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Pääkirjoitus

Uuden edessä
”Jätä kotisi ja lähde toisia rantoja päin, nuorukainen, sinun on maailman piirin avartuminen”, runoili vajaat kaksi
vuosituhatta sitten keisari Neron hovissa Titus Petronius
Arbiter. Hän rohkaisee näkemään uudet tilanteet ja tuntemattomat maisemat mahdollisuuksina. Pessimisti ei
uskalla tai skeptikko halua nähdä näitä tilaisuuksia. Torjuminen estää etenemisen tai ainakin vie mahdollisuuden vaikuttaa. Niin oikeuslaitos kuin me lautamiehetkin
sen osana olemme jatkuvasti uusien haasteiden edessä.
Ensimmäinen jäsenistölle näkyvä muutos, josta oli Porin lautamiespäivilläkin puhetta, on Maallikkotuomari-lehden muuttuminen sähköiseksi. Tämä muutos on
ollut välttämätön, jottei jäsenmaksuja tarvitsisi korottaa.
Lautamiesten määrän vähenemisen myötä on myös jäsenmäärämme pienentynyt. Nykyään aikaansa seuraavilla lautamiehillä, jollaisia luonnollisesti kaikki olemme,
on mahdollisuudet ottaa vastaan sähköpostia ja käyttää
verkkosivustoja. Toisaalta tämä muutos tuo mukanaan
joustavuutta ja mahdollisuuksia keskittyä entistä enemmän lehden sisältöön. Lisäksi vältymme painotaloista ja
postista johtuvilta ongelmilta. Lehti on uudessa muodossa entistä nopeammin ja varmemmin lukijoillaan. Eikä pidä unohtaa ratkaisun ekologisiakaan vaikutuksia.
Toinen muutos koskee syksyn perinteistä koulutusristeilyä. Myös sen osanottajamäärä on vuosi vuodelta
vähentynyt, mikä on osaltaan lisännyt korotuspaineita hinnan osalta. Tämän vuoksi koulutustilaisuus tänä
vuonna järjestetään Tallinnassa. Sisällöstä ei tälläkään
kerralla tingitä. Nyt saamme katsauksen myös eteläisen
naapurimaamme oikeudenhoitoon ja tapaamme virolaisia kollegojamme. Hotellissa kokoustilat toimivat varmasti vähintään yhtä hyvin kuin laivallakin. Toivottavasti
vähän edullisempi hinta ja Helsingin ulkopuolelta tulevien kannalta inhimillisemmät aikataulut saavat mahdollisimman monet tälläkin kertaa osallistumaan syksyn
koulutustilaisuuteen.
Kolmas uudistus ei olekaan sitten enää meidän päätettävissämme. Eduskunnassa on edennyt hallituksen esitys Laiksi oikeudenkäymiskaaren muuttamisesta. Siinä
pyritään lisäämään yhden tuomarin kokoonpanon käyttöä jopa neljän vuoden vankeusrangaistukseen tuomitsemiseen asti. Lisäksi tuodaan mahdollisuus kahden
tuomarin kokoonpanolle. Lautamiesten kannalta tämä
valitettavasti vaikuttaa tulevaisuudessa istuntojen vä-

henemiseen entisestään. Oikeusministeri Häkkäsen mukaan ”kokoonpanoja kevennettäisiin vain asioissa, joissa
se voidaan tehdä vaarantamatta asianomaisten oikeusturvaa.” Ketkä ja miten tuon asian arvioivat? Todennäköisesti tahot, jotka ovat jäävejä arvioimaan omaa
toimintaansa. Positiivista on tietenkin, ettei sitä lopullista kuoliniskua maallikkotuomarijärjestelmälle tullut
vieläkään. Huolestuttavinta taas on, ettei yksikään kansanedustaja (, joita kyllä lobattiin) vastustanut muutosta.
Ainoa asia, johon puuttuivat, oli vastaajan läsnäolovelvollisuus. Tosin osasta sitäkin koskevia puheenvuoroja
kuului läpi enemmän kostonhimo kuin huoli asianomaisen oikeusturvasta.
Muutosten edessä vaaditaan meiltä yhä enemmän luovaa ongelmanratkaisukykyä, halua löytää myönteiset
puolet uudesta ja tuntemattomasta sekä luonnollisesti
paljon työtä tinkimättä oikeudenhoidon jaloista periaatteista ja meitä velvoittavasta tuomarinvalasta/-vakuutuksesta. Petronius päättää runonsa lupauksella: ”sen
miehen mitta kasvaa, joka oudon rannikon hiekoilla astuu maihin.
Jouni Elomaa
Puheenjohtaja
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Porin lautamiespäivät 2018
Kaupungin vastaanotolla
Lauantai-iltana meidät oli kutsuttu Porin kaupungintalolla nauttimaan pientä iltapalaa ennen illallista!

Kokouksen yksimielisellä päätöksellä Jouni Elomaa jatkaa
puheenjohtajana seuraavat kaksi vuotta. Hallituksen
jäseniksi valittiin Ralf Asplund Vantaan KO:sta, Sisko Helena
Perttunen Lapin KO:sta, Helena Sorvo Kymenlaakson
KO:sta, Janne Heilimä Satakunnan KO:sta ja Anu Heinänen
Espoon KO:sta.
Emäntinä toimivat kaupunginhallituksen puheenjohtaja
Diana Bergroth-Lampinen ja kaupungin lakimies Leena
Tuominen.

Kaupungin vastaanotolle
ottivat osaa myös etelästä
Kai Hurskainen ja pohjoisesta
Sisko Helena Perttunen.
Lautamiespäivät Porissa
päättyivät vuosikokoukseen, jonka
puheenjohtajana toimi Timo
Lehtonen paikallisen yhdistyksen
varapuheenjohtaja.
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Sunnuntai aamun lautamieskirkon
toimitti kirkkoherra Kari Erkkola Keski-Porin kirkossa.
Seuraavat lautamiespäivät ovat
Mikkelissä Etelä-Savon KO:ssa
ja vetovastuussa eli puheenjohtajana Tapani Varjus.

Lautamiespäivät ja Vuosikokous Porissa

Muuttuva tuomioistuinlaitos
Tuomioistuimen kokoonpanojen muutokset; 1 + 7 (tuomari ja 7 lautamiestä) tai 1 + 2 (puheenjohtaja ja kaksi neuvosmiestä) yksi tuomari, 1 + 2 (puheenjohtaja ja
2 lautamiestä), 3 ammattituomarin kokoonpano.
Yhä enemmän asioita käsitellään yhden tuomarin kokoonpanossa.
Asioiden laadun ja käsittelyn muuttuminen: kiinteistöasiat poistuneet, summaarisessa menettelyssä käsiteltävien riita-asioiden tulo ja määrän voimakas kasvu.
Rikosasioissa yhä enemmän laajoja juttuja, kansainvälisiä ulottuvuuksia omaavia tai monikansallisia juttuja, oikeudellisesti vaikeita juttuja.
Tuomarin työn muuttuminen yhä enemmän yhden tuomarin istuntoja. Tuomareilla erikoistumisen mahdollisuudet. Uusien työvälineiden luomat mahdollisuudet;
sähköiset työvälineet, esitystekniikka, videotekniikka.

Ratkaisujen perusteluille asetettujen
vaatimusten kasvaminen
Tuomarin rooli:
median vaikutus – valta?
Kasvottomasta tuomioistuimesta muutos
henkilöityneeksi tuomariksi.

