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Muutosvalmiutta
ja –vastarintaa
Viime kuukausina on varmasti puhuttu enemmän kuin
koskaan aikaisemmin muutosvalmiudesta. Tuntuu siltä, että nykyisessä taloudellisessa tilanteessa siitä on
tehty synonyymi kaiken välttämättömän pahan hiljaiselle hyväksymiselle. Varmasti tämä yksipuolinen tulkinta on se, joka eniten aiheuttaa myös vastarintaa.
Toisaalta jokainen meistä varmasti myös tunnistaa itsessään jonkinlaisen tulevaan ja tuntemattomaan liittyvän hahmottuman pelon. Minulla se on aina liittynyt uuteen teknologiaan. Olin viimeisten joukossa,
kun luovuttiin lankapuhelimista, ja nyt vasta opettelen
älypuhelinta käyttämään. Joudun säännöllisesti kysymään itseltäni, onko näissä peloissa sittenkin kysymys
enemmän henkisestä laiskuudesta kuin todellisista uhkakuvista. Toisinaan, aika useinkin, joudun vastaamaan
myönteisesti.
Myös syksyn koulutusristeilyn yhtenä teemana oli
muutosvalmius. Siihen liittyivät osaltaan ansiokkaat
alustukset verkko- ja virtuaalirikollisuudesta. Varsinkin tekniikan osalta muutosvauhti on päätä huimaava.
Rikoksia tehdään välineillä ja tavoilla, joita emme ole
osanneet edes kuvitella. Samalla myös tutkintamenetelmät ovat ottaneet melkoisia harppauksia eteenpäin.
Vaikka emme aina olisikaan kehityksen eturintamassa, on meidän lautamiehinä syytä säilyttää terve uteliaisuus ja tiedonjano siihen, mitä tulevaisuus tuo tullessaan.
Toinen muutosta aiheuttava tekijä on globalisaatio. Kanadalainen kulttuurifilosofi Marshall McLuhan on puhunut ”maailmankylästä”. Reaaliaikainen viestintä toimii maailmanlaajuisesti yhtä nopeasti kuin pienessä
kyläyhteisössä. Myös tämä todellisuus näkyy rikollisuu-

dessa. Rikos ei tapahdukaan enää siinä konkreettisessa
ja meille tutussa ympäristössä. Lisäksi ongelmat, joilta
luulimme säästyneemme, vaikuttavat meidänkin elämäämme. Terrorismi, suuret luonnonmullistukset, toisella puolella palloa käytävät sodat, maailmantalouden
suhdannevaihtelut - ja muutosvauhti on melkoinen.
Viime viikot ovat osoittaneet, että oma elinympäristömme on muuttunut kulttuurisesti moninaisemmaksi. Tehtävässämme oikeuslaitoksen palveluksessa
meiltä edellytetään kulttuurista lukutaitoa, kykyä tarkastella ilmiöitä eri puolilta, ja ennen kaikkea kriittisyyttä informaatiotulvan edessä. Maailma ei ole niin mustavalkoinen kuin iltapäivälehtien lööpeistä voisi päätellä,
puhumattakaan internetin moninaisista propaganda
sivustoista.
Meillä on nyt joidenkin kuukausien kokemus myös uusista käräjäoikeuksien istuntokokoonpanoista. Olin vilpittömästi huolissani, kun lautamiesten määrää vähennettiin kolmesta kahteen. Ja kyllä minä edelleen
suhtaudun jyrkän epäilevästi ’Oikeudenhoidon uudistamisohjelman’ tavoitteisiin lautamiehistä kokonaan
luopumisen osalta. Nykyisestä kokoonpanosta saadut
kokemukset ovat kuitenkin lautamiehiltä itseltään saamani palautteen osalta olleet myönteisiä. Käräjätuomarit ovat entistä aktiivisemmin pyrkineet saamaan
maallikkotuomareita mukaan keskusteluun. Yksittäisen lautamiehen suhteellinen painoarvo on saattanut
jopa nousta. Voi tietenkin olla, että myös ystävämme
ammattituomarit pelkäävät liian radikaaleja muutoksia, joihin lautamiehistä luopuminenkin kuuluisi. Muutosvalmiuteen kuuluu se, että vallitsevassa tilanteessa
ja näillä resursseilla teemme parhaamme laadukkaan ja
tasa-arvoisen oikeuden toteutumiseksi.
Jouni Elomaa
puheenjohtaja

Seuraava lehti ilmestyy viikolla 23.
Aineisto päätoimittajalle 12.4.2016 mennessä
laukkanen.masa@luukku.com
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Koulutusristeilyn antia:

Konnat ovat edelleen konnia, vain työkalut ovat muuttuneet
Syyskuussa järjestetyn koulutusristeillyn pääteemoissa käsiteltiin
verkko- ja virtuaalirikollisuutta. Luennoissaan kenttätyön asiantuntijat avasivat tiedon portteja maallikkotuomareille. Muutakin tärkeää
tietoa oli jaossa, työtuomioistuimen toiminnasta kertoi työtuomioistuimen presidentti Jorma Saloheimo.
Virtuaali- ja verkkorikosten selvittely vaatii tutkijoilta teknistä osaamista. Osaamista tutkijoilla onkin,
mutta niin on myös rikollisilla. Tämä selvisi käytännön tuntevien poliisien Teemu Hokkasen (vanhempi rikoskonstaapeli) ja nettipoliisi

Jarno Saarisen (vanhempi konstaapeli) luennoista.
Tämän ajan rikollisuus on rajat ylittävää, rikollisuus elää modernissa ajassa laitteineen, yhteydenpitovälineineen, servereineen,
palvelimineen kaikkineen. Vaan entäpä itse rikolliset? Rikollinen mieli
on sitä mitä on ja rikolliset ovat samanlaisia erilaisten hyötyjen tavoittelijoita ja veivareita, kuten aina ennenkin ovat olleet. Rosvot, raiskarit,
pedofiilit, pelottelijat, petosten tekijät ja mitä heitä onkaan, hyödyntävät vain usein modernia tekniikkaa.

Osastonjohtaja Hannu Laitinen
kertoi luennossaan ennen ”nettiaikaa” tehdyistä konnuuksista. Samankaltaista konnuutta se on ollut
kuten tänäänkin on, nyt rikollisilla vain on modernit työkalut, ”modernimpi” mieli ja sen myötä ehkä
enemmän röyhkeyttäkin.

Työtuomioistuin
Työtuomioistuimen roolia ja tehtäviä erikoistuomioistuimena selvensi luennossaan työtuomioistuimen
presidentti Jorma Saloheimo. Hän
esitti useita tapauskuvauksia. Työ-

Vanhempi rikoskonstaapeli Teemu
Hokkanen selvitteli tietotekniikka- ja
verkkorikollisuuden olemusta ja tutkintaa.

tuomioistuimen toimivaltaan kuuluvat työ- ja virkaehtosopimusriidat.
Tyypillisiä asiaryhmiä ovat palkkaus- ym. sopimusten tulkinta, irtisanomisjutut,
työrauhakanteet
(noin puolet kaikista), lausunnot
muille tuomioistuimille ja valitukset
työehtosopimusten yleissitovuusratkaisuista. Työtuomioistuin on
yksinomaisesti toimivaltainen, kun
kanne perustuu virkaehtosopimukseen, normaalisitovaan työehtosopimukseen, virkaehtosopimuksen
/ työehtosopimuksen tulkintaan,
pätevyys on riitainen ja osapuolet
ovat sopimukseen sidottuja.
Prosessi
työtuomioistuimessa: kirjallinen valmistelu, suullisen
valmistelun istunto, alkukeskus-

telu, todistelu, loppukeskustelu ja
neuvotteluistunto. Työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaperusteita ovat mm. sanamuoto, osapuolten tarkoitus, sopimusneuvottelut,
vakiintunut
soveltamiskäytäntö,
ulkopuoliset tulkintalähteet, johdonmukaisuus, kohtuullisuus ym.
Oikeudenkäyntimenettely työtuomioistuimessa vastaa pääpiirteittäin menettelyä käräjäoikeuksissa.
Työtuomioistuimen
puheenjohtajana toimii joko presidentti tai työtuomioistuinneuvos.
TES/VES -riitojen käsittelyn erityispiirteitä, asian eteneminen: prosessia edeltävä käsittely, paikalliset
neuvottelut, liittojen väliset neuvottelut, kantajana ja vastaajana
ovat tes-osapuolet (yleensä liitot).

Vanhempi konstaapeli ja nettipoliisi
Jarno Saarinen kertoi verkko- ja virtuaalirikollisuuden todisteiden keräämisestä ja siitä, millaista on nettipoliisitoiminta.

Koulutusristeilyväki sai tietoa verkko- ja virtuaalirikollisuudesta.
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Osastonjohtaja Hannu Laitinen kertoi seikkaperäisesti, millaisia huijauksia ja petoksia tuli tuomiolle ennen nettiaikaa.
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Helsingissä on useita nettilähipoliiseja, joiden työn pääpaino on lähipoliisityössä, mutta he käyttävät
sosiaalista mediaa apuvälineenään.
Nettipoliisi antaa virka-apua tutkintayksikölle ja puuttuu akuutisti erilaisiin netissä ilmeneviin ongelmiin,
esimerkiksi kiusaamistapauksiin,
seksuaalirikoksiin ja viharikoksiin.
Nettipoliisi osallistuu myös nettikeskusteluihin. Saarinen painotti, ettei nettipoliisi tee esitutkintaa,
vaan tavoitteena on rikosten ennalta ehkäiseminen.

