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Alla on vastaus Etelii,suomen aluehaliintoviraston tydsuojelun selvityspyVntodn Dnro
ESAVrl1636/0s. 13 .0s.0212014.

Selvltysp!rynnosse esitettyihin kysymykslin vastaamista vaikeuttaa se, ett; niissii on kautta
linjan oletettu Dinkovin tydnantajasta esittamien vaitteiden pit.van paikkansa. Nain asia ei
klitenkaan ole Siten kysymykset sis;ltiivat selvastivirheellisiai vititteite ja ne osin perustuvat
seiviisti vaeriin oletuksiin. Tell; varauksella vastaamme esitettyihin kysymyksiin 1* 9
seuraavasti;

i ) Miksi Dinkovin kuormittumiseen ei ole puututtu aikaisemmin, ios tyonantaja on ollut
huolissaan hanen kuormittumisestaan jo pitempean?

Tyonantaja ei ole ollut huolissaan Dinkovin kuormittumisesta pitempeSn.

l(auppalehti on k:iynyt Rostislav Dinkovin kanssa l.]ineir aloitteestaan ainakin kevddst;
2013 ldhtien keskusteluita siitii, end Dinkov halusi hakeutua muihin tehteviin joko
Kauppalehdessii, muualla konsernissa tai sen ulkopuolelle. Dinkov ei ole tuonut
keskusteluissa esille, ettai hen olisi tyossijdn erityisen kuormittunut eika h;n tai hdnen
tytisuorituksensa ole muutenkaan antanut aihetta oletiaa tiillaista. Hdn ei oie kertonut
tyonantajalle olevansa uupunut vaan pikemminkin piiinvastoin olevansa kiinnostunut
vaativammista tydtehtajvistii mm. EU:ssa. H5n on myos pyytiinyt esimiehiAan
suosittelijoikseen uusiin tyopaikkoihin ja saanut heidiit suosittelijoikseen. D;nkovin asiaa
koskevat keskustelualoitteet ovat jatkuneet keviiAseen 2014 asti. TVOnantajalla ei
kuitenkaan ole ollui tarjota Dinkoville hdnen haluarniaan muita lydtehtavia.

Dinkov on ottanut kuormittumistaan koskevan huolensa esille ty6nantajan keisitVksen
mukaan ensimmdisen kerran tiim ipa laverissa 3.3.2014. Henen esimiehensa kAvi Dinkovin
kanssa asiaa koskevan keskustelun heti tiimipalaverin peaiteeksija ohjasi Dlnkovln
keentymaiin henkilostdhallinnon ja tyoterveyshuollon puoleen. Dinkovin esimies myos
informoi asiasta omaa esimiestdAn samana paivlinb.

2) Keskusteltiinko Dinkovin kanssa hdnen toidensd lisiiiintymisest6 ja tavoitteista ennen
tydn jaon muuttumista?

Ty6nanta.ja ei iieda, mihin toiden lisiientymlseen ja tyon.jaon muuttumis€en
kysymyksess6 viitalaan. Jyonantajan kAsityksen mukaan Dinkovin tehtev;nkuvaa ei ole
pitke6n aikaan muutettu mitenkean merkittaivesti eikd h:nen tyaimA;rdnse ole kasvanut
merkittevesti. Dinkovin tyoaikamerkinnet eivet anna aihetta olettaa, etta hiinen tyonse
olisi 

'isAenrynF. 
Hdnen tyoaikaseurannassaan ei ole tavall'suudesta poikkeavia

merkinidja €ikii han ole tehnyt ylitditd moneen vuoteen.

Dinkov on tyoskennellyt kahdeksan hengen tiimiss:i. Jos joku tiimilainen on ollut poissa

{esimerkiksi sairaana), kaikki tiimisse ovat osallistuneet tdste aiheutuneeseen
paikkaamistarpeeseen. Lis;ksi lyonantaja on tarvittaessa palkannut avuksi ns.
tuntitydntekijoit;.
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Miksityonantajan antanlat lausunnot tyokykyneuvottelujen vSlilld Dinkovin
suoriutumisesta tyosse ovat ristiriitaisia? Kuka ja millii perusteella tydssa suoriutumista
on arvioitu?

