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Kun tarkastelemme kulunutta
vuotta Suomen lautamiehet ry:n
toiminnan kannalta, niin siinä
on nähtävissä kaksi merkittävää
asiaa.
Yhteistyössä laamannien kanssa on perustettu uudistuneiden
käräjäoikeuksien alueille yhteistyöryhmiä. Työ on vielä hieman
kesken, mutta jo nyt voidaan puhua verkostosta. Ja kun asioista on sovittu tulevaisuuteen, niin
jonkin ajan kuluttua on kyse jo
kattavasta ”Laamannien yhteistyöryhmäverkostosta”.
Paikallisella toiminnalla on kokonaisuuden kannalta suuri merkitys.
Se vakuuttava työ, jota te arvoisat käräjäoikeuden maallikkotuomarit teette, antaa uskoa parempaan tulevaisuuteen.
Toinen keskustelua ja toimenpiteitä aiheuttanut asia on ollut
EU-maallikkotuomariyhteistyön
kehittäminen ja osuutemme siinä. Asia on hyvässä vedossa ja
Perustamisasiakirja allekirjoitettiin Brysselissä toukokuun alussa. Käsityksemme mukaan EU:n
laajuinen maallikkotuomarivaikuttaminen voi pelastaa lautamiesjärjestelmän.
Vuosikokouksessa asiasta käytiin vilkasta keskustelua ja kokous näki tärkeäksi kansainvälisen toiminnan. Jopa niin, että
ilman sitä koko suomalainen lautamiesperinne olisi pikapuoliin
tiensä päässä.
Kun hallitus jatkossa päättää osallistumisesta EU-työskentelyyn, niin suuntaus on oltava sellainen, että asioita viedään
eteenpäin pienellä asiantuntijajoukolla. Mielestäni delegaation
koolla ei saavuteta lisäarvoa. Sisältö tulee tekemisestä, ei edustamisesta.
Työsarkaa myös kotoisen Suomen osalta riittää. Lautamiesten
käyttö tuomioistuimessa tehtyjen
lakimuutosten jälkeen on vähentynyt yhä. Istuntojen lukumäärä

ja istuntopäivät ovat pudonneet
rajusti, lisäksi ns. kolmen tuomarin kokoonpanojen käyttö on
merkittävästi lisääntynyt käräjätuomareiden omaan haluun perustuvalla kokoonpanoratkaisulla.
Katse on kuitenkin suunnattava tulevaisuuteen. Tehdyistä virheistä on otettava oppia eikä jäädä tuleen makaamaan. Pidän
päättäjien virheenä tätä nykyistä tilannetta, jossa lautamiesten
käyttöä on näin rajusti vähennetty. Osoitan syyttävän sormeni
myös meitä lautamiehiä kohtaan.
Mielestäni me itse emme ole tehneet tarpeeksi estääksemme tätä kehitystä. Meidän tulee muistaa, että jokaisella meistä on
edustajamme Arkadianmäellä ja
vain sieltä löytyy apu muutoksiin
Kaikesta huolimatta uskoamme tulevaisuuteen ei ole latistettu. Siitä on jälleen kerran osoituksena se innostava henki, joka
vuosikokouksessa linjasi tulevia
toimia. Tulevan vuoden haasteena meillä istuvilla lautamiehillä
on viedä oikeaa tietoa lautamiehen tehtävistä ja vastuista valitsijajärjestöjen käyttöön. Onhan
syksyllä taas edessä kunnallisvaalit.

mintaa tästäkin eteenpäin. Muutoksista ja epävarmuudesta
huolimatta vuosikokous on yksimielisesti linjannut niin, että tärkeät perusasiat, kuten jäsenedut, tarvikemyynti, Lautamies
-lehti, koulutuspäivät, sekä eri
HO-piirejä vuorotellen kiertävä
lautamiespäiväkäytäntö taataan.

Vaikka OM ohjeistaa kuntia lautamiesten valinnoista, niin katson, että tämä ei riitä. Kuten vuosikokous evästi osanottajiaan,
niin jokaisen lautamiehen velvollisuus on viedä oikeaa tietoa
kunnallisjärjestöihinsä.
Korostakaa osaavien ja sitoutuneiden
lautamiesten uudelleenvalintaa
ja tarpeettomien vaihtojen välttämistä. Kuten hyvin tiedämme,
niin nykyisillä istuntotiheyksillä
on vaikea motivoida uusia lautamiehiä. Niinpä tehtäviin pitää tulla valituiksi ne, jotka ovat jo tehtävässään rutinoituneet.
Yhdistyksen toiminnan suuri haaste on se, miten turvataan
yhdistyksen jäsenille mielenkiintoa ylläpitävää ja aktiivista toi-

Tukekaa omalla toiminnallanne laamannien yhteistyöryhmiä.
Tehkää innostavia esityksiä siitä, miten Teidän käräjäoikeutenne alueella yhteistoimintaa voidaan kehittää.

Lautamiesperinteen
mukaiset
lautamiespäivät järjestettiin 17 18.3.2012 Vantaan lautamiestoimikunnan voimin. Jälleen kerran
konsepti osoitti voimansa. Lautamiespäiväthän kiertävät HO-piirejä vuosittain siten, että kierros
umpeutuu kuuden vuoden välein. Valtion tuottavuusohjelma
tekee tähänkin asiaan muutoksen. HO-piirejä yhdistetään siten, että tulevaisuudessa niitä on
vain viisi.
Seuraava ponnistus meillä on
15.9. - 17.9.2012 pidettävät koulutuspäivät, jotka järjestetään viimevuotiseen tapaan Tallink-Silja
aluksella Helsinki - Tukholma reitillä. Tässä lehdessä on toisaalla
alustava ohjelma, josta selviää,
miten merkittäviä luentoaiheita on tulossa lautamiesten kannalta.

Puheenjohtaja ht.
Matti Laukkanen
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Aloite lähti Suomesta vuonna 2009:

Eurooppalainen
maallikkotuomariasiakirja
allekirjoitettiin Brysselissä

Puheenjohtaja Matti Laukkanen allekirjoitti perusasiakirjan Suomen lautamiesjärjestön edustajana. Takana vasemmalta Belgian oikeusministeriön osastopäällikko Alexander Hoefman, Saksan lautamiesjärjestön puheenjohtaja Hasso Lieber ja kokousjärjestäjä EAB-Berliini Claudia
Rehrs.
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Suomen lautamiehet ry:n puheenjohtaja Matti Laukkasen aloitteesta vuonna 2009
käynnistynyt eurooppalainen
lautamies- eli maallikkotuomariyhteistyö on nyt edennyt
merkittävimpään etappiinsa.
Etapin saavuttamisesta kertoi se, että 14 Euroopan maan
ja 18 maallikkotuomarijärjestön puheenjohtajaa allekirjoitti EU -maallikkotuomariperusasiakirjan (European Charter
of Lay Judges) ensimmäisenä EU-maiden maallikkotuomaripäivänä 11.5.2012. Perusasiakirjan viralliset kielet
ovat englanti, ranska ja saksa.
Suomen
lautamiesjärjestön
puolesta asiakirjan allekirjoitti
puheenjohtaja Laukkanen.
Suomen delegaatioon kuuluivat hänen lisäkseen Viron
lautamiesjärjestön puheenjohtaja Elle Topaasia, Suomen
lautamiesyhdistyksen sihteeri
Anu Heinänen, Helsingin lautamiesyhdistyksen puheenjohtaja Martti Korvenmaa, Suomen
lautamiesyhdistyksen
taloudenhoitaja Ralf Asplund

ja eurooppalaisen maallikkotuomariverkoston sihteeri Jouni Elomaa Turusta.

”Hyvä pohja jatkolle”
Puurtaminen yhteisen eurooppalaisen sävelen löytämiseksi alkoi Helsingin kokouksessa vuonna 2009, jatkui
Berliinissä 2010 ja Lontoossa 2011.
Nyt allekirjoitetun perusasiakirjan merkitystä pidetään
allekirjoittajamaiden yhdistyksissä suurena, mutta käytännössä perusasiakirja antaa
vasta hyvän pohjan jatkolle ja
samalla lisää varmuutta kansalaisnäkökulman säilyttämiselle eurooppalaisessa oikeudenkäytössä.

Organisaatio-hahmotelmaa jo täydennetään
Seuraavaksi on tarkoitus luoda pysyvä ja mahdollisimman
kevyt organisaatio, jotta maiden välinen yhteistoiminta jatkuisi ilman suurta byrokratiaa
ja raskasta ”hallintoa”.
Organisaation hahmotelma
on jo valmiina ja sitä työstävät
edelleen mm. maallikkotuomariverkoston puheenjohtaja John Thornhill Englannista, sihteerinä lautamies Jouni
Elomaa Suomesta. Osallistujamailta on pyydetty kommentteja ja lisäyksiä työryhmän työn helpottamiseksi.

”EU edistää maallikkotuomareiden osuutta
oikeudenkäytössä”
Asiakirjan allekirjoitustilaisuudessa Euroopan oikeus-, perusoikeus- ja kansalaisuus-

Brysselin tilaisuuteen osallistui noin 80 henkilöä Euroopan eri maista. Osallistujat EU-parlamentin edessä.
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Suomen delegaatio, vasemmalta Viron lautamiesjärjestön puheenjohtaja Elle Topaasia, Suomen
lautamiesyhdistyksen sihteeri Anu Heinänen, Helsingin lautamiesyhdistyksen puheenjohtaja Martti
Korvenmaa, Suomen lautamiesyhdistyksen taloudenhoitaja Ralf Asplund,
puheenjohtaja Matti Laukkanen ja eurooppalaisen
maallikkotuomariverkoston
monikielitaitoinen sihteeri
Jouni Elomaa Turusta.
komissaari Viviane Reding
painotti
tervehdyspuheessaan maallikkotuomarijärjestelmän olevan olennainen osa
kansalaisten
osallistumista
yhteiskunnallisiin toimintoihin.
Reding totesi, että maallikot
tuovat oikeudenjakamiseen
mukanaan tärkeää käytännön
asiantuntemusta, joka virkatuomarilta saattaa puuttua.
Hän mainitsi erityisesti perheoikeudelliset kysymykset.
Reding myös vakuutti, että EU on sitoutunut edistämään
maallikkotuomarien
osuutta oikeudenkäytössä.
Lisäksi hän arvioi, että EU-

Historiallinen asiakirja. Sen uskotaan olevan varmistus maallikkonäkemyksen säilymiselle eurooppalaisessa oikeudenkäytössä.
Allekirjoittajamaiden
edustajat.

lainsäädännössä tarvitaan lisää maallikkotuomarien koulutusta.

