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ESPOO JA HELSINKI OLIVAT RIKKONEET TASAPUOLISEN KOHTELUN 

VAATIMUSTA MAKSAESSAAN PALOMIEHILLE ALEMPAA TEHTÄVÄKOHTAISTA 

PALKKAA KUIN PERUSTASON ENSIHOITAJILLE (S 17/438 ja 451-472) 

 

Helsingin hovioikeus on tuomioissaan katsonut, että Espoon ja Helsingin 

kaupungit olivat menetelleet tasapuolisen kohtelun vaatimuksen vastaisesti 

maksaessaan palomiehille alempaa tehtäväkohtaista palkkaa kuin perustason 

ensihoitajille. Hovioikeus kumosi Espoon ja Helsingin käräjäoikeuksien 

antamat välituomiot ja palautti asiat Espoon ja Helsingin käräjäoikeuksiin sen 

arvioimiseksi, ovatko palomiehet oikeutettuja vaatimiinsa 

vahingonkorvauksiin. 

 

Espoon käräjäoikeudessa 17 palomiestä ja Helsingin käräjäoikeudessa 22 

palomiestä tai ylipalomiestä olivat kanteissaan vaatineet työnantajana olevien 

kaupunkien velvoittamista suorittamaan tasapuolisen kohtelun rikkomisen 

perusteella vahingonkorvausta. Espoon ja Helsingin käräjäoikeudet olivat 

välituomiolla ottaneet ratkaistavaksi kysymyksen siitä, olivatko kaupungit 

rikkoneet tasapuolisen kohtelun vaatimusta maksaessaan kantajina olleille 

palomiehille alempaa tehtäväkohtaista palkkaa kuin perustason ensihoitajille. 

Käräjäoikeudet olivat välituomioissaan katsoneet, että palomiehen ja 

perustason ensihoitajan työt eivät olleet samoja tai samanarvoisia eivätkä 

kaupungit olleet rikkoneet tasapuolisen kohtelun vaatimusta. Käräjäoikeudet 

hylkäsivät kanteet. 

 

Palomiehet valittivat hovioikeuteen ja toistivat käräjäoikeudessa esittämänsä 

vaatimukset. Hovioikeus totesi ratkaisuissaan, että kantajina olleiden 

palomiesten työhön kuului palomiehen työn lisäksi toimiminen osan työajasta 

perustason ensihoitajan (ambulanssi) työssä. Arvioitavana oli se, oliko 

molempia töitä sisältäneen palomiehen työ ja toisaalta pelkästään perustason 

ensihoitotyötä tekevän työt vertailtavissa keskenään ja voitiinko töitä pitää 

samoina tai samanarvoisina. 

 

Palomiehet olivat tehneet osan työajasta täysin samaa työtä kuin perustason 

ensihoitajat. Palomiehen muiden tehtävien osalta hovioikeus totesi, että töitä 

ei tehnyt vertailukelvottomaksi se, että palomiehiin ja perustason ensihoitajiin 

sovellettiin eri virka- ja työehtosopimuksia tai että tehtäviin sovellettiin eri 

lainsäädäntöä. Olennaista oli töiden sisällön arviointi ja arvioituaan 

molempien töiden laatua ja sisältöä, päätöksenteon itsenäisyyttä ja työn 

edellyttämää yhteistyökykyä sekä työntekijän käytettävyyttä työnantajan 

näkökulmasta hovioikeus katsoi, ettei tehtävien vaativuuksien välillä ollut 

töiden samanarvoisuuden arvioinnin kannalta ratkaisevia eroja. Molempia 

tehtäviä sisältänyt palomiehen työ oli vertailtavana olleeseen perustason 

mailto:helsinki.ho@oikeus.fi


ensihoitajan työhön nähden osin samaa ja kokonaisuutena arvioiden 

samanarvoista. 

 

Palomiehen tehtäväkohtainen palkka oli Espoossa ja Helsingissä alempi kuin 

perustason ensihoitajan tehtäväkohtainen palkka. Tasapuolista kohtelua 

arvioitaessa vertailu tuli tehdä tehtäväkohtaisen palkan eikä kokonaispalkan 

perusteella, koska tehtäväkohtainen palkka määrittyy tehtävän vaativuuden 

mukaan. Hovioikeus katsoi, etteivät kaupungit olleet esittäneet palomiehen 

alemmalle tehtäväkohtaiselle palkalle hyväksyttävää syytä. 

 

Espoon ja Helsingin katsottiin kohdelleen valittajina olleita palomiehiä 

tasapuolisen kohtelun velvoitteen vastaisesti. Käräjäoikeuksien välituomiot 

kumottiin ja asiat palautettiin käräjäoikeuteen sen arvioimiseksi, olivatko 

palomiehet oikeutettuja vaatimiinsa vahingonkorvauksiin. 

 

 

Lisätiedot hovioikeudenneuvos Timo Ojala p. 02956 40501,  

(timo.j.ojala@oikeus.fi) tai hovioikeuden esittelijä Riina Hero p. 02956 

40565 (riina.hero@oikeus.fi).   

 

Tuomiot (11.5.2018, dnro S 17/438; Espoon palomiehet ja 451-472; 

Helsingin palomiehet) ovat tilattavissa hovioikeuden kirjaamosta puh. 029 56 

40789, sähköpostiosoite helsinki.ho@oikeus.fi. 

 

Julkaisuvapaa kello 9.00. 
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