Käräjäoikeus vm. 2019 vs alioikeus 1993
Käräjäoikeuden saavutettavuus muuttunut vuosien aikana alioikeuksien määrä on vähentynyt 96 nykyiseen
27 ja lopulta jäljellä 20.
Tuomioistuimessa käynti: henkilökohtainen asiointi
muuttuu vähitellen sähköiseen asiointiin. Käräjäoikeusverkoston harveneminen johtaa virastokoon kasvamiseen.

Tuomioistuimessa käsiteltävien asioiden laatu I

Maigret-ilmiö?
Oikeudenkäytön viihteellistyminen?

Toiminnan tuloksellisuuden seuraaminen
Asiamäärät, ratkaisumäärät, käsittelyajat, tuottavuus, taloudellisuus. Määrä <-> laatu
Tuomioistuimen merkitys tulevaisuudessa
Ibi valet populus, ubi leges valet
Kansa voi hyvin siellä, missä lait vallitsevat

Kiinteistöasiat (lainhuuto- ja kiinnitysasiat) poistuneet
summaaristen riita-asioiden määrän voimakas kasvu. Istunnossa käsiteltävien asioiden määrän väheneminen.

Kiitokset kaikille lautamiehille!
Kuluneista yhteisistä vuosista ja yhteiskunnan hyväksi
tekemästänne arvokkaasta työstä ja menestystä vaativassa tehtävässänne !

Tuomioistuimessa käsiteltävien asioiden laatu II

Martti Juntikka

Valmistelun kehittyminen riita-asioissa, sovittelumenettelyn lisääntyminen, kirjallinen menettely rikosasioissa.
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Rikostekninen tutkinta
Poliisihallituksen määräys teknisestä tutkinnasta
”Teknisellä rikostutkinnalla tarkoitetaan yleisjohtajan tai
tutkinnanjohtajan alaisuudessa suoritettavia toimenpiteitä, joissa rikoksen, onnettomuuden tai muun tapahtuman esitutkintaan, poliisitutkintaan tai annettavaan
virka-apuun liittyen kuvaamalla, piirroksia laatimalla,
näytteitä ottamalla tai muulla vastaavalla tavalla hankitaan selvitystä tutkittavasta asiasta. ”
”Teknistä rikostutkintaa on myös teknisissä rikostutkimuskeskuksissa tapahtuva näytteiden esikäsittely ja
tutkiminen, Keskusrikospoliisin rikosteknisessä laboratoriossa tai tämän käyttämillä alihankkijoilla tapahtuva
näytteiden tutkiminen sekä näihin tutkimuksiin perustuvien tulosten ja johtopäätösten raportointi.
Teknistä rikostutkintaa ovat myös poliisiyksiköiden
muualta kuin rikostekniseltä laboratoriolta pyytämät rikostekniset tutkimukset ja näiden raportointi.”
”Tässä määräyksessä teknisellä rikostutkinnalla tarkoitetaan myös tietoteknistä tutkintaa, jolla tarkoitetaan digitaalisen todistusaineiston esille hakua tietoteknisistä
laitteista ja ympäristöistä sekä tämän aineiston analysointia, muokkaamista ja parantelua.”
Rikosylikonstaapeli Teuvo Mäntylä.
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Lautamiespäivät ja Vuosikokous Porissa

On perustason tekninen tutkinta ja
vaativa tekninen tutkinta
Poliisin velvollisuus on tehdä teknistä rikostutkintaa
Keskusrikospoliisi, Rikostekninen laboratorio
”RTL tekee itse tai teettää alihankintana tekniseen rikostutkintaan liittyvät laboratoriotutkimukset esi- tai poliisitutkinnan, syyteharkinnan ja tuomioistuinkäsittelyn
tarpeisiin.”
”RTL:lla on rikostekniset laboratoriotoiminnot kattava
laatujärjestelmä, joka on akkreditoitu standardin SFSEN ISO/IEC 17025 ja/tai standardin SFSEN ISO/IEC 17020
mukaisesti.”

Polisilaitokset

HUOM !
Teknisen tutkinnan seloste EI ole julkinen asiakirja

Tehtävät tutkimukset

DNA, sormen-, jalkineenjälkitutkimus, kuitu- ja hiukkastutkimus, ajoneuvotutkinta, poistettujen merkintöjen
esillehaku, verijälkitutkimukset, tunnistamattomien aineiden alustava tunnistus, henkilöllisyyden selvittäminen, asetutkinta, rekonstruktiot, kuvankäsittely monessa
muodossa.
Tutkimuksissa on käytettävissä useita erilaisia menetelmiä esim. sormenjälkien esillehaku.
Muiden erityistä osaamista vaativien alojen
(esim. TEPO/CBRNE, DVI) kanssa tehtävä
yhteistyö rikosteknisissä tutkimuksissa.

”Poliisilaitos vastaa teknisestä rikostutkinnasta alueellaan. Poliisilaitos voi lain poliisin, Tullin ja rajavartiolaitoksen yhteistoiminnasta (687/2009) puitteissa tehdä
teknistä rikostutkintaa myös Tullin ja rajavartiolaitoksen
tutkintavastuulla olevissa tapauksissa.”

Kaikkea tutkintaa tukevaa toimintaa.

”Jokaisessa poliisilaitoksessa on päällystöesimiehen alaisuudessa toimiva tekninen rikostutkimuskeskus, joka voi
toimia yhdessä tai useassa toimipaikassa.”

Jatkuvasti lisääntyvää ja tiedollisesti laajenevaa toimintaa. Vaatii tutkijalta erityisosaamista ja laajaa tietoteknistä taitoa.

”Poliisilaitos huolehtii siitä, että rikospaikkatutkinta voidaan aloittaa kaikissa olosuhteissa riittävän nopeasti ja
tehdä tapauksen laadun edellyttämällä tavalla”

Yleistä

Varallaolojärjestelmä 24/7

”Sormenjälki- ja DNA-tutkimusten osalta (akkreditointihakemus jätetty 31.12.2018 mennessä) standardin SFSEN ISO/IEC 17025 ja/tai standardin SFS-EN ISO/IEC 17020
mukaisesti.”

Koulutusvastuu
TÄRKEÄÄ !
”Tekninen rikostutkinta on tehtävä siten, ettei tutkimustulosten luotettavuutta voida tutkinnan suoritustavan
tai näytteiden käsittelytavan vuoksi perustellusti asettaa
kyseenalaiseksi.”
Tehdään paikkatutkinta, eristäminen, tutkijoiden/poliisihenkilöiden suojautumistaso, kontaminaatiovaaran
minimointi (perustaso/vaativa taso), näytetaltiointi, kuvaaminen (peruskuvaus, videokuvaus, drone), kirjaukset
tarkasti ja näytekulku on oltava seurattavissa, näytteiden
kirjaus.
Tehdään pakkokeinokirjaukset (mm. takavarikot, eristämispöytäkirjat jne.), lausuntopyynnöt, tekninen pöytäkirja (laajoissa jutuissa tai tarvittaessa)

ICT-Tutkinta

Elektronisen todistusaineiston etsiminen tietoteknisistä
laitteista, laitteiden ja tiedostojen analyysi.

