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Yt-neuvotteluja 

päätökseen 
 

Swissport Finland Oy 

Suomen Transval Oy  

Swissportissa kesäkuun alussa 

käynnistyneet ja matkustaja-

palveluja koskeneet yt-neuvot-

telut on saatu päätökseen. 

Työnantaja arvioi alkujaan 

henkilövaikutusten olevan 

enintään 13 henkilötyövuotta 

IAU:n sopimusalalla. 

Neuvotteluihin sisältyneiden 

henkilöstökartoitusten myötä 

vähennystarve pieneni kuiten-

kin merkittävästi. Neuvottelu-

jen päätyttyä työnantaja on il-

moittanut henkilöstön vähen-

nystarpeen olevan 1-2 henki-

löä.  

Transvalin yt-neuvottelut kos-

kivat Finnair Technical Servi-

cen toimipistettä Helsinki-

Vantaalla. Työnantajan neu-

votteluista antaman selvityk-

sen mukaan lentoliikenteen 

palveluja koskevan työehtoso-

pimuksen soveltamisalalla tul-

laan irtisanomaan enintään 

kuusi työntekijää. 

Lisäksi Transval lomauttaa 

työntekijöitä määräaikaisesti 

siten, että lomautuksista koos-

tuu enintään 15 työntekijän 

työpanos 30.11.2016 mennes-

sä. 

Yrityksissä 

muutoksia 
 

Nordic Regional Airlines Oy 

Priority Aero Maintenance 

Finland Oy 

Swissport Finland Oy 

Lentoliikenteen palveluja kos-

kevan työehtosopimuksen so-

veltamisalalla on tapahtunut 

kesän aikana useita yritysjär-

jestelyjä, joiden myötä työnan-

tajien nimet tai omistajat ovat 

vaihtuneet. Vaihdokset eivät 

toistaiseksi ole kuitenkaan 

vaikuttaneet työntekijöiden 

työsuhteisiin. 

Flyben nimi muuttui 16.6. al-

kaen Nordic Regional Air-

lineksi iso-britannialaisen Fly-

be Plc:n vetäydyttyä kumppa-

nuudesta Finnairin kanssa. 

IAU:n jäsenet työskentelevät 

yhtiön tekniikassa, joka jäi nyt 

täysin Finnairin omistukseen. 

Niin ikään 16.6. tapahtui myös 

toinen tekniikkaa koskeva 

muutos, kun Blue1:n tekniikka 

siirtyi Priority Aero Main-

tenancelle. Kyseessä oli liik-

keen luovutus. 

Maapalvelujen puolella Swiss- 

port puolestaan ilmoitti tä-

nään, että sen koko konsernin 

omistus on siirtynyt ranskalai-

selta PAI Partnersilta kiinalai-

selle HNA Groupille. 

Airpron pääluot-

tamusmiesvaalit 

12.8. - 19.8. 
 

Airpro Oy  

IAU:n liityttyä mukaan sopi-

jaosapuoleksi Airpron työeh-

tosopimukseen yhtiössä järjes-

tetään pääluottamusmiesvaalit. 

Vaaleihin ilmoittautui kolme 

ehdokasta ennen ehdokasaset-

telun päättymistä 30.7. 

Varsinaiset vaalit toteutetaan 

sähköisesti IAU jäsensivujen 

kautta. Äänestämisaika alkaa 

keskiviikkona 12.8. kello 12 ja 

päättyy keskiviikkona 19.8. 

kello 12. 

Airpron työehtosopimuksessa 

osallisena olevilla ammattilii-

toilla on pääluottamusmiehen 

valinnan lisäksi mahdollisuus 

valita jäsenmääränsä mukaan 

myös muita luottamusmiehiä. 

Tämä valintaprosessi käynnis-

tetään IAU:n osalta pääluot-

tamusmiehen valinnan jälkeen 

myöhemmin syksyllä. 

Airpron työehtosopimus löy-

tyy nyt myös IAU:n net-

tisivuilta: 

www.iau.fi 

> Työ 

> Työehtosopimukset 

  

http://www.iau.fi/

