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Finnair Cargo Terminal 
Operations Oy 
Servisair Finland Oy 

 
Yhteistoimintalain mukaiset 
neuvottelut ovat jo meneil-
lään sopimusalallamme vii-
dessä yrityksessä. Aikai-
semmin yt-neuvottelut käyn-
nistäneiden Finnair Teknii-
kan, Northport Oy:n ja 
Finnair Catering Oy:n lisäk-
si RTG Ground Handling Oy 
ja Finnair Cargo Terminal 
Operations Oy ovat aloitta-
neet neuvottelunsa kuluvalla 
viikolla. Servisair Finland 
Oy käynnistää neuvottelunsa 
ensi viikolla. Kaikkien neu-
vottelujen syyksi on ilmoitet-
tu tuotannolliset ja taloudel-
liset seikat ja kestoksi vähin-
tään 6 viikkoa. 
 
RTG Ground Handling Oy 
RTG Ground Handlingin yt-
neuvottelut alkoivat 25.11. 
Niiden piirissä on yhtiön Hel-

sinki-Vantaan tulopalvelun 
koko henkilöstö, 36 työnteki-
jää ja 5 toimihenkilöä. 
Neuvottelujen täsmällisem-
mäksi syyksi työnantaja on il-
moittanut nykyisen toiminta-
mallin loppumisen ja sopimus-
kumppaneiden sopimusten 
päättymisen 31.5.2009. RTG 
Ground Handling on ehtinyt 
toimia Northport Oy:n ja SAS 
Ground Service Oy:n tulopal-
velujen alihankkijana huhti-
kuusta 2007 alkaen. 
 
Finnair Cargo Terminal 
Operations Oy 
Yhtiön yt-neuvottelut alkoivat 
26.11. yhtäaikaisesti konsernin 
toisen rahtiyhtiön, Finnair Car-
go Oy:n, kannssa. Syyksi neu-
votteluihin on ilmoitettu rah-
timäärien putoaminen. Neuvot-
teluissa käsiteltävät suunnitel-
mat saattavat toteutuessaan 
merkitä henkilöstömäärän vä-
henemistä kaikissa henkilöstö-
ryhmissä yhteensä 71 henkilöl-
lä vuoden 2009 aikana. Tämän 
lisäksi mahdolliset lomautuk-

set koskisivat noin 300 henki-
löä. Terminal Operationsin 
osalta muutoksien arvioidaan 
koskettavan rahtivarastoa sekä 
operatiivisia toimistoja Helsin-
gissä, Turussa ja Tampereella. 
Lisäksi Terminal Operations 
on neuvotellut oman asema-
tasotoimintansa luovuttamises-
ta Helsinki-Van-taalla North-
port Oy:lle. Liiketoiminnan 
luovutuksen suunniteltu ajan-
kohta on 1.1.2009. Liikkeen-
luovutus merkitsee asemataso-
toimintojen koko henkilöstön 
siirtymistä uuden työnantajan 
palvelukseen.  
 

Servisair Finland Oy 

Servisairissa yt-neuvottelut al-
kavat 1.12. Yhtiö on ilmoitta-
nut säästötavoitteekseen tason, 
joka vastaa noin 25 henkilö-
työvuotta. Toimenpiteiden 
kohteena voivat työnantajan 
ilmoituksen mukaan olla kaik-
ki yrityksen työntekijät ja toi-
mihenkilöt.
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IAU mukaan kuljetusliittoyhteistyön jatkoselvitykseen 

Edustajiston syyskokous 
 
Edustajisto 
 
IAU:n edustajisto kokoontui 
sääntömääräiseen syyskoko-
ukseensa 21. marraskuuta. 
Kokouksessa päätettiin lii-
ton sääntöjen sille määrämät 
asiat. Näitä ovat toiminnan 
ja talouden suuntaviivat, 
ammattiosastojen liitto-
jäsenmaksun suuruus ja sii-
tä työtaistelurahastoon ra-
hastoitava osuus sekä liiton 
hallinon ja asiantuntijoiden 
palkkiot. Lisäksi edustajisto 
teki päätöksen kuljetusliit-
toyhteistyön jatkoselvityk-
seen osallistumisesta halli-
tuksen esityksestä. 
 
