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Airpron työ-
ehtokiistaa 
sovitellaan 
keskiviikkona  
 
 

Airpro 

IAU:n jätettyä viime perjantai-
na ennakkoilmoitukset työtai-
telusta Airprossa ja siihen liit-
tyvistä tukitoimista, valtakun-
nansovittelija Minna Helle on 
kutsunut IAU:n ja PALTA:n 
työriitalain mukaiseen sovitte-
luun keskiviikkona 8.2. kello 
9.30. 

Kyseessä on ns. pakkosovitte-
lu, josta ei voi kieltäytyä. Ta-
paaminen on siten osapuolten 
välillä ensimmäinen sen jäl-
keen, kun Finavia asetti PAL-
TA:lle Airpron työehtoja kos-
kevan neuvottelukiellon IAU:n 
kanssa. 

Pakkosovittelu ei kuitenkaan 
tarkoita pakkosovintoa, vaan 
mahdollisen sovintoehdotuk-
sen hyväksymisestä päättää 
kumpikin liitto noudattaen 
omia menettelyjään. 

IAU:n kanssa viime perjantai-
na samanaikaisesti ennakkoil-
moituksen Airpron matkusta-
mohenkilöstöä koskevasta työ-
taistelusta antaneen Ammatti-
liitto Pron ja PALTA:n välinen 
pakkosovittelu alkaa päivää ai-
kaisemmin eli huomenna 7.2. 

Tekniikan 
varastojen 
yt-neuvottelut 

päättyivät 
 
HUB Logistics Handling 

Finnairin tekniikan varastojen 
operatiivisista toiminnoista on 
vastannut 1.12.2017 alkaen HUB 
Logistics Handling. Yhtiön 
henkilöstö siirtyi aiemmin 
toiminnoista vastanneelta Suo-
men Transvalilta liikkeen luo-
vutuksen ehdoin. 

Luovutuksen jälkeen HUB Lo-
gistics Handling käynnisti yt-
neuvottelut perustelunaan 
tuotannolliset ja taloudelliset 
sekä tuotannon uudelleen jär-
jestelyihin liittyvät syyt. Neu-
vottelujen alkaessa 13.12. työ-
voiman vähennystarpeeksi ar-
vioitiin enimmillään 20 henki-
löä. 

YT-neuvottelujen 5. kokous 
käytiin tänään. Työnantaja 
päätti neuvottelut todeten, ett-
tei henkilöstön vähennystar-
vetta ole. Päätöstään se perus-
teli neuvottelujen aikana käy-
dyillä selvityksillä ja keskuste-
luilla: ”Työnantaja näkee tär-
keämpänä panostaa yksikön 
toiminnan kehittämiseen sekä 
työn järkeistämiseen ja sel-
keyttämiseen niin lyhyellä 
kuin pitkälläkin aikavälillä.” 
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IAU ja Pro jättivät Air-
prota koskevat ennak-

koilmoitukset työtaiste-
luista 17.2. alkaen - 

Työnantajaliitto PALTA 
Finavian asettamassa 
neuvottelukiellossa 

Julkisten ja hyvinvointialojen liit-

to JHL sekä Palkansaajajärjes-

tö Pardia sopivat Palvelualojen 

työnantajat PALTA:n kanssa 

syyskuussa jatkavansa vuodel-

la Airpron yrityskohtaista työeh-

tosopimusta 1.2.2017 alkaen. 

IAU ja Pro puolestaan irtisanoi-

vat joulukuussa osaltansa Airp-

ron työehtosopimuksen päätty-

mään 31.1.2017. 

Jatkamalla vuodella Airpron 

työehtosopimusta tarjotaan 

työnantajalle mahdollisuus jat-

kaa myös sopimusshoppailu-

aan. IAU ja Pro eivät hyväksy 

tällaista jäsentensä työehtojen 

polkemista, vaan haluavat ehto-

jen vastaavan ilmailualan yleis-

tä tasoa. 

IAU:n avoimet verkkosivut 
tuovat esiin työntekijäpuolen 

näkökulman Airpron 
tilanteesta. 
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