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Finnair –konserni on tehnyt 
henkilöstöjärjestöilleen kol-
mesta vaihtoehdosta koostu-
van kollektiivisen säästöesi-
tyksen. Säästötavoite on 20 - 
25 miljoonaa euroa. Esityk-
sistä kahdella on suora vai-
kutus ansiotasoon. Ensim-
mäisessä vaihtoehdossa jo 
sovitut palkankorotukset 
leikattaisiin 5 %:lla. Toises-
sa vaihtoehdossa jo sovitusta 
palkakorotuksista luovuttai-
siin. Molemmat toimenpiteet 
ulottuisivat vuoden 2009 
loppuun. Kolmas vaihtoehto 
ovat leikkaukset, joiden il-
moitetaan kohdistuvan 400 
työpaikkaan jo päätettyjen 
organisaatiomuutoksiin liit-
tyvien 100 työpaikan lisäksi. 
 
Työehtosopimus 
Konsernin esittämät kaksi en-
simmäistä vaihtoehtoa eivät 
ole  toteutettavissa  ilman, että  

yhtiökohtaisesti poikettaisiin 
voimassa olevista työehtoso-
pimuksista. Lentoliikenteen 
palveluja koskevassa työehto-
sopimuksessa seuraava pal-
kankorotusajankohta on 
1.10.2008 alkavan palkanmak-
sukauden alusta.  Korotuksen 
suuruus on 4,5 %. 
Muilla konsernin henkilöstö-
järjestöillä seuraavaksi pal-
kankorotusajankohdaksi on 
sovittu vastaavaan tapaan 
1.10.2008 lukuunottamatta 
lentäjäyhdistystä, jonka ny-
kyinen sopimus päättyy mar-
raskuussa 2008. 
Osa henkilöstöjärjestöistä on 
sopinut työehtosopimuksiinsa 
palkankorotukset myös 
1.10.2009 alkaen. IAU:n osal-
ta palkankorotusten tasosta 
1.10.2009 - 30.4.2010 on työ-
ehtosopimuksessa kirjaus, 
jonka mukaan osapuolet tar-
kastelevat huhti-toukokuun 
2009 aikana talouden ja työlli-
syyden näkymiä lentoliiken-
teen palveluissa ja käyvät neu-
vottelunsa tämän periaatteen 
pohjalta. 

 
IAU:n hallituksen kanta 
IAU:n hallitus keskusteli 
työnantajan esityksistä ko-
kouksessaan tämän viikon tiis-
taina. Kantanaan hallitus pai-
notti hakemaan asiassa sellai-
sia ratkaisuja, jotka eivät ole 
ristiriidassa työehtosopimuk-
sen kanssa. 
Säästöesitykset ovat osa käyn-
nissä olevaa YT-neuvottelu-
prosessia Finnair –konsernin 
sisällä. Tämän vuoksi hallitus 
katsoi asian jatkokäsittelyn 
olevan luontevaa pääluotta-
musmiehistä koostuvassa työ-
ryhmässä. Ryhmään kuuluvat 
Esa Suokas (Finnair Tekniik-
ka), Pekka Kähkönen 
(Northport Oy), Ilkka Kero 
(Finnair Catering Oy) ja Vesa 
Forsblom (Finnair Cargo 
Terminal Operations Oy). 
Konserni odottaa henkilöstö-
järjestöjen vastauksia esityk-
siinsä viikolla 38. 
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Lisäys työehtosopi-
mukseen 
 
IAU / Palvelualojen Toimi-
alaliitto 
 
IAU ja Palvelualojen Toimi-
alaliitto ovat käsitelleet Lento-
liikenteen palveluja koskevan 
työehtosopimuksen täydentä-
mistä jatkuvan neuvottelun pe-
riaatteella. Neuvottelujen tu-
loksena työehtosopimusta on 
täydennetty lisäämällä 1. lu-
vun ”Yleistä” 1. §:ään ”Sopi-
muksen soveltamisala” kohta 
4 seuraavasti: 
 
4. Sopimuksen soveltamis-
piirissä ei saa tehdä rinnak-
kaissopimusta ilman allekir-
joittaneiden liittojen kirjal-
lista lupaa. 
 
Lisäys on voimassa 3.9.2008 
alkaen. 

Ratkaisu erimielisyy-
teen töiden yhdistä-
misestä 
 
Northport Oy 
 
IAU ja Palvelualojen Toimi-
alaliitto ovat käsitelleet 
Northport Oy:ssä aulaesimie-
hen ja matkatavaraliikenteen 
valvojan töiden yhdistämisestä 
17.12.2007 syntynyttä erimie-
lisyyttä. 
Osapuolet sopivat, ottamatta 
kantaa siihen onko työn kuva-
uksessa ja työnarvioinnissa ol-
lut moitittavaa, että työnantaja 
maksaa työntekijöille, joita 
erimielisyys Northport Oy:ssä 
koskee, kertasuorituksena 600 
euroa. Maksu voidaan tehdä 
erikseen, viimeistään kuiten-
kin lokakuun 2008 säännön-
mukaisen palkanmaksun yh-
teydessä ja ilman viivästys-
korkoja. 

Tero Nurminen luo-
pui hallituspaikasta 
 
Hallitus 
 
IAU:n hallituksen jäsen Tero 
Nurminen on luopunt halli-
tuspaikastaan alkaen 1.9.2008. 
Kokouksessaan 2.9.2008 halli-
tus antoi vaalivaliokunnan teh-
täväksi Nurmisen jättämän 
paikan täyttämisen uudella jä-
senellä. 
Tero Nurminen on toiminut 
hallitustyöskentelyn ohella ai-
emmin useissa luottamusteh-
tävissä mm. Luonais-Suomen 
Ilmailualanyhdistys ry 002:n 
puheejohtajana, IAU:n edusta-
jiston jäsenenä, RTG Ground 
Handling Turku Oy:n pääluot-
tamusmiehenä ja Northport 
Oy:n ja Finnair Oy:n alueluot-
tamusmiehenä. IAU kiittää 
Teroa jäsentemme puolesta 
tehdystä ansiokkaasta työstä. 
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