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Finland Oy 

 
SAS ja ISS Palvelut Oy ovat 
ilmoittaneet maanantaina 
23.2. käynnistävänsä neuvot-
telut SAS Ground Service 
Finland Oy:n (SGS) liike-
toimintojen siirrosta ISS:lle. 
 
Ulkoistus 
Liiketoimintojen siirtäminen 
SGS:ltä ISS:lle merkitsee 
SAS:n ja Blue1:n osalta maa-
palvelujen ulkoistamista Suo-
messa lentoyhtiöryhmän ulko-
puoliselle palveluntuottajalle. 
SAS:n kotikentillä Tanskassa, 
Ruotsissa ja Norjassa maapal-
velut tuotetaan myös jatkossa 
oman tytäryhtiön toimesta. 

 
Liikkeen luovutus 
SGS:n palveluksessa Suomes-
sa on tällä hetkellä noin 300 
henkilöä. Heistä 250 työsken-
telee Helsinki-Vantaan lento-
asemalla asiakaspalvelu- ja 
ramp-tehtävissä. Loput toimi-

vat kotimaan muilla lentoase-
milla asiakaspalvelussa. 
Liiketoimintojen siirron myötä 
SGS:n työntekijät siirtyvät 
ISS:n palvelukseen ns. van-
hoina työntekijöinä liikkeen 
luovutuksen ehdoin. Tämä 
tarkoittaa luovuttajan työsuh-
teisiin liittyvien oikeuksien ja 
velvollisuuksien siirtymistä 
luovutuksen saajalle sellaise-
naan. 
 
Alihankinta 

SGS on ulkoistanut Helsinki-
Vantaan tulopalvelunsa ali-
hankintasopimuksella RTG 
Ground Handing Oy:lle ke-
väällä 2007. Koska SGS ei 
kuitenkaan ole enää jatkamas-
sa sopimusta ensi kesän jäl-
keen, RTG on irtisanonut 
työntekijöitään tulopalvelusta 
tuotannollisiin ja taloudellisiin 
syihin vedoten. 

Muiden kuin Helsinki-
Vantaan lentoaseman kuor-
maustoiminnoissa SGS on 
käyttänyt alihankkijana Airpro 
Oy:tä. SGS on kuitenkin jo ai-
emmin ilmoittanut lopettavan-
sa alihankintayhteistyön Airp-

ron kanssa nykyisen sopimuk-
sen umpeutuessa kuluvan 
vuoden maaliskuussa, koska 
Airpro ei ole siirtynyt noudat-
tamaan lentoliikenteen palve-
luja koskevaa yleissitovaa työ-
ehtosopimusta. Siirtymäajan 
jälkeen ISS tulee tuottamaan 
kaikki kuormaustoiminnot it-
se. 
 
Työehtosopimus 

ISS on tunnettu tähän saakka 
lähinnä siivous- ja kiinteistö-
huoltoalan yrityksenä. Liike-
toimintakauppa tuo ISS:lle 
Suomessa kokonaan uuden 
toimialan, lentoliikenteen 
maapalvelut. 
SGS:stä ISS:n palvelukseen 
siirtyvien työntekijöiden työ-
ehtojen määräytyminen myös 
jatkossa lentoliikenteen palve-
luja koskevan työehtosopi-
muksen mukaisesti on työnte-
kijöitä edustavalle IAU:lle 
avainkysymys. Tämän kannan 
liitto on tuonut ISS:n ja sen 
suurimman tulevan asiakasyri-
tyksen, Blue1:n kanssa käy-
missään keskusteluissa. 
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Lomautusjärjestyksestä ja työvoima-
poolista kiistaa rahdissa 
 
Finnair Cargo Terminal 
Operations Oy 
 
Finnair Cargo Terminal 
Operations Oy:ssä käytiin 
yt-neuvottelut 26.11.2008 – 
13.1.2009. Neuvottelujen pe-
rusteella työnantaja päätyi 
tuotannollisiin ja taloudelli-
siin syihin vedoten lomaut-
tamaan 27 rahtimiestä tois-
taiseksi. Lomauttamisten to-
teuttamistapa on aiheuttanut 
tyytymättömyyttä työnteki-
jöiden keskuudessa. 
 
