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Kimmo Laukkanen

Aihe: VS: Petteri Uoti / Itä-Uudenmaan KO L 17/2795 Laukkanen - Careeria Oy - 
KADONNEET TODISTEET (2)

 
 

Lähettäjä: Cederberg Anders (KO)   
Lähetetty: perjantai 28. helmikuuta 2020 15.08 
Vastaanottaja: TYÖNTEKIJÄN ASIANAJAJA <>; Työnantajan asianajaja 
Kopio: Kim.. Lauk..... <>; Lindroos Outi (KO) <>; Öberg Jenny (KO) <> 
Aihe: VL: Petteri Uoti / Itä-Uudenmaan KO L 17/2795 Lau.k..en - Careeria Oy - KADONNEET TODISTEET (2) 
 
Hei! 
 
Alla tiedoksenne Kim.. Lauk..sen viesti. Kirjallisten todisteiden merkityksestä ja mahdollisesta vastaanottamisesta 
keskustellaan pääkäsittelyä edeltävässä valmisteluistunnossa 5.3.2020.  
 
Ystävällisin terveisin 
 
Anders Cederberg 
laamanni/lagman 
Itä-Uudenmaan käräjäoikeus/Östra Nylands tingsrätt 
 
 
 
 
 
Lähettäjä: Kim.. Lauk..... <>  
Lähetetty: perjantai 28. helmikuuta 2020 14.49 
Vastaanottaja: Heikkinen Timo (KO) <>; Cederberg Anders (KO) <>; Öberg Jenny (KO) <>; office@dittmar.fi 
Kopio: KKO Kirjaamo <korkein.oikeus@oikeus.fi>; HO Helsinki <helsinki.ho@oikeus.fi>; HO Itä-Suomi <ita-
suomi.ho@oikeus.fi>; HO Rovaniemi <rovaniemi.ho@oikeus.fi>; HO Turku <turku.ho@oikeus.fi>; HO Vaasa 
<vaasa.ho@oikeus.fi>; TIV Tuomarinvalintalautakunta <tuomarinvalintalautakunta.om@oikeus.fi>; Suomen 
Asianajajaliitto <info@asianajajaliitto.fi>; Keskusrikospoliisi <kirjaamo.keskusrikospoliisi@poliisi.fi> 
Aihe: Re: Petteri Uoti / Itä-Uudenmaan KO L 17/2795 Lau.k..en - Careeria Oy - KADONNEET TODISTEET (2) 
 
Bästa Itä-Uudenmaan käräjäoikeuden Anders Cederberg ja Jenny Öberg sekä esimiehenne johtava laamanni Timo 
Heikkinen 
 
Yo.12.5.2017 vireille nostamaani asiaan liittyen ilmoitan, että en kutsu alla olevasta poiketen tässä 
oikeudenkäynnissä Petteri Uotia / Dittmar & Indrenius, eli vastaajan (Careeria Oy / Edupoli) tehtävästään 
vapautettua asianajajaa todistamaan hänen 16.4.2019 käräjäoikeuteen toimittamiin ja työsuojeluviranomaisen 
kirjallisten lausuntojen mukaan tekaistuihin kirjallisiin todisteisiin V12 ja V13 liittyen seuraavalla 
edellytyksellä: 

 Oikeudenkäyntiaineistoon hyväksytään aiemmin toimittamani kirjallinen todiste K47, jossa 
työsuojeluviranomaisen lakimies Aki Eriksson vahvistaa, että Petteri Uoti ei puhunut totta 16.4.2019 
käräjäoikeuteen lähettämässään sähköpostiviestissä väittäessään, että työnantajan kirjalliset todisteet V12 
ja V13 olisi toimitettu työsuojeluviranomaiselle kaksi vuotta aiemmin. 

