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On mahdotonta arvioida, 
mitä muutoksia valtion 
vetäytyminen Finnairin 
enemmistöomistuksesta 
aiheuttaisi

Valtion leiviskä 

Elämme mielenkiintoisia aikoja. Valtionyritysten omistajaohjauksesta vas-
taava kehitysministeri Heidi Hautala kertoi Yleisradion haastattelussa 
torstaina 9.2 olevan harkinnassa, että valtio saattaa luopua osakkeiden 
enemmistöomistuksestaan Finnairissa. Lähes samanaikaisesti toisaalla 

Finnair ruoti raskaasti tappiollista viime vuoden tulostaan ja kaavaili tulevaa. Ta-
vanomaisten henkilöstölle suunnattujen säästötoimien ja ulkoistusvalmistelujen 
lisäksi kerrottiin suunnitelmista partnerin kanssa yhteisomistuksessa olevan len-
toyhtiön perustamiseksi. Hankkeen tarkoituksena on ratkaista Pohjoismaiden, se-
kä muun Euroopan syöttöliikenteen kilpailukykyyn liittyvät ongelmat.

Molemmat osapuolet arvioivat jälkikäteen ajoituksen sattumaksi.
Työntekijäpuolen perinteinen kanta valtion omistukseen yrityksissä on ollut 

myönteinen. Sen on katsottu takaavan pitkäjänteisyyttä yritysten työvoimapoli-
tiikkaan ja edustavan toisenlaista yhteiskuntavastuuta kuin yksityisellä sektoril-
la on tapana toteuttaa. Leivän kapeuden ja pituuden välistä suhdetta ovat suoraan 
valtion palveluksessa olevat muiden iloksi arvioineet maailman sivu. Turvallisuu-
den tunteesta on osa riittänyt myös valtion omistuksessa olevien yritysten palkan-
saajille. Esimerkiksi konkurssista aiheutuvaa töiden loppumisen uhkaa ei ole tar-
vinnut juurikaan tuntea.

Tilanne on kuitenkin selkeästi viimeisten vuosien aikana muuttunut. Äänenpai-
not ovat vaihtuneet selkeästi kriittisemmiksi. Tämä pätee yhtälailla niihin yrityk-
siin, joissa valtio on vain osaomistajana kuten Finnair, kuin niihin, jotka se omis-
taa kokonaan, kuten vaikkapa Itella tai VR-yhtymä. Yhteistä esitetyssä arvostelussa 
on ollut yhteiskunnan kokonaisedun ja vakaan henkilöstöpolitiikan syrjäyttäminen 
neljännesvuosi-ideologian tieltä. 

Ilmailualan Unionin koko historian ajan on Finnair ollut sen jäsenistön suurin 
työnantaja. Pian näin ei kuitenkaan luultavasti enää ole. Niin nopeasti on sen suh-
teellinen osuus vähentynyt. On oikeastaan hyödytöntä spekuloida mitkä lähihis-
torian vaihtoehdot olisivat olleet, jos valtio ei olisi linjannut Finnairia strategiseksi 
omistuksekseen, tai mitkä ne ovat jatkossa jos niin ei enää ole. Onko näillä vaihto-
ehdoilla edes merkittävää eroa? IAU:n jäsenistölle on ulkoistusten ja saneerausten 
polku jo käynyt kovin tutuksi. Kannattavampaa on keskittyä niihin toimiin, joilla 
jäsenten työ- ja palkkaehdot jatkossakin parhaan kyvyn mukaan turvataan. Sekä 
niihin toimiin, joilla tuossa yrityksessä vuosikymmenten aikana syntyneen korkean 
järjestäytymisasteen ja vankan ay -kulttuurin perintö onnistutaan vaalimaan.

JM KOSKINEN
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mIkä työ?

Tuulia Turusta

 Viime vuoden marraskuun lop-
puun asti oli Turun lentoasemalla kol-
me maa- ja matkustajapalveluyritys-
tä. Airpro, Inter Handling Turku ja ISS 
Aviation, ja kilpailu sen mukaista. Nyt 
määrä on kutistunut kahteen IH:n ja 
ISS:n aloitettua yhteistoiminnan. Sen 
myötä entiset ISS:n työntekijät siirtyi-
vät liikkeen luovutuksella IH:n palve-
lukseen. Yritykset päätyivät samankal-
taiseen järjestelyyn myös Tampereen 
lentoaseman osalta.   

Haastattelimme parin virkaiältään, 
mutta ei muuten, varttuneemman turku-
laisen virkailijan tuntemuksia muuttunees-
ta tilanteesta uuden työnantajan palveluk-
sessa. Näkemystä muutoksista on kertynyt. 
Heille kysymyksessä oli jo kolmas liikkeen-
luovutus muutaman vuoden sisään. Aiem-
mat työnantajat olivat SAS, SGS, ISS ja siis 
viimeisimpänä IH.

Turku on yksi Suomen vilkkaimmista lentoasemista. 
Sinne operoivat airBaltic, Blue1 ja Finnair, näistä ensin 
mainittu usein Golden Airin, ja jälkimmäinen nyttemmin 
Flyben kalustolla. Muita reittiyhtiöitä ovat Norwegian, 
SAS, Turku Air ja Wizz Air. Tuttuja vieraita ovat myös 
monet charter-yhtiöt. Rahtiliikennekin on taas vilkastu-
nut DHL:n perustettua suuren terminaalin.  

onko työ muuttunut?
Työ ei ole toistaiseksi muuttunut. Asi-
akkaita palvellaan edelleen kahtena eri 
ryhmänä. Vanhat ISS:n virkailijat hoi-
tavat Blue1:ia ja SAS:ia. Vanhat IH:n 
virkailijat puolestaan Finnairia, Fly-
bea ja charter-lentoja. ISS:n vanhasta 
liikennetoimistosta ja taukotilasta on 
tehty esimiesten työhuone ja neuvotte-
lutila.  ISS:n työntekijät muuttivat IH:n 
tiloihin. Lentävälle henkilökunnalle 
on lisäksi tehty erillinen crew center – 
miehistötila, jossa he voivat valmistel-
la päivän lentonsa. Liikenne on toistai-
seksi pysynyt samanlaisena, muutamaa 
Kööpenhaminan vuoron peruuntumis-
ta lukuun ottamatta.

onko matkustajia riittänyt?
Kyllä on - ylibookattuja lentoja on vii-
koittain. Varsinkin niinä päivinä kun il-

tapäivän Kööpenhaminan lentoa ei ole. 
Muut lennot ovat täynnä.

onko talvi aiheuttanut peruutuksia 
tai muita epäsäännöllisyyksiä?
Niitä päiviä on taas ollut - ihan kiitettä-
västi. Jäätävä sade, lumisade ja liukka-
us ovat olleet haittana. Toki joukkoon 
mahtuu myös muutama tekninen vika-
kin. Peruutukset ja muut epäsäännölli-
syydet tulevat murphyn-lain mukaises-
ti useimmiten ryppäinä. Kaikkea mah-
dollista tapahtuu muutaman viikon 
ajan, ja sitten taas yhtäkkiä kaikki sujuu 
ihan normaalisti. 

kuinka IH - Iss kumppanuus on al-
kanut?
Kumppanuus alkoi ehkä hieman lii-
an nopealla aikataululla. Yhteistyötä 
ei vielä päivittäisessä työssä ole. Ristiin 
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   Tanja Salminen ja Mika Seppäläi-
nen hymyilevät kilpaa Naantalin au-
ringon kanssa.

 

koulutusta ei ole vielä ollut mahdollista 
järjestää, koska henkilökunnan määrä 
riittää juuri ja juuri päivittäisen liiken-
teen pyörittämiseen. Vanhoista virkai-
lijoista osa on äitiyslomalla tai hoitova-
paalla, ja jokunen vanha työntekijä on 
myös siirtynyt uusiin töihin.

Tiedottaminen toimii hyvin, hen-
kilökunnan kokouksia pidetään sään-
nöllisesti ja epäselvistä asioista otetaan 
selvää nopeasti. Olemme tyytyväisiä lä-
himmän esimiehemme toimintaan, ja 
pienempään organisaatioon. Asioihin 
tartutaan heti.

miten arvelisitte työn muuttuvan 
kevään tai lähitulevaisuuden aika-
na?
Kun koulutukset saadaan käyntiin ja 
opitaan molemmat järjestelmät, tulee 
työstä tasavertaisempaa kun pystytään 
hoitamaan kaikkia lentoja. Erittäin suu-
ria haasteita tulee kuitenkin olemaan 
Blue1:in ja SAS:n epäsäännöllisyysti-
lanteiden hoitamisessa. IH:N virkaili-
joilla ei ole lipputoimistokoulutusta. 
Finnairin lentojen uudelleen reititykset 
kuuluvat yhtiön omalle epäsäännölli-
syyksistä vastaavalle ryhmälle, kun taas 
Blue1:in ja SAS:n epäsäännöllisyysti-
lanteet hoidetaan itse paikan päällä. Eli 
molemminpuolisiin multifunction-teh-
täviin on vielä melkoisen pitkä matka.

Ilmailualan Unionin hallitus hyväksyi 
kokouksessaan 8.2 molemmissa 
yrityksissä Helsinki- Vantaan ulkopuo-
lisilla lentoasemilla sovellettavat 
sopimukset Tasoittuvan työajan 
käyttöönotosta ja Osa-aikaisten 
työntekijöiden työehdoista.

lIIkkeenluovutuksen Ja yHteIstoImInnan  
Plussat Ja mIInukset HenkIlökunnan sIlmIn

Plussaa
 + pieni organisaatio, liiallinen hierarkia on poistunut. Asioita ei tarvitse  
 kierrättää väliportaan esimiesten kautta.
 + henkilökunnan yhteiset tilat tuovat yhteisöllisyyttä ja ”me- henkeä”.
 + monipuolisuutta ja uusia haasteita on tulossa – uudet  järjestelmät ja  
 lentoyhtiöt.
 + kun koulutus järjestelmiin ja eri lentoyhtiöiden sääntöihin ja palvelu- 
 vaatimuksiin on valmis, saadaan ”paketti valmiiksi” ja rusetti päälle.   
 + Valo tunnelin päässä on olemassa kunhan asiat vain loksahtavat    
 kohdalleen.

miinusta
 - miehitys työvuoroissa on vedetty minimiin. Esimerkiksi iltavuorot    
 tehdään yksin. Se aiheuttaa henkistä painetta ja turvattomuuden    
 tunnetta, sekä ylisuorittamista.
 - Vakiintuneisiin työsuhde-etuihin liittyvissä kysymyksissä on  
 työnantajan äänensävy ollut toistaiseksi melkoisen ehdoton. Mutta    
 kunhan yhteinen näkemys työsuhteen ehtoihin löytyy, kääntyy sekin   
 asia positiiviseksi.

SARI VIRTA

ISS:n ja IH:n yhdistyminen toi  
Emilia Valtosen osaksi hyväntuulista 
porukkaa.
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 Seminaarissa puhuneen Tilastokes-
kuksen kehittämispäällikkö Ilkka Leh-
tisen mukaan asuminen vie palkansaa-
jan tuloista yli viidenneksen. 

– Pääkaupunkiseudulla palvelualojen 
palkalla ei tällä hetkellä kykene vuok-
raamaan tai ostamaan asuntoa vapaa-
rahoitteisilta markkinoilta. Kunnat ja 
yleishyödylliset yhteisöt ovatkin avain-
asemassa kohtuuhintaisten vuokra-asun-
tojen tarjonnassa, Lehtinen totesi.

Palkansaaja- ja vuokralaisliikkeelle 
yhteistä edunvalvontaa
Vuokralaiset VKL ry:n puheenjohtaja 
Sirkka-Liisa Kähärä totesi, että asun-
topula vie aikaa myös perheeltä. 

– Yhä kauempaa käydään töissä ja 
yhä enemmän käytetään vuorokaudes-

ta matkustamiseen asunnon sekä työ-
paikan välillä. Olisi tärkeää, että ay-liike 
nostaisi palkansaajaystävällisen asunto-
politiikan yhdeksi neuvottelutavoitteek-
si, Kähärä ehdotti.

Vuokralaiset VKL ry:n varapuheen-
johtaja, kansanedustaja Kari Uotila toi-
voi palkansaajaliikkeen ja vuokralaisliik-
keen yhteisen edunvalvonnan tiivistä-
mistä.  