Lomautusjärjestys 

Työntekijäpuolen näkemyksen 
mukaan toteutettu lomautus-
järjestys on ristiriidassa työeh-
tosopimuksen osana olevan ir-
tisanomissuojasopimuksen 17. 
§:n kanssa, joka määrittelee 
työvoiman vähentämisjärjes-
tyksen. Työnantaja on vastan-
nut noudattavansa toteutta-
massaan lomautusjärjestykses-
sä tehtyjä sopimuksia. 

Koska lomautusjärjestyksestä 
ei ole saavutettu yhteisymmär-
rystä paikallisissa neuvotte-
luissa, osapuolet ovat päättä-
neet siirtää erimielisyyden 
työnantaja- ja työntekijäliiton 
välillä ratkaistavaksi työehto-
sopimuksen mukaisen menet-
telyn mukaisesti. Liitot neu-
vottelevat erimielisyydestä en-

simmäisen kerran huomenna 
26.2. 
 
Työvoimapooli 

Työvoimapooli -kokeilu käyn-
nistyi Finnair Cargon ja 
Northportin välillä viime syk-
synä. Sopijaosapuolina työn-
tekijöiden työehtojen osalta 
ovat olleet Finnair Oyj ja IAU. 
Kokeilu on yhden vuoden mit-
tainen. Vastaava työvoima-
pooli toimii myös Northportin 
ja Finnair Cateringin välillä. 

Työvoimapooli -kokeilun tar-
koituksena on pyrkiä tasaa-
maan lentoliikenteen ruuhka-
huipuista johtuvaa työvoima-
tarvetta sekä tarjota vaihtoehto 
osa-aikatyölle. 

Poolisopimus neuvoteltiin ti-
lanteessa, jossa työllisyyden ja 
talouden näkymät lentoliiken-
teessä olivat suotuisat. Samal-
la kuitenkin varauduttiin mah-
dollisiin nopeisiin suhdanne-
muutoksiin. Sopimukseen kir-
jattiin työvoimapoolissa työs-
kentelevien työntekijöiden 
työsopimuksiin otettavan eh-
don, jonka mukaan työsopi-
mus on voimassaoloaikanaan 
molemmin puolin irtisanotta-
vissa, kuten toistaiseksi voi-
massa oleva työsopimus. Ehto 
lisättiin silmällä pitäen sitä, 
jos jommankumman yrityksen 
edellytykset tarjota työtä 

oleelliset heikkenisivät kokei-
lun aikana. 

Näin on nyt käynyt Finnair 
Cargon osalta. Tämän pohjalta 
työntekijäpuoli on esittänyt 
työnantajalle sopimusta, jonka 
mukaan työnantaja tarjoaisi 
osa-aikaista työtä rahdista lo-
mautetuille työnekijöille siltä 
osin kuin se tällä hetkellä teh-
dään työvoimapooli -kokeilua 
koskevan sopimuksen mukai-
sesti. Osa-aikatyötä ei kuiten-
kaan tarjottaisi niille työnteki-
jöille, joiden toistaiseksi voi-
massa oleva työsuhde on alka-
nut työvoimapooli -kokeilun al-
kamisen jälkeen 1.10.2008.  

Työnantaja on tänään vastan-
nut kielteisesti työntekijäpuo-
len esitykseen. Työnantaja ei 
esittänyt varsinaista vastaesi-
tystä asiassa, vaan halusi kyt-
keä poolisopimuksen sopi-
musneuvottelujen avaamiseen 
osa-aikatyöntekijöiden työeh-
doista Finnair Cargon lisäksi 
Northportissa ja Finnair Cate-
ringissa. 
Työnantajan torjuvaa kantaa 
työntekijäpuoli pitää sekä yllät-
tävänä että tuloksellista sopi-
muskulttuuria jarruttavana 
kompleksisten lisäehtojensa 
vuoksi. Työntekijäpuolen sopi-
musesitykseen ei sisältynyt ta-
loudellisia lisäkustannuksia 
konsernitasolla. 
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Päivän 
kommentti 
 

Suomen Liikennelentäjäliitto 
ry:n ja Palvelualojen Toimiala‐
liitto ry:n välisissä, Finnairin 
lentäjiä koskevissa, työehtoso‐
pimusneuvotteluissa tapahtui 
yllättävä käänne, kun hätiin 
kutsuttu valtakunnansovittelija 
Juhani Salonius totesi luot‐
tamuksensa joutuneen kyseen‐
alaiseksi. Salonius ei katsonut 
voivansa jatkaa neuvottelujen 
sovittelijana, vaan siirsi hom‐
mat varamiehelleen Esa Lon‐
kalle. 

