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                   Uutiskirje Jäsenille
 

    N:o 21 (88)   *   Keskiviikkona 17. elokuuta 2011 

     Toimittanut Juhani Haapasaari 

 

 

 

Finavian toimet työntekijöiden tasa-

puolisesta kohtelusta selvitetään
 

 

 

 

Airpro Oy 

Finavia Oy 

RTG Ground Handling Oy 

 

Työnantaja ei saa asettaa 

työntekijöitä ilman hyväk-

syttävää syytä eriarvoiseen 

asemaan. Hyväksyessään 

Airpron toimet työehtoso-

pimustoiminnassa, Finavia 

jatkaa käytäntöä, jossa toi-

siinsa verrattavia työnteki-

jöitä ei samanlaisissa tilan-

teissa kohdella yhdenvertai-

sesti. IAU selvittää, onko yh-

tiöllä asianmukaiset perus-

teet toimia tällä tavoin. 

 

Kaksi rinnakkaista työehto-

sopimusta 

Finavian tytäryhtiö Airpro tie-

dotti eilen työehtosopimuk-

sensa uudistamisesta. Yritys-

kohtaisen työehtosopimuksen 

ovat allekirjoittaneet muodol-

lisesti Palvelualojen työnanta-

jat PALTA ry ja Palkansaaja-

järjestö Pardia. 

Airpron työehtosopimuksella 

sovitaan mm. ramp -

työntekijöiden palkkauksesta, 

joka on epäedullisempi työn-

tekijöiden kannalta kuin 

IAU:n ja PALTA:n välisen 

Lentoliikenteen palveluja kos-

kevan työehtosopimuksen 

mukainen palkka vastaavasta 

työstä. Finavia on osallistunut 

myös tämän työehtosopimuk-

sen neuvotteluihin omistaman-

sa RTG:n kautta ja soveltanut 

sopimusta yhtiön työntekijöi-

den työehtoina.  

Näin toimiessaan Finavia on 

omilla toimillaan luonut tilan-

teen, jossa saman konsernin 

toisiinsa verrattavissa olevat 

työntekijät samanlaisissa tilan-

teissa joutuvat eri asemaan.  

 

Perusteet arvioitavina 

Työsopimuslain mukaan sa-

maa tai samankaltaista työtä 

tekevälle tulee maksaa samaa 

palkkaa, ellei erisuuruisen 

palkan maksamiseen ole hy-

väksyttävää syytä. Tällainen 

syy voi olla esimerkiksi pi-

tempi työkokemus samasta 

työstä. 

Finavia ei ole pystynyt esittä-

mään tällaista työhön liittyvää 

seikkaa, josta muodostuisi 

painava syy tehdä ero kahden 

sen täysin omistaman yhtiön 

välillä. Airpron ja RTG:n 

työntekijät työskentelevät rin-

nakkain samoissa työtehtävis-

sä samoilla lentoasemilla ja 

osittain myös samoihin yksit-

täisiin lentoihin liittyen. 

 

Työntekijöiden järjestäyty-

minen 

Finavia ei ole kohdellut työn-

tekijöitään tasapuolisesti 

myöskään ammattiyhdistys-

toiminnan suhteen. Finavia on 

ollut riittävän tietoinen tosi-

asiasta, että valtaosa Airpron 

järjestäytyneistä työntekijöistä  

 

Jatkuu seuraavalla sivulla… 
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…jatkoa edelliseltä sivulta. 

 

kuuluu joko IAU:hun tai 

Suomen Lentoemäntä- ja 

Stuerttiyhdistys SLSY:hyn. 

Tästä huolimatta tytäryhtiö 

Airpron on annettu käydä 

neuvottelut yhdistyksen kans-

sa, jolla ei ole tosiasiallista 

mandaattia neuvotella työeh-

tosopimuksesta työntekijöiden 

puolesta. Neuvottelut on käyty 

työntekijöiden tietämättä ja yli 

puolta vuotta ennen voimassa 

olleen sopimuksen päättymis-

tä. 

Tämän perusteella IAU katsoo 

Finavian menettelyn olevan 

kyseenalainen yhdenvertai-

suuslain ja työehtosopimuslain 

suhteen. Myös näiden kysy-

mysten selvittämiseksi IAU on 

valmis ryhtymään kaikkiin sil-

lä käytettävissään oleviin kei-

noihin. 

 

 

 

 

 

 

 

Ota yhteyttä IAU:hun - ole mukana 
ajamassa työntekijöiden oikeuden-
mukaista kohtelua. 
 

Jokaisen Airpron työntekijän, joka katsoo, ettei häntä kohdella Fi-
naviassa tasapuolisesti edellä esitetyjen asioiden suhteen, on syy-
tä ottaa yhteyttä mahdollisimman nopeasti IAU:hun. Tähän riittää, 
että jätät yhteystietosi IAU:n sähköpostiin, jonka osoite on 

 

iau@iau.fi 

 

Antamalla tässä yhteydessä ajantasalla olevat yhteystiedot, IAU 
pystyy tiedottamaan ja ajamaan Airpron työntekijöiden etua 
mahdollisimman tehokkaasti. 
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