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PÄÄKIRJOITUS
Koronaaika on näkynyt myös rikostilanteessa
ja oikeuslaitoksen toiminnassa.
Poliisin tietoon on tullut tänä vuonna aiempaa enemmän
seksuaali-, kiristys- ja liikennerikoksia. Myös kotihälytysten
määrä on yhä kasvanut, niiden osuus on kasvanut neljällä prosentilla varrattuna viime vuoden vastaavaan aikaan.
Koronaepidemian aikana kotiin eristäytyminen on mahdollistanut ja tuonut esiin läheisten kontrollia ja vallankäyttöä.
Lähisuhdeväkivallan uhrit hakevat apua yleensä vasta pitkän ajan kuluttua väkivallan
alkamisesta, eli koronan todelliset vaikutukset voivat näkyä vielä vuosia. Poliisi kiinnittää
kotitehtävissä erityishuomion lasten tilanteeseen perheissä.
Sen sijaan huumausainerikoksia ja omaisuusrikoksia on paljastunut aiempaa vähemmän.
Myös varkaudet ja ryöstöt ovat vähentyneet tänä vuonna. Huumausaineiden käyttö ei
kuitenkaan ole tutkimusten valossa vähentynyt. Matkustusrajoitukset ovat poliisin mukaan
vaikuttaneet myös ulkomaalaisten tekemien rikosten yleisyyteen. Sekä rikoksesta epäiltyjen, että niiden uhreiksi joutuneiden ulkomaalaisten määrät ovat vähentyneet.
Rikosten tutkinta-ajat ovat pidentyneet. Syitä muun muassa vaativien ja törkeiden rikosten
jatkuva kasvu, jotka edellyttävät vaativia tutkintatoimia. Lisäksi Kyberrikolllisuuden määrä
on kasvanut. Digitaalista todistusaineistoa on nykyisin mukana lähes kaikessa rikostutkinnassa, jolloin tekninen tutkinta vie aikaa.
Suurimman osan korona-ajasta linja on ollut se, ettei sakkovankeja ja alle puolen vuoden
tuomion saaneita ole otettu vankiloihin. Rajoitustoimet päättyivät kesällä, jonka seurauksena sakkovankien määrä vankiloissa suorastaan räjähti. Sakkovangit ovat usein moniongelmaisia päihteidenkäyttäjiä. Heidän tilanne on entistä huonompi yhteiskunnan tukitoimien ollessa suljettuna koronan vuoksi.
Tuhansien oikeusjuttujen käsittely keskeytettiin keväällä 2020 pandemian takia ja tämä on
näkynyt erityisesti rikosjuttujen ja laajojen riitajuttujen käsittelyaikojen pidentymisenä.
Useissa käräjäoikeuksissa siirryttiin rajoitusten myötä suosimaan kolmen oikeusoppineen
tuomarin kokoonpanoihin, lautamieskokoonpanojen sijasta. Istuntoja jouduttiin myös
perumaan huomattavasti. Nyt ruuhkaa on saatu purettua ja valtakunnallisesti istuntoja
hoidetaan enenevissä määrin etäyhteyksin.

Onko jäänyt vahingossa jäsenmaksu maksamatta?
Tilinumero, Osuuspankki FI64 5700 8120 5960 31
Saajana, Suomen Maallikkotuomarit ry
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Valtion budjettiesityksessä ensi vuodelle ei osoiteta tarvittavaa lisärahoitusta tuomioistui
mille. Sen vuoksi muun muassa asioiden käsittelyajat tuomioistiumissa tulevat pitenemään.
Merkittävimmät menot tuomioistuinlaitoksessa muodostuvat henkilöstömenoista. Juuri
niistä ei ole varaa tinkiä.
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Joulun odotusta
Kiittäen kuluneesta vuodesta!