Demokratia
ja kielellinen
tasa-arvo taattava
Toisena puhujana ollut Belgian oikeusministeriön ihmisoikeusasioista vastaava Alexander Hoefman muistutti
pitkästä perinteestä kertovan
muun muassa satojen vuosien takaisen ajan, jolloin Alankomaiden vauraissa kaupun-

geissa kaupunkiporvariston
oikeudenkäyttö tasapainotti
ruhtinaiden valtaa.
Kokouksessa
Englannin
edustaja Michael Hocken ehdotti tehtäväksi kirjasen, jossa
esiteltäisiin maallikkotuoma
rien tehtävät eri maissa, yhteneväisyydet ja eroavaisuudet.
Suomi esitti kolmea perusajatusta: EU-yhteistyössä on
taattava demokratia sekä kielellinen ja taloudellinen tasaarvo. Kaikille on tarjottava samat mahdollisuudet.
Teksti Martti Korvenmaa /
toimitus
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Hallitukseen seitsemän jäsentä

Yleistietoa rikosten ympäriltä
lautamiespäivien luennoilla
Maaliskuussa järjestettyjen
lautamiespäivien asiantuntijaluentojen yleisaiheena oli rikollisuus. Luennoissa paneuduttiin niin rikoksiin, niiden
historiaan kuin oikeuslaitoksenkin olemukseen ja tulevaisuuteen.
Myös lautamiesten olemassaolo sai osansa. Sekä lautamiespäivät avannut puheenjohtaja herastuomari Matti
Laukkanen että vantaalais

ten tervehdyksen esittänyt
herastuomari Seija Puha
muistuttivat
lautamiestyön
tärkeydestä, vastuullisuudesta ja arvokkuudesta.
-Lautamiestoiminnalla on pitkät perinteet Suomessa ja Euroopassa ja siksi lautamies
järjestelmää voidaan kehittää,
mutta siitä ei tule luopua, Puha
muistutti tervetuliaissanoissaan.

Hallitukseen valittiin seitsemän jäsentä eri puolilta maata.
Vantaan
lautamiespäivillä
18.3.2012 järjestettyä Suomen lautamiehet ry:n vuosikokousta johti Martti Korvenmaa ja sihteerinä oli Tapani
Varjus. Kokous valitsi hallitukseen seitsemän jäsentä eri
puolilta Suomea. Puheenjohtajaksi valittiin edelleen Matti
Laukkanen.

Vuosikokousta
johti Martti Korvenmaa (oik) ja
sihteerinä toimi
Tapani Varjus.

Hallituksen jäsenet: Ralf
Asplund Vantaa, Anu Heinänen Espoo, Mira Kontio Oulu, Matti Laukkanen Helsinki, Riitta Rannikko-Prinkkilä
Turku, Pentti Tulla Laukaa ja
Tapani Varjus Haukivuori.

Kokousyleisöä.
Lautamiespäiville osallistui kaikkiaan yli
100 lautamiesyhdistyksen jäsentä. Kuvassa
vuosikokouksen osanottajia.
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Lautamiehille tarjottiin rautaisannos erikoistietoa.

Puheenjohtaja Laukkanen puolestaan painotti, että katse on
suunnattava tulevaisuuteen.

Emme ole
tehneet tarpeeksi
-Tehdyistä virheistä on haettava oppia eikä saa jäädä
tuleen makaamaan. Pidän
päättäjien virheenä tätä nykyistä tilannetta, jossa lauta-
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miesten käyttöä on näin rajusti vähennetty.

-Kaikesta huolimatta uskoamme ei ole latistettu, siitä on jälleen kerran osoituksena täällä paikalla oleva osanottajien
joukko, puheenjohtaja muistutti.
Lautamiespäivien
luentoosuus oli perinteiseen tapaan laadukasta asiantuntijatiedon jakamista ja paikalla
olleet saivatkin tietoa sekä
menneestä, olevasta että tulevasta.

Yksinkertaisten juttujen
käsittely nopeutunee
Helsingin hovioikeuden presidentti Mikko Könkkölä valaisi kuulijoille hovioikeusuudistuksen näkymiä.

Maaoikeuden
lautamiehen
toimenkuva saattaa poiketa
käräjäoikeudessa istuvan kollegan toimenkuvasta.

saatava myös silloin, kun hän
ei itse ymmärrä puolustuksen
merkitystä. Varsin vähän tiedetään siitäkin tosiasiasta että syytetyn on saatava avustaja esitutkinnassa.

-Mielestäni me itse emme ole
tehneet tarpeeksi estääksemme tätä kehitystä. Meidän tulee muistaa, että jokaisella
meistä on edustajamme Arkadianmäellä ja vain sieltä löytyy apu muutoksiin, Laukkanen totesi.

Mynttinen muistutti, että jääviysasia lautamiehen on tiedostettava ja siinä on oltava
tarkkana, jääviyden mahdollisuus tulee esille esimerkiksi
tie- ja vesiasioissa.

Muun muassa näitä rikoksenselvitysprosessiin
kuuluvia
seikkoja selvitteli kuulijoille
Vantaan käräjäoikeuden laamanni Seppo Karvonen.

Hovioikeusuudistuksen myötä yksinkertaiset jutut käsitellään aiempaa nopeammin,
arvioi Helsingin hovioikeuden
presidentti Mikko Könkkölä.

Syytetyllä oikeus
vaitioloon
Vaikka kaikki lautamiehet
tietänevätkin, että syytetyllä on oikeus vaitioloon, ei siinä ole koko totuus. Syytetyllä
on oikeus myös saada tehokas puolustus. Se on syytetyn

Helsingin hovioikeuspiiristä
esimerkkiä ottaneen Könkkölän mukaan uudistus merkitsee muun muassa sitä, että
yksinkertaiset jutut saadaan
käsiteltyä aiempaa nopeammin, mutta myös sitä että isojen juttujen määrä kasvaa.
Könkkölä visioi tulevaisuutta Ruotsin mallin mukaiseksi.
Ruotsissa käytetään videointia oikeudenkäyntiprosesseis- Vantaan käräjäoikeuden laasa ja käytäntöön siellä on oltu manni Seppo Karvonen kertoi
tyytyväisiä.
syytetyn oikeuksista.
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Museo kertoo
murhistakin
Rikosmuseota esitellyt KRP:n
tietopalvelupäällikkö
Klaus
Kaartinen paljasti, että Suomen pahin murhamies historiassa olikin Johan Adamson
eikä kyseenalaista kuuluisuutta ja jopa sädekehän saanut
murhamies Matti Haapoja.
Keskusrikospoliisin
alainen Rikosmuseo tallentaa,
tutkii ja esittelee rikostutkimukseen, suomalaiseen rikospoliisityöhön sekä rikoshistoriaan liittyvää aineistoa.
Rikosmuseo on perustettu Keskusrikospoliisin edeltäjän rikostutkimuskeskuksen yhteyteen vuonna 1937.
Museon alkuperäisenä tehtävänä oli kerätä opetustarkoituksessa rikoksiin sekä niiden selvittämiseen liittyvää
aineistoa.
Rikosmuseon
kokoelmien
noin 6 000 esineestä valtaosa on peräisin viime vuosisadalta, mutta joukossa on
rikoksentekovälineitä ja rangaistuksiin liittyviä esineitä
myös 1800-luvulta. Esineiden lisäksi kokoelmiin kuu-

Keskusrikospoliisin tietopalvelupäällikkö Klaus Kaartinen
kertoi rikosmuseosta ja sen
toiminnasta.
luu valokuva- ja asiakirja-aineistoa.
Kokoelmien pohjalle rakentuvalla perusnäyttelyllä luodaan
kokonaiskuvaa rikosten ja niiden selvittämisen historiasta
Suomessa. Lisäksi Rikosmuseo vastaa oman alansa historiaan liittyvästä tutkimuksesta ja tietopalvelusta.

Maaoikeuden
lautamiehen
varustukseen ei pelkkä kravatti riitä. Mynttinen muistutti että maaoikeuden lautamiehen varustuksen on oltava
sellainen, että maastossakin pärjää. Myös tietynasteista kuntoa saatetaan tarvita, eteen voi tulla kilometrien
kävely metsässä. Maaoikeutta istutaan joskus siellä missä
maakin on.
-Maaoikeus tulee ihmisten
luokse, Mynttinen muotoili.

Tekninen rikostutkinta
on erittäin
kustannustehokasta
Rikosteknisten laboratoriotutkimusten saloja valotti laboratorionjohtaja Erkki Sippola.
Hän muistutti, että tekninen rikostutkinta on erittäin kustannustehokasta

Rikosmuseo ottaa vastaan
poliisin henkilöstöön ja sidosryhmiin kuuluvia vierailijaryhmiä ennakkosopimuksen mukaan.

Mitä tekninen rikostutkinta
on? Se on rikospaikalla tapahtuvaa dokumentointia ja
näytteiden ottoa. Se on myös
rikostutkinnan yhteydessä kerättyjen näytteiden laboratoriotutkimuksia, Sippola selvitti.

Maaoikeus tulee
ihmisten luo
Vantaan käräjäoikeuden tuomari Jouko Mynttinen kertoi maaoikeuden toiminnasta ja totesi että maaoikeuden
ratkaisuista suurin osa on yksimielisiä.

