
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

IAU                                                                - 1 -                                     Uutiskirje Jäsenille N:o 5 

 

                  Uutiskirje Jäsenille 
 

    N:o 5 (138)   *   Torstaina 14. maaliskuuta 2013 

     Toimittanut Juhani Haapasaari 

 
 

Finnairin tekniikka aloit-

taa jälleen yt-neuvottelut 

Havas lopettaa 

toimintansa Hel-

sinki-Vantaalla 
 

Finnair Technical 

Services Oy 
 

Finnair on ilmoittanut tä-

nään suunnitelmistaan vä-

hentää Finnair Technical 

Services Oy:stä 310 työpaik-

kaa. Vastalauseena Finnai-

rin linjauksille tekniikan yh-

tiöiden työntekijät ja toimi-

henkilöt ovat poistuneet työ-

paikoiltaan. Työhön pala-

taan huomenna 15.3. kello 

15 tai sen jälkeen alkaviin 

vuoroihin. 

 

Yli 1 000 työpaikan menetys 

Finnairin tekniikan työpaikko-

jen vähentäminen jatkuu rank-

kana jo kolmantena peräkkäi-

senä vuonna. Huhtikuussa 

2011 yt-neuvottelut koskivat 

450 työpaikan vähentämistä ja 

helmikuussa 2012 työnantaja 

ilmoitti vähennystarpeekseen 

280 työpaikkaa. Tämän ke-

vään jälkeen vähennys nous-

see yhteensä yli tuhanteen 

työpaikkaan. 

 

Kohdistuminen 

Uudet yt-neuvottelut alkavat 

tiistaina 19.3. ja niiden lain-

mukainen lyhin kestoaika on 

kuusi viikkoa. Työnantajan 

neuvottelukutsussaan tarkem-

min esittämiä suunnitelmia 

ovat mm. C-huoltojen, jarru- 

ja pyöräkorjaamon sekä mitta-

laitetarkastuksen ulkoistami-

nen, muiden toimintojen so-

peuttaminen ja prosessien te-

hostaminen. 

 

Luottamus koetuksella  

Finnairin uusin ilmoitus työ-

paikkojen rajusta karsimisesta 

osuu ajankohtaan, jossa työ-

markkinajärjestöt käyvät tiivii-

tä tunnusteluja keskitetyn 

palkkaratkaisun mahdollisuu-

desta. Yhteisenä nimittäjänä 

ovat kasvua ja työllisyyttä tu-

kevat toimet. Tätä taustaa vas-

ten Finnairin ajoitus osoittaa 

erityisen huonoa harkintaa. 

Luottamusta siihen, että työn-

tekijäpuolen maltillisella asen-

teella työnantaja sitoutuisi 

vastavuoroisesti malttiin työ-

paikkojen vähennystoimissa, 

ei Finnairin kohdalla ole. Ar-

viota vahvistaa työntekijöiden 

viime vuonna yhtiölleen saa-

vuttama - yleiseen toimin-

taympäristöön nähden - mai-

nio taloudellinen tulos. 

North Hub Services 

Finland Oy 

 

Maapalveluja tarjoava Havas -

konserniin kuuluva North Hub 

Services lopettaa kaiken toi-

mintansa Helsinki-Vantaan 

lentoasemalla 4. huhtikuuta 

mennessä. Toiminnan päätty-

misen myötä yhtiö on jakanut 

koko henkilöstölleen, 44 hen-

gelle, irtisanomisilmoitukset. 

North Hub Servicesin toimin-

nan päättyminen on viime kä-

dessä seurausta lentoyhtiöiden 

järjestämistä maapalvelujen 

kilpailutuksista. Näin tapahtu-

vien asiakkuuksien siirtymi-

sestä työehtosopimuksessa on 

määräys, jonka mukaan kilpai-

lutuksen voittaneen yrityksen 

tulee palkata tarvitsemansa li-

sätyövoima ensisijaisesti kil-

pailun hävinneestä yrityksestä. 

Sitä mukaa, kun North Hub 

Servicesin asiakkaina olevien 

lentoyhtiöiden uudet maapal-

veluyhtiöt ovat selvillä, IAU 

toimittaa näille yhtiöille muis-

tutuksen menetellä asiassa 

työehtosopimuksen edellyttä-

mällä tavalla. 


