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Hallitus päätti kokoukses-
saan 7.10. muuttaa pääluot-
tamusmiesten nykyistä yh-
teiskokouskäytäntöä heidän 
esityksensä mukaisesti. Vuo-
sittaisia kokouksia on jatkos-
sa kymmenen. 
 
Aikaisemmat käytännöt 
Vuonna 2006 aloitti toimintan-
sa edunvalvontavaliokunta, jo-
hon kutsuttiin sopimusalu-
eemme kymmenen suurimman 
yrityksen pääluottamusmiehet 
ja työsuojeluvaltuutetut. Se 
kokoontui vuodessa kymme-
nen kertaa. Kokousten luku-
määrä pudotettiin kuuteen seu-
raavana vuonna luottamushen-
kilöiden määrän kasvettua 
voimakkaasti. 
 
Aloite ammattiosasto 006:lta 
Hallituksen kesäkuun kokouk-
sessa käytiin keskustelu Lento-
liikenteen Maapalvelutyönteki-
jät LeMa ry 006:n aloitteesta, 
joka koski pääluottamusmies-

ten keskinäisten tapaamisten 
muotoa ja sisältöä. Keskuste-
lun pohjalta hallitus teki pää-
töksen, jonka mukaan pääluot-
tamusmiehet valmistelevat hal-
lituksen lokakuun kokoukseen 
esityksen pääluottamusmiesten 
yhteistyön tiivistämiseksi. Pää-
luottamusmiehet olivat koolla 
30.9. 
 
Pääluottamusmiesten esitys 
Pääluottamusmiehet ovat pe-
rustelleet nyt hyväksyttyä esi-
tystään seuraavasti: 
”Yhtiöittäminen ja ulkoistami-
nen ovat tuoneet alallemme lu-
kuisia uusia pääluottamusmie-
hiä, jotka kokevat tarvetta tii-
viimpään yhteistyöhön jo alal-
la pidempään toimineiden hen-
kilöiden kanssa. Tästä johtuen 
ehdotamme IAU:n hallituksel-
le erillisen pääluottamusmies-
jaoksen perustamista tapaa-
misineen.” 
Pääluottamusmiesten kokouk-
set limittyvät jatkossa hallituk-
sen kokousten väliin. Kokouk-
sista kahdeksan pidetään pää-

luottamusmiesten kesken ja 
kaksi järjestetään yhdessä työ-
suojeluvaltuutettujen kanssa. 
Kokousten koollekutsujana ja 
puheenjohtajana toimii Reijo 
Hautamäki. Tällä hetkellä 
IAU:n sopimusalan yrityksissä 
toimii 24 pääluottamusmiestä. 
 
Työsuojeluvaltuutettujen yh-
teistyö 
Pääluottamusmiesten uusi yh-
teistyömalli muuttaa edunval-
vontavaliokunnan työskente-
lyä. Nykymuodossa edunval-
vontavaliokunta kokoontuu en-
si vuonna ainoastaan kahdesti. 
Muutoksen vuoksi valiokun-
nan työskentelyyn osallistu-
neiden työsuojeluvaltuutettu-
jen yhteistoiminnan uudelleen-
järjestäminen on myös ajan-
kohtaista. 
Hallitus odottaa työsuojeluval-
tuutettujen käyvän asiasta kes-
kustelun ja tekevän oman esi-
tyksensä, miten heidän koko-
uksensa on syytä tulevaisuu-
dessa järjestää.
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Kuljetusliittojen yhteistyö 

Selvitysmiehen raportti julkaistiin 
 
IAU 
 
Seitsemän kuljetusalan am-
mattiliiton yhteisesti ni-
meämä selvitysmies profes-
sori Harri Melin on saanut 
liittojen yhteistyötä kartoit-
tavan raportinsa valmiiksi. 
Se julkaistiin eilen 9.10. Paa-
sitornissa järjestetyssä liitto-
jen hallitusten yhteiskoko-
uksessa. Selvitystyön perus-
teella Melin esittää, että kul-
jetusalan liitot käynnistävät 
valmistelutyön uuden Logis-
tiikka-alan ammattiliiton 
(LAL) perustamiseksi. Pää-
töksen uuden liiton mahdol-
lisiin jatkovalmisteluihin 
osallistumisesta tekee IAU:n 
osalta edustajisto. 
 
