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                  Uutiskirje Jäsenille 
 
 

    N:o 22 (89)   *   Perjantaina 19. elokuuta 2011 

     Toimittanut Juhani Haapasaari 

 

 

Uusi ammattiosasto perustettu 

Finavian Maapalvelutyöntekijät 009
  

Airpro Oy / Finavian Maa-

palvelutyöntekijät 009  

 

Airpron työntekijät ovat pe-

rustaneet eilen oman, koko 

maan kattavan ammattiosas-

ton, Finavian Maapalvelu-

työntekijät 009. Paine oman 

ammattiosaston perustami-

selle on syntynyt ennen 

kaikkea työnantajan ky-

seenalaisista toimintatavois-

ta. Työntekijöiden tasapuo-

linen kohtelu, sekä vapaan 

järjestäytymisen tunnusta-

minen osana normaalia työ-

ehtosopimustoimintaa, to-

teutuu Finaviassa ainoastaan 

aiempaa voimakkaammin 

järjestöllisin toimin. 

 

Perustamiskokous 

Uuden ammattiosaston perus-

tamiskokous järjestettiin eilen 

18.8.2011 Oulussa. Perusta-

miskokouksessa oli läsnä 

Airpron työntekijöitä, jotka 

ovat toistaiseksi kuuluneet 

useisiin eri IAU:n ammatti-

osastoihin. Yhteensä uuden 

ammattiosaston perustamisko-

koukseen ja sen jälkeen pidet-

tyyn järjestäytymiskokouk-

seen osallistui 44 henkeä. 

Perustamiskokouksessa tehtiin 

päätös perustaa ammattiosasto 

Finavian maapalveluiden alu-

eelle. Alueen työtehtävät liit-

tyvät lentoliikenteen tarvitse-

miin palveluihin, kuten perin-

teiseen handling -toimintaan, 

turvatarkastukseen ja termi-

naalipalveluihin. Ammatti-

osaston nimeksi annettiin Fi-

navian Maapalvelutyöntekijät 

009 ja säännöiksi hyväksyttiin 

Ilmailualan Unioni IAU ry:n 

mallisääntöjen mukaiset sään-

nöt. 

 

Järjestäytymiskokous 

Välittömästi perustamiskoko-

uksen jälkeen pidetyssä järjes-

täytymiskokouksessa valittiin 

henkilöt sääntöjen mukaisiin 

tehtäviin sekä tehtiin päätös 

hakea uudelle ammattiosastol-

le IAU:n jäsenyyttä. 

IAU:n hallitus kokoontuu seu-

raavan kerran ensi maanantai-

na 22.8., jolloin se voi viralli-

sesti vahvistaa Finavian Maa-

palvelutyöntekijät 009 jäse-

nyyden IAU:ssa. Hyväksyn-

nän jälkeen IAU:ssa toimii 

kuusi ammattiosastoa. 

 

Koko maan kattava ammat-

tiosastoon 

Huolimatta siitä, että uuden 

ammattiosaston kotipaikaksi 

määräytyi perustamiskokouk-

sen pitopaikkana ollut Oulu, 

Finavian Maapalvelutyönteki-

jät 009 on perustettu koko 

maan kattavaksi, kaikilla len-

tokentillä työskentelevien 

työntekijöiden ammattiosas-

toksi. Päämääränä on koota 

entistä paremmin yhteen Airp-

ron ja Finavia -konsernin pal-

veluksessa olevat palkansaajat 

toimimaan työ- ja palkkaehto-

jensa parantamiseksi sekä 

ammatillisten etujensa valvo-

miseksi. 

Jatkuu seuraavalla sivulla…
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…jatkoa edelliseltä sivulta. 

 

Jäseneksi uuteen ammatti-

osastoon 

 

Nykyiset IAU:n jäsenet 

Valtaosa Airpron järjestyneis-

tä työntekijöistä, jotka tekevät 

mm. turvatarkastustyötä, ter-

minaalipalvelutyötä tai lento-

yhtiöille tarjottavaa handling -

työtä, on jo nykyisellään 

IAU:n jäsen kuulumalla jo-

honkin sen seuraavista ammat-

tiosastoista: Ilmailualan Maa-

palvelutyöntekijät ILMA ry 

007, Suomen Siviililentolii-

kennevirkailijoiden liitto ry 

010 tai Siviililentoliikenteen 

Työntekijät ry 012. 

Yhteisymmärryksessä näiden 

ammattiosastojensa kanssa 

IAU suosittaa, että Airpron 

palveluksessa olevat työnteki-

jät vaihtavat ammattiosastoa 

liittymällä Finavian Maapalve-

lutyöntekijät 009:ään. Alla on 

esitetty ohjeet ammattiosaston 

vaihtamiseksi. 

 

Uudet jäsenet 

Airpron työntekijöille, jotka 

eivät vielä ole järjestäytyneet, 

liittyminen uuteen ammatti-

osastoon tarjoaa mahdollisuu-

den olla mukana vaikuttumas-

sa omiin työ- ja palkkaehtoi-

hin sekä edunvalvontaan. Uusi 

ammattiosasto, jonka päätök-

senteko on riittävän jäsenläh-

töistä, yhdistettynä IAU:n jär-

jestövoimaan, luo tähän uskot-

tavat puitteet. Ohessa uusien 

jäsenten liittymisohjeet. 

 

Ensimmäinen tehtävä 

Finavian Maapalvelutyönteki-

jät 009:n ensimmäinen ja koko 

IAU:n yhteinen hanke on teh-

dä Finavialle työnantajana 

selväksi, että sen nykyinen 

toimintatapa työntekijöiden 

ammattiyhdistystoiminnan ja 

tasapuolisen kohtelun suhteen 

ei voi jatkua nykyisellään. 

Työnantajan on siirryttävä 

normaaleihin työehtosopimus-

toiminnan käytäntöihin. Käy-

tännössä tämä tarkoittaa, että 

neuvottelut Airpron työnteki-

jöiden työehtosopimuksella 

määräytyvistä työ- ja palkka-

ehdoista käydään IAU:n ja 

Palvelualojen työnantajat 

PALTA:n välillä (lukuun ot-

tamatta matkustamohenkilö-

kunnan työehtoja), ja paikalli-

nen yrityskohtainen sopinen 

tapahtuu Finavian Maapalve-

lutyöntekijät 009:n kanssa.  

 

 

 

 

 
 

Ammattiosaston 
vaihtaminen 

 
Jos olet jo IAU:n ammattiosaston jäsen 

(Ilmailualan Maapalvelutyöntekijät ILMA ry 
007, Suomen Siviililentoliikennevirkailijoi-

den liitto ry 010 tai Siviililentoliikenteen 
Työntekijät ry 012), voit vaihtaa ammatti-
osastoa tekemällä siitä ilmoituksen IAU:n 

sähköpostin osoitteeseen: 

iau@iau.fi 
 

Kirjoita viestiin nimesi ja yhteystietosi 
sekä teksti ”ilmoitan liittyväni Finavian 
Maapalvelutyöntekijät 009:n jäseneksi”. 

Uusi jäsen 
 
 

Jos et ole vielä IAU:n ammattiosaston jä-
sen, voit liittyä suoraan Finavian Maapal-

velutyöntekijät 009:n jäseneksi. Avaa 
IAU:n internetsivu: 

 
www.iau.fi 

 
Etusivun oikeassa reunassa on linkki ”Lii-
ty jäseneksi”. Linkistä aukeavat vaihtoeh-
dot liittyä ammattiosastoon joko sähköi-

sesti tai paperilomakkeella. 
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