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Pääkirjoitus 2/2013

Tämän vuoden kesäkuussa veimme oikeudellis
ta demokratiaa puolustavan Suomen Maallikko
tuomarit ry:n kannanoton eduskuntaryhmien edus
tajille ja luovutustilaisuudessa painotimme niitä  
asioita, jotka puoltavat maallikkotuomarijärjestel
män säilyttämistä mahdollisimman ehjänä ja mah
dollisimman toimivana siten, että se edesauttaisi 
suomalaisen oikeudenjaon pysyttämistä avoimena 
ja demokraattisena. Viestimme sisälsi keskeiset do
kumentit päämääristämme ja niiden perusteluista.

Lähetystönä muistutimme kansanedustajia siitä, 
että nykyisessä laajuudessaan lautamiesten käyttö 
käräjäoikeuksissa on minimitilassaan ja lautamies
ten käytön vähentäminen merkitsee oikeuden
käynnin halvimman elementin surkastumista ja  
sen myötä kansalaisnäkökulman ja kansalaisten 
luottamuksen radikaalia vähenemistä suomalaiseen  
oikeuslaitokseen. 

Viestiämme vastaanottamassa olleet eduskun
taryhmien edustajat totesivat maallikkotuomari
järjestelmän säilyttämisen olevan erittäin tärkeää 
(kuva luovutustilaisuudesta sivulla 4). Luonnollises
ti edellytimme kansanedustuslaitokselta toimenpi
teitä.

Nyt odotamme, että kansanedustajat kauttaaltaan 
uhraisivat hetken aikaansa ja asettaisivat asioita 
tärkeysjärjestykseen, otimme näet vakavasti ve
toomuksen vastaanottaneiden toteamuksen, että 
maallikkotuomarijärjestelmän säilyttäminen on 
tärkeää.

Me suomalaiset olemme tottuneet melko mones
sa asiassa tekemään niin kuin meitä ”viisaammat” 
kehottavat, kas näin. Kun joskus 70luvulla meitä 
kehotettiin säästämään energiassa, me säästimme. 
Mikä oli seuraus? Seuraus oli se, että säästämisen 
seurauksena energiahinnat nousivat.

Tänä aikana meitä on kehotettu säästämään veden
kulutuksessa, sähkönkulutuksessa, polttoaineen
kulutuksessa ja ties missä. Iso osa kansalaisista on 
ottanut neuvot varteen. No, mikä siitä on ollut seu
raus? Seuraus on ollut se, että vesihinnat ovat nous
seet, kun vesiyhtiöt eivät säästämisen seurauksena 
ole saaneet riittävästi voittoja.

Sähköyhtiöt ovat nostaneet hintoja omien kummal
listen kiemuroimistensa avulla, koska kansalaisten 
energiasäästöt ovat pienentäneet sähköyhtiöiden 
tuottoja.

Normaalijärjellä varustettu ihminen käsittää ker
naasti asian niin, että kun säästää, se merkitsee 
kulujen pienenemistä. Noissa mainitsemissani esi
merkeissä paljastuu, että kulujen pieneneminen on 
lähinnä toiveajattelua. 

Nyt suomalainen oikeudenhoitojärjestelmä säästää 
vimmatusti, kuluja rouhitaan sieltä mistä mieleen 
juolahtaa. Meitä maallikkotuomareita ei ole keho
tettu säästämään, meiltä säästöt on otettu väkival
loin.

Tulevatko todelliset säästöt olemaan miljoona
luokkaa? Vastaan tähän: säästöjä ei tule lyhyellä 
eikä pitkällä aikavälillä. Säästöjen sijaan suomalai
nen oikeusjärjestelmä muodostaa sisälleen erään
laisia korotusautomaatteja, kun yhteiskunnan laki
asioihin suunnatut palvelut yksityistetään. Säästö
jen sijaan tämä kasvoton korotusautomaatti tulee 
vahvistamaan ammattilakimiesten asemaa ja sen 
myötä myös kustannusten kasvu on selviö.

On totta, että näennäisesti säästöä voi olla olemas
sa, mutta vain näennäisesti. Kysymyksessä kuiten
kin on vain rahojen siirto taskusta toiseen. Pahinta 
tässä, uskoakseni toteutuvassa visiossani on se, että 
suurin ja merkittävin säästö tulee kohdistumaan 
demokratiaan, siihen ilmiöön, jonka pitäisi turvata 
kansalaisille mahdollisimman oikeudenmukainen 
kohtelu. 

Tulevaisuus saattaa tuoda tullessaan uusiakin 
ilmiöitä: kunnalliset oikeusapujärjestelmät häviävät 
ja sijalle tulee yrityshenkinen lakimiesapu ja kun
tien kustannukset nousevat.

Kun joku julkinen taho, olipa se sitten vesi, säh
köyhtiö tai jopa oikeuslaitoksemme, puhuu sääs
tämisestä, saattaa moni kansalainen havahtua ja 
miettiä että: taasko minun kukkarolleni ollaan tu
lossa? Jäljet pelottavat. 

Puheenjohtaja ht. 
Matti Laukkanen
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Valmisteilla oleva elokuva ”Käräjäkiviltä Sisätiloihin” on 
läpileikkaus suomalaisesta rikosoikeusjärjestelmästä ja 
maallikkotuomareista eli lautamiehistä sen osana. Kuva
uksista merkittävä osa on jo tehty, muun muassa oikeus
toimijoita on kuvattu, samoin taltioitu koulutusristeilyn 
tapahtumia.

Elokuvaprojekti lautamiesjärjestelmästä on ollut vi
reillä jo lähes kymmenen vuotta. Talvella 2013 projekti 
käynnistyi uudelleen tuotantoyhtiö AVCaesar Oy:n kans
sa. Saimme elokuvalle myös käsikirjoittajan ja kevääl
lä YLE:n kanssa pidetty palaveri näytti ”vihreää valoa” to
teutettavalle dokumenttielokuvalle, puheenjohtaja Matti 
Laukkanen kertoo.

Suomen Maallikkotuomarit ry:n vuosikokous antoi 
16.3.2013 luvan yhdistyksen hallitukselle hankkeen to
teuttamiseksi.

Tietoa elokuvasta

Toteutussuunnitelman ja alustavasti tehdyn toteuttamis
sopimuksen mukaan elokuva julkaistaan syksyllä 2014. 
Dokumenttielokuvan kesto on noin 54 minuuttia. Eloku
van tallenteen YLE:lle tekee Suomen Maallikkotuomarit 
ry / AVCaesar Oy. Elokuvasta valmistetaan DVDtallen
teet (30004000 kpl), jotka jaetaan veloituksetta suoma
laisille keskiasteen oppilaitoksille opetustarkoituksiin.

Historiallisen elokuvan kustannuksien on arvioitu 
muodostuvan alle 40 000 euroksi. Siitä yhdistys pystyy it
se rahoittamaan 800010 000 euroa jäsenavustuksina. 

Varoja elokuvan toteuttamista varten otetaan vielä 
vastaan. Lahjoittajat saavat nimensä kaikkiin DVDkote
loiden takakansiin ja DVDtallenteiden lopputeksteihin. 

Elokuvaa valmistetaan vauhdilla 
-rahoitustakin vielä tarvitaan

Eduskunnassakin kuvattiin. Edessä kuvaaja Seppo Ekholm 
takana tuottaja Tuomo Rysti.

Suomen Maallikkotuomarit ry luovutti kesäkuussa eduskuntaryhmien edustajille vetoomuksen maallikkotuomarijärjestelmän 
säilyttämisestä ehyenä kokonaisuutena. 

Myös YLE:n esityskopion lopputeksteihin lisätään tukijat, 
jos Yleisradio asian hyväksyy, Laukkanen sanoo.

Yhdistys kirjaa lahjoittajat ja toimittaa lahjoittajille 
Kunniakirjan syksyyn 2014 mennessä. 

Lautamiesten koulutuspäivien luennoissa ruodittiin ri
kollisuuden muuttunutta kuvaa eri kulmilta. Ajat ovat 
muuttuneet siitä kun oleellinen osa rikoksista saattoi olla 
kotimaisten puukkotappelujen tasoa. Tänä päivänä niin 
rikollismaailma kuin oikeuden jakajatkin toimivat yli ra
jojen. Monimuotoisuus ja menetelmien kehittyminen on 
mahtisana molemmilla puolilla oikean ja väärän rajaai
taa.

Myös lautamiesten eli maallikkotuomareiden osa täs
sä ajassa ja tulevaisuuden visioissa puhututti eikä tule
vaisuus puheenvuorojen valossa välttämättä ruusuisel
ta näyttänyt. 

Muuntunut rikollisuus 
koulutuspäivien pääteemana

Toki maallikoiden tarpeellisuus oikeudenjakamisessa 
koettiin tärkeäksi, mutta myönteisten sanojen vastapai
noksi tuli kuulijoille selväksi, ettei maallikoiden tulevai
suus oikeudenjakamisessa kovin vankalla pohjalla istu.

On näet menossa iso prosessi, jonka tarkoituksena on 
pitkällä aikavälillä päästä maallikkotuomareista koko
naan eroon.

Koulutuspäivillä jaettiin perinteiseen tapaan varsin yk
sityiskohtaistakin tietoa oikeudenjakamisen eri osasista. 
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Oikeusneuvos Hannu Rajalahti:
Korkein oikeus on lainkäytön valvoja

Oikeusneuvos Hannu Rajalahti Korkeimmasta oikeudesta selvitteli kuulijoille muun 
muassa korkeimman oikeuden asemaa, tehtäviä ja muutosta. Korkein oikeus käyt
tää ylintä tuomiovaltaa riita ja rikosasioissa. Se valvoo lainkäyttöä omalla toimialal
laan ja antaa lausuntoja. Sen toimialaan kuuluvat myös lainsäädäntökysymykset, 
armahdukset ja korkein oikeus voi tehdä myös lainsäädäntöesityksiä.

Tietyin edellytyksin korkeimman oikeuden käsittelyyn voi tuoda valituksia mm. 
hovioikeuksista (luvanvaraiset ja ilman lupaa), käräjäoikeuksista (poikkeuksellises
ti, esim. maaoikeusasiat ja ennakkopäätösvalitukset).

Myös: Vakuutusoikeus (tapaturmakorvausasioissa eräiltä osin). Markkinaoikeus 
(eräissä mm. kuluttajansuojaasioissa). Työtuomioistuin (vain ylimääräinen muu
toksenhaku, esim. purut). Korkeimman oikeuden istunnot käydään normaalisti 5 
jäsenen kokoonpanolla.

Rikososaston johtaja Ritva Elomaa: 
Muuntunut väkivaltarikollisuus arjessa

Rikososaston johtaja Ritva Elomaa Helsingin rikospoliisista selvitteli mm väkivalta
rikollisuuden muutoksia. Todellisuus on tarua ihmeellisempää. Vaikka julkisuudes
sa esiintulleet “kansan mielipiteet” tuovat julki rikosten lisääntymisen, ei todelli
suus välttämättä sitä olekaan. 

Elomaan mukaan henkirikosten määrä Suomessa on laskenut koko maassa 
90luvun puolivälistä lähtien ja sama laskeva suuntaus on vallalla koko läntisessä 
Euroopassa.

Murtoosa siitä mitä oli esimerkiksi 60 luvulla, Elomaa todisti ja arvioi vähene
misilmiön liittyvän lamaan. Pahoinpitelyrikoksissa on sama suuntaus, törkeät pa
hoinpitelyt ovat vähentyneet 9 prosenttia.

Henkirikokset 2012: Murhia, tappoja ja surmia yhteensä 89, mikä on alhaisin sit
ten vuoden 1970. Vuoden 2013 alkuvuoden aikana tehtiin Suomessa 23 henkiri
kosta, mikä on 1 vähemmän kuin edellisenä vuonna.

