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Pääkirjoitus

Muistioita ja
mietintöjä
Alkuvuoden aikana on järjestömme keskeinen tehtävä jälleen kerran ollut toimia lausuntoautomaattina ja
yrittää oikeuttaa lautamiesjärjestelmän olemassaoloa
Suomessa. Jo tammikuussa saimme lehdistä lukea,
kuinka Oikeusministeriöstä oli tullut julkisuuteen arviomuistio ”oikeusprosessien keventämisestä.” Tiedotusvälineet nostivat tuosta ”keventämisestä” ja ”virtaviivaistamisesta” esiin vain yhden asian: lautamiehistä on
luovuttava ennemmin tai myöhemmin. Järjestelmästä
luopuminen toisi noin kahden miljoonan euron säästöt. Järjestelmän säilyttämiselle ei ole enää oikeudellisia perusteita.
Muutama päivä tuon arviomuistion ilmestymisestä,
Oikeusministeriö sentään huomasi pyytää myös lautamiesten näkemystä. Tosin jäi sellainen maku, että
mielipidettämme kysyttiin vain muodon vuoksi. Eihän
lautamiehillä ole enää mitään annettavaa, kuten Tuomariliiton edustajakin on todennut. Omasta kokemuksestani tiedän, etteivät näin ajattele läheskään kaikki
tuon liiton jäsenet. Monet kokeneet tuomarit haluavat
edelleen työskennellä lautamiesten kanssa.
Elämme suomalaisen oikeusjärjestelmän kannalta
vaarallisia aikoja. Juristien valta on kasvanut, ja samalla sokaissut heidät itsensä valtaisalla omahyväisyydellä
ja korvaamattomuuden hybriksellä. On enää yksi pieni
hiertävä kivi kengässä, oikeuden maallikkojäsenet. Kun
näistä päästään eroon, ei kukaan enää kyseenalaista
ammattikunnan omaneduntavoittelua. Julkisuudessa
ei saa sanoa ääneen, millainen korruption riski tässä piilee. Unohdetaan, että valta voi sokaista ”arvostetuimmankin” ammattikunnan.
Länsimaisen oikeusjärjestelmän kulmakiviä on, että
oikeuden hoitamiseen osallistuvat myös kansan keskuudesta valitut naiset ja miehet. On totta, että enää
ei lautamiesten rooli ole juurikaan paikallistuntemuksen tuomisessa oikeuteen. Aivan yhtä totta on, etteivät maallikot ole juridiikan ammattilaisia. Sitä eivät ole
myöskään lakeja säätävät kansanedustajat. Mutta oikeuden jakaminen ei ole pelkästään pykälien tulkintaa. Keskeistä on sen arvioiminen, mitä on tapahtunut,
minkä seurauksena on oikeuteen päädytty. Yleinen elämänkokemus on suureksi avuksi arvioitaessa näitä kysymyksiä, ja sitä mikä lain antamissa puitteissa on kohtuullinen ja oikeudenmukainen seuraamus. Kysymys
on ensisijaisesti kansalaisen oikeusturvasta.

Helmikuussa oli vuorossa hallituksen esitys uudeksi
Tuomioistuinlaiksi ja siihen liittyväksi lainsäädännöksi. Tällä kertaa oli pari viikkoa aikaa antaa lausunto n.
400-sivuisesta lakipaketista. Suuri osa koski tuomarien
koulutusjärjestelmän kehittämistä. Tässä paketissa ei
lautamiesten asemaa mitenkään kyseenalaistettu. Sitä
vastoin yksi positiivinen uudistus siihen sisältyi. Toteutuessaan laki edellyttää myös lautamiehiltä, kuten tähän asti ammattituomareilta, sidonnaisuuksien ilmoittamista. Tämä lisää oikeusjärjestelmämme ja samalla
maallikkotuomareiden uskottavuutta, avoimuutta ja
läpinäkyvyyttä. Sellaista ei koskaan ole liikaa oikeusjärjestelmässämme. Muuten lausuntoja antaneet tahot pitivät lakipaketin valmistelua vielä kovin keskeneräisenä.
Puheenjohtajan arki on pitkälti tällaisten muistioiden ja mietintöjen ja niistä annettavien lausuntojen parissa puurtamista. Tänä keväänä poikkeuksellisen paljon on toki ollut myös niihin liittyvää median
kiinnostusta ja annettuja haastatteluja. Positiivinen
näkyminen on tarpeellista juuri nyt, sillä kuten Oikeusministeriön edustaja on todennut, lautamiesten
tulevaisuus on poliittinen päätös. Jokainen lautamiehiin liittyvä ikävä uutinen väärinkäytöksistä on naula arkkuumme. Valitettavasti niiltäkään ei ole vältytty. Tulevaisuudessa täytyy ilmeisesti ryhtyä antamaan
lautamiehille koulutusta mm. some-käyttäytymisestä.
Positiivista julkisuutta tarvitaan vähintään kymmenkertainen määrä. Meillä kun ei ole resursseja samanlaiseen lobbaamiseen vallan käytävillä, kuin juristien
ammattijärjestöillä. Jokainen meistä voi kuitenkin vaikuttaa naapureihinsa, sukulaisiinsa sekä valitsemiimme poliittisiin edustajiin ja näiden mielipiteisiin.
Periksi emme anna. Nyt jos koska meitä tarvitaan
suomalaisen oikeusjärjestelmän palveluksessa.
Jouni Elomaa
puheenjohtaja
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Maallikkotuomareiden
lautamiespäivät Tampereella

Maallikkotuomareiden lautamiespäivät järjestettiin Tampereella 19.
- 20.3.2016. Koulutuspäivä- ja vuosikokouspaikkana toimi Museokeskus
Vapriikki, Alaverstaanraitti 5, eli melkein Tampereen ydinkeskustassa.
Seminaaripäivän ohjelmassa olivat lauantaina 19.3.2016 talousrikokset. Varsinainen ohjelma alkoi kello 11. Pirkanmaan käräjäoikeuden
lautamiesyhdistyksen puheenjohtaja Ismo Leppänen toivotti osallistujat tervetulleeksi ja lautamiespäivät avasi Suomen Maallikkotuomarit
ry:n puheenjohtaja Jouni Elomaa.
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Klo 11.15 oli oikeusministeriön puheenvuoro. Ajankohtaiset uutiset oikeusministeriöstä kertoi apulaisosastopäällikkö Heikki Liljeroos.
Hän kertoi oikeudenhoidon uudistumisohjelmasta. ”Niukkenevat kehykset” oli puheenvuoron ydinsanoma. Oleellista on, että vuoteen 2019
mennessä on luvassa melkein 20
miljoonan euron supistus vuoden
2015 tasosta. Liljeroos kertoi monisanaisesti tuomioistuinten keskushallinnon uudistamisesta. Esille pääsivät KKO:n ja KHO:n yhdistäminen
(Korkein oikeus + Korkein hallintooikeus). Mahdollisesti uudistus tuo
tullessaan muutoksen, jonka jälkeen
Suomessa on 20 käräjäoikeutta.
Myös mahdollinen lautamiesjärjestelmän lakkauttaminen tai lautamiesten vähentäminen tuli esiin.
Lautamiesten yhdistyshän on pyrkinyt vaatimaan läpinäkyvyyden ja
luottamuksen arvostamista oikeusprosesseissa. Muutoksista Liljeroos
sanoi, että ne ovat ”poliitikkojen käsissä” ja totesi, että ”virkamiesten
puolella ei ole kovin suuria intohimoja lautamiesjärjestelmän lakkauttamiseen”. Hän myös painotti, että
”ei tule olemaan ihan helppoa poliitikoille tehdä ratkaisua.” Muista on-

gelmista Liljeroos totesi esimerkiksi:
”Ongelma on istuntojen peruuntuminen.” Sen vuoksi hän kannattaa
videokuulemisten ottamista käyttöön. Esiin nousi myös turvapaikanhakijoiden asioiden käsittely, sekä
sen aiheuttama uusi tilanne ja kuormitus oikeuskoneistolle.

Klo 11.50 oli Turun Hovioikeuden
puheenvuoro, jonka piti Hovioikeuden vt. presidentti Asko Nurmi. Hän
käytti paljon huumoria luennollaan.
Asia oli kuitenkin asiaa. Aluksi Nurmi totesi, ettei HO:ssa ole lautamiehiä. Hän kertoi hovioikeuden historiasta. Ensimmäinen istunto pidettiin
Turun linnassa jo 31.10.1623 ja hovi-

oikeuden ensimmäinen presidentti
oli Nils Bielke. Esiin pääsi myös muinainen presidentti Kurki, aateloituna Gurg.
Nykyisin voidaan sanoa, että Hovioikeuden presidentti on hovioikeuden päällikkötuomari. Hovioikeuden presidentti johtaa hovioikeuden
toimintaa ja tässä tarkoituksessa
mm. huolehtii hovioikeuden tulostavoitteiden toteutumisesta, valvoo
oikeusperiaatteiden soveltamisen
ja laintulkinnan yhdenmukaisuutta hovioikeuden ratkaisuissa, määrää hovioikeuden lainkäyttöhenkilökunnan osastojaosta sekä huolehtii
siitä, että hovioikeus asianmukaisesti valvoo alaisiaan tuomioistuimia.
Hovioikeuden presidentti toimii hovioikeuden täysistunnon puheenjohtajana. Lisäksi hän osallistuu
ratkaisutoimintaan toimimalla hovioikeuden osaston istunnon puheenjohtajana siinä määrin, kun hänen
muut tehtävänsä sen sallivat.
Asko Nurmen esityksen sisältönä
oli mm. kaavakuva tuomioistuimista, hovioikeuden tehtävien täsmennys, Turun hovioikeuden historiaa,
Turun hovioikeuden osastot, taulukko hovioikeuksien tavoitteista
vuodelle 2016, henkilötyövuodet ja
niiden muutokset, hovioikeuksien
asiamäärien kehitys vuosina 20062015, saapuneet ja ratkaistut asiat
vuosina 2005 - 2015 Turun hovioikeudessa, asian käsittely hovioikeudessa, jatkokäsittelylupa ja niihin
liittyvää asiaa, sekä lopuksi hovioikeuksien tulevaisuus ja asema lainkäytössä.
Melko alussa luentoaan Asko
Nurmi esitti myös hienon kuvan,
jossa oli Kuninkaallinen valtakirja Turun hovioikeuden perusta-

