
Kimmo Laukkanen <kimmo.m.laukkanen@gmail.com>

Fwd: L 17/2795 (Laukkanen / Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä) - KO:n
toimittamatta jättämät tiedot
1 viesti

Kimmo Laukkanen <kimmo.m.laukkanen@gmail.com> 24. maaliskuuta 2019 klo 20.43
Vast. ott.: timo.r.heikkinen@oikeus.fi, KO Itä-Uusimaa <ita-uusimaa.ko@oikeus.fi>
Kopio: Mika Kivikoski <mika.kivikoski@kivikoskihaavisto.fi>, "Cederberg Anders (KO)" <anders.cederberg@oikeus.fi>,
camilla.oksanen@oikeus.fi, oikeusasiamies@eduskunta.fi, tuomarinvalintalautakunta.om@oikeus.fi
Piilokopio: Sinikka Pollari <sinikka.pollari@hotmail.fi>

Laamanni Timo Heikkinen

Pyysin 3.3.2019 ja edelleen 19.3.2019 Itä-Uudenmaan käräjäoikeutta toimittamaan minulle käräjätuomari Jaakko
Turusen ja käräjätuomari, aiemmin syyttäjä, Camilla Oksasen nimikirjaotteet. Ainakin Camilla Oksasen
nimikirjaotteen ylläpidosta edelleen vastaava rekisterinpitäjä, Itä-Uudenmaan käräjäoikeus, ei ole toimittanut otetta
julkisuuslain mukaisesti. - Oikeuskansleri on ottanut kantaa vastaavaan tilanteeseen. 

Tarvitsen Oksasen nimikirjaotteen heti. Turusen osalta riittää, mitä hallintojohtajanne on asiasta kirjoittanut alla. 

Terveisin

Kimmo Laukkanen

---Email Itä-Uudenmaan käräjäoikeudesta 22.3.2019---:

Nimikirjaotteita koskeva pyyntönne (Dnro 215/00.07.02.00/2019)
1 viesti
Lehto Jaana (KO) <jaana.lehto@oikeus.fi> pe 22. maalisk. 2019 klo 14.56
Vast.ott.: kimmo.m.laukkanen@gmail.com <kimmo.m.laukkanen@gmail.com>
Kopio: Heikkinen Timo (KO) <timo.r.heikkinen@oikeus.fi>, Cederberg Anders (KO) <anders.cederberg@oikeus.fi>

Hei,
Nimikirjaotteet tilataan nimikirjan ylläpitäjältä eli Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Palkeilta, ja
otteet toimitetaan tilaajalle postitse. Voimme halutessanne tehdä tilauksen puolestanne, mutta jos pyyntönne on
kiireellinen, teillä on myös mahdollisuus tilata nimikirjaotteet itse suoraan Palkeilta (Vaihde: 02955 62000, Faksi:
02955 62051, Palvelukeskuksen kirjaamo: kirjaamo@palkeet.fi). Haluatteko, että teemme tilauksen
puolestanne?  

Jaakko Turusta koskevaa nimikirjaotetta emme valitettavasti saa, koska hän on siirtynyt virastomme ulkopuolelle
toisiin tehtäviin. Välitän sen johdosta pyyntönne hänen osaltaan Tuomarinkoulutuslautakuntaan.

Ystävällisin terveisin,
Jaana Lehto
Hallintojohtaja/ Förvaltningsdirektör
Itä-Uudenmaan käräjäoikeus/ Östra Nylands tingsrätt
Vantaan kanslia/ Vanda kansli
Kielotie 21, PL 194/ Konvaljvägen 21, PB 194
01300 VANTAA/ 01300 VANDA
puh./tel. 029 56 45320
puh. 029 56 45 200/vaihde, växel
fax. 029 56 45 339
ita-uusimaa.ko@oikeus.fi
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---------- Forwarded message ---------
From: Kimmo Laukkanen <kimmo.m.laukkanen@gmail.com>
Date: ti 19. maalisk. 2019 klo 19.36
Subject: Fwd: L 17/2795 (Laukkanen / Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä) - KO:n toimittamatta jättämät tiedot
To: <timo.r.heikkinen@oikeus.fi>, KO Itä-Uusimaa <ita-uusimaa.ko@oikeus.fi>
Cc: Mika Kivikoski <mika.kivikoski@kivikoskihaavisto.fi>, Cederberg Anders (KO) <anders.cederberg@oikeus.fi>,
<camilla.oksanen@oikeus.fi>, <oikeusasiamies@eduskunta.fi>

Laamanni Timo Heikkinen

Pyysin ao. 3.3.2019 sähköpostiviestillä käräjätuomari Jaakko Turusen ja Camilla Oksasen nimikirjaotteet. Otteita
tarvitsen arvioidakseni heidän mahdollista esteellisyyttään 12.5.2017 vireille tulleessa asiassani. Nimikirjaote on
mm. Helsingin hallinto-oikeuden päätöksen 16/0833/5 sekä korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen 3820/2017
perusteella julkinen dokumentti. 