Sen sijaan seksuaalirikokset, raiskaukset ovat poliisille tulleiden ilmoitusten 
mukaan  kaksinkertaistuneet. Internetistä alkunsa saaneet seksuaalirikokset ovat 
yleensä laajoja. Rikoslakiin tulee muutos mm seksuaalisen häirinnän osalta. Seksu
aalinen häirintä pykälää ei ole aiemmin ollut, se ei ole ollut rikosnimike. Esimerkik
si puristelu on ollut kunnianloukkaus, uusi pykälä korjaa puutteen. Lakimuutospa
kettiin on tulossa kattava määritelmämuutos.

Valtionsyyttäjä Jarmo Hirvonen: 
julkisuuden henkilöt, media

Julkisuuden henkilöitä koskevien oikeudenkäyntien erityispiirteitä esitteli ja niistä 
kertoi valtionsyyttäjä Jarmo Hirvonen Valtakunnansyyttäjävirastosta. Julkisuuden 
henkilöihin liittyy kiinteästi myös median rooli.

Julkisuuden henkilöitä voidaan väljästi listata näin: jo ennen oikeudenkäyntia 
tunnetut henkilöt, henkilöt jotka hakevat julkisuutta ja henkilöt, joista oikeuden
käynti tekee tunnettuja.

Media on kiinnostunut vallankäyttäjistä, urheilijoista, muusikoista, näyttelijöistä, 
kirjailijoista, turhista julkkiksista, nakkikioskilla tappelevista huippujuristeista, töp
päävistä huipputoimittajista, vanhentuneista julkkiksista, urheilujulkkisista vanhoi
ne saavutuksineen ja sitä rataa.

Kuka antaa toimittajille tietoa? Esitutkinnan aikana poliisi (poliisirikoksissa syyt
täjä), syyteharkinnan aikana syyttäjä, syyteharkinnan jälkeen ennen oikeudenkäyn
tiä syyttäjä, oikeudenkäynnin aikana syyttäjä, muutoksenhakuvaiheessa syyttäjä, 
tuomion antamisen jälkeen syyttäjä, joskus esittelijä, muttei koskaan tuomari.

Syyttäjille toimittajat soittelevat paljon vaikka muillekin voisi soittaa. Joskus ei 
voi olla varma siitä, kumpi toimittajia enemmän kiinnostaa, julkisuuden henkilö vai 
itse asia. Se, kenestä ja miten media on kiinnostunut riippuu mediasta. Usein kui
tenkin media hakee draamaa.

Laamanni Hannu Lindgren:
työkalupakkina tuomiovalikoima

Tuomioiden ongelmat kautta aikain ovat olleet sekavuus, käsittämättömyys, ly
hyys tai pituus. Näin muun muassa selvitteli tuomioiden rakentamisen monimuo
toisuutta laamanni Hannu Lindgren.

Vuosisatojen saatteessa monet hallitsijat ja tuomareiden työtä valvovat virka
miehet ovat antaneet ohjeita ja määräyksiä tuomioiden selvyyden lisäämiseksi. 
Nyt meillä on teorioita ja tutkimuksia, tieteellisiä oppikirjoja ja pikaoppaita. Silti 
ongelmat ovat samat.

Tuomarin taidoissa ei Suomessa aiemmin, siis ennen 198090lukua, ollut tär
keintä perusteleminen vaan oikeanlainen kirjoittaminen. Menettelyn tarkoitukse
na oli tuottaa pöytäkirja, jonka lopussa on tuomio. Kyseessä oli prosessikuvaus, 
josta lukija voi havaita, että lopputulos on oikea. Erilaisille prosesseille oli erilaiset 
kaavat, jotka johtivat oikeaan lopputulokseen kuin kiskot johtavat junan asemalle. 
Oli pöytäkirjakaavakokoelmia, joista piti valita oikea kaava asian mukaan. 

Sitten tuli professori Aulis Aarnio, joka sanoi, että oikeuslaitoksen pitää ansaita 
joka päivä arvonantonsa perusteluilla. Tanssiaskeleet menivät uusiksi, pakki tyh
jennettiin. Tämä tapahtui suunnilleen  vuonna 1993. Sitä ennen oli eletty noin 250 
vuotta, vuodesta 1734 lähtien, kutakuinkin samanlaisten säännösten ja menette
lyn parissa. 

On selvää, ettei tuollainen muutos tapahdu sormia napsauttamalla. Piti unoh
taa pöytäkirjan kirjoittaminen ja alkaa keskittyä tuomion tekemiseen. Tuomiosta 
tehtiin erillinen asiakirja. Todisteluharkintaa piti alkaa kirjoittaa esiin, mikä oli ollut 
ennen asiaankuulumatonta. 

Hyvien perustelujen merkitys on luonnollisesti keskeinen, koska tuomion selit
teleminen ei ole mahdollista. 

Hannu Rajalahti 
selvitteli kuulijoille korkeimman 

oikeuden olemusta.

Ritva Elomaa 
kertoi miten väkivaltarikollisuus 

ilmenee arjessa.

Jarmo Hirvonen 
valotti oikeuden ja 
median suhdetta.

Hannu Lindgren 
kertoi tuomiovalikoimasta ja 

tuomion kirjoittamisesta.
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Kuka haluaa perusteluja?

Kuka haluaa perusteluja: asianosaiset, media ja ylemmät 
oikeusasteet. Odotukset voivat olla ristiriitaisia. Täydelli
siä perusteluja ei ole, mutta riittävän hyviä kyllä löytyy. 
Parhaat ovat tietysti lyhyet, mutta tyhjentävät. Viisas tuo
mari mitoittaa perustelunsa jutun merkityksen mukaan.

Ehkä pelkistän hiukan liikaa, mutta asianosaista kiin
nostaa vain lopputulos, jota ryydittää muutama keskei
nen peruste selkeällä Suomen kielellä.

Media vainuaa tuomioiden viihdearvoa. Värikkäät yk
sityiskohdat myyvät. Myös tuomittu rangaistus kiinnos
taa, koska ilmassa leijuu käsitys liian lievistä tuomioista. 

Ylemmät oikeusasteet haluaisivat kaiken: selostuk
sen todistelun sisällöstä, todistelun luotettavuuden har

Osastonjohtaja Hannu Laitinen: 
Onko suunta enää oikea? 

PohjoisSavon käräjäoikeuden käräjätuomari, osaston johtaja Hannu Laitinen sel
vitteli selkokielellä näkemyksiään oikeudenjakamisen nykyolemuksesta kysymäl
lä, onko suunta enää oikea.

Kun on elänyt vuotta kyllin monta, alkaa moni asia tuntua kovin tutulta. Koke
muksesta viisastuneena on yleensäkin helppo todeta, että muutaman vuosikym
menen päästä nykyiset pyhät doktriinit ovat vanhentuneita, osa jopa naurunalai
sia. Noin visioi osastonjohtaja Hannu Laitinen luennossaan.

Oikeuskäytäntökin tulee tuolloin olemaan toisenlainen kuin tällä hetkellä, vaik
ka tämänhetkisiä ratkaisuja markkinoidaankin ainoina oikeina ja arvostelun ylä
puolella olevina.

Näin vanhalle tuomarille tuntuu vastenmieliseltä, että kansallista päätösvaltaa 
on siirretty muualle. Neuvostoliiton ajatkin olivat sikäli paremmat, ettei sieltä tul
lut käskyjä pikkuasioihin, vaan omaa päätösvaltaa oli enemmän. 

Tiukkanutturaiset määräävät, mitä saa sanoa

Aika on nyt sellainen, että pitäisi kritiikittä hyväksyä pait
si ”eurooppa ja ihmisoikeudet” myös sananvapauden 
rajoitukset, kun kysymys on esimerkiksi vierasmaalaisis
ta tai sukupuoliasioista. Ymmärrän sen, ettei naisia saa 
mennä ahdistelemaan, etenkään fyysisesti, mutta sitä en 
ymmärrä, että monien mielestä hauskat puheetkin leima
taan. 

Ne, joilla on nuttura tiukimmalla, saavat määrätä sen, 
mitä toiset saavat sanoa. Samanlainen asenne on rotupu
heissa eli ihminen saa määrätä, mistä hän loukkaantuu. 
Taidan itse ilmoittaa loukkaantuvani siitä, jos minua sa
notaan savolaiseksi. Minua pitää kutsua keskisuomalais
itäsuomalaiseksi tai joutuu maksamaan korvauksia.

Sananvapaus on kaikkein tärkein oikeus eikä sellaista 
pidä helpolla rajoittaa. Rajoitushaluista löytyy menneiltä 
ajoilta karmeita esimerkkejä aika läheltäkin.

Tekopyhä lehdistö

Nykyaika on tuonut istuntoihin pieniä asioita, joita ei 
pitäisi sinne lainkaan tuoda. Tällä tarkoitan muun ohes
sa erilaisia kunnianloukkauksia, vähäisiä seksiasioita 

kinnan ja oikeudellisen pohdinnan johdonmukaisessa ja 
helposti ymmärrettävässä muodossa.

Lopuksi tietysti perusteluja tarvitsee tuomari itse. Mi
käli pystyy kirjoittamaan järkevät perustelut esimerkiksi 
vaikeaan näyttöongelmaan, tuomari voi vakuuttua rat
kaisunsa järkevyydestä. Päinvastaisessa tapauksessa voi 
huomata oman ajatuksensa mahdottomuuden. Tällaises
sa pohdinnassa on lautakunnalla rikosasiassa suuri mer
kitys.

Jo rikosten luonne on nostanut perustelujen pai
nopisteeksi näytön luotettavuuden arvioinnin. Samal
la perusteluilta on alettu muutenkin vaatia juuri tällaista 
pohdintaa. Silti samaan aikaan olemme vielä kiinni pöy
täkirjamaisessa todistelun sisällön kuvailussa silloinkin, 
kun se ei olisi välttämätöntä.

Onko suunta enää oikea, kyseli 
Hannu Laitinen. 

myös yksittäisten terrorityyppisten tekojen jatkuminen 
ja lisääntyminen. Tällaisia rikoksia ei oikeuslaitos kaipai
si, Laitinen lasketteli.

Loputonta paapomista

Loputon ihmisoikeuspaapominen on johtanut siihen, 
että häiriköt saavat entistä vapaammin temmeltää se
kä oikeudenkäynneissä että vainoamassa toisia ihmisiä. 
Kun huolehditaan ainoastaan kverulanttien ihmisoikeuk
sista, unohdetaan samalla heidän uhreiksi joutuneiden 
ihmisoikeudet. Tällaisia ratkaisuja löytyy korkeimmasta 
oikeudestakin. Eräässä ratkaisussaan korkein oikeus pois
ti hovioikeuden määräämän järjestyssakon, joka oli tul
lut hyvinkin sopimattomasta nimittelystä ja käytöksestä, 
tulkiten uudella tapaa tiedoksiantoa koskevaa säännös
tä vastaajan eduksi. Ihmettelen, mitä käytöksen kohteek
si joutuneet asianosaiset mahtoivat ajatella tällaisesta 
lopputuloksesta. Ei heidän arvostuksensa oikeuslaitosta 
kohtaan ainakaan lisääntynyt.

Tuntuu siltä, että tuomioistuimet on valjastettu käsit
telemään asioita, jotka kuuluisivat mielenterveysviran
omaisille. Jos tähän ei puututa, joudutaan tulevaisuudes
sa entistä enemmän hukkaamaan aikaa näihin juttuihin. 

Yksi jutturyhmä, joka ei näytä vähenevän, on saman 
henkilön toistuvasti suorittamat pahoinpitelyt. Suomalai
sistahan löytyy geeni, jota ei löydy muista kansoista, ja jo
ka altistaa pienen osan miehistä pahoinpitelyihin. Näihin 
tyyppeihin ei yhdyskuntapalvelut auta, vaan ainut apu 
olisi täysraittius. 

ja tukkapöllyjä lapsille. Näyttää olevan pyrkimys saat
taa moraalisesti yleisesti tai ainakin tiukkapipoisimpien 
paheksumat asiat rikosasioiksi. Jotakin pitäisi jättää koti
kasvatuksenkin varaan.

