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Valtion liikelaitoksista annet-
tu laki määrittää ohjaustoi-
mivallan valtion liikelaitok-
sissa. Lain nojalla Airpro 
Oy:n harjoittamasta työnan-
tajapolitiikasta on jätetty 
eduskunnassa kirjallinen ky-
symys asianomaisen ministe-
rin vastattavaksi. Kysymys 
koskee Airpron maapalvelu-
liiketoiminnassaan harjoit-
tamaa työnantajapolitiikkaa. 
 
Työehtosopimus ilman työn-
tekijöiden edustusta 
Työehtosopimuksia solmivien 
yhdistysten tulee edustaa niitä 
työntekijäryhmiä, joiden työ-
ehdoista työehtosopimuksella 
sovitaan. Liikenne ja eritysalo-
jen työnantajat ry (LTY) on 
solminut Airpro Oy:tä koske-
van yrityskohtaisen työehtoso-
pimuksen Palkansaajajärjestö 
Pardian kanssa siitä huolimat-
ta, että Airpron lentoliikenteen 
maapalvelujen työntekijät ovat 
järjestäytyneet IAU:hun. Hei-

dän työtehtävänsä ovat IAU:n 
ja Palvelualojen Toimialaliiton 
välisen Lentoliikenteen palve-
luja koskevan yleissitovan työ-
ehtosopimuksen mukaisia työ-
tehtäviä. Asiasta on huomau-
tettu Airprolle. 
Solmiessaan työehtosopimuk-
sen ammattiliiton kanssa, jolla 
ei ole riittävää edustusta sopi-
muksen solmimiseen, LTY se-
kä sen jäsen Airpro Oy ovat 
toimineet vastoin työehtoso-
pimuslain tarkoitusta. 
 
Työehtosopimuslain kunni-
oittaminen 
Työntekijöiden järjestäytymi-
sen ja työehtosopimuslain 
kunnioittamiseksi Airpron on 
syytä luopua nykyisestä työn-
antajapolitiikasta. Airpron yri-
tyskohtaisesta työehtosopi-
muksesta tulee sulkea pois len-
toliikenteen maapalveluja kos-
kevat työtehtävät, kun nykyi-
nen sopimus umpeutuu 
28.2.2010 ja yhtiön tulee siir-
tyä noudattamaan muiden 
maapalveluyhtiöiden tavoin 

alan yleissitovaa työehtosopi-
musta. 
 
Kirjallinen kysymys 
Kansanedustajat Erkki Pulliai-
nen ja Kirsi Ojansuu ovat jät-
täneet 20.11. eduskunnan pu-
hemiehelle kirjallisen kysy-
myksen Airpron harjoittamasta 
työnantajapolitiikasta. 
Kysymys kuluu, ”aikooko hal-
litus kehottaa Finaviaa / Air-
prota pyrkimään työehtosopi-
mukseen lentokenttien maa-
palveluissa sellaisen järjestön 
kanssa, joka pystyy edusta-
vuudellaan takaamaan työ-
rauhan yleisten työmarkkina-
pelisääntöjen mukaan?” 
Kysymys on annettu ministeri-
ölle tiedoksi 24.11. Ao. minis-
terin tulee vastata kysymyk-
seen 21 päivän kuluessa tie-
doksiannosta. 
Kokonaisuudessaan kysymys 
on luettavissa tämän Uutiskir-
jeen sähköisessä versiossa tai 
eduskunnan internet-sivuilta, 
hakusana: KK 884/2008. 
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RTG osti omat 
tytäryhtiönsä, yt-
neuvottelut laa-
jenivat 
 
RTG Ground Handling Oy 
 
RTG Ground Handling Oy 
on luopunut konsernimuotoi-
sesta toimintamallistaan, jos-
sa eri lentoasemien maapal-
veluista osa ostettiin omilta 
paikallisilta tytäryhtiöiltä. 
Yhtiö ilmoittaa tehneensä lii-
ketoimintakaupat tytäryhti-
öistään. Uusimuotoinen RTG 
aloittaa välittömästi yt-
neuvottelut kaikissa toimipis-
teissään lukuun ottamatta 
Helsinki-Vantaan tulopalve-
lua, jossa ne ovat jo käynnis-
sä. 
 
