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Airpron sovinto 

odottaa yhä 

JHL:n ja Pardi-

an hyväksyntää 
 

Operaatio Kummitäti  

 

IAU ja PALTA hyväksyivät 

16.5. valtakunnansovittelijan 

sovintoehdotuksen, joka toteu-

tuessaan merkitsee IAU:n liit-

tymistä sopijaosapuoleksi Air-

pron yrityskohtaiseen työehto-

sopimukseen. Sovintoehdotus-

ta edelsivät IAU:n toimeenpa-

nemat työtaistelut Airprossa 

sekä niihin kohdistuneet tuki-

toimet muissa maapalveluyri-

tyksissä maalis- ja huhtikuun 

aikana. 

Sovintoehdotukseen sisältyvi-

en asioiden toteutuminen ja 

IAU:n mukaantulo Airpron 

työehtosopimukseen edellyt-

tävät kuitenkin vielä, että so-

pimuksen nykyiset sopijaosa-

puolet JHL ja Pardia antavat 

PALTA:lle niihin hyväksyn-

tänsä. Tämä prosessi on yhä 

kesken. JHL ja Pardia ovat 

asettaneet lupapyyntöön suos-

tuakseen omat lisäehtonsa, joi-

ta PALTA pitää asiayhteyteen 

kuulumattomina vaatimuksina. 

  

Aviatorin 

irtisanomiset 

alkoivat 
 

Aviator Finland Oy 
 

Aviatorissa käytiin viime ke-

vään aikana työvoiman vähen-

tämiseksi yhteistoimintalain 

mukaiset neuvottelut. Syyt 

neuvotteluille olivat tuotannol-

liset ja taloudelliset lentoyhtiö 

Norwegianin irtisanottua maa-

palvelusopimuksensa Aviato-

rin kanssa Helsinki-Vantaalla. 

Ensimmäiset yt-neuvottelujen 

jälkeisiin päätöksiin liittyvät 

henkilökohtaiset irtisanomis-, 

lomauttamis- ja osa-aikaista-

misilmoitukset annettiin työn-

tekijöille viime viikolla. 

Enimmillään päätökset tulevat 

vaikuttamaan 135 työntekijän 

työsuhteeseen IAU:n sopi-

musalalla. 

Työantajan ilmoituksen mu-

kaan matkustajapalvelussa tul-

laan irtisanomaan enintään 40 

henkilöä, lomauttamaan enin-

tään 12 henkilöä ja osa-

aikaistamaan enintään 10 hen-

kilöä. Ramp-osastolla irtisa-

nomisia tulee enintään 35, lo-

mautuksia enintään 20 ja osa-

aikaistamisia enintään 10. 

Yt-neuvottelut 

käynnistyivät 

Swissportissa 
 

Swissport Finland Oy 
 

Swissport on kutsunut henki-

löstöryhmien edustajat yt-

neuvotteluihin, jotka alkoivat 

maanantaina 1.6. Neuvottelu-

jen käynnistämiselle työnanta-

ja on esittänyt tuotannolliset ja 

taloudelliset perusteet. Swiss- 

port kertoo sekä menettäneen-

sä lentoyhtiöiden maapalvelu-

asiakkuuksia kokonaisuudes-

saan että asiakkuuksiin liitty-

viä yksittäisiä tehtäviä. 

Työantajan esittämän suunni-

telman mukaan henkilövaiku-

tukset olisivat enimmillään 

matkustajapalvelussa virkaili-

joiden osalta yhteensä 13 hen-

kilötyövuotta IAU:n sopi-

musalalla sekä 9 henkilötyö-

vuotta muissa tehtävissä ja 

muilla sopimusaloilla. 

Lain mukainen vähimmäis-

neuvotteluaika on tässä tapa-

uksessa kuusi viikkoa, joten 

näiden yt-neuvottelujen koh-

dalta neuvotteluvelvoite päät-

tyy aikaisintaan 12. heinäkuu-

ta. 


