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HAKEMUS Hakija Pohjois-Pohjanmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä on 
hakemuksessaan (liite 1) vaatinut, että käräjäoikeus 1.000.000 euron sakon 
uhalla ensin väliaikaisella ja myöhemmin lopullisella 
turvaamistoimipäätöksellä:

1. kieltää Tehy ry:tä, ruotsiksi Tehy rf:ä (jäljempänä myös Tehy) aloittamasta 
ja/tai uudistamasta hakemuksen liitteenä 1 olevan, 29.8.2022 antamansa 
lakkoilmoituksen mukaista, tiistaina 27.9.2022 kello 00.01 alkamaan siirrettyä 
työtaistelutoimenpidettä Oulun yliopistollisen sairaalan Tehohoitokeskuksen 
aikuisten teho-, tehovalvonta- ja valvontahoito -yksiköissä;

2. kieltää Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry:tä (jäljempänä myös 
SuPer) aloittamasta ja/tai uudistamasta hakemuksen liitteenä 2 olevan, 
29.8.2022 antamansa lakkoilmoituksen mukaista, tiistaina 27.9.2022 kello 
00.01 alkamaan siirrettyä työtaistelutoimenpidettä Oulun yliopistollisen 
sairaalan Tehohoitokeskuksen aikuisten teho-, tehovalvonta- ja valvontahoito 
-yksiköissä; 

3. velvoittaa Tehyn ohjeistamaan jäseniään pidättäytymään aloittamasta, 
uudistamasta ja osallistumasta sen liitteenä 1 (hakemus) olevan, 29.8.2022 
antaman lakkoilmoituksen mukaiseen, tiistaina 27.9.2022 kello 00.01 
alkamaan siirrettyyn työtaisteluun Oulun yliopistollisen sairaalan 
Tehohoitokeskuksen aikuisten teho-, tehovalvonta- ja valvontahoito -
yksiköissä; ja 

4. velvoittaa SuPerin ohjeistamaan jäseniään pidättäytymään aloittamasta, 
uudistamasta ja osallistumasta sen liitteenä 2 (hakemus) olevan, 29.8.2022 
antaman lakkoilmoituksen mukaiseen, tiistaina 27.9.2022 kello 00.01 
alkamaan siirrettyyn työtaisteluun Oulun yliopistollisen sairaalan 
Tehohoitokeskuksen aikuisten teho-, tehovalvonta- ja valvontahoito -
yksiköissä.

Turvaamistoimen tueksi tulee Tehylle ja SuPerille kummallekin erikseen 
asettaa 1.000.000 euron uhkasakko. 
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Hakija on vaatinut myös, että käräjäoikeus myöntää turvaamistoimen 
väliaikaisena varaamatta Tehylle tai SuPerille mahdollisuutta tulla asiassa 
kuulluksi ja uskoo väliaikaisen turvaamistoimipäätöksen tiedoksiannon hakijan 
tehtäväksi.

Hakijan vaatimusten perusteet ilmenevät tähän päätökseen liitetystä 
hakemuksesta (liite 1).

Kysymyksenasettelu ja sovellettava säännös

Käräjäoikeudessa on kysymys siitä, onko hakija saattanut todennäköiseksi, 
että sillä on Tehyä ja SuPeria vastaan oikeudenkäymiskaaren 7 luvun 3 §:n 1 
momentissa tarkoitettu oikeus.

Sanotussa pykälässä säädetään tuomioistuimen määräämästä muusta 
turvaamistoimesta kuin saman luvun 1 ja 2 §:ssä tarkoitetusta takavarikosta, 
jollainen voidaan määrätä saamisen taikka vastapuolen hallussa olevaan 
esineeseen tai muuhun tiettyyn omaisuuteen kohdistuvan paremman 
oikeuden turvaamiseksi.