Haluan kiittää Suomen Maallikkotuomarit ry:n jäseniä ja yhteistyökumppaneita kuluneesta vuodesta yhdessä hallituksen
kanssa. Olette luottaneet ja antaneet meille mahdollisuuden
edustaa yhdistystä tässä tilanteessa.
Hallituksessa on jaettu työt koko hallituksen kesken. Maallikkotuomarit lehti on työstetty kokonaan uusiksi ja julkaistaan
suoraan itse. Kirjanpito on muutettu Ouluun Tili Pirkko Oy:lle, missä se on ajan tasalla pitkin vuotta. Sääntömuutos asia
käsiteltiin vuosikokouksessa keväällä, jossa tilintarkastaja muunnettiin toiminnantarkastajaksi ja myös hallitusvirat tulivat 2-vuotisiksi. Pankkiyhteys saatiin muutokseen, tarjousten
perusteella siirryimme OP-ryhmään.

Vuosi 2021 on ollut mielenkiintoinen ja haastava.

Olemme luoneet hyvän kokonaisuuden Hämeenlinnaan ja sinne on kaikkien hyvä tulla.
Lauantaina aloitamme lautamiespäivät koulutuksilla, teemalla järjestäytynyt rikollisuus. Illalla
nautimme Hämeenlinnan kaupungin vieraan varaisuudesta vastaanotolla ja vietämme sen jälkeen iltajuhlaa ja samalla yhdistyksen 50-vuotis juhlia. Tosin vuoden myöhässä, mutta älkää
antako sen vaikuttaa tuloonne Hämeenlinnaan.
Iltajuhlaan toivomme saavamme entisiä puheenjohtajia paikalle muistelemaan omaa ajan
jaksoaan.
Vuosikokouksessa päätetään vuosi 2021 ja hyväksytään vuoden 2022 toiminta. Myös kokouksessa valitaan tuleva hallitus kokonaisuudessaan kahdeksi vuodeksi, sekä uutena nyt toiminnan- tarkastaja. Nykyinen hallitus on halukas jatkamaan, mikäli jäsenistö näin haluaa. Asia
tietenkin päätetään vuosikokouksessa, johon toivotaan runsasta osanottoa.
Lehden sisällöstä löytyy Hämeenlinnan ohjelma ja ilmoittautumiskaavake, sekä kutsu 50-V.
juhlaan.

Kesän jälkeen häämöttää syksyn koulutusristeily.

Kokonaisuudessaan kulunut vuosi jää historiaan, tietenkin yhtenä vaikuttava tekijänä on
ollut vallitsevan COVID-19 vaikutus tekemiseen ja päätöksen tekoon. Lautamiespäivät
jouduttiin perumaan keväältä, samoin syksyn koulutusristeily. Jälkimmäinen lähes loppu
metreillä, kun COVID-19 tartunnat taas pahenivat. Jouduimme tekemään tässä pikapäätöksen, sillä emme halunneet ottaa riskiä tartunnoista.
Myös kuntavaalit siirtyivät keväältä kesälle ja eri lautakuntien valinnat siirtyivät mm. uusien lautamiesten nimeämiset loppukesään. Näin myös uusien lautamiesten koulutus siirtyi
tammikuulle ja joissakin käräjäoikeuksissa on jouduttu turvautumaan olemassa olevien
lautamiesten käyttöön.

Rajoitusten helpottaessa ja rokotusten eteneminen auttaa kohti normaaliin toimintaan. Nyt
voidaan lähteä suunnittelemaan syksyn lautamieskoulutus risteilyä syyskuulle. Alustava suunnitelma on tekeillä, että risteily olisi syyskuun puolessa välissä. Tällä kertaa olisi ajatuksena
mennä Maarianhaminaan ja järjestää koulutukset joko matkalla tai siellä paikan päällä. Koulutusristeily on Pentti Kapasen vastuulla ja hän neuvottelee asiasta parhaillaan. Toivomme,
että saamme asiasta Teille tietoa Hämeenlinnassa.
Maallikkotuomarit 1/2022 lehteen saamme tarkempaa ohjelmaa, mutta ohjelma ja risteily
tulee Suomen Maallikkotuomarit ry:n sivuille heti kun se on valmis, sekä ilmoittautumislomake. Seurailkaa sivuja, järjestösihteeri laittaa kyllä sähköpostiviesti heti, kun asia on saatu
kuntoon.

