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Kolmen työntekijän työsuhteet päätettiin perusteitta  

Hovioikeus tuomitsi Airpron 
lähes 60 000 euron korvauksiin
 

Airpro  

Helsingin hovioikeus on an-
tanut tuomionsa jutussa, 
jossa Airpro Oy irtisanoi 
työntekijöitänsä ja palkkasi 
välittömästi tämän jälkeen 
uusia ns. tarvittaessa työ-
hön kutsuttavia työntekijöi-
tä. Tuomiossaan hovioikeus 
kumosi käräjäoikeuden ai-
emman tuomion, totesi irti-
sanomiset laittomiksi ja 
velvoitti Airpron maksa-
maan korvauksia irtisano-
tuille työntekijöille. 
 
Irtisanomiset ja 
tilapäinen työvoima 

Airpro irtisanoi Tampereen 
lentoaseman toimintoja kos-
keneessa yt-menettelyssä kol-
me työntekijäänsä. Työsuhteet 
päättyivät maaliskuussa 2014. 
Yhtiö perusteli irtisanomisia 
tuotannollisilla ja taloudellisil-
la syillä. 

Irtisanomisten aikaan lento-
asemalla käytettiin vähäisessä 
määrin myös tarvittaessa työ-
hön kutsuttavia työntekijöitä. 
Irtisanomisten jälkeen tilapäis-

työvoiman käyttöä lisättiin 
voimakkaasti. 

Huhti-toukokuussa 2014 Air-
pro otti Tampereelle töihin 
yhdeksän uutta virkailijaa ja 
kaksi ramp-miestä tarvittaessa 
työhön kutsuttavien työsopi-
muksilla. Kyseiset henkilöt 
suorittivat täysin samoja työ-
tehtäviä, joitä irtisanotut olivat 
tehneet. 
 
Oikeusapu ja kanteet   

IAU myönsi edellä esitetyn pe-
rusteella irtisanotuiksi tulleille 
työntekijöille oikeusapua asian 
ajamiseksi oikeudessa. Kanne 
ei menestynyt Vantaan käräjä-
oikeudessa, joten ratkaisuun 
päätettiin hakea muutosta ho-
vioikeudesta. 

Juttu siirtyi Helsingin hovioi-
keuden käsiteltäväksi, mutta 
jäi siellä lepäämään kahdeksi 
kuukaudeksi, koska korkeim-
man oikeuden käsittelyssä oli 
samanaikaisesti vastaava 
IAU:n ajama juttu Airprota 
vastaan Turun lentoasemalla 
tapahtuneen irtisanomisen 
johdosta. Siinä Airpron mak-
settavaksi tuomitut korvaukset 

nousivat lopulta yhteensä noin 
25 000 euroon. 
 
Hovioikeuden tuomio 

Korkeimmasta oikeudesta tul-
leen linjauksen myötä Helsin-
gin hovioikeus oli valmis te-
kemään ratkaisunsa Tampe-
reen irtisanomisia koskeneessa 
riita-asiassa. 

Tuomiossaan hovioikeus kat-
soi, että Airpron olisi tullut 
tarjota irtisanomilleen työnte-
kijöille se työ, jonka yhtiö an-
toi irtisanomisten jälkeen palk-
kaamilleen, tarvittaessa työhön 
kutsuttaville työntekijöille. 
Näin ollen yhtiö laiminlöi työ-
sopimuslain mukaisen velvoit-
teensa työn tarjoamisesta, eikä 
olisi saanut irtisanoa työnteki-
jöidensä työsopimuksia. 

Airpro velvoitettiin maksa-
maan kullekin työntekijälle 
työsopimuksen perusteetto-
masta päättämisestä 9 000 – 
12 000 euroa. Työttömyysva-
kuutusrahastolle maksettavien 
suoritusten ja oikeudenkäynti-
kulujen myötä Airpron korvat-
tavaksi kertyi yhteensä lähes 
60 000 euroa. 


