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Aihe: Viranomaisten mielestä työnantajan tekaistut todisteet V12 ja V13 
 
Bästa RKP:n oikeusministeri Anna-Maja Henriksson 
 
12.5.2017 - (17.4.2020) Itä-Uudenmaan käräjäoikeudessa käsitellyssä asiassani L17 / 2795 - laiton 
irtisanominen - Porvoossa toimivan työnantajan asianajaja - Petteri Uoti, Dittmar & Indrenius - toimitti 
työsuojeluviranomaisen juristin Aki Erikssonin ja työsuojelun johtajan Kaarina Myyri-Partasen 
kirjallisten lausuntojen perusteella tekaistuja dokumentteja käräjäoikeuteen. Kiinnitettyäni asiaan 
huomiota, asianajaja vaihtui perustelematta ennen asiassa järjestettyä toista pääkäsittelyä 5.-10.3.2020 (4 
pv.). Viranomaisen kirjalliset lausunnot olin toimittanut Itä-Uudenmaan käräjäjäoikeuden johtavalle 
laamannille Timo Heikkiselle, laamanni Anders Cederbergille sekä kät. Jenny Öbergille sekä 
Helsingin hovioikeuteen. Kysyin heiltä, mihin toimenpiteisiin he ryhtyvät asian vuoksi. En ole saanut 
mitään vastausta. 
 
Lisäksi Uoti antoi oikeudenistunnossa väärää tietoa ja jätti kertomatta, että alkuperäinen vastaaja lakkauttaa 
itsensä kolme vuotta kestäneen käräjäkäsittelyn aikana. Vastaajan lakkauttamisesta aiheutui Anders 
Cederbergin johtaman Itä-Uudenmaan käräjäoikeuden hitauden vuoksi yli kahdenkymmenen tuhannen 
euron ylimääräinen kustannus. Näihinkään liittyviin kysymyksiini käräjäoikeus ei ole vastannut. 
 
RKP:n oikeusministeri Anna-Maja Henriksson: Onko minulla oikeus saada vastaus alla oleviin 
kysymyksiini ja miten saan vastauksen Itä-Uudenmaan käräjäoikeudelta? Toimita minulle 
oikeusministerin velvollisuuksien mukaisesti ohjeistus, miten minun tulee toimia tilanteessa, jossa 
käräjäoikeus ja sitä valvova hovioikeus eivät ole toimittaneet pyydettyjä tietoja. Avustajasi, 
loviisalainen Otto Andersson (RKP), on Porvoossa toimivan työnantajan - Edupolin / lakkauttamisen 
jälkeen Careeria Oy:n - yhden omistajan edustaja. Hän voi avustaa sinua tässä asiassa. Vastausta toivon 
mahdollisimman nopeasti. Muistutan vastaamisesta tarvittaessa. 
 
Kyseessä on merkittävä lainsäädäntöön liittyvä asia. Viesti toimitetaan tiedoksi lainsäätäjille eduskuntaan 
sekä mm. oikeus- ja poliisiviranomaisille. Asia on julkinen. Asiasta tarkemmin tällä viikolla päivittyvällä 
Itä-Uusimaa Tietoväylä -sivustolla https://ita-uusimaa-tietovayla.fi/pages/exiukaraja3.php. 
 
Ao. viestiketjun alkuperäinen liite: 
https://drive.google.com/open?id=1IddNC0Kz6ak7q6I3fiZ1ZqJt_Bui4BT0 
AVI / työsuojelun lakimies Aki Erikssonin sähköpostiviesti: 
https://drive.google.com/open?id=19oaijXn3CJkNodf6F0rvJhScgaaoxeSo 
AVI / työsuojelun johtaja Kaarina Myyri-Partasen sähköpostiviesti: 
https://drive.google.com/open?id=1ZaibkYrjykBxWQBrgShd3Ew88PnvDARR 
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Terveisin 
  
Työntekijä/kantaja  
 
https://www.ita-uusimaa-tietovayla.fi 
 
Itä-Uusimaa Tietoväylä myös Facebookissa ja YouTubessa. 
 
 
 
< RKP:n oikeusnimisterille toimitettu sähköpostiviesti sisälsi aiemmat viestit: 
Aiempi kantajan/työntekijä ja Itä-Uudenmaan käräjäoikeuden apulaamanni Anders Cederbergin käymä 
kirjeenvaihto, jossa kantaja toimittaa KO:lle todisteet työantajan työsuojeluviranomaisen kirjallisten 
lausumien perusteella tekaistuihin dokumentteihin liittyen. Kantaja kysyy Anders Cederbergiltä, mihin 
toimenpiteisiin hän ryhtyy. Anders Cederberg ei ryhtynyt mihinkään toimenpiteisiin tai edes vastannut 
kantajalle. Anders Cederberg toimi johtava laamanni Timo Heikkisen alaisuudessa RKP:läisessä Porvoossa 
Itä-Uudenmaan käräjäoikeuden apulaamannina. > 