Lehdistö kirjoittaa mielellään tuollaisista asioista ja 
niin tekopyhästi, että muinaiset fariseuksetkin punastui
sivat. Tässä ajassa moralismi on taas nousussa, mutta ku
ten aina kaikille asioille tulee aikanaan vastareaktio.

Olen ihmetellyt sitä, että pikkuasioista jaksetaan pau
hata, mutta huomiota ei tahdota kiinnittää yhteiskunnan 
epäoikeudenmukaisuuteen. Tällä tarkoitan etenkin sitä, 
että hyväksytään työttömyys sekä jatkuvasti kasvavat tu
lo ja omistuserot ja toisaalta taas työn muuttuminen en
tistä stressaavammaksi. Jos joku ulkopuolinen tulisi kat
somaan nykyistä menoa, hän varmaan ihmettelisi, miksei 
työaikaa lyhennetä ja työtä sitä kautta jaeta kaikille sekä 
verotuksen progressioita lisätä ja omaisuusveroja tehdä 
niin, että kaikki voisivat saada kohtuullisen toimeentulon. 
Tähän kyllä pitäisi olla varaa, koska Suomi ei koskaan ole 
ollut niin vauras kuin viime vuosikymmeninä. 

Yhteiskunnan todellinen epäoikeudenmukaisuus voi 
muodostua vakavaksi vaaraksi jossain vaiheessa, jos ih
miset lähtevät kaduille. Ei ole mitään syytä luulla, et
tei Suomessa joskus voisi toteutua samanlaiset mella
kat kuin jokin aika sitten Tukholmassa. Mahdollista on 

Paremman puutteessa pitäisi käyttää nykyistä pitem
piä ehdottomia vankeusrangaistuksia, jotta heidän ym
päristönsä saisi olla ainakin jonkin aikaa rauhassa. Ih
mettelen todella sitä, että järjestelmä hyväksyy sen, että 
jotkut saavat terrorisoida lähiympäristöään ilman, että 
uhrien ihmisoikeuksilla olisi väliä.

Rikosten luonne muuttunut

Käräjäoikeuksissa käsiteltäviksi tulevien rikosten luon
ne on muuttunut 1970luvusta, jolloin itse aloitin tuo
marinurani. Suurin muutos on perinteisten omaisuus
rikosten väheneminen. Ennen murtovarkaudet olivat 
tyypillisimpiä juttuja, mutta nykyään ne puuttuvat lähes 
tyystin. Tietenkin on tullut sellaisia rikoksia, joita ennen 
ei voinut ollakaan. Kun ei ollut tietokoneita ja kännyköi
tä, ei voinut tehdä nettirötöksiä. Kansainvälistyminen on 
tuonut myös monimutkaisempia ja vaikeammin käsitel
täviä rikoksia, vaikka useimmiten yksittäinen ulkomaalai
nen syyllistyy samanlaisiin rikoksiin kuin suomalainenkin 
eli liikennejuopumuksiin ja pahoinpitelyihin. 

Ulkomaalaisia rikollisryhmiä on kyllä tullut YläSa
voonkin asti tekemään petoksia, maksuvälinepetoksia ja 
varkauksia. Oman ongelmansa on muodostanut se, et
tä tällaisten henkilöiden aikaisemmasta rikollisuudes
ta ei juurikaan ole saatu selvyyttä, mutta selvää tekojen 
ammattimaiseen luonteeseen nähden on, että ensiker
talaisista ei ole kysymys. Liian usein tällaisille porukoille 
näytetään tuomittavan ehdollista vankeutta niin kuin ky
symys olisi viattomista vastaalkajista. 

Valtakunnansyyttäjä Matti Nissinen: 
Rikosjutuille kyytiä

Valtakunnasyyttäjä Matti Nissinen esitti ja perusteli luennossaan uusien käytäntö
jen ja uudistamisen, jopa uudenlaisen ajattelun käyttöön ottamisen tarpeellisuut
ta oikeuslaitoksessa. Nissisen visiona on muun muassa oikeusprosessien jousta
voittaminen ja nopeuttaminen. 

Nissinen pohti, miksi Suomi saa toruja Euroopan ihmisoikeustuomioistuimes
ta ja antoi ymmärtää että eräs vaikuttava syy on eräänlainen prosessien kankeus.

Perusongelma on se, että koneistolla on halua, mutta ei kykyä. Työkuorman on 
oltava suhteessa resursseihin, välineisiin ja työprosesseihin, Nissinen totesi, mutta 
hän myös muistutti, että kaikki ongelmat ovat suhteellisia.

Työkuorma ei ole välttämättä syy, istunnot, menettelyt eivät myöskään ole 
välttämättä syy, välineissäkään ei välttämättä syytä eivätkä resurssitkaan ole yk
sittäinen syy, Nissinen arvioi.

Hän pohti sitä, vaatisivatko kaikki nykyisin oikeuteen tulevat jutut välttämättä 
oikeuden ratkaisuja ja rangaistuksia.

Rangaistusuhkan vaihtoehtona voisivat olla hallinnolliset virhemaksut. Nissi
nen pohti muun muassa liikenteen virheitä, verorikkomuksia ja kysyi ovatko ne 
kaikki rikoksia ja tarvitsevatko ne rangaistuksen uhkaa.

Nissisen esitys valotti mahdollisuutta siirtyä ainakin tietyiltä osin kevyempiin 
prosesseihin.

Miten suomalaista järjestelmää voidaan uudistaa, jos uutta ei tuoda tilalle. 
Nissinen arvioi uudistusten tärkeiksi tekijöiksi muun muassa käsittelyketjun pi

tuuden tarkastelua ja kysyi, voisiko selvissä tapauksissa tipauttaa syyttäjäketju vä
listä pois.

Uudistuksen keskeisenä osasena hän näki tarpeelliseksi rikosprosessien lyhen
tämisen.

Matti Nissinen esitti vaihtoehtoja 
ja uudistuksia.
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Jarruna hän näki tekemisen ongelmat: puuttuu tahtoa ja näkemystä, on sirpa
leisia näkemyksiä kokonaisuudesta, menee näpertelyksi. Lautamieskustannusten 
Nissinen totesi olevan pisara meressä eikä hän nähnyt lautamiesjärjestelmän lo
pettamista ratkaisuksi mihinkään.

Mikko Vuorenpää: 
Miksi rikoslaki on niin kuin se kirjoitetaan, eikä niin kuin se luetaan

Professori Mikko Vuorenpää Turun yliopistosta pohti rikoslain olemusta teemal
la miksi rikoslaki on niin kuin se kirjoitetaan, eikä niin kuin se luetaan. Vuorenpää 
pohjusti asiaa toteamalla, ettei ketään saa tuomita ankarampaan rangaistukseen, 
kuin tekohetkellä on laissa. 

Rangaistuksen on perustuttava lakiin. Vuorenpää kuitenkin näki hiukan ongel
mallisena kirjoitetun lain vaatimukset siinä, että rikoslakia on tulkittava sanamuo
don mukaisesti.

Esimerkiksi hän otti muun muassa romanikerjäläisen ja joulupatakeräyksen ja 
totesi molempien olevan tietyllä tavalla yhdenmukaisia, mutta lain suhtautumi
sen olevan erilaista.

Romanialainen polvillaan kerjää rahaa, joulupata täyttää kerjäämisen tunnus
merkit. 

Yritetäänkö rikossäännöstöt rinnastaa sellaiseen, joka ei ole yhtä kansan oikeus
tajun kanssa, Vuorenpää kyseli pohtiessaan lain ja oikeuden analogiaa.

Matti Palojärvi: 
Koetaanko lautamiehet käräjätuomarin kilpailijaksi? 

Matti Palojärvi Helsingin käräjäoikeudesta pohti teemassaan asetelmaa lautamie
het vs käräjätuomari.

Kilpailuasetelma tuntuu vieraalta. Muuta missiotahan meillä kummallakaan ei 
saa olla, kuin omantunnon mukaan, tasapuolisesti, oikeudenmukaisesti. Lauta
mies ei kuitenkaan ole juridiikan ammattilainen, hänellä on kyselyoikeus. 

Tuomarit ovat kokeneita ja suhtautuminen maallikkojäseniin vaihtelee. Oikeu
den puheenjohtaja on kapellimestari, hänen tehtävänsä on myydä oma näkemyk
sensä, Palojärvi listasi. Hän arvioi ettei kilpailutilannetta käräjätuomarin ja lauta
miesten välillä voi erilaisista perustoistakaan johtuen olla.

Lautamieskustannuksissa säästämisellä Palojärvi arvioi olevan marginaalisen 
merkityksen, mutta:

Jos niukkuutta jaetaan, menee ammattituomari edelle.

Koulutuspäällikkö Jorma Hirvonen:
Käräjäoikeuslain muutoksesta

Koulutuspäällikkö Jorma Hirvonen oikeusministeriöstä antoi ymmärtää, että oi
keudenhoidon uudistamisohjelma menee eteenpäin kuin jyrä.

Lainvalmistelu on hallintotoimintaa, lain säätämisessä eduskunta on suvereeni.
Hirvonen esitteli oikeudenhoidon uudistusohjelmaa 20132025. 

Oikeuslaitoksessa säästötarve 2015 on 12 miljoonaa ja oikeuslaitos tarvitsee li
särahoitusta edellä mainittuna aikana 5 miljoonaa, Hirvonen selvitti. Oikeuslaitok
sen menoista kolme neljäsosaa on henkilöstömenoja.

Suomen oikeuslaitoksessa on 950 tuomaria. Kansliahenkilöitä eläköityy 839 
vuoteen 2020 mennessä, se on noin 27 prosenttia koko henkilöstöstä. 

Tuomarikunnasta puolet eläköityy vuoteen 2020 mennessä. 
Hirvosen mukaan huomiota kiinnitetään johtamiseen, osaamiseen, asioiden kä

sittelyyn ja maksuihin. 
Hirvosen esittelemän vision mukaan tulevaisuudessa tuomareita tarvitaan vä

hemmän, eikä lautamiehiä enää vuonna 2025 ole.
Jatkossa koulutustoimintaa kehitetään kaikilla oikeudenhoidon tasoilla, Hirvo

nen kertoi. Hänen mukaansa tilanne ei ole helppo kenellekään. 

”Minulla on ollut miellyttävä tilaisuus tehdä Matin kanssa yhteistyötä, hän on ollut myös henkilökohtaisessa elämässäni miel-
lyttävästi läsnä vaikeinakin aikoina”, totesi valtakunnansyyttäjä Matti Nissinen luovuttaessaan puheenjohtaja Matti Laukka-
selle Syyttäjälaitoksen lahja -lasikuution kiitokseksi pitkästä yhteistyöstä.

Miksi rikoslaki on niin kuin 
kirjoitetaan, pohti 
Mikko Vuorenpää.

Kilpailevatko tuomarit ja 
lautamiehet keskenään, pohti 

Matti Palojärvi.

Jorma Hirvonen 
kertoi muutoksesta.

§.......

§.......

§.......
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(Juttu muokattu Rauno Rannan luentomateriaalista kou-
lutusristeilylle syyskuussa 2013.  Keskusrikospoliisin päällik-
kö, poliisineuvos Ranta jäi eläkkeelle lokakuun alussa 2013)

Keskusrikospoliisin päätehtävät ovat rikosten tutkinta ja 
torjunta sekä rikostorjunnan asiantuntijapalvelujen tuot
taminen. Lisäksi sen lakisääteisenä tehtävänä on kehittää 
rikostorjuntaa ja rikostutkinnan menetelmiä.

Rikostutkintaan painottuvien poliisivirkojen lisäksi 
Keskusrikospoliisissa toimii paljon henkilöitä myös erilai
sissa asiantuntijatehtävissä.