miseen, annettu Tukholmassa
15.6.1623. Myös lopuksi oli upea kuva hovioikeuden leimasta. Hovioikeuksien tavoitteista Nurmi kertoi
taulukon tuella, että Turun HO on
saapuneiden juttujen määrän mukaan toiseksi suurin heti Helsingin
HO:n jälkeen. Ratkaisuja Helsinki hoitaa parhaiten, nopeimmat päätökset tekee Itä-Suomen HO ja taloudellisin hovioikeus on Vaasan HO.
Turun HO tekee kyllä hienoa työtä ja
tuottaa toivon mukaan tasaista laatua, sillä se on lähes kaikilla muuttujilla mitattuna ”toiseksi paras”.
Asko Nurmi puhui myös tärkeää
asiaa todistajan luotettavuudesta ja
ajan vaikutuksesta todistajan muistamiseen. Valehtelija muistaa myöhemmin paljon tarkemmin mitä tapahtui, kun taas totta puhuva alkaa
jo unohtaa asioita. Nurmi piirsi asiasta selkeän yksinkertaisen kuvaajan fläppitauluun. Yleistäen voidaan
siis väittää, että jos todistaja muistaa tarkasti tapahtuneen jo ajankin
päästä, hän mitä todennäköisimmin
valehtelee.
Nurmi kertoi myös hauskan yksityiskohdan täysistunnossa tapahtuvasta kättelyprotokollasta. Presidentin takaa ei saanut kulkea. Sääntö
pohjautuu entisaikaan, sillä silloin
oli vielä miekat ja muut astalot normiasia. Näin pidettiin huoli, ettei kenellekään tullut kiusausta ”käyttää
miekkaa”.
Tilastoista hän muisti vielä kertoa osuvan vertauksen: ”Tilasto on
kuin katulamppu. Siihen on helppo
nojata, mutta se valaisee vain tietyn
alueen.” Asko Nurmen esityksen jälkeen oli varattu aikaa kuulijoiden kysymyksille. Kyselysession jälkeen oli
lounas.
Klo 14.00 oli Pirkanmaan KO:n esittely, jonka piti laamanni Antero
Nuotto. Pirkanmaan KO:n esittelyn
ohessa hän puhui muun muassa riidattomista asioista eli summaarisista asioista. Toiminnan tasoa ja luonnetta hän vertaili prosenttiluvuin.
Juttujen peruuntuminen on jonkin
sortin ongelma. Vertailusta ilmeni, että Pirkanmaalla peruuntuneita juttuja on 22,5% kun taas Helsingissä yli 35%. Nuotto myös ihmetteli
sitä, että asianajajat haluavat valittaa hoviin, vaikka vain 21,3% pää-

töksistä muuttuu hovissa. Onko tässä kyse asianajajien juttuhimosta ja
siihen liittyvästä rahastuksesta vai
aidosta asiakkaan palvelun halusta ja tarpeesta, siihen Nuotto ei ottanut kantaa. Lopuksi Pirkanmaan
käräjäoikeuden laamanni Antero
Nuotto totesi suhteellisen vaatimattomasti ykskantaan, että ”Tampere
on tehokas”.

Klo 14.30 luennon aiheena oli talousrikoksien oikeuskäsittely ja oleelliset asiat lautamiesten näkökulmasta. Luennon piti Pirkanmaan
KO:n käräjätuomari Kimmo Valkiala. Hän kertoi monisanaisesti ja
avartaen niitä oleellisimpia asioita,
joita hänen mielestään lautamiesten tulisi ottaa huomioon talousrikosasioiden käsittelyssä.
Oleellista hänen mukaansa on
etenkin tietää ja ymmärtää, mitä
on tapahtunut. Valkialan taikasanat
ovat: ”Mistä on kysymys?”. Tuo asia
selviää pitkälti muutamalla oleellisella kysymyksellä. Onko hävitetty omaisuutta? Onko veroja jätetty
maksamatta? Tässä vaiheessa Valkialan mukaan ei ole ollenkaan niin
oleellista miettiä summia, ettei ajatus lähde liikaa harhailemaan oleellisista asioista. Summat tietysti omalta osaltaan vaikuttavat ratkaisuun, ja
mahdollisen tuomion muoto ja pituus mietitään sitten myöhemmin.
Ensin siis pitää selvittää ”mitä on tapahtunut”.
Erityisesti talousrikoksissa päätökseen vaikuttavia asioita ovat
muun muassa, onko vastaaja tahallisesti tai tahattomasti aiheuttanut tilanteen, jonka vuoksi on tullut
maksukyvyttömäksi? Tämäkin vastaus perustuu kysymykseen ”mistä
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Tampereen kaupungin vastaanotto

on kysymys?”. Erityisesti Valkiala
painotti myös sitä oikeudellisen toiminnan faktaa, että asioiden pitäisi mennä tyyliin ”jutut ratkaistaan
vain annetulla aineistolla”.

Klo 15.00 Talousrikokset olivat taas
luennon aiheena, mutta tällä kertaa syyttäjän näkökulmasta tutkittuna. Syyttäjä Kari Laaja kertoi yleisellä
tasolla talousrikoksien syyttämisen
problematiikasta. Vuonna 2008 verotulot putosivat, kertoi Laaja. Eli pudotus, josta alkoi kustannusten karsiminen syyttäjälaitoksessa. Syyttäjä
voi ja joutuu usein luopumaan syytteistä tai joutuu rajoittamaan tutkintaa, koska se muutoin aiheuttaisi
niin paljon kustannuksia. Sopimisesta on nyt tehty virallisesti mahdollista, Laaja totesi. Hän kertoi myös
aikomuksesta keskittää syyttäjävirastoja, jonka seurauksena saattaa
olla vain yksi syyttäjävirasto koko
Suomessa.
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Klo 15.30 oli kiinnostava ja huumoriakin sisältänyt luento, jossa saimme seurata asianajajan kommentointia sekä talousrikoksiin liittyvistä
asioista yleensä että erilaisista stereotypioista. Esitys oli mielenkiintoinen. Talousrikosten kanssa asianajajana ja avustajana paljon toimiva
asianajaja Tommi Vähätalo laittoi
ajatusmyllyn jauhamaan. Luennon
jälkeen jäi pohtiva maku suuhun ja
vähintäänkin oli saanut oivalluksen
siitä, että talousrikokset ovat hyvin
usein kaikkea muuta kuin mustavalkoisia juttuja.
Vähätalo muistutti kuulijoita siitä, että tutkintamateriaalia ja muuta
paperia saattaa talousasioissa kertyä
jopa tuhansia sivuja. Niistä ydinasian löytäminen on oleellista ja haastavaa, mutta niiden avulla olisi myös
helpompaa sotkea juttua. Vähätalo ei kuitenkaan innostunut juttujen
sotkemisesta vaan vakuutti omalta osaltaan, että avustavat asianajajat kyllä haluavat saada juttuihin selvyyden.

Konkurssi ja siihen mahdollisesti
liittyvä verorikos tai syyte niistä viittaa usein velallisen epärehellisyyteen. Vähätalo avasi kuinka talousrikoksiin melko usein ajaudutaan.
Osin kyseessä on monesti laiton osakaslaina. Yrittäjä ei useinkaan ole kirjanpidon asiantuntija ja koko yritystoiminnan haasteiden runsaus
ja määrä on saattanut ajaa yrittäjän täysin loppuun, jolloin hänellä ei
enää riitä voimia eikä haluakaan kirjanpidon pitämiseksi edes jollain tavalla hallussa.
Ongelmana on usein se, että laiton yrityslaina haluttaisiin epäselvän tilanteen jälkeen kirjata ensin
palkoiksi, mutta koska siitä ei ole
enää varaa eikä mahdollisuutta tehdä ennakonpidätystä, yritetään keksiä jotain muuta. Usein on samalla
jo jotain ulosotossa ja entistä velkaa on kertynyt jo liikaakin. Oleellista talousrikoksen tutkinnassa ja päätöksenteossa tuomion suhteen on
myös pyrkiä selvittämään, onko kyseessä ollut pysyvä vai väliaikainen
maksukyvyttömyys. Tommi Vähätalo kertoi konkreettisia esimerkkejä, kuinka tunnusluvut eivät todellakaan kerro aina koko totuutta.
Tunnustusoikeudenkäynneistä
Tom
mi Vähätalo totesi, että toisinaan ja liian usein nykyinen lainmukainen tunnustaminen aiheuttaa
hankaluuksia järkevää tunnustamiseen, joku muutoinkin toteutuisi.
Klo 16.00 oli loppukeskustelu ja päivän yhteenveto, jossa puitiin monisyisesti mutta lyhyesti esillä olleita
asioita ja luentojen sisältöjä.

