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Sovittelu uuden Lentoliiken-
teen palveluja koskevan työ-
ehtosopimuksen aikaansaa-
miseksi tiivistyy ensi viikol-
la. Aikaa ratkaisun löytymi-
seen on ensi viikon sunnun-
tain ja maanantain väliseen 
yöhön saakka. Lakko py-
säyttäisi ensimmäisenä len-
toliikenteen tekniset palvelut 
maanantaina 25.10. kello 
5:00. 
 
Kiistan osapuolet ovat olleet 
sovittelussa nyt kahdesti. So-
vittelu jatkuu jälleen ensi tiis-
taina. Tapaamisissa valtakun-
nansovittelija Esa Lonka 
muodostaa itselleen kuvaa 
keskeisistä riitakohdista mah-
dollista sovintoesitystään var-
ten. 
Perjantaina käytiin läpi tek-
niikkaan kohdistuvat esitykset 
omana kokonaisuutenaan ja 
pääpöytään juuttuneista teks-
teistä ne, jotka molemmat rii-
tapuolet katsovat tärkeimmiksi 
tavoitteikseen. 

RTG Ground Handling Oy 
Airpro Oy 
 
RTG:n ja Airpron toimitus-
johtajana samanaikaisesti 
toimiva Gun Näse on ottanut 
työantajan edustajana kan-
taa yhtiöiden viikkotiedot-
teessa työntekijöiden järjes-
täytymiseen. Kannanotol-
laan Näse koettelee järjes-
täytymisoikeuden loukkaa-
mattomuutta ja kyseenalais-
taa jo ennalta viime viikolla 
sovitun, vielä työnsä aloit-
tamattoman, Juhani Saloni-
uksen työryhmän toimek-
siannon. 
 
Näsen visio 
Näsen johtamista yhtiöistä 
RTG kuuluu Palvelualojen 
Toimialaliittoon. RTG on 
edustajansa kautta suoraan 
mukana työehtosopimusneu-
votteluissa. Tästä välittämättä 
ja työntekijöiden järjestäyty-
misoikeuden loukkaamatto-
muutta pohtimatta Näse kir-
joittaa työntekijöille osoitta-

massaan viikkotiedotteessaan 
”halukkuuden liittyä Pardiaan 
ilahduttavan enemmän kuin 
paljon”. Näin hän sivuttaa 
myös Finavian toimitusjohta-
jan ja IAU:n puheenjohtajan 
välillä valtakunnansovittelijan 
luona hyväksytyn sovintoesi-
tyksen. Näseä ei tosin oltu 
kutsuttu paikalle. 
 
Järjestäytymisvapaus 
Järjestäytymisvapaus on työ-
markkinoiden vastine yhdis-
tymisvapaudelle. Työntekijän 
tai työnhakijan järjestäytymis-
vapautta yksittäisessä yrityk-
sessä mittaa myös työnantajan 
asenne. Työntekijällä tai työn-
hakijalla tulee olla loukkaama-
ton oikeus järjestäytyä par-
haaksi katsomaansa ammatti-
liittoon tai olla järjestäytymät-
tä ilman irtisanomisuhkaa tai 
muuta syrjintää. 
Näsen kirjoituksessa kohta 
”halukkuus liittyä Pardiaan 
ilahduttaa enemmän kuin pal- 
 
Jatkuu seuraavalla sivulla… 
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…jatkoa edelliseltä sivulta. 
 
jon” ei ajatuksellisesti ole 
kaukana toteamuksesta ”jär-
jestäytyminen IAU:hun ei ole 
RTG:ssä ja Airprossa toivot-
tavaa”. Jos Pardia tiedottaisi 
samoilla sanoilla kuin Näse, 
epäilyä järjestäytymisvapau-
den rajoittamisesta ei olisi. 
Työnantajan roolissa tällainen 
käytös on sopimatonta ja 
muistuma entisistä sosialisti-
sista maista, kuten DDR:stä, 
jossa työnantaja määräsi, mi-
hin ammattiliittoihin työnteki-
jän tuli kuulua edetäkseen jär-
jestelmässä. 
IAU ei ole vielä ratkaissut, 
millä tavoin Näsen viestiin 
reagoidaan. Oletus toistaiseksi 
on, ettei Finavia allekirjoita 
tytäryhtiöidensä toimitusjohta-
jan näkemystä ja tulee konser-
nitasolta oikaisemaan asian. 
 
