
Kainuun käräjäoikeuden 6.9.2018 antama ratkaisu yhteistoimintalakiin perustuvassa riita-asiassa 
(diaarit L 17/3602, 17/3603 ja 17/4514)

Selostus asiasta

Kainuun käräjäoikeudessa on ollut vireillä kolme erillistä kannetta, joissa yhteensä kuusi SLP Kustannus 
Oy:öön (jäljempänä Yhtiö) työsuhteessa ollutta kantajaa, on vaatinut Yhtiön velvoittamista korvaamaan 
heille kullekin erikseen 20.000 euroa yhteistoimintalain 62 §:n mukaista hyvitystä laillisine viivästyskor-
koineen. Yhtiö on kiistänyt kanteet kokonaisuudessaan.

Yhtiö on lehden kustantaja, joka julkaisee Kainuun Sanomia ja muita paikallislehtiä. Yhtiössä oli pidetty 
yhteistoimintaneuvottelut, jotka aloitettiin 16.3.2015 ja lopetettiin yhteistoimintamenettelyn päättävässä 
kokouksessa 27.4.2015. Yhtiö oli päättänyt kunkin kantajan työsuhteen irtisanomalla heidät taloudellisin, 
tuotannollisin ja toiminnan uudelleenjärjestelyistä johtuvin perustein. 

Asiassa on ollut riitaa siitä, onko kantajille annettu yhteistoimintamenettelyä varten tarvittavat ja riittävät 
tiedot toimenpiteiden kohteeksi joutuvien henkilöiden valintaperusteista, neuvotteluvelvoitteen sisällöllis-
ten vaatimusten täyttämisestä sekä siitä, onko päätökset neuvotteluiden kohteena olleista seikoista ja irti-
sanottavista henkilöistä tehty ennen yhteistoimintaneuvottelujen päättämistä.

Käräjäoikeuden ratkaisu

Kainuun käräjäoikeus on 6.9.2018 antamassaan tuomiossa katsonut Yhtiön rikkoneen yhteistoiminnasta 
yrityksissä annetun lain (jäljempänä yhteistoimintalaki) 47 §:n vaatimuksia antaa työntekijöiden edustajil-
le kirjallisesti ja viimeistään neuvottelut käynnistävässä kokouksessa selvityksen niistä periaatteista, joi-
den mukaan toimenpiteiden kohteeksi joutuvat työntekijät määräytyvät. Yhtiön selvitys ei ollut sen tar-
koitukseen nähden riittävä, koska siitä ei ilmennyt niitä periaatteita, joille annetaan painoarvoa samaa työ-
tä tekevien henkilöiden keskinäisissä vertailuissa tai siitä, miten vähentämisen kohteeksi tulevat tehtävät 
valitaan.

Lisäksi käräjäoikeus on katsonut, että Yhtiö oli tehnyt tosiasiallisen päätöksen irtisanottavista henkilöistä, 
Kainuun Sanomien kuusipäiväiseksi muuttamisesta ja sunnuntaijakelun lopettamisesta, ja ainakin osittain 
myös lehtiryhmän organisaatiosta ennen yhteistoimintaneuvotteluiden päättymistä. Yhtiö ei ollut esittänyt 
riittävää näyttöä muusta päätöksentekoajankohdasta, ja riidattomat seikat sekä asiassa esitetty näyttö ko-
konaisuutena arvioiden viittasi tosiasiallisen päätöksenteon edellä mainituista seikoista tapahtuneen yh-
teistoimintaneuvottelujen loppuvaiheessa. Viimeisessä yhteistoimintaneuvottelussa oli ollut esillä nimilis-
ta, jossa irtisanottavat ja muut toimenpiteiden kohteeksi valikoituneet henkilöt oli nostettu esiin. Yhtiö oli 
myös ryhtynyt toteuttamaan irtisanomisia neuvotteluiden päättämispäivän aikana ja toimenpiteiden koh-
teena olevien henkilöiden lukumäärään nähden lyhyessä ajassa yhteistoimintaneuvottelujen päättämisen 
jälkeen. Asiassa ei ilmennyt, että Yhtiön johtoryhmä tai hallitus olisi ennen mainittuihin toimiin ryhtymis-
tä erikseen kokoontunut harkitsemaan päätöksiä.

Sen sijaan asiassa jäi näyttämättä, että Yhtiö olisi laiminlyönyt yhteistoimintalain 50 §:n mukaisesti käsi-
tellä yhteistoiminnan hengessä vaihtoehtoja työvoiman vähentämisen kohteena olevan henkilöpiirin ra-
joittamiseksi ja vähentämisestä aiheutuvien seurausten lieventämiseksi. Myöskään kaikista kantajien väit-
tämistä asioista ei ollut tehty päätöstä ennen yhteistoimintaneuvottelujen päättämistä.

Edellä mainittujen laiminlyöntien perusteella käräjäoikeus määräsi Yhtiön maksamaan kullekin kantajalle 
korvausta 5.000 euroa korkolain 4 § 1 momentin mukaisine viivästyskorkoineen kunkin haasteen tiedok-
siantopäivästä lukien. Hyvityksen määrässä otettiin huomioon toisaalta kantajien työsuhteiden kesto ja 
heihin kohdistuneiden toimenpiteiden luonne sekä toisaalta Yhtiön laiminlyönnin aste. Tiedonantovelvol-
lisuuden laiminlyönnissä oli kyse tulkinnallisesta seikasta ja päätökset irtisanomisista ym. oli tehty lähellä 
yhteistoimintaneuvottelujen päättymistä. Yhteistoimintaneuvotteluiden ei katsottu olleen näennäisiä ja lai-
minlyöntien katsottiin johtuneen huolimattomuudesta. Asian lopputulos ja tuomitun hyvityksen määrä 
suhteessa vaadittuihin korvauksiin huomioon ottaen asianosaiset määrättiin pitämään oikeudenkäyntiku-
lunsa vahinkonaan.
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