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Pääkirjoitus

Kevät toi tullessaan kaksi muutosta suomalaiseen lau-
tamiesjärjestelmään. Käräjäoikeuden nk. ”normaaliko-
koonpanossa”, jossa istutaan noin 10% kaikista istun-
noista, lautamiesten lukumäärä pudotettiin kolmesta 
kahteen. Osa teistä onkin jo ehtinyt istua näissä uusis-
sa kokoonpanoissa. Lisäksi lautamiesten kelpoisuuden 
ikärajaa nostettiin kahdella vuodella.

Ikärajakysymyksen osalta Suomen maallikkotuomarei-
den oli helppo yhtyä hallituksen esitykseen. Toki me-
kin pohdimme Ruotsin mallia, jossa yläikärajaa ei ole 
määritelty lainkaan, ja alaikärajakin on yhteneväinen 
täysi-ikäisyyden kanssa. Naapurissa tätä käytäntöä on 
perusteltu sillä, ettei luottamustoimissa saa olla min-
käänlaista ikään perustuvaa syrjintää. 

Suomessa päädyttiin kuitenkin tästä poikkeavaan 
näkemykseen, sillä lautamiestehtävä ei ole mikä tahan-
sa luottamustoimi. Me istumme tehtävässämme tuo-
marin vastuulla. Siksi yhteneväinen eläkeikä käräjäoi-
keuksien ammattituomareiden kanssa on perusteltu.

Mitä taas tulee lautamiesten määrän vähentämiseen, 
sen osalta eduskunnan päätös ei ollut tavoitteidem-
me mukainen. Jo uuden lain valmisteluvaiheessa tuli 
useassa vaiheessa selväksi, että osalle varsinkin juris-
tien etujärjestöistä oli kyseessä vain yksi askel matkal-
la kohti lautamiesjärjestelmästä kokonaan luopumista. 
Tätä tavoitetta he eivät mitenkään peitelleet esim. La-
kivaliokunnan asiantuntijakuulemisessa. 

Kansanedustajien suuressa salissa käyttämissä pu-
heenvuoroissa sitä vastoin monella suulla esitettiin 
huoli lautamiesten tulevaisuudesta. Yli puoluerajojen 
nähtiin, että käräjäoikeuksissa tarvitaan maallikkotuo-
mareita tulevaisuudessakin. Moni rivikansanedusta-

ja kuitenkin tyytyi ryhmänsä päätökseen, ja varmasti 
ajatteli tällä keinolla kuitenkin vielä turvaavansa lauta-
miesten käytön.

Hallituksen esityksen perusteluissa korostettiin, että 
uudessa kahden lautamiehen järjestelmässä yksittäi-
sen lautamiehen rooli korostuu. Näin epäilemättä tu-
lee tapahtumaan. Käräjäoikeuden maallikkojäsen ei 
voi enää missään tilanteessa ”hukkua massaan” tai olla 
ottamatta kantaa päätösneuvotteluissa. 

Lautamiehen on otettava päätösneuvotteluun aktii-
visesti osaa. Tämä luonnollisesti edellyttää vielä aiem-
paakin suurempaa perehtymistä käsiteltävään asiaan. 
Sanomattakin lienee selvää, ettei istunnoissa nukuta. 
Vastuun kasvaminen tuo lisätarpeita myös lautamies-
ten jatko- ja täydennyskoulutukseen.

Lakimuutos tarkoittaa myös istuntomäärien vähene-
mistä. 12 istunnon vuositavoitteisiin ei varmasti päästä 
enää tällä kaudella. Seuraavalla kaudella mitä toden-
näköisimmin tullaan lautamiesten kokonaismäärää 
laskemaan entisestään. Näistä kaikista edellä esitetyis-
tä uhkakuvista seuraa, että Suomen maallikkotuoma-
rit ry:n tulee tavoittaa aiempaa suurempi osa suoma-
laisista lautamiehistä. Määrän vähetessä tulee laadun 
kasvaa, ja sen tavoitteen saavuttamiseksi järjestömme 
yhdessä oikeushallinnon eri toimijoiden kanssa järjes-
tämä koulutus on ensiarvoisen tärkeää.

Kaikesta huolimatta tilanne ei ole toivoton. Tulevai-
suus on suurelta osin omissa käsissämme. Meistä riip-
puu, millaisen kuvan kansalaiset saavat lautamiehistä. 
Luottamus on ansaittava.

Jouni Elomaa
puheenjohtaja
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Puheenjohtajavaihdoksen aiheuttamia kiitos-, onnittelu- 
ja tervehdyspuheita lukuun ottamatta Suomen Maallik-
kotuomarit ry:n vuosikokous Kuopiossa 23.3. sujui lähes 
rutiininomaisesti. 

Eroava puheenjohtaja Matti Laukkanen evästi jäsenis-
töä toteamalla, että kuluneet viimeiset viisi vuotta ovat 
olleet yhdistykselle ja suomalaiselle lautamies- eli maal-
likkotuomarijärjestelmälle taistelua olemassaolosta. 

-Tällä hetkellä tilanne on se, että tarvitsemme yhä ak-
tiivisempaa toimintaa joka tasolla. Tärkein taso suomalai-
sessa maallikkotuomarijärjestelmässä on yksittäisten lau-
tamiesten ja heidän rakentamiensa paikallisyhdistysten 
ja toimikuntien taso.

-Hallitus on ohjaava elin, sen tehtävä on jatkossakin 

Yhdistys panostaa jatkossakin kotimaiseen ja 
eurooppalaiseen toimintaan

Puheenjohtajana 
vuosikokouksessa toimi 
herastuomari Martti 
Korvenmaa ja sihteerinä  
järjestösihteeri, lautamies Anu 
Heinänen.

luoda edellytyksiä paikallisen tason toiminnalle ja pitää 
huolta etujen ja korvausten saattamisesta kustannuksia 
vastaavalle tasolle.

Yhdistyksessä on voimaa, kun vain osaamme ottaa sen 
käyttöön, Laukkanen painotti.

Vuoden 2014 toimintasuunnitelmassa todetaan muun 
muassa, että yhdistys jatkaa yhteistyötoimia eurooppa-
laisella tasolla perusasiakirjan hyväksyneiden maiden 
kanssa. Kotimaassa jatketaan jo olemassa olevia toimin-
toja, mutta kärkeen nousevat jäsenhankinta ja toiminta 
aluetasolla.

Laukkanen korosti yksittäisen jäsenen olemassaolon ja 
vastuun tärkeyttä myös suomalaisen maallikkotuomari-
järjestön säilyttämisen kannalta.

Vallan vaihto. Matti 
Laukkanen luovutti 

puheenjohtajan nuijan 
Jouni Elomaalle.

Kokousväkeä Kuopiossa 23.3.2014.

Suomen Maallikkotuomarit ry valitsi uuden puheenjoh-
tajan ja uuden hallituksen vuosikokouksessa Kuopiossa. 

Hallituksen kokoonpano vuonna 2014: puheenjohta-
ja lautamies Jouni Elomaa, järjestösihteeri lautamies Anu 

Turkulainen lehtori Jouni Elomaa yhdistyksen uudeksi puheenjohtajaksi

Uusi hallitus aloitti toimintansa

Suomen Maallikkotuomarit ry:n uusi puheenjohtaja Jou-
ni Elomaa muistuttaa, että yhdistyksen ja samalla maallik-
kotuomariuden tulevaisuus on osin kunkin jäsenen omissa  
käsissä.

Kuopiossa sunnuntaina 23.3. Suomen Maallikkotuoma-
rit ry:n vuosikokous valitsi yhdistyksen uudeksi puheen-
johtajaksi Jouni Elomaan. Hän oli voimakas ehdokas jo 
silloin, kun puheenjohtaja Matti Laukkanen ilmoitti jät-
tävänsä tehtävän. Elomaa siirtyi puheenjohtajaksi vara-
puheenjohtajan paikalta.

Elomaa on erityisen voimallisesti hoitanut kansainvä-
lisiä maallikkotuomariyhteyksiä ja on eräs suomalaisis-
ta eurooppalaisen yhteistyön aktiivisimmista toimijoista.

Elomaan vahvuuksiksi arvioidaan laajan kielitaidon li-
säksi muun muassa toimivat henkilösuhteet ja laaja kos-
ketuspinta niin kansainvälisellä kuin suomalaisellakin 
oikeustoimintatasolla. Tätä pidetään tärkeänä, sillä eu-
rooppalaisten maallikkotuomarijärjestöjen yhteistyö on 
voimistumassa, samalla kun eri Euroopan maiden maal-
likkotuomarijärjestöjen kansallisista toimintatavoista ha-
lutaan ammentaa voimaa kansalaisnäkökulmien säilyttä-
miseksi oikeudenjakojärjestelmissä.

Kotimaan toiminnassa uusi puheenjohtaja aikoo pa-
nostaa ruohonjuuritason työhön ja jäsenten palveluun. 
Vaikka maallikkotuomarijärjeselmä Suomessa on lähes 
lopettamisuhkan alla, katsoo uusi puheenjohtaja, ettei 
toivoa ole menetetty.

Tämän lehden sivulla 3 pääkirjoituksessa puheenjoh-
taja muistuttaa, ettei tilanne ole toivoton. 

-Tulevaisuus on suurelta osin omissa käsissämme. 
Meistä riippuu, millaisen kuvan kansalaiset saavat lauta-
miehistä. Luottamus on ansaittava, Elomaa kiteyttää.

Heinänen, herastuomari Kauko Vartiainen, herastuomari 
Helena Sorvo, varapuheenjohtaja lautamies Ralf Asplund 
ja lautamies Anna-Maija Aliranta.
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Unkarin Budapestissa 
kokoontunut ENALJ (Eu-
ropean Network of As-
sociations of Lay Jud-
ges) eli eurooppalaisten 
maallikkotuomarijärjes-
töjen yhteenliittymä 
luo tasi maallikkotuoma-
rijärjestöjen ja yhteisen 
eurooppalaisen järjes-
tön tilaa ja tulevia tehtä-
viä. ENALJ:n puheenjoh-

Neljäntoista maan maallikkotuomariedustajat 
kokoontuivat Unkarissa

Perimmäinen ajatus on kansalaisnäkökulmien ja de-
mokratian säilyttäminen oikeudenkäyntijärjestelmissä. 
Budapestin kokouksessa jatkettiin myös jo vuonna 2009 
alkanutta selkeyttävää keskustelua siitä, mitä mahdolli-
sesti yhteisiä avainkohtia kunkin maan järjestelmistä voi-
si eurooppalaisella tasolla hyödyntää.

Kaksipäiväinen kokous oli tärkeä myös sosiaalisessa 
mielessä. Henkilökohtaiset tapaamiset eri maiden edus-
tajien välillä antoivat tilaa lähempään tutustumiseen. 

Osallistujamaiden edustajien tietoon tuli kokouksen 
aikana myös suomalaisen yhdistyksen eräs tapa tiedot-
taa asioista yhdistyksen ulkopuolellekin. Mukana oli näet 
suomalaisen, syksyllä julkaistavan lautamieselokuvan ku-
vaaja Seppo Ekholm.

Osallistujamaat Budapestissa: Unkari, Bulgaria, Tanska, 
Saksa, Viro, Englanti & Wales, Espanja, Ranska, Italia, Poh-
jois-Irlanti, Itävalta, Suomi, Ruotsi ja Sveitsi. Vuonna 2015 
ENALJ kokoontuu Wienissä Itävallassa ja kokousta isän-
nöi Rainer Sedelmayer.

Budapestissa kokoontuivat kaikkiaan 14 maan maallikkotuomarijärjestöjen edustajat.

Suomen ja Viron virallinen kokousedustus: Vasemmalta herastuomari Matti Laukkanen, lautamies Ralf Asplund, Viron yhdis-
tyksen varapuheenjohtaja Merle Haruoja, järjestösihteeri Anu Heinänen ja Viron yhdistyksen puheenjohtaja Elle Topaasia.

Kokousyleisöä ja takana filmaa suomalaiseen lautamieselokuvaan materiaalia kuvaava Seppo Ekholm. Puheenjohtajistoa.

tajamaa alkaneella kaudella on Belgia ja puheenjohtaja 
Paulette Vercauteren.

Vuonna 2009 Helsingissä nimellä Lay Judge Forum pe-
rustettu eurooppalaiseen yhteistyöhön tähtäävä yhteis-
elin pyrkii vaikuttamaan maallikkotuomareiden aseman 
selkeyttämiseen ja vahvistamiseen kunkin maan oikeus-
käytännössä. 
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Rajat ylittävä rikollisuus oli Kuopiossa 22.3-23.3. jär-
jestettyjen  maallikkotuomaripäivien koulutuspäivän 
yleisaiheena. Mielenkiintoista omaksuttavaa oli jaos-
sa tälläkin kertaa, aihetta pidettiin varsin ajankohtaise-
na ja savolaiseen Suomeen maantieteellisestikin varsin 
sopivana. 

