
---------- Forwarded message ---------- 
From: Mattsson Otto <Otto.Mattsson@kauppalehti.fi> 

Date: 2014-09-16 12:52 GMT+03:00 
Subject: Re: Työtodistus ja tavarat 
To: Rostislav Dinkov <rostislavdinkov@gmail.com> 

Hei Rosti, 
 
Kiitokset meilistäsi. 
 
Kauppalehti Oy:tä edustava lakimies Petteri Uoti on jo vastannut selvityspyyntöön. Asia ei 
Kauppalehden puolelta aiheuta tarvetta uusiin neuvotteluihin. 
 
Pyysin sinua nyt kommentoimaan työtodistusta, koska toukokuussa sovimme, että lähetän 
luonnoksen sinulle kommentoitavaksi.  

Valitettavasti en hahmottanut, mitä täydennyksiä työtodistukseen konkreettisesti ehdotat. Useimmat 
toivomasi lisäykset eivät kuulu työtodistukseen. Työtodistukseen ei kuulu merkitä työntekijän 
palkkatietoja. Keväällä 2013 lupauduin toimimaan suosittelijanasi, kun hait kansainvälisiin 
tehtäviin. Suositteleminen kansainvälisiin tehtäviin ei kuitenkaan ollut arvio Balance 
Consultingin tilinpäätösanalyytikon työsuorituksestasi, enkä sitä sellaiseksi tarkoittanut. 
 
Em. syistä en ole tehnyt työtodistuksen luonnokseen muutoksia. Voit noutaa allekirjoitetun 
työtodistuksen ja pahvilaatikkoon pakatut tavarasi Alma-talon respasta 20.9. alkaen. Tai voin lähettää 
todistuksen sinulle postitse, jos haluat. 
 
Parhain terveisin, 
- OM 

 ---------- Forwarded message ---------- 

From: Mattsson Otto <Otto.Mattsson@kauppalehti.fi> 

Date: 2014-09-19 11:13 GMT+03:00 

Subject: Re: Työtodistus ja tavarat 

To: Rostislav Dinkov <rostislavdinkov@gmail.com> 

Hei Rosti, 
Kiitokset meilistäsi. 
Nämä ehdotuksesi ovat konkreettisia. Lisäsin niistä maininnat työtodistukseesi sekä arvioin lisäksi 
työsi laatua. 
Autan sinua mielelläni antamalla myönteisen työtodistuksen, enkä pidä tarpeellisena merkitä 
siihen mitään työsuhteen loppuajan tapahtumista, jotka ovat johtaneet työsuhteen 
päättymiseen. Toivoisin myös, että et yritä käyttää tätä työnantajaa vastaan. 
Printtaan ja allekirjoitan tämän oheisen liitteen ja lähetän sen sinulle postitse. 
Hyvää syksyn jatkoa, 
- OM 
 
From: Rostislav Dinkov <rostislavdinkov@gmail.com> 

Date: 2014-09-19 13:25 GMT+03:00 
Subject: Fwd: Työtodistus ja tavarat 
To: Peltonen Tero <tero.peltonen@proliitto.fi> 
 

Hei, Tero, alempana taas Oton viimeisen viesti, liittyen työtodistukseeni. Kuitenkin lakimiehenäni, joka 
on perehtynyt dokumentteihin, ennen kuin vastaan Mattssonille, pyytäisin sinulta tulkinta Mattssonin 
seuraavaan väitteeseen ks. hänen s-posti: 
 
"Autan sinua mielelläni antamalla myönteisen työtodistuksen, enkä pidä tarpeellisena merkitä 
siihen mitään työsuhteen loppuajan tapahtumista, jotka ovat johtaneet työsuhteen 
päättymiseen."  
 



Siis sitten mitkä ovat syyt, jotka ovat johtaneet työsuhteeni päättymiseen?  

From: Peltonen Tero <Tero.Peltonen@proliitto.fi> 

Date: 2014-09-19 13:43 GMT+03:00 
Subject: VS: Työtodistus ja tavarat 
To: Rostislav Dinkov <rostislavdinkov@gmail.com> 
 

Moi, 
  
ihmeelliseltä väitteeltä kuulostaa. Saamme tähän selvyyden AVI:n tutkinnan edettyä.. 
  
Palaillaan pikimmiten asiaan, 
  
Tero 
  
p.s. laitan sinulle tänään tai maanantaina selvityksen siitä meidän oikeusavun laajuudesta.. 
  
 
 