Kohti vuotta 2022 ja Hämeenlinnaa

Hyvää joulun odotusta ja antoisaa Uutta Vuotta 2022

Toivotaan, että tilanne vuoden vaihteen jälkeen paranee ja kaikki pääsevät pikkuhiljaa toimimaan ja rakentamaan uutta normaalia.
Tammikuussa on uusien lautamiesten koulutus, joka striimataan tuomioistuinvirastosta
eteenpäin. Olemme Jounin kanssa mukana kouluttamassa uusia lautamiehiä lautamiehen
näkökulmasta.
Lautamiesten määrään ei tullut mitään suuria muutoksia. Kuntaliitosten yhteydessä muutamia paikkoja poistui. Myös lautamiesten käyttöön liittyviä muutoksia ei tullut, jossa mielessä voidaan mennä hyvillä mielin. Kuitenkin meidän pitää olla aina hereillä tässä asiassa,
koska lautamiesten käyttöä on vuosien saatossa vähennetty radikaalisesti. Toisten käräjätuomarien mielestä olisi hyvä, että lautamiehiä käytettäisiin enemmän. Asiassa vedotaan
säästötavoitteisiin, vaikka säästöt ovat tässä mallissa aika pienet.
Hämeenlinnan lautamiespäivin ja vuosikokouksen tekeminen on täydessä vauhdissa, tilat
on jo varattu ja luennoitsijat ovat teemoineen lupautuneet tulemaan Hämeenlinnaan.

Janne Heilimä
Puheenjohtaja
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Koronavirusepidemian takia keskeytetyt ja ratkai
sematta olevat asiat
Tilastossa ovat mukana kaikki koronan takia jossain vaiheessa keskeytetyt asiat, jotka
ovat edelleen vireillä. Mukana eivät siis ole pelkästään koronan takia keskeytystilassa
tällä hetkellä olevat asiat. Osa aiemmin keskeytetyistä asioista on otettu uudelleen käsi
teltäväksi.
Koronan takia keskeytettyjen ratkaisemattomien asioiden lukumäärää seurataan, jotta
voidaan arvioida, milloin tästä syystä ruuhkautuneet asiat tulevat ratkaistuiksi.

Tilastot 5.5.2020
5587 rikosasiaa käräjäoikeuksissa
1388 siviiliasiaa käräjäoikeuksissa
286 asiaa hovioikeuksissa
238 asiaa hallintotuomioistuimissa
41 asiaa erityistuomioistuimissa

Tilastot 13.12.2020
2300 rikosasiaa käräjäoikeuksissa
500 siviiliasiaa käräjäoikeuksissa
100 asiaa hovioikeuksissa
215 asiaa hallintotuomioistuimissa
21 asiaa erityistuomioistuimissa

Tilastot 24.10.2021
785 rikosasiaa käräjäoikeuksissa
129 siviiliasiaa käräjäoikeuksissa
16 asiaa hovioikeuksissa
21 asiaa hallintotuomioistuimissa
8 asiaa erityistuomioistuimissa

Lähde: Tuomioistuinvirasto
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Vankilapäivän hinta
Vankilapäivän hinta on kymmenessä vuodessa noussut, vaikka vankeuden kokonaiskustannukset ovat
vähentyneet merkittävästi.
Suljetussa vankilassa asuva vanki maksaa yhteiskunnalle vuorokaudessa 225 euroa. Summa on noussut
25 eurolla kymmenen viime vuoden aikana. Vuosi suljetussa vankilassa maksaa yhtä vankia kohden 82 500
euroa.
Vankiloissa olevien vankien määrä on vähentynyt kymmenessä vuodessa yli 500:lla. Myös kokonaiskustannusten määrä on laskenut kymmenillä miljoonilla euroilla. Siitä huolimatta vankilapäivän hinta on päinvastoin noussut. Syynä on muun muassa palkat ja toimitilakulut ovat, jotka ovat muuttuviin kuluihin nähden
suuret. Jos vankien määrä laskee, niin yksikköhinta nousee. 100 euroa jaettuna kolmelle vangille on 33 euroa
ja neljälle 25 euroa. Asian voisi pelkistää niin, että vankiloiden kiinteät kulut eivät laske, vaikka vankien määrä vähenee. Lähes kaksi kolmasosaa Suomen vangeista on suljetuissa vankiloissa.