Mielenkiintoiseksi voi arvioida myös kysymystä, py-
syykö maallikkotuomari- eli lautamiesjärjestelmä tule-
vaisuudessa osana suomalaista oikeuskäytäntöä.

Hallitusneuvos Heikki Liljeroos antoi puheenvuoros-
saan ymmärtää, että ennemmin tai hiukan myöhem-
min maallikkotuomarijärjestelmä katoaa Suomesta. 

Päivien avauspuheenvuoron käyttänyt Suomen 
Maallikkotuomarit ry:n puheenjohtajajana viimeistä 
päivää toiminut herastuomari Matti Laukkanen kritisoi  
rajusti lautamiesjärjestelmään kohdistuneita alasajo-
hankkeita ja muistutti, että oikeudenhoitojärjestelmä 
on kansalaisia varten. Laadukkaita koulutusluentoja 
hän sen sijaan kehui.

-Meillä on ollut vuodesta vuoteen kunnia saada lu-
ennoitsijoiksemme erityisalojensa huippuosaajia ja se 
tulee näkymään myös tämän päivän koulutuksellises-
sa osuudessa. 

Pidänkin maallikkotuomareiden eräänä tärkeistä 
vahvuuksista jatkuvan kouluttautumisen ja ajan virras-
sa pysymisen. 

”En kiitä kansanedustuslaitostamme”

-Kiitän tässä yhteydessä oikeusministeriötä ja käräjä-
oikeutta siitä panoksesta, jolla ne ovat vuosien myötä 
osallistuneet yhdistyksemme elinvoimaisuuden säilyt-
tämiseen. 

-Kansanedustuslaitoksemme ei ole kiitosta ansain-
nut, kiitän sitä sitten kun päättäjämme ovat oikeasti 
paneutuneet suomalaisen oikeudenhoidon kulmaki-
ven eli  maallikkotuomarijärjestelmän säilyttämistoi-
menpiteisiin lainsäädäntätoimien avulla, Laukkanen 

ruoti. Hän arvioi maallikkotuomarijärjestelmän ole-
massaolon turvaamisen olevan suuressa määrin eu-
rooppalaisten maallikkotuomariyhdistysten tiivistyvän 
yhteistyön varassa.

-Kansalaisnäkökulmat on saatava esiin. Jos ne huka-
taan, saattaa kansalaisten oikeuskäsitys kadota oikeu-
denhoidosta kokonaan. 

-On muistettava, että oikeudenhoitojärjestelmä on 
kansalaisia varten. Eikä niin, että kansalaiset ovat oi-
keudenhoitojärjestelmää varten.

-Muistutan, että suomalaisten maallikkotuoma-
reiden asema oikeudenjakojärjestelmässä on para-
doksaalinen, suorastaan järjenvastainen: kansalaiset 
haluavat sen säilyvän, mutta valtiovallan myötävaiku-
tuksella ja säästövaatimuksilla sen olemassaolo on ky-
seenalaistettu. 

-Kun yhteiskunta kansainvälistyy, rikollisuus on 
kansainvälistä, eikö oikeudenhoitojärjestelmiä pitäi-
si päinvastoin vahvistaa ja kansalaisnäkökulmia lisätä, 
Laukkanen kysyi.

-Erittäin pelottavalta tuntuu ajatus, että suomalai-
nen maallikkotuomarijärjestelmä ajettaisiin kokonaan 
alas. Jos niin kävisi, olisi puhe demokraattisesta oikeu-
denjakojärjestelmästä vain kimppu kauniita sanoja.

-Tämän vuoden näkymistä mainitsen että järjestönä 
osallistumme perustettavan maallikkotuomarijärjestö 
-organisaation jatkoperustamistoimenpiteisiin tämän 
kevään aikana EU-maallikkotuomarikokouksessa joka 
järjestetään Budapestissa toukokuussa.

-Tuon kokouksen tavoite on vaikuttaa siihen, että 
tuomioistuinten toimintatapa- muutoksien yhteydes-
sä vahvistetaan ja vakiinnutetaan maallikkotuomarei-
den osuutta oikeudenjäseninä kaikissa EU maissa. 

-Käytössä olevin resurssein tuetaan Viron, Latvian ja 
Liettuan lautamiesten yhdistystoiminnan järjestäyty-
mistä muun EU:n alueen tasolle, kuvasi Laukkanen joi-
takin eurooppalaisen yhteistyön päämääriä.

Hallitusneuvos Heikki Liljeroos puhui rahasta

Hallitusneuvos Heikki Liljeroos kertoi oikeusministeriön puheenvuorossaan 
ajankohtaisista muutoksista eikä yllätys ollut se, että kysymys on rahasta. Lilje-
roos arveli tietävänsä että palkkioiden pieni koko on ahdistanut lautamiehiä ja 
muistutti, että nyt ovat edessä uudet säästötarpeet ja leikkaukset.

-Valtiontaloudessa etsitään säästöjä. Nyt puhutaan uusista leikkauksista. Koh-
distuvatko ne oikeusministeriön hallinnonalaan, ratkeaa. Liljeroosin terveiset ei-
vät aiemmista poikenneet, maallikkotuomareiden kannalta surullisia viestejä, 
nyt vain hiukan vahvistettuina. 

-Rahaa ei ole näköpiirissä, toimenpiteitä tarvitaan ja niitä tehdään. Muutos on 
välttämätöntä, muutos suuntaan tai toiseen. Kaikilla hallinnonaloilla muutos on 
välttämätöntä, mutta uusiakin mahdollisuuksia on.

-Sähköisen toiminnan lisääntyminen ja siirtyminen paperittomaan maail-
maan, Liljeroos listasi säätämisen tapoja. Tavoitteita on lyhyen, keskipitkän ja 
pitkän aikavälin jaksoilla, hän sanoi.

Tarkastelun kohteena tulevaisuudessa ovat muun muassa ”yksinkertaisem-
pien” ns. summaaristen velkomusasioiden hoito, ne vievät noin 200 henkilötyö-
vuotta.

Käräjäoikeusverkostoa katsellaan tarkasti, käräjäoikeuksien lukumäärä tulee 
vähenemään ja oikeudenkäyntimaksut nousemaan.

-Työryhmä miettii maksujärjestelmän uudistamista ja tuomioistuinlinjojen yh-
distämistä selvitellään. Nämä ovat isoja asioita, yksimielisiä näkemyksiä ei ole. 
Myös videoneuvottelujärjestelmää laajennetaan. 

Liljeroos arvioi, että  pitkällä tähtäimellä lautamiesjärjestelmästä on luovut-
tava.

-Eduskunta on kuullut asiantuntijoita, myös maallikkotuomareita. Loppulau-
sunnot ovat eduskunnassa.

Rikosylikomisario Harri Alhainen kertoi rajat ylittävän rikollisuuden 
olemuksesta

Rikosylikomisario Harri Alhainen keskusrikospoliisin tutkintaosastosta Joensuus-
ta selvitti liikkuvan, rajat ylittävän rikollisuuden rikostyyppien tilaa ja muutosta.

-Aktiivisimmat liikkuvat järjestäytyneen rikollisuuden ryhmät, jotka toimivat 
Suomessa vuonna 2012 tulivat Liettuasta, Virosta ja Romaniasta. Liikkuvien ri-
kollisryhmien toiminta Suomessa vuonna 2012 keskittyi pääasiassa omaisuusri-
kollisuuteen, Alhainen selvitti.

-Kesä- ja syyskuun aikana 2012 tehtiin eri puolella Suomea noin1500 asun-
tomurtoa. Murrot tehtiin yleensä päiväsaikaan ja asuntomurrot keskittyivät Päi-
jät-Hämeen, Kanta-Hämeen, Satakunnan, Varsinais-Suomen sekä Savon alueel-
le. Elo- ja syyskuun aikana otettiin Suomessa kiinni viisi erillistä liettualaisryhmää, 
joihin kuului 4-5 miestä/ryhmä.

Esimerkkinä Alhainen kertoi, että tekijät oleskelivat Suomessa 2-4 viikkoa ker-
rallaan majoittuen sivummalla sijaitseviin lomakyliin eri puolella Suomea. Teki-
jöiden käytössä oli yleensä vuokra-auto, joka oli vuokrattu Liettuasta ja ajoneu-
vo oli Liettuan kilvissä.

-Suomeen tultiin tekemään rikoksia pääasiallisesti autolla Helsingin ja  Turun 
satamien kautta. Lisäksi etenkin asuntomurtojoukkioiden tekemissä jutuissa ha-
vaittiin maahantuloja sekä poistumisia Pohjoisen kautta (Haaparanta- Tornio) 
alueelta. 

-Ajoneuvoina käytettiin pääasiallisesti lähtömaan rekisterikilvillä varustettuja 
ajoneuvoja, jotka olivat joko yksityisomistuksessa tai vuokrattuja (etenkin liettu-
alaiset suosivat vuokra-autoja).

-Romanialaisten havaittiin ostaneen/käyttäneen etenkin Liettuan sekä Suo-
men rekisterissä olevia ajoneuvoja.

-Keikkapaikkoja tiedusteltiin huolellisesti  jopa kuukausia/viikkoja aiemmin 
sekä uudestaan muutama vuorokausia ennen keikkaa. Tiedustelijat olivat yleen-
sä eri henkilöitä kuin itse keikan suorittajat (etenkin ryöstöissä). Tekijät piilottivat 

Rajat ylittävä rikollisuus koulutusluentojen yleisaiheena

Heikki Liljeroos.

Harri Alhainen.

Rivistö arvovaltaisia luennoitsijoita, ajan hermolta.
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rikoksella saadun omaisuuden mahdollisimman nopeasti teon jälkeen esim.  
majoituspaikkansa ympäristöön metsään tai keikkapaikan läheisyyteen, 
yleensä ennalta katsottuun paikkaan. Keikan jälkeen tekijät poistuivat maas-
ta ilman saalista.

-Yleensä muutama päivä keikan jälkeen maahan tulivat rikossaaliin nouta-
jat, jotka eivät ole olleet mukana itse keikassa tai jos kyseessä oli ollut pitem-
piaikainen toiminta, oli saalis kuljetettu pois Suomesta rekkojen mukana tai 
joissain tapauksissa on lähtömaasta tullut erikseen henkilö noutamaan tava-
raa (perustuu 2012 asuntomurtojuttujen tutkinnan yhteydessä tehtyihin ha-
vaintoihin).

Alhaisen selvitys antoi ymmärtää, että kaikki mikä on selkeästi rahanalais-
ta ja rahaksi kätevästi muutettavissa on rikollisten kohteena. Ostajakunnas-
ta ei ole pulaa.

Sekin tuli luennosta selväksi, että ammattirikollisilla on samankaltainen va-
paan liikkuvuuden oikeus kuten tavallisillakin taapertajilla. Ja sekin tuli selväk-
si, että jos viisumivapaus Venäjän rajan ylittämisessä näkee päivänvalon, on 
seurauksena rikosryväs.

Henkilötodistuksen arvo vähenee, sanoi professori Matti Tolvanen

Itä-Suomen yliopistosta professori Matti Tolvanen luennoi Todistelun eri 
muodoista. 

Miten todistelu on muuttunut tai muuttumassa? Tolvasen näkemyksen mu-
kaan henkilötodistelujen painoarvo vähenee, kun ihmiset tuppaavat valehte-
lemaan. 

-Henkilötodistaminen on muutenkin epävarmaa. Harmeja ovat tuoneet 
myös maasta poistuvat todistajat.

Sen sijaan videoinnit, tallennukset kuulemistilaisuudessa lisääntyvät. 
Tolvasen mukaan kansalaisten yhteisöllisyys on heikentynyt ja vähentynyt. 

Se merkitsee sitä, että teknisen tutkinnan painoarvo kasvaa. Analyysimenetel-
mät kehittyvät ja erilaisen teknisen tutkinnan tuottama lopputulos on henki-
lötodistelua luotettavampi.

Tulevaisuus tuo myös etäyhteystodistelun.

Hovioikeuden presidentti Olavi Snellman

Hovioikeuden presidentti Olavi Snellman käsitteli aihetta ”Mihin tuleva oi-
keusturvauudistus vaikuttaa?” 

-Se vaikuttaa kaikkeen, Snellman totesi ja muistutti että lähemmin tarkas-
teltuna oikeusturvauudistuksen vaikutukset kokonaisprosessiin ovat suuria ja 
vaikuttavat myös maallikkotuomareihin. 

