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IAU:n hallitus on tehnyt 
päätöksen poliittisesta mie-
lenilmauksesta, joka järjes-
tetään Finnair Oyj:n varsi-
naisen yhtiökokouksen yh-
teydessä torstaina 24.3. Mie-
lenilmauksella vastustetaan 
sellaisia johdon palkitsemis-
järjestelmiä, jotka kannus-
tavat työvoiman vähentämi-
seen ja yrityksen toiminnan 
supistamiseen. 
 
Omistajaohjaus 
Valtion kannalta Finnairin 
strateginen tehtävä on taata 
Suomen pienestä koosta ja 
maantieteellisestä asemasta 
huolimatta mahdollisimman 
monipuoliset yhteydet Suo-
mesta ja Suomeen. Suomen si-
säisen lentoliikenteen hoita-
minen ei enää kuulu tähän 
strategiaan. 
Tosiasiassa Suomen maantie-
teellinen asema on taannut 
strategisen tavoitteen saavut-
tamisen. Suomi on Euroopan 

ja Aasian välisen lyhimmän 
lentoreitin varrella. 
Valitettavasti valtion omista-
jaohjauksessa on jäänyt tämän 
menestyksen myötä katvee-
seen vaihtoehtoiset tavat to-
teuttaa samaa strategiaa siten, 
että suomalainen yhteiskunta 
hyötyy omistamastaan menes-
tyvästä lentoyhtiöstä muutoin-
kin, kuin vain päätehtävänsä 
toteutumisen kautta. 
 
Päättäjien huomio 
Yhtiöön on syntynyt asteittain 
yksityistä sektoria jäljittelevä 
ei-avoin palkitsemisjärjestel-
mä. Kehitys on ristiriidassa 
nykyisen yhteiskunnallisen 
mielipideilmaston kanssa ja 
osin vastoin pääomistajan ko-
konaisetua. Finnair Oyj:n yh-
tiökokouksen yhteydessä ja 
eduskuntavaalien kynnyksellä 
järjestävällä mielenilmauksel-
la kiinnitetään tulevien päättä-
jien huomio näihin asioihin. 
Mielenilmauksella vastuste-
taan ennen kaikkea sellaisia 
johdon palkkiojärjestelmiä, 
jotka kannustavat työvoiman 

vähentämiseen ja yrityksen 
toiminnan supistamiseen 
Suomessa vastoin kansallista 
etua. Mielenilmauksen teemo-
ja tuodaan esiin myös ennen 
varsinaista tapahtumaa yhtey-
denpidolla ja yleisillä tiedot-
teilla, jotka ovat suunnatut eri 
puolueiden eduskuntavaalieh-
dokkaille ja tiedotusvälineille. 
 
Ilmoitus mielenilmauksesta 
IAU on antanut tänään kello 
14 ilmoituksen poliittiseen 
työtaisteluun ryhtymisestä val-
takunnansovittelijalle ja Pal-
velualojen työnantajat PALTA 
ry:lle. Syyt ovat edellä esite-
tyt. Ajankohta on torstai 24.3. 
kello 12–18. Työtaistelun on 
toistaiseksi ilmoitettu koske-
van Finnairin tekniikan tytär-
yhtiöiden töitä Ilmailuteknii-
kan Ammattiyhdistys ITA ry:n 
alueella. Mielenilmauksen 
mahdollista laajentamista kos-
kien noudatetaan sopimuksen 
mukaista neljän päivän ilmoi-
tusaikaa. 


