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Peltonen Tero
Rostislav Dinkov ja KauppalehtiOy

viittaan tydsyrjintdepdilystd koskevaan, L8.8.2OL4 pdivdttyyn selvityspyyntdosi, joka koskee Rostislav Dinkovia.
Edustan asiassa Kauppalehti Oy:td.

Esitdt kirjeessdsiepdilyn tyosyrjinndstd. Tyosyrjinndn keskeinen sisdltci olisi, ettd tyontekijd olisiasetettu
epdedulliseen asemaan laissa kielletylld perusteella. Et kuitenkaan kerro kirjeessd, miten Dinkov olisi asetettu
epdedulliseen asemaan ja mikd olisi ollut lain tarkoittama kielletty peruste sille. Siksi selvityspyyntodn on vaikea
vastata.

Dinkov oli ollut kevddlld 2014 tyokyvytt<imdnd. Hdn oli kuitenkin lddkdrin 9.5.2OL4 tekemdn arvion mukaan
tervehtynyt. Dinkov on myos itse tuolloin kertonut pitdvdnsd itseddn tyokykyisend. Osapuolet keskustelivat mm.
12.5.2OL4 tyopaikan tilanteesta ja Dinkoville tarjolla olleista t<iistd. Ty6nantaja ehdotti tuolloin Dinkoville yhtend
vaihtoehtona, etti osapuolet sopisivat tyosuhteen pddttdmisesti ja siihen liittyvistd Dinkovin lisdeduista. Dinkov piti
vaihtoehtoa mahdollisena. Tydnantaja ei mitenkddn epdasianmukaisesti painostanut tai uhkaillut Dinkovia.

Osapuolet sopivat, ettd Dinkovilla oli viikko aikaa harkita omaa tilannettaan, tilannetta tydpaikalla ja sopimusta. Hiin
oli tdnfr aikana vapautettuna ty6velvoitteesta. Hdn oli tydkykyinen ja pystyi halutessaan kdyttdmddn ulkopuolista
apua arvioidessaan asiaa. Luottamusmies oli mukana hdnen apunaan neuvotteluissa koko prosessin
ajan. Viikon kuluttua seuraavassa neuvottelussa osapuolet jatkoivat keskustelua sopimuksen sisdllostd, ja Dinkov
mm. neuvotteli itselleen paremmat ehdot. Hdn ei pyytdnyt lisdd harkinta-aikaa vaan kertoi olevansa valmis
sopimaan asian. Osapuolet allekirjoittivatkin sopimuksen 20.5.20L4. Sopimuksen mukaan Dinkov sai merkittiivdn
erokorvauksen. Sill5 hdntd eiaseteta epdedulliseen vaan edulliseen asemaan. Hdn saa palkan noin yhdeksdltd
kuukaudelta tekemdttd tycitd. Lisdksi tycinantaja sitoutui kustantamaan Dinkoville henkilcjkohtaisen outplacement-
valmennuksen. Sopimuksessa Dinkov on mycis vahvistanut, ettd siini sovittu kattaa kaikki Dinkovin tyosuhteen
pddttymiseen liittyvdt asiat eikd hdnelld ole vaatimuksia Kauppalehted vastaan.

Siten asia eianna aihetta enempddn.
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Tiimd slihk1posti on tarkoitettu vain aiotulle vastaanottajalle. Se saaftaa slsititit6 luottamuksellista
tietaa. Jas alette saanut viestin erehdyksessa, pyydAmme ysav'llisesti, ettii ette jiiljenni; tai viilitti
viesti6 tai sen liitteitii. Pyyd€imme Teitli ystdvdllisesti viivytyksettd ilmoittamaan virhel€ihetyksestd meille
sAhkdpastitse tai puhelimitse ja tuhoamaan kaikki jdljenn6kset tdstd viestistd. Kiitos.