 Oikeudenkäyntiaineistoon hyväksytään tämän viestin liitteenä toimittamani uusi kirjallinen todiste K48, 
jossa työsuojeluviranomaisen johtaja Kaarina Myyri-Partanen vahvistaa, että Petteri Uoti ei puhunut totta 
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16.4.2019 käräjäoikeuteen lähettämässään sähköpostiviestissä väittäessään, että työnantajan kirjalliset 
todisteet V12 ja V13 olisi toimitettu työsuojeluviranomaiselle kaksi vuotta aiemmin.  

Med värmaste hälsningar 
 
Terveisin 
  
Kim.. Lauk.....  
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Itä-Uudenmaan KO L 17/2795 / Koskien yhteenvedon täydennyksiä ja todisteita 
 
Öberg Jenny (KO) <> 26. helmikuuta 2020 klo 15.03 
Vast. ott.: Kim.. Lauk..... <> 
Kopio: TYÖNTEKIJÄN ASIANAJAJA <>, "Työnantajan asianajaja" <Työnantajan asianajaja> 
 
Hei, 
 
Asianosaisten täydennykset ja korjaukset käräjäoikeuden 6.2.2020 lähettämään yhteenvetoon käsitellään 
jatketussa valmisteluistunnossa 5.3.2020. Samoin toimitaan kirjallisia todisteita koskevien huomautusten ja 
mahdollisten uusien kirjallisten todisteiden osalta. Yhteenvedosta näyttäisi puuttuvan ainakin vastaajan todisteet 
V12 ja V13. Uutta yhteenvetoa ei toimiteta ennen istuntoa. Mikäli Lau.k..en aikoo vedota uusiin kirjallisiin 
todisteisiin (K46 ja K47), tulee ne toimittaa käräjäoikeudelle paperitulosteina viimeistään istunnossa 5.3.2020. 
 
Terveisin, 
Jenny Öberg 
Käräjätuomari 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
ti 25. helmik. 2020 klo 19.15 Kim.. Lauk..... () kirjoitti: 

Hyvä Henri Ihalmo 
 
Helsingin hovioikeuden työjärjestyksen 55 §:n - Käräjäoikeuksien valvonta - mukaan ao. väitteesi, ettei Helsingin 
hovioikeudella olisi oikeutta valvoa hovioikeuspiirinsä käräjäoikeuksien toimintaa, ei pidä paikkaansa.  
 
https://oikeus.fi/hovioikeudet/helsinginhovioikeus/fi/index/toimintajaorganisaatio/tyojarjestys.html 
 
Ystävällisin terveisin  
 
Kim.. Lauk.....  
https://www.ita-uusimaa-tietovayla.fi 
 
 
 
ti 25. helmik. 2020 klo 14.46 HO Helsinki <helsinki.ho@oikeus.fi> kirjoitti: 

Hyvä Kim.. Lauk..... 

Hovioikeudella ei ole oikeutta eikä mahdollisuutta puuttua toisessa tuomioistuimessa vireillä olevassa asiassa 
tuomioistuimen tai yksittäisen tuomarin menettelyyn yksityishenkilön esittämästä vaatimuksesta. Viestissänne 
esittämät vaatimukset ja seikat eivät siten johda hovioikeudessa valvontatoimenpiteisiin. Mikäli olette tyytymätön 
käräjäoikeuden ratkaisuun, teillä on oikeus valittaa siitä hovioikeuteen ratkaisun yhteydessä toimitettavassa 
muutoksenhakuohjauksessa kerrotulla tavalla. 
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---------------------------------------------- 

Henri Ihalmo 

kirjaaja 

Helsingin hovioikeus 

Tämä sähköposti voi sisältää luottamuksellista tietoa. Se on tarkoitettu vain vastaanottajalle. Mikäli ette ole viestissä tarkoitettu vastaanottaja, olkaa hyvä ja 
ilmoittakaa siitä lähettäjälle sekä tuhotkaa viesti välittömästi. 

