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ITA ry 001 
Insta RepAir ry 003 
 
Valtakunnansovittelija Esa 
Lonkalle on annettu eilen il-
lalla työtaisteluvaroitus, jo-
ka koskee kaikkia ilmai-
lualan teknisiä palveluja tar-
joavia yrityksiä. Lakko al-
kaa maanantaina 25.10 kello 
5:00, jos sitä ennen ei päästä 
sopimukseen uudesta Lento-
liikenteen palveluja koske-
vasta työehtosopimuksesta. 
 

Työryhmässä ei tuloksia 
Työehtosopimusneuvottelujen 
ajaksi koottu teknisten palve-
lujen työryhmä kokoontui ei-
len jo kello 7. Työryhmän ta-
voitteena oli löytää yhteinen 
näkemys molempien osapuol-
ten teknisiä töitä koskevista 

esityksistä, jotka liittyivät työ-
ehtosopimuksen lukuihin 3, 8 
ja 9. 
Luku 3 sisältää tekniikassa 
noudatettavat työaikamuodot; 
päivä- ja vuorotyön sekä jous-
tavan työn. Luvuissa 8 ja 9 
määritetään palkkaus- ja ko-
kemuslisäjärjestelmät. 

Koko eilisen päivän jatkuneet 
neuvottelut eivät kuitenkaan 
edistyneet toivotulla tavalla, 
joten tekniikan ammattiosas-
tot, ITA ry 001 ja Insta Re-
pAir ry 003, ja niiden muodos-
tama neuvottelukunta päätyi-
vät lakkovaroituksen antami-
seen IAU:n hallituksen anta-
mien valtuuksien mukaisesti. 
 
Lakon laajuus  
Alkaessaan lakon piiriin kuu-
luisivat kaikki Lentoliikenteen 
palveluja koskevan työehtoso-

pimuksen soveltamisalaan 
kuuluvat työt kaikissa ilmai-
lualan teknisiä palveluja tar-
joavissa yrityksissä. Lakon ul-
kopuolella on kuitenkin rajattu 
puolustushallinnon tehtävät. 
 
Ylityökielto jatkuu 
Jo aiemmin alkanut ylityökiel-
to ilmailualan teknisiä palve-
luja tarjoavissa jatkuu. Ylityö-
kiellolla on vastaava rajaus 
kuin on mahdollisesti alkaval-
la lakollakin eli ylityökiellon 
piirissä ovat tällä hetkellä 
kaikki työehtosopimuksemme 
soveltamisalaan kuuluvat työt 
ilmailualan teknisiä palveluja 
tarjoavissa yrityksissä lukuun 
ottamatta puolustushallinnon 
tehtäviä. 
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RTG:n lakko jäi lyhyeksi 
Kiistaan laaja-alaisempi ratkaisu
 
 

 
RTG Ground Handling Oy 
Airpro Oy 
 
RTG:ssä torstaina kello 15 
alkanut lakko jäi ainoastaan 
vuorokauden mittaiseksi. 
Työtaistelu päättyi valta-
kunnansovittelija Esa Lon-
kan uuteen sovintoesityk-
seen, jonka molemmat osa-
puolet hyväksyivät eilen kel-
lo 15. 
 

Sovintoesitys 
Työriidan päättänyt sovinto-
esitys jakautuu neljään eri 
kohtaan, joilla ratkaistaan sekä 
RTG:n Tampereen toimipis-
teen akuutti riita vuokratyö-
voiman käytöstä, että laaja-
alaisempia, pitemmällä aika-
välillä kiistaa aiheuttaneita ky-
symyksiä. 
 
Tampere 
Tampereen toimipisteeseen 
RTG palkkaa kaksi tai kolme 
uutta työntekijää maapalvelu-
tehtävistä aiemmin irtisanou-
tuneiden työntekijöiden tilalle. 
Näin jatkossa ei synny tilan-
teita, joissa Airprosta tulevat 
työntekijät tekevät samaa työ-
tä RTG:n työntekijöiden kans-
sa vuokratyöntekijöinä, mutta 
pienemmällä palkalla. 

Salonius töihin 
Työriidan osapuolet asettavat 
työryhmän, jonka puheenjoh-
tajaksi kutsutaan Juhani Sa-
lonius. Työryhmän tehtävänä 
on sopia RTG:n maapalvelu-
työntekijöiden työ- ja työaika-
järjestelyistä sekä joustavien 
työmuotojen käytöstä maakun-
talentoasemilla lentoasema-
kohtaisesti. 
Näillä toimenpiteillä pyritään 
luomaan pitkäjänteiset edelly-
tykset RTG:n toiminnalle 
maapalvelujen tuottajana sekä 
yhtiön työpaikoille myös tule-
vaisuudessa. Osapuolet sitou-
tuvat työryhmän ehdotuksiin. 
Työryhmän työ suoritetaan 
viipymättä ja se antaa ehdo-
tuksensa, kun kaikki lento-
asemakohtaiset tarkastelut ja 
ratkaisut on tehty. 
 
Managereiden aikakausi 
päättyy 
Osapuolet selvittävät pikaises-
ti yhteistyössä RTG:ssä selvit-
tämättä jääneet työehtosopi-
muksen soveltamisesta sekä 
välimiesmenettelyssä annettu-
jen ratkaisujen noudattamises-
sa syntyneet epäselvyydet niin 
että työehtosopimuksia ja vä-
limiesmenettelyn päätöksiä 
kunnioitetaan ja toimitaan so-
pimusten mukaisesti. 

RTG:n ja Airpron 
työntekijöiden ristiinkäyttö 
RTG Ground Handling Oy pi-
dättäytyy käyttämästä Airpro 
Oy:n työntekijöitä RTG 
Ground Handling Oy:n maa-
palvelutehtävissä niillä lento-
asemille, joilla RTG Ground 
Handling Oy toimii. Tämä jär-
jestely on voimassa siihen 
saakka, kunnes Juhani Saloni-
uksen johtama työryhmä on 
saanut työnsä päätökseen. 
 
IAU:n tavoitteet jatkossa 
Nyt hyväksytty sovintoesitys 
on ratkaisu vuokratyövoiman 
käytöstä syntyneeseen paikal-
liseen kiistaan, mutta se on 
myös osa suurempaa kokonai-
suutta. IAU:n tavoitteena säi-
lyy yhä yleissitovan Lentolii-
kenteen palveluja koskevan 
työehtosopimuksen ulottami-
nen kaikkien ilmailualan maa-
palvelutehtävissä ja teknisissä 
palvelutehtävissä olevien 
työntekijöiden työehdoiksi. 
Käytännössä tämä tarkoittaa 
edelleen Airpron palvelukses-
sa olevien ja maapalvelutehtä-
viä tekevien työntekijöiden 
siirtämistä paremmat työehdot 
takaavan yleissitovan työehto-
sopimuksen piiriin. Tällainen 
selkeä ratkaisu olisi esimer-
kiksi Airpron maapalveluteh-
tävissä olevien työntekijöiden 
vaihtaminen RTG:n palkkalis-
toille.  