Nyt kysymyksessä olevan 3 §:n 1 momentin 1 kohdan nojalla tuomioistuin voi 
sakon uhalla kieltää vastapuolta tekemästä jotakin tai ryhtymästä johonkin, ja 
2 kohdan nojalla määrätä vastapuolen sakon uhalla tekemään jotakin, jos 
hakija saattaa todennäköiseksi, että hänellä on vastapuolta vastaan muu 
oikeus, joka voidaan vahvistaa ulosottokaaren 2 luvun 2 §:n 1 momentin 1-4 
kohdassa tarkoitetulla ratkaisulla. Lisäksi tulee olla olemassa vaara, että 
vastapuoli tekemällä jotakin, ryhtymällä johonkin tai laiminlyömällä jotakin tai 
jollakin muulla tavoin estää tai heikentää hakijan oikeuden toteutumista tai 
olennaisesti vähentää sen arvoa tai merkitystä.

Päättäessään 1 momentissa tarkoitetun kiellon tai määräyksen antamisesta 
tuomioistuimen tulee kiinnittää huomiota siihen, että vastapuolelle ei 
turvattavaan etuuteen nähden aiheudu kohtuutonta haittaa.

Edellä 1 momentissa tarkoitetun kiellon tai määräyksen voimaantulo 
edellyttää, että hakija hakee turvaamistoimen täytäntöönpanoa siten kuin 
ulosottokaaren 8 luvussa säädetään.

Turvaamistoimen edellytysten arviointiin liittyvä oikeuskäytäntö

Korkeimman oikeuden ratkaisukäytännöstä ilmenee, että 
työtaistelutoimenpide voidaan kieltää turvaamistoimenpiteenä 
oikeudenkäymiskaaren 7 luvun 3 §:n nojalla (KKO 2000:94 ja KKO 2018:61). 
Näissä tapauksissa kysymys oli saarroista. Edellytyksenä on, että 
turvaamistoimihakemus liittyy sellaiseen pääasiaan, joka voisi johtaa 
ulosottokaaren 2 luvun 2 §:ssä tarkoitettuun ratkaisuun, jolla 
työtaistelutoimenpide kiellettäisiin (KKO 2016:14, kohdat 53 ja 54).

Turvaamistoimi voidaan myöntää oikeudenkäymiskaaren 7 luvussa 
säädetyissä tilanteissa todennäköisenä pidettävän oikeuden turvaamiseksi. 
Sen yhteydessä ei ratkaista asianosaisten välistä riitaa lopullisella tavalla. 
Turvaamistoimiasia on summaarista prosessia ja sen tarkoituksena on 
ehkäistä hakijan oikeuden vaarantuminen ennen pääasian ratkaisemista, 
taikka joissakin tilanteissa järjestellä jokin tilanne väliaikaisesti 
oikeudenkäynnin aikana (HE 179/1990 vp s. 14). Turvaamistoimiasia 
käsitellään summaarisessa menettelyssä, jossa tutkittavana on vain 
turvaamistoimen edellytysten täyttyminen, kuten se, onko hakija saattanut 
todennäköiseksi, että hänellä on vastapuoltaan kohtaan väittämänsä oikeus 
(KKO 2016:14). 
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Tässä turvaamistoimihakemuksessa on kysymys työtaistelutoimenpiteen 
kieltämisestä. Oikeuskäytännössä on vakiintuneesti katsottu, että jos hakija 
saisi turvaamistoimella jo ennen pääasian ratkaisemista sen oikeuden, jonka 
se on väittänyt sillä vastapuolta vastaan olevan (etukäteisnautinta), hakijan 
oikeuden todennäköisyydelle on turvaamistoimen myöntämistä harkittaessa 
asetettava huomattavasti suuremmat vaatimukset kuin saamisen 
todennäköisyydelle takavarikkoasiassa (esim. KKO 2018:61, kohta 17 ja KKO 
2019:34, kohta 14). Takavarikon osalta riittävänä on pidetty, ettei saamista 
esitetyn näytön valossa tai oikeudellisesti voida pitää selvästi 
perusteettomana. Tässä asiassa näyttövelvollisuus koskee sen 
todennäköisyyttä, että kanne tukityötaistelutoimenpiteen kieltämiseksi 
menestyisi.

