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Työehtosopimusneuvottelut jatkuvat 
 
IAU - Palvelualojen Toimi-
alaliitto 
 
Viime toukokuussa kes-
keytettyjä palkankorotus-
neuvotteluja on jatkettu 
IAU:n ja Palvelualojen Toi-
mialaliiton välillä. Neuvotte-
lut alkoivat kahdella tapaa-
misella viime viikolla ja jat-
kuvat ensi torstaina 24.9. ja 
perjantaina 25.9. 
 

Nykyisen sopimuksen jat-
koedellytykset  

Neuvottelujen lähtökohtana on 
työehtosopimuksen allekirjoi-
tuspöytäkirjan 2.§:n kohta 
”Palkankorotukset syksyllä 
2009”: 

Osapuolet tarkastelevat touko-
syyskuun 2009 aikana sopi-
muksen tavoitteiden toteutu-
mista sekä arvioitavissa olevia 
talouden ja työllisyyden nä-
kymiä lentoliikenteen palve-
luissa. Arvioinnin perusteella 
osapuolet neuvottelevat 
30.9.2009 mennessä lokakuun 
2009 alusta alkavan palkan-
maksukauden alusta toteutet-
tavien palkankorotusten tasos-

ta. Samassa yhteydessä voi-
daan tarkastella edellytyksiä 
sopimuskauden jatkamiseen 
30.4.2010 jälkeiselle ajalle. 

Mikäli palkankorotusten ta-
sosta tai sopimuskauden jat-
kamisen edellytyksistä syntyy 
neuvottelutulos viimeistään 
30.9, hallitus kutsutaan yli-
määräiseen kokoukseen. Jos 
neuvottelutulosta ei synny, 
nykyinen työehtosopimus irti-
sanotaan päättymään syyskuun 
loppuun. 

Työehtosopimuksen irtisano-
misen myötä työehtosopimus-
neuvottelut laajenisivat kos-
kemaan myös tekstikysymyk-
siä. Tätä mahdollisuutta varten 
ammattiosastoilta on pyydetty 
esityksiä sopimustekstimuu-
toksista. 
 

Kierros käynnistyi Teknolo-
giateollisuudesta 

Teknologiateollisuuden sopi-
musalalla, joka neuvotteluai-
kataulujen osalta on vastannut 
omaa sopimusalaamme, syntyi 
uusi työehtosopimus elokuus-

sa. Sopimuskausi on 
1.10.2009 - 30.9.2012. 

1.11.2009 toteutettavista pal-
kankorotuksista, joiden kus-
tannusvaikutus on 0,5 %, sovi-
taan yritys- tai työpaikkakoh-
taisesti. Korotukset voidaan 
sopia myös 1.12.2009 toteutet-
tavana 0,5 %:n yleiskorotuk-
sena, jos paikalliseen sopuun 
ei päästä. Mikäli yrityksen ta-
loudellinen tilanne, tilauskanta 
tai työllisyys on poikkeuksel-
lisen heikko, on yrityksessä 
mahdollisuus sopia, ettei koro-
tusta makseta tai että se siirre-
tään myöhempään ajankoh-
taan. 

Palkankorotusten 1.10.2010 ja 
1.10.2011 tasosta osapuolet 
neuvottelevat huhti- ja touko-
kuussa 2010 ja 2011. Neuvot-
teluihin sisältyy työehtosopi-
muksen irtisanomisoikeus. 
Tekstimuutokset teknologiate-
ollisuudessa koskevat työ-
aikaa, neuvottelukäytäntöjä 
sekä luottamusmiehen roolia 
ja aseman vahvistamista. 
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Vakautussopimuksista neuvotteluja 
 
 
Nortport Oy 
Finnair Catering Oy 
Finnair Cargo Terminal 
Operations Oy 
 
Finnair-konsernin kolmessa 
tytäryhtiössä, Northportissa, 
Finnair Cargossa ja Finnair 
Cateringissa, käydään neu-
votteluja mahdollisuudesta 
solmia määräaikainen va-
kautussopimus työehtosopi-
muksen allekirjoituspöytä-
kirjan 11 §:n mukaisesti. 

