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Finavia-kiistan sovittelu jatkuu maanantaina  

IAU vastasi sovittelijan pyyntöön  
 

 

Finavia Oyj - Airpro Oy - 

RTG Ground Handling Oy 

Aviator Finland Oy  

Swissport Finland Oy 

 

Valtakunnansovittelija Min-

na Helle jatkaa Finavia-

kiistan sovittelua ensi maa-

nantaina. Sovittelun edistä-

miseksi hän on pyytänyt mo-

lemmilta osapuolilta näke-

myksiä kiistan mahdollisista 

ratkaisumalleista. IAU on jo 

vastannut sovittelijan pyyn-

töön. Finavian näkemyksistä 

sen itsensä esittämänä tai 

PALTA:n välityksellä ei 

toistaiseksi ole tietoa. 

 

IAU:n näkemys 

Finavia-kiistaa Airpron maa-

palvelutehtäviin sovellettavis-

ta työehdoista soviteltiin en-

simmäistä kertaa Helteen joh-

dolla 18.3. Siinä yhteydessä 

hän esitti pyynnön, että osa-

puolet olisivat valmiita esittä-

mään myös uusia näkemyksiä 

sovittelun jatkoa varten. Pyyn-

töön perustuen IAU on jättä-

nyt 1.4. sovittelijalle, Finavial-

le sekä PALTA:lle seuraavan 

esityksen: 

1. Airpro siirtyy noudatta-

maan maapalvelutyössä 

Lentoliikenteen palveluja 

koskevaa työehtosopimusta. 

Siihen sisältyvät yritys- ja 

lentoasemakohtaiset pai-

kalliset sopimukset neuvo-

tellaan työehtosopimuksen 

menettelytapojen mukaises-

ti. 

2. Airpron noudattaessa 

Lentoliikenteen palveluja 

koskevaa sopimusta, IAU 

luopuu sopimukseen sisäl-

tyvästä toisen sopimusjak-

son palkankorotuksista 

maapalveluja tuottavissa 

yrityksissä (Työehtosopi-

muksen allekirjoituspöytä-

kirja 2. § ”Palkankorotuk-

set” sekä Työehtosopimus 

69. § ”Palkkaryhmät ja pe-

rustaulukkopalkat maapal-

veluja tuottavissa yrityksis-

sä”). 

 

Finavian näkemys? 

Finavian uusista näkemyksistä 

sovun saavuttamiseksi sitä it-

seään koskevassa kiistassa ei 

toistaiseksi ole kantautunut 

tietoja. Ainoastaan PALTA on 

vaivautunut kommentoimaan 

IAU:n esitystä omaan tuttuun 

tyyliinsä. PALTA:n kannanot-

ton voi käydä lukemassa osoit-

teessa www.palta.fi.  

 

Sovittelu jatkuu 

Huolimatta PALTA:n kom-

menteista tai siitä, onko Fina-

via esittänyt tai ollut esittämät-

tä näkemystään mahdollisesta 

kompromissista asiassa, sovit-

telija on kutsunut osapuolet 

jatkamaan kiistan sovittelua 

maanantaiksi 13.4. kello 9.30. 

Mikäli edistystä kiistan ratkai-

semiseksi ei tuolloin tapahdu, 

IAU:n aiemmin ilmoittamat 

työtaistelutoimet toteutuvat 

tiistaina 14.4. kello 6.00 – 

18.00 ja keskiviikkona 15.4. 

kello 6.00 – 18.00. Lisäksi 

IAU on valmistautunut anta-

maan tarvittaessa ennakkoil-

moitukset myös uusista työ-

taistelutoimista Operaatio 

Kummitädin puitteissa. 
 

Operaatio Kummitäti 
 

on kampanja, jolla tavoi- 
tellaan samoja työehtoja 

samoihin töihin myös 
Finavia-konsernissa. 