Finnair ennätti lehdistötiedot‐
teessaan kertomaan, että Salo‐
nius siirrettiin turistiluokasta 
bisnesluokkaan Finnairin lento‐
toimintaryhmän johtajan Veik‐
ko Sieväsen päätöksellä. Val‐
takunnansovittelija ei ollut tie‐
toinen matkustusluokan muu‐
toksesta etukäteen, vaan hän 
noudatti virkailijoiden antamia 
ohjeita. 

 

Sananparressa todetaan: ”Ei 
vara venettä kaada”. Koska 
myös IAU saattaa vielä jou‐
tua käymään työehtosopi‐
musneuvotteluja valtakun‐
nansovittelijan johdolla, ke‐
hotan liittomme jäseninä 
olevia virkailijoita pitäyty‐
mään omissa tehtävissään 
ja pidättäytymään antamas‐
ta ohjeita valtakunnansovit‐
telijoille tai heidän vara‐
miehilleen tapauksissa, jois‐
sa lähtöselvitys tehdään 
Palvelualojen Toimialaliit‐
toon kuulumattomien len‐
toyhtiöiden lennoille. 

Edellisen puheen-
johtajiston kanteet 
IAU:ta vastaa hy-
lättiin 
 
IAU 
 

Ilmailualan Unioni ry:n edel-
linen puheenjohtaja Rainer 
Hakalan, varapuheenjohtaja 
Tapani Kauton ja liittosihtee-
ri Alpo Pehkosen esittämistä 
kanteista entistä työnantajaan-
sa vastaan on annettu tuomio 
Helsingin käräjäoikeudessa 
30.1.2009. Kanteet koskivat 
työsopimusten perusteettomia 
päättämisiä, irtisanomisajan 
palkkoja, lomakorvauksia, 
maksamattomia eläkekompen-
saatioita, kaikille määrille las-
kettavia laillisia viivästyskor-
koja 30.6.2007 lukien sekä 
kantajien oikeudenkäyntikulu-
ja laillisine viivästyskorkoi-
neen. Yhteensä korvausvaateet 
nousivat noin 500 000 euroon. 

Käräjäoikeuden tuomiolau-
selmissa jokaisen kantajan 
kaikki kanteet hylättiin. Kan-
tajat hävisivät asiansa ja todet-
tiin velvollisiksi korvaaman 
vastapuolen kohtuulliset oi-
keudenkäyntikulut. 

Johtopäätöksissään käräjäoi-
keus katsoi jokaisen kantajan 
osalta, että tehtävät olivat ol-
leet nelivuotiskautisia ja va-
linnat olivat tapahtuneet jäsen-
ten äänestystulosten perusteel-
la. Näin ollen IAU:lla oli pe-
rusteltu syy solmia työsopi-
mukset nelivuotiskausittain. 

Uudet yt-
neuvottelut alkavat 
Northportissa 
 
Northport Oy 
 
Fnnairin maapalveluja tuotta-
va tytäryhtiö Northport Oy on 
ilmoittanut aloittavansa yh-
teistoimintalain mukaiset neu-
vottelut maanantaina 2.3. Yh-
tiö ilmoittaa tavoittelevansa 
vähintään 3,5 miljoonan euron 
henkilöstösäästöjä noin 90 
henkilötyövuoden vähenemäl-
lä. 
Tavoitteen saavuttamiseksi 
työnantaja nostaa neuvottelu-
pöytään irtisanomiset ja osa-
aikaistamiset. Mahdolliseen 
keinovalikoimaan se katsoo 
kuuluvan myös toimintojen 
ulkoistamiset ja koko henki-
löstä koskevat lomautukset. 

Yhteistoiminnasta yrityksissä 
annetun lain mukaan vähim-
mäisneuvotteluaika on kuusi 
viikkoa, kun neuvottelut kos-
kevat vähintään kymmentä 
työntekijää. 

 

 

 

 
 
 
 

 
Uutisterveisin 

Juhani Haapasaari 
 


