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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.

Viime viikolla kävin Turun kaupunginteatterissa katso-
massa uutuusnäytelmän ’Ihana neiti N. eli Vartiovuoren 
arvoitus’. Olin henkisesti varautunut kevyeen kotiseutu-
henkiseen draamalliseen ilotteluun, mutta illalla olikin 
tarjota jotain aivan muuta. Näytelmä perustui talvel-
la 1927 Turussa tapahtuneeseen surmatyöhön, joka sai 
aikanaan runsaasti jopa kansainvälistä huomiota. Aika-
kauden moderneimmat tutkimusmenetelmät paljas-
tavat syyllisiksi nuoret rakastavaiset, opiskelijatytön ja 
tämän filosofian opettajan. Näiden syvälliset keskuste-
lut mm. totuuden olemuksesta olivat johdatelleet epä-
toivoiseen tekoon. Varsin pikaisella kelauksella edetään 
syyllisten löytymisen jälkeen raastuvanoikeuden elin-
kautistuomiosta hovioikeuden ja Korkeimman oikeuden 
lieventävien tuomioiden kautta aina presidentin armah-
dukseen asti. Rakastavaiset saavat sen jälkeen elää on-
nellisina ja arvostetuissa asemissa elämänsä loppuun.

Tuossa näytelmässä ei ollut epäselvyyttä siitä, mikä oli 
totuus rikoksessa. Rangaistuksen mittaamisessa tosin 
otettiin olosuhteet huomioon ylemmissä oikeusinstans-
seissa. Todellisessa elämässä totuus ei aina tunnu ole-
van niin yksinkertainen. Asianomistajilla ja todistajilla 
on velvollisuus pysyä totuudessa, mutta siitä huolimat-
ta kertomuksissa voi olla eroja. Emmekä silti välttämättä 
voi vetää johtopäätöksiä valehtelemisesta tai totuuden 
vääristelystä. Syksyn Tallinnan koulutuspäivässä saimme 
kuulla ansiokkaan esityksen oikeuspsykologian alalta, ja 
osana sitä kyseenalaistaa jopa oman käsityksemme to-
tuudesta.

Viime aikoina olen huolestuneena seurannut kansainvä-
lisiä uutisia siitä, kuinka riippumattoman oikeuslaitoksen 
asema on ollut uhattuna meille niin läheisessä Euroo-
passakin Puolan ja Unkarin kaltaisissa valtioissa. Myös 
Atlantin toisella puolella pyrkivät poliittiset päättäjät sa-
nelemaan oikeudelle näkemyksiään. Poliittinen koneisto 
haluaa tehdä totuudesta itselleen mieluisen. Suomessa 
onneksi tehdään ratkaisuja, joilla selkeytetään oikeuslai-
toksen itsenäisyyttä. Tällaisena voidaan pitää esimerkiksi 
päätöstä Tuomioistuinviraston perustamisesta.

Totuuden jälkeinen aika

1950-luvulta alkaen on noussut nk. postmoderni filo-
sofia, joka on kyseenalaistanut ”suuret kertomukset” ih-
miskunnan valistuksesta tai kehityksestä. Äärimmilleen 
vietynä totuus, järki ja moraali on nähty suhteellisina 
asioina. Jos tällainen relativismi alkaa ohjata käyttäyty-
mistämme, ollaan vaarallisilla vesillä. Ajan ilmiöiden tul-
kitsemisessa sillä toki voi olla paikkansa, kun yritämme 
vaikkapa ymmärtää ihmisten epärationaaliselta tuntu-
vaa käyttäytymistä. Sosiaalisen median sisällöt ja ”vaih-
toehtoiset totuudet” ovat meille kaikille tuttuja aikamme 
keskusteluilmapiiristä. Oikeuden palvelijoina emme kui-
tenkaan saa luopua totuuden tavoittelemisesta, vaikka 
näyttäisikin siltä, että eletään totuuden jälkeistä aikaa.

Tilanteessa, jossa poliitikkojen ja jopa poliisin uskotta-
vuus on kärsinyt melkoisia kolhuja, on meidän pidettävä 
huolta kansalaisten luottamuksen säilymisestä yleistä oi-
keudenhoitoa kohtaan. Tähän työhön, sanoisinpa kutsu-
mukseen, toivotan teille kaikille voimia ja viisautta.
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Tuomioistuinviraston perustaminen

Koulutuspäivät Tallinnassa

Tausta ja tavoitteet

Hankkeen tavoitteena oli järjestää 
tuomioistuinten keskushallinto ta-
valla, joka korostaa tuomioistuinten 
riippumatonta asemaa, edistää tuo-
mioistuinten hallintotehtävien te-
hokasta ja tuloksellista hoitamista 
sekä vahvistaa näin tuomioistuinten 
lainkäyttötoiminnan korkeaa laatua 
ja oikeusvarmuutta.

Toimikunnan ehdotukset

Tuomioistuinvirastotoimikunnan 
mietintö (OM 23/2017) julkaistiin 
21.4.2017

Toimikunta ehdotti viraston pe-
rustamista seuraavin edellytyksin. 
Virasto toimisi oikeusministeriön 
hallinnonalalla, mutta olisi toimin-
nallisesti itsenäinen ja palvelisi koko 
tuomioistuinlaitosta, ei puututtai-
si ylimmille tuomioistuimille perus-
tuslaissa säädettyihin tehtäviin tai 
asemaan. Sijaintipaikka olisi Hel-
sinki tai muu pääkaupunkiseutu. 
Virastosta säädettäisiin tuomiois-
tuinlaissa.

Toimikunnan ehdotukset

Ministeriön hoitamat keskushallin-
totehtävät siirtyisivät virastolle, jo-
ka huolehtisi tuomioistuinlaitoksen 
toimintaedellytyksistä, tuomiois-
tuinten toiminnan kehittämisestä, 
suunnittelusta ja tukemisesta.  Tuo-
mioistuimia koskevasta ke-
hys- ja talousarviovalmistelusta, 
toimitilahallinnosta ja tietojärjes-
telmistä sekä olisi yhteistyössä tuo-
marinkoulutuslautakunnan kanssa 
tuomareiden koulutuksesta myös 
tuomioistuinten henkilöstö- ja ta-
loushallinnon tehtävistä.

Viraston johto, jossa ylintä pää-
tösvaltaa käyttäisi tuomarienem-
mistöinen johtokunta, jossa olisi 6 
tuomaria, 1 tuomioistuinten muu-
hun henkilöstöön kuuluva jäsen, 1 
asianajaja sekä 1 jäsen, jolla olisi eri-
tyisesti julkishallinnon johtamisen 
asiantuntemusta. Viraston päivittäi-

Kuka on oikeuskansleri?

Tämä järjestelmä perustettiin vuon-
den 1938 perustuslaissa ja palau-
tettiin periaatteessa yhtä pitävänä 
järjestelmänä kansanäänestyksel-
lä 1992.

Viron oikeuskanslerin toimisto

Henkilökunta

Kokoonpano
• 51 virkaa

• 41 vakituista
• 10 määräaikaista

Sukupuoli
• 46 henkilöä
• 32 naista
• 14 miestä

Ikä
• keski-ikä 42 vuotta
• nuorin 28 vuotias
• vanhin 68 vuotias

Koulutus
• 44 korkeakoulutettua

• 2 ylioppilasta

Viron oikeuskanslerin toimisto

Kuka on oikeuskansleri?

Tämä järjestelmä perustettiin vuonden 1938 perustuslaissa ja palautettiin periaatteessa yhtä 
pitävänä järjestelmänä kansanäänestyksellä 1992.

Riigikoku (eduskunta) nimeää Oikeuskanslerin presidentin ehdotuksesta ja toimikausi kestää 
seitsemän vuotta.

Professori tohtori Ûlle Madise on toiminut vuodesta 2015 lähtien. 

Oikeuskanslerin valtuudet

Perustuslaillinen katsaus (1992)

Osallistuminen korkeimman oikeuden perustuslaillisen toimintakertomuksen katsaukseen. 
Osallistuminen ja puheoikeus sekä Riigikogun että Hallituksen kokouksissa. Luovuttu korkea-
arvoisten viranomaisten koskemattomuudesta (1993). Asianajaja (1999 ja 2004). Tuomarien 
kurinpito-oikeudenkäynnit (2002). Hallinto-oikeuden neuvoston jäsen. Lausunnot tuomari-
ehdokkaille kansainvälisiin oikeuksiin. Kiista maahanmuuttajien syrjinnästä (2004). Kansallinen 
ehkäisevä mekanismi (2007). Lasten valvoja (2011). Salaisten tarkkailu toimien valvonta (2015).  
NHRIn (kansallinen ihmisoikeus instituutti) ja CRPDn (vammaisten henkilöiden oikeuksien 
komitea) toimien valvonta (2019).

