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      Uutiskirje Jäsenille
 

     N:o 11 (233)   *   Perjantaina 2. syyskuuta 2016 

     Toimittanut Juhani Haapasaari 
 

 

Kiistoja oikeuden ratkottavana 
 

IAU 
 

Lakien ja sopimusten valvo-

miseksi osa työpaikkojen kiis-

toista joudutaan viemään oi-

keuteen saakka. Tällä hetkel-

lä IAU:n ajamia tai avusta-

mia juttuja odottaa käsittelyä 

useissa eri tuomioistuimissa. 
 

GA Telesis / kevennysvapaat 

(2014-)  

GA Telesis on haastettu työ-

tuomioistuimeen vuoronkeven-

nysvapaita koskevan kiistan 

vuoksi. Kyse on kaksivuoro-

työn ja päivätyötä tekevien yli 

50-vuotiaiden oikeudesta työ-

aikakevennyksiin vastaavaan 

tapaan kuin ennen Finnairin 

moottorikorjaamon liikkeen-

luovutusta GA Telesisille 

vuonna 2013 ja yli vuoden 

myös sen jälkeen. Jutun pää-

käsittelyn ajankohta selviää 

valmisteluistunnossa 25.10. 

Finavia / yt-laki (2013) 

Finavia on haastettu käräjäoi-

keuteen vuonna 2013 järjestet-

tyjen lennonneuvojia ja alue-

lennonjohtoa koskeneen yt-

menettelyn vuoksi. Riitakysy-

myksiä ovat, käytiinkö neu-

vottelut oikeaan aikaan sekä 

olisiko lennonneuvojien ja 

aluelennonjohdon asioita pitä-

nyt käsitellä myös yhteisessä 

neuvottelussa eikä vain erik-

seen, kuten tapahtui. Jutun 

pääkäsittely on Vantaan kärä-

jäoikeudessa 23.11. 

Finavia / työaika (2014) 

Finavia tuomittiin Vantaan 

käräjäoikeudessa aiemmin 

tänä vuonna maksamaan yksit-

täiselle työntekijälle korvausta 

vuonna 2014 tapahtuneesta 

työajan perusteettomasta 

muuttamisesta 10 225 euroa 

sekä oikeudenkäyntikulut 

8 711 euroa korkoineen. Fina-

via on valittanut tuomiosta 

Helsingin hovioikeuteen. 

Servisair / irtisanomiset, yt-

laki, yhdenvertaisuus (2012) 

Servisair irtisanoi vuonna 

2012 yhdeksän työntekijää 

vedoten tuotannollisiin ja ta-

loudellisiin perusteisiin. Asias-

ta jätettiin Vantaan käräjäoi-

keuteen haastehakemukset, 

joissa perusteiden oikeellisuus 

kiistettiin. Toissijaisesti työn-

antajan katsottiin rikkoneen 

myös takaisinottovelvoitettaan. 

Lisäksi työnantajan arvioitiin 

rikkoneen yt-lakia sekä yhden 

työntekijän osalta myös yhden-

vertaisuuslakia. 

Vantaan käräjäoikeus antoi ju-

tuissa tuomiot vuonna 2015. Se 

hylkäsi kaikki korvausvaati-

mukset, jotka esitettiin työsuh-

teiden perusteettoman päättämi-

sen nojalla. Toissijaiset kanne-

perusteet menestyivät perustei-

densa osalta osassa jutuista, 

mutta nekin määrällisesti vain 

osittain. Takaisinottovelvoitteen 

laiminlyönnin perusteella kor-

vauksia tuomittiin maksettavak-

si neljälle työntekijälle, kullekin 

4 000 euroa, sekä heidän osal-

taan myös noin puolet aiheutu-

neista oikeudenkäyntikuluista. 

Kokonaan hävittyjen juttujen 

osalta käräjäoikeus tuomitsi 

maksettavaksi vastapuolen oi-

keudenkäyntikulut.  Kanteet yt-

lain ja yhdenvertaisuuslain rik-

komisesta hylättiin. 

Tuomioista valitettiin kahdek-

san työntekijöiden osalta Hel-

singin hovioikeuteen. Pääkäsit-

tely oli keväällä ja tuomioita 

odotetaan syyskuun aikana. 

Jatkuu seuraavalla sivulla… 
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…jatkoa edelliseltä sivulta 

RTG / irtisanominen (2008) 

RTG siirtyi vuonna 2010 Fin- 

avian omistukseen. Seuraavana 

vuonna Lapin käräjäoikeus 

tuomitsi RTG:n tytäryhtiön 

maksamaan vuonna 2008 jär-

jestettyjen yt-neuvottelujen 

päätteeksi irtisanotulle työnteki-

jälle työsopimuksen perusteet-

tomasta päättämisestä 9 663 

euroa korkoineen. 

