
 
 
 

 
 

 

                  UUuuttiisskkiirrjjee  JJäässeenniillllee 
 

N:o 3 (25)   *   Keskiviikkona 8. huhtikuuta 2009 
 
 

 
 

Finnairin toinen yt-aalto 
 
Finnair-konserni 

 
 
 
 
 

 
IAU                                                                     - 1 -                                  Uutiskirje Jäsenille N:o 3 

 
Finnair-konsernin edelliset 
laajat yt-neuvottelut päät-
tyivät tämän vuoden tammi-
kuussa. IAU:n sopimusalalla 
Finnair Cargo Terminal 
Operations päätti lomauttaa 
37 rahtimiestä ja -virkailijaa 
Helsinki-Vantaalla sekä irti-
sanoa 7 rahtivirkailijaa Tu-
russa ja Tampereella. 
Toinen nykyisen taloustaan-
tuman mukanaan tuoma yt-
kierros käynnistyi maalis-
kuussa. Se on ehditty saattaa 
loppuun jo Finnair Catering 
Oy:ssä. Neuvottelut jatkuvat 
yhä Finnair Tekniikassa ja 
Northport Oy:ssä. 
 
Catering 
Finnair Cateringin neuvottelut 
päättyivät torstaina 2. huhti-
kuuta, kun yhteistoimintalain 
mukainen vähimmäisaika – 
kaksi viikkoa – täyttyi.  Irtisa-
nomisia yhtiössä ei käytyjen 
neuvottelujen pohjalta tehdä, 
vaan säästöjä tavoitellaan 
määräaikaisilla lomautuksilla, 

jotka kohdistuvat kaikkiin 
henkilöstöryhmiin. 
IAU:n sopimusalalla lomau-
tukset ovat enimmäkseen kah-
den viikon mittaisia. Lomau-
tukset alkavat 20. huhtikuuta. 
Kesä-elokuun aikana lomau-
tuksia ei ole. Kaikki lomau-
tukset toteutetaan vuoden 
2009 loppuun mennessä. 

 
Tekniikka 
Finnair Tekniikan yt-
neuvottelut käynnistyivät 
maanantaina maaliskuun 30. 
päivä. Neuvottelujen päätty-
mispäiväksi kaavaillaan 15. 
huhtikuuta. 
Cateringin tapaan myöskään 
Tekniikassa ei ole odotettavis-
sa irtisanomisia. Suunniteltu-
jen lomautusten kesto vaihte-
lee osastoittain. Pääsääntöises-
ti lomautukset tulevat kestä-
mään kahdesta neljään viik-
koon. Pisimmät, useamman 
kuukauden pituiset lomautuk-
set kohdistunevat ulkoasemien 
henkilöstöön.  
Tarkemmat työnantajan teke-
mät suunnitelmat lomautusten 
kohdentumisista ja pituuksista 

on esitetty 7. huhtikuuta il-
mestyneessä Finnair Teknii-
kan yt-tiedotteessa. 
 
Northport 

Northportissa neuvottelujen 
kestoajaksi on ilmoitettu alus-
tavasti kuusi viikkoa. Se on 
lyhin mahdollinen yhteistoi-
mintalain mukainen neuvotte-
luaika siinä tapauksessa, jos 
yritys irtisanoo työvoimaansa. 

Neuvottelukutsussa työnantaja 
on esittänyt laajan repertuaarin 
erilaisia vaihtoehtoja saavut-
taakseen säästötavoitteensa. 
Mukana ovat lomautukset, ir-
tisanomiset, osa-aikaistamiset 
ja toimintojen ulkoistamiset. 

Northportin pääluottamusmies 
Pekka Kähkönen on tänään 
Northportin työntekijöille 
osoittamassaan tiedotteessa 
kertonut tarkemmin neuvotte-
lutilanteesta ja analysoinut 
vaihtoehtoja. Tiedote on 
Northportin työntekijöiden lu-
ettavissa internetistä IAU:n jä-
sensivuilta kirjautumalla IAU-
Member -järjestelmään. 
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Työvoiman vähentämisjärjestykseen 
haettu yhteistä näkemystä 
 
Finnair-konserni 
 
Finnair Cargo Terminal 
Operations Oy:ssä toteutet-
tujen lomautusten yhteydes-
sä syntyneestä kiistasta on 
neuvoteltu IAU:n ja Palve-
lualojen Toimialaliiton sekä 
IAU:n ja Finnair-konsernin 
edustajien välillä. Neuvotte-
luissa on käsitelty sekä rah-
dissa toteutettua lomautus-
järjestystä että yleisemmällä 
tasolla työvoiman vähentä-
misjärjestyksen periaatteita 
koko konsernissa. 

