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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
fortsätter på alla verksamhetsställen.

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

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

Terveisin
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Kimmo Laukkanen, Porvoo
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