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Yhteistoimintalain mukaiset 
neuvottelut ovat tällä erää 
päättyneet Finnair-konser-
nissa.  IAU:n sopimusalan 
työntekijöitä irtisanotaan 
seitsemän ja lomautettavien 
määrä vuoden 2009 aikana 
on 37. Ankarimmin säästö-
toimet ovat leikanneet mää-
räaikaisia työsuhteita. 
 
Edelliset neuvottelut 
Edellisen kerran Finnair-
konsernissa käytiin laajoja yt-
neuvotteluja vuonna 2006. 
Nopeasti tehdyt leikkauspää-
tökset kohdistuivat pääosin 
IAU:n sopimusalan töihin 
Finnair-tekniikassa. Samaan 
aikaan Finnairin hyvin toimiva 
kasvustrategia toi kuitenkin 
runsaasti lisää lentoja ja nosti 
matkustajamääriä. 
Vuotta myöhemmin tekniikka 
joutui kertomaan rekrytoin-
tiongelmista, jotka heijastuivat 
lentojen täsmällisyyteen. Vas-
taavia ongelmia aiheuttivat 
myös Northport Oy:n ja Finn-
air Catering Oy:n henkilöstö-
vajaukset. 

Pitkä prosessi päättyi 
Nyt päättyneisiin yt-neuvotte-
luihin konserni on käyttänyt 
aikaa huomattavan paljon. Ne 
käynnistettiin 18. kesäkuuta 
2008. Tuolloin työnantaja ar-
vioi neuvottelujen lopputulok-
sena suoritettavien toimien 
kohdistuvan suoraan noin 500 
henkilöön. 
Syyskuun alussa konserni teki 
henkilöstöjärjestöille vaihto-
ehtoiset esitykset. Joko jo so-
vittuja palkankorotuksia olisi 
leikattu 5 % tai jo sovituista 
palkankorotuksista olisi luo-
vuttu. Henkilöstöjärjestöt hyl-
käsivät tarjoukset työehtoso-
pimusten vastaisina. IAU:n 
sopimusalalla palkkoja koro-
tettiin 1.10.2008 alkaen 4,5 %. 
Ajankäytön ohella toimenpi-
teiden kohdentuminen poikke-
aa edellisestä yt-kierroksesta. 
Konsernin runsaasta 120 irti-
sanomisesta seitsemän kohdis-
tuu IAU:n sopimusalalle ja 
3 000 lomautettavasta 37 tekee 
työehtosopimuksemme alaisia 
töitä. Irtisanottavat työskente-
levät Finnair Cargo Terminal 
Operations Oy:ssä Turussa ja 
Tampereella. Lomautettavat 
ovat saman yhtiön palveluk-

sessa Helsinki-Vantaan rahti-
toiminnoissa. 
 

IAU:n kanta 

Mikäli rahdissa ei ole tarjota 
kaikille työntekijöille heidän 
työsopimuksen mukaista työtä 
vastaavaa työtä tai koulutusta, 
on ensisijaisesti selvitettävä, 
voidaanko heille tarjota työtä 
muissa Finnair-konserniin 
kuuluvissa yrityksissä. 

Lähinnä kysymykseen tulevat 
Northport ja Finnair Catering, 
joissa työvoiman vähennys on 
kohdistunut määräaikaisiin 
työntekijöihin. Mikäli matkus-
tajamäärät ja lennot säilyvät 
vähintään nykyisellä tasolla, 
vähentyneellä työntekijämää-
rällä on vaikea ylläpitää sekä 
nykyistä palvelutasoa että 
konsernin talouteen välittö-
mästi heijastuvaa täsmällisyyt-
tä. 
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