Taustaa 
IAU:n hallitus päätti tämän 
vuoden ensimmäisessä koko-
uksessaan liiton osallistuvan 
kuljetusliittojen selvitystyö-
hön, jolla kartoitetaan järjestö- 
ja työmarkkinakentän vaiku-
tuksia liittojen toimintaan. 
IAU:n lisäksi selvitystyössä 
ovat olleet mukana Auto- ja 
Kuljetusalan Työntekijäliitto 
AKT ry, Suomen Merimies-
Unioni SMU ry, Rautatievir-
kamiesliitto RVL ry, Veturi-
miesten liitto VML ry, Posti- 
ja logistiikka-alan unioni PAU 
ry ja Suomen Lentoemäntä- ja 
Stuerttiyhdistys SLSY ry. 
Mukana olevien liittojen yh-
teinen jäsenmäärä on 106 000 

henkeä. Heistä työmarkkinoi-
den käytettävissä on noin 
70 000. 
 
Perusteet uuden liiton ra-
kentamiseksi 
Uuden logistiikka-alan am-
mattiliiton perustamista puol-
taviksi tekijöiksi Melin luette-
loi mm. seuraavat tekijät: 1) 
Uusi liitto kokoaa logistiikka-
alan nykyistä suuremmaksi ja 
tehokkaammaksi jäsenistönsä 
edunvalvojaksi. 2) Uusi liitto 
vahvistaa merkittävällä tavalla 
alan työntekijöiden sopimus-
toimintaa. Se on vahva sopija-
osapuoli ja järjestövoimaltaan 
merkittävä toimija. Uusi liitto 
tuo pienille sopimusaloille 
suuren liiton vahvuudet. Uu-
dessa liitossa eri sektoreiden / 
työehtosopimusten yhteiset ra-
japinnat tuovat lisää voimaa 
sopimustoimintaan ja paikalli-
selle tasolle. 3) Liitto voimis-
taa solidaarisuutta logistiikka-
alan työntekijöiden kesken, se 
kokoaa eri ammattialoilla toi-
mivia ja saavuttaa nopeasti tu-
hansia aktiiveja. 4) Liitto te-
hostaa jatkuvasti lisääntyvää 
kansainvälistä edunvalvontaa. 
5) Liitto kokoaa laajan osaa-
misen saman katon alle, sa-
malla erikoisalojen osaaminen 
tulee koko logistiikka alan 
käyttöön. 6) Uudella liitolla on 
alueorganisaatio palvelemassa 
jäseniä, luottamusmiehiä ja 
ammattiosastoja. 7) Se lisää 
myös alan työntekijöiden yh-

teiskunnallisen vaikuttamisen 
mahdollisuuksia. 8) Uusi liitto 
pystyy tarjoamaan jäsenistölle 
entistä parempia palveluja ja 
jäsenetuja nykyistä tehokkaa-
min ja edullisemmin. 
 
Poimintoja esityksestä 

Sektorimalli 
Selvitysmies esittää, että Lo-
gistiikka-alan ammattiliitto 
rakennetaan sektorimallin mu-
kaan.  Mahdollinen sektori-
malli uudessa liitossa voisi ol-
la esimerkiksi: 1) Autoliiken-
nesektori, 2) Ilmailualan sek-
tori (IAU, Lentoemännät ja 
stuertit), 3) Merenkulun sekto-
ri, 4) Postialan sektori, 5) Rau-
tatieliikennesektori (Veturi-
miehet, Rautatievirkamiehet).  
Mahdollisesta sektorimallista 
sovitaan yhdessä. Kukin sek-
tori vastaa omasta sopimus-
toiminnasta, sektorit voivat 
jakautua sisäisesti omiksi so-
pimusaloikseen 

Hallinto ja toimintatapa  
Liiton päättävien elinten ra-
kenne ja valintatapa sovitaan 
yhdessä tasavertaisesti. 
Liiton toimintakulttuuri perus-
tuu yhdessä rakennetuille ja 
hyväksytyille arvoille. Uusi 
liitto luo uusia mahdollisuuk-
sia liittojen henkilökunnalle 
työtehtävien kehittämiseksi. 
 
