
Suomen lautamiehet koulutusristeilyllä 

Suomen Lautamiehet ry järjesti jälleen 13.-15.9.2008 koulutusristeilyn Tukholmaan. Ohjelma oli 

taas täysipainoinen. Ensimmäisenä päivänä kuultiin oikeuskansleri Jaakko Jonkan esitys 

lautamiehen vallasta ja vastuusta. Rahanpesu ja harmaa talous olivat iltapäivän aiheita. 

Keskustelufoorumissa asiantuntijat vastasivat lautamiesten kysymyksiin. Paneelissa olivat KRP:n 

Olli Kolstela, projektipäällikkö Markku Hirvonen, oikeuskansleri Jaakko Jonkka, 

apulaisvaltakunnansyyttäjä Olavi Lippo, kihlakunnansyyttäjä Tapio Nyrhilä sekä hallitusneuvos 

Heikki Liljeroos. Paneelin vetäjänä toimi SLM:n hallituksen jäsen Kristiina Lummi. 

Sunnuntaina 14.9. Tukholmassa osa joukosta tutustui kuninkaan linnaan, osa oikeusministeriöön. 

Helsingin käräjäoikeuden hallinto oli mukana laamanni Eero Takkusen johdolla. Meidät otti vastaan 

hallitusneuvokset (ämnesråd) Tora Wigstrand ja Patrick Örnsved. Saimme kuulla kauniissa 

auditoriossa monimuotoisesta pohjoismaisesta yhteistyöstä pohjoismaiden ministerineuvostossa ja 

pohjoismaiden neuvostossa. Poliisien yhteistyö on tiivistä. Esim. rajaseudulla pohjoismaiden 

poliisit voivat työskennellä samoissa partioissa. Yhteistyönä on pohdittu mm. miten suuria juttuja, 

kuten talousrikosjuttuja ja huumausainerikoksia käsitellään eri oikeusasteissa ja kuinka juttujen 

käsittelyä voidaan tehostaa. Pohjoismaisen ministerineuvosto on rahoittanut suuren projektin, jossa 

selvitetään väkivaltaa eri pohjoismaissa. Perustana tässä on suomalaisten järjestelmä vähentää 

väkivaltaa. 

Yhteispohjoismaisessa yhteistyössä on tärkeää oikeudellinen yhteisymmärrys. Käsitteiden ja 

keinojen kaikissa pohjoismaissa tulee olla yhteneväiset. EU:n jäsenyyden myötä yhteneväinen 

käytäntö on tullut entistä tärkeämmäksi. Ruotsi on ensi vuonna EU:n puheenjohtajamaa. 

Selkokielisyyttä lainsäädännössä kehitetään yhteistyössä ja oikeusministeri Tuija Brax on kehittänyt 

asiaa pitkälle. Pohjoismaiden yhteistyö ulotetaan nyt myös Baltian maihin. Ihmiskauppa vaatii uutta 

lainsäädäntöä. Taistelu järjestäytynyttä rikollisuutta vastaan on tullut entistä tärkeämmäksi Itämeren 

ympärillä olevissa maissa, Samoin kuin terrorismin vastainen yhteistyö. 

Iltapäivällä laivassa koulutus jatkui. Aiheena oli erittäin ajankohtainen muuttuva 

käräjäoikeusverkosto ja tuomioistuinten erikoistuminen. Helsingin käräjäoikeuden johto kertoi, 

miten Helsingin KO ottaa muutoshaasteet vastaan. Koulutus päättyi jälleen asiantuntijapaneeliin. 

Vapaata seurusteluakaan ei unohdettu. Lautamiehiä viihdytti ja tanssitti lautamies Jukka Ohra-aho 

mukaansatempaavalla tanssimusiikilla. Lautamiesten tapaamiset ovat niin míeluisia, että nyt 

eläkkeelle siirtyvät lautamiehet päättivät vastedeskin kokoontua senioriryhmänä Suomen 

lautamiehet ry:n lautamiestapahtumissa. Seuraava tapaaminen onkin Kemissä ensi vuoden 

maaliskuussa. 
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