Riigikoku (eduskunta) nimeää Oi-
keuskanslerin presidentin ehdotuk-
sesta ja toimikausi kestää seitsemän 
vuotta.

Professori tohtori Ûlle Madise on toi-
minut vuodesta 2015 lähtien. 

Oikeuskanslerin valtuudet

Perustuslaillinen katsaus (1992)
Osallistuminen korkeimman oi-
keuden perustuslaillisen toimin-
takertomuksen katsaukseen. 
Osal listuminen ja puheoikeus sekä 
Riigikogun että Hallituksen kokouk-
sissa. Luovuttu korkea-arvoisten vi-
ranomaisten koskemattomuudesta 
(1993). Asianajaja (1999 ja 2004). 
Tuomarien kurinpito-oikeuden-
käynnit (2002). Hallinto-oikeuden 
neuvoston jäsen. Lausunnot tuo-
mari-ehdokkaille kansainvälisiin oi-
keuksiin. Kiista maahanmuuttajien 
syrjinnästä (2004). Kansallinen eh-
käisevä mekanismi (2007). Lasten 
valvoja (2011). Salaisten tarkkai-
lu toimien valvonta (2015).  NHRIn 
(kansallinen ihmisoikeus instituut-
ti) ja CRPDn (vammaisten henkilöi-

den oikeuksien komitea) toimien 
valvonta (2019).

Kertti Pilvik
kansainvälisten asioiden ja 
organisaation kehittämisen 
päällikkö
Viron Oikeuskanslerin toimisto

Viraston rakenne

sestä toiminnasta vastaisi ylijohtaja.
Henkilöstön määrä vähintään 45 
henkilötyövuotta. Oikeusministe-
riöstä siirtyisi arviolta 15-20 henki-
lötyövuotta ja Oikeusministeriöön 
jäisi arviolta noin 10-15 henkilö-
työvuotta. Viraston vuosittaiset toi-
mintamenot olisivat noin 3,5 – 4 
miljoonaa euroa, josta lisäpanostuk-
sen tarve olisi noin 2 miljoonaa eu-
roa.

Aikataulu

Viraston sijoittamispaikka selvitet-
tiin alueellistamislainsäädännön 
mukaisesti. OM selvitti 8 paikkakun-
taa: Pääkaupunkiseutu (Espoo, Hel-
sinki ja Vantaa), Joensuu, Kouvola, 
Rovaniemi, Tampere, Vaasa ja Van-
taa  Oikeusministeriön virkamie-
sesitys pääkaupunkiseutu.

Alueellistamisen koordinaati-
oryhmä (AKR) käsitteli alueellista-
misselvityksen ja lisäselvityksen. 
Ministeri päätti 3.9.2018 Alueellista-
misen koordinaatioryhmän lausun-
non jälkeen sijoituspaikaksi: Vantaa.
HE eduskunnalle 13.9.2018, Tuo-
mioistuinvirasto aloittaisi toimin-
tansa vuonna 2020.

HE-luonnos

Tuomioistuinviraston tehtävät
Tuomioistuinvirasto huolehtisi tuo-
mioistuinlaitoksen toimintaedelly-
tyksistä ja kehittämisestä. Toimisi 
tiiviissä yhteistyössä oikeusministe-
riön ja tuomioistuinten kanssa. Uu-
distuksen keskeisenä tavoitteena 
on varmistua siitä, että toimivallan-
jako ministeriö-TIV-tuomioistuimet 
on selkeä.

Ehdotuksen mukaan tuo-
mioistuinvirastolle siirtyisivät oi-
keusministeriössä nyt hoidettavat 
tuomioistuinlaitosta koskevat kes-
kushallintotehtävät: kehittäminen 
ja ohjaus. Tulosohjaus, raportointi ja 
seuranta, Koulutus, Toimitilahallinto 
ja turvallisuus, Tietojärjestelmien yl-
läpito- ja kehittämistehtävät.

HE:n mukaan tuomioistuinviras-
tolle siirtyisivät oikeusministeriös-
sä hoidettavat tuomioistuinlaitosta 
koskevat keskushallintotehtävät eli 
(jatkuu): Kirjapito ja maksuliiken-
ne  TIV+tuomioistuimet muo-
dostaisivat uuden kirjapitoyksikön. 
Sisäinen tarkastus/johdon tuki. Ris-
kienhallintaan ja tietosuojaan liit-
tyvät asiantuntijatehtävät. Muu 
henkilöstö- ja taloushallinto sekä 
muu yleishallinto johtamis- ja sih-
teeripalveluineen (mm. erilaiset 
suunnitelmat ym)  tukisi myös 
tuomarinimityksiin liittyvissä teh-
tävissä. Viestintä (esim. intra), sen 
suunnittelu ja kehittäminen. Arkis-
tointiin ja asiakirjahallintoon liit-
tyvät kehittämistehtävät,  EU- ja 
kv-yhteistyö sekä Hankinnat.

Ehdotuksen mukaan tuo-
mioistuinvirastolle siirtyisivät oi-
keusministeriössä hoidettavat 
tuomioistuinlaitosta koskevat kes-
kushallintotehtävät eli (jatkuu): Kan-
salaisyhteydenotot. Lautamiesasiat. 
Vahingonkorvausasiat. Lomakeasiat 
 Osa tehtävistä on sellaisia, että nii-
tä on hoidettava sekä oikeusminis-
teriössä että tuomioistuinvirastossa 
eli ”vastinparit” oltava molemmis-
sa. Mm. tulosohjaus, kehittäminen, 
VES- ja virkajärj., muut henkilöstö- ja 
hallintoasiat, toimitilat, hankinnat, 
kv-asiat, kansalaisten palveleminen, 
johtamis- ja sihteeripalvelut. Osa 
edellyttää myös lisäresursointia tuo-
mioistuinvirastossa. 

Virastolle tulevia mahdolli-
sia uusia tuomioistuinlaitosta 
koskevia palvelutehtäviä: ICT-asi-
antuntijat, KV-oikeusapuun liittyvät 
koordinointitehtävät, Tietopalvelu/
informaatikkopalvelut, Käännös- ja 
tulkkauspalvelut, Henkilöstöhallin-
non asiantuntija- ja tukipalvelut 
(esim. VES-asiantuntemus) sekä Pu-
helunvälitys. 

Oltava myös TIV:a itseään tuke-
vat palvelut, jotka OM:lle tuotetaan 
VNHY:stä: Virastomestarit, Kirjaamo, 
Käännöspalvelut (omat käännös-
työt) ja ICT-tuki.
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HE-luonnos

Oikeusministeriö hoitaa jatkossa-
kin: OM hoitaisi jatkossakin tuo-
mioistuinlaitosta koskevat ns. 
valtioneuvostotason tehtävät (jat-
kuu). Tietojärjestelmien ylläpitoon 
ja kehittämiseen liittyvät ohjaus- ja 
koordinointivastuu, Hallinnonalan 
yhteiset henkilöstö- ja taloushal-
linnon tehtävät. VES- ja virkajär-
jestelyasiat  TIV päättäisi omien 
virkojensa järjestelemisestä, OM 
muutoin, Viestintä (mm. oikeus.fi –
ylläpito) sekä KV-oikeudenhoidon 
tehtävät (kv-oikeusapu ym.).

Käsiteltäviä teemoja

Lähtökohta: mikä muuttuu,  
mikä pysyy ennallaan ja mitä la-
kia sovelletaan. Asiantuntijatodiste-
lun uudistaminen (ml oikeudelliset 
asiantuntijalausunnot). Todisteiden 
hyödyntämiskieltosääntely. Asiano-
mistajan asema todistajana, erityi-
sesti oikeus kieltäytyä todistamasta.

Anonyymi todistelu

Mikä muuttuu, mikä pysyy ennal-
laan ja mitä lakia sovelletaan. Useat 
todistelukysymykset pysyvät en-
nallaan kuten: Todistuskeinot. Kuu-
lustelumenettely (pääkuulustelu, 
vastakuulustelutäydentävät ky-
symykset).  Näyttökynnykset, Si-
viiliprosessi. OK 17:2.2 ”uskottava 
näyttö”.  Rikosprosessi OK 17:3.2. 
vastaajan syyllisyydestä ei saa jää-
dä ”varteenotettavaa epäilyä”. Kum-
mankin osalta HE 46/2014 vp s. 
46-49 lausutaan, että kynnysten kor-
keutta ei ole uudistuksella tarkoitus 
muuttaa. Todistustaakka. Asiantun-
tijatodistelu.