Suomessa on 11 rikostutkimuskeskusta ja Ahvenanmaa.
23 rikosteknistä yksikköä ja Ahvenanmaa
LOUNAIS-SUOMEN POLIISILAITOS
RIKOSTEKNINEN TUTKIMUSKESKUS
Länsi-Suomen rikostekniset yksiköt ovat Turussa ja
Porissa.
Henkilöstömäärä Turussa 1 + 7 teknistä tutkijaa,
1 tutkimusavustaja ja tutkintasihteeri, 2 ICT-tutkijaa.
Henkilöstömäärä Porissa 1+5 teknistä tutkijaa, tutkimusavustaja ja 2 ICT-tutkijaa.
Varallaolojärjestelmä, arkipäivinä vuorotellen varallaolopäivystys, viikonloppuisin perjantai-illasta maanantaiaamuun molemmissa toimipisteissä oma päivystys.
Toiminta-alue on suuri, vuositasolla paikkatutkintamäärät ovat n. 200 – 250 kpl/yksikkö. Rikospaikalle lähtökynnys on matala, konsultaatiopuhelut.
Lounais-Suomen poliisilaitos akkreditoitiin
ISO 17025 -järjestelmään toisena poliisilaitoksena
Suomessa 2017 -2018.
Rikosylikonstaapeli
Teuvo Mäntylä
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Syyttäjälaitoksen organisaatiouudistus
muuttunut vaativammaksi, joka sitoo enemmän syyttäjäresurssia kaikista syyttäjähenkilötvövuodesta vaa
tivimpien asioiden hoitamiseen v. 2011 kului 45 % ja
2016 jo 58%

Miksi uudistusta tarvitaan? Voimavarat
Syyttäjälaitoksen voimavarojen kasvu pysähtynyt 20072008, sittemmin voimavarat vähentyneet, mikä jatkuu
myös lähivuosina - 45 milj. € budjetista 80 % henkilöstökuluja, josta 80 % syyttäjiin - painotettuihin työmääriin
perustuva resurssien jako virastoille ei vastaa kunnolla
vaativimmista jutuista aiheutuvia todellisten työmäärien
eroja - itsenäisistä virastoista koostuvassa organisaatiossa on vähän resurssijoustoa ja merkittäviä eroja taloudellisissa tilanteissa tavoitteet - helpottaa syyttäjätoiminnan
ohjausta - laitoksen kaikki virat koko laitoksen käytettävissä, jolloin vapautuvia virkoja voidaan täyttää niihin
toimipaikkoihin, joiden työtilanne sitä edellyttää - yhdenmukaistaa valtakunnallista ratkaisutoimintaa - lisätä
valtionhallinnon tulosohjauksen - vaikuttavuutta – valmistautua tulevien sähköisten työvälineiden käyttöön,
kuten AIPA (syyttäjälaitoksen ja yleisten tuomioistuinten
yhteinen tietojärjestelmä)

Syyttäjä Timo Luosma.

Miksi uudistusta tarvitaan? Työtilanne
Juttumäärän kasvu kohtuullista (2003: 77 000, 2017: 83
000) – työmäärän muutos 2003-2016 asialajeittain: vaativat + 100 %, tavanomaiset 30 %, muut 10 % juttukanta

Miten organisaatio muuttuu?
Valmisteilla olevan uuden syyttäjälaitoslain mukaan
syyttäjälaitoksesta muodostettaisiin yksi valtakunnallinen virasto (nimeltään Syyttäjälaitos) – virasto koostuisi
keskusyksiköstä (valtakunnansyyttäjän toimisto) ja viidestä syyttäjäalueesta (nykyisin VKSV + 11 syyttäjänvirastoa) – syyttäjäalueet olisivat viraston osastoja, joiden
päällikköinä johtavat aluesyyttäjät – virastolla yksi tulossopimus sekä yhteiset toimintamäärärahat ja henkilöstö.

Lähtökohdat:
Uudistuva ja yhtenäinen
syyttäjälaitos - selvitys 22.2.2016
Oikeusministerin päätös
jatkovalmistelun käynnistämisestä
24.5.2016
Valtakunnansyyttäjän päätös
hankkeen asettamisesta 1.7.2016
Tarkoitus on, että Oikeusministeriö
antaa HE:n laiksi Syyttäjälaitoksesta
eduskunnalle maaliskuussa.
Uusia toimintoja, jotka eivät
edellytä lakimuutoksia, voidaan
käynnistää jo ennen uudistuksen
voimaantuloa.
Tavoite on, että uudistus tulisi
voimaan 31.10.2018.
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Lautamiespäivät ja Vuosikokous Porissa

Tehtävät
Valtakunnansyyttäjän toimisto,
syyttäjälaitoksen toiminnan yleinen
johtaminen, ohjaaminen ja kehittäminen.
Valtakunnansyyttäjälle ja valtionsyyttäjille kuuluvat asiat ja tehtävät;
valtakunnallisten toimintojen ohjaaminen.
Keskitetysti hoidettavat hallintotehtävät:
Syyttäjäalueet; alueen tuomioistuimissa käsiteltävät syyteasiat, muut
alueiden käsiteltäväksi määrätyt
asiat ja tehtävät.

Miten toiminta muuttuu?
Toiminnan valtakunnallinen ohjaus,
yhdenmukaisuus ja laatu kehittyvät,
perustetaan rikosasioiden nopean
käsittelyn menettely uudistetaan erikoissyyttäjäjärjestelmä keskitetään
tukitoimintoja suunnitellaan ja kehitetään moniosaajien erikoistumista.

Rikosasioiden nopea käsittely
– tavoitteet
- Vapautetaan toisten syyttäjien työaikaa muiden asioiden syyttäjäntehtävien hoitamiseen
- lisätään nopeasti käsiteltävissä
asioissa tehtävien ratkaisujen yhdenmukaisuutta ja laatua
- parannetaan mahdollisuuksia yksinkertaisten työtehtävien siirroilla
tehtävään
- syyttäjien työtaakan valtakunnalliseen tasaamiseen

Syyttäjälaitos
Etelä-Suomen syyttäjäalue; Espoo, Helsinki, Järvenpää, Lohja, Porvoo,
Raasepori, Vantaa
valtakunnansyyttäjän toimisto
Ahvenanmaan syyttäjäalue; Maarianhamina
Erikoissyyttäjät
Nopeasti käsiteltävät asiat
Johto, tukitehtävät ja muut tehtävät
Länsi-Suomen syyttäjäalue; Jyväskylä, Kokkola, Pori, Seinäjoki, Tampere,
Turku, Vaasa
Itä-Suomen syyttäjäalue; Hämeenlinna, Iisalmi, Joensuu, Kotka, Kouvola,
Kuopio, Lahti, Lappeenranta, Mikkeli
Pohjois-Suomen syyttäjäalue; Kajaani, Kemi, Oulu, Raahe, Rovaniemi,
Ylivieska.