 KRP:n henkilöstömäärä on noin 700. Tehtäviensä 
luonteen vuoksi Keskusrikospoliisin henkilöstössä on se
kä naisten, muun kuin poliisikoulutuksen saaneiden et
tä korkeakoulututkinnon suorittaneiden osuus suurempi 
kuin poliisihallinnossa keskimäärin. Henkilöstöstä polii
seja on 58 prosenttia, siviilejä 42 prosenttia, miehiä noin 
59 prosenttia ja naisia noin 41 prosenttia. Korkeakouluta
soisen tutkinnon suorittaneiden osuus on 36 prosenttia.

Keskusrikospoliisin tehtävä on torjua kansainvälistä, 
järjestäytynyttä, ammattimaista, taloudellista ja muuta 
vakavaa rikollisuutta, tutkia, tuottaa asiantuntijapalve
luita, kehittää rikostorjuntaa ja rikostutkintamenetelmiä. 

Vuonna 2013 krp:n toimintamäärärahat olivat noin 60 
miljoonaa euroa.

Krp:n päälllikkö evp poliisineuvos Rauno Ranta:

”Keskusrikospoliisi on rikostorjunnan 
kokoava voima”

tasolla, 7)Ryhmä käyttää väkivaltaa tai muita uhkailukei
noja, 8)Ryhmä käyttää peiteyhtiötä, 9)Ryhmä harjoittaa 
rahanpesua, 10)Ryhmä pyrkii vaikuttamaan poliitikkoi
hin, julkiseen hallintoon, tiedotusvälineisiin, oikeusvi
ranomaisiin tai talouselämän edustajiin, 11)Ryhmän toi
minnassa on taloudellisen hyödyn ja/tai vallan tavoittelu 
määräävänä tekijänä.

Jotta rikollisryhmä täyttäisi järjestäytyneen rikollisryh
män tunnusmerkit, on luettelosta täytyttävä vähintään 
kriteerien 1, 3, 5 ja 11 sekä kahden muun kriteerin mää
ritelmät.

Järjestäytyneen rikollisuuden piiriin liittyviä henkilöitä 
on Suomen vankiloissa vuosittain keskimäärin 150. Se ei 
merkitse rikollisen toiminnan pysähtymistä.
Em rikolliset toimivat myös vankilasta käsin muun muas
sa uusia jäseniä rekrytoimalla, luomalla kvyhteyksiä, käy
mällä huumekauppaa ja jatkamalla rikollisen toiminnan 
johtamista vankilasta käsin.

Poliisineuvos Rauno Ranta

Keskusrikospoliisin organisaatio. 

Järjestäytynyt rikollisuus monimuotoistuu, 
kansainvälistyy ja tunkeutuu yhteiskunnan 

eri toimijoihin.

Keskusrikospoliisi on poliisin valtakunnallinen yksikkö, 
jonka toimialueena on koko Suomi. Vuodesta 2014 alka
en lakkautetaan  kolmen vuoden siirtymäajalla Vaasan, 
Kouvolan, Kuopion, Jyväskylän ja Mikkelin toimipisteet.

Toimipisteet säilyvät Tampereella, Turussa, Maarianha
minassa, Joensuussa, Oulussa ja Rovaniemellä.

Rikostorjunta 

Keskusrikospoliisin tehtävä on torjua vakavinta rikolli
suutta. Siihen luetaan mm. järjestäytynyt rikollisuus, laa
jaa kansainvälistä yhteistyötä vaativat jutut, ennakkota
pauksen luonteiset rikokset ja muut yksittäiset vakavat 
rikokset.

KRP saa juttunsa mm tiedustelun avulla, muilta poliisin 
yksiköiltä, poliisihallinnon määräyksellä, kansainvälisen 
yhteistyön kautta ja valvontaviranomaisten pyynnöstä.
KRP:n jutut ovat  lähes poikkeuksetta pitkäkestoisia ja 
edellyttävät yhteistyötä kotimaassa ja ulkomailla.

Yhteistyötä

Rikostiedustelua varten on olemassa kokonaisuus (PTR), 
se on Poliisin, Tullin ja Rajavartiolaitoksen yhteistä rikos
tiedustelu ja analyysitoimintaa.
Keskusrikospoliisin keskeisiä toimintoja ovat muun mu
assa rikollisuuden seuranta, rahanpesun ja terrorismin ra
hoitusten seuranta, peitetoiminta, nettitiedustelu. 
Kokonaisuuteen kuuluu myös vaativan teknisen tiedon
hankinnan menetelmäkehittäminen sekä palvelut polii
sille ja muille viranomaisille.
Tänä päivänä toiminnan eräs keskeisistä suunnista on 
järjestäytyneen rikollisuuden seuranta. Tavoitteena on 
muodostaa tilannekuva rikollisryhmistä ja niiden jäsenis
tä, tekijäverkostoista sekä järjestäytyneisyydestä (EU ja 
kansalliset JR kriteerit).

Järjestäytynyt rikollisuus EU:ssa

Tätä aikaa ja arvioiden mukaan vahvasti myös tulevia ai
koja leimaa järjestäytyneen rikollisuuden lisääntyminen. 
Erilaisten jengien määrä on moninkertaistunut. Esimer
kiksi kun vuonna 2000 Suomessa laskettiin olleen 8 ns. lii
vijengiä, oli niitä tämän vuoden huhtikuussa 64. 

Järjestäytyneen rikollisuuden määritelmät EU:ssa: 1)
Ryhmään kuuluu enemmän kuin kaksi henkilöä, 2)Kul
lakin ryhmän jäsenellä on ryhmässä oma, määrätty teh
tävä, 3)Ryhmä toimii pitkän tai rajoittamattoman ajan, 4)
Ryhmässä on sisäinen kuri ja kontrolli, 5)Ryhmää epäil
lään törkeistä rikoksista, 6)Ryhmä toimii kansainvälisellä 

Tulevaisuuden uhkia

Tulevaisuuden uhkina nähdään järjestäytyneen rikolli
suuden entistä määrätietoisempi soluttautuminen yh
teiskunnan rakenteisiin ja rikollisuuden kansainvälisty
minen.

Erilaisia vahvistuvia rikollisuuden elementtejä ovat 
mm. verkkorikollisuus ja sen hyödyntäminen, JRryhmät 
kansainvälistä ” franchisingliiketoimintaa”, JRryhmien 
verkostoituminen, Venäjän viisumivapaus, uudenlainen 
väkivaltaisempi rikolliskulttuuri ja etniset katujengit. 

Järjestäytynyt rikollisuus hyödyntää yhteiskunnan 
avoimia markkinoita.

Järjestäytyneen rikollisuuden perimmäisenä päämää
ränä on poliittisen ja taloudellisen vallan saavuttaminen. 
Esimerkiksi järjestäytynyt rikollisuus, jengit ym. pyrkivät 
luomaan myönteisiä julkisuuskuvia ja siinä ne hyödyntä
vät mediaa.
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Iso joukko suomalaisia maallikkotuomareita tutustui Tuk
holman Ritarihuoneeseen koulutusristeilyn yhteydessä 
järjestetyssä vierailutapahtumassa. Ritarihuoneen ole
muksesta vieraille kertoi Oscar Langenskiöld ja tulkkina 
toimi perinteiseen tapaan Ralf Asplund.

Tukholman Ritarihuonepalatsin rakentaminen kesti yli 
30 vuotta. Rakentaminen alkoi vuonna 1641 ja palatsi val
mistui vuonna 1672. Palatsin siipirakennukset valmistui
vat vuonna 1870.  Palatsille muodon antoivat sen suunni
telleet arkkitehdit Simon de la Vallée, Heinrich Wilhelm ja 
Jost Vingboons. 

Ritarihuonepalatsin ritarihuonesalia käytti aatelissääty 
valtiopäivien istuntosalina vuodesta 1668 vuoteen 1865, 
jolloin säätyvaltiopäivät lakkautettiin ja uusi edustusuu
distus toteutettiin. Nykyisin ritarihuonesaliin kokoontu
vat ritaristo ja aateli joka kolmas vuosi. Salia käyttävät 
myös eräät akateemiset toimijat juhlakokouspaikkanaan.

Salin seinillä ja portaikossa on kreivillisten, vapaaher
rallisten ja aatelisten sukujen kuparilevyille maalatut vaa
kunat. Niitä on yhteensä 2897 kappaletta. 

Tukholman ritarihuone kiinnosti suomalaisryhmää

Ritarihuonesalin seinillä ja portaikossa on kreivillisten, vapaaherrallisten ja aatelisten sukujen kuparilevyille maalatut vaaku-
nat. Niitä on yhteensä 2897 kappaletta. 

Ritarihuoneen olemuksesta vieraille kertoi Oscar Langenskiöld.  
ja tulkkina toimi perinteiseen tapaan Ralf Asplund.

 

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

Ostamme puuta ympäri vuoden,
pyydä tarjous leimikostasi.
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Koulutusristeilyn yhteydessä järjestetty tutustumisvie
railu Tukholman käräjäoikeuteen kokosi kymmeniä suo
malaisia maallikkotuomareita tutustumaan naapurimaan 
oikeustaloon. Tukholman raatihuone (ruots. Stockholms 
rådhus) sijaitsee Ruotsin pääkaupungin Tukholman kes
kustassa, Kungsholmenin kaupunginosaalueella. Raken
nuksessa toimii nykyisin Tukholman käräjäoikeus. Tulkki
na vierailulla toimi Jouni Elomaa.

Raatihuoneen rakennustyöt aloitettiin vuonna 1909 ja 
ne valmistuivat vuonna 1915. Suunnittelijana toimi ark

KOKOUSKUTSU

 

VUOSIKOKOUS
pidetään sunnuntaina 23.3.2014 klo 10.45 alkaen

Kokouspaikka: Hotel Atlas Kuopio, Haapaniemenkatu 22,  70110 Kuopio  

Kokouksessa käsitellään sääntöjen 10 §:ssä mainitut vuosikokousasiat.
Ilmoittautuminen kokoukseen alkaa klo 9.3010.45

Vuosikokousaloitteet hallitukselle
Vuosikokoukselle tarkoitetut aloitteet on toimitettava kirjallisesti, hallitukselle osoitettuna, 

15.1.2014 mennessä yhdistyksen järjestösihteerille:
Anu Heinänen Matinniitynkuja 2 C 81 02230 Espoo

email: anu.heinanen@kotiposti.net

Suomalaisvieraat kävivät Tukholman käräjäoikeudessa
kitehti Carl Westman. Rakennuksen arkkitehtuurissa on 
vaikutteita Vaasaajasta, ja siinä on myös yhdennäköi
syyttä Vadstenan linnan kanssa.

Ruotsissa on kaksi rinnakkaista tuomioistuintyyppiä: 
yleiset tuomioistuimet, jotka käsittelevät rikos ja riita
asioita, ja yleiset hallintotuomioistuimet, jotka käsittele
vät hallintoasioita. Yleisissä tuomioistuimissa on kolme 
oikeusastetta, jotka ovat käräjäoikeus, hovioikeus ja kor
kein oikeus. Myös hallintotuomioistuimissa on kolme oi
keusastetta: lääninoikeus, kamarioikeus ja hallitusoikeus. 

Suomen Maallikkotuomarit ry
Finlands Lekmannadomare rf

KATSO MATKA-OHJELMAT matkapojat.fi/kiertomatkat

Myyntipalvelu 010 2323 200 ma-ke 8-19, to-pe 8-17, su 10-14.30 • www.matkapojat.fi
Puhelut 8,35 snt/puh + 3,2 snt/min,  matkapuhelimesta + 19,2 snt/min. Palvelumaksu 10 €/varaus netistä varattaessa 0€.
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Maallikkotuomaripäivät Kuopiossa 22 - 23.3. 2014 
 Paikka:  Hotelli Atlas Kuopio

 Teema: RAJAT YLITTÄVÄ RIKOLLISUUS

 Seminaaripäivänohjelma: Lauantaina 22.3.2014
(Tilaisuudet tallennetaan elokuvaa varten)

 9.00  11.00 Osallistujien vastaanotto, ilmoittautuminen ja tulokahvit

 11.00  11.15  LMPtmk.n pj Arja Päivinen tervetulotoivotus ja Lautamiespäivien  avaus 
   Suomen Maallikkotuomarit ry:n pj ht Matti Laukkanen.

