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     Toimittanut Juhani Haapasaari 

 
 

 

 

IAU mukaan Airpron työehtosopimukseen 
 

Finavia-kiistassa sovinto 

sopimuskauden loppuun asti 
 
Operaatio Kummitäti 

IAU ja PALTA hyväksyivät 

lauantaina valtakunnanso-

vittelijan sovintoehdotuksen 

Finavia-kiistassa. Sen myötä 

IAU:sta tulee yksi sopija-

osapuoli Airpron yrityskoh-

taisessa työehtosopimukses-

sa. Sovinto on työehtosopi-

muskauden mittainen eikä 

sillä ole vaikutusta Lentolii-

kenteen palveluja koskevan 

työehtosopimuksen määrä-

yksiin.  

 

IAU sopijaosapuoleksi 

Sovinnon myötä IAU saa so-

pimusoikeudet Airpron yritys-

kohtaiseen työehtosopimuk-

seen, joka on solmittu PAL-

TA:n sekä JHL:n ja Pardian 

välillä 1.4.2014. Sopimus on 

voimassa joko 31.1.2016 tai 

31.1.2017 saakka, riippuen sii-

tä, saavutetaanko keskusjär-

jestöjen välillä sopua työlli-

syys- ja kasvusopimuksen jat-

kosta 15.6.2015 mennessä.  

Sopimusoikeuksien myötä 

Airprossa työskentelevät jäse-

net voivat valita keskuudes-

taan pääluottamusmiehen ja 

yhden alueluottamusmiehen. 

Luottamusmiesten valintame-

nettely käynnistetään kesä-

kuun alussa, jolloin valinnat 

voitaneen julkaista kesäkuun 

puolessa välissä. 

 

Erillislisä ja taulukkopalkan 

korotus 

Airpron maapalvelutyönteki-

jöille ryhdytään maksamaan 

1.6.2015 lähtien 50 euron eril-

lislisää kuukaudessa niiltä 

kuukausilta, jolloin he työs-

kentelevät jossakin Handling -

liiketoimintojen ulkopuolises-

sa tehtävässä. Jos työntekijä 

on tällaiseen tehtävään käytet-

tävissä, mutta työnantajalla ei 

ole tällaista tehtävää tarjolla, 

lisän suuruus on 20 euroa. Li-

säksi kaikki maapalvelutyötä 

tekevät työntekijät, jotka nyt 

ovat palkkaryhmässä 3 (tau-

lukkopalkka 1748,47 €/kk), 

nostetaan vähintään palkka-

ryhmään 4 (taulukkopalkka 

1874,71 €/kk). 

 

Norwegianin kilpailutus 

Hyväksyttyyn sovintoehdo-

tukseen sisältyy lausuma, joka 

velvoittaa Airpron rekrytoin-

neissaan huomioivan Aviato-

rista Norwegianin kilpailutuk-

sen vuoksi irtisanottaviksi jou-

tuvat työntekijät. Sama koskee 

myös muita mahdollisia maa-

palvelujen kilpailutustilanteita. 

Hyväksytty sovintoehdotus on 

luettavissa kokonaisuudessaan 

sähköisen jäsenkirjeen liittees-

tä. 
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Kummitädin Uutisanalyysi 5: Operaatio Kummitäti jatkuu   s. 2 
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Kummitädin Uutisanalyysi 5 
 

Tiedostusvälineet uutisoivat lauantaina ilmai-

lualaa uhanneiden lakkojen peruuntumisesta kiis-

tan osapuolten hyväksyttyä valtakunnansovitteli-

ja Minna Helteen sovintoehdotuksen. Helsingin 

Sanomille antamassaan kommentissa IAU:n pu-

heenjohtaja arvioi sovintoa: ”Ei tämä kovin lä-

helle meidän sopimusta tullut, mutta kyllä tämän 

kanssa nyt jonkin aikaa voidaan elää.” 

 

Työehtojen osalta sopu jäi siis laihaksi. IAU:n 

mukaantulo Airpron sopimukseen tarkoittaa kui-

tenkin jatkoa Operaatio Kummitädille ja edun-

valvonnan tiivistymistä luottamusmiesvalintojen 

myötä.    Lähde: Helsingin Sanomat 16.5.2015 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

  

        Kummitäti: 

 

Parannuksia palkkoihin 

Lauantaina hyväksytty sovin-

toehdotus tuo suurimman ra-

hallisen korotuksen Airpron 

työntekijöille, joiden palkka-

luokka sekä nousee että he 

saavat lisäksi maapalvelutyön-

tekijöiden erillislisän. Enim-

millään nämä tekevät yhteensä 

yli 170 euron korotuksen kuu-

kausipalkkaan. Suurimmalla 

osalla maapalvelutyöntekijöis-

tä korotus jää kuitenkin 20 tai 

50 euroon kuukaudessa. 

Jos nämä palkankorotukset 

suhteuttaa vuonna 2013 solmi-

tun työllisyys- ja kasvusopi-

muksen tuomiin palkankoro-

tuksiin Airprossa (1.8.2014 lu-

kien 20 euroa/kk ja 1.8.2015 

lukien 7,50 - 8,35 euroa/kk), 

korotukset ovat jotakuinkin 

kohtuullisia. 

Korotukset eivät kuitenkaan 

ole vielä lähelläkään Operaatio 

Kummitädin laajempaa tavoi-

tetta. 

Palkkauksen ohella keskeisiä 

työehtoja ovat työsuhteiden 

muotoihin kohdistuvat määrä-

ykset. Airprossa suurin epä-

kohta on erikseen kutsuttavien 

työntekijöiden asema. Työnte-

kijöistä poikkeuksellisen mo-

nella on vastoin omaa toivetta 

erikseen töihin kutsuttavan 

työntekijän asema.  

 

Jatko 

Vaikka sopu jäikin yhä laihak-

si, IAU:n sopimusoikeudet 

Airpron työehtosopimukseen 

takaavat jatkossa myös täysin 

uudet mahdollisuudet vaikut-

taa yhtiön työehtoihin. 

Ensisijaisesti sopimusoikeudet 

tarkoittavat sitä, ettei IAU:ta 

voi enää ohittaa neuvoteltaes-

sa Airpron seuraavista työeh-

doista. Nykyinen sopimuskau-

si on joka tapauksessa katkolla 

joko 31.1.2016 tai viimeistään 

31.1.2017. 

Toisekseen sopimusoikeudet 

takaavat sen, että sitä mitä jat-

kossa sovittaan tai ollaan so-

pimatta, voidaan myös valvoa 

entistä tehokkaammin. IAU:n 

jäsenillä on nyt oikeus valita 

keskuudestaan omat luotta-

musmiehet käytännön edun-

valvonnan vahvistamiseksi. 

Tämän hetken jäsenmäärän 

mukaisesti pääluottamusmie-

hen lisäksi valittavaksi tulee 

yksi alueluottamusmies. Va-

lintaprosessi pyritään viemään 

läpi kesäkuun puoleen väliin 

mennessä. 

Kummitädin kirves ei ole kai-

vossa – operaatio jatkuu. 

  


