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Maallikkotuomari
Suomen Maallikkotuomarit ry – Finlands

Lekmannadomare rf 2/2019

Valoa tunnelin päässä?
Vajaat seitsemän vuotta sitten tulin yhdistyksemme, samassa kokouksessa nimensä Suomen maallikkotuomareiksi muuttaneen, hallitukseen ja sen
varapuheenjohtajaksi. Vuotta myöhemmin oli vuorossa puheenjohtajuus, joka osaltani päättyy ensi keväänä. Vuonna 2013, juuri ennen hommiin tarttumistani,
oli Kataisen hallitus julkaissut kuuluisan Oikeudenhoidon uudistamisohjelmansa vuosille 2013-2025. Siinä
oli asetettu aivan kannatettavia tavoitteita oikeudenkäyntien kokonaiskeston lyhentämisestä oikeusturvan
laadun parantamiseen. Oikeuslaitokselle oli annettu
tehtäväksi vähentää kulujaan vähintään 6 miljoonaa
euroa vuodessa. Oikeusoppineista koostunut neuvottelukunta oli löytänyt ratkaisuksi lautamiehistä luopumisen. Vain Helsingin HO:n presidentti Mikko Könkkölä
oli esittänyt tästä eriävän mielipiteensä. Hän katsoi lautamiesjärjestelmällä olevan niin suuren yhteiskunnallisen merkityksen. Uudistamistoimenpiteisiin ryhdyttiin
saman tien vähentämällä lautamiesten määrää ja käyttöä istunnoissa.
Kesäkuun alussa tänä vuonna Rinteen hallitus julkisti hallitusohjelmansa. Siellä otsikon ”Oikeusvaltion
kehittäminen” alla seisoo tavoitteena 2 (Toimivat oikeusprosessit ja oikeusturva) selvällä suomen kielellä:
”Lautamiesjärjestelmä säilytetään ja selvitetään lautamiesten valintatavan uudistaminen tuomioistuinten riippumattomuutta ja puolueettomuutta vahvistavasti.” Oikeusministerinä on sama henkilö kuin kuusi
vuotta sitten. Mikä on nyt saanut mielet muuttumaan?
Onko lautamiesjärjestelmällä sittenkin vielä toivoa? Vai
tapahtuuko taas tämän hallituksen jälkeen suunnanmuutos?
Alkuvuodesta edellisen hallituksen oikeusministeri
esitti jo, että vuoden 2020 alusta aloittavan Tuomioistuinviraston tehtäviin voisi kuulua lautamiesten rekrytoiminen yhdessä käräjäoikeuksien kanssa. Kyseiseen
virastoon on ladattu paljon toiveita ja odotuksia. Toivon henkilökohtaisesti, että erillään puoluepoliittisista
valtasuhteista se voisi luoda pitkäjänteisyyttä ja poistaa lautamiehiä koskevan epävarmuuden. Oikeusministeriö ei ole siihen kyennyt, mikä on näkynyt mm. jatkuvana koulutukseemme suunnattujen määrärahojen
karsimisena. Toisaalta pessimisti minussa ei usko Tuomioistuinvirastonkaan olevan tiettyjen eturyhmien
lobbauksen ulkopuolella. Jollain tavalla sielläkin määrärahat jaetaan, ja jostain aina joudutaan ”virtaviivaistamaan”.

Periaatteellisena kysymyksenä kaikkien tuomarien valinnan siirtäminen puoluepoliittisesti neutraalille elimelle on ainoa järkevä ratkaisu. Kolmen vuoden aikana
Euroopan maallikkotuomarijärjestöjen yhteistyöorganisaation (ENALJ) puheenjohtajana sain läheltä seurata, mitä tapahtuu, kun oikeuslaitos on poliitikkojen
käskytettävissä. Surullisia esimerkkejä on ollut nähtävissä mm. Puolassa ja Unkarissa. Näihin ongelmiin ovat
muut EU-maatkin, Suomi etunenässä puuttuneet. Siitä
huolimatta osa omistakaan poliitikoistamme ei edelleenkään näe tässä mitään ongelmaa. Kansallisen itsemääräämisoikeuden pitäisi heidän mielestään mennä
kansalaisten, ihmisten perusoikeuksien edelle. Meilläkin oikeuslaitoksen maallikkotuomareina on velvollisuus katsoa, ettei näin pääse tapahtumaan.
Nämä vuodet tämän hienon järjestön johdossa
ovat olleet etuoikeutettua aikaa. Vaikka tehtävä on toisinaan tuntunut turhauttavalta, on kuitenkin hienoa
voida palvella yhtä maailman toimivimmista oikeuslaitoksista. Seuraava Maallikkotuomari-lehti ilmestyy
vasta Oulun vuosikokouksen jälkeen. Siellä valitaan
uusi puheenjohtaja ja muut hallituksen jäsenet. Näillä
onkin sitten tehtävänään järjestää yhdistyksemme
50-vuotisjuhla. Vaikka tapaankin Oulussa varmasti
monia teistä, haluan tässä yhteydessä jo kiittää kaikkia
yhteistyöstä ja tärkeän asian eteen tehdyistä ponnisteluista. Pidetään huolta, että meillä on toimiva maallikkotuomarijärjestelmä vielä tulevinakin vuosikymmeninä.
Jouni Elomaa
puheenjohtaja
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Valtakunnansyyttäjän
toimisto

Syyttäjälaitos 1.10.2019
Syyttäjälaitoksen visio 2025

Olemme osaava, vahva ja vaikuttava rikosvastuun toteuttaja. Meillä on
hyvä tehdä työtä turvallisemman yhteiskunnan puolesta.

Syyttäjälaitoksen arvot

Oikeudenmukaisuus, ammattitaito
ja työhyvinvointi. Nämä arvot ohjaavat kaikkea toimintaa Syyttäjälaitoksessa.

Uudistunut Syyttäjälaitos
aloittaa toimintansa 1.10.2019

Syyttäjälaitos aloittaa toimintansa
Syyttäjälaitos-nimisenä, yhtenäisenä
virastona 1.10.2019 (nykyisen Valtakunnansyyttäjänviraston ja 11 syyttäjänviraston sijaan).
Syyttäjälaitos koostuu keskushallintoyksikkönä toimi
vasta valta
kunnan
syyttäjän toimistosta ja vii
destä syyttäjäalueesta: PohjoisSuomi, Itä-Suomi, Etelä-Suomi, LänsiSuomi, Ahvenanmaa. Näihin toimipaikkoihin ei tule muutoksia.

Syyttäjälaitoksen organisaatio

Syyttäjälaitosta johtaa valtakunnansyyttäjä Raija Toiviainen, häntä
avustaa ja sijaistaa apulaisvaltakunnansyyttäjä Jukka Rappe.

Syyttäjäalueita johtavat johtavat
aluesyyttäjät:

Tehtävät

Etelä-Suomen syyttäjävirastoa
Harri Lindberg,
Länsi-Suomen syyttäjälaitosta
Hannele Selin-Hakala,
Itä-Suomen syyttäjälaitosta
Tom Söderlund,
Pohjois-Suomen syyttäjälaitosta
Ilpo Virtanen ja
Ahvenanmaan syyttäjälaitosta
Henrik Lindeman.
Juha-Mikko Hämäläinen

Valtakunnansyyttäjän
toimisto
vastaa Syyttäjälaitoksen toimintaedellytyksistä ja toimii valtakunnansyyttäjän esikuntana. Se ohjaa ja
kehittää Syyttäjälaitosta ja syyttäjäntoimintaa. Vastaa Syyttäjälaitoksen
toiminnan tuloksellisuudesta, valvoo syyttäjien toiminnan laillisuutta
ja yhdenmukaisuutta.
Huolehtii Syyttäjälaitoksen yleisestä hallinnosta, viestinnästä ja
koulutuksesta, hoitaa toimialaansa
kuuluvaa kansallista ja kansainvälistä yhteistyötä.
Vastaa poliisimiehen tekemäksi
epäiltyjen rikosten tutkinnanjohtajina toimivien syyttäjien toiminnan
järjestämisestä.

Säädökset uusittiin

Laki Syyttäjälaitoksesta 32/2019. Valtioneuvoston asetus Syyttäjälaitoksesta 798/2019 ja Syyttäjälaitoksen
työjärjestys.

Organisaatiouudistus 1.10.2019

Toimintaympäristö muuttuu, ja rikosasiat ovat yhä vaativampia.
Työn ja organisaation kehittämisellä Syyttäjälaitos varmistaa, että
rikosvastuuta
toteutetaan
myös jatkossa tehokkaasti, osaavasti
ja vaikuttavasti, vaikka resurssit ovat
niukat.

Mikä muuttuu

Tavoitteena on syyttäjäntoiminnan laadun kehittäminen ja voimavarojen entistä joustavampi käyttö.
Yhdenmukaistetaan syyttäjien ratkaisutoimintaa. Lisätään yhteistyötä syyttäjäalueiden välillä ja koko
Syyttäjälaitoksessa. Otetaan käyttöön valtakunnallinen erikoissyyttäjäjärjestelmä. Keskitetään nopeasti
ratkaistavien rikosasioiden käsittely niistä päätoimisesti huolehtiville
syyttäjille.
Keskitetään tukitoimintoja ja
yhdenmukaistetaan toimintatapoja.
Luodaan syyttäjille kiinnostava urapolku. Päivitetään Syyttäjälaitoksen
koulutusjärjestelmä. Suunnitellaan
ja kehitetään moniosaajien erikoistumista. Kehitetään johtamisjärjes-
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Henkilöstöä 50
telmää. Otetaan digitalisaation hyödyt käyttöön.
Syyttäjän perustyö ei muutu. Toimipaikkoihin ei tule muutoksia. Henkilöstöä ei vähennetä. Tukitoiminnoista huolehtivien tehtäviin voi
tulla muutoksia.

Muutoksia nimikkeisiin

Kihlakunnansyyttäjistä aluesyyttäjiä, johtavista kihlakunnansyyttäjistä
johtavia aluesyyttäjiä, erikoissyyttäjä
on uusi virkanimike, muut nimikkeet
säilyvät ennallaan.
Ahvenanmaalla säilyvät maakunnansyyttäjän ja johtavan maakunnansyyttäjän nimikkeet.

Syyttäjien toimivalta

Kaikilla syyttäjillä edelleen valtakunnallinen toimivalta. Aluesyyttäjien
päätehtävänä oman syyttäjäalueen
asiat. Eerikoissyyttäjien päätehtävänä hoitaa oman erikoistumisalueen
valtakunnallisesti vaativimmat asiat
riippumatta siitä, millä alueella syyttäjä työskentelee. Valtionsyyttäjät
toimivat syyttäjänä heidän käsiteltävikseen määrätyissä asioissa sekä
avustavat VKS:ää syyttäjäntoiminnan ohjauksessa, kehittämisessä ja
seurannassa sekä muissa hallinnollisissa tehtävissä.

Rikosasioiden nopea käsittely

Nopea käsittely käynnistyi koko
maassa 1.9.2018.
Apulaisvaltakunnansyyttäjän linjauspäätös 19.6.2017: Nopeasti ratkaistavien rikosasioiden käsittely
keskitetään niistä päätoimisesti huolehtiville syyttäjille, jotka nimetään
määräajaksi hoitamaan tehtävää.
Nopeassa käsittelyssä ratkaistaan
esitutkinnan rajoittamisesitykset ta
vanomaisissa rikosasioissa, kirjalliseen menettelyyn soveltuvat rikosasiat ja muut yksinkertaiset ja selvät
syyteharkintaan saapuvat rikosasiat.
Mahdollisesti myös sakkomenettelyssä käsiteltäviä asioita sekä muita
syyttäjälle kuuluvia yksinkertaisia ja
selviä asioita. Käsittelyaika enintään
kaksi viikkoa.
Sähköisten menetelmien käyttöä
tehostetaan ja viranomaisyhteistyötä tiivistetään.