Tampereen kaupungin lakimies Jouko Aarnio
18.00 - 19.30 oli Tampereen kaupungin vastaanotto Museokeskus
Vapriikissa. Puheiden ja ruokailun
jälkeen oli tilaisuus tutustua Vapriikissa 14.8.2016 asti jatkuvaan
Jääkauden jättiläiset -näyttelyyn.
Hieno näyttely on tukeva tietopaketti jääkauden luonnosta ja olosuhteista, maailman vanhimmasta tunnetusta taiteesta ja ihmisten
elämästä. Siellä pääsi kasvokkain
niin mammutin, sapelihammaskissan kuin villasarvikuononkin kanssa. Aidonkokoiset eläimet takasivat
museoelämyksen myös lautamiehille, joille mm. selvisi, kuinka iso
on mammuttivauva ja miten pitkät ovat sapelihammaskissan torahampaat.
Jääkauden jättiläiset -näyttely
on sekoitus luonnontiedettä, arkeologiaa ja historiaa. Mukana on
alkuperäisiä arkeologisia löytöjä,
esineitä ja luita, mutta myös tutkimukseen perustuvia malleja ja ennallistuksia, joiden avulla asiaan voi
nyt tutustua elämyksellisesti.
Jääkauden suurten saalistajien ja
kasvinsyöjien lisäksi Vapriikissa kerrotaan ihmisen selviytymisestä jääkauden muuttuvissa olosuhteissa.
Oman osion näyttelyssä saavat Karijoen Susiluolan löydöt.
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Lautamiespäivien lopuksi pidettiin vuosikokous

ENALJ 2016 seminaari Gdanskissa
Puolan oikeusministeri Lukasz Piebiak
korosti tervetulopuheessaan maallikkotuomareiden merkitystä oikeusvaltiossa. Puolassa lautamiesten
asema on kirjattu perustuslakiin, joten ei ole huolta, että koko oikeusjärjestelmä ajautuisi politikoinnin takia saman koulukunnan käsiin ja näin
oikeuslaitos etääntyisi kansasta. Hyvänä esimerkkinä hän piti ruotsalaista järjestelmää, joka toimii monella oikeustasolla. Puheen sisältö toi myös
esiin Englannin lautamies- eli rauhantuomari-järjestelmän, joka toimii kustannustehokkaasti. Eurooppalainen
yhteistyö eri maiden maallikkotuomareiden kesken helpottaa yhteisten laPuolan Maallikkotuomareiden puPuolan oikeusministeri Lukasz Piebiak
heenjohtaja Jerzy Zabkiewiecz pitää kien soveltamista ja kasvattaa luottamusta
yhteistoimintaan
EU:n
alueella.
avajais-ja tervetulopuhetta ja toivottaa tervetulleeksi kaikki osanottajat.

Vanha hallitus jatkaa

 Kolmas oikealta Gdanskin
HO:n varapresidentti Jacek
Grela, kolmas oikealta
Saksan Brandenburg- Berlin
puheenjohtaja Bettina Cain,
joka oli mukana myös ENALJ:n
perustavassa kokouksessa
Helsingissä 2009.
Auli Hepokangas

Pirkanmaan Lautamiesyhdistyksen edustajat LMP2016 toimikunnan jäsenet
luovuttivat lipun LMP2017 puheenjohtaja Katri Alén-Niskasaarelle Espooseen.
 Etualalla puolalainen professori Dr hab. Piotr W.
Juchacz Uniwersytet im.A.Mickiewicka w Poznaniu
sekä suomalaiset ENALJ-edustajat järjestösihteeri Anu
Heinänen ja pj Jouni Elomaa ja päätoimittaja.
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Keskellä Puolan oikeusministeri Lukasz Piebiak keskittyy
avajaistilaisuuden juhlapuheeseen. Etualalla Gdanskin kaupungin johtoa. Noin 90:n maan EU-maallikkotuomareita, luennoitsijoita sekä kutsuvieraita osallistui seminaariin

Itävallan Rainer Sedelmeyer , joka oli myös 2009 perustavassa kokouksessa Helsingissä, taustalla Saksan Heinz
Winkler ja hänen takanaan Hasso Lieber

Hansakillan ENALJ.n ulkomaalaisia osallistujia.

Tuomari Joanna Wisniewska-Kolodziejczyk
(ote luennosta)

Maallikkotuomarien rooli
Vaikka maallikkotuomarit eivät ole
lakimiehiä, niin me virkatuomarit arvostamme heidän osallistumistaan tuomioistuimen kokoonDr hab. Piotr W. Juchacz Uniwersytet im. A. Mickiewicka w Poznaniu
panossa. Maallikkotuomareilla on
Dr hab. Piotr W. Juchacz:
tä Länsi-Euroopan maihin, kun läh- elämänkokemusta ja eräänlainen
(lyhennetty teksti)
tökohdat huomioidaan. Julkisessa ”tuore” näkökulma, joka on usein
keskustelussa korostetaan demo- erittäin hyödyllinen. Joskus maalPuheessani on kolme teesiä, jotka
kratisoitumisen ja avointen proses- likkotuomarit näyttävät olevan
koskevat tuomareita ja heidän osalsien lisäämistä julkiseen oikeuslai- herkempiä kuin ammattituomarit
arvioitaessa uhrien ja tekijöiden tilistumistaan oikeudenkäyttöön:
tostoimintaan.
Ensimmäinen teesi on se, että PuoKolmas teesi on seurausta toisesta lannetta. Maallikkotuomarien läslassa on puutetta ympäristökysy- että tällä hetkellä Puolassa pitäi- näolo lisää myös prosessin avoimysten arvioinnista.
si aloittaa laaja julkinen keskustelu muutta
Toinen teesi:
oikeusjärjestelmän ja lakisäädösten
On tarpeellista lisätä siviilien osaluudistamisesta kuten myös kansalistumista eri tuomioistuinten toilaisten osallistumisesta oikeudenmintaan. Viime vuosina olemme
hoitoon ja asioista on tehtävä myös
voineet todeta Puolan lähentymisesityksiä oikeusministerille.
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EU:n MAALLIKKOTUOMARIJÄRJESTÖN ENALJ:n
varapuheenjohtajaksi valittiin Jouni Elomaa
ENALJ- pitämässään vuotuisessa kokouksessaan Gdanskissa, Puolassa päätti valita
toiseksi varapuheenjohtajaksi Suomen Maallikkotuomareiden puheenjohtajan Jouni Elomaan. Jouni Elomaa kutsuttiin
Suomessa vuonna 2009 pidetyn kokouksen jälkeen mukaan
kansainvälisen Maallikkotuomari-foorumin tehtäviin, jossa
hän toimikin muutaman vuoden sihteerinä.
Nyt puheenjohtajiston muodostaa Unkarin, Pohjois-Irlannin ja Suomen edustajat.
Vas. sihteeri Mechthild Baumann Eu-Akademy Berlin.Unkarin II-vpj. Melina Vágàny.
Pohjois-Irlannin pj. Delia Devil, I-vpj. Jouni Elomaa Suomi.
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Ammattituomari ja lautamiehet

kär
Maallikkotuomareina
äjäoikeudessa -

Österbo

Lek

käräjäoikeudessa

ikeuden lautamiehet

Pohjanmaan käräjäo

10 v. 2015

Anders Brunberg

Lekmannadomare i ting

srätten

Maallikkotuomareina

Ammattituomari johtaa oikeusjutun käsittelyä. Hänellä on juridinen
vastuu ja hänellä on tähän pitkä
koulutus. Kuitenkin hän istuu monia rikosjuttuja kahden maallikon
kanssa, joilla mahdollisessa äänestyksessä on yksi ääni niin kuin ammattituomarillakin. Halusin kuulla
kokeneen ammattituomarin näkemyksen tästä joten keskustelin
Pohjanmaan käräjäoikeuden käräjätuomarin Ilkka Ylösen kanssa.
Maallikkojen käyttö tuomioistuimessahan ei rajoitu Suomeen vaan
myös muualla Euroopassa sekä esimerkiksi Yhdysvalloissa käytetään
yleisesti tuomioistuimissa maallikkoja, vaikka tehtävät ovat erilaisia.
Ilkka Ylönen mitä mieltä olet lainopillisena tuomarina tästä?
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- Erilaisten oikeusjärjestelmien vertailussa tulisi olla varovainen silloin,
kun kysytään yksittäistä asiaa. Lautamiesjärjestelmän osalta kuitenkin
voi todeta, että sellaisen olemassaolo mainituissa maanosissa ja useissa oikeusvaltioissa osoittaa, että
lautamiesten osallistuminen tuomiovallan käyttämiseen on tarpeellista.
Niin ja se osoittaa että yhteiskunta haluaa säilyttää mahdollisuuden
vaikuttaa oikeuskäsittelyyn vaikka
oikeuslaitos on itsenäinen. Lautamiehet toimivat oikeuden jakajina
ennen kuin ammattituomarit astuivat kuvaan. Suomen lautamiesjärjestelmällä on satojen vuosien perinteet kuten Ruotsilla, heillähän on
sama lähtökohta. Mitä mieltä olet
Suomen lautamiesjärjestelmästä?

- Suomen lautamiesjärjestelmä on
kokenut suuria muutoksia virkaurani aikana. Näistä muutoksista mielestäni käräjäoikeuksien perustamisen yhteydessä vuonna 1992 luotu
järjestelmä oli onnistunut. Sen jälkeen, nimenomaan tällä vuosituhannella, lautamiesten käyttöä on
ensin vähennetty ja nyt lautamiesten lukumäärääkin on pienennetty.
Näistä viimeisimmistä muutoksista
en enää ole aivan samaa mieltä ja ne
olisi saanut jäädä ainakin osittain tekemättä. Kolme lautamiestä oli hyvä
määrä. Olen myös kokenut, että lautamiehistä on ollut minulle selvästi
enemmän hyötyä kuin haittaa, minkä vuoksi niiden käyttöä muutoinkaan ei olisi tullut niin paljoa vähentää. Virkatuomarin työ on nykyisin
mennyt melko yksinäiseksi puurtamiseksi, minkä vuoksi on hyvä saada
vaihtaa ajatuksia edes silloin tällöin
järkevien ihmisten kanssa. Tarkoitus
ei ollut, että lautamiehiä ei käytetä
ollenkaan niissä jutuissa, jonka tuomari voi itse yksin istua, mutta säästösyistä näin on jouduttu toimimaan.
Se on varmasti totta että monimutkaisissa tapauksissa on hyvä että
käsittelyn aikana voi yhdessä pohtia asioita ja lautamiesten talonpoikaisjärki on käsite. Sanoit että
lautamiesjärjestelmä on kokenut
muutoksia vuosien varrella, nyt
säästetään ja muutoksia tulee varmasti jatkossakin. Onko meidän
lautamiesjärjestelmässä kehitettävää ja jos on, niin mitä?
- Palaisin itse kolmen lautamiehen
järjestelmään, mikäli lautamiehet
sitä itse toivoisivat. Kahden lautamiehen järjestelmässä vastuu henkilöityy turhan paljon ja onko järjestelmän perusta, mm. vaatimus
kansan luottamuksesta ja maallikoiden näkemyksen esille tulosta, jo hämärtymässä ? Taitaa kuitenkin olla, että paluuta vanhaan ei enää ole.
Toivottavasti seuraava “kehitys” ei
ole taas lautamiesten käytön vähentäminen.

