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Finnairin kannustinpalkkiot 
 

Finnair -konserni 

 

Finnairin palkitsemisjärjes-

telmistä nousi kohu, kun yh-

tiö ilmoitti päätöksestään lo-

pettaa 3 000 henkilön osalta 

kannustinpalkkiojärjestelmä 

kokonaan. IAU ei hyväksy 

menettelyä. Liitto katsoo yh-

tiön toimivan vastoin valtio-

yhtiöiden palkitsemisohjeita 

ja on ollut tämän vuoksi asi-

asta yhteydessä jo eilen 

omistajaohjauksesta vastaa-

vaan tahoon. 
 

Päätös  

Finnairin johto toi julki eilen 

kello 15 päätöksensä, jolla 

poistetaan kannustinpalk-

kiojärjestelmä 3 000 henkilön 

osalta. Johto ei kuitenkaan 

esittänyt muutoksia omiin pal-

kitsemisjärjestelmiinsä. Pää-

töstä perusteltiin henkilöstön 

palkitsemisjärjestelmän tehot-

tomuudella ja kahden miljoo-

nan euron vuosittaisilla sääs-

töillä. 

Koko henkilöstön näkökul-

masta palkitsemisjärjestelmää 

ja esitettyjä säästötoimia - 

mukaan lukien yhtiön johdon 

osuus - on tarkasteltava kui-

tenkin kokonaisuutena. On ar-

veluttavaa todeta samanaikai-

sesti palkitsemisen lisäävän 

työtehoa johdon kohdalla ja 

sen olevan tehotonta muiden 

osalta. 

 

Omistajaohjauksen linjaus 

Johdon esittämät perusteet 

päätökselleen ovat ristiriidassa 

myös omistajaohjauksen elo-

kuussa julkaisemien valtioyh-

tiöiden kannustimiin liittyvien 

uusien linjausten kanssa. Lin-

jausten uusimisen tarve tuli 

ajankohtaiseksi viime kevää-

nä, kun Finnairin sitouttamis-

bonukset tulivat julkisuuteen 

Helsingin Sanomien uutisoin-

nin myötä. 

Omistajaohjauslinjauksen mu-

kaan johdon palkitsemisen tu-

lee jatkossa olla osa yrityksen 

palkitsemispolitiikkaa siten, 

että koko henkilöstöä palki-

taan mahdollisimman pitkälti 

samoilla perusteilla ja saman-

aikaisesti. 

 

Koska Finnairin eilen ilmoit-

tama päätös oli vastoin tätä 

linjausta, IAU oli asiassa välit-

tömästi yhteydessä omistaja-

ohjauksesta vastaavaan ta-

hoon. IAU:n viesti omistaja-

ohjaukselle on, että Finnairin 

johdon tulee luopua eilisestä 

päätöksestään, kunnes nykyi-

nen kannustinpalkkiojärjes-

telmä on korvattu uudella, 

omistajaohjauksen linjauksen 

mukaisella järjestelmällä. 

 

Finnairin uusi tulkinta 

Vastatakseen päätöksestään 

aiheutuneeseen kielteiseen 

julkisuuteen, Finnair ennätti jo 

eilen illalla tiedottamaan asi-

asta uusin sanamuodoin. Tä-

män selvityksen mukaan yhti-

ön aiemmassa ilmoituksessa 

olisi pitänyt olla kysymys itse 

asiassa kannustinpalkkiojär-

jestelmän uudistuksesta, jolla 

muun henkilöstön kannustin- 

järjestelmät yhdenmukaiste- 
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…jatkoa edelliseltä sivulta. 

 

taan vastaamaan johdon kan-

nustinjärjestelmiä. 