Alkuperäisessä tietopyynnössäni ei mainittu syytä sen tekemiseen. Viranomaisen tulee kysyä syy, mikäli sen
puuttuminen estää julkisen tiedon luovuttamisen. 

Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 4. luku 14 §:

"Tässä pykälässä tarkoitettu asia on käsiteltävä viivytyksettä, ja tieto julkisesta asiakirjasta on annettava
mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään kahden viikon kuluessa siitä, kun viranomainen on saanut
asiakirjan saamista koskevan pyynnön."

Käräjäoikeus ei ole toimittanut pyytämiäni olemassa olevia ja arkistoituja julkisia dokumentteja, jotka ovat
kohtuudella toimitettavissa kahden viikon määräajassa. Pyydän toimittamaan tiedot mahdollisimman pian, tai
vaihtoehtoisesti perustelun tietojen luovuttamisesta kieltäytymiselle ja valituskelpoisen päätöksen. 

Terveisin

Kimmo Laukkanen

Mannerheiminkatu 23 B 16
06100 Porvoo
+358 44 523 5711

---------- Forwarded message ---------
From: Kimmo Laukkanen <kimmo.m.laukkanen@gmail.com>
Date: su 3. maalisk. 2019 klo 20.41
Subject: Fwd: L 17/2795 (Laukkanen / Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä) - KO:n toimittamatta jättämät tiedot
To: KO Itä-Uusimaa <ita-uusimaa.ko@oikeus.fi>
Cc: <timo.heikkinen@oikeus.fi>, <camilla.oksanen@oikeus.fi>, Mika Kivikoski <mika.kivikoski@
kivikoskihaavisto.fi>

Hyvä vastaanottaja

Ensimmäinen 12.5.2017 vireille tullutta asiaani käsittelevä tuomari oli Jaakko Turunen ja tuomarin vaihtumisen
jälkeen Camilla Oksanen. Toimittakaa minulle sekä Jaakko Turusen että Camilla Oksasen nimikirjaotteet
mahdollisimman nopeasti. Otteet voi toimittaa sähköpostin liitteenä, mikäli mahdollista.

Tuomarin vaihtumisesta ei ilmoitettu minulle ennen kuin tiedustelin asiasta. Ilmoittakaa minulle viimeinen
päivämäärä, jolloin Jaakko Turunen toimi asiassani käräjätuomarina sekä ensimmäinen päivämäärä, jolloin
Camilla Oksanen aloitti asiassani käräjätuomarina.

Minulle ei ole edelleenkään toimitettu vaatimuksistani huolimatta yhteenvetoa asiani lähes kaksi vuotta
kestäneestä valmistelusta. Viimeksi tuomarin tuottama esitys yhteenvedoksi toimitettiin vasta muutamia tunteja
ennen 20.9.2018 valmisteluistunnon alkamista. Camilla Oksanen on ilmoittanut uuden valmisteluistunnon
järjestämisestä 17.4.2019. Milloin yhteenveto toimitetaan minulle tarkastettavakseni?

Aiempi kirjeenvaihto asiasta alla.
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Terveisin

Kimmo Laukkanen

Mannerheiminkatu 23 B 16
06100 Porvoo
+358 44 523 5711

---------- Forwarded message ---------
From: Cederberg Anders (KO) <anders.cederberg@oikeus.fi>
Date: ma 31. jouluk. 2018 klo 10.07
Subject: VS: L 17/2795 (Laukkanen / Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä) - KO:n toimittamatta jättämät tiedot
To: Kimmo Laukkanen <kimmo.m.laukkanen@gmail.com>
Cc: Oksanen Camilla (KO) <camilla.oksanen@oikeus.fi>

Arvoisa Kimmo Laukkanen,

Asian uusi käsittelijä on käräjätuomari Camilla Oksanen. Hän palaa lomalta 2.1.2019. Hän ottaa teihin yhteyttä.

Ystävällisin terveisin

Anders Cederberg
laamanni/lagman
Itä-Uudenmaan käräjäoikeus/Östra Nylands tingsrätt
puh./tel. 029 56 45507

Itä-Uudenmaan, Tuusulan ja Vantaan käräjäoikeudet sekä osa Hyvinkään käräjäoikeuden tuomiopiiristä
(Hyvinkää ja Nurmijärvi) yhdistyvät 1.1.2019 lukien uudeksi Itä-Uudenmaan käräjäoikeudeksi, jolla on kansliat
Vantaalla ja Hyvinkäällä sekä istuntopaikka Porvoossa. Kansliapalvelut ja asiakkaiden vastaanotto loppuvat
Järvenpään ja Porvoon toimipaikoissa. Istuntokäsittelyt ja haastemiesten päivystyspalvelut jatkuvat edelleen
kaikissa toimipaikoissa.

