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Uusia yritysjärjestelyjä 

julki kesän aikana 
 

Yt -neuvot-

telut Ser-

visairissa 
 

Inter Handling Oy 

Inter Handling Turku Oy 

Swissport Finland Oy 

Finnair Catering Oy 

LSG Sky Chefs Finland Oy 

 

Kuluneena kesänä lentolii-

kenteen palveluja koskevan 

työehtosopimuksen sovelta-

misalueella on julkaistu uu-

sia yritysjärjestelyjä. Järjes-

telyillä ei ole välitöntä vaiku-

tusta työntekijöiden työsuh-

teisiin. 

 

Inter Handling Swissportille 

Swissport Finaland Oy tiedotti 

3. heinäkuuta hankkineensa 

haltuunsa Inter Handling Oy:n 

ja tämän tytäryhtiön Inter 

Handling Turku Oy:n. Inter 

Handling toimii Helsinki-

Vantaallla ja tytäryhtiö Turus-

sa ja Tampereella. Yhtiöiden 

suurin asiakas on tällä hetkellä 

lentoyhtiö Flybe Nordic. 

Toistaiseksi Inter Handling ja 

Inter Handling Turku jatkavat 

toimintaansa itsenäisinä yhti-

öinä. Niissä on kuitenkin 

käynnistymässä toimet, joiden 

myötä selvitetään mahdolli-

suudet fuusioida yhtiöt osaksi 

Swissport Finland Oy:tä.  

 

Finnair Catering LSG:ksi 

Finnair ilmoitti noin vuosi sit-

ten alkavansa etsiä mahdollis-

ta ostajaa catering -toiminnoil-

leen. Keväällä kerrottiin LSG 

Sky Chefs Groupin kanssa 

solmitusta aiesopimuksesta, 

joka kuitenkin kaatui myö-

hemmin tämän emoyhtiön 

Lufthansan vetäydyttyä sopi-

muksesta. 

Kaupan kariuduttua neuvotte-

luja jatkettiin osapuolten välil-

lä kumppanuussopimuksen 

pohjalta, jossa omistus säilyisi 

Finnairilla, mutta päätöksen-

teko siirtyisi LSG:lle. Finnair 

Cateringin osalta sopimus syn-

tyi tältä pohjalta 1. elokuuta. 

Yritysjärjestely ei vaikuta vä-

littömästi cateringin henkilös-

tön työsuhteisiin. Ensimmäi-

nen konkreettinen merkki 

muutoksesta on kuitenkin 

kylttien ja työasujen korvaa-

minen lähikuukausina saksa-

laisdesignilla, yhtiön nimen 

muuttuessa LSG Sky Chefs 

Finland Oy:ksi. 

Servisair Finland Oy 

 

Servisairissa on käyty heinä-

kuun aikana yt-neuvottelut. 

Syyksi neuvottelukutsuun 

työnantaja ilmoitti liikenne-

määrien vähenemisen. Mm. 

Servisairin asiakkaana ollut 

Air Finland lopetti lennot ja 

hakeutui konkurssiin kesäkuun 

lopussa. Toisaalta muutama 

asiakasyhtiö on ilmoittanut 

myös lisäävänsä liikennettään 

Helsinki-Vantaalle. 

Elokuun 15. päivään mennessä 

toteutettavien työvoiman vä-

hentämistoimenpiteillä on vai-

kutuksia kaikkiaan 38 henki-

lön työsuhteisiin. Matkustaja-

palveluissa irtisanotaan kuusi, 

lomautetaan yksi ja osa-

aikaistetaan kaksi henkilöä. 

Rampilla irtisanomisia on 17 

ja kuusi henkilöä lomautetaan. 

Näiden työvoiman vähennys-

ten lisäksi kuudelle henkilölle 

tarjotaan työsopimukseen 

muutosta. 