– Vaikuttaminen asumiskustannuk-
sien alentamiseen esimerkiksi tulevissa 
raamiratkaisuissa olisi tehokasta edun-
valvontatyötä palkansaajien ja heidän 
perheittensä kannalta.

vuokra-asuntoja on rakennettava 
nopeasti lisää
SAK:n varapuheenjohtaja, järjestöjoh-

Asuminen vie palkansaajan 
tuloista yli viidenneksen

taja Matti Huutola esitti kokonais-
valtaista asuntopolitiikkaa, jossa otet-
taisiin huomioon asuntojen ja työ-
paikkojen sijainti, joukkoliikenteen ja 
palveluiden tehokas järjestäminen sekä 
erilaisten asukasryhmien tarpeet. 

– Talouden kasvun vauhdittamiseksi 
tarvitaan myös työvoiman liikkuvuuden 
parantumista. Vain laadukkaiden ja koh-
tuuhintaisten vuokra-asuntojen tarjonta 
mahdollistaa äkillisten rakennemuutos-
ten aiheuttaman työvoiman liikkuvuu-
den, totesi Huutola.

PRO-liiton puheenjohtaja Antti Rin-
ne oli samaa mieltä työvoiman liikku-
vuudesta. 

– Nykymaailmassa voi joutua työ-
suhteen loppuessa muuttamaan omal-
ta asuin-paikkakunnaltaan muualle työl-
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Helsingissä 1.2.2012 pidetyssä ”Palkansaajien 
asuntopoliittisessa seminaarissa” keskusteltiin 
kasvavista asuntomenoista, palkansaajien osto-
voimasta ja vuokra-asuntopulan vaikutuksista 
työllisyyteen. Seminaarin järjestivät yhteistyössä 
SAK ja Vuokralaiset VKL ry.
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 SAK vaatii työturvallisuusrikok-
sista säädetyn enimmäisrangais-
tuksen kiristämistä. Tällä hetkellä 
työturvallisuusrikoksesta voi saada 
enimmillään yhden vuoden van-
keusrangaistuksen, mikä on vähem-
män kuin esimerkiksi talous- ja ym-
päristörikoksissa.

- Kuten Helsingin Sanomien 30.1 
julkaisemasta uutisesta käy ilmi, ny-
kyinen oikeuskäytäntö rankaisee 
vakaviin tapaturmiin tai jopa kuole-
maan johtaneista työturvallisuusri-
koksista käytännössä vain lievillä sa-
koilla. SAK on jo pitkään esittänyt, 
että työturvallisuusrikosten enim-
mäisvankeusrangaistus nostettaisiin 
kahteen vuoteen, SAK:n päälakimies 
Timo Koskinen sanoo.

Vankeusrangaistuksen kiristämi-
nen pidentäisi myös työturvallisuus-
rikosten syyteoikeuden vanhentu-
misaikaa, joka nykyisellään on kak-
si vuotta.

- Vakavaan työtapaturmaan joutu-
nut työntekijä ei välttämättä saa lain-
kaan oikeuskäsittelyä, kun poliisi ja 
syyttäjä eivät ehdi käsitellä usein vai-
keasti selvitettävää työsuojelurikos-
ta vanhentumisajan puitteissa, Timo 
Koskinen huomauttaa.

yhteisösakkoa käytetään niukas-
ti
Nykylain mukaan työturvallisuus-
rikoksesta voidaan rangaista myös 
yhteisösakolla, mutta sen käyt-
tö on jäänyt vähäiseksi. Lisäksi 
määrätyt summat ovat jääneet 
selvästi enimmäismäärää 850 
000 euroa pienemmiksi. Ti-
mo Koskisen mukaan yhtei-
sösakkoja pitäisi käyttää ny-
kyistä useammin.

listyäkseen uudelleen. Vakavan esteen 
työvoiman liikkuvuudelle aiheuttaa se, 
että asumista ei kyetä uudella paikka-
kunnalla kohtuudella järjestämään. On-
gelman ratkaisu olisi, että kasvukeskuk-
sissa olisi saatavilla riittävästi kohtuuhin-
taisia vuokra-asuntoja, ehdotti Rinne.

JHL:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta 
vaati, että edullisia vuokra-asuntoja on 
rakennettava lisää nopeasti ja yli suh-
danteiden. 

– Rakentamista ei kuitenkaan pidä 
keskittää tietyille alueille, koska se kiih-
dyttäisi jo alkanutta asuinalueiden eriy-
tymistä hyviin ja huonoihin. Eriytymi-
nen taas heijastuu kouluihin ja muihin 
lähipalveluihin, jotka niin ikää rupeavat 
jakautumaan arvostettuihin ja karteltui-
hin, varoitti Eloranta.

- Korkeilla yhteisösakoilla olisi työ-
suojelurikoksiin ennalta ehkäisevä vai-
kutus. Korkean sakon uhka pitäisi huo-
len siitä, ettei yrityksille synny kiusausta 
hankkia kilpailuetua työntekijän turvalli-
suuden ja terveyden kustannuksella.

Kaiken a ja o on kuitenkin työturval-
lisuudesta huolehtiminen itse työpai-
kalla.

- Hyvä turvallisuusjohtaminen edis-
tää työntekijöiden työssä pysymistä ja 
vähentää sairauspoissaoloja, tapaturmia 
ja ennenaikaista eläkkeelle siirtymistä. 
Tuloksellinen työsuojelu on yksi tuotta-
vuuden ja kilpailukyvyn avaintekijöistä, 
Timo Koskinen muistuttaa.

 LäHdE: SAK

Työturvallisuusrikoksien 
enimmäisrangaistusta on 
kiristettävä



Asiakkaistamme
95 % voisi suositella  
meitä lämpimästi.*
Jotain olemme siis tehneet oikein. Uskomme, että asiakkaidemme tyytyväisyy-
teen on yksinkertainen selitys: ensiluokkainen ja suora palvelu. Jos sinulla on 
sisar, lankomies tai hyvänpäiväntuttu, joka mielestäsi ansaitsee hyvää kohtelua, 
vinkkaa hänelle, että on olemassa palvelevampi ja reilumpi vakuutusyhtiö. Teet 
palveluksen kaverillesi sekä itsellesi. Asiakassuhteeseen johtaneen suosittelun 
palkitsemme K-ryhmän 20 € lahjakortilla.

* Turvan asiakastyytyväisyystutkimus 2011

Olemme asiakkaidemme omistama, erityisesti ammattiliittojen kanssa yhteistyötä tekevä keskinäinen 
vakuutusyhtiö. Palvelemme puhelimitse numerossa 01019 5110 ma-pe 8-18 sekä osoitteessa www.turva.fi

Tee läheisellesi palvelus suosittelemalla meitä osoitteessa turva.fi/kaveri

180x230_IAU_Unioni_Suosittelu_1_2012.indd   1 17.1.2012   17:16:15



 kääntöly

Hy
t

6 • 2011 9

Oppaita
■ Yhteistoimintaopas on 
Ammattiliitto Pro:n, SAK:n 
ja sen jäsenliittojen laati-
ma verkko-opas, osoitteessa 
www.yhteistoimintaopas.fi. 
Opas on tarkoitettu luotta-
musmiehille, työsuojeluval-
tuutetuille ja kaikille, jotka 
ovat kiinnostuneita yhteis-
toimintalaista ja sen tulkin-
nasta.
Vastaava vuosilomalakia 
käsittelevä verkko-opas  
löytyy osoitteesta  
www.vuosilomaopas.fi.
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■ SAK, STTK ja Akava ovat julkais-
seet luottamushenkilöille oppaan maa-
hanmuuttokysymyksistä. Faktaa ja fik-
tiota maahanmuutosta -oppaassa an-
netaan mm. käytännön vinkkejä siitä, 
miten maahanmuuttajat voidaan ottaa 
huomioon työpaikalla ja jäsenhankin-
nassa. Lisäksi eri alojen asiantuntijat 
ja tunnetut henkilöt vastaavat lyhyes-
ti yleisiin maahanmuutosta esitettyihin 
väitteisiin.
- Oppaan tarkoituksena on purkaa työ-
paikoilla esiintyviä ennakkoluuloja ja 
kannustaa luottamushenkilöitä ole-
maan yhteydessä työpaikan maahan-

uutisia netissä
■ Mistä löydät ajankohtaisia uutisia ilmai-
lualalta tai ammattiyhdistysasioista? No 
osoitteesta www.iau.fi tietysti. IAU:n koti-
sivun Uutiset mediassa -palsta seuraa laa-
jasti uutistarjontaa eri tiedotusvälineissä. 
Apuna käytetään Meltwater News -palve-
lua. Sivulle valitaan aihealueen kiinnosta-
vimmat uutiset päivittäin.
Ajankohtaista -palstalla julkaistaan liiton 
ja SAK:n tärkeimmät uutiset. Palstalla jul-
kaistaan myös esimerkiksi Kelan, STM:n ja 
monen muun tahon tiedotteita.
Uutisvinkkejä ja palautetta liiton kotisivuis-
ta voi lähettää osoitteeseen iau@iau.fi.

eläkkeelle jää  
77 000 suoma-
laista
■ Arvioiden mukaan 77 000 suoma-
laista jää eläkkeelle vuoden 2012 ai-
kana. Tämä on jopa 5 000 henkilöä 
enemmän kuin vuonna 2011 ja lä-
hestyy jo vuoden 2009 ennätystä eli 
80 000 eläköityjää. Tilastoasiantun-
tija Jari Kannisto Eläketurvakeskuk-
sesta uskoo, että tämän jälkeen eläk-
keelle jäävien määrä laskee rajusti vä-
estön ikärakenteen ja taloustilanteen 
vuoksi.

Kanniston mukaan vuonna 2012 
eläkkeelle jäävien eläke on parempi 
kuin vuonna 2011 eläköityvien. Tut-
kimuspäällikkö Eila Tuominen kertoo, 
että suuri osa eläkeläisistä pitää toi-
meentuloa kohtalaisen hyvänä verrat-
tuna väestöön keskimäärin, vaikka tu-
lotaso putoaa eläkkeelle jäädessä usein 
lähes 60 % verrattuna työansioihin.

muuttajiin. Oppaasta löytyy myös tiivis oh-
jeistus ammattiliiton jäsenyyden markki-
noinnista, SAK:n maahanmuuttoasioiden 
asiantuntija Eve Kyntäjä kertoo. Kyntäjä on 
ollut mukana oppaan laatimisessa.
Faktaa ja fiktiota maahanmuutosta -op-
paan ovat julkaisseet SAK, STTK, Akava, 
Siirtolaisinstituutti ja Itämeren työmarkki-
nayhteistyöfoorumi BSLN. Kolmikantai-
sessa BSLN-foorumissa on mukana yli 20 
osapuolta yhdeksästä Itämeren maasta.
Opasta voi tilata mm. SAK:sta osoittees-
ta tilaukset@sak.fi. Se on saatavilla myös 
pdf-muodossa IAU:n kotisivuilta, Ajan-
kohtaista, 11.2.2012.

Uusi opas maahanmuutosta



1 • 201210

Northportissa ja RTG Ground 
Handlingissa on käynnissä yt-
neuvottelut, jotka linkitty-
vät osittain toisiinsa. RTG on 
tuottanut alihankintana tulo-
palvelut Northportille. Nyt 
tämä sopimus on katkolla.

northport
Yt-neuvottelut käynnistyivät North-
portissa keskiviikkona 15.2. Työnan-
tajan esittämässä kutsussa neuvottelu-
tarvetta perustellaan toimintojen uu-
delleenjärjestelyillä ja niihin liittyvillä 
kustannussäästöillä.

Suunnitelman mukaan Northportin 
asiakaspalvelu- sekä resurssienhallin-
tatoiminnot ja GCS Helsinki-Vantaa 
Airport Ground Customer Servicen 
toiminnot yhdistyisivät tulevaisuu-
dessa. Tämän vuoksi yt-neuvotteluis-

Yt-neuvottelut käyntiin  
Northportissa ja RTG:ssä

sa tullaan käsittelemään työntekijöi-
den nykyisten toimenkuvien muutta-
misia ja uusia toimenkuvia. Esillä on 
myös asiakaspalvelutoimintojen ul-
koistamisvaihtoehdot.

Työnantajan ilmoituksen mukaan 
käynnistettävän prosessin seurauksena 
voi olla myös työsuhteiden päättäminen 
tuotannollisella ja taloudellisella perus-
teella, jos uusiin tehtäviin sijoittumisista 
ei yksilötasolla päästä ratkaisuihin. Mah-
dollinen työsuhteiden päättyminen voi 
koskea alustavan arvion mukaan enin-
tään 40 henkilöä. Mahdollisten irtisanot-
tavien määrä tarkentuu vasta muiden, 
henkilöstön kannalta lievempien ratkai-
suvaihtoehtojen selvittyä.

