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1. Liitot sopivat linja-autohenkilökunnan työehtosopimuksen, huoltokorjaamoiden työehtosopimuksen ja kuorma-autoalan työehtosopimuksen osana noudatettavan ns.
Lonka-sopimuksen sisältämien aikarajojen laskemisesta seuraavaa:
Jos tarjouskilpailun ratkeamispäivän ja liikenteen alkamispäivän välinen aika on vähintään 31 viikkoa, Lonka-sopimuksen sisältämiä aikarajoja laskettaessa tarjouskilpailun ratkeamispäiväksi katsotaan se päivämäärä, joka on 31 viikkoa ennen liikenteen alkamispäivää. Tätä sovelletaan kilpailutuksiin, joiden ratkeamispäivä on
1.2.2018 tai sen jälkeen.
Esimerkiksi: tarjouskilpailun ratkeamispäivä on 15.12.2017 ja kilpailutetun liikenteen alkamispäivä on 13.8.2018. Lonka-sopimuksen aikarajoja laskettaessa tarjouskilpailun ratkeamispäiväksi katsotaan päivä, joka saadaan laskemalla 13.8.2018
taaksepäin 31 viikkoa eli 8.1.2018.
-

laskennallinen tarjouskilpailun ratkeamispäivä 8.1.2018
hävinneen aloitettava yt-neuvottelut viimeistään 22.1.2018
hävinneen yt-neuvottelut päättyvät viimeistään 12.2.2018
voittaneen tarjottava hävinneen irtisanotuille työtä viimeistään 8.3.2018
irtisanottujen ilmoitettava halukkuutensa työhön viimeistään 22.3.2018
voittaneen tehtävä työsopimukset viimeistään 12.4.2018

Jos tarjouskilpailun ratkeamispäivän ja liikenteen alkamispäivän välinen aika on alle
31 viikkoa, noudatetaan aikarajojen osalta Lonka-sopimuksen mukaista nykyistä laskentaa.
Pöytäkirjan liitteenä on liittojen työryhmässä laatimat laskentakuviot esimerkkeineen.
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2. Liitot sopivat, että kuorma-autoalan työehtosopimuksen osana noudatettavan ns.
Lonka-sopimuksen 2 §:ään lisätään uusiksi 3. ja 4. kappaleeksi:
”Jos tarjouskilpailussa hävinneen yrityksen, johon ei sovelleta lakia yhteistoiminnasta yrityksissä (30.3.2007/334), on toiminnan supistumisen johdosta vähennettävä
työntekijöitä, hänen on toteutettava irtisanomiset viimeistään 4 viikon kuluttua tarjouskilpailun ratkeamisesta. Työsuhteet päättyvät viimeistään kilpailuttamisen kohteen siirtyessä voittaneen yrityksen hoidettavaksi.
Hävinneen yrityksen tulee toimittaa välittömästi tiedot irtisanomistaan työntekijöistä
(nimi, yhteystiedot) tarjouskilpailun voittaneille yrityksille. Mikäli irtisanottu työntekijä kieltää tietojensa toimittamisen voittaneille yrityksille, häneen ei sovelleta tämän sopimuksen 2 §:n viimeistä kappaletta, 3 §:ä ja 4 §:ä.”
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