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Yt-neuvotteluja 

päätökseen  
 

Swissport Finland Oy 

Inter Handling Turku Oy 

Swissportin ja sen tytäryhtiön 

Inter Handling Turun yt-

neuvottelut on saatu päätök-

seen. Neuvottelut eivät johta-

neet irtisanomisiin, mutta lo-

mautuksilta ja osa-aikaistami-

silta ei vältytty Inter Handlin-

gin kohdalla. 

Swissportin yt-neuvottelut 

koskivat ramp-järjestelymies-

ten ja erikoisajoneuvonkuljet-

tajien tehtävien osittaista yh-

distämistä Helsnki-Vantaalla.  

Menettelytavoista osapuolet 

löysivät yhteisen näkemyksen 

työntekijäpuolen ehdotuksen 

pohjalta. Yhdistämisjärjestely 

toteutetaan tarvittavalla lisä-

koulutuksella. 

Turussa ja Tampereella toimi-

van Inter Handlingin neuvotte-

lujen perusteena olivat tuotan-

nolliset ja taloudelliset syyt. 

Molemmilla kentillä työaikaa 

koskevat lyhennykset tulevat 

koskemaan kaikkia työnteki-

jöitä. Matkustajapalveluissa 

tämä toteutetaan joko lomau-

tuksilla tai osa-aikaistamisilla. 

Ramp -toiminnoissa ovat 

edessä 1-2 kuukauden lomau-

tukset ensi kesänä. 

Soveltamisalas-

ta neuvottelu 
 

Finavia Oyj 

Työnantajalla ja työntekijä-

puolella on ollut jo pidemmän 

aikaa erilainen käsitys Ilmailu-

tietoteknisten työehtosopi-

muksen soveltamispiiriin kuu-

luvista tehtävistä. Asia oli esil-

lä mm. nykyisen työehtosopi-

muksen syntymiseen liitty-

neessä sovittelumenettelyssä 

kesällä 2011. 

Työntekijäpuoli katsoi työnan-

tajan siirtäneen järjestelmälli-

sesti työntekijöitä, jotka teki-

vät Ilmailutietoteknisten työ-

ehtosopimuksen sovelta-

misalan töitä, ns. yleisen työ-

ehtosopimuksen piiriin. Sovit-

telun lopputuloksena työehto-

sopimuksen soveltamisalalau-

seketta päätettiin tarkentaa 

erillisellä soveltamisohjeella ja 

lisälausekkeella. 

Muutokset eivät kuitenkaan 

ole poistaneet erimielisyyttä, 

joten osapuolet ovat sopineet 

hakevansa uudelleen ratkaisua 

asiaan. Ensisijaisena päämää-

ränä on saavuttaa se keskinäi-

sissä neuvotteluissa, joihin 

työnantaja on pyytänyt vasta-

puolta toimittamaan yksityis-

kohtaisemmat tiedot kiistan-

alaisista tehtävistä. 

Ohjeistuksesta 

eri tulkinnat 
 

Finnair Oyj 

Finnairin päätöksen takana lo-

pettaa nykyinen kannustin-

palkkiojärjestelmä 3 000 hen-

kilön osalta, ovat vastakkaiset 

tulkinnat valtioyhtiöiden omis-

tajaohjausyksikön uudesta 

palkitsemisohjeistuksesta. Ei-

lisessä tapaamisessa näkökan-

nat eivät lähentyneet toisiaan.  

Kiistanalaisin kohta koskee 

ohjeistuksen muutosta johdon 

ja muun henkilöstön keskinäi-

sessä asemassa. Aiempi muo-

toilu ”Koko henkilöstöllä tulee 

olla mahdollisuus hyötyä yri-

tyksen hyvästä menestymises-

tä. Henkilöstön palkitsemises-

sa keskeiset välineet ovat tu-

lospalkkaus ja henkilöstöra-

hastot” on korvattu muotoilul-

la ”Johdon palkitsemisen tulee 

olla osa yrityksen palkitsemis-

politiikkaa siten, että koko 

henkilöstöä palkitaan mahdol-

lisimman pitkälti samoilla pe-

rusteilla ja samanaikaisesti”. 

IAU:n näkemys on, että muu-

toksella on haluttu eroon tilan-

teesta, jossa johdon kannusti-

met ovat riippumattomia 

muun henkilöstön kannusti-

mista. Kyse on kaikkia yhdis-

tävästä, ei yksilöitä erottavista, 

kannustinperiaatteista. 