Työtuomioistuimen kolmikantainen kokoonpano: puheenjohtaja ja
toinen puolueeton jäsen, 2 työnantajajäsentä ja 2 työntekijäjäsentä.
Vuonna 2014 työtuomioistuimessa
käsiteltiin 183 juttua. Keskimääräinen käsittelyaika on 5-6 kuukautta.

Valistusta tarvitaan
Vanhempi rikoskonstaapeli Teemu Hokkanen Länsi-Uudenmaan
poliisilaitokselta selvitteli verkkoja virtuaalirikollisuuden olemusta. Hokkanen muistutti, että lasten
hyväksikäyttö ja sosiaalinen media
kulkevat joskus liian tiivisti yhdessä.
-Lapsia on käytetty seksuaalisesti hyväksi tai raiskattu aina. Netti ja
sosiaalinen media vain helpottavat
uhrien etsimistä ja monipuolistavat
hyväksikäyttötapoja, Hokkanen selvitti.
Pikkulasten kuvat esimerkiksi vanhemman FB-profiilissa eivät
hyödytä netin saalistajia, sillä hyväksikäyttäjä tarvitsee yhteyden
lapseen, ei hänen vanhempaansa. Somea käyttävä nuori voi saada
paljonkin yhteydenottoja ja joutua
useankin hyväksikäyttäjän piirityksen kohteeksi.
Alastonkuvilla kiristäminen ei
ole lainkaan harvinaista. Kuvat on
usein yhteisymmärryksessä otettu ja/tai jaettu toiselle osapuolelle.
Kuvien lähettämisen motiivina voi
olla myös vastapalvelus vastaavista kuvista erityisesti kun aikuinen
käyttää lasta netin välityksellä hyväkseen. Jo lähetettyjä kuvia voidaan käyttää kiristämiseen lisäkuvien saamiseksi.
Eron jälkeen toiselle voidaan tehdä vahinkoa jakamalla kuvia tai videoita netissä, näitä(kin) tekevät
enenevissä määrin myös varsin
varttuneet kansalaiset. Hokkanen
muistutti että paras ehkäisykeino
on nuoren jatkuva valistus ja valvonta. Nuorella on kuitenkin oikeus
viestiensä
luottamuksellisuuden
suojaan (lähes) samoin kuin aikuisella.
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Pirkanmaan käräjäoikeuden laamanni Antero Nuotto kertoi käräjäoikeuksien valmiuksista verkko- ja
virtuaalirikosten osalta.

Työtuomioistuimen presidentti Jorma Saloheimo selvitteli erikoistuomioistuimen roolia ja tehtäviä. Saloheimo selvensi työtuomioistuimen
toimintaa esittelemällä useita esimerkkitapauksia.

Tutkintatyö vaatii
osaamista
Vanhempi konstaapeli, nettipoliisi
Jarno Saarinen, Helsingin poliisilaitokselta kertoi todistemateriaalin
keräämisestä syyttäjälle. Verkkoja virtuaalirikollisuudessa tutkintatyö vaatii teknistä osaamista, mutta
Saarisen mukaan tietyt perusasiat eivät sentään ole mahdottomia
ymmärtää.

Apulaisvaltakunnansyyttäjä Jorma
Kalske kertoi poliisirikosasiain järjestelyistä. Esimerkkitapauksena hän
sivusi muun muassa julkisuudessa
yhä olevaa Aarnio -vyyhteä.

Apulaisosastopäällikkö, hallitusneuvos Heikki Liljeroos oikeusministeriöstä kertoi oikeushallinnon
nykytilanteesta ja uusista suunnitelmista. Liljeroosin pääviesti oli
se, että säästöpaineet eivät ole pienentyneet.

Nettipoliisitoiminnan ote on ennaltaehkäisevä,
valistuksellinen.
Nettipoliisitoiminta Suomessa alkoi
syyskuussa 2008 IRC-Galleriassa.
Marko ”Fobba” Forss käynnisti toiminnan Helsingissä ja koko maassa.
Helsingissä toimii kolme nettipoliisia kokopäiväisesti, muualla Suomessa on noin 40 oman toimensa
ohella nettipoliisina toimivaa poliisia.

Rötöstelijöitä ennen
nettiaikaa
Osastonjohtaja Hannu Laitinen
Pohjois-Savon
käräjäoikeudesta
kertoi useista kohdalleen sattuneista rötöstelytapauksista ennen ”nettiaikaa”. Tässä muutama:
”Vanhan ajan petokset” ovat suurelta osin sellaisia, joita edelleenkin
voi tehdä ja tehdään. Ehkä yleisimpiä ovat sellaiset lieviksi petoksiksi
luokiteltavat, joissa mennään ravintolaan syömään ja poistutaan laskua maksamatta tai otetaan taksikyyti, vaikkei olekaan varaa maksaa
taksia.
Viimeksi mainitusta rikoksesta
olen aikoinaan tuominnut kansanedustajankin, jonka alkoholiongelma oli ehtinyt paisua liian suureksi. Tämän tyyppisissä teoissa tekijä
ei ole suoranaisesti erehdyttänyt
uhria mitenkään, koskei ole sanonut mitään maksuaikeistaan tai -halustaan, mutta rangaistavuus tulee
käsitteestä, jota oikeustieteessä nimitetään konkludenttiseksi erehdyttämiseksi. Lähdetään siitä, että
uhrilla on oikeus olettaa ruuan tai
taksikyydin tilaajan olevan maksukykyinen.

Kaikki ei ole sitä, miltä
näyttää
Eräs petoksen tekemistapa on, että
tekijä ostaa tavaraa velaksi tarkoittamattakaan maksaa syntynyttä
velkaa. Velkaantuminen ei sinänsä
ole rikollista ja usein on vaikeaa varmuudella todeta, mikä tekijän mie-

lentila on ollut velan tehdessään.
Jos tavara esimerkiksi on myyty pian eteenpäin tai selittämättömällä
tavalla kadonnut, voi siitä päätellä,
ettei tavaraa ole tarkoitettu alunperinkään maksaa.
On ollut sellaisia henkilöitä, jotka
ovat ehtineet ennen kiinnijäämistä
tilata kymmenistä tai sadoista liikkeistä tavaraa, usein rakennustarvikkeita, mutta silti kiistävät petostarkoituksen. Ihmetyttää vain, miksi
tällaisiin henkilöihin luotetaan niin,
että tavaraa annetaan ilman minkäänlaista käteisosuutta tai vakuutta.
Selitys edellä mainittuun voi olla kahdenlainen. Petosmiehet ovat
erittäin luotettavan oloisia ja hyviä
puhumaan kuin Auervaara. Heistä olen oppinut sen, että ihmisen
käyttäytymisestä ei voi päätellä hänen syyllisyyttään tai syyttömyyttään. Kukaan ei ole niin luotettavan
oloinen kuin petosmies.
Toisaalta taas se, että näyttää
syylliseltä, ei ole mikään tae siitä,
että henkilö on teon tehnyt. Jotkut vaan näyttävät heti syyllisiltä,
jos heitä jostain epäillään. Tähän
nähden on vähän epäloogista, että
nykyään pitäisi aina kuulla vastaajaa henkilökohtaisesti oikeudessa.
Tuomion tulee kuitenkin perustua
muuhun kuin siihen, miten hyvin
asianosainen esiintyy.
Toinen selitys velaksi myynnin
helppoudelle on se, että myyjän
edustajalle voi olla tärkeintä se, että kauppoja tehdään, eikä se, saadaanko hinta myöhemmin perittyä.
Se voi kuulua organisaatiossa kokonaan toiselle henkilölle.

Hölmöä saa pettää
Siihen aikaan, kun pankit jakoivat rahaa huolettomasti, sattui tapauksia, että ryyppyporukalta loppui rahat ja tilanteen korjaamiseksi
mentiin pankkiin, josta saatiin luottoa vakuuksitta. Ainahan porukasta saattoi löytyä sellainenkin, jolla
ei luottotiedoissa ollut merkintöjä. Nykyään löytyy kirjallisuutta
(esim. Frände ym: Keskeiset rikokset, 2014, s. 595-598) ja korkeimman oikeuden ratkaisuja, joissa
asianomistajalle asetetaan huolel-

lisuus- ja selonottovelvollisuus tekijän pyrkimyksistä etenkin pankki- ja
liikesuhteissa.
Eli asianomistajan tulee tutkia
luototuksen riskejä ja mikäli on sen
laiminlyönyt, tekijän ei voida katsoa syyllistyneen petosrikokseen.
Tätä ajatusta en ole koskaan pystynyt omaksumaan. Sehän johtaa siihen, että hölmöä, olkoon se sitten
vaikka pankki, saa pettää, kun kerran on niin hölmö. Mielestäni hölmöjä pitäisi päinvastoin suojella
kuten leskiä ja orpoja. Itse tuomitsin aina petoksesta sen, joka tarkoituksella puijasi toiselta rahaa. Meillä ennakkotapaukset eivät onneksi
luo sitovaa oikeutta, joten ei tarvitse seurata typeriä ylempien oikeuksien ratkaisuja.

