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                  Uutiskirje Jäsenille 
 

    N:o 12 (145)   *   Torstaina 6. kesäkuuta 2013 

     Toimittanut Juhani Haapasaari 

 
 

 

JHL:n edustaja kannattaa työnantajan esitystä 
 

Työehdoista käyty kauppaa neu-

vottelupöydän ulkopuolella
  

Airpro Oy / RTG Oy 
 

Airprota koskevat työehto-

sopimusneuvottelut ovat 

päättyneet sekavissa tun-

nelmissa. JHL:n edustaja on 

nimennyt tiedotteessaan 

työnantajan yksipuolisesti 

antaman esityksen neuvotte-

lutulokseksi suosittaen sen 

hyväksymistä liittonsa halli-

tuksessa. Neuvotteluissa 

työntekijäpuolelta ainoas-

taan IAU jätti omat kirjalli-

set esityksensä. 

 

Esitykset neuvotteluissa 

Airprota koskeviin työehtoso-

pimusneuvotteluihin osallis-

tuivat työntekijäpuolelta IAU, 

JHL, SLSY ja Pardia. Työnan-

tajaa edustivat PALTA, Airpro 

ja Finavia. 

Kirjallisia tekstiesityksiä neu-

votteluissa teki IAU:n lisäksi 

työnantaja, joka jätti omat esi-

tyksensä viimeiseksi jääneen 

neuvottelutapaamisen päät-

teeksi maanantaina 3.6. Sa-

malla se ilmoitti, että liitot, 

joille heidän esityksensä käy, 

pääsevät mukaan Airpron työ-

ehtosopimuksen osapuoliksi 

ilmoittamalla hyväksyvänsä 

esityksen viimeistään 17.6. 

 

JHL:n edustajan kanta 

JHL:n edustajana neuvotte-

luissa toiminut henkilö tiedotti 

liittonsa nettisivuilla jo saman 

päivän iltana 3.6. neuvotte-

luissa saavutetun neuvottelutu-

loksen, jossa on merkittäviä 

työehtojen parannuksia. Tosi-

asiassa työnantajan esityksestä 

ei juuri parannuksia löydy, 

mutta huononnuksia sitäkin 

enemmän. 

Maapalvelutyöt ja matkustaja-

palvelut tehtäisiin jatkossakin 

kaikella tapaa huonommin 

työehdoin, kuin alan yleissito-

vissa työehtosopimuksissa on 

sovittu. Samoin kunnossapi-

don töissä Airpron työnteki-

jöiden työehdot olisivat huo-

nommat kuin mitä JHL on itse 

sopinut Finavian kunnossapi-

don työntekijöille. 

Turvatarkastajien työehtoihin 

ei tulisi ajetuksi edes niitä pa-

rannuksia, jotka ovat yhteisesti 

hyväksytyt SAK:n tavoitteiksi 

seuraavalle liittokierrokselle. 

SAK:n tavoitteet olivat muka-

na IAU:n esityksissä muiden 

turvatarkastajille esitettyjen 

sopimusparannusten mukana. 

Esitykset uhkaavat nyt jäädä 

käsittelemättä.  

 

Airpron ja RTG:n yhdistä-

minen 

JHL järjesti oman kaksipäiväi-

sen jäsentilaisuutensa Oulun 

lentoasemalla neuvottelujen 

viimeisenä päivänä sekä seu-

raavana päivänä 4.6. Tilaisuu-

dessa otettiin esille RTG:n liit-

täminen osaksi Airprota tule-

van syksyn kuluessa. 

 

Jatkuu seuraavalla sivulla… 
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…jatkoa edelliseltä sivulta. 

 

Mikäli RTG:n työntekijät ei-

vät olisi järjestäytyneet IAU:n 

sijasta esimerkiksi JHL:ään, ja 

mikäli RTG:n liittäminen 

Airprohon tehtäisiin ennen 

kuin nykyisen IAU:n solmi-

man yleissitovan työehtoso-

pimuksen sopimuskausi pää-

tyy 31.10 2013, nykyisten 

RTG:n työntekijöiden työeh-

dot määräytyisivät 1.11.2013 

alkaen Airpron työehtosopi-

muksen mukaisesti. 

Tällaisessa tilanteessa JHL:n 

taholta esitettiin meneteltävän 

siten, että RTG:n työntekijöil-

le työehtosopimusten erosta 

johtuva menetys korvattaisiin 

erillisellä palkan lisällä. 

Yleissitovaa työehtosopimusta 

sekä Airprohon työnantajan 

esittämää sekä JHL:n edusta-

jan tukemaa työehtosopimusta 

verrattaessa on huomioitava 

erot myös työajoissa, ylityö- ja 

vuorolisäkorvauksissa, loman 

määräytymisessä, työntekijöi-

den asemassa kilpailutilan- 

teessa, irtisanomissuojassa, 

ulkopuolisen työvoiman käy-

tössä jne. 