Käräjätuomari Ilkka Ylönen
Toivossa on hyvin elää. Käytännössä, minkälaista on istua lautamieskokoonpanossa? Millä tavalla se
palvelee ja tukee sinun työtäsi vai
pitkittääkö se käsittelyä kun joudut selvittämään tilannetta kahdelle maallikolle?
-Lautamieskokoonpanossa on mukava istua juttua. On parempi, että
samaa todistelua seuraa kolme silmä- ja korvaparia yhden sijaan. Monesti olen jonkin yksityiskohdan joutunut tarkistamaan lautamiehiltä
ja aina olen apua saanut. Käsittelyn pitkittymisen osalta totean, että selostan yleensä seuraavan asian
ongelmakohtia lautamiehille muutamalla sanalla jo ennen kuin pääkäsittely alkaa ja tuomioharkinnassa joskus joutuu selostamaan jotain
juridista asiaa hetken ajan. Aikaa
niihin menee kuitenkin yleensä vain
muutamia minuutteja, joten merkityksellisestä pitkittymisestä ei ole kysymys. Tämä keskustelu auttaa lisäksi monesti pääkäsittelyn päätteeksi
tapahtuvaa tuomion julistamistilannetta. Hyödyt ovat siis suuret ja haitat hyvin pienet.
Ja keskustelu myös selkeyttää ajatuksia ja edistää sillä tavalla käsittelyä ja saattaa siten itse asiassa
säästää aikaa. Tuomioistuin ei kui-

tenkaan pääse valitsemaan lautamiehiään vaan sen tekee yhteiskunta. Mitkä ovat sinun toivomuksesi?
Mitä odotat hyvältä lautamieheltä?

tä istuntoaan. Mutta harjoiteltavaa
löytyy edelleenkin kaikilla, sekä uusilla että vanhoilla. Mitä lautamiehen sinun mielestäsi tulisi varoa?

- Hyvä lautamies ilmoittaa ajoissa
käräjäoikeudelle mahdollisesta esteestä. Hän tulee ajoissa istuntoon,
jossa hän on avoimin mielin ja hyvässä vireystilassa. Hänelle ei tule
kiirettä istunnon aikana esim. muiden menojen johdosta. Hänellä ei
ole ennakkoasennetta asiaan tai asianosaiseen. Lautamies on myös rauhallinen eikä hän paljasta olemuksellaan mielipidettään. Jos istunnon
alussa tai sen aikana tulee esiin ongelma, hän ilmoittaa siitä rauhallisesti puheenjohtajalle. Erityisesti esteellisyyskysymykset tulee tarkistaa
puheenjohtajalta. Prosessin kulun
osalta lautamies toimii puheenjohtajan antamien ohjeiden mukaisesti. Näin kaikki lautamiehet nykyään
toimivatkin, ainoastaan silloin alkuaikoina v. 1992 ja -93 oli hieman harjoiteltavaa.

- Lautamiehenkin kannattaa aina
tarkistaa omista mielipiteistään, että eihän varmasti hänellä ole ennakkoasennetta. Istuntopäivälle ei kannata hankkia muita menoja, istunto
näet saattaa viivästyä yllätyksellisistä syistä. Julistettua tuomiota ei tule
kommentoida jälkikäteen läheisillekään, asiasta kiinnostuneet tulkoot
seuraamaan istuntoa.

Voin hyvin kuvitella että alkuaikoina oli harjoiteltavaa kun raastuvanoikeuksissa ei käytetty lautamiehiä
eikä kaupungeissa siten ollut lautamiesperinnettä. Nyt uudet lautamiehet pääsevät keskustelemaan
vanhojen kanssa ennen ensimmäis-

Tai lukekoot lehdestä. Tosin lukiessani mitä lehdessä kirjoitetaan istunnosta missä olen toiminut lautamiehenä en aina aivan tunnista
tapahtumia.
Tämän jälkeen kiitän keskustelusta
ja toivotan hyvää päivän jatkoa. Tämän haastattelun kirjoittaja on istunut monta juttua Ilkka Ylösen kanssa. Ilkan laajan asiantuntemuksen ja
pitkän kokemuksen vuoksi on ollut
mielekästä istua lautamiehenä hänen istunnoissaan tietäen että kaikki menee oikein. Juttu on hyvin valmisteltu, pysymme kartalla, kaikki
otetaan huomioon ja käsittely etenee jämäkästi.
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Att sitta nämndeman

srätten
Lekmannadomare i ting

Pohjanm

käräjäoikeudessa -

ga nämndemän.. en egen grupp är
de förvisso.
Förr använde man nämndemän
också i andra ärenden än
brottmål. Ulla vad kan du berätta
om det?

gsrätten

Lekmannadomare i tin

tts nämndemän 10 år

Österbottens tingsrä

2015

Maallik

Maallikkotuomareina

Anders Brunberg

Med tanke på denna skrift träffadeförfattaren en vacker vårdag en tidigare och en ny nämndeman över
en lunch. Ulla Kuusisto fungerade
som nämndeman 1993- 2009 och
tilldelades häradsdomartiteln 2007.
Ari Maunuksela tillträdde som
nämndeman 2013 och fungerar nu
2015 som sekreterare i föreningen
Österbottens tingsrätts nämndemän. I samband med lunchen efterhörde jag Ulla och Aris tankar om
nämndemannauppdraget.
Ulla och Ari vad fick er att bli
nämndemän?
Ulla: Efter tingsrättsreformen frågade mitt partis lokalorganisation om
jag var villig att bli nämndeman. Frå-
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Ulla: Jag deltog i några av jorddomstolens sessioner. Då ombads
man ta med utomhuskläder och
stövlar. Sedan for vi i väg i jorddomarens bil och för att granska gränsrösen. Jag har också varit med i några
vårdnadstvister. De var mycket berörande.
Ja, och i jorddomstolen används
fortfarande nämndemän.
Hurdana brottmål har du Ari
suttit och vad har varit svårast?

gan var helt ny för mig så jag bad
om betänketid. Uppdraget föreföll
verkligt intressant så det var lätt att
ta emot det.
Ari: Ända sedan jag var liten har rättegångar, hur de genomförs och hur
domar kommer till intresserat mig.
Då det blev en nämndemannaplats
ledig i Storkyro tvekade jag inte en sekund, och jag har aldrig ångrat mig.
Ari, du har nu fungerat som
nämndeman i två år. Hur har
dessa år varit?
Ari: Jag tycker det har gått bra. Det
har varit lagom många sessioner
och olika fortbildningar. Det har också varit trevligt att lära känna övri-

Ari: Misshandel, stölder, bedrägeri,
våldtäkt, utpressning, tortyr, narkotikabrott, dråp och försök till dråp.
Mest misshandelsärenden. Även
jorddomstolen har blivit bekant. Till
en början var det svårt att se oberörd ut och inte med en min eller åtbörd visa vad man tänkte. Ibland
undrar man om parterna eller ens deras ombud överhuvudtaget kommer
ihåg att rätten väger trovärdigheten
i deras berättelser.Dessutom var det
i början svårt att efteråt utestänga
tankarna på rättengången. Numera
lyckas också det.
Ulla, så här i efterskott, vad
kommer du bäst ihåg och vilka är
dina råd till en ny nämndeman?
Ulla: Att fungera som nämndeman
ger en massa livserfarenhet och
förståelse. Fördomsfrihet, vakenhet
och lugn är enligt min mening goda
egenskaper för en nämndeman.

Ulla Kuusisto och Ari Maunuksela

Ari, då du hörde Ullas råd, var har
du fått ditt bästa stöd för denna
ansvarsfulla uppgift?
Ari: Utan vidare från fortbildningar
och av erfarna nämndemän. Även de
lagfarna domarna har varit till stor
hjälp.
Nämndemän började
användas i städerna 1993 efter
domstolsreformen.Ulla hur
fungerade det? Det var ju nytt
också för de lagfarna domarna.
Ulla: Till en början var alla lite vilsna. Sessionerna hölls i stadshuset där
utrymmena var alldeles för trånga.
Till att börja med satt nämndemännen i väntrummet sida vid sida med
parterna. Sedan fick vi ett litet eget
nämndemannarum. Ärendena föreföll mera färgstarka på den tiden,
kanske för att stämningen på grund
av de trånga utrymmena kändes mera förtätad.

Vad anser ni om
nämndemannauppdraget och
hur ser ni på framtiden för
nämndemannasystemet?

Vi utgår alltså från att
nämndemannasystemet består
och jag frågar därför till slut hur
kunde man utveckla systemet?

Ari: Nämndemannasystemet har
ända från början varit avsett att stärka människans rättsskydd och detta
behov har inte försvunnit. Själv skulle jag inte vilja bo i ett land som inte
har ett nämndemannasystem. Yrkesdomare i all ära men redan min korta erfarenhet har visat att domarna
inte lägger märker till allt eller att de
är sakkunniga på alla områden. Jag
önskar absolut att nämndemannasystemt består även trots hotbilderna.

Ulla: Man kunde eventuellt till olika
ärenden välja nämndemän utgående från nämndemännens kompetensområde.