RtG
RTG on käynnistänyt yt-neuvottelut 
sekä Helsinki-Vantaan tulopalvelussa 
että Tampereella. RTG sai tulopalvelun 

hoitaakseen alihankintana, kun Finnair 
Ground Handling ja SAS Ground Ser-
vices Finland ulkoistivat kesällä 2007 
omat tulopalvelutoimintonsa. Tällöin 
työntekijät siirtyivät liikkeen luovutuk-
sella ns. vanhoina työntekijöinä RTG:n 
palvelukseen.

Sittemmin SAS ulkoisti myös kaikki 
muut maapalvelutoimintonsa ISS Avia-
tionille, joka aloitti uudelleen oman tu-
lopalvelun. Tällä hetkellä näyttää toden-
näköiseltä, että myös Finnair järjestelee 
tarvitsemansa tulopalvelutoiminnan uu-
delleen sillä tavalla, että Northportin ja 
RTG:n välinen alihankintasuhde katke-
aa. Tähän perustuen RTG on käynnistä-
nyt yt-neuvottelut.

Tulopalvelun lisäksi RTG on aloitta-
massa yt-neuvottelut myös Tampereel-
la. Syyksi työnantaja on myös siellä il-
moittanut tuotannolliset ja taloudelli-
set syyt.
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■ Korkein oikeus on 24.1 antamallaan 
ratkaisulla (KKO:2012:10) todennut, 
että käyttäjäyrityksen tilauksen kesto ei 
ole peruste solmia määräaikaista työ-
sopimusta vuokratyöntekijän kanssa. 

Jatkossa työnantajana toimivan vuok-
rayrityksen on arvioitava määräaikaisuu-
den perusteet riippumatta siitä, minkä-
lainen toimeksiantosopimus käyttäjäyri-
tyksen kanssa on tehty. Työsopimusten 
on siis oltava pääsääntöisesti vakituisia 
vuokratyössäkin.

– Korkeimman oikeuden ratkaisu tuo 
huomattavan parannuksen vuokratyön-

tekijöiden asemaan ja työsuhdeturvaan, 
sanoo SAK:n työehtoasiantuntija Kata-
rina Murto. 

– Aiemmin määräaikaisessa työ-
suhteessa olleen vuokratyöntekijän 
työsopimus on voitu päättää välittö-
mästi käyttäjäyrityksen ilmoitettua 
vuokrayritykselle tilauksen päättymi-
sestä. Käytännössä vuokratyönteki-
jöiden työsopimukset ovat yleensä 
määräaikaisia, Murto jatkaa.

Toistaiseksi voimassa olevan työ-
sopimuksen voi päättää ainoastaan 
työsopimuslain edellyttämin perus-

■ IAU:n hallitus vahvisti Inter Han-
dling Turun ja ISS:n kanssa saavutetun 
neuvottelutuloksen yrityskohtaisis-
ta paikallisista työaikasopimuksista. 
Ne koskevat yhtiöiden toimintaa Tu-
run lisäksi Tampereen, Vaasan, Kuopi-
on ja Oulun kentillä, joissa yhtiöt aloit-
tavat oman ramp-toimintansa. Lisäksi 
ISS:n Helsinki-Vantaan viime vuoden 
lopussa päättynyt osa-aikatyöntekijöi-
den työehtoja koskevaa sopimusta on 
jatkettu entisessä muodossaan.

tasoittuvan työajan sopimus
Tasoittuvan työajan sopimukset pe-
rustuvat työehtosopimuksen 48. §:ään 
”Työaikojen kehittäminen”. Sopimus-
ten tarkoituksena on työajan parempi 
kohdentaminen liikenteen ja henkilös-
tö tarpeet huomioiden.

Nyt Inter Handlingin ja ISS:n kanssa 
allekirjoitetut sopimukset ovat sisällöl-
tään samanlaiset. Sopimukset korvaavat 
osittain työehtosopimuksen maapalve-
luyrityksissä käytössä olevat määräykset 
jaksotyöstä, lisätyöstä, ylityöstä sekä kor-
vauksien ja lisien maksuaikataulusta.

osa-aikatyöntekijät
Osa-aikatyöntekijöiden työehtoja kos-
kevien sopimusten taustalla on työeh-
tosopimuksen 11. § ”Osa-aikatyöt”. So-
pimuksilla sovitaan nimensä mukai-
sesti osa-aikatyöntekijöitä koskevista 
työehdoista siltä osin kuin ne poikke-
avat työehtosopimuksesta.

Inter Handlingin Turun ja Tampereen 
sekä ISS:n Vaasan, Kuopion ja Oulun so-
pimukset ovat tasoittuvan työajan sopi-
musten tapaan saman sisältöiset. ISS:n 
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Korkeimman oikeuden päätös  
vuokratyötekijöiden asemasta

Työaikasopimukset uusiksi

sopimukseen sisältyy lisäksi mahdolli-
suus käyttää osa-aikatyöntekijöinä mui-
den ISS-konserniyhtiöiden kuin ISS Avi-
ationin työntekijöitä. Tämä edellyttää, 
että heidän palkkauksensa määrittyy 
näiden tehtävien osalta lentoliikenteen 
palveluja koskevan työehtosopimuksen 
mukaisesti.

ISS:n Helsinki-Vantaan vuoden 
vaihteessa päättynyt osa-aikatyönte-
kijöiden työehtoja koskeva sopimus 
on uudistettu entisen sisältöisenä uu-
sien sopimusten allekirjoittamisen yh-
teydessä.

 työehtosopimuksen osana
Yrityskohtaiset paikalliset työaikasopi-
mukset ovat voimassa olevan työehto-
sopimuksen osia. Sopimuksista saa li-
sätietoja luottamusmiehiltä.

tein irtisanomisaikaa noudattaen. 
Työsopimuslaissa ei ole erillistä 

säännöstä työsopimuksen kestosta 
koskien työvoiman vuokrausta. Lain 
mukaan pääsääntönä on, että työsopi-
mus on voimassa toistaiseksi, ellei si-
tä ole perustellusta syystä tehty mää-
räajaksi. Määräaikaisuuden perusteita 
ovat mm. sijaisuus, tuotantohuippu-
jen tasaaminen tai lyhytkestoinen mää-
rätty työ, jota työnantaja ei teetä jat-
kuvasti.

Linkki korkeimman oikeuden päätök-
seen: http://www.kko.fi/57401.htm

Inter Handling Turku ja ISS Aviation organi-
soivat uudestaan toimintaansa Helsinki-Van-
taan ulkopuolisilla lentoasemilla.
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 ILTT on pitkän linjan edunvalvoja il-
mailualalla. Tarkalleen ottaen se on jär-
jestönä vanhempi kuin IAU. Toimin-
tansa se aloitti jo vuonna 1956. Tällä 
hetkellä sillä on lähes sata jäsentä. He 
työskentelevät Finavian lennonvarmis-
tuksen ja lentoliikenteen ylläpidon tek-
nistä ja operatiivista erityisosaamista 
vaativissa tehtä vissä. Jäsenmäärä kas-
voi edelleen vuodenvaihteessa, kun jo 
aiemmin IAU:hun liittyneet lennon-
johto-operaattorit siirtyivät uuteen 
ILTT:n ammattiosastoon.  ILTT:n työ-
ehtosopimus, Finavia/Ilmailutietotek-
nisiä koskeva sopimus TES 319205, 
on solmittu Palvelualojen Työnantajat 
PALTA ry:n kanssa.

Pyysimme osaston puheenjohtajaa 
Pekka Martinia arvioimaan prosessin 
vaiheita ja tavoitteita.

missä vaiheessa Iltt ryhtyi pohti-
maan liittymistä Iau:n jäseneksi 
ja kuinka kaikki sitten oikein kä-
vi?
Vuonna 2010 aikana alkoi keskuste-
luissa kuulua mielipiteitä liittymi-
sestä vahvemman taustaorganisaati-
on osaksi. Keskusjärjestöön sitoutu-
minen ei ollut meille tyystin vieras 
asia, olihan ILTT menneinä vuosina 
pitkään STTK:n jäsen. Keskustelut 
johtivat ensi vaiheessa yhteistyöso-
pimukseen SAK:n kanssa 13.tammi-
kuuta 2011. Tämän jälkeen arvioim-
me tilannettamme kaikkien vaihtoeh-
tojen osalta. IAU:lta saamamme apu 
kesän työehtosopimusneuvottelu-
jen sovittelussa oli korvaamattoman 
arvokasta ja teki valinnasta lopulta 
huomattavasti helpompaa. 

millaisia edunvalvonnallisia odotuk-
sia teillä on Iau:n jäsenyyden suh-
teen?
Lyhyellä tähtäimellä suurin kysymys 
lienee jaksotyön käytön ja varallaolo-
sopimusten epäselvyyksien selvittämi-
nen. Toinen asia on työehtosopimuk-
semme soveltaminen kaikkiin, jotka te-
kevät sen alaisia töitä.

Sitten ovat arkiset laki-, sopimus- ja 
luottamusmiestoiminnan tietämyksen 
lisääminen jäsenistömme keskuudessa. 
Pidemmällä tähtäimellä tärkeä on NE-
FAB (North European Functional Air-
space Block) – sopimus, joka yhdistää 
pohjoisen taivasta ilmailulainsäädännön 
osalta, ja ehkä tulevaisuudessa myös näi-
tä palveluita tuottavien työntekijöiden 
työlainsäädännön osalta. Luonnollises-
ti olemme tästä kiinnostuneita. 

Ammattiosasto 005
Ilmailutietotekniset osaksi IAU:ta

Ilmailualan Unionin hallitus hyväksyi Ilmailutietotekniset ILTT ry:n 
jäsenekseen kokouksessaan 7.12.2011. Liittyminen tapahtui aiemmin 
allekirjoitetun perustamissopimuksen mukaisesti. Ammattiosaston 
jäsenyys alkoi vuoden alusta. Liittymisen myötä ILTT:stä tuli seitse-
mäs tällä hetkellä Ilmailualan Unionissa toimiva ammattiosasto.
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entä millaista poppoota jo aiemmin 
järjestäytyneiden ammattiosastojen 
on teistä lupa odottaa?
 ILTT on joukko rautaisia lennonvar-
mistuksen ammattilaisia ympäri Suo-
mea Vantaalta Ivaloon. Joukossamme 
on operatiivista ja teknistä henkilöstöä. 
Löytyy ohjelmistojen ja järjestelmien 
käyttäjiä, sekä laitteiden ja ohjelmisto-
jen asennus- ja huoltohenkilöstöä. Ly-
hyesti sanottuna olemme ryhmä joka 
ylläpitää, käyttää ja rakentaa laitteita 
ja järjestelmiä lennonjohdon tarpei-
siin. Lisäksi huolehdimme lentokentti-
en terminaalilaitteista ympäri Suomen. 
Tällä hetkellä niitä on 25 kappaletta. 
Siis lentoasemia, laitteita on jonkun 
verran enemmän.

ILTT:n jäsenten työpanos tarjoaa len-
nonjohtajille toimivat ja varmat työka-

lut liikenteen johtamiseen. Tämä puo-
lestaan takaa lentomatkustajille sujuvan 
ja mukavan, sekä ennen kaikkea turvalli-
sen lentomatkustuskokemuksen.

Me olemme sellainen pieni mutta pip-
purinen joukko turvallisen lentoliiken-
teen puolesta.

tätä jo sivuttiin, mutta kurkiste-
taan vielä kristallipalloon ja arvioi-
daan tulevaisuuden yhteisiä pyrki-
myksiämme?
Tavoitteenamme on tulla osaksi IAU:n 
toimintaa aktiivisena, tärkeänä ja ta-
sa-arvoisena ammattiosastona. Muu-
ten meillä säilyy perustehtävämme ol-
la mukana tekemässä päätöksiä siellä, 
missä työehtosopimustamme tulkitaan 
ja noudatetaan. Olemme valmiita ke-
hittämään toimintaamme ja työehto-

sopimustamme siihen kohdistuvien 
haasteiden vaatimalla tavalla niin, että 
jäsentemme työ- ja palkkaehdot, sekä 
taloudelliset ja oikeudelliset edut pa-
ranevat tai ainakin säilyvät. Yksi tie tu-
levaisuudessa voisi olla toimia sen puo-
lesta, että työ- ja palkkaehdot toteu-
tuisivat nykyistä yhtenäisemmin koko 
lennonvarmistuksen osalta.  

ILTT IAU:n ammattiosastona haluaa 
edelleen olla vakavasti otettava neuvot-
telukumppani työehtosopimusneuvotte-
luissa työnantajamme Finavian ja työn-
antajayhdistys Paltan kanssa. 

