
 

 

 
 

 

 

IAU                                                               - 1 (2) -                                  Uutiskirje Jäsenille N:o 2 

 

 

                  Uutiskirje Jäsenille 
 

    N:o 2 (224)   *   Perjantaina 29. tammikuuta 2016 

     Toimittanut Juhani Haapasaari 

 
 
 

Työsuojeluvaltuutetut ja -asiamiehet 2016 - 2017 

Työsuojelukausi vaihtui 
 

IAU 

Työsuojeluvaltuutettujen ja 

-asiamiesten sekä varaval-

tuutettujen toimikausi on 

kaksi vuotta. Tälle ja ensi 

vuodelle tehdyt valinnat on 

saatu kaikkien yritysten 

osalta päätökseen tammi-

kuun aikana. 

 

Työsuojeluvaltuutettu 

Työsuojeluvaltuutettu on työn-

tekijöiden keskuudestaan va-

litsema henkilö, joka edustaa 

heitä työpaikan työsuojeluyh-

teistoiminnassa sekä suhteessa 

työsuojeluviranomaisiin.  

Hänen tehtävänä on perehtyä 

työpaikalla työntekijöiden 

työympäristössä turvallisuu-

teen ja terveyteen vaikuttaviin 

asioihin sekä työsuojelusään-

nöksiin.  Päämääränä on myös 

työntekijöiden huomion kiin-

nittäminen työn turvallisuu-

teen ja terveellisyyteen. 

Tehtäviensä hoitoa varten työ-

suojeluvaltuutetulla on oikeus 

saada nähtäväkseen työympä-

ristön ja työyhteisön tilaan liit- 

tyvät turvallisuutta ja terveyttä 

koskevat tiedot, kuten riskien- 

arviointiasiakirjat. Sama oike-

us koskee myös työterveys-

huollon sopimusta ja toiminta-

suunnitelmaa. 

Tarvittaessa työsuojeluvaltuu-

tettu voi pyytää työsuojeluvi-

ranomaiselta työsuojelutarkas-

tuksen toimitettavaksi työpai-

kalle. Hän on myös läsnä tar-

kastusta tai työsuojeluun liit-

tyviä asiantuntijan tutkimuksia 

suoritettaessa, jos tarkastaja tai 

asiantuntija katsoo sen aiheel-

liseksi. Tarkastuskertomukset 

ja tutkimukset annetaan työ-

suojeluvaltuutetulle tiedoksi. 

 

Varavaltuutettu 

Varavaltuutettu hoitaa työsuo-

jeluvaltuutetun tehtäviä sil-

loin, kun työsuojeluvaltuutettu 

on estynyt. Valtuutetun este 

voi olla pysyvä tai tilapäinen. 

 

Työsuojeluasiamies 

Suuremmilla työpaikoilla voi-

daan työsuojeluvaltuutetun li-

säksi valita myös työsuojelu-

asiamiehiä. Heidän tehtävä-

nään on osallistua toimialuet-

taan koskevien työsuojelun 

yhteistoiminta-asioiden käsit-

telyyn ja toteutukseen. 

 

Valtuutetut ja asiamiehet 

IAU:n sopimusalojen yrityk-

siin työsuojeluvaltuutetuiksi, 

varavaltuutetuiksi ja työsuoje-

luasiamiehiksi on valittu kau-

delle 2016-17 seuraavat henki-

löt: 

