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Yt-neuvottelut
päättymässä

Yt-neuvottelut
käyntiin

Finnair Oyj /
Ground Customer Services

ISS Aviation Oy

Finnairin
asiakaspalvelusta
Helsinki-Vantaalla vastaava
Ground Gustomer Services
aloitti yt-neuvottelut viime
vuoden puolella 15.11. Taustalla on Finnairin 140 miljoonan euron säästöohjelma.
Työnantajan esittämistä säästökeinoista keskeisin on työvoiman vähentäminen. Tämä
toteutetaan osa-aikaistamalla
ja irtisanomalla henkilöstöä.
Neuvotteluosapuolten tehtäväksi on lähinnä jäänyt etsiä
yhteinen näkemys näiden välisestä suhteesta sekä työajoista,
joilla nyt osa-aikaistettavat jatkossa työskentelevät.
Työntekijäpuolen neuvottelijat
ovat painottaneet kantanaan
toteuttaa osa-aikaistamisratkaisut ensisijaisesti määräaikaisina ja vapaaehtoisuuteen
perustuen. Irtisanottavaksi tulevien osalta on korostettu yhdenvertaisten ehtojen merkitystä suhteessa konsernin tekniikan yhtiöistä irtisanotuiksi
tulleiden ehtoihin nähden.
Neuvottelut ovat päättymässä
ja viimeinen tapaaminen on
todennäköisesti 23.1.
IAU

ISS on aloittanut Oulun ja
Kuopion lentoasemien asematason ja asiakaspalvelun työntekijöitä koskevat yt-neuvottelut 15.1. Lisäksi neuvottelut
koskettavat yhtiön maakuntalentoasemaorganisaation toimihenkilöitä. Neuvottelujen
vähimmäiskestoaika on kuusi
viikkoa.
Välittömäksi syyksi neuvottelujen aloittamiselle työnantaja
on kertonut lentoyhtiö SAS:n
toiminnan muutokset molemmilla lentoasemilla. Laatimansa arvion perusteella ytneuvottelut saattavat johtaa
enimmillään 26 työntekijän irtisanomiseen. Näistä 16 työtekijää työskentelee Oulun lentoasemalla ja 10 työntekijää
Kuopiossa. Toimihenkilöitä irtisanomisuhan alla on yhteensä neljä henkilöä.
Oulun ja Kuopion lisäksi ISS
tuottaa maapalveluja maakuntakentillä myös Vaasassa.
Vaasan osalta asiakaslentoyhtiö ei ole ilmoittanut sellaisista
muutoksista, jotka aiheuttaisivat tarpeen tarkastella työntekijämääriä ja käynnistäisivät
yt-neuvottelut.
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Finavia ulkoisti
IT Services yksikkönsä
Corenet Oy
Finavia Oyj
Finavia on ulkoistanut IT Services -yksikkönsä toiminnot
15.1. alkaen Corenet Oy:lle.
Yksikkö on huoltanut ja ylläpitänyt Helsinki-Vantaan lentoasemalla mm. lähtöselvitys-,
portti- ja informaatiojärjestelmiä ja -laitteita. Finavia kertoo
kyseessä olevan liikkeen luovutuksen, jossa ulkoistuskumppani jatkaa toimintaa aikaisempaan tapaan.
Toiminnan siirron yhteydessä
siirtyy Corenetin palvelukseen
yhteensä seitsemän henkilöä.
Heidän työsuhteidensa ehtona
noudatetaan IAU:n ja Palvelualojen työnantajat PALTA:n
välistä ilmailutietoteknisiä tehtäviä koskevaa työehtosopimusta.
IAU:n ja Corenetin välillä on
sovittu aloitettavan neuvottelut, joissa työehtoihin ja liikkeen luovutuksen mukana seuraaviin työsuhteiden muihin
ehtoihin liittyvät asiat selvitetään. Ensimmäinen tapaaminen osapuolten välillä on 25.1.
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