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Oikeuden päätöksiä
     Diaarinumero: S2015/869
     Antopäivä: 31.3.2017

Sähköliiton hallitus oli päättänyt tutkia työntekijöiden irtisanomiseen johtaneet yh-
teistoimintaneuvottelut (Stora Enso Oyj:n tehdas) ja riitauttaa asian, jos menettely 
todettaisiin lainvastaiseksi. Päätöksestä julkaistiin liiton kotisivuilla tiedote, jossa to-
dettiin lisäksi, että käytännössä tämä merkitsisi työnantajan haastamista oikeuteen. 
Ammattiliitto ei kuitenkaan nostanut kannetta.

Työtuomioistuin tuomitsi samoja yhteistoimintamenettelyjä koskevan kanteen pe-
rusteella toisen ammattiliiton jäsenille hyvitystä yhteistoimintalain vastaisen menet-
telyn johdosta.

Korkein oikeus katsoi, että irtisanotuilla työntekijöillä oli ammattiliitolta saamiensa 
tietojen perusteella ollut perusteltu aihe luottaa siihen, että liitto valvoo heidän etu-
jaan ilmoittamallaan, ammattiyhdistyksille yleisesti kuuluvalla tavalla. Näin syntynyt 
toimintavelvollisuus voitiin rinnastaa asiamiehen velvoitteisiin tämän hoitaessa tois-
ten asioita toimeksiantosopimuksen nojalla. Ammattiliiton vahingonkorvausvastuu 
työntekijöille määräytyi sopimusoikeudellisten periaatteiden mukaisesti.

Käräjäoikeus arvioi kunkin kantajan kärsimän vahingon määräksi 12 000 euroa. Se 
katsoi, että A ja hänen myötäpuolensa olivat omalla passiivisuudellaan myötävaikutta-
neet vahinkoonsa, ja sovitteli siksi vahingonkorvauksen määrää. Käräjäoikeus velvoitti 
Sähköliiton suorittamaan kullekin kantajalle vahingonkorvausta 8 000 euroa.

Hovioikeus hyväksyi käräjäoikeuden perustelut vahingon määrän ja sovittelun osal-
ta. Se ei muuttanut käräjäoikeuden tuomion lopputulosta.

KO: Valitus hylätään. Hovioikeuden tuomion lopputulosta ei muuteta.
Julkaistu 31.3.2017 

TYÖTUOMIOISTUIN 2017:51 Diaarinumero: R 52/16
Palkkaus    Antopäivä: 23.3.2017
Työaika
Työehtosopimuksen tulkinta  

Tuomiossa katsottiin, ettei vuoromestarien osallistuminen osastopalaveriin ollut kou-
lutukseen rinnastettavaa aikaa. Tilaisuus liittyi välittömästi siihen osallistuneiden työ-
tehtäviin ja kyse oli työajasta. Kanne hyväksyttiin.

KANTAJA: Ammattiliitto Pro ry 
VASTAAJA: Metsäteollisuus ry
KUULTAVA: Stora Enso Oyj 

TYÖTUOMIOISTUIN 2017:47 Diaarinumero: R 8/17
Lakko    Antopäivä: 17.3.2017
Työrauha
Valvontavelvollisuus  

Työtaistelun syynä oli henkilöstön tyytymättömyys yhden työntekijän irtisanomiseen. 
Työtaistelu kohdistui siten voimassa olevan työehtosopimuksen työsuhteen alkamista 
ja päättymistä koskevaan määräykseen, jonka mukaan työnantajalla on oikeus ottaa 
toimeen ja erottaa työntekijä.

Ammattiosaston edustajina pääluottamusmies, osaston luottamusmies ja varaluotta-
musmies olivat ilmoittaneet yhdessä lakosta työnantajalle, ilmaisseet tällä toimellaan 
hyväksyntänsä lakon toimeenpanolle ja ottaneet siten vastuun työtaistelusta. Ammat-
tiosasto, joka vastaa edustajiensa menettelystä, oli näin ollen rikkonut työrauhavelvol-
lisuutensa ja tuomittiin hyvityssakkoon.

Ammattiliitto oli saanut tiedon lakosta vasta sen alettua. Ottaen huomioon lakon 
lyhyt kesto ja se, että työntekijät olivat poistuneet työpaikalta välittömästi lakosta il-
moittamisen jälkeen, ammattiliitolla ei ollut käytännössä mahdollisuutta tehokkaisiin 
valvontatoimiin. Ammattiliiton ei katsottu laiminlyöneen valvontavelvollisuuttaan ja 
sitä vastaan esitetty hyvityssakkovaatimus hylättiin.

KANTAJA Metsäteollisuus ry 
VASTAAJA Paperiliitto ry 

AEL:N
HÖYRYTURBIINI-
KOULUTUKSESSA 
ALAN 
ASIANTUNTIJAT 
PUHUMASSA 

AEL järjesti Helsingissä 22.–
23.3.2017 höyryturbiinikoulutus-
tilaisuuden johon osallistui iso 

joukko höyryturbiiniammattilisia eri 
puolelta Suomea. 

Alan huippuseminaarissa käytiin lä-
pi mm. turbiinivahinkoja kuten esim. 
Ruotsissa E.ON Sverige Ab:n tehtaal-
la Örebrossa sattunut onnettomuus 
lokakuussa vuonna 2012. Lisäksi se-
minaarissa oli esillä turbiinien vikaan-
tumiskohteet ja uutta tietoa liittyen 
höyryturbiinien huoltoon ja tarkastuk-
siin. 

Kuvassa vasemmalla on ylikone-
mestari Jukka Kauppinen koulut-
taja AEL:stä ja Turbiinitekniikka 
kirjan kirjoittaja (julkaistaan tam-
mikuussa 2018). Toinen oikealta 
on Alhon Huolto Oy:n toimitusjoh-
taja Kari Alho 46 vuoden turbiinin-
huoltokokemuksella. Ensimmäi-
nen oikealta on ylikonemestari 
Mauri Kumpulainen, hän on 50 
vuoden aikana työskennellyt 120 
turbiinilla. Esitelmiä seminaarissa 
piti lisäksi myös asiantuntija Jani 
Vuorinen Tmi Vesi-ihminen, kone-
mestari Markku Säynäjäkangas 
Ekokem Oy:stä, asiantuntija Tom 
Hult Inspecta Oy:stä sekä yksik-
köpäällikkö Jarmo Ivaska Helen 
Oy.stä. 