”Tehdään vekseli”
Eräässä tapauksessa tekijät, joiden
olemusta pankin sivukonttorin johtaja pelkäsi, saivat luottoa vekseliä vastaan (siihen aikaan vekseli
oli yleinen maksuväline toisin kuin
nyt). Kun vekseli erääntyi eikä maksua kuulunut, tehtiin uusi isompi
vekseli, jolla maksettiin ensin vanha
vekseli, ja loppuosa uuden vekselin
pääomasta, kuluilla vähennettynä,
jäi velallisille. Tätä uusittiin niin kauan, että velka oli kohonnut jo miljoonaan markkaan.
Kun pankin johto sai tässä vaiheessa tiedon asiasta, se kutsui
velalliset neuvonpitoon pääkonttoriin. Pankinjohtajan kysyessä velallisilta, että mitäs nyt tehdään,
nämä vastasivat: ”tehdään vekseli”. Vekseliä ei enää kuitenkaan uusittu, vaan velalliset saivat ehdottoman vankilatuomion, joka taisi olla
jossain kahden ja kolmen vuoden
väliltä.
Luotonanto oli tuohon aikaan tosi hulvatonta. Selvitettäessä myöhemmin toisen pankin asioita kävi
ilmi, että vakuudeksi suuresta velasta oli saattanut riittää lappu, johon oli kirjoitettu ”hyvä liikeidea”.
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Poliisirikosasioista
Apulaisvaltakunnansyyttäjä
Jorma Kalske kertoi poliisirikosasiain
järjestelyistä. Esimerkkitapauksena hän selvensi muun muassa julkisuudessa yhä olevaa Aarnio -vyyhteä ja sen tutkinnallisia kiemuroita.
Valtakunnansyyttäjänviraston
syyteasiainyksikössä toimii poliisirikosasioiden tutkintatiimi. Sen tehtävänä on esikäsitellä kaikki poliisimiehen tekemäksi epäiltyjä rikoksia
koskevat rikosilmoitukset, jotka on
kirjattu poliisin PATJA-tietojärjestelmään. Tiimiin kuuluu kaksi tutkinnanjohtajana toimivaa kihlakunnansyyttäjää ja kaksi poliisia. Tiimin
tehtävänä on mm. alustavin selvityksin seuloa ne ilmoitukset, joiden
perusteella ei ole syytä epäillä rikosta. Mikäli alustavan selvityksen perusteella näin ei voida päätellä, tiimi
siirtää kysymyksen tutkintakynnyksen ylittymisestä alueellisen syyttäjätutkinnanjohtajan käsiteltäväksi.
Syyttäjä toimii tutkinnanjohtajana
ainoastaan niissä tapauksissa, joissa rikoksentekijäksi epäillään poliisia. Alueellisia syyttäjätutkinnanjohtajia on 12.
Jos alustavassa selvityksessä käy
ilmi, että tutkintailmoituksen perusteella ei ole syytä epäillä polii-

simiehen syyllistyneen rikokseen,
tiimin tutkinnanjohtaja tekee päätöksen esitutkinnan toimittamatta
jättämisestä ja lähettää sen tiedoksi
kaikille asianosaisille.
Apulaisvaltakunnansyyttäjä ratkaisee muun muassa syyttäjälaitoksen yleistä hallintoa koskevat sekä
ylimmän syyttäjän toimenpiteitä
edellyttävät asiat. Valtakunnansyyttäjänviraston käsittelemät rikosasiat ovat yhteiskunnallisesti merkittäviä.
Pidetty luento herätti risteilyn aikana huomattavaa mielenkiintoa.

Käräjäoikeuksilla
oppimista
Käräjäoikeuksien valmiudet verkko- ja virtuaalirikosten osalta. Pirkanmaan käräjäoikeuden laamanni
Antero Nuotto muistutti, että käräjäoikeuksienkin on ymmärrettävä se, miten verkot toimivat. Tämä
edellyttää käräjäoikeuksilta verkkoja virtuaalimaailman yleisosaamista, mikä merkitsee opiskelua kaikilla
tasoilla. Nuoton mukaan osaamisen
taso nousee kyllä jatkuvasti, mutta
osaaminen paranee myös rikollisilla, jotka usein ovatkin virtuaalitaidoissa askeleen edellä.

Heikki Liljeroos
Oikeusministeriön hallinnonalan
organisaatioiden taloudellinen tilanne on kireä, eikä helpotusta
talouteen ole näkyvissä kuului oikeusministeriön apulaisosastopäällikkö Heikki Lijeroosin viesti lautamiehille. Viesti sisälsi lautamiesten
osalta myös sen totuuden, että aika näyttää, mitä tulevaisuus tuo tullessaan.
Liljeroosin keskeinen viesti oli se,
että oikeusministeriön hallinnonalan eri sektoreilla tarvitaan merkittävää toiminnan tehostamista ja
laajoja rakenteellisia uudistuksia,
jotta oikeusturva voidaan säilyttää.
Oikeudenhoidon uudistamisohjelmassa ehdotettujen toimenpiteiden toteuttamista jatketaan.
Maallikkotuomareiden olemassaoloa tulevaisuudessa Liljeroos ei
ryhtynyt ennustamaan, vaan hän
antoikin ymmärtää, että menossa
on edelleen oikeudenhoidon kaikkien osien tarkastelu ja tavoitteena
on toteuttaa vaaditut säästöt.
Muun muassa hallintomenoissa säästetään tehtäviä ja velvoitteita purkamalla ja myös eläkepoistuman myötä tapahtuvin säästöin.
Rakenteita uudistetaan edelleen.
Tavoitteena on saada vuonna 2016
aikaan 30 miljoonan euron säästö.

§§§
...
....
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Tunnustusta ahkerille
Syksyn koulutusristeilyllä luovutettiin herastuomari
Matti Laukkaselle kunniakirja yhdistyksen kunniajäseneksi myöntämisen johdosta. Laukkanen toimi pitkään puheenjohtajana ennen Jouni Elomaata. Hän
toimii edelleen Maallikkotuomari -lehden päätoimittajana.
Herastuomari Ilari Luojola sai tunnustusta mm. pitkäaikaisesta, hyvin tehdystä hallitustyöstä ja samalla
70-vuotisonnittelut. Kauko Vartiainen sai tunnustuslahjan Rovaniemen lautamiespäivien hyväksi tekemästään työstä.
Tunnustukset luovuttivat puheenjohtaja Jouni Elomaa ja järjestösihteeri Anu Heinänen.

Matti Laukkanen on yhdistyksen evp puheenjohtaja.

Hyvin tehtyä hallitustyötä Ilari Luojola.

Erinomaisesti hoidetut lautamiespäivät Rovaniemellä,
Kauko Vartiainen.

KOKOUSKUTSU

VUOSIKOKOUS
pidetään sunnuntaina 20.3.2016 klo 10.45 alkaen
Kokouspaikka:
Hotelli Cumulus Pinja, Satakunnankatu 10, 33100 TAMPERE
Kokouksessa käsitellään sääntöjen 10 §:ssä mainitut vuosikokousasiat.
Ilmoittautuminen kokoukseen alkaa klo 9.30-10.45
Vuosikokousaloitteet hallitukselle
Vuosikokoukselle tarkoitetut aloitteet on toimitettava kirjallisesti hallitukselle osoitettuna
15.1.2016 mennessä yhdistyksen järjestösihteerille:
Anu Heinänen, Matinniitynkuja 2 C 81, 02230 ESPOO
email: anu.heinanen@kotiposti.net
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Maallikkotuomarit kuninkaallisen
historian lähteellä
Tukholmassa kuninkaanlinnan eteläisen ja
itäisen osan kellariholveissa sijaitsevat Aarrekammio ja Kuninkaallinen varuskamari. Aarrekammiossa säilytetään valtakunnan regaaleja
ja arvokkaimpia arvomerkkejä. Varuskamarissa
on erittäin suuri Ruotsin kuninkaiden poliittista asemaa ja edustustehtäviä kuvastava esinekokoelma Kustaa Vaasasta Bernadotten kuningassukuun asti.
Osa syksyn koulutusristeilyn osallistujista
kävi tutustumassa varuskamariin ja samalla oli
mahdollista nähdä Tukholman muitakin historiallisia osia.

Kuninkaanlinnan varuskamarin näyttelyä pidetään kansainvälisestikin erittäin korkeatasoisena. Kuninkaallista
pukutyyliä.

Varuskamarissa on esillä myös mestausvälineitä. Näillä tylppäkärkisillä miekoilla on katkottu kauloja. Hirttäminen oli rahvaanomaisen väen teloitustapa, kuninkaallisissa piireissä teloitukset tapahtuivat yleensä miekoilla.
Miekkojen alla on osa teloitetun pääkalloa.

Varuskamarissa on mittava kuninkaallisten vaunujen kokoelma. Tässä loistokkaiden vaunujen hehkeintä kärkeä.

Suomen Maallikkotuomarit ry:n puheenjohtaja Jouni Elomaa esitteli varuskamaria ja sen esineistöä.
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Viron maallikkotuomariyhdistyksen puheenjohtaja Elle
Topaasia ja varapuheenjohtaja Merle Haruoja ovat tuttuja vieraita Suomen maallikkotuomariyhdistyksen koulutustapahtumissa.

Leskikuningatar Katarina Stenbock (1560) on esillä pahvikuvana.
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Lautamiestansseissa tutustutaan ja
vaihdetaan ajatuksia
Koulutuspäiviin
kuuluva tärkeä
vapaa-ajan osa on
lautamiestanssit.
Vuosien ajan
lautamiestansseja
tahditti muusikko ja
lautamies ht Jukka
Ohra-aho, nyt syksyn
koulutusristeilyllä
tanssittiin ilman
elävää musiikkia
teemalla
”lautamieslevytanssit”
ja tarjolla oli sekä
klassista että
modernimpaakin
musiikkia. Karaoke
oli erittäin suosittua.
Laulamassa kävi niin
lautamiehiä kuin
luennoitsijoitakin.
Kun lautamiestanssit
vetävät eri puolilta
Suomea asuvia
lautamiehiä (ja naisia),
syntyy illan aikana
myös asiapitoista
ajatustenvaihtoa.
Lautamiestansseja
pidetäänkin tärkeänä
vapaamuotoisten
tapaamisten ja
keskustelujen
areenana tiiviin
luentokokonaisuuden
vastapainoksi.
Lautamiestanssit
järjestettiin sekä
lauantai- että
sunnuntai-iltana
laivan ylimmässä
kerroksessa.
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Lainkäyttäjät kokoontuivat Porissa -myös
maallikkotuomareiden edustajat mukana

Tuomaripäivien
luennoitsijoita ja
osallistujia.

