
 
 
 

 
 

 

                  UUuuttiisskkiirrjjee  JJäässeenniillllee 
 

    N:o 2 (42)   *   Maanantaina 12. huhtikuuta 2010 
 
 

 
 

Kannustinpalkkioita maksamatta
  
Northport Oy 

 
 
 
 
 

 
IAU                                                                    - 1 -                                  Uutiskirje Jäsenille N:o  2

Barona Handling Oy 

 
Osalle Northport Oy:n työn-
tekijöistä on jätetty maksa-
matta kannustinpalkkiot 
vuodelta 2009. Työantaja on 
vedonnut Finnair -konsernin 
yksiköiden kannustinperi-
aatteissa mainittuun laitto-
maan työtaisteluun. 

 
Italialainen tukilakko 
Toimitusjohtaja Jukka Hie-
nosen ilmoitettua julkisesti 
erostaan heinäkuussa 2009, 
Finnairin johto halvaantui ta-
valla, joka muistutti lähinnä 
italialaista lakkoa. Toisteltiin 
toimitusjohtajan fraaseja toi-
mimatta kuitenkaan hänen 
henkilökohtaisen esimerkkinsä 
mukaisesti; ei hakeuduttu 
muihin töihin. 
Ponnekkaasti aloitetut vakau-
tusneuvottelut lamaantuivat ja 
lopulta työnantaja katkaisi ne 
yksipuolisesti. Finnair ilmoitti 
selvittävänsä loppuvuoden ai-
kana mahdollisuutta organi-

soida uudelleen matkatavara-
aula- ja asematasopalvelujaan 
Helsinki-Vantaan lentoase-
malla. Selvittelytyötä ei kui-
tenkaan maltettu tehdä lop-
puun, vaan työsopimukset siir-
rettiin hätäisesti henkilöstö-
vuokrausyritys Baronan kyl-
keen perustettuun uuteen ali-
hankintayhtiöön. 
 
Epäloogiset selitykset 
Kokemus on osoittanut, että 
tavoite hakea yritysjärjestely-
jen avulla säästöjä johtaa 
usein joko kumppanuusyritys-
ten toistuviin pyrkimyksiin 
kiertää tai olla kokonaan nou-
dattamatta työehtosopimusta. 
Näin on käynyt Finnairin ul-
koistettua kotimaan asemien 
maapalvelut RTG Ground 
Handling Oy:lle ja näin näytti 
käyvän myös Baronan tapauk-
sessa. 
IAU edellyttää myös palvelun 
tilaajan kantavan sille kuulu-
van vastuun työehtojen kunni-
oittamisesta, joten pelkät 
kömpelöt selitykset - liiketa-
loudellisesti epäloogiset tai 

epä-älylliset - johtavat en-
nemmin tai myöhemmin kon-
fliktitilanteisiin.  
 
Työtaistelu 
IAU esitti Finnairille liikkeen 
luovutusta siirrettävän siten, 
että siihen liittyvät epäselvyy-
det olisi ensin ratkaistu. Finn-
airin yksinkertainen vastaus 
esitykseen oli, että asia ei enää 
koskettanut sitä. Työtaistelun 
alettua 30. marraskuuta talou-
delliset tappiot kasvoivat päi-
vittäin. Työntekijöiden tar-
joama viiden miljoonan euron 
vakautussäästö muuttui neljän 
vuorokauden työtaistelun ai-
kana kuuden miljoonan euron 
tappioksi. Lähtökohta-asetel-
man ja lopputuleman eroksi 
muodostui noin 11 miljoonan 
euron nettotappiot. Välillisesti 
Finnairin sekä sen asiakkaiden 
ja työntekijöiden välille syn-
tynyt luottamuspula on tullut 
maksamaan tätäkin enemmän. 
 
Jatkuu seuraavalla sivulla… 
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…jatkoa edelliseltä sivulta. 
 
Todellisiin neuvotteluihin 
ainoastaan painostamalla 
IAU:n järjestämä työtaistelu 
oli keino pakottaa Barona ai-
dosti neuvottelupöytään sekä 
saada Finnairin ja Baronan 
toimille riittävä julkinen kont-
rolli. SAK:n puheenjohtaja 
Lauri Lylyn ja EK:n työ-
markkinajohtaja Eeva-Liisa 
Inkeroisen vedottua kiistan 
osapuoliin, neuvottelut saatiin 
käyntiin Juhani Saloniuksen 
johdolla. IAU:n sekä Finnairin 
ja Baronan välinen kiista so-
vittiin työryhmässä elokuun 
2010 loppuun saakka. 
 
