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Neuvottelujen aloittaminen Airprossa takkuaa  

Ennakkoilmoitus 
työtaistelusta ja tukitoimista 
Airpro  

IAU on jättänyt tänään en-
nakkoilmoitukset työtaiste-
lusta Airprossa sekä siihen 
liittyvistä tukitoimista. Syy-
nä painostustoimiin on, et-
tei IAU:n ja PALTA:n välillä 
ole toistaiseksi päästy neu-
vottelemaan Airpron työeh-
doista. Liitojen välinen so-
pimus päättyi tiistaina 31.1.   
 
PALTA:lla neuvottelukielto 

PALTA hävisi tammikuussa 
työtuomioistuimessa IAU:ta 
vastaan nostamansa jutun, jos-
sa se vaati tuomioistuinta vah-
vistamaan IAU:n mukanaolo 
JHL:n ja Pardian solmimassa 
Airpron kiky-sopimuksessa. 
Tappion myötä Airpron johto 
on asettanut PALTA:lle kiellon 
käymästä neuvotteluja IAU:n 
kanssa. Näin ollen IAU:lle ei 
käytännössä ole jäänyt muuta 
vaihtoehtoa, kuin antaa en-
nakkoilmoitus työtaistelusta 
valtakunnansovittelijalle ja 
PALTA:lle houkutellakseen 
vastapuoli neuvottelupöydän 
ääreen. 

Ennakkoilmoitus 

Tänään annetun työtaisteluil-
moituksen sisältö on seuraava:  

Ilmailualan Unioni IAU ry:n 
ammattiosastojen jäsenet, jot-
ka työskentelevät Airpro 
Oy:ssä Helsinki-Vantaan 
lentoasemalla, osallistuvat 
Ilmailualan Unioni IAU ry:n 
järjestämään työtaisteluun 
perjantaina 17.2.2017 seuraa-
vasti: 

- kello 14.00 – 18.00 turva-
tarkastus 
- kello 15.00 – 18.00 matkus-
tajapalvelut ja Travel Servi-
ce 
- kello 16.00 – 19.00 aula- 
ja ramp-toiminnot 

Työtaistelulla vaaditaan aloi-
tettavan neuvottelut Ilmai-
lualan Unioni IAU ry:n ja Pal-
velualojen työnantajat PALTA 
ry:n välillä Airpro Oy:ssä nou-
datettavista työehdoista. 
 
Prolta myös ennakko- 
ilmoitus 

Samanaikaisesti ja samasta 
syystä IAU:n kanssa ennak-
koilmoituksen antoi myös 
Ammattiliitto Pro. Toteutues-

saan työtaistelu koskisi Airp-
ron vuokraamaa matkustamo-
henkilökuntaa Thomas Coo-
kin, Tui Fly:n ja Thomson Air-
waysin lennoilla sunnuntaista 
19.2. kello 0:00 maanantaihin 
20.2. kello 23:00. 
 
Tukitoimet 

Airprota koskevan työtaiste-
luilmoituksen lisäksi IAU antoi 
tänään ennakkoilmoituksen 
myös tukitoimista: 

Ilmailualan Unioni IAU ry:n 

ammattiosastojen jäsenet, jot-

ka työskentelevät AntiDeIcing 

Oy:ssä, Aviator Finland 

Oy:ssä ja Swissport Finland 

Oy:ssä, eivät osallistu Airpro 

Oy:n maapalveluja käyttävien 

lentoyhtiöiden jäänpoistotyö-

hön perjantaina 17.2.2017 

kello 14.00 – 19.00 eikä sun-

nuntain 19.2 kello 0.00:n ja 

maanantain 20.2. kello 

23.00:n välisenä aikana. 

Mahdollisista muista tukitoi-
mista voidaan ilmoittaa myö-
hemmin, kuitenkin noudatta-
en mahdollisuuksien mukaan 
vähintään neljän päivän ilmoi-
tusaikaa. 