Näennäisesti esitetty menette-

ly vastaisi omistajaohjauksen 

uutta linjausta valtioyhtiöiden 

palkitsemiskäytännöissä. To-

dellisuudessa johdon esittä-

mälle tavalle uudistaa kannus-

tinpalkkiojärjestelmiä ei Finn-

airin taloustilanteessa ole kui-

tenkaan realistisia edellytyk-

siä. Johdon palkitsemisjärjes-

telmä on yksinkertaisesti liian 

kallis laajentuakseen - siitäkin 

huolimatta, että moni Finnai-

rin työntekijä ottaisi sen omal-

la kohdallaan mielihyvin vas-

taan. 

Käytännössä - mikäli omista-

jaohjauksen linjausta kunnioi-

tetaan - ainoa uskottava vaih-

toehto on aloittaa neuvottelut 

kannustinjärjestelmän uudis-

tamisesta sillä tavalla, että sen 

päämääriin ei kuulu johdon 

nykyisen palkitsemisjärjestel-

män suojaaminen. Jos johdon 

ja henkilöstön nykyisiä järjes-

telmiä tulee yhtenäistää, ole-

tettavaa on, että johdon palkit-

semisjärjestelmää joudutaan 

tuomaan lähemmäs nykyistä 

muun henkilöstön palkitsemis-

järjestelmää. 

Työnantaja kiis-

tää oikeuden 

yhteistoiminta-

edustajaan 
 

Finavia Oyj 

 

Finavian lennonvarmistukses-

sa työskentelevät lennonjohto-

operaattorit, lennonneuvojat, 

lennonvalmistelijat ja lennon-

varmistusvirkailijat valitsivat 

lokakuun alussa keskuudes-

taan yhteistoimintaedustajan. 

Edustajan valinta perustuu yh-

teistoimintalakiin. Työntekijä-

ryhmän enemmistö, jolla ei 

ole oikeutta osallistua pääluot-

tamusmiehen valintaan, voi 

valita keskuudestaan yhteis-

toimintaedustajan. 

Kun yhteistoimintaedustajan 

valinnasta ilmoitettiin työnan-

tajan edustajalle, tämä kiisti 

menettelyn. Perustelunaan hän 

esitti, että kyseiset työntekijät 

työskentelevät Paltan ja Pardi-

an välillä solmitun työehtoso-

pimuksen soveltamisalalla, ja 

että Pardian valitsema luotta-

musmies on lain mukainen yh-

teistoimintaedustaja tässä ta-

pauksessa. Näin ollen IAU:lla 

ei ole lain mukaan oikeutta 

oman yt-edustajan nimeämi-

seen. 

 

Työnantajan kielteisestä suh-

tautumisesta yhteistoiminta-

edustajan valintaan on pyydet-

ty lausuntoa yhteistoiminta-

asiamieheltä. Asiamiehen teh-

tävänä on valvoa yhteistoimin-

talain toteutumista työpaikoil-

la. Lausuntopyynnön perus-

teeksi on esitetty seuraavat 

seikat: 

Enemmistö henkilöstöryhmäs-

tä ei ole järjestäytynyt Pardi-

aan, joten he muodostavat yh-

teistoimintalain 8 §:n 2 mo-

mentissa tarkoitetun henkilös-

töryhmän enemmistön ja ovat 

sen perusteella valinneet yh-

teistoimintaedustajansa. Työn-

antaja ei kuitenkaan hyväksy 

tätä valintaa, vaan toimii vir-

heellisesti asiassa väittäes-

sään, että Pardian valitsema 

luottamusmies on samanaikai-

sesti myös yhteistoimintalain 

tarkoittamana yhteistoiminta-

edustaja. 

Työantajan kielteiseen suh-

tautumiseen vaikuttanee myös 

se seikka, että kyseinen työn-

tekijäryhmä on järjestäytynyt 

IAU:hun, vaikka tällä seikalla 

ei pitäisi olla asiayhteyttä oi-

keuteen valita yhteistoiminta-

edustajaa. Kyse on järjestäy-

tymisvapaudesta.   

Lausuntopyyntö on tällä het-

kellä yhteistyöasiamiehen kä-

sittelyssä ja valinnan oikeu-

tukseen odotetaan saatavan 

ratkaisu lausunnon antamisen 

myötä. 

  

 


