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IAU:lta lisätukea SLSY:lle 
 
IAU 
 
IAU:n hallitus päätti eilen 
3.12. lisätuen antamisesta 
Suomen Lentoemäntä- ja 
Stuerttiyhdistys SLSY ry:n 
työtaistelulle. Päätöksen ta-
kana on työnantajan pyrki-
mys murtaa SLSY:n laillista 
lakkoa käyttämällä mm. 
vuokratyövoimaa. Myös 
muut kuljetusliitot ovat val-
mistautuneet päättämään 
tarvittaessa omista tukitoi-
mistaan tiistaina 7.12. 

 
IAU:n tukitoimet 

IAU on jättänyt eilen valta-
kunnansovittelijalle ja Palve-
lualojen Toimialaliitolle seu-
raavan sisältöisen maapalvelu-
ja ja teknisiä palveluja koske-
van työtaisteluvaroituksen: 

Ilmailualan Unioni IAU ry lo-
pettaa tiistaina 7.12.2010 kel-
lo 15:00 maapalveluja ja tek-
nisiä palveluja koskevat työt 
mukaan lukien rahdin käsitte-
lyn ja cateringin Finnairin 
lennoille ja kalustolle, sekä 
ulkopuolelta leasing-sopimuk-

silla Finnairin reiteille järjes-
tetyille ulkopuolisille lentoyh-
tiöille, teknisiä palveluja ja 
maapalveluja tarjoavissa yri-
tyksissä, ellei ennen edellä 
mainittua ajankohtaa Suomen 
Lentoemäntä- ja Stuerttiyhdis-
tys ry ja Palvelualojen Toimi-
alaliitto ry ole sopineet uusis-
ta Finnair Oyj:n matkustamo-
henkilöstöä koskevista työeh-
doista. 

Finnair Oyj:n lomalennot ja 
Suomeen palaavat lennot sekä 
Northport Oy:ssä tehtävät työt 
rajataan tukitoimien ulkopuo-
lelle. 

Aiemmin ilmoitetut maapalve-
lujen ylityökiellot, lukuun ot-
tamatta Finnair Oyj:lle toimi-
tettavia lentoliikenteen palve-
luja koskevaa maapalvelutyö-
tä, päättyivät sovittaessa 
Blue1:n matkustamohenkilös-
töä koskevista työehdoista. 
 

Toimet käytännössä 

Jos tukitoimia joudutaan tiis-
taina 7.12. kello 15:00 laajen-
tamaan, tämä tarkoittaisi seu-
raavia toimia: 

Kaikissa maapalveluyrityksis-
sä lopetetaan matkatavaroiden 
käsittely, tulopalvelu, catering 
-toiminnot, rahdin käsittely ja 
jäänpoisto Finnairin ope-
roimille reittilennoille tai mui-
den yhtiöiden lennoille, joilla 
Finnair pyrkisi korvaamaan 
omat reittilentonsa. Näitä 
yhtiöitä ovat Barona Handling 
Oy, Ametro Handling Oy, 
RTG Ground Handling Oy, 
Finnair Catering Oy, Finnair 
Cargo Terminal Operations 
Oy ja Suomen Transval Oy. 

Kaikissa teknisiä palveluja tar-
joavissa yrityksissä lopetetaan 
Finnairin lentokoneiden ja 
maapalvelukaluston kor-
jaukset, huollot ja tarkastuk-
set. Näitä tehtäviä hoitavat 
Finnair Engine Services Oy, 
Finnair Technical Services Oy 
ja Raskone Oy. 

Mikäli Finnair pyrkii osta-
maan maapalveluja tai teknisiä 
palveluja joiltakin muilta kuin 
edellä mainituilta yrityksiltä, 
tähän työhön ei IAU:n jäsen-
ten tule ryhtyä myöskään 
muissa yrityksissä. 
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