Tuomiot 
Valtion omistajaohjauksesta 
vastaava ministeri Jyri Hä-
kämies on tuominnut julki-
suudessa tavan, jolla Finnair 
on hoitanut aula- ja asema-
tasopalvelunsa ulkoistamisen: 
”Prosessi ei ole mennyt mil-
lään tavalla hyvin, se on sa-
nottava yhtiön suuntaan. Va-
hinkoa on jo aiheutunut ja se 
on mittavaa.” 
Vastaavasti Finnairin uuden 
toimitusjohtajan Mika Vehvi-
läisen tuomion kohteeksi on 
joutunut Finnairissa harjoitettu 
henkilöstöpolitiikka: 
”Yhtiö ei voi olla kauhean yl-
peä henkilöstöjohtamiskyvyis-
tään.” 
Vehviläisen mielestä sekä yh-
tiön johto että ammattiliitot 
voivat katsoa itseään peiliin. 
IAU sai työtaistelutoimenpi-
teestään työtuomioistuimessa 
13 000 euron hyvityssakon. 

 
Perusteet kyseenalaisia  
Finnairin yksipuolinen päätös 
jättää kannustinpalkkiot mak-
samatta työtaisteluun osallis-
tuneille työntekijöille on edel-
lä todetun jälkeen vähintäikin 
kyseenalainen toimi. On hyvin 
poikkeuksellista, että omista-
jaohjauksesta vastaava minis-
teri ylipäänsä tuomitsee val-
tioenemmistöisen yhtiön yksit-
täisen ulkoistustoimen. Sa-
moin tuoreen toimitusjohtajan 
suorapuheisuus harjoitetusta 
henkilöstöpolitiikan epäonnis-
tumisesta on harvinaista.  
Näihin kommentteihin nähden 
työtaisteluun ajautuminen ei 
ollut yllätys. Silti myös IAU 
on valmis katsomaan peiliin. 
Olisiko työtaistelu voinut olla 
jollakin keinoin vältettävissä? 
 
Syrjintä 
IAU:n näkökulmasta työtuo-
mioistuimen sille määräämä 
sakko on rangaistus, jolla lai-
ton työtaistelu on sovitettu. 
Yksittäisten jäsenten rankai-
seminen jättämällä kannustin-
palkkio maksamatta on lähellä 
työsopimuslain 2. luvun 2 §:n 
tarkoittamaa syrjinnää, joka 
kohdistuu ammattiyhdistys-
toimintaan. 
Finnair on asettanut kannus-
tinpalkkion ehtomääräyksel-
lään työtaisteluun osallistuneet 
työntekijät eri asemaan kuin 
ne, joiden poissaolo on johtu-
nut jostakin muusta syystä. 
Ammattiyhdistystoimintana ei 
kuitenkaan voida pitää esi-
merkiksi pelkästään kokouk-
siin osallistumista, vaan sitä 

on myös osallistuminen am-
mattiyhdistyksen toimeenpa-
nemaan työtaisteluun. Vastuu 
tästä on työsopimuslain mu-
kaan ammattiyhdistyksellä. 
 
Oikeudenkäynti  
Vastaavan kaltainen kannus-
tinpalkkioiden maksamista 
koskeva riita-asia, vastaajana 
Finnair Oyj ja kantajina Suo-
men Lentoemäntä- ja Stuert-
tiyhdistys SLSY ry:n yksittäi-
set jäsenet, on tulossa käsitte-
lyyn Helsingin käräjäoikeu-
dessa kesäkuussa. Riita kyt-
keytyy Finnairin lentoemän-
tien ja stuerttien työtaisteluun 
syksyllä 2006. 
IAU:n ja Finnair Oyj:n kesken 
on alustavasti keskusteltu 
vaihtoehdosta, että lentoemän-
tien kannustinpalkkioiden 
epäämisestä syntynyttä riita-
asiaa koskeva oikeuden ratkai-
su kesäkuussa voisi ratkaista 
myös Northportissa syntyneen 
kiistan kannustinpalkkioista. 
IAU ei kuitenkaan sulje pois 
mahdollisuutta käynnistää asi-
asta oma oikeusprosessi. 
 
