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YLEISRADIO OY:N UUSI PÄIVÄ -OHJELMAN TUOTANTOON OSALLISTUNEIDEN
TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖSUHTEIDEN KATSOTTIIN SIIRTYNEEN LIIKKEEN
LUOVUTUKSESSA AITO TEHDAS OY:LLE (S 17/2052).

Helsingin hovioikeus on tuomiossaan katsonut, että Yleisradion piiristä Aito
Tehdas Oy:lle luovutetussa Uusi päivä -ohjelman tuotannollis-teknisissä
palveluissa oli kysymys työsopimuslaissa tarkoitetusta liikkeen luovutuksesta.
Kantajina olleilla työntekijöillä ei siten ollut oikeutta korvaukseen työsopimuksen
perusteettomasta päättämisestä eikä irtisanomisajan palkkaan.

Yleisradio Oy ja Aito Tehdas Oy olivat 3.9.2014 solmineet sopimuksen
liiketoiminnan kaupasta, jolla Yleisradio Oy oli luovuttanut Uusi päivä -ohjelman
tuotantoon liittyvän tuotannollis-teknisen liiketoiminnan Aito Tehdas Oy:lle.
Yleisradio Oy oli samassa yhteydessä solminut Aito Tehdas Oy:n kanssa
palvelusopimuksen teknisten palveluiden tuottamisesta, jonka perusteella Aito
Tehdas Oy oli vastannut Uusi päivä -ohjelman teknisten tuotantopalveluiden
tuottamisesta.

Liiketoimintakaupassa Yleisradiolta Aito Tehdas Oy:lle siirtyneet Uusi päivä -
ohjelman tuotantoon osallistuneet kolme työntekijää vaativat kanteissaan, että
irtisanominen katsottiin työsopimuslain vastaiseksi ja että Yleisradio Oy
velvoitetaan suorittamaan korvausta työsopimuksen lainvastaisesta päättämisestä
ja laiminlyödystä irtisanomisajan palkasta. Käräjäoikeus katsoi, että Yleisradion ja
Aito Tehdas Oy:n järjestelyissä ei ollut kysymys liikkeen luovutuksesta ja että
kantajien työsopimukset oli siirretty työsopimuslain vastaisesti ilman heidän
suostumustaan Aito Tehdas Oy:lle. Käräjäoikeus katsoi, että kantajilla oli oikeus
korvauksiin työsuhteen perusteettomasta päättämisestä ja laiminlyödystä
irtisanomisajan palkasta.

Yleisradio Oy valitti hovioikeuteen. Hovioikeudessa oli Yleisradio Oy:n
valituksen johdosta kysymys siitä, olivatko käräjäoikeudessa kantajina olleiden
työntekijöiden työsuhteeseen liittyneet oikeudet ja velvollisuudet siirtyneet Aito
Tehdas Oy:lle työsopimuslaissa tarkoitetun liikkeen luovutusta koskevan
säännöstön nojalla.

Toisin kuin käräjäoikeus oli katsonut, hovioikeuden kokonaisarvio Yleisradio
Oy:n ja Aito Tehdas Oy:n järjestelyihin liittyvistä tekijöistä oli, että Yleisradion
piiristä oli luovutettu Aito Tehdas Oy:lle Uusi päivä -ohjelman tuotannollis-
teknisiä palveluita harjoittanut taloudellinen toiminnallinen kokonaisuus, joka oli
säilyttänyt identiteettinsä. Kysymyksessä oli siten työsopimuslaissa tarkoitettu
liikkeen luovutus, eikä kantajilla ollut oikeutta korvaukseen työsopimuksen
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perusteettomasta päättämisestä eikä oikeutta irtisanomisajan palkkaan.
Hovioikeus hylkäsi kanteet.

Asian ovat ratkaisseet hovioikeudenlaamanni Risto Jalanko (eri mieltä),
hovioikeudenneuvos Virva Nyman ja asessori Karri Tolttila.
Eri mieltä oleva jäsen hyväksyi käräjäoikeuden ratkaisun lopputuloksen ja
oleellisilta osin ratkaisun perustelut.

Lisätiedot: asessori Karri Tolttila p. 029 56 40543, (karri.tolttila@oikeus.fi).
Tuomio (2.10.2018, dnro S 17/2052) on tilattavissa hovioikeuden kirjaamosta
puh. 029 56 40789, sähköpostiosoite helsinki.ho@oikeus.fi.

Julkaisuvapaa heti.
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