Keskusrikospoliisin laboratoriojohtaja Erkki Sippola kertoi
rikosteknisistä laboratoriotutkimuksista.

Vantaan käräjäoikeuden tuomari Jouko Mynttinen selvitteli maaoikeuden ominaispiirteitä ja toimintaa.

Teknisen rikostutkinnan tavoitteena on vahvan materiaalisen näytön tuottaminen,
esitutkinnan suuntaaminen ja
rikosten sarjoittaminen. Tekninen rikostutkinta tehdään
yleensä tutkinnanjohtajan toimeksiannosta.
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Rikosteknisen
laboratorion
tehtäviin kuuluvat laboratoriotutkimukset, menetelmien kehittäminen sekä rikospaikkatutkinnan koulutus, ohjaus ja
valvonta. Rikosteknisessä laboratoriossa on henkilöstöä
125. Heistä 88 on rikoskemistiä, rikosinsinööriä ja tutkijaa.
Tutkimusavustajia on 35, poliisimiehiä on kaksi.
Laboratorio tekee tiivistä yhteistyötä paikallispoliisin rikosteknisten yksiköiden kanssa. Pääosan tavanomaisesta
rikostutkinnasta tekevät niin
sanotut ensipartiot eli järjestyspoliisin partiot.
Sippola arvioi, että tulevaisuudessa lisätään tietoisuutta

teknisen rikostutkinnan mahdollisuuksista, koska se on
halvinta rikostutkintaa. Myös
alihankintaan panostetaan tulevaisuudessa ja yhteistyötä muiden valtion laboratorioiden kanssa lisätään, Sippola
selvitti.

Tekninen tutkinta on
tärkeä osa prosessia
Rikosten selvittämiseksi tehtävässä esitutkinnassa on
teknisellä tutkinnalla tärkeä
osa. Rikospaikalta, rikoksen
uhrista, syylliseksi epäillystä tai muusta asianosaisesta
taltioidaan näytteitä, jotka tutkitaan keskusrikospoliisin ri-
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kosteknisessä laboratoriossa.
Sormenjäljet, veri- ja eritejäljet, tekstiilikuidut, hiukset,
maali-, lasi- ja ruutisavuhiukkaset sekä aseiden, työkalujen ja jalkineiden jättämät jäljet ovat laboratorion keskeistä
tutkimusmateriaalia.
Rikostekninen laboratorio on
paitsi tutkimusyksikkö, myös
merkittävä kouluttaja, joka antaa poliisin teknisille tutkijoille
pääosan heidän pätevöitymisja täydennyskoulutuksestaan.
Laboratorio kouluttaa myös
muita poliisimiehiä ja syyttäjiä. Oman henkilöstön jatkuva koulutus ja kansainvälinen
yhteistyö ovat olennainen osa
laboratorion arkipäivää.

Lentotullin toimintakenttään
kuuluvat muun muassa lentoliikenteen tuonti-, vienti- ja
rekkaselvitykset, lupavalvonta, tavaroiden kulkuneuvojen,
varastojen ja matkatavaroiden
tullitarkastukset,
näytteenotot, tavaroiden tutkimukset,
verotus, maksujen kanto, koiratoiminta, Pitkäniemi listasi.

Lentokenttätullilla
on tuhat
rautaa tulessa
Lentokenttätullin päällikkö Mika Pitkäniemi kertoi lentokenttätullin työn olevan monisärmäistä ja itse asiassa
toimintaa joka ulottuu lähes
kaikkeen elävään ja elottomaan, mikä lentokentän kautta liikkuu ja tullin toiminta on
käynnissä 24 tuntia vuorokaudessa.

Lentokenttätullin päällikkö Mika Pitkäniemi esitteli lentokenttätullin monisäikeistä tehtäväkenttää.

Lentokenttätulli on tiiviissä
yhteistyössä lentoyhtiöiden
ja lentoliikenteen toimijoiden
kanssa kansainvälisellä tasolla. Lentokenttätullin toimenkuvaan kuuluu myös kattava
yhteistyö eri viranomaistahojen kanssa.
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Vantaa tarjosi tietoa
ja iltapalaa Heurekassa
Vantaan kaupunki järjesti lautamiespäiviä viettäneelle väel
le vastaanoton tiedepuisto
Heurekassa.
Vantaan kaupungin keskeisistä kehityssuunnista lautamiehille kertoi kaupungin tervehdyksen lautamiespäivien
viettäjille tuonut yrityspalvelujohtaja Leea Markkula-Hei-

Vantaan kaupungin tervehdyksen esittänyt Leea Markkula-Heilamo otti kaupungin
puolesta vastaan lautamiesstandaarin.

Heurekassa
pääsi
kokemaan, miltä
maanjäristys
tuntuu.

kuulijoille oli pieni myönteinen
vivahde, mutta lautamiesten käytön vähentäminen ei
ole listalta kadonnut. Leikkauspaineita on myös oikeusministeriön hallinnonalalla ja
sen mitä leikataan, näyttää
tulevaisuus, muotoili Liljeroos
diplomaattisesti.

Pitkäniemi antoi ymmärtää että lentokenttätullissa tehdään
pienellä porukalla isoa urakkaa.

Tulevaisuus näyttää
mitä tuleman pitää
Oikeusministeriön terveiset
olivat viime vuosien tapaan
lähes perinteisellä linjalla. -Ei
ole mitään positiivista lausuttavaa, aloitti puheenvuoronsa hallitusneuvos Heikki Liljeroos. Hänen viestissään

Oikeusministeriön kannasta
lautamiesasiaan kertoi hallitusneuvos Heikki Liljeroos.
Heurekan auditoriossa katsottiin lyhytelokuva Vantaa-Shanghai.

lamo. Lautamiehille näytettiin myös Vantaata maailmalle
markkinoiva modernisti rakennettu Vantaa-Shanghai -lyhytelokuva.
Kaupungin tarjoaman cocktailtilaisuuden jälkeen osallistujilla oli mahdollisuus tutustua
Heurekan näyttelyyn.
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Oikeusministerin kanssa aamupäiväkahvilla

Kirkkoherra Fagerudd lautamieskirkossa:

”Ihminen ei elä pelkästään leivästä”
Lautamiespäivien perinteinen
lautamieskirkko järjestettiin
Helsingin pitäjän kirkossa.
Hartaustilaisuudessa
puhunut Vantaan ruotsinkielisen seurakunnan kirkkoherra
Martin Fageruddin puheen
teema oli Elämän leipä.
Sekä suomeksi että ruotsiksi puhunut Fagerudd muistutti

kuulijoiden mieliin, että leivän
lisäksi ihminen tarvitsee myös
hengellistä ravintoa.
Hartaustilaisuuden
päätteeksi puheenjohtaja Matti
Laukkanen ja hallituksen jäsen Riitta Rannikko-Prinkkilä luovuttivat Fageruddille
lautamiesyhdistyksen standaarin ja lautamieshistoriikin.

Kirkkoherra Martin Fagerudd
muistutti ihmisen tarvitsevan
myös hengellistä ravintoa.

Oikeusministeri Anna-Maja Henrisson, sihteeri Anu Heinänen ja puheenjohtaja Matti Laukkanen.

Lautamieskirkko
on perinteinen
lautamiespäivien
aikana järjestettävä
osatapahtuma.

Nyt lautamieskirkko järjestettiin Helsingin pitäjän kirkossa.

Hallituksen työvaliokunta kävi tapaamassa oikeusministeri Anna-Maja Henrikssonia
25.4.2012. Mukana kahvitapaamisessa oli myös hallitusneuvos Heikki Liljeroos.
Luovutimme oikeusministerille Suomen lautamiesten
40-vuotishistoriikin "Käräjäkiviltä sisätiloihin".
Kerroimme
toukokuussa
Brysselissä allekirjoitettavasta ja EU-parlamentaarikoille
luovutettavasta EU-maallikkotuomareiden Perusasiakirjasta, sekä muusta Suomen
lautamiesten kansainvälisestä toiminnasta.
Laamannien ja lautamiesten yhteistyöryhmien perustamista käräjäoikeuksiin
oikeusministerimme piti kannatettavana asiana, koska
tällainen aktiivinen toiminta
korostaa lautamiesten vuoro-

vaikutusta oikeuden jäseninä.
Samalla se edesauttaa lautamiesten tarpeellisuuden merkitystä tuomioistuimen osana.
Keväällä 2011 eduskunnalle luovutettiin vetoomus, joka koski mm. kirjausta lakiin
istunto-kokoonpanojen määräytymisestä, sillä se ei ole
nykyisin laista lähtöisin. Oi
keusministerin kantana saimme kuulla, että laamannien
tulee valvoa oman käräjäoikeutensa istuntokokoonpanojen järkevä ja taloudellinen käyttö. Hän piti tämän
asian toteuttamista päällikkötehtävän ohjeistuksen hoitona. Tiedustelimme myös lautamiesten ikärajan nostoa
68-vuoteen. Saimme kuulla,
ettei vielä seuraavalle lautamieskaudelle ole tulossa lakiin pykälää ikärajan nostosta.
Lautamiesten valintamäärä

selviää kunhan laamannit antavat lausunnot OM:lle omien käräjäoikeuksiensa lautamiestarpeesta lähiaikoina.
Totesimme myös, että lautamiehiä on valittava riittävästi, ettei tule puutteita, vaikka
maailma muuttuu. Lautamieshän ei maksa mitään, jos häntä ei käytetä.
Ilmoitimme oikeusministerille, että lautamiehet ovat valmiita osallistumaan erilaisiin
työryhmiin ja tuomaan panoksensa maallikkoina valmistelun alla oleviin asioihin oikeustoimen alalla.
Lopuksi kutsuimme oikeusministeri Anna-Maja Henrikssonin juhlapuhujaksi Jyväskylän
lautamiespäiville
16.3.2013.
Teksti: Anu Heinänen
Kuva: Ralf Asplund
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Herastuomari Hilkka Isoahosta
kunniapuheenjohtaja

Kunniapuheenjohtaja
Hilkka Isoaho.
Hyvinkääläinen, lautamiehenä vuosina 1978-1998 toiminut herastuomari Hilkka
Isoaho kutsuttiin kunniapuheenjohtajaksi Vantaan lautamiespäivien / vuosikokouk-

sen yhteydessä 18.3.2012.
Terveydellisistä syistä johtuen hän ei päässyt vastaanottamaan kunniakirjaansa lautamiespäiville.
Jo aiemmin Isoaho on saanut kunniajäsen -tunnustuksen. Kultainen ansiomerkki (n:o 3) hänelle luovutettiin
vuonna 2004.
Suomen lautamiehet ry:n
ensimmäinen kunniapuheenjohtaja oli Heikki Jalo, hänet
kutsuttiin kunniapuheenjohtajaksi Tampereella vuonna
1991 pidetyssä vuosikokouksessa.