Ulla: Jag är helt av samma åsikt som
Ari

Ari: Jag håller med. I synnerhet nu
när man bara har två nämndemän
i sammansättningen borde man ta
vara på nämndemännens kunskap
inom deras respektive yrkesområden.
Och författaren tackar för intervjun och lunchen fortsätter i andra
tecken även om vi då och då återkommer till nämndemannatemat.
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Tutustuminen Tampereen Tuomiokirkkoon

Syksyn koulutuspäivien ohjelma
Lauantai 24.9.2016
Olympiaterminaali, Tallink Silja m/s Silja Serenade.
11.45Maihinnousukorttien jako, Matkapojat Oy
Seminaaritila Atlantis Palace - kansi 7
12.00-12.50 Avajaiskahvit - seminaaritilan aulassa
Päivän teema: Muuntuvat menetelmät oikeusjärjestelmässä! - Hinnalla millä hyvänsä!
13.00
Koulutuspäivien avaus puheenjohtaja Jouni Elomaa
13.10
Lautamiesten asema ja oikeudenhoidon uudistukset
Lakivaliokunnan puh.joht. Kari Tolvanen
13.40
Syytäjälaitos 2.0 VKS Matti Nissinen
14.10
KRP:n Kansainvälinen rikostutkinta - ”Sota- ja terrorismirikokset”.
KRP:n Ap. päällikkö Tero Kurenmaa
14.40
TAUKO 30 min / Hyttien vastaanotto
15.10
Mistä koostuu näyttö ns. terrorismi- tai tukemistapauksissa. Helsingin
Kihlakunnansyyttäjä Juha-Mikko Hämäläinen
15.40
KO:n ennakkovalmistelut / kansainväliset rikosjutut Laamanni Olli Saunanoja, Espoon KO
16.10
- Hinnalla millä hyvänsä juttuja ajetaan! Onko se nykypäivää?
Os. joht. Hannu Laitinen, Pohjois-Savon KO
16.40
Muistamiset ja esittelyt ansioituneet – muut asiat tiedoksi
16.30
Koulutuspäivän päättäminen. puheenjohtaja Jouni Elomaa
17.10
Illallinen
20.00- 22.00 Lautamieslevytanssit kansi 13, New York -baari

Sunnuntai 25.9.2016
Buffet Serenade. -kansi 6
7.00 - 9.30
Meriaamiainen
9.40
Laiva saapuu Tukholmaan Värtanin satamaan
10.15 – 12.30 Vierailukohteet: Svea HO ja Riddarholmin kirkko
Seminaaritila Atlantis Palace, - kansi 7
12.30
Päiväkahvitarjoilu itsepalveluna
13.10
Arpajaiset

Sunnuntaina 20.3.2016 oli 9.00-9.30
lautamieskirkko Tampereen Tuomiokirkossa. Harvalukuinen joukko
seminaarin osallistujia kokoontui
sunnuntaina aamusta kirkolle. Paikalle tulleille lautamiehille esiteltiin
Tampereen tuomiokirkon hienoa
taidetta. Ennen vuotta 1923, jolloin siitä tuli Tampereen hiippakunnan tuomiokirkko, kirkko tunnettiin
Johanneksen kirkkona. Arkkitehtonisestikin merkittävän kirkon on
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suunnitellut arkkitehti Lars Sonck.
Kirkko ja sen taideteokset edustavat
kansallisromanttista tyylisuuntaa.
Kirkon taiteellisen kaunistuksen
toteuttivat taidemaalarit Hugo Simberg ja Magnus Enckell. He olivat
symbolisteja, joiden töissä kristillinen sanoma tulee esiin, joskaan ei
kovin perinteisessä muodossa. Niin
alttaritaulussa kuin koristefreskoissa on paljon vaikutteita vanhoista
myyteistä ja keskiaikaisesta kirkko-

taiteesta. Näistä kuuluisista maalauksista mainittakoon kattoholvissa kerällä oleva vihaisesti katsojaan
tuijottavaan käärme, lehteriä reunustamaan maalattu Köynnöksenkantajat -freskon, jossa kaksitoista
alastonta pikkupoikaa kannattelee
ruusuköynnöstä, freskot Kuoleman
puutarha ja Haavoittunut enkeli,
sekä Tuomiokirkon erikoisuuksiin
kuuluvat ikkunoiden lasimosaiikit
ja Ylösnousemusalttarifresko.

Päivän teema: Oikeudenhoidon uudistukset
13.25
Koulutuspäivän avaus puheenjohtaja Jouni Elomaa
13.30
Miksi HO-armahtaa elinkautisvangit lausunnoista huolimatta!
Ho-presidentti Mikko Könkkölä, Helsingin HO
14.00
Rikoslaki - onko se aina ajan tasalla? - kuka tekee tulkinnat?
professori Mikko Vuorenpää, Rovaniemen yliopisto
14.30
Rikosasioiden joutuisa käsittely -edellyttää tuomarilta aktiivisuutta
kt. Pekka Määttä, OTT, Turun HO
15.00
TAUKO 30 min /
15.30
Yhdistykset esittäytyvät: Espoon LMP 2017 lautamiestoimikunta
15.40
Tuomioistuinlakimuutos ja muut kehitystoimet lainkäytössä!
Ap.os.pääll. Heikki Liljeroos, Oikeusministeriö
16.10
Paneelikeskustelua! Läsnä olevat luennoitsijat – seminaariin osallistuvat –
kirjalliset kysymykset etukäteen puheenjohtajalle!
16.30
Koulutuspäivien päättäminen puheenjohtaja Jouni Elomaa
17.10
Illallinen
20.00- 22.00 Lautamieslevytanssit kansi 13, New York -baari

Vanhuusko viisautta
Hannu Laitinen
Käräjätuomari,
osastoryhmän johtaja
Pohjois-Savon käräjäoikeus

Suomen virkaiältä vanhimpana tuomarina olen
varmasti kypsin kirjoittamaan yllä olevasta aiheesta sikäli, kun muistan jotakin.
Vanhoja ei juurikaan tapaa rikosjutuissa, jotka ovat enemmänkin nuorien ja vielä voimissaan olevien heiniä. Sen sijaan siviilijutuissa
vanhoja tapaa useammin erityisesti testamenttiasioissa. Valitettavasti lautamiehet eivät enää
osallistu riita-asioiden käsittelyyn, vaikka monessa lautamiehistä olisi apua. Muistan, kun nuorena
auskultanttina istuin Kuhmossa käräjiä ja listalla
oli kahdeksan riitajuttua, jotka helpointa lukuun
ottamatta myös jäivät heti päätettäviksi. Siihen aikaan oli tapana, ettei matkalaukkunotaari voinut
siirtää asiaa kansliassa ratkaistavaksi, vaan tuomio
piti antaa heti. Yksi jutuista oli kesämökin rakentamisriita, jossa rakennusmieheltä, jolla ei tietenkään ollut avustajaa, vaadittiin korvausta rakennusvirheistä. En edes tiennyt niitä termejä, joita
rakennusmies käytti, mutta onneksi lautamiehinä oli rakentamista tuntevia. Nämä sanoivat, että ei hätää, he kyllä tietävät, mitä on tapahtunut,
ja että rakennusmies on kaiken lisäksi vielä oikein
päteväksi tunnettu. - Nykyisellä systeemillä tuollaisen päivän selvittelyyn menisi ammattituomariltakin muutamia viikkoja, joten se siitä nykyisestä tehokkuudesta. Huomautettakoon vielä, ettei
kertomaltani päivältä tehty yhtään valitusta.
Käsittämättömältä muuten tuntuu, että johonkin Aarnion juttuun on saatu jo ennen tuomion
antamista uppoamaan 7 miljoonaa euroa ja juttua istuttu ainakin puoli vuotta. Ei siinä voi enää
olla kysymys oikeusturvan toteuttamisesta vaan
prosessinjohdon puuttumisesta. Yksi kohta, mistä oikeusministeriö voisi etsiä säästöjä, on yrittää kouluttaa tuomioistuimet käyttämään niitä
prosessinjohdon keinoja, joita nytkin on tarjolla,
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ja jos se ei riitä, muuttamaan pykäliä. Rohkeutta
tuomarit.
Joissakin jutuissa on ollut kysymys testamentin
tekemisestä Alzheimerin taudin vaikutuksen alaisena. Testamentin tekemisen kyvyn katsotaan häviävän vasta taudin loppuvaiheessa, vaikka edunvalvojakin olisi määrätty jo aiemmin. Olen tämän
taudin asiantuntija (kuten monen muunkin asian), kun olen kuunnellut lukuisia professorien todistajanlausuntoja. Testamentin muuttamisen
vauhti kiihtyy seuraavien virstanpylväiden myötä:
ajokortin poisottaminen, edunvalvojan hakeminen, vanhainkotiin siirtämisen esittäminen. Kaukaisempina asuvien sukulaisten mahdollisuudet
paranevat, koska esitykset tulevat lähellä olevilta.
Eräässä testamenttijutussa maatilan isännällä ei
ollut omia lapsia, mutta taloudenhoitajalla oli tytär. Omiin sukulaisiinsa kimpaantunut isäntä, joka
halusi tilanpidon jatkuvan, testamenttasi omaisuuden tyttärelle. Sukulaisia harmitti varmaankin
eniten se, kun tytär toi sukutilalle emännän.
Joskus historia toistaa väkisin itseään. Äiti oli nuoruudessaan riidellyt veljensä kanssa sukutilasta ja
halusi, etteivät hänen lapsensa ajautuisi samaan.
Niinpä hän vanhoilla päivillään myi kiinteistönsä
yhdelle lapsistaan, joka säästösyistä teki kauppakirjan ilman asiantuntija-apua. Kauppakirjaan tuli
verotuksen välttämiseksi mahdollisesti tehty epäselvästi muotoiltu käyttöoikeus muille sisaruksille ja niinhän oli ainekset valmiina uuteen sukuriitaan.
Itse en pidä tarpeellisena tehdä testamenttia. En
minä tunne tarvetta määrätä kuolemani jälkeisistä asioista. Ai niin, eläkkeelle en ole vieläkään hakeutunut lukuisista toivomuksista huolimatta.
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Espoon Lautamiehet ry:n kuulumisia