Erikoissyyttäjäjärjestelmä

Aiempaa laajempi valtakunnallinen
erikoisosaamisjärjestelmä.
Kolme
laajaa erikoistumisaluetta: talouselämään ja henkilöihin kohdistuva
sekä turvallisuutta vaarantava rikollisuus. Erikoissyyttäjien erilaiset
asiantuntija- ja kehittämistehtävät
lisääntyvät. Erikoissyyttäjiä 50 ja erikoissyyttäjäjärjestelmä otetaan käyttöön 1.10.2019.
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Syyttäjälaitos lukuina 2018

Miksi tarvitsemme muutoksen?
Työtilanne
Juttumäärän kasvu on ollut
kohtuullista
(2003: 77 000, 2017: 83 000).
Työmäärän muutos
2003–2016 asialajeittain:
vaativat + 100 %,
tavanomaiset -30 %,
muut -10 %.

Juttukanta muuttunut
vaativammaksi
-> sitoo enemmän
syyttäjäresursseja
-> kaikista
syyttäjähenkilötyövuosista
vaativimpien asioiden
hoitamiseen 45 % v. 2011 ja 58
% v. 2016.

Resurssit
Syyttäjälaitoksen voimavarojen kasvu pysähtynyt 2007–2008, sittemmin
voimavarat vähentyneet, ja suunta jatkuu lähivuosina. 45 milj. €:n
budjetista 80 % henkilöstökuluja,
josta 80 % syyttäjiin. Painotettuihin
työmääriin perustuva resurssien jako
virastoille ei vastaa kunnolla vaativimmista jutuista aiheutuvia todellisten työmäärien eroja. Itsenäisistä
virastoista koostuvassa organisaatiossa on vähän resurssijoustoa ja taloustilanteissa merkittäviä eroja.

Syyttäjälaitoksen määrärahat
Henkilötyövuosia
 syyttäjiä
 asiantuntija ja toimisto- ym. henkilökuntaa
Saapuneita asioita
Ratkaistuja asioita
Syytteitä
Syyttämättäjättämispäätöksiä
Keskimääräinen syyteharkinta-aika
WM-baron työtyytyväisyysindeksi

45,76 milj. €
510
392
159
91 059
89 213
58 436
9 676
1,7 kk
3,50

Syyteharkinnassa päättyneet asiat 2018

Saapuneet ja ratkaistut asiat 2018

Syyttäjälaitoksen historia
 30.11.1996
 1.12.1996
		
		
		
 1.12.1997
 1.1.2003
 1.4.2007
 1.1.2011
 1.1.2014
 1.1.2019
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Henkilötyövuodet

Henkilöstön sukupuolijakauma

asti syyttäjinä 252 kaupunginviskaalia ja nimismiestä
perustettiin kihlakuntajärjestelmä
 Kihlakunnan syyttäjänvirastoja oli 13
 Kihlakunnanviraston syyttäjäosastoja oli 60
 Ahvenanmaan maakunnansyyttäjänvirasto
perustettiin Valtakunnansyyttäjänvirasto
perustettiin 16 yhteistoiminta-aluetta
perustettiin 15 syyttäjänvirastoa
syyttäjänvirastojen määrä supistui 13:een
syyttäjänvirastojen määrä supistui 11:een
Syyttäjälaitos-niminen virasto aloittaa toimintansa
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Maahanmuuttovirasto

Ulkomaalaiset Suomessa 1990 – 2017

Migrationsverket – Finnish Immigration Service
Sisältö

Maahanmuutto Suomeen: yleiskuva
Maahanmuuttoviraston yleisesittely
Katsaus joihinkin ihmiskauppailmiöihin
Katsaus maastapoistamisasioihin

Maahanmuutto Suomeen:
Yleiskuva
Suomeen muuttaa ihmisiä eri syistä, joista yleisimpiä ovat työnteko, perhesyyt ja opiskelu. Suomeen
muutetaan entistä enemmän työn
ja opiskelun perusteella (tilastot ovat olleet samansuuntaiset

jo muutaman vuoden peräkkäin). Kolmansien maiden lisäksi
myös huomattava määrä EU-maiden kansalaisia muuttaa Suomeen vuosittain. Kansainvälistä
suojelua saavat ovat vain pieni osa
Suomeen muuttavista, vaikka julkisuudessa keskustellaan erityisesti tästä maahanmuuttajaryhmästä.

Martin Airisto
Migri myöntää vuosittain Suomen
kansalaisuuden noin 10.000 henkilölle.

Ulkomaalaiset Suomessa
Ulkomaalaisten määrä Suomessa
on kasvanut noin 10-kertaiseksi
kolmessa vuosikymmenessä. Suomessa asuu vähemmän ulkomaalaisia kuin muissa Pohjoismaissa.
Suomi (n. 4,7%) vrt. Ruotsi (reilut
9%).

Maahanmuuttajien
kategorisointi
esimerkiksi työperäisiin, perhesyistä
muuttaviin ja turvapaikanhakijoihin
on hankalaa.
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Kategoriat ovat ihmisen omassa
elämässä liukuvia.
Turvapaikanhakija voi esimerkiksi hakea Suomesta opiskelupaikkaa, tai töiden vuoksi oleskelulupaa

Suomeen on koko 2010-luvun keskiarvon mukaan muuttanut noin
30.000 maahanmuuttajaa vuosittain. Nettomaahanmuutto (maahan- ja maastamuuton erotus) on
ollut 2010-luvulla 12.000 – 18.000
henkeä vuosittain. Eniten netto-

maahanmuuttoa on tullut Euroopan maista. Suomen kansalaisten
nettomaahanmuutto on ollut koko 2010-luvun miinuksella, eli maasta pois on muuttanut enemmän
Suomen kansalaisia pois kuin maahan on tullut.

hakevalla ihmisellä voi olla maassa
myös parisuhde. Lupahallinnon
näkökulmasta tällainen kategorisointi on kuitenkin tehtävä.
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Lyhyesti turvapaikka-asioista

Toiminta-ajatus

Maahanmuuttovirasto on maahanmuutto-, turvapaikka-, pakolaisuus- ja kansalaisuusasioissa
päätöksenteko-organisaatio ja ylläpitää vastaanottojärjestelmää.

Turvapaikanhakijat
TOP-3 hakijamaat 1. hakemukset
2019/05
Turkki
Venäjä
Irak

127
119
91

2016
Irak
Afganistan
Syyria
2018
Venäjä
Turkki
Iran

873
642
598

2015
Irak
Afganistan
Somalia

444
279
211

2017
Syyria
Eritrea
Venäjä

Turvapaikanhakijamäärä per viikko (2015)
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20326
5185
1958
725
434
365

Virasto toteuttaa Suomen maahanmuuttopolitiikkaa ja edistää
hallittua maahanmuuttoa, hyvää
hallintoa sekä ihmis- ja perusoikeuksia.

Virasto tuottaa asiantuntija- ja
tietopalveluja poliittisen päätöksenteon tueksi sekä kansallista ja
kansainvälistä yhteistyötä varten. Virasto osallistuu asiantuntijana maahanmuuttokeskusteluun.

Päätösjakauma (turvapaikkapäätökset)
Tehtävät käytännössä













oleskeluluvat Suomeen tuleville ulkomaalaisille
EU-kansalaisten oleskeluoikeuden rekisteröinti
turvapaikkahakemusten käsittely ja päätöksenteko
turvapaikanhakijoiden ja tilapäistä suojelua saavien vastaanoton käytännön toiminnan ohjaus ja suunnittelu
kiintiöpakolaiset
muukalaispassit ja pakolaisen matkustusasiakirjat
ulkomaalaisrekisterin ylläpito
käännytys- ja karkotuspäätökset
kansalaisuushakemukset ja -ilmoitukset sekä kansalaisuusaseman määrittäminen
tietopalvelut kansallisiin ja kansainvälisiin tarpeisiin
tilastot, Maahanmuuttokirjasto, lähtömaatiedonvaihto
kansainvälinen yhteistyö
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Maahanmuuttoviraston organisaatio ja tehtäväjako (2019)
Ylijohtajana toimii Jaana Vuorio
Esikunnan apulaispäällikkö on Raimo Pyysalo
Kansalaisuus asioista vastaa Heikki Taskinen; hakemukset ja -ilmoitukset.
Määrittäminen, Vapautuminen ja menettäminen.
Maahanmuutto vastaavana Tiina Suominen ja hänen alueinaan:
Oleskeluluvat, EU-kansalaisen rekisteröinti, Maasta poistamiset ja Palvelupisteet
Turvapaikka asiat Antti Lehtinen; Kansainvälinen suojelu: turvapaikka, kiintiöpakolaiset, peruuttaminen /
lakkauttaminen, oleskeluluvan jatkaminen, maasta-poistamiset ja Matkustusasiakirjat
Vastaanotto Pekka Nuutinen
Vastaanottotoiminta Majoituskapasiteetti, Joutsenon vastaanottokeskus ja säilö, Oulun vastaanottokeskus ja
Helsingin säilöönottoyksikkö
Asiakkuus ja viestintä Klaus Kaartinen

Maahanmuuttohallinto Suomessa
Eduskunta hoitaa lainsäädännön
Työja
elinkeinoministeriö
(TEM), TE-toimistot, ELY-keskukset* toimialueisiin kuuluu työnteko,
elinkeinonharjoittaminen,
kiintiöpakolaisten ja myönteisen
oleskeluluvan saaneiden turvapaikanhakijoiden kuntiin sijoittaminen,
kotouttaminen

Sisäministeriö (SM), Maahanmuuttovirasto, poliisi, Rajavartiolaitos ja vastaanottokeskukset
kuuluu: maahantulo (oleskeluluvat),
maassa oleskelu, maasta lähtö, kansalaisuusasiat, turvapaikanhakijoiden vastaanotto ja etniset suhteet

Ulkoministeriö (UM), edustustot
hoitaa: kansainväliset sopimukset,
kansainvälisen yhteistyön koordinointi ja maahantulo (viisumit)

Maahanmuuttovirastossa tehdään
yli 60 000 oleskelulupapäätöstä
vuosittain. Päätösten suhde kaikissa
ensimmäisissä oleskeluluvissa noin
80/20.

välttämättömät tarvikkeet ja tarvittaessa sosiaali- ja terveyspalveluita, tulkkipalveluita, taloudellista
tukea ja oikeusapua.

Oikeusministeriö (OM), hallinto-oikeudet, korkein hallinto-oikeus: oikeusturva

Toimipaikat 2019
Palvelupiste ja toimipiste
Palvelupiste
Toimipiste
Maahanmuuttoviraston
vastaanottokeskus

Maahantulopolitiikka
Maahantulon periaatteet
Jokaisella suvereenilla valtiolla oikeus itse määrätä, ketkä sen alueelle saavat tulla.
Maahantulo luvanvaraista: poikettu kansainvälisin sopimuksin, joista
tärkeimpiä ovat Euroopan ihmisoikeussopimus, kidutuksen vastainen
yleissopimus, lapsen oikeuksien sopimus ja Geneven pakolaissopimus.
Maahanmuuton lainsäädännön kehitystyö pohjautuu Suomen hallituksen linjaamiin tavoitteisiin, EU:n
lainsäädäntöön sekä Suomea sitoviin kansainvälisiin sopimuksiin.
Lainsäädäntö
Ulkomaalaislaki, Kansalaisuuslaki,
Laki kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta ja Laki ulkomaalaisrekisteristä
Oleskeluluvat
Muut kuin EU-valtioiden, Islannin,
Liechtensteinin, Norjan ja Sveitsin kansalaiset tarvitsevat Suomen
oleskeluluvan silloin, kun oleskelu
maassa kestää yli kolme kuukautta.
Oleskelulupa voidaan myöntää:
työn, opiskelun, perheenjäsenen
luokse muuttamisen tai paluumuuton perusteella.
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Turvapaikka
Suomi tarjoaa apua ihmisille, jotka
tarvitsevat turvaa sen vuoksi, että
he joutuvat kärsimään asuinmaassaan vakavista ihmisoikeusloukkauksista.
Turvapaikkaa voivat hakea henkilöt, jotka ovat joutuneet lähtemään
asuinmaastaan sen vuoksi, että he
pelkäävät joutuvansa siellä vainotuksi alkuperän, uskonnon, kansallisuuden, tiettyyn yhteiskunnalliseen
ryhmään kuulumisen tai poliittisen
mielipiteen vuoksi.
Maahanmuuttoviraston asiantuntijat tutkivat tuhansia turvapaikkahakemuksia vuosittain.
Vastaanotto
Odottaessaan päätöstä hakija asuu
vastaanottokeskuksessa. Keskusten
toimintaa ohjaa Maahanmuuttovirasto.

