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Hyvät todistajat asiassa L 17/2795 - perusteeton irtisanominen Laukkanen / Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä
(Edupoli / oppilaitos Careeria)

Teidät on nimetty todistajiksi asiassa, jossa työnantaja irtisanoi minut 31.1.2017 (31.3.2017). Rehtori Markku
Kantosen, hallintopäällikkö Kimmo Oravan ja tiimipäällikkö Riitta Malmbergin 31.1.2017 järjestämässä
tilaisuudessa ilmoitetut irtisanomisperusteet - jotka on lain mukaisesti tallenteella käräjäoikeuteen toimitettu -
olivat:
1. Tiimipäällikkö Riitta Malmbergin ilman mitään keskustelua antama ja allekirjoittama perusteeton varoitus
8.9.2016. Edupolissa varoitukset allekirjoitti rehtori Markku Kantonen vasta keskustelun jälkeen. Varoitus perustui
keskeisesti työnantajan todistajan ex-kollega Sakari Castrenin totuudenvastaiseen puheeseen, minkä hän on
keskustelussa myöntänyt ja samalla arvostellut työnantajaa. 
2. Liiketoimintajohtaja Riitta Laukkasen ja tiimipäällikkö Riitta Malmbergin tekaistuilla perusteilla 22.11.2016
järjestämä keskustelutilaisuus, josta ei kuitenkaan ollut mitään seurauksia.
3. Etukäteen sähköpostitse pyytämäni tapaaminen 17.11.2016 rehtori Markku Kantosen kanssa, jossa
keskusteltiin hänen aiemmin minulle tekemän työkiertoesityksen edistymisestä.
4. Valheellinen, työnantajan mukaan koulutuskoordinaattorin esittämä väite, että olisin häiriköinyt 17.1.2017 ict-
asentajien tutkintotilaisuudessa. Tämä oli rehtori Markku Kantosen mukaan erityisen järkyttävää. Väitteen
valheellisuudesta on lukuisia kirjallisia lausuntoja. Kutsuin koulutuskoordinaattorin todistajaksi, koska työnantaja ei
sitä tehnyt.

Kanteen olen nostanut 12.5.2017 vanhassa Itä-Uudenmaan käräjäoikeudessa. Käräjäoikeus on toiminut useita
kertoja vähintäänkin kyseenalaisella tavalla asiani käsittelyn aikana. Laamannit ja käräjätuomarit ovat vuosien
varrella vaihtuneet, mutta toiminta on pysynyt samana. Viimeisin käänne on, että asiaa tällä hetkellä hoitava
määräaikainen käräjätuomari, syyttäjä Camilla Oksanen, on jättänyt lupauksestaan huolimatta kutsumatta minun
todistajani kuultaviksi pääkäsittelyssä. Asian käsittelyyn liittyvät käräjätuomari Camilla Oksanen, ex-käräjätuomari
Jaakko Turunen ja ex-laamanni Anders Cederberg, sekä nykyisen Itä-Uudenmaan käräjäoikeuden johto.
Viranomaisten julkiset sähköpostiviestit yms. toimitetaan pyydettäessä.

Työnantajan asianajajan, Dittmar & Indrenius / Petteri Uotin julkisten laskujen perusteella asianajopalkkiot
yhteensä ovat jo tähän mennessä n. 80.000,00 euroa. Perusteettomat irtisanomiset käsitellään lähes
poikkeuksetta yksipäiväisessä pääkäsittelyssä, paitsi minun tapaukseni, johon Camilla Oksanen on määrännyt
arviolta 60.000,00 - 80.000,00 euroa maksavan seitsemän päivää kestävän pääkäsittelyn alkamaan 31.10.2019.
Oksasen määräaikainen virkasuhde on hänen nimikirjansa mukaan voimassa 31.8.2019 asti. Tarvetta näin pitkälle
pääkäsittelylle ei olisi, mikäli käräjäoikeus olisi estänyt työnantajaa esittämästä uusia väitteitä sitä mukaan, kun
olen todistanut sen aiemmat väitteet vääriksi. Oikeudenkäymiskaari - laki - ottaa tähän kantaa. Lisäksi Camilla
Oksasen olisi pitänyt 17.4.2019 järjestetyssä jo toisessa valmisteluistunnossa sovitun mukaisesti kutsua myös
minun - työntekijän/kantajan - todistajat kuultaviksi pääkäsittelyssä. Virkavelvollisuuksistaan huolimatta hän ei ole
edelleenkään elokuussa 2019 kutsunut todistajiani, vaikka aikataulu on olemassa. Oksasen viivyttely voi aiheuttaa
esim. sen, että todistajat ovat ehtineet ostaa matkaliput Thaimaaseen pääkäsittelyn ajalle, mihin hän itsekin viittasi
jo valmisteluistunnossa. Kaikki todistajat tullaan kuitenkin kuulemaan valan velvoittamina. Väärästä valasta
maksimirangaistus on kolme vuotta vankeutta.