Hovioikeus käsittelee rekisterinpitäjänä EU:n tietosuoja-asetuksen ja sitä täydentävän tietosuojalain, rikosasioiden tietosuojadirektiivin (EU) sekä 
henkilötietojen käsittelystä rikosasioissa ja kansallisen turvallisuuden ylläpitämisen yhteydessä annetun lain mukaisesti henkilötietoja. Hovioikeuden 
tietosuojaselosteet ovat saatavilla hovioikeuden kirjaamosta tai osoitteesta: 

https://oikeus.fi/hovioikeudet/helsinginhovioikeus/fi/index/tietosuojaselosteet.html 

    

Lähettäjä: Kim.. Lauk..... <>  
Lähetetty: tiistai 25. helmikuuta 2020 12.45 
Vastaanottaja: Könkkölä Mikko (HO) <>; HO Helsinki <helsinki.ho@oikeus.fi> 
Kopio: HO Itä-Suomi <ita-suomi.ho@oikeus.fi>; HO Rovaniemi <rovaniemi.ho@oikeus.fi>; HO Turku 
<turku.ho@oikeus.fi>; HO Vaasa <vaasa.ho@oikeus.fi>; Heikkinen Timo (KO) <>; Cederberg Anders (KO) <>; 
Turunen Jaakko (TIV) <>; Oksanen Camilla (SY) <>; Öberg Jenny (KO) <>; Lindroos Outi (KO) <>; KO Itä-Uusimaa 
<ita-uusimaa.ko@oikeus.fi>; TIV Tuomarinvalintalautakunta <tuomarinvalintalautakunta.om@oikeus.fi>; Suomen 
Asianajajaliitto <info@asianajajaliitto.fi>; Työnantajan asianajaja; petteri.uoti; office@dittmar.fi; Keskusrikospoliisi 
<kirjaamo.keskusrikospoliisi@poliisi.fi> 
Aihe: Re: Itä-Uudenmaan KO L 17/2795 Lau.k..en - Careeria Oy - KADONNEET TODISTEET (2) 

Hyvä Helsingin hovioikeuden presidentti Mikko Könkkölä ja muut hovioikeuden jäsenet  

En ole saanut vastaustanne toimivaltaanne kuuluvaan kysymykseeni alla. Hovioikeuden vastauksen tarvitsen 
perustellusti heti 12.5.2017 virelle nostamassani asiassa Anders Cederbergin lähipäivinä lopulta alkavaksi 
ilmoittaman toisen pääkäsittelyn vuoksi.  

Ystävällisin terveisin 

Kim.. Lauk.....  

  

pe 21. helmik. 2020 klo 11.50 Kim.. Lauk..... () kirjoitti: 

Hyvä Helsingin hovioikeuden presidentti Mikko Könkkölä ja muut hovioikeuden jäsenet 

Itä-Uudenmaan käräjäoikeuden laamannit Anders Cederberg tai Timo Heikkinen eivät ole toimittaneet asiassani 
päivitettyä yhteenvetoa eivätkä vastanneet ao. kysymyksiini mm. työsuojeluviranomaisten kirjallisten 
lausuntojen mukaan tekaistuihin työnantajan kirjallisiin todisteisiin V12 ja V13 liittyen. Vastaukset ja 
yhteenvedon tarvitsen heti 12.5.2017 vireille nostamani asian 5.3.2020 (mahdollisesti) alkavan pääkäsittelyn 
vuoksi. 

Hyvä Itä-Uudenmaan käräjäoikeuden toimintaa valvova Helsingin hovioikeuden Mikko Könkkölä: Mitä minun 
tulisi nyt tehdä? 

Terveisin 
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Kim.. Lauk.....  