Neuvotteluissa ei ole saavutet-
tu varsinaista yhteistä näke-
mystä työehtosopimuksen 
osana olevan irtisanomissuoja-
sopimuksen 17. §:n ”Työvoi-
man vähentämisjärjestys” tul-
kinnasta, mutta käydyllä kes-
kustelulla molemmat osapuo-
let ovat voineet selkeyttää nä-
kemyksiään vastapuolelle. Py-
kälä määrittelee työvoiman 
vähentämisjärjestyksen seu-
raavasti: 

”Muusta kuin työntekijästä 
johtuvasta syystä tapahtuneen 
irtisanomisen ja lomauttami-
sen yhteydessä on mahdolli-
suuksien mukaan noudatettava 
sääntöä, jonka mukaan vii-
meksi irtisanotaan tai lomaute-
taan yrityksen toiminnalle tär-
keitä ammattityöntekijöitä ja 
saman työnantajan työssä osan 

työkyvystään menettäneitä se-
kä että tämän säännön lisäksi 
kiinnitetään huomiota myös 
työsuhteen kestoaikaan ja 
työntekijän huoltovelvollisuu-
den määrään.” 

Finnair Cateringissä päädyttiin 
viime viikolla päättyneissä yt-
neuvotteluissa ratkaisuun, jos-
sa työvoiman vähentämisjär-
jestys ei noussut kiista-asiaksi. 
IAU:n ja konsernin välillä nyt 
käydyillä neuvotteluilla mo-
lemmat osapuolet pyrkivät 
vastaavaan asiain tilaan myös 
vielä kesken olevien Finnair 
Tekniikan ja Northportin yt-
päätösten suhteen. 

IAU:n kannan mukaan yrityk-
sen, joka harkitsee tuotannol-
lisin ja taloudellisin syin irti-
sanovansa tai lomauttavansa 
työntekijöitä, on syytä ilmoit-
taa pääluottamusmiehelle yh-
teistoiminnasta yrityksissä an-
netun lain mukaisten neuvotte-
lujen aikana yrityksen toimin-
nalle tärkeät ammattihenkilöt 
perusteluineen sekä saman 
työnantajan työssä osan työn-
kyvystään menettäneet henki-
löt. Toiminnalle tärkeät am-
mattityöntekijät omaavat työ-
kokemuksen tai koulutuksen 
perusteella yrityksen toimin-
nalle tärkeän ammattitaidon 
tai erikoisosaamisen eikä hei-
dän työtehtävänsä ole edelli-
sen perusteella siirrettävissä 
muille työntekijöille toimin-

nan siitä kärsimättä. Irtisanot-
taessa tai lomautettaessa työn-
tekijöitä, joiden kohdalla edel-
lä mainitut kriteerit eivät täy-
ty, heidän keskinäinen irtisa-
nomis- ja lomautusjärjestys 
määräytyy työsuhteen kesto-
ajan ja huoltovelvollisuuden 
perusteella siten, että viimeksi 
lomautetaan tai irtisanotaan 
työntekijä, jonka työsuhde on 
pidempi. Jos työsuhteet ovat 
yhtä pitkät, viimeksi lomaute-
taan tai irtisanotaan työntekijä, 
jonka huoltovelvollisuus on 
suurempi. 
 

 
Keskustelutilaisuus 

Finnair Cargo Terminal 
Operations Oy:ssä työsken-

televille jäsenille 
 

Suomen Lentoliikennevirkaili-
joiden Liitto ry 010 ja Siviililen-
toliikenteen Työntekijät ry 012 
järjestävät keskiviikkona 15. 

huhtikuuta kello 17:00 alkaen 
keskustelutilaisuuden Finnai-
rin rahdissa työskenteleville 

jäsenilleen Hotelli Vantaassa, 
Hertaksen tie 2, Tikkurila. 

 
Läsnä ovat mm. rahdin pää-
luottamusmies Pasi Ahola, 

SLT ry:n puheenjohtaja Timo 
Nyman ja IAU:n puheenjohta-

ja Juhani Haapasaari. 
 