Asiantuntijan ja todistajan 
välinen rajanveto

Uudistus ei poista todistajan ja asi-
antuntijan välisen rajanvedon tar-
peellisuutta, vaan ehkä jopa lisää 
sitä. Tuomioistuimen pitää jatkos-
sakin ratkaista kuullaanko henki-
löä asiantuntijana vai todistajana. 
Sanotulla ratkaisulla on merkitys-
tä useissa suhteissa (mm. kelpoi-
suus, palkkiot, totuusvelvollisuus, 
uhat, mahdollisuus kirjallisen lau-
sunnon antamiseen jne.).  HE 
46/2014 s. 99 ratkaisevaa on lausun-
non sisältö eli asiantuntija lausuu 
kokemussäännöistä ja todistaja ta-
pahtumafaktoista. Jos henkilö lau-
suu molemmista, ratkaisevaa on se, 
kummasta hän lausuu ensisijaises-
ti. Kokemussäännöt todistusharkin-
nassa. Kokemussäännöt kytkevät 
todistustosiseikat todistusteemaan. 
Esim: Jarrutusjäljen pituus ja ajo-
neuvon nopeus ennen jarrutusta. 
Muita rajanvetokriteereitä: Havain-
tojen tekemisen ajankohta suh-
teessa asiantuntijamääräyksen 
antamiseen. Kuultavan vaihdetta-
vuus. Korvaukseen oikeuttava työs-
kentely. 

Todistamis-ja 
hyödyntämiskiellot

Todistamiskiellot: Todistusteema-
kielto esim. OK 17:10 valtion turval-
lisuus ja Suomen suhteet toiseen 
valtioon. Todistuskeinokielto esim. 
OK 17:13  oikeudenkäyntiavusta-
jan tai –asiamiehenkielto todistaa 
siitä, mitä on tehtävää hoitaessaan 
saanut selville. Todistusmetodikiel-
to: Kielto hankkia todistelua lait-
tomin keinoin. Todistamiskiellon 
rikkomisesta ei välttämättä seuraa 
todisteen hyödyntämiskieltoa. Uu-
distetussa OK 17-luvussa on erityiset 
säännökset todisteiden hyödyntä-
miskiellosta. OK 17:25.1 ja 3 mom. 
Tuomioistuin ei saa hyödyntää to-
distetta, joka on saatu kiduttamalla. 
Muussa tapauksessa tuomioistuin 
saa hyödyntää myös lainvastaisesti 
hankittua todistetta, jollei hyödyn-
täminen vaaranna oikeudenmukai-
sen oikeudenkäynnin toteutumista 
ottaen huomioon asian laatu, to-
disteen hankkimistapaan liittyvä 

oikeudenloukkauksen vakavuus, 
hankkimistavan merkitys todisteen 
luotettavuudelle, todisteen merki-
tys asian ratkaisemisen kannalta ja 
muut olosuhteet. Huom. hyödyntä-
miskielto viimesijainen keino, jota 
ennen on pohdittava sitä, riittäisi-
kö todisteelle annettavan näyttöar-
von pienentäminen (ks. esim. KKO 
2012:45, pk 39).

OK 17:25.2:n punnintakriteereis-
tä. Asian laatu Mitä vakavampi rikos 
sitä korkeampi kynnys jättää hyö-
dyntämättä. Todisteen hankkimista-
paan liittyvä oikeuden loukkauksen 
vakavuus. Todisteen hankkimista-
van merkitys todisteen luotettavuu-
delle. Jos hankkimistapa vaarantaa 
todisteen luotettavuuden, sitä ei saa 
käyttää. Todisteen merkitys asian 
ratkaisemisen kannalta: Mitä mer-
kittävämpi todiste, sitä korkeampi 
kynnys jättää hyödyntämättä. Muut 
olosuhteet: Asianosaisten suhtautu-
minen hyödyntämiseen (ei kuiten-
kaan rikosasian vastaajan). HUOM. 
Syytetyn eduksi puhuvaa todistet-
ta ei saa laittaa hyödyntämiskiel-
toon. Todisteen hankkimistapaan 
liittyvän oikeudenloukkauksen va-
kavuus: Lähtökohtia: Oikeuden-
loukkausten vakavuuden arviointi 
on vaikeaa. Yksi keskeinen erottelu 
on se, onko oikeudenloukkaukseen 
syyllistynyt yksityishenkilö vaiko vir-
kamies.

Oikeudenloukkauksen vaka-
vuus/ yksityishenkilö HE 46/2014 
vp s. 94: Momentissa ei sinänsä sää-
detä siitä, onko annettava merkitys-
tä sille, kuka on todisteen hankkinut 
laittomasti. Koska kuitenkin viran-
omaisten toiminnan on perustutta-
va lakiin, voidaan edellyttää, että he 
tuntevat toimivaltuutensa ja toimi-
vat niiden puitteissa. Hyväksyttävää 
ei luonnollisesti ole, että viranomai-
nen käyttäisi yksityishenkilöä väli-
kappaleena lainvastaisen todisteen 
hankkimiseen. Muissa tapauksissa 
voidaan lähtökohtaisesti ottaa huo-
mioon hyödyntämistä jossain mää-
rin puoltavana (kurs. M.V.) seikkana, 
että lainvastaisesti on menetellyt 
yksityinen henkilö toimimatta viran-
omaisten lukuun. 

LaVM 19/2014 vp s. 21: Valiokun-
ta huomauttaa, että on sinänsä sel-
vää, ettei viranomainen voi ryhtyä 
menettelemään lainvastaisesti to-

OM:n ulosottolaitosta, oikeusapu- ja 
edunvalvontapiirejä sekä eräitä eril-
lisvirastoja koskevat tehtävät eivät 
muutu!

HE-luonnos

Resurssit TIV ja OM
Tuomioistuinvirastossa olisi noin 
45 henkilötyövuotta, lisäksi tuo-
marinvalintalautakunnan ja -kou-
lutuslautakunnan sihteeristöt 
siir tyisivät hallinnollisesti TIV:n alai-
suuteen (2+2 htv). Oikeushallin-
to-osastolla on tällä hetkellä 53,5 

htv:tä. Näistä tuomioistuinlaitos-
ta koskeviin tehtäviin sitoutuu yh-
teensä noin 30 htv:tä . Suurin osa 
jakautuu TIY (17 htv), KOY (6 htv) ja 
TAHEY (7 htv) kesken  lähes kaik-
ki niissä työskentelevät virkamiehet 
hoitavat tuomioistuinlaitokseen liit-
tyviä tehtäviä.  TI-tehtäviin sitou-
tuva resurssi on yhteensä noin 26 
(17+4+4). Osastopäällikkö (1 htv) 
ja KVY (10 htv) hoitavat tuomiois-
tuinlaitokseen liittyviä tehtäviä (yht. 
n. 4 htv), mutta ne eivät siirry TIV:l-
le. OUY (12,5 htv) ei hoida tuomiois-
tuinlaitokseen liittyviä tehtäviä. 

Mika Risla

Todistusoikeutta

Lähtökohta

OK 17:55 kumottiin. Siinä säädet-
tiin seuraavasti: Jos asianosainen 
nojautuu asiantuntijaan, joka ei ole 
oikeuden määräämä, olkoon tästä 
voimassa, mitä todistajasta on sää-
detty. Kuitenkin voidaan häneen 
soveltaa, mitä 50 §:ssä ja 51 §:n 2 
momentissa on säädetty. Säännös 
on ollut pulmallinen, sillä sen joh-
dosta asianosaisten ”omien” asian-
tuntijoiden prosessuaalinen asema 
on poikennut huomattavasti tuo-
mioistuimen määräämien asian-
tuntijoiden asemasta (vertaa esim. 
kelpoisuus, palkkiot, totuusvelvolli-
suus, uhat …).

Jaottelusta tuomioistuimen 
määräämä asiantuntija ja asianosai-
sen oma asiantuntija luovutaan. OK 
17:7:n mukaan tuomioistuimella 
säilyy kuitenkin mahdollisuus mää-
rätä asiantuntijoita kuultavaksi. 

Kaikkiin asiantuntijoihin so-
velletaan samoja säännöksiä. Uu-
det asiantuntijatodistelua koskevat 
lainkohdat: OK 17:34 Asiantuntijaa 
kuullaan erityisiä tietoja vaativis-
ta kokemussäännöistä sekä niiden 
soveltamisesta asiassa ilmenneisiin 
seikkoihin. 

OK 17:35 Asiantuntijan on oltava 
rehelliseksi ja alallaan taitavaksi tun-
nettu. Asiantuntijana ei saa toimia 
se, joka on asiaan tai asianosaiseen 
sellaisessa suhteessa, että hänen 
puolueettomuutensa vaarantuu.  