Tarkista tilanteesi 
Jos olet ollut Northportin 
työntekijänä sairauslomalla tai 
viettänyt vapaapäivää 30.11. 
tai jos osallistuit työtaisteluun 
ainoastaan 1.12. tai sen jäl-
keen etkä ole saanut kannus-
tinpalkkiota, ota yhteyttä pää-
luottamusmieheen. Muiden 
osalta IAU seuraa ensin 
SLSY:n prosessin päätöksen. 
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Sopimus osa-aika-
työntekijöiden työ-
ehdoista 
 
Servisair Finland Oy 
 
Servisair Oy:n ja IAU:n välillä 
on solmittu osa-aikatyönteki-
jöiden työehtoja koskeva so-
pimus työehtosopimuksen 11. 
§:n mukaisesti. IAU:n hallitus 
hyväksyi sopimuksen esittä-
millään lisäehdoilla kokouk-
sessaan 2. maaliskuuta. 
Sopimuksen perusteella osa-
aikatyöntekijöitä voidaan pal-
kata työmäärähuippujen ta-
saamiseen maapalvelu- ja rah-
titerminaalitoimintoihin. Pää-
määränä on saattaa työaika ja 
resurssit paremmin yhteen.  
Ennen osa-aikaisen työvoiman 
palkkaamista työnantajan ja 
pääluottamusmiehen kesken 
sovitaan osa-aikaisen työvoi-
man tarve ja kohdentaminen. 
Osa-aikatyöntekijöille laadi-
taan kolmen viikon työvuoro-
listaan 54 - 90 tuntia. 
Sopimuksella osa-aikatyötä 
tekevien työntekijöiden määrä 
rajataan enintään 15 % työ-
voiman määrästä. Samalla 
Servisair sitoutuu olemaan 
käyttämättä ulkopuolista työ-
voimaa sopimuksen ollessa 
voimassa. 
Sopimus on voimassa toistai-
seksi ja se voidaan irtisanoa 
jommankumman sopijaosa-
puolen toimesta noudattaen 
kahden kuukauden irtisano-
misaikaa.  

Sopimus osa-aika-
työntekijöiden työ-
ehdoista 
 
ISS Aviation Oy 
 
ISS Aviation Oy:n ja IAU:n 
välillä on solmittu osa-aika-
työntekijöiden työehtoja kos-
keva sopimus työehtosopi-
muksen 11. §:n mukaisesti. 
IAU:n hallitus hyväksyi sopi-
muksen kokouksessaan 6.-7. 
huhtikuuta. 
Sopimuksen perusteella osa-
aikatyöntekijöitä voidaan pal-
kata työmäärähuippujen ta-
saamiseen. Työnantajan ja 
pääluottamusmiehen kesken 
sovitaan osa-aikaisen työvoi-
man tarve ja kohdentaminen 
ajallisesti ja osastokohtaisesti. 
ISS:n ja IAU:n välillä on voi-
massa myös tasoittuvan työ-
ajan sopimus, joten osa-
aikatyöntekijän työaika on 
keskimäärin joko 22 tuntia tai 
25,5 tuntia tai 29,5 tuntia vii-
kossa. Tuntimäärä sovitaan 
työsopimuksella. 
Osa-aikatyöntekijöiden määrä 
on rajattu enintään 10 %:iin 
työvoiman kokonaismäärästä 
sekä asiakaspalvelu- että ase-
matasopalveluosastoilla. Tästä 
voidaan kuitenkin poiketa 
asemakohtaisesti työnantajan 
ja pääluottamusmiehen sopi-
muksesta. Ulkopuolista työ-
voimaa ei käytetä yhtä aikaa 
osa-aikaisen työvoiman kans-
sa. 
Sopimus päättyy 31.3.2011, 
jos jatkosta ei muuta sovita. 

Sopimusluonnok-
sia pöydälle 
 
Northport Oy 
 
Northport Oy:n tuotannollisil-
la ja taloudellisilla syillä pe-
rusteleman, työvoiman vähen-
tämiseensä liittyvän vähentä-
misjärjestyksen periaatteista 
syntyi kesällä 2009 kiista. Sitä 
ratkottiin sekä vapaaehtoisessa 
sovittelussa valtakunnan sovit-
telijan johdolla että myöhem-
min välimiesoikeudessa. Oi-
keus totesi työnantajan toimi-
neen asiassa virheellisesti. 
Vastatoimena työnantajan vir-
heelliselle toiminnalle työnte-
kijäpuoli irtisanoi Northport 
Oy:tä koskevat osa-
aikatyönte-kijöiden työehtoja 
koskevan sopimuksen ja ta-
soittuvan työajan sopimuksen. 
Uusista sopimuksista on käyty 
tänä keväänä neuvotteluja 
työnantajan aloitteesta pääse-
mättä kuitenkaan yhteiseen tu-
lokseen. Näkemykset ovat 
eronneet etenkin työnantajan 
velvoitteesta palkata takaisin 
aiemmin irtisanomiaan työn-
tekijöitä ennen uusien sopi-
musten solmimista. Myöskään 
osa-aikatyön rajaamisesta ei 
ole saavutettu yhteistä näke-
mystä. 
IAU:n hallitus päätti kokouk-
sessaan 6.-7.4. jättää työnanta-
jan laatimat sopimusluonnok-
set pöydälle ja kehotti käy-
mään lisäneuvottelut työnanta-
jan valmiudesta täyttää sille 
kuuluva velvoite työn tarjoa-
misesta irtisanotuille. 
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Työehtosopimuk-
sen mukainen 
yleiskorotus 0,7 % 
 
