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Käräjä- ja hovioikeuden tuomiot kumottiin 

Tarvittaessa työhön kutsutta-
vien käyttäminen rikkoi lakia 
 

 

Swissportin rah-
din osa-aikasopi-
mus irtisanottiin 

Korkein oikeus / Airpro 

Korkein oikeus linjasi tä-
nään antamassaan tuomios-
sa oikeuskäytäntöä tilan-
teessa, jossa työnantaja irti-
sanoo toistaiseksi voimas-
saolevan työsuhteen tuo-
tannollisin ja taloudellisin 
perustein, mutta teettää 
samanaikaisesti irtisanotun 
työtehtäviä tarvittaessa työ-
hön kutsuttavilla työnteki-
jöillä. 

 
Asian tausta 

Airpro irtisanoi keväällä 2013 
Turun lentoasemalla matkus-
tajapalvelutehtävissä työsken-
nelleen työntekijän työsuh-
teen. Irtisanomisen perusteek-
si yhtiö ilmoitti taloudelliset ja 
tuotannollisen syyt. 

Ennen työntekijän irtisanomis-
ta ja sen jälkeen Airpro oli 
käyttänyt samoissa tehtävissä 
useita tarvittaessa työhön kut-
suttavia työntekijöitä. Myös ir-
tisanotun kanssa tehtiin mää-
räajaksi vastaava työsopimus. 

Työntekijä vei IAU:n avustuk-
sella asian oikeuteen. Kantees-
sa vaadittiin, että Airpro vel-
voitetaan suorittamaan korva-
uksia työsopimuksen perus-

teettomasta päättämisestä. Kä-
räjäoikeus ja myöhemmin 
myös hovioikeus hylkäsivät 
kanteen, mutta korkein oikeus 
myönsi asiassa valitusluvan. 
 
Korkein oikeus 

Tuomiossaan korkein oikeus 
kumosi käräjä- ja hovioikeu-
den tuomiot. Tällä menettelyl-
lään se tarkensi työsopimus-
lain tulkintaa korostaen erityi-
sesti työntarjoamisvelvoitetta 
irtisanomismenettelyn sijasta. 

Vaikka Airpro oli solminut irti-
sanotun kanssa tarvittaessa 
työhön kutsuttavan työnteki-
jän työsopimuksen, pelkästään 
tällaisen sopimuksen solmi-
malla se ei täyttänyt työsopi-
muslaissa tarkoitettua velvoi-
tettaan tarjota irtisanotulle so-
veltuvaa työtä. 

Airpro tuomittiin suoritta-
maan korvausta irtisanotulle 
työsopimuksen perusteetto-
masta päättämisestä neljän 
kuukauden palkkaa vastaava 
määrä sekä oikeudenkäyntiku-
lut kaikissa kolmessa oikeusas-
teessa viivästyskorkoineen. 
Airpron maksettavaksi tuomi-
tut korvaukset nousevat yh-
teensä noin 25 000 euroon. 

Swissport 

IAU:n hallitus päätti tällä vii-
kolla tiistaina pitämässään ko-
kouksessaan irtisanoa Swiss-
portin rahtiosastoa koskevan 
sopimuksen osa-aikatyöstä ja 
siinä noudatettavista työeh-
doista. Sopimuksen mukainen 
irtisanomisaika on kaksi kuu-
kautta, joten nykyinen sopi-
mus on voimassa vielä elokuun 
alkuun saakka. 

Irtisanottu sopimus on alku-
jaan tehty 12.3.2013 Servisairin 
ja IAU:n välillä koskemaan ko-
ko yhtiötä mukaan lukien 
ramp-, aula ja matkustajatoi-
minnot.  Sopimuksen solmimi-
sen aikaan yhtiöllä oli poikke-
uksellinen tarve osa-aikaisen 
työvoiman käyttöön sen hoita-
essa kerran viikossa merenku-
lun risteilyjen vaihtomatkusta-
jiin liittynyttä liikennettä len-
toasemalla.  

Joulukuussa 2013 toteutuneen 
liiketoimintakaupan myötä 
Servisairin rahdista tuli osa 
Swissportia muiden toiminto-
jen siirtyessä Aviatorille.  Näin 
ollen aikanaan solmitulle osa-
aikasopimukselle ei ole ollut 
sisältönsä puolesta lainkaan 
tarvetta Swissportissa. 


