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Airpron yhteiskunnalle elintärkeät toiminnot uhattuina 

Ministeriö siirsi työ- 
taisteluja kahdella viikolla
   

Airpro  

Työ- ja elinkeinoministeriö 
siirsi tänään IAU:n ja Am-
mattiliitto Pron ilmoittamia 
työtaisteluja Airprossa kah-
della viikolla eteenpäin. 
Päätös nojaa lain antamaan 
mahdollisuuteen, mikäli 
työtaistelujen katsotaan 
uhkaavan yhteiskunnan 
elintärkeitä toimintoja.  
 
Airpron toiminnot elin-
tärkeitä yhteiskunnalle 

Laki työriitojen sovittelusta 
antaa mahdollisuuden siirtää 
ilmoitettuja työtaisteluja eri-
tyisen painavista syistä: 

Jos työriidan johdosta aiotun 
työnseisauksen tai sen laajen-
tamisen katsotaan sen laajuu-
den tai työalan laadun vuoksi 
kohdistuvan yhteiskunnan elin-
tärkeisiin toimintoihin tai 
huomattavasti vahingoittavan 
yleistä etua, työ- ja elinkeino-
ministeriö voi sovittelijan tai

 sovittelulautakunnan esityk-
sestä riittävän ajan varaami-
seksi sovittelua varten kieltää 
aiottuun työnseisaukseen tai 
sen laajentamiseen ryhtymisen 
tai sen toimeenpanon enintään 
14 vuorokauden ajaksi työtais-
telun ilmoitetusta alkamishet-
kestä lukien. 

Tähän perustuen oikeus- ja 
työministeri Jari Lindström 
on siirtänyt valtakunnansovit-
telija Minna Helteen esityk-
sestä IAU:n ja Pron työtaistelu-
ja. Helteen esityksen takana on 
hänen mukaansa Finavialta 
saatu selvitys. 
 
Finavia aiheuttanut 
itse ongelmansa   

Työtaistelujen siirtäminen val-
takunnansovittelijan esitykses-
tä on poikkeuksellista.  Fina-
vian sovittelijalle tekemä selvi-
tys on kuitenkin tällä kertaa 
johtanut siihen, että sovittelija 
on esittänyt ja ministeri hyväk-
synyt työtaistelujen siirron. 

Finavia korostaa selvitykses-
sään Airprossa tehtävän turva-
tarkastus- ja maapalvelutyön 
olevan kaikella tapaa ”yhteis-
kunnan elintärkeitä toiminto-
ja”. Silti Finavia on järjestel-
mällisesti sivuuttanut tämän 
näkökulman täysin sopimus-
toiminnassaan. 

Lopputulos on nyt nähtävillä. 
Airprossa on voimassa pelkäs-
tään JHL:n ja Pardian kanssa 
tehty työehtosopimus. Se ei 
takaa työrauhaa. Siihen tarvit-
taan sopimus IAU:n ja Pro:n 
kanssa. 

Finavian toiminnan ja valta-
kunnan sovittelijalle annetun 
selvityksen välillä on siten ris-
tiriita. Sivuttaessaan IAU:n ja 
Pron sopijakumppaneina, Fin- 
avia on aiheuttanut itse on-
gelmansa, jota valtakunnanso-
vittelija yrittää nyt ratkoa mm. 
siirtämällä ilmoitettuja työtais-
teluja. Lain mukaan tätä kei-
noa voi kuitenkin käyttää vain 
yhden kerran. 
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