Rikosasioiden nopea käsittely
– keinot
- Apulaisvaltakunnansyyttäjän linjauspäätös 19.6.2017:
- nopeasti käsiteltävät asiat keskitetään määräajaksi nimetyille päätoimisille syyttäjille
- nopeassa käsittelyssä ratkaistaan
esitutkinnan rajoittamisesitykset tavanomaisissa rikosasioissa
- kirjalliseen menettelyyn soveltuvat
rikosasiat
- muut yksinkertaiset ja selvät syyteharkintaan saapuvat rikosasiat

Suunnitteilla olevat syyttäjäalueet.
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- mahdollisesti myös sakkomenettelyssä käsiteltäviä
asioita tai muita syyttäjälle kuuluvia yksinkertaisia ja selviä asioita
- käsittelyaika enintään kaksi viikkoa
sähköisten menetelmien käyttöä tehostetaan
- viranomaisyhteistyötä tiivistetään

Rikosasioiden nopea käsittely – toteuttaminen
- käytännön toteutus lakiesityksen mukaisilla syyttäjäalueilla
- yhdenmukaisesti alueiden sisällä ja mahdollisimman
yhdenmukaisesti alueiden välillä
- toiminnon yhteensovittaminen esitutkintaviranomaisten ja tuomioistuinten kanssa
- sähköisen menettelyn voimakas tehostaminen
- syyttäjien lukumäärä, sijoitus ja määräajan pituus
- toiminto otettu käyttöön tulevalla Pohjois-Suomen
syyttäjäalueella 1.1.2018 alkaen
- muilla tulevilla alueilla AVKS:n linjauspäätöksen mukainen yhdenmukainen toiminto on vielä suunnitteluvaiheessa
- kaikilla tulevilla alueilla toiminto käynnistyy viimeistään
1.9.2018

Erikoissyyttäjäjärjestelmä – tavoitteet
- tosiasiallisesti kaikkein vaativimmat rikosasiat hoidetaan tehokkaasti ja laadukkaasti
- erikoissyyttäjien osaamista hyödynnetään mahdollisimman laajasti ja tasapuolisesti koko syyttäjälaitoksessa
- syyttäjälaitoksen asiantuntemus ja tilannekuva erikoistumisalueiden asioissa ovat korkealla tasolla

Erikoissyyttäjäjärjestelmä – mikä muuttuu ?
- tiettyjen rikosten päätoimisten syyttäjien tilalle laajempi valtakunnallinen erikoisosaamisjärjestelmä
- kolme laajaa erikoistumisaluetta: talouselämään ja henkilöihin kohdistuva sekä turvallisuutta vaarantava rikollisuus
- erikoissyyttäjien erilaiset asiantuntija ja kehittämistehtävät lisääntyvät
erikoissyyttäjäjärjestelmä otetaan käyttöön, kun organisaatiouudistus tulee voimaan

Tukitoiminnot
- tukitoimintoja tuotetaan jo nyt keskitetysti (VKSV, toiminnan tuki). Keskittäminen jatkuu
- viimeisimpänä keskitettiin henkilöstö- ja taloushallinnon palvelut, minkä tavoitteena on tehostaa toimintaa,
parantaa laatua ja yhtenäistää toimintatapoja
- hyödynnetään enemmän valtion yhteisiä palveluntuottajia
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Syyttäjien toimivalta
kaikilla syyttäjillä olisi edelleen valtakunnallinen toimivalta
- aluesyyttäjät: päätehtävänä oman syyttäjäalueen asiat
- erikoissyyttäjät: päätehtävänä erikoistumis-alueen valtakunnallisesti vaativimmat asiat sijoitusalueesta riippumatta
- valtionsyyttäjät: valtakunnansyyttäjän syyteasiat ja
valtionsyyttäjille erikseen määrätyt vaativat asiat koko
maassa
- Esitykset nimikkeiksi
- kihlakunnansyyttäjistä - aluesyyttäjiä
- syyttäjäalueiden päälliköinä - johtavat aluesyyttäjät
- erikoissyyttäjä uusi virkanimike
- muut nimikkeet säilyvät ennallaan
Ahvenanmaalla säilyvät johtavan maakunnansyyttäjän
ja maakunnansyyttäjän nimikkeet

Mikä ei muutu?
- toimipaikkoihin ei muutoksia
- kaikki alueen toimipisteet ovat toimipaikkoja – ei enää
päätoimipaikkoja
- henkilöstöä ei vähennetä, työn ja tehtävien sisältö voi
muuttua
Lisätietoa:
http://vksv.fi/fi/index/ajankohtaista/
syyttajalaitoksenuudistaminen.html
Syyttäjä Timo Luosma

Lautamiespäivät ja Vuosikokous Porissa

Pilotti poliisi-ja oikeustalo Joensuu
Joensuussa pe 22.9.2017
saimme kutsun kaikki uudet lautamiehet, osa kokeneista herastuomareista,
istuvat lautamiehet ja Joensuun Seudun Lautamiehet ry hallituksen jäsenet
tutustua Pohjois-Karjalan
uuteen Poliisi- ja oikeustaloon Pykäläkujalla Joensuussa.
Pohjois-Karjalan uusi Poliisi-ja oikeustalo on saanut
uudet hyvät tilat toimia
niin oikeus salien kuin sovitteluhuoneiden osalta.
Materiaaliana on hillityt
kuosit ja kestävät kivi ja
osin puupinnat.
Uuden pilotti hankkeena toteutettu Poliisi -ja
oikeustalon salin suunnittelussa on otettu huomioon ns. kolmen T:n
kokonaisuus , joita ovat
Turvallisuus eli ovella on
lentokentiltä tuttu turvatarkastus vartijoineen, toinen asia on Terveys eli
käytössä on uniikit terveet
täysin uudet tilat ja kolmantena asiana Tietotekniikka eli oikeustalolla ja
saleissa täysi valmius sähköiseen oikeudenkäyntiin.
Sähköisestä
oikeuden
käynti mahdollisuudesta
on ns. tuomareiden korokkeella rivi näyttöjä joista
voidaan seurata oheismateriaalia ja esim. oikeuden
puheenjohtajalla on jatkuva yhteys tarvittaessa
heidän omiin tietojärjestelmiin. Samoin asiakkaiden pöydiltä löytyy näytöt
ym. tietotekniikka.
Haluan kiittää Joensuun
Seudun Lautamiehet Ry:n
puolesta upeasta tilaisuudeta minkä meille järjestitte
Pohjois-Karjalan

käräjäoikeus. Haluan myöskin onnitella
kahta uutta herastuomaria eli herastuomari Sari Pottonen ja herastuomari Jouko Varis.
Laamanni Tuija Turpeinen ja uudet herastuomarit Sari Pottonen ja Jouko Varis.
22.9.2017.

Joensuun Seudun Lautamiehet Ry:n puheenjohtaja Hannes Rossi ja laamanni
Tuija Turpeinen. 22.9.2017.
Kuvat ja teksti: Mika P. Peuhkurinen /
Lautamies.
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Ajankohtaista oikeuslaitoksesta

Toimintamenot 2016
Hallinnonalan budjetti vuodelle
2017 oli noin 917 miljoonaa euroa eli
vajaat 2 % valtion menoista.

Ajankohtaiset hankkeet
oikeushallinnossa
Vireillä olevia hankkeita
1. Rakenteelliset uudistukset
• Käräjäoikeusverkoston
		kehittäminen
• Tuomioistuinviraston
		perustaminen
2. Prosessin uudistaminen
• Summaaristen riitaasioiden
		 käsittelyn keskittäminen
• Sakkomenettelyn
käyttöalan
		laajentaminen
• Oikeusprosessien
		keventäminen
3. Sähköinen asianhallinta
(AIPA, HAIPA, HILDA)

www.oikeusministerio.fi
Hallitussihteeri Mika Risla
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Hallinnonalan bruttotoimintamenot 2016
Menorakenne 2016

Lautamiespäivät ja Vuosikokous Porissa

Lautamiespäivät Porissa huipentui yhteiseen maljan
nostoon ja onnentoivotukseen puheenjohtaja
Jouni Elomaalle hänen täyttäessään 50-vuotta.

