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Turvaamistoimen käyttö kiristää tunnelmaa 

Kuljetusliitot harkitsevat tukitoimia
  
SAK, AKT, PAU, SMU, 

SLSY, VML 

 

Finnairin tekniikan yhtiöi-

den työtaistelun keskeyttä-

miseksi haettu turvaamis-

toimi kiristää tunnelmia laa-

jalti palkansaajarintamalla. 

Keskusjärjestö SAK pitää 

lakko-oikeuteen liittyvää 

turvaamistoimipäätöstä kä-

räjäoikeudelle kuulumatto-

mana asiana. Muut kuljetus-

liitot puolestaan totesivat ei-

len yhteisesti valmiutensa 

tehdä ensi viikolla tukipää-

töksiä, jos alkuperäiseen 

kiistaan - työllistymistä edis-

täviin toimiin - ei löydetä 

tyydyttävää ratkaisua. 

 

Käräjäoikeuden toimivalta 

Lain mukaan käräjäoikeudella 

ei ole toimivaltaa tutkia työ-

taistelun laillisuutta, vaan asia 

kuuluu työtuomioistuimen 

toimivaltaan. Korkein oikeus 

on jo vuonna 1999 antanut 

ratkaisun, jonka mukaan oi-

keudenkäymiskaarta ei voi

käyttää lakon murtamiseksi. 

Tapauksessa KKO 1999:53 

korkein oikeus totesi yksiselit-

teisesti, ettei oikeudenkäymis-

kaaren yleisluontoisilla tur-

vaamistoimimääräyksillä voi 

luoda erityislainlainsäädäntöä, 

kuten työrauhasäännöksiä, 

muuttavia oikeuksia tai vel-

vollisuuksia. 

Tähän perustuen SAK on esit-

tänyt vaatimuksen, että edus-

kunnan oikeusasiamiehen olisi 

syytä tutkia käräjätuomarien 

toimivalta myöntää työtaiste-

lutapauksissa turvaamistoimia.  

 

Kuljetusliittojen kannanotto 

SAK:hon kuuluvat kuljetus-

alan ammattiliitot - Auto- ja 

kuljetusalan työntekijäliitto 

AKT, Posti- ja logistiikka-alan 

unioni PAU, Suomen Len-

toemäntä- ja stuerttiyhdistys 

SLSY, Suomen Merimies-

Unioni SMU ja Veturimiesten 

liitto VML - keskustelivat ei-

len yhdessä IAU:n kanssa 

Finnairin tekniikan neuvotte-

lutilanteesta. 

Toisista liitoista todettiin, että 

niillä on ensi viikolla täydet 

valmiudet tehdä päätöksiä, 

jotka edistävät tilanteen ratkai-

sua ja neuvottelutuloksen syn-

tymistä työntekijöitä tyydyttä-

vällä tavalla. IAU:n ja sen 

ammattiosasto ITA:n toimia 

sitoo toistaiseksi käräjäoikeu-

den kyseenalaistettuun tur-

vaamistoimeen liittyvä uhka-

sakko, jonka yhteenlaskettu 

summa on 800 000 euroa. IAU 

ja ITA ovat esittäneet käräjä-

oikeudelle kiireellisenä vaati-

muksen päätöksen kumoami-

sesta. 

 

Neuvottelut jatkuvat maa-

nantaina 

Neuvotteluja Finnairin teknii-

kasta irtisanottavaksi joutuvi-

en työntekijöiden asemasta 

jatkettiin eilen. Kiistaa on 

edelleen työnantajan osuudesta 

heidän työllistymistä edistä-

viin toimiinsa. Seuraavan ker-

ran osapuolet tapaavat ensi 

maanantaina. 

http://www.finlex.fi/fi/oikeus/kko/kko/1999/19990053

