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                  UUuuttiisskkiirrjjee  JJäässeenniillllee 
 

    N:o 17 (122)   *   Perjantaina 15. kesäkuuta 2012 

Toimittanut Juhani Haapasaari 

 

 
Turvaamistoimi edelleen oikeusistuinten arvioitavana 

Työllistymistä edistävistä 

toimista sovinto
 
Finnair 

/ Engine Services Oy 

/ Technical Services Oy 

 

Finnairin tekniikan yhtiöistä 

irtisanottavaksi tulevien 

työntekijöiden tueksi tarjot-

tavista työllistymistä edistä-

vistä toimista syntyi eilen il-

tapäivällä sopu valtakun-

nansovittelijan avustuksella. 

Kiistaan liittynyttä, Finnai-

rin käräjäoikeudelta hake-

maa turvaamistoimea, käsi-

teltiin puolestaan eilisen aa-

mupäivän aikana työtuomio-

istuimessa. 

 

Sovinto sovittelijan luona 

Finnairin tekniikan moottori-

korjaamoa ja laiteosastoa kos-

keneet yt-neuvottelut päätyivät 

tiistaina 12.6. Tätä aiemmin 

osapuolet olivat kuitenkin so-

pineet jatkavansa menettelyä, 

jossa vielä etsittäisiin sovintoa 

kiistanalaiseksi jääneeseen 

työllistymispakettiratkaisuun. 

Yt-osapuolet sekä IAU:n, Pron 

ja työnantajaliitto PALTA:n 

edustajat ehtivät tavata toisen-

sa kolme kertaa Esa Lonkan 

johdolla, ennen kuin sopu pa-

kettiratkaisusta lopulta syntyi. 

Ilmailutekniikan Ammattiyh-

distys ITA ja Finnairin Tekni-

set järjestävät ensi maanantai-

na 18.6. ja tiistaina 19.6. tie-

dotustilaisuudet jäsenistölleen 

ratkaisun tarkemmasta sisäl-

löstä. 

  

Ulosmarssi, turvaamistoimi 

ja tukitoimet 

Kiista työnantajan osuudesta 

irtisanottavien työntekijöiden 

työllistymistä tukeviin toimiin 

ehti kärjistyä ennen ratkeamis-

taan monella tapaa. Työnteki-

jät osoittivat mieltään marssi-

malla ulos työpaikoiltaan tiis-

taina 5.6. Tähän työnantaja 

vastasi hakemalla Helsingin 

käräjäoikeudesta turvaamis-

toimipäätöstä. Päätökseen si-

sältyneen mittavan uhkasakon 

vuoksi työntekijät palasivat 

seuraavana päivänä työpaikoil-

leen. 

Työnantajan menettely kiristi 

kuitenkin tunnelmia niin, että 

muut SAK:laiset kuljetusliitot 

ilmoittivat perjantaina 8.6. 

harkitsevansa tukitoimipää-

töksiä asiassa. Sovun myötä 

tällä viikolla jo tehdyiksi tul-

leet päätökset luonnollisesti 

peruuntuvat. 

 

Käräjäoikeus 

IAU ja ITA ovat jättäneet Hel-

singin käräjäoikeudelle maa-

nantaina 11.6. vastauksensa 

turvaamistoimiasiassa. Yhdis-

tysten vastauksessa vastuste-

taan hakijoiden, Finnair Oyj:n 

sekä sen tekniikan tytäryhtiöi-

den, vaatimusta turvaamistoi-

mesta. IAU ja ITA vaativat, et-

tä käräjäoikeus hylkää haki-

joiden hakemuksen ja peruut-

taa samalla väliaikaisen tur-

vaamistoimipäätöksensä. 

Jatkuu seuraavalla sivulla… 
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…jatkoa edelliseltä sivulta. 

 

Turvaamistoimen kohdistu-

misobjektin kyseenalaisuuden 

lisäksi epäselvyyttä on myös 

siitä, olisiko Helsingin käräjä-

oikeus ylipäänsä voinut ottaa 

turvaamishakemusta ITA:n 

osalta tutkittavaksi. Oikeu-

denkäymiskaaren mukaan tur-

vaamistoimesta pitää päättää 

sen paikkakunnan käräjäoi-

keudessa, missä sijaitsee vas-

tapuolen kotipaikka. ITA:n 

kotipaikka on Vantaa. 

Ajankohdasta, jolloin käräjä-

oikeudelle osoitettua vastusta-

vaa vastausta turvaamistoi-

miasiassa tullaan käsittele-

mään, ei toistaiseksi ole tietoa. 

 

Työtuomioistuin 

Turvaamistoimikanne oli esil-

lä eilen myös työtuomiois-

tuimessa, jossa käsiteltävänä 

oli varsinainen pääasiakanne 

eli PALTA:n kanne IAU:ta ja 

ITA:a vastaan 5.6. tapahtu-

neesta ulosmarssista. 

Työtuomioistuin ilmoitti anta-

vansa asiassa tuomionsa jo lä-

hipäivinä, joten on mahdollis-

ta, että turvaamistoimiasiaan 

saadaan jokin näkemys tuo-

mioistuimelta jo ensi viikon 

alkupuolella. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilmailutekniikan Ammattiyhdistys ITA ry järjestää 

 

TIEDOTUSTILAISUUDET 
 

Finnairin tekniikassa työskenteleville jäsenilleen 

 

 

Maanantaina 18.6. kello 14:30 ”Kolmoskuppilassa” 

 

ja 

 

Tiistaina 19.6. kello 14:30 ”Seiskahallin” taukohuoneessa 

 


