Lausunto
Työnantajan toiminta

Tietosuoja

1 (1)

7.1.2018
@gmail.com

Työnantajan toiminta - Itä-Uudenmaan KKY / Liikelaitos Edupoli
Työskentelin Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymässä / liikelaitos Edupolissa 1.10. 2010 –Tietosuoja
10.9.2017 Sähkö- ja
Tietosuoja
automaation tiimissa ja myöhemmin koulutusalalla. Organisaatiomuutoksen jälkeen 1.1.2015 alkaen, työskentelin irtisanoutumiseeni asti tiimipäällikkö Riitta Malmbergin johtaman Teollisuuden palvelut –tiimin Sähköja
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automaation
koulutusalalla kouluttajana. ICT:n koulutusala, jossa Kxxxx
Lxxxxxnen toimi koulutusalavastaaTietosuoja
vana, kuului samaan tiimiin.
Työnantajan toiminta
Työnantaja on väittänyt, että Kxxxx
Lxxxxxsen toiminta olisi ollut henkilöstöä häiritsevää. Tämä ei pidä paikTietosuoja
kaansa. Työnantajan toiminta sen sijaan koettiin häiritseväksi ja jopa pelottavaksi henkilökunnan keskuudessa.
Työnantaja mm. lähetti keväällä 2017 henkilöstölle sähköpostiviestin, jossa valheellisesti väitettiin, että henkilöstö olisi kokenut Kxxxx
Lxxxxxsen viestinnän häiritseväksi. Keskustelin asiasta muiden työntekijöiden kanssa,
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eikä minun tietojeni mukaan kukaan ole kokenut Kxxxx
Lxxxxxsen asiallista ja perusteltua viestintää häiritseväksi.
Tiimipäällikkö Riitta Malmbergin toiminta
Riitta Malmberg on vuoden 2017 aikana julkisissa tilanteissa, mm. koulutusalapalavereissa, antanut ymmärtää,
että KxxxxTietoLxxxxxsella olisi asenneongelma ja mahdollisesti mielenterveysongelma. Hän on myös väittänyt julsuoja>
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kisesti, että
Kxxxx
Lxxxxxnen olisi esittänyt häntä kohtaan vääriä syytöksiä. Tunnen Kxxxx
Lxxxxxsen sekä Riitta
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Malmbergin toiminnan ja totean, että Malmbergin väitteet Kxxxx
Lxxxxxseen liittyen eivät ole uskottavia. Olen
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itse ollut todistamassa Kxxxx
Lxxxxxseen kohdistunutta mustamaalaamista helmikuusta 2017 alkaen ja se lisääntyi huhtikuussa 2017.
Riitta Malmberg on ainakin koulutusalapalavereissa helmikuussa 2017 ja sen jälkeen väittänyt Kxxxx
Lxxxxxsen
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hoitaneen työnsä huonosti. Varatiimipäällikkö Tiina Kuusisto ja ICT:n koulutusalan kouluttaja Sakari Castren
ovat toiminnallaan, ilmeillään ja eleillään pyrkineet tukemaan Riitta Malmbergin väitteitä. Minulla ei ole ollut
koskaan ongelmia Kxxxx
Lxxxxxsen kanssa enkä ole kuullut, että kenelläkään muullakaan olisi ollut. Oma näkeTietosuoja
mykseni on, että hän on asiallisesti käyttäytyvä, työnsä hyvin hoitava ja helposti lähestyttävä työkaveri. Tietojeni mukaan Kxxxx
Lxxxxxsen toimintaa koulutusalavastaavan työssä arvostettiin, enkä kuullut aiemmin häTietosuoja
nestä mitään negatiivista ennen hänen irtisanomistaan. Ennen Kxxxx
Lxxxxxsen irtisanomista kuulin Riitta
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Malmbergin käyttävän ICT:n koulutusalaa esimerkkinä hyvästä toiminnasta.
Riitta Malmberg on aiemminkin mustamaalannut epäselvissä olosuhteissa irtisanottuja tai irtisanoutuneita
työntekijöitä. Ainakin Txxx
Jxxxxstä ja hänen toiminnastaan Malmberg puhui julkisesti pahaa alkuvuonna 2015.
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Hän myös kielsi työkavereita olemasta yhteydessä Txxoon
ja antoi ymmärtää, että yhteydenpito häneen voisi
Tie
toaiheuttaa ongelmia henkilölle itselleen. Riitta Malmberg on myös esittänyt syytöksiä kyseenalaisin perustein
suo
muita henkilöitä kohtaan, mikäli heidän toimintansa tai
ja mielipiteensä ei ole häntä miellyttänyt.
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