 11.15  11.45 Oikeusministeriön puheenvuoro 
    ajankohtaisista muutoksista 

 11.45  12.15 ItäSuomen poliisilaitos poliisipäällikkö Kari Heimonen,
   ”kansainvälistymisen haasteet poliisille  ItäSuomessa”. 

 12.15 12.45  ItäSuomen yliopisto Matti Tolvanen
   Todistelun eri muodot

 12.45 - 13.45 Lounas + Kahvit

 13.45  14.15 Hovioikeuden presidentti Olavi Snellman
   Mihin tuleva oikeusturvauudistus vaikuttaa?

 14.15  14.30  Laamanni Hannu Lindgren
   PohjoisSavon käräjäoikeus tänään ja huomenna.

 14.30 - 15.15  Tauko
   
 15.15  15.45 Os. joht. kt. Hannu Laitinen: 
   Venäläinen kiinteistökauppa

 15.45  16.20 Keskustelu ja päivän yhteenveto
   Majoittuminen

 18.00  19.30 Kaupungin vastaanotto: kaupungintalo klo 18.00, kaupunginjohtaja  Petteri Paronen
 
 20.00  22.00 Illallinen Atlas sali

 22.00  23.30 lautamiestanssit ht. Jukka Ohraaho

 Sunnuntai 23.3.2014 Suomen Maallikkotuomarit ry:n vuosikokous

 07.00 Aamupala Hotel Atlas Kuopio
 09.00  09.30 Lautamieskirkko tuomiorovasti Ilpo Rannankari
 09.30  10.45 Ilmoittautuminen vuosikokoukseen Hotel Atlas Kuopio
 10.30  Suomen Maallikkotuomarit ry:n pj ht Matti Laukkanen tilannekatsaus
 10.45  13.00 Vuosikokous
   lautamiespäivien päättäminen
   Ruokailu ja hallituksen järjestäytyminen  

Tervetuloa!

Arvoisat maallikkotuomarit
Toivotan teidät sydämellisesti tervetulleeksi Kuopioon Maallikkotuomarien 
lautamiespäiville 22.23. maaliskuuta 2014. Olette mielestäni valinneet hyvin 
kokoontuessanne tänne Savon sydämeen. Keväinen Kuopio tarjoaa kauniita 
luonnonmaisemia ja muutakin viihtymistä.

Lautamiesjärjestelmän historia ulottuu Suomessa ainakin 1440luvulle. 
Tuolloin kuningas Kristofferin maanlaissa määrättiin, että kihlakunnan pääl
likön oli valittava kansan keskuudesta 12 vapaaehtoista lautamiehiksi. Tehtä
vään eivät kelvanneet naiset, aateliset, papit eivätkä upseerit. Oikeutta jaet
tiin ulkona käräjäkivillä, jotta tuomarit ja lautamiehet joutuivat toimimaan 
avoimesti kansan edessä. 

Nyt ei lautamiehillä ole enää samanlaisia sukupuoli ja ammattirajoitteita 
kuin entisajan tuomioistuinten ja rangaistuslaitosten virkamiehillä. Lautamie
het ovat olleet kautta vuosisatojen kansan oikeudentunnon puolueettomina 
tulkkeina tuomioistuimissa. On hyvä, että käytäntö on säilynyt. Sen tarvetta ei 
ole poistanut tuomarin, syyttäjän ja puolustusasianajajien ammattimaisuus. 
Maallikkonäkemyksille on yhä sijansa.

Suomessa on runsaat 1700 lautamiestä. Maallikkotuomarijärjestelmää 
puntaroitiin viime vuosikymmenen lopulla vilkkaasti eduskuntaa myöten ja 

sitä supistettiin jonkin verran. Myös lautamiesten valtaa ja valintamenettelyä on arvosteltu, mutta vuosisatoja vanha 
käytäntö on säilynyt. En näe painavia syitä lautamiestoiminnan lakkauttamiseen.

Kuopio on ItäSuomen merkittävimpänä hallintokaupunkina myös oikeudenkäytön keskus. Täällä toimivat Pohjois
Savon käräjäoikeuden lisäksi ItäSuomen hovioikeus sekä Kuopion hallintooikeus. Samoin rikostutkinta ja poliisivoi
mat ovat paljolti keskittyneet Kuopioon.

Kuopio ei ole rikollisuudessa maamme synkintä aluetta vaan pikemminkin päinvastoin. Rikosten selvittämistilastot
kin ovat kärkipäässä. Täällä on siten keskimääräistä turvallisempaa elää ja järjestää vaikkapa kokouksia. Toivotan tei
dät tervetulleeksi Kuopioon.

Kaupunginjohtaja Petteri Paronen

Tervetuloa Lautamiespäiville 
Savon sydämeen Kuopioon!

Ylittäkää kielimuuri:

Kuopion lautamiespäivien järjestelytoimikunta, vasemmalta Arja 
Päivinen, Marjatta Pelkonen ja Satu Niiranen.

Kuopion kaupunginjohtajan tervehdys:

Kuopio kasvaa ja kaunistuu.  Kuntaliitoksen myö
tä olemme saaneet uuden upean kaupunginosan, 
Nilsiän ja sen myötä Tahkon matkailukeitaan. Kuo
pion asukasmäärä on ylittänyt 100 000 asukkaan 
haamurajan. Uusittu torimme ja kävelykeskusta 
on valmistumassa. Torin alla on uusi kauppakäytä
vä Apaja sekä runsaasti pysäköintitiloja, joista on 
suora yhteys kokoushotelliimme. Kokouspaikkam
me hotelli Atlas sijaitsee kaupungintalon läheisyy
dessä (150 m) ydinkeskustassa torin reunassa. Jär
jestelytoimikunta on tehnyt parhaansa kokous ja 
koulutuspäivien onnistumiseksi. Viihtykää vieraa
namme perinteisillä lautamiespäivillä Kuopiossa!

Pohjois-Savon käräjäoikeuden 
lautamiespäivien järjestelytoimikunnan pj.

Ht Arja Päivinen
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Tuomioistuinlaitoksen suurin siunaus on alkoholi. Ilman 
sitä suuren osan tuomioistuinten henkilökunnasta ja lau
tamiehet lähes tyystin voitaisiin siirtää kilometritehtaalle. 
Tietenkään en tarkoita tuomareiden ja lautamiesten al
koholin käyttöä, joka sekään ei ainakaan lautamiesristei
lyllä ole vähäistä, vaan asiakkaiden, jotka viinan voimalla 
erehtyvät kaidalta tieltä. Monet esimerkit ovat kyllä siksi 
surullisia, että ne tahdon sivuuttaa.

Ensimmäiseksi muistuu mieleen eräs avustaja kaukaa 
vuosikymmenten takaa, joka vanhalla Iisalmen raatihuo
neella raastuvanoikeuden istuntosalissa nojasi vahvasti 
konjakintuoksuisena uuniin ja sopersi "päämiehelläni on 
alkoholiongelma".

Kerran eräs vanha rikoksenuusija, joka oli tehnyt paran
nuksen ja päässyt teologiseen tiedekuntaankin, kanteli, 
tuomittuani hänet vanhoista synneistä, oikeusasiamie
helle, että olin ottanut humalaiselta todistajalta valan. Oi
keusasiamiestä tyydytti selitykseni, että olen ottanut va
lan paljon humalaisemmiltakin.

Sinänsä on ongelma, että juttuja joudutaan lykkäysten 
estämiseksi käsittelemään, vaikka asianosaisia on enem
män tai vähemmän alkoholin vaikutuksen alaisena. Polii
si ei tällaisessa kunnossa olevia kuulustele, vaan pistää ne 
putkaan selviämään. Tosiasiassa esitutkintakertomukset 
ovat useimmiten paljon totuudenmukaisempia kuin oi
keudessa paljon myöhemmin valehdellut. 
Hölmö oikeudenkäyntijärjestelmämme vaan pitää oikeu
denkäynnissä annettuja parempina, vaikka totuus on, et
tä kaikkein luotettavin on heti poliisin puhuttelussa tuo
reeltaan annettu ennen kuin avustajaakaan on saatu 
paikalle kertomusta ohjaamaan. Nykyiset oikeudenkäyn
titavat, joita korkein oikeuskin toitottaa ainoina oikeina, 
ovat vain tämän ajan lapsia, jotka tulevaisuudessa muut
tuvat. Vastaavia esimerkkejä löytyy lukuisia muitakin.

Pitäessäni Karjalan oikeusakatemiassa Petroskoissa esi
telmää suomalaisesta prosessinjohdosta, kysyin venä
läisiltä tuomareilta, miten he menettelevät, kun asiakas 

Alkoholin vaikutuksen alaisena
saapuu istuntoon alkoholin vaikutuksen alaisena. Venä
läiset katsoivat ihmeissään ja totesivat "ei meillä tulla oi
keuteen alkoholin vaikutuksen alaisena". 
Kun kävin sitten tutustumassa Prääsän käräjäoikeuteen, 
ymmärsin heti, miksi ei tulla. Ulkoovella oli jo pari aseis
tettua vartijaa ja istuntosalin eteisessä kolme, jotka olivat 
lisäksi sen näköisiä, ettei tehnyt mieli heittää kevyttäkään 
huumoria. Kuten televisiosta on nähty, salissa on vielä 
kalterikoppi, jossa vastaajien on hyvä turvallisesti oleilla. 
Meillekin vanhemmalle väelle tuttu sana "ohrana" muu
ten tarkoittaa vartijaa eli suomeksi securitasta. Ohranoita 
näkee valtion virastoissakin, jos osaa sen verran kyrillisiä 
kirjaimia, että tunnistaa.

Pontikankeittojutut ovat jo hävinneet, kun helpompaa 
on tuoda autolastillinen Viron viinaa. Kauan sitten oli 
syytteessä kiteeläismies, jolta kysyttiin, miksi hän oli ryh
tynyt viinaa keittämään. Hän selitti, että aina, kun selvisi 
hänen olevan Kiteeltä, häneltä kyseltiin pontikkaa. Mark
kinarako houkutteli. Joku taas valmisti niin huonolaatuis
ta pontikkaa, että ostajilla oli viikkokaupalla vatsavaivoja.

Vielä muistuu mieleen tapaus, kun jutun asianomistaja 
oli Iisalmen oikeustalon odotustiloissa kiivennyt noin kol
me metriä korkealle katokselle. Haastemies näki valvon
takamerasta vain, kun jalat heilahtivat kaiteen yli. Haas
temies juoksi paikalle, jossa pudonnut makasi lattialla ja 
hädissään sanoi haastemiehelle: "tuo lasi".Taskussa ollut 
likööripullo oli nimittäin särkynyt ja kallisarvoisesta juo
masta pelastettava, mitä pelastettavissa oli. Kohta juttua 
käsitellessäni minun oli siirrettävä juttu seuraavaan aa
muun, kun tämä asianomistaja piti laittaa putkaan selviä
mään juopumuksestaan. Viina piti hänet hengissä tilan
teessa, jossa selväpäinen kyllä olisi kuollut.

PS. Kävin lokakuun alussa Romaniassa Bukarestissa ihas
telemassa Ceaucescun rakennuttamaa upeaa palatsia, 
jossa on 1100 huonetta, 65 000 lamppua ja tilavuutta 2,5 
miljoonaa kuutiometriä. Tuntui todelta laulun sanat, että 
rahat kansan keräämät on kaikki menneet konnain kuk
karoon. Sama se, onko konna sausesku vai iiloppi. 