IAU 
Palvelualojen Toimialaliitto 
 
Lentoliikenteen palveluja kos-
kevalla sopimuksella 1.3.2010 
– 31.8.2010 palkkoja korotet-
tiin 1.3.2010 alkaen 0,4 %:n 
yleiskorotuksella. Työehtoso-
pimus mahdollisti myös neu-
votella pääluottamusmiehen ja 
työnantajan kesken 26.3. men-
nessä yrityskohtaisesta erästä, 
jonka kustannusvaikutus on 
0,3 %. Jos yrityskohtaista erää 
ei erikseen sovittu, palkkoja 
korotettiin lisäksi 0.3 %:n 
yleiskorotuksella taannehti-
vasti 1.3. alkaen. 
Yhtä poikkeusta lukuun otta-
matta yrityskohtaisesta erästä 
ei tehty paikallisia sopimuk-
sia, joten yleiskorotukseksi 
sopimusalallamme muodostui 
käytännössä 0,7 %. Uudet tau-
lukkopalkat lasketaan korot-
tamalla edellisen työehtoso-
pimuksen taulukkopalkkoja 
0,7 %:lla. Uudet taulukkopal-
kat löytyvät myös IAU:n in-
ternet -sivuilta kohdasta ”Työ-
ehtosopimukset” > ”Laajat 
palkkataulukot 1.3.2010 alka-
en”. 
Poikkeuksen yleisestä linjasta 
tekee Finnair Cargo Terminal 
Operations Oy. Yhtiön työnte-
kijät voivat pyytää lisätietoja 
yrityskohtaisen erän jakami-
sesta pääluottamusmieheltään 
Marita Ketonen-Heiskalta.  

Vuokratyön käy-
töstä ehdollinen 
sopimus 
 
Finnair Catering Oy 
AntiDeIcing ADI Oy 
 
Finnair Catering Oy:n, Anti-
DeIcing ADI Oy:n ja IAU:n 
välillä on solmittu kolmikan-
tasopimus. Sopimus koskee 
ADI:n tarjoaman vuokratyön 
käyttöä Finnair Cateringin 
kuormauksessa ajanjaksolla 
1.6.2010 – 29.8.2010. Finnair 
Cateringin työnantajan ja pää-
luottamusmiehen kesken sovi-
taan yhtiötä sitovien työaika-
sopimusten mukaisesti siitä, 
miten ADI:n vuokratyönteki-
jöiden työvuorot sijoitetaan 
kesä-elokuun työvuorolistoille 
catering - kuormauksessa. 

Koska Finnair Catering on vä-
hentänyt tuotannollisiin ja ta-
loudellisiin syihin vedoten 
työvoimaa, joka on edelleen 
työntarjoamisvelvoitteen pii-
rissä ja lisäksi yhtiö on ilmoit-
tanut myös mahdollisista työ-
voiman lisävähenhyksistä, 
vuokratyön käyttöä koskeva 
sopimus on tehty ehdollisena 
29.8.2010 saakka. Sopimuk-
sen ehtona on Finnair Oyj:n ja 
IAU:n välillä allekirjoitettu 
erillinen pöytäkirja vuokra-
työn käytöstä. 

Pöytäkirjalla on sovittu, että 
Finnair Catering luopuu vuok-
ratyön käytöstä ennen samois-
sa tai samankaltaisissa tehtä-
vissä olevien omien työnteki-
jöiden lomauttamista tai irti-
sanomista, mikäli se joutuu 

vähentämään työvoimaansa 
samoissa tai samankaltaisissa 
tehtävistä tuotannollisin ja ta-
loudellisin perustein työehto-
sopimuksen voimassaoloaika-
na 1.3.2010 – 31.8.2010 tai 
yhtiöllä on työehtosopimuksen 
osana olevan irtisanomissopi-
muksen 19. §:n mukaisen ta-
kaisinottovelvollisuuden pii-
riin kuuluvia työntekijöitä. 

Näin ollen ennen vuokratyö-
voiman käyttöä Finnair Cate-
ringin tulee tarjota työntar-
joamisvelvoitteen piirissä ole-
ville cateringin kuormauksesta 
irtisanotuille tai näihin tehtä-
viin kykeneville irtisanotuille 
työntekijöille työtä. Yhtiö ei 
voi myöskään aloittaa uusia ir-
tisanomisia tai lomautuksia 
kuormauksestaan lopettamatta 
ensin vuokratyövoiman käyt-
töä.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Uutisterveisin 
Juhani Haapasaari 

 