Kansalainen, ainakaan lakien puitteissa suurin piirtein elävä, tuskin kokee 
vaikutuksia järisyttäviä, antoi Snellman ymmärtää. Hänen mukaansa jatkokä-
sittelylupamenettely on toiminut todella hyvin. Snellman myös muistutti, että 
hovioikeus on kontrollituomioistuin joka voi korjata epäkorrekteja tuomioita. 

-Hovioikeus on käytännössä viimeinen oikeusaste.
Lainkäyttöjärjestelmän lähtökohtana tulee olla kaikissa asioissa se, että 

asiat ratkaistaan jo ensimmäisessä oikeusasteessa mahdollisimman laaduk-
kaasti. Tähän nähden valituslupa- ja jatkokäsittelylupajärjestelmien nykyistä 
laajempi käyttöönottaminen muutoksenhakuvaiheessa on perusteltua pyrit-
täessä oikeudenhoidon uudistamiseen ja eri oikeusasteiden välisten roolien 
selkeyttämiseen.

Tulevaisuus on lähellä, muistutti laamanni Hannu Lindgren

Laamanni Hannu Lindgren syväluotasi Pohjois-Savon käräjäoikeuden histo-
riaa alkujuurista tähän päivään ja arvioi hiukan huomistakin tilannetta. 

-Kuopiossa on ollut raastuvanoikeus vuodesta 1816, Iisalmessa vuodesta 
1891.

Molemmissa on ollut myös kihlakunnanoikeus.
-Varkaudessa, Suonenjoella, Nilsiässä ja Pielevedellä 

on ollut kihlakunnanoikeus.
Käräjäoikeusuudistuksessa vuonna 1993 hävisi Suo-

nenjoen tuomiokunta ja Nilsiän käräjäoikeus yhdistet-
tiin Kuopioon vuonna 2006. 

Kuopion, Iisalmen ja Varkauden käräjäoikeudesta 
muodostettiin 1.1. 2010 Pohjois-Savon käräjäoikeus. 
Se toimii tänään neljässä kansliassa: Kuopiossa, Nilsiäs-
sä, Iisalmessa ja Varkaudessa. 

-Niistä vain Iisalmi on pysyvä kanslia, Nilsiä lakkaa 
vuonna 2014, Varkaus ehkä vuonna 2019, Lindgren 
selvitti.

Pohjois-Savon käräjäoikeuden alueella on tänään 20 
kuntaa ja väestöpohja on noin 250 000 asukasta. Lau-
tamiehiä on 86. Henkilökuntaa Pohjois-Savon käräjäoi-
keudessa on noin 95.

Käräjäoikeuteen saapuu vuodessa noin 27 500 asi-
aa. Vuonna 2013 ratkaistiin 2350 rikosasiaa, joista 150 
lautamieskokoonpanossa. Suurin asiaryhmä Pohjois-
Savon käräjäoikeudessa (maan seitsemänneksi suu-
rin käräjäoikeus) on ns. summaariset asiat, joissa teh-
tiin 20 800 ratkaisua.

Entä tulevaisuus? 

-Tulevaisuudessa on Savo-Karjalan käräjäoikeus, is-
tuntopaikkoina Kuopio, Joensuu ja Mikkeli ja videoyh-
teyksiä eri paikkakunnille.

Lisäksi laamanni Lindgrenin mukaan tulevaisuudes-
sa (mikä ei ole kaukana) on Suomessa 11 käräjäoikeut-
ta, summaariset asiat on siirretty ulosottoon, muutok-
senhakua hovioikeuteen on rajoitettu eikä lautamiehiä 
enää ole.

Matti Tolvanen.

Olavi Snellman.

Hannu Lindgren.

Eteläisen Suomen aktiivisia osallistujia.
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Käräjätuomari osas-
tonjohtaja Hannu 
Laitinen kertoi ve-
näläisen kiinteistö-
kaupan kiemuroista 
ja painotti, että kiin-
teistökaupassa tar-
vitaan luotettava 
avustaja.

”Kiinteistöjen kir-
jaamisasiat kuului-
vat käräjäoikeuk-
sille vuoden 2009 
loppuun asti, jolloin 
ne siirrettiin maan-
mittauslaitokseen. 
Ennen siirtoa osal-
listuin vuosia oikeus-

Kuitenkin vielä viime vuosikymmenellä valtio omisti 
maasta edelleen 95 prosenttia, minkä oletan vaikuttavan 
siihen, että myytävää kiinteää omaisuutta ei Venäjällä ole 
niin paljon kuin voisi kuvitella ja siihen, että kiinteistöjen 
hinnat ovat siellä Suomeen verrattuna yllättävän korkei-
ta. 

Nämäkin seikat houkuttelevat venäläisiä hankkimaan 
maata Suomesta samoin kuin se, että Venäjällä on edel-
leen varsin raskas byrokratia, joka estää joustavaa vaih-
dantaa, ja se, että oikeusjärjestelmän luotettavuus ei ole 
länsimaisella tasolla.

Eräs perustavaa laatua oleva ero Suomen ja Venäjän 
kiinteistökäsitteiden välillä on, että Venäjällä luetaan 
kiinteistöiksi myös rakennukset ja huoneistot, joita meillä 
pidetään lähtökohtaisesti kiinteistön ainesosina. Jos siis 
Venäjältä ostaa kerrostalosta huoneiston, on haettava 
omistusoikeuden kirjaus rekisterivirastosta. 

Tällaista järjestelmää on pohdittu meilläkin, ainakin 
ulosottoviranomaiset olisivat tyytyväisiä, jos virallisista 
rekistereistä löytyisi suoraan asunto-osakkeiden omis-
taja. Venäjällä kuten ei yleensä muuallakaan maailmas-
sa ole meikäläisen asunto-osakeyhtiön kaltaista järjestel-
mää, jossa omistetaan vain osakkeita, jotka oikeuttavat 
huoneiston hallintaan.

Yksityistäminen oli viranomaistenkin kannalta edul-
lista, koska on paljon suotavampaa, että huoneistojen 
omistus on yksityisillä, jolloin heillä on syy huolehtia val-
tion sijasta myös kerrostalon kunnosta.

”Suuri maa, suuret ongelmat”

Kun kirjauskohteita on Venäjällä enemmän, on myös kir-
jausasioiden määrät valtavia. Kun Suomessa kirjataan 
lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin vuosittain noin puo-
li miljoonaa asiaa, kertoivat venäläiset isännät joskus vii-
me vuosikymmenen puolessa välissä siellä käydessäni 
pelkästään Moskovassa kirjattavan vuosittain 10 miljoo-
naa asiaa. Venäläiset sanovatkin usein: ”Suuri maa, suu-
ret ongelmat”.

Edellä sanoin, että venäläisilläkin on vaikeuksia maan 
hankinnassa Venäjältä. Vielä suurempia ongelmia koh-
taa venäjää taitamaton ulkomaalainen, jolla ei ole paikal-
lisesta oikeusjärjestelmästä hajuakaan. Kiinteistönvälit-
täjän käyttämisessä on ongelmana se, ettei toiminta ole 
luvanvaraista eikä kiinteistönvälitystoimintaa ole sään-
nelty. Edustajan käyttämisessä suositellaan venäläisten 
tekemässä oppaassakin huolellisuutta. Rekisteröinnissä 
voidaan käyttää viranomaisapuna notaaria, mutta tämä 
ei tunne kohdetta eikä sen arvoa.

Venäjällä kaikki kiinteistöt eivät ole lainkaan vaihdan-
takelpoisia. Osan kiinteistöjen vaihdantakelpoisuus on 
siten rajoitettu, että vain tietyt henkilöryhmät voivat 
niitä hankkia, tai siten, että niitä voi ainoastaan vuokra-

Käräjätuomari Hannu Laitinen: 

Venäläinen kiinteistönkauppa

ministeriön ja Venäjän viranomaisten väliseen yhteis-
työhön, jossa yhtenä pyrkimyksenä oli kehittää Venäjän 
maanhallintajärjestelmää. 

Yhteistyö vaati lukuisia vierailuja Venäjälle ja vierailut 
olivat tarpeen, koska tosiasia on, että ensi kosketuksel-
la Venäjän järjestelmästä ei ymmärrä mitään. Tuttavuus-
suhteet auttavat myös paljon venäläisten kanssa neu-
voteltaessa. Venäjän kiinteistöjärjestelmä eroaa suuresti 
suomalaisesta ja termitkin tarkoittavat eri asioita.

Kerran Solovetskissa Karjalan rekisterilaitoksen päällik-
kö ehdotti, että tehtäisiin esitteet kiinteistön hankinnas-
ta Suomessa ja Venäjällä. Tähän aikaan venäläisiä oli jo al-
kanut kiinnostaa kiinteistöjen hankkiminen Suomesta ja 
saattoi Suomessakin olla jonkin verran kiinnostusta saada 
selkoa etenkin siitä, onko mahdollista hankkia kiinteistö-
jä lähinnä luovuteltu alueelta. Vein viestiä oikeusministe-
riöön ja niin sitten esitteet valmistuivat 2008. Osapuolina 
olivat ulkoasiain- ja oikeusministeriö ja Maanmittauslai-
tos Suomen puolelta sekä Federaation rekisterilaitoksen 
Karjalan tasavallan hallinto, Federaation kiinteistökatas-
teriviraston Karjalan tasavallan hallinto ja Karjalan tasa-
vallan lakimiesliitto Venäjän puolelta.

”Avaruusaluskin voi olla kiinteistö”

Kiinteistöihin liittyvien oikeuksien rekisteröinti on Venä-
jällä rekisterilaitoksella (Rosregistratsija) ja maanmittaus-
puoli katesterivirastolla (Rosnedvizhimost). Venäjän sa-
na nedvizhimost (kiinteistö) voidaan kääntää ilmaisulla 
”se, joka ei liiku”. Omituista on, että avaruusaluskin voi ol-
la kiinteistö.

Neuvostoliiton aikana ei kiinteistörekisterillä ollut tar-
vetta, koska valtio omisti maan. Neuvostoliiton luhistut-
tua maaomaisuutta alettiin yksityistämään etenkin alu-
een haltijoille. 

Hannu Laitinen.
Keskellä Pohjois-Savon käräjäoikeuden laamanni Hannu Lindgren  sekä osastonjohtaja Hannu Laitinen Iisalmesta  ja  
Lautamiespäivien-2014 toimikunnan pj. ht. Arja Päivinen taputtivat kuuntelijajoukon kanssa ansiokkaalle luennolle.

Osallistujia kuuntelemassa luentoja  Kymen, Lapin, Oulun ja Länsi-Uusimaan alueilta. 



1514

 

Puuta maailman huipulta
Ympäristöä ja ihmistä kunnioittavaa puunjalostusta 
asiakkaiden ja luonnon ehdoilla.

Ostamme puuta ympäri vuoden,
pyydä tarjous leimikostasi.

ta. Vuokrasopimuksen enimmäispituus Venäjällä on 49 
vuotta, kun meillä enimmäispituus on yleensä 100 vuot-
ta.

Venäläinen kiinteistötunnus on muuten suomalaista 
perua (Suomessa kiinteistötunnuksen muodostaa neli-
osainen numerosarja esim. 140-8-20-21). Venäjällä, kun 
maa on isompi, on muistaakseni viisiosainen sarja, jossa 
ensimmäinen numero-osa tarkoittaa aluetta (oblast). Kar-
jalan oblastin numero on 10.

Ulkomaalaisten oikeus hankkia kiinteistöjä 
rajoitettua

Ulkomaalaisen oikeus hankkia kiinteistöjä Venäjältä on 
huomattavasti rajoitetumpaa kun venäläisen oikeus. Eni-
ten keskustelua Suomessa on herättänyt hankkimisra-
joitus ns. raja-alueilta, jonka alueen silloinen presidentti 
Dmitri Medvedjev vihdoinkin ukaasilla 9.1.2011 vahvisti. 

Aikaisemmin alueesta ei ollut varmuutta, mistä aiheu-
tui se vaara, että, mikäli oli hankkinut kiinteistön alueelta, 
joka sittemmin vahvistettiin raja-alueeksi, kauppa mitä-
töityi. En tiedä, miten näille tapauksille on käynyt. 

Epäselvää myös on, ainakin minulle, koskeeko raja-alu-
eiden ulkomaalaisomistuskielto kaikkea kiinteistöomis-
tusta, siis esimerkiksi myös huoneistoja ja rakennuksia.

Karjalan oblast käsittää Vienan ja Aunuksen Karjalan ja 
luovutetun alueen, ei kuitenkaan Karjalan kannasta. Kuo-
la ei kuulu Karjalaan eikä esim. Solovetskin saaristo Vie-
nan merellä.

