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Pardian toiminta loppui 

Airpron työehtosopimuksen 
osapuolia yksi vähemmän 
 

 

Maapalvelujen 
vuorolisiin ko-
rotukset 1.1.2019  

AIRPRO 

Palkansaajajärjestö Pardia 
on ilmoittanut lopettavansa 
toimintansa vuoden 2018 
loppuun mennessä. Tätä 
ennen järjestö oli sopija-
osapuolena mm. Airpron 
työehtosopimuksessa. Toi-
minnan loputtua sopimuk-
sen sopijaosapuoleksi IAU:n 
ja Palvelualojen työnantajat 
PALTA:n lisäksi jää toistai-
seksi vain Julkisten ja hy-
vinvointialojen liitto JHL. 
 

Airpro (aiemmin Suomen Len-
toasemapalvelut Oy) perustet-
tiin vuonna 1994 valtioneuvos-
ton päätöksellä silloisen Ilmai-
lulaitoksen tytäryhtiöksi vas-
taamaan ”joulun markkinoin-
nista ulkomailla ja lentoliiken-
teen monipuolistamisesta len-
toasemilla”. Yhtiössä noudatet-
tavat työehdot otti vastatak-
seen niin ikään valtioneuvos-
ton toimesta perustettu Lii-
kenne- ja Erityisalojen Työn-
antajat LTY. 

Työntekijäpuolen edustajaksi 
työehtosopimuksessa asettui 
työnantajapuolen aloitteesta 
Henkilöstöalanunioni HU. Jär-
jestelyjen seurauksena työnte-
kijöiden työehdot yhtiössä jäi-
vät heti alkuun kehnoiksi. 

HU:n ongelma sopijaosapuo-
lena oli, ettei sillä ollut edus-
tuksellisuutta työntekijöiden 
keskuudessa. Tilanne ei tästä 
parantunut, vaikka HU myö-
hemmin luopui asemastaan 
sopijaosapuolena siirtäen oi-
keutensa Pardialle. Työehtojen 
parantamiseksi liienneet rahat 
ohjattiin edelleen lähinnä 
muutamien työntekijäryhmien 
henkilökohtaisiin palkanosiin. 

Esimerkiksi keväällä 2013 nel-
jän parhaiten ”hekotetun” 
työntekijäryhmän (yhteensä 46 
työntekijää) heko-keskiarvo oli 
30,6 %, kun suurin työntekijä-
ryhmä, joka koostui lähinnä 
turvatarkastajista (yhteensä 
195 työntekijää), sai tyytyä 4 
%:n heko-keskiarvoon. 

Työnantaja uudisti vielä vuon-
na 2016 Airpron sopimuksen 
Pardian kanssa, tosin silloin jo 
JHL:n tuella, mutta vähitellen 
myös työnantajapuolelle on 
käynyt ilmeiseksi, että vuonna 
1994 tehtyä työehtosopimus-
järjestelyä ei voida enää jatkaa. 

Pardian toiminnan loppumi-
nen antaa mahdollisuuden läh-
teä hakemaan työehtoihin pa-
rannuksia ilman aikaisemman 
sopimuskulttuurin painolastia. 
Nykyinen Airpron työehtoso-
pimus päättyy 20.3.2020. 

 

AVIATOR /FINNAIR CUS-

TOMER SERVICES / FINNAIR 

CARGO / FINNAIR KITCHEN 

/ HUB AVIATION / INLAND 

DE-ICING SERVICES / RTG 
/ SWISSPORT 

Vuorolisät sekä euro- ja sent-
timääräiset lisät ovat korottu-
neet 1.1.2019 alkaen Lentolii-
kenteen palveluja koskevaa 
työehtosopimusta noudatta-
vissa maapalveluyrityksissä. 
Korotuksen suuruus on 3,5 %. 
Sen myötä iltavuorolisä nousee 
10 senttiä tunnilta ja yövuoroli-
sä 14 senttiä tunnilta. Uudet 
vuorolisät (40. §) ovat: 

kello 15.00–23.00 (iltavuoro) 
2,75 euroa/tunti 

kello 23.00–07.00 (yövuoro) 
4,59 euroa/tunti 

Muita 1.1.2019 alkaen korottu-
via lisiä ovat lisäkorvaus yli 14 
tunnin komennuksesta (49. §), 
lentokorvaus (49. §), korvaus 
kielitaidosta (55. §) ja olosuh-
delisät (56. §). 

Seuraava koko sopimusalan 
palkkoja koskeva yleiskorotus 
toteutetaan helmikuun alussa. 
Samassa yhteydessä korottuvat 
myös vuorolisät sekä euro- ja 
senttimääräiset lisät tekniikan 
yrityksissä. 