Hannu Laitinen
Käräjätuomari,
osastoryhmän johtaja
PohjoisSavon käräjäoikeus

Laatu on oikeudenmukaisuutta

Suomen pohjoisinta hovioikeutta vuodesta 1997 joh
tanut Esko Oikarinen siirtyi eläkkeelle Rovaniemellä 
12.9.2013 järjestetyn ”Laatu on oikeudenmukaisuutta” 
juhlaseminaarin saattamana. Oikariselle ominaista on 
ollut laadun merkityksen korostaminen tuomioistuin
työssä.

Esko Oikarinen eläkkeelle juhlaseminaarin myötä:

Seminaarissa puhunut korkeimman oikeuden presidentti 
Pauliine Koskelo muistutti, että oikeusjärjestys on tänään 
aivan toisenlainen kuin vielä neljännesvuosisata sitten, 
eikä ero rajoitu normitason muutoksiin, vaan kyseessä 
on suuri systeeminen murros, joka liittyy erityisesti oikeu
den eurooppalaistumiseen ja sen myötä tapahtuneisiin 
valtiosääntöisiin muutoksiin. 

Juhlaseminaari kokosi runsaasti osallistujia (kuva: Hannes Hörkkö)

Rovaniemen seminaariyleisöä. (kuva: Hannes Hörkkö)

Laatu on oikeudenmukaisuutta - juhlaseminaari 12.9.2013
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Oikeus ei ole tänään samanlaista kuin vielä pari vuosi
kymmentä sitten, yhteiskunta ei ole sama, eikä tuoma
rin ammatti ole tänään sama kuin silloin.

Kun toiminnan perustassa tapahtuu isoja muutoksia, 
on toimintakoneistoakin arvioitava uudelleen. Raha, 
toisin sanoen julkisen talouden kestämättömästä tilasta 
johtuva rahoituksen olennainen supistuminen myös oi
keudenhoidossa, ei ole suinkaan ainoa syy, jonka vuoksi 
toimintoja on ajateltava ja järjestettävä uudelleen, mut
ta se on yksi tärkeä syy muiden joukossa.

Jokainen meistä tietää, ettei oikeudenhoito ole ollut 
ajan vaatimusten tasalla missään vaiheessa, ei talou
den hyvinäkään vuosina. Päällimmäinen ongelma ei 
ole raha, vaan epäsuhta oikeudellisen ja yhteiskunnal
lisen muutostahdin ja oikeudenhoidon uudistustahdin 
välillä. 

Muutostarpeisiin on vastattava nopeasti

Vaikka rahapula ei ole muutostarpeiden ainoa syy, sii
tä seuraa, että oikeudenhoito kriisiytyy nopeasti, jollei 
muutostarpeisiin nyt vastata.

Koskelon mukaan nykyiselle oikeusjärjestykselle on lei
mallista, että oikeuslähdepohja on laajentunut paljon, 
sekä määrällisesti että laadullisesti, eikä kansallinen 
lainsäädäntö ole ainoa keskeinen ohjenuora vallitse
van oikeustilan arvioinnissa. Laadun kolmikannan Kos
kelo määritteli näin: ”kelpo lainsäädäntö, järkevä järjes
telmä, oikeat osaajat oikeissa tehtävissä.”

Lainsäätäjän toiminta tai toimimatta jättäminen ovat 
silti edelleen hyvin ratkaisevia tekijöitä sen kannalta, 
miten lainkäytön ja oikeusturvan laatu toteutuvat.

Lainsäädännön laatukysymykset ovat olleet esillä niin 
kauan kuin kukaan meistä muistaa. Asiassa on kuiten
kin uusiakin piirteitä. Ongelmat eivät rajoitu siihen, et
tä hyvistä pyrkimyksistä huolimatta lainsäädäntötyön 
tulosten laatu ei yltäisi siihen tasoon, jota tavoitellaan. 
Koskelo muistutti lainsäädännön olevan ratkaisevassa 
asemassa siinä, että oikeudenhoidon järjestelmä tulisi 
kuntoon. Lainkäytössä kaikki olennainen on tarkasti la
kisidonnaista. 

Toistan vielä: rahapula ei ole tässä suinkaan ainoa 
muutostekijä. Yhtä olennaista on, että se oikeusjärjes
tys, jota oikeuslaitoksen tehtävänä on ylläpitää, ja ne 
yhteiskunnalliset olot, jotka meitä ympäröivät ja jois
ta käsiteltävät asiat kumpuavat, ovat hyvin toisenlaiset 
kuin ennen. Järjestelmä vaatii päivitystä monista sa
mansuuntaisista syistä. 

Pulaakin meillä on paitsi rahasta myös henkisistä voi
mavaroista. Meidän on aidosti mietittävä, miten niukat 
voimavarat pitää käyttää, jotta ne tulisivat käytetyiksi 
kokonaisuuden kannalta oikein.

Koskelon mukaan oikeusturva on kunnossa vasta, kun 
laatu saadaan kohdalleen myös vaativissa asioissa. Kun 
voimavarat ovat niukat, muutenkin kuin rahassa, tämä 
ei voi onnistua ilman, että järjestelmä läpikotaisin ra
tionalisoidaan sitä silmällä pitäen, että kaikki jutut saa
vat tarvitsemansa panostuksen – ei vähempää mutta ei 
myöskään enempää, ei liikaa eikä liian vähän. 

Tarkoitus on, että oikeusturva paranisi

Minusta on väärin nähdä tai leimata ajankohtaisia uu
distuspyrkimyksiä oikeusturvan heikentämiseksi, kun 
kaiken tarkoituksena on nimenomaan se, että oikeus
turva paranisi niissä asioissa, joissa se nykyisin ei toteu
du riittävän hyvin. 

Puheessaan Koskelo kiitti eläkkeelle jäävää hovioikeu
den presidentti Esko Oikarista Näin:

Arvoisa presidentti Oikarinen, hyvät kollegat, kutsuvie
raat ja kuulijat – Laatutyö on ollut Eskon tavaramerkki, 
vai pitäisikö sanoa puumerkki, eikä tärkeämpää voisi ol
lakaan. On hyvin olennaista, että emme miellä edessä 
olevia muutostarpeita säästöhankkeiksi, vaan että uu
distustyön fokus on nimenomaan siinä, miten laatua 
voidaan parantaa, vaikka voimavarat supistuvat.

On syytä odottaa ja toivoa, että ensisijaisesti oikeus
ministeri ja oikeusministeriö ottavat vakavasti sen vas
tuun, jonka kantamisesta nyt on kysymys, Koskelo 
päätti.

Rovaniemen hovioikeudessa tehtiin pioneerityötä

KemiTornion käräjäoikeuden laamanni Antti Savela to
tesi puheessaan, että Rovaniemen hovioikeuspiirissä 
aloitettiin käräjäoikeuden ja hovioikeuden yhteistyöllä 
laatuhanke vuonna 1999. 

Hanke, joka on saanut sekä kotimaista että kansainvä
listä tunnustusta, on edelleen voimissaan. Tavoitteena 
on ollut parantaa ja kehittää tuomareiden ja tuomio
istuinten työtä.

Pian laatuhankkeen käynnistyttyä osoittautui, että Ro
vaniemen hovioikeuspiirissä oltiin tekemässä pioneeri
työtä myös kansainvälisessä katsannossa. 

Esko Oikarinen siirtyi eläkkeelle juhlaseminaarin siivittämänä. (kuva: Hannes Hörkkö)

Laatu on oikeudenmukaisuutta - juhlaseminaari 12.9.2013Laatu on oikeudenmukaisuutta - juhlaseminaari 12.9.2013
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Esko Oikarisen muotokuva paljastettiin Rovaniemen juhlaseminaarin iltatilaisuudesa.

Suomen Maallikkotuomarit ry:n puheenjohtaja Matti Laukkanen luovutti Esko Oikariselle järjestön muistolahjan.

Samaan aikaan myös useissa muissa maissa havahduttiin 
systemaattisesti pohtimaan tuomitsemistoiminnan laa
tuun liittyviä kysymyksiä, Savela listasi.

Laatuhanke onkin lähes alusta saakka toiminut hedel
mällisessä vuorovaikutuksessa useiden eri maiden ja kan
sainvälisten laatu ja kehittämishankkeiden kanssa.

Savelan mukaan laatuhanke on ennen muuta ollut fooru
mi, jolla on jaettu osaamista.

Tälle on ollut ilmeistä tarvetta, koska tuomarin työ kä
räjäoikeudessa on varsin yksinäistä useamman tuoma
rin kokoonpanojen käytön jäätyä lähes kuolleeksi kirjai
meksi.

Mitä laadulta odotetaan?

Savela nosti esiin myös kysymyksen, mitä tuomioistui
men laadulta tulevaisuudessa odotetaan. 

Muutostekijöitä on ehkä ajassamme liikkeellä useita, Sa
vela totesi ja otti esille yhden muutostekijän, tuomiois
tuinsovittelun. 

Tarkastelen sitä Oulun käräjäoikeuden tilastolukujen 
valossa. Vuonna 2006 voimaan tulleen tuomioistuinso
vittelulain alkuvuosien jälkeen sovittelujen määrät ovat 
etenkin Oulun käräjäoikeudessa kasvaneet räjähdysmäi
sesti. Vuonna 2012 lapsia koskevista huoltoriidoista jo 
noin kaksi kolmasosaa käsiteltiin asiantuntijaavusteises
sa tuomioistuinsovittelussa. Laajoista riitaasioista puo
lestaan noin joka kuudes käsiteltiin tuomioistuinsovitte
lussa.

Sovintoprosentit ovat olleet korkeita. Sovittelumenette
lyn käyttöala näyttää vielä näistäkin luvuista olevan kas
vussa.

Savelan mukaan sovittelu asettaa tuomarin aivan uuden
laisten laatuvaatimusten eteen. Aiemmasta asian ratkai
sijasta tuleekin ratkaisun edellytysten luoja ja vuorovai
kutusosaamisen merkitys kasvaa.

Tuomarin tulisi päästä eroon entisestä tuomarin roolis
taan. Myös asianajajan on mietittävä roolinsa työskente
lytapansa uusiksi, Savela totesi. Hänen mukaansa myös 
rikosasioissa nykymuotoiselle oikeudenkäynnille vaihto
ehtoiset ratkaisutavat otetaan ehkä jo lähitulevaisuudes
sa käyttöön. 

Rikosasiassakin ratkaisu saattaa tulevaisuudessa usein 
perustua enemmän neuvotteluun kuin asian täysimittai
seen tutkimiseen oikeudenkäynnissä, Savela arvioi.

Tärkeää on antaa ja saada palautetta

Suomen Asianajaliiton puheenjohtaja asianajaja Risto Si
pilä totesi Rovaniemen hovioikeuden toimineen presi
dentti Oikarisen johdolla esikuvana muulle lainkäytölle.

Pidän tärkeänä, että laadunarvioinnin kautta saatava 
palaute konkreettisesti välittyisi tuomioistuinlaitokses
sa työskentelevien henkilöiden tietoon ja vaikuttaisi sitä 
kautta käytännön työhön.

Asianajajakunnalle on tärkeää, paitsi päästä antamaan 
palautetta, myös saada palautetta toiminnastaan. Tämä 
on tärkeää itse kunkin tuomioistuimessa asioivan asian
ajajan työn kehittämisen kannalta, Sipilä painotti.

Asianajajakunta pitää suuressa arvossa yhteistyötä oi
keudenhoidon eri toimijoiden kanssa, mistä toiminta Ro
vaniemen hovioikeuspiirissä on loistava esimerkki.

Laatua ja sudenkuoppia

Valtakunnansyyttäjä Matti Nissinen toi esitelmässään nä
kyville pohdintoja, poimintoja ja myös sudenkuoppien 
mahdollisen olemassaolon, kun tehokkuutta ja laatua ta
voitellaan erikoistumisen keinoin. Nissinen puhui johta
mastaan laitoksesta.