Vaasan hovioikeuden ja Satakunnan käräjäoikeuden järjestämä kaksipäiväinen tuomarikokous Porissa veti laintuntijoita oppimaan ja pohtimaan
oikeudenkäyntiprosessin kiemuroita. Päivien pääteemassa käsitteltiin todistelun muotoja, käytäntöjä ja perusteita. Tilaisuuden avajaistervehdykset esittivät Porin kaupunginjohtaja Aino-Maija
Luukkonen, Satakunnan käräjäoikeuden laamanni Martti Juntikka ja Vaasan Hovioikeuden presidentti Tapani Vasama.

Nimiä vieraskirjaan
kaupungintalolla.

Osallistujia olivat eri oikeustoimijoiden edustajat,
muun muassa hovioikeuden lainkäyttöhenkikökuntaa, syyttäjänvirastojen, oikeusaputoimistojen
ja asianajaliiton edustajia. Myös käräjäoikeuksien
maallikkotuomari- eli lautamiesedustajat olivat
mukana. Heitä edustivat Keski–Suomen käräjäoikeuden maallikkotuomarit Anna-Maija Aliranta ja Tuomo Kärnä. Kaikkiaan osallistujia oli lähes sata.
Maallikkotuomareiden edustaja Anna-Maija Aliranta piti päivien antia tärkeänä maallikkotuomareiden työn kannalta. Hän kiittääkin Keski-Suomen
käräjäoikeuden laamanni Tapani Koppista, mukana olleita tuomareita ja notaareja, jotka mahdollistivat lautamiesten mukanaolon.
(Luennoitsijoita: dosentti, laamanni Tatu Leppänen, dosentti, hovioikeudenneuvos Antti Tapanila, dosentti hovioikeudenneuvos Timo Saranpää, professori Dan Frände ja oikeusviestinnän
dosentti Tuula-Riitta Välikoski. )

§

Porin
raatihuone.

...
....

Kaupungintalolla.
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LAUTAMIESPÄIVÄT TAMPEREELLA 19. -20.3.2016

Tervetuloa Tampereelle!

Paikka:

Cumulus Hotelli Pinja, Satakunnankatu 10, Tampere

Seminaaripäivänohjelma: Talousrikokset
mutta myös monipuolisista yrittämisen ja työnteon mahdollisuuksista sekä aktiivisesta kulttuuritarjonnasta. Tampere on sopivan iso
ja vilkas, mutta myös sopivan pieni ja intiimi.

Tampere elää voimakkaita kasvun ja kehityksen vuosia. Kaupungin väkiluku kasvaa 2000 - 3000:lla
asukkaalla vuosittain ja tänä vuonna ylitämme 225 000 asukkaan rajapyykin.
Tampere on monissa tutkimuksissa ollut suosituin kaupunki, kun
suomalaisilta kysytään, mihin kaupunkiin he voisivat kuvitella muuttavansa asumaan. Se johtuu varmaankin hyvästä sijainnistamme,

Yksi kasvua selittävä tekijä on
Tampereen suosio opiskelijapaikkakuntana. Hyvä sijainti, kaksi yliopistoa ja kaksi ammattikorkeakoulua sekä lukuisa joukko muita
oppilaitoksia houkuttelevat yhä
uusia opiskelijoita Tampereelle. Noin 40 000 opiskelijaa tekee
Tampereesta nuorekkaan ja iloisen kaupungin, mutta myös korkean osaamisen keskuksen. Kansainvälistä väriä näkyy katukuvassa ja
esimerkiksi ruokapaikoissa entistä
enemmän. Manse on tänään yllättävän monikulttuurinen kaupunki.
Kaupungin kasvu näkyy myös rakentamisen vilkkaudessa. Rantaväylän tunneli on yksi Suomen
suurimpia rakennushankkeita tällä
hetkellä. Autot ohjataan tunneliin
Näsijärven ja Pyhäjärven välisellä kapealla kannaksella, jotta rannat saadaan viihtyisän asumisen ja
keskustatoimintojen käyttöön.

Suunnittelemme myös raitiotietä,
joka yhdistäisi suurimmat kaupunginosat, teknillisen yliopiston
ja yliopistollisen keskussairaalan
kaupungin keskustaan. Haluamme rakentaa Suomen toisesta kasvukeskuksesta sujuvan, mukavan
ja älykkään kaupungin, joka mahdollistaa työn, yrittämisen ja opiskelun.
Kasvavassa kaupungissa riittää
myös haasteita. Korkea työttömyys on niistä yksi suurimpia ja
myös ikäihmisten hoivan ja lasten ja nuorten palvelujen järjestämisessä riittää näinä tiukan talouden aikoina haasteita. Tartumme
niihin yhdessä tekemisen hengessä. Yhteisöllisyyden vahvistaminen
on hyvin tärkeää - isokin kaupunki koostuu pienistä yhteisöistä, joiden kautta asukkaat kiinnittyvät
kotikaupunkiinsa.
Toivotan kaikki lautamiehet tervetulleeksi Tampereelle viettämään
Lautamiesten koulutuspäivää ja
vuosikokousta!
Anna-Kaisa Ikonen
Tampereen pormestari

Lauantaina 20.3.2016
9.00 - 11.00

Osallistujien vastaanotto, ilmoittautuminen ja tulokahvit

11.00 - 11.15 LMP-tmk:n pj Ismo Leppänen, tervetulotoivotus ja
Lautamiespäivien avaus
Suomen Maallikkotuomarit ry:n pj lm Jouni Elomaa
11.15 - 11.50 Oikeusministeriön puheenvuoro
Ajankohtaiset uutiset Oikeusministeriöstä
11.50 – 12.30 Turun Hovioikeuden puheenvuoro
Hovioikeuden presidentti Timo Esko
Tähän jätetty aikaa kuulijoiden kysymyksille jos ei ole kysyttävää niin lounas alkaa 12.30
13.00-14.00 Lounas + Kahvit
14.00 - 14.30 Pirkanmaan KO:n esittely
Pirkanmaan käräjäoikeus, laamanni Antero Nuotto
14.30-15.00

Talousrikoksien oikeuskäsittely ja oleelliset asiat lautamiesten näkökulmasta
Pirkanmaan KO:n käräjätuomari Kimmo Valkiala

15.00 – 15.30 Talousrikokset syyttäjänä
Syyttäjä Kari Laaja
15.30-16.00

Talousrikokset asianajajana
Asianajaja Tommi Vähätalo

16.00-16.30

Loppukeskustelu ja päivän yhteenveto
Majoittuminen

18.00 - 19.30 Kaupungin vastaanotto: Museokeskus Vapriikki,
apulaispormestari
20.00 - 22.00 Illallinen

Tervetuloa Lautamiespäiville
Pirkanmaan Lautamiehet ry toivottaa maallikkotuomarit
tervetulleiksi Lautamiespäiville Tampereelle 19.-20.3.2016.
Ismo Leppänen puheenjohtaja
Lautamiespäivät 2016
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22.00 =>

Lautamiestanssit

sunnuntai 20.3.
7.00
9.00-9.30

Aamupala hotellissa
Lautamieskirkko Tampereen Tuomiokirkko

9.30-10.45
10.35
10.45=>
13.00

Ilmoittautuminen Vuosikokoukseen
Katsaus alkuvuoden tapahtumiin
Suomen Maallikkotuomarit ry:n puheenjohtaja Jouni Elomaa
Vuosikokous
Lautamiespäivien päättäminen

13.00

Lounas

ILMOITTAUTUMISLOMAKE

LAUTAMIESPÄIVILLE JA VUOSIKOKOUKSEEN
TAMPEREELLE 19. - 20.3.2016
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 ______________________________________

Istuntopaikka ___________________________________

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Osallistuminen lauantaina 19.03.2016
Osallistun
En osallistu
Hinta
�
�
- seminaari klo 11.00 – 16.30
- Tampereen kaupungin vastaanotto klo 17.30 – 19.00
�
�
Seminaaripaketin hinta sisältää tulokahvin, lounaan, iltapäiväkahvin ja kaupungin vastaanoton
45 € (perheen jäsen 48 €)
Illallinen klo 20.00 – 22.00
- illallinen
Osallistuminen sunnuntaina 20.03.2016
- lautamieskirkko Kaupungin Tuomiokirkossa klo 9.00 – 9.30
- ilmoittautuminen vuosikokoukseen klo 9.30-10.30
- vuosikokous Cumulus Pinja klo 10.45 –
- lounas klo 13.00 – 14.00

�

�

�

�

�
�

�
�

48 € (perheen jäsen 51 €)

30 € (perheen jäsen 33 €)
Hinta yhteensä 123 € (perheen jäsen 133 €)

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

Ympyröi ruoka vaihtoehto
Erityisruokavaliot: laktoositon � gluteeniton �

Puuta maailman huipulta

Liha
Kala
Kasvis
muu erityistoivomus: ___________________________________

Varaa osallistumismahdollisuus maksamalla seminaarimaksut alla olevalle tilille viimeistään 28.2.2016
Suomen Maallikkotuomarit ry: Nordea FI42 1029 3000 3198 54 viite 95617. Merkitse suorituksesi tähän

______ €

Lähetä tämä ilmoittautumislomake osoitteeseen:
Anu Heinänen, Matinniitynkuja 2 C 81, 02230 Espoo
email: anu.heinanen@kotiposti.net
Jälki-ilmoittautuneilta peritään 15 euron lisämaksu
 --------------------------------------------

Ympäristöä ja ihmistä kunnioittavaa puunjalostusta
asiakkaiden ja luonnon ehdoilla.
Ostamme puuta ympäri vuoden,
pyydä tarjous leimikostasi.

