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     Toimittanut Juhani Haapasaari 

 

 

Muutoksia edunvalvontaan 

Catering jaetaan kahdeksi yhtiöksi
  

Finnair Catering Oy  

 

Finnair on tänään ilmoitta-

nut tytäryhtiönsä Finnair 

Catering Oy:n jakamisesta 

vuoden vaihteessa kahdeksi 

erilliseksi yhtiöksi. Vaikka 

muutoksella ei ole välittömiä 

työoikeudellisia vaikutuksia 

henkilöstöön, työntekijöiden 

edunvalvonnan kannalta 

muutos luo tarpeen valita 

perustettavaan Finnair Tra-

vel Retail -yhtiöön omat 

luottamushenkilöt IAU:n 

sopimusalueella. 

 

Kaksi yhtiötä 

Cateringin Viestinnän asiasta 

antaman tiedotteen mukaan 

osana käynnissä olevaa raken-

nemuutosta catering-tuotanto 

toimii vuoden 2012 alusta al-

kaen omassa yhtiössään ja 

Travel Retail -liiketoiminta 

omassa yhtiössään. Catering-

tuotantosta vastaavan yhtiön 

toiminimenä säilyy nykyinen 

Finnair Catering Oy ja nykyi-

sestä Travel Retail -liiketoi-

minnasta muodostetaan Finn-

air Travel Retail Oy.  

Tärkeimmäksi perusteluksi 

muutokselle on esitetty, että se 

tarjoaa Finnairille mahdolli-

suuden sopia alan kansainväli-

sen toimijan kanssa yritysjär-

jestelyistä, jolla jatkossa cate-

ringin tuotanto toteutetaan. 

 

Työntekijöiden asema 

Finnair Catering Oy:n jakau-

tumisella kahdeksi yhtiöksi ei 

ole välittömiä työoikeudellisia 

vaikutuksia. Työntekijät, jotka 

siirtyvät Finnair Catering 

Oy:stä Finnair Travel Retail 

Oy:hyn, jatkavat ns. vanhoina 

työntekijöinä entisin ehdoin, 

mukaan lukien työsuhde-

etuudet. 

 

Edunvalvonta 

Sen sijaan työntekijöiden 

edunvalvonnan järjestämiseen 

jatkossa julkaistuilla muutok-

silla tulee olemaan välittömät 

vaikutuksensa. 

Työehtosopimuksen mukai-

sesti pääluottamusmiehen tu-

lee olla asianomaisen työpai-

kan työntekijä. Näin ollen 

Finnair Catering Oy:n pääluot-

tamusmies Ilkka Kero jatkaa 

vuoden 2012 alusta lukien ai-

noastaan tuotannon työnteki-

jöitä edustavana pääluotta-

musmiehenä entisessä yhtiös-

sään. Perustettavaan Finnair 

Travel Retail Oy:n palveluk-

seen siirtyvien työntekijöiden 

keskuudesta tulee valittavaksi 

uusi pääluottamusmies ja hä-

nelle varapääluottamusmies. 

Lisäksi Travel Retail tarvitsee 

myös uuden työsuojeluvaltuu-

tetun ja hänelle varavaltuute-

tun, sillä Keron tavoin työsuo-

jeluvaltuutettu Reijo Hiltunen 

jää nykyisen yhtiönsä palve-

lukseen.  

 

Ajoissa liikkeellä 

Travel Retail -yksikköön kuu-

luvien työntekijöiden on syytä 

alkaa kartoittamaan keskuu-

destaan mahdolliset uudet 

luottamushenkilöt tai ehdok-

kaat jo reilusti ennen seuraa-

vaa vuoden vaihdetta. Näin 

taataan luontevimmin työnte-

kijöiden katkeamaton yritys-

kohtainen edunvalvonta tule-

vassa muutostilanteessa sekä 

paikallisen sopimus- ja yhteis-

toiminnan jatkuminen ja kehit-

täminen työntekijöiden ja 

työnantajan välillä. 