Hän listasi erikoistumisen, ehkä pitkälle erikoistuneen, 
työlääksi johdettavaksi muun muassa sijoittamisen, ta
sapuolisen töiden jakamisen, erikoisosaamisen ylläpidon 
ja kehittämisen sekä virka ja palkkarakenteiden kannal
ta. Nissinen myös asetti pohdittavaksi mahdollisen ylilaa
dun ja erikoisosaamisen mukanaan mahdollisesti tuomat 
ilmiöt kuten palkkauksen, statuksen ja työn tuoman ka
teuden.

Syyttäjälaitoksen tavoitetilaa esitellessään Nissinen otti 
esiin poimintoja syyttäjälaitoksen strategiasta:

Syyttäjälaitos on korkeatasoinen hyvien ammattiosaa
jien asiantuntijaorganisaatio. Erikoistumiskehitys syyt
täjälaitoksessa on pitkällä. Erikoistumisjärjestelmä tukee 
parhaalla mahdollisella tavalla organisaation tehokasta 
toimintaa. 

Osaamisen johtaminen on laadukasta ja ennakoivaa.

Laatu on oikeudenmukaisuutta - juhlaseminaari 12.9.2013 Laatu on oikeudenmukaisuutta - juhlaseminaari 12.9.2013
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Lapin käräjäoikeuteen Rovaniemellä 14.5.2013 kokoontui laamannin kutsusta lautamiehiä kautta laajan Lapinmaan otta-
maan vastaan herastuomarin arvonimen. Vasemmalla takarivissä laamanni Seppo Kankkunen, Kauko Vartiainen Rovanie-
meltä, Markku Kujala Pelkosenniemeltä, Raija Ranta Kittilästä, Hilkka Poikela Sodankylästä, Pentti Remsu Rovaniemeltä, Pirjo 
Wessman Savukoskelta ja Rainer Siirtola Inarista. Eturivissä Sisko Perttunen Pelkosenniemeltä, Helena Norvapalo Rovaniemel-
tä ja Tuula Helisten Kemijärveltä. Kuvasta puuttuu Niilo Aikio Inarista.

Ylivieska-Raahen käräjäoikeuden laamanni Juha Tervo on 3.5.2013 myöntänyt herastuomarin arvonimen seuraaville käräjä-
oikeuden lautamiehille: Matti Ala-aho Siikajoki, Aimo Karppinen Raahe, Tuula Kolehmainen Raahe, Terttu Muhonen Raahe, 
Maija Ikola Siikalatva, Raija Jutila Alavieska, Rainer Kolppanen Oulainen, Maila Niskanen Sievi, Katja Sipilä Pyhäjoki. 

Herastuomareita Lapin käräjäoikeuteen

Herastuomariarvoja Ylivieska-Raahen käräjäoikeudessa

Hyvinkään käräjäoikeus juhli uudistettuja tilojaan 
22.10.2013. Juhlatilaisuus järjestettiin Hyvinkään kau
pungintalolla ja tilaisuuden jälkeen juhlavieraat siirtyivät 
käräjäoikeuden tiloihin.

Kihlakunnansyyttäjä Jorma Mus-
to Kanta-Hämeen syyttäjänviras-
tosta onnitteli Laamanni Leena 
Kaartimoa. Vasemmalla johtava 
osastosihteeri Maritta Hienonen, 
oikealla käräjäsihteeri Lea Romp-
panen.

Hyvinkään käräjäoikeus juhli uudistettuja tilojaan

Juhlapuheen piti ylijohtaja Kari Kiesiläinen Oikeusminis
teriöstä. Puheenvuoroja käyttivät myös Arkkitehtitoimis
to Havas Rosberg Oy:n arkkitehti Lasse Maatala ja Senaat
tikiinteistöjen toimialajohtaja Jorma Heinonen.

Pohjanmaan käräjäoikeuden laamanni Johan Eklund on 23.4. 2013 myöntänyt herastuomarin arvonimen seuraavil
le lautamiehille. Österbottens tingsrätts lagman Johan Eklund har den 23.4.2013 beviljat hederstiteln häradsdomare 
åt följande nämndemän: Seppo Lehtonen, MarjaLeena Kruhse, Roland Wiik,  Camilla Westermark, Desiré Sundberg.

Vasemmalta, från vänster Seppo Leh-
tonen, Marja-Leena Kruhse, laaman-
ni-lagman Johan Eklund, Roland Wiik,  
Camilla Westermark, Desiré Sundberg.

Herastuomarinimityksiä Pohjanmaan käräjäoikeudessa   
Häradsdomarutnämningar i Österbottens tingsrätt

Brunberg Anders, herastuomari, puheenjohtaja, Ansaankatu 2D, 65100 Vaasa.  anders.brunberg@netikka.fi 0405021 567
Riihimäki Heikki, herastuomari, varapuheenjohtaja, Ulvilantie 47, 61550 Orismala.  heikki.riihimaki1@netikka.fi 0400861028
Smeds-Raven Ulla, lautamies, sihteeri, Aittomäentie 69, 66440 Tervajoki.  ulla.smedsraven@elykeskus.fi 0449700963
Rinnekari Hilkka, herastuomari, taloudenhoitaja, SM ry:n yhteyshenkilö, Orismalantie 417, 61550 Orismala.
 hilkka.rinnekari@nic.fi 0405560063
Korpi Seppo, lautamies, Karhuntie 22 A 1, 65350 Vaasa.  seppo.korpi@gmail.com
Leponen Tuula, lautamies, Niilontie 14 A 3, 65610 Mustasaari.   tuula leponen@netikka.fi
Östman Bjarne, herastuomari, Teeriniemenkatu 20 D 42, 65320 Vaasa.  ostman@kivimyyja.com
Ristilä Jouko, lautamies, Jäkälätie 6, 65320 Vaasa.  jouko.ristila@netikka.fi
Eskelinen Jukka, lautamies, puh 040 5966091.  jukka.eskelinen@avi.fi
Varajäsenet: Luomala Lars, herastuomari, Hauentie 17 A 14, 65200 Vaasa.  lars.luomala@elisanet.fi
      Ikonen Toivo, lautamies, Hyyriäntie 33, 66500 Vähäkyrö.  toivo.ikonen@vaasa.fi

Pohjanmaan käräjäoikeuden lautamiesten toimikunta 2013-2014
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Oikaisu
Maallikkotuomari lehden 1/2013 sivun 4 kuvatekstiin. Toisin kuin kuvatekstissä mainitaan, on herastuomari Liisa Temi
sevä yhdistyksen kunniajäsen ja ex puheenjohtaja. Yhdistyksellä on aina vain yksi kunniapuheenjohtaja.
Toimitus pahoittelee virhettä.

*Uusien lautamiesten koulutuspäivää vietimme Es-
poon Käräjäoikeudessa 21.3. Seurasimme videon vä
lityksellä koulutusta Rovaniemeltä sekä tutustuimme 
oman käräjäoikeuden tiloihin ja käytänteisiin. Paikalla oli 
lähes kaikki uudet lautamiehet, josta voimme iloita. Tuo
marinvalat ja vakuutukset annettiin samalla.

*Tutustuimme Riihimäen vankilaan 17.5. Se on 223 
paikkainen suljettu laitos, jonne sijoitetaan yli kahden 
vuoden rangaistuksen saaneita miesvankeja EteläSuo
men läänin alueelta. Siellä on mahdollista opiskella pe
ruskoulun ja lukion kursseja sekä kone ja metallialan 

Tuulahduksia Espoon Lautamiehet ry:n toiminnasta

perustutkinto oppisopimuskoulutuksena. Oppisopimus
koulutuksena on mahdollista opiskella myös autoalan 
perustutkintoa (alustaasentajan, moottoriasentajan ja 
autosähköasentajan kurssit). Riihimäen vankilassa to
teutetaan monipuolista kuntoutusta päihdekuntoutus
osastoilla, ja lisäksi vankilassa on mahdollisuus osallis
tua ongelmanratkaisutaitoja kehittävään Cognitive Skills 
ohjelmaan ja väkivaltaisille vangeille suunnatulle Suut
tumuksen hallinta kurssille sekä Omatoimisen muu
toksen ohjelmaan. Seksuaalirikoksesta tuomituille on 
käytössä n. 8 kuukautta kestävä STOPohjelma. Meille tar
jottiin myös lounas henkilökunnan ruokalassa.

Ylikonstaapeli Kari Bloigu Länsi-Uudenmaan poliisilaitoksen 
huumeyksiköstä piti tietoiskun huumausaineista. 

Espoon käräjäoikeuden laamanni Olli Saunanoja on 4.7.2013 myöntänyt herastuomarin arvonimen seuraaville lautamiehil-
le: Katri Alén, Kaija Hartikainen, Eeva-Helena Inomaa, Kari Karjalainen, Christina Koikkalainen, Kirsti Mäntylä, Kari Nukala, Sa-
tu Paajanen, Sinikka Pajukallio-Tinga, Leena Piironen, Olli Puromies, Göran Strömsten ja Eija Varja. Kuvassa oikealla laaman-
ni Olli Saunaoja.

Hallitus esitti, että ItäSuomen hovioikeuden presiden
tiksi nimitetään Kouvolan hovioikeuden presidentti Pert
ti Nieminen 1.4.2014 lukien. Tasavallan presidentti päätti 
nimityksestä 8.11.2013.

Hallitus esitti, että KemiTornion käräjäoikeuden laaman
niksi nimitetään määräaikainen laamanni, käräjätuoma
ri Antti Savela 1.12.2013 lukien. Tasavallan presidentti 
päätti nimityksestä 8.11.2013.

Antti Savela on KemiTornion käräjäoikeuden määräai
kainen laamanni. Aikaisemmin hän on toiminut käräjä
tuomarina sekä käräjäoikeuden osastonjohtajana, hal
lintopäällikkönä ja laamannina, korkeimman oikeuden 
esittelijänä ja nuorempana oikeussihteerinä sekä hovioi
keuden viskaalina. 

Itä-Suomen hovioikeuden presidentiksi Pertti Nieminen

Virkanimitys liittyy hovi ja hallintooikeuksien rakenne
uudistukseen jolloin muun muassa ItäSuomen hovioi
keus ja Kouvolan hovioikeus yhdistetään 1.4.2014 luki
en. ItäSuomen hovioikeuden presidentin virka on ollut 
avoinna 1.4.12012 lukien, jolloin hovioikeuden presi
dentti Mikael Krogerus siirtyi eläkkeelle.

Kemi-Tornion käräjäoikeuden laamanniksi Antti Savela

Lisäksi hän on toiminut nimismiehenä sekä oikeusminis
teriön oikeushallintoosaston erityisasiantuntijana. Hän 
on hoitanut myös tuomari ja lakimiesjärjestöjen luotta
mustehtäviä sekä ollut jäsenenä valtioneuvoston ja oi
keusministeriön asettamissa työryhmissä.

KemiTornion käräjäoikeuden päällikön virka tuli auki laa
manni Jyrki Kiviniemen siirryttyä Lapin käräjäoikeuden 
laamanniksi.

*Hallitus teki syysretken 20.9. Hämeenlinnaan ja vie-
raili myös Hämeenlinnan vankilassa, jossa on suljetut 
osastot nais ja miesvangeille sekä äitilapsiosasto. Van
kipaikkoja on n.180 Hämeenlinnan vankilan pesulassa 
pestään kaikkien Suomen vankiloiden vankipyykki, ja pe
sulan yhteydessä toimii koko maan kattava keskusvaate
varasto. 