Isoaho on jättänyt
pysyviä jälkiä
lautamiesten historiaan
Ahkerana puurtajana tunnettu
Hilkka Isoaho mainitaan Suomen lautamiesten 40-vuo-

tishistoriikissa työteliäänä ja
asioihin tarkasti perehtyvänä
lautamiehenä.
Historiikissa
kerrotaan hänen olevan erityisen aktiivinen tärkeässä lautamiesten perehdyttämis- ja
koulutusasiassa muun muassa näin:
”Puheenjohtaja ht Hilkka
Isoaho osallistui koko syksyn
1993 ja vielä keväällä 1994
Kuntaliiton ja Oikeusministeriön järjestämiin uusien lautamiesten perehdyttämistilaisuuksiin ympäri Suomea.
”Myös kunniapuheenjohtaja Heikki Jalo kantoi kortensa
kekoon. Kaikki uudet lautamiehet saivat koulutuspaketin.”
Hilkka Isoahon aiheena
tuossa koulutuspaketissa olivat lautamiesten tehtävät ja
vastuu. Ne ovat ajankohtaisia
aiheita tänäänkin.

Kun Suomen lautamiehet ry:n lippu vihittiin käyttöönsä
Kajaanin lautamiespäivillä vuonna 2001,
kokoontuivat ”lipunnaulaajat” yhteiskuvaan. Herastuomari Hilkka Isoaho löi
”Kunniakkaiden lautamiesperinteiden ja
historian sekä kunniajäsenten naulan”.
Kuvassa Isoaho kolmas vasemmalta.
(Kuva Suomen lautamiesten 40-vuotishistoriikista)

Koulutuspäivät 15.-17.9.2012
Lauantai 15.9.2012 Olympiaterminaali, Tallink Silja m/s Silja Serenade
11.45Maihinnousukorttien jako, Matkapojat Oy
Seminaaritila Atlantis Palace, kansi 7
12.00-12.50 Avajaiskahvit seminaaritilan aulassa
Päivien teema: TUTKINNASTA – TUOMIOON
13.00
Koulutuspäivien avaus, puheenjohtaja Matti Laukkanen
13.10
Vakavat turvallisuusuhat ja niiden torjunta – poliisin näkökulma
Turvallisuus- ja alueyksikön päällikkö Kari Harju SUPO
13.40
Syyttäjän ja poliisin esitutkintayhteistyö
Apulaisvaltakunnansyyttäjä Jorma Kalske Valtakunnansyyttäjänvirasto
14.50
Suljetuin ovin, todennäköisin syin – oikeus ja media
Laamanni Tapani Koppinen Keski-Suomen KO
14.40 TAUKO 30 min / Hyttien vastaanotto
15.10
Hyväksikäyttö ja muut seksuaalirikokset. Mistä on kysymys, mitä tulisi tehdä, mistä rangaista
Professori Terttu Utriainen Lapin yliopisto
15.40
Seksuaalirikokset syyttäjän kannalta katsottuna.
Kihlakunnansyyttäjä, apulaispäällikkö Eija Velitski
16.10
Käräjäoikeuden kokemuksia seksuaalirikosasioista
Pohjois-Savon KO osaston johtaja Hannu Laitinen
16.30
Keskustelufoorumi
Paneeli: luennoitsijat / yleisö / kirjalliset kysymykset
16.50
Muistamiset ja esittelyt
x-hallituksen jäsenet ja muut ansioituneet
17.00
Koulutuspäivien päättäminen
puheenjohtaja Matti Laukkanen
17.30
Illallinen kannella 6.
20.00-22.00 Lautamiestanssit, ht Jukka Ohra-aho
Sunnuntai 16.9.2012 Buffet Serenade, kansi 6
7.00-9.30
Meriaamiainen
9.40
Laiva saapuu Tukholmaan Värtanin satamaan
10.00-12.50 Vierailukohteet:
10.00-12.50 Svean Hovioikeus
Opastettu kaupunginkiertoajelu 1½ h ja n,1h ostosaikaa keskustassa/ paluu laivalle
Seminaaritila Atlantis Palace, kansi 7
12.30-13.15 Päiväkahvitarjoilu itsepalveluna
13.15
Arpajaiset, ht Ilari Luojola
Päivän teema: KULTTUURIEROT / KEHITYS/KOULUTUS, MUUTOKSET
13.25
Koulutuspäivien avaus
puheenjohtaja Matti Laukkanen
13.30
Ennakkoluulot ja kulttuurierot tuomioistuimessa? – islamintutkijan näkökulma
tohtori Sylvia Akar Helsingin yliopisto
14.00
Pohjoinen laatuhanke
Hovioikeuden presidentti Esko Oikarinen Rovaniemen HO
14.30
Oikeuslaitoksen haasteet ja oikeusturvaohjelma
Hallitusneuvos Heikki Liljeroos Oikeusministeriö
14.50 TAUKO 30 min
15.20
Yhdistykset esittäytyvät: Jyväskylän LMP2013 lautamiestoimikunta
15.25
Perehdyttämistarpeet lautamiehille vuoden 2013 keväällä
Koulutuspäällikkö Jorma Hirvonen ja hallitussihteeri Mika Risla
15.45
Lautamiehet Eestissä nyt ja EU-tulevaisuudessa
Eestin oikeusministeriön neuvonantaja Mai Selke
16.05
European Network of Lay judges – EU- Maallikkotuomarijärjestö ja -perusasiakirja ja
organisaation säännöt
pj John Thornhill Englanti, lm Jouni Elomaa ja pj Matti Laukkanen
16.30
Keskustelufoorumi
paneeli: luennoitsijat / yleisö / kirjalliset kysymykset
16.50
Koulutuspäivien päättäminen
puheenjohtaja Matti Laukkanen
17.15
Illallinen, kansi 6
20.00-22.00 Lautamiestanssit, ht Jukka Ohra-aho
AJAT OVAT PAIKALLISTA AIKAA!
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Kuvat: Käräjätuomari Hannu Lindgren

Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson
Itä-Suomen hovioikeuden XI tuomaripäivillä:

”Valtion taloudellinen tilanne asettaa suuria paineita
myös tuomioistuinlaitoksen kehittämiselle”

Hovioikeuden presidentti Mikael Krogerus oli tuomaripäivien isäntä.

Hallitusneuvos Heikki Liljeroos vastasi yleisön kysymyksiin. Edessä vasemmalla oikeusministeriön koulutuspäällikkö Jorma Hirvonen, oikealla Pohjois-Karjalan käräjäoikeuden laamanni Juhani Mähönen ja Pohjois-Savon käräjäoikeuden laamanni Juha Hyvärinen.
Itä-Suomen
hovioikeuden
XI tuomaripäivillä viime vuoden marraskuussa puhunut
oikeusministeri Anna-Maja
Henriksson muistutti, että erityisesti epävarmoina aikoina on tärkeää turvata yhteiskunnan perusrakenteet ja
luoda turvallisuutta ja uskoa
tulevaisuuteen.
-Yksi tärkeimmistä perusrakenteista on oikeusturva, totesi Henriksson. Hän avasi
puheessaan vuoden 2012 oikeusministeriön hallinnonalan
budjettia, jonka loppusumma
vuonna 2012 on 856 miljoonaa euroa.
-Valtiontalouden
kiristyvään tilanteeseen liittyen vuoden 2012 talousarvio sisältää
kaikissa pääluokissa eri perustein kohdennettuja menoleikkauksia. Oikeusministeriön pääluokkaan ei kuitenkaan
kohdistu tiettyihin toimintoihin
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Oikeusministeri Anna-Maja
Henriksson kertoi muun muassa hallinnonalansa käytettävissä olevista rahavaroista.

suunnattuja erityisleikkauksia, vaan hallinnonala on saanut osakseen ainoastaan yleisiä, kaikkiin hallinnonaloihin
kohdistuvia juustohöylätyyppisiä toimintamenojen leikkauksia.
-Oikeusministeriön hallinnonalaan kohdistuu näitä toimintamenoleikkauksia vuonna 2012 runsaat 9 miljoonaa
euroa. Kehyskauden viimeisenä vuonna näiden määrärahaleikkausten taso on jo
noin 13 miljoonaa euroa. Tuomioistuimissa tämä merkitsee vuonna 2012 runsaan 3
miljoonan euron vähennystä ja vuonna 2015 kehysleikkaus on jo noin 4,5 miljoonaa
euroa. Tämän lisäksi hallinnonalan toimitilamenoihin tullaan erikseen kohdistamaan
osa valtionhallinnon toimitilamenoja koskevasta 10 miljoonaan euron säästöpaketista.

