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Postin työriidassa yllätyskäänne  

Medialiitto kaatoi sovintorakennelman – 
tukitoimet alkavat aamulla kello 6 
 

IAU / PAU 

Postin työriitaan ei saatu 
vielä tänäänkään ratkaisua 
huolimatta läpi viikonlopun 
jatkuneesta tiiviistä sovitte-
lusta useammalla rinta-
malla. Tämän kokonaisuu-
den kaaduttua IAU:n aiem-
min ilmoittama tukitoimi 
huomisaamuna (25.11.) kello 
6 alkavasta työseisauksesta 
toteutuu. 
 
Palta kääntyi sovun taakse  

Toisin kuin miltä vielä päivällä 
sovittelutilanne vaikutti, Palta 
kääntyi tänään lopulta sovun 
taakse. Se oli valmis uudista-
maan sen ja PAU:n välisen 

Viestinvälitys- ja logistiikka-

alan työehtosopimuksen ilman 

niitä heikennyksiä, joita se oli 

tähän saakka vaatinut sopi-

mukseen tehtävän.   
 
Medialiitto kaatoi 
kokonaisuuden 

Postin työriidan ratkaisun es-
teeksi tuli kuitenkin yllättäen 
toinen työnantajayhdistys eli 
Medialiitto. Se ei hyväksynyt 
varsinaisen sovittelun ulkopuo-
lisen työryhmän ratkaisuesitys-

tä, jolla 700 pakettilajittelijan 
työehdot olisi saatu ratkaistua. 
 
IAU:n tukitoimet 

Sovintokokonaisuuden kaadut-
tua Postin ja Paltan välinen työ-
ehtosopimus on edelleen uu-
distamatta ja PAU:n Postiin 
kohdistuva lakko jatkuu. Tä-
män vuoksi myös IAU:n huo-
misaamuksi ilmoittamat tuki-
toimet tullaan toteuttamaan 
seuraavasti: 

Työnseisaus alkaa maanan-
taina 25.11.2019 kello 6:00 seu-
raavissa yrityksissä: 

Airpro Oy 

Aviator Finland Oy 

Finnair Oyj 

Finnair Cargo Oy 

Finnair Kitchen Oy 

Finnair Technical Services Oy 

GA Telesis Engine Services Oy 

HUB logistics Handling Oy 

Lassila & Tikanoja Oyj 

Nordic Regional Airlines Oy 

RTG Ground Handling Oy 

Swissport Finland Oy 

Työnseisauksen ajaksi työnteki-
jät lopettavat kaikki työnsä. 
Työnseisaus päättyy työnteki-
jöiden palatessa tiistaina 26.11. 

alkaviin normaaleihin työvuo-
roihinsa. 
 
Työnseisaus on 
painostustoimi 

IAU on ajoittanut työnseisauk-
sensa alkamaan samanaikai-
sesti mm. Suomen Merimies-
Unionin kanssa, jonka tukitoi-
met pysäyttävät matkustaja- ja 
rahtialukset satamiin. Tällä on 
pyritty siihen, että paine Postin 
työriidan ratkaisemiseksi olisi 
ollut riittävä. 
 
Jokaisen työntekijän on 
syytä olla mukana 

Koska Postin työriita ei kuiten-
kaan ratkennut, työnseisaus 
joudutaan valitettavasti toteut-
tamaan. On kaikkien työnteki-
jöiden yhteinen etu, että kaikki 
työntekijät myös osallistuvat 
siihen. 

Lakonalaisen työn tekeminen 
heikentää järjestelmää, jossa 
muut työntekijät ovat järjestäy-
tymisellään saaneet yhdessä so-
vituksi palkat ja muut työehdot 
nykyiselle tasolleen. Ilman tätä 
sopimista palkkataso ilmailu-
alallakin olisi huomattavasti 
nykyistä heikompi. 

 


