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KKO myönsi valitusluvan 
Finavian yt-jutussa  
 

 
 

Palkankorotuk-
sista lainvoimai-
nen päätös 

 

 

Finavia 

Korkein oikeus (KKO) on 
myöntänyt valitusluvan ho-
vioikeuden tuomioon, joka 
koskee vuonna 2013 käytyjä 
yt-neuvotteluja Finaviassa. 
 
Käräjäoikeuden tuomio 

IAU myönsi vuonna 2013 oi-

keusavun 11 jäsenelleen Fina-

vian haastamiseksi oikeuteen. 

Kanteessa yhtiön katsottiin 

rikkoneen lakia Helsinki-

Vantaan lennonneuvojia ja 

Tampereen aluelennonjohdon 

operaattoreita koskeneissa yt-

neuvotteluissa. 

Vantaan käräjäoikeus antoi 

asiassa tuomion 23.12.2016. 

Siinä todettiin kanteen mukai-

sesti Finavian toimineen vas-

toin yhteistoimintalakia yhtiön 

jakaessa lennonneuvontaa ja 

aluelennonjohtoa koskeneet 

yt-neuvottelut kahteen osaan. 

Menettely loukkasi sekä len-

nonneuvojien että operaatto-

reiden oikeuksia. 

Finavia tuomittiin maksamaan 

hyvitystä lennonneuvonnasta 

irtisanotuille 5 000 euroa ja 

aluelennonjohdosta 8 000 eu-

roa kullekin. Lisäksi Finavian 

korvattavaksi tulivat näiden 

oikeudenkäyntikulut. 
 

Hovioikeuden tuomio 

Finavia valitti käräjäoikeuden 
tuomiosta Helsingin hovioi-
keuteen. Tämä kumosi 14.8. 
2018 antamallaan tuomiolla 
käräjäoikeuden tuomion siltä 
osin kuin Finavia oli velvoitet-
tu maksamaan korvauksia irti-
sanotuille. Oikeudenkäyntiku-
lut jäivät asianosaisten itsensä 
vastattavaksi. 
 
KKO:n valituslupa 

Hovioikeuden tuomio ei ollut 
yksimielinen. Yksi kolmesta 
tuomarista jätti siihen eriävän 
mielipiteen mm. pitäen epäus-
kottavana Finavian todistelua 
päätöksenteon osalta. 

Hovioikeuden tuomioon sisäl-
tyi siten selkeitä perusteluja, 
jotka puolsivat asian saatta-
mista edelleen korkeimman 
oikeuden käsiteltäväksi. Tä-
män takia asiassa päädyttiin 
hakemaan irtisanottujen puo-
lesta valituslupaa, jonka KKO 
on nyt myöntänyt. 

Lopullista päätöstä Finavian 
yt-jutussa jouduttaneen kui-
tenkin odottelemaan vielä jon-
kin aikaa. KKO:n julkaisemien 
tilastojen mukaan käsittelyajat 
myönnettyjen valituslupien 
osalta olivat viime vuonna 
keskimäärin yli 18 kuukautta. 

 
 

 

 

 

 

 

Airpro 

Työtuomioistuin on hylännyt 
IAU:n kanteen, jolla vaadittiin 
vahvistettavan Airpron työeh-
tosopimuksen osapuolet. Kan-
teen mukaan Pardian työehto-
sopimukseen liittyviä oikeuk-
sia ja velvollisuuksia ei olisi 
voitu siirtää Prolle ilman, että 
siihen olisi myös IAU:n suos-
tumus. 

Työehtosopimukseen osallis-
ten liittojen selvittyä valtakun-
nansovittelija kutsui koolle 
ratkaisulautakunnan päättä-
mään Airpron palkankorotuk-
sesta 1.4.2019 alkaen. Lauta-
kunnassa jokaisella työehtoso-
pimuksen osapuolella – 
IAU:lla, JHL:llä, Prolla ja Pal-
talla – oli yksi edustaja, valta-
kunnansovittelijan toimiessa 
sen puheenjohtajana. 

Ratkaisulautakunta päätti pu-
heenjohtajan esityksen mukai-
sesti, että Airpron palkankoro-
tukset toteutetaan 0,475 %:n 
yleiskorotuksena. Päätös ei ol-
lut yksimielinen 

IAU jätti asiasta eriävän mieli-
piteen: Päätös on ristiriidassa 
sovittelussa 2017 sovitun pal-
kankorotustason ja sovittelijan 
toimistosta ulospäin suunna-
tun ”yleisestä linjasta” koros-
taneen tiedotuksen kanssa. 


