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Työtuomioistuin antoi aamupäivällä ratkaisunsa  

PALTA:n kanne hylättiin  
 

 

IAU – Operaatio Kummitäti 

 

Työtuomioistuin antoi tä-

nään ratkaisunsa asiassa, 

jossa PALTA vaati IAU:n 

tuomitsemista hyvityssakoon 

19.-20.5. järjestettäväksi il-

moitettujen myötätuntotyö-

taistelujen johdosta. Tuo-

mioistuin hylkäsi PALTA:n 

kanteen. Käytännössä tämä 

tarkoittaa sitä, että Finavia-

kiistan sovittelua voidaan 

jatkaa jälleen sillä painoar-

volla, kuin laki työriitojen 

sovittelusta siltä edellyttää. 

 

PALTA:n väitteet 

PALTA:n haastehakemus pe-

rustui neljään pääväittämään. 

Ensiksikin PALTA katsoi 

IAU:n pyrkivän laajentamaan 

Lentoliikenteen palveluja kos-

kevan työehtosopimuksen so-

veltamisalaa koskemaan Airp-

rota, joka ei ole siihen sidottu, 

eikä velvollinen sitä noudat-

tamaan. 

Toisekseen PALTA väitti 

Airpron työehtosopimuksen 

perustuvan erilaiselle työnteki-

jöiden moniosaajamallille ja 

sisältävän työtehtäviä, jotka 

eivät kuulu Lentoliikenteen 

palveluja koskevan työehtoso-

pimuksen soveltamisalaan. 

Kolmanneksi PALTA katsoi 

IAU:n ehdotuksen työllisyys- 

ja kasvusopimuksen mukaises-

ta toisen kauden palkankoro-

tuksista luopumisesta tarkoit-

tavan sitä, että IAU pyrkii työ-

taistelun uhalla vaikuttamaan 

omaan työehtosopimukseensa. 

Neljäntenä väittämänä haas-

teessaan PALTA esitti, että 

työehtosopimuksen voimassa 

ollessa ilmoitetut työtaistelut 

mahdollistaisivat IAU:n omien 

etujen ajamisen tavalla, jossa 

Lentoliikenteen palveluja kos-

keva työehtosopimus menet-

täisi merkityksensä työrauhan 

turvaajana. 

 

Työtuomioistuimen tuomio 

Työtuomioistuin ei ratkaisunsa 

perusteluissa katsonut miltään 

osin tulleen toteennäytetyksi 

PALTA:n väitteitä. 

Hävitessään juttunsa PALTA 

velvoitettiin korvaamaan 

IAU:n sekä kolmen sen am-

mattiosaston - Ilmailualan 

Maapalvelutyöntekijät ILMA 

007:n, Siviililentoliikennevir-

kailijoiden Liitto 010:n ja Si-

viililentoliikenteen työntekijät 

012:n - oikeudenkäyntikulut. 

Tuomio oli yksimielinen. Se 

on luettavissa kokonaisuudes-

saan tämän jäsenkirjeen säh-

köisessä versiossa mukana 

olevasta liitteestä. 

 

Sovittelu jatkuu 

PALTA:n haaste on käytän-

nössä pysäyttänyt Finavia-

kiistan sovitteluprosessin ete-

nemisen. Valitettavaa on, että 

sovittelun sijasta aikaa on ku-

lutettu kiistan ratkaisun kan-

nalta epäoleellisiin seikkoihin. 

PALTA:n kanteen hylkäämi-

nen palauttaa sovitteluproses-

sille työriitalaissa sille osoite-

tun aseman. Sovittelu jatkuu 

tänään kello 14. 

 

 

Operaatio Kummitäti 
 

on kampanja, jolla tavoi- 
tellaan samoja työehtoja 

samoihin töihin myös 
Finavia-konsernissa. 

 

 

 