Näiden toteuduttua olisi edessämme 
molempia osapuolia hyödyttävä yhteis-
työ, jonka hedelmänä olisi edelleen jat-
kuva turvallinen ja sujuva lentoliikenne.  

JM KOSKINEN
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Viereisellä sivulla ILTT:n johtokuntaa:
Katariina Paananen, Tuula Vilke-Kai-
janen, Osmo Pekurinen, Pekka Martin, 
Isko Hakala ja Ari Juonolainen. 

   

Pekka Martin
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IAU:n edunvalvontava-
liokunnan kokouksessa 
tammikuussa kuultiin mie-
lenkiintoinen puheenvuoro. 
Puhujana oli yhteistoiminta-
asiamies Helena Lamponen

 Syyskuun alussa 2010 yhteistoi-
minta-asiamiehen tehtävässä aloitta-
nut Helena Lamponen valvoo yt-lain 
ja muiden henkilöstön osallistumisjär-
jestelmiä koskevien lakien noudatta-
mista. Asiamiehen tehtäviin kuuluvat 
myös henkilöstörahastojen valvonta ja 
henkilöstörahastorekisterin ylläpito. 
Hänen ensisijainen tehtävänsä on an-
taa ohjeita ja neuvoja lakien soveltami-
sessa. 

Asiamiehellä on myös valtuudet an-
taa työnantajalle kehotus lainvastaisen 
menettelyn korjaamiseksi, saattaa asia 
esitutkintaan ja vaatia eräissä tapauksis-
sa tuomioistuimelta uhkasakon asetta-
mista. Yt-asiamiehen myötä valvonta te-
hostuu ja yritykset ja palkansaajat voivat 
saada tukea yhteistoimintalain sovelta-
misessa kustannuksitta. Tällä on mer-
kitystä erityisesti pk-yrityksille ja kas-
vuyrityksille. Yhteistoimintalain piiris-

sä on noin 8 000 yritystä ja runsaat 800 
000 työntekijää.

- Ykkösprioriteettina työssä on yh-
teistoimintalain ja muiden henkilöstön 
osallistumista koskevien lakien tunne-
tuksi tekeminen. Haluan myös vaikut-
taa siihen, että yhteistoimintalaki käsi-
tetään aidosti neuvotteluun ja kehittämi-
seen kannustavana toimintana. Yt-laki 
on kehittämislaki, ei ensisijaisesti irti-
sanomislaki, Helena Lamponen koros-
taa. 

- Henkilöstösuunnitelma ja koulu-
tustavoitteet laaditaan vuosittain yht-
eistoimintaneuvotteluissa. Myös luot-
tamusmiehellä on näissä asioissa aloite-
oikeus. Työ- ja Elinkeinoministeriö teki 
tutkimuksen josta kävi ilmi, että suunni-
telma tai tavoitteet  tai molemmat puut-
tuvat puolesta tutkituista yrityksistä. 

- Yhteistoiminta toteutuu yrityksessä, 
työ tehdään siellä. Siksi on tärkeää, että 
yt-laki tunnetaan. Jos lakia ei tunneta, ei 
sitä välttämättä osata myöskään sovel-
taa, painottaa Lamponen.

neuvottelujen oikea-aikaisuus
Kysymykseen, milloin yt-neuvottelut 
pitäisi käynnistää, ei Lamposen mu-
kaan ole yksiselitteistä vastausta. 

- Yhteistoimintamenettely on aloi-
tettava sellaisessa asian valmistelun vai-
heessa, että vuorovaikutus voi toteutua 
myös käytännössä. Pääperiaate on, että 
jos työnantaja harkitsee työvoiman käy-
tön vähentämistä taloudellis-tuotannol-
lisista syistä, on neuvottelut silloin aloi-
tettava. Työnantaja ei saa tehdä päätöstä 
työvoiman käytön vähentämisestä en-
nen kuin yhteistoimintaneuvottelut on 
käyty loppuun. 

- Konsernissa tytäryhtiön täytyy käy-
dä yhteistoimintaneuvottelut, ennen 
kuin emoyhtiö tekee  sellaisen toimin-
taa koskevan lopullisen ratkaisun, joka 
merkitsee tytäryhtiön tai sen osan lopet-
tamista tai toiminnan olennaista laajen-
tamista tai supistamista. 

- Työvoiman vähentämisestä ei pitäi-
si keskustella kevyesti missään tilantees-
sa. Varsinkaan tyhjiä uhkauksia ei pitäi-
si esittää. Sellainen vain aikaansaa levot-
tomuutta ja vaarantaa turhaan yrityksen 
toimintaa. Jos tällaisia ”heittoja” kuuluu, 
on syytä käynnistää keskustelut joissa 
selvitetään mistä on kysymys. Kaikki yh-
teistoimintalain mukaiset neuvottelut on 
käytävä  yhteistoiminnan hengessä, ta-
voitteena yksimielisyys. Esimerkiksi yh-
teistoimintalain 6 luvun neuvottelume-

Yhteistoiminta-asiamies 
neuvoo ja valvoo
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nettelypykälän rikkominen tahallaan tai 
huolimattomuudesta on sakkorangais-
tuksen alaista, toteaa Lamponen lopuk-
si.    

Jos sinulla on kysyttävää yt-laista, 
tai vaikkapa henkilöstörahastolais-
ta tai henkilöstön edustuksesta yri-
tyksen hallinnoissa, yhteistoimin-
ta-asiamiehen toimistoon voi olla yh-
teydessä esimerkiksi sähköpostilla,  
yhteistoiminta-asiamies@tem.fi.

teksti ja kuva ARTO KUJALA

Yhteistoiminta-asiamies 
neuvoo ja valvoo

Yhteistoiminta-asiamies Helena Lamponen 
ja Insta Defsecin pääluottamusmies Marko  
Heikkilä kokoustauolla.

Laki yhteistoiminta-asiamiehestä tuli voimaan 1.7.2010. 
Tehtävään valittiin oikeustieteen tohtori Helena Lampo-
nen.
Lamponen on koulutukseltaan oikeustieteen tohtori ja 
varatuomari. Hän on toiminut palkka-asiamiehenä ja 
lakimiehenä Akavan Erityisalat ry:ssä vuodesta 1989 
lähtien. Hänellä on vahva käytännön kokemus viran 
tehtäväalaan kuuluvasta lainsäädännöstä. Lamponen on 
toiminut muun muassa palkansaajakeskusjärjestöjen 
yhteisenä lakimiessihteerinä yt-lakikomiteassa. Lisäksi 
hän on väitellyt yhteistoiminta-asiamiehen tehtävään 
läheisesti liittyvästä aiheesta. 
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JaRI nystRöm
suomen transval oy
1. Kyllä, Toni Jokinen.
2. Meillä on meneillään työ-
turvallisuuskorttikurssi kai-
kille työntekijöille. Se on hy-
vä askel kohti turvallisempaa 
työyhteisöä.

maRttI lIukko
swissport oy
1. Kyllä, Ville Koskenkorva
2. Liukkaus näin talviaikaan 
yksi haitallisimmista asioista. 
Jää glykolin alla on todella 
liukasta.
Yksin työskennellessämme  
voi tapaturman sattuessa 
kestää kauan ennen kuin  
apua saa hoidettua paikalle.

vIlle taHvanaInen
Finnair Catering oy
1. Kyllä, Reijo Hiltunen.
2. Jokainen voi osaltaan vai-
kuttaa työturvallisuuteen pie-
nillä asioilla, esimerkiksi nou-
dattamalla nopeusrajoituksia 
asematasolla. Maltti on valttia 
myös kiireen keskellä.

Työsuojelu-
valtuutetun 
tehtävät

 Työsuojeluvaltuutettujen, niin uusi-
en kuin vahojenkin, on hyvä väliä tar-
kistella ja miettiä mitä siihen työsuoje-
luvaltuutetun toimeen oikein kuuluu-
kaan.

Työsuojelun valvontalaki 26 § ja var-
sinkin 31 § antaa tähän oivan vastauk-
sen:

Työsuojeluvaltuutettu edustaa työpai-
kan työntekijöitä käsiteltäessä 26 §:ssä 
tarkoitettuja asioita yhteistoiminnassa 
työnantajan kanssa ja suhteessa työsuo-
jeluviranomaisiin. Tämän lisäksi työsuo-
jeluvaltuutetun tehtävänä on oma-aloit-
teisesti perehtyä työpaikkansa työym-
päristöön ja työyhteisön tilaan liittyviin 
työntekijöiden turvallisuuteen ja tervey-
teen vaikuttaviin asioihin sekä työsuoje-
lusäännöksiin. Samoin hänen tulee osal-
listua työsuojelua koskeviin tarkastuksiin 
ja asiantuntijan tutkimuksiin, jos tämä 
tai työsuojeluviranomainen katsoo tut-
kimukseen osallistumisen tarpeelliseksi. 
Työsuojeluvaltuutetun tulee myös osal-
taan kiinnittää edustamiensa työnteki-
jöiden huomiota työn turvallisuutta ja 
terveyttä edistäviin seikkoihin

Muistakaa tuo oma-aloitteisuus työ-
suojeluvaltuutetun tointa hoitaessan-
ne!

REIJO HILTUNEN 
työsuojeluvaltuutettu

IAU:n työsuojeluvaltuutettujaoksen 
puheenjohtaja

kentän tasolta

1. tiedätkö kuka on yrityksesi 
työsuojeluvaltuutettu?
2. miten työsuojeluasioita voisi 
kehittää työpaikallasi?
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työsuoJeluvaltuutetut, vaRa-
valtuutetut Ja työsuoJeluasIa-
mIeHet

Airpro Oy
Vesa Pietilä, varavaltuutettu
Heidi Riipinen, varavaltuutettu

Ametro Handling Oy
Antti Saastamoinen, 
työsuojeluvaltuutettu

Blue1 Oy
Reita Virnes, työsuojeluvaltuutettu
Janne Taskinen, varavaltuutettu

Finavia Oy
Finavian työsuojeluorganisaatiosta 
kerrotaan myöhemmin Unioni-
lehdessä.

Finnair Cargo Terminal 
Operations Oy
Hannele Katajavuori, 
työsuojeluvaltuutettu
Riku Virkonmaa, varavaltuutettu
Mikko Mäntynen, varavaltuutettu

Finnair Catering Oy
Reijo Hiltunen, työsuojeluvaltuutettu
Päivi Pirra, varavaltuutettu, 
työsuojeluasiamies
Henry Appleton, varavaltuutettu, 
työsuojeluasiamies

Finnair Engine Services Oy
Arto Mäenpää, työsuojeluvaltuutettu
Jukka Jaatinen, varavaltuutettu
Arto Lehtonen, varavaltuutettu

Finnair Flight Academy Oy
Jaakko Lukkarla, varavaltuutettu

Finnair Technical Services Oy
Mika Koivula, työsuojeluvaltuutettu
Panu Turunen, varavaltuutettu, 
työsuojeluasiamies
Ilona Jylhä, varavaltuutettu, 
työsuojeluasiamies
Markus Berg, työsuojeluasiamies
Tero Keskitalo, työsuojeluasiamies

Finnair Travel Retail Oy
Valentina Sibakov, 
työsuojeluvaltuutettu
Terhi Jokela, varavaltuutettu
Solveig Lehtinen, varavaltuutettu

Finnish Aircraft Maintenance Oy
Alpo Laitinen, työsuojeluvaltuutettu
Kalle Virtanen, varavaltuutettu
Juha-Matti Tiitu, varavaltuutettu

Insta Defsec Oy
Pekka Reinola, työsuojeluvaltuutettu

Inter Handling Oy
Kim Ranin, työsuojeluvaltuutettu
Ville Wideman, varavaltuutettu
Janne Meskus, varavaltuutettu

Inter Handling Turku Oy
Emilia Valtonen, 
työsuojeluvaltuutettu

ISS Aviation Oy
Janne Anttonen, 
työsuojeluvaltuutettu
Petri Riitinki, varavaltuutettu
Jarno Nyholm, varavaltuutettu

Havas Ground Handling Co
Saku Utriainen, 
työsuojeluvaltuutettu

Northport Oy
Lilli Ansari, työsuojeluvaltuutettu
Juhani Pietilä, varavaltuutettu, 
työsuojeluasiamies
Juha Korhonen, varavaltuutettu

Raskone Oy
Jarmo Mykkänen, 
työsuojeluvaltuutettu
Jorma Petra, varavaltuutettu

RTG Ground Handling Oy
Mika Sarjanen, työsuojeluvaltuutettu
Pasi Murtonen, varavaltuutettu
Anneli Tuovinen, varavaltuutettu

Suomen Transval Oy
Toni Jokinen, työsuojeluvaltuutettu
Marco Heinonen, varavaltuutettu, 
työsuojeluasiamies
Jari Piippo, varavaltuutettu, 
työsuojeluasiamies
Mika Kolehmainen, 
työsuojeluasiamies

Swissport Finland Oy
Ville Koskenkorva, 
työsuojeluvaltuutettu
Santtu Frej, varavaltuutettu, 
työsuojeluasiamies
Meelis Roden, varavaltuutettu, 
työsuojeluasiamies

Turkish Airlines
Yusuf Polat, työsuojeluvaltuutettu

Yit Kiinteistötekniikka Oy
Jari Makkonen, työsuojeluvaltuutettu
Pekka Laaksonen, varavaltuutettu

Työsuojelukausi vaihtui
Uusi työsuojelukausi alkoi 1.1.2012. Kahdeksi 
vuodeksi valitut työsuojeluvaltuutetut ja työsuoje-
luasiamiehet aloittivat uuden toimikautensa.

