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1) Ohessa on päivitetty yhteenveto käyttöönne. Prosessiekonomisista syistä yhteenvetoon ei ole vielä
kirjattu tässä vaiheessa nimeämäänne todistelua, tämä tehdään myöhemmin.
2) Valmistelun tavoite seuraavassa istunnossa on varmistua, että vaatimuksillenne kirjatut perusteet
vastaavat tarkoittamaanne sekä käydä läpi vaatimukset määrällisesti. Lisäksi tarkoitus on käydä läpi
asiassa nimettävä todistelu vastuuperusteiden osalta.
3) Osapuolia pyydetään toimittamaan asiassa nimeämänsä vastuuperusteita todistelu yhtenä
luettelona 31.8.2018 mennessä. Siltä osin kun asiakirja on toimitettu käräjäoikeudelle jo aiemmin,
asiakirjaa ei ole tarpeen toimittaa, mutta on hyvä mainita minä päivänä toimitetun kirjelmän
liitteenä asiakirja on. Lisäksi kantajaa kehotetaan ilmoittamaan todisteille yleisemmälle tasolle
tiivistetyt teemat. Nyt ilmoitetun kaltaisena yksinomaan teemojen läpikäymiseen tulisi kulumaan
kohtuuttomasti aikaa. Kantajan 5.7.2018 kirjelmässään nimeämä todistelu teemoitettuna on
yhteensä 177 sivua. Todisteille on kirjattu lukuisia yksityiskohtaisia teemoja. Todisteen teemaksi
riittää riitaisen seikan ”yläotsikko” esim. X on toiminut tuottamuksellisesti / antanut vääriä tietoja.
Käräjäoikeus kiinnittää kantajan huomiota myös siihen, ettei teemaprekluusiota ole.
4) Huom ! Todistelun nimeämistä ja toimittamista lukuun ottamatta asian jatkovalmistelu tapahtuu
suullisesti valmisteluistunnossa. Ennen valmisteluistuntoa ei anneta kirjallisia lausumia muilta
osin. Osapuolille varataan tarvittaessa tilaisuus täydentää lausumaansa kirjallisesti
valmisteluistunnon jälkeen. Oma-aloitteisista lausumista tulee pidättäytyä syystä, että ne
vaikeuttavat merkittävästi jo tässä vaiheessa varsin laajaksi kasvaneen asian käsittelyä.
5) Käräjäoikeus muistuttaa kantajan asiamiestä luvan saaneista oikeudenkäyntiavustajista annetun
lain 8 §:n 6) – kohdan mukaisesta velvollisuudesta hoitaa saamansa tehtävät huolellisesti,
täsmällisesti, tarpeellisella joutuisuudella sekä tarpeettomia kustannuksia aiheuttamatta.
Kantaja on vastoin käräjäoikeuden aiempaa kehotusta toimittanut asiassa oma-aloitteisia kirjallisia
lausumia. Asiassa toimitetut kirjelmät ovat pitkiä, sekavia ja sisältävät laajoja selostuksia
tapahtumainkulusta (viitaten mm. edellä mainittuun asiassa nimetystä todistelusta todettuun).
Asianajoa tulee selkeyttää ja oma-aloitteisista kirjelmistä tulee pidättäytyä.
Käräjäoikeus kehottaa painavasti OTT Kavoniusta ottamaan edellä lausuttu huomioon. Tarvittaessa
käräjäoikeus tulee ottamaan yhteyttä valvontalautakuntaan viran puolesta (oikeudenkäymiskaari
15 luku 10 a §).
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