Erot ovat ratkaisevan suuret, 

joten JHL:n taholta esitetty 

menettely olisi vastoin RTG:n 

työntekijöiden etua. Työnteki-

jöiden menetystä arvioidessa 

huomioitavana tulee olla koko 

työehtosopimus, ei vain sopi-

musten palkkaero.  

Todellisuudessa ainoa keino 

säilyttää RTG:n työntekijöiden 

työehdot - ja saada samat eh-

dot myös Airpron maapalvelu-

työntekijöille - on pitää kiinni 

vaatimuksesta noudattaa mo-

lemmissa yrityksissä IAU:n 

solmimaa yleissitovaa työeh-

tosopimusta. Turvatarkastajien 

aseman konkreettinen paran-

taminen edellyttää myös muu-

ta kuin työnantajan nyt esittä-

mien työehtosopimusmuutos-

ten hyväksymistä. 

 

Työehtoja shoppailtu sopi-

musoikeuksilla 

Neuvottelumenettelyä arvioi-

den ja edellä kerrotun perus-

teella voi tehdä johtopäätök-

sen, että JHL:n edustaja on 

käynyt Airpron työehdoista 

kauppaa työnantajan kanssa 

toisaalla, kuin siinä neuvotte-

lupöydässä, jossa olivat mu-

kana IAU ja SLSY. 

Mikäli JHL:n hallitus päättää 

hyväksyä työnantajan esityk-

sen uudeksi työehtosopimuk-

seksi, voi hyvällä syyllä tode-

ta, että työnantaja on onnistu-

nut sopimusshoppailussaan. 

Kauppojen myötä rikotuksi tu-

lisi myös liittojen puheenjoh-

tajien yhteinen kannanotto. 

Marraskuussa 2012 allekirjoi-

tetussa kannanotossa he tote-

sivat, että Airpron työehtoso-

pimuksen osalta ristiriidat 

yleissitovien työehtosopimus-

ten kanssa on poistuttava. Al-

lekirjoitettu kannanotto on lu-

ettavissa tämän Uutiskirjeen 

liitteessä. 

IAU tulee käyttämään kesän ja 

tulevan syksyn aikana kaikki 

mahdollisuutensa, jolla Airp-

ron ja RTG:n työntekijöiden 

työehtojen polkeminen sopi-

musshoppailulla voidaan es-

tää. 

 

 



TYÖEHTOSOPIMUSTEN SOPUAOSAPUOLET JA TYÖNTEKIJÖIDEN JÄRJESTÄYTYMINEN 

FINAVIA -KONSERNISSA 

SAK:n jäsenliitot - Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL, llmailualan Unioni IAU ja Suomen 

Lentoemäntä- ja Stuerttiyhdistys SLSY- toteavat Finavia -konsernissa tällä hetkellä noudatettavien 

työehtosopimusten sopijaosapuolten ja työntekijöiden järjestymisen olevan ristiriidassa 

keskenään. 

Airpro Oy:tä koskevan työehtosopimuksen on solminut yksin Palkansaajajärjestö Pardia ilman, että 

sillä olisi ollut siihen edustukselliset edellytykset. Jäsenmäärien perusteella Airpron työntekijöiden 

työehtoja koskevien sopimusoikeuksien on jatkossa kuuluttava myös JHL:IIe, IAU:IIe ja SLSY:IIe ja 

yleissitovien työehtosopimusten osalta ristiriitojen on poistuttava. 

Finavia Oyj:n lennonvarmistuksen operatiivisissa tehtävissä työskentelevien työntekijöiden 

työehdoista on sopinut Pardia, mutta työntekijät ovat järjestäytyneet IAU:hun. Heidän ja 

lennonvarmistuksen teknisissä tehtävissä työskentelevien työntekijöiden työehdoista on 

järjestettävissä Palvelualan työnantajat PALTA:n ja IAU:n välinen työehtosopimuskokonaisuus, jolla 

järjestäytymisen ja sopimisen välinen ristiriita poistuu, lisäämättä olemassa olevien 

työehtosopimusten lukumäärää. 

Helsingissä 19. päivänä marraskuuta 2012 

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry 

~ ~,..r--=::::::,-.,_ 
Juhani Haapasaari, puheenjohtaja 

llmailualan Unioni IAU ry 

w.f!f/!;]Mt ~4~ 
Thelma Åkers, puheenjohtaja 

Suomen Lentoemäntä- ja Stuerttiyhdistys SLSY ry 