(jatkuu seuraavalla sivulla)
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Uusi ammattiosas-
to IAU:n jäseneksi 
 

Ilmailualan Maapalvelu-
työntekijät ILMA ry 007 
 
IAU:n hallitus hyväksyi koko-
uksessaan 7.10. liiton uudeksi 
jäseneksi Ilmailualan Maapal-
velutyöntekijät ILMA ry:n. 
Uuden ammattiosaston nume-
roksi valittiin 007. 
Uuden ammattiosaston lähtö-
kohtana on ollut yhdistää Len-
toliikenteen Maapalvelutyön-
tekijät LeMa ry 006:n ja Ul-
komaisten Lentoyhtiöiden 
Työntekijät / ULT ry 008:n 
toiminta. Uudessa ammatti-
osastossa on n. 350 henkilöjä-
sentä. Jäsenistön suurimmat 
työnantajat ovat SAS Ground 
Services Finland Oy (SGS) ja 
Servisair Finland Oy. 
 
 
 

Työehtosopimuk-
sen 2. painos 
internetissä 
 

IAU 
 
IAU:n internetsivuilla on jul-
kaistu 2. painos Lentoliiken-
teen palveluja koskevasta työ-
ehtosopimuksesta 1.10.2007–
30.4.2010. Se löytyy osoittees-
ta www.iau.fi > Työehtosopi-
mukset. 
 

Selvitysmiehen raportti … , 
jatkoa edelliseltä sivulta 
 
Uuden liiton hallinnosta, so-
pimustoiminnan rakenteista ja 
toimintaperiaatteista sekä ta-
loudesta sovitaan valmistelun 
seuraavassa vaiheessa. Sopi-
mustoiminta hoidetaan sekto-
reittain. Eri sektoreiden tehtä-
vät ja työnjako sovitaan jatko-
valmistelun yhteydessä. 

Ammattiosastot 
Ammattiosastot ja luottamus-
miesjärjestelmä säilyvät ennal-
laan sektoreiden alla. Uudessa 
liitossa on noin 300 ammatti-
osastoa. Ammattiosastot ovat 
edelleen toiminnan perusyk-
sikköjä. Ammattiosastojen ra-
kenteet ja organisoimisperiaat-
teet pysyvät ennallaan. Am-
mattiosastojen toimintaedelly-
tykset on turvattava, samalla 
tulee myös selkeyttää osasto-
jen rooli edunvalvonnassa. 

Työttömyyskassa 
Liitto perustaa oman työttö-
myyskassan. Nykyiset työttö-
myyskassat kootaan yhdeksi 
logistiikka-alan työttömyys-
kassaksi. Uuden kassan jä-
senmäärä on noin 70 000. 

Valmistelutyöt 
Uuden liiton perustamiseen 
tähtäävän työn valmistelu aloi-
tetaan talvella 2009. Talven 
kuluessa valmistellaan uuden 
liiton hallintomallia, sopimus-
toimintaa ja taloutta. Näitä 
varten perustetaan tarvittavat 
valmistelutyöryhmät. 
Uuden liiton säännöt laaditaan 
valmistelutyön pohjalla synty-
neiden linjausten mukaisesti.  

Logistiikka-alan ammattiliiton 
perustamiselle ei tässä vai-
heessa sovita mitään tarkkaa 
päivämäärää. Työ uuden liiton 
rakentamiseksi aloitetaan vä-
littömästi. 
 
Selvitystyö edustajiston käsi-
teltäväksi 
Selvitysmies Melinin raportti 
on toimitettu edustajiston jä-
senille kokonaisuudessaan. 
IAU:n hallitus tekee edustajis-
tolle esityksen käydä keskus-
telu raportin kuvaamaan val-
mistelutyöhön osallistumisesta 
edustajiston sääntömääräisessä 
syyskokouksessa. 
Logistiikka-alan ammattiliiton 
jatkovalmisteluihin osallistu-
misesta on päätettävä viimeis-
tään tammikuussa 2009. Var-
sinaiset liittojen itsenäiset pää-
tökset uuden liiton perustami-
seksi ja entisten lakkauttami-
seksi tulevat ajankohtaisiksi 
vasta, kun uuden liiton perus-
tamiseksi tähtäävä valmistelu-
työ on täysin valmis. Raportti 
ei aseta työlle tavoitteellista 
aikataulua.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Uutisterveisin 

Juhani Haapasaari 
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