Maahanmuuttovirasto huolehtii
siitä, että vastaanottokeskuksissa
on sopiva määrä majoituspaikkoja turvapaikanhakijoiden määrään
nähden
Suomen kansalaisuus
Suomen kansalaisuuden voi saada
vanhempien kansalaisuuden perusteella (periytymisperiaate vrt.
syntymämaaperiaate) sekä hakemuksesta tai ilmoituksesta.
Päätökset Suomen kansalaisuuden saamisesta, menettämisestä
ja säilyttämisestä tehdään Maahanmuuttoviraston kansalaisuusyksikössä.
Tarvittaessa virasto voi myös määrittää, mikä kansalaisuusasema
henkilöllä on.

Vastaanottokeskuksessa huolehditaan, että hakija saa arkielämässä
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Päätösjakauma 2017 ja 2018
2018

Ilmenemismuotoja (mm.)

rikosten tekijät myös ruokkivat tätä
pelkoa tietoisesti.

Seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvä ihmiskauppa eli henkilön pakottaminen prostituutioon, hänen
hyväksikäyttönsä seksiteollisuuden
alalla, tai muu seksuaalinen hyväksikäyttö ja seksiorjuus

Suomessa haastetta lisää myös se,
että ihmiskaupan uhrien auttamisesta on vastuussa viranomaisten
ylläpitämä auttamisjärjestelmä.

Työvoiman hyväksikäyttöön liittyvä
ihmiskauppa
Pakkoavioliitto
Lapsiin kohdistuva ihmiskauppa,
esim. adoptioon pakottaminen,

2017

Kerjäämiseen pakottaminen, Rikollisuuteen pakottaminen, sekä Elinkauppa

Minkä maan kansalaiset hakivat eniten ensimmäisiä oleskelulupia 2017 ja 2018?
Ukrainalaisten hakijoiden määrä kasvoi 29 %. Irakilaisten hakijoiden määrä väheni.
Miten ensimmäistä oleskelulupaa koskevat päätökset jakautuivat 2018?
Päätöksiä yhteensä 26 997, joista myönteisiä 82 % (22 168) ja kielteisiä 18 % (4 829).

Katsaus joihinkin ihmiskauppailmiöihin
Ihmiskauppa, yleistä
Vakava, vapauteen kohdistuva rikos:
Suomessa määritellään rikoslaissa
25 luvun 3 ja 3a § (ihmiskauppa ja
törkeä ihmiskauppa).
Valta-aseman väärinkäyttöä ja haavoittuvuuden hyödyntämistä. Tyypillisesti ihmiskaupassa tekijän ja
uhrin välinen valtasuhde on epätasapainoinen.

Tekijä ottaa uhrin määräysvaltaansa käyttämällä hyväkseen ns. ihmiskaupan keinoja.
näitä voivat olla esim. erehdyttäminen, painostaminen ja haavoittuvan
aseman hyödyntäminen.

Valta-asema voi perustua esimerkiksi työnantaja -/ työntekjiä -suhteeseen,

Yhteistä monelle tapaukselle on, että uhrit ovat erityisen haavoittuvassa asemassa.

laittomaan maassa oloon, velkasuhteeseen, uhrin läheisten uhkailuun
ja uhrin (puutteelliseen) kykyyn
puolustautua hyväksikäyttöä vastaan.

Kansainväliset sopimukset velvoittavat Suomea ihmiskaupan vastaiseen lainsäädäntöön ja uhrien
auttamiseen (mm. Euroopan neuvoston ihmiskaupan vastainen yleissopimus ja Euroopan parlamentin ja
neuvoston direktiivi ihmiskaupan
ehkäisemisestä ja torjumisesta ja ihmiskaupan uhrien suojelemisesta).

Fyysinen väkivalta ja voimankäyttö
uhria kohtaan tekee ihmiskaupasta törkeää.
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Ihmiskaupassa on kyse toisen ihmisen hyväksikäyttämisestä (taloudellinen tms. hyöty).

Ihmiskaupan uhriksi joutuneella
on usein tietoisuus siitä, että kaikki
ei ole kunnossa ja että hän joutuu
väärin kohdelluksi. Uhri kuitenkin
kokee, että hänen on pakko olla tilanteessaan, eikä siitä ole ulospääsyä.
Ihmiskaupparikoksen tekijä on
usein tietoinen sekä uhrin kotimaan
että valtakulttuurin toimintatavoista ja pystyy uskottelemaan uhrille
kaiken olevan normaalisti.
Uhrilla ei välttämättä ole tietoa esimerkiksi Suomen laista, työntekoa
koskevista säädöksistä tai rikoksen
uhrin oikeuksista.
Haavoittuvassa asemassa olevat
henkilöt tulevat helpommin hyväksikäytetyksi ja tekijät käyttävät näitä
haavoittuvuustekijöitä nimenomaisesti hyväkseen.

Haasteita
Rikoksena ja ilmiönä alitunnistettu: tietoisuus sekä viranomaisilla että ylipäänsä yhteiskunnassa ei ole
riittävää. Pitkälti piilorikollisuutta.
Ihmiskauppa on rikosnimike jota on
yleisesti ottaen vaikea näyttää toteen.
Vaikeusastetta lisää se, jos tilanteessa tarvitaan kansainvälistä yhteistyötä ja tietoa/näyttöä toisesta
maasta.
Ihmiskaupan ja erityisesti siihen liittyvän seksuaalisen hyväksikäytön
uhrien todellista määrää voi vain
arvioida.
Ihmiskaupan uhriksi joutuneiden
määrä on enemmän kuin kolminkertaistunut Suomessa vuodesta
2015: Lähde Euroopan neuvoston
ihmiskaupan vastaisen toiminnan
asiantuntijaryhmän (GRETA) raportti.)
Usein ihmiskaupan uhrit pelkäävät
tai suhtautuvat epäluuloisesti viranomaisiin ja viranomaisten kykyyn tai
haluun auttaa heitä.
esim. epäily, että viranomaiset ryhtyvät toimenpiteisiin heidän maasta
poistamisekseen.
Lisäksi viranomaisiin pelätään ottaa yhteyttä, sillä omassa lähtömaassa viranomaiset eivät ehkä
toimi asiallisesti ja Suomessa uskotaan olevan samoin. Ihmiskauppa-

Tämän vuoksi on tärkeää, että on
olemassa esimerkiksi järjestöjä, joihin mahdolliset uhrit voivat tulla matalalla kynnyksellä puhumaan
omasta tilanteestaan.
Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmä
Suomessa toimii virallinen ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmä.
Järjestelmä toimii Joutsenon vastaanottokeskuksen yhteydessä
ja sillä on Suomessa kolme toimipistettä (Joutseno, Oulu ja Helsinki).
Toiminut vuodesta 2006. Osa Maahanmuuttovirastoa ja toimii sisäministeriön alaisuudessa.
Yhdenvertaisuusvaltuutettu toimii
kansallisena ihmisoikeusraportoijana ja seuraa ihmiskaupan vastaista
työtä Suomessa.
Auttamisjärjestelmään voidaan ja
tulee ottaa minkä tahansa maan
kansalainen (ml. Suomen kansalainen).
Auttamisjärjestelmään otetaan lain
mukaan henkilö, jos olosuhteiden
perusteella arvioidaan, että kyseessä voi olla ihmiskaupan uhri ja hän
on auttamistoimien tarpeessa.
edellytyksenä ei siis ole se, että
asiassa olisi edes rikosilmoitusta tai,
että käynnissä olisi IHKA-rikoksen
esitutkinta.
Tarkoituksena on juuri se, että ihmiskaupan uhriksi mahdollisesti/todennäköisesti joutunut henkilö saa
apua, jotta hän ylipäänsä pystyisi,
uskaltaisi tai osaisi tehdä ilmoituksen asiassa myös poliisille.
Auttamisjärjestelmän tehtävä on
auttaa ihmiskaupan uhriksi joutuneita henkilöitä, heidän alaikäisiä
lapsiaan sekä ihmiskaupparikoksen
tutkinnassa avustavia henkilöitä.
Ihmiskaupan uhrien auttamisjär-

jestelmä on viranomainen, joka
tarjoaa asiakkaalleen neuvontaa
ja ohjausta, sosiaalipalveluita, terveydenhuoltopalveluita, vastaanottorahaa tai toimeentulotukea,
turvallisen majoituksen sekä tulkkija käännöspalveluita.
Jos asiakas haluaa palata kotimaahansa, hän saa tukea vapaaehtoiseen kotiinpaluuseen
Lisäksi asiakas saa lainmukaista oikeusapua sekä oikeudellista neuvontaa.
Ennen päätöstä asiakkaan virallisesta tunnistamisesta auttamisjärjestelmä kuulee monialaista
asiantuntijaryhmää: ryhmän jäsenet
hoitavat tehtäväänsä virkavastuulla
oman perustyönsä ohessa.
Auttamisjärjestelmän asiakkaat
Viime vuosina uhrien joukossa on
ollut edustettuna yli kymmenen eri
kansalaisuutta. Jotkut uhrit voivat
olla kansalaisuudettomia.
Auttamisjärjestelmässä
henkilöä (30.6.2019).

yht.