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

Yöpyminen on varattava itse Hotelli Cumulus Pinja 28.02.2016 mennessä, varauksen voimassaoloaika päättyy silloin.
Hotelli Cumulus Pinja, puh. +358 3 2392 2950, e-mail: pinja.cumulusrestel.fi Varauskoodi: LAUTAMIESPÄIVÄT
Yöpyminen Cumulus Pinja
Yövyn
En yövy
Hinta
- yhden hengen huoneessa
�
�
80 €
- kahden hengen huoneessa
�
�
94 € (2x 47 €)
Huonehinnat sisältävät buffet-aamiaisen, hotelliasukkaiden saunavuoron, internet yhteyden
Majoitus maksetaan suoraan hotelliin
Huonekaverin nimi, jos on tiedossa ____________________________________
Huonekaverin ilmoittautuminen omalla lomakkeella!
Majoitus maksetaan suoraan hotelliin
Hotelli Cumulus Pinja, Satakunnankatu 10, 33100 Tampere HUOM! varauksia kiintiöstä ei voi tehdä netin kautta.
Hotellin alakerrassa autopaikkoja rajoitettu määrä. P-paikat hotellin läheisyydessä ovat maksullisia.
Lautamiespäivien järjestelyjä koskeviin tiedusteluihin vastaa
Lautamies Ismo Leppänen +358 40 771 2840
Huom!
Tiedustele koulutuspäivän matka-avustusta käräjäoikeudeltasi!
18

19

Kirjoituskysymyksiä
Hannu Laitinen
Käräjätuomari,
osastoryhmän johtaja
Pohjois-Savon käräjäoikeus

Otsikko muistuu mieleen hovioikeusajalta. Hovioi
keudessahan se, miten kirjoitetaan, nousee joskus keskeisimmäksi osaksi ratkaisua. Jos esittelijä
kirjoitti vaikkapa meikkipussi, niin kyllä joku jäsen
korjasi sen kosmetiikkalaukuksi.
Olen kirjoittanut lukuisia pakinoita oikeusjutuista,
mutta olen tarkoituksella jättänyt kertomatta kaikkein hurjimmista, joita olisi paljonkin. Asianomistaja tai vainajan omaiset saattaisivat tunnistaa jutusta itsensä tai läheisensä, mikä ei ehkä tuntuisi
miellyttävältä, varsinkaan jos tapahtuma esitetään
koomisessa valossa. Siitä, että vastaaja tunnistaisi
itsensä, ei ole niinkään suurta vaaraa, koska murhamies vain ylpeilisi huomion kohteena olemisesta. Eräissä tapauksissa saattaisi rasistikorttikin
alkaa heilua, koska osapuolina on usein esimerkiksi mustalaisia. Myös muutoin saattaa henkilöiden
tunnistettavuus olla ilmeistä.
Mainituista syistä pyrin taas muistelemaan vain
harmittomia pikku juttuja.
Kuulin juuri erään poliisijutun, joka on kaiken lisäksi tosikin. Poliisille oli tullut hälytys ja kun poliisipartio tuli paikalle, he tapasivat noin kuusivuotiaan pikkupojan. Hälytyksen syyn tiedusteluun
poika oli vastannut ” no kun äet vittuiloo tuas”.
Mainittua rumaa sanaa, josta nyt näyttää kyllä tulevan jo hyväksyttyä yleiskieltä, olen joskus itsekin
käyttänyt istunnossa. Kuten hyvin tiedetään, uhrin myötävaikutus voi johtaa vahingonkorvauksen
sovittelemiseen. Pahoinpitelyjutuissa esitetään
usein vaatimus korvauksen alentamisesta selkään-
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sä saaneen oman käyttäytymisen vuoksi. Minulla
on näihin hyvin yksinkertainen ja selkeä linja, jonka olen sanonut nuorisollekin. Eli: vittuilu ei johda
korvauksen sovittelemiseen, mutta kyllä se, jos on
ensin itse aloittanut tappelun. Ratkaisu tulee julistaa niin, että kansa ymmärtää. Asiat ovat loppujen
lopuksi paljon yksinkertaisempia kuin kuvitellaan.
Tulevaisuudessa tulee vaikeuksia siitä, että asiakkaiksi tulee entistä enemmän maahanmuuttajia,
joista osa on luku- ja kirjoitustaidottomia. Minullekin tuli kirjallisessa menettelyssä ratkaistavaksi törkeä liikenteen vaarantaminen, jossa kuskilta, afgaanimieheltä oli otettu kortti pois. Nykyään
tulisi syytekirjelmä ja muitakin asiakirjoja kääntää
vastaajan kielelle, joka sinänsä jo voi olla hankalaa, jos kieli on harvinainen. Tässä tapauksessa ei
asiakirjoja kuitenkaan käännetty, koska mitäpä lukutaidoton sellaisilla tekisi. Tieto välittyi kuitenkin
pakolaisohjaajan kautta ja saatiin sakko tuomittua
ja ajokortti palautettua, kun se oli jo ollut poliisin
hallussa riittävän ajan.
Käräjäoikeuksien vähentäjien tulisi muuten ottaa huomioon se, että maahanmuuttajat tuovat
muassaan uusia juttuja, joiden käsittely haastamisesta alkaen mm. kielivaikeuksien vuoksi, on
työläämpää. Jos muuttajien osalta pääpaino on
nuorissa miehissä, tulee lisäystä siksikin, että rikoksiin syyllistyy nimenomaan nuoret miehet.
Syrjäytymisvaarakin on lähellä. Näkeehän vaikkapa Tukholman käräjäoikeuden juttulistoissa, että
Svenssoneita ei ole vastaajina niin paljon kuin heitä väestössä muuten on.

Satakunnan maallikkotuomareiden delegaatio kävi elokuussa Tallinnassa ja tutustui
muun muassa Viron oikeusjärjestelmään.

Satakunnan maallikkotuomarit tutustuivat
Viron oikeusjärjestelmään
Satakunnan maallikkotuomarit ry:n
delegaatio kävi elokuussa 2015 Tallinnassa tutustumassa muun muassa Viron oikeusjärjestelmään ja
Harjun käräjäoikeuteen, lautamiestyöskentelyyn ja tulkkauspalvelujärjestelyihin. Harjun käräjäoikeudessa työskentelevä analyytikko
Riina Männyk vastaanotti vieraat
käräjäoikeuden pääistuntosalissa.
Virossa ensimmäisen oikeusasteen
tuomioistuimia ovat käräjäoikeus
(maakohus) ja hallintotuomioistuimet (haldukohus). Toisen oikeusasteen tuomioistuimet ovat piirituomioistuimet (ringkonnakohus)
ja ylin oikeusaste on korkein oikeus
(riigikohus).

Harjun käräjäoikeudessa noin 60
tuomaria
Harjun käräjäoikeus on yksi neljästä käräjäoikeudesta, joka toimii kolmessa eri toimipaikassa. Satakunnan maallikkotuomareiden
käyntikohteena oli Liivalaia tänavan oikeustalo, jossa käsitellään
noin 10 000 rikkomus- ja rikosasiaa
vuodessa.
Analyytikko Männyk Riinan mukaan Harjun käräjäoikeudessa työskentelee noin 60 tuomaria ja 14 kokopäivästä tulkkia, jotka hoitavat
myös käännöstöitä ja joiden työkielinä on viro–venäjä. Tarvittaessa
muun kielen tulkkauspalveluja hankitaan ostopalveluina, ja mikäli tuo-

mari tai sihteeri on kielitaitoinen ja
osaa esim. venäjää tai englantia, se
toki helpottaa työskentelyä.

Virolaisten lautamiesten
toimikausi on 4 vuotta
Lautamiesten toimintakausi Virossa on 4 vuotta. Lautamiesten ikävaatimus on 25–70 vuotta, edellytyksenä myös ei konkurssi-, eikä
rikostaustaa. Viime vaalien jälkeen
Harjun maakunnan kolmesta kunnasta lautamiestehtäviin ei löytynyt
riittävästi halukkaita. Tavoitteena
oli saada 150 nimeä lautamieslistaan, mutta saatiin vain 116, joista
uusia lautamiehiä on 92.
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Kihakunnansyyttäjä Jyri Nikander:

Syyttäjän arkea säästöpaineiden puristuksessa

Vierailun lopussa tutustimme Liivalaia tänavan oikeustaloon ja sen arkistohuoneisiin, kävimme parissa
pienemmässä istuntosalissa ja näimme tuomareiden ja tulkkien työskentelytiloja.

Harjun käräjäoikeudessa työskentelevä analyytikko Riina Männyk
vastaanotti vieraat käräjäoikeuden pääistuntosalissa.
Käräjäoikeuden istunnossa on aina
1 tuomari ja 2 lautamiestä. Tuomariston kokoonpano voi koostua pelkästään naisista, kun lautamiehistä
2/3 on naisia. Istunto alkaa yleensä
klo 9.00, päättyen viimeistään klo
18.00. Videoyhteys on mahdollista.

Haasteita järjestelyissä
Analyytikon mukaan tulkkaus- ja
lautamiesjärjestelyissä on omia
haasteita, esim. jos lautamies ei saa
työnantajalta poissaololupaa tai silloin, kun kyse on harvinaisesta tulkkauskielestä ja on vaikea löytää ko.
kielen tulkki.
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Harjun käräjäoikeus isoissa rikosjutuissa, joissa on ennakoitavissa useampia istuntoja, pyrkii varmistamaan lautamiesten osallistuminen
istuntoihin, huomioiden, että kesken juttua lautamiestä ei voi vaihtaa. Pääsääntöisesti rikosjuttu tulee
olla käsiteltynä vuodessa jutun laajuudesta riippumatta; poikkeukset
ovat harvinaisia.

usta ja päivärahaa, jos on saanut
kutsun käräjäoikeuden istuntoon,
esim. suomalainen on asiamiehenä ja vahingon kärsijänä.