Työtaistelutoimenpiteet voivat olla kiellettyjä, jos ne kohdistuvat 
työntekijäyhdistystä sitovaan työehtosopimukseen tai ovat muutoin 
oikeudenvastaisia. Työehtosopimuslain 8 §:ssä säädetty työrauhavelvoite 
koskee vain työehtosopimukseen osallisia tai siihen muuten sidottuja. 
Ratkaisussa KKO 2016:14 oli kysymys osapuolia sitoneiden 
työehtosopimusten voimassaoloaikana toimeenpannun työtaistelutoimen 
kieltämisestä turvaamistoimella. Ratkaistavana olevassa asiassa ei ole 
kysymys tällaisesta tilanteesta. 

Korkeimman oikeuden mukaan esimerkiksi saarto on Suomen 
oikeusjärjestyksen hyväksymä työtaistelutoimi, joka nauttii 
perusoikeustasoista suojaa osana perustuslain 13 §:ssä turvattua ammatillista 
yhdistymisvapautta (KKO 2018:61, kohta 16). Työtaistelutoimenpiteen 
osapuolille tai kolmannellekaan aiheutuvat taloudelliset menetykset eivät 
sellaisinaan ole riittävä peruste rajoittaa perusoikeuksia (kohta 21).

Oikeuskäytännössä on myös todettu, että työtaistelutoimenpide on 
kiellettävissä lähinnä silloin, kun sellaisen toimenpiteen käyttämistä on 
nimenomaisesti rajoitettu kansallisessa lainsäädännössä tai Euroopan unionin 
oikeudessa siten, että rajoitukseen voidaan vedota yksityisten välisessä 
suhteessa. Turvaamistoimea työtaistelutoimenpidettä vastaan voitaisiin pitää 
oikeudenvastaisena myös, jos työtaistelutoimenpide toteuttamistapansa, 
päämääriensä tai seuraustensa johdosta olisi oikeuskäytännössä vakiintunein 
perustein katsottava oikeuden tai hyvän tavan vastaiseksi taikka 
kohtuuttomaksi (KKO 2000:94 ja KKO 2018:61, kohta 18).

Korkein oikeus on katsonut ratkaisussa KKO 2018:61 turvaamistoimen 
hakijan saattaneen varsin todennäköiseksi, että ulkomaiseen kauppa-
alukseen kohdistunut saarto oli ollut päämäärältään oikeudenvastainen, 
koska sillä oli tavoiteltu työehtosopimusta, joka ei olisi aluksen työntekijöiden 
työsopimuksiin sovellettavan lain mukaan sitova eikä voisi saada aikaan 
sopimuksessa tarkoitettuja oikeusvaikutuksia. Ratkaisussa KKO 1985 II 118 
saartoa on pidetty tavoitteeltaan hyvän tavan vastaisena tilanteessa, jossa 
ammattijärjestöt olivat pyrkineet sen avulla pakottamaan yhtiön maksamaan 
niille saatavia, joiden suorittamisesta yhtiö ei lain mukaan ollut vastuussa. 

Ratkaisussa KKO 1987:85 on todettu, että saarrolla tavoiteltu päämäärä voi 
tehdä saarron oikeudenvastaiseksi esimerkiksi silloin, kun saarrolla 
tavoitellaan Suomen oikeusjärjestyksen mukaan kiellettyä sopimusta. 
Ratkaisussa KKO 1987:86 saartoa on pidetty oikeudenvastaisena siltä osin 
kuin sillä oli tavoiteltu toisen, eri omistajalle kuuluneen aluksen miehistön 
palkka-asioiden selvittämistä, koska saarretun aluksen omistaja ei ollut 
vastuussa tuon aluksen miehistön palkoista.
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Ratkaisussa KKO 1999:39 korkein oikeus on arvioinut ammattiliiton ja sen 
paikallisjärjestöjen velvollisuutta korvata vahinko, joka oli aiheutunut vain 
tiettyihin yrityksiin kohdistetusta ostosaarrosta. Korkein oikeus on todennut, 
että ammattiliitto oli ostosaartoon ryhtyessään valvonut jäsentensä yhteistä 
etua tilanteessa, jossa työntekijöiden palkkaetujen katsottiin olevan 
huonontumassa. Niin ikään paikallisjärjestöt saartoa tukiessaan olivat ajaneet 
työntekijöiden yhteistä etua. Seikat, joiden perusteella saartoon oli ryhdytty, 
eivät olleet olleet syrjiviä tai muutoin epäasiallisia. Saarron yhteydessä ei ollut 
esitetty vääriä tietoja taikka muutoin turvauduttu lainvastaisiin tai epäasiallisiin 
menettelytapoihin. Saartoa ei myöskään ollut toteutettu tavoitteen 
saavuttamiseen nähden liiallisilla toimenpiteillä. Korkein oikeus katsoi, ettei 
ostosaartoa voitu katsoa lain tai hyvän tavan vastaiseksi.