587

Yleisimmät kansalaisuudet Nigeria,
Somalia, Afganistan, Irak, Bangladesh, Eritrea.
Myös 10 Suomen kansalaista mukana auttamisjärjestelmässä.
Hyväksikäyttötarkoitus 1) seksuaalinen (39%), 2) työvoima (37%), 3)
pakkoavioliitto (14%).
2019 tilanne
Auttamisjärjestelmään on kuluvana vuonna kesäkuun loppuun mennessä otettu 115 uutta asiakasta
(esityksiä 143).
2018 vastaava ajanjakso 76 uutta
asiakasta.
Uusista asiakkaista vajaan kolmanneksen on arvioitu joutuneen
ihmiskauppaan viittaavan hyväksikäytön kohteeksi Suomessa.
Uusien asiakkaiden yleisimmät kansalaisuudet Afganistan, Nigeria, Irak,
Somalia, Kamerun, Romania.
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Eniten Suomessa tunnistettiin työvoiman hyväksikäyttöön liittyvän ihmiskaupan uhreja (12 henkilöä) sekä pakkoavioliittoon liittyvän ihmiskaupan uhreja (12 henkilöä).
 Työvoiman hyväksikäyttöä havaittiin etenkin ravintolaalalla sekä maataloudessa.
Pakkoavioliitot (2019)
Viranomaisten tietoon tulleista pakkoavioliittotapauksista
(12) uhrit ja tekijät ovat olleet ulkomaalaisia.
 Auttamisjärjestelmän asiakkuuteen ei ole ohjattu
ainoatakaan sellaisen pakko-avioliiton muodon uhria,
jossa Suomessa asuva (ja mahdollisesti Suomen
kansalainen) viedään vanhempien toimesta ulkomaille
naitettavaksi.
Pakkoavioliitoista neljä oli solmittu Suomessa.
Kahdeksassa tapauksessa liitto oli alkanut ulkomailla, tavallisesti morsiamen ollessa vielä alaikäinen.
Perheen saavuttua kotimaastaan Suomeen on hyväksikäyttö paljastunut perheväkivallan kautta.
 Turvakodit ovat olleet avainasemassa pakkoavioliiton
uhrien tunnistamisessa ja palveluiden piiriin
ohjaamisessa.
Kerjäämään pakottaminen
Pitkään jatkunut keskustelu siitä, esiintyykö Suomessa Ihmiskaupan muotona rikos, jossa alisteisessa asemassa oleva henkilö pakotetaan kerjäämään ja luovuttamaan
saamansa varat hyväksikäyttäjilleen. Uhri voidaan myös
pakottaa tekemään pikkurikoksia tai esimerkiksi keräämään pulloja.
Auttamisjärjestelmään on alkuvuodesta -19 hakeutunut kaksi henkilöä, joiden on arvioitu joutuneen kerjäämään pakottamiseen liittyvän ihmiskaupan uhriksi Suomessa
Auttamisjärjestelmä ei kuitenkaan arvioi, että kerjäämiseen liittyisi Suomessa aina hyväksikäyttöä.
Pääosin toiminta voi olla sitä, miltä se vaikuttaakin: kerjäämistä elannon saamiseksi. Joukossa voi olla joitakin
henkilöitä, joiden asema on muita kehnompi.
Mahdollisuus hyväksikäyttöön ja ihmiskauppaan on
olemassa lähes kaikilla aloilla, myös kerjäämisessä. Keskustelu aiheesta ei saisikaan liikkua mustavalkoisella joko-tailinjalla.
IHKA-tietoisuuden lisääminen
Ihmiskaupan uhreja tunnistetaan edelleen heikosti kunnissa ja esimerkiksi lastensuojelussa, terveydenhuollossa,
sairaaloissa sekä vankiloissa. Ongelmana on auttamisjärjestelmän näkemyksen mukaan tiedon puute.
Auttamisjärjestelmä on pyrkinyt lisäämään ihmiskauppatietoutta muun muassa kouluttamalla esitutkintaviranomaisia ihmiskaupan uhrien tunnistamisesta sekä
ihmiskaupparikosten esitutkinnasta.
IHME-hankkeen kautta toteutetuilla koulutuksilla on
tähän mennessä koulutettu yli 1200 poliisia ja rajavartijaa.
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Katsaus
maastapoistamisasioihin
Käännyttäminen
Jos ulkomaalaisella ei ole ollut oleskelulupaa ja hänet päätetään poistaa maasta, hänet käännytetään.
Esimerkiksi maasta poistettavan
turvapaikanhakijan kohdalla kyse
on käännyttämisestä.
Käännyttää
voidaan
sekä
EU-kansalainen että 3. maan kansalainen - laissa erilaiset perusteet
Karkottaminen
Jos ulkomaalaisella on tai on ollut oleskelulupa ja hänet päätetään
poistaa maasta, puhutaan maasta
karkottamisesta.
Karkotuspäätös tehdään henkilölle, jolla on jo ollut Suomessa oleskelulupa, mutta joka jostain syystä
menettää sen. Oleskelulupa voidaan perua, tai sitten määräaikaiselle oleskeluluvalle ei myönnetä
jatkoa
Karkottaa voidaan sekä EU-kansalainen että 3. maan kansalainen laissa erilaiset perusteet
Suurin osa karkottamispäätöksistä liittyy siihen, että henkilö oleskelee luvattomasti maassa. Henkilö
voidaan karkottaa myös, jos hän on
syyllistynyt Suomessa rikoksiin
Kokonaisharkinta
Maastapoistamispäätöksissä suoritetaan aina kokonaisharkinta à ei
koskaan ”mekaaninen” toimenpide
Maastapoistaminen rikosten perusteella ei ole rangaistus, vaan
hallinnollinen toimenpide, jolla
turvataan YJT:ta ja muiden ihmisten
turvallisuutta.
Otettava huomioon päätöksen
perusteena olevat seikat sekä asiaan
muutoin vaikuttavat seikat ja olot
kokonaisuudessaan.
Erityisesti kiinnitettävä huomiota lapsen etuun ja perhe-elämän suojaan (huom. EIS 8 art.)
Muutoin huomioitavia seikkoja
ovat mm. maassa oleskelun pituus,
tarkoitus, oleskeluluvan luonne,
siteet Suomeen (esim. työ ja opiskelu), kulttuuriset ja sosiaaliset
siteet kotimaahan
Käytännön harkinta
Käytännössä punnitaan vastakkain karkottamista puoltavia seik-

koja (rikokset ja niiden erityispiirteet
ja/tai luvaton oleskelu ja sen erityispiirteet) ja sitä vastaan puhuvia seikkoja (edellä esitetyt siteet, oleskelu
yms.) sekä todetaan kummat ovat
painavampia ja miksi.
Jos maasta poistaminen perustuu ulkomaalaisen rikolliseen toimintaan, on otettava huomioon
teon vakavuus sekä yleiselle että
yksityiselle turvallisuudelle aiheutunut haitta, vahinko tai vaara.
Jos karkottamisperusteena on
luvaton oleskelu Suomessa, karkotettavalle voidaan määrätä 7-30 päivän aika, jonka kuluessa hänen pitää
poistua maasta. Muulla perusteella
karkotuspäätöksen saaneille aikaa
ei anneta.
Karkottamisperusteet
Ulkomaalainen voidaan ulkomaalaislain mukaan karkottaa maasta,
jos hän:
- oleskelee Suomessa ilman
vaadittavaa oleskelulupaa
- on syyllistynyt rikokseen,
josta on säädetty
enimmäisrangaistuksena
vähintään yksi vuosi vankeutta
- on syyllistynyt toistuvasti
rikoksiin
- on käyttäytymisellään osoittanut
olevansa vaaraksi muiden
turvallisuudelle tai
- jos hänen voidaan epäillä
ryhtyvän Suomessa kansallista
turvallisuutta vaarantavaan
toimintaan.
Millaiset rikokset voivat johtaa
karkottamiseen?
Rikosperusteinen karkottamispäätös voidaan tehdä, jos henkilö on
syyllistynyt vakaviin rikoksiin tai rikoksiin on syyllistytty toistuvasti.
- Käytännössä vakavat rikokset
ovat sellaisia, joista voi saada
yhden vuoden vankeutta.
- Tilastotietoa karkottamiseen
johtaneista rikosnimikkeistä ei
ole.
Maahantulokielto voi olla joko määräaikainen tai toistaiseksi voimassa.
Yleensä maahantulokielto on määräaikainen, 1–5 vuotta.
Jos henkilö on tuomittu törkeästä tai ammattimaisesta rikoksesta ja hän on vakava uhka yleiselle
järjestykselle ja turvallisuudelle,
kielto voi olla toistaiseksi voimassa
oleva. Maahantulokielto on lähtö-

kohtaisesti voimassa koko Schengen-alueella.
Rikosperusteisen karkottamisen
eteneminen
Poliisi tekee Maahanmuuttovirastolle esityksen karkottamisesta. Maahanmuuttovirasto tekee asiasta
päätöksen esityksen ja muun tiedon
perusteella.
- Päätökset perustuvat oikeudelliseen kokonaisharkintaan, jossa
punnitaan karkottamisperusteita ja myös sitä vastaan puhuvia
seikkoja, kuten henkilön siteitä
Suomeen.
Maahanmuuttovirasto voi tehdä
karkottamispäätöksen myös omasta aloitteestaan. Tämä on tavallista
silloin, kun jatkolupahakemukseen
tehdään kielteinen päätös tai oleskelulupa peruutetaan.
Karkottamispäätös pannaan täytäntöön, jos henkilö ei ole poistunut
vapaaehtoisesti. Maasta poistamisesta vastaa käytännössä poliisi.
Palautuskielto
Maastapoistamispäätöksessä on aina otettava huomioon koti/asuinmaan tilanne (UlkL 147 §, EIS 3 art.)
Palautuskielto = ketään ei saa käännyttää tai karkottaa alueelle, jolla
hän voi joutua kuolemanrangaistuksen, kidutuksen, vainon tai
muun ihmisarvoa loukkaavan kohtelun kohteeksi, eikä alueelle, jolta
hänet voitaisiin lähettää sellaiselle
alueelle.
Palautuskielto on ehdoton ja
koskee kaikkia ulkomaalaisia
riippumatta maastapoistamisperusteesta ja sen vahvuudesta (vrt.
kokonaisharkinta, jossa esim. vankatkin perhesiteet voivat väistyä, jos
tarpeeksi vahvat syyt maasta poistamiselle).
Esim. Syyriaan ei voida lainkaan
palauttaa ja esim. Irakiin, Afganistaniin ja Kongon demokraattiseen
tasavaltaan riippuu alueesta
Karkotuspäätökset 2018
Vuonna 2018 Suomessa tuli vireille
1.237 karkotusasiaa (1.092 päätettiin karkottaa).
Yleisin karkotusperuste vuonna
2018 oli se, ettei henkilölle voitu
myöntää uutta määräaikaista oleskelulupaa tai aikaisempi lupa oli
peruutettu.
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Syynä luvan myöntämättä jättämiselle tai peruuttamiselle oli esimerkiksi maahantulosäännösten
kiertäminen tai puuttuva toimeentulo. Karkotuksista 9 % oli rikosperusteisia.

Rikosperusteiset käännyttämispäätökset 2017 ja 2018
2017
Käännyttämispäätöksiä:
678
joista EU-kansalaisia 		
461
Romania 			211
Viro 			109
Venäjä 			
60

2018
Käännyttämispäätöksiä:
590
joista EU-kansalaisia 		
391
Romania 			201
Viro 			133
Venäjä 			
47
Martin Airisto
Maahanmuuttovirasto

Ajankohtaista oikeusministeriöstä
Pääministeri Antti Rinteen hallituksen ohjelma 6.6.2019
Lautamiehiä koskeva kirjaus
Lautamiesjärjestelmä säilytetään ja selvitetään
lautamiesten valintatavan uudistaminen tuomioistuinten
riippumattomuutta ja puolueettomuutta vahvistavasti.		
			

Tuomioistuinvirasto
Tuomioistuinviraston
perustaminen

Suomeen
perustetaan
Tuomioistuinvirasto
huolehtimaan
tuomioistuinlaitoksen keskushallintotehtävistä. Tuomioistuinvirasto
toimii oikeusministeriön hallinnonalalla, mutta se on itsenäinen keskusvirasto.
Viraston perustamisen edellyttämät tuomioistuinlain muutokset (L 209/2019) tulevat voimaan ja virasto aloittaa toimintansa
1.1.2020. Virasto sijoitetaan Vantaan
Tikkurilaan.

Tuomioistuinviraston
perustamisen tavoite
Uudistuksen tavoitteena on järjestää tuomioistuinten keskushallinto tavalla, joka korostaa
tuomioistuinten rakenteellista riippumattomuutta. Edistää tuomioistuinten hallintotehtävien tehokasta
ja tuloksellista hoitamista sekä vahvistaa tuomioistuinten lainkäyttötoiminnan korkeaa laatua ja
oikeusvarmuutta.
à Tuomioistuimet voivat entistäkin
paremmin keskittyä ydintehtäväänsä eli lainkäyttöön.

Tuomioistuinviraston tehtävät
Tuomioistuinvirasto huolehtii tuomioistuinlaitoksen toimintaedellytyksistä ja kehittämisestä. Virasto
toimii tiiviissä yhteistyössä oikeusministeriön ja tuomioistuinten
kanssa. Tuomioistuinvirastolle siirtyy oikeusministeriössä hoidettavat tuomioistuinlaitosta koskevat
keskushallintotehtävät, mm. Kehittäminen ja ohjaus, koulutus.
Tulosohjaus, raportointi ja seu-
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ranta. Virkajärjestely ja VES-asiat
(1.1.2021). Toimitilahallinto ja turvallisuus. Tietojärjestelmien ylläpito- ja kehittämistehtävät. Kirjanpito
ja maksuliikenne. EU ja KV-yhteistyö.
Lainsäädäntö-, toimenpide- ja kehittämishankkeiden aloittaminen.
Viestintään liittyvät tuomioistuimia
tukevat tehtävät ja sen suunnittelu.

