
HELSINGIN HOVIOIKEUS TIEDOTE
Salmisaarenranta 7 I
PL 132, 00181 Helsinki 
puh. 02956 40500 11.6.2015
sähköposti helsinki.ho@oikeus.fi

SUOMEN MAINOSJAKAJIEN ETUJÄRJESTÖ RY EI TYÖNTEKIJÖIDEN YHDISTYS

Helsingin hovioikeus on tänään antanut tuomion osoitteettomien ilmaisjakelu-
lehtien ja mainosten jakelualalla eli ns. erillisjakelualalla sovellettavaa työehto-
sopimusta koskeneessa asiassa S 14/841.

Asiassa on kysymys siitä, oliko erillisjakelualalla toimiva yritys oikeutettu so-
veltamaan palveluksessaan toimineen jakajan työsuhteen vähimmäisehtoina 
Suomen Mainosjakajien Etujärjestö ry:n (SME ry) ja Suoramainonnan ja kau-
punkilehtien erillisjakelun yhdistys ry:n (SKE ry) välillä solmittua työehtosopi-
musta 21.12.2009 jälkeisenä aikana vai tuliko yrityksen soveltaa viestinvälitys- 
ja logistiikka-alan yleissitovan työehtosopimuksen mukaisia palkkamääräyksiä. 
Ratkaisevaa oli, oliko SME ry:tä pidettävä työehtosopimuslaissa tarkoitettuna 
työntekijöiden yhdistyksenä ja työsopimuslaissa tarkoitettuna valtakunnallise-
na työntekijöiden yhdistyksenä. 

Käräjäoikeus oli hylännyt kanteen katsoen, että SME ry:n oli toiminut aidosti 
jakajien työehtojen parantamiseksi ja että yhdistystä oli pidettävä valtakunnal-
lisena työntekijöiden yhdistyksenä. Tämän vuoksi SKE ry oli oikeutettu ja vel-
vollinen noudattamaan sen ja SME ry:n solmiman työehtosopimuksen mää-
räyksiä. Jakajan valitettua käräjäoikeuden ratkaisusta hovioikeus totesi tuo-
miossaan, että sääntöjensä mukaan SME ry:n tarkoituksena oli edistää jäsen-
tensä palkka- ja muita työsuhteeseen liittyviä ehtoja. Se oli myös saanut neuvo-
teltua jakajien työsuhteisiin joitakin parannuksia. Toisaalta yhdistyksen perus-
tamisen johtohahmona oli toiminut jakeluyrityksen johtotehtävissä työskennel-
lyt henkilö ja yhdistys oli perustettu samaan aikaan työnantajayhdistys SKE 
ry:n kanssa. Työehtosopimusneuvottelujen lähtökohtana oli ollut työntekijäyh-
distykselle epäuskottava tavoite säilyttää palkkiot senhetkisellä tasolla. Yhdis-
tyksen edunvalvontatoiminta oli muutoinkin ollut varsin vähäistä. Näitä seik-
koja kokonaisuutena arvioituaan hovioikeus katsoi, ettei SME ry:n voitu katsoa 
edustavan aidosti ja uskottavalla tavalla erillisjakelualalla toimivia henkilöitä. 
Yhdistys oli ns. keltainen ammattiyhdistys. 

Kun SME ry:tä ei siten voitu pitää työntekijöiden yhdistyksenä, jakeluyritys ei 
ollut oikeutettu soveltamaan normaalisitovuuden perusteella jakajan työsuhtee-
seen SME ry:n solmimaa työehtosopimusta. Viestinvälitys- ja logistiikka-alan 
yleissitovan työehtosopimuksen noudattamista ei voitu myöskään pitää hyvän 
tavan vastaisena tai kohtuuttomana. Hovioikeus vahvisti jakeluyrityksen ole-
van velvollinen soveltamaan työsuhteen vähimmäisehtoina viestinvälitys- ja 
logistiikka-alan yleissitovaa työehtosopimusta myös 21.12.2009 jälkeisenä ai-
kana. Jakeluyritys velvoitettiin suorittamaan henkilölle tämän vaatimat palkka-
saatavat.

Asian ovat ratkaisseet hovioikeudenneuvokset Jukka Kontio, Birgitta Lemst-
röm ja Juha Saarenvirta. Valmistelijana on toiminut viskaali Elina Elo. Mah-
dollisiin tiedusteluihin vastaa hovioikeudenneuvos Birgitta Lemström 



(puh.02956 40773, sähköposti birgitta.lemstrom@oikeus.fi) tai viskaali Elina 
Elo (puh. 02956 40618, sähköposti elina.elo@oikeus.fi). Tuomio on saatavilla 
hovioikeuden kirjaamosta (puh. 02956 40789 tai sähköpostitse 
helsinki.ho@oikeus.fi).


