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Finavia-kiistaan aiempaa vahvemmat tukitoimet 
 

Ensi viikon työtaistelutoimet 

siirtyvät - uusi ajankohta 7.-8.5.  
 

 

Operaatio Kummitäti 

 

Finavia-kiistaa soviteltiin ei-

len ilman varsinaista edistys-

tä itse asiassa. Ainoaksi yh-

teisesti todetuksi asiaksi jäi 

Airpron ensi viikon työtais-

telujen siirtyminen ja uudet 

ilmoitukset myötätuntotyö-

taisteluista. Ne koskevat nyt 

kokonaisuudessaan Swiss-

portia, RTG:tä, Aviatoria 

sekä myös Finnairin mat-

kustajapalveluja. 

 

Aiemmin Airprohon tiistaina 

28.4. ja keskiviikkona 29.4. 

järjestettäväksi ilmoitettu mat-

katavaran ja rahdin käsittelyä 

koskeva työtaistelu siirtyy. 

Uusi ennakkoilmoitus työtais-

telusta kohdistuu kaikkeen 

Airpron maapalveluun 7.4. ja 

8.4. kello 6-12 Oulussa ja kel-

lo 12-18 muilla asemilla. 

Tukitoimina Airpron työtaiste-

lulle kaikki maapalvelutoimin-

ta pysähtyy vastaavasti mo-

lempina päivinä Swissportissa 

kello 6-12 sekä Aviatorissa, 

Finnairin matkustajapalveluis-

sa ja RTG:ssä kello 12-18. 

Käytännössä uudet työtaistelut 

- edellisistä poiketen - merkit-

sevät sitä, etteivät työntekijät 

osallistu lainkaan työntekoon 

Finavian ylläpitämillä lento-

asemilla ilmoitettuina aikoina.  
 

Airpro 

Ilmailualan Unioni IAU ry:n 

jäsenet, jotka työskentelevät 

Airpro Oy:n maapalveluteh-

tävissä Oulun lentoasemalla, 

osallistuvat Ilmailualan Unioni 

IAU ry:n järjestämään työtais-

teluun torstaina 7.5.2015 kello 

6.00 – 12.00 ja perjantaina 

8.5.2015 kello 6.00 – 12.00. 

Ilmailualan Unioni IAU ry:n 

jäsenet, jotka työskentelevät 

Airpro Oy:n maapalveluteh-

tävissä muilla lentoasemilla 
kuin Oulun lentoasema, osal-

listuvat Ilmailualan Unioni 

IAU ry:n järjestämään työtais-

teluun torstaina 7.5.2015 kello 

12.00 – 18.00 ja perjantaina 

8.5.2015 kello 12.00 – 18.00. 
 

Swissport 
Aviator 

Finnair 

RTG 

Ilmailualan Unioni IAU ry:n 

jäsenet, jotka työskentelevät 

Swissport Finland Oy:n 

maapalvelutehtävissä Fina-

vian ylläpitämillä lentoase-

milla, osallistuvat Ilmailualan 

Unioni IAU ry:n järjestämään 

myötätuntotyötaisteluun tors-

taina 7.5.2015 kello 6.00 – 

12.00 ja perjantaina 8.5.2015 

kello 6.00 – 12.00. 

Ilmailualan Unioni IAU ry:n 

jäsenet, jotka työskentelevät 

Aviator Finland Oy:n, Finn-

air Oyj:n ja RTG Ground 

Handling Oy:n maapalvelu-

tehtävissä Finavian ylläpi-

tämillä lentoasemilla, osallis-

tuvat Ilmailualan Unioni IAU 

ry:n järjestämään myötätunto-

työtaisteluun torstaina 

7.5.2015 kello 12.00 – 18.00 

ja perjantaina 8.5.2015 kello 

12.00 – 18.00. 

 