Mika Risla Oikeusministeriö

Oikeusministeriö hoitaa
OM hoitaa jatkossakin tuomioistuinlaitosta koskevat ns. valtioneuvostotason tehtävät
Strateginen ohjaus ja kehittäminen
(ml.
hallitusohjelman
toteuttaminen ja seuranta), talousarvio- ja kehysvalmistelu, säädösvalmistelu ja tuomarinimitykset ja
lautakuntiin liittyvät esittelytehtävät. Toimitilat (strategia ja toimitilakonsepti),
vuokrasopimuksia
koskeva päätöksenteko (>200 000
euroa), tietojärjestelmien ylläpitoon
ja kehittämiseen liittyvät ohjaus- ja
koordinointivastuu. Hallinnonalan
yhteiset henkilöstö- ja taloushallinnon tehtävät, viestintä (mm. oikeus.
fi –ylläpito) ja KV-oikeudenhoidon
tehtävät.

Tuomioistuinviraston
organisaatio
Ylintä päätösvaltaa käyttää tuomarienemmistöinen johtokunta, jossa on kuusi tuomarijäsentä, yksi
tuomioistuinten muuhun henkilöstöön kuuluva jäsen sekä yksi jäsen,
jolla on erityisesti julkishallinnon
johtamisen asiantuntemusta. Viraston päivittäisesti toiminnasta vastaa
päätoiminen ylijohtaja, henkilöstön määrä on vähintään 45 henkilötyövuotta ja viraston vuosittaiset
toimintamenot ovat noin 3,5 – 4
milj. euroa.

Johtokunta ja ylijohtaja
Tuomioistuinviraston ylijohtaja Riku Jaakkola (1.1.2020 – 31.12.2024).
Tuomioistuinviraston
johtokunta viisivuotiskaudella 4.4.2019 –
3.4.2024:
oikeusneuvos Asko Välimaa, korkein oikeus, varajäsen oikeusneuvos Kirsti Uusitalo, korkein oikeus,
oikeusneuvos Irma Telivuo, korkein hallinto-oikeus, varajäsen
oikeusneuvos Timo Räbinä, korkein hallinto-oikeus, hovioikeudenlaamanni Asko Nurmi, Turun
hovioikeus, varajäsen hovioikeudenneuvos Aki Rasilainen, Itä-Suomen hovioikeus, laamanni Antti
Savela, Oulun käräjäoikeus, varajäsen laamanni Tuija Turpeinen,
Pohjois-Karjalan käräjäoikeus, ylituomari Ann-Mari Pitkäranta,
Hämeenlinnan hallinto-oikeus, varajäsen ylituomari Petri Saukko,
Itä-Suomen hallinto-oikeus, vakuutusoikeustuomari
Minna
Markkanen, Vakuutusoikeus. Varajäsen
markkinaoikeustuomari
Nina Korjus, markkinaoikeus, hallintosihteeri Marja Häkkinen, Päijät-Hämeen käräjäoikeus, varajäsen
hallintosihteeri Sirpa Saviniemi,
Pirkanmaan käräjäoikeus, varatuomari Juhani Jokinen ja varajäsen
oikeusapu- ja edunvalvontapiirin
johtaja Esa Kyllästinen.
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Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2010/64/EU oikeudesta
tulkkaukseen ja käännöksiin rikosoikeudellisissa menettelyissä

Oikeustulkkauksen haasteet
Oikeustulkkauksen lainsäädännöllinen perusta

Oikeustulkkirekisteri 2016

Esimerkki rikosoikeudenkäynnin pääkäsittelyn kulusta tulkin näkökulmasta
Tulkki käsittelyn osanottajana ja vuorovaikuttajana
Mitä muiden kuin tulkin pitäisi tietää tulkkauksesta?
Oikeustulkin etiikka
Kenellä vastuu tulkkauksen toimivuudesta?

Esimerkki rikosoikeudenkäynnin pää-käsittelyn kulusta tulkin näkökulmasta

Simo Määttä
Käännöstieteen apulaisprofessori
Helsingin Yliopisto

Oikeustulkkauksen lainsäädännöllinen perusta:
Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa
6 a luku (6.6.2003/426) Oikeudenkäynnin kieli ja tulkkaus (8.11.2013/769)
2 § (6.6.2003/426)
Asianosaisella, jonka oma kieli on suomi tai ruotsi, on silloin, kun oikeudenkäynnissä on käytettävä muuta kuin
hänen omaa kieleltään, oikeus tulkkaukseen ja käännökseen sen mukaan kuin kielilaissa säädetään. [---]
Muulla kuin suomen-, ruotsin- tai saamenkielisellä
vastaajalla tai asianomistajalla syyttäjän ajamassa rikosasiassa on oikeus maksuttomaan tulkkaukseen rikosasian käsittelyssä. Tuomioistuimen on viran puolesta
huolehdittava siitä, että vastaaja tai asianomistaja saa
tarvitsemansa tulkkauksen. (8.11.2013/769)
Tuomioistuimen on huolehdittava tulkkauksen järjestämisestä myös silloin, kun asianosainen on viittomakielinen tai tulkkaus on asianosaisen aisti- tai puhevian
takia tarpeen. (8.11.2013/769)
Jos tuomioistuin harkitsee sen soveliaaksi, tulkkaus
voidaan järjestää käyttämällä videoneuvottelua tai
muuta soveltuvaa tiedonvälitystapaa, jossa istuntoon
osallistuvilla on puhe- ja näköyhteys keskenään, taikka
puhelimitse. (8.11.2013/769)

Oikeustulkkauksen lainsäädännöllinen perusta:
Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa
3 § (8.11.2013/769) Muulle kuin suomen-, ruotsin- tai
saamenkieliselle vastaajalle on annettava kohtuullisessa ajassa maksuton kirjallinen käännös haastehakemuksesta ja tuomiosta häntä koskevilta osin [---] rikosasiassa tehtävästä päätöksestä ja muusta olennaisesta
asiakirjasta tai sen osasta, jos käännös on tarpeen vas-
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taajan oikeuden valvomiseksi. [---]
Vastaajalle tai asianomistajalle voidaan 1 momentissa säädetystä poiketen kääntää suullisesti haastehakemus, tuomio tai muu olennainen asiakirja taikka asiakirjan osa tai yhteenveto asiakirjasta, jollei asianosaisen
oikeusturva edellytä asiakirjan kääntämistä kirjallisesti.
Tuomioistuimen on huolehdittava siitä, että vastaaja
saa riittävät tiedot oikeudestaan asiakirjan käännökseen
ja tarvittaessa varmistettava, haluaako vastaaja tässä
pykälässä tarkoitetusta asiakirjasta käännöksen. [---]
6 § (8.11.2013/769)
Tulkkina tai kääntäjänä saa toimia rehellinen ja muuten
tehtävään sopiva henkilö, jolla on tehtävän edellyttämät
taidot.
Tuomioistuimen on määrättävä tehtävään uusi tulkki
tai kääntäjä, jos asianosaisen oikeusturva sitä edellyttää.

Oikeustulkkauksen lainsäädännöllinen perusta:
Oikeudenkäymiskaari
4 luku (6.6.2003/425) Oikeudenkäynnin kieli
2 § (6.6.2003/425)
Asianosaisella, jonka oma kieli on suomi tai ruotsi, on silloin, kun oikeudenkäynnissä on käytettävä muuta kuin
hänen omaa kieltään, oikeus tulkkaukseen ja käännökseen sen mukaan kuin kielilaissa säädetään. [---]
Muun kuin suomen-, ruotsin- tai saamenkielisen
asianosaisen, joka haluaa tulkkausta tai käännöksen,
on huolehdittava tästä itse ja omalla kustannuksellaan,
jollei tuomioistuin asian laadun huomioon ottaen toisin määrää. Tuomioistuimen on kuitenkin huolehdittava
siitä, että muiden pohjoismaiden kansalaiset saavat sen
käsiteltävissä asioissa tarvitsemansa tulkkaus- ja käännösavun.
Oikeudesta tulkkaukseen ja käännökseen rikosasioissa säädetään oikeudenkäynnistä rikosasioissa
annetussa laissa (689/1997).

Valmistautuminen ja ennakkomateriaali
Vuorovaikutus ennen saliin menemistä
Käsittelyn alku
Syytekirjelmän lukeminen
Vastapuolen ja todistajien kuuleminen
Tulkin vieraskielisen asiakkaan kuuleminen
Tauot
Tuomio

Tulkki käsittelyn osanottajana ja vuorovaikuttajana
Asianosaiset
Avustajat
Syyttäjä
Puheenjohtaja
Maallikkotuomarit ja muut henkilöt

Mitä muiden kuin tulkin pitäisi tietää tulkkauksesta? (a)
Tulkkien rekrytointi
Ennakkomateriaali
Vähäiset mahdollisuudet valmistautua istuntoon
Puhenopeus ja puheenvuorojen jakautuminen
Psyykkiset tekijät
Mitä muiden kuin tulkin pitäisi tietää tulkkauksesta? (b)
Konsekutiivitulkkaus ja kuiskaustulkkaus
1. ja 3. persoona
Prima vista -tulkkaus
Lukupuhe
Asianosaisten kielelliset resurssit
Tulkkien kielelliset resurssit
Tulkkauksen tarkkuus ja laatu

Oikeustulkin etiikka
4.
5.
6.
8.
10.

Tulkki ei ota vastaan toimeksiantoa, johon hänellä ei ole riittävää pätevyyttä.
Tulkki valmistautuu tehtäväänsä huolellisesti ja ajoissa.
Tulkki tulkkaa kattavasti, ei jätä mitään pois eikä lisää mitään asiaankuulumatonta.
Tulkki ei toimi kertojana tai selostajana, vaan toistaa tulkattavan viestin sellaisenaan noudattaen tulkattavan
käyttämää rekisteriä, tyyliä ja sävyä.
Tulkki ei toimi tulkattavien avustajana tai asiamiehenä eikä toimeksiantonsa aikana ole velvollinen hoitamaan
muita kuin tulkkaustehtäviä.
Tulkki ilmoittaa seikoista, jotka vaikeuttavat oleellisesti tulkkausta tulkkaustilanteessa

Vastuu tulkkauksen toimivuudesta
Tulkkauksen laatu ja tarkkuus ei saa eikä voi olla pelkästään tulkkien vastuu
Tulkki jää liian usein sivuun oikeussalissa olevien eri toimijoiden välisestä yhteistyöstä ja vuorovaikutuksesta
Tulkkauksen erityispiirteet mukaan oikeusalan ammattilaisten koulutukseen
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Seksuaalisen suuntautumisen
ja sukupuolen moninaisuus –
mitä jokaisen tulisi tietää?

Tärkeitä kysymyksiä:

mitä se sinulle merkitsee? ja mitä tarpeita siitä nousee?

Yhdenvertaisuuslaki /syrjintäsuoja

Viranomaisen on arvioitava yhdenvertaisuuden toteutumista toiminnassaan ja ryhdyttävä tarvittaviin toimenpiteisiin yhdenvertaisuuden toteutumisen edistämiseksi.
Edistämistoimenpiteiden on oltava viranomaisen toimintaympäristö, voimavarat ja muut olosuhteet huomioon ottaen tehokkaita, tarkoituksenmukaisia ja
oikeasuhtaisia.

Tasa-arvolaki

Ns. tasa-arvolaki vahvistaa suojan sukupuoli-identiteetistä, sukupuolen ilmaisusta ja kehon ominaisuuksista johtuvalle syrjinnälle.
Viranomaisten tulee kaikessa toiminnassaan edistää
naisten ja miesten välistä tasa-arvoa tavoitteellisesti
ja suunnitelmallisesti.
Viranomaisilla velvollisuus laatia tasa-arvosuunnitelma.

Marita Karvinen SETA

Sukupuolivähemmistöt ja edistämisvelvoite

Sukupuoli-identiteettiin tai sukupuolen ilmaisuun perustuvan syrjinnän ennaltaehkäisy:
Viranomaisten, koulutuksen järjestäjien ja muiden koulutusta tai opetusta järjestävien yhteisöjen sekä työnantajien tulee ennalta ehkäistä sukupuoli-identiteettiin
tai sukupuolen ilmaisuun perustuvaa syrjintää tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti.