Työsuojeluvaltuutettujen yhteystiedot löytyvät osoitteesta: www.iau.fi/yhteystietoja/tyosuojeluvaltuutetut
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 Finnairin hallitus päätti viime vuo-
den helmikuun lopussa aloittaa selvi-
tystyön rakenteellisista vaihtoehdois-
ta koskien mahdollisia yhteistyökump-
paneita Finnair Cateringissa. Kartoitus 
koski Cateringin tuotantoa, sekä sil-
le palveluita tuottavaa Finncateringia.  
Selvityksen ulkopuolelle jäivät Travel 
Retail toiminnot, joihin tärkeimpänä 
kuuluu tax free -myynti.

Muutosta perusteltiin, kuten tämän 
kaltaisissa hankkeissa yleensä on tapana, 
tarpeella säilyttää Finnairin catering-toi-
minnan kustannuskilpailukyky ja laatu 
alati koventuvassa kansainvälisessä kil-
pailussa. Lisäksi rakenteellisten muutos-
ten tavoitteena oli vakaa pyrkimys turva-
ta Finnairin asiakaslupauksen mukainen 
laadukas ja kustannustehokas ruokatar-
joilu lennoilla. Finnair Catering oli ollut 
toki tähänkin asti voitollinen yritys, ja 
täyttänyt palveluvelvoitteensa.

tunnustelua
Asiasta kuultiin seuraavan kerran tou-
kokuun lopussa. Suunnitelmien mu-
kainen kartoitustyö oli aloitettu ja tie-
toja sen etenemisestä luvattiin heti kun 
olisi jotain kerrottavaa. Ja pian olikin. 
Juhannusta odotellessa kesäkuun puo-
livälissä vieraili Finnair konsernin toi-
mitusjohtaja Mika Vehviläinen Ca-
teringin johdon infossa kertomassa 
rakennemuutoksen sen hetkisestä ti-
lanteesta. Hänelle pystyi myös esittä-
mään kysymyksiä asian tiimoilta. Ti-
laisuudessa kävi selkeästi ilmi, että Ca-
teringin muutokset ovat vain yksi osa 
konsernin tytäryhtiöiden tuottamien 
töiden uudelleen järjestelyä.   

Tämän jälkeen rakennemuutoksen 
tilasta kuultiin kesälomien jälkeen elo-

kuulla, silloisen cateringin toimitusjoh-
tajan Kristinan Inkiläisen julkaisemas-
sa blogissa.

Saman kuun lopulla Cateringissa vie-
raili useiden yhtiöiden edustajia ja hei-
dän neuvonantajia tutustumassa paikal-
lisiin olosuhteisiin.  Syyskuussa Finnairin 
hallitus valtuutti toimivan johdon jatka-
maan rakennemuutoksen selvitystyötä 
ja siihen liittyviä neuvotteluja. Neuvot-

teluja käytiin tästä eteenpäin lukumää-
rällisesti rajattujen partnereiden kans-
sa. Kaikki vaihtoehdot yhteistyölle oli-
vat kuitenkin vielä avoinna.

toimintaa
Lopulta marraskuussa kerrottiin Tra-
vel Retail toiminnan yhtiöittämisen 
omaksi yhtiökseen saaneen verottajan 
hyväksynnän. Yhtiöittäminen tarkoitti 

Cateringin 
     muutosten vuosi
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Luottamushenkilövalintoja
Finnair Travel Retail toimintojen yhtiöittämisen myötä on tehty seuraavat luottamus-
henkilövalinnat:

Pääluottamusmieheksi on valittu Birgitta Mangström, puhelin 0400 810 309, säh-
köposti birgitta.mangstrom@finnair.fi.

Työsuojeluvaltuutetuksi on valittu Valentina Sibakov, puhelin 044 276 2061, säh-
köposti valentina.sibakov@finnair.fi. Varavaltuutetuiksi valittiin Terhi Jokela ja Sol-
veig Lehtinen.

Yhtiöittämisen yhteydessä siirtyi Suomen Transval Oy:lle varastotoimintoja ja hen-
kilökuntaa. Näiden varastojen osastoluottamusmiehenä toimii Ari Suhola, ari.suhola@
transval.fi ja työsuojeluasiamiehenä Mika Kolehmainen, mika.kolehmainen@trans-
val.fi.
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käytännössä sitä, että vuoden vaihtees-
ta eteenpäin Catering-tuotanto toimii 
omassa yhtiössään ja Travel Retail -lii-
ketoiminta omassaan.  

Henkilöstö yrityksissä jatkoi ns. van-
hoina työntekijöinä, joten muutoksella 
ei työoikeudellisia vaikutuksia siis ollut, 
vaan kyse oli lähinnä teknisestä valmis-
telusta catering-toiminnan myyntiä var-
ten.

Tämän jälkeen rakennemuutosta 
on käsitelty johdon infoissa joulukuus-

sa 2011, sekä tammikuussa 2012 tilan-
teen ollessa edelleen saman. Neuvottelu-
ja käydään edelleen, mutta mitään uutta 
mullistavaa ei toistaiseksi ole ollut ker-
rottavaksi.

tuloksia odotellessa
On selvää että tässä jutussa esitetyn kal-
tainen operaatio on aikaa viepä ja haas-
teellinen työnantajalle läpikäytäväk-
si menestykselliseen lopputulokseen. 
Ratkaisua odottavan aika on erittäin 

pitkä myös jatkuvassa epävarmuudes-
sa oleville työntekijöille, joiden työhy-
vinvointiin sillä on suorat seuraukset. 
Vuosi 2012 on vasta aluillaan, emme-
kä Cateringissa vieläkään muuta voi, 
kuin katsoa mitä tuleman pitää. Oma 
rastimme on varmistaa, että työm-
me jatkossakin on osa Lentoliiken-
teen palveluja koskevaa työehtosopi-
musta, se on voimassa 31.10 2013 asti. 

REIJO HILTUNEN
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ensimmäinen irtisanominen
Vuonna 2003 kansallinen lentoyhtiö 
ulkoisti maapalvelutoimintojaan lento-
asemakohtaisesti. Työntekijöiden työn-
antaja vaihtui, kun he siirtyivät liikkeen 
luovutuksella kollegansa perustamaan 
maapalveluyritykseen. Alle vuoden ku-

luttua tämä myi yri-
tyksensä 

edel-

Oikeutta hakemassa
H
a
P
s
u

1/2012

Käräjäoikeus tuomitsi helmikuussa 2012 ilmailu-
alalla toimivan työnantajan maksamaan kahdelle 
entiselle työntekijälleen yhteensä 135 000 euron  
korvaukset työsuhteiden perusteettomista päättämi-
sistä. Työnantaja on esittänyt tyytymättömyytensä 
tuomioon. Kertomus oikeudenkäyntien taustalla  
on alakuloinen pienoiskuva työelämän murroksessa 
kamppailevista työntekijöistä.

leen. Vuonna 2007 yrityksen toimin-
ta loppui ja kaikki työntekijät irtisanot-
tiin.

Irtisanomiset olivat seurausta lento-
yhtiön tekemistä uusista järjestelyistä, 
joilla se siirsi lentoaseman maapalvelun-
sa edelleen kolmannelle toimijalle. Myös 
tämän yrityksen takana oli lentoyhtiön 
entinen työntekijä. Hän ei kuitenkaan 
kokenut olevansa velvollinen ottamaan 
irtisanottuja työntekijöitä palkkalistoil-
leen, vaan katsoi yrityksensä ottaneen 
maapalvelutoiminnot vastaan entisel-

tä työnantajaltaan, jolla ei luonnolli-
sestikaan ollut enää työntekijöitä, 

koska nämä oli siirretty jo aiem-
malla liikkeenluovutuksella yri-

tykselle, joka oli heidät irtisa-
nonut - koska lentoyhtiö oli 
toimeenpannut uudet jär-
jestelyt...

toinen irtisanominen
Erityisen suuri yllätys 
lentoyhtiölle ei ollut, että 
työntekijöitä edustanut 
ammattiliitto kyseen-
alaisti irtisanomiset. 
Liitto vaati työntekijöil-
le oikeutta siirtyä liik-
keen luovutuksen eh-
doin kolmannen työn-
antajan palvelukseen. 
Asiasta saavutettiin eri-

näisten vaiheiden jälkeen lentoyhtiön 
ja ammattiliiton välillä yhteisymmär-
rys. Tähän ymmärrykseen oli myös 
kolmannen osapuolen - ts. tulevan kol-
mannen työnantajan - tyytyminen.

Kolmas työnantaja ulkoisti seuraava-
na vuonna toimintojaan alihankkijalle, 
josta tuli työntekijöille järjestyksessään 
neljäs työnantaja. Liikkeen luovutuksen 
jälkeen alihankkija aloitti yt-neuvotte-
lut, irtisanoi kahden työntekijän työsuh-
teet ja vapautti heidät työvelvoitteestaan 
saman tien. Irtisanottujen työntekijöi-
den työpanos korvattiin alihankinnas-
ta vastanneen yrityksen omistajien työ-
panoksella.

työsuhteiden purkaminen
Neljännen työnantajan palvelukseen 
siirretyt työntekijät järjestivät tilan-
teessa mielenilmauksen, koska katsoi-
vat, että edellinen työnantaja ei edel-
lyttänyt alihankkijoidensa noudattavan 
työehtosopimusta. Mielenilmaus päät-
tyi ammattiliiton, työnantajaliiton sekä 
tällä kertaa alihankinnan tilaajan roo-
lissa olleen kolmannen työnantajan vä-
lisissä neuvotteluissa saavutettuun yh-
teisymmärrykseen.

Ymmärrys syntyi ammattiliiton esi-
tettyä näytöt alihankinnassa tehdyistä 
työehtosopimusrikkomuksista. Kolmas 
työnantaja ilmoitti luopuvansa siirtymä-
ajan kuluessa kaikesta alihankinnastaan 
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sekä alihankkijoille siirrettyjen työnteki-
jöiden työsuhteiden palauttamisesta en-
nalleen mukaan lukien alihankkijan ir-
tisanomat työntekijät.

Tieto mielenilmauksen päättymises-
tä ei kuitenkaan tavoittanut jo kahdes-
ti irtisanotuiksi tulleita kahta työnteki-
jää, vaan he protestoivat kohtaloaan vielä 
varsinaisen mielenilmauksen päätyttyä. 
Tämä tapahtui huutelemalla tapahtumis-
ta lentoaseman aidan ulkopuolelta omia 
mielipiteitä.

Työntekijöiden käyttäytymisestä teh-
tiin reilun viikon kuluttua lentoaseman 
pitäjälle poikkeama- ja havaintoilmoi-
tus. Ilmoituksen perusteella lentoase-
man pitäjän turvapäällikkö katsoi tur-
vallisuutta vaarannetun sillä tavoin, et-
tä päätti myöhemmin olla myöntämättä 
työntekijöille lentoaseman henkilökort-
teja. Koska henkilökortit olivat työnteon 
edellytys, kolmas työnantaja purki työn-
tekijöiden työsuhteet.

Hallinto-tuomioistuimet  
Työntekijät eivät tyytyneet osaansa, 
vaan anoivat ja saivat ammattiliitoltaan 
oikeusapua viedäkseen asiansa eteen-
päin. Lentoaseman pitäjän hallintovi-
ranomaisena toimivalle virastolle jä-
tettiin oikaisuvaatimus. Siinä vaadittiin 
turvapäällikön päätöstä kumottavak-
si. Vastauksenaan oikaisuvaatimuk-
seen virasto päätti, että sen ei pidä ot-
taa kantaa asiaan. Se ei katsonut tur-
vapäällikön päätöksessä olevan kyse 
siviili-ilmailun turvatoimista, vaan toi-
mimisesta kiinteistön haltijana.

