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Kilpailutus käynnisti yt-

neuvottelut ISS:ssä 

IAU neuvottelee 

turvatarkastaji-

en työehdoista 
 

ISS Aviation Oy 

Swissport Finland Oy 
 

ISS aloitti Helsinki-Vantaan 

asematason ja matkustajapal-

velun työntekijöitä ja hallin-

non tukipalvelun toimihenki-

löitä koskevat yt-neuvottelut 

23.1. Syyksi työnantaja ilmoit-

ti lentoyhtiö Lufthansan järjes-

tämän kilpailutuksen tarvitse-

mistaan maapalveluista. 

Kilpailutus ratkesi eilen 6.2. 

siten, että Lufthansan maapal-

veluista vastaa ISS:n sijasta 

Swissport 7.5. alkaen. ISS:n 

arvion mukaan tämä aiheuttaa 

yhtiölle tarpeen irtisanoa 

enimmillään 90 työntekijää ja 

10 toimihenkilöä. 

Työtekijöiden osalta Lentolii-

kenteen palveluja koskevassa 

työehtosopimuksessa on mää-

räys heidän asemastaan kilpai-

lutustilanteessa (18. §). Mää-

räyksen tarkoitus on, että kil-

pailutuksen hävinneestä yri-

tyksestä irtisanotuiksi joutu-

vista työntekijöistä mahdolli-

simman monella on tilaisuus 

työllistyä kilpailun voittanee-

seen yritykseen. 

Tämän päämäärän toteutumi-

seksi IAU kehottaa ISS:n 

työntekijöitä, jotka kokevat 

olevansa irtisanomisuhan alla 

ja ovat halukkaita jatkamaan 

työtään Swissportissa, pyrki-

vän rekrytoitumaan suoraan 

Swissportin palvelukseen. 

ISS:n ja Swissportin pääluot-

tamusmiehet ovat sopineet yri-

tyksissään yksityiskohtaisem-

min tähän prosessiin liittyvistä 

järjestelyistä. 

Lisäksi kaikkia irtisano-

misuhan alla olevia työnteki-

jöitä kehotetaan tekemään 

työvoimaviranomaiselle työn-

hakuilmoitus. Jos Swissport 

tarvitsee työvoimaa vielä eril-

lisen rekrytoinnin jälkeenkin, 

9 kuukauden kuluessa toimin-

nan siirtymisestä, Swissport 

täyttää työehtosopimuksen 

määräyksen tiedustelemalla 

työvoimaviranomaiselta, onko 

ISS:stä irtisanottuja työnteki-

jöitä hakemassa edelleen työtä 

työvoimaviranomaisen väli-

tyksellä. 

Airpro Oy / Finavia Oyj 
 

Finavia on vastannut 4.2. 

IAU:n sille osoittamaan kir-

jelmään. Sillä vaadittiin työn-

antajaa huomioimaan Airpron 

työntekijöiden järjestäytymi-

nen yhtiössä sekä neuvotelta-

essa heitä koskevista työeh-

doista että valvottaessa työeh-

tosopimuksen noudattamista. 

Vaatimukseen sisältyi ilmoitus 

mahdollisen työtaisteluvaroi-

tuksen antamisesta, koska so-

pimusoikeuksia koskevat neu-

vottelut ovat olleet toistaiseksi 

tuloksettomia. 

Finavian antama vastaus tar-

koittaa käytännössä sitä, että 

suurimpana työntekijäliittona 

Suomen lentoasemilla IAU on 

jatkossa osapuolena myös 

Airpron turvatarkastajien työ-

ehtoja koskevissa neuvotte-

luissa ja valvomassa työnteki-

jöiden oikeuksien toteutumis-

ta. 

Neuvotteluja varten IAU ko-

koaa TES-työryhmän, jossa 

Airpron turvatarkastajat ovat 

edustettuina. Työryhmän teh-

tävänä on asettaa neuvottelu-

tavoitteet ja arvioida niiden 

kulkua. 