Onnea ja iloa,
voimia ja valoa
uusiin kymmeniin!
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Lautamiespäivät ja Vuosikokous Porissa

Tuomarin eettiset periaatteet
Riippumattomuus ja
puolueettomuus

Ammattitaito
10. Tuomarin ammattitaito ilmenee
hänen oikeutta koskevissa tiedoissaan ja ymmärryksessään.
Tuomari pitää yllä ja täydentää
ammattitietojaan ja -taitojaan
jatkuvasti.

1. Tuomari on uskollinen antamalleen tuomarinvalalle tai -vakuutukselle. Tuomari sitoutuu
oikeusvaltioperiaatteeseen sekä ihmis- ja perusoikeuksien kunnioittamiseen. Tuomari ei ylitä
laillisuuden tai harkintavaltansa
rajoja.
2. Tuomari on lainkäyttötehtävässään riippumaton lakiasäätävästä
ja toimeenpanevasta valtiovallasta. Tuomarin riippumattomuus
edellyttää lisäksi vapautta sidoksista muihin yhteiskunnallisiin
vallankäyttäjiin, kuten politiikan,
talouselämän ja tiedotusvälineiden edustajiin. Tuomarin riippumattomuus on tarkoitettu
oikeudenkäynnin asianosaisten
turvaksi ja suojaamaan kansalaisia epäasianmukaiselta vallankäytöltä. Riippumattomuutta ei ole
tarkoitettu suojaamaan tuomarin
omia etuja.
3. Tuomari on puolueeton. Tuomari
suorittaa virkatehtävänsä pelkäämättä muiden reaktioita, ilman
ennakkoasenteita ja säilyttäen
puolueettomuutensa. Yksittäisessä oikeudenkäynnissä tuomari ei
ole julkisen keskustelun ja painostusryhmien ohjailtavissa. Tuomari
ei suosi eikä syrji ketään virkatehtäviään hoitaessaan. Tuomarin tai
hänen lähipiirinsä henkilökohtainen etu tai vahinko ei saa vaikuttaa hänen työhönsä.
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11. Tuomari hoitaa virkatehtävänsä ahkerasti ja tunnollisesti tiedostaen, että asiaan osalliselle
on tärkeää saada perusteellisesti harkittu ja punnittu ratkaisu
kohtuullisessa ajassa.
Vaasan HO:n presidentti
Tapani Vasama.
pauksia käyttäessään tuomari
ottaa huomioon virkansa vastuullisuuden sekä tuomioistuimen
riippumattomuuden, puolueettomuuden ja tasapuolisuuden.

Oikeamielisyys
6. Tuomari toteuttaa oikeamielisyyttä päätöksenteossaan ja käytöksessään. Tuomari perustaa
antamansa ratkaisut huolelliseen
ja tasapuoliseen harkintaan.
7. Tuomari kunnioittaa kaikkien inhimillistä arvokkuutta. Tuomari
suhtautuu oikeudenkäytön osallisiin, oikeudenkäyntien yleisöön,
ammattikollegoihin ja työyhteisön jäseniin arvostavasti ja kohteliaasti tavalla, joka ei vahingoita
tuomioistuimen arvoa.

4. Tuomarin toiminta ja käyttäytyminen vahvistaa luottamusta siihen,
että hänen ammattitoimintansa perustuu lakiin ja oikeudenmukaisuuteen. Tuomari huolehtii
siitä, että hänen käyttäytymisensä myöskään yksityiselämässä
ei vaaranna hänen puolueettomuuttaan eikä luottamusta tuomarin viran hoitoon.

8. Tuomari
kohtelee
kaikkia
asianosaisia tasapuolisesti ja yhdenvertaisesti kuitenkin ottaen
huomioon heidän erilaisuutensa.
Tuomari ei suhtaudu kehenkään
oikeutta hakevaan väheksyvästi tai ylimielisesti. Tuomari ottaa
huomioon kaikkien asiaan osallisten sanottavan, mutta on velvollinen tarvittaessa rajoittamaan
oikeudenkäyntiin osallistuvien
esiintymistä.

5. Tuomarilla on sanan- ja yhdistymisvapaus kuten muillakin
yhteiskunnan jäsenillä. Näitä va-

9. Tuomari pyrkii luomaan oikeudenkäyntiin asiallisen, avoimen ja
asian laatuun sopivan ilmapiirin.

12. Tuomarin työn vaativuuden takia on tärkeää, että tuomari
huolehtii työkykynsä ylläpitämisestä. Tuomari kantaa osaltaan
vastuunsa työyhteisönsä hyvinvoinnista.
13. Tuomari tekee työtään avoimin mielin ja ennakkoluulottomasti. Tuomari kiinnittää
huomiota selkeään suulliseen ja
kirjalliseen ilmaisuun sekä kuuntelemisen taitoon.

Avoimuus
14. Tuomari toimii niin, että asiaan
osalliset ja yleisö saavat oikeudenkäynnin
julkisuusperiaatteen edellyttämät tiedot
oikeudenkäynnistä.
Tuomari pyrkii laatimaan tuomioistuimen ratkaisun niin, että se on
selkeä, seikkaperäinen ja ymmärrettävä.
15. Tuomarin tärkein puheenvuoro
virassa käsitellystä asiasta ilmenee tuomioistuimen ratkaisusta.
Yhteiskunnalliseen tai tieteelliseen keskusteluun osallistuessaan tuomari muistaa virastaan
johtuvat velvoitteet kuten päätösneuvottelun salassapidon.
Tapani Vasama
Vaasan HO:n presidentti

ENALJ 11.-13.5.2018 Napoli

Napolin tapaaminen alkoi perjantaina
yhteisellä
illallisella.
Mukana oli edustajat Belgiasta, Itävallasta, Puolasta, Italiasta ja Suomesta. Oli hienoa tavata tuttavia
useilta vuosilta ja muutenkin ilta oli
mielenkiintoinen. Vaihdoimme ajatuksia kuluneesta vuodesta ja mahdollisista tulevaisuuden haasteista.
Saimme nauttia ihania merenherkkuja ja emäntämme Margherita Morelli viihdytti meitä laulullaan.

Lauantai
Lauantain tilaisuus oli Napolin pääkirjastossa. Avauksessa mukana olivat pääkirjaston johtaja Roberto
Fiore, tohtori Giuseppe De Carolis De
Prossedi, Napolin vetoomusoikeuden (hovioikeuden) johtaja ja Napolin pormestari Luigi Magistris.
Tietenkin paikalla oli myös puheenjohtajisto Delia Devlin (puhelimitse), Jouni Elomaa ja Margherita
Morelli sekä tohtori Mechthild Bau-

mann. Tulkkina tohtori Rosita Silvestre.
Ohjelma jatkui Italian lautamiesten tulevaisuusnäkymien käsittelyllä. Carlo Vendetti, siviilioikeuden
professori, Luigi Vanvitellin vaihto-oppilaiden yliopistosta ja Euroopan lautamiesten tulevaisuudesta
kertoi tohtori Nicola Caputo, Euroopan Parlamentista.

men pyynnöstä, ettei ENALJ tuota
voittoa. ENAJin tulevaisuus EAB:n
(Europäische Akademie Berlin) on
sanoutunut irti yhteistyöstä. Tohtori
Mechthild Baumann on perustanut
yrityksen IfaP Institute for Analysis
and Policy dialogue, joka jatkossa on
yhteistyötahomme.

