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HELSINGIN HOVIOIKEUDEN TUOMIO AMMATTILIITON ENTISEN PUHEENJOHTAJAN 
TIMO RÄDYN ASIASSA R 14/809

Helsingin hovioikeus on tänään antanut tuomionsa Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto ATK ry:n pu-
heenjohtajana toiminutta Timo Rätyä koskevassa työturvallisuusrikosasiassa. Käräjäoikeus oli tuominnut 
Rädyn työturvallisuusrikoksista, joiden perusteena oli hänen sihteeriinsä ja liiton viestintäpäällikköön 
kohdistunut epäasiallinen kohtelu. Epäasiallisen kohtelun johdosta Räty oli lisäksi tuomittu viestintäpääl-
likköön kohdistuneesta pahoinpitelystä.

Hovioikeus muutti käräjäoikeuden tuomiota vain vähän.

Hovioikeus katsoi, että Rädyn epäasiallinen kohtelu hänen sihteeriään kohtaan oli ilmennyt epäselvänä ja 
epäasiallisena tehtävien antona, työnteon vaikeuttamisena, puhumattomuutena ja kommunikoinnin puut-
tumisena. Viestintäpäällikkö Hilkka Ahdetta kohtaan epäasiallinen kohtelu oli ensin ilmennyt huutamise-
na, epäselvänä ja epäasiallisena tehtävien antona sekä työnteon vaikeuttamisena ja muuttunut myöhem-
min puhumattomuudeksi, huomiotta jättämiseksi ja lopulta kommunikoinnin puuttumiseksi kokonaan.

Työturvallisuuslain mukaan Rädyllä oli asemansa perusteella ollut velvollisuus selvittää ja tunnistaa sih-
teerin ja Ahteen työssään kokema epäasiallinen kohtelu sekä ryhtyä toimiin epäkohdan poistamiseksi. 
Räty oli kuitenkin estänyt tai vaikeuttanut asian selvittämistä eikä hän ollut lopettanut epäasiallista kohte-
luaan. Räty on siten laiminlyönyt mainitun velvollisuutensa. 

Hovioikeus katsoi kuten käräjäoikeus, että Räty oli pahoinpitelyrikoksen tunnusmerkistön tarkoittamin ta-
voin vahingoittanut Ahteen terveyttä. Räty oli tullut tietoiseksi Ahteen kokemasta kuormittumisesta vuon-
na 2006. Tuolloin Ahde oli itse kertonut tästä Rädylle. Ahde oli joulukuussa 2008 jäänyt ensimmäisen 
kerran sairauslomalle. Rädyn oli viimeistään tässä vaiheessa täytynyt käsittää, että hänen menettelynsä 
vahingoittaa Ahteen terveyttä. Tästä huolimatta hän ei ollut muuttanut käytöstään vaan oli päinvastoin 
vuoden 2009 aikana lopettanut kokonaan kommunikoinnin Ahteen kanssa. Räty ei ollut muuttanut käyt-
täytymistään siinäkään vaiheessa, kun työterveyshuolto ja myöhemmin aluehallintovirasto olivat olleet 
häneen yhteydessä Ahteen kohtelun vuoksi. Näiden seikkojen hovioikeus katsoi osoittavan, että Räty oli 
toiminut tahallaan ja hänen oli täytynyt pitää toimiensa varsin todennäköisenä seurauksena sitä, että hän 
menettelyllään vahingoittaa Ahteen terveyttä.

Käräjäoikeus oli tuominnut Rädyn yhteiseen 80 päiväsakon suuruiseen sakkorangaistukseen ja velvoitta-
nut hänet korvaamaan Ahteelle yhdessä liiton kanssa 5.000 euroa kärsimyksestä ja 7.000 euroa tilapäises-
tä haitasta. Hovioikeus pysytti käräjäoikeuden tuomion myös näiltä osin.

Asian ovat ratkaisseet hovioikeudenlaamanni Liisa Lehtimäki sekä hovioikeudenneuvokset Olli Mäkinen 
ja Taina Tuohino. Valmistelijana on toiminut viskaali Jukka Loiva.

Tuomio on saatavilla hovioikeuden kirjaamosta (puh. 02956 40789 tai sähköpostitse
helsinki.ho@oikeus.fi).

Mahdollisiin tiedusteluihin vastaa viskaali Jukka Loiva (puh. 02956 40641, sähköposti 
etunimi.sukunimi@oikeus.fi) ja hovioikeudenneuvos Olli Mäkinen (puh. 029 56 40644, sähköposti 
etunimi.t.sukunimi@oikeus.fi).
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