Tiedosta normatiivinen ajattelu?
Sukupuolinormatiivisuus on ajatusmalli, jossa sukupuolia on vain kaksi ja ne nähdään usein toistensa vastakohtina.
Heteronormatiivisuus määrittää, että heterous on luonnollisempaa, toivotumpaa ja sallitumpaa kuin muut
suuntautumiset.
Sateenkaarinormatiivisuudella viitataan eri lhbtiq-ryhmien sisäiseen normatiivisuuteen.

Kertoo siitä, kehen ihminen ihastuu, rakastuu, tuntee
emotionaalista ja/tai seksuaalista vetovoimaa.
Eronteko: Seksiin, Seksuaalisuuteen, Seksuaalisuuden
moninaisuuteen ja Seksuaali-identiteettiin
Sukupuolen määritelmä (ETENE, 2016)
”Sukupuoli on osa ihmisen omaa persoonaa, erilaisista
geneettisistä, kehityksellisistä, hormonaalisista, fysiologisista, psykologisista, sosiaalisista ja kulttuurisista ominaisuuksista koostuva jatkumo.”
Seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen moninaisuus

Seksuaalinen suuntautuminen 		
Sukupuoli-identiteetti, sukupuolen
			
ilmaisu ja kokemus
Seksuaalivähemmistöt 		
Sukupuolivähemmistöt
Lesbot
Lhbtiq
Transihmiset
Heterot
Homot		
Transvestiitit
Cisihmiset		
			Transsukupuoliset
Biseksuaalit		
Muunsukupuoliset
			Intersukupuoliset
		
Sukupuolisesti epätyypillisesti ilmaisevat lapset
Sateenkaariperheet

Syrjintä ja syrjinnän pelko – pelko määrää käyttäytymistä enemmän kuin faktinen syrjintä

Erityishaasteita 2.

Näkymättömyysà
 Vähemmistöstressi
 Sisäistetty itsesyrjintä
 Mielenterveyteen liittyvät haasteet
 Itsetuhoisuus

Moninaisuus voimavarana

Mahdollisuus hyvään itsetuntemukseen
Mahdollisuus rakentaa pari-/monisuhteista oman näköisiä, omiin tarpeisiin vastaavia
Mahdollisuus luoda omiin tarpeisiin vastaavaa seksielämää
Mahdollisuus elää muistakin normeista poikkeavaa elämää (esim. ammatillisesti)
Mahdollisuus elää valitsemissaan yhteisöissä
Lisätietoa:
www.seta.fi
www.transtukipiste.fi
www.sateenkaariperheet.fi

Seksuaalinen suuntautuminen

Seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen moninaisuus
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Tärkeintä tietää…

Mikroaggressiot – jatkuvat pienet hyökkäävät (”v*tun
homo!”), loukkaavat (”homot ajattelee aina seksiä”) tai mitätöivät sanat (”biseksuaalisuus menee kyllä ohi”) tai eleet
kumuloituvat à reaktiot voivat yllättää
Avoimuuskysymykset

Jokaisella on oikeus:
Määritellä tai olla määrittämättä itsensä, Määritellä identiteetin sisältö!

Perusoikeus, joka viittaa samanarvoisuuteen eri ihmisryhmien välillä…
…mutta samalla lailla kohtelu ei ole yhdenvertaista kohtelua
Suvaitsevaisuus vs. yhdenvertaisuus
Erilaisuus vs. moninaisuus

Yv-laki/edistämisvelvoite

Erityishaasteita 1.

Aseksuaalisuuden kirjo, Panseksuaalisuus, Gynoseksuaalisuus, androseksuaalisuus,
Transmies, transnainen, Transmaskuliini, transfeminiini,
Transtaustainen, Kaksisukupuolinen, sukupuoleton, jne.

Yhdenvertaisuus

Ketään ei saa syrjiä (…) seksuaalisen suuntautumisen
(…) perusteella.
Syrjintä on kielletty riippumatta siitä, perustuuko se tosiseikkaan tai oletukseen.
Välittömän ja välillisen syrjinnän lisäksi tässä laissa tarkoitettua syrjintää on häirintä, kohtuullisten mukautusten epääminen sekä ohje tai käsky syrjiä.

Muita identiteettejä…

Normien rikkomisen seurauksia

Sanktiointi (kuten kirjoitettujen normien rikkomisesta)
Sanktion vakavuus vaihtelee ”rikkomuksen” vakavuuden perusteella: esim. tuijottaminen, kiusaaminen, syrjintä, viharikos
Miesten feminiinisyys on ”suurempi rikkomus” kuin naisten maskuliinisuus à transnaisten murhat yleisempiä
kuin transmiesten
lesbojen/binaisten seksuaalinen häirintä tai jopa raiskaukset rangaistus heteronormin rikkomisesta
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Lautamiespäivät ja Vuosikokous Oulussa
21.-22.3.2020
Hotelli: Scandic Station

Arvoisat herastuomarit, lautamiehet!

Lauantai 21.3.
Päivän teema: Seksuaalirikosasioiden käsittely
9.00-11.00

Osallistujien vastaanotto, ilmoittautuminen ja tulokahvit

11.00-11.15

Lautamiespäivien avaus
LMP-tmk:n pj Paula Halonen tervetulotoivotus ja
Lautamiespäivien avaus
Suomen Maallikkotuomarit ry:n pj Jouni Elomaa

11.15-11.45

Ajankohtaista oikeushallinnosta
Laamanni, tuomioistuinviraston
johtokunnan jäsen Antti Savela, Oulun KO

11.45-12.45

Esitutkinta seksuaalirikosasioissa
Rikoskomisario Eveliina Karjalainen, Oulun poliisi

12.45-13.30

Lounas ja kahvitauko

13.30-14.00

Syyteharkinta seksuaalirikosasioissa
Erikoissyyttäjä Pia Mäenpää, Itä-Suomen syyttäjänvirasto

Pohjois-Suomessa tätä oikeusvarmuutta toteuttaa Oulun käräjäoikeus. Käräjäoikeuden
tuomiopiiriin kuuluu vuoden 2018 alkaen 13 kuntaa. Tuomiopiirin kuntien väkimäärä oli
31.12.2018 yhteensä 293 099. Lautamiehiä tuomiopiirin alueella on 74. Oulun käräjäoikeus
kuuluu Rovaniemen hovioikeuspiiriin.

14.00-14.30

Oikeudenkäynti seksuaalirikosasioissa
Käräjätuomari Päivi Markus, Oulun KO

14.30-15.00

Majoittuminen

Toivomme, että viihdytte Oulussa – Pohjolan valkeassa kaupungissa – joka on myös mukana
hakuprosessissa kulttuuripääkaupungiksi 2026.

15.00-15.30

Avustaminen seksuaalirikosasioissa
Asianajaja Kari Eriksson

Tervetuloa Ouluun!

15.30-16.15

Seksuaalirikosasiat ja media
Mediavastuutuomari, käräjätuomari Janika Kaski
Oikeustoimittaja Susanna Kemppainen, sanomalehti Kaleva

16.15

Päivän päätössanat, Suomen Maallikkotuomarit ry:n
puheenjohtaja Jouni Elomaa

18.00
19.30

Kaupungin vastaanotto
Illallinen

Lämpimästi tervetuloa Ouluun Suomen Maallikkotuomareiden valtakunnallisille koulutuspäiville ja vuosikokoukseen maaliskuussa 2020.
Vuonna 1605 perustettu Oulu on Pohjois-Suomen vanhin ja väkiluvultaan Suomen viidenneksi suurin kaupunki. Oulu on myös tunnettu yliopistokaupunki. Oulun yliopisto täytti tänä
vuonna 60 vuotta. Oulu on kuuluisa Toripolliisi patsaasta, Rotuaarin kävelykadusta ja tunnetaan myös historiallisena tervakaupunkina. Oulu tuli tunnetuksi aikanaan tervasta ja suurista venemääristä, joilla kuljetettiin tervaa Kainuusta Oulujokea pitkin Ouluun. Lohenpyynti ja
myynti kuului myös Oulun imagoon.
Oikeusvaltion tunnusmerkki on oikeusvarmuus, joka rakentuu kansalaisten oikeuksien ja velvollisuuksien perustumisesta säädettyihin lakeihin, riippumattomien tuomioistuinten perustelluista ratkaisuista sekä yhdenvertaisesta kohtelusta lain edessä. Luottamus tuomioistuinten
toimintaan ja toiminnan avoimuus on tärkeää (Oulun käräjäoikeuden vuosikertomus 2018).
Tässä lautamiehillä on oma merkityksensä.

Paula Halonen
LMP2020 puheenjohtaja

Sunnuntai 22.3.
7.30
9.30
9.30-10.30
10.45
11.00->
n.13.00
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Aamiainen hotellissa
Lautamieskirkko
Ilmoittautuminen Vuosikokoukseen
Puheenjohtaja Jouni Elomaa avaa Vuosikokouksen
Vuosikokous
Lounas varanneille
25

Tervetuloa
Ouluun!
Oulu on yli 204 000 asukkaan kaupunki. Tämä luku asemoi meidät Suomen suurimpien
kaupunkien joukkoon.
Isolla kaupungilla on kokonsa mukaiset
mahdollisuudet ja toisaalta haasteet. Mahdollisuutemme liittyvät ennen muuta siihen,
että olemme Euroopan nuorimpia alueita,
asukkaittemme keski-ikä on 38,5 vuotta. Siksi olemme tunnettu koulukaupunki. Meillä
on Suomen suurin ammattiopisto, ja syksyllä 2020 Linnanmaalle syntyy Euroopan
suurin sisäkampus, kun yliopiston ja ammattikorkeakoulun opiskelijat asettuvat saman
katon alle. Koulutus ja tutkimus ovat meille
tärkeitä asioita ja elinvoimamme lähde.
Näemme mahdollisuuksia myös esimerkiksi ympäristöasioissa. Oulun ympäristöohjelman avulla etenemme kohti tavoitettamme
eli hiilineutraalia Oulua 2040. Laanilaan valmistuu biovoimalaitos, joka muuttaa energiantuotantoamme kestävämpään suuntaan.
Jätteenkäsittelyssä ja –kierrätyksessä olemme maailman huippua.

Haasteemme ovat viime aikoina liittyneet erityisesti turvallisuuteen, kun poliisi joulun alla
2018 uutisoi lapsiin kohdistuneista seksuaalirikoksista. Olemme ryhtyneet toimiin tämän
todella ikävän ilmiön ehkäisemiseksi. Turvallinen Oulu –hankkeessamme muun muassa
panostetaan lasten ja nuorten psykososiaalisen tuen vahvistamiseen. Järjestimme osana
hanketta myös Gutsy Go –viikon, jossa yli 500
kahdeksasluokkalaista ideoi ja videokuvasi
rohkeita rauhantekoja eri puolilla kaupunkia.
Oulu on elinvoimainen, turvallinen ja kasvava
kaupunki, jonka arvot ovat rohkeus, reiluus ja
vastuullisuus. Näen, että nämä arvot liittyvät
keskeisesti myös maallikkotuomareiden toimintaan. Olemmekin iloisia siitä, että Oulu saa
vuonna 2020 isännöidä valtakunnallisia Lautamiespäiviä. Tervetuloa Valovoimaiseen Ouluun!