Raja-alueeksi on vahvistettu Karjalasta Belomorskin, 
Kalevalan, Kemin, Lahdenpohjan, Louhen, Mujejärven ja 
Suojärven piirit sekä Kostamuksen ja Sortavalan kaupun-
git. 

Kemin kohdalla raja-alue siis ulottuu Vienan mereen 
saakka. Ihmeellistä on, että Käkisalmen piiri jää listan ul-
kopuolelle. Venäjällä on tietenkin raja-alueeksi luokitel-
tuja alueita muuallakin runsaasti. Leningradin alueel-
la raja-alueeksi on merkitty muun ohessa Viipurin piiri ja 
Murmanskin alueella Petsamon piiri (Petsengski rajon).

Ulkomaalaisten oikeutta omistaa kiinteistöjä on myös 
muulla tavoin rajoitettu. Ulkomaalaiset eivät saa raja-alu-
eiden ulkopuolellakaan omistaa  maataloustuotantoon 
tarkoitettuja maakiinteistöjä lukuun ottamatta ”maatalo-
usmaakiinteistöjä, joiden käyttötarkoitukseksi on merkit-
ty henkilökohtainen apu- ja mökkitalouden pito, puutar-
hanhoito, karjanhoito ja kasvimaaviljely”. 

Tämä tarkoittaa esimerkiksi kesämökkiä. Metsän omis-
taminen on ollut myös kiellettyä ellei sitten uusi metsäla-
ki ole tuonut muutosta asiaan. Maakiinteistöjen vuokraa-
minen on kuitenkin ollut sallittua.

Tarvitaan luotettava avustaja

Vaikka kysymyksessä olisi kohde, jonka ulkomaalainen 
voi hankkia, kaupan muotomääräykset poikkeavat huo-
mattavasti suomalaisesta järjestelmästä ja ovat huomat-
tavan byrokraattisempia. Oppaassa kiinteistön hankin-
nasta Venäjältäkin sanotaan esimerkiksi kohdassa, jossa 
on kysymys valtion tai kunnan omistamien maakiinteis-
töjen hankkimisesta, että menettely on niin mutkikas, et-
tei menettelyn selostaminen kirjasessa ole mahdollista.

Jos aikoo hankkia Venäjältä kiinteää omaisuutta, suo-
sittelen paikallisen asianajajan tai muun luotettavan 
avustajan käyttämistä. Näin varmaan ovat tehneet suo-
malaiset yritykset, joilla on liiketoimintaa Venäjällä. Luu-
len, että hankinta on usein tehty Venäjälle rekisteröidyn 
tytäryhtiön avulla.

Edellä esitetystä käy ilmi, ettei kiinteistön hankinta toi-
saalta Suomesta ja toisaalta Venäjältä ole tasapainossa 
eikä suomalaisten mahdollisuudet kiinteistön hankin-
taan Venäjältä ole samalla tasolla kuin venäläisten mah-
dollisuudet hankkia kiinteistö Suomesta.

Erilaiset järjestelmät

”Lopuksi vielä kertomus järjestelmien erilaisuudesta. Ai-
kanaan eräässä kokouksessa venäläinen osapuoli tinka-
si vastausta kysymykseen, miten meillä menetellään, kun 
rakennetaan toisen maalle. Olimme kysymyksestä ih-
meissämme, kun ei sellaista Suomessa juuri tapahdu. 

Tilanne on Venäjällä kuitenkin aivan erilainen, kun 
Moskovan ja Pietarinkin lähiöissä tällaista on tapahtunut 
merkittävässä määrin. Venäläisen arbitraatiotuomioistui-
men tuomari kertoi myöhemmin, että on tapauksia, jois-
sa henkilö on tehnyt talonsa valtion tai kunnan maalle. 

Kun sitten haetaan häätöä, rakentaja nostaa vasta-
kanteen, jossa vaatii omistusoikeuden vahvistamista ta-
lon pihapiirin maahan. Tuomioistuin voi sitten vahvistaa 
omistusoikeuden, jos kysymyksessä ei ole alue, jolle ei 
saa rakentaa, esimerkiksi luonnonsuojelualue.
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Maallikkotuomaripäivien iltaohjelmaan kuului kau-
pungin vastaanotto ja iltajuhla. Kuopion kaupungin-
talolla kaupunginjohtaja farmasian tohtori Petteri Pa-
ronen esitteli maallikkotuomariväelle kaupungintalon 
juhlasalia ja kertoi talon historiasta. Kynttilää ei Paro-
nen vakan alle laittanut kaupungin elinkeinoelämää ja 
muutakaan olemista kuvaillessaan. Parosen suorasa-
naisten kehujen mukaan yli sadan tuhannen asukkaan 
Kuopio on sekä elinkeinoelämänsä että sosiaalisen hy-
vän osalta kehittyvä kaupunki, jonka väkiluku hiljal-
leen kasvaa. Kaikkiaan Kuopion seuduksi laskettavalla 
alueella on asukkaita yli 131 000. 

Kaupungin visio, eli näkemys tulevaisuuteen kertoo, 
että vuonna 2020 Kuopio on 150 000 asukkaan elä-
vä ja kansainvälinen yliopistokaupunki, jossa on vah-
va yhdessä tekemisen henki. Nämäkin sisältyivät kau-
pungintalolla vieraiden saamaan henkisten eväiden 
pakettiin.

Kaupungintalolla vastaanotto 
-hotellilla tanssittiin

Kuopion kaupungintalo sijaitsee Kuopion keskustassa 
torin laidalla Multimäen kaupunginosassa. Kaupungin-
talon rakentaminen alkoi vuonna 1882 ja talo valmistui 
1886. Talon ovat suunnitelleet F. A. Sjöström ja J. Sten-
bäck. Talon suunnittelu käynnistyi jo vuonna 1875.

Kaupungintalo on ollut monenlaisessa käytössä. Ta-
lossa on ollut muun muassa palokunnan ruiskuhuone, 
huutokauppasali, kirjasto lukusaleineen ja tornissa päi-
vysti palovartija. Kaupunginkanslian henkilökunnan 
nykyiset sosiaalitilat olivat aikoinaan vankikoppeja.

Iltajuhlassa Hotelli Atlaksen tiloissa toimittiin perintei-
sin menoin: Laatuisan ilta-aterian jälkeen Jukka Ohra-
aho musisoi, lauloi ja maallikkotuomarit tanssivat. Il-
tajuhla on perinteisesti ollut tutustumistilaisuus eri 
puolilta Suomea tulleiden luento- ja kokousvieraiden 
kesken.

Herastuomari Matti 
Laukkanen luovutti kuopion 
kaupunginjohtaja Petteri 
Paroselle yhdistyksen standaarin 
ja historiikin.

Kuopion kaupunki 
tarjosi vastaanotollaan 

maallikkotuomareille 
herkullisen iltapalan.
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Kuopiossa järjestettyjen 
lautamies- eli maallik-
kotuomaripäivien kaikki 
osallistujat olisivat mah-
tuneet kirkkoon eikä oli-
si tehnyt tiukkaakaan, is-
tumapaikkoja Kuopion 
tuomiokirkossa on nä-
et noin 1400. Marian-
päivän lautamieshar-
tauteen 23.3. osallistui 
vajaat 30 maallikkotuo-
maria. Lautamieskirk-
ko on perinteinen lauta-
miespäivien tapahtuma. 
Vaikka useinkaan se ei 
ole ollut yleisömenestys, 
on se kuitenkin tärkeä ja 

Lautamieskirkko on perinteinen lautamiespäivien yhteyteen kuuluva hartaus- ja hiljentymistuokio.

Maallikkotuomareiden hartaushetki Kuopion tuomiokirkossa
kantava osa lautamiespäivien ohjelmaa. Hartaushetki on 
pysähtymis- ja hiljentymistapahtuma tiiviin kokousohjel-
man lomassa. Lautamieskirkko, kuten hartaustilaisuut-
ta kutsutaan, on räätälöity lautamiehille ja niin oli nytkin.

Liturgina toiminut tuomiorovasti Ilpo Rannankari liitti 
hartaushetken puheessaan yhteen sekä kirkon että lauta-
miesten tehtäviä muistuttamalla että molempien osa on 
olla heikommassa asemassa olevien suojelija. 

-Lautamiehet ovat arjen keskellä olevien ihmisten 
edustajia, Rannankari totesi. 

Hartaustilaisuuden urkurina oli Anu Pulkkinen ja kant-
torina Anna Kosola.

Hiippakunnan keskuskirkko

Kuopion Vahtivuoren mäellä sijaitseva tuomiokirkko on 
viides kirkko ’Kuopion niemellä’. Ensimmäinen valmis-
tui vuonna 1552. Nykyisen kirkon rakennustyöt aloitet-
tiin vuonna 1806 rakennusmestari Jacob Rijfin johdolla, 
ja töitä jatkettiin vuoteen 1808 saakka, jolloin Suomen so-
ta keskeytti työt. Kirkko valmistui vuonna 1816.

Tuomiokirkko on Kuopion hiippakunnan keskuskirk-
ko. Se on tyyliltään uusklassinen. Siinä on eräitä vanhasta 
kirkkoarkkitehtuurista ja liturgisesta perinteestä poikke-
avia piirteitä, joiden perustelu oli käytännöllinen. Kirkon 
pääsisäänkäynti haluttiin sijoittaa kohti silloista Kuopion 
toria ja satamaa. Tästä syystä alttari on sijoitettu kirkon 
länsipäätyyn. 

Myös saarnatuoli on poikkeavalla paikalla, kuorin poh-
joisseinällä. Kirkkosalin kokonaispinta-ala on 1060 neliö-
metriä ja istumapaikkoja on noin1400 hengelle.

Tuomiorovasti Ilpo Rannanka-
ri. Marian ilmestyspäivän litur-
ginen väri on valkoinen.

Tilaisuuden lopuksi maallikkotuomariyhdistyksen puheen-
johtaja herastuomari Matti Laukkanen luovutti Rannankaril-
le muistoksi ja kiitokseksi lautamieshistoriikin.

Maallikkotuomareiden Koulutuspäivät 13. - 15.9.2014 Silja Serenadella
Lauantai 13.9.2014 Olympiaterminaali, Tallink Silja m/s Serenade

11.45- Maihinnousukorttien jako, Matkapojat Oy

12.00-12.50 Seminaaritila Atlantis Palace, kansi 7 Avajaiskahvit seminaaritilan aulassa

Päivän teema: Rajat ylittävä rikollisuus
 
13.00 Koulutuspäivien avaus, puheenjohtaja 
13.10 “Oikeuskansleri tuomioistuinten valvojana”?  
 Oikeusvalvontaosasto os. pääll. Petri Martikainen  
13.40 “Suomen turvallisuustilanne - uhkakuvat Suojelupoliisin toimintasektorilta” 
 Turvallisuus- ja alueyksikön päällikkö Kari Harju 
11.10 Rajat ylittävä rikollisuus Rajavartioston arjessa 
 oikeudellisen osaston osastopäällikkö, hallitusneuvos Ari-Pekka Koivisto
14.40 TAUKO 30 min/ Hyttien vastaanotto
15.10 “Ensikertalainen” -jaksot ja tuomioalennukset törkeistä rikostuomioista
 rik.oik.professori Matti Tolvanen Joensuun yliopisto
15.40 Kenen etu ovat ”alennusjaksot” tuomioissa - onko se oikeudenmukaisuutta?
 Os.joht. Hannu Laitinen, Pohjois-Savon KO
16.10  Haastamien ulkomailta, Osaston johtaja Matti Palojärvi Helsingin KO
16.30 Onko nykyiset menettelytavat eduskuntaa tyydyttävällä tasolla? 
 Kansanedustaja Kari Tolvanen
16.50  Muistamiset ja esittelyt. x-hallituksen jäsenet ja muut ansioituneet
17.00  Koulutuspäivien päättäminen puheenjohtaja 
17.30  Buffet -illallinen kannella 6.
20.00-22.00 Lautamiestanssit kansi 13, New York-baari, ht Jukka Ohra-aho

========================== 
Sunnuntai 14.9.2014

7.00-9.30  Meriaamiainen, Buffet Serenade, kansi 6
9.40 Laiva saapuu Tukholmaan Värtanin satamaan
10.00-12.30 Vierailukohteet: Tukholma Raja - Tulli - Poliisi ja Toinen kohde on kaupngintalo.
12.30  Seminaaritila Atlantis Palace, kansi 7 
12.30-13.15 Päiväkahvitarjoilu itsepalveluna
13.15 Arpajaiset

Päivän teema: Muutokset ravistelevat oikeusjärjestelmää

13.25 Koulutuspäivien avaus puheenjohtaja 
13.30  Milloin keskittäminen esim. juristimonopoliksi uhkaa demokratiaa?
 prof. Matti Tolvanen Joensuun yliopisto
14.00 Tutkintavastuun siirtyminen syyttäjille
 VKS -virasto valtionsyyttäjä Juha-Matti Hämäläinen tai ap.VKS Jorma Kalske
14.30 Pohjoisen laatuhanke - mikä se on ja miten se toimii?
 Lapin KO:n käräjätuomari Tuula Hiukka-Poikela
15.00 TAUKO 30 min
15.30 Yhdistykset esittäytyvät: Rovaniemen LMP 2015 lautamiestoimikunta
15.40 Oikeuslaitosmuutoksen nykytilanne
 Ap.os.pääll. Heikki Liljeroos, OM
16.10 Mikä on Koulutusyksikön tehtävä OM:ssä ja tuomioistuin kentässä.
 koulutuspäällikkö Jorma Hirvonen, OM
16.30 Keskustelufoorumi
 Paneeli: luennoitsijat / yleisö / kirjalliset kysymykset
16.50 Koulutuspäivien päättäminen, puheenjohtaja 
17.30 Buffet -illallinen  kannella 6 
20.00-22.00 Lautamiestanssit kansi 13, New York -baari, ht Jukka Ohra-aho

Maanantaina 15.9.2014 noin klo 9.55 laiva saapuu Helsingissä satamaan
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Pitkäksi eli jo 40 vuodeksi venähtäneen tuomarinurani ai-
kana on rikosasioissakin tullut tavanneeksi monipuolises-
ti eri ammattialojen edustajia. Tässä eivät kirkonmiehet-
kään tai -naiset ole poikkeuksia. Olen tuominnut pappeja 
petoksista sekä varkaus- ja kavallusrikoksista. Mielessä on 
käväissyt, että kirkollisilta rikoksilta voisi kuulostaa sellai-
nen, että tirkistelee rippikoululeirillä tyttöjä, mutta että 
petoksia tai varkauksia. 