Toiminnan suuntaviivat 
vuodelle 2009 

Yleistä 
Lentoliikenteen toimialan 
voimakasta kasvua Suomessa 
ovat ylläpitäneet lähinnä Finn-
airin viime vuosien mittavat 
investoinnit. Maailmantalou-
den kehityksessä syksyn 2008 
kuluessa tapahtuneella dra-
maattisella muutoksella tullee 
kuitenkin olemaan negatiiviset 
vaikutuksensa niin Finnairin 
kuin muidenkin lentoyhtiöiden 
talouteen. Tämä johtanee 
IAU:n jäsenten työllisyyden 
heikkenemiseen ensivuoden 
kuluessa.  
Ammattiosastoja tulee ole-
maan vuoden 2009 alussa yksi 

vähemmän kuin vuotta aiem-
min ammattiosastojen 006 ja 
008 lopetettua toimintansa ja 
perustettua yhdessä uuden 
ammattiosaston, Ilmailualan 
Maapalvelutyöntekijät ILMA 
ry 007:n. 
Ammattiosastojen yhteenlas-
kettu jäsenmäärä 31.10.2008 
oli 3 759, joista maksavien jä-
senten määrä 3 078. Lentolii-
kenteen toimialan synkkenevät 
talousnäkymät saattavat kään-
tää liitomme jäsenkehityksen 
viime vuosien hitaasta kasvus-
ta vähenevälle uralle vuonna 
2009. 

Hallinto, toimisto, edustukset 
ja yhteistyöelimet 
Liiton hallinnon, toimiston, 
edustusten ja yhteistyöelinten 
osalta ei ole odotettavissa 
muutoksia ensi vuoden aikana. 
Hallinto on valittu kevääseen 
2011 saakka. Toimistossa 
työskentelee yhteensä kuusi 
henkilöä; nykyinen puheen-
johtajisto luottamustoimisina 
sekä sopimussihteeri, työym-
päristösihteeri ja taloussihtee-
ri. Liiton edustukset ja yhteis-
työelimet säilyvät ennallaan. 

Sopimustoiminta 
Nykyinen lentoliikenteen pal-
veluja koskeva työehtosopi-
mus on allekirjoitettu yhdessä 
Palvelualojen Toimialaliiton 
kanssa 15.10.2007. Sopimus-
kausi on 1.10.2007 - 
30.4.2010. 

Palkankorotuksista neuvotel-
laan huhti-toukokuun 2009 ai-
kana. Neuvottelujen kohteena 
ovat syksyn 2009 korotukset. 
Mikäli neuvotteluissa ei päästä 
yksimielisyyteen, voi kumpi-
kin sopimusosapuoli irtisanoa 
työehtosopimuksen päätty-
mään 30.9.2009. 
Työehtosopimuksen mukaisia 
yrityskohtaisia sopimuksia 
solmitaan liiton, ammattiosas-
tojen ja pääluottamusmiesten 
toimesta jäsenten edut huomi-
oon ottaen. 

Sopimusten ja lakien valvonta 
Työpaikoilla tapahtuvan so-
pimusten ja lakien valvonnan 
keskeisin ryhmä ovat työnteki-
jöiden keskuudestaan valitse-
mat luottamushenkilöt. Heistä 
pääluottamusmiehet ja työsuo-
jeluvaltuutetut ovat suorassa 
toimintasuhteessa liittoon. 
Suurilla työpaikoilla merkittä-
vä asema on myös työalueiden 
luottamusmiehillä ja työsuoje-
luasiamiehillä. He toimivat 
ammattiosastojen alaisuudes-
sa. 
Liitto myöntää harkintansa 
mukaan oikeusapua ammatti-
osaston esityksestä yksittäisil-
le ammattiosastojen jäsenille. 
Liiton yhteistyösopimus La-
kiasiaintoimisto Kasanen & 
Vuorinen Oy:n kanssa on 
edelleen voimassa. 
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…jatkoa edelliseltä sivulta 
 

Viestintä ja koulutustoiminta 
Viestintään ei ole suunniteltu 
muutoksia ensi vuodelle. Lii-
ton pää-äänenkannattajana jat-
kaa Unioni –lehti kuudella 
vuosittaisella numerollaan. 
Ajankohtaistiedote Uutiskirje 
Jäsenille toimitetaan tarpeen 
mukaan. Liiton internet-sivut 
seuraavat sekä liiton omia että 
yleisempää kiinnostusta herät-
täviä työmarkkinoiden asioita 
ja ilmiöitä. 
Koulutustoiminta perustuu 
pääosin edelleen Kiljavan 
Opiston kurssitarjontaan. Tar-
vittaessa liitto voi järjestää 
myös itse tai yhdessä muiden 
tahojen kanssa omaa koulutus-
ta. 
 
