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                   Uutiskirje Jäsenille
 

    N:o 25 (92)   *   Torstaina 8. syyskuuta 2011 

     Toimittanut Juhani Haapasaari 

 

 
Yhteistyön muodot Finnairin säästö- 

ja muutosohjelmassa kartoitetaan
  

Finnair -konserni  

 

Finnair kertoi elokuun alus-

sa asettaneensa tavoitteen 

alentaa vuosittaista kustan-

nustasoaan 140 miljoonalla 

eurolla vuoteen 2014 men-

nessä. Säästö- ja muutosoh-

jelmansa avauksena yhtiön 

johto kutsui henkilöjärjestö-

jensä edustajat yhteiseen ta-

paamiseen 30. - 31.8. IAU:n 

osalta edellytykset ja tavat 

osallistua ohjelmaan arvioi-

daan keskusteluissa konser-

nin ja tytäryhtiöiden edusta-

jien kanssa tytäryhtiökohtai-

sesti. 

 

Yleinen kehitys    

Riippumatta siitä, onko työn-

antaja yksityisellä tai julkisella 

sektorilla, palkansaajat ovat 

tottuneet erilaisiin kustannus-

säästöihin tähdänneisiin oh-

jelmiin. Yleinen kehitys on ol-

lut myös sellainen, että nämä 

ohjelmat ovat seuranneet toi-

siaan kiihtyvällä tahdilla. 

Yksittäisen työntekijän näkö-

kulmasta ne ovat konkretisoi-

tuneet usein vasta yt-neuvotte-

lujen kautta tehtyihin työvoi-

man leikkauksiin ja silloin eri-

tyisen kipeästi niiden osalle, 

jotka ovat työpaikkansa me-

nettäneet. 

 

Pitkät perinteet 

Finnair ei ole yritysmaailman 

poikkeus, vaan yhtiössä on 

käyty läpi viimeisten vuosi-

kymmenten aikana lukuisa 

määrä kustannussäästöihin 

tähdänneitä ohjelmia. Tavalli-

sesti henkilöstöjärjestöt eivät 

ole olleet aktiivisia osapuolia 

päätettäessä säästökeinoista 

silloinkaan, kun ne ovat kos-

keneet henkilöstökustannusten 

leikkauksia, vaan neuvottelu-

kosketus on rajoittunut ainoas-

taan yt-prosessin läpikäymi-

seen. 

Viimeisin Finnairin säästöoh-

jelma, josta henkilöstöjärjestöt 

neuvottelivat, ja johon osin 

myös osallistuivat, liittyi ns. 

vakautussopimuksiin vuonna 

2009. IAU:n sopimusalueella 

vakautussopimus syntyi Finn-

air Tekniikassa sekä Finnair 

Cateringin myymälöissä ja va-

rastoissa. Northportia ja Finn-

air Cargo Terminal Operatio-

nia koskevista neuvotteluista 

työnantaja vetäytyi ulkoistaen 

valtaosan asematason ja rahti-

terminaalin toiminnoista. 

Finnair Cateringin muiden 

toimintojen osalta vakautusso-

pimusta koskevia neuvotteluja 

käytiin molemmin puolin sin-

nikkäästi, mutta neuvottelutu-

los jäi saavuttamatta. 

 

Syksyn 2011 tilanne 

Johdon ja henkilöstöjärjestö-

jen tapaamiseen osallistuneet 

IAU:n edustajat sekä liiton 

hallitus ovat arvioineet tämän 

hetkisistä lähtökohdista käsin, 

missä muodossa säästö- ja 

muutosohjelman puitteissa yh-

teistyöhön tulisi pyrkiä. 
 

Jatkuu seuraavalla sivulla… 
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…jatkoa edelliseltä sivulta. 

 

Henkilöstön osalta, jotka eivät 

ole kumppanuusjärjestelyjen 

piirissä, yhteisten ratkaisujen 

etsiminen varsinaisen säästö-

ohjelman puitteissa on luonte-

vaa. 

