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Sama työ – samat työehdot  

Operaatio Kummitäti 

käynnistyi tänään 
 

 

 

Airprohon en-

nakkoilmoitus 

työtaistelusta 

IAU – Operaatio Kummitäti 

IAU on vuosia koettanut 

saada Airpron noudatta-

maan samaa työehtosopi-

musta kuin muutkin maa-

palveluyhtiöt. Toistaiseksi 

Finavia on onnistunut estä-

mään tämän ja samaan ai-

kaan laajentanut Airpron 

toimintaa. Painostaakseen 

Finaviaa asiassa aikaisem-

paa voimakkaammin, IAU 

ryhtyy toimiin, joiden yhtei-

nen työnimi on Operaatio 

Kummitäti.  
 

Airpron maapalveluissa nou-

datettavia työehtoja koskevat 

neuvottelut aloitettiin IAU:n, 

PALTA:n ja Finavian välillä 

syyskuussa 2011. Päämääräksi 

asetettiin järjestelyt, joilla 

Airpron maapalvelutyöntekijät 

siirrettäisiin Finavian omista-

man RTG palvelukseen. RTG 

noudattaa yleissitovaa Lento-

liikenteen palveluja koskevaa 

työehtosopimusta. 

Finavian puolesta tähän sitou-

tuivat vt. toimitusjohtaja Juha-

Pekka Pystynen ja henkilöstö-

johtaja Kaarina Soikkanen. 

Neuvotteluehtona IAU:n edel-

lytettiin sitoutuvan työ-

rauhaan, koska työnantajapuo-

li koki, etteivät silloiset sopi-

musjärjestelyt Pardian kanssa 

sitä taanneet. 

Neuvotteluja jatkettiin aina 

kesään 2013 saakka. Tuolloin 

työantaja tarjosi IAU:lle alle-

kirjoitettavaksi sopimusta, jos-

sa maapalvelujen työehdot 

olivat edelleen osa Airpron 

työehtosopimusta. IAU kiel-

täytyi tästä ja ilmoitti samalla 

sitoumuksensa työrauhaan 

päättyneen. 

Joulukuussa 2014 IAU ja JHL 

allekirjoittivat keskenään 

Airpron työehtosopimuksen 

tulkintaa koskevan pöytäkir-

jan, jolla ne sopivat ns. 50 %:n 

säännöstä. Tämänkin lähesty-

mistavan työnantaja on sit-

temmin tyrmännyt. 

Operaatio Kummitäti käynnis-

tyi tänään ennakkoilmoituksel-

la työtaistelusta. Kummitädin 

tavoitteena ovat samat työeh-

dot samoista töistä ilmailualal-

la myös Finavia-konsernissa. 

Airpro Oy 

IAU on jättänyt tänään seu-

raavan sisältöisen ennakkoil-

moituksen työtaistelusta valta-

kunnansovittelija Minna Hel-

teelle: 

 

IAU:n jäsenet, jotka työsken-

televät Airpron maapalvelu-

tehtävissä Oulun lentoasemal-

la, osallistuvat IAU:n järjes-

tämään työtaisteluun, joka al-

kaa 

tiistaina 24.3. 

kello 6.00 

ja päättyy 

tiistaina 24.3. 

kello 9.30. 

Työtaistelulla tuetaan IAU:n 

vaatimuksia, jotka se on koh-

distanut Airpron maapalvelu-

työssä noudatettaviin työeh-

toihin. 

 

Tähän työtaisteluun kohdistu-

vista tukitoimista on ilmoitus-

velvollisuus - mikäli mahdol-

lista - viimeistään neljä päivää 

ennen työtaistelun alkua. 


