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Käytä viitenumeroa!

Lehteen tarkoitettu materiaali:
Sähköpostilla jutut lähetettävä siten, että kuva ja teksti ovat eri 
tiedostoja. Tekstin toivottu muoto rtf, ei omia asetteluja tai taulukoita. 
Kuvat toivotaan nimettävän ko. juttuun viittaavasti. 
Kuvien muoto jpg koko vähintään 300 kt.

Kesän myötä ovat peräkammareistaan päivänvaloon 
kömpineet kaikenlaiset pikkurötöstelijät ja vähän 
isommatkin. Sanomalehtiä lukiessa saa ainakin sen 
vaikutelman, kun raiskauksia, rattijuopumuksia, fillari-
varkauksia ja nakkikioskijonojen yhteenottoja tuntuu 
palstoille päätyvän enemmän. Vai lieneekö niin, ettei 
kesällä ole riittävästi muita uutisaiheita?

Sosiaalisessa mediassa, josta olisi kyllä hyvä pitää ke-
säpaastoa, kansan syvät rivit vaativat rangaistusten ko-
ventamisia ja yhteen ääneen tuomitsevat suomalaisen 
oikeuslaitoksen hampaattomaksi. Osa poliitikoistakin 
syyllistyy tällaiseen irtopisteiden keräilyyn, ja samalla 
unohtavat ketkä maassamme lakeja laativat. Todellisia 
rimanalituksia saa lukea jopa juristitaustaisilta kansan-
edustajilta. Uusien valtiopäivien myötä elän aina siinä 
toivossa, että valituille päättäjille kerrottaisiin, miten 
järjestelmä toimii.

Maallikkotuomareina tuomioistuimissa meillä on tie-
toa ja kokemusta, jota voisimme jakaa enemmän 
ympäristössämme. Tämä ei luonnollisesti tarkoita yk-
sittäisten oikeustapausten kommentointia tai oi-
keuden luottamuksellisia neuvotteluja. Mutta kovin 
suurta ponnistelua ei vaadi sen selittäminen, että sa-
tojen vuosien vankeusrangaistukset amerikkalaiseen 
tapaan eivät ole suomalaisessa oikeusjärjestelmäs-
sä mahdollisia. Tai sen kertominen, että oikeutta sito-
vat maassamme voimassa olevat lait. Monen on vaikea 
myös ymmärtää, että kaikista rikoksista ei aina voi tuo-
mita ankarimman mukaan, vaikka teko tuntuisi kuinka 
pahalta. Jutut harvoin ovat myöskään niin mustaval-
koisia, kuin millaisina ne iltapäivälehtien lööpeissä hel-
posti näyttäytyvät. 

Mielestäni meillä on jopa velvollisuus jossain määrin 
avata lainkäytön kiemuroita. Lautamiesjärjestelmää on 
usein perusteltu kansan oikeustajun heijastajana tuo-
mioistuimissa. Varmasti tämäkin rooli jossain määrin 

Totisena tuomarina

vielä on olemassa, mutta tuo kansan ääni ei tarkoita 
samaa kuin nettipalstojen äänekkäimmät kirjoittelijat. 
Vielä tärkeämpänä näen itse maallikkotuomareiden 
roolin oikeuslaitoksen käyntikortteina omassa lähi-
piirissään. Parhaassa tapauksessa sillä voi olla jopa ri-
koksia ennaltaehkäisevää vaikutusta. Ainakin se lisää 
luottamusta suomalaiseen oikeudenhoitoon.

Mitä paremmin me hoidamme hommamme ”rehellisi-
nä ja totisina tuomareina”, kuten vuoden 1734 Tuoma-
rinvalassa sanottiin, sitä paremmin toteutuu kaikkien 
maassamme asuvien oikeusturva. Jokaisen lautamie-
hen olisikin hyvä vähintään kerran vuodessa lukea 
ajatuksella läpi sekä tuo valan teksti, ei pelkästään ny-
kyisin käytettävää lyhytmuotoista vakuutusta, että niin 
tuomarien kuin maallikkotuomarienkin eettiset oh-
jeistukset. Jos ei koe voivansa niihin sitoutua ja innolla 
osallistua pyyteettömästi oikeudenhoitoon, on parem-
pi varmasti tehdä tilaa niille, joilla on tämä kutsumus.

Toivotan teille kaikille suloista suvea ja ansaittua 
lomaa.

Jouni Elomaa
puheenjohtaja
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Julkaisija
Suomen Maallikkotuomarit ry
Finlands Lekmannadomare rf

Päätoimittaja
Anu Heinänen
Matinniitynkuja 2 C 81
02230 ESPOO
050 365 6896
anu.heinanen@kotiposti.net
jarjestosihteeri@maallikkotuomarit.fi

Valokuvat
Katri Alén-Niskasaari
050 528 6104

Toimitusneuvosto
Mika Risla, Hallitussihteeri, OM
  toimitusneuvoston puheenjohtaja
Eija Mikkonen, Tiedottaja, OM
Jouni Elomaa, puh.joht.
  Suomen Maallikkotuomarit ry
Anu Heinänen, järjestösihteeri
  Suomen Maallikkotuomarit ry

Osoitteen muutokset
Anu Heinänen
Matinniitynkuja 2 C 81
02230 ESPOO
050 365 6896
jarjestosihteeri@maallikkotuomarit.fi
anu.heinanen@kotiposti.net

Taitto
KTMP Group, Mustasaari

ISSN-L1456-7954

Pääkirjoitus  ..................................................................................................................... 3

Lautamiespäivät Mikkelissä ..................................................................................... 4 -15

 Tilannekatsaus .................................................................................................. 7

 Käräjäoikeuden toiminta  .............................................................................  8-9

 Hovioikeuden toiminta ................................................................................. 10-13

 Eläinsuojelua pähkinänkuoressa ............................................................... 14-17

 Eläimiin kohdistuneet rikokset ................................................................... 18-21

 Oikeuslaitospäivä ............................................................................................. 22

Ilmoitus syksyn koulutusristeilystä ........................................................................ 23

Koulutusristeilyn ohjelma ......................................................................................... 24

Ilmoittautumislomake risteilylle ............................................................................ 25

Espoon Lautamiehet ry:n kevään tapahtumat ................................................ 26-27

Lautamiestarvikkeet  ................................................................................................... 28

Hallituksen tiedot ......................................................................................................... 29

Jäsenilmoitus kaavake  ............................................................................................... 29

Jäsenedut ja jäsenyys ................................................................................................. 30



4 5

Lautamiespäivät Mikkelissä

Etelä-Savon lautamiesyhdistyksen 
puheenjohtaja ja Lautamiespäivien 
2019 puheenjohtaja Tapani Varjus 
avasi Lautamiespäivät toivottamalla 
kaikki osallistujat tervetulleiksi Mik-
kelin Lautamiespäiville.

Lauantaipäivä meni luentoja kuun-
nellessa ja tauoilla lautamies kolle-
gojen kanssa keskustellessa.

Illalla osallistuimme Mikkelin kau-
pungintalolla vastaanotolle ja saim-
me kuulla Mikkelin historiaa ja 
tulevaisuutta. Illan isäntinä toimivat 
kaupunginhallituksen puheenjohta-
ja Markku Aholainen ja kaupungin 
lakimies Jukka Savolainen. Luovu-
timme heille vierailusta muistok-
si yhdistyksemme standaarin ja 
40-vuotis Historia kirjan.

Illan isännät osallistuivat kanssam-
me juhlaillalliselle ja ruokaillessam-
me puheensorina täytti ravintolan.

Sunnuntai aamuna suuntasimme 
Mikkelin tuomiokirkkoon Lauta-
mieskirkkoon. Kirkon kryptassa Tuo-
miorovasti, kirkkoherra Juha Palm 
kertoi Mikkelin alueella toimivista 
seurakunnista. Vierailusta muistoksi 
40-vuotis Historia kirja.

Vuosikokoukseen ilmoittautumisia 
otti vastaan Helena Sorvo ja Maini 
Oinonen. Yhdistyksen varapuheen-
johtaja Ralf Asplund avasi vuosiko-
kouksen ja Tapani Varjus valittiin 
kokouksen puheenjohtajaksi.

Yhdistyksen hallitukseen valittiin He-
lena Sorvo, Sisko Helena Perttunen, 
Janne Heilimä, Mervi Kaheinen-Nis-
ka ja Anu Heinänen.

Kokouksen loputtua Lautamiespäi-
vien vetovastuu siirtyi Etelä-Savon 
Lautamiehiltä Oulun käräjäoikeuden 
Lautamiehille.

Anu Heinänen
järjestösihteeri

Tapahtumia Mikkelissä maaliskuussa 2019

Tapani Varjus.

Mikkelin kaupunginhallituksen puheenjohtaja Markku Aholainen ja 
kaupunginlakimies  jukka Savolainen, Tapani Varjus ja Ralf Asplund.

Mikkelin Tuomiokirkon kirkkoherra 
Juha Palm.

Anu Heinänenja Ralf Asplund kaupungin vastaanotolla.

Uusi hallitus.
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Lautamiesten käsittelemät 
asiat 1.1.2019-

Ns. oikeudenkäyntimenettelyn ke-
ventämistä koskevat säännökset 
tulivat voimaan 1.1.2019, jolloin lau-
tamieskokoonpanon käyttöala riko-
sasioissa supistui.

Lautamieskokoonpanossa käsi-
tellään vakavia rikosasioita (enim - 
mäisrangaistus yli 4 vuotta van-
keutta) ja maaoikeusasioita.

Mm. ryöstö, seksuaalirikoksia, 
törkeät huumausainerikokset, tör-
keät henkeen ja terveyteen kohdistu-
vat rikokset, ihmiskaupparikokset…

Käytännössä lautamieskokoon-
panossa käsitellään muitakin rikok-
sia vakavien rikosten ohessa.

Lautamieskokoonpanossa rat-
kaistaan jatkossa arviolta noin 2800 
asiaa vuodessa. Lautamiehiä on täl-
lä hetkellä noin 1470.

Lautamiesten 
valintamenettely

Ministeri Häkkänen: Puolueet 
pois tuomarivalinnoista  -  lauta-
miesten valinta siirrettävä tuo-
mioistuinvirastol le

Oikeusministeriö  11.2.2019 18.00
TIEDOTE

Oikeusministeri Antti Häkkänen 
ehdottaa, että ensi vuoden alus-
sa aloittavalle tuomioistuinvirastol-
le tulisi tehtäväksi käräjäoikeuksien 
lautamiesten nimittäminen.

- Tällä hetkellä poliitikot valitsevat 
osan tuomareista kunnanvaltuus-
ton kokouksessa. Oikeuslaitoksen 
ja politiikan väliin on rakennettava 

Ajankohtaisia asioita
vielä vahvempaa muuria siirtämällä 
lautamiesten eli maallikkotuomarei-
den valinta pois kunnanvaltuustoil-
ta. Oikeusvaltiossa kansalaisten on 
voitava kaikissa oloissa luottaa oi-
keuslaitoksen riippumattomuuteen. 
Tämä on epäkohta, joka pitää kor-
jata. Lautamiesten nimittämis-
mallia voitaisiin muuttaa uuden 
tuomioistuinviraston perustamisen 
jälkeen. Jatkossa voitaisiin toimia si-
ten, että tuomioistuinvirasto ja kä-
räjäoikeudet vastaisivat jatkossa 
lautamiesten rekrytointiprosessista 
ja nimeämisestä. Näin lautamiesten 
ja poliittisten puolueiden välinen 
yhteys saataisiin purettua, ministeri 
Häkkänen esitti tänään puhuessaan 
Mikkelin asianajajayhdistyksen 100 
-vuotisjuhlassa.

