
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

IAU                                                                  - 1 -                                   Uutiskirje Jäsenille N:o 1 

 

                  Uutiskirje Jäsenille 
 

     N:o 1 (134)   *   Perjantaina 4. tammikuuta 2013 

     Toimittanut Juhani Haapasaari 

 

 

UM-palvelujen 

palkkauksesta 

ratkaisu 
 

Lassila & Tikanoja Oyj 

Finnair solmi alihankintaso-

pimuksen Lassila & Tikanojan 

kanssa yksinmatkustaville lap-

sille tarkoitetusta saattopalve-

lusta syksyllä 2012. Koska 

tehtävät ovat Lentoliikenteen 

palveluja koskevan työehtoso-

pimuksen soveltamisalan mu-

kaista työtä, IAU kävi työnan-

tajaliitto PALTA:n kanssa 

neuvottelut palkanmaksuun 

liittyvistä kysymyksistä. 

Yhteisenä kantanaan liitot to-

tesivat, että Finnairin alihan-

kinnan osalta asia ratkaistaan 

maksamalla työntekijöille 

kuukausittain kiinteä lisä hyvi-

tyksenä Kiinteistöpalvelualan 

ja Lentoliikenteen palveluja 

koskevan työehtosopimuksen 

välisestä palkkaerosta. Lisä 

maksetaan takautuvasti 

1.9.2012 alkaen. 

Samassa yhteydessä liitot tote-

sivat, etteivät ne ota tällä rat-

kaisullaan kantaa muihin työ-

ehtosopimusten soveltamista 

koskeviin kysymyksiin. L&T 

toimii myös Finavian alihank-

kijana liikuntaesteisten mat-

kustajien avustamisessa. 

Työnantaja 

horjuttaa työ-

rauhaa  
 

Airpro Oy / Finavia Oyj / 

RTG Ground Handling Oy 

RTG irtisanoi kaikki Tampe-

reen lentoaseman työntekijän-

sä joulukuussa päättyneissä yt-

neuvotteluissa vedoten tuotan-

nollisiin ja taloudellisiin pe-

rusteisiin. RTG on tuottanut 

Tampereella maapalvelut Fly-

belle. Työntekijöiden työvel-

voite päättyi 30.12.2012. Tä-

män jälkeen toimintaa on jat-

kanut Finavia -konsernin toi-

nen maapalveluja tuottava yri-

tys, Airpro. 

Mikäli järjestelyjen jälkeen 

maapalvelujen tuottamisessa 

ei noudateta Lentoliikenteen 

palveluja koskevaa työehtoso-

pimusta, Finavian toiminta on 

ristiriidassa periaatteen kans-

sa, jonka se itse hyväksyi val-

takunnansovittelija Esa Lon-

kan esityksestä syksyllä 2010. 

Tuolloin Finavian ja IAU:n 

välillä sovittiin molempien 

osapuolten pitäytyvän menet-

telytavoissa, joissa kunnioite-

taan Lentoliikenteen palveluja 

koskevia työehtosopimuksen 

määräyksiä mukaan lukien 

työrauhavelvoite. 

 

Päivän 
kommentti 
 

Finaviassa on ryhdytty toi-
miin palkkojen alentamisek-
si. Tampereen lentoasemalla 
IAU:n ja PALTA:n välisen 
työehtosopimuksen mukai-
nen palkkaus maapalvelu-
työstä ollaan vaihtamassa 
palkkaukseen, josta työnan-
taja on sopinut ammattilii-
ton kanssa, joka ei edusta 
työntekijöitä. 

Ennen kuin tilanne pääsee 
pahemmin kärjistymään, 
konsernin henkilöstöjohdolla 
on aivan erityinen syy tutus-
tua päivän puheenaiheeseen 
ja katsahtaa sen jälkeen pei-
liin: 

Tasavallan presidentÔÉ Sauli 
Niinistö on vastikään tuo-
nut julki aikomuksensa alen-
taa OMAA palkkiotaan esi-
merkkinä muille hyväosaisil-
le. Finavian henkilöstöjohto 
on omatoimisesti alenta-
massa TOISEN osapuolen 
palkkoja KOLMANNEN osa-
puolen kanssa sopimallaan 
tavalla.  

 


