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IAU:n hallitus kokoontui ei-
len ylimääräiseen kokouk-
seen. Esityslistalla oli yt-
neuvottelujen tilanne Finn-
air Engine Services Oy:ssä 
ja Finnair Technical Servi-
ces Oy:ssä. Hallitus totesi, 
että yt-neuvottelujen jatka-
minen torstaina vaatii työn-
antajalta tähänastista avoi-
mempaa ja täsmällisempää 
asioiden käsittelyä. Yt-
neuvottelujen ulkopuolella 
liitto varautuu järjestöllisiin 
toimiin, joilla Finnairin 
avainhenkilöiden kannusti-
miin liittyvään omistajaoh-
jaukseen kiinnitetään jat-
kossa enemmän päättäjien 
huomiota.  
 
Yt-neuvottelut 
Työnantaja toimitti eilen täs-
mennyksiä henkilöstöjärjestö-
jen edustajien pyytämiin asia-
kohtiin yt-neuvotteluja varten. 
Lisätiedot edesauttavat koh-
distamaan neuvottelut henki-
löstön tulevaisuuden kannalta 

oleellisiin asioihin. Rakenta-
van neuvotteluilmapiirin luo-
miseksi on toivottavaa, että 
ongelmaan välttämättömien 
tietojen puuttumisesta ei enää 
jatkossa kompastuta. 
 
Omistajaohjaus 
Suoranaisten edunvalvonta-
asioiden ulkopuolella, järjes-
töasiana, IAU:n hallitus kes-
kusteli valtion omistajaohja-
uksesta Finnairissa. Ohjauksen 
katsottiin onnistuneen koko-
naisuudessaan hyvin. 
Finnairin asema strategisena 
sijoituksena, jossa valtio säi-
lyttää enemmistöosuuden yh-
tiöstä, on osaltansa edesautta-
massa suomalaisen yhteiskun-
nan ja etenkin sen elinkei-
noelämän menestystä. Suomen 
maantieteellisen sijainnin tar-
joama suhteellinen etu on on-
nistuttu hyödyntämään tavalla, 
joka näkyy suoraan Finnairin 
reittiverkoston laajuudessa. 
Tämän ohessa lentoliikenteen 
toimialalle on muodostunut 
huomattavasti enemmän työ-
paikkoja kuin mitä Suomen 

kokoisen maan valtiollisen 
lentoyhtiön tai vastaavan ”flag 
carrierin” toimesta olisi muus-
sa tapauksessa syntynyt. 
Saavutetun suotuisan kehityk-
sen suurimmaksi uhaksi 
IAU:n hallitus kuitenkin arvioi 
tämän hetkisen konsernin 
avainhenkilöiden kannustin-
järjestelmän. Viime vuosien 
kokemusten perusteella on 
helppo todeta, että suhteelli-
siksi laaditut mittarit johtavat 
helposti omistajan intressien 
kannalta epäloogisiin, liian ly-
hyen aikaperspektiivin pää-
töksiin. 
Omistajaohjaukseen liittyen 
hallitus päätti IAU:n ryhtyvän 
toimiin, joilla pyritään avaa-
maan kriittinen keskustelu 
avainhenkilöiden kannustin-
järjestelmien muuttamisesta 
siihen suuntaan, että niissä 
huomioidaan jatkossa myös 
kansalliset edut, kuten talou-
den kerrannaisvaikutukset, 
jotka syntyvät toiminnan säi-
lyttämisestä Suomessa. Har-
kittavaksi jäi poliittisen mie-
lenilmauksen toteuttaminen 
yhtiökokouksen yhteydessä. 


