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Henkilöstölipputyöryhmän ratkai-

sua odotetaan ensi viikon aikana
  
Barona Handling Oy 

Blue1 Oy 

Finnair Oyj 

ISS Aviation Oy 

Raskone Oy 

RTG Ground Handling Oy 

Suomen Transval Oy 

YIT Avia 

 

Henkilöstölippuihin liittyviä 

etuuksia käsittelevä työryh-

mä jatkoi jälleen eilen työ-

tään. Koska osapuolten nä-

kemykset eivät näytä lähen-

tyneen toisiaan, puheenjoh-

tajana toimiva Esa Lonka 

päätyi jättämään oman rat-

kaisumallinsa kiistakump-

paneiden arvioitavaksi. Mal-

li on erilainen Finnair ja 

SAS -konsernista ulkoistet-

tujen työntekijöiden kohdal-

la. 

 

Finnair 

Lonkan ratkaisumalli jatkaisi 

Finnair -konsernin entisten 

työntekijöiden vyöhykelippu-

jen osto-oikeutta tässä vai-

heessa 31.5.2017 saakka kul-

loinkin voimassa olevan hen-

kilöstölippuohjesäännön eh-

doin. 

Keskiviikkona julkaistu Baro-

nan ja Northportin välinen so-

pimus kumppanuuslipuista 

puolestaan rajautuisi käytän-

nössä koskemaan ainoastaan 

Baronan uusia työntekijöitä. 

Sama tilanne toistuisi myös 

muissa yrityksissä, jos Finnair 

mahdollisesti myöhemmin laa-

jentaisi kumppanuuslippujär-

jestelmäänsä. 

Näin ollen valtakunnansovitte-

lijan ratkaisu, joka tulisi osak-

si työehtosopimusta, ja yhtiöi-

den välinen kumppanuuslip-

pusopimus, täydentäisivät toi-

siaan. 

 

SAS 

SAS-konsernin Finnairia tiu-

kemmat linjaukset kiistan koh-

teena olevassa henkilöstölip-

puasiassa heijastuvat myös 

Lonkan esittämään ratkaisu-

malliin. Sen mukaan SAS -

konsernista ulkoistetun toi-

minnan henkilöstö olisi luovu-

tuksen jälkeen oikeutettu ra-

joitetusti henkilöstölippuihin 

24 kuukautta liikkeen luovu-

tuksen jälkeen SAS:in (SK, 

KF ja WF) lennoilla, jos työ-

suhde kestänyt vähintään 6 

kuukautta, mutta enintään 25 

vuotta. Tämä tarkoittasi ISS:n 

palvelukseen liikkeen luovu-

tuksella siirtyneiden työnteki-

jöiden kohdalta nykyisen jär-

jestelmän päättymistä kuluvan 

kesäkuun lopussa. 

 

Työryhmän ratkaisu 

Työryhmä tapaa vielä keski-

viikkona 14.6. Mikäli silloin ei 

saavuteta yksimielisyyttä, pu-

heenjohtajan ratkaisumalli jää 

voimaan ja siitä tulee työehto-

sopimuksen allekirjoituspöy-

täkirjan 4. §:ää koskeva ja 

osapuolia sitova ratkaisu. 

Tässä tapauksessa IAU:n 

edustajat valmistautuvat jät-

tämään työryhmässä eriävän 

mielipiteensä. Ratkaisumalli ei 

ole tyydyttävä etenkään SAS -

konsernista ISS:n palveluk-

seen siirtyneiden työntekijöi-

den osalta. 