AntiDeIcing ADI Oy 

työsuojeluvaltuutettu 

Hannu Wallberg 

Aviator  Finland Oy 

työsuojeluvaltuutettu 

Joel Seppelin 

varavaltuutettu 

Petri Komi 

Finavia Oy 
lentoasemakohtainen 

työsuojeluorganisaatio 

Finnair Cargo Oy 

työsuojeluvaltuutettu 

Jari Vainio 

varavaltuutetut 

Hannele Katajavuori 

Mikko Mäntynen 
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Finnair Oyj 

työsuojeluvaltuutettu 

Lilli Ansari  

varavaltuutetut 

Jonna Asikainen 

Juha Korhonen 

työsuojeluasiamies 

Juha Korhonen 

Finnair Technical 

Services Oy 

työsuojeluvaltuutettu 

Markus Berg 

varavaltuutetut 

Mika Koivula 

Panu Turunen 

työsuojeluasiamiehet 

Tero Keskitalo 

Mika Koivula 

Panu Turunen 

GA Telesis Engine 

Services Oy 

työsuojeluvaltuutettu 

Arto Mäenpää 

varavaltuutettu 

Pasi Kalmari 

Insta ILS Oy 
työsuojeluvaltuutettu 

Pekka Reinola 

LSG Sky Chefs Finland Oy 

työsuojeluvaltuutettu 

Tomi Erissalo 

varavaltuutetut 

Henry Appleton 

Maria Hyytiäinen 

työsuojeluasiamiehet 

Henry Appleton 

Maria Hyytiäinen 

Nordic Regional Airlines Oy 

N
o
RRA 

työsuojeluvaltuutettu 

Alpo Laitinen 

varavaltuutetut 

Joni Heino 

Kalle Virtanen 

 

Raskone Oy 

työsuojeluvaltuutettu 

Jarmo Mykkänen 

varavaltuutettu 

Jorma Petra 

RTG Ground Handling Oy 

työsuojeluvaltuutettu 

Petri Kurki 

varavaltuutetut 

Juha Jaatinen 

Veijo Liikamaa 

työsuojeluasiamiehet 

Juha Jaatinen 

Veijo Liikamaa 

Suomen Transval Oy 

työsuojeluvaltuutettu 

Toni Jokinen 

varavaltuutetut 

Marco Heinonen 

Jari Piippo 

työsuojeluasiamiehet 

Marco Heinonen 

Jari Piippo 

Swissport Finland Oy 

työsuojeluvaltuutettu 

Ville Koskenkorva 

varavaltuutetut 

Mikko Asikainen 

Minna Majander 

työsuojeluasiamiehet 

Mikko Asikainen 

Minna Majander 

Jussi Toppinen 

Turkish Airlines 

työsuojeluvaltuutettu 

Selmi Öztop 

varavaltuutettu 

Essi Husgafvel-Horn 

 

Yhteystiedot 

Työsuojeluvaltuutettujen yh-

teystiedot löytyvät osoitteesta:  

www.iau.fi 

/yhteystietoja 

/tyosuojeluvaltuutetut 

 

 

Viikon 
kommentti  
 

Työnantajan vapaus laatia 
työvuoroja käytännössä 
ilman muita kuin työaika-
laista johtuvia rajoitteita 
on johtanut kaaokseen 
Airprossa. Yhtiön sairaus-
poissaolot ja työvoiman 
vaihtuvuus ovat omaa 
luokkaansa ilmailualalla. 

Aihetta käsiteltiin tällä viikol-
la Helsinki-Vantaalla järjeste-
tyssä keskustelutilaisuudesta. 
Sekä yksittäisten työntekijöi-
den että luottamusmiesten 
puheenvuoroissa korostui, et-
tä heiltä puuttuu mahdolli-
suus ja työnantajalta halu 
vaikuttaa työvuoroihin. Sa-
masta ongelmasta on tullut 
viestiä myös muilta asemilta, 
mm. Turusta.  

Ongelmaa pahentaa Airpron 
yrityskohtaisen työehtosopi-
muksen työaikoja koskevat 
määräykset tai itse asiassa 
niiden puute. Sopimukseen 
otetut kirjaukset ovat lähinnä 
työaikalain pykälien toistelua 
ilman, että työajoista olisi so-
vittu juurikaan muuta.  

Keskiviikon tilaisuuteen osal-
listuneiden työnantajan edus-
tajien puheiden perusteella 
parannuksia työvuorosuun-
nitteluun olisi kuitenkin tu-
lossa, joten aiheesta pidetään 
seurantatilaisuus helmi-
maaliskuun vaihteessa. Jos 
työnantajan puheille löytyy 
katetta, ensimmäiset merkit 
pitäisi olla jo tuolloin havait-
tavissa. 

http://www.iau.fi/