Yhdyskuntapalvelu on jo 30 vuotta ollut vaikuttava
tapa sovittaa rikos
Yhdyskuntapalvelua suorittavat henkilöt syyllistyvät harvemmin uuteen rikokseen kuin vankilassa
seuraamuksen suorittaneet. Yhdyskuntapalvelu edistää tuomittujen yhteiskuntaan integroitumista ja vä
hentää uusintarikollisuuden riskiä.
Yhdyskuntapalvelu on myös edullinen seuraamusmuoto. Vuonna 2020 yhden yhdyskuntapalvelutuomion
täytäntöönpanohinta oli keskimäärin 3690 euroa ja vankilassa yhden tuomion täytäntöönpanohinta oli
72 030 euroa.
Vuonna 2020 Rikosseuraamuslaitoksessa 1 220 henkilöä suoritti yhdyskuntapalvelua. Määrä kasvoi edellisvuoteen verrattuna kuusi prosenttia. Yhdyskuntapalvelun palvelupaikkoina toimii valtion, kuntien, kuntayhtymien ja seurakuntien toimipaikkoja sekä julkisoikeudellisia yhdistyksiä ja muita voittoa tavoittelemattomia
yhteisöjä, kuten järjestöt, urheiluseurat ja säätiöt.

Vankien pitäminen avolaitoksessa tulee yhteiskunnalle huomattavasti halvemmaksi. Päivä avovankilassa
maksaa vankia kohden 168 euroa. Valvottu koevapaus kustantaa päivässä 63 euroa per vanki

Yhdyskuntapalvelun hyötyjä ovat sen restoratiivinen luonne, eli hyvitetään tehty paha takaisin yhteiskunnalle
tekemällä palkatonta yleishyödyllistä työtä. Palvelupaikkana toimivat työyhteisöt saavat henkilön työpanoksen maksutta. Yhdyskuntapalvelulla vältetään myös vapauden menettämisen aiheuttamien haitat.

Suljetut laitokset, avovankilat ja valvottua koevapautta suorittaneet mukaan lukien vankien kokonaismäärä
oli viime vuonna keskimäärin 2 800. Vankeja oli 152 vähemmän kuin edellisvuonna.

– Yhdyskuntapalvelun suorittaja hyvittää yhteiskunnan normeja rikkovan käytöksensä tekemällä yleishyödyllistä palkatonta työtä. On tärkeää, että henkilöllä säilyy oma työ, asunto, perhesuhteet ja muut sosiaaliset
suhteet yhdyskuntapalvelun aikana. Mikäli henkilö on pitkään ollut poissa työelämästä tai hänellä ei ole
kokemusta työn tekemisestä, tarjoaa yhdyskuntapalvelu mahdollisuuden olla osa työyhteisöä tehden sovittuja
työtehtäviä. Yhdyskuntapalvelulla voi olla voimaannuttava vaikutus henkilöön, sanoo erityisasiantuntija Pia
Andersson.

Yhtenä syynä vankien kokonaismäärään määrään vaikutti tilapäisesti koronapandemia, jonka vuoksi lyhyiden vankeusrangaistusten ja sakon muuntorangaistusten täytäntöönpanon aloittamista rajoitettiin. Rajoitukset päättyivät viime kesänä. Myös väestön ikääntyminen tullee laskemaan vankimäärää.
Vankilakierteen katkaisemisesta on avovankiloissa saatu hyviä tuloksia, mikä vaikuttaa myös kustannusten
pienenemiseen. Avolaitoksiin sijoitetaan vankeja, joiden katsotaan sopeutuvan suljettua laitosta vapaampiin
oloihin.
Valvotussa koevapaudessa vanki elää vankilan ulkopuolella ja hänen liikkumistaan voidaan valvoa esimerkiksi teknisin välinein. Valvottuun koevapauteen voi päästä enintään kuusi kuukautta ennen ehdonalaista tai
koko rangaistuksesta vapauttamista.
Koevapautta varten tehdään suunnitelma muun muassa vangin asumisesta, toimeentulosta, ja toimintavelvoitteista. Valvonnasta vastaa vankila. Vangilta edellytetään koevapauden aikana päihteettömyyttä.

