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Hovioikeus pysytti pääosin käräjäoikeuden tuomion työriitojen sovittelusta annetun lain rikkomis-
ta ja siihen liittyvästä vahingonkorvausta koskevassa asiassa

Helsingin hovioikeus on tänään antanut tuomion Antti Rinnettä koskevassa rikosasiassa
sekä Rinnettä ja Ammattiliitto Pro ry:tä koskevassa vahingonkorvausasiassa.

Syyttäjä ja Metsäteollisuus ry olivat vaatineet Rinteelle rangaistusta siitä, että Rinne oli
Ammattiliitto Pro ry:n puheenjohtajana määrännyt eri pituisia työnseisauksia eri metsä-
teollisuuden alan yritysten tehtailla ja toimipaikoilla noudattamatta työriitojen sovitte-
lusta annetun lain 7 §:ssä säädettyä kahden viikon ennakkoilmoitusaikaa. Sanotun me-
nettelyn johdosta useat metsäteollisuuden yritykset olivat myös vaatineet Rinteeltä ja
Ammattiliitto Pro ry:ltä vahingonkorvausta muun muassa ylimääräisistä palkkakustan-
nuksista, erilaisten viivästysten aiheuttamista seurauksista sekä tuotannon menetyksistä
ja saamatta jääneistä voitoista. Rinne oli puolestaan katsonut, että työriitojen sovittelusta
annetun lain 17 §:n rangaistussäännös oli menettänyt sovellettavuutensa, koska kysy-
myksessä olevan rangaistussäännöksen nojalla ei ollut tuomittu rangaistukseen vuosi-
kymmeniin.

Käräjäoikeus tuomitsi Rinteen työriitojen sovittelusta annetun lain rikkomisesta 20 päi-
väsakon sakkorangaistukseen katsoen, että rangaistussäännös oli edelleen sovellettavis-
sa. Käräjäoikeus hylkäsi Rinnettä ja Ammattiliitto Pro ry:tä vastaan ajetut vahingonkor-
vausvaatimukset katsoen, ettei metsäteollisuuden yrityksillä ollut voimassa olevan lain-
säädännön mukaan oikeutta vahingonkorvaukseen.

Hovioikeus on pysyttänyt käräjäoikeuden tuomion rikosasiassa muuten mutta on vel-
voittanut Rinteen korvaamaan Metsäteollisuus ry:n käräjäoikeusvaiheen oikeudenkäyn-
tikulut. Hovioikeus on katsonut toisin kuin käräjäoikeus, että työriitojen sovittelusta an-
netun lain rikkomisesta voi sinänsä seurata vahingonkorvausvelvollisuus. Vahingon tuli
kuitenkin olla aiheutunut ennakkoilmoitusajan noudattamatta jättämisen yllätyksellisyy-
destä eikä vain työnseisauksesta sinänsä. Hovioikeus on katsonut jääneen näyttämättä,
että Rinteen ja Ammattiliitto Pro ry:n menettelystä olisi aiheutunut metsäteollisuuden
yrityksille sellaista korvattavaa vahinkoa, joten hovioikeus on pysyttänyt käräjäoikeu-
den tuomion lopputuloksen vahingonkorvausasian osalta.

Asian ovat ratkaisseet hovioikeudenneuvokset Juha Saarenvirta, Ari Siltama ja Kari
Heikkonen. Valmistelijana on toiminut hovioikeuden esittelijä Matti Pyöriä, joka vastaa
mahdollisiin tiedusteluihin (matti.pyoria@oikeus.fi, puh. 02956 40750). Tuomio on ti-
lattavissa hovioikeuden kirjaamosta (puh. 02956 40789, helsinki.ho@oikeus.fi).
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