Käräjäoikeusyhteistyötä

Suurkiitos onnistuneesta matkasta Harjun käräjäoikeuden analyytikko Männyk Riinalle ja Satakunnan maallikkotuomarit ry:n
puheenjohtaja Heilimä Jannelle.

Käräjäoikeus tekee yhteistyötä
myös naapurimaiden kanssa kuten
Latvian ja Suomen. Todistajan on
mahdollisuus saada matkakorva-

Vierailun lopussa tutustuimme
Liivalaia tänavan oikeustaloon ja
sen arkistohuoneisiin, kävimme
parissa pienemmässä istuntosalissa ja näimme tuomareiden ja tulkkien työskentelytiloja.

Syyttäjälaitoksen tehtävänä on
huolehtia rikosoikeudellisen vastuun toteuttamisesta Suomessa.
Kyse on valtion ja järjestäytyneen
yhteiskunnan perustehtävästä, jota
syyttäjälaitos esimerkiksi esitutkintaviranomaisten ja tuomioistuinten
ohella toteuttaa. Yhteiskunta, jossa
rikoksista ei seuraa rangaistusta ja
jossa ihmiset, yritykset sekä organisaatiot eivät pääse ongelmitta oikeuksiinsa ei voi kunnolla toimia.
Tässä mielessä voidaan ajatella,
että toimiva syyttäjälaitos tuottaa
sellaisia hyvinvointipalveluita, joilla
on yhteiskunnan ja yksilön kannalta
hyvin laajat myönteiset heijastevaikutukset. Nämä heijastevaikutukset
luovat perustan myös pitkäjänteiselle yritystoiminnalla, työpaikoille
ja osaltaan myös toimivalle peruspalveluverkostolle.
Myös yksittäisellä syyttäjällä on
varsin hieno tehtävä. Yksittäisen
syyttäjän tehtävänä on toteuttaa
rikosoikeudellista vastuuta käsiteltävänään olevassa asiassa tasapuolisesti, joutuisasti ja taloudellisesti
asianosaisten oikeusturvan ja yleisen edun edellyttämällä tavalla. Kokemukseni mukaan tätä tehtävää
syyttäjät poikkeuksetta toteuttavat
tärkeästä roolistaan oikealla tavalla ylpeinä, tehtäväänsä arvostaen ja
vastuunsa tuntien.
Syyttäjälaitoksen
käsittelemissä
asioissa on kyse eri osapuolille erityisen merkittävistä asioista, jopa
asioista, joiden asianmukainen hoitaminen vaikuttaa osapuolten koko
loppuelämään. Ja kuten aiemmin
jo todettua, yksittäisten ihmisten
tärkeiden asioiden ohella kyse on
myös yhteiskunnan toimivuudesta
ja toimintaympäristöstä. Tällaisten
asioiden hoitamiseen ei voi suhtautua välinpitämättömästi tai asioita
väheksyen.

Syyttäjän työ on jo itsessään raskasta. Useimmiten kyse on kuitenkin
ikävistä ja henkisestikin kuormittavista asioista. Työkuorma on suuri ja siitä ei tutkitusti selviä niin sanotussa normaalityöajassa. Lisäksi
syyttäjä tekee päivittäin vastuullisia
useiden ihmisten elämään vaikuttavia päätöksiä. Työtään syyttäjä hoitaa, sinänsä onneksi, virkavastuulla
Onko syyttäjänpalvelut sitten kalliita? Tähän voi suoraan vastata, että eivät. Syyttäjät ovat suorittaneet
oikeustieteen ylemmän korkeakoulututkinnon ja suurin osa syyttäjistä
on myös auskultoinut ja saanut varatuomarin arvon. Lisäksi syyttäjillä
on laaja työkokemus ja onpa meitä useampaakin korkeakoulututkintoa työssään hyödyntäviä syyttäjiä
virassa.
Syyttäjä myös tekee keskimäärin selvästi virastotyöaikaa pidempää työpäivää. Tästä huolimatta

syyttäjien palkat ovat lakimiesammattikunnassa sieltä maltillisemmasta päästä. Kun huomioidaan,
että ilta- tai viikonloppulisiä saatikka ylityökorvauksia ei makseta,
niin todellinen tuntiansio muodostuu varmasti jopa varsin pieneksi. Tämä kaikki onkin koko suomalaisen yhteiskunnan käytössä
lähes ilmaiseksi, eikä suomalaiset
maksa tästä palvelusta vuositasolla kuin alle 8,50 euroa. Päivätasolla tämä kai tekee noin 0,025 euroa.
Kun puhutaan kestävyysvajeen kuromisesta ja vuosilomapäivistä, niin
ainakin itsestäni tuntuu, että syyttäjä on kyllä vuosien varrella näihin
talkoisiin kovastikin osallistunut ja
lomansa syyttäjä on ansainnut.
(Kirjoittaja Jyri Nikander on kihlakunnansyyttäjä ja Suomen syyttäjäyhdistyksen hallituksen jäsen)

Teksti ja kuvat: Su Ran Kim
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Katsaus Espoon Lautamiehet ry:n toimintaan
Baltic Queenillä

Alkuviikko on Meritansseja,
loppuviikko tico tico!
Tallinnasta nautit paluupäivänä jopa
neljä tuntia. Mikä sinua huvittaa?
Löydä oma risteilysi ja varaa:
tallink.fi/22h tai 0600 157 00.

Vierailimme Helsingin yliopiston
Hjelt-instituutin Oikeuslääketieteen
osastolla, jossa yhteiskunnallisena
palvelutoimintana tehdään oikeuslääketieteellisiä ruumiinavauksia,
oikeuskemiallisia määrityksiä, DNAanalyysejä, isyystutkimuksia ja kliinisiä oikeuslääketieteellisiä tutkimuksia. Helsingin oikeuslääkäriasemalla on toiminut yli 55 vuotta
ympärivuorokautinen oikeuslääkäripäivystys, joka perustuu Helsingin yliopiston ja Helsingin, Espoon
ja Vantaan kaupungin solmimaan
sopimukseen.
Oikeuslääkäriasemalle on keskitetty Suur-Helsingin alueen poliisin
ja tulliviranomaisten oikeuslääketieteen virka-apupyyntötutkimukset.
Näitä ovat mm. liikennejuopumustutkimukset (alkoholi, huumaavat
aineet), huumekuriirien, pahoinpitelyjen ja seksuaalirikosten uhrien ja
epäiltyjen tutkimukset sekä vainajan
ulkotarkastukset tapahtumapaikalla tai oikeuslääketieteen osastolla.
Monituntisen vierailun aikana saimme kattavan kokonaiskuvan osaston
toiminnasta.

Kävimme Espoon kaupungin
teatterissa katsomassa Kuka pelkää
Virginia Woolfia? Eli tuon todella
vetävän, käänteissään jopa yllättävän notkean tulkinnan Edward Albeen mestariteoksesta. Se tarjosi
näyttelijöiden säihkettä ja saumattomasti suihkahtelevaa pyörähtelemistä.
Kauniina kevätiltana teimme
metsäretken Nuuksion Haukkalammelle. Siellä nuotion ääressä vaihdoimme ajatuksia ja nautimme
luonnonkauneudesta sekä nuotiossa käristetyistä herkuista.
Oman koulutuspäivän pidimme
Kartanokylpylä Kaisankodin histo
riallisesti arvokkaassa, mutta silti kodikkaan tunnelmallisissa puitteissa.
Aloitimme päivän yhteisellä buffetaamiaisella kartanorakennuksessa. Päivän ensimmäinen luennoitsija oli Helsingin Diakonissalaitoksen
Kuninkaankallion yksikönjohtaja
Mika Paasolainen.
Hän kertoi meille yleistä Diakonissalaitoksesta, joka on yleishyödyllinen säätiö. Se muodostaa

tytäryhtiöineen yhteiskunnallisen
konsernin, joka tuottaa monipuolisia sosiaali-, terveys-, ja koulutusalan palveluja. Sen asumispalveluiden lähtökohtana on ihmisarvon
kunnioittaminen.
Diakonissalaitoksessa toteutetaan Asunto ensin -periaatetta, jonka mukaan asunto on perusoikeus,
jota ei tarvitse ansaita ja että asunto luo perustan ihmisen kuntoutumiselle. Siksi siellä ei edellytetä
asukkaalta elämäntavan muutosta
eikä esimerkiksi aseta päihteettömyyttä asunnon saamisen ehdoksi. Tarjolla on ympärivuorokautista
tuettua asumista, tehostettua tuet
tua asumista ja palveluasumista eri
elämäntilanteissa oleville miehille
ja naisille. Heidän taustaansa kuuluu usein pitkäaikainen asunnottomuus, päihde- ja mielenterveysongelmat sekä vaikeudet sosiaalisissa
suhteissa. Yhteisö rakentaa hyvää
arkea.
Pitkäaikainen matalan kynnyksen
asuminen antaa hyvät mahdollisuudet tukea asukasta löytämään omat
voimavaransa ja kuntoutumaan

(0600-puhelut 1,75 €/vastattu
puhelu + aina pvm/mpm).