 
Konsernin tavoitteet 

Perustana vakautusneuvottelu-
jen käynnistämiselle on ollut 
työnantajan aloite etsiä yt-
neuvottelujen kautta tehtävälle 
työvoiman vähentämiselle 
vaihtoehtoja, joista voisi koos-
tua Finnair-konsernin tytäryh-
tiöilleen asettama säästötavoi-
te. 

Työvoiman vähentämisen kei-
noina irtisanomisten ohella 
työantaja on tuonut esiin ns. 
kumppanuusjärjestelyt. Ne pe-
rustuvat tuotannon järjestämi-
seen tukeutumalla ulkopuoli-
seen työvoimaan eli alihankin-
taan ja vuokratyöhön. 

Northportin säästötavoite hen-
kilöstökuluissa on 5,6 miljoo-
naa euroa ja Cargossa 1,6 mil-
joonaa euroa IAU:n sopi-

musalalla vuoden 2010 lop-
puun mennessä. Cateringissa 
työnantaja on ilmoittanut sääs-
tötavoitteeksi 4,9 miljoonaa 
euroa. 
 

Sopimusluonnoksia 

Neuvottelut vakautussopimuk-
sista ovat alkaneet työnantajan 
pyydettyä sopimusluonnosesi-
tyksiä työntekijäpuolelta. 
Northportissa työntekijäpuo-
len luonnos on jätetty työnan-
tajan arvioitavaksi 27.8. ja Ca-
teringissa 9.9. Cargossa neu-
vottelut käynnistyvät huomen-
na 23.9. Työntekijäpuolen 
luonnosta ei ole vielä jätetty. 

Esitykset noudattelevat pääpe-
riaatteiltaan Finnair Teknii-
kassa elokuussa syntynyttä 
vakautussopimusmallia. Työn-
tekijät sitoutuvat säästötavoit-
teeseen ja työnantaja rajoittaa 
työvoiman vähentämistoimen-
piteitään sopimuskauden 2010 
loppuun saakka. Jos työnanta-
ja joutuu vähentämään työ-
voimaa tuotannollisin ja ta-
loudellisin perustein kesken 
vakautussopimuksen voimas-
saoloajan, sopimus purkautuu 
ja siihen mennessä kertyneet 
säästöt erääntyvät maksetta-
vaksi työntekijöille.  

Työnantaja antaa vastaesityk-
sensä vakautussopimusluon-

noksiin lähipäivinä. Sopimus-
luonnosten pohjalta neuvotte-
luja on mahdollisuus jatkaa 
pyrkimyksenä yhteinen luon-
nos, jonka molemmat osapuo-
let voivat alistaa päätöksente-
kojärjestelmilleen. 
 

Päätökset 

IAU:n osalta neuvottelutulok-
set tulevat ammattiosastojen 
johtokuntien käsitteleviksi. Jos 
vakautusneuvotteluissa ei syn-
ny yhteistä neuvottelutulosta, 
käsiteltäväksi jää työnantajan 
viimeinen esitys. 

Northportissa, Cargossa ja Ca-
teringissa toimii kaksi IAU:n 
ammattiosastoa, Suomen Si-
viililentoliikennevirkailijoiden 
Liitto 010 ja Siviililentoliiken-
teen Työntekijät 012. Johto-
kunnat voivat tehdä päätökset 
hyväksymisestä tai hylkäämi-
sestä itse, edustuksellisen de-
mokratian periaatteella, tai 
niin tarpeelliseksi katsoessaan, 
alistaa ne jäsenäänestykseen. 

Mikäli vakautussopimusluon-
nos tulee hyväksytyksi edellä 
esitetyin kriteerein, ne tulevat 
tämän jälkeen Palvelualojen 
Toimialaliiton ja IAU:n hy-
väksyttäviksi Lentoliikenteen 
palveluja koskevan työehtoso-
pimuksen paikallisiksi osiksi.  
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Liitot jäivät erimielisiksi 
 
Northport Oy 
RTG Ground Handling Oy 
 
IAU ja Palvelualojen Toimi-
alaliitto ovat käsitelleet 
kuutta liittotasolle siirtynyt-
tä erimielisyyttä. Liitot eivät 
löytäneet niihin yhteistä rat-
kaisua, joten riita-asiat ete-
nevät jatkossa oikeusteitse. 

