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- Technical Services Oy 
 
IAU:n hallitus on kutsuttu 
huomenna 1.3. ylimääräi-
seen kokoukseen. Esityslis-
talla on yt-neuvottelujen ti-
lanne Finnair Engine Servi-
ces Oy:ssä ja Finnair Tech-
nical Services Oy:ssä. Ko-
kouksen alkuun mennessä 
odotetaan työnantajan anta-
van täsmennyksiä tulevai-
suuden suunnitelmistaan 
henkilöstön edustajille. 
 
Vaatimus täsmennyksistä 
Huolimatta siitä, että työnan-
tajan edustajat tarkensivat 
torstaina 17.2. neuvotteluesi-
tystään työvoiman vähentä-
mistarpeesta, henkilöstöryh-
mien edustajien ei ole ollut 
edelleenkään mahdollista ar-
vioida työnantajan esitysten 
perusteita ja henkilöstövaiku-
tuksia esitettyjen vähentymis-
tarpeiden tai niiden heijastus-
vaikutusten osalta. Esityksestä 
puutuu täsmällisempi suunni-
telma siitä, mitkä tehtävät len-
tokonehuollossa, laiteosastol-

la, logistiikassa ja tuotannon 
tukipalveluissa, engineeringis-
sä, Finnair Engine Service 
Oy:ssä sekä mahdollisissa 
muissa tehtävissä tulevat lak-
kaamaan. 
Työnantaja on ilmoittanut näi-
den tehtävien yhteismääräksi 
450 ja on jakanut ne edelleen 
osastokohtaisesti, mutta tieto 
siitä 

- millä tavalla ja minkälaisil-
la tehtävillä jäljelle jääväk-
si suunniteltua sopeutettua 
perushuoltoa tullaan tuke-
maan, 

- miten perushuollosta mah-
dollisesti vähentyvät työ-
tehtävät tulevat muutta-
maan jäljelle jäävien työ-
tehtävien sisältöä 

- ja minkälaiseen organisaa-
tiorakenteeseen nämä työ-
tehtävät tulevat sijoittu-
maan 

puuttuu edelleen. 
 
Yksilöt vastaan yksilöt 
Täsmennettyjen suunnitelmien 
puuttumisen ohella neuvotte-
luilmapiiriä kiristää yhtiön 
hallituksen avainhenkilöille 

asettamien henkilökohtaisten 
kannustimien, muun henkilös-
tön edun ja yhteiskunnallisten 
tavoitteiden välinen todellinen 
tai kuviteltu ristiriita. Tämän 
vuoksi myös avainhenkilöiden 
kannustinjärjestelmä tulee 
avata keskusteltavaksi yt-
pöydän ja osin myös Finnairin 
ulkopuolelle. 
Finnair -konsernin asettamien 
yt-tavoitteiden pohjalta kan-
nustinjärjestelmästä on synty-
nyt vaikutelma, että työnantaja 
valitsee mieluummin pienem-
män liikevaihdon, josta on 
saavutettavissa prosentuaali-
sesti suurempi liikevoitto, 
kuin että suuremmalla liike-
vaihdolla saavutettaisiin suh-
teellisesti pienempi liikevoitto. 
Tämä voi johtaa tilanteeseen, 
jossa päätöksentekijät valitse-
vat todellisuudessa myös pie-
nemmän absoluuttisen liike-
voiton suhteellisiksi laadittu-
jen henkilökohtaisten kannus-
timiensa ohjaamina. Muun 
henkilöstön ja yhteiskunnan 
kannalta epälooginen valinta 
aiheuttaa työpaikkojen mene-
tyksiä. 


