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HUB vaihtuu 
Swissportiin 
Finnair Cargossa 
 
 

HUB Aviation / Swiss-

port / Finnair Cargo  

 

Finnair Cargo on solminut pal-
velusopimuksen Swissport Fin-
landin kanssa rahtiterminaa-
linsa operatiivisista toimin-
noista 1.6. alkaen. Käytännössä 
tämä merkitsee HUB logistics 
Aviationin toiminnan loppu-
mista rahtiterminaalissa 31.5. 
Swissport on järjestyksessä 
kolmas yritys, joka aloittaa 
Finnairin rahdin alihankkijana 
sen jälkeen, kun toiminnot ul-
koistettiin ensi kerran joulu-
kuussa 2009. 

Vaihdoksella ei ole vaikutusta 
vielä tällä hetkellä HUB:n pal-
veluksessa olevien työntekijöi-
den työsuhteisiin. Työntekijät 
siirtyvät Swissportin palveluk-
seen ns. vanhoina työntekijöi-
nä liikkeen luovutuksen eh-
doin. 

Siirtymisen myötä työnantaja 
vaihtuu, mutta työntekijöiden 
työsuhteet jatkuvat entisellään 
ja keskeytymättömänä eli työ-
suhteiden pituudet määräyty-
vät edelleen työsuhteiden alus-
ta alkaen. Työnantajan vaih-
doksen takia ei myöskään tar-
vitse tehdä uusia työsopimuk-
sia. 

Työmatkakulje-
tuksista vielä 
neuvoteltavaa 
 
 

RTG 

 

IAU:n ja työnantajayhdistys 
PALTA:n välillä käsiteltiin 14.5. 
RTG:n yöaikana tapahtuviin 
työmatkakuljetuksiin liittyviä 
kysymyksiä. Asia tuli ajankoh-
taiseksi sen jälkeen, kun työn-
antaja teki asiasta oman tul-
kintansa vastoin työehtosopi-
muksen määräyksiä.  

Työnantajan tekemän alkupe-
räisen ilmoituksen mukaan yh-
tiön kustantamaan yöaikana 
tapahtuvaan työmatkakulje-
tukseen olisivat oikeutettuja 
ainoastaan työntekijät, joiden 
kodin ja työpaikan välinen 
etäisyys on vähintään 2 km ja 
enintään 20 km maanteitse. 

Työnantaja on sittemmin kor-
jannut aikaisempaa ilmoitus-
taan. Uuden ilmoituksen mu-
kaan kuljetukseen ovat oikeu-
tetut työntekijät, joiden koti 
sijaitsee vähintään 2 km:n ja 
enintään 20 km:n säteellä työ-
paikasta. 

IAU:n näkemyksen mukaan ti-
lanne ei edelleenkään vastaa 
työehtosopimuksen tarkoitta-
maa järjestelyä työmatkoista 
yöaikana. Näin ollen asian kä-
sittely jatkuu yhä IAU:n ja 
PALTA:n välillä. 

Haastehakemus 
tasapuolisesta 
kohtelusta  
 
 

Airpro 

 

IAU on jättänyt 10.5. Itä-
Uudenmaan käräjäoikeudelle 
haastehakemuksen, jossa vas-
taajana on Airpro. Haasteha-
kemuksella vaaditaan käräjä-
oikeutta vahvistamaan kanta, 
jonka mukaan Airpro rikkoo 
työntekijöiden tasapuolista 
kohtelua. 

Airpro maksaa maapalvelu-
työntekijöilleen pienempää 
palkkaa kuin mitä Airpron 
määräysvallassa olevassa 
RTG:ssä maksetaan samoissa 
tehtävissä työskenteleville. Yh-
tiöillä on sama hallitus, toimi-
tusjohtaja, johtoryhmä, henki-
löstöhallinto ja työnjohto. 

Lisäksi haasteella vaaditaan 
käräjäoikeutta velvoittamaan 
Airpro yhtenäistämään palkka-
tasonsa vastaamaan RTG:n 
palkkatasoa. Molemmat yhtiöt 
tarjoavat maapalveluja Vaasan, 
Kuopion, Rovaniemen ja Kitti-
län lentoasemilla. Lisäksi 
Airpro toimii maapalveluissa 
itsenäisesti Turun ja Tampe-
reen lentoasemilla. RTG puo-
lestaan toimii itsenäisesti Hel-
sinki-Vantaan, Jyväskylän, Jo-
ensuun, Kokkolan, Oulun, 
Kemin, Kajaanin, Kuusamon ja 
Ivalon lentoasemilla. 