Nykyisen Hyvinkään käräjäoikeuden tuomiopiirin kunnista Riihimäki, Hausjärvi ja Loppi yhdistetään Kanta-
Hämeen käräjäoikeuteen 1.1.2019 lukien.

Uuden Itä-Uudenmaan käräjäoikeuden yhteystiedot ja tietoa asioinnista on luettavissa internet-sivuiltamme

https://oikeus.fi/karajaoikeudet/ita-uudenmaankarajaoikeus/fi/index.html

Östra Nylands, Tusby och Vanda tingsrätter samt en del av Hyvinge tingsrätts domkrets (Hyvinge och
Nurmijärvi) slås samman till Östra Nylands tingsrätt från 1.1.2019. Tingsrätten har kanslier i Vanda och Hyvinge
samt en sammanträdesplats i Borgå. Kanslitjänsterna och mottagning av kunder upphör på
verksamhetsställena i Träskända och Borgå. Sammaträdesbehandlingarna och stämningsmännens jourtjänster
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fortsätter på alla verksamhetsställen.

Av kommunerna i nuvarande Hyvinge tingsrätts domkrets överförs Riihimäki, Hausjärvi och Loppi till Egentliga
Tavastlands tingsrätt från 1.1.2019.

Kontaktinformation för den nya Östra Nylands tingsrätt och information om hanteringen av ärenden finns på vår
webbplats https://oikeus.fi/karajaoikeudet/ita-uudenmaankarajaoikeus/sv/index.html

Lähettäjä: Kimmo Laukkanen <kimmo.m.laukkanen@gmail.com>
Lähetetty: 31. joulukuuta 2018 9:25
Vastaanottaja: Cederberg Anders (KO) <anders.cederberg@oikeus.fi>
Kopio: Helenius Linda (KO) <linda.helenius@oikeus.fi>; Kvick Christina (KO) <christina.kvick@oikeus.fi>;
Lindman Camilla (KO) <camilla.lindman@oikeus.fi>; Kinosmaa Tarja (KO) <tarja.kinosmaa@oikeus.fi>; Ådahl-
Sène Gunilla (KO) <gunilla.adahl-sene@oikeus.fi>; Turunen Jaakko (KO) <jaakko.turunen@oikeus.fi>
Aihe: L 17/2795 (Laukkanen / Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä) - KO:n toimittamatta jättämät tiedot

Hyvä Itä-Uudenmaan käräjäoikeuden laamanni Anders Cederberg 

Tämä sähköpostiviesti lähetetään 31.12.2018 - vastausta odotetaan mahdollisimman nopeasti.

Johtamasi Itä-Uudenmaan käräjäoikeus on käsitellyt asiaani 12.5.2017 alkaen ilman, että käräjäoikeus olisi
ilmoittanut luotettavaa arvioita asiankäsittelyn aikataulusta. Valmisteluistunto järjestettiin vasta 20.9.2018 sen
jälkeen, kun aloin selvittämään Itä-Uudenmaan käräjäoikeuden käsittelyaikoja. Tähän liittyen pyysin toukokuussa
2018 sinua toimittamaan käsittelemienne asioiden julkisia tietoja tarkasteltavakseni. Et luovuttanut em. julkisia
tietoja  vedoten sähköpostiviestissäsi sen mahdollisesti olevan vastoin julkisuuslakia.

Käräjätuomari Jaakko Turunen toimitetti sähköpostitse virheellisen pöytäkirjan 20.9.2018 valmisteluistunnosta,
eikä ole sen jälkeen toimittanut asian yhteenvetoa minulle kommentoivaksi ja korjattavaksi. Normaalikäytännöstä
poiketen valmisteluistunnossa tai sen jälkeen ei määrätty pääkäsittelyn päivämäärää. Lisäksi käräjätuomari
Jaakko Turusen mukaan hän ei jatkaisi asiassa tuomarina. Käräjäoikeus ei ole kuitenkaan ilmoittanut minulle
käräjätuomarin vaihtumisesta ja uuden tuomarin yhteystietoja.

Toimittakaa minulle välittömästi seuraavat tiedot:

1. Asiaani hoitavan käräjätuomarin nimi ja yhteystiedot.

2. Tähän mennessä käräjätuomarin asiastani tuottamama yhteenveto tarkastettavakseni ja kommentoitavakseni.

3. Pääkäsittelyn päivämäärä.
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Tästä alkaen käräjäoikeus viestii asiassani salaamattomalla sähköpostilla suoraan minun kanssani. Tämä viesti
lähetetään aiemman esimerkkisin mukaisesti tarvittavalle I-U KO:n henkilöstölle.

Terveisin

Kimmo Laukkanen, Porvoo
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