  

ma 17. helmik. 2020 klo 7.54 Kim.. Lauk..... () kirjoitti: 

Bästa Itä-Uudenmaan käräjäoikeuden laamanni Anders Cederberg, kät. Jenny Öberg ja johtava laamannin Timo 
Heikkinen sekä Helsingin hovioikeus, Etelä-Suomen syyttäjäalue, Itä-Uudenmaan poliisi, oikeuskansleri ja 
asianajajaliitto toimenpiteitä varten. 

  

Cederberg ja Öberg toimittivat 6.2.2020 uuden 5.3.2020 päivätyn yhteenvedon 12.5.2017 vireille tulleessa 
asiassani L17/2795 Laiton irtisanominen. - Viesti ja yhteenveto alla. Cederberg ja Öberg ovat poistaneet 
yhteenvedosta työnantajan asianajajan 16.4.2019 toimittamat kirjalliset todisteet V12 ja V13, jotka olivat 
työnantajan todistajien Sakari Castrenin ja Ella Lerkin nimissä jälkikäteen tekaistuja lausuntoja. Toimitin 
lokakuussa 2019 käräjäoikeuteen työsuojeluviranomaisen sähköpostiviestit, joissa sen lakimies ja johtaja 
vahvistavat työnantajan asianajajan valehdelleen käräjäoikeudelle "todisteiden" V12 ja V13 alkuperästä ja 
tekoajasta. Cederberg ja Öberg eivät vastanneet mitään, kun kysyin mihin toimenpiteisiin he ryhtyvät asian 
suhteen. Työnantajan "todisteet" V12 ja V13 ovat yllättäen kadonneet KO:n yhteenvedosta sen jälkeen, kun tein 
31.12.2019 poliisille tutkintapyynnön tekaistujen todisteiden toimittamisesta käräjäoikeuteen / käräjäoikeuden 
harhauttamisesta. Työnantajan tekaistut todisteet V12 ja V13 käräjäoikeuteen toimittanut asianajaja Petteri 
Uoti / Dittmar & Indrenius, ilmoitti yllättäen 13.2.2020, ettei hän enää edusta työnantajaa - oppilaitos 
Careeria Oy:tä - ja että hänen tilalleen tulee toinen Dittmar & Indrenius'n asianajaja - Mika Kärkkäinen. 

 Latauslinkki (6.2.2020 KO:n yhteenveto, josta työnantajan kirjalliset todisteet V12 ja V13 ovat 
kadonneet): https://drive.google.com/open?id=1Zxf4UYoklQPXjodqeBR53M8rVxfsEXWr 

  

Anders Cederbergin palkkaama kät./Etelä-Suomen syyttäjä Camilla Oksanen otti vastaan työnantajan 
tekaistut todisteet V12 ja V13, mikä ilmenee Oksasen allekirjoittamasta 17.4.2019 toisen valmisteluistunnon 
pöytäkirjasta sivulta 2 (Todistelu). Todisteet katosivat KO:n myöhemmin päivittämästä yhteenvedosta sen 
jälkeen, kun tein 31.12.2019 tutkintapyynnön poliisille.  

 Latauslinkki (17.4.2019 pöytäkirja): 
https://drive.google.com/open?id=1sJn01BpXWLop74aHGJUHOAWiXMdJ2oPm.  

  

  

Käräjäoikeudelta vaadittavat toimenpiteet: 

1. Anders Cederberg ja Jenny Öberg: Ilmoittakaa, miksi minulle ei ole kerrottu, että olette poistaneet 
oikeudenkäynnistä kirjallisia todisteita se jälkeen, kun tein 31.12.2019 poliisille tutkintapyynnön työnantajan 
käräjäoikeuteen toimittamiin työsuojeluviranomaisen sähköpostiviestin perusteella tekaistuihin kirjallisiin 
todisteisiin V12 ja V13 liittyen.  

