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Sovittelussa ei edistymistä 

IAU jätti sovittelun päätteeksi uudet 

ennakkoilmoitukset työtaistelutoimista  
 

 

Operaatio Kummitäti 
 

Finavia-kiistaa soviteltiin 

tänään valtakunnansovitte-

lijan johdolla. Aamupäiväl-

lä käsiteltiin maapalvelujen 

työehtoja ja iltapäivällä oli-

vat vuorossa matkustamo-

palvelut, jossa työntekijä-

puolta edustaa SLSY. Mo-

lemmat liitot jättivät uudet 

ennakkoilmoitukset työtais-

teluista sen jälkeen, kun ne 

olivat todenneet, ettei sovit-

telussa oltu edistytty lain-

kaan. 

 

IAU:n ehdotus ei kelvannut 

IAU oli jättänyt jo 1.4. Fina-

vian harkittavaksi oman 

kompromissiesityksensä kiis-

tan ratkaisemiseksi. Liitto on 

valmis pidättäytymään työlli-

syys- ja kasvusopimuksen 

mukaisista palkankorotuksista 

maapalveluja tuottavissa yri-

tyksissä, mikäli Airprossa 

ryhdyttäisiin noudattamaan 

samaa työehtosopimusta alan 

muiden yritysten tapaan. Pal-

kankorotusten taso määräytyy 

työmarkkinakeskusjärjestöjen 

välisissä neuvotteluissa kesä-

kuun puoleen väliin mennes-

sä. 

Palkankorotuksista luopumi-

nen koskisi noin 2 500 työn-

tekijää. Heistä 175 työskente-

lee Finavia-konsernissa ja 

muut yli 2 300 työntekijää 

muissa maapalveluyhtiöissä. 

Ne eivät erottele työnteki-

jöidensä työehtoja sen mu-

kaan, tuotetaanko maahuolin-

tapalveluja halpalentoyhtiöille 

tai muille lentoyhtiöille. Hal-

palentoyhtiöiden maapalvelut 

Finavia teettää erikseen 80 

työntekijän voimin tytäryhtiö 

Airpron nimiin muita huomat-

tavasti heikommilla työeh-

doilla. 

 

PALTA:n kaksoisrooli 

Tällä kertaa Finaviaa sovitte-

lussa edustaneelle PALTA:lle 

ehdotus ei kelvannut, vaikka 

se kokonaisuudessaan alentai-

si lentoasemilla toimivien 

PALTA:n muiden jäsenyritys-

ten ja niiden asiakkaina olevi-

en lentoyhtiöiden kustannuk-

sia. Kielteinen vastaus kuvas-

taa PALTA:n kaksoisroolia 

asiassa. Se on solminut Finvi-

an vaatimuksesta sopimuksen, 

jolla lentoaseman pitäjä valtaa 

maapalvelumarkkinoita itsel-

leen.  

 

Uusi ennakkoilmoitus 

Finavialla ei ollut valmiuksia 

jatkaa sovittelua IAU:n 

kompromissiehdotuksen poh-

jalta siitäkään huolimatta, että 

sillä itsellään ei ollut tuoda 

sovitteluun uusia avauksia.  

Tämän vuoksi IAU antoi uu-

den ennakkoilmoituksen työ-

taistelusta: 

Sen toteutuessa Airpron kaik-

ki matkatavaran ja rahdin kä-

sittely seisahtuu Oulun lento-

asemalla tiistaina 28.4. kello 

6.00 – 12.00 ja keskiviikkona 

29.4. kello 6.00 – 12.00 sekä 

muilla lentoasemilla Oulua 

lukuun ottamatta tiistaina 

28.4. kello 12.00 – 18.00 ja 

keskiviikkona 29.4. kello 

12.00 – 18.00. 

Tähän työtaisteluun kohdistu-

vat mahdollisista tukitoimista 

ilmoitetaan myöhemmin. 


