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Kimmo Laukkanen

Vastaanottaja: Malmberg Riitta
Aihe: VS: Retail24

Lähettäjä: Laxxxnen Kixxo  
Lähetetty: tiistai 15. marraskuuta 2016 8.38 
Vastaanottaja: Malmberg Riitta < Riitta Malmberg, Edupoli> 
Aihe: VS: Firma Oy 
 
Selvä, Riitta. En etene asian suhteen. 
 
t. Kixxo 
 
Lauxxxnen Kixxo  
kouluttaja 
Edupoli – Teollisuuden palvelut, ICT  
 
Ammattitie 1, 06450 Porvoo, Finland 
Tel. +358 400  
kimmo.laukkanen@edupoli.fi 
www.edupoli.fi 
Menestyksen eväät Edupolista 

 
 
 
Lähettäjä: Malmberg Riitta <Riitta Malmberg, Edupoli>  
Lähetetty: tiistai 15. marraskuuta 2016 8.29 
Vastaanottaja: Laukkanen Riitta <Riitta Laukkanen, Edupoli>; Lauxxxnen Kixxo<Kxmxo.Lxuxkxnxn@edupoli.fi> 
Kopio: Tiimipäällikkö1 <Tiimipäällikkö1, Edupoli>; Ekfors Jaana <Jaana Ekfors, Edupoli>; Myyntinainen 
<Myyntinainen, Edupoli> 
Aihe: VS: Firma Oy 
 
Huomenta 
 
Tämä Firma Oy-asia on jo hoidossa, joten voit lopettaa sen miettimisen.  
 
Riitta 

Lähettäjä: Laukkanen Riitta  
Lähetetty: 15. marraskuuta 2016 8:21 
Vastaanottaja: Lauxxxnen Kixxo<xixmx.xaxkxaxex@edupoli.fi>; Malmberg Riitta <Riitta Malmberg, Edupoli> 
Kopio: Tiimipäällikkö1 <Tiimipäällikkö1, Edupoli>; Ekfors Jaana <Jaana Ekfors, Edupoli>; Myyntinainen 
<Myyntinainen, Edupoli> 
Aihe: VS: Firma Oy 
 
Hei! 
 
Koska asioiden asiallinen hoitaminen tuntuu näin haasteelliselta, mietimme näihin kokonaan uusia ratkaisuja. 
 
Terv. Riitta L 
 

Lähettäjä: Lauxxxnen Kixxo 
Lähetetty: 14. marraskuuta 2016 20:44 
Vastaanottaja: Malmberg Riitta <Riitta Malmberg, Edupoli> 
Kopio: Tiimipäällikkö1 <Tiimipäällikkö1, Edupoli>; Ekfors Jaana <Jaana Ekfors, Edupoli>; Laukkanen Riitta <Riitta 

Työntekijän kommentti:

Työnantajan todiste V8, jonka perusteella RKP:läisessä Porvoossa toimineet apulaamanni Anders Cederberg ja korkeimmasta oikeudesta Porvooseen käräjätuomariksi tullut Jenny Öberg väittävät asian L17/2795 tuomiossa 17.4.2020, että työntekijä olisi yksittäisen kerran toiminut ohjeiden vastaisesti. He kuitenkin toteavat, että kyse on merkityksettömän pienestä seikasta, ja tuomitsivat työnantajan laittomasta irtisanomisesta. Viestiketju todistaa KO:n tarkoitushakuisen "tulkinnan" yksittäisen työtehtävän "laistamisesta" vääräksi.

HUOM! Työnantaja toimitti todisteensa V8 / viestiketjun kokonaisuudessaan ja totuuden mukaisesti siinä muodossa, kuin se on tässä. Työnantaja kuitenkin toimitti viranomaisen kirjallisten lausuntojen perusteella tekaistuja dokumentteja jälkikäteen todisteiksi (V12, V13), mitkä Anders Cederbergin palkkaama kät./syyttäjä Camilla Oksanen otti vastaan. Asian saatua julkisuutta Cederberg ja asiassa neljäs tuomari - Jenny Öberg - poistivat salaa työnantajan todisteet V12, V13 oikeudenkäyntiaineistosta. Ne palautettiin vasta työntekijän puututtua kirjallisesti heidän toimintaansa ja asian saatua julkisuutta.

Työntekijän kommentti:
- Työnantaja peruu pyyntönsä.

Työntekijän kommentti:
- Työnantaja peruu pyyntönsä.
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Laukkanen, Edupoli>; Myyntinainen <Myyntinainen, Edupoli> 
Aihe: VS: Firma Oy 
 
Hei Riitta 
 
Hoidan luonnollisesti ne tehtävät, jotka kuuluvat työnkuvaani ja joihin työnantaja osoittaa minulle tuntiresurssin 
sekä maksaa palkan. Minulle kuulumattomia tehtäviä en voi ilman esimiehen pyyntöä automaattisesti hoitaa, sillä 
olen jo saanut aiheettoman varoituksen jopa sellaisten töiden tekemisestä, jotka kuuluivat yhdessä sovittuun 
työnkuvaani. Sinun on hyvä selventää itsellesi, mitä vastuukouluttajan ja tutkintovastaavan tehtäviin kuuluu. 
Yrityskoulutuksiin ja myyntityöhön meillä ei vastuukouluttajaa tai tutkintovastaavaa ole. Ymmärrän, että nämä 
käsitteet tuntuvat asiaa tuntemattomalle vierailta, ja olen valmis auttamaan sinua käsitteiden selventämisessä, niin 
halutessasi. Hoidan kuitenkin tämän asian, niin kuin kaikki Ict:n koulutusalan asiat tähänkin asti heti, kun minulla on 
siihen mahdollisuus. Kuten tiedät, minun tuntiresurssini on käytetty jo muutenkin. Huomenna tilauksen kysyminen 
ei onnistu, mutta yritän myöhemmin tällä viikolla ”ottaa aikaa opiskelijoilta”.  
 
