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Taistelu Airpron työehdoista jatkuu 
  

IAU hylkäsi ehdotuksen uu-

deksi työehtosopimukseksi  
 

 

Lennonvarmis-

tuksen työtaiste-

lutoimet jatkuvat  

Airpro Oy / RTG Ground 

Handling Oy 
 

IAU on hylännyt PALTA:n 

kesäkuussa tekemän esityk-

sen Airpron uudeksi työeh-

tosopimukseksi. Esityksestä 

puuttui lähes täysin IAU:n 

ehdottamat muutokset ja 

parannukset yhtiön työeh-

toihin. 
 

Järjestäytyminen ja rinnak-

kaissopimuskielto  

IAU:n ja PALTA:n välillä 

neuvoteltiin syksystä 2011 al-

kaen Airpron työehdoista. 

Aloite neuvottelujen käynnis-

tämisestä perustui työntekijöi-

den järjestäytymiseen sekä 

liittojen välisen Lentoliiken-

teen palveluja koskevan työ-

ehtosopimuksen rinnakkaisso-

pimuskieltoon. 

Esityksen tultua hylätyksi, 

IAU katsoo PALTA:n rikko-

van yhä maapalvelujen osalta 

rinnakkaissopimuskieltoa al-

lekirjoittaessaan Airpron uu-

den työehtosopimuksen Julkis-

ten ja hyvinvointialojen liitto 

JHL:n ja Palkansaajajärjestö 

Pardian kanssa. 

RTG:n asema 

Käsittelemättä on jäänyt myös 

RTG:n työntekijöiden asema. 

Finavia on strategiassaan lin-

jannut RTG:n tuottamat maa-

palvelut siirrettäväksi Airpro-

hon, mutta tästä huolimatta 

neuvotteluihin osallistunut 

työnantajan edustaja kieltäytyi 

keskustelemasta aiheesta. 
 

Työtaistelutoimiin varaudu-

taan puolin ja toisin 

Neuvottelujen päättymisen ja 

esityksen hylkäämisen jälkeen 

IAU valmistautuu sopiviksi 

katsomiinsa toimiin asian saat-

tamiseksi jäsenistöään tyydyt-

tävään tilaan. 

Tähän työnantaja oli varautu-

nut jo alkuviikosta keräämällä 

lentoasemien liepeille ylimää-

räisiä työntekijöitä tekemään 

lakkoon osallistuvien työt - 

tällä kertaa turhaan. Heinä-

kuun palkanmaksun yhteydes-

sä työnantaja palkitsi vastaa-

vasta ”erinomaisesta panok-

sesta” kesäkuun lakkoa mur-

tamassa olleet ylimääräisellä 

kertapalkkiolla. 

 

Finavia Oy 

Lennonjohto-operaattoreita ja 

lennonvarmistustekniikkaa 

edustavalla IAU:lla ja lennon-

johtajia edustavalla SLJY:llä 

on yhteinen tavoite säilyttää 

aluelennonjohdon työpaikat 

Tampereella. 

Tiistaina kello 17 päättyneen 

ulosmarssin jälkeen liitot ovat 

arvioineet sopivaksi katsomi-

aan jatkotoimia. Tällä hetkellä 

molemmilla liitoilla on päällä 

kielto, jonka aikana oman 

toimen ohella ei suoriteta kou-

lutustehtäviä. 

Helsinki-Vantaan lennonneu-

vojat marssivat tamperelaisten 

kanssa samanaikaisesti ulos 

protestina Finavian yt-

päätökselle, jonka mukaan 

heidän työ ollaan siirtämässä 

pääosin Viroon. 

Toimi on kohtuuton. Työnan-

taja on esittänyt siirron perus-

teeksi EU:sta tulleen vaati-

muksen 1,7 %:n vuosittaisista 

kustannussäästöistä, mutta jät-

tänyt samanaikaisesti huo-

miotta työntekijöiden säästö-

esitykset yt-neuvotteluissa.  