- Muutos vahvistaisi perustuslain 
edellyttämää lautamiesten ja oi-
keuslaitoksen riippumattomuutta. 
Muutoksen edellyttämät lainmuu-
tokset voitaisiin tehdä ensi vaalikau-
den aikana. Uuden mallin mukaiset 
lautamiehet voitaisiin valita nykyis-
ten lautamiesten toimikauden päät-
tyessä, ministeri pohti.

Tuomioistuinvirasto

Tuomioistuinvirasto aloittaa toimin-
tansa 1.1.2020. Virasto sijoitetaan 
Vantaalle. Tuomioistuinviraston pe-
rustamisen tavoitteena on järjestää 
tuomioistuinten keskushallinto ta-
valla, joka korostaa tuomioistuinten 
rakenteellista riippumattomuutta, 
edistää tuomioistuinten hallinto-
tehtävien tehokasta ja tuloksellista 
hoitamista sekä vahvistaa näin tuo-
mioistuinten lainkäyttötoiminnan 
korkeaa laatua ja oikeusvarmuutta.

Tuomioistuinviraston tehtävät

Tuomioistuinvirasto huolehtii tuo-
mioistuinlaitoksen toimintaedel-
lytyksistä ja kehittämisestä. Toimii 
tiiviissä yhteistyössä oikeusminis-
teriön ja tuomioistuinten kanssa. 
Tuomioistuinvirastolle siirtyvät oi-
keusministeriössä hoidettavat 
tuomioistuinlaitosta koskevat kes-
kushallintotehtävät, mm: Kehittämi-

nen ja ohjaus, koulutus. Tulosohjaus, 
raportointi ja seuranta. Virkajärjestely 
ja VES-asiat (1.1.2021-). Toimitilahal-
linto ja turvallisuus. Tietojärjestel-
mien ylläpito- ja kehittämistehtävät. 
Kirjapito ja maksuliikenne. EU- ja 
muu kansainvälinen yhteistyö

Oikeusministeriön 
tuomioistuinlaitosta koskevat 
tehtävät

Oikeusministeriö hoitaa jatkossa-
kin tuomioistuinlaitosta koskevat 
ns. valtioneuvostotason tehtävät. 
Strateginen ohjaus ja kehittämi-
nen (ml. hallitusohjelman toteutta-
minen ja seuranta). Talousarvio- ja 
kehysvalmistelu. Säädösvalmistelu. 
Tuomarinimitykset sekä tuomarinva-
linta- ja tuomarinkoulutuslautakun-
tiin liittyvät esittelytehtävät. Toimitilat, 
strategia ja toimitilakonsepti. Vuokra-
sopimuksia koskeva päätöksenteko  
(>200 000 euroa).

Tuomioistuinviraston 
organisaatio

Ylintä päätösvaltaa käyttää tuoma-
rienemmistöinen johtokunta, jossa 
on kuusi tuomarijäsentä, yksi tuo-
mioistuinten muuhun henkilöstöön 
kuuluva jäsen sekä yksi jäsen, jolla 
olisi erityisesti julkishallinnon joh-
tamisen asiantuntemusta. Viraston 
päivittäisestä toiminnasta vastaa 
päätoiminen ylijohtaja. Henkilös-
tön määrä on vähintään 45 henki-
lötyövuotta. Oikeusministeriöstä 
siirtyisi arviolta 15-20 henkilötyö-
vuotta. Viraston vuosittaiset toimin-
tamenot ovat noin 3,5–4 miljoonaa 
euroa.

Marja Reijonen
erityisasiantuntija

oikeushallinta osasto

Lautamiespäivät Mikkelissä

Mikkeli ja Mannerheim.

Mikkelin Tuomiokirkko.
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Etelä-Savon Käräjäoikeus

-  Etelä-Savon käräjäoikeudessa toimii maaoikeus. 
-  Maaoikeusasioissa tuomiopiiri käsittää Etelä-Savon maakunnan, Etelä-Karjalan  

maakunnan ja Kymenlaakson maakunnan lukuun ottamatta Pyhtään kuntaa.
- Verkosto uudistuksen voimaan 1.1.2019 vaikutukset Etelä-Savon käräjäoikeuteen
- Käräjäoikeudella on kanslia Mikkelissä, ja istuntopaikat Mikkelissä ja Savonlinnassa
- Henkilöstöä 49
- Lautamiehiä 62

Siviiliasiat 2014 2015 2016 2017 2018
Maaoikeus 63 52 47 51 50
Riita-asiat 171 213 172 181 151
Turvaamistoimi 4 3 9 4 2
Avioerot 424 452 409 397 391
Hakemus 734 727 980 857 836

Insolvenssiasiat
Velkajärjestelyt 122 107 106 93 168
Konkurssit 73 61 55 61 62
Insolvenssiasiat 195 168 161 154 230

Siviiliasiat 
summaariset asiat 9055 9132 9198 10732 10 893

Siviiliasiat 

Käsittely ajat kk 2015 2016 2017 2018
Maaoikeus 6,8 5,9 3,7 5,8
Riita-asiat 9,4 8,8 9,2 11,1
Turvaamistoimi 11 ,1 6,8 3,8 6,4
Avioerot 8,3 8,1 8,6 8,5
Hakemus 2,3 2,2 2,8 2,7
Summaariset asiat 2, 4 2,2 3, 5 4,3

Insolvenssi asiat 6,8 7, 4 7,1 7,5

Rikosasiat käsittelyajat

Rikosoikeudelliset asiat 2015 2016 2017 2018
Rikosasiat 3,6 3,5 4 4,6
Muut rikosoikeudelliset asiat 1,6 1,7 1,5 2,2
Pakkokeinoasiat 1,1 0,9 0,5 0,9
Keskiarvo 3,2 3,1 3,3 4,3

Käräjäoikeuden tuomiopiiri

Etelä-Savon käräjäoikeuden lautamiehet

Enonkoski 2
Heinävesi 2
Hirvensalmi 2
Joroinen 2

Juva 3
Kangasniemi 2
Mikkeli 16
Mäntyharju 3

Pertunmaa 2
Pieksämäki 8
Puumala 2

14 kuntaa:
Enonkoski, Heinävesi, Hirvensalmi, 
Joroinen, Juva, Kangasniemi,
Mikkeli, Mäntyharju, Pertunmaa, 
Pieksämäki, Puumala, Rantasalmi,
Savonlinna ja Sulkava.
Tuomiopiirin väkiluku
147 149 (2017)

 Ajankohtaiskatsaus
 Tuomioistuinvirasto
 AIPA
 Oikeusprosessin keventäminen
 Sakkomenettylain uudistus
 Todistajien palkkioiden
 maksamiseen liittyvän prosessin muutos
  (prepaidkortit)

Marja Virtanen
laamanni

Etelä-Savon 
Käräjäoikeus

Rantasalmi 2
Savonlinna 14
Sulkava 2



10 11

Lautamiespäivät Mikkelissä

Pertti Nieminen

Tuomioistuimet

Tuomioistuimet voidaan jaotella yleisiin tuomioistui-
miin, hallinto- tuomioistuimiin ja erityistuomioistui-
miin.

Yleisiä tuomioistuimia ovat käräjäoikeudet, hovioike-
udet ja korkein oikeus (KKO). Käräjäoikeudet käsittelevät 
riita-, hakemus- ja rikosasioita. Käräjäoikeuden ratkaisusta 
voi valittaa hovioikeuteen.

Hovioikeudet  käsittelevät pääasiassa käräjäoikeuk-
sien tuomioista tehtyjä valituksia. Hovioikeuden muu-
toksenhakuasteena ratkaisemasta asiasta voi valittaa 
korkeimpaan oikeuteen siinä tapauksessa, että KKO 
myöntää valitusluvan.

Asiassa, jonka hovioikeus on ratkaissut ensimmäisenä 
oikeusasteena, haetaan muutosta valituslupaa pyytä-
mättä.

Itä-Suomen Hovioikeus

Hallintotuomioistuimia ovat hallinto-oikeudet sekä 
korkein hallinto-oikeus (KHO).

Hallinto-oikeudet käsittelevät pää sääntöisesti viran-
omaisten päätöksistä tehtyjä valituksia. Hallinto-oi-
keuden päätöksestä saa yleensä valittaa korkeimpaan 
hallinto-oikeuteen, mutta muutamissa asiaryhmissä on 
ensiksi pyydettävä valituslupaa KHO:lta.

Erityistuomioistuimia ovat markkinaoikeus, työtuo-
mioistuin, vakuutusoikeus ja valtakunnanoikeus. Ne 
käsittelevät omaan erikoisalaansa kuuluvia asioita. Mark-
kinaoikeuden päätöksestä voi asiasta riippuen valittaa 
joko korkeimpaan hallinto-oikeuteen tai korkeimpaan 
oikeuteen. Työtuomioistuimen ja vakuutusoikeuden rat-
kaisuista ei voi valittaa lukuun ottamatta joitakin vakuu-
tusoikeudessa ratkaistuja tapaturmavakuutusasioita

Hovioikeuksien tuomiopiirit

Liila Rovaniemen Hovioikeus 
Sininen Itä-Suomen Hovioikeus
Turkoosi Vaasan Hovioikeuspiiri
Keltainen Turun Hovioikeus
Vihreä Helsingin Hovioikeus

Toiminnan aloittamisvuosi:
Turun hovioikeus 1623
Vaasan hovioikeus 1776
Viipurin hovioikeus 1839
(nyk. Itä-Suomen hovioikeus)
Helsingin hovioikeus 1952
Rovaniemen hovioikeus 1979
Kouvolan hovioikeus 1978 – 2014

Hovioikeudet

Hovioikeuden perustehtävä  on lainkäyttö. Siihen kuu-
luvat käräjäoikeuden ratkaisuista tehtyjen valitusten ja 
eräiden ylimääräisten muutoksenhakujen käsittely. En-
simmäisenä oikeusasteena käräjäoikeuden tuomareiden 
ja eräiden muiden tuomioistuinlaitoksen virkamiesten 
sekä syyttäjien virkarikosten käsittely ja kansainväliset 
oikeusapuasiat.

Muina tehtävinä, pääosin lainkäytön tukitoimina, ovat  
hovioikeuden johtaminen sekä osana sitä henkilöstö- ja 
taloushallinto. Hovioikeuden toimivaltaan kuuluvat oi-
keushallintoasiat hovioikeuden toiminnan ja toiminta-
edellytysten järjestäminen ja ylläpito. Käräjäoikeuksien 
toiminnan valvonta esittelijöiden kouluttaminen tuomarin 
työhön sekä käräjänotaarien ja oikeustradenomien harjoit-
telun järjestäminen. Aloitteiden teko lainkäyttötoiminnan 
ja säännösten kehittämiseksi ja muuttamiseksi.

