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Northport Oy antoi huhti-
kuussa päättyneiden yt-
neuvottelujen päätökset jul-
ki tämän viikon tiistaina.  
Työntekijöiden kannalta 
päätökset ovat kevään Finn-
air-konsernin yt-kierroksen 
synkimmät. Työnantajan 
ilmoituksen mukaan yhtiö 
irtisanoo 15 henkilöä ja osa-
aikaistaa 138 henkilöä. Pää-
tösten toteuttamisen yksi-
tyiskohdista käydään vielä 
keskusteluja työnantajan ja 
työntekijöiden edustajien 
välillä. 
 
Matkustajapalvelut 

Matkustajapalveluissa yhtiö 
kertoi irtisanovansa seitsemän 
ja osa-aikaistavansa 70 henki-
löä. Lomautukset matkustaja-
palveluissa eivät koske IAU:n 
sopimusalaa. 

Työnantajan haluaa toteuttaa 
myös työnkuvamuutoksia. 
Matkustajapalveluissa Service 
Center Agentin ja lähtöportti-
virkailijan työnkuvat lakkaute-
taan ja tilalle tarjotaan etu-

päässä matkustajaselvitysvir-
kailijan tehtäviä. 
 
Asematasopalvelut 

Asematasopalvelujen osalta ir-
tisanomiset tulevat koskemaan 
kahdeksaa ja osa-aikaistamiset 
68 henkilöä. Lomautukset ei-
vät kohdistu IAU:n sopi-
musalaan myöskään asema-
tasopalveluissa. 

Ilmoitetut työnkuvamuutokset 
koskevat kuutta ramp-ajoneu-
vonkuljettajaa, joiden toimen-
kuvat lakkautetaan ja tilalle 
tarjotaan ensisijaisesti aula-
kuormaajan tehtäviä. Vastaa-
vasti 30 siirtomiehen lak-
kautettavan toimenkuvan tilal-
le ollaan tarjoamassa ramp-
järjestelymiehen työtä. Lisäksi 
työnkuvamuutoksena asema-
tasopalveluihin muodostetaan 
TRC- ja RF-ryhmä. 

Edellisen ohella työnantaja 
kertoi tulevansa osoittamaan 
peruskuormaustehtäviä kaikil-
le asematasopalvelujen työn-
tekijäryhmille, joiden olemas-
sa oleviin toimenkuviin kuor-
mauksen perustehtävä sisäl-
tyy.  

Keskustelut IAU:n sopimus-
alueella 

Yt-päätösten julkaisemisen 
yhteydessä työnantaja ilmoitti 
käyvänsä vielä IAU:n sopi-
musalalla keskusteluja luotta-
mushenkilöiden kanssa työ-
aikasopimuksista. Tavoitteena 
on vähentää irtisanomisten ja 
osa-aikaistamisen määriä. Ai-
kaa keskusteluille on varattu 
vähintään tiistaihin 12.5. saak-
ka. Ne alkoivat tänään. 

IAU:n ja Northportin välillä 
solmittuja ja voimassa olevia 
työaikaa koskevia sopimuksia 
ovat ”Sopimus tasoittuvasta 
työajasta” sekä ”Osa-
aikatyön-tekijöiden työehtoja 
koskeva sopimus”. Sopimuk-
sella tasoittuvasta työajasta on 
poikettu työehtosopimuksen 
jaksotyöajasta päämääränä 
työajan parempi kohdentami-
nen liikenteen ja henkilöstön 
tarpeet huomioiden. Osa-
aikasopimus perustuu työehto-
sopimuksen määräykseen osa-
aikatyöstä, jolla voidaan hoi-
taa lentoliikenteen ruuhka-
huippuja. 

jatkuu seuraavalla sivulla … 
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… jatkoa edelliseltä sivulta 
 
Tasoittuvan työajan sopimus 

Tasoittuvan työajan sopimuk-
sen mukaan vuorojen pituuk-
sista, sijoittumisista ja rytmi-
tyksistä sekä yksilöllisistä työ-
ajoista sovitaan työnantajan ja 
luottamusmiehen kesken työ-
aluekohtaisesti. 