Rahaa harmaan
talouden ja
talousrikollisuuden
torjuntaan
-Hallitusohjelmassa harmaan
talouden ja talousrikollisuuden vastustamiseen on osoitettu kehyskaudella lisämäärärahaa yhteensä 20 milj.
euroa vuodessa. Oikeusministeriön hallinnonalalle eli
syyttäjille, tuomioistuimille sekä ulosoton erikoisperintään
ja konkurssivalvontaan tästä
kohdistuu keskimäärin 5 milj.
euroa vuodessa.
-Tuomioistuimien
osuus
tästä on kehyskaudella keskimäärin noin 1,4 miljoonaa euroa vuodessa. Tämän panostuksen avulla tavoitteena on
puolittaa esitutkinnassa odottava vanha, tällä hetkellä noin
2000 juttua käsittävä juttukanta, jotta viranomaiskoneisto
voisi jatkossa keskittyä tuoreempiin juttuihin.
-Hallitusohjelmassa on huomattavan paljon oikeuspoliitti-

sia uudistustavoitteita. Monet
niistä edellyttävät kuitenkin lisärahoitusta, mihin ei tässä
budjetissa tai kehyksissä ole
saatu ratkaisuja. Tuomioistuimien osalta niitä asioita, joihin
on hallituskauden aikana haettava ratkaisuja, ovat muun
muassa toimitilakannan ja
tietotekniikan uudistaminen,
tuomioistuinharjoittelun laajentaminen, vakuutusoikeuden
asiantuntijamenettelyn
kehittäminen sekä asiantuntija-avusteisen huoltoriitojen
sovittelun laajentaminen.

Rahapula kehityksen
jarruna
-toimintoja arvioitava
entistä tarkemmin
Ministerin mukaan valtion taloudellinen tilanne asettaa
suuria paineita myös tuomioistuinlaitoksen kehittämiselle.
-Onkin tärkeätä suunnata olemassa olevat voimava-

rat sellaisiin kohteisiin, joissa
niitä eniten tarvitaan. Tämän
vuoksi on välttämätöntä arvioida oikeudenkäyntimenettelyjä, lainsäädäntöä, organisaatioita sekä tuomioistuinten
sisäisiä työmenetelmiä entistä tarkemmin. -Henkilöstömäärää jouduttaneen kaikilla
hallinnonalan toimintasektoreilla kehyskauden aikana
jonkin verran karsimaan, ministeri arvioi.
-Oikeusministeriössä pyritään löytämään keinoja toiminnan tehostamiselle niin,
että oikeusturvan tasoa ei heikennetä ja että hallinnonalalla
voidaan jatkaa hyvää ja pitkäjänteistä henkilöstöpolitiikkaa.
On siis myös välttämätöntä käydä läpi hallinnonalan
tehtävät, keskeiset prosessit ja organisaatiorakenteet,
samoin toimipaikkarakenne.
Näissä tarkasteluissa toivon
apua myös maamme tuomarikunnalta eli toivon näkemyksiä ja ehdotuksia siitä, miten kiristyvissä taloudellisissa

Edessä oikealta: ex hovioikeuden presidentti Markku Arponen,
nykyinen hovioikeuden presidentti Mikael Krogerus, Kouvolan
hovioikeuden presidentti Pertti Nieminen, ex hovioikeuden presidentti Esko Kilpeläinen, korkeimman oikeuden presidentti Pauliine Koskelo ja ex korkeimman oikeuden presidentti Leif Sevón.
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-Tärkeätä tässäkin työssä on se, että tuomioistuinlaitoksen henkilöstö eli käyttäjät
ovat vahvasti mukana uusien
järjestelmien kehittämisessä.
Näin voidaan parhaiten turvata se, että järjestelmien kehittäminen tapahtuu käyttäjien
ehdoilla eikä niin että järjestelmät muokkaisivat käyttäjien toimintaa.

OTT, erikoistutkija
Kaijus Ervasti.
puitteissa voidaan parhaalla mahdollisella tavalla huolehtia siitä, että oikeusturva
maassamme toimii edelleen
hyvin ja että järjestelmää
edelleen voidaan kehittää yhteiskunnan tarpeita vastaavaksi. Tuomioistuimissa ja
koko hallinnonalalla tarvitaan
siis jatkossakin työhönsä sitoutuneita ja uudistushenkisiä tuomareita ja muita lakimiehiä.

Keinoja
oikeudenkäyntien
viivästymisiin etsitään
Ministerin mukaan nyt toteutettavan hallitusohjelman tarkoituksena on löytää ne keinot,
joilla
tehokkaimmin
pystytään puuttumaan oikeudenkäyntien viivästymiseen
johtaviin syihin, samoin kuin
parantamaan
oikeusturvan
laatua.
-Aiemmin esillä ovat olleet
muun muassa yhteistyön parantaminen poliisi- ja syyttäjäviranomaisten sekä tuo-

Suunta sähköiseen
maailmaan
Oikeusministeri
Henrikssonin mukaan tuomioistuinten ja
tuomioistuinlakimiesten työhön vaikuttaa merkittävästi myös tietotekniikan kehitys
ja ministerin mukaan kehitys
kulkee yhä enemmän sähköistä maailmaa kohti. Kohti
sähköistä maailmaa, jossa viranomaisten välinen tietojenvaihto tapahtuu sähköisesti esitutkinnasta syyttäjälle ja
edelleen eri tuomioistuinasteisiin päätyen lopulta sähköiseen arkistoon.

Itä-Suomen hovioikeuden
kansliapäällikkö Esko Randelin.
mioistuinten välillä, erityisesti
poliisin ja syyttäjän esitutkintayhteistyön
tiivistäminen,
syyteneuvottelujärjestelmän
mahdollinen käyttöönotto, videoinnin ja tallenteiden hyödyntäminen
muutoksenhakumenettelyssä, mahdollisen
näyttöä koskevan muutoksenhaun rajoittaminen samoin kuin käräjäoikeuksien
aseman yleinen vahvistaminen.
-Näistä etenkin käräjäoikeuksien aseman vahvistaminen on varsin moniulotteinen
kysymys, eikä siihen ole löydettävissä yhtä tai edes muutamaa ainoaa oikeaa keinoa.

Myös juristikunta
tarvitsee
ammatillista apua

Pohjois-Karjalan käräjäoikeuden käräjätuomari Lasse Palsio kertoi kokemuksen työn
perässä muuttamisesta.
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-Työsuojelun kehittäminen ja
työhyvinvointi ovat myös hyvin tärkeitä asioita. On erittäin tärkeää, että jokainen voi
hyvin omassa työssään. Lakimiespäivillä tuli esille tarve
voida keskustella vaikeista oikeustapauksista, ja niihin liit-

tyvistä usein henkisesti hyvin
raskaista kokemuksista. Meidän onkin päästävä ilmapiiriin jossa keskustelu on sekä
sallittua että toivottua, tietysti vaitiolovelvollisuuden vaatimukset huomioiden. Henkilöstölle on annettava selkeä
viesti: vaikeista tapauksista ja
asioista saa puhua.
-Myös juristikunta tarvitsee sitä ammatillista apua mitä näissä tilanteissa psykologi
voi tarjota.
-Vastaavia tarpeita on poliiseilla. Perinteisesti on ajateltu, että tuomarikunta pärjää
kyllä tilanteessa kuin tilanteessa, mutta asia ei ole niin
yksinkertainen. On terve piirre ihmisessä, jos vakavimmat
asiat herättävät tarpeen keskustella ja jakaa ajatuksiaan,
ministeri muistutti.

Sovittelun uudet tuulet
eli Follo
Ministerin puheen henkeen
liittyi oivallisesti keskusteluja esittelykokonaisuus, jonka
aiheena oli niin sanottu Follo
-kokeilu.
Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin politiikkaohjelmaan liittyen oikeusministeriössä käynnistettiin noin
puolitoista vuotta sitten Norjassa käytössä olevan mallin
mukainen kokeilu. Mallia sovelletaan huoltoriitojen ratkaisuissa.
Malli tarjoaa mahdollisuuden tehostaa sovittelupyrkimyksiä huoltoriidoissa. Norjasta saadut kokemukset ovat
olleet lupaavia ja tähänastiset
tulokset suomalaisestakin kokeilusta puoltavat mallia.
Follo nimellä kulkeva, oi-

26 § 1: ”Asiassa, jossa sovinto on sallittu, tuomioistuimen
on pyrittävä saamaan asianosaiset sopimaan asia.
Honka muistutti esitelmällään, että oikeudella on
mahdollisuus toteuttaa halutessaan oivallisesti vanhaa
tuomariohjetta: mikä ei ole oikeus ja kohtuus, ei lakikaan
voi olla”.

Varmaa on
vain muutos
Käräjätuomari
Anna-Kaisa Aaltonen.
keusministeriön käynnistämä
vuoden 2012 loppuun kestävä kokeilu on lapsen huoltoa
ja tapaamisoikeutta koskevien asioiden asiantuntija-avusteista sovittelua tuomioistuimessa. Kokeilun sisältöä ja
tuloksia valottivat esitelmissään muun muassa käräjätuomari Anna-Kaisa Aaltonen ja käräjätuomari Tuija
Turpeinen. Hän selvitteli käytännön kokemuksia kokeilusta Pohjois-Karjalan käräjäoikeudessa.