Oikeuskäytäntöä tätä asiaa vastaavasta suojelutyötä tai henkeä tai terveyttä 
koskevasta turvaamistoimesta ei ole.

Asian arviointi Hakemuksesta ilmenee, että Kunta- ja hyvinvointialuetyönantaja KT:n ja 
vastaajien välillä ei ole tällä hetkellä voimassa olevaa työehtosopimusta.

Hakemuksen mukaan Pohjois-Pohjanmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 
vastaa sairaanhoidon järjestämisestä Oulun yliopistollisessa sairaalassa 
("OYS"), johon on Pohjois-Pohjanmaalla keskitetty erikoissairaanhoidon 
palvelut. OYS:lla on erityisvastuu erityistason sairaanhoidon järjestämisestä 
Pohjois-Suomessa. Erityisvastuualue kattaa maantieteellisesti noin puolet
Suomen pinta-alasta ja erityisvastuualueella asuu noin 740.000 henkilöä. 
Työtaistelutoimet on kohdistettu KT:n jäsenenä olevaan hakijaan. Hakijalla on 
sekä velvollisuus että oikeus huolehtia sille kuuluvien kriittisten tehtävien 
suorittamisesta ja turvata potilaidensa oikeus tarvitsemaansa 
välttämättömään ja kiireelliseen hoitoon ilman oikeudenvastaisesta 
työtaistelusta aiheutuvaa keskeytystä. Hakijalla on siten oikeus sitä
vastaan kohdistettujen Tehyn ja SuPerin oikeudenvastaisten lakkojen
kieltämiseen.

Hakijan mukaan se aikoo pääasiassa esittää turvaamistoimihakemusta 
vastaavan kieltovaatimuksen, aiottujen työtaisteluiden oikeudenvastaisuutta 
koskevan vahvistusvaatimuksen sekä tarvittaessa vaatimuksen yleisen 
työrauhavelvollisuuden vastaisella työtaistelulla aiheutettujen vahinkojen 
korvaamisesta.

Hakija on vedonnut työtaistelun toteuttamistavan hyvän tavan vastaisuuteen,
lakosta aiheutuvien seurausten kohtuuttomuuteen erityisesti potilaiden 
henkeä ja terveyttä koskien, keinojen liiallisuuteen tavoiteltavaan päämäärään 
nähden ja henkeä ja terveyttä koskevaa uhkausta käyttäen pakottamalla 
aikaansaatavan sopimuksen pätemättömyyteen.