Tietoa Itä-Suomen Hovioikeudesta

Itä-Suomen hovioikeus, entiseltä nimeltään Viipurin ho-
vioikeus, on perustettu vuonna 1839. Toimittuaan 100 
vuotta Viipurissa hovioikeus siirtyi talvisodan johdosta 
Heinolan kautta Kuopioon vuonna 1940. Hovioikeuden 
nimi muutettiin 2.3.1945 annetulla asetuksella Itä-Suo-
men hovioikeudeksi.

Kouvolan hovioikeus aloitti toimintansa vuonna 1978 ja 
sen tuomiopiiri muodostettiin pääosin Itä-Suomen ho-
vioikeuden eteläisestä osasta. Itä-Suomen hovioikeus ja 
Kouvolan hovioikeus yhdistettiin uudeksi Itä-Suomen 
hovioikeudeksi 1.4.2014 lukien. Näin hovioikeuksien lu-
kumäärä väheni kuudesta viiteen.

Yhdistyneen hovioikeuden sijaintipaikka on Kuopio. Ho-
vioikeudella on pysyvä istuntopaikka Kouvolassa.

Itä-Suomen hovioikeuspiirin käräjäoikeudet ja 
niihin kuuluvat kunnat

Hovioikeuspiirin asukasluku 31.12.2017 yhteensä 
1 056 134

Etelä-Karjalan käräjäoikeus
Imatra, Lappeenranta, Lemi, Luumäki, Parikkala, Raut-
järvi, Ruokolahti, Savitaipale, Taipalsaari (asukasluku 
31.12.2017 yhteensä 129 865)

Etelä-Savon käräjäoikeus
Enonkoski, Heinävesi, Hirvensalmi, Joroinen, Juva, Kan-
gasniemi, Mikkeli, Mäntyharju, Pertunmaa, Pieksämä-
ki, Puumala, Rantasalmi, Savonlinna, Sulkava (asukasluku 
31.12.2017 yhteensä 145 155)

Kymenlaakson käräjäoikeus
Hamina, Iitti, Kotka, Kouvola, Miehikkälä, Virolahti (asu-
kasluku 31.12.2017 yhteensä 170 247)

Pohjois-Karjalan käräjäoikeus
Ilomantsi, Joensuu, Juuka, Kitee, Kontiolahti, Lieksa, Lipe-
ri, Nurmes, Outokumpu, Polvijärvi, Rääkkylä, Tohmajärvi, 
Valtimo (asukasluku 31.12.2017 yhteensä 162 986)
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Pohjois-Savon käräjäoikeus
Iisalmi, Kaavi, Keitele, Kiuruvesi, Kuopio, Lapinlahti, Leppä-
virta, Pielavesi, Rautalampi, Rautavaara, Siilinjärvi, Son-
kajärvi, Suonenjoki, Tervo, Tuusniemi, Varkaus, Vesanto, 
Vieremä (asukasluku 31.12.2017 yhteensä 246 653)

Keskimääräinen käsittelyaika vuonna 2018 ratkaistuis-
sa asioissa oli kolme kuukautta viisitoista päivää ja kes-

Päijät-Hämeen käräjäoikeus
Asikkala, Hartola, Heinola, Hollola, Kärkölä, Lahti, Orimatti-
la, Padasjoki, Sysmä (asukasluku 31.12.2017 yhteensä 201 
228)

Hovioikeuden organisaatio

Kaikkiin hovioikeuksiin saapuneet asiat vuonna 2018

10 suurinta riita-asiaa vuonna 2018

Viipymistilasto vuonna 2018

kimääräinen käsittelyaika asioissa, joissa järjestettiin 
pääkäsittely, oli seitsemän kuukautta 15 päivää.

Kymenlaakson 
käräjäoikeus

Päijät-Hämeen 
käräjäoikeus 223

18 %

Muut 22
2 %

Etelä-Karjalan 
käräjäoikeus 153

12 %

Etelä-Savon 
käräjäoikeus 154

12 %

Pohjois-Savon 
käräjäoikeus 307

25 %
Pohjois-Karjalan 

käräjäoikeus 219
17 %

Saapuneet asiat 
käräjäoikeuksittain 
vuonna 2018
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Viranomaiset

Maa- metsätalousministeriö
Ruokavirasto
Aluehallintovirastot (Lappi, Länsi-ja 
Sisä-Suomi, Lounais-Suomi, Poh-
jois-Suomi, Itä-Suomi)
Kunnat 
Tarkastuseläinlääkärit, rajaeläinlää-
kärit
(Eläinsuojeluvalvoja, ESL 38 §)

Eläinsuojelulaki 247/1996

Lain tarkoituksena on suojella eläi-
miä parhaalla mahdollisella tavalla 
kärsimykseltä, kivulta ja tuskalta.
Lain tarkoituksena on myös edistää 
eläinten hyvinvointia ja hyvää koh-
telua.

ESL 247/1996

Lakia sovelletaan kaikkiin eläimiin.
Metsästyksen, kalastuksen, eläin-
ten lääkitsemisen, eläinjalostuksen, 
eläinten keinollisen lisäämisen, 
selkärankaisten ja pääjalkaisten 
eläinten käytön tieteellisiin tai 
opetustarkoituksiin, eläinten kul-
jetuksen, geenitekniikan ja luon-
nonsuojelun osalta noudatetaan 
lisäksi, mitä niistä erikseen sääde-
tään

ESL

Eläimiä on kohdeltava hyvin ei-
kä niille saa aiheuttaa tarpeeton-
ta kärsimystä. Tarpeettoman kivun 
ja tuskan tuottaminen eläimille on 
kielletty. 

Lisäksi eläintenpidossa on edis-
tettävä eläinten terveyden ylläpi-
tämistä sekä otettava huomioon 
eläinten fysiologiset tarpeet ja käyt-
täytymistarpeet.

Eläimen pitopaikan on oltava 
riittävän tilava, suojaava, valoisa, 
puhdas ja turvallinen sekä muutoin-
kin tarkoituksenmukainen ottaen 
huomioon kunkin eläinlajin tarpeet. 
Eläimen pitäminen tarpeetonta kär-

Eläinsuojelua pähkinänkuoressa
simystä tuottavalla tavalla on kiel-
letty.

Hoidossa olevaa eläintä ei saa 
jättää hoidotta tai hylätä. Eläimen 
on saatava riittävästi sille sopivaa ra-
vintoa, juotavaa ja muuta sen tarvit-
semaa hoitoa. Eläimen sairastuessa 
sen on saatava asianmukaista hoi-
toa. Eläimen hyvinvointi ja olosuh-
teet on tarkistettava riittävän usein.

Eläimen liiallinen rasittaminen 
ja kohtuuttoman ankara kurissa pi-
täminen ja kouluttaminen sekä liian 
kovakourainen käsittely on kiellet-
ty. Eläimen sitominen tarpeeton-
ta kärsimystä tuottavalla tavalla on 
kielletty. Eläimen on annettava le-
vätä kunnolla ja lisäksi sen on saata-
va liikkua.

Tuotantoeläimet

Tuotantoeläinten omistajan tai pi-
täjän on huolehdittava, että eläi-
miä on hoitamassa riittävä määrä 
päteviä eläinten hoitajia. Tuotanto-
eläinten hoitajalla on oltava eläinlaji 
huomioon ottaen tarvittava koulu-
tus tai riittävä muu osaaminen eläin-
ten asianmukaiseksi hoitamiseksi. 

Tuotantoeläimellä tarkoitetaan 
elintarvikkeiden, villan, nahan tai 
turkisten tuotantoa varten taikka 
muussa tuotantotarkoituksessa kas-
vatettavaa tai pidettävää eläintä.

Lopetus ja teurastus

Eläin on lopetettava mahdollisim-
man nopeasti ja kivuttomasti sen 
lopetukseen soveltuvalla menetel-
mällä ja tekniikalla.

Eläimen saa lopettaa vain se, 
jolla on riittävät tiedot kyseisen 
eläinlajin lopetusmenetelmästä ja 
lopetustekniikasta sekä riittävä taito 
toimenpiteen suorittamiseksi.

Eläimen lopettavan henkilön on 
varmistettava, että eläin on kuollut 
ennen kuin sen hävittämiseen tai 
muihin toimenpiteisiin ryhdytään.

Eläin on asianmukaisesti tain-
nutettava tai lopetettava siihen so-
veltuvalla menetelmällä ennen 
verenlaskun aloittamista.

Poiketen siitä, mitä lopetusase-
tuksen 4 artiklan 4 kohdassa sääde-
tään, vain sellainen uskonnollisista 
syistä noudatettava erityinen teu-
rastustapa, jossa verenlasku aloi-
tetaan samanaikaisesti eläimen 
tainnuttamisen kanssa, on sallittua. 

Siipikarjaan kuuluva eläin sileä-
lastaisia lintuja (strutsitlinnut) lu-
kuun ottamatta saadaan kuitenkin 
teurastaa katkaisemalla kaula no-
peasti terävällä aseella, jos eläimen 
omistaja teurastaa eläimen teuras-
tamon ulkopuolella omaan kulutuk-
seensa yksityistaloudessa. Eläimelle 
ei saa suorittaa muita teurastukseen 
liittyviä toimenpiteitä ennen kuin se 
on kuollut. 

Valvonta 39 §

Jos on aihetta epäillä, että eläintä 
hoidetaan, kohdellaan tai käytetään 
ESL:n taikka sen nojalla annettujen 
säännösten tai määräysten tai lope-
tusasetuksen vastaisesti, aluehallin-
tovirastolla, kunnaneläinlääkärillä, 
kunnan terveydensuojeluvalvon-
taa hoitavalla viranhaltijalla, poliisil-
la ja eläinsuojeluvalvojalla on oikeus 
suorittaa tarkastus.

Kotirauhan piirissä tarkastuksen 
saa suorittaa ja näytteen ottaa vain 
viranomainen ja tarkastuksen saa 
suorittaa ja näytteen ottaa vain, jos 
se on välttämätöntä tarkastuksen 
kohteena olevien seikkojen selvittä-
miseksi ja on aihetta epäillä eläimen 
omistajan tai haltijan syyllistyvän tä-
män lain vastaiseen, rangaistavaksi 
säädettyyn menettelyyn. 

Eläinsuojeluvalvoja voi tarkas-
tusoikeutensa rajoissa tarvittaes-
sa avustaa viranomaista kotirauhan 
piiriin kohdistuvan tarkastuksen 
suorittamisessa.

Neuvot 40 §

Tarkastuksen suorittajan on eläimen 
omistajalle tai haltijalle annettavin 
neuvoin pyrittävä edistämään eläi-
men hyvinvointia ja vaikuttamaan 
siihen, että tarkastuksessa ilmen-
neet lievät eläinsuojelulliset epä-
kohdat korjataan.