Yhdyskuntapalvelun käyttöönottoa perusteltiin vankeusrangaistuksen käytön vähenemisellä, mikä oli yksi
1980-luvun rikoslain kokonaisuudistuksen keskeisiä tavoitteita. Yhdyskuntapalvelun katsottiin edistävän
rikoksentekijän mahdollisuutta selviytyä yhteiskunnassa ja korostavan hänen omaa vastuutaan.
Yhdyskuntapalvelua voidaan tuomita enintään kahdeksan kuukauden pituisen ehdottoman vankeuden sijasta. Tuomio muunnetaan tuomioistuimessa yhdyskuntapalveluksi, jonka kesto on 14–240 tuntia. Yhdyskuntaseuraamustoimistot tekevät ennen tuomioistuinkäsittelyä seuraamusselvityksen, jossa arvioidaan rikoksesta
epäillyn henkilön edellytyksiä suorittaa yhdyskuntapalvelu. Henkilön täytyy antaa suostumuksensa muunnolle.
Yhdyskuntapalvelu sisältää yleishyödyllistä palkatonta työtä yhdyskuntaseuraamustoimiston hyväksymässä
työpaikassa. Työtä tehdään pääsääntöisesti kaksi kertaa viikossa yhteensä 7–8 tuntia. Tämän lisäksi yhdyskuntapalveluun voi sisältyä uusintarikollisuutta tai päihteiden käyttöä vähentävää yksilökohtaisesti suunniteltua työskentelyä yhdyskuntaseuraamustoimiston työntekijän tai yhteistyökumppanin, esimerkiksi kunnan
päihdehuollon kanssa.

Lähde: Rikosseuraamuslaitos
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Tervetuloa Hämeenlinnaan
Olemme hyvin iloisia, että lautamiespäivät on
päätetty ja voidaan vihdoin pitää Suomen vanhimmassa sisämaakaupungissa, Hämeenlinnassa.
Hämeenlinnan kaupungin perusti kenraalikuvernööri Pietari Brahe vuonna 1639. Kaupunki
tunnetaan vahvana hallinto- ja koulutuskaupunkina, joskin elinkeinorakenteemme on uusiutunut merkittävästi toimintaympäristön muuttuessa ja haastaessa vanhoja toimintamalleja.
Kaupunki onkin määrittänyt identiteettinsä osin uudelleen, dynaamiseksi keskuskaupungiksi
eteläisen pääradan varrella.

yhdistyksemme

50-vuotisjuhlaan
*
Juhla
Lauantai 19.3.2022
kello 18.00 – 19.00
Hämeenlinnan kaupungin vastaanotto Ravintola Raatihuone
kello 20.00 50-vuotis juhlaillallinen Ravintola Raatihuone

*
Sunnuntai20.3.22
kello 09.00 Lautamieskirkko, Hämeenlinnan kirkko (n.400m)
Kirkkoherra Kimmo Reinikainen
kello 11.00 Maallikkotuomarit ry:n vuosikokous, Raatihuone
*
Mahdolliset huomionosoitukset pyydämme
ohjaamaan yhdistyksemme tilille
*
Tervetuloa
Suomen Maallikkotuomarit ry:n
Hallitus