Käräjäoikeuden tuomiosta vali-

tettiin Rovaniemen hovioikeu-

teen. Se tuomitsi vuonna 2012 

yhtiön maksamaan työntekijälle 

käräjäoikeuden määräämän 

summan lisäksi 20 223 euroa 

työsopimuksen perusteettomas-

ta päättämisestä, 6 000 euroa 

ikään perustuvasta syrjinnästä 

sekä oikeudenkäyntikuluja 

14 271 euroa käräjäoikeudesta 

ja 5 140 euroa hovioikeudesta, 

kaikki korkoineen. Lisäksi yh-

tiö tuomittiin maksamaan 8 765 

euroa työttömyysvakuutusra-

hastolle korkoineen. 

Finavian omistama RTG jätti 

maksamatta hovioikeuden tuo-

mitsemat korvaukset vedoten 

erinäisiin yhtiöjärjestelyihin, 

joten asia vietiin uuteen oikeus-

käsittelyyn. Vuonna 2015 Van-

taan käräjäoikeus tuomitsi 

RTG:n olevan vastuussa Rova-

niemen hovioikeuden tuomit-

semien vahingonkorvausten 

maksamisesta ja velvoitti yhti-

ön maksamaan lainvoimaiseen 

tuomioon perustuvaa saatavaa 

49 298 euroa sekä oikeuden-

käyntikuluja 12 222 euroa kor-

koineen. 

RTG on valittanut tuomiosta 

Helsingin hovioikeuteen. Jutun 

pääkäsittely järjestetään 20.10.  

Airpro / irtisanomiset (2013) 

Airpro irtisanoi vuonna 2013 

tuotannollisin ja taloudellisin 

perustein kaksi työntekijää. 

Vantaan käräjäoikeuteen jäte-

tyssä haastehakemuksessa 

irtisanomisia pidettiin perus-

teettomina. Työn ei katsottu 

olleen vähentynyt olennaisesti 

ja pysyvästi, koska heidän 

työpanoksensa oli korvattu 

tarvittaessa työhön kutsuttavil-

la työntekijöillä. Käräjäoikeus 

hylkäsi kanteet. 

Käräjäoikeuden tuomiosta 

valitettiin Helsingin hovioi-

keuteen. Juttu kääntyi sielläkin 

työntekijöiden tappioksi, mut-

ta tuomio ei ollut yksimieli-

nen. Erimieltä olevan hovioi-

keuden jäsenen lausunnossa 

katsottiin, ettei työ ollut vä-

hentynyt olennaisesti ja pysy-

västi. 

Hovioikeuden tuomiolle on 

haettu edelleen valituslupaa 

korkeimmasta oikeudesta ja se 

on myös myönnetty. Valitus-

lupa koskee kysymystä, onko 

työntekijöiden työsopimusten 

päättämiselle ollut laillinen 

peruste. Odotettavissa on siis 

korkeimman oikeuden ennak-

kopäätös irtisanomisten tuo-

tannollis-taloudellisista perus-

teista tilanteessa, jossa käyte-

tään toistaiseksi voimassa ole-

vissa työsuhteissa olevia ja 

tarvittaessa töihin kutsuttavia 

työntekijöitä rinnan. 

Muita juttuja 

Muita tällä hetkellä valmiste-

lussa tai vireillä olevia juttuja 

ovat mm. kiistat työtekijän 

irtisanomisesta Swissportissa 

ja moniosaajuuden harjaantu-

misajasta Airprossa. 

Rahdin termi-

naalioperaat-

tori vaihtuu 
 

Suomen Transval Oy 

Transval on ilmoittanut sopi-

muksensa Finnair Cargo Oy:n 

kanssa päättyvän 30.11.2016 

tämän kilpailutettua terminaa-

lioperaatorit. Tarjouskilpailun 

voitti HUB Logistics Finance 

Oy. 

Transvalin työntekijät siirtyvät 

uudelle toimijalle liikkeen luo-

vutuksen ehdoin ns. vanhoina 

työntekijöinä 1.12.2016 lukien. 

Työsopimuslain mukaisesti 

työnantajan luovutushetkellä 

voimassa olevista työsuhteista 

johtuvat oikeudet ja velvolli-

suudet sekä niihin liittyvät työ-

suhde-etuudet siirtyvät liikkeen 

uudelle omistajalle tai haltijalle. 

Edellisen kerran työnantaja 

rahdissa vaihtui 1.12.2009, kun 

Finnair Cargo Terminal Opera-

tions Oy luovutti liikkeen Suo-

men Transvalille: 

"Liikkeenluovutuksilla voimme 

myös paremmin turvata henki-

löstön tulevaisuuden, sillä uudet 

toimijat tarjoavat joustavammin 

ja monipuolisemmin työtä hen-

kilöstölle. Tavoitteemme on 

tehostaa toimintoja. Luomalla 

ratkaisuja, jotka perustuvat stra-

tegisiin kumppanuuksiin, pys-

tymme muuttamaan kiinteitä 

kustannuksiamme muuttuviksi 

sekä keskittymään Finnairin 

ydinliiketoimintoihin," muotoi-

lutti tuolloin sanottavansa yhti-

ön tiedotteeseen varatoimitus-

johtajan pestiä hoitanut Lasse 

Heinonen. 