Kiellot ja määräykset 42 §, 
uhkasakko 43 §
Aluehallintovirasto, kunnaneläin-
lääkäri, kunnan terveydensuoje-
luvalvontaa hoitava viranhaltija, 
tarkastuseläinlääkäri, rajaeläinlää-
käri tai poliisi voi kieltää sitä, joka 
rikkoo tätä lakia tai sen nojalla an-
nettua säännöstä tai määräystä taik-
ka lopetusasetusta, jatkamasta tai 
toistamasta lain tai sen nojalla an-
nettujen säännösten tai määräysten 
taikka lopetusasetuksen vastaista 
menettelyä taikka määrätä tämän 
asian laatuun nähden riittävässä 
määräajassa täyttämään velvolli-
suutensa.

Aluehallintovirasto voi omasta 
aloitteestaan tai kunnaneläinlää-
kärin, kunnan terveydensuojelu-
valvontaa hoitavan viranhaltijan, 
tarkastuseläinlääkärin tai poliisin 
pyynnöstä tehostaa 42 §:n nojalla 
annettua kieltoa tai määräystä uh-
kasakolla tai uhalla, että tekemättä 
jätetty toimenpide teetetään lai-
minlyöjän kustannuksella.

Kiireelliset toimenpiteet 44 §

Jos eläinsuojelulliset syyt vaativat, 
aluehallintovirasto, kunnaneläin-
lääkäri, kunnan terveydensuoje-
luvalvontaa hoitava viranhaltija, 
tarkastuseläinlääkäri, rajaeläinlääkä-
ri tai poliisi voi 42 §:n säännöksistä 
poiketen ryhtyä välittömiin toimen-
piteisiin eläimen hyvinvoinnin tur-
vaamiseksi. 

Tässä tarkoituksessa eläimel-
le voidaan hankkia hoitoa muual-
ta tai hoitaja taikka rehua tai muita 

eläimen hyvinvoinnin kannalta eh-
dottoman välttämättömiä aineita 
taikka, jos se ei ole mahdollista tai 
tarkoituksenmukaista, eläin voidaan 
lopettaa tai toimittaa teurastetta-
vaksi taikka myydä huutokaupalla 
tai käyvästä hinnasta muuten.

Valvontavelvoite 64 §

Lapsen huoltajien ja muiden henki-
löiden, joilla on valvonnassaan viit-
tätoista vuotta nuorempi lapsi, on 
huolehdittava siitä, ettei lapsi kohte-
le eläimiä tämän lain tai sen nojalla 
annettujen säännösten tai määräys-
ten taikka lopetusasetuksen vastai-
sesti.

Eläinsuojelurikos
Rikoslaki luku 17 14 §

Joka tahallaan tai törkeästä huoli-
mattomuudesta pahoinpitelemäl-
lä, liiallisesti rasittamalla, jättämällä 
tarpeellista hoitoa tai ravintoa vail-
le tai muuten
1)  eläinsuojelulain (247/1996) tai 

sen nojalla annetun säännöksen,
2)  eläinten kuljetuksesta annetun 

lain (1429/2006) tai sen nojalla 
annetun säännöksen,

3)  eläinten suojelusta kuljetuksen ja 
siihen liittyvien toimenpiteiden 
aikana sekä direktiivien 64/432/
ETY ja 93/119/EY ja asetuksen 
(EY) N:o 1255/97 muuttamises-
ta annetun neuvoston asetuksen 
(EY) N:o 1/2005 liitteen I taikka

4)  eläinten suojelusta lopetuksen 
yhteydessä annetun neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 1099/2009 
vastaisesti kohtelee eläintä jul-
masti tai tarpeetonta kärsimystä, 
kipua tai tuskaa aiheuttaen, on 
tuomittava eläinsuojelurikoksesta 
sakkoon tai vankeuteen enintään 
kahdeksi vuodeksi.

Lievä eläinsuojelurikos 
(RL, luku 17, 15 §)

Jos eläinsuojelurikos, ottaen huo-
mioon aiheutetun kärsimyksen, ki-
vun tai tuskan vähäisyys tai muut 
rikokseen liittyvät seikat, on koko-
naisuutena arvostellen vähäinen, ri-

koksentekijä on tuomittava lievästä 
eläinsuojelurikoksesta sakkoon.

Törkeä eläinsuojelurikos
(RL, luku 17, 14 a §)

Jos eläinsuojelurikoksessa
1)  rikos tehdään erityisen raa’alla tai 

julmalla tavalla,
2)  rikoksen kohteena on huomatta-

van suuri määrä eläimiä tai
3)  tavoitellaan huomattavaa talou-

dellista hyötyä
 ja rikos on myös kokonaisuutena 

arvostellen törkeä, rikoksenteki-
jä on tuomittava törkeästä eläin-
suojelurikoksesta vankeuteen 
vähintään neljäksi kuukaudeksi 
ja enintään neljäksi vuodeksi.

Eläintenpitokielto 
RL luku 17, 23 §

Joka tuomitaan törkeästä eläin-
suojelurikoksesta on samal-
la tuomioistuimessa määrättävä 
eläintenpitokieltoon. Tuomioistuin 
voi kuitenkin jättää kiellon mää-
räämättä, jos siihen on erityisen 
painavia syitä. Joka tuomitaan eläin-
suojelurikoksesta tai lievästä eläin-
suojelurikoksesta, voidaan samalla 
määrätä eläintenpitokieltoon. Eläin-
tenpitokielto voidaan määrätä myös 
henkilölle, joka tuomitaan eläinsuo-
jelulain 54 §:n 1 momentin nojalla 
eläinsuojelurikkomuksesta tai eläin-
ten kuljetuksesta annetun lain 39 
§:n nojalla eläinkuljetusrikkomuk-
sesta ja jota voidaan pitää soveltu-
mattomana tai kykenemättömänä 
huolehtimaan eläinten hyvinvoin-
nista. Eläintenpitokielto voidaan 
määrätä myös henkilölle, joka jäte-
tään rangaistukseen tuomitsematta 
3 luvun 4 §:n 2 momentin tai 6 luvun 
12 §:n 4 tai 5 kohdan nojalla. Eläin-
tenpitokielto määrätään syyttäjän 
vaatimuksesta.

Eläintenpitokieltoon määrät-
ty ei saa omistaa, pitää eikä hoi-
taa eläimiä eikä muuten vastata 
eläinten hyvinvoinnista. Kielto 
voi koskea määrättyjä eläinlajeja tai 
eläimiä yleensä. Tuomioistuin voi 
kuitenkin erityisistä syistä määrätä, 
että tuomittu saa edelleen omistaa 

Riikka Aho
Läänineläinlääkäri 

Itä-Suomen 
aluehallintovirasto
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kokonaan tai osaksi eläimiä, jotka 
eivät ole rikoksen kohteena ja jotka 
ovat hänen omistuksessaan päätös-
tä tehtäessä, jos niiden määrittele-
minen päätöksessä on mahdollista.

Eläintenpitokielto voidaan mää-
rätä vähintään yhden vuoden 
määräajaksi tai pysyväksi. Eläinten-
pitokielto voidaan määrätä pysy-
väksi, jos
1)  kieltoon määrättävä on syyllisty-

nyt törkeään eläinsuojelurikok-
seen,

2)  kieltoon määrättävälle on aiem-
min lainvoimaisesti tuomittu 
määräaikainen eläintenpitokiel-
to tai

3)  kieltoon määrättävän terveyden-
tila on heikko

 ja häntä on pidettävä pysyväs-
ti kykenemättömänä tai sovel-
tumattomana omistamaan, 
pitämään tai hoitamaan eläimiä 
taikka muuten vastaamaan nii-
den hyvinvoinnista.

Eläintenpitokiellossa tarkoitetut 
eläimet, joita päätöstä annettaessa 
pitää tai jotka omistaa eläintenpito-
kieltoon määrättävä, on tuomittava 
valtiolle menetetyiksi. Myös eläin-
tenpitokiellon rikkomisen kohteena 
olleet eläimet on tuomittava valtiol-
le menetetyiksi. Menettämisseuraa-
mus tuomitaan siitä riippumatta, 
kenen omaisuutta menetetyksi tuo-
mittavat eläimet ovat. Eläinten-
pitokiellon rikkomisen kohteena 

olleiden eläinten asemesta on tois-
sijaisesti tuomittava menetetyksi 
niiden arvo siltä, joka on syyllistynyt 
eläintenpitokiellon rikkomiseen.

Edellä 1 momentissa tarkoitettu me-
nettämisseuraamus tuomitaan syyt-
täjän vaatimuksesta. 

Tulevaisuus?

Hallituksen eron myötä luonnos 
uudeksi eläinten hyvinvointilaik-
si raukesi. Eläinten hyvinvoinnista 
päättäminen jää näin ollen uuden 
eduskunnan tehtäväksi.

”Kansakunnan sivistyksen taso näkyy siinä, miten se kohtelee eläimiään.” 
Gandhi

 Uudesta hallituksesta riippuen la-
kiehdotusta voidaan lähteä vie-
mään eteenpäin nykyisenlaisena 
tai se voidaan avata uudelleen ar-
vioitavaksi. 
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Eläinten kaltoinkohtelun 
kriminalisointi

Eläinten kaltoinkohtelu on Suomes-
sa kriminalisoitu pääosin rikoslaissa 
(39/1889). Kaltoinkohtelu voi olla 
joko aktiivista tekemistä tai laimin-
lyöntiä. Rikoslaissa eläimiin kohdis-
tuneet rikokset on jaettu kolmeen 
eri tekomuotoon: eläinsuojeluri-
kos (rikoslain 17 luvun 14 §), törkeä 
eläinsuojelurikos (rikoslain 17 lu-
vun 14 a §) ja lievä eläinsuojelurikos 
(rikoslain 17 luvun 15 §). Näiden li-

Eläimiin kohdistuneet rikokset
säksi eläinsuojelulain (247/1996) 
54 §:ssä säädetään eläinsuojelu-
rikkomuksesta. Alla olevasta ku-
viosta käy ilmi, että määrällisesti 
eniten tuomioita annetaan perus-
tekomuodosta eli eläinsuojeluri-
koksesta. Törkeä eläinsuojelurikos 
lisättiin rikoslakiin vuonna 2011. 
Niistä on annettu tuomioita käräjä-
oikeuksissa vain vähän, vaihdellen 
yhdestä kuuteentoista tuomioon.  
Eläimeen kohdistunut rikos on kä-
räjäoikeuksissa katsottu lieväksi 
eläinsuojelurikoksesta tai eläinsuo-
jelurikkomukseksi harvoin. 

Muita rikosnimikkeitä eläimiin 
kohdistuvissa teoissa ovat esi-
merkiksi eläinjalostusrikkomus, 
eläinkuljetusrikkomus, eläinlääkin-
nällisestä rajatarkastuksesta annetun 
lain rikkominen, eläintautirikkomus, 
eläinten lääkitsemisrikkomus ja 
eläintunnistusjärjestelmästä anne-
tun lain rikkominen.