Kerran lehahtivat aloittelevat television uutistoimittajat 
ennakolta ilmoittamatta saliin kuvaamaan tällaista ”kir-
kollista talousjuttua” ja ehtivät aikansa filmata ennen 
kuin ennätin kehottaa heitä lopettamaan filmaamisen. 
Illalla, kun katsoin uutisia, hämmästyin, kun siellä selos-
tettiin vastaajan syyllistyneen syytteessä oleviin tekoihin. 
Kuitenkin merkittävä osa syytteistä oli hylätty, mutta ei-
väthän toimittajat olleet ymmärtäneet jäädä seuraa-
maan, mitä oikeus katsoo selvitetyksi. Korjausta virheel-
lisiin tietoihin ei tainnut myöhemminkään tulla. Jätän 
sanomatta, mikä kanava oli kysymyksessä. Esitutkinnan 
toimittamisen oli aloittanut tuomiokapituli, ei poliisi, ja 
onnistunut sotkemaan asian. Silloin huomasi, että kyl-
lä se on ammattimiehen eli poliisin asia suorittaa esitut-
kinta.

Valaa ei muuten enää ole vuosiin tarvinnut vannoa kaksi 
sormea Raamatulla tai kuten ortodoksit tekivät, kaksi sor-
mea pystyssä, vaikka kaikki eivät liene tätä huomanneet-
kaan. Valan kaava on sen sijaan määrämuotoinen, mut-
ta aina ei tule saneltua sitäkään ihan oikein. Hauskimpia 
muunnoksia lienee kerran Kuopiossa sattunut, kun van-
ha raastuvanoikeuden puheenjohtaja saneli todistajalle: 
Minä NN, kaikkivaltiaan ja kaikkitietävän Jumalan poika,... 
Olisi varmaan hämmentävää joutua vannomaan rangais-
tuksen uhalla olevansa Jumalan poika. Sekin tuntuu eri-
koiselta, kun virkavalan vannoja vannoo: Minä NN lupaan 
ja vannon kaikkivaltiaan ja kaikkitietävän Jumalan edes-
sä... Valan vastaanottaja saattaa tuntea ansiotonta arvon-
nousua.

Hetki sanan äärellä
Kerran sattui Iisalmen käräjäoikeudessa, että valan van-
noja alkaessaan vannoa rojahti lattialle polvilleen. Joku 
koiranleuka varmaan oli ohjeistanut häntä etukäteen ja 
myöhemmin nauranut tempulleen makeat naurut.

Lautamieskin toimensa alussa vannoo tuomarinvalan tai 
antaa vastaavan vakuutuksen. Tuomarinvalan kaava on 
peräisin vuoden 1734 laista ja niitä harvoja oikeudenkäy-
miskaaren pykäliä, joka vielä on sellaisenaan voimassa. 
Siinä muun ohessa luvataan tuomita Jumalan ja Ruotsin 
lain mukaan, mutta olen omavaltaisesti kuitenkin van-
nottanut Ruotsin sijasta Suomen lain mukaan. 
Varmaan korjaus tehtiin jo aikanaan tsaarin käskykirjeel-
lä, mutta ei ole tullut etsittyä sitä. Valan sisältö on perus-
teellisen harkinnan tulosta ja on kestänyt hyvin aikaa, sitä 
kannattaisi tuomarienkin aika ajoin kerrata. Valassa sulje-
taan pois paitsi lahjat ja antimet sekä kateus ja viha myös 
pelko. Joskus tuntuu siltä, että rohkeutta puuttuu tuoma-
rikunnasta, ainakaan kantelevien riitelijöiden niskasta ei 
uskalleta ottaa kiinni, vaikka aihetta olisi.

Toinen aikaa hyvin kestänyt on vihkikaava, jolla sinänsä 
on paljon yhtäläisyyttä kirkon käyttämän kaavan kanssa. 
Kaava on lyhyt, mutta siinä on sanottu olennainen siitä, 
millaiseen yhteiseloon tulisi pyrkiä.

Edeltä olevasta ilmenee, että ennenkin on ymmärret-
ty asioita, joitakin nykyistä paljon paremminkin. Lauta-
miesten osallistuminen oikeudenkäyttöön on vuosisato-
ja vanha perinne eli ulottuu kauemmaksi kuin kirjoitettu 
historia tietää kertoa. Tällaista perinnettä ei tulisi lähteä 
tuhoamaan lyhytnäköisten säästötavoitteiden takia. Kun 
vielä poistetaan historia koulujen oppiaineista, saadaan 
tulevista päättäjistä entistä lyhytnokkaisempia.

PS. Tiedättekö muuten, mistä tulee sana evankeliumi. Jo-
ku sanoo nyt, että sehän on ilosanoma. Alkuaan ei sinne 
päinkään, vaan se oli Rooman keisarin käskykirje.

Hannu Laitinen
Käräjätuomari,
osastoryhmän johtaja
Pohjois-Savon käräjäoikeus
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Toukokuussa järjestettiin Tallinnassa Viron maallikko-
tuomariyhdistyksen ensimmäinen koulutustilaisuus. 
Koulutuksellista kokemusta ja tietotaitoa Suomenlah-
den yli vei Suomen Maallikkotuomariyhdistys. 

Virossa ei ole ollut aiemmin lautamiesten koulutusta 
vaikka sekä maallikoiden että ammattituomarikunnan 
edustajien mukaan tarvetta on ollut.

Nyt odotetaan koulutuksellisten näkökulmien ja 
koulutustilaisuuksien vakiintuvan ja laajentuvan osak-
si virolaista käytäntöä.

Suomen maallikkotuomariyhdistyksen puheenvuo-
ron käyttänyt ht Matti Laukkanen esitteli suomalais-
ta koulutuskokonaisuutta ja yhdistyksen toimintaa. 
Laukkanen käsitteli esityksessään yhden vuoden kou-
lutuksellista antia mukaan lukien eurooppalaisen yh-
teistyön, oman järjestölehden ja tiedotuselokuvan val-
mistamisen. 

Syksyllä valmistuva elokuva on tarkoitettu oman 

Viron maallikkotuomareilla 
ensimmäinen koulutustilaisuus

kouluttamisen lisäksi myös järjestön ulkopuoliseen 
tiedottamiseen. Suomessa koulutus toimii muun mu-
assa toimikunta- ja yhdistystasolla. Kaksi valtakunnalli-
sen tason koulutustapahtumaa ovat vuosittainen kou-
lutusristeily ja lautamiespäivät. 

Järjestösihteeri Anu Heinänen esitteli suomalaisen 
maallikkotuomariyhdistyksen rakennetta virolaiselle 
kuulijakunnalle. Viron lautamiesjärjestelmän olemas-
saoloa ja kehittämistä pidettiin tarpeellisena. Harjun 
maakunnan tuomioistuimen puheenjohtaja Helve Sär-
gava totesi, että nykyinen tilanne ei ole hyvä, vaan lau-
tamiehet tarvitsevat koulutusta.

Oikeusministeri Andres Anveltin mielestä on tärke-
ää että virolaiset lautamiehet aloittavat keskustelun 
yhteiskunnassa.

-Täytyy muistaa, että lautamiehet ovat tärkeä val-
tion osa, oikeusministeri Anvelt totesi.

Viron korkeimman oikeuden rikosjaoston puheenjohtaja Hannes Kiris (keskellä) totesi, että lautamiesjärjestelmää ja sen 
toimintaa on kehitettävä. Samaa mieltä ovat Viron maallikkotuomariyhdistyksen varapuheenjohtaja Merle Haruoja 
(vas) ja puheenjohtaja Elle Topaasia.

Tallinnassa järjestettiin Viron maallikkotuomariyhdistksen ensimmäinen  koulutuspäivä 6.5.2014. Mukana oli suomalai-
sedustus ja arvovaltaisia luennoitsijoita, muun muassa oikeusministeri.

Syyttäjäviraston edustaja, pääsyyt-
täjä Norman Aasa totesi, että lauta-
miehet ovat oikeudessa tarpeellisia.

Viron lautamiehet tarvitsevat koulu-
tusta, muistutti Harjun maakunnan 
tuomioistuimen puheenjohtaja Hel-
ve Särgava.

Oikeusministeri Andres Anveltin 
mielestä on tärkeää, että virolaiset 
lautamiehet osallistuvat yhteiskun-
nalliseen keskusteluun.
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Syyttäjälaitospäivän avauspuheessaan 21.3. valtakun-
nansyyttäjä Matti Nissinen muistutti, ettei syyttäjälai-
tos elä yhteiskunnallisessa tyhjiössä, vaikka onkin itse-
näinen ja riippumaton. 

-Olemme valmiita tarjoamaan osaamistamme ja nä-
kökulmaamme hyödynnettäväksi erilaisissa työhöm-
me välittömästi tai välillisesti vaikuttavissa suunnit-
telu-, valmistelu- ja kehittämishankkeissa. Haluamme 
lobata avoimesti, asiallisesti ja läpinäkyvästi. 

-Käräjäsaleissa katsotaan peruutuspeiliin ja arvioi-
daan, mitä on tapahtunut. Se ei riitä, kun ajatellaan ri-
kosvastuun toteuttamista laajemmin. Myös eteenpäin 
pitäisi muistaa, osata ja uskaltaa katsoa. Pyrimme aktii-
visesti havainnoimaan toimintaympäristöämme ja rea-
goimaan mielestämme merkityksellisiin signaaleihin ja 
ilmiöihin. Syyttäjälaitos menestyy tai kaatuu uudistu-
miskykynsä myötä.

-Syyttäjälaitoksen itsenäisyyden kova ja rikkomaton 
ydin on syyteharkinta kaikissa käsiteltäväksemme saa-
puneissa asioissa. Se on samalla äärettömän vakava ja 
jokaista syyttäjää velvoittava asia. Emme suosi, emme-
kä syrji ketään.

Nissinen myös totesi, että Syyttäjälaitoksessa osaa-
misten kehittäminen on tällä hetkellä hyvin ajankoh-
tainen asia, keskeisin tavoite on uudistaa koulutus-
järjestelmää niin, että jokainen syyttäjä olisi aiempaa 
laaja-alaisempi moniosaaja.

Kohti henkilökohtaista hyvinvointia

Professori Marja-Liisa Manka Tampereen yliopistosta 
ohjasi kuulijoita henkilökohtaisen hyvinvoinnin läh-
teille esittämällä muun muassa viisi keinoa henkilö-
kohtaiseen hyvinvointiin:

Eettiset arvot esillä 
Syyttäjälaitospäivässä

1. Pidä yhteyttä: tärkeisiin ihmisiisi ja anna heille aikaa-
si.

2. Ole aktiivinen: kävele, juokse, pelaa, sovita treeni 
kuntotasoosi, niin nautit siitä.

3. Pidä silmäsi avoinna: kiinnitä huomio epätavalli-
seen, kauneuteen, nauti hetkestä ja reflektoi koke-
muksiasi.

4. Opi joka päivä: kokeile uutta, ota uusi vastuu työssä-
si ja haaste, josta nautit. Korjaa pyörä.

5. Ole antelias: tee jotakin hauskaa ystävällesi ja vento-
vieraalle, kiitä, hymyile, katso sisääsi ja myös ulos.

-Kenenkään etu ei ole, että vajoamme toivottomuu-
teen ja valittamisen kierteeseen. Hyvällä mielellä löy-
dämme ratkaisuja ongelmiin emmekä joudu tuuliajol-
le. -Myönteiset tunteet avartavat aisteja keksimään 
uusia työnteon tapoja, mutta tuovat itsellekin lisää voi-
mavaroja, jopa onnellisuutta. Ilo tarttuu – myös asiak-
kaisiin.