RTG:n tappiot 
Näsen tiedotteessa selvitetyt 
RTG:n miljoonatappiot juon-
tavat juurensa RTG:n käyttä-
mään työehtosopimuksen vas-
taiseen alihankintaan. RTG:ltä 
maapalvelut ostanut ja sopi-
mukset tehnyt osapuoli Finn-
airissa hyväksyi menettelyn 
yhteisen hyödyn periaatteella. 
RTG teki voittonsa alihankki-
joidensa ja heidän työntekijöi-
den työehtojen kustannuksella 
siihen saakka, kunnes IAU 
puuttui menettelyyn. Alihan-
kinta lopetettiin IAU:n vaati-
muksesta ja Finnairin henki-
löstöhallinnon myötävaikutuk-
sella.  

Nyt RTG:n ja Finnairin väli-
set, työehtojen noudattamatta 
jättämiseen perustuneet maa-
palvelusopimukset ovat siirty-
neet yrityskaupoilla Finavialle  
ja tuottavat tälle tappiota. Näi-
tä sopimuksia tulisikin tarkis-
tella yhtäaikaisesti Saloniuk-
sen työryhmän työskentelyn 
kanssa. 
 
Haasteena IAU 
Näselle suurin haaste ei kui-
tenkaan ole RTG:n solmimat 
maapalvelusopimukset, vaan 
IAU:n työehtosopimus. Hänen 
mukaansa kyse on työehtoso-
pimuksesta, jolla on sovittu 
maapalveluihin 8-tuntinen 
työpäivä. Kaikki perustuu va-
kituisiin täyspäiväisin työso-
pimuksin ja rajattuihin työteh-
tävin. 
Tässä kohtaa Näse maalailee 
kuitenkin työntekijän kannalta 
liiankin ruusuista kuvaa IAU:n 
ja Palvelualojen Toimialalii-
ton välisestä yleissitovasta, 
edustuksellisuuden periaattein 
solmitusta, työehtosopimuk-
sesta. On totta, että Näsen yri-
tysten työehtosopimukset erot-
tavan muurin tällä puolella 
työntekijöiden asiat ovat 20 
prosenttia paremmin, mutta 
säännöllistä kahdeksantuntista 
työpäivää maapalveluihin ei 
edes IAU ole onnistunut neu-
vottelemaan. Tavoitteena se ei 
ole tälläkään kierroksella. 
 
Työryhmän toimeksianto 
RTG -lakon jälkeen IAU val-
mistautuu neuvottelemaan työ-
ryhmässä, jonka toimeksian-
tona on tarkistaa RTG:n ny-

kyiset sopimukset tasoittuvas-
ta työajasta ja osa-
aikatyönteki-jöiden työehtoja 
koskevat sopimukset lento-
asemakohtaisesti yleissitovan 
työehtosopimuksen periaattei-
den mukaisesti.  
Sama sopimus antaa myös 
mahdollisuuden uusiin työteh-
täviin 60. §:n mukaan; jos 
Palvelualojen Toimialaliiton 
jäsenyritysten alueella on töi-
tä, joita ei ole mainittu työeh-
tosopimuksen mukaisessa lu-
ettelossa, työt kuvataan ja 
työnarviointiryhmä arvioi ne. 
 
Tervetuloa länteen 
IAU, ja RTG:n lakon aikana 
tukitoimiin osallistunut Suo-
men Lentoemäntä- ja Stuert-
tiyhdistys SLSY, ovat olleet 
työehtosopimuksinensa ikku-
nana länteen ilmailualan maa- 
ja matkustajapalveluista vas-
taaville Airpron työntekijöille. 
Tätä ikkunaa edustukselliseen 
työmarkkinaperinteeseen tot-
tumaton toimitusjohtaja yrittää 
tiedotuksellaan pimentää. 
Näsen kirjoitus toimii kuiten-
kin vastoin hänen yrityksensä 
- sen, jota hänen pitäisi myös 
edustaa, RTG:n – sitoumusta 
Palvelualojen Toimialaliiton 
jäsenenä. 
Samalla kirjoitus on myös hä-
nen oman emoyhtiönsä, Fina-
vian, sitoumuksen vastainen. 
Valtakunnansovittelijan joh-
dolla saavutettu ratkaisu vel-
voittaa RTG:n sopimaan asi-
oista nimenomaan IAU:n 
kanssa. 