Hakemuksessa on tuotu esille muun ohessa, että lakko on yleisen 
työrauhavelvoitteen vastainen ja kielletty. Lakkoja on pidettävä 1) niiden 
toteuttamistapa, 2) niiden odotettavissa olevat seuraukset ja 3) niillä tavoitellut 
päämäärät huomioiden oikeudenvastaisina. Lakot ovat oikeudenvastaisia 
hyvän tavan vastaisina ja kohtuuttomina kun otetaan huomioon niiden 
kohdistuminen hengen ja terveyden turvaamisen kannalta kriittisiin 
toimintoihin ja tehohoitoa tarjoavan yksikön toimintaedellytysten 
vaarantuminen. Tehohoito on luonteeltaan välittömästi henkeä pelastavaa 
hoitoa. Ilman tehohoitoa suurin osa potilaista menehtyisi välittömästi tai 
muutamien päivien kuluessa. Lakot johtaisivat teho-, tehovalvonta- ja 
valvontahoidon yksiköiden sulkemiseen neljän päivän ajaksi. Tehohoito ei ole 
toteutettavissa sairaalan muissa yksiköissä työskentelevien virkasuhteisten 
hoitajien toimesta työnantajan suojelutyömääräyksillä tai lääkärien toimesta. 
Työnantajan palveluksessa ei tarpeeksi tarvittavan tehohoitotyön koulutuksen 
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ja vaativan erityisosaamisen omaavia viranhaltijoita. Yksikköä ei ole 
mahdollista pitää auki lääkärivoimin. - Potilaita on siirrettävä ennen lakkoja 
muihin sairaaloihin. Muissa sairaaloissa ei ole mahdollista vastaanottaa 
OYS:in tehohoitokeskuksen potilaspaikkoja. Tehohoitopotilaan siirtäminen 
aiheuttaa hengen ja terveyden vaaran potilaalle.

Hakemuksen mukaan työtaistelu on kohdistettu haavoittuvimmassa 
asemassa olevien tehohoitopotilaiden terveyden ja hengen turvaamisen 
näkökulmasta sairaalan kriittisimpiin toimintoihin. Tämä on vastoin 
työmarkkinakentän vakiintuneita ja asiallisia toimintatapoja. Työtaistelut 
toteutetaan säännönmukaisesti siten, että ihmisten hengen ja terveyden 
suojaamiseksi välttämätön ns. suojelutyö jätetään lakon ulkopuolelle. Lakot 
koskevat suojelutyönä tyypillisesti pidettäviä tehtäviä. Vain lääketieteellisestä 
ja toiminnallisesta kokonaisnäkökulmasta riittävä määrä suojelutyötä pitää 
tehohoidon potilaat hengissä. Yksiköiden toiminnan estyminen saattaa 
tehohoitopotilaiden hengen ja terveyden välittömään ja konkreettiseen 
vaaraan ja lakot johtaisivat kuolemiin. Työtaistelutoimenpiteet ovat 
toteuttamistapansa ja seuraustensa johdosta hyvän tavan vastaisia ja 
kohtuuttomia. Lakko on liiallinen ja ylimitoitettu tavoiteltaviin päämääriin 
(palkkauksen parantaminen) nähden. Lakkojen tarkoituksena on asettaa 
palkkaneuvottelujen toinen osapuoli tilanteeseen, jossa se olisi potilaiden 
hengen ja terveyden välittömän vaaran käsittävän uhkauksen johdosta 
pakotettu esitettyihin vaatimuksiin. Solmittu sopimus olisi pätemätön. 
Lakkojen potilaiden henkeen ja terveyteen kohdistuvat peruuttamattomat 
seuraukset ovat liiallisia tavoiteltavaan päämäärään nähden. Valmisteilla 
oleva potilasturvallisuuslaki lakkojen seurauksien välttämiseksi on valmisteilla, 
mutta ei ehdi voimaan ennen lakkoja. Tehylle ja SuPerille ei aiheudu lainkaan 
vahinkoa turvaamistoimen myöntämisestä.

Käräjäoikeus toteaa, että turvaamistoimiasiassa ei voida ratkaista 
työtaistelutoimen väitettyä oikeudenvastaisuutta, vaan arvioitavana on 
ainoastaan oikeudenkäymiskaaren 7 luvun 3 §:n mukaiset turvaamistoimen 
myöntämisen edellytykset. Työtaistelutoimen väitettyä oikeudenvastaisuutta 
ja sen todennäköisyyttä voidaankin turvaamistoimimenettelyssä tutkia vain 
summaarisesti. Jollei kysymys ole kansallisessa lainsäädännössä tai unionin 
oikeudessa kielletystä menettelystä, lakko on turvaamistoimella kiellettävissä 
oikeudenvastaisena vain, jos lakko toteuttamistapansa, päämääriensä tai 
seuraustensa johdosta olisi oikeuskäytännössä vakiintunein perustein 
katsottava oikeuden tai hyvän tavan vastaiseksi taikka kohtuuttomaksi. (KKO 
2018:61 kohta 18.)

