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Uusi ennakkoilmoitus työtaistelusta keskiviikkona 22.2. 

PALTA:lla vielä mahdollisuus 
siirtää perjantain 17.2. lakkoa
Airpro  

Airpron työehtosopimusta 
koskevaa työriitaa sovitel-
tiin IAU:n ja työnantajaliitto 
PALTA:n välillä ensimmäis-
tä kertaa keskiviikkona 8.2. 
valtakunnansovittelija Min-
na Helteen johdolla. Sovit-
telu jatkuu huomenna kello 
9.00. Sovitteluprosessin ul-
kopuolella IAU tarjosi PAL-
TA:lle lisäksi mahdollisuu-
den siirtää 17.2. järjestettä-
väksi ilmoitettua työtaiste-
lua. 
 
Sovitteluun poikkeukselli-
sesti ilman neuvotteluja 

Sovittelun lähtökohta on 
IAU:n osalta täysin poikkeuk-
sellinen, koska osapuolten vä-
lillä ei ole päästy neuvottele-
maan aiemmin lainkaan työ-
ehdoista, joita kiista koskee.  

PALTA on torpannut neuvot-
telumahdollisuudet vastaamal-
la kahteen viime vuoden puol-
lella esitettyyn neuvottelu-
pyyntöön kieltävästi ja vielä 
kolmannen kerran, kun työ-
tuomioistuin hylkäsi 31.1. PAL-

TA:n nostaman vahvistuskan-
teen IAU:ta vastaan. Siinä väit-
tettiin IAU:n olevan mukana 
PALTA:n, JHL:n ja Pardian vä-
lisessä tyäehtosopimuksesssa 
1.2.2017 - 31.1.2018. 
 
PALTA:lla mahdollisuus 
lakon siirtämiseen 

Sovittelun ulkopuolella IAU 

tarjosi PALTA:lle eilen myös 

mahdollisuuden siirtää perjan-

taiksi 17.2. ilmoitettua työtais-

telua. Ehtona tähän on, että 

työntekijöille korvataan jo tee-

tetyt kiky-tunnit, uudet kiky-

tunnit vedetään pois työvuoro-

listolta ja työehtosopimuksen 

ns. jälkivaikutus tunnustetaan. 

Jälkivaikutukseen liittyy mm. 

luottamusmiesten asema. 

PALTA ehätti kuitenkin jo ker-

tomaan vielä samana iltana 

julkaisemassaan tiedottees-

saan, ettei IAU:n ehdotus ole 

"toteuttamiskelpoinen". Käy-

tännössä tämä on tulkittavissa 

niin, että PALTA kieltäytyi 

IAU:n ehdotuksesta. 

Uusi ennakkoilmoitus 
työtaistelusta 22.2. 

IAU:n kannalta on kestämä-

töntä, että PALTA kuvittelee 

saaneensa valtuudet lopettaa 

työehtosopimuksen jälkivaiku-

tus, kun sillä on noin 10 %:a 

Airpron työntekijöistä edusta-

vien JHL:n ja Pardian edustaji-

en nimikirjoitukset kiky-

paperissa. 

Päästäkseen sopimukseen 

omien jäsentensä työehdoista 

IAU jätti eilen uuden ennak-

koilmoituksen: 

Ilmailualan Unioni IAU ry:n 

ammattiosastojen jäsenet, jot-

ka työskentelevät Airpro 

Oy:ssä, osallistuvat Ilmai-

lualan Unioni IAU ry:n järjes-

tämään työtaisteluun 

keskiviikkona 22.2.2017 

kello 15.00 – 19.00 

Työtaistelu koskee turvatar-

kastusta, matkustajapalveluja 

ml. Travel Service sekä 

aula- ja ramp-toimintoja kai-

killa lentoasemilla, jossa Air-

prolla on toimintaa.  


