
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

IAU                                                                 - 1 -                                    Uutiskirje Jäsenille N:o 15 

 

                  Uutiskirje Jäsenille 
 

    N:o 15 (148)   *   Torstaina 13. kesäkuuta 2013 

     Toimittanut Juhani Haapasaari 

 
 

 

JHL hyväksyi Airpron 

”neuvottelutuloksen”
 

 

 

 

Airpro Oy / 

RTG Ground Handling Oy 
 

JHL:n hallitus on hyväksy-

nyt työnantajan ehdotuksen 

uudeksi Airpron työehtoso-

pimukseksi. Päätöksellään 

JHL pyrkii mukaan työehto-

sopimukseen, joka rikkoo 

JHL:n, IAU:n ja SLSY:n ai-

emmin allekirjoittaman yh-

teisen kannan. Siinä todet-

tiin, etteivät liitot sovi Airp-

rohon työehtoja alle IAU:n 

ja SLSY:n yleissitovien työ-

ehtosopimusten tason. 

 

Rinnakkaissopimuskielto 

IAU:n ja työnantajaliitto 

PALTA:n välisessä yleissito-

vassa työehtosopimuksessa on 

myös rinnakkaissopimuskiel-

to. Sopimuksen soveltamispii-

rissä ei saa tehdä rinnakkais-

sopimusta ilman allekirjoitta-

neiden liittojen lupaa. Tämä 

tarkoittaa, että vaikkakin JHL 

haluaa allekirjoittaa työnanta-

jan kanssa sopivaksi katso-

mansa esityksen uudeksi työ-

ehtosopimukseksi, sitä ei tule 

soveltaa IAU:n ja PALTA:n 

välisen työehtosopimuksen 

soveltamisalalla. 

 

Ongelmat jatkuvat 

Airpron työehtosopimukseen 

liittyvät ongelmat eivät katoa 

mihinkään sillä, että työnanta-

ja antaa aikarajan IAU:lle ja 

SLSY:lle hyväksyä neuvotel-

tupöydän ulkopuolella sovitut 

ehdot - ja joko tulla mukaan 

sopimukseen tai pysyä sen ul-

kopuolelle. Työehtosopimus-

ten tulee joka tapauksessa pe-

rustua työntekijöiden järjes-

täytymiseen. Näiden ongelmi-

en vuoksi sopimusneuvotteluja 

on myös käyty. 

 

Ulosmarssi 

Airpron ja RTG:n työntekijät 

poistuivat tänään kello 13 

spontaanisti työpaikoiltaan tu-

keakseen IAU:n esittämiä pa-

rannusesityksiä Airpron työeh-

tosopimukseen. Työnantaja-

liitto PALTA on lähettänyt 

ulosmarssista IAU:lle valvon-

tavelvollisuuskirjeen, jossa se 

pitää Airpron työtaistelua lait-

tomana ja katsoo sen vuoksi 

myös RTG:n työtaistelun ole-

van laiton. 

IAU:n näkemyksen mukaan 

Airpron työtaistelu on lailli-

nen. Sillä ei ole velvollisuutta 

pitää yllä työrauhaa Airprossa, 

ennen kuin se on allekirjoitta-

nut Airprohon työehtosopi-

muksen. 

RTG:n työntekijät eivät puo-

lestaan ole vaatimassa muu-

toksia heihin sovellettavaan 

työehtosopimukseen, vaan tu-

kemassa Airpron työntekijöi-

den työehtojen parantamista, 

joten heidänkään työtaistelun-

sa ei ole laiton. 

 

Mitä seuraavaksi? 

Sen sijaan, että PALTA kes-

kittyy vaatimaan IAU:lta työ-

rauhaa ilman asiallista työeh-

tosopimusta Airprossa, työn-

antajapuolen tulisi miettiä rat-

kaisua, jonka myös IAU voisi 

hyväksyä. 

Airpron ja RTG:n työtaistelun 

jatkosta työntekijät saavat tie-

toa IAU:n jäsensivuilla jul-

kaistavien tiedotteiden kautta. 

 