Hakijan asiana on näyttää, että turvaamistoimen edellytykset asiassa 
täyttyvät. Koska hakemuksella on pyritty osaksi edellä tarkoitettuun 
etukäteisnautintaan, työtaistelutoimenpiteen väitetty oikeudenvastaisuus on 
tullut saattaa huomattavasti todennäköisemmäksi kuin mitä esimerkiksi 
saamisen todennäköisyydeltä takavarikkoasiassa edellytetään.

Kysymyksessä olevan kaltaisen työtaistelutoimenpiteen käyttämistä ei ole 
laissa nimenomaisesti rajoitettu. 

Asiassa ei ole hakemuksen perusteella kysymys ratkaisussa KKO 2016:14 
(kohdat 53 ja 54) tarkoitetusta työrauhavelvoitteen rikkomisesta, mikä ei 
käräjäoikeuden toimivaltaan kuuluisikaan.

Lakolla on tavoiteltu hoitajien palkkauksen parantamista, mikä sinänsä on 
tavoitteena yleisesti hyväksyttävä. Lakosta myös aiheutuu tavanomaisesti 
taloudellisiakin menetyksiä, jotka eivät sellaisenaan ole riittävä peruste 
rajoittaa perusoikeuksia.
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Käräjäoikeus toteaa, että työtaistelun oikeuden tai hyvän tavan vastaisuutta ja 
kohtuuttomuutta arvioitaessa asiassa on otettava huomioon myös 
perustuslain 7 §:ssä ja Euroopan ihmisoikeussopimuksen 2 artiklassa 
tarkoitettu oikeus elämään ja oikeus terveyteen (taloudellisia, sosiaalisia ja 
sivistyksellisiä oikeuksia koskeva kansainvälinen yleissopimus 12. artikla). 
Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on monesti luonnehtinut oikeuden elämään 
olevan yksi kaikkein perustavimman laatuisista sopimusmääräyksistä 
(Pellonpää ym: Euroopan ihmisoikeussopimus, 2018, s. 370 siinä mainittuine 
viittauksineen).

Johtopäätökset Käräjäoikeus katsoo hakijan saattaneen todennäköiseksi, että vastaajien 
työtaistelutoimenpiteet ovat toteuttamistapansa ja seuraustensa johdosta 
oikeuden tai hyvän tavan vastaisia tai kohtuuttomia.

Asiaa ei ole käsittelyn tässä vaiheessa mahdollista arvioida enemmälti 
vastaajia kuulematta.
 
Käräjäoikeus katsoo, että tässä vaiheessa ei ole tarpeen ottaa kantaa 
hakijoiden vetoamiin muihin perusteisiin.

Hakija on siten saattanut todennäköiseksi, että sillä on vastaajia vastaan 
oikeudenkäymiskaaren 7 luvun 3 §:ssä tarkoitettu oikeus, joka voidaan 
vahvistaa ulosottokaaren 2 luvun 2 §:n 1-4 kohdassa tarkoitetulla ratkaisulla, 
ja on olemassa vaara, että vastaajat ryhtymällä kysymyksessä oleviin 
lakkoihin estävät tai heikentävät hakijan oikeuden toteutumista tai olennaisesti 
vähentävät sen arvoa tai merkitystä. 

Hakemuksessa esitettyjen seikkojen perusteella vastaajille ei voida arvioida 
aiheutuvan turvattavaan etuuteen nähden kohtuutonta haittaa. 

Koska turvaamistoimen tarkoitus saattaa muutoin vaarantua, päätös 
väliaikaisesta turvaamistoimesta annetaan varaamatta vastaajille tilaisuutta 
tulla kuulluksi.