Tänään alkaneiden työaikoja 
koskevien keskustelujen tee-
mana ovat olleet kahteen eril-
liseen osaan jaettujen työvuo-
rojen mahdollisuus. Osapuol-
ten välillä sovittiin, että aluei-
den luottamusmiehet kartoit-
tavat työntekijöiden näkemyk-
set työaluekohtaisesti mahdol-
lisuudesta laatia 1-2 kaksi-
osaista työvuoroa työvuorolis-
taa kohden. Kysymys olisi lo-
kakuun loppuun asti kestäväs-
tä sopimusjaksosta. Sopimuk-
sella pyrittäisiin ensisijaisesti 
säilyttämään mahdollisimman 
usean työntekijän kokoaikai-
nen työsuhde vähintään sopi-
muksen keston ajan. 
 
Osa-aikasopimus 

Työantaja on kertonut liiken-
nerakenteen muutosten johta-
neen tilanteeseen, jossa koko-
aikaisen työn tarve suhteessa 
osa-aikaiseen on vähentynyt. 
Riippuen mihin ratkaisuun 
kaksiosaisten vuorojen osalta 
päädytään, työantaja tekee 
päätöksensä kokoaikaisten 
työsuhteiden irtisanomisten 
määrästä. 

Voimassa olevan osa-
aikatyöntekijöiden työehtoja 
määrittävän sopimuksen mu-
kaan osa-aikatyöhön ei palkata 

kokoaikatyötä hakevia, vaan 
osa-aikatyöntekijät rekrytoi-
daan erillisellä hakumenette-
lyllä. Käytännössä tämä tar-
koittaa sitä, että työntekijälle, 
joka tulee irtisanottua näiden 
yt-neuvottelujen päätösten 
myötä kokoaikaisesta työsuh-
teesta, työantaja tarjoaa irtisa-
nomisajan umpeuduttua sopi-
muksen mukaista osa-
aikatyötä. Tässä yhteydessä 
työntekijän on päätettävä ot-
taako hän vastaan tarjottua 
osa-aikatyötä vai hakeeko hän 
edelleen kokoaikatyötä. 

Mikäli työntekijä hakee edel-
leen kokoaikatyötä, hänen tu-
lee ilmoittautua työttömäksi 
työnhakijaksi työvoimatoimis-
toon saadakseen ansiosidon-
naista työttömyyspäivärahaa. 
Työnantajan on tarjottava työ-
tä tuotannollisella ja taloudel-
lisella perusteella irtisanomal-
leen, työvoimatoimistosta 
edelleen työtä hakevalle enti-
selle työntekijälleen, jos työn-
antaja tarvitsee työntekijöitä 
yhdeksän kuukauden kuluessa 
työsuhteen päättymisestä sa-
moihin tai samankaltaisiin teh-
täviin, joita irtisanottu työnte-
kijä oli tehnyt. 

  
Keskustelu- ja tiedotustilai-
suus Northport Oy:ssä työs-

kenteleville jäsenille 
 

Ammattiosastot 010 ja 012 
järjestävät tiistaina 12. touko-
kuuta kello 17:00 alkaen kes-
kustelu- ja tiedotustilaisuuden 
Northportissa työskenteleville 

jäsenilleen Helsinki Airport 
Congress, lähtöaula 2, Hel-
sinki-Vantaan lentoasema. 

Palkankorotusneu-
vottelut 
 
IAU 
 

Työehtosopimuksen mukaiset 
neuvottelut koskien syksyn 
2009 palkankorotuksia alkoi-
vat maanantaina 27.4. Mo-
lemmat osapuolet katsoivat 
neuvottelujen jatkamisen ja 
ratkaisun hakemisen edellytys-
ten täyttyvän sopimustekstin 
mukaisesti. 
 

Valitus hovioikeuteen 
 
IAU 
 
Ilmailualan Unioni IAU ry:n 
edellinen puheenjohtaja Rai-
ner Hakala, varapuheenjohta-
ja Tapani Kautto ja liittosih-
teeri Alpo Pehkonen ovat va-
littaneet Helsingin hovioikeu-
teen Helsingin käräjäoikeuden 
tuomiosta 30.1.2009. 

Asianosaiset olivat nostaneet 
keskenään samankaltaiset kan-
teet käräjäoikeuteen IAU:ta 
vastaan mm. työsopimustensa 
perusteettomista päättämisistä. 
Käräjäoikeuden tuomiolau-
selmissa jokaisen kantajan 
kaikki kanteet hylättiin. IAU 
on toimittanut hovioikeudelle 
sen pyytämän vastineen teh-
tyihin valituksiin 30.4. 

 
 

Uutisterveisin 
Juhani Haapasaari 

 


