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Lippuetua puidaan nyt 

välimiesoikeudessa

Airpron neu-

vottelut jat-

kuvat 
  

Finnair Oyj / 

Barona Handling Oy / 

Swissport Finland Oy 

 

Finnair on ilmoittanut lopet-

tavansa entisten Barona 

Handlingin työntekijöiden 

vyöhykelippujen osto-oikeu-

den tästä päivästä lukien, 

koska työntekijät ovat siir-

tyneet Swissportin palveluk-

seen. Syntyneen tilanteen 

vuoksi IAU on pyytänyt 

työnantajaliitto PALTA:n 

suostumuksen siihen, että 

asia voidaan käsitellä viivy-

tyksettä välimiesoikeudessa.  

 

Northport Oy:stä Baronaan 

1.12.2009 siirtyneiden työnte-

kijöiden vyöhykelippujen os-

to- ja käyttöoikeus on perustu-

nut Esa Lonkan johdolla ko-

koontuneen työryhmän anta-

maan ratkaisuun 15.6.2011. 

Sen mukaan ns. kiintiölip-

puedun menetys korvataan 

vyöhykelippujen osto- ja käyt-

töoikeudella. Näin ollen työn-

tekijät ovat voineet ostaa ja 

käyttää Finnairin vyöhykelip-

puja kulloinkin voimassa ole-

vin normaalein vyöhykelippu-

hinnoin ja säännöin. 

Ratkaisussa osto-oikeuden on 

todettu päättyvän siinä tapauk-

sessa, että edunsaanut työnte-

kijä siirtyy edelleen kolman-

nen työnantajan palvelukseen. 

Osto-oikeus on toisin sanoen 

rajoitettu koskemaan vain en-

simmäisen yritysjärjestelyn 

seurauksena tapahtunutta siir-

tymistä. Tähän kohtaan Finn-

air perustaa myös ilmoituk-

sensa vyöhykelippujen osto-

oikeuden päättymisestä. Työn-

tekijät voivat ostaa edelleen 

ns. kumppanuuslippuja. 

Välimiesoikeudelle osoitta-

massaan haastehakemuksessa 

IAU on kyseenalaistanut 

Finnairin tulkinnan työnteki-

jöiden siirtymisestä. Näin sen 

vuoksi, että työntekijöiden 

palkanmaksun näennäinen 

siirto Baronalle 1.12.2009 al-

kaen ei ole ratkaisussa tarkoi-

tettu yritysjärjestely. Toisaalta 

Barona ei ole tehnyt uusia yri-

tysjärjestelyjä Swissportin 

kanssa, vaan järjestelyt ovat 

Northportin, Finnairin ja 

Swissportin välisiä. 

Airpro Oy 
 

Airprota koskevat viimeiset 

työehtosopimukset on solmittu 

huolimatta siitä, että molem-

mat sopijaosapuolet ovat ol-

leet täysin tietoisia Pardian 

puutteellisesta edustavuudesta 

sopijaosapuolena. Vastaavasti 

yhtiöön ilman vaaleja valituil-

ta luottamusmiehiltä puuttuu 

työntekijöiden mandaatti. 

Työnantaja on kuitenkin kate-

gorisesti kieltäytynyt IAU:n 

pyynnöstä, jossa järjestäyty-

minen todettaisiin yhdessä 

suoraan jäsenmäärien perus-

teella. Tämän vuoksi IAU:n ja 

PALTA:n välillä käynnistet-

tiin 17.10. neuvottelut ratkai-

sumalleista, joilla työntekijöi-

den järjestäytyminen tulisi 

muutoin huomioiduksi työeh-

tosopimus- ja edunvalvonta-

asioissa. 

IAU on toistaiseksi sitoutunut 

hakemaan ratkaisua neuvotte-

luteitse. Seuraava tapaaminen 

osapuolten välillä on huomen-

na. 