Yleiskokous

Kokous päätti yksimielisesti valita tulevaksi puheenjohtajaksi Heinz
Winklerin Saksasta puheenjohtajistoon, jos hän ei tervehdy tarpeeksi seuraavaan kokoukseen niin Jerzy
Zapkiewiecz ottaa tehtävän vastaan.
Puheenjohtajistoon kuuluu vielä
Margherita Morelli hallitsevana puheenjohtajana ja eroavana Jouni
Elomaa.
Kokous päätti myös jäsenmaksun keräämisestä yhdistyksiltä, siksi
yhdistykselle valittiin ensimmäisen
kerran tilintarkastajat Rainer Sedelmayer Itävallasta ja Anu Heinänen
Suomesta.

Lounastauon jälkeen alkoi varsinainen yleiskokous, jossa ensin puheenjohtaja Margherita Morelli raportoi
helmikuisesta Rooman palaverista.
Kaikkien jäsenyhdistysten raportit
omien maidensa lautamiesten tilanteesta esiteltiin. Puolassa otetaan
lautamiehet mukaan toiseen oikeusasteeseen eli hovioikeuksiin. Suomessa lautamiesten määrä väheni
melkein 300 lautamiehellä.
Perusasiakirjan kolmannen artiklan muutos Saksan tuomioistui-

Kokouksen päätöksiä
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Illalla nautimme Gaala illallisen purjealuksella Napolin lahdella.
Ohjelma oli musiikillinen ja monet
laulut tunnistimme myös meillä esitetyiksi mm. Poika varjoiselta kujalta.

Sunnuntaina
Sunnuntaina kävelimme Napolin
Tuomiokirkkoon ja sieltä matkamme jatkui metrolla Rantabulevardille, jonka varrella Caesarin patsas ja
Rikoksen uhrien -muistomerkki.

Ikävää oli, että monet meistä
joutuivat jättämään retken kesken
paluulentojen vuoksi.
Vuoden 2019 ENALJ Yleiskokouksen paikka ei ole vielä vahvistunut, mutta ilmaan jäi roikkumaan
maininta Maastrihctistä.
Anu Heinänen
Teksti ja kuvat
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Meno: lauantaina Helsinki - Tallinna klo 10.30 – 12.30 Megastar
Meno:
lauantaina Helsinki
- TallinnaStar
klo 10.30 – 12.30 Megastar
Paluu: sunnuntaina
Tallinna-Helsinki
klo 16.30-18.30
Paluu: sunnuntaina Tallinna-Helsinki klo 16.30-18.30 Star
Lauantai
Lauantai
9:30-10:00
Lähtöselvitys Helsingin Länsiterminaali 2 (uusi)
9:30-10:00
Lähtöselvitys
Helsingin
Länsiterminaali
10:00-10:10 Siirtyminen
Megastar
laivaan, portit
sulkeutuvat
klo 10:10 2 (uusi)
10:00-10:10
Siirtyminen
Megastar
laivaan,
portit sulkeutuvat klo 10:10
10:00
Meriaamiainen buffet-ravintolassa, kansi 9
10:00
Meriaamiainen
buffet-ravintolassa,
kansi 9
10:30
Laiva lähtee kohti Tallinnaa
10:30
Laiva
lähtee
kohti
Tallinnaa
12:30
Saapuminen Tallinnaan, D-terminaaliin
12:30kokousosastolla,
Saapuminen
12:45
hotellin
2 krs Tallinnaan, D-terminaaliin
12:45
hotellin
kokousosastolla, 2 krs
12.45
Luento
12.45 ja majoittuminen
Luento
15:00
kahvitauko15:00
kahvitauko- ja majoittuminen
15:30
Luento
15:30
Luento
16.15
Luento
16.15
Luento
17:15
koulutus päättyy
17:15hotellin ravintola
koulutus
päättyy
20:00
Illallinen
Nero,
1 krs
20:00
Illallinen hotellin ravintola Nero, 1 krs
Sunnuntai
8:00-9:00
9:30-10:30
10.30-12.00
12:00
12:30
13.00
15:00
16:00-16:10
16:30
16.30
18.30
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Sunnuntai
Aamiainen
8:00-9:00
Aamiainen
Luento
9:30-10:30
Luento
Luento
10.30-12.00
Luento
kahvitauko ja huoneiden
luovutus, matkatavarat säilöön
12:00
kahvitauko
ja huoneiden luovutus, matkatavarat säilöön
LMP2019 esitys Etelä-Savon
lautamiehet
12:30
LMP2019
esitys
Etelä-Savon lautamiehet
päätös
13.00 D-terminaaliin
päätös
bussikuljetus
15:00 laivaan (Star)
bussikuljetus D-terminaaliin
siirtyminen
16:00-16:10
siirtyminen
(Star)
laiva lähtee ja saapuu Helsinkiinlaivaan
klo 18:30
16:30
laiva
lähtee
ja
saapuu
Helsinkiin klo 18:30
päivällinen laivan buffet ravintolassa
16.30
päivällinen
laivan
buffet
ravintolassa
laiva saapuu Helsinkiin
18.30
laiva saapuu Helsinkiin

Ilmoittautumislomake

KOULUTUSPÄIVILLE TALLINNAAN
Tallink Conference & Spa hotelliin
15.-16.9.2018
TÄYTÄ LOMAKE TEKSTAAMALLA!

Herastuomari 
Olen Suomen Maallikkotuomarit ry:n jäsen 
En ole jäsen 
Lautamies 
Liityn jäseneksi ja maksan jäsenmaksun  jolloin saan osallistua jäsenhinnalla. Liittymislomake on tässä nettisivuilla
Etunimi ____________________________________ Sukunimi _______________________________________________
Syntymä aika _________________
Katuosoite ________________________________________

Postinumero ____________________________________

Postitoimipaikka ___________________________________

Puhelin ________________________________________

Käräjäoikeus ______________________________________

email __________________________________________

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Osallistuminen lauantaina 15.09.2018
Osallistun
En osallistu
Hinta
- aamiainen laivan buffetissa klo 10.30->


16,50 €


7,00 €
-koulutuspäivänä kokouskerroksessa kahvit ja suolainen pala
Illallinen klo 20.00 – 22.00
- juhlaillallinen, 2 kaatoa viiniä





45,00 €

Osallistuminen sunnuntaina 16.09.2018
Paluumatkalla ateria buffetissa





25,00 €

standard 1 hengelle



177,00 €

standard 2 hengelle



112,00 €

hotellihuoneet

Erityisruokavaliot: laktoositon  gluteeniton 

Hinta yhteensä 93,00 €

muu erityistoivomus: ___________________________
Merkitse suorituksesi tähän

______ €

Mukana pitää olla voimassa oleva passi tai virallinen henkilökortti!
Lähetä tämä lomake täytettynä kaikilla tiedoilla 1.7.2018 mennessä alla olevaan osoitteeseen:

MATKAPOJAT OY /ryhmämyynti, Kaisa Raukola, Hämeenkatu 8, 33100 TAMPERE
email kaisa.raukola@matkapojat.fi +358 10 2323 725 (ma - pe 8-16)
Puhelimitse tehdyistä varauksista Matkapojat Oy veloittaa 12€. Lomakkeen postituksen lähetysosoite on yllä.
Varaukset netin kautta: www.matkapojat.fi/lautamies
Ilmoittautumisen jälkeen lähetämme vahvistuksen laskun sekä ennakko- että loppumaksusta.
Ennakkomaksun à 30 € eräpäivä on 15.7. ja loppumaksun eräpäivä 18.8.2017.
Mikäli matka perutaan, ennakkomaksua ei palauteta.