Tilaisuudessa tarjoilu. 
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Toimenkuvien 
muutoshankkeella 
koetellaan työehto-
sopimuksen sovel-
tamisalarajoja 
 
RTG Ground Handling Oy 
 
IAU on neuvotellut Palvelu-
alojen Toimialaliiton kanssa 
niiden välillä solmitun työeh-
tosopimuksen soveltamisalu-
eesta RTG:n julkaistua sisäi-
sen ilmoituksen, jolla se hakee 
Station Managereita, Ramp 
Managereita ja Ramp Assis-
tant Managereita. RTG:n kaa-
vailujen mukaan nyt avoimek-
si julistetut toimet olisivat so-
pimuspalkkaisia eikä niissä 
noudatettaisi Lentoliikenteen 
palveluja koskevaa yleissito-
vaa työehtosopimusta. Yh-
teensä avoimia toimia on 31. 

Nyt avoimeksi esitettyjen ja 
haettavaksi julistettujen toimi-
en työkuvat sisältyvät työehto-
sopimuksemme nykyisiin 
päällikkövirkailijan ja kuor-
mausesimiehen työnkuviin sil-
lä muutoksella, että osa pääl-
likkövirkailijan työstä siirtyisi 
kuormausesimiehen tehtäviin. 
IAU edellyttää, että tilanteessa 
toimitaan työehtosopimuksen 
60. §:n mukaan. Jos Palvelu-
alojen Toimialaliiton jäsenyri-
tyksen alueella on töitä, joita 
ei ole mainittu työehtosopi-
muksen mukaisessa luettelos-
sa, työt kuvataan ja työnarvi-
ointiryhmä arvioi ne viivytyk-
settä. 

Lyly, Vanhala ja 
Jurmu IAU:n 
edustajiston ke-
vätkokoukseen 
 
SAK / IAU 
 
Ilmailualan Unioni IAU ry:n 
edustajisto kokoontuu perjan-
taina 17. huhtikuuta sääntö-
määräiseen kevätkokoukseen-
sa. Esillä ovat sääntömääräis-
ten asioiden lisäksi edustajis-
ton ja hallituksen jäsenten 
esittämät aloitteet sekä muut 
hallituksen esittämät asiat. 

IAU:n hallitus päätti kokouk-
sessaan 1. huhtikuuta kutsua 
edustajiston kokoukseen kuul-
tavaksi SAK:n puheenjohtaja-
ehdokkaat, SAK:n edunval-
vontaosaston johtaja Lauri 
Lylyn, Paperiliiton liittosih-
teeri Petteri Vanhalan ja Me-
talliliiton jäsenen Jorma 
Jurmun. Jokainen ehdokas on 
antanut myöntävän vastauksen 
esitettyyn kutsuun. SAK:n ny-
kyisen puheenjohtajan Lauri 
Ihalaisen seuraajan valitsee 
SAK:n valtuusto kokoukses-
saan 14.–15. toukokuuta. 
IAU:n edustaja SAK:n 121-
paikkaisessa äänivaltaisessa 
valtuustossa on Risto Rauti-
ainen. 

IAU:n hallitus on esittänyt 
edellisen perusteella edustajis-
ton kevätkokouksen esityslis-
talle myös asiakohdan, jossa 
muodostetaan kanta SAK:n 
puheenjohtajavalinnassa ko-
kousevästykseksi valtuuston 
jäsen Rautiaiselle. 

Palkankorotus-
neuvottelut alkavat 
 
IAU 
 
IAU ja Palvelualojen Toimi-
alaliitto ovat sopineet käynnis-
tävänsä työehtosopimuksen al-
lekirjoituspöytäkirjan 2. §:n 
kohdan "Palkankorotukset 
syksyllä 2009" tarkoittamista 
asioista neuvottelut Eteläran-
nassa maanantaina 27. huhti-
kuuta. IAU:n neuvottelukun-
taan kuuluvat Juhani Haapa-
saari, Reijo Hautamäki, Ju-
ha-Matti Koskinen, Esa 
Suokas ja Pekka Kähkönen. 

 
Tulopalveluun osa-
aikatyöntekijöiden 
työehdoista sopi-
mus 
 
RTG Ground Handling Oy 
 
IAU:n ja RTG:n välillä on 
solmittu osa-aikatyötä tekevi-
en kenttäavustajien työehdois-
ta sopimus. Kenttäavustajat 
avustavat yksinmatkustavia 
lapsia RTG:n palveluksessa 
Northportin alihankintana 1. 
kesäkuuta alkaen Helsinki-
Vantaan lentoasemalla. 
 
 
 

Uutisterveisin 
Juhani Haapasaari 

 