Eläin voi olla rikoksen kohteena 
myös luonnonsuojelurikoksessa, 
törkeässä luonnonsuojelurikokses-
sa tai luonnonsuojelurikkomukses-
sa. Samoin metsästysrikoksessa ja 
törkeässä metsästysrikoksessa voi 
olla kyse eläimen kaltoinkohtelus-
ta. Luonnonsuojelulaissa suojan 
kohteena ovat luonnon monimuo-

toisuus, luontoarvot ja rauhoitetut 
eläimet. Metsästyslaissa puolestaan 
turvataan muun muassa riistakan-
tojen jatkuvuus. Kun eläinsuojelu-
lailla suojataan eläimiä, havaitaan, 
että suojattava oikeushyvä ei ole 
edellä mainituissa sääntelyssä sa-
ma. Siitä syystä yksi ja sama teko voi 
täyttää sekä eläinsuojelurikok-
sen että luonnonsuojelurikoksen 
tai metsästysrikoksen tunnusmer-
kistön. Esimerkiksi silloin kun sii-
li sytytetään tuleen, kyse on sekä 
eläinsuojelurikoksesta että luon-
nonsuojelurikoksesta. Tai kun met-
sästyskoiran annetaan raadella 
riistaeläintä ennen sen lopettamista 
ja eläimelle aiheutetaan tarpeeton-
ta kärsimystä, kipua tai tuskaa, on 

kyse sekä eläinsuojelurikoksesta et-
tä metsästysrikoksesta.

Eläimen kaltoinkohtelu 
hallinto- ja rikosprosessissa

Eläinsuojeluasioita voidaan käsitel-
lä joko hallinto- tai rikosprosessissa 
taikka molemmissa. Ensiksi jollakin 
yksittäisellä henkilöllä tai viranomai-
sella herää epäily eläimen kaltoin-
kohtelusta. Sen jälkeen hän tai joku 
muu ilmoittaa siitä eläinsuojeluvi-
ranomaiselle tai suoraan esitutkinta-
viranomaisena toimivalle poliisille. 
Saatuaan tiedon epäillystä eläimen 
kaltoinkohtelusta, eläinsuojeluvi-
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ranomainen lähtökohtaisesti te-
kee eläinsuojelutarkastuksen. Jos 
eläinsuojeluviranomainen havait-
see puutteita tai laiminlyöntejä eläi-
men pidossa, eläimen omistajalle 
tai haltijalle voidaan antaa kieltoja 
tai määräyksiä taikka eläin voidaan 
ottaa pois omistajaltaan tai lopet-
taa enemmän kärsimyksen välttä-
miseksi. Mikäli eläimen omistaja tai 
haltija on tyytymätön eläinsuoje-
luviranomaisen tekemään hallinto-
päätökseen, tällä on oikeus valittaa 
hallinto-oikeuteen. Valituksen vireil-
lepano hallinto-oikeudessa aloit-
taa hallintoprosessin. Tällä hetkellä 
hallinto-oikeuden päätöksestä voi 
valittaa korkeimpaan hallinto-oi-
keuteen suoraan ilman valituslu-
paa. Lainsäädäntö tulee tosin tältä 
osin muuttumaan 1.1.2010 alkaen, 
jolloin valittaminen korkeimpaan 
hallinto-oikeuteen edellyttää vali-
tusluvan saamista. Jotta hallinto-
tuomioistuimen antama päätös ei 
jäisi vaille merkitystä, se tulee myös 
laittaa täytäntöön. Eläinsuojelu-
asioissa annetusta hallinto-oikeu-
den päätöksen täytäntöönpanosta 
ei kuitenkaan ole säädetty erikseen.

Rikosprosessi epäillyissä eläinsuo-
jelurikoksissa alkaa poliisin aloitta-
essa esitutkinnan joko sille tehdyn 
ilmoituksen perusteella tai muu-
toin poliisin tietoon tulleen epäi-
lyksen perusteella. Ilmoitusta voi 
edeltää eläinsuojelutarkastus. Sen 
jälkeen rikosprosessi etenee syyte-
harkinnan kautta tuomioistuimeen. 
Valitettaessa käräjäoikeudesta ho-
vioikeuteen tarvitaan oikeudenkäy-
miskaaren (4/1734) 25 a luvun 5 §:n 
2 momentin mukaan jatkokäsittely-
lupa, paitsi jos vastaaja on tuomit-
tu ankarampaan rangaistukseen 
kuin kahdeksan kuukautta vankeut-
ta. Valitus korkeimpaan oikeuteen 
edellyttää OK 30 luvun 2 §:n mu-
kaisesti valitusluvan saamista. Ri-
kosprosessi päättyy rangaistuksen 
täytäntöönpanoon. Tuomioistui-
messa eläinsuojelurikoksesta anne-
tun rangaistuksen seuraamuksena 
mahdollisesti määrätyn eläintenpi-
tokiellon valvonnassa palataan jäl-
leen hallintomenettelyyn. 

Eläinsuojelutarkastuksen johdosta 
tehdystä hallintopäätöksistä voi si-
ten seurata hallinto- tai rikosprosessi 

taikka molemmat. Hallintoproses-
sissa hallintopäätös joko pysyy tai 
kumotaan. Kun samaa eläimen kal-
toinkohteluasiaa voidaan käsitellä 
kahdessa eri prosessissa, voi käydä 
niin, että hallintoprosessissa eläin-
suojeluviranomaisen eläinsuojelul-
lisista syistä tekemä hallintopäätös 
kumotaan, mutta rikosprosessissa 
asianosainen silti tuomitaan eläin-
suojelurikoksesta tai toisinpäin. 
Vaikka asianosaiseen kohdistet-
tu hallintopakko pysyisi hallinto-
prosessissa ja henkilö tuomittaisiin 
rikosprosessissa, kyse ei ole niin sa-
notusta ne bis in idem -kiellosta.

Eläimen välittömän hyvinvoinnin 
kannalta hallintopäätöksellä an-
nettu kielto tai määräys on tehok-
kaampi keino suojata eläintä sen 
sijaan, että jäädään odottamaan 
esitutkintaa, syyteharkintaa ja tuo-
mioistuinkäsittelyä. Jotta asia ete-
nee rikosprosessissa, on jo olemassa 
vahva epäily eläimen kaltoinkohte-
lusta tai eläin on kuollut taikka lo-
petettu. Hallintopakkokeinoja sen 
sijaan voidaan käyttää nopeasti, 
kun havaitaan puutteita eläinten pi-
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dossa ja näin voidaan estää eläinten 
kärsimyksen jatkuminen. Hallinto-
pakkokeinojen välitön eläinsuo-
jelullinen teho voi tosin hävitä, 
mikäli hallintoprosessissa hallinto-
tuomioistuin kieltää täytäntöönpa-
non. 

Vaikka rikosprosessi ei anna eläi-
melle välitöntä suojaa samalla ta-
voin kuin hallintomenettely, se 
on tarpeen ja perusteltua ennal-
taehkäisevältä kannalta. Eläimen 
kaltoinkohtelun kriminalisoinil-
la yhteiskunta osoittaa moitteen 
eläinten huonosta kohtelusta ja 
vahvistaa käsitystä teon vääryydes-
tä ja moraalittomuudesta. Rikospro-
sessissa mahdollisesti määrättävällä 
eläintenpitokiellolla pyritään lisäk-
si turvaamaan se, etteivät eläimet 
joutuisi rikoksen kohteeksi sellaisen 
henkilön toimesta, jolla ei ole halua 
tai kykyä huolehtia eläinten hyvin-
voinnista. 

Eläimiin kohdistuneet rikokset

Eläinsuojelurikoksesta tuomi-
taan silloin, kun joku tahallaan tai 
törkeästä huolimattomuudesta 
pahoinpitelemällä, liiallisesti rasit-
tamalla, jättämällä tarpeellista hoi-
toa tai ravintoa vaille tai muuten 1) 
eläinsuojelulain tai sen nojalla an-
nettujen säännösten, 2) eläinkulje-
tuksia koskevien säännösten tai 3) 
lopetusasetuksen vastaisesti kohte-
lee eläintä julmasti tai tarpeetonta 
kärsimystä, kipua tai tuskaa aiheut-
taen. Rangaistuksena on joko sak-
koa tai vankeutta enintään kaksi 
vuotta. Eläinsuojelurikos voidaan 
siten tehdä joko pahoinpitelemäl-
lä, liiallisesti rasittamalla, jättämällä 
vaille tarpeellista hoitoa tai ravino-
ta, eläinkuljetuksen tai lopetuksen 
aikana.

Törkeä eläinsuojelurikos edellyt-
tää sitä, että teko on tehty 1) eri-
tyisen raa’alla tai julmalla tavalla, 
2) teon kohteena on huomattavan 
suuri määrä eläimiä tai 3) teolla ta-
voitellaan huomattavaa taloudellis-
ta hyöytä. Lisäksi edellytetään, että 
teko on kokonaisuudessaan arvioi-
den törkeä. Rangaistuksena törkeäs-
tä eläinsuojelurikoksesta tuomitaan 

aina vankeutta, vähintään neljä kuu-
kautta ja enintään neljä vuotta.

Eläinsuojelurikos on lähtökohtaises-
ti aina julma tai raaka. Jotta voidaan 
tuomita törkeästä eläinsuojeluri-
koksesta, edellytetään, että teko on 
erityisen raaka tai julma. Raakuudel-
la ja julmuudella on katsottu olevan 
vivahde ero. Raakuuden painopis-
te on teon karkeudessa. Eläinten 
julmana kohteluna on pidetty esi-
merkiksi eläimen kohtuuttoman 
ankaraa kurissa pitämistä ja koulut-
tamista, eläimen sitomista tarpee-
tonta kärsimystä tuottavalla tavalla, 
tarpeetonta leikkausta tai muuta 
toimenpidettä sekä eläimen lopet-
tamista hitaasti ja tuskallisesti. Vain 
sellainen rikos, joka on perusteko-
muodon tunnusmerkistöä selvästi 
julmempi tai raaempi, voidaan ar-
vioida törkeäksi. Lainvalmisteluai-
neistossa esimerkkinä tällaisesta on 
mainittu tuleen sytyttäminen, tois-
tuva kiduttaminen tai epäonnistu-
nut lopettamisyritys lain vastaisella 
tavalla siten, että eläimelle aiheu-
tuu teosta pitkittynyttä ja suurta 
kärsimystä. Samoin eläinten tai 
eläinlajien välisten tappeluiden jär-
jestämistä pidetään erityisen raaka-
na tai julmana tekona. 

Eläimeen kohdistunutta rikosta pi-
detään lievänä eläinsuojelurikok-
sena silloin, kun rikos on eläimelle 
aiheutettu kärsimys, kipu ja tuska tai 
muut rikokseen liittyvät seikat huo-
mioon ottaen kokonaisuutena ar-
vostellen vähäinen. Rangaistuksena 
lievästä eläinsuojelurikoksesta tuo-
mitaan sakkoa.

Eläinsuojelurikkomus edellyttää 
teolta tahallisuutta tai huolimatto-
muutta, ei kuitenkaan törkeää huo-
limattomuutta, kuten rikoslaissa 
säädetyt eläimeen kohdistuneet ri-
kokset. Eläinsuojelurikkomuksesta 
voidaan tuomita esimerkiksi silloin, 
kun joku rikkoo hänelle määrättyä 
eläintenpitokieltoa tai toimii toisen 
välikätenä eläintenpitokiellon kier-
tämiseksi. Rangaistuksena eläin-
suojelurikkomuksesta tuomitaan 
sakkoa.