Huomattava muutos vanhan 
lain mukaisiin asianosaisasiantunti-
jan yleisiin ja erityisiin kelpoisuuseh-
toihin verrattuna. LaVM 19/2014 vp. 
s. 23 ja HE 46/2014 vp s. 35: Ensisijai-
sesti vastuussa kelpoisuusvaatimus-
ten täyttymisestä on asianosainen 
ja asiantuntija itse. Tuomioistuin voi 
ottaa puutteet kelpoisuudessa huo-
mioon arvioidessaan näyttöä tai vii-
me kädessä tuomioistuin voi evätä 
epäpäteväksi katsomansa asiantun-
tijan lausunnon. Tarvittaessa myös 
asiantuntijalta itseltään voidaan 
hankkia selvitystä hänen yleises-
tä ja erityisestä kelpoisuudesta. Jos 
ei täytä asiantuntijan kelpoisuuseh-
toja, voidaanko kuulla todistajana. 
Muutoksen haku asiantuntijan kel-
poisuutta koskevaan ratkaisuun? 
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disteiden hankkimiseksi. Hyödyntä-
miskielto ei valiokunnan mukaan, 
toisin kuin hallituksen esityksessä 
on esitelty (kurs. M.V.), kuin erittäin 
poikkeuksellisesti ulotu hankkimis-
tavan perusteella tapauksiin, joissa 
todiste on joutunut viranomaisen 
käsiin kolmannen osapuolen, kuten 
pankkivirkailijan, tekemän rikoksen 
perusteella. Tällaisesta tilanteesta 
on kysymys esimerkiksi silloin, kun 
Suomen veroviranomaisten hal-
tuun päätyy esimerkiksi ulkomaises-
ta pankista varastettuja tilitietoja. 
Muotoseikkojen ohittamisen tai vir-
heiden tai puutteiden ei tule johtaa 
hyödyntämiskieltoon. 

Lakivaliokunta perusteli kan-
taansa esimerkkitapauksella (s. 
21), jossa Suomen veroviranomais-
ten haltuun on päätynyt pankki-
virkailijan ulkomaisesta pankista 
varastamia tilitietoja, joiden tietojen 
hyödyntämisen on lakivaliokunnan 
mukaan siis oltava mahdollista. 

KHO 2016:100 Verohallinto oli 
saanut ulkomaiselta veroviranomai-
selta vertailutietona tiedon, että 
Suomessa asuva henkilö A oli ensi-
sijaisena edunsaajana Liechtenstei-
nissa olevaan pankkiin perustetussa 
säätiössä. Suomen ja Liechtenstei-
nin välillä ei ollut verosopimusta 
eikä kyseessä oleviin verovuosiin 
sovellettavaa tietojenvaihtoa vero-
asioissa koskevaa sopimusta. Sääti-
ön varallisuus verotettiin vuodelta 
2005 A:n varallisuutena ja varalli-
suudesta arvioituna laskettu tuotto 
A:n tulona verovuosilta 2005-2010. 
Lisätylle varallisuudelle ja tuotoil-
le määrättiin veronkorotus vero-
tusmenettelystä annetun lain 32 
§:n 3 momentin perusteella.  Ulko-
maiselta veroviranomaiselta saatu 
asiakirja-aineisto otettiin näyttönä 
huomioon, vaikka asiassa ei voitu 
poissulkea sitä mahdollisuutta, että 
A:n ja pankinyhteyksiä osoittavien 
asiakirjojen hankintaan ulkomaisille 
viranomaisille oli alun perin liittynyt 
rikos. Kun A ei ollut hänelle varatus-
ta tilaisuudesta huolimatta antanut 
asiassa selvitystä, verotusmenette-
lystä annetun lain 27 §:ssä säädetyt 
arvioverotusta koskevat edellytyk-
set olivat olemassa. Asian selvittä-
misvelvollisuuteen liittyvä A:n väite 
Euroopan ihmisoikeussopimuksen-
mukaisen itsekriminointisuojan 

loukkaamisesta hylättiin. Verovuo-
det 2005-2010. 

Todistamis- ja 
hyödyntämiskiellot 

Itsekriminointisuoja ja hyödyntä-
miskiellot OK 17:18 Jokaisella on 
oikeus kieltäytyä todistamasta sil-
tä osin kuin todistaminen saattaisi 
hänet tai häneen 17 §:n 1 momen-
tissa tarkoitetussa suhteessa ole-
van henkilön syytteen vaaraan tai 
myötävaikuttaisi hänen tai häneen 
mainitussa suhteessa olevan hen-
kilön syyllisyyden selvittämiseen. 
Huom. LaVM 19/2014 vp s 18: It-
sekriminointisuojasäännös ei kos-
ke ennen esitutkinnan aloittamista 
tapahtuneessa alustavassa puhut-
telussa vapaaehtoisesti annettuja 
raskauttavia lausuntoja tai poliisil-
le vapaaehtoisesti luovutettua ai-
neistoa (kuten kirjanpitoa), vaikka 
henkilölle ei olisi ilmoitettu ETL 
7:10:n mukaisesta hänen oikeudes-
taan olla myötävaikuttamatta oman 
syyllisyytensä selvittämiseen. Laki-
valiokunnan siteerattua lausumaa 
voidaan pitää ongelmallisena eten-
kin, kun otetaan huomioon ratkai-
sut KKO 2012:45, KKO 2016:76 ja 
KKO 2016:96. 

Tuomioistuin ei saa rikosasias-
sa hyödyntää 18 §:ssä säädetyn vai-
tiolo-oikeuden vastaisesti hankittua 
todistetta. Hyödyntämiskielto kos-
kee myös todistetta, joka on han-
kittu muussa menettelyssä kuin 
esitutkinnassa tai rikosasian oikeu-
denkäynnissä henkilöltä pakkokei-
non käyttämisen uhalla tai muutoin 
vastoin hänen tahtoaan, jos hän oli 
tällöin epäiltynä tai vastaajana ri-
koksesta taikka esitutkinta tai oi-
keudenkäynti oli vireillä rikoksesta, 
josta häntä syytetään, ja jos todis-
teen hankkiminen rikosasiassa olisi 
ollut vastoin 18 §:ää. Jos kuitenkin 
henkilö on muussa menettelyssä 
kuin rikosasian käsittelyssä tai siihen 
rinnastuvassa menettelyssä antanut 
lakisääteisen velvollisuutensa täyt-
tämisen yhteydessä totuudenvas-
taisen lausuman taikka väärän tai 
sisällöltään totuuden vastaisen asia-
kirjan taikka väärän tai väärennetyn 
esineen, sitä saadaan hyödyntää to-
disteena velvollisuuden vastaista 

menettelyä koskevassa rikosasiassa. 
Lainkohdassa on siten kysymys it-
sekriminointisuojan antamisesta ri-
kosprosessin ulkopuolella.

Itsekriminointisuoja 
rikosprosessin ulkopuolisessa 
kuulemisessa 

Perustapauksena KKO 2009:80, 
jonka mukaan itsekriminointi-
suoja ulottaa vaikutuksensa ri-
kosprosessin ulkopuolelle, jos 
seuraavat kriteerit täyttyvät: Saman-
aikaisuusvaatimus, yhteysvaatimus, 
relevanttiusvaatimus, palomuurin 
puuttuminen, pakko, muutoksen-
haku ja hyödyntämiskieltoratkai-
suun. OK 17:68,1 ja 3 mom.

Todistelua koskevaan päätök-
seen haetaan muutosta pääasian 
yhteydessä. Päätökseen haetaan 
kuitenkin muutosta erikseen, jos 
päätös koskee: 1) uhkasakkoon tuo-
mitsemista; 2) noutokustannuksiin 
tuomitsemista; 3) todistajan tai asi-
antuntijan palkkiota ja korvausta; 
4) asiakirjan tai esineen tuomiois-
tuimeen tuoneen korvausta. Sen 
estämättä, mitä 1 momentissa sää-
detään, tuomioistuin voi määrätä, 
että päätökseen haetaan muutosta 
erikseen, jos päätöksen sisältöhuo-
mioon ottaen muutoksenhaku pää-
asian yhteydessä olisi hyödytöntä ja 
asianomaisen henkilön oikeustur-
va edellyttää erillistä muutoksenha-
kuoikeutta tai jos siihen on muuten 
erittäin painavat syyt.

Muutoksenhakemus on käsi-
teltävä kiireellisenä. Huom. LaVM 
19:2014 vp s. 24, jos koko todistus-
aineisto asetetaan hyödyntämis-
kieltoon, erillinen muutoksenhaku 
pitäisi sallia (vrt. HelHO R 06/546).

