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IAU:n hallitus päätti tänään 
7.12., että se laajentaa tuki-
lakkonsa Suomen Len-
toemäntä- ja Stuerttiyhdis-
tys ry:lle koskemaan kaik-
kea työtä yrityksissä, jotka 
tarjoavat Finnairille lento-
liikenteen palveluja. Syynä 
tähän on Finnairin ilmoitus 
keskeyttää palkanmaksu 
kaikilta työntekijöiltä, jotka 
kieltäytyvät tekemästä tek-
nisiä palvelutöitä tai maa-
palvelutöitä mukaan lukien 
rahdin käsittelyn ja caterin-
gin Finnairin kalustolle ja 
lennoille.  
 
Aiempi ilmoitus 

IAU on antanut aiemmin il-
moituksen, jonka mukaan kai-
kissa maapalveluyrityksissä 
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. 

 
Työt hiljenevät tänään 
kello 18:00 
Finnair Oyj ilmoitti tänään an-
tamassan ilmoituksessa tuki-
toimien olevan laillisia ja nii-
hin osallistumisen olevan jo-
kaisen oma valinta. Estääk-
seen tukitoimien rajaamisen 
Finnair on kuitenkin tänään 
ilmoittanut, että se osoittaa 
työntekijät edellä IAU:n il-
moituksen ulkopuolelle jääviin 
tehtäviin. Näillä henkilöillä 
työ ja palkanmaksu jatkuvat. 

Sen sijaan henkilöstö, joille 
Finnair osoittaa IAU:n tuki-
työtaistelun piiriin kuuluvia 
työtehtäviä, ja jotka kietäyty-
vät näistä, palkanmaksu kes-
keytyy. 
Näiden laillisten tukitoimien 
häiritsemisen ja jäsenistön yh-
tenäisyyden murtamisen vuok-
si IAU:n hallitus päätti, että 
tukilakko laajenee tänään kel-
lo 18:00 kaikkien Finnairille 
teknisiä palveluja tai maapal-
veluja tarjoavien yritysten 
kaikkiiin töihin riippumatta 
lentoyhtiösidonnaisuudesta. 
Nämä yritykset ovat lueteltu 
edellä. 
Lisäksi Servisair Oy ei tarjoa 
jäänpostoa eikä Crew-bussien 
kuljetuksia Finnairin koneille. 
Työtaistelutoimien ulkopuo-
lella olleiden yritysten, North-
port Oy:n, Interhandling Oy:n, 
Interhandling Turku Oy:n ja 
Finnish Aircraft Maintenance 
Oy:n kaikki työt tulevat tuki-
lakon piiriin lauantaina 11.12. 
alkaen kello 18:00. 