Eläintenpitokielto

Eläimeen kohdistuneen rikoksen 
seuraamuksena voidaan määrä-
tä eläintenpitokielto. Myös silloin, 
kun henkilö jätetään rangaistuk-
seen tuomitsematta esimerkiksi sii-
tä syystä, että hän on alle 15 vuotias 
tai syytakeeton, eläintenpitokiel-
lon määrääminen on mahdollista. 
Eläintenpitokielto on turvaamistoi-
mi, jonka tavoitteena on pyrkimys 
estää uuden rikoksen tekeminen 
sekä eläinten suojelu ja hyvinvoin-
nin turvaaminen kieltämällä eläin-
tenpito sellaiselta henkilöltä, joka 
on soveltumaton tai kykenemätön 
huolehtimaan eläimistä. Kiellon 
määrääminen törkeän eläinsuojelu-
rikoksen yhteydessä on pääsääntö, 
josta voidaan poiketa vain erityisen 
painavata syystä. Painavan syyn tu-
lee liittyä tilanteen arvioimiseen 
eläinten hyvinvoinnin turvaamisen 
kannalta. Tällöin tulee arvioitavak-
si rikoksen uusimisen riski. Jos on 
esimerkiksi vaarana, että tuomit-
tu jatkaisi tuomion jälkeen eläimiin 
kohdistuvaa taloudellista toimintaa, 
eläintenpitokiellon määrääminen 
on lähtökohta.

Eläintenpitokielto tarkoittaa sitä, 
ettei henkilö saa omistaa, pitää tai 
hoitaa eläimiä eikä muuten vastata 
eläinten hyvinvoinnista. Tästä pää-
säännöstä voidaan erityisestä syystä 
poiketa. Poikkeaminen edellyttää, 
että eläimet eivät ole olleet rikoksen 
kohteena ja eläimet voidaan määri-
tellä tuomiossa. Tällöinkään henki-
lö ei saa hoitaa tai muutoin vastata 
eläinten hyvinvoinnista. Kyseeseen 
voi tulla esimerkiksi arvokkaan ravi-
hevosen omistaminen.

Eläintenpitokielto voidaan määrä-
tä joko yleisenä (koskee kaikkia eläi-
miä) tai rajoitettuna (koskee vain 
tiettyä tai tiettyjä eläinlajeja). Eläin-
tenpitokielto on perusteltua mää-
rätä yleisenä silloin, kun rikos on 
kohdistunut useaan eri eläinlajiin 
taikka eläimen hoito on laiminlyö-
ty siinä määrin, että eläin on kuol-
lut tai ollut siinä kunnossa, että 
se on jouduttu eläinsuojelullisis-
ta syistä kiireellisesti lopettamaan. 
Rajoitettu eläintenpitokielto on pe-
rusteltua silloin, kun rikos on koh-

distunut vain yhteen eläinlajiin eikä 
henkilöä ole syytä pitää kykenemät-
tömänä tai soveltumattomana huo-
lehtimaan muista eläinlajeista. 

Eläintenpitokielto määrätään joko 
määräaikaisena tai pysyvänä. Py-
syvän eläintenpitokiellon perus-
teet on säädetty rikoslain 17 luvun 
23 §:ssä. Eläintenpitokielto voidaan 
määrätä pysyvänä, jos 1) henkilö 
tuomitaan törkeästä eläinsuojeluri-
koksesta, 2) hänelle on aikaisemmin 
määrätty lainvoimainen eläinten-
pitokielto tai 3) hänen terveydenti-
lansa on heikko ja hän on pysyvästi 
kykenemätön huolehtimaan eläi-
mistä. Määräaikaisen eläintenpi-
tokiellon vähimmäispituus on yksi 
vuosi, enimmäispituutta ei ole sää-
detty. Eläintenpitokiellon mää-
rääminen edellyttää syyttäjän 
vaatimusta ja se voidaan määrätä 
vain rikosoikeudenkäynnissä tuo-
mioistuimessa. Esimerkiksi poliisi ei 
voi määrätä eläintenpitokieltoa.

Oikeuskäytäntö 
eläinsuojelurikoksissa ja 
törkeissä eläinsuojelurikoksissa

Olen tutkimuksissani analysoinut 
käräjäoikeusien antamia tuomioi-
ta eläinsuojelurikoksista vuosina 
2011–2016 ja törkeistä eläinsuo-
jelurikoksista vuosina 2011–2018. 
Tutkimuksissani analysoin rangais-
tusten ja seuraamusten vertailu-
kelpoisuuden vuoksi vain sellaisia 
tuomioita, joissa henkilö oli tuo-
mittu ainoastaan yhdestä eläimeen 
kohdistuneesta teosta. Eläinsuojelu-
rikoksia oli aineistossani 588 kappa-
letta ja törkeitä eläinsuojelurikoksia 
39 kappaletta. Lisäksi analysoin 31 
tuomiota, jossa syyttäjä oli syyttä-
nyt törkeästä eläinsuojelurikokses-

ta, mutta tuomioistuin oli arvioinut 
teon täyttävät vain tavallisen eläin-
suojelurikoksen tunnusmerkistön.

Käräjäoikeudet olivat vuosina 
2011–2016 tuominneet eläinsuo-
jelurikoksissa 80 prosentissa ta-
pauksista sakkorangaistuksen. 
Päiväsakkojen lukumäärät vaihteli-
vat 10–100 päiväsakon välillä, keski-
arvon ollessa 43 päiväsakkoa. Lähes 
puolet sakkorangaistuksista oli 26–
45 päiväsakkoa. Noin 20 prosen-
tissa tapauksista tuomioistuin oli 
tuominnut eläinsuojelurikoksesta 
rangaistukseksi vankeutta. Vankeus-
rangaistuksista lähes kaikki olivat 
olleet ehdollisia. Ehdollisten van-
keusrangaistusten pituus vaihteli 
25 päivästä 12 kuukauteen, keskiar-
von ollessa 78 päivää. Suurin osa eh-
dollisista vankeusrangaistuksista oli 
kahdesta neljään kuukauteen. Eh-
dottomia vankeusrangaistuksia oli 
tuomittu vain neljässä tapauksessa. 
Ehdottomien vankeusrangaistusten 
pituus vaihteli 30 päivän ja neljän 
kuukauden välillä. Kaksi ehdotonta 
vankeusrangaistusta oli muunnettu 
yhdyskuntapalvelukseksi. 

Käräjäoikeudet olivat määränneet 
eläinsuojelurikoksen seuraamukse-
na eläintenpitokieltoja 53 prosen-
tissa tapauksista. Hieman yli puolet 
eläintenpitokielloista oli määrätty 
koskemaan kaikkia eläimiä. Eläin-
tenpitokielloista noin neljä pro-
senttia oli määrätty pysyvänä, mikä 
tarkoittaa sitä, ettei henkilö saa enää 
koskaan omistaa tai pitää eläimiä. 
Määräaikaisten eläintenpitokielto-
jen pituus vaihteli 1–15 vuoden vä-
lillä, ollen keskimäärin 3,5 vuotta. Yli 
kuuden vuoden pituiset määräai-
kaiset eläintenpitokiellot olivat har-
vinaisia.

Törkeästä eläinsuojelurikoksesta 
tuomitaan rangaistuksena aina van-
keutta, vähintään neljä kuukautta 
ja enintään neljä vuotta. Käräjäoi-
keuden olivat vuosina 2011–2018 
tuominneet törkeästä eläinsuoje-
lurikoksesta vankeusrangaistuksen 
lähes poikkeuksetta ehdollisena. 
Silloin kun vankeusrangaistus oli 
tuomittu ehdottomana (kaksi tapa-
usta), syynä oli henkilön aikaisempi 
rikollisuus. Lyhyin ehdollinen van-
keusrangaistus oli neljä kuukaut-
ta ja pisin neljätoista kuukautta. 
Ehdollisen vankeusrangaistuksen 
keskimääräinen pituus oli noin seit-
semän kuukautta. Lähes puolet 
vankeusrangaistuksista oli enintään 
kuusi kuukautta .

Tuomittaessa törkeästä eläinsuo-
jelurikoksesta, tulee henkilölle 
pääsääntöisesti määrätä eläinten-
pitokielto. Reilut kolmasosa eläin-
tenpitokielloista oli tuomittu 
pysyvinä ja näistä hieman yli puolet 
koski kaikkia eläimiä. Määräaikais-
ten eläintenpitokieltojen pituudet 
vaihtelivat yhden ja kymmenen 
vuoden välillä, keskiarvon ollessa 
viisi vuotta. Yli seitsemän vuoden pi-
tuinen eläintenpitokielto oli määrät-
ty vain yhdessä tapauksessa.

Analysoidessani tuomioita, joissa 
tuomioistuin oli arvioinut teon tör-
keyden lievemmäksi kuin syyttäjä, 
havaitsin, että tuomioistuimilla ei ol-
lut yhtenäistä käsitystä siitä, milloin 
teko on tehty erityisen raa’alla tai 
julmalla tavalla. Myös sen arvioimi-
nen, kohdistuiko teko huomattavan 
suureen määrään eläimiä, vaihteli.
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Viidennen kerran järjestetty Oi-
keuslaitospäivä pidettiin Helsingin 
Messukeskuksessa 15. maaliskuu-
ta. Kyseessä on valtakunnallinen 
oikeuslaitoksen kaikkia osapuo-
lia kokoava tapahtuma, joten oli 
varsin erikoista, että tuomareiden, 
esittelijöiden, syyttäjien, asianaja-
jien, julkisten oikeusavustajien, 
kihlakunnanvoutien ja oikeushal-
linnon edustajien joukkoon oli kut-
suttu vain yksi lautamies. Tilaa olisi 
ollut useammallekin, mutta nyt yh-
distystämme edusti puheenjohta-
ja.

Oikeuslaitospäivän teemana oli 
’Digitalisaatio oikeudenhoidossa 
– Uhkaava mahdollisuus’. Aihe oli 
laaja ja paljon keskustelua herät-
tävä. Digitalisaatio, tekoäly ja ro-
botiikka pelottavat monia, vaikka 
Suomessa onkin digiosaaminen 
EU-maiden kärkeä. Kääntöpuo-
lena ovat kuitenkin toimintavar-
muuteen liittyvät kysymykset sekä 
syrjäytymisen ja osattomuuden 
mahdollisuus.

Turvallista toimintaympäristöä ja 
luottamusta korostivat sekä oi-
keusministeri Antti Häkkänen et-
tä Euroopan tietosuojaneuvoston 
puheenjohtaja Andrea Jelinek. Tie-
tosuojavaltuutettu Reijo Aarnio 
puolestaan pohdiskeli tietosuojan 
suhdetta muihin perusoikeuksiin, 
kuten liikkumisen vapauteen. Etii-
kan ja vastuullisuuden kysymyksen 
korostuivat kaikissa puheenvuo-
roissa.