-Työhyvinvointitalkoisiin tarvitsemme jokaista, kos-
ka kenelläkään, edes johtajalla, ei voi olla yksinään yli-
vertaista osaamista luotsata laivaa tulevaisuuteen. 
Hyvä johtajuus syntyy vastavuoroisuudesta. Arvostet-
takoon siis myös jokaista, myös esimiestä.

Aiheesta  Syyttäjä pelintekijänä: OTL Jacob 
Söderman

Oikeustieteen lisensiaatti Jacob Södermanin mielestä 
tulevassa oikeuslaitosuudistuksessa on tärkeintä siir-
tää painopiste vahvasti käräjäoikeuksiin. Söderman si-
vusi luennossaan myös seuraavia aihealueita.

-On päästävä eroon muutoksenhakuvetoisesta ri-
kosprosessista, koska se on kallis ja pidentää oikeuden-
käyntien kestoa kansalaisten kannalta kohtuuttomasti.

-Uudistus edellyttää sitä että poliisien ja syyttäjien 
esitutkintalaissa säädetty yhteistyövelvoite tutkinnan 
läpiviemisessä toteutuu myönteisellä tavalla alusta al-
kaen. Myös asianajajat on saatava rikosjutun valmiste-
luun mukaan aikaisessa vaiheessa.

-Tuomareilta uudistus vaatii hyvää ja päättäväistä 
prosessin johtamista. Sitä tulee oikeuslaitoksessa ar-
vostaa niin että tehtäviin saadaan mahdollisimman si-
toutuneet ja pätevät tuomarit.

-Alioikeudessa annetut todistaja- ja asiantuntijalau-
sunnot tulisi tallentaa eikä heitä pääsääntöisesti tule 
kuulla uudestaan. Muutoksenhaluportaissa käsiteltäi-
siin ainoastaan oikeustulkintakiistat ja todistelu vain 
poikkeustapauksessa.

-Uutta täysimääräistä prosessia tulisi välttää sillä, et-
tä asia on tasapuolisesti ja perusteellisesti käyty läpi 
käräjäoikeudessa.

-Ainoastaan näin toimien voidaan kansalaisille pe-
rustella alioikeuksien määrän vähentämistä. Söder-
man kiinnitti puheessaan myös huomiota maamme 
rikoslainsäädännön aukkoihin korruption kohdalla. 
Hän toivoi, että epäasiallinen lobbaus eli vaikutusval-
lan väärinkäytön palkitseminen tai sen kauppaaminen 

vihdoin maassamme kriminalisoidaan. Siinä yhteydes-
sä tulisi myös asiallinen lobbaus määritellä. Tämä hel-
pottuisi, jos alan yrittäjät vahvistaisivat toiminnalleen 
eettiset säännöt, jotka takaisivat toiminnan mahdolli-
simman laajan julkisuuden, sanoi Söderman.

Puhetta etiikasta
 

Valtionsyyttäjä Raija Toiviainen luennoi arvoista ja etii-
kasta.

-Arvot ja etiikka ovat olleet valtionhallinnossa aktii-
visesti tapetilla 1990 luvulta lähtien. Erityisesti valtio-
varainministeriö on tehnyt ja tekee määrätietoista työ-
tä korkean virkamiesetiikan ja moraalin edistämiseksi.

-Suomalaisten virkamiesten etiikan tilaa ja kehittä-
mistarpeita on selvitetty erilaisin kyselytutkimuksin. 
Tavoitteena on vahvistaa yhtenäistä toimintakulttuu-
ria valtionhallinnossa. Myös monet kansainväliset yh-
teisöt panostavat jatkuvasti ja yhä kasvamassa määrin 
viranomaisten etiikkatyöhön.

-Ei ole yhdentekevää selvittää ja analysoida, mil-
laista luottamusta kansalaiset kokevat meitä virka-
miehiä kohtaan. Lainsäädäntö ja virallisohjeet mää-
rittävät vain virkamiesetiikan vähimmäisvaatimukset. 
Niiden ohella on vielä monta muuta keinoa, joilla voi-

Syyttäjälaitosmitalin saivat käräjätuomari Mikko Jaatinen ja asianajaja Markku Fredman. Mitaleja luovuttaessaan valta-
kunnansyyttäjä Matti Nissinen toivoi, että miehet olisivat jatkossakin mukana koulutuksellisessa yhteistyössä.
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Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan poliisin,  
tullin ja rajavartiolaitoksen tietoon tuli vuoden 2014 
tammi-maaliskuussa kaikkiaan 93 900 rikosta, mikä on  
3 500 tapausta (3,9 prosenttia) enemmän kuin vastaava-
na ajankohtana vuotta aiemmin. 

Omaisuusrikoksia ilmeni 54 000, mikä oli 6 000 tapausta 
(12,4 prosenttia) enemmän kuin vuonna 2013. 

Henkeen ja terveyteen kohdistuneita rikoksia tuli tie-
toon 8 100, mikä on 670 tapausta (7,7 prosenttia) vähem-
män kuin edellisvuoden vastaavana ajankohtana. Lisäksi 
kirjattiin 95 000 liikenneturvallisuuden vaarantamista ja 
liikennerikkomusta.

Alkoholistit ja huumehörhöt liikenteessä
Keskivertoelämää elävä kansalainen saattaa ihmetellä, 
mikä kumma houkuttelee joitakin kansalaisia viinahuma-
lassa, lääkepöllyssä, huumetokkurassa tai aineiden yhdis-
telmävaikutuksen alaisena auton rattiin ja liikenteeseen. 

Suhtautuminen noihin liikenteen tappajiksikin mainit-
tuihin yksilöihin on pääsääntöisesti tuomitsevaa, mut-
ta rangaistuksia pidetään joskus suorastaan keveinä. Se 
tiedetään, että kysymys ei ole tietämättömyydestä, eikä 
pääsääntöisesti vahingostakaan. Jokainen tietää, että vii-
nasta tulee humalaan ja jotkin lääkkeet sekoittavat pään. 
Niinpä rangaistuksia on vaadittu kovennettaviksi, auto 
pois rattijuopolta -ajatus on varsin yleinen. 

Liikenteen tappajia ei katsota hyvällä silmällä. Auto on 
armelias kapistus tappajalle. alkuvuodesta Helsingin Sa-
nomien uutisessa haastateltu rikos- ja prosessioikeuden 
professori Matti Tolvanen arvioi, että sivullisen tappava 

Pääsevätkö rattijuopot ja raiskaajat liian pienillä 
rangaistuksilla?

Kari Mustonen

rattijuoppo saa keskimäärin 1,5–3 vuoden vankeustuo-
mion. Ihmishenki on alennusmyynnissä?

Tilastokeskus kertoo
Tilastokeskuksen mukaan rattijuopumuksia tuli vuoden 
2014 tammi-maaliskuun aikana tietoon kaikkiaan 3 800, 
mikä on yhtä paljon kuin viime vuonna vastaavana ai-
kana. Tietoon tulleista rattijuopumuksista hieman vajaa 
puolet oli törkeitä rattijuopumuksia. 

Törkeät rattijuopumukset vähenivät 11 prosenttia ja 
muut rattijuopumukset lisääntyivät 12 prosenttia. Edelli-
sen kymmenen vuoden aikana rattijuopumuksia tuli tie-
toon tammi-maaliskuussa keskimäärin 4 800.

Tilastokeskuksen tilastot kertovat myös, että raiskauk-
sia ilmoitettiin vuoden 2014 tammi-maaliskuussa 250, 
kun vastaava luku vuotta aiemmin oli 210. Raiskauksia on 
edellisen kymmenen vuoden aikana ollut tammi-maalis-
kuussa keskimäärin 175. 

Lapsen seksuaalisia hyväksikäyttöjä tuli tietoon 360, 
mikä on 2 prosenttia vähemmän kuin viime vuonna. Ilmi-
tulleet lapsen seksuaaliset hyväksikäytöt ovat viime vuo-
sina lisääntyneet huomattavasti. 

Tietoon tulleiden raiskausten ja lapsen seksuaalisten 
hyväksikäyttöjen määrät vaihtelevat vuosittain paljon-
kin. Yksittäiset rikosilmoitukset voivat sisältää usean osa-
teon käsittäviä tapahtumasarjoja.

Tätä mieltä
Kysyimme mielipiteitä rattijuoppous- ja raiskaustuomi-
oista sekä maallikkotuomareilta (ent. lautamiehet) että 
tavallisilta tallaajilta. 

Tietoon tulleiden 
raiskausten ja 

lapsen seksuaalisten 
hyväksikäyttöjen määrät 

vaihtelevat vuosittain 
paljonkin. Yksittäiset 

rikosilmoitukset 
voivat sisältää usean 

osateon käsittäviä 
tapahtumasarjoja.

daan merkittävästi vaikuttaa virkamiesetiikan tasoon. 
Meihin jokaiseen helposti iskostuneet vakiintuneet toi-
mintatavat eivät anna vastauksia kaikkiin tilanteisiin, 
saattavatpa helposti vaikuttaa juuri päinvastoin: hei-
kentämällä virkamiesetiikkaa, Toiviainen listasi.

-Mielestäni on selvää, että omaksumaamme toimin-
takulttuuria ja käyttäytymistä on jatkuvasti arvioitava. 
Läpikäymämme arvoprosessi ja toimet arvojen ylläpi-
tämisessä eivät selvästikään näytä olevan riittäviä. Val-
takunnansyyttäjä asetti vuosi sitten työryhmän poh-
timaan eettisiä kysymyksiä, minkä seurauksena on 
valmistunut 10 periaatteen ehdotus selityksineen eet-
tiseksi koodistoksi. 

-Minulla on ollut ilo olla mukana tässä työssä yhdes-
sä kollegani Jorma Äijälän sekä kihlakunnansyyttäjien 
Malla Sunellin, Pasi Pälsin ja Mikael Lohsen (joka on sit-
temmin siirtynyt KKO:een) kanssa.

Työryhmän ehdottamat 10 periaatetta ovat: itsenäi-
syys ja riippumattomuus, tasapuolisuus, lahjomatto-
muus, avoimuus, aktiivisuus, osaaminen, vastuullisuus, 
tuloksellisuus, luottamus ja toisten arvostaminen.

-Itsenäinen ja riippumaton syyttäjä perustelee rat-
kaisunsa avoimesti ja hänen harkintansa nojaa tiukas-
ti säännöksiin ja tapahtumatietoihin. Hän on vapaa 
epäasiallisesta ulkopuolisesta vaikuttamisesta eikä hä-
nen kykyänsä tehdä oikeudenmukainen ratkaisu horju, 
vaikka ympärillä velloisi voimakkaana julkinen keskus-
telu hänen ajamastaan jutusta. 

Itsenäisyyden ja riippumattomuuden kanssa ei ole 
ristiriidassa se, että syyttäjä noudattaa valtakunnan-
syyttäjän antamia ohjeita.

Syyttäjälaitosmitalit Markku Fredmanille ja 
Mikko Jaatiselle

Valtakunnansyyttäjä Matti Nissinen myönsi syyttäjälai-
tosmitalit käräjätuomari Jaatiselle ja asianajaja Markku 
Fredmanille. Syyttäjälaitosmitali on arvokkain huomi-
onosoitus, jota valtakunnansyyttäjä voi käyttää. Mi-
talin aiheena on  Kaarlo Ignatiuksen kasvokuva. Syyt-
täjälaitosmitali, voidaan myöntää henkilölle, joka on 
erityisen ansiokkaasti palvellut syyttäjälaitosta, tai 
henkilölle, viranomaiselle tai muulle yhteisölle, joka 
on merkittävällä tavalla edistänyt syyttäjäntoiminnal-
le asetettuja tavoitteita. 

-Tällä kertaa kummankin mitalinsaajat ansiot liitty-
vät syyttäjien osaamisen kehittämiseen ja sen hyväksi 
tehtyyn pitkäaikaiseen, monipuoliseen ja vaikuttavaan 
kouluttajan työhön. Kumpikin on jostakin löytänyt sii-
hen toistuvasti aikaa vaativan päivätyönsä ohessa, to-
tesi Nissinen mitaleja Jaatiselle ja Fredmanille luovut-
taessaan.