Tyonantajan kiisityksen mukaan iyonantaja ei ole antanut ristiriitaisia lausuntoja
Dinkovin suoriutumisesta tyosse. Dinkovin tyossa suoriutumisessa ei ole oll(t
huomautettavaa ennen 3.3.2014, jolloin han otti asian puheeksi, Taman jelkeen tydss;
suoriuiumisessa on ollut puulteita. Niisti tyonantaja on keskustellut Dinkovin kanssa
sekS ennen henen jdemistaijn sairauslomalle ja sen jelkeen tyokykyneuvotteluissa.
Dinkov oli {3.3. ja sairasloman a lun 18.3.2014 valisenii aikanai esimerkiksi poistunut
tyopaikalta kesken tyop;ivin ja sanonut, etti han ei ehkA ole tulossa seuraavana pbivbn;
tOihin.

Dinkovin tydssii suoriutunlista on arviointlt paaasiassa h6nen esimiehense Dinkovin
tyosuoritteiden madrijn ja laadun sekd omien havaintojensa ja asiakkailta ja muilta
tyoyhteison jijsenilte saamiensa kommenttien ja palautteen perusteella.

Milla p€rusteelia Dinkovin osa-aikaista paluuta tyohon ei toleutettu, vaikka niin sovittiin
tyokykyneuvottelussa?

Tyonantaja sai tyo kykyne uvottelu issa 9.5.2014 tiedon, efta Dinkovilla ei ol€ terveyteen
liittyvi; esteitA toihinpaluulle. Tyoterveys le 5 ka rl va hvisti te ll6in, ettd Dinkov on taysin
tydkykyinen. Samassa tilaisuudessa sovittiln, ettS Dinkovin tajihin paluuseen liittyvistai
j;rjestelyjst6 keskustellaan 12,5.2014 pidettevass6 iapaamisessa. Toisin kuin Dinkov
tLrntuu viiitievdn, lydnantaja ei ole €sitGnyt h;inelle, ette sopimuksen tekemisen
vaihtoehtona olisi hiinen tydsopimuksensa irtisanominen. Tema(kin) vdite on vedre.

12.5.2014 pidetyssa tapaamisessa oli paikalla tydnantajan edustajien ja Dinkovin lisiiksi
p?ialuottamusmies. Tapaamisen aiuksi johdon edustaja kiivi liipi aiemmat tapahtu mat ja

kertoi, ettS tarkoitus oli sop;a Dinkovin toihinpaluun kayiAnnon jSrjestelyistai. Liseksl

Dinkoville kerrottiin mahdollisuudesta, etta tyonantaja ja Dinkov sopisivat tyosuhteen
p:iiittymisesid- Dinkovilta kysyttiir-), halusiko h;n neuvotella tijllaisesta vaihtoehdosta.
Dinkov vastasi myontevasti. Dinl(ovin vastauksen johdosta asiasta k:iytiin keskustelu,
jonk3 pSatt€eksi tyonantaja leki Dlnkoviile ehdotuksen sopimukseksi. Dinkov kerloi
haluavansa aikaa harkita asiaa. N:iin sovittiin. Osapuolet sopivat, ette Dinkov on

tyovelvoitteesta vapautettuna harkitsemassa asiaa ja selvitt:jmdss; tilannettaan
seuraavaan tapaa miseen 19,5.2014 astl.

T;ss; 1.9.5.2014 tapaamisessa, jossa paAluottamusmies edelleen oJi paikalla, Dinkov

esitti omalta kannaltaan parannuksia sopimuksen ehto'hin, Ne hyvtiksytiiin, jonka
j:ilkeen osapuolet tek;vat sopimuksen. Sopimuksessa on ssvittu myos Dinkovin

vapauttamisesta tydvelvoiiteesta 20.5.2014 lukien.