Asianajaja VT Niko Jakobsson mai-
nitsi puheenvuorossaan, että on-
nistunut juridisen teknologian 
yhdistäminen voi tarkoittaa jo-
pa 13% vähennystä juristien työ-
tunneissa. Toisaalta tekoäly myös 
mahdollistaa keskittymisen työn 
kannalta mielekkäisiin asioihin. 
Suomessa suurena haasteena kui-
tenkin ovat kielet. Monet ratkai-

Oikeuslaitospäivässä aiheena 
digitalisaatio

sut on kehitetty englanninkieliseen 
toimintaympäristöön.

Europarlamentaarikko Miapet-
ra Kumpula-Natri halusi puhua 
tekoälyn sijasta tukiälystä. Hän kä-
sitteli puheenvuorossaan myös di-
gitalisaation tuomia sosiaalisia 
haasteita, kuten vaikutusta työ-
paikkoihin, kontrolloimattomuut-
ta, vaatimusta sopeutumiseen ja 
mukautumiseen. Toisaalta elinikäi-
nen oppiminen on yksi ratkaisuis-
ta näihin kysymyksiin. EU haluaakin 
kehittää tekoälystä mahdollisim-
man ihmislähtöistä.

Johtaja Salla Saastamoinen Euroo-
pan komission oikeus- ja kulutta-
ja-asioiden pääosastolta toi esille 
mm. hyvin toimivan oikeuslaitok-
sen myönteisiä taloudellisia vai-
kutuksia. Kaiken julkishallinnon 
avoimuuden, tehokkuuden ja osal-
listavuuden osalta Suomi ei ole 
vielä saavuttanut eurooppalaisia 
tavoitteita.

Kyberturvallisuuskeskuksen joh-
taja Jarkko Saarimäki esitteli digi-
taaliseen yhteiskuntaa kohdistuvia 
uhkia, verkkorikollisia, vika- ja häi-
riötilanteita sekä jopa valtiollisia 

toimijoita. Suojelupoliisin päällikkö 
Antti Pelttari jatkoi kertomalla kan-
sallisen turvallisuuden vakavista 
uhkista ja niiden alkuperistä.  Suo-
malaiselle tietopääomalle kyber-
vakoilu on merkittävä uhka. Ei 
ole myöskään enää helppoa ja-
kaa maailmaamme reaalisen ja vir-
tuaalisen välillä. F-Secure Oyj:n 
tutkimusjohtaja Mikko Hyppönen 
totesikin, että Suomen kansalainen 
joutuu todennäköisemmin rikok-
sen uhriksi verkossa kuin reaali-
maailmassa. Rikosten tutkiminen 
on käynyt yhä vaikeammaksi netin 
vietyä meiltä maantieteellisen ulot-
tuvuuden.

Oikeuslaitospäivässä esiintyi myös 
10 vuotta täyttävä juristikuoro Lain 
Huuto, jolla on lokakuussa juhla-
konsertti Musiikkitalossa. Kokonai-
suudessaan ohjelma oli tasokas ja 
ajatuksia herättävä. Toivottavas-
ti seuraavalla kerralla vuonna 2022 
lautamiehiäkin kutsutaan useampi 
paikalle.

Jouni Elomaa

Arvoisat lautamiehet!

Teillä on mahdollisuus osallistua syksyn 
koulutuspäivään lauantaina!

Jos et pysty osallistumaan koko Koulutusristeilyyn,  
niin mahdollisuus on osallistua koulutuspäivään

lauantaina 21.9.2019 klo 11.45-16.50!

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 20611800136590 ja viitenumero 95617.

Tervetuloa kouluttautumaan!!

Anu Heinänen
järjestösihteeri

Suomen Maallikkotuomarit ry
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Suomen Maallikkotuomarit ry 
koulutusristeily 

Helsinki – Tukholma – Helsinki
Lauantai 21.9.2019

Olympiaterminaali, Tallink Silja m/s Silja Serenade.

11.45- Maihinnousukorttien jako, Matkapojat Oy

Seminaaritila Atlantis Palace - kansi 7

12.00-12.45  Avajaiskahvit - seminaaritilan aulassa
13.00  Koulutuspäivien avaus, puheenjohtaja Jouni Elomaa
13.10  Juha-Mikko Hämäläinen, kihlakunnansyyttäjä, Helsingin syyttäjävirasto
14. 00  Martin Airisto, Erityisasiantuntija, Maahanmuuttovirasto 

15.15 TAUKO 30 min / Hyttien vastaanotto

15.45  Mika Risla, Tuomioistuinvirasto 
16.15  Muistamiset ja esittelyt; ansioituneet – muut asiat tiedoksi
16.30  Koulutuspäivän päättäminen, puheenjohtaja Jouni Elomaa
17.15  Illallinen
20.00- 22.00  Lautamiestanssit kansi 13, New York -baari

Sunnuntai 22.9.2019

7.00-9.30 Meriaamiainen
 9.45  Laiva saapuu Tukholmaan Värtanin satamaan

 VAPAATA OHJELMAA

Seminaaritila Atlantis Palace, - kansi 7

12.30-13.00  Päiväkahvitarjoilu itsepalveluna
13.00  Arpajaiset
13.15 Koulutuspäivän avaus, puheenjohtaja Jouni Elomaa
13.30  Simo Määttä, Käännöstieteen apulaisprofessori

14.45 TAUKO 20 min 

15.10  Marita Karvinen SETA ry
16.20    Yhdistykset esittäytyvät:
              Oulun KO:n lautamiehet LMP 2020 toimikunta  
16.30  Koulutuspäivien päättäminen, puheenjohtaja Jouni Elomaa
17.15  Illallinen
20.00- 22.00  Lautamiestanssit kansi 13, New York -baari

Maanantai 23.9.2019

8.00  Meriaamiainen
9.55  Silja Serenade saapuu Helsinkiin

 

TIEDUSTELE KOULUTUSMATKA-AVUSTUSTA KÄRÄJÄOIKEUDESTASI.  Avustusluokat ovat 70, 100, 130 € 
OM suosittelee sen maksamista SMt ry:n koulutusristeilyyn osallistuville. Tarvittaessa yhteys suoraan Oikeusministeriöön. 

Ilmoittautumislomake 
 

MAALLIKKOTUOMAREIDEN KOULUTUSPÄIVILLE 21. - 23.9.2019 
          m/s SILJA SYMPHONYLLE                                                                            

           
(TÄYTÄ LOMAKE TEKSTAAMALLA)  
Lautamies    Herastuomari   Olen Suomen Maallikkotuomarit ry:n jäsen    En ole jäsen  
Liityn jäseneksi ja maksan jäsenmaksun   saan tämän matkan jäsenhinnalla. Liittymislomake on tässä lehdessä. 
 
 
Etu-                        Suku-          Syntymä-  
nimi:________________________ nimi:____________________________ aika  _________________ 
                    pp.kk.vvvv 
Katu-      Posti-                                               
osoite:______________________________________numero:_________________________________ 
Posti-                             
toimipaikka: ________________________________   Puhelin ___________________________________ 
        
Sähköposti ____________________________________________________________________________   
 
Käräjäoikeus:____________________________________________   
 
HUOM! Jäsenmaksunsa maksaneen SMt ry:n jäsenen avéc matkustaa jäsenhinnalla. 
Varaan hyttipaikan (ympyröi hyttivalinta) 
                 SMt ry:n jäsen + avec              Ei jäsen lautamies  
Hyttiluokat ja hinnat 2019                                  yksin          kaksi     yksin      kaksi 
Commodore-luokka    734  420  760  435   
Lux-luokka, ikkuna merelle, parivuode       370  300  390  340 
Lux-luokka, promenade    312  221  342  251      
A-luokka, ikkuna merelle                235  184  255  204 
Promenade-luokka    218  170  248  200 
B-luokka, ilman ikkunaa                        201  163  229  191 
C-luokka, ilman ikkunaa, autokannen alla 186  155  216  185 
 
Kaikki hytit ovat savuttomia. Haluan allergiahytin (vain muutama hytti saatavana Promenade-luokassa) Kyllä     
Hinnat sisältävät matkan ja koulutusohjelman lisäksi: 2 x buffet illallisen ruokajuomineen, 2 x kokouskahvin ja 
2 x meriaamiaisen buffet ravintolassa.  à la carte illallisen lisämaksu maksetaan laivalla. 
 
Varaan eri maksusta illallispaikan à la carte ravintolaan:           meno   paluu  
Varaan 8 € lisämaksusta erikoisaamiaisen à la carte ravintolassa: meno      paluu   
 
Otan mukaani seuralaisen             kyllä     
 
Seuralaisen       Seuralaisen 
suku- ja etunimi_____________________________________________syntymäaika___________________  
      
Hyttikaveritoivomus (ilmoittautuu omalla lomakkeellaan)__________________________________________  
 
 
Lähetä tämä lomake täytettynä kaikilla tiedoilla 2.7.2019 mennessä alla olevaan osoitteeseen: 
 
MATKAPOJAT OY/ ryhmämyynti, , Kaisa Raukola, Hämeenkatu 8, 33100 TAMPERE 
email kaisa.raukola@matkapojat.fi +358 10 2323 725 (ma - pe 8-16) 
 
Puhelimitse tehdyistä varauksista Matkapojat Oy veloittaa 12€.  
Lomakkeen postituksen lähetysosoite on yllä.  
Varaukset netin kautta: www.matkapojat.fi/lautamiesristeily  
 
Ilmoittautumisen jälkeen lähetämme vahvistuksen ja laskun sekä ennakko- että loppumaksusta. 
Ennakkomaksun à 30 € eräpäivä on 20.7. ja loppumaksun eräpäivä 30.8.2019. 
Mikäli matka perutaan, ennakkomaksua ei palauteta. 
 
Vastaava lomake Maallikkotuomari 1/2019 -lehdessä. 
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ra Meri-Lapin toimintaan. Aktiivisen 
keskustelun lomassa toiminta tu-
li tutuksi molempiin suuntiin. Aivan 
huippu tärkeää vapaaehtoistyötä 
he tekevät ja mikä motivaatio heil-
lä onkaan tuohon hommaan. Hyväl-
lä yhteistyöllä ja meiningillä homma 
toimii, niin kuin meilläkin.

Tiistaina ajelimme Haaparan-
taan ja sieltä yhä eteenpäin tutustu-
maan mm. Ruotsin Kalixin kunnan 
nähtävyyksiin. Shoppailtiin sopivas-
ti, syötiin hyvin ja ajeltiin aika monia 
kilometrejä.

Keskiviikkona aamupalan jälkeen 
suuntasimme auton kohti Ylitornio-
ta. Matkalla pysähdyimme ihaile-
maan mahtavaa Kukkolankoskea.

Matkamme jatkui ja ylitimme 
vartioimattoman tasoristeyksen 
ja aikamoisen hiekkatien korkean 
mäen päälle, jossa sijaitsi vierailu-
kohteemme, nimittäin Suomen poh-
joisin vankila, Ylitornion vankila. 
Siellä meidät otti vastaan Rikosseu-
raamusesimies Timo Lahti. 

Vankila toimii Rajavartiolaitoksen 
Ylitornion toimipisteen tyhjäksi jää-
neissä tiloissa, jotka on remontoitu 
vankilalle sopiviksi.

Kuulimme kahvihetken lomas-
sa, että Ylitornion avovankilaosas-
tolle saapuivat ensimmäiset vangit 
18.04.1997, jolloin vankilatoiminta 
katsotaan virallisesti alkaneen.