20151009_Tallink_BQ_Maallikkotuomari_150x200.indd 1
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Lautamiehet sahailemassa.
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Kymenlaakson käräjäoikeuden lautamiehet
kesäretkellä Mikkelin vankilassa

Lounaalle siirtyessämme
tutustuimme lautamies
Jarkko Huttusen kaukoohjattavaan
kamerakopteriin.

Valtionsyyttäjä Juuso Hämäläinen
kertoi esitutkintayhteistyöstä erityisesti vaativissa ja pitkäkestoisissa
jutuissa.

ja myös siirtymään kevyempiin asumispalveluihin aina kun se on mahdollista. Kuntoutuksen perustana
on asukkaan, henkilökunnan ja yhteisön muiden jäsenten keskinäinen luottamus.

Rikosasioita

Yksikönjohtaja Mika Paasolainen
kertoi Diakonialaitoksen rakenteesta ja tehtävistä.

Tauon jälkeen vuorossa oli Rikos
komisario Kari Siivo Länsi-Uudenmaan poliisilaitokselta. Hänen osuudessaan painopiste oli JR -ryhmissä,
mutta saimme kuulla myös huume-,
omaisuus- ja IT-rikollisuudesta sekä
laittomaan maahanmuuttoon liittyvästä tiedosta.
Lounaalle siirtyessämme tutustuimme lautamies Jarkko Huttusen
kauko-ohjattavaan kamerakopteriin. Maittavan buffetlounaan jälkeen Valtionsyyttäjä Juuso Hämäläinen kertoi esitutkintayhteistyöstä
erityisesti vaativissa ja pitkäkestoisissa jutuissa.

Koulutuspäivän osallistujia.
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Iltapäivän ensimmäisestä osuudesta vastasi Rikosylikonstaapeli Mikko Osala Länsi-Uudenmaan
poliisilaitokselta. Hän esitteli tarkkailun ja teknisen tarkkailun toimintaa.
Päivän päätteeksi laamanni Olli
Saunanoja
tutustutti
meidät
Todistusoikeuden uudistuspakettiin. Kuulimme myös ajankohtaiset
terveiset käräjäoikeudesta, jossa
toimitiloja on uusittu ja avoimien
ovien päivää vietetään marraskuun
loppupuolella.
Vierailimme myös Suojelupoliisissa, jossa kuulimme ajankohtaiskatsaukset Suojelupoliisista yleensä ja terrorismitilanteesta sekä
Suojelupoliisin lausunto- ja laillisuusvalvonta-asioista.
Lähdemme marraskuun lopulla Tallinnaan, jossa jäsenistön kesken juhlistamme yhdistyksemme
35-vuotispäivää. (Kirjoittaja: Katri Alén-Niskasaari / Espoon Lautamiehet ry. puheenjohtaja)

Kymenlaakson käräjäoikeuden lautamiehet tekivät kesäretken Mikkelin vankilaan, jossa vankilan apulaisjohtaja Arto
Räsänen esitteli vieraille vankilan uutta osaa ja sen tiloja. Päämajamuseo ja Lokkimuseo kuuluivat myös lautamiesten
tutustumiskohteisiin. Kuvassa vasemmalta Tuula Rantamo, Susanna Nurmilaukas, Kirsi Niskala, Leena Inkilä, Henry Jokivuori, Maini Oinonen ja Jouni Liimatainen. (Kuva: Helena Sorvo)

Herastuomariksi nimittäminen
Lukiessani lehden 1/2015 pääkirjoitusta, ja päästyäni sen viimeiseen
kappaleeseen, tunsin piston sydämessäni. Lukiessani eteenpäin tuli
muitakin tuntemuksia.
Tiedostan hyvin, että olen eräs
näistä, jotka ovat puhuneet herastuomariksi nimittämisestä. Jos tässä pääkirjoituksessa viitataan minuun, niin minua on ymmärretty
aika lailla väärin.
Joku joskus jossain valitsi minut
yhdistyksen edustajaksi Itäisellä
Uudellamaalla. Itse en ollut osallisena siinä prosessissa. Koska aktiivisena koulutuksissa kävijänä, ja siellä
mm. muiden kanssa keskusteltuani,
tiedän että yleensä herastuomarin
arvo on saatu noin kymmenen vuoden palveluksen jälkeen. Käytännössä näin tapahtuu lähes kaikissa
käräjäoikeuksissa, paitsi meillä.

Olen siis yrittänyt vaikuttaa
siihen, että käytäntö Itä-Uudellamaalla saataisiin vastaamaan
valtakunnan yleistä käytäntöä.
Pääkirjoituksesta sain sen kuvan, että yhteyttä ottaneet ovat ihmetelleet, koska itse saisivat herastuomarin arvon. Olen kyllä tiedostanut
että omat yhteydenottoni on voitu
tulkita tittelin vonkaamiseksi itselleni, ja siksi olen aika monelle todennut, että minut voidaan aivan hyvin jättää ilman kyseistä arvonimeä.
Se olisi varmaankin aivan hyvä asia,
koska silloin ilkeät kielet eivät voisi väittää minun toimineen omahyväisesti.
Olen hyvin tietoinen siitä, että käräjäoikeuksien laamannit yksin päättävät koska ja kenet nimittävät. Mutta olen myös elänyt siinä
uskossa, että oman käräjäoikeute-

ni laamanni ei ole täysin tietoinen
muitten käräjäoikeuksien yleisestä käytännöstä. Siksi olen lobbaillut.
Käräjäoikeudet, ja tietenkin
muutkin oikeudet Suomessa, pyrkivät olemaan ulospäin tasapuolisia, ja ovat siinä käsitykseni mukaan
hyvin onnistuneetkin. Oikeudessa
asioineet ovat saaneet objektiivista
ja tasapuolista kohtelua. Olisi mielestäni vain kohtuullista, että sama
tasapuolisuus toteutuisi myös sisäänpäin, tässä tapauksessa maallikkotuomareihin nähden. Tulkitsen
tämän arvostuskysymykseksi.
Luettuani pääkirjoituksen viimeisen kappaleen vielä pariin otteeseen, voin vain todeta että lobbailuni loppuvat tähän.
Ystävällisin Terveisin Kari Mervasto
Maallikkotuomari Itä-Uudenmaan
käräjäoikeus
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Herastuomarinimityksiä Oulun käräjäoikeudessa
L ähde

tunnelmalliselle

JOULUMATKALLE

Oulun käräjäoikeuden laamanni Ville Konsén on 28.8.2015 myöntänyt herastuomarin arvonimen 15 lautamiehelle. Haapaviita Merja, Hahto Markku, Halonen Paula, Harju Matti, Hepokangas Auli, Jokela-Lantiainen Ritva, Junttola Martti, Kaisto Antti, Kurki Ahti, Mäkäräinen Jussi, Oikarinen Kaisa, Pelkonen Paula, Raitio Heini, Törrö Pekka ja Ylilauri Kerttu. Kuvasta puuttuvat Ahti Kurki ja Ritva Jokela-Lantiainen. (Laamanni
Ville Konsén viides oikealta)
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RIIKA 4 pv, 23.-26.12.

199€

TARTTO 4 pv, 23.-26.12.

189€

(sis. jouluaaton illallinen)

Joensuun Seudun Lautamiesyhdistys Kuopion vankilassa
Joensuun Seudun Lautamiehet Ry
teki koulutusvierailun Kuopion vankilaan 23.9.2015. Isäntänä toimi vankilanjohtaja Harri Pohjolainen, hän
esitteli Rise toimintaa ja Kuopion
vankilan toimintaa.
Pietari Brahen aikana vuonna
1656 rakennettiin Kuopioon vankien
säilytyspaikaksi vankikistu. Kruununeli lääninvankila aloitti toimintansa
vuonna 1780 eli samoihin aikoihin
kun Kuopion kaupunki perustettiin. Nykyisellä paikallaan Kallaveden
rannalla vankila on sijainnut vuodesta 1829 lähtien. Ensin rakennettiin
arkkitehti Carl Ludwig Engelin suunnittelema kolmikerroksinen kivinen
rakennus, jonka keisari Aleksanteri I
oli määrännyt rakennettavaksi käydessään Kuopiossa vuonna 1819.
Rakennus oli historiallinen jo valmistuessaan, koska tuolloin Suomi
sai ensimmäisen arkkitehtorista identiteettiä ja vallitsevaa vankeinhoitoideologiaa vastaavan vankilarakennuksensa. Ensimmäinen ja toinen
vankilarakennus valmistuivat samalle paikalle 50 vuoden välein. Kolmas
ja nykyinen, pääosin vuoden 2010 aikana peruskorjattu punatiilistä rakennettu nelikerroksinen ristinmuotoinen vankila valmistui vuonna 1888 eli
58 vuotta edeltäjäänsä myöhemmin.
Kuopion vankila on 93-paikkainen
suljettu laitos, jonka yhteydessä on
20-paikkainen vapauttamisyksikkö.
Keskivankiluku vuonna 2013 oli suljetulla puolella 97 ja vapauttamisyk-

!
joulumatkalle

(sis. jouluaaton illallinen)

ST. OLAV -HOTELLI
TALLINNA

239€

4 pv, 23.-26.12.
(sis. 3 x 3 ruokalajin illallinen)

JOULUNALUSMATKALLE
BERLIINI 4 pv, 26.-29.11.
BUDAPEST 4 pv, 26.-29.11.
GDANSK 4 pv, 3.-6.12.
Joensuun Seudun Lautamiehet ry 23.9.2015 Kuopion vankilassa. Vasemmalta
Hannes Rossi pj, Jouko Varis, Ritva Silvennoinen, Harri Pohjolainen vankilanjohtaja, Mika P. Peuhkurinen, Arto Laatikainen ja Osmo Kareinen.
sikössä 18. Kuopion vankilaan tulevat vangit ovat tyypillisesti kotoisin
Keski-Suomen, Pohjois-Karjalan ja
Pohjois-Savon maakuntien alueelta.
Kuopion vankilassa on sekä tutkintaettä vankeusvankeja.
Kuopion vankilassa työskentelee
noin 75 henkilöä, joista valtaosa on
valvontatehtävissä. Vankien ohjattu
toiminta koostuu työtoiminnasta ja
opiskelusta.
Työtoimintaan kuuluu käsityöalan
valmentavaa työtä, kiinteistöhoidon
ja kirjaston töitä. Suljetun vankilan
puolella voi suorittaa peruskoulu- ja
lukio-opintoja, vankilan ulkopuolella avovankilaosastolta käsin lukio- ja
yliopisto-opintoja sekä ammatillisia
opintoja.