Apulaisosastopäällikkö, hallitusneuvos Heikki Liljeroos
pohditutti osallistujia kyselemällä miksi suuri on kaunista.
Käräjäoikeuksien rakenneuudistus toteutettiin 1.1.2010 lukien ja nyt maassamme on 27
käräjäoikeutta, Liljeroos muistutti.
-Uudistuksen
tavoitteena
oli osaltaan luoda edellytyksiä laadukkaalle lainkäytölle
ja monipuolisille ja haasteellisille tuomarintehtäville. Uu-

Honka kertoi
lapsiasiasta
Kuin Follon esittelyn jatkoa
oli käräjätuomari Petri Hongan esitys otsikolla Lapsiasia
Päijät-Hämeen käräjäoikeudessa. Honka selvitteli lapsen
osaa oikeudessa seikkaperäisesti ja nojasi esitelmänsä pykäliin: lapsen huollosta ja tapaamis-oikeudesta 10 § 2:
”Asia on ratkaistava vanhempien sopimalla tavalla ...” ja
Oikeudenkäymiskaari 5 luku

Käräjätuomari Petri Honka
kertoi näkemyksiä lapsiasioista Päijät-Hämeen käräjäoikeudessa.
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distuksen myötä yksiköiden
haavoittuvuus on vähentynyt.
Aiemmin
käräjäoikeuksien
jutturakenne vaihteli merkittävästi. Osa pienistä käräjäoikeuksista oli selkeästi kiinteistöpainotteisia.
-Osa oli ”puhtaita” maaseututuomioistuimia, joissa talouselämän jutut ja laajat riita-asiat olivat harvinaisia,
Liljeroos selvitti.
-Onko niin, että jokin organisaatio kasvaa liian suureksi
ja suuruuden ekonomia kääntyykin negatiiviseksi. Naapurimaassamme Ruotsissa muun
muassa organisoitiin suuri
Tukholman käräjäoikeus uudelleen niin, että suur Tukholman alueelle muodostettiin
4 suurempaa yksikköä pienentämällä Tukholman käräjäoikeuden tuomiopiiriä. Asiaa saattaa olla syytä selvitellä
Suomessakin.
Liljeroos antoi ymmärtää että muutokset tulevat olemaan
osa arkea jatkossakin.

Urheiluruutu
Naisnäkökulma

Aika ja kansalaisten
kokemukset
ratkaisevat uudistusten
onnistuneisuuden
Kouvolan hovioikeuden presidentti Pertti Nieminen arvioi,
että Käräjäoikeuksien kohdalla saattaa kulua vielä noin 10
vuotta, kunnes verkosto on
uudistuksessa päätetyn mukainen. Keskeisin syy on se,
että ei ole varoja järjestää yhdistämisten edellyttämiä toimitiloja perustetuille käräjäoikeuksille.
Tuomarikokous pidettiin viime vuoden marraskuussa. Ja
kokemuksia ja näkemyksiä
sekä käräjäoikeuksien että
hovioikeuksien muutoksista
esitettiin laajasti. Tämä juttu
tulee julki nyt yli puoli vuotta
kokouksen jälkeen. Nyt uudistusmylly on jo käynnissä, pohdinnat pääosin pohdittu ja kokemuksia hankitaan.
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Kouvolan hovioikeuden
presidentti Pentti Nieminen.
Asia saattaa muuttua lihaksi vaivihkaa, kuten Markku
Temmes tuomarikokouksessa viime vuoden marraskuussa asian kiteytti:
”Viime kädessä asiakas/
kansalaisnäkökulma ratkaisee julkisen toiminnan onnistuneisuuden.”

Tuomaripäivien iltatilaisuudessa oli sekä ammattituomareiden että
maallikkotuomareiden edustajia.

Hannu Laitinen
Käräjätuomari,
osastoryhmän johtaja
Pohjois-Savon
käräjäoikeus
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Yhdistyksen kirjanpitäjää onniteltiin

Laamanni Juha-Matti Murto nimitti uusia
herastuomareita Päijät-Hämeeseen

Lautamiesyhdistyksen
puheenjohtaja Matti Laukkanen
ja sihteeri Anu Heinänen kävivät onnittelemassa yhdistyksen kirjanpitäjä Mervi Kaplasta hänen 60 vuotispäivillään.
Lautamiesyhdistys
käyttää
ammattilaisten hoitamaa tilitoimistoa ja Kaplasta pidetään alansa merkittävänä
osaajana.
Yhdistys halusi muistaa arvostamaansa kirjanpitäjää ja
onnittelukäynnin yhteydessä
luovutettiin kukkia ja syötiin
syntymäpäivälounas Ravintola Kaisaniemessä.
Puheenjohtaja Matti Laukkanen ja Anu Heinänen kävivät onnittelemassa Mervi Kaplasta (keskellä).

Kainuun käräjäoikeuden laamanni
tapasi lautamiesten edustajia
Kainuun käräjäoikeuden uusi päällikkö Laamanni Aarne
Korhonen tapasi tammikuun
lopulla Suomen lautamiehet ry:n puheenjohtajan Matti Laukkasen ja lautamies ht.
Vesa Huotarin Kajaanista.
Tapaamisen aiheina olivat tervetulotoivotukset ja
laamanninyhteistyöryhmän
käynnistäminen.
Kiinteällä yhteistyöllä lautamiesten ja laamannin välillä
ovat pitkät perinteet
nykyisen Kainuun alueella,
paljastui käytyjen keskustelujen aikana.

Laamanni Aarne Korhonen ja
Vesa Huotari tutkivat laajan
alueen lautamieslistaa.

Kainuun maakuntaan laamanniksi paluu Aarne Korhoselle muodosti elämänpolun
kierroksen sulkeutumista, sillä synnyinseudut olivat aivan
lähistöllä.

§
...
....

Laamanni Juha-Matti Murto
nimitti uusia herastuomareita Päijät-Hämeeseen. Herastuomarin arvonimen saivat
käräjäoikeuden lautamiehet
Veikko Salomaa, Kristiina
Kujala, Paula Sammalkorpi, Pertti Jokelainen ja Pentti Jäämaa.
Päijät-Hämeen
käräjäoikeuden
lautamiestoimikunnan vuosikokous- ja koulutustilaisuuden
yhteydessä
järjestetyssä nimitystilaisuudessa laamanni Murto muistutti lautamiesten perustehtävän tärkeydestä ja sen myötä
oikeudenjaossa merkittävässä osassa olevasta ja yhä tarvittavasta
talonpoikaisesta
järjestä.

Murto otti esille myös Päijät-Hämeen käräjäoikeudessa käynnissä olevat muutokset vuonna 2012.
Muutoksia tänä vuonna ovat
muun muassa lautamiesten
käytön vähentäminen, tuomareiden eläköityminen ja tuomarikunnan
uusiutuminen.
Näköpiirissä on myös Suomen hovioikeuksien määrän
vähentäminen. Murto itse jää
eläkkeelle tämän vuoden lokakuussa.
Kokouksen yhteydessä luennoi käräjätuomari Anne
Åstedt lautamiehille järjestäytyneen rikollisuuden muodoista Suomessa ja myös niiden tuomitsemisprosessista.

Tänä vuonna eläkkeelle jäävä laamanni Juha-Matti Murto
kertoi lautamiehille käräjäoikeudessa tapahtuvista muutoksista.

Itä-Uudenmaan
käräjäoikeuden
laamanniksi
Anders Cederberg
Itä-Uudenmaan käräjäoikeuden laamanniksi on nimitetty
käräjätuomari Anders Cederberg 1.1.2012 lukien.
Anders Cederberg on ItäUudenmaan käräjäoikeuden
käräjätuomari. Hän on toiminut myös asianajajana sekä poliisin palveluksessa
mm. rikosylitarkastajana. ItäUudenmaan käräjäoikeuden
päällikön virka tuli auki laamanni Lars Karlssonin eläkkeelle siirtymisen johdosta.

Vasemmalta ht Veikko Salomaa, ht Kristiina Kujala, herastuomarit nimittänyt laamanni JuhaMatti Murto, ht Paula Sammalkorpi, ht Pertti Jokelainen ja ht Pentti Jäämaa.
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Helsingin lautamiesyhdistyksen kuulumisia
Kevätkausi 2012 lähti liikkeelle Tammiseminaarilla. Aiheena oli ”Mielenterveys ja rikollisuus”. Luennoitsijoina olivat
Helsingin
käräjäoikeuden
kansliasta hallintojohtaja Tarja Honkanen, osastonjohtaja Eija Larinkoski, käräjäoikeuden sihteeri Marja-Leena
Tuormaa,
toimistosihteeri
Pirkko Nissilä sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta ylilääkäri Irma Kotilainen.
Koulutusristeily 11.2.2012
oli kytketty Tammiseminaarin
aiheeseen. Risteilyllä luennoivat Vantaan psykiatrisen vankisairaalan ylilääkäri Alo Jüriloo aiheesta ”Vaarallisuuden
arviointi” ja THL:stä oikeuspsykiatrian ylilääkäri Irma
Kotilainen ja lakimies Leena
Brotherus aiheesta ”Mielentilatutkimuksen ajankohtaiset

haasteet” sekä käräjäoikeuden osastonjohtaja Eija Larinkoski aiheesta ”Tilastotietoa
mielentilatutkimuksista, elinkautisrangaistuksista ja vaarallisuuden arvioinnista”.
Vuosikokouksessa
14.3.
2012 valittiin hallitukseen
kolme uutta jäsentä. Vuoden 2012 työnjako on seuraava: puheenjohtaja Martti
Korvenmaa, varapuheenjohtaja Pekka Iivonen, sihteri/
jäsenasiat Anne Korpi, koulutustoiminta Minna Mäkinen
ja Jukka Kuittinen, tiedottaja
Rolf Sormo, kirjanpito/kotisivut Matti Silvonen, kannattajajäsenet Tapani Saari sekä
hallituksen jäsen Petri Silvennoinen.
Kevään muuta toimintaa oli
vierailu Helsingin Kaupungintalolla. Isäntänä toimi viestin-

täpäällikkö Eero Waronen,
joka kertoi mm. historiasta,
päätöksenteosta, osallistumisesta, lautakuntien valinnoista. Helsinki Expertin oppaan
kanssa kierrettiin kaupungintalo. Virka Gallerian näyttelyyn tutustuttiin Tietokeskuksen erikoistutkija Martti
Helmisen johdolla.
Toukokuussa
vieraillaan
Suomen Pankissa, jossa aiheena ovat rahanväärennökset. Samalla saamme tutustua SP:n taidekokoelmiin.
Syyskauden
avauksena
21.8.2012 tehdään Helsingin
HO-piirin lautamiesten yhteisretki Tuusulan käräjäoikeuteen. Samalla käydään Halosenniemessa ja ilta päättyy
yhteiseen illalliseen.