Arvostatko lautamisperinnettä?
Satoja vuosia perinteitä ja historiaa on siirtymässä romukoppaan,
kun lautamiesten käyttöä ollaan
vähentämässä. Puhumattakaan siitä jos se kokonaan lopetetaan. On
valitettavaa, että kovinkaan moni
kansalainen ei tunne tai tiedä mitä nuo uudet muutokset kätkevät
taakseen.
Koko asia on jäänyt vieraaksi ja etäiseksi niille, jotka eivät ole olleet oikeuden kanssa tekemisissä.
On muistettava se kulunutkin sanonta, että ”muutos ei aina ole kehitystä.”
Sinulle joka olet tai olet ollut lautamiehenä myös lautamiesperinteen
merkitys on selvillä.
Miten lautamiesperinnettä voidaan
kehittää ja ylläpitää riippuu meistä
kaikista. Osallistumalla eri tavoilla
lautamiestoimintaan sitä voit edelleen ylläpitää. Osallistumisen keinoja on meillä kaikilla jotka olemme
aktiivisesti mukana yhteiskunnallisessa elämässä. Omalla vaikkakin
pienellä panoksella voimme tuoda
näkökulmaa esille toimintaympä-

ristössämme. Meillä kaikilla on kanavia kunnalliseen päätöksen tekoon kunhan vain niitä käytämme.
Jos emme itse osallistu kunnallisjärjestöjen toimintaan, niin jokaisella
on niissä toimiviin henkilöihin yhteyksiä. Seuraa aikaasi ja vie päättäjille tietoa kansanvaltaisesta näkemyksestä päätöksen tekoon. Ole
mielipidevaikuttaja. Olethan aikoinaan lautamieheksi ryhtyessäsi jossain määrin vakuuttunut siitä, että
”.. se ei oikeutta saa ken itse sit`ei
hanki..”
Lautamiesyhteisön vahvaa MEhenkeä kannattaa vielä peräänkuuluttaa. ME-hengen parhaita edistäjiä olette Te emerita/emeritus
lautamiehet. Te omalla esimerkillänne olette edesauttamassa sitä,
että yhdistyksemme tuottaa parempia tuloksia ja edistää selviytymistä vaikeidenkin murrosvaiheiden ylitse. Istuvien lautamiesten
on helpompi työskennellä uusissa
ja epävarmoissakin tilanteissa, jos
he samaistuvat vanhaan lautamiesperinteeseen ja voivat ammentaa

sen historiasta sekä yhteisistä kokemuksista.
Parasta perinnetyötä mitä sinä entinen lautamies voit omalta osaltasi tehdä on säilyttää jäsenyys valtakunnallisessa yhdistyksessä. Näin
olet omalta osaltasi todistamassa sitä, että kerran lautamies –aina
lautamies. Näin olet vahvana tukena nuoremmillesi, heille jotka tänään ovat istuntovuorossa.
Perinnetyötä voi tehdä osallistumalla yhdistyksemme valtakunnallisille
tapahtumapäiville.
Osallistumalla tulossa oleville koulutuspäiville voimme vahvistaa yhdistyksen toimintaa ja erikoisesti
olla esimerkkinä perinteen vaalimisessa. Vaikka osa päivien luennoista ei varsin kosketa meitä entisiä
lautamiehiä on niiden antina pidettävä ajankohtaisuutta. Me itse
edustamme perinnetyötä omalta
osaltamme. Osoitamme nykyiselle
lautamieskunnalle, että ”kerran lautamies aina lautamies”.
Entinen lautamies
Tapani Flyktman

Loppuvuodesta kävimme Kiasman teatterissa katsomassa Vapauden kauhu esitystä, jossa tehtiin näkyväksi vankilasta vapautuvien henkilöiden tilanteita ja pohdittiin, miksi vankilasta on tässä yhteiskunnassa niin
vaikea vapautua. Teatteria, musiikkia ja elävää kuvaa
yhdistelevässä esityksessä nähtiin ammattilaisten lisäksi myös vankilataustaisia henkilöitä. Mielestämme
esitys oli vaikuttava ja monia ajatuksia herättävä.
36.toimintavuotemme aloitimme perinteisellä Käräjäkirkolla Auroran kappelissa, jossa osallistuimme
Messun toimitukseen lukijoina ja kolehdin kerääjinä.
Maaliskuussa kävimme vierailulla Korkeimmassa Oikeudessa. Emäntänämme toimi tiedottaja Minna Kuisma, joka kattavasti kertoi meille sen historiasta,
organisaatiosta ja tehtävistä. Teimme myös kierroksen
upeissa toimitiloissa.
Huhtikuussa kävimme tutustumassa Lyömätön Linja Espoossa ry:n toimintaan. Se on tarkoitettu henkilöille, jotka ovat käyttäneet tai pelkäävät käyttävänsä
väkivaltaa perheessään tai muussa läheisessä suhteessa. Meille demonstroitiin sen toimintaa ja reilu parituntinen vierailu oli muutenkin todella lämminhenkinen
ja vuorovaikutteinen. Lokakuussa vuorossa on opintomatka aivan uuteen kohteeseen.
Lisäksi järjestelyt Lautamiespäiviin ovat jo hyvällä
mallilla. Tapaamisiin siis koulutusristeilyllä jossa kerromme päivistä lisää.
Katri Alén-Niskasaari
Espoon Lautamiehet ry:n puheenjohtaja

Arvoisat lautamiehet!
Teillä on mahdollisuus osallistua syksyn koulutusristeilyyn päiväksi!
Jos et pysty osallistumaan koko risteilylle, niin mahdollisuus on osallistua koulutuspäivään
lauantaina 24.9.2016 klo 11.45-16.30. Laivan ollessa vielä satamassa ennen lähtöä.
Koulutuspäivän osallistumismaksu on 80 €, joka sisältää kahvin ja suolaisen palan
sekä tietenkin laadukkaat luennot!
Saat osallistumistodistuksen, jolla voit anoa koulutuspäivän korvauksen käräjäoikeudeltasi!
Koulutusavustus on Turun ja Helsingin HO-piirissä 70, Vaasan ja Itä-Suomen HO-piirissä 100
ja Rovaniemen HO-piirissä 130 €.
Ilmoittautumiset allekirjoittaneelle ja maksu
yhdistyksen tilille FI96 2061 18 00 1365 90
ja viitenumero 95617.

Tervetuloa kouluttautumaan!!
Anu Heinänen
järjestösihteeri
Suomen Maallikkotuomarit ry
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Syyttäjän arkea

Rikosoikeudellisten seuraamusten tarpeellisuudesta
Tällä kertaa suuntaamme katseemme rikosoikeudellisen seuraamusjärjestelmän merkitykseen ympäröivän yhteiskunnan kannalta.
Huomaamme pian, että kyse mitä
ilmeisimmin on yhteiskunnalle välttämättömästä toiminnosta.

AVKS Jorma Kalske siirtyy
eläkkeelle 30.6.2016.

Läksiäisjuhlat pidettiin 7.4.
Ritarihuoneella, jonka jälkeen
hän jäi vuosilomalle.

Tasavallan Presidentti myönsi Laamannin
arvonimen Jorma Kalskeelle
Suomen hovioikeuksien presidentit, Suomen Asianajajaliitto,
Poliisihallitus, Keskusrikospoliisi,
Rajavartiolaitos, Tullilaitos, Rikosseuraamuslaitos ja Valtakunnansyyttäjänvirasto esittivät kunnioittaen Tasavallan presidentille,
että hän myöntäisi laamannin arvonimen
apulaisvaltakunnansyyttäjä, varatuomari Jorma Kalervo Kalskeelle.
Laamannin arvonimi kuvaisi
sangen osuvalla tavalla Kalskeen
työuraa. Sille olivat leimallisia yhtäältä monipuoliset ansiot modernin syyttäjälaitoksen rakentamisessa sekä sen toiminnan
ohjauksessa ja kehittämisessä.
Toisaalta Kalske on omilla syy-
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teharkintaratkaisuillaan ja niihin
liittyneellä työllään ollut ansiokkaalla tavalla rakentamassa syyttäjän ammattikuvaa.
Kalske on, varsinkin eri tehtävissään Valtakunnansyyttäjänviras
tossa, merkittävällä tavalla ohjannut ja kehittänyt nykyistä, moder
nia syyttäjälaitosta. Kalske on
myös edustanut syyttäjälaitosta
lukuisissa erilaisissa ammatillisissa yhteyksissä sidosryhmäyhteistyössä ja muissa verkostoissa.
Hänen yhteistyötaitojaan arvostetaan laajalti. Kalske on lisäksi
merkittävällä tavalla vaikuttanut
syyttäjälaitoksen tulevaisuuden
toimintalinjojen määrittelyyn osa
na syyttäjälaitoksen strategiatyötä.

Kalskeen työuran aikana syyttäjän rooli ja professio rikosoikeudenhoidossa ja rikosvastuun
toteuttamisessa suomalaisessa
yhteiskunnassa ovat merkittävästi vahvistuneet. Se on johtunut
pääosin normatiivisista muutoksista, mutta osaksi myös siitä näkyvästä ja kuuluvasta ammatillisesta esimerkistä, jonka Kalske
itse on omalla syyttäjän työllään
koko pitkän uransa ajan määrätietoisesti antanut.
Laamannin arvonimen myöntäminen osoittaa julkista arvonantoa apulaisvaltakunnansyyttäjä Jorma Kalskeelle hänen
yhteiskuntamme hyväksi tekemästään työstä.

Rikoshan voidaan määritellä lainsäädännössä rangaistavaksi säädetyksi teoksi. Rangaistuksella on
virallisluonne, eli viranomainen
määrää rangaistuksen lain nojalla ja
toisaalta viranomainen myös myöhemmin tulee tämän rangaistuksen
panemaan täytäntöön. Rangaistus
voidaan käsittää moitteena ja toisaalta rangaistuksella myös tietoisesti aiheutetaan negatiivinen seuraamus rangaistukseen tuomitulla.
Miksi näin toimitaan ja mitä tällä tavoitellaan? Tähän on varmasti monia syitä, mutta näin osaltaan pidetään yllä lainkuuliaisuutta yksilön ja
yhteisön tasolla sekä toisaalta huolehditaan siitä, että teko tulee sovitetuksi. Kaikkea tätä voitaisiin kuvata sanoilla, että näin toteutetaan
oikeus.

oikeutuksen rankaisemiseen. Tällöin voidaan katsoa, että rangaistus luonnollisesti seuraa rikoksesta
ja kärsimällä rangaistuksen rikokseen syyllistynyt ihminen tietyllä
tavalla ”tekee tilit selväksi” ympäröivän yhteiskunnan sekä myös rikoksen uhrin kanssa. Osittain sovitusteoriaa on myös perusteltu sillä,
että rikoksentekijä ei näin saavuta
etua tekemällä rangaistavaksi säädettyä tekoa.
Toisaalta rikosoikeudellisilla seuraamuksilla voidaan nähdä myös
tulevaisuuteen suuntaavia etuja.
Yksilön kannalta rangaistus oikein
toteutettuna parhaimmassa tapauksessa sosiaalistaa yksilön ja sopeuttaa hänet ympäröivään yhteiskuntaan, esimerkiksi vankilaan
määräajaksi sulkeminen vähintäänkin tekee rikoksentekijän vähemmän vaaralliseksi muille ihmisille
ja muutenkin ympäröivälle yhteiskunnalle. Toisaalta rikosoikeudellinen rangaistus myös varoittaa rikoksentekijää siitä, että teoilla on
seurauksensa myös teon tekijälle.