Työntekijät hakivat valvovan viran-
omaisen päätökseen muutosta hallinto-
oikeudesta, joka antoi ratkaisunsa asiaan 
vuonna 2010. Johtopäätöksenään hal-
linto-oikeus totesi, että kun turvapääl-
likön päätöksessä ei edes väitetty hen-
kilökorttien myöntämättä jättämisen 
liittyvän siviili-ilmailun turvatoimiin ja 
toisaalta hallintoviranomaisena toimiva 
virasto itse oli myöntänyt työntekijöil-
le kulkuoikeuden lentoaseman turvaval-
votulle alueelle, henkilökorttien myön-
tämättä jättämiselle ei ollut perusteita. 

Viraston päätös jättää 
muuttamatta turvapäälli-
kön kielteinen henkilökortti-
päätös todettiin virheelliseksi.

Virasto ja lentoaseman pitä-
jä valittivat heille kielteisestä päätök-
sestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen. 
Vuonna 2011 antamassaan ratkaisus-
sa korkein hallinto-oikeus totesi tutki-
neensa asian ja hylkäävänsä valitukset. 
Voimaan jäi hallinto-oikeuden ratkaisu, 
jonka mukaan viraston olisi tullut puut-
tua turvapäällikön virheellisiin toimiin, 
tämän jättäessä myöntämättä työnteki-
jöille henkilökortit.

käräjäoikeus
Hallinto-oikeusprosessin aikana työn-
tekijät jättivät myös käräjäoikeuteen 
haastehakemuksen. Siinä vaadittiin 
kolmannelta työnantajalta korvauksia 
työsuhteiden perusteettomasta päät-
tämisestä.  Käräjäoikeuden tuomiolau-
selma, jossa kolmas työnantaja tuomit-
tiin maksamaan työntekijöille korvauk-
sia yhteensä 135 000 euroa, annettiin 
tämän vuoden tammikuussa. Työsuh-
teiden päättämisistä oli kulunut yli kol-
me vuotta.

Kokonaisharkinnassaan käräjäoikeus 
antoi määräävän merkityksen sille, et-
tä oikeus valittaa hallintoviranomaisen 
päätöksestä kuuluu perus- ja ihmisoike-
uksiin, josta kolmannen työnantajan on 
tullut olla tietoinen. Se katsoi valitusme-
nettelyn menettävän merkityksensä, jos 
hyväksyttäisiin tulkinta, jonka mukaan 
työnantaja voisi päättää työsuhteet en-
nen henkilökortteja koskevan valitusme-
nettelyn päättymistä.

Lisäksi käräjäoikeus kiinnitti huo-
miota perusteluissaan henkilökorttien 
eväämiseen varsin ilmeisesti vaikutta-
neen poikkeama- ja havaintoilmoituksen 
tekijään ja aiheeseen. Oikeus totesi työn-

antajan edustajan 
laatineen ilmoituk-
sen työntekijöiden 
protestoinnista, joka 
ei ollut tapahtunut näi-
den työaikana eikä lento-
aseman turvavalvotulla alu-
eella, vaan ulkona aidan taka-
na yleisölle avoimissa tiloissa ja 
sen tarkoituksena oli ollut ainakin 
osaksi sanan- ja kokoontumisvapau-
den piiriin kuuluva, työoloihin liittyvä 
mielenilmaus.

Hovioikeus?
Lentoaseman pitäjä osti omistukseen-
sa kolmantena työnantajana toimineen 
maapalveluyrityksen vuonna 2010, en-
nen hallinto-tuomioistuinten ratkaisu-
ja. Koska kolmas työnantaja on ilmoit-
tanut tyytymättömyytensä käräjäoi-
keuden tuomioon, ollaan tilanteessa, 
jossa lentoaseman pitäjällä on mahdol-
lisuus - välillisesti omistuksensa kautta 
– viedä asia edelleen hovioikeuden kä-
siteltäväksi.

Lentoaseman pitäjän omistaman yri-
tyksen kannalta henkilökorttien menet-
täminen on johtanut siihen, että työnte-
kijöiden työpanos ei ole ollut sen käytet-
tävissä. Toisaalta työntekijöiden kannalta 
lentoaseman pitäjän turvapäällikön pää-
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tös olla myöntämättä henkilökortteja, jo-
ka hallinto-tuomioistuinten perusteella 
jälkikäteen arvioiden osoittautunut pe-
rusteettomaksi, on johtanut työsuhtei-
den päättämisen, joka on yksilöiden kan-
nalta vakava seuraus.

 
Jälkipuhe
Riippumatta siitä, miten mahdollises-
ti tuleva oikeudenkäynti tulee päätty-
mään, asiaa voi arvioida myös siltä kan-
nalta, miksi oikeudenkäynteihin lopul-
ta jouduttiin.

Käräjäoikeuden päätöksellä nyt kor-
vauksia saamassa olevien työntekijöi-
den työsuhteet alkoivat lentoyhtiössä 
80- ja 90-luvuilla. Yhtiö päätti jo tuol-
loin strategisena linjauksenaan keskit-
tyä ydintoimintoihinsa, jonka seurauk-
sena mm. maapalveluja alettiin ulkois-
tamaan.

Kuten kertomuksen alusta käy ilmi, 
lentoyhtiö teki ulkoistamisjärjestelyjä 
kahteen eri otteeseen. Ongelmat alkoivat 
toisen maapalvelusopimuksen jälkeen, 
joka tehtiin työntekijöiden kolmannen 
työnantajan kanssa. Aluksi tämä pyrki 
välttämään tilannetta, jossa joutuisi ot-
tamaan työntekijät liikkeen luovutuksen 
ehdoin palkkalistoilleen. Myöhemmin 
työntekijät siirrettiin toisaalle ulkoista-
malla toimintoja edelleen alihankkijoil-
le. Lopulta esiin tulleet työehtosopimus-
rikkomukset johtivat ammattiliiton vaa-
timukseen luopua alihankinnasta.

Ammattiliiton näkökulmasta asiaa ar-
vioiden, ulkoistaminen oli työntekijöiden 
kolmannen työnantajan keino kiertää 
työehtosopimusta, tämän tehtyä lento-
yhtiön maapalveluista vastanneen tahon 
kanssa taloudellisesti huonosti harkitun 
sopimuksen. Huonon sopimuksen kans-
sa joutui lopulta taiteilemaan myös len-
toaseman pitäjän turvapäällikkö. Hän 
teki kolmannen työnantajan edustajan 
poikkeama- ja havaintoilmoituksen joh-
dosta päätöksiä, jotka hallinto-tuomio-
istuinten jälkikäteen arvioimina osoit-
tautuivat perusteettomiksi.

 
Kuvitus ja teksti: JUHANI HAAPASAARI

ammattiliiton puheenjohtaja
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 Ilmoittaudu työnhakijaksi työ- ja elin-
keinotoimistoon viimeistään 1.2.2012. 
Toimita ensimmäinen hakemus kassaan 
kahdelta ensimmäiseltä työttömyysvii-
kolta. Toimita myös palkkatodistus vä-
hintään 34 viikolta ennen siirtymistä Ke-
lan sairauspäivärahalle. Laita työkyvyttö-
myyseläkehakemus vireille.

Mikäli sinulla on voimassa oleva 
työsuhde, kassa tarvitsee työnantajan 

 Työsuojeluvalvonnassa kiinnitetään 
tulevina vuosina erityistä huomiota 
psykososiaalisen kuormituksen hallin-
taan työssä. Vuoden 2012 aikana toteu-
tetaan valtakunnallinen valvontakam-
panja osana eurooppalaista psykososi-
aalisia riskejä koskevaa kampanjaa. 
Kunkin aluehallintoviraston (AVI) työ-
suojelun vastuualue päättää, millä toi-
mialoilla ja työpaikoilla kampanjan tar-
kastukset toteutetaan. 

Työn psykososiaaliset riskit ovat tä-
män päivän työelämän keskeisiä haas-
teita. Haitallista kuormitusta aiheutta-
vat esimerkiksi liiallinen työmäärä, jat-
kuva aikapaine, liian kovat vaatimukset, 
heikot vaikutusmahdollisuudet omaan 
työhön, tiedonkulun puutteet, väkival-
lan uhka ja työpaikan ristiriidat. 

Kampanjassa korostetaan, että haital-
linen psykososiaalinen kuormittuminen 
voi katkaista työurat ennenaikaisesti sa-
moin kuin esimerkiksi työtapaturma.

Valvontakampanjan työsuojelutarkas-
tuksilla valvotaan miten psykososiaaliset 
riskit on huomioitu työpaikan lakisäätei-
sessä vaarojen arvioinnissa, onko vaaro-
jen arvioinnin perusteella ryhdytty riit-
täviin toimenpiteisiin psykososiaalisten 
riskien vähentämiseksi ja onko työnan-
taja huolehtinut työterveyshuollon jär-
jestämisestä ja toteutuksesta. 

Psykososiaalisten riskien ennaltaeh-
käisy jää monilla työpaikoilla suunnit-
telun tasolle, koska työpaikalla ei tun-
nisteta ja arvioida työpaikan psyko-
sosiaalisia riskejä. Toimenpiteitä ei 
osata kohdistaa ongelmien syihin, ja 

Psykososiaaliset riskit  
työsuojeluvalvonnan  
erityisenä kohteena

todistuksen siitä, ettei työnantajallasi 
ole tarjota hakijan työkyvyn mukaista 
työtä. Jos olet välittömästi ennen Kelan 
sairauspäivärahalle siirtymistä saanut 
kassalta päivärahaa, sinun ei tarvitse 
toimittaa aiempia tietoja uudelleen.

Lähde: KULJETUSALAN  
TYöTTöMYYSKASSA,  

www.kuljetusalantk.fi

pahimmassa tapauksessa reagoidaan 
vasta sitten, kun työntekijät jäävät sai-
rauslomalle. 

Jokaisella työpaikalla tulee olla toi-
mivat käytännöt psykososiaalisten ris-
kien ennalta ehkäisemiseksi ja hallit-
semiseksi. Sellaisiin psykososiaalisiin 
kuormitustekijöihin, jotka vaarantavat 
työntekijöiden terveyden, tulee puut-
tua varhaisessa vaiheessa. Valvonnassa 
kiinnitetään huomiota erityisesti työ-
terveyshuollon hyödyntämiseen, koska 
työterveyshuolto toimii tärkeänä laki-
sääteisenä asiantuntijatahona työpai-
kan psykososiaalisten riskien ehkäisys-
sä ja hallinnassa.

Lähde: ETELä-SUOMEN  
ALUEHALLINTOVIRASTO

Mitä tehdä kun 300 päivää täyttyy?
Olen työttömyyskassan 
jäsen ja ollut Kelan maksa-
malla sairauspäivärahalla  
pian 300 päivän ajan. Oikeu-
teni sairauspäivärahaan päät-
tyy 31.1.2012. Miten minun 
tulee toimia tästä eteenpäin?
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 Kirjan päähenkilöt ovat 1980-lu-
vun nuoria. Pasi on muuttanut ko-
tiseudultaan Törmälästä Helsinki-
in 19-vuotiaana päästyään Kauppako-
rkeakouluun. Janne ei valmistunut edes 
paikallisesta lukiosta. 

Janne ei tavoittele elämässään mitään, 
koska hänen äitinsä ja koulun opinto-
ohjaaja ovat saaneet hänet uskomaan, 
että unelmien perässä juokseminen on 
typerää.

”Se kysyi kuitenkin muodon vuoksi 
suunnitelmistani. – Mitäs se Janne oli 
ajatellut, vai onko niin kuin yleensä, et-
tei ole ajatellut paljon mitään?”

Pasi sen sijaan oli oppinut kauppik-
sessa yhtä sun toista.

”Maslow-niminen kaveri oli kirjoitt-
anut tarvehiearkioista. .. Ensin siis tyy-
dytään siihen, ettei vituta, mutta sitten 
edistytään ammatillisesti ja yritetään 
löytää jotain, mikä tuo elämään sis-
ältöä.”

Sen ajan kasvatuksessa silmiin-
pistävintä oli isien ankaruus lähipiiriä ja 
itseään kohtaan ja äitien ilmeettömyys. 
Myös kunnan poliittiset ristiriidat toivat 
lasten elämään oman sävynsä. 