Mikäli tarjous on jo tehty, asian pitäisi olla niin selvä, että sinäkin voisit sen varmasti hoitaa. Kalenteri mukaan sinulla 
olisi myös runsaammin aikaa. 
 
t. Kixxo 
 
 
Kixxo Lauxxxnen 
kouluttaja 
Edupoli – Teollisuuden palvelut, ICT  
 
Ammattitie 1, 06450 Porvoo, Finland 
Tel. +358 400  
 
www.edupoli.fi 
Menestyksen eväät Edupolista 

 

Lähettäjä: Malmberg Riitta  
Lähetetty: 9. marraskuutata 2016 9:56 
Vastaanottaja: Lauxxxnen Kixxo; Myyntinainen 
Kopio: Tiimipäällikkö1; Ekfors Jaana; Laukkanen Riitta 
Aihe: VS: Firma Oy 
 
Hei Kixxo 
 
Vastuukouluttajana ja tutkintovastaavana olet velvollinen hoitamaan niitä tehtäviä sekä työnantajan sinulle 
osoittamia muita mahdollisia tehtäviä. Hoitanet asian mahdollisimman pikaisesti. 
t.Riitta 
 

Lähettäjä: Lauxxxnen Kixxo 
Lähetetty: 9. marraskuuta 2016 9:54 
Vastaanottaja: Myyntinainen <Myyntinainen, Edupoli> 
Kopio: Tiimipäällikkö1 <Tiimipäällikkö1, Edupoli>; Ekfors Jaana <Jaana Ekfors, Edupoli>; Malmberg Riitta <Riitta 
Malmberg, Edupoli> 
Aihe: VS: Firma Oy 
 
Hei MyyntinaisenEtunimi 
 
Riitta Malmberg ilmoitti minulle 7.11. sähköpostitse, etten ole enää Ict:n koulutusalan koulutusalavastaava – 
muutos tuli voimaan heti. Jatkossa koulutusalaa koskevissa asioissa, mm. tarjouspyyntöjen osalta, voit olla 
yhteydessä suoraan Riittaan. 
 
t. Kixxo 

Työntekijän kommentti:

- Kokoaikainen työntekijä oli juuri osa-aikaistettu ilman YT-menettelyä.
- Hänen koko työaikansa oli jo sidottu muuhun työhön. 
- Työnantaja ei kertonut määräaikaa eikä osoittanut työaikaa tarjouksen tekemiseen.

Työtekijän kommentti:
- Työntekijälle oli annettu 8.9.2016 aiheeton varoitus Riitta Malmbergin nimissä hänen kiinnitettyään huomiota työnantajan toimintaan. Varoituksen antamisessa ei noudatettu normaalia menettelyä.
- Tekaistua varoitusta perusteltiin "työtehtävillä".


Työntekijän kommentti:
- Työntekijälle oli 8.9.2016 annettu työnantajan normaalista prosessista poikkeavalla tavalla aiheeton varoitus Riitta Malmbergin nimissä sen jälkeen, kun hän oli kiinnittänyt huomiota työnantajan työntekijöihinsä kohdistamaan toimintaan.
- Aiheetonta varoitusta ei edeltänyt mitään keskustelua eikä työnantaja ollut koskaan aiemmin arvostellut työntekijää millään tavalla.
- Ko. aiheeton varoitus lienee Edupolin (Careeria Oy) historian ainoa, jossa rehtorin allekirjoituksen sijaan on tiimipäällikön allekirjoitus.
- Käräjäoikeus on 17.4.2020 tuomiossaan todennut varoituksessa kerrotun perusteen toteennäyttämättömäksi, eli perättömäksi s. 26-27.
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Kixxo Lauxxxnen 
kouluttaja 
Edupoli – Teollisuuden palvelut, ICT  
 
Ammattitie 1, 06450 Porvoo, Finland 
Tel. +358 400  
 
www.edupoli.fi 
Menestyksen eväät Edupolista 

 

Lähettäjä: Myyntinainen  
Lähetetty: 9. marraskuuta 2016 9:15 
Vastaanottaja: Malmberg Riitta <Riitta Malmberg, Edupoli>; Lauxxxnen Kixxo<> 
Kopio: Tiimipäällikkö1 <Tiimipäällikkö1, Edupoli>; Ekfors Jaana <Jaana Ekfors, Edupoli> 
Aihe: Firma Oy 
 
Moikka, 
  
tavattu Firma Oy maaliskuussa Tiimipäällikkö1:n kanssa. Kiinnostus esimieskoulutuksiin, johon eivät nyt ehdi. Nopein 
lähtö näyttäisi olevan 1-2 pvän excel -koulutus, joka ohjattu tepaan ja tarjous nyt päätettävänä toimitusjohtajan 
pöydällä (en tavoittanut).  
  
Edetäänkö niin, että tepasta tarjouksen tehnyt (Kixxo?) soittaa ja ottaa tilauksen alla mainitulta, jonka nimen olin 
näkevinäni avecin kanssa ilmoittautuneena elojuhlaan vaikka oli kutsuttu maaliskuussa tavattu toinen henkilö :) ? 
  
ict -koulutuksesta päättävä taho: 
  
Asiakas Henkilö 
Country manager 
asiakas.henkilo@Firma Oy.fi 
puh. 0x0 xxx xxx 
-- 
  
Kiitos, MyyntinaisenEtunimi 

Työtekijän kommentti:

- Myyntinainen ei ollut työntekijän esimies. Hänellä ei ollut esimiesasemaa työntekijään nähden.


