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RTG:n vuokratyövoiman 
käyttöä koskevan kiistan so-
vittelu jatkui tänään. Sovit-
telussa ei saavutettu ratkai-
sua, joten seuraavan kerran 
kiistaa sovitellaan Esa Lon-
kan välityksellä viikonlopun 
jälkeen ensi tiistaina. 
 
Akuutti ongelma 
Osapuolet tapasivat toisensa 
nyt toisen kerran valtakunnan-
sovittelijain toimistossa.  Jotta 
riitaan saataisiin nopea ratkai-
su, RTG:n käyttämän vuokra-
työvoiman työehtoihin - mu-
kaan lukien Airprolta ostettava 
vuokratyö - on sovellettava 
Lentoliikenteen palveluja kos-
kevaa työehtosopimusta. Kes-
tävämpi ratkaisu edellyttää 
huomattavasti enemmän, mut-
ta nämä ovat välttämättömät 
ensi askeleet.  
 
Airpron tulevaisuus maa- ja 
matkustajapalveluissa 
Tehdäkseen Airprosta luotet-
tavan maapalvelujen tuottajan, 

sen emoyhtiön Finavian on 
linjattava uudestaan nykyisin 
harjoittamansa työnantajapoli-
tiikka. Yksinkertaisimmillaan 
Finavia voi toteuttaa tämän 
sulkemalla jatkossa pois Airp-
ron yrityskohtaisesta työehto-
sopimuksesta lentoliikenteen 
maa- ja matkustajapalveluja 
koskevat työtehtävät ja siirty-
mällä noudattamaan muiden 
yhtiöiden tavoin näiden alojen 
yleissitovia työehtosopimuk-
sia. 
 
Kestävä ratkaisu 
Kestävän työrauhan takaa-
maan pystyviä lentoliikenteen 
maa- ja matkustajapalveluista 
vastaavia yrityksiä ovat aino-
astaan ne, jotka ovat mukana 
kattavassa työehtosopimusten 
neuvottelujärjestelmässä. Kat-
tavuuden ratkaisee työntekijä-
liittojen vaikutusvalta. 
Maa- ja matkustajapalvelujen 
osalta vaikutusvaltaisia työn-
tekijäliittoja ovat IAU ja 
SLSY. Syntynyt tilanne ja sii-
hen liittyvät ko. liittojen anta-
mat työtaisteluvaroitukset ovat 
osoittaneet tämän vastaansa-

nomattomasti. Jokainen työeh-
tosopimuslain henkeä kunni-
oittava lentoyhtiö, joka varau-
tuu vastaamaan aidosti palve-
lusitoumuksestaan lentomat-
kustajalle, ottanee jatkossa 
tämän tosiasian huomioon. 
 
Muuri murtuu 
Käsillä oleva työtaistelutilan-
ne käynnistänee tapahtumaket-
jun, jota voisi vertauskuvalli-
sesti verrata Berliinin muurin 
murtumiseen. Airpro ei tois-
taiseksi tunnusta maa- ja mat-
kustajapalvelujen työntekijöi-
den oikeutta alan yleissitovien 
työehtosopimusten takaamiin 
työehtoihin. 
Nyt muuriin on kuitenkin tul-
lut reikä. Muurin takana odot-
taa länsimaisen työehtosopi-
musjärjestelmän avulla saavu-
tetut työehdot. Ne ovat luon-
nollinen osa IAU:n ja SLSY:n 
edunvalvontaa. Tervetuloa 
länteen – Trabantit liikkeelle. 
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