-Kummankin työ kouluttajana on merkittävällä ta-
valla lisännyt huomattavan monen syyttäjän osaamis-
ta ja parantanut heidän mahdollisuuksiaan menestyk-
sekkäästi suoriutua tehtävistään.

-Käräjätuomari Mikko Jaatinen ja asianajaja Markku 

Fredman, tämä huomionosoitus ei millään muotoa tar-
koita olla viesti siitä, että koulutuksellinen yhteistyöm-
me olisi päättymässä -päinvastoin. Toivon, että voisitte 
jatkossakin olla mahdollisuuksienne mukaan käytet-
tävissä. Ehkäpä tämä jälkeen koette sen suoranaiseksi 
velvollisuudeksenne, Nissinen evästi palkinnon saajia.

Syyttäjälaitoksen tunnustuspalkinto Maija 
Monoselle

-Syyttäjälaitoksessa pidämme tärkeänä arvoihimme – 
ammattitaitoon, oikeudenmukaisuuteen ja työhyvin-
vointiin ‐ tukeutuvaa syyttäjän ja sihteerin työn laadun 
jatkuvaa kehittämistä. Siinä onnistuminen edellyt-
tää myös syyttäjälaitoksen sisältä saatavaa tukea ja 
kannustusta. Sellaisena kannustuksena ja samalla ar-
vostuksen osoituksena myönnetään työssään ansioi-
tuneelle virkamiehelle tai henkilöryhmälle syyttäjä-
laitoksen tunnustuspalkinto. Näitä ”arjen sankareita” 
jokainen työyhteisö menestyäkseen tarvitsee, Matti 
Nissinen painotti julkistaessaan tunnustuspalkinnon 
saajaksi Lapin kihlakunnansyyttäjä Maija Monosen.

Tunnustuspalkinto on aiemmin myönnetty kaksi 
kertaa, kolmen vuoden välein,  valtakunnallisen syyt-
täjälaitospäivän yhteydessä. 

Valinnasta päättää ulkopuolinen valintalautakunta. 
Nyt siihen kuuluivat käräjätuomari Kimmo Vanne, po-
liisitarkastaja Matti Rinne, AA Jouko Pelkonen, päätoi-
mittaja Mika Lahtonen ja OTT Mikko Vuorenpää. 

Tunnustuspalkinon perusteissa todettiin, että Mai-
ja Mononen on osoittanut erityistä työmotivaatiota ja 
halukkuutta työnsä kehittämiseen. Viraston apulais-
päällikön sijaisena toimiessaan Mononen teki selkeän 
juttujakosysteemin muiden syyttäjien mielipiteet ai-
dosti huomioon ottaen ja sihteerien erimielisyystilan-
teessa palautti työrauhan virastoon. 

Mononen on kannustanut esimerkillään ja teoillaan 
koko syyttäjänviraston henkilöstöä. Myös käräjäoikeus, 
hovioikeus ja poliisilaitos ovat kiinnittäneet Maija Mo-
nosen toimintatapoihin huomiota ja pitäneet arvok-
kaina hänen näkemyksiään ja kehittämisideoitaan käy-
tännön asioiden hoitamisessa. 

-Mononen on osaava, vahva ja vaikuttava rikosvas-
tuun toteuttaja, jonka kanssa on hyvä tehdä työtä tur-
vallisemman yhteiskunnan puolesta.

”Olemme pelintekijöitä”

Syyttäjälaitospäivän päätössanoissaan apulaisvalta-
kunnansyyttäjä Jorma Kalske muistutti muun muassa, 
että syyttäjien ja syyttäjälaitoksen työ edellyttää vah-
vaa ja osaavaa työyhteisöä.

-Olemme pelintekijöitä, kuten Jacob Söderman on 
esittänyt ja sentteriksemme sopii sananmukaisesti 
Matti Nissinen. Koko tämä ruletti edellyttää meiltä vah-
vaa etiikkaa.
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Lautamies, herastuomari Arja Päivinen, Kuopio

1) Seuraan lehdistä.

2) Pitäisi.

3) Yleisesti ottaen ehkä, asia on kuitenkin monitahoinen.

Lautamies, herastuomari evp Marjatta Pelkonen, Iisalmi

1) Seuraan.

2) Ehdottomasti pitäisi koventaa. Auto on rattijuopolle tappoväline.

3) Ehkä toisinaan, riippuu tapauksesta.

Lautamies Satu Niiranen, Kuopio

1) Seuraan jatkuvasti.

2) Pitäisi.

3) Ehkä, tapauksesta riippuen. Asia on monitahoinen.

Lautamies, herastuomari Pentti Tikkanen, Iisalmi

1) Seuraan lehdistä, radiosta ja televisiosta.

2) Rattijuoppoustuomioita voisi koventaa. Usein toistuvissa tapauksissa 
uusijoilta auto pois.

3) Asia on monitahoinen ja tapauskohtainen, ei yksiselitteinen.

Kysymykset:
1)  Seuraatko rikosuutisia?

2)  Pitäisikö rattijuoppoustuomioita koventaa?

3)  Pääsevätkö raiskaajat liian pienillä rangaistuksilla?

Näin vastattiin:

Prosessipäällikkö Keijo Rinne, Hollola

1) Seuraan muun muassa lehdistä. Erityisesti tuomiot kiinnostavat.

2) Pitäisi, rattijuoppoutta voisi nimittää vaikkapa laillistetuksi tapposysteemik-
si, tuomiot ovat liian pieniä. Vahingot ovat asia erikseen, mutta uusijoilta 
kortti pois ja auto valtiolle. Rattijuopot ovat liikenteen pommeja.

3) Pääsevät, erityisen järkyttävänä pidän nuoriin, jopa lapsiin kohdistuneita 
raiskauksia. Kunnon tuomiot raiskaajille ja heidät on tuomittava maksamaan 
myös kunnon korvaukset uhreilleen.

Freelance -toimittaja Petri Görman, Lahti

1) Jonkin verran, televisiosta ja lehdistä.

2) Ehdottomasti, nyt tuomiot ovat liian lieviä, rikollisia paapotaan liikaa. Mieles-
täni suomalainen oikeuskäytäntö on jäljessä eurooppalaisesta.

3) Pääsevät, raiskaus on aina törkeä vapaudenriisto, lähtökohtaisesti pitäisi olla 
ehdoton tuomio. Meillä ymmärretään liikaa pahantekijöitä.

Trukinkuljettaja Matti Mäntylä, Kärkölä

1) Jonkin verran.

2) Se on kaksipiippuinen juttu, mitättömiähän ne tuomiot äkkiä katsoen ovat, 
mutta jos tuomioiden tarkoitus on ehkäistä, voisi kysyä, auttaisiko kahden-
toista vuoden vankilatuomio? Hyvin herkästi näissä asioissa tulee mieleen 
koston mentaliteetti, onko sekään oikein. Entäpä, jos ottaisi rattijuopolta 
auton pois? Pitkien linnatuomioiden parantavaan vaikutukseen suhtaudun 
kuitenkin epäillen.

3) Tämäkin on monitahoinen kysymys. Raiskauksesta on tuomittava, mutta ta-
pausten kirjo taitaa olla valtava. Lähtökohta on se, että lapsi on koskematon, 
väkivaltaa en hyväksy. Mieluusti uskon että oikeus tuomitsee taustatietojen-
sa nojalla oikeudenmukaisesti. Lähden koskemattomuuden periaatteesta, 
siitä, että aikuisella on vastuu ja väkivaltaa ei saa hyväksyä.

Lautamies Ari Tani, Kymenlaakso

1) Seuraan melko tiiviisti.

2) Ehdottomasti pitäisi.

3) Pääsääntöisesti pitäisi, raiskaustuomiot suhteutettava muihin rikostyyppei-
hin. Olisi huomioitava myös raiskausten seuraukset.

Keijo Rinne.

Petri Görman.

Ari Tani.

Matti Mäntylä.

Arja Päivinen.

Marjatta Pelkonen.

Satu Niiranen.

Pentti Tikkanen.
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Helsingin lautamiesyhdistys vietti 20-vuotisjuhlaansa lauantaina 12.4.2014. Tilai-
suus pidettiin Helsingin oikeustalon auditoriossa. Juhlaan osallistui noin 80 yhdis-
tyksen jäsentä ja kutsuvierasta. 

Tervehdyksensä juhlivalle yhdistykselle jättivät Helsingin kaupungin apulaiskau-
punginjohtaja Ritva Viljanen, osastonjohtaja käräjätuomari Jaana Helander Hel-
singin käräjäoikeudesta sekä apulaispäällikkö Eija Velitski Helsingin syyttäjänviras-
tosta. Suomen Asianajajaliiton tervehdyksen toi Helsingin asianajajayhdistyksen 
puheenjohtaja Mats Welin ja Suomen Maallikkotuomarit ry:n tervehdyksen varapu-
heenjohtaja Ralf Asplund.

Juhlan teemana oli ”Lautamiestoimintaa 20 vuotta”. Vuonna 1993 oikeusminis-
terinä toiminut nykyinen Ympäristöministeriön kansliapäällikkö Hannele Pokka, Oi-
keusministeriön apulaisosastopäällikkö, hallitusneuvos Heikki Liljeroos, Helsingin 
lautamiesyhdistyksen kunniapuheenjohtaja, herastuomari Lulu Nenonen sekä La-
pin yliopiston rikosprosessioikeuden professori Mikko Vuorenpää kertoivat lauta-
miesten roolin kehittymisestä 20 vuoden aikana. 

Puheenjohtaja Anne Korpi kiitti Helsingin käräjäoikeuden pitkäaikaista käräjäoi-
keuden sihteeriä Marja-Leena Tuormaata hänen panoksestaan helsinkiläisten lau-
tamiesten hyväksi. 

Suomen Maallikkotuomarit ry:n pitkäaikaista nyt puheenjohtajuuden jättänyt-
tä herastuomari Matti Laukkasta kiitettiin hänen työstään koko Suomen ja samalla 
myös helsinkiläisten lautamiesten hyväksi.

Juhlan airueina toimivat Helsingin lautamiesyhdistyksen kunniajäsenet heras-
tuomarit Martti Korvenmaa, Riitta Rannikko ja Ilkka Kaski. (Asta Ruuskanen)

Helsingin lautamiesyhdistys 20 vuotta

Helsingin kaupungin apulaiskau-
punginjohtaja Ritva Viljanen on-
nitteli Helsingin lautamiesyh-
distyksen puheenjohtaja Anne 
Korpea ja Helsingin lautamiesyh-
distyksen perustajajäsentä heras-
tuomari Ulf Ljungia. 

Tervehdyksensä juhlivalle yh-
distykselle toivat mm Helsin-
gin käräjäoikeuden osaston 
johtaja käräjätuomari Jaa-
na Helander, Helsingin syyt-
täjänviraston apulaispäällik-
kö Eija Velitski sekä Suomen 
Maallikkotuomareiden vara-
puheenjohtaja Ralf Asplund.

Helsingin lautamiesyhdistyksen 
kunniapuheenjohtaja, herastuo-
mari Lulu Nenonen.

Puheenjohtaja Anne Korpi  
Yhteyshenkilö, Suomen Maallikkotuomarit ry 
Vesalantie 62 B, 00940 Helsinki, puh. 040 555 0325 
anne.korpi@ancor.fi

Varapuheenjohtaja Pekka Iivonen 
Karistimentie 2 A 17, 00920 Helsinki  
puh. 050 556 9930 pekka.iivonen@oph.fi

Sihteeri Seija Lumme  
puh. 040 715 4878  
seija.lumme@hel.fi

Tiedottaja, kotisivut, koulutustoiminta  
Asta Ruuskanen  
puh. 0400 785 408, asta.ruuskanen@nic.fi

Harmaa talous näkyy yhä useammin lautamiesten työssä. Helsinkiläisillä lautamie-
hillä oli mahdollisuus päivittää tietonsa sen eri puolista tammi- ja helmikuussa jär-
jestetyissä koulutustilaisuuksissa.

Tammiseminaarin asiantuntijat kertoivat lautamiehille, miten harmaa talous nä-
kyy poliisin, verohallinnon ja Kansaneläkelaitoksen toiminnassa ja miten viranomai-
set omalla toiminnallaan torjuvat harmaata taloutta. Poliisitarkastaja Matti Rinne 
Poliisihallituksen rikostorjuntayksiköstä esitteli poliisin työkaluja sen torjunnassa. 