Liitteenä Oksasen aiemmin laatima aikataulu. Tutustukaa siihen, vaikka pääkäsittelyn toteutumisesta ei ole
varmuutta käräjäoikeuden aiempi toiminta huomioiden. Liittenä myös työnantajan jälkikäteen toimittamat
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allekirjoittamattomat Sakari Castrenin ja Ella Lerkin julkiset "lausunnot", jotta he voivat vahvistaa tähän viestiin
vastaamalla antaneensa ko. lausunnot. Kirjallisten lausuntojen mukaan virheellisiä väittämiä ja/tai "lausuntoja" on
esiintynyt aiemminkin tapauksissa, joissa Markku Kantosen, Kimmo Oravan ja Riitta Laukkasen johtama Itä-
Uudenmaan koulutuskuntayhtymä (Edupoli/Careeria) on tuomittu lainvastaisesta toiminnastaan.

Huomioikaa, että Itä-Uudenmaan käräjäoikeus / Camilla Oksanen lähettää teille virallisen kutsun saapua
todistajaksi. Mikäli kutsua ei tule lähipäivinä, voitte ilmoittakaa siitä minulle.

Rentouttavan kesäloman jälkeen tunnelmallista syksyä toivottaen

Terveisin Kimmo

Kimmo Laukkanen
Espoo
+358 44 523 5711

Asiankäsittelyn dokumentonti:

https://www.ita-uusimaa-tietovayla.fi sekä
Itä-Uusimaa Tietoväylän YouTube- ja Facebook-kanavat.

Todistajien kutsumiseen liittyvä aiempi viestintä alla:

Todistajien kutsuminen
1 viesti

Oksanen Camilla (KO) <camilla.oksanen@oikeus.fi> 12. heinäkuuta 2019 klo 10.36
Vast. ott.: Kimmo Laukkanen <kimmo.m.laukkanen@gmail.com>

Käräjäoikeus on vastaanottanut toimittamasi liitteen nimeämistänne todistajista ym. henkilöistä.

Pääsääntöisesti todistajat kutsutaan istuntoon kirjeitse ja heidän tulee palauttaa vastaanottotodistus
saamastaan kutsusta. Riita-asiassa asianosaisten tulee ilmoittaa käräjäoikeudelle todistajien yhteystiedot tai
ilmoittaa mitä yhteystietojen selvittämiseksi on tehty. Tämän johdosta käräjäoikeus on vielä pyytänyt
toimittamaan puuttuvat osoitteet. Sähköpostinne perusteella Teillä ei ole tietoa osoitteista.

Koska osan todistajista osoitetta ei ole tiedossa eikä kutsua siten voida normaaliin tapaan toimittaa postitse,
mutta puhelinnumero on, kutsutaan ko. todistajat haastemiehen kautta. Haastemiehet voivat tietyissä
tilanteissa toimittaa kutsun ns. puhelintiedoksiantona.

Ystävällisin terveisin,

(Allekirjoituksen puutteen vuoksi Laukkasen lisäämä selite: Camilla Oksanen, Itä-Uudenmaan käräjäoikeuden
entisen laamannin Anders Cederbergin nimittämä määräaikainen käräjätuomari, joka toimii varsinaisesti
syyttäjänä)
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