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RTG:n vuokratyövoiman 
käyttöä koskevassa kiistassa 
alkoi tänään sovittelu valta-
kunnansovittelija Esa Lon-
kan johdolla. Ensimmäisessä 
sovittelutapaamisessa osa-
puolet toivat esiin lähinnä 
perusteita omille näkemyk-
silleen.  
 
Osapuolten kannat 
IAU toisti sovittelijan pöydäs-
sä jo työtaisteluilmoitukses-
saan esittämänsä lähtökohdan. 
RTG:ssä on noudatettava työ-
ehtosopimukseemme liittyvää 
määräystä ulkopuolisen työ-
voiman käytöstä. Sen mukaan 
vuokratyötä teettävä yritys 
edellyttää vuokratyötä teke-
vältä yritykseltä, että se nou-
dattaa ilmailualan vuokratyös-
sä Lentoliikenteen palveluja 
koskevaa työehtosopimusta. 
Tällä hetkellä RTG rikkoo so-
pimusta käyttämänsä vuokra-
työntekijöiden työsuhteiden 
ehdoissa. Samasta työstä mak-
setaan huonompaa palkkaa. 

Vastapuolta edustaneiden Fi-
navian/Airpron/RTG:n edusta-
jien mukaan RTG voi käyttää 
Airprolta tilaamansa vuokra-
työn työehtoina Airpron yri-
tyskohtaisen, vuokratyönteki-
jän kannalta huonomman työ-
ehtosopimuksen määräyksiä. 
 
Finavian ja Airpron epä-
määräinen työmarkkinaroo-
li 
Sovittelussa sivuttiin myös 
niitä aihepiirejä, joita IAU:n 
sunnuntaina 26.9. julkaistussa 
jäsentiedotteessa tuotiin esiin. 
RTG:n siirryttyä kesällä Fina-
vian omistukseen työehtoso-
pimuslain tarkoitus uhkaa ve-
sittyä täysin, joskin se on ollut 
sitä jo nytkin Airprossa maa- 
ja matkustamopalveluhenkilö-
kunnan osalta. 
Työehtosopimusten tekemi-
sestä tulee vastata työnteki-
jäyhdistysten, joilla on tosiasi-
allinen edustavuus alallaan ja 
mahdollisuus valvoa niitä.  
Nyt ollaan ajautumassa tilan-
teeseen, jossa tätä itsestään 
selvää asiaa joudutaan koette-
lemaan työrauhan aikaansaa-

misella IAU:n ja SLSY:n toi-
mesta maa- ja matkustajapal-
veluissa. 
Työehtosopimuslain ohella 
työsopimuslain määräykset 
ovat RTG:n yrityskauppojen 
myötä harmaalla alueella. 
Normaalissa yritystoiminnassa 
työntekijän irtisanominen 
edellyttää työsopimuslain mu-
kaista henkilöperustetta tai 
tuotannollista ja taloudellista 
perustetta. Nämä irtisanomiset 
on aina mahdollista viedä tuo-
mioistuimen käsiteltäväksi. 
Nyt tilanne on se, että Airprol-
la on isäntänsä Finavian myö-
tävaikutuksella mahdollisuus 
lopettaa työsuhteita ilman työ-
sopimuslain mukaista perus-
tetta ja sivuuttaa lentoturvalli-
suusviranomaisten näkemys 
olemalla myöntämättä työnte-
kijälle kulkulupia. 
 
Jatko 
Tämän päivän sovittelussa ai-
noa yksimielisyys löytyi seu-
raavasta sovitteluajankohdas-
ta. Se on ensi perjantai 1. lo-
kakuuta kello 12:30. 