Aktivoitunut Seniorijaoksemme teki onnistuneen 
matkan Tallinnaan 10.–11.10. Menomatkalla meille esi
teltiin laivaa. Tutustumiskierroksella pääsimme käymään 
tiloissa joihin muuten ei ole asiaa mm. komentosillalla se
kä saimme maistella uutuustuotteita. Majoittumisen jäl
keen tutustumiskohteena olivat vanhan kaupungin alla 
olevat katakombit ja museo Bastion. Illallisen nautimme 
pitkän kaavan mukaan Maikrahv ravintolassa. Seuraava
na aamuna vierailimme Suomen Suurlähetystössä. 

Vieraanamme olivat Eestin lautamiesten puheenjoh-
taja Elle Topaasia ja varapuheenjohtaja Merle Harju-
oja.  Aluksi tapasimme Professori Pullatin ja kuulimme 
luennon kirjasta Viinameri, jossa kuvataan 1920–1930 lu
vun viinan salakuljetusta Itämerellä. Tämän jälkeen pää
simme tutustumaan myös residenssiin. Kaupungin talon 
tutustuminen muuttui Raatihuoneeksi. Tämän jälkeen 
lounastimme Kaupunginhallituksen talon kellariravinto
lassa ennen satamaan siirtymistä paluumatkaa varten.

Perinteistä koulutuspäiväämme vietimme tällä kertaa 
Hotelli Lepolammella lauantaina 26.10. Aloitimme päi
vän rauhallisesti buffetaamiaisesta nauttien ja kuulumi
sia vaihdellen. Päivän aloitti Kihlakunnansyyttäjä Tapio 

Mäkinen esittelemällä Syyttäjälaitoksen ja LänsiUuden
maan syyttäjänviraston organisaation. Kuulimme myös 
syyttäjän tehtävistä, syytekynnyksestä, syyttäjän muka
naolosta prosessissa esitutkinnasta lähtien, milloin syyt
täjä on tutkinnanjohtajana sekä tulevaisuuden näkymiä.  
Kai Friman LänsiUudenmaan poliisilaitoksen väkival
tayksiköstä valotti tutkintaa seksuaali ja väkivaltarikok
sissa. Buffetlounaan jälkeen Ylikonstaapeli Kari Bloigu-
LänsiUudenmaan poliisilaitoksen huumeyksiköstä piti 
tietoiskun huumausaineista. Toiminnanjohtaja Jari Hau-
tamäki Lyömätön Linja Espoossa ry:stä kertoi yhdistyk
sen toiminnasta ja historiasta. Päivämme oli onnistunut 
kokonaisuus.

§....... §....... §.......

§....... §....... §.......
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Salovuori riimitteli Lautamieslaulun
Lautamieslaulu idean isä ja alkusanoitus. 21.10.2013 Raimo Salovuori. Sanoitusta ovat yhdessä säädelleet Salo
vuori ja Matti Laukkanen. (Sävel on ”Mä vielä muistan rantakoivun”). Ensimmäisen version ensiesitys oli koulutus
risteilyllä 14.15.9.2013.

Lautamiestanssit on perinteinen koulutusristeilyn osa ja 
samalla myös osallistujien tapaamis ja tutustumistilai
suus. Perinteinen on myös tanssien muusikko, hän on 
Jukka Ohraaho. Tällä kertaa muusikko sai tanssimusiikin 
ja laulun ohella ylimääräisen homman. Tanssien lomas

Tanssia ja laulua
sa Ohraaho pikasovitti ja esitti uudenuutukaisen Lauta
mieslaulun ensimmäisen version.

Lautamieslaulun pääideoitsija on Raimo Salovuori ja sa
noitusta on säätämässä ollut myös Matti Laukkanen.

Maallikkotuomarin silmäin alla
Mä vielä muistan lautamiehen osana oikeuden, 
siitä hetki on aikaa niin, oikeudessa kun istuttiin.
Puheet syyttäjän mä arvaan, kun vastaajaa näin tutkailla saan.
Ylös kirjaan huomion mitä salissa kuullaan saan.

Vain sulle uskon arviot ja pohdinnat tuomion.
Ethän kertone kellekkään milloinkaan, mitä, 
salissa kuulla saat.
Mun silmäin silmäni katsoo vastaajaan, kun 
tuomionsa hän saa. 
Muistan kyllä tuomion, sen jonka oikeus julkistaa.

Mun silmäin katsoo tulevaan kun tätä näin lauletaan.
Ain uutta kaipaa lautamies, sit siks’ yhdistys tietoo jakaa saa 
Nimi uus meit yhdistää, siks` pykälissä en yksin jää. 
Tämän muistan aina kun mä katson juttuun taas tulevaan.

Maallikkotuomareiksi meitä nyt kutsutaan,
Mut oikeudessa oon aina ollut lautamies 
ja niin sinne myös jään. 
Kansa Suomen luottaa ja meitä arvostaa, 
että salissa me heitä oikein näin palvellaan.

(Riimitykset saattavat vielä muuttua sovituksen yhteydessä)

Viron maallikkotuomarijärjestön puheen-
johtaja Elle Topaasia ja varapj Merle Haruo-
ja lauloivat puheenjohtaja Matti Laukkaselle.

Illan hämärtyessä tunnelmoitiin laivan 
kannella. Anu Heinänen, Jouni Elomaa ja 
Katri Alén.

Viron maallikkotuomarijärjestön 
varapj Merle Haruoja.

Lautamiestanssit on merkittävässä 
määrin myös keskustelu- ja 
tutustumistapahtuma.

Osa koulutusristeilyn viihdepuolta on arpajaiset hyvine palkin-
toineen.

Raimo Salovuori ja Matti Laukkanen 
kävivät kiittämässä Jukka Ohra-
ahoa lautamieslaulun ensimmäisestä 
sovittamisesta. Laulun sanoituksen 
täsmentely ja sovitustyö jatkuvat vielä. 
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Helsingin Käräjäoikeudessa aloitti tämän vuoden alussa 
128 uutta lautamiestä. Vaikka Helsingin 300 lautamiehes
tä 172 on kokeneita, pisimmillään kuudetta kautta työs
kennelleitä konkareita, aiheutti muutos selkeän koulu
tustarpeen. Käräjäoikeus järjesti uusilla lautamiehille 
kolmen tunnin mittaisen perehdyttämiskoulutuksen va
latilaisuuden yhteydessä maaliskuussa. 

Koulutuksen aikana lautamiehet perehdytettiin Hel
singin käräjäoikeuden organisaatioon ja muun muassa 
rikosasioiden käsittelyyn. Käräjäoikeuden henkilöstö ker
toi osallistujille muun muassa lautamiehen roolista istun
nossa, palkkioista, henkilökortin käytöstä ja muista käy
tännöllisistä asioista. 

Lautamiesten yhteyshenkilö, toimistosihteeri Pirkko 
Nissilä kertoo, että lähes kaikki lautamiehet osallistuivat 
koulutukseen. He olivat erityisen kiinnostuneita esimer
kiksi päätösneuvottelujen kulusta, äänestyksistä, istunto
määristä, palkkioista ja kulukorvauksista.

Helsingin lautamiesyhdistys on 20 vuoden ajan toi
mintasuunnitelmansa mukaisesti järjestänyt erilaisia 
koulutustilaisuuksia lautamiehille. Tämän vuoden kou

Helsingin käräjäoikeus:

Helsingin poliisin kanssa järjestetyssä koulutustilaisuudessa uusilla ja kokeneemmillakin lautamiehillä oli erinomainen tilai-
suus kysyä asiantuntijoilta erityisesti esitutkintaan liittyvistä asioista.

lutusohjelma suunniteltiin varsinkin uusien lautamiesten 
tarpeita ajatellen.

Helsingin poliisin kanssa järjestetyssä koulutustilaisuu
dessa uusilla ja kokeneemmillakin lautamiehillä oli erin
omainen tilaisuus kysyä asiantuntijoilta erityisesti esitut
kintaan liittyvistä asioista.

Syyttäjänviraston toimintaa käsittelevässä tilaisuudes
sa käsiteltiin rikosprosessia esitutkinnasta rangaistuk
sen täytäntöönpanoon. Syyttäjäviraston edustaja esitteli 
syyttäjälaitoksen organisaatiota ja kertoi syyttäjän tehtä
vistä, syyteoikeudesta, esitutkinnan rajoittamisesta, syyt
tämättä jättämisestä sekä syytteen nostamisesta ja aja
misesta.

Vuoden viimeinen koulutustapahtuma järjestetään 
yhdessä Rikosseuraamusviraston kanssa. Tilaisuudessa 
käsitellään tutkintavankeuden ja vankeusrangaistuksen 
toimeenpanoa sekä yhdyskuntaseuraamusta. Tammi
kuussa järjestettävän seminaarin ja helmikuisen koulu
tusristeilyn teemana on harmaa talous. (Asta Ruuskanen, 
Helsingin Lautamiesyhdistys)

Uudet lautamiehet koulutusputkessa
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Liity jäseneksi: Suomen Mallikkotuomarit ry, Finlands Lekmannadomare rf

Täytä jäsentietolomake ja postita osoitteeseen:
Suomen Maallikkotuomarit ry, jäsensihteeri Anu Heinänen, Matinniitynkuja 2 C 81, 02230 Espoo
Tai täytä lomake sivulla: www.maallikkotuomarit.fi

Sukunimi Etunimi 

synt.aika

 olen aloittanut lautamiehenä v.  nimitetty herastuomariksi v.  

Osoite

Postinumero ja postitoimipaikka

Puhelin sähköposti

Käräjäoikeus

Istuntopaikka

Äidinkieli   suomi   ruotsi   muu,       mikä 

Päiväys ja allekirjoitus

Matti Laukkanen    Alakiventie 1 D 57, HELSINKI 00920 
 p. 040 413 5000
 laukkanen.masa@luukku.com
Arja  Päivinen   Satamakatu 3 C 35, KUOPIO  70100
 p. 0400 577 427  
 paivinen.arja@gmail.com 
Jouni Elomaa   Kaivokatu 2 A 8,  TURKU 20500 
 p. 040 725 4386  
 jelomaa@fkf.fi 
Mira Kontio     Taurinkuja 35, OULU 90230
 p. 044 574 0656   
 mira.kontio@yit.fi 
Anu Heinänen     Matinniitynkuja 2 C 81 ESPOO 02230 
 p. 050 365 6896  
 anu.heinanen@kotiposti.net 
Ralf Asplund     Högmossgränden 3   VANDA  01380
 p. 040 535 6888  
 ralf.asplund@primafix.fi 

Hallituksen ulkopuoliset toimijat
WEBmaster Kari Mustonen kari.mustonen@kolumbus.fi
Tilintarkastaja HTM Anne Nurmi, Hiojankatu 23, 11910 Riihimäki 
Varatilintarkastaja Tilintarkastusyhteisö Osinko Oy, Helsinki
Arkistovastaava Vilho Juutinen, Miekka 2 H 125, 02600 Espoo
 puh. 0500 894 190
Maallikkotuomari lehti Kari Mustonen kari.mustonen@kolumbus.fi
 p. 0400 821 427

Suomen Maallikkotuomarit ry, Finlands Lekmannadomare rf
Hallitus 2013



Yhteen hiileen 
puhaltaminen

alkaa hetkistä, jolloin työkaveruus 
kasvaa ystävyydeksi ja ihmiset 

kohtaavat toisensa.
Meillä on siihen paikka. 

Eikä maisemakaan 
satuta silmää.

www.tallink.fi/kokous 
www.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 kantaasiakasohjelman Silvertasolle. 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 kantaasiakasnumerosi: erikoisliittymiset@
tallinksilja.com. Varaukset Club One p. 0600 152 68. Siljan Club Onekortilla myös saat alennusta Tallin
nan Kaubamajan liikkeistä.

S-ryhmän kolme hotelliketjua tarjoaa vapaaajan majoituksiin vaihtuvia etuja osoitteessa: 
http://liitonjasenedut.s-hotels.fi. Slm ry:n jäsenillä on oikeus käyttää Sokos Hotels ketjussa valtion mat
kustussäännön VEShintoja 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. 2013 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 vapaaajan 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