Talouden suuntaviivat vuo-
delle 2009 

Vuosi 2008 
Tämän vuoden alussa liiton ta-
loudellisesta tuloksesta arvioi-
tiin tulevan ylijäämäinen. Ti-
likauden 1.1.2008 - 30.9.2008 
toteutuma noudattelee arvioita 
kyseisenä ajanjaksona. Mah-
dollisella ylijäämällä voidaan 
kasvattaa sekä toimintapää-
omaa että työtaistelurahastoa. 

Tulot ja menot 
Liiton tulot pohjautuvat pää-
osin ammattiosastojen mak-
samaan liittojäsenmaksuun. 
Tänä syksynä alkaneen yleis-
maailmallisen finanssikriisin 
vaikutuksia Suomen lentolii-
kenteeseen ja alan työllisyysti-
lanteeseen on vaikea ennakoi-
da. Varovainen arvio on, että 

liiton maksavien jäsenten 
määrä tulee laskemaan ensi 
vuonna noin 5 %.  
Menorakenne säilyy tämän 
vuoden kaltaisena. Liiton me-
nojen suurin kuluerä ovat hen-
kilöstökulut. Vuonna 2009 
henkilöstökulut nousevat vuo-
den 2008 tasolta työehtosopi-
muksella sovittujen palkanko-
rotusten vuoksi. Muut me-
noerät, kuten ostopalvelut, 
noussevat yleisen kustannus-
tason nuosun mukaisesti. 

Omaisuus ja lainat 
Liiton omaisuustaseeseen ei 
ole odotettavissa suuria muu-
toksia vuoden 2009 aikana. 
Lainoja hoidetaan lyhennys-
suunnitelmien mukaisesti. 

Alustava arvio 2009 tuloksesta 
Alustavassa arviossa vuoden 
2009 tilikauden tulos tulee 
olemaan ylijäämäinen. Arvio 
pohjautuu seuraaviin oletuk-
siin: 

- maksavien jäsenten 
keskimääräinen taso 
putoaa 5 %:lla vuoden 
2008 tasosta 

- ammattiosastojen liit-
tojäsenmaksu säilyy 
1,25 %:n suuruisena 

- henkilöstökulut muo-
dostuvat liiton toimis-
ton nykyisen henkilö-
kuntarakenteen pohjal-
le 

- lainoja lyhennetään 
suunnitelmien mukai-
sesti 

Ammattiosastojen liitto-
jäsenmaksu ja työtaistelura-
hasto 
Edustajisto päätti säilyttää 
ammattiosastojen liittojäsen-
maksun ensi vuonna ennallaan 
eli 1,25 %. Työtaistelurahas-
toon rahastoitavaksi osuudeksi 
päätettiin 61 098 euroa. Mo-
lemmat päätökset noudattivat 
hallituksen esitystä. 
 

Hallinnon ja asiantuntijoi-
den palkkiot 
Edustajisto päätti hallituksen 
esityksen mukaisesti korottaa 
edustajiston, hallituksen ja asi-
antuntijoiden palkkioita ja ku-
lukorvauksia. Korotukset ovat 
keskimäärin 4 % ja noudatta-
vat SAK:n toimihenkilöiden 
työehtosopimuksen kototuslin-
jaa. 
 
Kuljetusliittoyhteistyö  
Edustajiston syyskokouksessa 
piti puheenvuoron myös Harri 
Melin, joka on valmistellut 
kuljetusliittojen toimeksian-
nosta yhteistyöselvityksen. 
Loppuraportissaan Melin esit-
tää kuljetusliittojen yhteistyön 
syventämistä aina yhdistymi-
seen asti. 
Melinin puheenvuoron jälkeen 
edustajisto keskusteli asiasta 
ja päätti IAU:n osallistuvan 
myös hankkeen jatkovalmiste-
luihin. 
 

 
Uutisterveisin 

Juhani Haapasaari 
 


