työnantajan kanssa. Työnantajan harrastama
provosoiva lentäjien palkkaustietojen esittely julkisuudessa ei auta lukkiutuneessa
tilanteessa. Sen sijaan NASPA toivoo työnantajan etsivän ratkaisuja yhdessä
työntekijöiden kanssa.
Norwegianin Air Shuttlen liikennelentäjät ovat vahvasti sitoutuneita lentoyhtiönsä
menestykseen ja haluavat antaa täyden panoksensa työnantajansa sekä
asiakkaiden parhaaksi.

Lisätietoja:
YTYn neuvottelupäällikkö Anu Aspiala, (09) 2510 1340, anu.aspiala@yty.fi
YTYn toiminnanjohtaja Jaakko Kiiski, 0400 442 055, jaakko.kiiski@yty.fi
FPAn puheenjohtaja Sami Simonen, 0400 684 818, sami.simonen@fpapilots.fi
https://www.fpapilots.fi/naspa

New Pilots’ Union formed for the Finlandbased Norwegian Air Shuttle Pilots
A recently founded Norwegian Air Shuttle Pilots’ Association Finland NASPA
represents all pilots, employed by Norwegian Air Shuttle, operating from Finland.
Closely tied with the Finnish Pilots’ Association FPA, representing all Finnish pilots,
NASPA is applying to the membership of YTY, a Private Sector Managers’ and
Experts’ Union, part of Akava trade union.
Employed by Norwegian Air Shuttle, approximately 60 pilots operate from Finland.
The company is planning to disband the Nordic operations into smaller, separate
units. Because Norwegian Air Shuttle disapproves its pilots being active at trade
union work, the new association Board consists of airline pilots from FPA member
airlines, and a lawyer at YTY.
The objective of NASPA is to build a functioning dialog between Norwegian Air
Shuttle and the pilots. Cooperation between the employer and its staff, and the
confidence achieved as a result, are key factors in the road to success for the airline.
Whereas the fear to losing your job prevents all dialog.
NASPA fully supports Norwegian and Danish pilot colleagues at Norwegian Air
Shuttle in their negotiations with the employer. The provocative presentation of
pilots’ salaries is not helpful in the current situation. Instead, NASPA hopes that the
airline would seek for solutions together with its staff.
The pilots at Norwegian Air Shuttle are strongly committed to the success of the
airline and want to give their full input for the benefit of their employer and
passengers.

Additional information
President of FPA Sami Simonen, +358 400 684 818, sami.simonen@fpapilots.fi
Head of Collecting Bargaining Anu Aspiala, +358 9 2510 1340, anu.aspiala@yty.fi
Suomen lentäjäliitto FPA on suomalaiset liikennelentäjäyhdistykset kokoava
kattojärjestö. Sen piiriin kuuluu yli 1000 liikenne ja helikopterilentäjää seitsemästä
eri yhdistyksestä. FPA:n tärkeimpänä tehtävänä on edustaa liikennelentäjiä
ammatillisissa ja lentoturvallisuuskysymyksissä niin kotimaisilla kuin
kansainvälisilläkin foorumeilla.
YTY on yksityissektorilla työskentelevien esimiesten ja asiantuntijoiden
akavalainen edunvalvontajärjestö. YTYssä on yli 9000 jäsentä mm.
teknologiateollisuudesta sekä finanssi, urheilu ja ilmailualalta.
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