ja ylläpitävänä. Osaltaan rikosoikeudellisten seuraamusten pelko voi
myös estää ihmisiä syyllistymästä
sellaisiin tekoihin, jotka on lainsäätäjän toimesta nähty niin moittivina, että ne on säädetty rangaistaviksi.
Toki monia muitakin näkökulmia rikosoikeudellisen seuraamusjärjestelmän oikeutuksesta, tarpeesta ja
tavoitteista on olemassa. Tällä lyhyellä katsannolla huomaamme
kuitenkin sen, että järjestelmä on
perin tarpeellinen ja välttämätön,
jotta yhteiskunnassamme pysyisi ”kuri ja järjestys”. Koko järjestelmää voidaankin hyvällä syyllä pitää
yhteiskunnan ja valtion aivan ydintoimintona. Siten jokainen järjestelmän osa tekee tärkeätä tehtävää
ja esimerkiksi syyttäjät tai vaikkapa
lautamiehet saavat olla ylpeitä siitä,
että tehtävällä työllä on todella tarkoituksensa. Toivottavasti tämä näkökulma osaltaan muistuu mieleen
myös niinä pitkäksi venyvinä istuntopäivinä, kun oikeussalien ulkopuolella varustaudutaan jo vapaaillan viettoon.

§§§

Sovitusteoreettisesti
rangaistus
voidaan nähdä teon sovituksena.
Tällöin katsotaan, että rikos antaa

...
....

Yksilön ohella voidaan toki nähdä
seuraamuksilla olevan vaikutuksia
myös laajemmin moraalia luovana

...
....

Jyri Nikander
Kirjoittaja on kihlakunnansyyttäjä
ja Suomen syyttäjäyhdistys ry:n
hallituksen jäsen

...
....
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Pääkaupunkiseudun lautamiesten lähetystö
eduskunnassa 25.2.2016
Kuva: Hannu Puranen

HEL–2h–TAL

Viime vuoden lopussa julkisuudessa, lähinnä oikeusministeriön virkamiesten ja Suomen tuomariliiton taholta, tuli voimakkaasti esille
lautamiesorganisaation lakkauttaminen. Asiaa on perusteltu joustavuuden parantamisella ja säästöillä.

Kuusi lähtöä päivässä

Pääkaupunkiseudun lautamiesten
toimikunnat
puheenjohtajineen
(Kai Laaksonen Vantaa, Jari Luomakoski Helsinki ja Pekka Ruotsalainen
Tuusula) tapasivat eduskunnassa asian puitteissa lakivaliokunnan
puheenjohtaja, kansanedustaja Kari Tolvasen ja jäsenistä kansanedustajat Antti Kurvisen, Johanna Ojala-Niemelän, Katja Hännisen sekä
Antero Laukkasen.

TAKAPENKKILÄISET MAKSUTTA
AUTOLOMALLE KESÄLLÄ
Ota auto alle ja äkkilähtö etelään! Kun varaat edestakaiset
laivamatkat viimeistään 8 vrk ennen lähtöä, 3.–5. matkustaja
saa matkansa maksutta.
Tutustu kesätarjouksiin: tallink.fi

201604_TS_Shuttle_Maallikkotuomari_150x220.indd 1
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Tilaisuuden aluksi Vantaan lautamiesten puheenjohtaja, herastuomari Kai Laaksonen kertoi lauta-

15/04/16 15:07

miesjärjestelmän
merkityksestä
koko suomalaiselle oikeuslaitokselle. Sen tarkoituksena on edelleenkin taata yhdenvertainen asema
kaikille kansalaisille hyödyntäen
lautamiesten monipuolista ja laajaa osaamista ja tietoa. Tämän
kautta maamme pysyy oikeusvaltiona ja oikeusjärjestelmämme läpinäkyvyys ja uskottavuus säilyy
myös kansalaisten edessä. Lisäksi hän mainitsi lautamiesjärjestelmän mahdollisen lakkauttamisen
tuovan laskelmien mukaan säästöjä vain noin 2,5 miljoonaa euroa,
mikä summa on oikeusministeriön
budjetissa noin 2 prosenttia. Osallistujille luovutettiin julkilausuma
perusteluineen mahdollisten keskustelujen ja päätösten pohjaksi
omiin ryhmiin vietäväksi.

Kaikki paikalla olleet kansanedustajat sanoivat puheenvuoroissaan
kannattavansa lautamiesjärjestelmän säilyttämistä jo siviiliammattiensa kokemusten pohjaltakin. Lakivaliokunnan puheenjohtaja Kari
Tolvanen kertoi hallitusneuvotteluissa mukana olleena, ettei myöskään hallitusohjelmassa mainita
lautamiesjärjestelmää saati sen lakkauttamista.
Vilkkaan ja antoisan keskustelun
jälkeen delegaatiollemme jäi hyvä olo. Voinemme luottaa myös
oikeusministeriön katsaus tulevaisuuteen otsikkoon: oikeudenmukainen, avoin ja luottamukselle rakentuva yhteiskunta. Muistaen,
että ylin lainsäädäntövalta kuuluu
eduskunnallemme.
Auli Nevander
Vantaan lautamiehet, sihteeri
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Nimityksiä

Vieraita Kiinasta

Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeuden laamanniksi
Riku Jaakkola
Jaakkola oli Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeuden käräjätuomari ja osastonjohtaja. Aikaisemmin hän on
toiminut hovioikeuden esittelijänä. Hän on myös ollut erityisasiantuntijana Euroopan unionin oikeusvaltio-operaatiossa Kosovossa.
Tuusulan käräjäoikeuden laamanniksi
Petteri Palomäki
Palomäki oli Pirkanmaan käräjäoikeuden käräjätuomari ja osastonjohtaja.Aikaisemmin hän on toiminut raastuvanoikeuden sihteerinä ja oikeusneuvosmiehenä sekä lääninhallituksen esittelijänä.
Oulun käräjäoikeuden laamanniksi
Antti Savela
Savela oli aikaisemmin toiminut Oulun käräjäoikeuden osastonjohtajana ja hallintopäällikkönä sekä
käräjätuomarina. Hän on ollut myös korkeimman oikeuden esittelijänä ja nuorempana oikeussihteerinä
sekä hovioikeuden viskaalina.

Päijät-Hämeen käräjäoikeuden laamanniksi
Jukka Heikkilä
Jukka Heikkilä oli Helsingin hovioikeuden hovioikeudenlaamanni. Aikaisemmin hän on ollut hovioikeudessa hovioikeudenneuvoksena, esittelijänä ja
kanneviskaalina sekä käräjäoikeudessa laamannina
ja käräjätuomarina.
Heikkilä on toiminut myös eduskunnan oikeusasiamiehen kansliassa oikeusasiamiehen sihteerinä
sekä esittelijänä.
Päijät-Hämeen käräjäoikeuden päällikön virka tuli auki laamanni Tuomas Nurmen siirryttyä Helsingin
käräjäoikeuden laamanniksi.
Turun hovioikeuden presidentiksi on nimitetty
Kenneth Nygård
Hän on toiminut käräjäoikeuden laamannina myös
Ahvenanmaan käräjäoikeudessa sekä Länsi-Uudenmaan käräjäoikeudessa.
Raija Toiviainen on nimitetty 3.6.2016 presidentin esittelyssä
uudeksi AVKS.ksi
Varsinais-Suomen käräjäoikeuden ma. laamanniksi on
nimitetty Turun hovioikeuden vt. presidenttinä toiminut
Asko Nurmi

Kiinalaisia vieraita Turun hovioikeuden luona. Delegaation johtaja Jia Jingping kolmas vasemmalta,
puheenjohtaja Elomaan vieressä.
Tammikuun 18. päivän lumisateiden keskellä Suomen Maallikkotuomarit ry. sai vieraita Gansun provinssista Luoteis-Kiinasta, Silkkitien
varrelta. Delegaatiota johti Gansun
alueen Ylemmän Kansanoikeuden
varapresidentti Jia Jingping ja siihen kuului neljä muuta eri oikeusasteiden päällikkötuomaria. Läm-

minhenkisen keskustelun aikana
kiinalaisia vieraita kiinnosti erityisesti suomalainen ja eurooppalainen maallikkotuomarijärjestelmä.
Hieman hämmästystä aiheutti tieto siitä, että lautamiesten valintajärjestelmän poliittisuutta on Suomen osalta arvosteltu. Kiinassa kun
puolue nimittää myös ammattituo-

marit. Vieraiden aloitteesta keskustelu sivusi myös ihmisoikeuskysymyksiä. Erityisen hedelmällistä oli
mahdollisuus vertailla kahta hyvin erilaista järjestelmää. Tällaisesta dialogista Suomen Maallikkotuomarit ry:llä on jo pitkät perinteet.

Helsingin lautamiesyhdistys valitsi uuden hallituksen
Helsingin lautamiesyhdistys valitsi
uuden hallituksen vuosikokouksessaan 22.4.2016.
Hallituksen uudeksi puheenjohtajaksi valittiin ensimmäisen kauden
lautamies Carl-Mikael Johansson
(41). Hänellä on järjestökokemuksesta yli 20 vuotta. Hän on aikaisemmin toiminut sihteerinä ja puheenjohtajana eri yhdistyksissä ja
järjestöissä.

Elokuvarahoitusta tarvitaan
Maallikkotuomari-elokuvasta on valmiina noin 60 %, mutta taloudellisia
avustuksia OM:stä tai muilta eri tahoilta tarvitaan vielä, jotta Isontalon Antti ja
Rannanjärvi rikoselokuvana saadaan päivitettyä tälle vuosisadalle.
Kuten puheenjohtajamme Jouni Elomaa pääkirjoituksessaan toteaa: "Periksi
emme anna", niin myös elokuvahankkeen kohdalla voimme todeta näin.
Ensi vuosi 2017 on Suomen itsenäisyyden 100-vuotis juhlavuosi, jota
elokuvamme myös valmistuessaan osaltaan juhlistaisi.
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Carl-Mikael Johansson
Helsingin lautamiesyhdistyksen
puh. joht.