Asianomistajan asema 
todistajana 

OK 17:29.2 Asianomistajaa, jolla ei 
ole vaatimuksia, kuulustellaan ri-
kosasiassa todistajana. Häneen ei 
kuitenkaan sovelleta, mitä 44 §:ssä 
säädetään todistajan vakuutukses-
ta ja 63 §:ssä pakkokeinoista todis-
tajan kieltäytyessä todistamasta. 
Huom. myös RL 15: 13.2, jonka mu-

kaan muun muassa OK 17:29.2:ssä 
tarkoitettuun ”todistaja asianomis-
tajaan”  ei sovelleta perätöntä lau-
sumaa tuomioistuimessa koskevia 
säännöksiä. Asianomistajan oikeus 
kieltäytyä todistamasta Ennen to-
distusoikeusuudistusta tilannetta 
normeerasi KKO 2000:71 Syyttäjä oli 
vaatinut A:lle rangaistusta siitä, että 
tämä oli pahoinpidellyt B:tä. B selit-
ti häntä käräjäoikeudessa todiste-
lutarkoituksessa kuulusteltaessa, 
että hän ei halunnut lausua asiassa 
mitään. B:n ei asianomistajana tar-
vinnut kertoa mitään eikä vastata 
hänelle esitettyihin kysymyksiin. B:n 
esitutkinnassa antama kertomus 
saatiin tässä tapauksessa lukea kä-
räjäoikeuden pääkäsittelyssä ja ot-
taa todisteena huomioon. Kun A:lla 
ei ollut B:n kieltäytymisen johdosta 
tilaisuutta kuulustuttaa B:tä ja kun 
muu jutussa esitetty näyttö ei ollut 
riittävä selvitys A:n syyllisyydestä, 
syyte hylättiin.  

OK 17:18 Jokaisella on oikeus 
kieltäytyä todistamasta siltä osin 
kuin todistaminen saattaisi hänet tai 
häneen 17 §:n 1 momentissa tarkoi-
tetussa suhteessa olevan henkilön 
syytteen vaaraan tai myötävaikut-
taisi hänen tai häneen mainitussa 
suhteessa olevan henkilön syyllisyy-
den selvittämiseen. Sen estämättä, 
mitä 17 §:ssä ja edellä tässä pykäläs-
sä säädetään asianosaiseen 17 §:n 1 
momentissa tarkoitetussa suhtees-
sa olevan henkilön vaitiolo-oikeu-
desta, tuomioistuin voi rikosasiassa 
päättää, ettei todistajana kuultaval-
la asianomistajalla, jolla ei ole vaati-
muksia, ole vaitiolo-oikeutta, jos on 
syytä epäillä, ettei hän ole itse päät-
tänyt vaitiolo-oikeuden käyttämi-
sestä.  

Uudessa menettelyssä: Asiano-
mistajan, jolla ei ole vaatimuksia, 
esitutkintakertomus voidaan lukea 
pääkäsittelyssä, jos on syytä epäillä, 
että asianomistaja on painostamal-
la saatu käyttämään vaitiolo-oikeut-
taan. Näissä tapauksissa voidaan siis 
uudistuksen jälkeenkin soveltaa rat-
kaisuun KKO2000:71 sisältyvää oi-
keusohjetta. Mikäli asianomistaja, 
jolla ei ole vaatimuksia, sen sijaan 
ilman painostusta vetoaa kieltäyty-
misoikeuteen, esitutkintakertomus-
takaan ei saa lukea, koska tällöin 
todistajan kokonaiskieltäytymisoi-

keus koskee myös asianomistajaa. 
Eli näissä tilanteissa ratkaisun KKO 
2000:71 oikeusohje ei uudistuksen 
jälkeen ole enää voimassa. 

Anonyymi todistelu  

OK 17:33 Todistajaa voidaan kuulla 
rikosasiassa siten, ettei hänen hen-
kilöllisyytensä eivätkä yhteys tie-
tonsa paljastu (anonyymi todistaja), 
jos: 1) häntä on oikeudenkäynnistä 
rikosasioissa annetun lain 5 luvun 
11 a—11 e §:n perusteella tehdyn 
päätöksen mukaan päätetty kuul-
la anonyymisti; 2) päätös on lainvoi-
mainen tai sitä on mainitun luvun 
11 e §:n 3 momentin mukaan nou-
datettava, 3) pääkäsittelyssä tutki-
taan syytettä siitä rikoksesta, jonka 
selvittämiseksi hänelle on myönnet-
ty anonymiteetti; ja 4) hän vaatii, et-
tä häntä kuulustellaan siten, ettei 
hänen henkilöllisyytensä paljastu. 

Muutama huomio OK 17:33:n 
3-kohdasta. Jos vastaajaa syyte-
tään useista rikoksista, anonyymi 
todistaja voi lausua vain niistä rikok-
sista, jotka ovat perustaneet anony-
miteettiin. Jos yksi teko toteuttaa 
useita rikostunnusmerkistöjä, ano-
nyymitodistajanlausunto voi tukea 
langettavaa tuomiota myös niistä 
rikoksista, joihin anonymiteettia ei 
olisi voinut myöntää. Syyttäjän esit-
tämä rangaistusvaatimus on rat-
kaisevassa asemassa (vrt.syytteen 
rajoittaminen lievempään suuntaan 
anonyymin todistajan henkilölli-
syyttä ei paljasteta, mutta syyttäjä ei 
voi syytteen lieventämisen jälkeen 
enää vedota anonyymisti annet-
tuun lausumaan).

Anonyymin todistajanlausun-
non pätevyyteen ei vaikuta vaiku-
ta taannehtivasti se, että vastaaja 
tuomitaan sellaisesta rikoksesta, jo-
ka ei olisi mahdollistanut todistajan 
anonymiteettia.  Jos syyttäjä hakee 
muutosta anonymiteettiin oikeut-
tavasta rikoksesta, anonymiteetti 
säilyy myös hovioikeudessa, vaikka 
käräjäoikeus olisikin lukenut syyk-
si vain sellaisen teon, joka ei oikeu-
ta anonymiteettiin. 

ROL 5:11 a Tuomioistuin voi syyt-
täjän taikka epäillyn tai vastaajan 
kirjallisesta hakemuksesta päättää, 
että rikosasiassa kuullaan henkilöä 

todistajana siten, ettei hänen henki-
löllisyytensä eivätkä yhteystietonsa 
paljastu (anonyymi todistaja), jos: 1) 
rikosepäily tai syyte koskee rikosta, 
josta säädetty ankarin rangaistus on 
vähintään kahdeksan vuotta van-
keutta, taikka rikoslain 20 luvun 9 a 
§:ssä (=törkeä paritus) tai 25 luvun 
3 §:ssä (=ihmiskauppa) rangaista-
vaksi säädettyä rikosta taikka tällai-
sen rikoksen yritystä tai osallisuutta 
tällaiseen rikokseen; ja 2) menettely 
on välttämätön anonyymin todista-
jan tai häneen oikeudenkäymiskaa-
ren 17 luvun 17 §:n 1 momentissa 
tarkoitetussa suhteessa olevan hen-
kilön suojaamiseksi henkeen tai ter-
veyteen kohdistuvalta vakavalta 
uhalta.  

Hakemuksesta tai sen liitteestä 
on ilmettävä, ketä vaaditaan kuulta-
vaksi anonyyminä todistajana, selvi-
tys asianomaisen henkilön tahdosta 
tulla kuulluksi anonyyminä todis-
tajana, sekä ne seikat ja todisteet, 
joihin hakija vaatimuksensa tuek-
si vetoaa. 

KKO 2016:88 Käräjäoikeus oli 
neljällä eri ratkaisulla syyttäjien ha-
kemuksesta päättänyt, että neljää 
todistajaa voidaan kuulla hovioike-
udessa vireillä olevassa rikosasias-
sa anonyymisti eli siten, etteivät 
heidän henkilöllisyytensä eivätkä 
yhteystietonsa paljastu. Julkisen 
asiamiehen haettua käräjäoikeuden 
päätöksiin muutosta hovioikeus oli 
hyväksynyt käräjäoikeuden ratkai-
sujenlopputuloksen. Kun asiassa ei 
ollut esitetty riittävää selvitystä siitä, 
että menettely olisi ollut välttämä-
tön todistajan tai häneen oikeuden-
käymiskaaren 17 luvun 17 §:n 1 
momentissa tarkoitetussa suhtees-
sa olevan henkilön suojaamiseksi 
henkeen tai terveyteen kohdistuval-
ta vakavalta uhalta, Korkein oikeus 
kumosi hovioikeuden päätöksen ja 
hylkäsi syyttäjien hakemuksen. 

Muutama pulma: Vastakuulus-
teluoikeus, asianomistajan syyteoi-
keus (ks. uusi ROL 7:5a), EIT:n usein 
käyttämä klausuuli: Ei saa olla ainoa 
tai ratkaiseva näyttö syytteen tueksi. 
Missä rikoksissa kuultavia erityisesti 
uhkaillaan? 