Tilastojen mukaan vangeista 41 %
istuu alle 3 kk tuomiota ja Kuopion
vankilassa toimii ns. arviointiyksikkö,
joka arvioi vankien soveltuvuutta eri
laitoksiin ja toimintoihin.
Tältä pohjalta voisi ajatella, että
Pyhäselän vankila toimisi jatkossakin
tutkintovankilana. Pyhäselkään olisi järkevä perustaa erillinen ns. avovankila tyyppinen osasto, jota voisi vahvistaa näillä noin 3 kk istuvilla
vangeilla, jotka eivät vaatisi vankilanjohtaja Harri Pohjolaisen mukaan
niin vahvaa vankilaympäristöä kuten
mm. Kuopion vankila on.
(Mika P. Peuhkurinen)

ITÄVALLAN
ALPPIMAISEMAT
4 pv, 26.-29.11.

KÖÖPENHAMINA
4 pv, 10.-13.12.

PRAHA 4 pv, 26.-29.11.
WIEN 4 pv, 2.-5.12.

579€
599€
579€

VON STACKELBERG -HOTELLI,
TALLINNA

299€

4 pv, 23.-26.12.

(3 ruokalajin illallinen,1 h saunavuoro, joululahja)

VIHULAN KARTANOJOULU

319€

4 pv, 23.-26.12.

(sis. illallinen, tanssit, allasosaston käyttö, rekiajelu)

BRATISLAVA

959€

4 pv, 23.-26.12.

1159€
559€
559€
699€

Hinnat alk./hlö sis. lennot Helsingistä, lentokenttäkuljetukset kohteessa, majoituksen 2hh
aamiaisin sekä kaupunkikierroksen/retkiä ja
osalla matkoista yhteisiä ruokailuja.

GARMISCH-PARTENKIRCHEN
5 pv, 23.-27.12.

ITALIAN ALPIT

5 pv, 23.-27.12.

PRAHA 4 pv, 23.-26.12.
PUOLA, Gdansk-Wejherowo
5 pv, 23.-27.12.

ROOMA 5 pv, 24.-28.12.

1129€
1259€
669€
799€
979€

Myyntipalvelu: 010 2323 200, ma–ke 8–19, to–pe 8–17, su 10–14.30 • matkapojat.fi
Palvelumaksu 0€ netistä, 10€ muutoin. Puhelut 8,35 snt/puh +3,2 snt/min, matkapuh. 19,2 snt/min. Hinnat ovat alkaen-hintoja /hlö • Alk.-hintaa ei kaikilla lähdöillä .
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Suomen Maallikkotuomarit ry, Finlands Lekmannadomare rf
Hallitus 2015
Puheenjohtaja
Varapuheenjohtaja
Järjestösihteeri
Jäsen
Jäsen
Jäsen
Lautamiespäivät 2016

lautamies Jouni Elomaa, Virusmäentie 96 C, 20300 TURKU
puh. 040 725 4386,
jelomaa@fkf.fi, puheenjohtaja@maallikkotuomarit.fi
lautamies Ralf Asplund, Högmossgränden 3, 01380 VANDA
ruotsinkielinentoiminta, puh. 040 535 6888.
ralf.asplund@primafix.fi
lautamies Anu Heinänen, Matinniitynkuja 2 C 81, 02230 ESPOO
sihteeri, tarvikemyynti, koulutuspäivävastaava, jäsenasiat. puh. 050 365 6896,
anu.heinanen@kotiposti.net, jasensihteeri@maallikkotuomarit.fi
lautamies Anna-Maija Aliranta, Laajavuorentie 1 B 35, 40740 JYVÄSKYLÄ
puh. 040 524 1709.
anna-maija.aliranta@avainfacta.fi
herastuomari Helena Sorvo, Rahikkalantie 45, 47200 ELIMÄKI
puh. 040 554 3058,
helenasorvo@gmail.com
herastuomari Sisko Perttunen, Kemijärventie 664 b, 98510 SAUNAVAARA
puh. 040 771 6691,
sisko.perttunen@suomi24.fi
Pirkanmaan lautamiehet ry pj. Ismo Leppänen, puh. 040 771 2840
ismo.leppanen5@gmail.com

HALLITUKSEN ULKOPUOLISET TOIMIJAT
Taloudenhoitaja ja Maallikkotuomari -lehden päätoimittaja
herastuomari Matti K. Laukkanen, Alakiventie 1 D 57, 00920 HELSINKI
puh. 040 413 5000,
laukkanen.masa@luukku.com
Maallikkotuomari -lehti, tiedottaja
toimittaja Kari Mustonen, Salpakankaantie 9 A 24, 15860 Hollola
puh. 0400 821 427,
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Liity jäseneksi: Suomen Maallikkotuomarit ry, Finlands Lekmannadomare rf
Täytä jäsentietolomake ja postita osoitteeseen:
Suomen Maallikkotuomarit ry, jäsensihteeri Anu Heinänen, Matinniitynkuja 2 C 81, 02230 Espoo
Tai täytä lomake sivulla: www.maallikkotuomarit.fi
Sukunimi

Etunimi

synt.aika
 olen aloittanut lautamiehenä v.

 nimitetty herastuomariksi v.

Osoite
Postinumero ja postitoimipaikka
Toimituskuluina lisätään 7 € (tai 12 € standaarin lähetys)
Tilaukset:
www.maallikkotuomarit.fi > Lautamiestuotteet
tai sposti: jarjestosihteeri@maallikkotuomarit.fi

Puhelin
Käräjäoikeus
Istuntopaikka
Äidinkieli

12.5.2013 ahe

30

Teknisistä syistä värit kuvissa eivät täysin vastaa todellisia, kullatut ovat kullanvärisiä

sähköposti

 suomi

Päiväys ja allekirjoitus

 ruotsi

 muu, mikä
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Suomen Maallikkotuomarit ry:n
jäsenedut ja jäsenyys

Jäsenet saavat liittymislahjana § -muotoillun jäsenmerkin!
Jäsenhintainen osallistuminen Lautamiespäiville ja Koulutusristeilylle
Mahdollisuus lisätä ammatillista osaamista maallikkotuomarina
Maallikkotuomari -lehden kaksi numeroa / vuosi kotiin kannettuna
Lautamiestuotteita 20 % alennuksella
- Lautamies- ja herastuomarimerkit ja -korut ym. tarvikkeet
- Tuotteita myös lahjoiksi ja ystävillesi
- Katso tuotekuvat lehden sivulla 30 ja www.maallikkotuomarit.fi > Lautamiestuotteet
 Sopimusyhtiöiden jäsentarjouksia, laivaristeilyjä ja majoituspalveluja






Viking Line
Tarjoaa päivittäin useita reittivaihtoehtoja ja eri pituisia risteilymatkoja osoitteesta:
http://www.vikingline.fi/edut/lautamiehet.
Lisätietoja ja varaukset myyntipalvelusta p. 0600 41 577 tai osoitteesta: www.vikingline.fi.
Tallink Silja ja Club One
Tarjoaa Smt ry:n jäsenille liittymisen Club One -jäseneksi kanta-asiakasohjelman Silver-tasolle. Katso edut
www.clubone.fi ja liity Club One asiakkaaksi www.clubone.fi/erikoisliittyminen Slm ry:n jäsennumerolla
10777. Jos olet jo Bronze -tason jäsen, ilmoitathan Club One -kanta-asiakasnumerosi: erikoisliittymiset@
tallinksilja.com. Varaukset Club One p. 0600 152 68. Siljan Club One-kortilla myös saat alennusta Tallinnan Kaubamajan liikkeistä.
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.
Restel Hotel Group:n edut Smt ry:n jäsenille v. 2015 ovat valittavissa 49 hotellissa kautta Suomen:
Cumulus-, Rantasipi-, ja Holiday Inn hotellit, Hotelli Seurahuone Helsinki, Hotelli Atals Kuopio ja Crowne
Plaza Helsinki.
Restel Hotel Group tarjoaa Slm ry:n jäsenille sopimushinnan niin liike- kuin vapaa-ajan matkustamiseenkin.
Jäsenet ovat oikeutettuja käyttämään liikematkustuksessaan Restelin Hansel tai julkishallinnon hintoja
hotellista riippuen. Edusta on mainittava varausta tehtäessä. Varaukset ja tarkemmat hintatiedot
myyntikeskuksesta p. 020 055 055 tai sähköpostilla my.reservation@restel.fi

Linkit sopimusyhtiöiden vaihtuville sivuille löytyvät osoitteesta:
www.maallikkotuomarit.fi > Jäsenedut

LIITY JÄSENEKSI!

Jokainen käräjäoikeudessa toimiva tai toiminut lautamies voi liittyä Suomen Maallikkotuomarit ry:n jäseneksi.
Voit ilmoittautua jäseneksi netissä: www.maallikkotuomarit.fi > Liity jäseneksi
tai lähetä Liity jäseneksi -lomake tämän sivun kääntöpuolelta jäsensihteerille.
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