 
Työvoiman vähentämisjär-
jestys 

Northportissa syntyi erimieli-
syys työnantajan ja työnteki-
jöiden välillä työvoiman vä-
hentämisjärjestyksestä viime 
keväänä työnantajan irtisanot-
tua työntekijöitä tuotannolli-
siin ja taloudellisiin syihin ve-
doten. Kiistaa yritettiin rat-
kaista osapuolten välillä mm. 
valtakunnansovittelija Juhani 
Saloniuksen johtamassa va-
paaehtoisessa sovittelussa. 

Northportin pääluottamusmies 
Pekka Kähkönen on riitaut-
tanut työnantajan menettelyn 
sovitteluratkaisun jälkeen. 
Laadituissa erimielisyysmuis-
tioissa asia on jaettu kahteen 
osaan. Yhtäältä pääluotta-
musmies katsoo, ettei hän ole 
saanut kaikkea työvoiman vä-
hentämisjärjestykseen liittyvää 
tietoa, jotta hän olisi voinut 
omalta osaltaan valvoa tehdyn 
sopimuksen toteutumista.   
Toisaalta hänellä on syy epäil-
lä, että työnantaja on rikkonut 

vapaaehtoisessa sovittelussa 
hyväksyttyä sovintoratkaisua. 

 
Sopimusalarikkomukset 

Neljä liittojen välillä käsitel-
lyistä erimielisyyksistä on pe-
räisin RTG:stä. Jokainen niistä 
koskee työehtosopimuksen 
soveltamisalaa. 

RTG:n pääluottamusmies Ari 
Kääriäisen kanta RTG:n Sta-
tion Managerin, Station Assi-
tant Managerin, Ramp Mana-
gerin ja Ramp Asssistant Ma-
nagerin tehtävistä on, että niis-
sä tulee noudattaa Lentoliiken-
teen palveluja koskevaa työeh-
tosopimusta. Sama koskee 
myös asemapalvelupäällikön 
työtä nykymuodossaan. Hei-
dän työstään yli 50 % on työ-
tä, joka on päällikkövirkaili-
jan, vastaavan virkailijan ja 
liikennevirkailijan työtä työ-
ehtosopimuksen palkkaryh-
mittelyn mukaisesti. 

Ratkaisuksi näihin kahteen 
erimielisyyteen IAU esitti, että 
asioissa edetään työehtosopi-
muksen 60. §:n 2. kohdan mu-
kaisesti; työt kuvataan ja työn 
arviointiryhmä arvioi ne viivy-
tyksettä. Tämän jälkeen työt 
lisätään osaksi palkkaryhmit-
telyluetteloa. 

Kolmas RTG:n erimielisyys, 
joka jäi ratkaisematta, koskee 
yhtiön Kajaanissa suorittamaa 
tulopalvelutoimintaa, jossa 
RTG on Northport Oy:n ali-

hankkija. Lentoliikenteen pal-
veluja koskevan työehtosopi-
muksen 16. §:n mukaisesti 
alihankkijan on noudatettava 
Lentoliikenteen palveluja kos-
kevaa työehtosopimusta vas-
taavalla tavalla kuin työnanta-
jan, tässä tapauksessa North-
portin, joka ao. töitä teettää.  

Viimeinen tällä erää liittojen 
välillä käsitelty erimielisyys 
koskee RTG:n maapalveluteh-
tävissä sovellettavaa työehto-
sopimuksesta Kajaanin ja 
Kuusamon lentoasemilla. 
Työantajan edustaja on aiem-
min ilmoittanut, ettei ko. ase-
milla noudateta Lentoliiken-
teen palveluja koskevaa sopi-
musta, vaan työehdot on sovit-
tu paikallisesti työntekijöiden 
kanssa. Edelleen työnantaja 
katsoo työntekijöiden sopi-
muspalkan muodostuvan kes-
kimäärin suuremmaksi kuin 
työehtosopimuksen mukainen 
palkkaus työssä olisi. Pääluot-
tamusmies Kääriäiselle ei kui-
tenkaan ole annettu kaikkea 
tietoa, jonka hän tarvitsee asi-
an selvittämiseksi. 

 

 

 

Uutisterveisin 

Juhani Haapasaari

 


