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Yksittäinen työntekijä osallistuu mielenilmaukseen IAU:n jäsenenä 

IAU vastaa työehtosopimuksen 

mukaisesti työrauhavelvoitteesta

Barona Handling Oy 

ISS Aviation Oy 
 

IAU ja työnantajaliitto 

PALTA vastaavat työrauha-

velvoitteesta työhtosopimuk-

sen määräyksen mukaisesti. 

Jos jompikumpi katsoo toi-

sen osapuolen loukanneen 

työrauhavelvoitetta, se voi 

haastaa vastapuolen oikeu-

teen työehtosopimuksen val-

vontavelvollisuuden rikko-

misesta. Yksittäisellä työn-

antajalla ei ole oikeutta läh-

teä arvioimaan yksittäisten 

työntekijöiden toimia työ-

taistelutilanteessa, vaikka 

katsoisikin niiden olevan 

vastoin työrauhavelvoitetta. 

 

Perjantain mielenilmaus 

Baronassa ja ISS Aviationissa 

työskentelevät Ilmailualan 

Unionin jäsenet poistuivat per-

jantaina 27.5. kello 15 työpai-

koiltaan ja palasivat työvuo-

roihinsa, jotka alkoivat puolen 

yön jälkeen. 

Mielenilmaus kohdistui Finn-

air ja SAS -konsernien - yksi-

puolisia linjauksia vastaan 

paikallisissa neuvotteluissa, 

joita pyrittiin käymään työeh-

tosopimuksen allekirjoitus-

pöytäkirjan 4. §:ään perustuen. 

Pykälän sisältö on seuraava: 

Osapuolet asettavat työryh-

män (2+2), jonka tehtävänä 

on ratkaista palkkausjärjes-

telmää koskevat ongelmat, kun 

muu kuin lentoyhtiöryhmään 

kuuluva yritys tuottaa aiem-

min lentoyhtiöryhmään kuulu-

neen yrityksen tuottamat len-

toliikenteen palvelut. Työryh-

män puheenjohtajana toimii 

valtakunnansovittelija tai hä-

nen määräämänsä. 

Käytännössä työryhmän työ 

on keskittynyt henkilöstölip-

puedun kompensoimiseen niil-

le työntekijöille, jotka ovat sen 

menettäneet liikkeen luovu-

tuksen myötä. 

 

Oikeudelliset seuraamukset 

Julkisuudessa mielenilmauk-

sesta on käytetty myös sanon-

taa ”laiton lakko”. Lakosta tu-

lee laiton siinä tapauksessa, et-

tä työnantajaliitto PALTA 

haastaa IAU:n työtuomiois-

tuimeen työehtosopimuksen 

valvontavelvoitteen rikkomi-

sesta ja se näin todetaan. 

Oikeusistuimessa arvioitavak-

si tulisi työehtosopimuksen 4. 

§:n 2. kohta: 

Liitot ja niiden alayhdistykset 

huolehtivat siitä, etteivät nii-

den jäseninä olevat yhdistyk-

set, työnantajat tai työntekijät, 

joita sopimus koskee, ryhdy 

työtaistelutoimisiin eivätkä 

muutoinkaan riko työehtoso-

pimuksen määräyksiä. 

 

Liiton jäsenten asema 

Perjantain mielenilmaukseen 

osallistuneet työtekijät ovat 

osallistuneet siihen IAU:n jä-

seninä ja liitto vastaa tapahtu-

neesta työehtosopimuksen 

mukaisesti edellä kerrotulla 

tavalla. Työnantajalla ei ole 

oikeutta kohdistaa rankaisu-

toimia työntekijöihin mie-

lenilmauksen vuoksi, vaan sen 

on käännyttävä asiassa työn-

antajaliiton puoleen, jos se 

katsoo siihen olevan aihetta.  


