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RTG:n vuokratyövoiman 
käyttöä koskevassa kiistassa 
ei eilisen jälkeen ole tapah-
tunut mitään olennaista. Ti-
lanne tulee Esa Lonkan ar-
vioitavaksi ensi tiistaina 
28.9, jolloin osapuolet on 
kutsuttu valtakunnansovitte-
lijain toimistoon.  
 
SLSY:tä kosiskeltu takaisin 
sopimuspöytään 
IAU:n kanssa työehtosopi-
musneuvotteluja samanaikai-
sesti käyvä Suomen Len-
toemäntä- ja Stuerttiyhdistys 
SLSY katkaisi neuvottelunsa 
viime tiistaina ja ilmoitti sen 
jälkeen tukitoimistaan 
IAU:lle. Matkustamohenkilö-
kunnan ylityökielto Finnairin 
kotimaan liikenteessä alkaisi 
näillä näkymin torstaina 7. lo-
kakuuta kello 15. 
Finnairin viime keskiviikkona 
matkustamohenkilökunnalleen 
lähettämän, Suomen Len-
toemäntä- ja Stuerttiyhdistys 
SLSY:n toimintaa ja sen tuki-
toimia IAU:lle ruotineen säh-
köpostin jälkeen työnantaja on 

joutunut arvioimaan tilannetta 
uudelleen. Se on maanitellut 
SLSY:tä palaamaan neuvotte-
lupöytään – toistaiseksi tulok-
setta. SLSY ilmoittaa johdon-
mukaisesti kantansa asiaan 
vasta ensi tiistaina, kun valta-
kunnansovittelija on ensin ta-
vannut IAU:n ja työantajalii-
ton edustajat RTG:tä koske-
vassa riita-asiassa. 
 
Työryhmien työt eivät ole 
edenneet 
IAU:n omat työehtosopimus-
neuvottelut eivät etene tällä 
hetkellä. Myöskään ennen 
neuvottelujen katkeamista osa-
puolten sopimien tekniikan ja 
maapalvelujen työryhmien 
neuvottelut eivät ole edenneet 
toivotulla tavalla. Työryhmät 
käsittelevät työaikoja sekä 
palkkaus- ja kokemuslisäjär-
jestelmää. Aikaa työryhmien 
työlle on varattu 1.10. saakka. 
 
Tekniikan työryhmä 
Tekniikan työryhmässä työn-
antaja on nostanut kynnysky-
symyksekseen eri työaikamuo-
tojen nykyistä vapaamman 
käytön. Käytännössä tämä tar-
koittaisi sitä, että alle puoli 

vuotta kestävässä työaikamuu-
toksessa työnantaja voisi vaih-
taa työntekijän työaikamuotoa 
vapaasti ilmoittamalla siitä 
luottamusmiehelle sekä työn-
tekijälle kahta viikkoa ennen 
aiottua muutosta. Pysyvän 
muutoksen työntekijän työ-
aikamuodon vaihtamiseksi 
työnantaja voisi toteuttaa il-
moittamalla asiasta työnteki-
jälle kuukautta ennen. 
IAU:n puolelta työnantajan 
esitys tekniikkaan on tyrmätty 
työntekijöille mahdottomana. 
Lähes jokainen tekniikkaan 
työhön tullut on perustanut 
elämänsä tietoon työnsä ja va-
paa-aikansa kohdentumisesta. 
 
Maapalvelujen työryhmä 
Tekniikkaa paremmin ei ole 
edennyt maapalvelujenkaan 
työryhmän työ. Toisin kuin 
sovittiin, työnantaja on tuonut 
pöytään työryhmien toimek-
siantoon kuulumattomat esi-
tykset osa-aikatyöstä ja tasoit-
tuvan työajan sopimuksesta.  
 

Hyvää viikonloppua 
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