Mikko Vuorenpää
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Seuraavassa videossa kaksi 
joukkuetta pelaa koripalloa. Laske 

kuinka monta kertaa valkoisen 
joukkueen jäsenet syöttävät 

toisilleen. 
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Suomen Tuomariliiton järjesti tä-
nä vuonna lokakuun 12. päivänä 
Hämeenlinnassa kulttuurikeskus 
Verkatehtaan tiloissa XXI Tuoma-
ripäivän. Tilaisuuden teemana oli 
’Tuomioistuimet yhteiskunnan mur-
roksessa’. Suomen Maallikotuomarit 
ry:n puheenjohtaja oli paikalla kut-
suttuna.

Tuomaripäivän aluksi mm. Oi-
keusministeriön, Korkeimman 
oikeuden ja Korkeimman hallin-
to-oikeuden edustajat esittivät ter-
vehdyksiään. KHO:n presidentti Kari 
Kuusiniemi nosti esille erityisesti on-
gelmat EU:n yhtenäisyyden osalta 
ja niiden vaikutukset oikeuslaitok-
seen. Tämä johdattelikin osuvasti it-
se murrosteemaan.

Teema oli valittu osittain sii-
tä syystä, että on tullut kuluneeksi 
100 vuotta sisällissodasta, jota voi-
daan syystä pitää yhtenä maamme 
historian suurimmista murroksista. 

XXI Tuomaripäivä Hämeenlinnassa
Professori Jukka Kekkonen omassa 
esitelmässään käsittelikin sisällisso-
taa oikeuden ja oikeusvaltion näkö-
kulmista.

Eurooppalaista näkökulmaa toi 
Euroopan ihmisoikeustuomioistui-
men ja KHO:n entinen jäsen Matti 
Pellonpää, joka pohdiskeli oikeus-
valtion vahvistumiseen liittyviä on-
gelmia.

Oikeuslaitoksellekin tutuksi tul-
leesta teknologisesta murroksesta 
ja siihen liittyvistä väärinkäsityksis-
tä puhui ajatuksia herättävällä taval-
la Elinkeinoelämän valtuuskunnan 
johtaja Matti Apunen.

FT Mirkka Lappalainen Helsingin 
yliopistosta puolestaan toi pidem-
mälle historiaan menevän näkö-
kulman puheenvuorossaan ’Rikos, 
totuus ja tuomio 1600-luvulla’. Sa-
maa aikakautta käsittelee myös 
häneltä äskettäin ilmestynyt kirja 
noitavainoista Suomessa. Oikeuslai-

toksen murrokseen tuolla vuosisa-
dalla liittyy luonnollisesti maamme 
ensimmäisen hovioikeuden perus-
taminen Turkuun.

Päivän viimeisen esitelmän pi-
ti apulaisprofessori Ida Koivisto Hel-
singin yliopistosta. Hän käsitteli 
turvapaikanhakijoita ja näiden oike-
usturvaa. Toivottavasti Suomen po-
liittiset päättäjät ymmärtävät lisätä 
riittävästi oikeuslaitoksen resursse-
ja, ettemme tulevaisuudessa enää 
syyllistyisi tahtomattamme ihmisoi-
keusloukkauksiin.

Juristikuoro Lain Huudon esiin-
nyttyä siirryttiin Hämeenlinnan raa-
tihuoneelle, jossa Kanta-Hämeen 
käräjäoikeus ja Hämeenlinnan hal-
linto-oikeus tarjosivat cocktail-ti-
laisuuden paikallisella värillä ja 
puitteet innostuneelle keskustelul-
le osallistujien kesken.

Jouni Elomaa
Suomen Maallikkotuomarit ry

                     
Kaupunginjohtaja 
  
  

 
 

Kaupunginjohtajan tervehdys Suomen Maallikkotuomareiden julkaisuun 2018  
 
 
 
Tervetuloa Mikkeliin!  
 
 

Lämpimästi tervetuloa Mikkeliin Suomen Maallikkotuomareiden valta-
kunnallisille koulutuspäiville ja vuosikokoukseen maaliskuussa 2019! 

 
Hyvän oikeusturvan toteuttaminen on osa länsimaista demokratiaa ja si-
vistystä. Oikeuslaitos määrittää hallintoamme, mutta myös arkista käsi-
tystämme kansalaisten oikeusturvasta. Minua kaupunginjohtajana työ-
täni määrittelee luonnollisesti kuntalaki.  

 
Koska Suomen kuntakenttä on murroksen äärellä, on ryhdytty paljon pu-
humaan kuntien uudesta roolista. Yksi asia määritellään kirkkaasti myös 
kuntalaissa, nimittäin osallisuus. Kunnan on pidettävä huolta siitä, että 
asukkailla ja palveluiden käyttäjillä on edellytykset osallistua ja vaikuttaa 
kunnan toimintaan.  
 
Osallistumisen, lähidemokratian ja vaikuttamisen muodot ovat monen-
laisia. Niihin seikkoihin täytyy myös panostaa, jottei jäisi kehityksestä jäl-
keen. Keskustelu- ja kuulemistilaisuuksien, kansalaisraatien ja avointen 
ovien päivien järjestäminen luo läpinäkyvyyttä hallintoon. Mielipiteiden 
kysely ennen päätöksentekoa ja mahdollisuus jopa osallistua talouden 
suunnitteluun, on nykypäivää. Kunnalla on instituutiona yhä erittäin suu-
ri merkitys ihmisten arjessa; aivan kuten oikeuslaitoksellakin. 

 
Toivon, että viihdytte Mikkelissä – Saimaan kauniissa kaupungissa – ja ai-
kanne puitteissa tutustutte kaupunkiin ja sen nähtävyyksiin. Erityisesti 
suosittelen sotahistoriallisia museoitamme, kaupunkikeskustamme kivi-
jalkaliikkeitämme ja lähiruokaa tarjoavia ravintoloitamme.  

 
 

Timo Halonen 
Mikkelin kaupunginjohtaja 

 
 

 

Kaupunginjohtajan tervehdys 
Suomen Maallikkotuomareiden julkaisuun 2018

Kaupunginjohtaja
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Etelä-Savon 
käräjäoikeuden 
lautamiehet ry 
toivottaa kaikki 
tervetulleiksi Mikkeliin 
viettämään LMP2019!
LMP2019 puheenjohtaja Tapani Varjus

Lautamiespäivät Mikkelissä 23.- 24.3.2019

Paikka: Original SOKOS hotel Vaakuna

Teema: Eläinsuojelurikokset

Lauantai 23.3.

9.00-11.00 Osallistujien vastaanotto, ilmoittautuminen ja tulokahvit

11.00-11.15 LMP-tmk:n pj Tapani Varjus tervetulotoivotus ja

Lautamiespäivien avaus Suomen Maallikkotuomarit ry:n pj Jouni Elomaa

11.15-11.45 Etelä-Savon käräjäoikeuden laamanni

11.45-12.40 Läänin eläinlääkäri

12.45-13.30 Lounas ja kahvit

13.30-14.15 Eläinsuojelurikoksiin erikoistunut poliisi

14.15-14.45 Tauko (huoneiden vastaanotto)

14.45-16.00 Itä-Suomen hovioikeuden presidentti

16.00-16.30 Tilannekatsaus Hallitussihteeri Mika Risla, Oikeusministeriö 

18.00-19.30 Mikkelin kaupungin vastaanotto 

20.00-> Illallinen 

Sunnuntai 24.3.

9.00-9.30 Lautamieskirkko

9.30- 10.45 Ilmoittautuminen vuosikokoukseen

10.30-10.45 Suomen Maallikkotuomarit ry:n pj Jouni Elomaa tilannekatsaus

10.45-13.00 Vuosikokous 

Lautamiespäivien päättäminen

Lounas etukäteen varanneille 

KOKOUSKUTSU
VUOSIKOKOUS

pidetään sunnuntaina 24.3.2019 klo 10.45 alkaen
Kokouspaikka:

Original SOKOS Hotel Vaakuna, Porrassalmenkatu 9, 50100 Mikkeli

Kokouksessa käsitellään sääntöjen 10 §:ssä mainitut vuosikokousasiat.
Ilmoittautuminen kokoukseen alkaa klo 9.30-10.45

Vuosikokousaloitteet hallitukselle
Vuosikokoukselle tarkoitetut aloitteet on toimitettava kirjallisesti hallitukselle osoitettuna

15.1.2019 mennessä yhdistyksen järjestösihteerille:

Anu Heinänen, Matinniitynkuja 2 C 81, 02230 ESPOO

email: anu.heinanen@kotiposti.net
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ILMOITTAUTUMISLOMAKE 

Lautamiespäivien järjestelyjä koskeviin tiedusteluihin vastaa 
Herastuomari Tapani Varjus, 040 510 3210 
Huom! Tiedustele koulutuspäivän matka-avustusta käräjäoikeudeltasi! 