MÄÄRÄYS Käräjäoikeus 1.000.000 euron sakon uhalla 

1. kieltää Tehy ry:tä aloittamasta ja/tai uudistamasta hakemuksen liitteenä 1 
olevan, 29.8.2022 antamansa lakkoilmoituksen mukaista, tiistaina 27.9.2022 
kello 00.01 alkamaan siirrettyä työtaistelutoimenpidettä Oulun yliopistollisen 
sairaalan Tehohoitokeskuksen aikuisten teho-, tehovalvonta- ja valvontahoito 
-yksiköissä;

2. kieltää Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry:tä aloittamasta ja/tai 
uudistamasta hakemuksen liitteenä 2 olevan, 29.8.2022 antamansa 
lakkoilmoituksen mukaista, tiistaina 27.9.2022 kello 00.01 alkamaan siirrettyä 
työtaistelutoimenpidettä Oulun yliopistollisen sairaalan Tehohoitokeskuksen 
aikuisten teho-, tehovalvonta- ja valvontahoito -yksiköissä; 

3. velvoittaa Tehy ry:n ohjeistamaan jäseniään pidättäytymään aloittamasta, 
uudistamasta ja osallistumasta sen liitteenä 1 (hakemus) olevan, 29.8.2022 
antaman lakkoilmoituksen mukaiseen, tiistaina 27.9.2022 kello 00.01 
alkamaan siirrettyyn työtaisteluun Oulun yliopistollisen sairaalan 
Tehohoitokeskuksen aikuisten teho-, tehovalvonta- ja valvontahoito -
yksiköissä; ja 

4. velvoittaa Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry:n ohjeistamaan 
jäseniään pidättäytymään aloittamasta, uudistamasta ja osallistumasta sen 
liitteenä 2 (hakemus) olevan, 29.8.2022 antaman lakkoilmoituksen 
mukaiseen, tiistaina 27.9.2022 kello 00.01 alkamaan siirrettyyn työtaisteluun 
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Oulun yliopistollisen sairaalan Tehohoitokeskuksen aikuisten teho-, 
tehovalvonta- ja valvontahoito -yksiköissä.

Mainittu turvaamistoimen tueksi määrätty uhkasakko asetetaan Tehylle ja 
SuPerille kummallekin erikseen. 

Määräyksen voimaantulo edellyttää, että hakija hakee turvaamistoimen 
täytäntöönpanoa siten kuin ulosottokaaren 8 luvussa säädetään.

Määräyksen voimassaolo

Tämä väliaikainen määräys on voimassa, kunnes toisin määrätään.

Lainkohdat Oikeudenkäymiskaari 7 luku 3 §, 5 § ja 14 §

VAKUUS Hakija on ulosottokaaren 3 luvun 44 §:n nojalla vapautettu asettamasta 
ulosottokaaren 8 luvun 2 §:ssä tarkoitettua vakuutta. Vastaajan 
mahdollisuudesta asettaa torjuntavakuus säädetään ulosottokaaren 8 
luvussa.

TÄYTÄNTÖÖNPANO JA TIEDOKSIANTO

Hakijan tulee viimeistään 28.9.2022 huolehtia väliaikaisen määräyksen 
täytäntöönpanosta ja turvaamistoimihakemuksen tiedoksiannosta. Hakijan on 
toimitettava käräjäoikeudelle selvitys täytäntöönpanosta ja tiedoksiannosta 
viimeistään 5.10.2022. Jos hakija laiminlyö tämän, asia voidaan jättää 
sillensä.

Hakija voi pyytää määräajan pidennystä, uutta määräaikaa tai tuomioistuinta 
huolehtimaan tiedoksiannosta.

Muutoksenhaku Ratkaisuun ei saa hakea muutosta valittamalla.

   

  

  

Sähköinen allekirjoitus

Käräjätuomari Tiina Virtanen 

LIITTEET 1. Hakemus (sis. liitteet 1 ja 2 ja muut liitteet) 

2. Hakemuksen täydennys 12.9.2022
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