Hämeenlinnan sijainti puolimatkassa Helsingistä Tampereelle on erinomainen. Keskellä
nauhamaista Suomen Kasvukäytävää Helsingistä Hämeenlinnan kautta Tampereelle ja Seinäjoelle vaikutuspiirissämme on 2/3 suomalaisista. Kasvukäytävän merkitystä koko Suomelle
osoittavat useat tekijät. 50 % Suomen BKT:sta, yli 40 % suomalaisten työpaikoista ja yli 50 %
yritysten liikevaihdosta syntyy sen vaikutusalueelta. Sijaitsemmekin Suomen suurimmalla
työssäkäyntialueella.
Hieman vajaan 70 000 asukkaan Hämeenlinna on myös elinvoimainen ja aito kulttuurikaupunki. Sloganimme mukaisesti olemme ’ihan lähellä’ kaikkea. Kulttuurilla on Hämeenlinnassa vahvat perinteet, kaupungissa on vaikuttanut ja vaikuttaa useita kulttuuripersoonia,
kuuluisimpana säveltäjämestari Jean Sibelius, jonka syntymäkoti sijaitsee kaupungissa. Hämeenlinnan kaupunki on myös perustanut säveltäjämestarin kunniaksi 100 hehtaarin suuruisen suojelualueen, Sibeliuksen Metsän Aulangon alueelle. Aulangon näkötornista avautuvan
suomalaisen kansallismaiseman sanotaan inspiroineen säveltäjämestaria useiden teosten
luomisessa. Alue kuuluu osaksi kansallista kaupunkipuistoamme.
Vanhan verkatehtaan miljöö Vanajaveden rannalla puolestaan on muutettu ja kunnostettu
hämeenlinnalaisen kulttuurin kehdoksi. Kokous- ja kongressikeskus Verkatehdas on paitsi
kokouskeskus myös kulttuurin keskus. Alueella sijaitsee kaupunginteatteri, taidemuseo, lastenkulttuurikeskus ARX ja useita kulttuurin harrastusyhteisöjä. Kannattaa poiketa!
Hämeenlinnan kaupungin puolesta toivotan teidät kaikki lämpimästi viihtymään ja tutustumaan Hämeenlinnaan ja sen mahdollisuuksiin. Tervetuloa!

OHJELMA

KUTSU

*
Varauspäivään 31.1.2022 mennessä
janne.heilima@ahlaistenkievari.fi
Puh. 0400 797 700

Lauantai 20.3.20212
Päivän teema: Järjestäytynyt rikollisuus
Kello 09.00 – 11.00

Osallistujien vastaanotto, ilmoittautuminen ja
tulokahvit, Raatihuone

Kello 11.15 – 11.35

Kanta-Hämeen käräjäoikeuden tervehdys
Laamanni Petteri Palomäki

Kello 12.00 – 12.25

Leena Einistö KRP, järjestäytyneistä rikollisryhmistä Suomessa

Kello 11.00 – 11.15 Lautamiespäivien avaus, puheenjohtaja
Janne Heilimä

Kello 11.35 – 12.00

Kello 12.25 – 12.50

Ylijohtaja Riku Jaakkola Tuomioistuinvirasto,
Tuomioviraston tervehdys.
Erikoissyyttäjä Timo Honkaluoma

Kello 12.50 – 13.30 Lounas, Raatihuone
Kello 13.30 – 14.00

Asianajaja Juho Juusela

Kello 14.15 – 15.15

Toimittaja Markku Uhari, Hämeen Sanomat, oikeudenkäyntienja rikosjuttujen julkisuuden merkityksestä toimittajille.

Kello 14.00 – 14.15 Tauko, kahvit

Kello 15.15 – 15.30 Päivän päätössanat
Suomen Maallikkotuomarit ry:n puheenjohtaja
Janne Heilimä
Kello 15.30

Majoittuminen Hotelli Emilia

Yhteystiedot:
Puheenjohtaja
Herastuomari Janne Heilimä
puh. 0400 797 700
janne.heilima@ahlaistenkievari.fi

Varapuheenjohtaja
Lautamies Olavi Kuikka
puh. 040 543 7607
olavi.kuikka@gmail.com

Jäsen
Lautamies Pentti Kapanen
pentti.kapanen@gmail.com
puh. 0400 548 179

Jäsen
Lautamies Hanna Yli-Liipola
yliliipola@gmail.com

Järjestösihteeri
Lautamies Marge Miettinen
puh. 040 650 6474
marge.mietti@gmail.com