   
 

                LAUTAMIESPÄIVILLE JA  VUOSIKOKOUKSEEN  
          MIKKELIIN 23. - 24.3.2019 

 
Ilmoittautuminen seminaariin, kaupungin vastaanottoon, illalliselle ja vuosikokoukseen. TÄYTÄ LOMAKE TEKSTAAMALLA! 
 
Lautamies   Herastuomari   Olen Suomen Maallikkotuomarit ry:n jäsen   En ole jäsen   
Liityn jäseneksi ja maksan jäsenmaksun    jolloin saan osallistua jäsenhinnalla. Liittymislomake on tässä lehdessä. 
 
Etunimi  ________________________________________  Sukunimi  ________________________________________ 
  
Katuosoite  _____________________________________ 
 
Postinumero  ____________________________________ Postitoimipaikka   ___________________________________ 
 
Puhelin  ________________________________________ Käräjäoikeus  ______________________________________    
  
 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
Osallistuminen lauantaina 23.03.2018   Osallistun En osallistu Hinta 
- seminaari klo 11.00 – 16.30        
- Porin kaupungin vastaanotto klo 17.30 – 19.00     
Seminaaripaketin hinta sisältää tulokahvin, lounaan, iltapäiväkahvin ja kaupungin vastaanoton 45 €   (perheen jäsen 48 €)  
 
Illallinen  klo 20.00 – 22.00 
-  illallinen    ympyröi       52 €   (perheen jäsen 55 €)  
 
Osallistuminen sunnuntaina 24.03.2018 
- lautamieskirkko Mikkelin kirkko klo 9.00 – 9.30   
- ilmoittautuminen vuosikokoukseen klo 9.30-10.30 
- vuosikokous Sokos Hotelli Vaakuna  klo 10.45 –     
- lounas klo 13.00 – 14.00     30 €   (perheen jäsen  33 €) 
     Hinta yhteensä 127 €  (perheen jäsen 136 €) 
Lautamiehen perheenjäsen voi osallistua luennoille      
Sunnuntain hinta sisältää kahvitarjoilun kokoustilassa ja lounaan.                
Ympyröi ruoka vaihtoehto       Liha       Kala       Kasvis 
Erityisruokavaliot:  laktoositon   gluteeniton      muu erityistoivomus:   ___________________________________ 
 
Varaa osallistumismahdollisuus maksamalla seminaarimaksut alla olevalle tilille viimeistään 28.2.2019 
Suomen Maallikkotuomarit ry:  Nordea FI42 1029 3000 3198 54  viite 95617.    Merkitse suorituksesi tähän               ______ €   
 
 
 
 
 
 
 
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - -    leikkaa itsellesi muistilapuksi  - - - - - - - - - - - - - -   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
Yöpyminen on varattava itse Original Sokos Hotel Vaakuna, Mikkeli 15.02.2019 mennessä, varauksen voimassaoloaika päättyy 
silloin.   

Original Sokos Hotel Vaakuna Mikkeli  puh. +358 10 764 2100, www.sokoshotels.fi  
Varauskoodi:BMAALLIKKOTUOMARIT, tai email vaakuna.mikkeli@sokoshotels.fi varauksia ei voi tehdä 
nettivarausjärjestelmän kautta. Autopaikoitus 10 €/vrk. 

 
Yöpyminen Original Sokos Hotel Vaakuna Mikkeli Yövyn En yövy Hinta 
- yhden hengen huoneessa       80 € 
- kahden hengen huoneessa       90 €  (2x 45,00 €)   
Huonehinnat sisältävät buffet-aamiaisen, hotelliasukkaiden saunavuoron, internet yhteyden. 
Majoitus maksetaan suoraan hotelliin 
Huonekaverin nimi, jos on tiedossa _______________________________________ 
 
Huonekaverin ilmoittautuminen omalla lomakkeella!   
 
Majoitus maksetaan suoraan hotelliin 
Original Sokos Hotel Vaakuna Porrassalmenkatu 9, 50100 Mikkeli, Puh.: 010 764 2100  

Lähetä tämä ilmoittautumislomake osoitteeseen: 
Anu Heinänen  Matinniitynkuja 2 C 81 02230 Espoo 

email: anu.heinanen@kotiposti.net 
Jälki-ilmoittautuneilta peritään 15 euron lisämaksu 

 

Arvoisat lautamiehet!
Teillä on mahdollisuus osallistua kevään koulutuspäivään lauantaiksi!

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

lauantaina 23.3.2019 klo 11.45-16.50!

Koulutuspäivän osallistumismaksu on 80 €, 
joka sisältää kahvin ja suolaisen palan, lounaan 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

Hallitussihteeri 
Mika Risla 
täytti 50 vuotta 
syyskuun lopussa ja 
nostimme hänelle 
maljan Tallinnassa.
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Espoon Lautamiehet ry:n syyskauden tuulahduksia

Kauniina syyskuisena perjantaina ajelimme kimppakyy-
dein Turkuun. Vierailimme ensin Turun vankilassa, jossa 
oli tuolloin n.260 vankia sakkovangeista elinkautisvan-
keihin. Vankila koostuu 20 erillisestä osastosta. Se on yk-
si korkeimman turvallisuustason vankiloista Suomessa. 
Turvallisuutta edistää se, että eri osastojen vangit eivät 
tapaa toisiaan.

–  Esimerkiksi nuorille vangeille ja päihdekuntoutujil-
le on oma osasto. Seksuaalirikollisilla on oma osasto, sillä 
he eivät turvallisuutensa vuoksi voi olla muiden vankien 

kanssa vaan ovat keskenään. Myös tutkintavankeudessa 
olevat ovat erillään, vankilan johtaja kertoi meille.

Kiersimme vankilan eri tiloissa ja keskustelimme 
henkilökunnan kanssa. Lounaan nautittuamme ajoim-
me Onnipuotiin, jossa on myynnissä laadukkaita vanki-
latuotteita kotiin ja puutarhaan  Ostoshetken jälkeen 
matkamme jatkui Turun hovioikeuteen, jossa kuulimme 
mielekkäästi sen toiminnasta. Lisäksi ripaus kuultua his-
toriaa kruunasi vierailumme aivan täysin ja onhan hovioi-
keuden rakennuskin tosi upea.

Turun hovioikeus.

Syyskuussa osallistuimme Suomen Maallikkotuomarit 
ry:n koulutuspäiville jotka pidettiin tällä kertaa Tallinnan 
tuulissa. Nämä päivät ovat aina niin mukavia, kun saa ta-
vata tuttuja ympäri Suomen ja verkostoitua.  

Tälläkin kertaa luennot olivat todella hyviä. Mutta kyl-
lä meidän porukka odottaa ensi syksyä kun silloin kuu-
lemma laivan keula suuntaa jälleen kohti Tukholmaa ♫ 

Lokakuun alussa eräänä torstaisena aamuna kokoon-
nuimme Helsinki-Vantaan lentoasemalla josta sinival-
koisin siivin lensimme Vilnaan. Majoittauduimme ja 
lähdimme tutustumaan lähiympäristöön.

Illallisen jälkeen alkoikin jo uni maittaa pitkän päivän 
päätteeksi.

Perjantaina meidät haettiin autoilla hotellilta ja ensim-
mäiseksi saimme tutustua Vilnan kaupungin käräjäoikeu-
teen. Rakennus on vanha vankila, joka on modernisoitu 
käräjäoikeudeksi. Iloiset emäntämme kertoivat käräjäoi-
keuden käytänteistä ja esittelivät meille taloa. Erityisesti 
jäi mieleen se, että käräjäoikeudessa toimii psykologeja 
ja -opiskelijoita.  Heidän apu varmistaa, että osapuolille 
ja vierailijoille tuomioistuin tuntuu turvalliselta ja luotet-
tavalta. 

Lapsille/nuorille siellä on oma huone, joka on sisus-
tettu mukavaksi ja sieltä käsin heitä voidaan kuulla. Psy-
kologi on istunnon aikana heidän tukena ja turvana.

Parituntisen vierailun jälkeen olikin vuorossa mukava 
yllätys:” special-sightseeing” eli kävimme katsomassa Vil-
nan suosituimpia nähtävyyksiä.

Käräjäsali.

Ryhmäkuva käräjätalon aulasta.
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Toisena vierailukohteena oli vankila. Se muistutti jo-
tenkin meidän avovankilaa vaikka oli suljettu vankila. 
Vangit saivat päivän aikana kulkea vapaasti vankilan ti-
loissa. Hyvin seesteiseltä siellä vaikutti ja tuttavallisesti 
vankilan johtaja vankien kanssa jutusteli. 