Kuluvan kesän aikana Finnair 

on kuitenkin ilmoittanut käyn-

nistäneensä kartoitukset, joilla 

se selvittää yritysyhteistyön 

mahdollisuudet siirtää Finnair 

Cateringin sekä Finnair Tech-

nical Servicesin ja Finnair En-

gine Servicesin työt muille 

toimijoille. Yhtiöiden henki-

löstön näkökulmasta tämä tar-

koittaa, että keskusteluille si-

toutumisesta Finnairin sääs-

töihin ilman, että yhtiö sitou-

tuu henkilöstöönsä, ei ole enää 

pohjaa. 

Säästöohjelman sijasta kump-

panuusjärjestelykartoituksissa 

mukana olevien tytäryhtiöiden 

henkilöstölle on luontevampaa 

osallistua keskusteluihin muu-

tosohjelmamalleista, mikäli 

niihin sisällytetään myös hen-

kilöstön asema. Tällä menette-

lytavalla voidaan välttyä mo-

lemminpuolisilta ikäviltä yllä-

tyksiltä kumppanuusjärjestely-

jä toteutettaessa. 

 

Tytäryhtiökohtaiset 

ratkaisut 

Kuten edellä on todettu, Finn-

air -konserni hakee säästö- ja 

muutosohjelman avulla kus-

tannussäästöjä erilaisin kei-

noin. Henkilöstön näkökul-

masta keinovalikoima jakau-

tuu selkeästi kahteen kategori-

aan.  Yhtiö pyrkii neuvottele-

maan konserniin jäävän henki-

löstön kanssa säästösopimuk-

sia. Toinen päälinja on löytää 

sopivat yhteistyökumppanit 

sille osaa toiminnoista, jotka 

ovat välttämättömiä, mutta joi-

ta konserni ei katso järkeväksi 

toteuttaa itse. 

Henkilöstön näkökulmasta 

tämä tarkoittaa samalla tapaa 

omien lähestymistapojen eriyt-

tämistä, kun arvioidaan yhteis-

työn edellytyksiä säästö- ja 

muutosohjelman puitteissa. 

Käytännössä ratkaisut yhteis-

työstä tullaan tekemään tytär-

yhtiökohtaisesti työntekijöiden 

edustajien sekä konsernin ja 

tytäryhtiöiden edustajien väli-

siin neuvotteluihin pohjau-

tuen. 

   

 

Työehtosopi-

mukseen liitty-

vät neuvottelut 

käynnistyvät 
 

IAU / PALTA  

 

Lentoliikenteen palveluja 

koskevassa työehtosopimuk-

sessa on useita määräyksiä, 

jotka edellyttävät sopija-

osapuolten välisiä neuvotte-

luja syksyn kuluessa. 

 

Maapalvelut 

Allekirjoituspöytäkirjan 2. § 

”Palkankorotukset” edellyttää,

että liitot sopivat maapalveluja 

tuottavien yritysten palkanko-

rotuksista 1.11.2011. Mikäli 

liitot eivät pääse yksimielisyy-

teen korotuksen suuruudesta 

1.10.2011 mennessä, riita rat-

kaistaan välityslautakunnassa, 

jonka puheenjohtajana toimii 

valtakunnansovittelija. Lauta-

kunnan tulee antaa ratkaisunsa 

palkankorotuksista 20.10.2011 

mennessä. 

 

Tekniikka 

Teknisiä palveluja tuottavissa 

yrityksissä yleiskorotuksesta 

on sovittu jo viime syksynä. 

Yleiskorotus nostaa 1,0 pro-

senttia palkkoja 1.11.2011. 

Varsinainen neuvottelutoimin-

ta keskittyykin tämän palkka

rakenneuudistukseen paikalli-

sissa työryhmissä. 

 Työehtosopimuksella on so-

vittu palkkarakenneuudistuk-

sesta, jonka kustannusvaikutus 

perustaulukkopalkkoihin on 

2,35 prosenttia. Tämä tulee to-

teuttaa 1.1.2012 mennessä. 

Paikallisten työryhmien tehtä-

vänä on määritellä kriteerit 

palkkaryhmien 9, 10 ja 11 

käytölle sekä muidenkin palk-

kaluokkien mahdolliselle nou-

sulle. Mikäli työryhmät eivät 

pääse määräaikaan mennessä 

ratkaisuun palkkarakenneuu-

distuksesta, siirretään kysei-

nen erä perustaulukkopalkko-

jen yleiskorotukseen. 

 

 