“Ennen oli myös ongintaa lapsille. 
Onginta lopetettiin liian poliittisena 
80-luvun alussa. Kommunistien mie-
lestä joka lapselle olisi pitänyt antaa sa-
ma yllätys. Demarien mielestä se ei sil-
loin olisi yllätys lainkaan. Onginnasta 
luovuttiin.”

Oli kyläläisillä silti yhteistä toimintaa. 
Patruuna oli perustanut kylälle urheilu-
seuran. Parhaaksi lajiksi oli osoittautu-
nut lentopallo. 

”Tuhannet tunnit vanerilevyjä kan-
taen olivat pidentäneet asukkaiden kädet 
lajiin sopiviksi. Perusluonteeltaan vittu-
maiset kyläläiset pystyivät pelaamaan 
sovussa, kun joukkueita erotti verkko.”

Businesta
Ennen kansalaisten hyvinvoinnin taka-

sivat Kekkonen ja idänkauppa, ja puun-
jalostusteollisuuden johdossa oli enim-
mäkseen insinöörejä. Toisin on nyt. Kek-
konen poistui, samoin Neuvostoliitto, ja 
”jossain vaiheessa jokainen hallituksessa 

istuva insinööri korvattiin juristilla tai 
ekonomilla”, pahoittelee tehtaan vanha 
kunnioitettu patruuna. 

”Metsäjätti edustaa sitä osaa maail-
masta, jossa valta nykyisin on. Maail-
man ongelmat ratkotaan nykyään  
suurkaupunkien bisneskortteleissa.”

Juristeilla ja ekonomeilla on valta 
päättää, että vaikka vuosi oli voittoisa, 
niin ei kuitenkaan riittävän voittoisa. 
Että ihmisten ankara työnteko ei tuota 
tarpeeksi. Työntekijä, joka on tyytyväinen 
pikkujouluissa saamaansa firman fleece-
pusakkaan ja tuntee ylpeyttä työstään 
ei ole arvokas, mikäli joku jossain tekee 
työn halvemmalla ja jos se tuottaa voit-
toa sille tilivuodelle tarpeeksi pitääkseen 
osakkeenomistajat tyytyväisinä. Ja tietys-
ti myös juristit ja ekonomit saavat isom-
mat bonukset. 

Pasi, joka oli edennyt urallaan Met-
säjätin johtoportaaseen, on saanut epä-
kiitolliseksi tehtäväkseen hoitaa tehtaan 
asiat kuntoon, eli käydä yt-neuvottelut, 
joiden seurauksena osa työntekijöistä saa 
lopputilin. Pasin pomo Turo opastaa:

”Tuo on ihan OK, mutta laita siihen 
saman tien 70 henkilöä. 50 varmaan riit-
tää, mutta ne kokee sen voitoks, kun saa-
vat neuvoteltua sen parillakymmenellä 
alas. Psykologiaa katos ;-). Mut näillä 
mennään.”

Metsäjätin iskulause: “Globaali, mu-
kautuva, eettinen”, vaikuttaa jotenkin tu-
tulta.

Huumori on tärkeässä osassa Metsä-
jätissä. Vaikka se vähenee synkkien tuu-
lien puhaltaessa, ei se kokonaan lopu. 

Ajankuva tiivistetään Metsäjätissä re-
alistisesti: 

”Kaikki ei olekaan yksilön vika-
päätösten varassa, vaan maailman-
menossa on nyt ihan aidosti vikaa.”

ARTO KUJALA
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Kylmää kyytiä kylmässä maailmassa
Miika Nousiaisen kolmas romaani Metsäjätti,  
kertoo Törmäläksi nimetystä tehdasyhteisöstä.  
Sen menneisyydestä, nykyisyydestä ja tulevaisuu-
desta, kun paikkakuntaa uhkaa työttömyys, alkoho-
lismi, lama, perheväkivalta ja syrjäytyminen.  
Se kuvaa myös 1980-luvun kasvatusta, pienen  
paikkakunnan poliittista elämää sekä vaneritehtaan 
vaikutusta kaikkeen mitä kylässä tapahtuu. 

ISBN: 978-951-1-25534-5 
Kustantaja: Kustannusosakeyhtiö Otava 2011
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Mitä tällainen vuosien 
hullunmylly tekee 
ihmisen hyvinvoinnille?

Tarkoitukseni oli kertoa työhy-
vinvoinnistani mutta hyväl-
lä tahdollakaan en pysty. Pys-
tyn kuitenkin kertomaan työ-

pahoinvoinnista.
Työhuoneeni seinällä on kuva, jonka 

otin eräästä lentokonehallista viime vuon-
na. Siinä putoamissuojaimen apuköydestä 
on tehty hirttosilmukka. Muistan kuinka 
kuvaa ottaessani mietin tekijän/tekijöiden 
tarkoitusperiä. Onko kyseessä jonkinlai-
nen pila, vai suoraviivainen taidonnäyte 
köydensitomisesta? Jälkeenpäin ajateltu-
na silmukka kuvasi lentokonetekniikan 
kohtaloa ja työntekijöiden mielialaa. Vii-
me vuonna hirtettiin noin neljäsataa työ-
suhdetta käytännössä koko vuoden kes-
täneen piinan jälkeen.

Ennen kuin viime vuosi edes päättyi, 
alkoi jo kantautua viestejä uusista armot-
tomista ja suoraviivaisista säästötoimista 
seuraavalle vuodelle.

Nyt on selvää että työntekijämäärä vä-
hennetään ja/tai ulkoistetaan teknisistä 
toimista jälleen tänäkin vuonna. Mistä ja 
kuinka paljon sitä ei vielä kovin moni tie-
dä, mutta köysi kiristyy ja työntekemisen 
motivaatio on huipussaan.

No ensi vuonna asiat ovat sitten selviä 
ja jäljelle jääneet saavat työrauhan. En usko 
siihen, sillä ennen kesää perustettava ja en-
si vuonna toimintansa aloittava lentoyhtiö 
ottaa osittain tai kokonaan haltuunsa val-
taosan Euroopan ja Kotimaan reiteistä.
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Tarvitseeko uusi yritys sitten minkä-
laisia teknisiä palveluja Helsingin lento-
asemalla jää nähtäväksi, ja jälleen ker-
ran tekniikan työntekijä on ihmeissään. 
”Ammattitaidollasi ei ole enää käyttöä, 
löysimme kustannustehokkaamman 
partnerin. Mutta muista että tämä ei 
ole sinun vikasi”

Mitä tällainen vuosien hullunmyl-
ly tekee ihmisen hyvinvoinnille? Itse 
olen ainakin viimeaikoina ollut usein 
hyvin väsynyt. Minulla on unihäiriöi-
tä. Lisäksi olen kyynistynyt. En todel-
lakaan usko työnantajan ajattelevan 
minun, tai muidenkaan työntekijöi-
den parasta. En tarkoita työnantajalla 
tätä työnjohtoa, jonka kanssa päivit-
täin teen töitä, sillä he ovat ihan sa-
massa liemessä. Puhun päälliköistä 
ja johtajista siis etäällä olevasta har-
maasta massasta.

En usko olevani työssäni tarpeeksi 
hyvä. Moni minua paljon kokeneem-
pi ja ahkerampi ammattimies heitettiin 
jo viime vuonna sivuun. Minut pelas-
ti luottamustoimi.

Oireeni täyttävät työuupumuksen 
tunnusmerkit. Sitä ei diagnosoida sai-
raudeksi, mutta siitä voi hyvin kehittyä 
täydellinen ”Peace of Mind”

MARKUS BERG
Työsuojeluasiamies / Mekaanikko

Finnair Technical Services Oy

Köysi kiristyy



1 • 201226

-2snt/l

Erityisetu voimassa
1.2.-31.3.2012

*Alennuksen saa liiton jäsenkortilla Teboil-huoltamoilta ja    
  -automaattiasemilta lukuun ottamatta Teboil Express -automaattiasemia.

  Alennus jäsenkortilla normaalisti -1,7 snt/litra.
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Vuoden 2012 helmikuun 
alusta pitkäaikaistyötön 
voi saada vanhuuseläkkeen 
62-vuotiaana ilman varhen-
nusvähennystä. Vanhuuseläke 
voi koostua työeläkkeestä ja 
kansaneläkkeestä.

Oikeus vanhuuseläkkeeseen koskee 
työtöntä, joka on 
 - syntynyt vuonna 1950 tai sen 
 jälkeen
 - täyttänyt 62 vuotta
 - saanut ansiopäivärahaa tai perus-
 päivärahaa lisäpäiviltä eläkkeen  
 alkamista edeltävän kuukauden 
 aikana vähintään yhdeltä päivältä.

Työttömyyspäivärahaa maksetaan li-
säpäiviltä, kun työtön on täyttänyt 59 
vuotta ennen 500 päivän enimmäis-

ajan täyttymistä ja hänellä on enim-
mäisajan täyttyessä työeläkkeeseen oi-
keuttavia ansioita vähintään viidel-
tä vuodelta 20 viime vuoden aikana. 

eläkkeen hakeminen
Vanhuuseläkettä on haettava. Hake-
muslomakkeen saa työeläkelaitok-
sesta, Kelasta, Eläketurvakeskukses-
ta sekä näiden internet-sivuilta. Eläk-
keenhakijan on lisäksi pyydettävä 
työttömyyskassalta tai Kelalta todistus 
työttömyyspäivärahan saamisesta lisä-
päiviltä. Todistus tulee toimittaa eläke-
hakemuksen käsittelevälle työeläkelai-
tokselle tai Kelalle.

Työtön voi itse valita, hakeeko hän 
vanhuuseläkettä 62-vuotiaana tai myö-
hemmin. Jos hän ei halua hakea sitä, hä-
nelle voidaan maksaa työttömyyspäivä-
rahaa sen kalenterikuukauden loppuun, 
jona hän täyttää 65 vuotta.

 Peruspäivärahan tasokorotuksen 
ja vuodenvaihteen indeksikorotuk-
sen myötä ansiopäivärahan perusosan 
määrä nousee 1.1.2012 alkaen 31,36 
euroon. Perusosan määrä on tällä het-
kellä 25,74 euroa.

esimerkkejä ansiopäivärahan tasos-
ta vuonna 2012:
Palkka/kk   Ansiopäiväraha €/päivä *
2 000,00 57,46
2 500,00 67,51
3 000,00 77,56
3 500,00 86,81
* esimerkeissä ei ole otettu huomioon 
korotusosia

Parannusta 62-vuotiaan pitkäaikaistyöttö-
män asemaan

ennen vuotta 1950 syntyneet työttö-
mät 
Ennen vuotta 1950 syntyneillä työttömyys-
päivärahaa saavilla pitkäaikaistyöttömil-
lä säilyy oikeus työttömyyseläkkeeseen. Jos 
ennen vuotta 1950 syntynyt henkilö täyttää 
työttömyyseläkkeen myöntämisen edelly-
tykset 62-vuotiaana, hänelle myönnetään 
kuitenkin työeläkelakien mukainen van-
huuseläke vähentämättömänä työttömyys-
eläkkeen sijaan. Kela myöntää hänelle työt-
tömyyseläkkeen, joka muuttuu vanhuus-
eläkkeeksi 65-vuotiaana.

lisätietoja
Lisätietoja vanhuuseläkkeestä voi kysyä 

työeläkkeen osalta omasta työeläkelaitokses-
ta tai Eläketurvakeskuksesta ja kansaneläk-
keen osalta Kelasta. Työttömyyspäivärahas-
ta ja lisäpäivätodistuksesta saa tietoa päivä-
rahan maksajalta eli työttömyyskassasta tai 
Kelasta.

Työttömyysturvaan muutoksia vuoden 
alusta

soviteltu päiväraha
Sovitellun päivärahan työaikaraja nou-
see vuoden alusta 75 prosentista 80 
prosenttiin.

Soviteltua ansiopäivärahaa voidaan 
maksaa osittain työllistyneelle henki-
löille esimerkiksi lomautuksen tai osa-
aikatyön ajalta. Sovitellun päivärahan 
työaikaraja määrittelee sen, milloin 
työ katsotaan kokoaikaiseksi ja oikeus 
työttömyysetuuteen lakkaa.

Vuoden 2012 alusta lukien kokoaikai-
seksi katsotaan työ, jota tehdään yli 80 % 
alalla sovellettavan kokoaikaisen työn-
tekijän enimmäistyöajasta.

lyhennetty työviikko 
Lomautetuille, joiden työaikaa on lyhen-
netty yhdellä tai useammalla päivällä vii-
kossa, maksetaan ansiopäiväraha mene-
tetyiltä työpäiviltä ilman sovittelua myös 
jatkossa.

