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Palvelualojen Toimialaliitto 
 
Neuvottelut uudesta Lento-
liikenteen palveluja koske-
vasta työehtosopimuksesta 
jatkuvat kuudetta viikkoa. 
Varsinaisten neuvottelukun-
tien välisten tapaamisten 
ohella yhteisiä näkemyksiä 
etsitään nyt myös työryh-
missä. Ne käsittelevät tek-
niikan ja maapalvelujen eri-
tyiskysymyksiä. 
 
Työryhmät 
IAU ja Palvelualojen Toimi-
alaliitto ovat sopineet kahden 
erillisen työryhmän perustami-
sesta neuvottelujen ajaksi. 
Työryhmät ovat teknisten pal-
velujen työryhmä ja maapal-
velujen työryhmä. 
Molempien työryhmien toi-
meksiantoon sisältyy neuvo-
tella työaikoja sekä palkkaus-

järjestelmää ja kokemuslisää 
koskevista esityksistä, jotka 
neuvotteluosapuolet ovat jät-
täneet 30.8. mennessä. Työ-
ryhmät ovat kuusijäsenisiä 
(3+3) ja niille on asetettu ta-
voite saada työnsä päätökseen 
viimeistään 1.10. 
 
Työajat 
Työaikoja koskien teknisten 
palvelujen työryhmä käsittelee 
työehtosopimuksen 3. lukuun 
liittyviä esityksiä. Luku sisäl-
tää tekniikassa noudatettavat 
työaikamuodot; päivä- ja vuo-
rotyön sekä joustavan työn. 
Vastaavasti maapalvelujen 
työryhmän käsiteltävänä on 
maapalveluissa noudatetta-
vaan 4. lukuun eli jaksotyöhön 
liittyvät esitykset. 
Työryhmien työn ulkopuolelle 
jäävät useissa yrityksissä käy-
tössä olevien tasoittuvan työ-
ajan sopimusten periaatteet. 

Sopimukset ovat yrityskohtai-
sia ja perustuvat 5. luvun yh-
teisten työaikamääräysten 
mahdollistamaan työaikojen 
kehittämispykälään 45. 
 
Palkkausjärjestelmä ja ko-
kemuslisä 
Koska neuvotteluosapuolten 
esitykset eriytyivät tekniikan 
ja maapalvelujen kohdalla sel-
keästi toisistaan työaikojen li-
säksi palkkausjärjestelmän ja 
kokemuslisäjärjestelmän osal-
ta, myös ne sovittiin siirrettä-
viksi työryhmiin. Työehtoso-
pimuksessa määräykset ovat 
luvuissa 8 ja 9. Näin työryh-
mille muodostuvat tekniikan 
ja maapalvelujen erilliset neu-
vottelukokonaisuudet työajois-
ta sekä palkkaus- ja kokemus-
lisäjärjestelmistä. 
  
Jatkuu seuraavalla sivulla… 
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…jatkoa edelliseltä sivulta. 
 
Pääpöytä 

Rinnan työryhmien työskente-
lyn kanssa jatkuvat neuvotte-
lukuntien väliset neuvottelut 
ns. pääneuvottelupöydässä. 
Neuvotteluaiheina ovat tällä 
hetkellä kaikki muut kuin 
edellä esitetyt työryhmille 
osoitetut esitykset. Siltä osin, 
kuin tekniikan ja maapalvelu-
jen työryhmät eivät tahoillaan 
saavuttaisi toimeksiannoistaan 
yhteisiä näkemyksiä, myös ne 
palaavat pääneuvottelupöy-
tään. 
 
Kohti neuvottelutulosta 
IAU:n tavoitteena on saavut-
taa tällä sopimuskierroksella 
neuvottelutulos, joka on kaik-
kien ammattiosastojen hyväk-
syttävissä. Tämän vuoksi am-
mattiosastojen neuvotteluja 
edeltävää ja neuvottelujen ai-
kaista suoraa valtaa ja vastuu-
ta on lisätty. 
Linjauksen mukaisesti IAU:n 
hallituksen asettamat teknii-
kan ja maapalvelujen TES-
ryhmät seuraavat aktiivisesti 
neuvottelujen etenemistä halli-
tuksen ohella. TES-ryhmille 
on annettu toistaiseksi valtuu-
det päättää yhdessä ammatti-
osastojen kanssa mahdollisista 
ylityökielloista, mikäli niillä 
nähdään edesautettavan neu-
vottelutavoitteita työryhmissä. 
Koko neuvotteluprosessin kat-
kaiseminen ja siihen liittyvät 
lakkovaroitukset edellyttävät 
edelleen IAU:n hallituksen 
päätöstä.  

Sopimuksia 
jatketaan  
 
Barona Handling Oy 
 
Barona Handling Oy:ssä on 
syntynyt neuvottelutulos 
osa-aikaisten työntekijöiden 
työehdoista. Samalla jatket-
tiin irtisanomissuojaa pa-
rantavaa ns. Saloniuksen so-
pimusta sekä sovittiin palau-
tettavan Northportin kesällä 
2009 irtisanomien Baronassa 
työskentelevien työntekijöi-
den työsuhteet kokoaikaisik-
si ja toistaiseksi voimassa 
oleviksi. 
 