Ylitarkastaja Eeva Tiira verohallinnosta kertoi Harmaan talouden selvitysyksikön 
tehtävistä ja roolista harmaan talouden torjunnassa. Hän kertoi myös, millä toimi-
aloilla ja missä laajuudessa sitä esiintyy tällä hetkellä. Lakimies Petri Jäntti Kelan hal-
linto-osaston oikeudellisesta ryhmästä kertoi etuuksien väärinkäytöksistä, niiden 
laajuudesta sekä väärinkäytösten seurannasta ja ehkäisystä.

Koulutusristeilyn teemat täydensivät tammikuun seminaaria. Controller Jonna 
Hohti Helsingin kaupungin talous- ja suunnittelukeskuksesta kertoi, minkälaisin toi-
menpitein Helsingin kaupunkikonserni torjuu harmaata taloutta. Lautamiehet pää-
sivät tutustumaan muun muassa Helsingin harmaan talouden toimintaohjeisiin.

Toinen päivän pääteema oli tilaajavastuulaki. Asiantuntijana oli tarkastaja Mi-
ra Nousiainen Etelä-Suomen aluehallintovirastosta. Hän kertoi tilaajavastuu-
lain soveltamisalasta, selvitysvelvollisuudesta ja sen laiminlyönnin seurauksista. 

Asta Ruuskanen, 
Helsingin lautamiesyhdistys ry

Helsingin lautamieshyhdistyksen hallitus 2014 www.helsinginlautamiesyhdistys.fi
Jäsensihteeri Göran Berg 
Kotasuontie 34 A, 00680 Helsink,i puh. 050 555 2007 
goran.berg2008@gmail.com

Koulutustoiminta Jukka Kuittinen  
puh. 050 559 6969, kuittinenjukka@gmail.com

Koulutustoiminta Jari J. Marjanen 
PL 145, 00251 Helsinki, jim@pcuf.fi

Taloudenhoitaja, kirjanpito Matti Silvonen 
Leikosaarentie 7 C 48, 00980 Helsinki  
puh. 050 3444 683, matti.silvonen@gmail.com

Yhteyshenkilö, kannattajajäsenet Tommi Tampio 
Fallpakankuja 8 M 124, 00970 Helsinki  
puh. 046 622 1411, tommitampio@gmail.com

Lautamiehet perehtyivät harmaaseen talouteen

Poliisitarkastaja Matti Rinne Polii-
sihallituksen rikostorjuntayksikös-
tä esitteli poliisin työkaluja har-
maan talouden torjunnassa. 

Tammiseminaarissa selvitettiin lautamiehil-
le, miten harmaa talous näkyy poliisin, ve-
rohallinnon ja Kansaneläkelaitoksen toi-
minnassa ja miten viranomaiset omalla 
toiminnallaan torjuvat harmaata taloutta. 
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Kymenlaakson Käräjäoikeuden Kot-
kan lautamiestoimikunnan edus-
tajat kävivät joulukuussa 2013 toi-
vottamassa eläkkeelle jääneelle 
laamanni Hilpi Ketolalle viihtyisiä 
eläkepäiviä. Muistoksi Ketola sai ko-
tipihalleen kirsikkapuun.

Musiikkia tilaisuudessa esittivät 
Kari Tiusanen ja Jorma Jack.

Oulun Käräjäoikeuden Lautamiehet ry piti vuosikokouk-
sen ja  hallituksen järjestäytymiskokouksen 18.03.2014 
Lintulammen asukastuvalla Oulussa.
Hallituksen jäsenet: 
puheenjohtaja Auli Hepokangas
040 552 3058, auli.hepokangas@dnainternet.net.
Varapuheenjohtaja Markku Hahto  
045 673 9815, markku.hahto@gmail.com.
Sihteeri Paula Halonen 
050 511 0686, paulahalonen16@gmail.com
Rahastonhoitaja Joni Meriläinen 
040 757 2101, joni.merilai@gmail.com
Jäsen: Tapio Puumalainen 
0400 299 261, puumalainentt@gmail.com.
Varajäsenet: Sakari Korpi, 040 510 2836, sakari.korpi@evl.fi 
ja Heikki Tajakka, 040 567 5132 htajakka@gmail.com

Rovaniemen hovioikeuden presidentiksi on nimitetty ho-
vioikeudenlaamanni Marianne Wagner-Prenner 1.1.2014 
lukien. Marianne Wagner-Prenner oli Rovaniemen hovi-
oikeuden hovioikeudenlaamanni. Aikaisemmin hän on 
toiminut hovioikeudenneuvoksena ja viskaalina sekä kä-
räjätuomarina.

Wagner-Prenner on suorittanut oikeustieteen tohto-
rin tutkinnon. Hän on työskennellyt yliopistossa suun-
nitteluprofessorina, apulaisprofessorina, assistenttina ja 
tutkijana. Hän on ollut Suomen Asianajajaliiton kurinpi-
tolautakunnan ja valvontalautakunnan jäsen sekä val-
vontalautakunnan jaoston puheenjohtaja. Hän on oikeu-
denkäyntiavustajalautakunnan puheenjohtaja.

Rovaniemen hovioikeuden päällikön virka tuli auki 
presidentti Esko Oikarisen jäätyä eläkkeelle.

Vaasan hovioikeuden presidentiksi on nimitetty hovioi-
keudenlaamanni Tapani Vasama 1.5.2014 lukien. 

Tapani Vasama on Helsingin hovioikeuden hovioikeu-
denlaamanni. Aikaisemmin hän on toiminut määräaikai-
sena laamannina käräjäoikeudessa sekä käräjätuomarina. 
Hän on ollut myös oikeusneuvosmiehenä ja sihteerinä 
raastuvanoikeudessa. Lisäksi hän on toiminut hovioikeu-
denneuvoksena sekä esittelijänä hovioikeudessa. 

Vasama on valtioneuvoston työehtosopimusten yleis-
sitovuuden vahvistamislautakunnan jäsen.

Vaasan hovioikeuden päällikön virka tuli auki presi-
dentti Olli Varilan jäätyä eläkkeelle.

Keski-Pohjanmaan käräjäoikeuden laamanniksi on ni-
mitetty käräjätuomari Jorma Väyrynen 1.4.2014 lukien. 
Väyrynen on Keski-Pohjanmaan käräjäoikeuden käräjä-
tuomari. Aikaisemmin hän on toiminut määräaikaisena 
hovioikeudenneuvoksena sekä esittelijänä hovioikeu-
dessa. Hän on ollut myös lääninhallituksen tarkastajana ja 
esittelijänä. Lisäksi hän on toiminut avustavana lakimie-
henä sekä asianajajana ja hoitanut notariaattitehtäviä. 
Pohjanmaan laamannin virka tuli auki laamanni Daniel 
Allénin siirryttyä Pohjanmaan käräjäoikeuden laaman-
nin virkaan.

Viihtyisiä eläkepäiviä laamanni Hilpi Ketolalle

Kahvipöytäkuvassa vasemmalta Kari Tiusanen, Anu Laine ja Kalle Porkka,  
pöydän päässä laamanni Hilpi Ketola. Oikealla Leena Rahunen, Kimmo Haltia ja 
Jorma Jack.

Vaasan hovioikeuden presidentiksi Tapani Vasama 

Keski-Pohjanmaan käräjäoikeuden laamanniksi 
Jorma Väyrynen 

Oulun käräjäoikeuden lautamiehet

Rovaniemen hovioikeuden presidentiksi 
Marianne Wagner-Prenner
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Puheenjohtaja lautamies Jouni Elomaa, Kaivokatu 2 A 8, 20500 TURKU 
 puh. 040 725 4386, 
 jelomaa@fkf.fi, puheenjohtaja@suomenmaallikkotuomarit.fi

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

Järjestösihteeri lautamies Anu Heinänen, Matinniitynkuja 2 C 81, 02230 ESPOO 
 sihteeri, tarvikemyynti, koulutuspäivävastaava, jäsenasiat. puh. 050 365 6896, 
 anu.heinanen@kotiposti.net, jasensihteeri@suomenmaallikkotuomarit.fi

Jäsen  lautamies Anna-Maija Aliranta, Tiedepolku 3 C, 40720 JYVÄSKYLÄ 
 puh. 040 524 1709. 
 anna-maija.aliranta@avainfacta.fi  

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

Lautamiespäivät 2015 herastuomari Kauko Vartiainen, Rajajääkärinkatu 15 A 7, 96100 ROVANIEMI 
 puh.040 502 3865. 
 kauko.vartiainen@pp3.inet.fi

HALLITUKSEN ULKOPUOLISET TOIMIJAT

Taloudenhoitaja ja Maallikkotuomari –lehden päätoimittaja 
 herastuomari Matti K. Laukkanen, Alakiventie 1 D 57, 00920 HELSINKI 
 puh. 040 413 5000,  
 laukkanen.masa@luukku.com

Web-master ja Maallikkotuomari –lehti, tiedottaja 
 toimittaja Kari Mustonen, Salpakankaantie 9 A 24, 15860 Hollola 
 puh. 0400 821 427,  
 kari.mustonen@kolumbus.fi

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

Tilintarkastaja HTM  Anne Terho, Hiojankatu 23, 11930 Riihimäki

Varatilintarkastaja  HTM Timo Tarhela Helsingistä. 

LÖYDÄ AURINKOINEN
PUOLESI. 

Varaa kesäinen kokousmatka ja anna pölyttyneiden  
ajatusten tuulettua meri-ilmassa. Aurinkoinen tiimihenki 
pilkistää jo osoitteessa silja.fi/kokous
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  Suomen Maallikkotuomarit ry:n 
  jäsenedut ja jäsenyys

  Jäsenet saavat liittymislahjana § -muotoillun jäsenmerkin!
  Jäsenhintainen osallistuminen Lautamiespäiville ja Koulutusristeilylle
  Mahdollisuus lisätä ammatillista osaamista maallikkotuomarina
  Maallikkotuomari -lehden kaksi numeroa / vuosi kotiin kannettuna
  Lautamiestuotteita 20 % alennuksella
 - Lautamies- ja herastuomarimerkit ja -korut ym. tarvikkeet 
 - Tuotteita myös lahjoiksi ja ystävillesi 
 - Katso tuotekuvat lehden keskiaukeamalla ja www.suomenmaallikkotuomarit.fi > Lautamiestuotteet
  Sopimusyhtiöiden jäsentarjouksia, laivaristeilyjä ja majoituspalveluja

Viking Line
Tarjoaa päivittäin useita reittivaihtoehtoja ja eri pituisia risteilymatkoja osoitteesta: 
http://www.vikingline.fi/edut/lautamiehet. 
Lisätietoja ja varaukset myyntipalvelusta p. 0600 41 577 tai osoitteesta: www.vikingline.fi. 
 
Tallink Silja ja Club One
Tarjoaa Slm ry:n jäsenille liittymisen Club One -jäseneksi kanta-asiakasohjelman Silver-tasolle. Katso edut 
www.clubone.fi ja liity Club One asiakkaaksi www.clubone.fi/erikoisliittyminen Slm ry:n jäsennumerolla 
10777. Jos olet jo Bronze -tason jäsen, ilmoitathan Club One -kanta-asiakasnumerosi: erikoisliittymiset@
tallinksilja.com. Varaukset Club One p. 0600 152 68. Siljan Club One-kortilla myös saat alennusta Tallin-
nan Kaubamajan liikkeistä.

S-ryhmän kolme hotelliketjua tarjoaa vapaa-ajan majoituksiin vaihtuvia etuja osoitteessa: 
http://liitonjasenedut.s-hotels.fi. Slm ry:n jäsenillä on oikeus käyttää Sokos Hotels -ketjussa valtion mat-
kustussäännön VES-hintoja yksittäisillä työmatkoilla, edusta on mainittava varausta tehdessä. 
Lisätietoja keskusmyyntipalveluista: Sokos Hotellit p. 020 1234 600, 
Radisson SAS Hotellit p. 020 1234 700 ja Holiday Club Spa Hotellit p.020 1234 900 

Restel Hotel Group:n edut Slm ry:n jäsenille v. 2014 ovat valittavissa 49 hotellissa kautta Suomen:  
Cumulus-, Rantasipi-, ja Holiday Inn hotellit, Hotelli Seurahuone Helsinki, Hotelli Atals Kuopio ja Crowne 
Plaza Helsinki. 
Restel Hotel Group tarjoaa Slm ry:n jäsenille sopimushinnan niin liike- kuin vapaa-ajan matkustamiseenkin. 
Jäsenet ovat oikeutettuja käyttämään liikematkustuksessaan Restelin Hansel tai julkishallinnon hintoja ho-
tellista riippuen. Edusta on mainittava varausta tehtäessä. Varaukset ja tarkemmat hintatiedot myyntikes-
kuksesta p. 020 055 055 tai sähköpostilla my.reservation@restel.fi

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

§.......

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