Helsingin herastuomareiden nimityksiä

Laamanni Eero Takkunen nimitti herastuomareiksi seuraavat helsinkiläiset lautamiehet
19.3. 2012. Vasemmalta Kaarle Loukamo, Mira Bogdanoff, Heino Ylisipola, Kari Tenhunen, Pekka Iivonen, Päivi Riihimäki ja Martti Korvenmaa.

Herastuomarinimityksiä Hyvinkäällä
Hyvinkään käräjäoikeuden lautamiespäivän tilaisuudessa 9.11.2011 myönsi Laamanni Leena Kartimo yhdeksälle lautamiehelle Herastuomarin arvonimet.

Kuvassa vasemmalta Heikki Aittola, Heikki Kölhi, Veijo Tolvanen, Kirsti Hällfors, Lauri Niiranen, Mirja Sandberg, Merja Mäntyniemi ja Markku Korvela. Kuvasta puuttuu Teija Punkki. Edessä istumassa Laamanni Leena Kartimo (vas) ja johtava osastosihteeri Maritta Hienonen. Kuva: Jari Halme / Lehtiyhtymä

Herastuomarinimityksiä Keski-Pohjanmaalla
Keski-Pohjanmaan käräjäoikeuden laamanni Daniel Allén nimitti herastuomareiksi
lautamiehet Veli-Matti Jylhä, Eija Viisteensaari, Eija Lento ja Mauri Jussinmäki.
Yhteiskuvassa ovat luennoitsijat ja HLY:n hallitus vasemmalta oikealle: Alo Jüriloo, Jukka Kuittinen, Tapani Saari, Martti Korvenmaa, Kirsi Sharma, Tarja Honkanen, Anne Korpi, Eija Larinkoski, Irma Kotilainen, Leena Brotherus, Laila Inborr, Pekka Iivonen, Marja-Leena Tuormaa ja
Anneli Piiparinen-Lehti.

Laamanninimitykset käräjäoikeuksiin
Varsinais-Suomen käräjäoikeuden laamanniksi nimitettiin laamanni Kenneth Nygård,
Satakunnan käräjäoikeuden laamanniksi käräjätuomari Martti Juntikka ja Pohjois-Savon käräjäoikeuden laamanniksi käräjätuomari Hannu Lindgren.
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Muutos ei aina ole kehitystä
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Tallink Silja Experience on kokous- ja vapaa-ajanryhmille
räätälöity tuotesarja, joka tarjoaa ideoita hauskojen ja
mieleenpainuvien tilaisuuksien järjestämiseen. Kattokävelyä
Tukholmassa tai laivan hemmotteluosasto ryhmän omaan
käyttöön – inspiroidu ideoista ja pyöräytä Elämysgeneraattoria
osoitteessa experience.tallinksilja.fi!
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Mielestäni
vuosikokouksen
ratkaisu oli oikea. Sitoutuminen tehtävään on ehdokkaankin helpompi tehdä, kun hän
voi konkreettisesti tietää mihin ryhtyy.

IDEOITA HAUSKEMPIIN TILAISUUKSIIN!
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Toiminta ei myöskään ollut johdonmukaista ja pitkäjänteisyyden heitteillejätöstä
oli myös kysymys, koska puheenjohtajaksi esitettyä henkilöä (Tuusulan KO:n Marjaliisa Björkman) ei esitetty
hallitukseen. Jos niin olisi tehty, niin tarkoitus olisi ollut tuoda uutta verta toimijoihin, eikä
vain protestoida. Nyt toiminta
ei vaikuttanut johdonmukaiselta.
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Yhdistys, joka on toiminut yli
40 vuotta on ensimmäistä puheenjohtajaansa lukuun ottamatta, saanut puheenjohtajansa hallituksessa istuneesta
henkilöstä. Näin on turvattu
toiminnan kitkaton ja sujuva
jatkuvuus. On voitu elää sellaista toimintamallia, jossa istuva hallitus toteuttaa edeltäjänsä suunnitelmia ja on

Vastuuttomuus on oikeampi
sana tästä Vantaan tapahtumasta. Toiminta siellä kertoo
siitä, että enempää esittäjä
(Kai Laaksonen) kun esitystä
kannattaneetkaan eivät tunne
yhdistyksen toimintaa. Jos tämä episodi oli tarkoitettu protestiksi, niin se oli mielestäni huonoa pilaa. Esittäjä ja
kannattajat eivät myös olleet
perillä toiminnan luonteesta, eivätkä siitä työmäärästä,
minkä yhdistyksen puheenjohtaja joutuu vuoden mittaan
tekemään. Yhtä vähän he
tunsivat vastuutaan korkeimpana päättäjänä. Vai oliko

Kuinka moni mahtoi miettiä
vastuutaan? Tuskin kukaan?
Kyseessähän oli suljettu lippuäänestys, joten vastuunkantajien metsästys olisi tuonut huonomman tuloksen
kuin valtakunnallisessa “vaalirahajupakassa“. Mikäli äänestys olisi tapahtunut nimenhuutoon perustuen ja näin
ollen julkinen, niin siitähän olisi jäänyt tietoa pöytäkirjaan.

RI

Koskaan ei Lautamiehet ry Suomen lautamiehet ry:n jäsen ole aikaisemmin kohdannut sellaista yllätystä, minkä
Vantaan lautamiesten edustaja oli varannut vuosikokouksen osanottajille 18.3.2012.
Puheenjohtajasta äänestettiin, hallituksen jäsenet olivat
läpihuutojuttu.

Usein kuulee kannanoton,
jossa yhdistysten hallituksien
työskentelyä verrataan valtakunnan hallituksen toimintaan. Valtakunnan hallitushan
vaihtuu aina kerralla kokonaan ja toimikausi on pitempi. Heillä on virkamiehet, jotka
pitävät toimeenpanoa vireillä
vaikka hallitus harjoittelisikin
yhteistoimintaansa. Yhdistyksessä ei ole virkamiehiä toimeenpanoa varten vaan yhdistyksen hallitukselle kuuluu
niin päätöksen teko kuin toimeenpanokin. Kaikki, jotka
ovat yhdistyksissä toimineet,
tietävät varsin hyvin, että kokouksissa päätöksiä kyllä
syntyy mutta niiden toimeenpano on jo vaikeaa.

kannattajien vain ollut helppo mennä populistisesti hyvän supliikin omaavan esityksen tekijän taakse? Jos esitys
olisi saanut ilmaa siipiensä alle niin vuoden aikana olisivat
päättäjät huomanneet olleensa tekemässä todella kyseenalaista päätöstä.

P
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Järjestelyt olivat perinteiset
mutta hyvät. Kaikki merkittävät toiminnot oli saatu yhden
ja saman katon alle. Lautamiespäivät olivat jälleen kerran ilmeeltään paikalliset ja
niin pitää ollakin. Meille aikuisille tarkoitettu tanssimusiikki
on tietysti nykypäivänä ongelma suosituissa tanssipaikoissa. Tosin vuosi sitten ei ollut tätäkään, joten olkaamme
tyytyväisiä.

voinut itse suunnitellut tulevaa.

A

Kuten toisaalta tässä lehdessä olette saaneet lukea niin
Vantaan käräjäoikeuden lautamiestoimikunta järjesti Lautamiespäivät-2012 Vantaalla
17.3 -18.3.2012.

Kysy lisää matkatoimistostasi tai Tallink Siljan kokous- ja
ryhmämyynnistä puh. 010 804 123, ma-pe 8–17
(010-puhelut kiinteästä verkosta 8,32 snt/puh + 5,98 snt /min, matkapuhelimesta 8,32 snt/puh + 17,12 snt/min).

Tapani Flyktman ht.

TSE_suomen-lautamiehet_149x218_04-2012.indd 1

27.4.2012 14.52
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Laamanni kokosi
lautamiesten yhteistyöryhmän
koolle Etelä-Karjalassa
Lähde mukaan laadukkaille, opastetuille kiertomatkoille!
Katso tarkemmat matkaohjelmat ja lisätiedot www.matkapojat.fi/kiertomatkat
Baltia-Puola

6 pv, lähdöt 16.5., 4.7., 1.8., 12.9.

559€ (16.5.) alk/hlö/H2 (bussi/laiva)

1099€ alk/hlö/H2 (lento)

Lillehammer - Geiranger - Oslo

Pohjois-Italian järvet ja Venetsia

660€ alk/hlö/H2/C2 (bussi/laiva)

1129€ alk/hlö/H2 (lento)

7 pv, lähdöt 24.6., 8.7., 22.7., 5.8.

Yhteistyöryhmä: Kutsuttuja lautamiehiä maakunnan pitäjistä herastuomari Juha Junnonen Lemi, lautamies Seija Alatalo Lappeenranta, lautamies Kari Luukkonen Ruokolahti, lautamies
Matti Särkioja Lappeenranta, lautamies Ella Karjalainen Lappeenranta, herastuomari Esa Koskenranta Savitaipale, herastuomari Jari Sairanen Luumäki, kokoonkutsuja laamanni Ilkka Ryynänen (kuudes oikealta), lautamies Sanna Kahari Taipalsaari, lautamies Aila Repo Rautjärvi,
lautamies Pirkko Valkeapää Parikkala, lautamies Arto Pöyhönen Imatra ja Slm ry:n puh.joht. ht.
Matti Laukkanen.

Itävallan Alpit ja maalaiskylät

959€ alk/hlö/H2 (lento)

1369€ alk/hlö/H2 (lento)

5 pv, lähdöt 1.7., 22.7., 19.8.

Dublin - Cork

5 pv, lähdöt 14.8., 18.9.

Nyt yhteistyöryhmän palaverissa käytiin keskustelua vuorovaikutuksesta lautamiesten
ja käräjäoikeuden henkilökunnan kanssa. Luottamuksellisissa palavereissa välitetään
tietoa laamannille kehitystarpeista ja muista toiveista.