Vankeinhoidon rakennusuudis-
tuksessa 1.10.2006 Ylitornion avo-
vankilaosasto muuttui itsenäiseksi 
avolaitokseksi ja nimi muutettiin Yli-
tornion vankilaksi.

Kiertelimme tiloja ja ihastelimme 
upeita puutyötiloja, joissa valmistuu 
niin pienemmät kuin suuremmatkin 
työt huolella. Teimme pieniä ostok-
sia, mutta pakettiautolla olisi pitänyt 
tulla, jotta upea parvekekeinu oli-
si mahtunut kyytiin. Kenties tuonne 
tulee jollain meistä uusi käynti😊😊

Ruokailuhetken jälkeen ajelim-
me Ruotsin puolta takaisinpäin ja 
Haaparannasta sitten Tornion kaut-
ta majoituspaikkaamme nauttimaan 
viimeisestä illasta. Yöstä tulikin oi-
kein kunnon myrsky-yö. Eipä olleet 

Hallitus järjestäytyi kokouksessaan 
tammikuun puolivälissä. Varsinaisen 
toimintamme aloitimme perinteisel-
lä Käräjäkirkolla Matinkappelissa.

Helmikuun alussa kävimme Las-
ten ja nuorten oikeuspsykologian 
yksikössä Tom Pakkasen vieraina. 
Parituntinen hurahti kuin siivillä, niin 
mielenkiintoista siellä oli.

Maaliskuun meiningeissä pi-
dimme sääntö määräisen kevätko-
kouksen ja osallistuimme Suomen 
Maallikkotuomarit ry:n Lautamies-
päiville, jotka pidettiin tällä kertaa 
Mikkelissä.

Huhtikuussa kävimme Suomen-
linnan kirkossa katsomassa Port-
titeatterin esittämän Sovinto 
1919/2019 esityksen. Se oli Suo-
menlinnassa nyt olevien, sieltä 
vapautuneiden sekä muiden rikok-
siaan sovittavien ja jo sovittaneiden 
kädenojennus sadan vuoden yli noi-
na vuosina kovia kokeneille suoma-
laisille. Esitys syntyi Porttiteatterin 
halusta olla omalla tavalla mukana 

Espoon Lautamiehet ry:n 
kevään kuulumiset

sadan vuoden takaisen tragedian 
muistamisessa. Suomenlinna on täs-
sä suhteessa poikkeuksellinen paik-
ka, sillä vankileirin jälkeen siellä on 
ollut iso kansanosa vuosikymmeniä 
sovittamassa rikoksiaan – ja on yhä 
edelleen. Porttiteatteri avasi pääsiäi-
senä 2019 jälkipolvien symbolisena 
tekona 14.3.1919 suljetun vankileirin 
portit. Jälleen kerran esitys oli hyvin 
vaikuttava. 

Toukokuussa vierailu suuntautui 
Pääkaupungin Turvakoti ry:n Lä-
hisuhdeväkivaltatyön yksikköön, 
jossa tarjotaan keskusteluapua kai-
kille perheenjäsenille, kun perheessä 
on tai on ollut lähisuhdeväkivaltaa 
tai sen uhkaa. Työskentelyn tavoit-
teena on väkivallan tunnistaminen, 
loppuminen ja väkivaltakokemuksis-
ta selviytyminen.

Työmenetelminä ovat yksilö-, pa-
ri- ja perhetapaamiset sekä erilaiset 
ryhmät. Lähisuhdeväkivaltatyön yk-
siköstä tehdään yhteistyötä myös 
toisten perhettä auttavien ammatil-

listen toimijoiden kanssa. Lähisuh-
deväkivaltatyön yksikön palvelut 
ovat maksuttomia. Lähisuhteessaan 
väkivaltaa tai sen uhkaa kokeneet 
tai itse väkivaltaa käyttäneet aikuiset 
voivat ottaa yhteyttä Lähisuhdevä-
kivaltatyön yksikköön. Yhteyttä voi 
ottaa myös ennaltaehkäisevästi. Ai-
kuisasiakkaiden lapsilla on mahdol-
lisuus työskentelyyn, jossa lapsi voi 
turvallisesti käsitellä omaa kokemus-
taan.

EU-vaalien vaalipäivän aamuna 
lensimme ystävyyden porukalla si-
nivalkoisin siivin Kemi-Tornion lento-
asemalle, josta vuokrasimme auton.

Ajoimme sitten majoituspaik-
kaamme Perämeren rannalle vie-
mään kauppa- ja matkatavarat 
mökeille ja sitten ajelimme jonkun 
tovin ruokailupaikkaan. Ilta meni-
kin sitten saunan lämmöstä nauttien 
ja hyvät yöunet nukkuen. Aamiai-
sen jälkeen lähdimme katselemaan 
Kemin nähtävyyksiä. Illalla kävim-
me tutustumassa Meripelastusseu-

terassikalusteet, grillit ja roskikset 
enää aamulla läheskään oikeilla pai-
koilla. Mutta turvallisesti pääsimme 
kuitenkin lentokoneen kyydissä ta-
kaisin kotiin. Iloinen mieli omakus-
tanteisesta matkasta jäi taas kerran.
Kesän ajan huilaamme ja nautim-
me… syyskuussa aloitamme toi-
mintamme ja odotamme jo kovasti 
Suomen Maallikkotuomarit ry:n kou-
lutuspäiviä, jotka pidetään jälleen 
perinteisin menoin Tukholman ris-
teilyn merkeissä.



Herastuomarin
arvonimikirja 10 €/kpl

Lautamiehen   
Rintamerkki 10 €
Solmionpidike 22 € 
Kalvosinnapit 32 €

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

LAUTAMIESTUOTTEET  - suomalaista muotoilua

Myynnissä koulutustapahtumissa- Hanki  itsellesi tai anna lahjaksi! 

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

SMt ry:n jäsenille
ALENNUS 20 %

Tehkää yhteistilaus niin 
säästätte postituskuluissa

Kaulakoru 25 €
kullattua hopeaa
(ilman ketjua) 

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

Tuomarinvalatodistus
10 €/kpl

Herastuomarin
Rintamerkki 20 €
Kalvosinnapit 50 €
Solmionpidike 40 €

Suomen lautamiehet 
ry:n standaari 45 €

Kultasormus
herastuomarille  

Tai lautamiehelle
erikoistilauksesta

 

 

  

12.5.2013 ahe        Teknisistä syistä värit kuvissa eivät täysin vastaa todellisia, kullatut ovat kullanvärisiä

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

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

Puhelin sähköposti

Käräjäoikeus

Istuntopaikka

Äidinkieli   suomi   ruotsi   muu,  mikä 

Päiväys ja allekirjoitus

Suomen Maallikkotuomarit ry, Finlands Lekmannadomare rf
Hallitus 2017



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, a.aliranta@luukku.com

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

Jäsen herastuomari Sisko Helena Perttunen, Kemijärventie 664 b, 
 98510 SAUNAVAARA
 040 771 6691, sisko.perttunen@suomi24.fi

Lautamiespäivät 2018

 

 

Suomen Maallikkotuomarit ry _ Finlands Lekmannadomare rf 
Hallitus 2019

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

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

Järjestösihteeri herastuomari Anu Heinänen, Matinniitynkuja 2 C 81, 02230 ESPOO
webmaster,  050 365 6896, anu.heinanen@kotiposti.net,
Maallikkotuomari-lehden 
päätoimittaja    jarjestosihteeri@maallikkotuomarit.fi

Jäsen  herastuomari Janne Heilimä, Merikarvianrantatie 779 A, 29700 AHLAINEN 
 0400 797 700, janne.heilima@ahlaistenkievari.fi

Jäsen herastuomari Sisko Helena Perttunen, 
 Kemijärventie 664 b, 98510 SAUNAVAARA, 
 040 771 6691, siskohelena.perttunen@gmail.com

Jäsen lautamies Mervi Kahienen-Niska, Kesäpolku 9, 37600 VALKEAKOSKI
 050 599 5539, mervi.kaheinen-niska@saunalahti.fi

Lautamiespäivät 2020  Oulun käräjäoikeuden lautamiehet ry. 
 herastuomari Paula Halonen, Hintantie 92 B 9, 90650 OULU
 050 511 0686, paulahalonen16@gmail.com.
 

HALLITUKSEN ULKOPUOLISET TOIMIJAT

Lautamies –elokuva, herastuomari Tapani Flyktman, Susitie 19, 02400 KIRKKONUMMI
 0400 603 234, tapani.flyktman@pp.inet.fi

Arkistovastaava herastuomari Vilho Juutinen, Miekka 2 H 125, 02600 ESPOO
 050 547 0044, vilho.juutinen@gmail.com

Tilintarkastaja HT Anne Terho, Hiojankatu 23, 11930 RIIHIMÄKI

Varatilintarkastaja HT Timo Tarkela, Helsinki



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 -kanta-
asiakasnumerosi: erikoisliittymiset@tallinksilja.com. 
Hintatiedot ja varaukset Club One, p. 0600 152 68 

MAJOITUSETUJA 
S-ryhmän kaksi hotelliketjua tarjoavat jatkuvasti vaihtuvia jäsenetuja osoitteessa: http://liitonjasenedut.s-hotels.fi
Sokos Hotelleja on käytössänne 30 eri paikkakunnalla Suomessa, kaksi Tallinnassa (Original Sokos Hotel Viru ja Solo 
Sokos Hotel Estoria) sekä kolme Pietarissa (Original Sokos Hotel Olympia Garden, Solo Sokos Hotel Palace Bridge ja Solo 
Sokos Hotel Vasilievsky. Lisäksi käytössä on kuusi Radisson Blu Hotellia (Helsinki, Espoo, Turku ja Oulu). Lisätietoja myös 
keskusmyyntipalveluista: Sokos Hotellit p.020 1234 600, Radisson Blu Hotellit p. 020 1234 700. 
Cumulus City&Resort

Restel Hotel Groupin edut SMT ry:n jäsenille v. 2017 ovat valittavissa 44 hotellissa kautta Suomen:
Cumulus-, Rantasipi- ja Holiday Inn-hotellit sekä Helsingissä Hotelli Seurahuone, Hotel Indigo ja Hotel Crowne Plaza.
Restel Hotel Group tarjoaa etuja sekä vapaa-ajan matkustamiseen että liikematkustamiseen.
Jäsenyydestä on mainittava varatessa: varaukset ja tarkemmat hintatiedot varauskeskuksestamme my.reservation@restel.fi  
tai p. 020 055 055.

Liity Suomen Maallikkotuomarit ry:n jäseneksi!
Jokainen käräjäoikeudessa toimiva tai toiminut lautamies voi olla Suomen Maallikkotuomarit ry:n jäsen.
Jäsenmaksu vuodelle 2018 on 42 euroa tai voit maksaa koko kauden (3a) kerralla 108 euroa. 
Jäseneksi ilmoittautumiset ja osoitteenmuutokset järjestösihteerille sähköpostilla: jarjestosihteeri@maallikkotuomarit.fi

* KERRAN LAUTAMIES ON AINA LAUTAMIES *


