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Koronavirusepidemia heijastuu työvoiman tarpeeseen  
 

Yt-neuvotteluja useissa 
ilmailualan yrityksissä 
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Koronavirusepidemian laa-
jeneminen on jo johtanut, 
tai on johtamassa, yt-neu-
votteluihin useissa ilmai-
lualan yrityksissä. Näistä 
toistaiseksi ainoastaan 
Aviator on ilmoittanut irti-
sanomisista. Muissa yhti-
öissä suunnitellut toimenpi-
teet liittyvät henkilöstön lo-
mauttamiseen määräajaksi. 

Ensimmäiset koronavirusepi-
demiaan liittyneet yt-neuvotte-
lut on ehditty käydä loppuun. 
Ne alkoivat 12.2 ja päättyivät 

26.2.,  johtaen yhteensä neljän 
henkilön irtisanomiseen IAU:n 
sopimusalueella Aviatorissa. 

Tämän jälkeen yhtiö on ennät-
tänyt käynnistämään jo uudet 
yt-neuvottelut. Neuvottelukut-
sun mukaan toimenpiteet tuli-
sivat kohdistumaan enintään 
20 henkilön irtisanomiseen 
ja/tai 20 henkilön osa-aikaista-
miseen sekä lisäksi koko henki-
löstöä koskeviin lomautuksiin. 
Neuvottelut alkoivat 5.3. ja ne 
päättyvät 16.4. 

Finnair-konserni on puolestaan 
kertonut suunnittelevansa 
koko Suomen-henkilöstönsä 
lomauttamista, joka toteutet-
taisiin yhtenäisinä 14-30 päivän 
jaksoina. Yhteistoimintalain 
mukaiset neuvottelut lomau-
tusten toteuttamisesta alkavat 
12.3., ja niiden arvioidaan kestä-
vän kaksi viikkoa eli 26.3. 
saakka. 

Swissportin yt-neuvottelut 
käynnistyivät 7.2. Kuten Finn-
airissa, myös Swissportissa työ-
voiman vähentäminen on 
suunniteltu toteutettavan lo-
mautuksina. Lisäksi arvioita-
vina ovat myös erilaiset vapaa-
ehtoiset järjestelyt, kuten pal-
kattomat vapaat, lomat, työai-
kapankkivapaat tai muunlaiset 
tuntien väliaikaiset vähennyk-
set.  

Aviatorin, Finnair-konsernin ja 
Swissportin lisäksi lomautuksia 
on odotettavissa myös Finavia-
konsernissa, joka kertoi tänään 
julkisuuteen omista lomautus-
suunnitelmistaan. 

Ohjeita ansiosidonnaisen päi-
värahan hakemiseksi lomau-
tus-, osa-aikaistamis- tai irtisa-
nomistoimien kohteeksi joutu-
ville jäsenille löytyy mm.  IAU:n 
yhtiökohtaisilta verkkosivuilta.

Lentoliikenteen palvelut 

IAU:n ja Paltan välillä oli tä-
nään määrä jatkaa Lentoliiken-
teen palveluja koskevan työeh-
tosopimuksen uudistamiseksi 
käytäviä neuvotteluja. Palta il-
moitti kuitenkin aamupäivän 
aikana peruuttavansa neuvot-
telutapaamisen. 

Ilmoitustaan peruutuksesta se 
perusteli jäsenyritystensä ope-
ratiivisella toiminnalla. Paltan 
mukaan se sitoo tällä hetkellä 
neuvotteluihin osallistuvien jä-
senyritysten edustajien resurs-
sit niin, ettei neuvottelutapaa-
mista ollut tälle päivää mahdol-
lisuutta järjestää. 

Toisaalta työnantajayhdistyk-
sestä saatujen tietojen perus-
teella seuraavaan tapaamiseen 
olisi osallistumassa myös joi-
denkin jäsenyritysten ylimmän 
johdon edustajia. Tämä kerto-
nee siitä, että työnantajapuolen 
sopimusneuvotteluihin liitty-
vät tavoitteet ovat siirtymässä 
aiemmasta Paltan keskusjoh-
toisesta linjasta lähemmäs toi-
mialakohtaisia linjauksia.   

Uutta neuvotteluajankohtaa ei 
vielä tänään vahvistettu, mutta 
alustavissa keskusteluissa seu-
raavaa tapaamista on kaavailtu 
ensi viikolle. 