Arkistovastaava
Herastuomari Vilho Juutinen

Jäsen
Lautamies Petri Himanen
puh. 044 362 0620
petri.himanen@gmail.com

20.3.2022
HÄMEENLINNA

Olli-Poika Parviainen
Kaupunginjohtaja
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Laamannin tervehdys
Suomen Maallikkotuomarit ry järjestää 19.-20.3.2022 lautamiespäivät Hämeenlinnassa ja juhlistaa samalla 50-vuotispäiviään
koronaviruspandemian vuoksi pienellä viiveellä.
Vaikka parhaillaan toteutettavan hallitusohjelman mukaan lautamiesjärjestelmä säilytetään, on lautamiesten käyttö käräjäoikeuksissa vähentynyt viime vuosikymmenten aikana merkittävästi.
Kuten tiedetään, on lautamiesjärjestelmä ollut maassamme käytössä jo Ruotsin vallan ajoista lähtien. Kuningas Kristofferin maanlaki
vuodelta 1442 määräsi, että kihlakuntaan nimitetään lautamiehiksi
kansan keskuudesta 12 vapaaehtoista miestä. Aateliset, papit ja
upseerit eivät olleet kelpoisia lautamiehiksi.
Lautamiesjärjestelmän säilyttämistä on viime muutosten yhteydessä perusteltu monilla syillä,
kuten kansan oikeustaju, oikeuslaitoksen luottamuksen ylläpitäminen, tuomioistuinten demokraattinen kontrolli ja lautamiesten paikallistuntemus.
Itselläni on kokemusta työskentelemisestä tuomarina lautamiesten kanssa jo kihlakunnanoikeudessa ennen alioikeusuudistusta ja kaikissa sen jälkeisissä käräjäoikeuden kokoonpanoissa. Säännöllinen rikosasioiden käsitteleminen kolmen lautamiehen kanssa on muistoissani
lautamiesjärjestelmän kulta-aikaa, kun ratkaisuja sai tehdä ja siihen liittyviä ajatuksia jakaa
tutuiksi tulleiden lautamiesten kanssa. Yhteistyö oli sujuvaa, eikä juttujen istuminen ollut niin
yksinäistä kuin nykyään. Tosin ammattituomarikokoonpanojen käytön lisääntyminen on tuonut tähän viime vuosina helpotusta.
Luottamus oikeuslaitoksen toimintaan on välttämätön osa sen asianmukaisia toimintaedellytyksiä. Lautamiesten osallistuminen on osaltaan lisännyt sitä, kun näin muilla kuin ammattituomareilla on ollut mahdollisuus osallistua lainkäyttöön ja vähentää siihen tietämättömyyden kautta helposti liitettäviä epäluuloja.
Toinen hallitusohjelman lautamiesjärjestelmää koskeva kirjaus koskee lautamiesten valintatavan uudistamista tuomioistuinten riippumattomuutta ja puolueettomuutta vahvistavasti.
Pidän tätä kannatettavana.
Kanta-Hämeen käräjäoikeus onnittelee Suomen Maallikkotuomarit ry:tä merkkipäivän johdosta ja toivottaa osallistujat tervetulleiksi Hämeenlinnaan.
Petteri Palomäki
Laamanni
Kanta-Hämeen käräjäoikeus
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ILMOITTAUTUMISLOMAKE

LAUTAMIESPÄIVILLE JA VUOSIKOKOUKSEEN
HÄMEENLINNAAN 19.-20.3.2022
Ilmoittautuminen seminaariin, kaupungin vastaanottoon, illalliselle ja vuosikokoukseen. TÄYTÄ LOMAKE TEKSTAAMALLA!
Olen Suomen Maallikkotuomarit ry:n jäsen  En ole jäsen 
Lautamies  Herastuomari 
Liityn jäseneksi ja maksan jäsenmaksun  jolloin saan osallistua jäsenhinnalla. Liittymislomake on tässä lehdessä.
Etunimi ________________________________________

