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Turunen Jaakko (KO) <jaakko.turunen@oikeus.fi> 16. lokakuuta 2018 klo 13.28
Vast. ott.: Kimmo Laukkanen <kimmo.m.laukkanen@gmail.com>
Kopio: Timo Mäenpää <timo.maenpaa@backstrom.fi>, "Lindroos Outi (KO)" <outi.lindroos@oikeus.fi>,
"petteri.uoti@dittmar.fi" <petteri.uoti@dittmar.fi>

Viitaten alla olevaan viestiinne avustajanne, asianajaja Mäenpää on ollut käräjäoikeuteen yhteydessä
pöytäkirjassa olevasta prekluusiomerkinnästä. Allekirjoittanut oli viestin lähettämisen aikaan sairaslomalla.
Käräjäoikeus on vastannut asianajaja Mäenpäälle, että pöytäkirjassa voi olla (kirjoitus)virhe. Kyseinen
kirjeenvaihto on toimitettu tiedoksi myös Koulutuskuntayhtymää edustaneelle asianajaja Uotille.

Mahdollisen virheen korjaaminen edellyttää myös vastapuolen kuulemista. Asianajaja Uoti ei ollut tavoitettavissa
ja hänelle on jätetty yhteydenottopyyntö. Kuulemisen jälkeen päätetään toimenpiteistä, joihin asia antaa aihetta.

Koska Teitä avustaa asiassa lainoppinut asianajaja, pyydän olemaan muiden kysymystenne osalta yhteydessä
avustajaanne.

Jaakko Turunen
Käräjätuomari / Tingsdomare
Itä-Uudenmaan käräjäoikeus / Östra-Nylands tingsrätt
PL 2 (Tulliportinkatu 1) / PB 2 (Tullportsgatan 1)
06101 (06100) Porvoo / Borgå
Puhelin / Telefon 029 564 5529
Faksi / Fax 029 564 5510

jaakko.turunen@oikeus.fi

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.

Detta e-post kan innehålla konfidentiell information och är avsett endast för mottagaren. Om ni inte är rätt
mottagare, vänligen meddela avsändaren och förstör meddelandet.

Lähettäjä: Kimmo Laukkanen [mailto:kimmo.m.laukkanen@gmail.com]
Lähetetty: 16. lokakuuta 2018 11:40
Vastaanottaja: KO Itä-Uusimaa <ita-uusimaa.ko@oikeus.fi>; Cederberg Anders (KO)
<anders.cederberg@oikeus.fi>; Turunen Jaakko (KO) <jaakko.turunen@oikeus.fi>
Kopio: Timo Mäenpää <timo.maenpaa@backstrom.fi>; Lindroos Outi (KO) <outi.lindroos@oikeus.fi>
Aihe: L 17/2795 - Virheet valmisteluistunnon pöytäkirjassa

Hyvät Itä-Uudenmaan käräjäoikeuden edustajat Jaakko Turunen ja Anders Cederberg 

Minulle on toimitettu käräjätuomari Jaakko Turusen 20.9.2018 päivätty dokumentti, joka on asiassani järjestetyn
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valmisteluistunnon pöytäkirja ja asian yhteenveto. Istunnossa 20.9.2018 sovittiin mm. seuraavaa: 

- Todistelun rajoittamisesta (tallenteet) molemmat asianosaiset lausuvat käräjäoikeudelle viimeistään 8.10.2018.

- Vastaaja yksilöi kantajaa mustamaalaavia väitteitään lausumalla viimeistään 26.10.2018. Prekluusio astuu
vastaajan osalta voimaan 26.10.2018.

- Kantaja lausuu asiassa viimeistään 9.11.2018. Prekluusio astuu kantajan osalta voimaan 9.11.2018.

- Sekä kantaja että vastaaja ilmoittavat lausumansa yhteydessä kommenttinsa ja korjauksensa käräjätuomarin
tekemään yhteenvetoon. 

Itä-Uudenmaan käräjäoikeuden 20.9.2018 päivätyssä pöytäkirjassa/yhteenvedossa on useita virheitä. Koska
käräjätuomari Jaakko Turusen dokumentissa väitetään virheellisesti, että valmisteluistunnossa olisi sovittu
prekluusion astuvan voimaan molempien osapuolten kohdalla jo 26.10.2018, tulee käräjäoikeuden vastata
suojaamattomalla sähköpostiviestillä välittömästi seuraaviin kysymyksiini, jotta pystyn varautumaan
muuttuneeseen aikatauluun:

1. Onko vastaaja määrätty yksilöimään väitteitään irtisanomisen perusteista 26.10.2018 lausumassaan?

2. Milloin prekluusio astuu voimaan vastaajan osalta? 

3. Milloin prekluusio astuu voimaan kantajan osalta?

4. Onko käräjätuomarin 20.9.2018 päiväämä ja 28.9.2018(?) lähettämä yhteenveto lopullinen versio?

5. Voiko kantaja antaa kommenttinsa ja korjausvaatimuksensa yhteenvetoon 9.11.2018 lausumansa yhteydessä?

Mikäli olen ymmärtänyt käräjäoikeuden lähettämän dokumentin väärin tai käräjätuomari on jo toimittanut korjatut
tiedot, niin tämän viestin lähettäminen ei olisi välttämätöntä. Käräjäoikeuden edustajien, laamanni Anders
Cederbergin ja käräjätuomari Jaakko Turusen, tulee kuitenkin vastata tässä esittämiini kysymyksiin asian
poikkeuksellisuuden vuoksi mahdollisimman nopeasti - mieluiten 16.10.2018 klo 16:00 mennessä. 

Tiedonkulun nopeuttamiseksi käräjäoikeuden tulee jatkossa toimittaa asiaani liittyvä kaikki viestintä asianajajien
lisäksi kopion myös minulle. 

Terveisin

Kimmo Laukkanen
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