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                  Uutiskirje Jäsenille 
 

     N:o 12 (195)   *   Perjantaina 27. maaliskuuta 2015  

       Toimittanut Juhani Haapasaari 

 
 

Operaatio Kummitäti jatkuu 

IAU jätti uudet työtaisteluilmoitukset  
 

 

Finavia / Airpro Oy 

Aviator Finland Oy  

RTG Ground Handling Oy 

Swissport Finland Oy 

 

IAU on jättänyt tänään val-

takunnansovittelijalle en-

nakkoilmoitukset uudesta 

työtaistelusta Airprossa ja 

siihen liittyvästä myötätun-

totyötaistelusta Aviatorissa, 

Swissportissa ja RTG:ssä. 

 

Airpro 

Työtaistelun toteutuessa Air-

pron kaikki matkatavaran ja 

rahdin käsittely seisahtuu Ou-

lun lentoasemalla tiistaina 

14.4. kello 6.00 – 12.00 ja 

keskiviikkona 15.4. kello 6.00 

– 12.00 sekä muilla lentoase-

milla Oulua lukuun ottamatta 

tiistaina 14.4. kello 12.00 – 

18.00 ja keskiviikkona 15.4. 

kello 12.00 – 18.00. 

 

Aviator, Swissport ja RTG 

Airpron ohella matkatavaran 

ja rahdin käsittely seisahtuu 

myötätuntotyötaistelun myötä 

myös Aviatorissa, Swisspor-

tissa ja RTG:ssä tiistaina 14.4. 

kello 6.00 – 18.00 ja keski-

viikkona 15.4. kello 6.00 – 

18.00 lukuunottamatta 

Blue1:n, Finnairin ja Flyben 

liikennettä, joka on rajattu 

kokonaan työtaistelujen ulko-

puolelle. 

 

Muu maapalvelutyö 

Työtaistelujen aikana niihin 

osallistuvat työntekijät teke-

vät normaaliin tapaan kaikki 

muut maapalveluihin liittyvät 

työt, kuten koneiden siirrot 

matkustajasilloilta, lähettämi-

set, portaiden siirrot sekä 

jäänpoistoon liittyvät työt. 

Myös matkustajien liikkumi-

seen tarvittavat apuvälineet, 

kuten pyörätuolit ja lastenrat-

taat, lastataan ja puretaan 

normaalisti työtaistelujen ai-

kana. 

Poikkeuksen muodostavat 

kuitenkin Norwegianille tar-

jottavat maapalvelut. Ne sei-

sahtuvat Aviatotissa koko-

naan tiistaina 14.4. kello 6.00 

– 18.00 ja keskiviikkona 15.4. 

kello 6.00 – 18.00. 

 

IAU:n ja Finavian kiista 

IAU:n jättämillä työtaiste-

luilmoituksilla painostetaan 

Finaviaa lopettamaan työeh-

tosopimus- ja tytäryhtiökei-

nottelunsa, jolla se pyrkii 

hankkimaan itselleen uusia 

maapalvelusopimuksia muilta 

alan toimijoita. Keinottelun 

välittömiä maksumiehiä ovat 

Finavian omat työntekijät 

Airprossa. Välillisesti Finavi-

an sumeilemattomasta toi-

minnasta kärsivät myös muut 

maapalvelutyöntekijät ja hei-

dän työnantajansa. 

 

SLSY:n ja Finavian kiista 

Suomen Lentoemäntä- ja 

SLSY jätti tänään samanai-

kaisesti IAU:n kanssa oman 

ennakkoilmoituksensa yhtäai-

kaisesta työtaistelusta. 

SLSY:n ja Finavian välisessä 

kiistassa on kyse samasta asi-

asta kuin mistä Finavia kiiste-

lee IAU:n kanssa. Finavia 

vuokraa Airpron nimiin mat-

kustamohenkilöstöä ulkomai-

sille halpalentoyhtiölle alan 

yleissitovaa työehtosopimusta 

huomattavasti heikommin eh-

doin. 

 

Operaatio Kummitäti 
 

on kampanja, jolla tavoi- 
tellaan samoja työehtoja 

samoihin töihin myös 
Finavia-konsernissa. 
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Airpro: 
 

Ennakkoilmoitus 

työtaistelusta 
 

Ilmailualan Unioni IAU ry:n jäsenet, jotka 

työskentelevät Airpro Oy:n maapalvelutehtä-

vissä Oulun lentoasemalla, osallistuvat Ilmai-

lualan Unioni IAU ry:n järjestämään työtaiste-

luun tiistaina 14.4.2015 kello 6.00 – 12.00 ja 

keskiviikkona 15.4.2015 kello 6.00 – 12.00. 

 

Ilmailualan Unioni IAU ry:n jäsenet, jotka 

työskentelevät Airpro Oy:n maapalvelutehtä-

vissä muilla lentoasemilla kuin Oulun lento-

asema, osallistuvat Ilmailualan Unioni IAU 

ry:n järjestämään työtaisteluun tiistaina 

14.4.2015 kello 12.00 – 18.00 ja keskiviikko-

na 15.4.2015 kello 12.00 – 18.00. 

 

Työtaisteluun osallistuvat eivät osallistu sen 

aikana matkatavaroiden ja rahdin käsittelyyn 

lukuun ottamatta matkustajien liikkumiseen 

tarvittavia apuvälineitä, kuten pyörätuoleja ja 

lastenrattaita.  Muut maapalvelutehtävät hoi-

detaan työtaistelun aikana normaalisti. 

 

Työtaistelulla tuetaan Ilmailualan Unioni IAU 

ry:n Airpro Oy:n maapalvelutyössä noudatet-

taviin työehtoihin kohdistuvia vaatimuksia. 

 

 
 

 

 

 

 

 

Aviator, RTG, Swissport: 
 

Ennakkoilmoitus 

myötätuntotyötaistelusta 
 

Ilmailualan Unioni IAU ry:n jäsenet, jotka 

työskentelevät Aviator Finland Oy:n, RTG 

Ground Handling Oy:n ja Swissport Finland 

Oy:n maapalvelutehtävissä Finavia Oyj:n yl-

läpitämillä lentoasemilla, osallistuvat Ilmai-

lualan Unioni IAU ry:n järjestämään myötä-

tuntotyötaisteluun tiistaina 14.4.2015 kello 

6.00 – 18.00 ja keskiviikkona 15.4.2015 kello 

6.00 – 18.00. 

 

Myötätuntotyötaisteluun osallistuvat eivät 

osallistu sen aikana lainkaan Norwegianin 

maapalvelutyöhön eivätkä sen lisäksi muiden 

lentoyhtiöiden matkatavaroiden ja rahdin kä-

sittelyyn lukuun ottamatta matkustajien liik-

kumiseen tarvittavia apuvälineitä, kuten pyö-

rätuoleja ja lastenrattaita. Muut maapalvelu-

tehtävät hoidetaan työtaistelun aikana normaa-

listi. Myötätuntotyötaistelun ulkopuolella ovat 

kuitenkin kokonaan Blue1:n, Finnairin ja Fly-

ben matkatavaroiden käsittely. 

 

Myötätuntotyötaistelulla tuetaan Airpro Oy:n 

maapalvelutehtäviin tiistaiksi 14.4.2015 kello 

6:00 – 18:00 ja keskiviikoksi 15.4.2015 kello 

6.00 – 18.00 järjestettäväksi ilmoitettua työ-

taistelua. 

 

 