Huom! Tiedustele koulutuspäivän matka-avustusta käräjäoikeudeltasi!
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Puuta maailman huipulta
Ympäristöä ja ihmistä kunnioittavaa puunjalostusta
asiakkaiden ja luonnon ehdoilla.
Ostamme puuta ympäri vuoden,
pyydä tarjous leimikostasi.

Herastuomarinimityksiä
Kainuun käräjäoikeuden laamanni
Pekka Määttä myönsi herastuomarin arvonimen 7.9.2017 seuraaville
henkilöille (kuvassa oikealta vasemmalle): Seija Forsberg-Piirainen, Lauri Niiranen, Hilkka Oikarinen ja Voitto
Leinonen. Kuva: Ari Tervo.

Espoon Käräjäoikeuden pitkäaikaisen Laamanni Olli Saunanojan eläkkeelle siirtymisjuhlia
vietettiin eräänä kesäkuun kauniina perjantaina.

Laamanni Olli Saunanoja ja
Espoon Lautamiehet ry. hallitus

Itä-Uudenmaan käräjäoikeuden laamanniksi Timo Heikkinen
Heikkinen on Vantaan käräjäoikeuden laamanni. Aikaisemmin
hän on toiminut käräjätuomarina
ja osaston johtajana. Lisäksi hän
on ollut esittelijänä ja oikeussihteerinä korkeimmassa oikeudessa,

oikeusneuvosmiehenä raastuvanoikeudessa sekä viskaalina 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.
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TÄMÄkin TYÖMATKA ALKOi

TALLINK ShUTTLELLA.
VARAA OMA MATKASI TALLINK.FI
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Tunnelmallinen joulu odottaa!
JOULUMATKA BRATISLAVAAN 4PV

LINNAJOULU IRLANNISSA, 6PV

Jätä joulustressi taakse ja lähde viettämään joulua
Slovakian pääkaupunkiin Bratislavaan. Bratislavan
kaupunkikuvaa hallitsee korkealle kukkulalle rakennettu
komea Bratislavan linna. Tällä matkalla saat hyvä yleiskuvan kaupungista, nautit jouluntunnelmasta ja valmiista
joulupöydästä.

Unohda joulun kiireet ja vietä tunnelmallinen joulu Irlannin
maaseutumaisemissa!

23.12.2018

Koe jouluntaikaa Málagan valojen loisteessa! Joulun alla
kaupunki syttyy valoloistoon ja elämä pyhistä huolimatta
vilkastuu. Kaupunki tarjoaa jouluntunnelman lisäksi
kulttuuria, hyvää ruokaa, aurinkoa ja rantoja, unohtamatta
viinitilavierailua vuoristossa.

alk. 859€

JOULUMATKA BUDAPESTIIN JA
UNKARIN MAASEUDULLE, 5PV

Joulumatka Budapestiin saa Sinut unohtamaan kaiken
stressin ja kiireen. Lähde nauttimaan joulurauhasta,
istahda valmiiseen joulupöytään ja vietä tänä vuonna
kiireetön joulu.

22.12.2018

alk. 1129€

JOULUMATKA ČESKÝ KRUMLOVIIN
JA WIENIIN, 5PV

Vietä stressitön joulunaika tunnelmallisessa Český
Krumlovin pikkukaupungissa ja Wienin jouluvalojen
loisteessa! Tällä matkalla nautimme Český Krumlovin
aidosta joulun tunnelmasta ja vierailemme lähialueen
Unescon maailmanperintökohteissa. Matkan lopuksi
tunnelmoimme Wienin loistokkailla joulutoreilla.

22.12.2018

alk. 1099€

JOULUMATKA GARMISCHPARTENKIRCHENIIN, 4PV

alk. 1149€

alk. 1589€

JOULUMATKA MÁLAGAAN, 5PV

23.12.2018

alk. 1279€

JOULUMATKA PRAHAAN, 5PV

Tšekin pääkaupunki Praha on paitsi historian aarreaitta, myös
monipuolinen kaupunkikohde joulumatkalle. Prahan vanhan
kaupungin tunnelmalliset jouluvalot ja joulutorit kaikkine
herkkuineen ovat elämys jota et muualta löydä.

22.12.2018

alk. 899€

JOULU RANSKAN ALSACESSA, 5PV

Jos pitäisi valita yksi alue maailmasta, jossa joulunajan
idyllisimmästä tunnelmasta pääsee nauttimaan täysin
siemauksin, se on Ranskan Alsace. Alue tunnetaan satukirjamaisista pikkukaupungeista ja –kylistään sekä upeista ja
perinteikkäistä joulumarkkinoistaan.

22.12.2018

Lähde viettämään joulua Saksan upeisiin vuoristomaisemiin Garmisch-Partenkircheniin ja nauti joulun tunnelmasta saksalaisittain!

23.12.2018

23.12.2018

alk. 1299€

Katso kaikki joulumatkat:
matkapojat.fi/joulu

Myyntipalvelu 010 2323 200 • Ryhmämyynti 010 2323 440 • matkapojat.fi
Puhelut 8,35 snt/puh + 3,2 snt/min, matkapuhelimesta 19,2 snt/min. Palvelumaksu 12€/varaus (ei koske ryhmävarauksia), netistä 0€.
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Tuulahduksia Espoon Lautamiehet ry:n
toiminnasta
UVL Turva on nykyisin Suomen suurin
ympärivuotisessa käytössä ja jatkuvassa valmiudessa oleva valtion alus. Tämä 95,9 m pitkä ja 17,4 m leveä laiva on
teknisesti huippuluokkaa ja muutenkin oikea monitoimipakkaus . Siellä
on myös sairashyttejä, joten se kykenee
vastaanottamaan pelastettuja henkilöitä pienemmistä aluksista tai helikoptereista.
Maaliskuussa pidimme sääntömääräisen kevätkokouksen ja osallistuimme
Porin Lautamiespäiville. Nämä päivät
ovat aina niin mukavia tilaisuuksia, joissa saa tavata tuttuja ympäri Suomen ja
verkostoitua.
Aloitimme 38.toimintavuotemme tänäkin vuonna Käräjäkirkolla tunnelmallisen pienessä Nupurin kappelissa.
Helmikuun alkupuolella hallitus kävi tutustumassa Rajavartiolaitoksen ulkovartiolaiva Turvaan Upinniemen
satamassa. Turvaa voidaan käyttää ympäri vuoden kaikissa sääoloissa rajavalvontaan, meripelastukseen, ympäristön- ja luonnonvarojen valvontaan, itsenäiseen
öljyntorjuntaan avomerellä, kansainvälisiin operaatioihin, merentutkimukseen sekä viranomaisyhteistyöhön.
Turvan keulassa olevalta 20 metriä halkaisijaltaan olevalta lentokannelta pystyvät operoimaan kaikki Itämeren
alueen meripelastuskopterit. Kyseessä on ensimmäinen Rajavartiolaitoksen aluksella oleva laskeutumiskansi. Aluksen 3D-tutka tuo uutta ilmavalvontakykyä Rajalle.

