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Airpron työehtokiistaa
sovitellaan
keskiviikkona

Tekniikan
varastojen
yt-neuvottelut
päättyivät

Airpro

HUB Logistics Handling

IAU:n jätettyä viime perjantaina ennakkoilmoitukset työtaitelusta Airprossa ja siihen liittyvistä tukitoimista, valtakunnansovittelija Minna Helle on
kutsunut IAU:n ja PALTA:n
työriitalain mukaiseen sovitteluun keskiviikkona 8.2. kello
9.30.
Kyseessä on ns. pakkosovittelu, josta ei voi kieltäytyä. Tapaaminen on siten osapuolten
välillä ensimmäinen sen jälkeen, kun Finavia asetti PALTA:lle Airpron työehtoja koskevan neuvottelukiellon IAU:n
kanssa.
Pakkosovittelu ei kuitenkaan
tarkoita pakkosovintoa, vaan
mahdollisen sovintoehdotuksen hyväksymisestä päättää
kumpikin liitto noudattaen
omia menettelyjään.
IAU:n kanssa viime perjantaina samanaikaisesti ennakkoilmoituksen Airpron matkustamohenkilöstöä koskevasta työtaistelusta antaneen Ammattiliitto Pron ja PALTA:n välinen
pakkosovittelu alkaa päivää aikaisemmin eli huomenna 7.2.

Finnairin tekniikan varastojen
operatiivisista toiminnoista on
vastannut 1.12.2017 alkaen HUB
Logistics Handling. Yhtiön
henkilöstö siirtyi aiemmin
toiminnoista vastanneelta Suomen Transvalilta liikkeen luovutuksen ehdoin.
Luovutuksen jälkeen HUB Logistics Handling käynnisti ytneuvottelut
perustelunaan
tuotannolliset ja taloudelliset
sekä tuotannon uudelleen järjestelyihin liittyvät syyt. Neuvottelujen alkaessa 13.12. työvoiman vähennystarpeeksi arvioitiin enimmillään 20 henkilöä.
YT-neuvottelujen 5. kokous
käytiin tänään. Työnantaja
päätti neuvottelut todeten, etttei henkilöstön vähennystarvetta ole. Päätöstään se perusteli neuvottelujen aikana käydyillä selvityksillä ja keskusteluilla: ”Työnantaja näkee tärkeämpänä panostaa yksikön
toiminnan kehittämiseen sekä
työn järkeistämiseen ja selkeyttämiseen niin lyhyellä
kuin pitkälläkin aikavälillä.”
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IAU ja Pro jättivät Airprota koskevat ennakkoilmoitukset työtaisteluista 17.2. alkaen Työnantajaliitto PALTA
Finavian asettamassa
neuvottelukiellossa
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL sekä Palkansaajajärjestö Pardia sopivat Palvelualojen
työnantajat PALTA:n kanssa
syyskuussa jatkavansa vuodella Airpron yrityskohtaista työehtosopimusta 1.2.2017 alkaen.
IAU ja Pro puolestaan irtisanoivat joulukuussa osaltansa Airpron työehtosopimuksen päättymään 31.1.2017.
Jatkamalla vuodella Airpron
työehtosopimusta tarjotaan
työnantajalle mahdollisuus jatkaa myös sopimusshoppailuaan. IAU ja Pro eivät hyväksy
tällaista jäsentensä työehtojen
polkemista, vaan haluavat ehtojen vastaavan ilmailualan yleistä tasoa.

IAU:n avoimet verkkosivut
tuovat esiin työntekijäpuolen
näkökulman Airpron
tilanteesta.
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