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Käräjäoikeuden lautamiesten valinta toimikaudeksi 2017 - 2021
Khall 22.05.2017 § 174
Valmistelija hallintojohtaja Annastiina Junnila p. 040 6464 011
Käräjäoikeuslain 4 §:n mukaan valtuusto valitsee lautamiehet toimikauttaan
vastaavaksi ajaksi. Kunnasta valittavien lautamiesten tulee mahdollisimman
tasapuolisesti edustaa kunnan väestön ikä-, elinkeino-, sukupuoli- ja
kielijakautumaa.
Lautamiehen tulee olla käräjäoikeuden tuomiopiiriin kuuluvassa kunnassa asuva
Suomen kansalainen, joka ei ole konkurssissa, jonka toimintakelpoisuutta ei ole
rajoitettu ja jota on pidettävä sopivana toimimaan lautamiehenä. Lautamieheksi
ei saa valita henkilöä, joka on alle 25-vuotias tai joka on täyttänyt 65 vuotta.
Lautamiehenä ei saa olla henkilö, jolla on virka yleisessä tuomioistuimessa tai
rangaistuslaitoksessa taikka joka virassaan suorittaa ulosottotehtäviä, rikoksen
esitutkintaa taikka tulli- tai poliisivalvontaa, eikä myöskään syyttäjä, asianajaja tai
muu ammatikseen asianajoa harjoittava henkilö (käräjäoikeuslain 2 §).
Lautamies vannoo tuomarin valan tai antaa vastaavan vakuutuksen ennen toimikautensa alkamista (tuomioistuinlaki 1 luku 7 §).
Oikeusministeriö muistuttaa valtuustoja siitä, että lautamiehet valitaan tuomarintehtävään. Lautamies ei ole poliittisella valtakirjalla toimiva kunnallinen luottamushenkilö, vaan hänen tulee olla riippumaton. Lautamiehiltä ei siten saa esimerkiksi
periä ns. puolueveroa lautamiespalkkioista.
Valtuustoryhmillä on oikeusministeriön mukaan erityinen vastuu myös siitä, että
lautamiehiksi valittavat ovat valmiita toimimaan tehtävässään koko kauden. Lautamiehille tulee korostaa heidän tehtävänsä tärkeyttä ja muun muassa sitä, että
se edellyttää varautumista koko päivän kestävään istuntoon. Lautamiehen on tarvittaessa oltava valmis osallistumaan myös useita päiviä kestävään oikeudenkäyntiin.
Sopivana lautamiestehtävään ei oikeusministeriön mukaan voida pitää esimerkiksi henkilöä, jolla on rikosrekisterimerkintöjä.
Ministeriö huomauttaa myös, että lautamiesten esteellisyyskysymykset ovat usein
käytännössä tulleet esiin silloin, kun lautamiehinä on esimerkiksi kunnanhallituksen tai kuntayhtymän hallituksen jäseniä.
Oikeusministeriön päätöksen 28.4.2017 (OM 14/31/2016) mukaan Iin kunta voi
nimetä Oulun käräjäoikeuteen kaksi (2) lautamiestä.
Päätösesitys (kj):
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se valitsee Oulun käräjäoikeuteen
toimikaudelle 2017 - 2021 kaksi (2) lautamiestä.
Päätös:

Hyväksyttiin.
_______
Kvalt 12.6.2017, § 72
Päätös:
Kunnanvaltuusto valitsi Oulun käräjäoikeuteen toimikaudelle 2017 - 2021
lautamiehiksi Reijo Kehuksen ja Marja-Leena Liimatan.
________
ote: valitut jäsenet, Oulun käräjäoikeus, arkistosihteeri