ILMOITTAUTUMISLOMAKE

LAUTAMIESPÄIVILLE JA VUOSIKOKOUKSEEN
OULUUN 21.-22.3.2020
Ilmoittautuminen seminaariin, kaupungin vastaanottoon, illalliselle ja vuosikokoukseen. TÄYTÄ LOMAKE TEKSTAAMALLA!
Lautamies  Herastuomari 
Olen Suomen Maallikkotuomarit ry:n jäsen 
En ole jäsen 
Liityn jäseneksi ja maksan jäsenmaksun  jolloin saan osallistua jäsenhinnalla. Liittymislomake on tässä lehdessä.
Etunimi ________________________________________

Sukunimi ________________________________________

Katuosoite _____________________________________
Postinumero ____________________________________

Postitoimipaikka ___________________________________

Puhelin ________________________________________

Käräjäoikeus ______________________________________

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Osallistuminen lauantaina 21.03.2020
Osallistun
En osallistu
Hinta
- seminaari klo 11.00 – 16.30


- Oulun kaupungin vastaanotto klo 17.30 – 19.00


Seminaaripaketin hinta sisältää tulokahvin, lounaan, iltapäiväkahvin ja kaupungin vastaanoton
46 € (perheen jäsen 48 €)
Illallinen klo 20.00 – 22.00
- illallinen ympyröi
Osallistuminen sunnuntaina 22.03.2019
- lautamieskirkko Oulun tuomiokirkko klo 9.00 – 9.30
- ilmoittautuminen vuosikokoukseen klo 9.30-10.30
- vuosikokous Scandic Hotel Station klo 10.45 –
- lounas klo 13.00 – 14.00















Lautamiehen perheenjäsen voi osallistua luennoille
Sunnuntain hinta sisältää kahvitarjoilun kokoustilassa ja lounaan.

Ympyröi ruoka vaihtoehto
Liha
Kala
Erityisruokavaliot: laktoositon  gluteeniton 

56 € (perheen jäsen 58 €)

30 € (perheen jäsen 32 €)
Hinta yhteensä 132 € (perheen jäsen 138 €)

Kasvis
muu erityistoivomus: ___________________________________

Varaa osallistumismahdollisuus maksamalla seminaarimaksut alla olevalle tilille viimeistään 28.2.2020
Suomen Maallikkotuomarit ry: Nordea FI42 1029 3000 3198 54 viite 95617. Merkitse suorituksesi tähän

______ €

Lähetä tämä ilmoittautumislomake osoitteeseen:

Sisko Helena Perttunen
Kemijärventie 664 b, 98510 SAUNAVAARA
siskohelena.perttunen@gmail.com

 --------------------------------------------

leikkaa itsellesi muistilapuksi - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Yöpyminen on varattava itse Scandic Hotel Station Oulusta 15.02.2020 mennessä, varauksen voimassaoloaika päättyy silloin.

Päivi Laajala
Kaupunginjohtaja

Scandic Hotel StationKajaaninkatu 17, 90100 Oulu puh. +358 8 23748949
Varauskoodi:BMAALLIKKOTUOMARIT, tai email
Yöpyminen Scandic Hotel Station, Oulu
Yövyn
En yövy
- yhden hengen huoneessa


- kahden hengen huoneessa


Huonehinnat sisältävät buffet-aamiaisen, hotelliasukkaiden saunavuoron, internet yhteyden.
Majoitus maksetaan suoraan hotelliin
Huonekaverin nimi, jos on tiedossa _______________________________________

Hinta
108 €
88 € (2x 44,00 €)

Huonekaverin ilmoittautuminen omalla lomakkeella!
Majoitus maksetaan suoraan hotelliin
Scandic Hotel Station Oulu, Kajaaninkatu 17, 90100 Oulu
Lautamiespäivien järjestelyjä koskeviin tiedusteluihin vastaa
Herastuomari Paula Halonen, +358 50 511 0686
Huom! Tiedustele koulutuspäivän matka-avustusta käräjäoikeudeltasi!
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Espoon Lautamiehet ry:n syystuulahduksia
Syksyn toiminnan aloitimme vierailulla Helsingin hovioikeuteen. Kuulimme hallinnolliselta lakimieheltä Laura
Laukkaselta sopivasti historiasta, ja tehtävistä taas
enemmän.
Helsingin hovioikeus on suurin maan viidestä hovioikeudesta. Se on perustettu vuonna 1952. Siellä ratkaistaan
noin kolmannes kaikkien hovioikeuksien yhteisestä asiamäärästä.
Helsingin hovioikeudelle kuuluu asioita, joita ei käsitellä muissa hovioikeuksissa: sotilasoikeudenkäyntiasiat,
eräät kansainväliset perheoikeusasiat ja lapsikaappaus
asiat, elinkautiseen vankeuteen tuomitun ja koko ran-

gaistuksen rangaistuslaitoksessa suorittamaan määrätyn ehdonalaista vapauttamista koskevat asiat
(1.10.2006 alkaen),eräät virkasyyteasiat sekä valitukset Suomen Asianajajaliiton ja luvan saaneiden oikeudenkäyntiavustajien kurinpitoasioista. Oli mukavaa, kun
meille tuttu tuomari/ Hovioikeudenneuvos Tuula Myllykangas tuli tilaisuuteen mukaan kuultuaan, että espoolaiset lautamiehet saapuvat vierailulle.
Syyskuun loppupuolella osallistuimme Suomen Maallikkotuomarit ry:n koulutuspäiville, jossa jälleen kerran
luennoitsijat olivat alansa huippuja ja luentojen anti sen
mukaista.

Perjantaiaamuna kaksi paikallista lautamiestä haki meidät hotellilta ja matkustimme heidän kanssaan käräjäoikeuteen. Odottelimme muiden saapumista ja
siirryimme sitten suureen neuvotteluhuoneeseen. Lähes
kolmetuntiseen tapaamiseen osallistui käräjäoikeuden
presidentti, useita tuomareita sekä lautamiehiä Krakovasta ja Gdanskista. Vaihdoimme kuulumisia ja saimme
kuulla kattavasti käräjäoikeuden toiminnasta. Organisaatiokaaviota läpikäydessä pää meni kyllä vähän pyörälle.
Niin paljon toimintaa tuossa talossa kyllä on. Pääsimme
myös hetkeksi seuramaan erästä istuntoa.
Lopuksi teimme kierroksen talossa ja näimme mm. suurimman istuntosalin, jossa käsitellään laajoja ja vaativia
asiakokonaisuuksia. Erikoista oli, että vastaajat ovat huoneen takaosassa ”eri tilassa”, jossa oli suuret ikkunat. Siellä he istuvat vartioidussa tilassa asiamiestensä kanssa.
Kuuleminen ym. keskustelu käydään mikrofonien välityksellä varsinaisen salin puolelle.
Käräjäoikeudesta siirryimme paikallisten lautamiesten
kanssa yhteen Puolan tunnetuimmista rangaistuslaitoksista, joka toimii tutkintavankilana naisille ja miehille.
Tyypillisen jaon, kuten rangaistus-, turvallisuus- ja päällikköosastojen lisäksi, siihen kuuluu myös: keskus,
jossa suoritetaan psykologisia tutkimuksia, oikeuslääketieteellisen psykiatrian laitos jossa on muutamia paikkoja vangeille, jotka tarvitsevat sairaalahoitoa, osasto
joka myös ottaa vastaan potilaita,

joilla on alkoholin vieroitusoireyhtymä sekä röntgen-, ultraääni- ja gastroskopia-,ja analyyttinen laboratorio. Vierailujen jälkeen
siirryimme viihtyisään pieneen ravintolaan paikallisen
lautamiesyhdistyksen meille tarjoamalle lounaalle. Tästä
yhteinen päivämme huipentui vielä muutaman lasillisen
ja tanssinpyörähdysten verran illanviettoon tyylikkäässä
iltaravintolassa.

Nämä päivät ovat niin mukavia, kun saa tavata tuttuja
ympäri Suomen ja verkostoitua.
Iloitsimme myös paluusta Helsinki-Tukholma linjalle.
Lokakuun alkupuolella eräänä varhaisena aamuna kokoonnuimme Helsinki-Vantaan lentoasemalla, josta
lensimme sinivalkoisin siivin Krakovaan. Majoittauduttuamme lähdimme kohti keskustaa, jossa poikkesimme
suureen ostoskeskukseen ja kiersimme kaunista vanhaa kaupunkia ristiin rastiin. Nautimme myös mahta-
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van illallisen pitkän kaavan mukaan. Hotellimme sijaitsi
kaupungin ulkopuolella lähiössä, joten käytimme siirtymisiin raitiovaunua, jolla liikkuminen oli edullista, helppoa ja vaivatonta. Hotellimme vieressä oli lähiökauppa,
josta teimme löytöjä. Eräässä illallispaikassa, jossa ruokalista oli vain puolaksi eikä muuta yhteistä kieltä hymyjen lisäksi ollut otimme käyttöön puhelimesta kääntäjän.
Loppujen lopuksi kaikki saivat tilattua mitä halusivatkin.
Pääsimme siis matkallamme tutustumaan paikallista
elämänmenoa enemmän.

Krakovan käräjäoikeuden seinätaulu
Olimme aivan mykistyneitä vieraanvaraisuudesta ja ystävällisyydestä, jota päivän aikana koimme.
Lauantaina vuorossa oli puolipäiväretki Auchwitz-Birkenaun keskitysleirimuseoon ja illalla ehdimme vielä käväistä kaupungilla. Sunnuntaina päivällä kotiuduimme
takaisin Suomen kamaralle uusia kokemuksia
rikkaampana.

Istuntosali krakova
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Tasavallan presidentti nimitti Länsi-Uudenmaan käräjäoikeuden laamannin
virkaan käräjätuomari Ilkka Lahtisen 1.11.2019 lukien 31.10.2026 päättyväksi määräajaksi.
Ilkka Lahtinen on Länsi-Uudenmaan käräjäoikeuden käräjätuomari ja osaston johtaja. Aikaisemmin hän on toiminut muun muassa Espoon käräjäoikeuden määräaikaisena laamannina, esittelijäneuvoksena korkeimmassa
oikeudessa, hovioikeudenneuvoksena sekä markkinaoikeustuomarina ja
hallintopäällikkönä markkinaoikeudessa.
Onnea ja menestystä!
Ps. Espoon Lautamiehet ry. iloitsee suuresti tästä valinnasta 
Lautamiehet pöydän takana
Marraskuun alkupuolella yhdistyksen syyskokouksessa
tehtiin seuraavat valinnat:
* puheenjohtajaksi vuosille 2020-2022:
Katri Alén-Niskasaari

”Olin lapsena kouluun mennessäni vasenkätinen, mutta
maailma on tehty oikeakätisille, sanoi opettaja.”

* hallituksen jäseniksi: Anu Heinänen, Kai Hurskainen,
Ilkka Virtanen ja Kaija Hartikainen

Onnistunut vuosi lähenee loppuaan. On aika virittäytyä
jouluntunnelmaan ja kääntää ajatukset jo ensi vuoteen,
joka on yhdistyksemme 40. toimintavuosi.

Joulukuun alussa kävimme katsomassa Porttiteatterin
dokumentaarisen esityksen Koulutie, joka oli tragikoominen kuvaus elämän mittaisesta matkasta koululta kotiin.

Jälleen kerran esitys oli vaikuttava ja ajatuksia herättävä.

Katri Alén-Niskasaaren kultainen ansiomerkki
Espoon Lautamiehet ry:n hallitus
sai kesällä kirjeen jäsenistöltä, jotka ehdottivat anomaan kultaista ansiomerkkiä pitkäaikaiselle
yhdistyksemme puhjeenjohtaja /
virkististysvastaava Katri Alén-Niskasaarelle. Anoimme Suomen Maallikkotuomarit ry:ltä ansiomerkkiä ja
niinpä se sitten syksyn koulutusristeilyllä hänelle annettiinkin.

Tässä muutamia kommentteja
Katrista:

Katri ja puolalaiset lautamiehet
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Aloittaessani ensimmäistä lautamieskauttani, olin todella täynnä
jännitystä ensimmäisenä istuntopäivänä. Tilanteeni pelastus oli Espoon Lautamiesten puheenjohtaja
Katri Alén-Niskasaari, joka oli menossa samana päivänä toiseen
istuntoon. Tuntui turvalliselta ja mukavalta, kun kokenut henkilö saatteli minut lautamiesten huoneeseen
ja neuvoi kaikenlaisissa lomakkeissa ja uusissa käytänteissä. Istuntoni
sujuikin mallikkaasti. Katrin tuki ei
ole loppunut meille Espoon lautamiehille vain alkuopastukseen, vaan
Katri huolehtii täydennyskoulutuksestamme. Olemme käyneet monissa paikoissa täällä kotimaassa.