Sukunimi ________________________________________

Katuosoite _____________________________________

Sähköposti ______________________________________

Postinumero ____________________________________

Postitoimipaikka ___________________________________

Puhelin ________________________________________

Käräjäoikeus ______________________________________

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Osallistuminen lauantaina 19.03.2022
Osallistun
En osallistu
Hinta


- seminaari klo 11.00 – 15.30


- Hämeenlinnan kaupungin vastaanotto klo 18.00 – 19.30
Seminaaripaketin hinta sisältää tulokahvin, lounaan, iltapäiväkahvin ja kaupungin vastaanoton
38 € (perheen jäsen 40 €)
50-V. Iltajuhla klo 20.00 – 23.00
- Juhlaillallinen ympyröi
Osallistuminen sunnuntaina 20.03.2022
- lautamieskirkko Hämeenlinnan kirkko klo 9.00 – 9.30
- ilmoittautuminen vuosikokoukseen klo 9.30-10.30
- vuosikokous Raatihuonen klo 10.45 –
- lounas klo 13.00 – 14.00















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

Ympyröi ruoka vaihtoehto
Liha
Kala
Erityisruokavaliot: laktoositon  gluteeniton 

70 € (perheen jäsen 73 €)

20 € (perheen jäsen 22 €)
Hinta yhteensä 125 € (perheen jäsen 135 €)

Kasvis
muu erityistoivomus: ___________________________________

Varaa osallistumismahdollisuus maksamalla seminaarimaksut alla olevalle tilille viimeistään 28.2.2022
Suomen Maallikkotuomarit ry: Länsi-Suomen OP FI64 5700 8120 5960 31, viite 9580. Merkitse suorituksesi tähän
______ €
Lähetä tämä ilmoittautumislomake osoitteeseen:

Hanna Yli-Liipola
Tuohituntie 68, 25130 Muurla
yliliipola@gmail.com

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

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

Yöpyminen on varattava itse Hotelli Emilia Hämeenlinnasta 28.02.2022 mennessä, varauksen voimassaoloaika päättyy silloin.
Hotelli Emilia, Raatihuoneenkatu 23, 13100 Hämeenlinna puh. +358 3 6122106
Varauskoodi:MAALLIKKOTUOMARIT, tai email
Yöpyminen Hotelli Emilia, Hämeenlinna
Yövyn
En yövy


- yhden hengen huoneessa


- kahden hengen huoneessa
-kolmen hengen huoneessa, ”lisävuode”
_
_
Huonehinnat sisältävät buffet-aamiaisen, hotelliasukkaiden saunavuoron, internet yhteyden.
Majoitus maksetaan suoraan hotelliin
Huonekaverin nimi, jos on tiedossa _______________________________________

Hinta
90 €
100 € (2x 50,00 €)
125 €

Huonekaverin ilmoittautuminen omalla lomakkeella!
Majoitus maksetaan suoraan hotelliin
Lautamiespäivien järjestelyjä koskeviin tiedusteluihin vastaa
Herastuomari Janne Heilimä, +358 4005797700
Huom! Tiedustele koulutuspäivän matka-avustusta käräjäoikeudeltasi!
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Lautamies
käräjäoikeudessa
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Pohjois-Savon käräjäoikeudessa myönnettiin 19.8.2021. 16 herastuomarin arvonimeä Puistokadun istuntopaikalla vanhassa kasarmissa pidetyssä juhlatilaisuudessa, jossa lähes kaikki huomionosoituksen saaneet
olivat paikalla.
Kuopion kanslian lautamiehet:

Iisalmen istuntopaikan lautamiehet:

Hassinen Tarja

Haikarainen Kari

Hujanen Juha

Kemppainen Maija-Leena

Kostilainen Päivi

Laukka-Kattainen Annaliisa

Kosunen Maarit

Ruotsalainen Jari

Launonen Riitta
Leskinen Jaakko

Varkauden istuntopaikan lautamies:

Liimatainen Mirja

Hynninen Kati

Mäki-Penttilä Jarmo
Niiranen Satu
Puustinen Kyllikki
Tick Tapio
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