Siten tyohon paluuta eitoteuteltu, koska osapuolet sopivat ensin neuvolielevansa

mahdollisesta tyosuhteen paattamista koskevasta sopimuksesta ia koska sen jdlkeen

osapuolet sopivat iyosuhteen piiSttiimiseste ja Dinkovin vapauttamisesta

tydvelvoitteesta 20.5.2014 Iukien tyosuhteen loppuun saakka.
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5) Kuka teki ratkaisun tyokykyneuvotterun jerkeen Dinkovin tydsuhteen peattymiseste?
Millii perusteella pearos tehtiin?

Dinkov teki pii:itoksen itse.

6) Minke vuoksi Dinkovjoutui allekirjoittamaan tydsuhteen lopenamisen sairauslomansa
aikana?

Dinl(ov ei joutunut allekirjoittamaan mit5an sairauslomansa aikana.

7) Onko Dinkoville kerrottu h:inen oletetusta aggressiivisesta kijyttA),tymisestditn
tyopaikalla missiien vaiheessa? Onkc h;jnen aggressiivisesta kiiyi-tdytymisesteen
todlsteita?

Emme ymmdrrii kysymystd. Tyiinantaja ei ole kUvannut Dlnkovin keytiiste
aggressiiviseksi.

Dinkov oli 18.3.2014 alkaneen sairauslomansa aikana palannut tyopaikalle kolme kertaa
vastoin tyoierveyslaiikerin ohjetta ja tyonantajan miidreyst5. TSmii heriitti huolta ja
hiimmennyst; hSnen kollegoissaan. Tyonantaja joutui neisse tilanteissa pas!ittamaan
Dinkovin erikseen pois tdistd. Tyonantajalla ei kuitenkaan ole tiedossa, ette Dinkovin
kaytbs olisi t;l16lnkAiin koettu aggressiiviseksi_

Eraet Dinkovin tycttoverit olivat hammentyneet Dinkovin kiiltdkseste 3.3.2014 jitlkeisisse
tilanteissa, kun Dinkov oli ollut toisse sen jdlkeen, kun han oli k€rtonut tiimllle
tyokykyns:i al€ntumisesta. Joissair tapauksissa henkilo, joka oli oltanut asian esille
Dinkovin esimiehen kanssa, oli kertonut kokeneensa Dinkovin kdytoksen uhkaavaksi.
Tdsti on ollut puhetta Dinkovin kanssa tyokykyne uvotte luissa,

8) Onko tyopaikalla keytossaiVarhaisen tuen malli?

Tyopaikalla on kartdsse Varhaisen tuen malli. Kopio siitb on ohessa.
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9) Jos malli on tyopaikalla k.iytdssd, r.riin kuinka se toteutui Dinkovin kohdalla?

varhaisen tuen malli on toteutunut Dinkovin kohdala hyvin. Kun Dinkov on 3.3.2014
ottanut esille suoriutumlsongelmat ty6ssA, on tapahtunut seuraavaa:

3.3- Dinkovin ja hanen esimiehensa viilinen keskustelu asiasta, Dinkovia kehotettu
ottamaan yhtewte henkirostohalrintoon ja tyoterveyshuoltoon, ilmoitettu esimiehen
esimiehelle
4.3 Dinkovin ja h:inen esrmiehensd esimiehen virinen l(eskustelu mm. Dinkovin ty6ste
suoriutumisesta
5-3 Dinkovin keskustelut ty6terveyslaidkerin ja henkilostiihallinnon edustajan kanssa.
Dinkoville ehdotefiu tyo kykyn euvottelua, Dinkov ei halua sitd, mutta kertoo haluavansa
muihin tyotebteviin.
seuraavina pdivina Dinkovin esimies keskusteli Dinkovin kanssa yhteense useita tunteja
mm. tamen toiveista saada muu ty6paikka. Dinkovin suhtautuminen keskusrertaviin
kysymyksiin vaihtelee.
17.3. Dinkov niiytti5 h?inen esimiehensd silmlss6 uupuneelta ja vih6n sekavalta. Esimies
kehottaa Dinkovia pitemaiin kyseisen ja seuraavan piiiviin vapaata. Nenkikistohallinnon
edustaja sopli tapaamisen Dinkovin kanssa seuraavaksi p?iivdksl.
18.3. Dinkovilta tieto, etra hen on ollut ed€llisenii pAiv;na ia:'k;rissd, ioka on arvioinut
hanet tyokyvyttdmziksi sen viikon ajaksi.
21.3. Ensimmiiinen tyokykyneuvottelu
24.3. Dinkovilla kahden viikon sairasloma. Hen oli kuitenkin tullut tydpaikalle. Tyonantaia
ldhettenyt hiinet kotirn lepiimiiiin ja mdarannyt pysymaan poissa tyciste sairasloman
a ika na.

25.3. Dinkov palasi uudestaan tyopaikalle. Lahetetty kotiin, Tieto siitii, ett;
ty6terveyshuolto pitae yhrewte D inkovjin.
31.3. Dinkov tullut tydpaikalle. Lehetetty kotiin.
4.4. Toinen tyokykyneuvottelu
23.4. Kol nras tyokykyneuvottelu
9.5. Neljis tyokykyneuvottelu

Heli kun tyonantaja sai tiedon Dinkovin tyokyvyn mahdollisesta alentumisesta, Dlnkovin
esimies kdvi hdnen kanssaan samana pejvana asiaa koskevan keskustelun. Kahden pdiv6n
siselle taste Dinkov on keskustellut asiasta myos tyotervevsl6dk:irin, henkilostiihallinnon
edustajan ja esimiehensb esimiehen kanssa. Dinkovin esimies seurasi Dinkovin tyossii
selviytymista ja kun hdn neytti rasittuneelta, hantii kehotettiin pitemSan vapaata. Kun Dinkov
.j5i sairaslomalle, ensimmainen tydkykyneuvottelu pldettiin kolmen piiiv?jn kuluttua
sairasloman alkamisesta. Sitii seurasivat kolme muuta tydkykyneuvottelua.

Kysymyksiin vastaamista vaikeuttaa se, ett; ne sisaltAvdt vadri:i oletuksia. Tydnantajalla ei
myoskiiiin ole keytosse Dinkovin syytoksie sellaisina, kun hiin on ne esiftanyt viranomaisille.
TAmiin takia pyyddmmekin, etta Ete16-suomen aluehallintoviraston ty6suojelun vastuualue
toimittaisi Kauppalehdelle jiiljennokset kaikesta siitS materiaalista, jonka Dinkov (tai h!inen
asiamiehensd) on tissa asiassa toimittanul viranomaisille. Arkaluontoiset, Dinkovin
terveydentilaa koskevat kohdat voi toki peitt6S papereista.
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Tydnantajalle ei mydskeiin selvjd, miten yht'on vaitetuisiin syyllistyneen asiassa
tyosyrjintaSn selviiyspyynnosse ei kerrota, mite tyonantaja olisitehnyt Dinkovin sairauden
takia tai miten Dinkovia olisi kohdeltu huonosti. -lyiinantajan 

kesityksen mukaan Dinkov on
tehnyt omalta kannaltaan hyvln sopimuksen. Liseksi Dinkov on ollut liiiikiirin mukaan teysin
tyol<ykyinen 9.5.2014 Iukien. Kaikkise, mita on tapahtunut tdtd ennen, on liittynyt Dinkovin
iyikyvyn selvifiamiseen ja palauttamise€n. Kaikesta tamen jiilkeen tapahtuneesta on sovittu
Dinkovin kanssa hAnen ollessaan terve.

YstiivSllisesti
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