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Valtakunnansovittelijalta vetoomus  
 

Työtaistelutoimia siirrettiin edelleen 

- uusi ajankohta nyt 19.-20.5.   
 

 

IAU – Operaatio Kummitäti 

 

Finavia-kiistan sovittelua 

jatkettiin jälleen tänään so-

vittelija Minna Helteen joh-

dolla. Hän vetosi kiistan 

osapuoliin Airprohon 7.-8.5. 

toteutettavaksi ilmoitettujen 

työtaistelujen ja niihin liitty-

vien tukitoimien siirtämisek-

si. Siirtoja sovittelija perus-

teli sovitteluprosessin tarvit-

semalla lisäajalla. 

Tarve lisäajalle on syntynyt 

työtuomioistuimeen toimite-

tusta haastehakemuksesta. 

Haasteessa kantajana oleva 

PALTA katsoo IAU:n ilmoit-

tamien myötätuntotyötaistelu-

jen olevan lainvastaisia. 

IAU on jo aiemmin ilmaissut 

kantansa asiassa, eikä kanta 

ole tästä muuttunut. Tänään 

työtuomioistuimelle antamas-

saan kirjallisessa vastauksessa 

IAU kiistää edelleen kanteen 

ja vaatii sen hylkäämistä.  

Ottaen kuitenkin huomioon it-

se sovitteluprosessiin liittyvät 

perusteet työtaistelujen siirtä-

miseksi, jotka sovittelija tä-

nään esitti, IAU vastasi myön-

teisesti hänen vetoomukseen-

sa. 

Siirtojen jälkeen ennakkoil-

moitukset työtaisteluista ovat 

seuraavat: 
 

 

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 tiistaina 19.5.2015 kel-

lo 6.00 – 12.00 ja keskiviik-

kona 20.5.2015 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 tiistaina 19.5.2015 kel-

lo 12.00 – 18.00 ja keskiviik-

kona 20.5.2015 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 tiis-

taina 19.5.2015 kello 6.00 – 

12.00 ja keskiviikkona 

20.5.2015 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 tiistaina 

19.5.2015 kello 12.00 – 18.00 

ja keskiviikkona 20.5.2015 

kello 12.00 – 18.00. 

 
 