Isoissa huoneissa asusteli 6-8 vankia. Oli siellä toki 
käytävällinen yksilösellejä niille, jotka eivät osanneet ar-
vostaa vapaampaa eloa muiden vankien kanssa

Kierron jälkeen keskustelimme kahvin ja teen parissa. 
Aivan lopuksi kävimme vielä heidän pienessä avo-

vankilayksikössä, jossa vangit suorittavat valvontaran-
gaistusta. Heillä on jalkapannat. Valvontarangaistukseen 
tuomittu on velvollinen noudattamaan hänelle toimeen-
panosuunnitelmassa vahvistettua päiväohjelmaa. Se voi 
koostua suunnitelman mukaisesti työstä, koulutuksesta, 
kuntoutuksesta, toimintaohjelmista tai muusta tuomi-
tun tilannetta edistävästä toiminnasta. Heidän tukenaan 
yksikössä olivat sosiaaliohjaajat.

Antoisan päivän jälkeen meidät tuotiin takaisin hotel-
lille. Olimme aivan mykistyneitä vieraanvaraisuudesta ja 
ystävällisyydestä, jota päivän aikana koimme.

Lokakuun loppupuolella kauniina lauantaipäivänä 
vuorossa oli oma koulutuspäivämme Hotelli Korpilam-
mella, jonka aloitimme maittavalla buffetaamiaisella.

Ensimmäisen luennon aikana olimmekin ulkona. 
Saimme tilaisuuden seurata kuinka poliisikoira etsii, jäljit-
tää sekä löytää piilotetun ” aarteen”. Aivan huippua! 

Ylikonstaapeli Ari Yliselä Länsi-Uudenmaan poliisi-
laitokselta kertoi meille poliisikoiratoiminnasta ja vaati-
vista tilanteista, joissa koirasta on ollut iso apu.=

Kihlakunnansyyttäjä Juha-Mikko ” Juuso” Hämä-
läinen Helsingin syyttäjänvirastosta avasi meille Syyt-
täjälaitoksen organisaatiouudistusta. Tarkoituksena on, 
että vuoden 2019 aikana aloittaisi uusi Syyttäjälaitos-ni-

minen virasto (nykyisen Valtakunnansyyttäjäviraston 
ja 11:n paikallisen syyttäjäviraston sijaan), joka koostui-
si keskusyksiköstä (valtakunnansyyttäjän toimisto) ja 
viidestä syyttäjäalueesta, jotka olisivat Pohjois-Suomi, 
Itä-Suomi, Länsi-Suomi, Etelä-Suomi ja Ahvenanmaa.

Herkullisen buffet-lounaan jälkeen vuorossa oli ri-
kostoimittaja Jarkko Sipilä. Saimme kuulla rikosten 
uutisoinnin periaatteista, miten media toimii ja mitä 
uutisetiikka on. Lisäksi hän antoi myös hyviä  vinkkejä 
Tv-haastatteluja varten.

Iltapäiväkahvin jälkeen Marita Karvinen Seta ry:stä 
värikkäästi kertoi Sukupuolen ja seksuaalisen suuntautu-
misen moninaisuudesta. Kuulimme myös yhdenvertai-
suus- ja tasa-arvolaista sekä syrjintäsuojasta.

Ennen päivän päätöstä Laamanni Ilkka Lahtinen 
piti meille tilannekatsauksen ja kertoi ajankohtaisista 
asioista, joista yksi lienee Käräjäoikeusverkoston uudis-
tamishanke.

Länsi-Uudenmaan ja Espoon käräjäoikeudet yhdis-
tyvät 1.1.2019 lukien uudeksi Länsi-Uudenmaan kärä-
jäoikeudeksi. Yhdistyvän käräjäoikeuden kanslia tulee 
sijaitsemaan Espoossa. Lisäksi käräjäoikeudelle jää istun-
topaikka ja mahdollisesti joitakin työpisteitä Raaseporiin. 

Raaseporin oikeustalon toimistotiloista, Lohjan oi-
keustalosta ja Kirkkonummella sijaitsevista istuntosa-
leista luovutaan sen jälkeen, kun käräjäoikeuden uudet 
toimitilat Espooseen valmistuvat.

Uuden Länsi-Uudenmaan käräjäoikeuden tuomiopii-
riin tulevat kuulumaan Espoo, Hanko, Inkoo, Kauniainen, 
Kirkkonummi, Raasepori, Siuntio, Karkkila, Lohja ja Vihti. 

Ensi vuoden alusta lukien siis me Espoon käräjäoikeu-
den lautamiehet olemme Länsi-Uudenmaan käräjäoi-
keuden lautamiehiä. 

Espoon Lautamiehet ry:n puheenjohtaja Katri ja emäntämme Laima).

Kuulimme myös tämän toisen erittäin harmittavan 
asian, joka tosin oli meillä jo tiedossa.

Eli 1.1.2019 voimaan tulevan uuden OK 2 luvun 6 §:n 
mukaan rikosasiassa käräjäoikeus on päätösvaltai-
nen myös, kun siinä on yksin puheenjohtaja, jos mis-
tään syytteessä tarkoitetusta yksittäisestä rikoksesta 

ei syytteessä mainittujen seikkojen vallitessa tehty-
nä ole säädetty ankarampaa rangaistusta kuin van-
keutta enintään neljä vuotta.

Jatkossa lautamiesten käsittelevät siis rikoksia, jotka 
ovat erittäin vakavia ja joissa rangaistusmaksimi on 
yli neljä vuotta vankeutta:

* Törkeät seksuaalirikokset 
* Törkeät henkeen ja terveyteen kohdistuvat rikokset
* Tietyt törkeät vapauteen kohdistuvat rikokset (törkeä ihmiskauppa, panttivangin ottaminen)
* Ryöstörikokset
* Törkeät rahanpesurikokset
* Törkeät yleisvaaralliset rikokset (törkeä tuhotyö ym.)
* Törkeämmät terrorismirikokset
* Törkeät yhteiskuntaan ja sen toimintaan kohdistuvat muut rikokset (esim. törkeä datavahingonteko, 

törkeä rahanväärennys, törkeä tietoliikenteen häirintä, törkeä tietojärjestelmän häirintä) 
* Törkeät huumausainerikokset
* Käräjänotaarin toimivaltasäännökset ennallaan
* Käräjänotaari voi toimia lautamieskokoonpanon puheenjohtajana rikosasiassa, jossa ei ole säädetty 

muuta rangaistusta kuin rikesakko, sakko tai vankeutta enintään kaksi vuotta eikä vastaaja ole 
syytteessä tarkoitetun rikoksen johdosta vangittuna, matkustuskiellossa tai virantoimituksesta 
pidätettynä.

Onnistunut vuosi lähenee loppuaan ja onkin aika jo suunnata katseet uuteen vuoteen. 

Itä-Uudenmaan käräjäoikeuden laamanniksi 
Timo Heikkinen
 

Valtioneuvosto esitti tänään, että Itä-Uudenmaan 
käräjäoikeuden päällikkötuomarina toimivaksi laa-
manniksi nimitetään laamanni Timo Heikkinen 
1.1.2019 – 31.12.2025 väliseksi ajaksi. Tasavallan pre-
sidentin on tarkoitus päättää nimityksestä tänään 
keskiviikkona.  
 
Heikkinen on Vantaan käräjäoikeuden laamanni. 
Aikaisemmin hän on toiminut käräjätuomarina ja 
osaston johtajana. Lisäksi hän on ollut esittelijänä ja 

oikeussihteerinä korkeimmassa oikeudessa, oikeus-
neuvosmiehenä raastuvanoikeudessa sekä viskaa-
lina hovioikeudessa. Heikkinen on toiminut myös 
oikeusavustajan ja kaupunginviskaalin tehtävissä.
 
Virka tuli auki käräjäoikeuksien uudelleenjärjestelyn 
johdosta, kun nykyisen Itä-Uudenmaan, Hyvinkään, 
Tuusulan ja Vantaan käräjäoikeudet muodostavat 
1.1.2019 lähtien Itä-Uudenmaan käräjäoikeuden.

Kiitokset tästä vuodesta,
Hyvää Joulua

ja
Menestystä Vuodelle 2019!



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 2018

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

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

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

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

Jäsen 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, siskohelena.perttunen@gmail.com

Lautamiespäivät 2019  Etelä-Savon Käräjäoikeuden lautamiehet ry, herastuomari Tapani Varjus,
 Kirkontie 135, 51600 HAUKIVUORI, 040 510 3210, tapani.varjus@netti.fi

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 *