Lyhennetystä työviikosta on säädet-
ty määräaikainen laki ajalle 1.1.2010-
31.12.2011. Vuoden 2012 alusta lukien 
säädöksestä tulee pysyvä osa työttömyys-
turvalainsäädäntöä.
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HuGo tunGo

Tervetuloa hyvät veljet, ja on-
han täällä pari siskoakin, 
tänne hyvien veljien koko-
ukseen.

Silmämääräisesti tarkasteltuna tääl-
lä ei näyttäisi olevan läsnä ketään, joka 
ei ole asioista perillä. Piintyneen tavan 
vuoksi kuitenkin huomautan, että käy-
täntönämmehän ei ole ollut suorittaa ni-
menhuutoa tai laatia pöytäkirjaa tämän 
tilaisuuden tapahtumista. Kiitän sydä-
mellisesti myös kiireiltään paikalle vai-
vautuneita itsevalvontaelimien jäseniä, 
sekä valtion omistajaohjauksesta vastaa-
via henkilöitä. Muistutan kuitenkin, että 
puhe- ja esitysoikeus ei tarkoita mitään 
enempää. Poliittisia irtopisteitä on tän-
ne turha tulla keräilemään. Teidän tu-
lee poistua jos päätöksistä syntyy kes-
kustelua. 

Päätöksenteko on kabinettiin jäävien 
jäävien hommaa.

Älkää huoliko, se oli vain pikku vitsi, 
kerron sen aina näin kokouksen aluksi.

Sitten siirrymme asialistalle.
Ensimmäisenä tässä olisi tätä perus-

kauraa. Joku tonttu on mennyt taas lisäi-
lemään kaavaan ihan mitä sattuu. Uudet 
liikehuoneistot ovat tyystin väärin sijoi-
tetut, niille yritetään järjestää aivan vää-
riä rakennuttajia ja sitten täällä on jotain 
helvetin kohtuuhintaisia vuokra-asun-
toja suunnitteilla. Kuinka monta kertaa 
minun täytyy muistuttaa kaupunki- ja 
kuntasuunnittelun merkityksestä. Ensi 
syksynä järjestetään taas vaalit, ja sillä-
kin uhalla että tämä tuntuu jankutuksel-
ta, muistutan kaikkia sopivien ehdokkai-

den haarukoimisesta. Puolueella ei ole 
väliä. Hyviä ehdokkaita löytyy kyllä ai-
van kaikista.

Tähän liittyen on sitten tämä pöydällä 
oleva museo-keissi. Avajaisiin tuli kutsu, 
ja vaimo on kuukauden juossut amokia 
pitkin Pohjoisesplanadin putiikkeja fir-
man luottokortin kanssa, joten hoitakaa 
se nyt jo jumalauta kuntoon.  

Toisena tässä listalla on tällainen 
vaatimaton urakan tynkä. Järjestetään-
kö tarjouskilpailu ennen kuin kaupun-
gin isät ehtivät ensin? Heh, heh. Otatko 
sä Jukkis tämän, vai annetaanko Timu-
kan hoitaa? Sovitaan se rahoitus sitten 
paremmalla ajalla. Finanssit kuntoon, sa-
no. Kauppi se on joka kannattaa.

Ylimääräisissä asioissa täällä olisi sit-
ten tällainen asuntojärjestely. 

Voisivatko valtion omistajaohjauk-
sesta vastaavat siirtyä hetkeksi tuonne 
salin puolelle vaikka kehittelemään jo-
tain. Kiitos. Asiaan. Esitän ratkaisuksi et-
tä Mikke ja Hartsa katsovat tämän kun-
toon, niin se on sitten siinä. Keskustelua 
– keskustelu päättyy – kop.

Kaikki taisikin sitten olla tällä kertaa 
tässä. Ensi kerralla on tärkeä kokous kun 
täytyy tehdä kuntauudistus. Sosiaali- ja 
terveyspalveluissa on vielä paljon löysää 
rahaa luukatoisissa kynsissä kiinni.

Kutsukaapas se edeskäypä käymään. 
Otetaan vähän lain ja hyvän hallintota-
van mukaan.

Hyvä veli valvoo
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Siviililentoliikenteen  
työntekijät ry 012:n

Kevätkokous
Aika: ke 28.3.2011 klo 18.00
Paikka: Ravintola Shamrock

yläkerta
Peltolantie 2, Vantaa

Kokouksessa käsitellään  
sääntömääräiset asiat

Ruokatarjoilu

Ilmailutekniikan ammattiyhdistys ITA ry:n

 Sääntömääräinen  
kevätkokous

31.3.2012 M/S Viking XPRS:llä

Aika: la 31.3.2012
Lähtö: Helsinki - Katajanokka  klo 11.30– 

(ole satamassa paikalla klo 10.45 mennessä) 
klo 11.45 Bistro Buffet ruokajuomineen

Tallinna–Reisisadam  klo 14.00 

Kevätkokous klo 14.30-17.00
Paluu: Tallinna–Reisisadam klo 18.00–
          Helsinki–Katajanokka klo 20.30

Sitovat ilmoittautumiset
to 8.3. mennessä itary001@gmail.com

Ilmoita viestissä nimesi ja syntymäaikasi.
Ota mukaan passi tai 1.3.1999 jälkeen  
myönnetty kuvallinen henkilökortti.

Ruokailupaikkoja on rajallinen määrä.

TERVETULOA
ITA RY JOHTOKUNTA

Ilmailualan unioni amm.os. 10 toivottaa jäsenet tervetulleiksi

Sääntömääräiseen 
kevätkokoukseen

Aika: 20.3.2012 klo. 18.00
TALLINK SPA AND CONFERES HOTELLIIN 

Lähtö Helsingin Länsi-satamasta klo  14.00 
Saapuminen takaisin 21.3 klo 16.00

Ilmoittautuminen terminaalissa klo 13.00
Majoitushinta 40€/jäsen

 
Sitovat ilmoittautumiset 5.3.2012 mennessä.  

Tämän jälkeen peruutetuita varauksista  
ammattiosasto veloittaa kulut.

Maksut OKO 554128-20002286
Majoitushinta sisältää matkat Helsinki–Tallinna

ja takaisin sekä majoituksen 2h huoneessa ja ruokailut.

Ilmoittautumiset vain sähköpostilla j.salonen@hotmail.com

Tärkeää: Ilmoita samalla syntymäaikasi, mahdollinen  
erityisruokavalio ja toive, kenen kanssa haluat majoittua.

Muista ottaa eu-henkilökortti tai passi mukaan.

TERVETULOA
JOHTOKUNTA

Ennakkokutsu
Ilmailualan Unioni IAU ry:n edustajiston sääntö-

määräinen kevätkokous pidetään Helsingissä  
perjantaina 13.4.2012 kello 10.00 alkaen.

Paikka: Kuljetusliittojen kokoustilat, Merisali,  
John Stenbergin ranta 6, Helsinki

Kokouksessa käsitellään IAU:n sääntöjen 7§  
kokoukselle määrittämät asiat, sekä hallituksen  

kokoukselle esittämät muut asiat.

IAU RY:N HALLITUS



UNIONIN ILMESTYMINEN 2012

numero 2 ilmestyy 27.4.  
aineisto toimitukseen 9.4.
numero 3 ilmestyy 22.6. 
aineisto toimitukseen 4.6.
numero 4 ilmestyy 7.9. 
aineisto toimitukseen 20.8.
numero 5 ilmestyy 19.10. 
aineisto toimitukseen 1.10.
numero 6 ilmestyy 14.12. 
aineisto toimitukseen 21.11.

 
ILMOITUSKOOT JA HINNAT (alv 0 %) 
 
koko sivu, 180 x 230 mm, 240 € 
1/2 sivua, 180 x 115 mm, 120 €
2/6 sivua, 118 x 115 mm, 80 €
1/6 sivua, 57 x 115 mm, 40 €
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Etsi kuvasta IAU:n pitkäaikainen taloudenhoitaja Olli Kaivanto.  
Vihje: Olli on tottunut laulamaan sekä nuotin että Nilin vierestä.

In memoriam 

Reino kinturi

* 22.5.1936
† 26.1.2012

Finnairin entisen pääluottamusmiehen  
ja ammattiyhdistysaktiivin muistoa  

kunnioittaen Ilmailualan Unioni IAU ry 
ja työkaverit.



Ilmailu- ja Rautatiekuljetusalan    
Työttömyyskassa

Ilmailualan Unioni IAU ry

Toimisto on avoinna arkisin klo 9.00–14.00 

osoite:   Kaisaniemenkatu 10, 00100 HELSINKI
faksi:    09 47857 209

kassanhoitaja  Paula Seppälä  p. 09 47857 200
kassanhoitaja  Sari Meling   p. 09 47857 202 
kassanhoitaja  Mirva Tuomi  p. 09 47857 203
kassanjohtaja  Kari Kallio   p. 09 47857 201

email:    etunimi.sukunimi@iau.fi
kotisivut:   www.irkatk.fi

John Stenbergin ranta 6
PL 337
00531 HELSINKI

Puhelin:      (09) 4785 71 (vaihde)
faksi:       (09) 4785 7250
sähköposti:     etunimi.sukunimi@iau.fi
kotisivut:    www.iau.fi

Puheenjohtaja    Juhani Haapasaari   (09) 4785 7220
Varapuheenjohtaja   Reijo Hautamäki   (09) 4785 7221
Liittosihteeri    Juha-Matti Koskinen  (09) 4785 7225
Sopimussihteeri   Arto Kujala     (09) 4785 7222
Työympäristösihteeri Pekka Kainulainen  (09) 4785 7227
Taloussihteeri   Ari Miettinen    (09) 4785 7228 

Jäsenasiat:    Ari Miettinen    (09) 4785 7228
       jasenasiat@iau.fi
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M Itella Posti Oy
Itella Green

PHT on vuoden 2012 alusta toimintansa aloittava kansanterveys-
työtä tekevä järjestö, jonka tehtävänä on tukea työikäisten ja heidän 
perheidensä hyvinvointia. PHT:n ovat perustaneet Suomen Ammatti-
liittojen Lomajärjestö SAL-lomat, Toimihenkilölomat T-lomat ja Akava-
järjestöjen A-lomat.

Suomen Ammattiliittojen Lomajärjestö SAL ry siirtää toimintansa  
uuteen järjestöön.

www.pht.fi

 Kelan työkykyneuvoja ottaa yhteyt-
tä, jos asiakkaan sairauspäivärahakausi 
pitkittyy tai sairausjaksot alkavat tois-
tua.

Työkykyneuvonta on Kelan uusi pal-
velu, joka käynnistyy tammikuusta al-
kaen vähitellen koko maassa. Tehtävään 
koulutetut työkykyneuvojat tarjoavat 
sairauspäivärahaa saaville ja kuntoutus-
ta tarvitseville asiakkaille yksilöllisiä rat-
kaisuja työhön paluun tueksi.

Työkykyneuvoja ottaa yhteyttä asi-
akkaaseen, jonka työkyvyttömyys uh-
kaa pitkittyä tai jolla on useita toistuvia 

työkyvyttömyysjaksoja. Työkykyneuvo-
jan asiakkaisiin kuuluvat myös ammat-
tikouluttamattomat nuoret ja työttömät 
työnhakijat, joiden sairauspäiväraha on 
hylätty lääketieteellisistä syistä sekä hen-
kilöt, jotka ovat saaneet hylkäävän pää-
töksen työkyvyttömyyseläkkeestä ja ha-
kevat sairauspäivärahaa.

yksilöllinen suunnitelma
Työkykyneuvoja kartoittaa asiakkaan 
kokonaistilanteen haastattelussa ja 
antaa tietoa Kelan eri etuuksista, ku-
ten ammatillisesta tai muusta kuntou-

tuksesta sekä osasairauspäivärahasta. 
Neuvoja myös ohjaa asiakkaan tarvit-
taessa muiden palvelujen piiriin. Asiak-
kaalle voidaan tehdä yhdessä eri asian-
tuntijoiden kanssa yksilöllinen työhön 
paluuta tukeva suunnitelma.

Työkykyneuvoja tekee tiivistä yhteis-
työtä muiden toimijoiden kuten sosiaa-
li- ja terveydenhuollon, TE-toimistojen, 
työeläkevakuutuslaitosten ja kuntoutuk-
sen järjestäjien kanssa. Yhteistyöllä py-
ritään siihen, että asiakkaan palvelu olisi 
mahdollisimman joustavaa ja tukisi hä-
nen paluutaan työelämään.

Työkykyneuvojalta tukea työhön paluuseen