Sen lisäksi plussana saamme vuosittain nauttia yhteisistä ulkomaanmatkoista, joiden järjestelyistä Katri
vastaa. Uusia hyviä ja mielenkiintoisia retkiä odotellessa - Onnea Katrille saamastaan tunnustuksesta.
Allekirjoittanut on alunalkaen tavannut Katrin muissa tapahtumissa, mutta varsinaisesti tutustuimme
toisiimme Espoon Lautamiesten risteilyllä ja siitä alkoi ihana ystävyys.
Olemme yhdessä laittaneet materiaalit kuoriin tai kansioihin Maallikkotuomarit ry:n koulutuksiin ja

siksi juhlimmekin aina ystävyyttä
aina kun olemme Maallikkotuomareiden risteilyllä tai Lautamiespäivillä. Espoon lautamiehiä olemme
luotsanneet useita vuosia ja tulevaisuudessa ainakin seuraavan vuoden
verran.
Katri on todellakin tämän ansiomerkin toiminnallaan ansainnut.
ONNITTELUT!
Anu
Espoon Lautamiehet ry:n varapj
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Kirjaesittely

KOKOUSKUTSU
VUOSIKOKOUS
pidetään sunnuntaina 22.3.2020 klo 10.45 alkaen
Kokouspaikka:
Scandic Hotel Station, Kajaaninkatu 17, 90100 Oulu
Kokouksessa käsitellään sääntöjen 10 §:ssä mainitut vuosikokousasiat.
Ilmoittautuminen kokoukseen alkaa klo 9.30-10.45
Vuosikokousaloitteet hallitukselle
Vuosikokoukselle tarkoitetut aloitteet on lähetettävä
puheenjohtaja Jouni Elomaalle,
puheenjohtaja@maallikkotuomarit.fi
15.1.2020 mennessä

Juha Rautaheimo:
HERMO
Murharyhmän mies
Legendaarisen murharyhmän ex-pomo,
rikosylikomisario Juha ”Hermo” Rauta-heimo,
ehti ennen eläkkeelle jäämistään työskennellä 40
vuotta Helsingin poliisin väkivaltarikosyksikössä.
Hänen uransa varrelle mahtuu useita suomalaisen
rikoshistorian tunnetuimmista tapauksista,
aina vuoden 1997 poliisisurmista Herlinin
hissisuvun miljoonaperijättären sieppaukseen ja
Bandidos-moottoripyöräkerhon varapresidentin
ampumisesta koko Suomea järkyttäneeseen
raakaan taksisurmaan.
Muistelmateoksessaan Rautaheimo käy läpi työvuosiltaan vahvimmin mieleen jääneitä
tapauksia, kertoo kiinnostavasti ja jännittävästi niiden selvittelytyöstä ja poliisin tutkintatavoista.

Rakkaat Suomen Maallikkotuomarit ry:n jäsenet sekä yhteistyökumppanit!
Jään vuoden vaihteessa olosuhteiden pakosta eläkkeelle
järjestösihteerin tehtävästäni!
Kiitän näistä yhteisistä vuosistamme,
toivotan kaikille oikein mahtavaa jatkoa!
					
Anu Heinänen

Hänen teoksestaan saa elävän kuvan poliisin toiminnasta 1970-luvulta tähän päivään, lukija pääsee
seuraamaan, kuinka nahkalaukussa olalla kannettujen radiopuhelimien aikakaudesta on siirrytty
DNA-testien nykytodellisuuteen.
”Suomalaisen pimeimmän puolen asiantuntijaksi” luonnehditun Rauta-heimon teos on täynnä
hengästyttäviä rikostarinoita – yhdistettynä asiantuntemukseen ja näkemykseen, jota kenelläkään
muulla tässä maassa ei ole.

Kampanjakoodi on: Hermo
Homma toimii yksinkertaisuudessaan siten, että valitaan kirja
ostoskoriin, jonka jälkeen ostoskorissa voi lisätä kampanjakoodin.
Koodi antaa kirjan hinnaksi 20.00€
ja postikuluja ei tällöin pidä myöskään maksaa.
Parhain terveisin,
Arto Forsten/Siltala

P.S. jatkossa kaikki yhteydenotot puheenjohtaja Jouni Elomaahan
puheenjohtaja@maallikkotuomarit.fi
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http://www.siltalankirjakauppa.fi
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Kiitokset tästä
vuodesta,

LAUTAMIESTUOTTEET - suomalaista muotoilua
Myynnissä koulutustapahtumissa- Hanki itsellesi tai anna lahjaksi!
Herastuomarin
Rintamerkki 20 €
Kalvosinnapit 50 €
Solmionpidike 40 €

Lautamiehen
Rintamerkki 10 €
Solmionpidike 22 €
Kalvosinnapit 32 €

Kaulakoru 25 €
kullattua hopeaa
(ilman ketjua)

Kultasormus
herastuomarille
Tai lautamiehelle
erikoistilauksesta

Hyvää Joulua
ja
Menestystä
Vuodelle 2020!

Liity jäseneksi: Suomen Maallikkotuomarit ry, Finlands Lekmannadomare rf
Täytä lomake sivulla: www.maallikkotuomarit.fi

Suomen lautamiehet
ry:n standaari 45 €

Sukunimi

Etunimi

synt.aika
 olen aloittanut lautamiehenä v.

 nimitetty herastuomariksi v.

Osoite
Tuomarinvalatodistus
10 €/kpl

Avaimenperä / poletti
3,50 €/kpl tai 10 €/3 kpl

Herastuomarin
arvonimikirja 10 €/kpl

Postinumero ja postitoimipaikka
Puhelin

Tilaukset:
www.maallikkotuomarit.fi Lautamiestuotteet
Sposti jarjestosihteeri@maallikkotuomarit.fi
tai p 050 365 6896

SMt ry:n jäsenille
ALENNUS 20 %
)sytehäl niraadnats € 21 iat( € 7 näätäsil aniuluksutimioT
Tehkää yhteistilaus niin
:teskualiT
teettousäästätte
tseimatuaL postituskuluissa
> fi.tiramoutokkillaam.www
fi.tiramoutokkillaam@ireethisotsejraj :itsops iat

Teknisistä syistä värit kuvissa eivät täysin vastaa todellisia, kullatut ovat kullanvärisiä
äisirävnalluk tavo tutalluk , aisilledot a atsav nisyät tävie assivuk tiräv ätsiys ätsisinkeT

eha 3102.5.21

sähköposti

Käräjäoikeus
Istuntopaikka
Äidinkieli

 suomi

Päiväys ja allekirjoitus

 ruotsi

 muu, mikä

Suomen Maallikkotuomarit ry:n jäsenyys ja jäsenedut
Suomen Maallikkotuomarit ry:n jäseninä voivat olla kaikki lautamiehinä istuvat tai istuneet henkilöt.
* Lautamiehen tehtävä on määräaikainen, yhdistyksen jäsenyys pysyvä *

Muita jäsenetuja

Suomen Maallikkotuomarit ry:n jäsenedut
* Kaikki jäsenet saavat liittymislahjana jäsenmerkin joka on kullanvärinen pinssi ja 40-vuotisHistoria –kirjan niin kauan kuin
kirjoja riittää
* Osallistuminen Lautamiespäiville ja Koulutusristeilylle jäsenhinnalla
* Mahdollisuus lisätä ammatillista osaamista maallikkotuomarina
* Maallikkotuomari -lehti kaksi kertaa vuodessa kotiin kannettuna
* Yhteisöllistä toimintaa ja lautamiesperinteen jakamista paikallisten toimikuntien kanssa
* Lautamiestuotteet 20 %:n jäsenalennuksella
- lautamies- ja herastuomarimerkit ja -korut ym. tarvikkeet
- imago-tuotteita myös muille kuin lautamiehille
* Sopimusyhtiöiden tarjoamia laivaristeilyjä ja majoituspalveluja

Huom!

Sopimusyhtiöiden tarjoamien jäsenetujen hyödyntäminen edellyttää voimassaolevaa Suomen Maallikkotuomarit ry:n
jäsenyyttä mikä on voitava todistaa jäsenkortilla ja maksutositteella.

RISTEILYJÄ HELSINGISTÄ JA TURUSTA

Viking Linen tarjoaa edullisia risteilymatkoja Suomen Maallikkotuomarit ry:n jäsenille. Päivittäin useita reittivaihtoehtoja, sekä
kestoltaan eripituisia risteilymatkoja osoitteesta: http://www.vikingline.fi/edut/lautamiehet.
Lisätietoja ja matkavaraukset osoitteesta www.vikingline.fi, myyntipalvelusta
puh. 0600-41577 tai matkatoimistostasi. Pidätämme oikeudet muutoksiin.

Tallink Silja Oy
Tarjoaa sopimusasiakkaille kuukausittain vaihtuvia erikoisetuja vapaa-ajan matkustukseen
osoitteessa:http://www.tallinksilja.com/fi/trips/discounts/offersForUnions.htm
Tallink Silja ja Club One tarjoaa Suomen Maallikkotuomarit ry:n jäsenille ilmaisen liittymisen Club One -jäseneksi suoraan
kanta-asiakasohjelman Silver-tasolle. Katso edut www.clubone.fi ja liity Club One asiakkaaksi www.clubone.fi/
erikoisliittyminen SMt ry:n jäsennumerolla 10777.
Jos olet jo Club Onen Bronze -tason jäsen, siirrämme sinut Silver-tasolle, ilmoitathan tuolloin Club One -kantaasiakasnumerosi: erikoisliittymiset@tallinksilja.com.
Hintatiedot ja varaukset Club One, p. 0600 152 68

MAJOITUSETUJA

S-ryhmän kaksi hotelliketjua tarjoavat jatkuvasti vaihtuvia jäsenetuja osoitteessa: http://liitonjasenedut.s-hotels.fi
Sokos Hotelleja on käytössänne 30 eri paikkakunnalla Suomessa, kaksi Tallinnassa (Original Sokos Hotel Viru ja Solo
Sokos Hotel Estoria) sekä kolme Pietarissa (Original Sokos Hotel Olympia Garden, Solo Sokos Hotel Palace Bridge ja Solo
Sokos Hotel Vasilievsky. Lisäksi käytössä on kuusi Radisson Blu Hotellia (Helsinki, Espoo, Turku ja Oulu). Lisätietoja myös
keskusmyyntipalveluista: Sokos Hotellit p.020 1234 600, Radisson Blu Hotellit p. 020 1234 700.
Cumulus City&Resort
Restel Hotel Groupin edut SMT ry:n jäsenille v. 2017 ovat valittavissa 44 hotellissa kautta Suomen:
Cumulus-, Rantasipi- ja Holiday Inn-hotellit sekä Helsingissä Hotelli Seurahuone, Hotel Indigo ja Hotel Crowne Plaza.
Restel Hotel Group tarjoaa etuja sekä vapaa-ajan matkustamiseen että liikematkustamiseen.
Jäsenyydestä on mainittava varatessa: varaukset ja tarkemmat hintatiedot varauskeskuksestamme my.reservation@restel.fi
tai p. 020 055 055.
Liity Suomen Maallikkotuomarit ry:n jäseneksi!
Jokainen käräjäoikeudessa toimiva tai toiminut lautamies voi olla Suomen Maallikkotuomarit ry:n jäsen.
Jäsenmaksu vuodelle 2018 on 42 euroa tai voit maksaa koko kauden (3a) kerralla 108 euroa.
Jäseneksi ilmoittautumiset ja osoitteenmuutokset järjestösihteerille sähköpostilla: jarjestosihteeri@maallikkotuomarit.fi

* KERRAN LAUTAMIES ON AINA LAUTAMIES *