Huhtikuussa piipahdimme Q-teatterissa katsomassa Arkea ja kauhua. Se oli esitys, joka yhdisti arkirealismin splatteriin, pessimistiseen filosofiaan,
kauhuun ja komediaan. Teatteriesityksen jälkeen meillä
oli kyllä melko utooppinen olotila… niin erikoinen esitys kyllä oli.
Toukokuussa menimme porukalla tietoisesti harhaan.
Olimme nimittäin katsomassa Porttiteatterilaisten upeaa
esitystä Koko-teatterissa. Tällä kertaa se kertoi Harha-askelista, jotka koostuivat kirjeistä, runoista ja hetkistä, jotka leikkasivat menneen ja tulevan. Esitys asettui alttiiksi
virheille ja kutsui yleisön keskeneräisen äärelle. Kyllä oli
vaikuttava ja tunteikas esitys jälleen kerran.
Tallinnan tuuliin matkasimme eräänä toukokuisena torstaipäivänä. Satamasta kävelimme satama-altaan toiselle
puolelle Tallink Conference & Spa hotelliin. Majoittumisen ja lyhyehkön shoppailuhetken jälkeen lähdimme kohti
Raatihuoneen toria ja Maikrahv ravintolaa, jossa meitä odotti hymyilevä henkilökunta ja maittava illallinen.
Perjantaiaamuna kapusimme Toompean mäelle Oikeuskanslerin tapaamiseen. Hän keskusteli kanssamme pienen
hetken jonka jälkeen kiirehti jo toiseen
tilaisuuteen. Kertti Pilvik, (kansainvälisten suhteiden ja organisaatiokehityksen päällikkö ja neuvonantaja) jatkoi
kanssamme. Kuulimme parituntisen ti-
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Huiput huipulla.
laisuuden aikana kattavasti mitä kaikkea Oikeuskanslerin työ pitää sisällään. Hänen virallisia tehtäviään
ovat mm. *Valtiosäännön tarkastelut, *Perusoikeuksien suojaaminen, *Lasten ja nuorten oikeuksien suojelu *Huonon kohtelun estäminen
sekä muut tehtävät, joita on paljon. Oikeuskanslerilla on ympärillään mahtava tiimi, joten yhteistyöllä
hommat toimivat.
Mäeltä siirryimme tilataksilla seuraavaan vierailukohteeseen eli paikallisen poliisin tiloihin, jossa
kuulimme poliisin työstä Virossa sekä heidän vapaaehtoisista ”apu poliiseista”. Lisäksi meille kerrottiin
yleisellä tasolla eri alueiden erityispiirteistä ja niissä
tapahtuvista rikoksista.
Lopuksi katsoimme videon, jossa Länsi-Harjun poliisiaseman väki osallistui Viron tanssikampanjaan ”Viro Dancing”, joka oli lahja Tasavallan syntymäpäivän
vuosituhannelle. Tämän voit käydä katsomassa YouTubessa: Eesti tantsib: Lääne-Harju politseijaoskond
- Tuulevaiksel ööl.
Vierailujen jälkeen meillä oli vapaata aikaa nelisen
tuntia ennen laivan lähtöä kotiinpäin. Kyllä meillä jälleen kerran oli niin mukavaa. Onneksi seuraava reissu
toteutuu jo lokakuussa.
Viron Oikeuskansleri Ülle Madise.
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LAUTAMIESTUOTTEET - suomalaista muotoilua
Myynnissä koulutustapahtumissa- Hanki itsellesi tai anna lahjaksi!
Herastuomarin
Rintamerkki 20 €
Kalvosinnapit 50 €
Solmionpidike 40 €

Lautamiehen
Rintamerkki 10 €
Solmionpidike 22 €
Kalvosinnapit 32 €

Kaulakoru 25 €
kullattua hopeaa
(ilman ketjua)

Kultasormus
herastuomarille
Tai lautamiehelle
erikoistilauksesta
Suomen lautamiehet
ry:n standaari 45 €

Tuomarinvalatodistus
10 €/kpl

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

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

Herastuomarin
arvonimikirja 10 €/kpl

SMt ry:n jäsenille
ALENNUS 20 %
)sytehäl niraadnats € 21 iat( € 7 näätäsil aniuluksutimioT
Tehkää yhteistilaus niin
:teskualiT
teettousäästätte
tseimatuaL postituskuluissa
> fi.tiramoutokkillaam.www
fi.tiramoutokkillaam@ireethisotsejraj :itsops iat

Teknisistä syistä värit kuvissa eivät täysin vastaa todellisia, kullatut ovat kullanvärisiä
äisirävnalluk tavo tutalluk , aisilledot a atsav nisyät tävie assivuk tiräv ätsiys ätsisinkeT
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Suomen
Maallikkotuomarit ry, Finlands Lekmannadomare rf
Suomen Maallikkotuomarit ry _ Finlands Lekmannadomare rf
Hallitus 2017
Hallitus 2018

Puheenjohtaja
Puheenjohtaja

lautamies Jouni Elomaa, Virusmäentie 96 C, 20300 TURKU
040 725 4386,Jouni
jelomaa@fkf.fi,
puheenjohtaja@maallikkotuomarit.fi
herastuomari
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
ralf.asplund@primafix.fi
Varapuheenjohtaja,
herastuomari
Asplund, Högmossgränden 3, 01380 VANDA
taloudenhoitaja,
040 535 6888, ralf.asplund@primafix.fi
Järjestösihteeri,
elokuvavastaavawebmaster lautamies Anu Heinänen, Matinniitynkuja 2 C 81, 02230 ESPOO
050 365 6896, anu.heinanen@kotiposti.net, jarjestosihteeri@maallikkotuomarit.fi
Järjestösihteeri,
herastuomari Anu Heinänen, Matinniitynkuja 2 C 81, 02230 ESPOO
webmaster,
050
365 6896,
anu.heinanen@kotiposti.net,
Jäsen
lautamies
Anna-Maija
Aliranta, Laajavuorentie 1 B 35, 40740 JYVÄSKYLÄ
Maallikkotuomari-lehden jarjestosihteeri@maallikkotuomarit.fi
040 524 1709, a.aliranta@luukku.com
päätoimittaja
äsen
herastuomari Helena Sorvo, Rahikkalantie 45, 47200 ELIMÄKI
Jäsen
herastuomari
Sorvo, Rahikkalantie 45, 47200 ELIMÄKI
040 554 3058,Helena
helenasorvo@gmail.com
040 554 3058, helenasorvo@gmail.com
Jäsen
herastuomari Sisko Helena Perttunen, Kemijärventie 664 b,
Jäsen
herastuomari
Sisko Helena Perttunen, Kemijärventie 664 b, 98510 SAUNAVAARA
98510 SAUNAVAARA
040
771
6691,siskohelena.perttunen@gmail.com
040 771 6691, sisko.perttunen@suomi24.fi
Jäsen
Lautamiespäivät
2018
LMP2019 Mikkeli

herastuomari Janne Heilimä, Merikarvianrantatie 779 A, 29700 AHLAINEN
0400 797 700, janne.heilima@ahlaistenkievari.fi
herastuomari Tapani Varjus, Kirkontie 135, 51600 HAUKIVUORI
Etelä-Savon Lautamiehet ry puheenjohtaja,
040 510 3210, tapani.varjus@netti.fi

HALLITUKSEN ULKOPUOLISET TOIMIJAT
Arkistovastaava

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

Tilintarkastaja

HT Anne Terho, Hiojankatu 23m 11930 RIIHIMÄKI

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

Päiväys ja allekirjoitus

 ruotsi

 muu, mikä
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§ 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 -kantaasiakasnumerosi: 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.

Restel Cumulus

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.
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* KERRAN LAUTAMIES ON AINA LAUTAMIES *

