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SAS-konserni vähentää lentojaan 

Yt-neuvotteluja myös SGS:ssä 
 
SGS Ground Service Fin-
land Oy 
 
Toisin kuin viime tiistaina 
ilmestyneessä uutiskirjeessä 
n:o 4 kerrottiin, liikkeen-
luovutusta koskevien suun-
nittelemien kohteena olevas-
sa SAS Ground Service Fin-
land Oy:ssä on myös käyty 
yt-neuvotteluja kevään ku-
luessa.  
 
Blue1 lopettaa Rovaniemen 
lentonsa 
Lentoyhtiö Blue1:n päätös lo-
pettaa lentonsa Rovaniemelle 
toukokuun alusta aiheuttaa 
SGS:n Rovaniemen toimipis-
teen sulkemisen. Vilkkaimmil-
laan yhtiö lensi Rovaniemen ja 
Helsingin välillä neljästi päi-
vässä. 
Yksikössä on viimeksi työs-
kennellyt kolme osa-aikaista 
työntekijää toistaiseksi voi-
massa olleissa työsuhteissa. 
Työnantaja on tarjonnut kah-
delle työntekijälle korvaavaa 
työtä palveluksessaan Helsin-
ki-Vantaan lentoasemalla. 
Kolmas työntekijä on tällä 

hetkellä äitiysvapaalla. Konei-
den kuormauksen SGS on os-
tanut alihankinta Airpro 
Oy:ltä. 
 
SAS jättää Tampereen 

SAS lopetti omat lentonsa 
Tampereelle kuluvan kuun 
alusta, jonka jälkeen SAS-
konsernin päivittäiset lennot 
Tampereelle vähenivät kahdel-
la. Tytäryhtiö Blue1 säilyttää 
edelleen viisi päivittäistä vuo-
roaan. 

SGS:llä on Tampereen toimi-
pisteessään yhdeksän kokoai-
kaista työntekijää toistaiseksi 
voimassa olevassa työsuhtees-
sa, joista kolme hoitovapaalla 
sekä yksi määräaikainen osa-
aikainen työntekijä. Neuvotte-
lujen lopputuloksena yksi 
työntekijä siirtyy Helsinki-
Vantaalle ja yksi lomautetaan 
kesän ajaksi kolmeksi kuu-
kaudeksi. Määräaikaista työ-
sopimusta ei enää jatketa hei-
näkuun jälkeen. Muiden työn-
tekijöiden osalta työsuhteet 
säilyvät ennallaan ainakin elo-
kuun loppuun saakka. 

Työnantaja on ilmoittanut, että 
Tampereen toimipisteen tilan-
ne arvioidaan uudelleen elo-
kuun aikana. Mikäli tilanne 
lentojen osalta säilyy nykyi-
sellään, työnantaja on suunni-
tellut aloittavansa uudet yt-
neuvottelut. SAS:n ja Blue1:n 
koneiden kuormauksesta on 
vastannut Airpro alihankinta-
na myös Tampereella. 
 
Liikkeenluovutus ISS:lle vii-
västyy 

SAS ja ISS Palvelut Oy il-
moittivat 23.2. käynnistävänsä 
neuvottelut SAS Ground Ser-
vice Finland Oy:n liiketoimin-
tojen siirrosta ISS:lle. Mah-
dollisena siirtoajankohtana ai-
emmin esitetty toukokuun al-
ku ei kuitenkaan toteudu, vaan 
ajankohta siirtynee ainakin 
toukokuun yli. Osapuolet ovat 
ilmoittaneet tiedottavansa asi-
asta myöhemmin. 
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