 Olette aiemmin viitanneet kintaalla prekluusiolle työnantajan kohdalla, joten tuskin kiellätte minua 
päivittämästä todisteitani ja todistajiani.  
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2. Anders Cederberg ja Jenny Öberg: Lisätkää minun - kantajan - kirjallisiin todisteisiin seuraavat uudet 
todisteet: 

 K46: Aiemmin työnantajan kirjalliset todisteet V12 ja V13, eli ex-kollegojeni Ella Lerkin ja Sakari 
Castrenin nimissä jälkikäteen tekaistut lausunnot. 

o Latauslinkki (kirjallinen todiste K46 = V12 + V13): 
https://drive.google.com/open?id=1fntsYYbduQIwyvnDwn24nARET2n8vou- 

o Todistusteema: Edupolin ja Laukkasen esimiesten kyseenalaiset menettelytavat sekä yleisesti 
että Laukkasta kohtaan; Edupolin epäasiallinen toiminta ja menettelytavat Laukkasen asiassa; 
Edupolin väitteiden epäuskottavuus 

 K47: Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueen lakimiehen Aki Erikssonin ja johtaja 
Kaarina Myyri-Partasen sähköpostiviestit, joissa he vahvistavat työnantajan asianajajan valehdelleen 
käräjäoikeudelle väittäessään, että työnantajan todisteet V12 ja V13 olisi toimitettu 
työsuojeluviranomaiselle keväällä 2017. 

o Latauslinkki (kirjallinen todiste K47 työsuojeluviranomaisen lausunnot): 
https://drive.google.com/open?id=12Z-jS-l9wgljfS6WntW6_ZiWwRWjseoO 

o Todistusteema: Edupolin ja Laukkasen esimiesten kyseenalaiset menettelytavat sekä yleisesti 
että Laukkasta kohtaan; Edupolin epäasiallinen toiminta ja menettelytavat Laukkasen asiassa; 
Edupolin väitteiden epäuskottavuus  

  

3. Anders Cederberg ja Jenny Öberg: Lisätkää minun - kantajan - henkilötodistajiin seuraava uusi todistaja: 

 14: Petteri Uoti / Dittmar & Indrenius, eli työnantajan (Careeria Oy / Edupoli) edellinen asianajaja. 
Toimitti käräjäoikeudelle työsuojeluviranomaisen mukaan tekaistut kirjalliset todisteet V12 ja V13. 

o Todistusteema: Edupolin ja Laukkasen esimiesten kyseenalaiset menettelytavat sekä yleisesti 
että Laukkasta kohtaan; Edupolin epäasiallinen toiminta ja menettelytavat Laukkasen asiassa; 
Edupolin väitteiden epäuskottavuus. 

o KO kutsuu todistajan. Ko:lla on hänen yhteystietonsa.  

 

4. Anders Cederberg ja Jenny Öberg : Lisätkää yo. uudet kirjalliset todisteeni ja henkilötodistajani sekä 
10.2.2020 ilmoittamani korjaukset yhteenvetoon. Toimittakaa yhteenveto heti tarkastettavakseni. 

  

  

Med värmaste hälsningar / Terveisin 

Kim.. Lauk.....  

www.ita-uusimaa-tietovayla.fi 

Lue aina ensin Itä-Uusimaa Tietoväylä, myös YouTube'ssa ja Facebook'ssa. 

Tiedoksi lainsäätäjälle, asianajajaliitolle ja asiaa "tutkineille poliiseille" Marianne Mettovaaralle, Leif 
Malmbergille ja Petri Eroselle. 
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--- Viesti, jolla Cederberg/Öberg toimittivat uuden yhteenvedon, josta ovat poistaneet työnantajan 
tekaisemat todisteet V12 ja V13 ---- 

to 6. helmik. 2020 klo 14.35 Öberg Jenny (KO) () kirjoitti: 

 Ystävällisesti ks. liitteenä yhteenveto otsikon asiassa.  

 Terveisin, 

Jenny Öberg 

Käräjätuomari  

Itä-Uudenmaan käräjäoikeus 

06101 Porvoo - Borgå  

  