Hän pyrkii puheenjohtajakaudellaan aktivoimaan yhdistyksen jäseniä enemmän osallistumaan vierailuille ja koulutustilaisuuksiin. Hän
lupaakin, että syksyllä tullaan järjestämään mielenkiintoisia vierailuja.
Sekä jokavuotinen Tammiseminaari ja koulutusseminaari Tallinnaan
helmikuussa.

Hänen kantansa on samalla linjalla kuin edellisellä puheenjohtajalla,
että lautamiesjärjestelmää ei tulisi
lopettamaan vaan säilyttämään se
oikeusjärjestelmämme yhtenä tukijalkana.
Muuta hallituksenjäsenet ovat:
vpj Pekka Iivonen, sihteeri Doinita
Negruti, jäsensihteeri Göran Berg,
koulutuksesta vastaa Jukka Kuittinen, tiedotuksesta Tommi Tampio,
vierailuista Jari J. Marjanen sekä
hallituksen uusina jäseninä taloudesta Marjatta Palmroth ja kannatusyhteyshenkilönä Mikko Naakka.
Uusi hallitus toivoo aktiivista osallistumista vierailuille ja koulutustilaisuuksiin.
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Teksti; Mika P. Peuhkurinen
Kuvat: Osmo Kareinen

Elämyksellistä matkaa
- Matkapoikien matkassa!

Joensuun Seudun Lautamiehet ry vuosikokous
Joensuun Seudun Lautamiehet ry vuosikokous oli 18.2.2016.
Vuosikokouksen alussa meille
kertoili ajankohtaisia kuulumisia
Pohjois-Karjalan käräjäoikeuden
laamanni Juhani Mähönen.
Laamanni Juhani Mähönen toi
esille, että Joensuuhun rakenteilla oleva poliisi- ja oikeustalo on
ns. pilottikohde, erityisesti rakennuksessa korostuu turvallisuus
tekijät. Oikeusministeriön alaisissa toiminnoissa on käynnissä
monta uudistusta mm. verkosto
kehittäminen, videopalvelu uudistus ja tuleva tietokone uudistus.
Pohjois-Karjalan käräjäoikeudessa on lautamieskokoonpanolla istutut jutut vähentyneet
vuodesta 2014 vuoteen 2015
mennessä 18 kpl. Vuosi 2016 on
budjetoitu vuoden 2015 tasolle.

Vasemmalla lautamies Jouko Varis,
laamanni Juhani Mähönen, sihteeri Mika
P. Peuhkurinen ja oikealla puolen pöytää
puheenjohtaja Hannes Rossi.

Kymenlaakson
käräjäoikeuden
laamanni
Satu Salmi on
nimittänyt uusia
herastuomareita
16.12.2015
Kuvassa vasemmalta Anne Kurvi,
Anneli Laitinen-Munukka, Maini
Oinonen, Juha Korpela, Tero Tilli.
Kuvasta puuttuvat Katja Paldan
ja Olli Paldanius
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KAUKOMATKALLE
JAPANI – NOUSEVAN
AURINGON MAA, 10 pv

UUTUUS!

Tokio - Kanazawa - Kioto - Nagoya

Lähdöt 29.11.2016 ja helmikuu 2017

Japani on moni-ilmeinen maa, jossa moderni nykyaika yhdistyy
idän vanhaan eksotiikkaan. Saarivaltioon mahtuu niin muinaisia
temppeleitä ja kimonoon pukeutuneita geishoja kuin futuristisia kaupunkeja. Tällä matkalla pääset tutustumaan Tokion
metropoliin, keisarien Kiotoon sekä viehättävään Kanazawan
kaupunkiin.

alk./hlö

Vasen puoli Pj. Hannes Rossi, herastuomari Jarkko Kemppi.
Oikea puoli takana Paula Lehikoinen, Jouko Varis,
laamanni Juhani Mähönen ja siteeri Mika P. Peuhkurinen.

3699€

Hintaan sis. Finnairin suorat lennot Helsingistä, hotelliyöpymiset 2hh:ssa aamiaisin
(4 yötä Tokio, 1 yö Kanazawa, 3 yötä Kioto, 1 yö Nagoya), runsas matkaohjelma,
paljon yhteisiä käyntikohteita sekä ruokailuja, suomalaisen matkanjohtajan
palvelut Helsingistä alkaen.

NEW YORK JA NIAGARAN
PUTOUKSET, 9 pv
Lähdöt 21.10.2016 ja
huhtikuu 2017

alk./hlö

KARIBIAN RISTEILY MIAMISTA, 9 pv

1899€

alk./hlö

UUTUUS!

TÄYSIHOITO

Florida - Grand Cayman - Cozumel - Costa Maya Florida

2699€

9 pv, lähtö 19.11.2016 | Freedom of the Seas

Opastettu matka, joka tarjoaa
unohtumattomia kokemuksia ja upeita
elämyksiä ääripäästä toiseen! New
Yorkin suurkaupungin syke, kiinnostavat nähtävyydet ja monipuolinen
kulttuuritarjonta. Niagaran putouksilla
puolestaan pauhaavat pysäyttävät
kuohut.

KARIBIAN RISTEILYT MIAMISTA, 14-16 pv
alk./hlö

2699€

!
All inclusive

Miami - Bahamasaaret - Dominikaaninen tasavalta Jamaika - Caymansaaret - Honduras - Meksiko - Miami
14-16 pv, lähdöt 5.1., 14.1., 26.1., 4.2., 14.2., 25.2. ja
8.3.2017 | Costa Deliziosa

Hintaan sis. lentomatkat Icelandairin reittivuorolla/WestJetin lennolla,
bussikuljetukset kohteessa, hotelliyöpymiset 2 hh:ssa aamiaisin,
runsas matkaohjelma sekä suomenkielisen paikallisoppaan palvelut
kohteessa matkaohjelman mukaan.

Hintaan sis. Finnairin suorat lennot Helsingistä, bussikuljetukset Miamissa, risteily 2h
sisähytissä, yöpymiset Miamissa 1-4 yötä (lähtöpäivästä riippuen), Costa Deliziosan
risteilyllä myös laivayhtiön suomenkielinen opas koko risteilyn ajan.

KIERTOMATKALLE
AMALFIN RANNIKKO JA NAPOLI, 5pv

LONTOO-OXFORD, 4pv

5.10.

5.8., 9.9.

alk.

1199€

ELÄMÄNMAKUINEN MADRID
JA TOLEDO, 6pv

899€
5.9.
alk. 899€
KROATIA-MONTENEGRO, 6pv
23.9.
alk. 1349€
2.9., 30.9.

alk.

GALWAY-DUBLIN, 5pv

alk.

859€

PELOPONNESOS
– ANTIIKIN KREIKKA, 8pv

1259€
8.9.
alk. 1159€
VIINIMATKA TOSCANAAN, 5pv
7.9.
alk. 1199€
24.9.

alk.

TARUJEN SKOTLANTI, 4pv

Hinnat sis. suorat lennot Helsingistä, majoituksen kohteessa 2hh aamiaisin, lentokenttäkuljetukset, retkiä/yhteisiä ruokailuja ja suomenkielisen paikallisoppaan palvelut.

Myyntipalvelu: 010 2323 200 • ma–ke 8–19, to–pe 8–17, su 10–14.30 • matkapojat.fi
Palvelumaksu 0€ netistä, 12€ 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 2016
Puheenjohtaja

lautamies Jouni Elomaa, Virusmäentie 96 C, 20300 TURKU
040 725 4386, jelomaa@fkf.fi, puheenjohtaja@maallikkotuomarit.fi

Varapuheenjohtaja

lautamies Ralf Asplund, Högmossgränden 3, 01380 VANDA
040 535 6888, ralf.asplund@primafix.fi

Järjestösihteeri, webmaster lautamies Anu Heinänen, Matinniitynkuja 2 C 81, 02230 ESPOO
050 365 6896, anu.heinanen@kotiposti.net, jarjestosihteeri@maallikkotuomarit.fi
Jäsen

lautamies Anna-Maija Aliranta, Laajavuorentie 1 B 35, 40740 JYVÄSKYLÄ
040 524 1709, anna-maija.aliranta@avainfacta.fi

Jäsen

herastuomari Helena Sorvo, Rahikkalantie 45, 47200 ELIMÄKI
040 554 3058, helenasorvo@gmail.com

Jäsen
SAUNAVAARA

herastuomari Sisko Helena Perttunen, Kemijärventie 664 b, 98510

Lautamiespäivät 2017

Espoon Lautamiehet ry, puheenjohtaja, herastuomari Katri Alén-Niskasaari
050 528 6140, katri.alen@saunalahti.fi

040 771 6691, sisko.perttunen@suomi24.fi

HALLITUKSEN ULKOPUOLISET TOIMIJAT
Taloudenhoitaja, Lautamies –elokuvan, Maallikkotuomari –lehden päätoimittaja
herastuomari Matti K. Laukkanen, Alakiventie 1 D 57, 00920 HELSINKI
040 413 5000, laukkanen.masa@luukku.com
Arkistovastaava

herastuomari Vilho Juutinen , Miekka 2 H 125, 02600 Espoo
050 547 0044, vilho.juutinen@welho.com

Tilintarkastaja
Varatilintarkastaja

HTM Anne Terho, Hiojankatu 23, 11930 Riihimäki
HTM Timo Tarhela Helsingistä

Liity jäseneksi: Suomen Maallikkotuomarit ry, Finlands Lekmannadomare rf
Täytä jäsentietolomake ja postita osoitteeseen:
Suomen Maallikkotuomarit ry,järjestösihteeri 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
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sähköposti

 suomi

Päiväys ja allekirjoitus

 ruotsi

 muu, mikä
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§ 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.

Restel Cumulus

Restel Hotel Groupin edut SMT ry:n jäsenille v. 2016 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.
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* KERRAN LAUTAMIES ON AINA LAUTAMIES *