Osa-aikaiset työntekijät  
Osa-aikaisten työntekijöiden 
työehtoja koskevan neuvotte-
lutuloksen vahvistuminen so-
pimukseksi edellyttää vielä 
IAU:n hallituksen käsittelyä. 
Hallitus hyväksynee sopimuk-
sen huomenna (21.9.) ylimää-
räisessä kokouksessaan.  
Sopimuksen mukaan osa-
aikatyöntekijöitä voidaan pal-
kata ramp-miehen ja aula-
kuormaajan tehtäviin päivit-
täisten työmäärähuippujen ta-
saamiseen. Huiput todetaan 
työnantajan ja pääluottamus-
miehen kesken. 
Osa-aikaisten työntekijöiden 
työvuoron pituus on vähintään 
kolme ja enintään viisi tuntia. 
Viikoittainen työaika on vä-
hintään 18 tuntia ja enintään 
30 tuntia. Kolmen viikon jak-
sossa työtunteja voi olla kor-
keintaan 75. 

Osa-aikatyöntekijöiden luku-
määrä voi olla enimmillään 
kymmenen prosenttia kokoai-
kaisten työntekijöiden luku-
määrästä. Sopimuksen myötä 
ulkopuolista työvoimaa ei 
käytetä työmäärähuippujen ai-
kana. 
 
Irtisanomissuoja 
Osa-aikatyötä koskevan sopi-
muksen ohella Baronassa on 
syntynyt yhteinen näkemys, 
jolla työtaistelun joulukuussa 
2009 päättänyttä Saloniuksen 
sopimusta jatketaan. Uudistet-
tu sopimus painottuu työnteki-
jöiden irtisanomissuojaan. 
Sopimuksen voimassa ollessa 
voimassa ollessa Barona Han-
dling ei irtisano tai osa-
aikaista Northportilta siirty-
neitä työntekijöitä tuotannolli-
sin tai taloudellisin perustein. 
Mahdollisissa lomautustilan-
teissa lomautuksen piirissä 
olevissa toimintayksiköissä 
noudatetaan tasapuolisuutta 
henkilöstön kesken. Edellä to-
dettu ei kuitenkaan estä irtisa-
nomasta työntekijöitä tilan-
teessa, jossa yhtiön maapalve-
luasiakkuuksissa tapahtuvien 
muutosten johdosta syntyy 
palvelun kysynnän olennaista 
vähentymistä. 
Samalla sopimuksella sovittiin 
luovuttavan ulkopuolisen työ-
voiman käytöstä muutoin kuin 
poikkeuksellisten sairauspois-
saolojen ja vastaavan työvoi-
matarpeen kattamiksi. Sopi-
mus on voimassa toistaiseksi 
ja sen irtisanomisaika on kaksi 
kuukautta.  
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IAU:n hallitus huomenna ylimääräiseen kokoukseen 

Kotimaan maapalvelujen työ-
taistelutoimista tehdään päätös 
 
 
RTG Ground Handling Oy 
Airpro Oy 
 
IAU on esittänyt neuvottelu-
ja vuokratyövoiman työeh-
doista syyskuun alusta alka-
en RTG:n ja Airpron edus-
tajien kanssa tuloksetta. Esi-
tys on koskenut RTG käyt-
tämää vuokratyövoimaa, joi-
den työehtoihin ei ole sovel-
lettu Lentoliikenteen palve-
luja koskevaa työehtosopi-
musta. 
 
Tavoite 
IAU:n neuvottelutavoite on 
tässä vaiheessa ollut varmis-
taa, että yleissitovan työehto-
sopimuksemme 16. §:ää nou-
datetaan. Sen mukaan vuokra-

työtä teettävä yritys edellyttää 
vuokratyötä tekevältä yrityk-
seltä, että se noudattaa ilmai-
lualan vuokratyössä Lentolii-
kenteen palveluja koskevaa 
työehtosopimusta. Kun RTG 
teettää maapalvelutöitä vuok-
ratyönä Airpron työtekijöillä, 
tulee soveltaa työehtosopi-
muksen 16. §:n määräyksiä 
Pitemmän aikavälin tavoite 
on, että kaikkeen maapalvelu-
työhön noudatetaan yhtä ja 
samaa työehtosopimusta. Pe-
ruste, että maapalvelutöitä tu-
lisi tehdä kotimaassa huo-
nommin työehdoin, jotta työ-
paikat säilyisivät, ei ole joh-
donmukainen. Ainoa yritys, 
joka ei noudata IAU:n ja Pal-
velualojen Toimialaliiton vä-

listä työehtosopimusta on juuri 
Airpro. 
Yhdellä ja samalla sopimuk-
sella vältetään tulevaisuudessa 
myös RTG:n ja Airpron välille 
syntymässä oleva epäterve 
vuokratyövoiman käyttö, jossa 
samaa työtä tekeville työnteki-
jöille maksetaan eri palkkaa. 
 
Vastatoimet 
IAU:n hallitus pitää huomenna 
(21.9.) ylimääräisen kokouk-
sen, jossa se päättää vastatoi-
mista RTG:n työehtosopimus-
rikkomusten vuoksi. Vasta-
toimet tulevat kohdistumaan 
kotimaan lentoliikenteen maa-
palveluihin. Päätöksestä tiedo-
tetaan huomenna Uutiskirjeel-
lä Jäsenille. 
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