Puheenjohtaja ht. Matti Laukkanen kertoi Suomen lauta-

miehet ry:n koulutustilaisuuksista ja 15.9.2012 alkavasta
koulutusristeilystä, jonne hän
kutsui laamannin lautamiehineen.

1059€ alk/hlö/H2 (lento)

Yhteistyöryhmään kuuluvat
lautamiehet ovat omien alueidensa avainhenkilöitä ja
asuinkuntansa edustajia.
Seuraava
yhteistyöryhmän
kokous 26.9.2012 klo 18 Lappeenrannan kanslian tiloissa.
Teksti: Juha Junnonen

1089€ alk/hlö/H2 (lento)

Kiertoristeilyt

5 pv, lähtö 8.8.

Portugalin kiertomatka
UUTUUS!

5 pv, lähdöt 28.7., 25.8., 20.9.

Myös muuttuvat asiat ja ilmenevät epäkohdat käräjäoikeuden työskentelyssä on hyvä
saada tapaamisissa molempien tietoon. Yhteistyöryhmän
palavereita pidetään 3-4 kertaa vuodessa, joista yksi on
käräjäoikeuden toimesta järjestettävä koulutustapahtuma
kaikille. Nyt päätettiin valita
aiheeksi “rangaistuksen määrääminen” ja toteutuspäiväksi
tiistai 24.4.2012 klo 18.

5 pv, lähdöt 25.8., 22.9.

Wien-Bratislava-Krakova

Itä-Unkarin makuja ja aarteita
Laamanni Ilkka Ryynänen
on toiminut Lappeenrannassa lähes koko tuomariuransa
ajan, joten hän tuntee maakunnan metkut. Laamannina
hän on työskennellyt vuoden
2003 joulukuusta alkaen.

Berliini - Dresden - Leipzig
5 pv, lähdöt 15.8., 5.9. UUTUUS!

6 pv, lähtö 1.9.

1229€ alk/hlö/H2 (lento)
Hinnat sis. mm. lennot/laivat, majoituksen aamiaisineen 2hh, kuljetukset ja
ateriat matkaohjelman mukaan.
www.matkapojat.fi/kiertomatkat

TÄYSIHOITO LAIVALLA

Itämeren risteily

Välimeren risteily

949

1459€

8 pv, lähdöt 8.7., 15.7., 29.7.

€ Alk. Helsingistä
VAIN MATKAPOJILTA!

Norjan vuonoristeily,
6 pv, lähdöt 21.8., 2.9.

929€

10 pv, lähdöt 21.9., 12.10.

Karibian risteily

10 pv, lähdöt 24.11., 8.12.

1999€

Lisätiedot: matkapojat.fi/kiertomatkat/kiertoristeilyt

Kaikki matkamme ja varaukset 24h: www.matkapojat.fi
Myyntipalvelu: 010 2323 200

ma-ke 8-19, to-pe 8-17, su 10-14.30
Puhelut 8,21 snt/puh + 2snt/min /matkapuhelimesta + 14,9 snt/min. Palvelumaksu 0€/netistä varattaessa, muutoin 10€ • Hinnat ovat alk-hintoja /hlö
• Alk-hintaa ei kaikilla lähdöillä. Hinnat sis. polttoainelisät. KUVI4808/04/MjMvU SMAL 109395
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Peruspuurtajat antavat lautamiespäiville viimeisen silauksen

Suomen lautamiehet ry - Finlands nämndemän rf, Hallitus 2012

Vaikka vuosittaiset lautamiespäivät ovat kaksipäiväinen tapahtuma, tehdään niiden onnistumiseksi työtä viikkokausia.
Käytännössä taustatyötä tehdään koko edeltävän vuoden ajan. On valmisteltava materiaaleja, varattava tiloja, suunniteltava aikatauluja. Lautamiespäivien järjestelyt ovat vuosien aikana saaneet kiitosta osallistujiltaan eikä ilman aihetta.
Viimeinen silaus annetaan päiviä edeltävänä perjantaina, silloin puurretaan aamuvarhaisesta iltamyöhään. Kokousmateriaaleja nimetään, lajitellaan, tarkistellaan. Perinteisesti melkoisen souvin vaativat tykätyt arpajaiset. Niiden palkintoja on hankittu edeltävinä kuukausina ja viimeisinä viikkoinakin.
Päivien rakentajat ovat yhdistyksen peruspuurtajia, he eivät laske
työtuntejaan. Niinpä esimerkiksi
perinteisessä lauantain iltatilaisuudessa tapaakin vain tyytyväistä väkeä. Sekin johtuu hyvin tehdystä, usein näkymättömiin jäävästä
taustatyöstä.
Vantaan päiviä kiiteltiin -oli aihettakin.

Puheenjohtaja

herastuomari

Laukkanen Matti
+35840 4135000

Vpj. sihteeri
ja jäsensihteeri

lautamies

Heinänen Anu
+35850 365 6896

Talousasiat

lautamies

Asplund Ralf
+35840 535 6888
Kontio Mira
+35844 574 0656
Rannikko-Prinkkilä Riitta
+35840 730 9856
Tulla Pentti
+358400 648 055
Varjus Tapani
+35840 510 3210

Lehdistötiedottaja lautamies
Arpajaislautamies
ja tarvikevastaava
Lautamiespäivät herastuomari
2013
Perinnevastaava lautamies

Hallituksen ulkopuoliset toimijat
WEB-master

lautamies

Tilintarkastaja
Varatilintarkastaja
Arkistovastaava herastuomari
Lautamies-lehti

toimittaja

Kristiina Kujala
puh. 0400 491 825
Tarja Tolvanen
Anne Terho
Vilho Juutinen
puh. 0500 894 190
Kari Mustonen
puh. 0400 821 427

Alakiventie 1 D 57, 00920 HELSINKI
laukkanen.masa@luukku.com
puheenjohtaja@suomenlautamiehet.fi
Matinniitynkuja 2 C 81, 02230 ESPOO
anu.heinanen@kotiposti.net
jasensihteeri@suomenlautamiehet.fi
Högmossgränden 3, 01380 VANDA
ralf.asplund@primafix.fi
Taurinkuja 35, 90230 OULU
mira.kontio@dnainternet.net
Papinsalmenkatu 35 G 38, 20900 TURKU
riittarp@gmail.com
Laukaantie 7 B 21, 41340 LAUKAA
pentti.tulla@pp.inet.fi
Kirkontie 135, 51600 HAUKIVUORI
tapani.varjus@netti.fi
Sarvikatu 14-16 B 18, 15950 Lahti
kristiina.kujala@luukku.com
tarja.tolvanen@tilistar.fi
anne.terho@kolumbus.fi
Luutnantinkuja 2, 02600 Espoo,
kari.mustonen@kolumbus.fi

Liity jäseneksi, Suomen lautamiehet ry, Finlands nämndemän rf
Täytä jäsentietolomake ja postita osoitteeseen: Suomen lautamiehet ry, jäsensihteeri Anu Heinänen
Matinniitynkuja 2 C 81, 02230 Espoo
Tai täytä lomake sivulla: www.suomenlautamiehet.fi
Sukunimi _______________________________

Etunimi _______________________________

synt.aika ________________________

□ olen aloittanut lautamiehenä v. ___________    □ nimitetty herastuomariksi v ___________
Osoite ___________________________________________________________________________
Postinumero ja postitoimipaikka _______________________________________________________
Puhelin _____________________________ sähköposti _________________________________
Käräjäoikeus ______________________________________________________
Istuntopaikka ______________________________________________________
Äidinkieli

□ suomi □ ruotsi □ muu, mikä ____________________

Päiväys ja allekirjoitus _______________________________________________________________
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Suomen lautamiehet ry:n
jäsenedut ja jäsenyys

● Jäsenet saavat liittymislahjana § -muotoillun jäsenmerkin!
● Jäsenhintainen osallistuminen Lautamiespäiville ja Koulutusristeilylle
● Mahdollisuus lisätä ammatillista osaamista maallikkotuomarina
● Lautamies -lehden kaksi numeroa/vuosi kotiin kannettuna
● Lautamiestuotteita 20 % alennuksella
○ Lautamies- ja herastuomarimerkit ja -korut ym. tarvikkeet
○ Tuotteita myös lahjoiksi ja ystävillesi
○ Katso tuotekuvat lehden keskiaukeamalla ja www.suomenlautamiehet.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 Slm 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.
S-ryhmän kolme hotelliketjua tarjoaa vapaa-ajan majoituksiin vaihtuvia etuja osoitteessa:
http://liitonjasenedut.s-hotels.fi. Slm ry:n jäsenillä on oikeus käyttää Sokos Hotels -ketjussa valtion
matkustussäännön VES-hintoja yksittäisillä työmatkoilla, edusta on mainittava varausta tehdessä.
Lisätietoja keskusmyyntipalveluista: Sokos Hotellit p.020 1234 600,
Radisson SAS Hotellit p. 020 1234 700 ja Holiday Club Spa Hotellit p.020 1234 900
Restellin hotelliedut jäsenistölle v. 2012
Restel Hotel Group ja Suomen Lautamiehet ry ovat tehneet sopimuksen edullisista vapaa-ajan viikonloppuhinnoista Suomen Lautamiehet ry jäsenille vuodelle 2012. Cumulus-, Rantasipi-, ja Holiday
Inn hotellit Suomessa, Seurahuone Helsinki ja Crowne Plaza Helsinki. Valittavanasi on 49 hotellia
kautta Suomen. Valittavanasi on koko vuoden voimassaolevat jäsenhinnat viikonlopuille sekä kausittain vaihtuvat vapaa-ajan tarjoukset. Varaukset Hotellimaailmasta www.hotellimaailma.fi tai puhelimitse Restelin myyntikeskuksesta 020 055 055 tunnuksella: Suomen Lautamiehet ry

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

LIITY JÄSENEKSI!

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

"Kerran lautamies - aina lautamies"