Edunvalvonnan uudelleen 
järjestäminen 
RTG:n lentoasemakohtaiset ty-
täryhtiöt toimivat Vaasassa, 
Kokkolassa, Oulussa, Jyväsky-
lässä, Kuopiossa, Joensuussa, 
Kajaanissa, Rovaniemellä ja 
Ivalossa. Turun toiminta päät-
tyi kaikkien työntekijöiden ir-
tisanomiseen tämän vuoden 
elokuussa. 
Tähän asti tytäryhtiöissä ovat 
toimineet omat pääluottamus-
miehet ja työsuojeluvaltuute-
tut. Uusimuotoisessa RTG:ssä 
pääluottamusmiehenä toimii 
Ari Kääriäinen tammikuun 
2009 loppuun saakka ja työ-
suojeluvaltuutettuna Merja 
Kananen vuoden 2010 loppuun 
saakka. Heidän alueenaan ovat 
olleet RTG:n Helsinki-Vantaan 

tulopalvelu ja Tampereen 
maapalvelut. 
Uusi pääluottamusmieskausi 
käynnistyy helmikuun 2009 
alusta. RTG:n pääluottamus-
miehen valintaprosessista vas-
taa ammattiosasto 010. Ehdo-
kasasettelussa käytetään valit-
sijayhdistyksiä. Valitsijayhdis-
tyksen voi perustaa vähintään 
10 työntekijää. 
Valitsijayhdistysasiakirjat tu-
lee toimittaa viimeistään per-
jantaina 12. joulukuuta ammat-
tiosasto 010:n puheenjohtaja 
Maria Leppäniemelle, joka 
myös antaa tarvittaessa asiasta 
lisätietoja. 
RTG:n alue käsittää maantie-
teellisesti koko Suomen. Yhti-
öön tarvitaan jatkossa myös 
alueellisia luottamusmiehiä ja 
työsuojeluasiamiehiä. Ammat-
tiosasto 010 valmistelee työn-
antajalle luottamushenkilöver-
kostosta ehdotuksen. 
 
Yt-neuvottelut 
Uusimuotoinen RTG aloittaa 
yt-neuvottelut 8.12. lukuun ot-
tamatta jo yt-neuvottelujen 
kohteena olevaa Helsinki-
Vantaan tulopalvelua. Tuotan-
nollisilla ja taloudellisilla syil-
lä perusteltujen neuvottelujen 
päämääräksi yhtiö ilmoittaa 
työn tehokkuuden ja yhtiön 
kannattavuuden parantamisen. 
Toimenpiteet voivat johtaa 
RTG:n ilmoituksen mukaan 
korkeintaan 25 henkilön irtisa-
nomiseen, lomautuksiin ja osa-
aikaistamisiin. Neuvottelut 
kestänevät kuusi viikkoa. 

Päivän 
kommentti 
Nomen est omen – nimi on 
enne. Ready To Go ‐Ground 
Handling Oy:t ovat nimensä 
mukaisesti menneet meno‐
jaan. Meno on ollut niin no‐
peaa, että kyseisten yhtiöiden 
ja IAU:n välillä solmittujen 
tasoittuvan työajan sopimus‐
ten tasoittumisjakson pituus 
– yksi vuosi ‐ ei ole ehtinyt 
toteutua yhdessäkään tapa‐
uksessa. 

RTG‐ yhtiöt nimettiin Vuo‐
den yrittäjäksi kotimaa‐
kunnassaan Kainuussa 
vuonna 2007. Myös RTG‐ 
ryppään ulkopuoliset ali‐
hankkijat ansaitsevat tun‐
nustuksen – niiden keski‐
määräinen elinkaari on ollut 
noin vuoden mittainen. Ko‐
timaan asemien siirryttyä 
RTG:n hallintaan keväällä 
2007, maapalvelujen vuoden 
alihankkijoita ovat olleet 
ainakin: 

Heiskanen Ground Handling 
Oy, North Ground Handling 
Oy, Oy Airport Solutions Fin‐
land Ltd, Kuusamo Ground 
Handling and Travel Services 
Inc Oy, Lapland Ground 
Handling Oy, Lapland 
Ground Handling ky, Keski‐
Suomen Lentokuormaus Oy 
ja GH Services Oy. 
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