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Tiivistelmä: Tutkielman tarkoituksena on kuvata millaisia ovat Helsingin 
käräjäoikeuden lautamiesten representaatiot kielistä, kulttuureista ja uskonnoista 
oikeudenkäynneissä. 

Tutkielman teoria rakentuu kielten, kulttuurien, uskontojen ja oikeuden limittäisyydelle 
ja representaatioiden rakentumiselle niiden keskellä. Aineisto on hankittu 
havainnoimalla kymmenessä istunnossa sekä keräämällä representaatioita 47:ltä 
lautamieheltä kyselylomakkeella. Aineisto on analysoitu aineistolähtöisesti ja osin 
teorialähtöisesti. Tutkimus on kvalitatiivinen ja kuvaileva käytännöllisen teologian 
tutkielma, joka lainaa aineksia mm. empiirisestä oikeustutkimuksesta ja kulttuurien 
tutkimuksesta. 

Lautamiehet pitävät monikielisyyttä käräjäoikeuden arkena. Tulkkauksen nähdään 
hidastavan oikeusprosessia, mutta mikäli tulkkaus on tasokasta, lisää se 
asianosaisten oikeusturvaa. Kulttuuriin liittyviä representaatioita lautamiehet tuottivat 
paljon. Osa näkee monikulttuurisuuden yhtä tavallisena käräjäoikeudessa kuin 
suomalaisessa yhteiskunnassa muutenkin. Oma äidinkieli, kulttuuriin liittyvä 
pukeutuminen ja perheen tuki asianosaisille nähdään myönteisessä valossa. Sen 
sijaan naisiin kohdistuvan, oletetusti kulttuuri- tai uskontosidonnaisen väkivallan 
lautamiehet kokevat vaikeana. Myös ajoittainen asianosaisten epäluottamus 
oikeuslaitokseen määritellään haasteeksi. 

Lautamiesten mukaan uskonto tulee harvoin esiin istunnoissa, ja he esittivät 
määrällisesti vähän uskontorepresentaatioita. Uskontoon viittaava pukeutuminen 
kuten huivinkäyttö tai äänetön, henkilökohtainen rukous istunnossa nähdään 
ongelmattomina. Sen sijaan sellainen uskonnollisuus, joka oletetusti haastaa 
Suomen lakia, määritellään ongelmallisiksi.   



   
 

   
 

Tutkimustulokset linkittyvät teemoihin kuten ihmisten perusoikeudet, yhdenvertaisuus 
uskonnot ja kulttuurit julkisessa tilassa sekä Suomen laki vs. uskontojen ja kulttuurien 
omat normit.
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1 Johdanto 
Jokaisella maantieteellisellä alueella on oma historiansa, omia myyttejään sekä kulttuurisesti 

jaettuja perinteitään, perintöjään sekä merkityksenantoja, representaatioita.1 Ylirajaiset ilmiöt 

kuten maahanmuutto, kansainvälinen liikkuvuus, media, sosiaalinen media ja internet toki 

pienentävät maailmaa, ja haastavat “perinteisiä ja jaettuja” representaatioita ja narratiiveja, 

mutta väitän, etteivät alueelliset perinteet kuitenkaan niin vain katoa. Perinteiden pohjalta 

ihmiset tuottavat uusia representaatioita tai kuten Anttonen sanoo, ihmiset oikeastaan 

muodostavat vanhan perinteen ja vanhojen representaatioiden jatkumoita ja variaatioita.2 

Kukaan ei niin sanotusti “keksi pyörää uudelleen”. 

Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää, millaisia representaatioita Helsingin 

käräjäoikeuden lautamiehillä on kielistä, kulttuureista ja uskonnoista käräjäoikeuden 

oikeudenkäynneissä. Lautamiehet valikoituivat tutkimukseen, sillä kiinnostuin muutaman 

tutun lautamiehenä toimineen kautta käräjäoikeuskontekstista. Halusin myös löytää 

tutkimustehtävän, jossa voisin yhdistää kiinnostustani kansainvälisyyteen ja hyödyntää 

aiempaa osaamistani, mutta joka samalla haastaisi oppimaan laaja-alaisesti uutta. On 

painotettava heti tutkielman alkuun, että tutkimuksen aihepiiri - lautamiehet, oikeus, 

kulttuurit, uskonnot, kielet ja rikollisuus - on erittäin sensitiivinen ja helposti polarisoiva ja 

polarisoituva. Tutkimusaihe vaatii tutkijalta, itseltäni, herkkyyttä ja eettisyyttä sekä 

reflektiotaitoja suhteessa omaan kontekstiini, omiin ennakkokäsityksiini, tutkittavaan 

aiheeseen, kerättyyn tutkimusaineistoon, kirjallisuuteen, informantteihin ja julkiseen 

keskusteluun. Tutkijalla on myös vastuunsa – argumentoin, että erityisesti tällaisen 

sensitiivisen tutkimusaiheen kohdalla – akateemisesti ja suhteessa informantteihin, 

tutkimuskenttään sekä julkiseen keskusteluun.3 

Lautamiesten historia Ruotsi-Suomessa ylettyy keskiajalle.4 Nykypäivänä lautamiehet 

toimivat suomalaisissa käräjäoikeuksissa lainoppineiden ammattituomarien rinnalla, ja 

käyttävät tuomiovaltaa rikosasioiden ja maaoikeusasioiden käsittelyssä.5 Lautamiesinstituutio 

itsessään on ollut ja yhä on kiistanalainen. Lautamiesten läsnäoloa oikeuksissa on puolustettu 

argumentoimalla, että he voivat edustaa kansaa ja sen erilaisia väestöryhmiä 

                                                
1 esim. Anderson 2006 kuuluisa teos “Imagined communities – Reflections on the Origin and Spread 
of Nationalism”, Kuvitellut yhteisöt - ajatuksia nationalismin synnystä ja leviämisestä; ks myös 
Bastubacka 2020. 
2 Anttonen 2009, 2. 
3 Berreman 2013, 340-341. 
4 Letto-Vanamo 2018, 275. 
5 Laki käräjäoikeuden lautamiehistä (675/2016). 
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tuomioistuimissa, ja tämä taas voi nostaa kansan luottamusta oikeuslaitokseen.6 Lukijan 

mielipidekirjoitus Helsingin Sanomissa 12.5.2022 oli otsikoitu näin: “Lautamiesten 

osaamisella on tärkeä rooli tuomiosta päätettäessä: Lautamiehille kertyy vuosien varrella 

paljon niin sanottua hiljaista tietoa”. Toisaalta lautamiesjärjestelmää on kritisoitu sekä 

lautamiesten poliittisen valintasysteemin vuoksi että lautamiesten ammattituomareista 

satunnaisesti poikkeavan näytönarvioinnin ja tuomioharkinnan takia.7 Useissa valtamedioissa 

on julkaistu lautamiesinstituutiota kritisoivia artikkeleita ja kolumneja tämän tutkielman 

kirjoittamisen aikaan keväällä ja alkukesästä 2022 kuten Helsingin Sanomissa 18.5.2022 

otsikolla “Poliittisesti nimetyt lautamiehet on jo vuosia yritetty kammeta käräjäoikeuksista - 

yksi puolue estää”. 8 Kriittisimmät narratiivit kannattavat koko lautamiesinstituution 

lakkauttamista Suomesta.9  

Miksi lautamiehiä ja heidän representaatioitaan kannattaa tutkia? Lautamiehillä on 

ensinnäkin valtaa ja toiseksi näköalapaikka käräjäoikeuden sisäpuolisiin ilmiöihin; heidän 

representaationsa voivat muokkautua heidän omista kokemuksistaan. Esim. monilta 

sosiaalisen median käyttäjiltä puuttuvat ensikäden kokemukset oikeudenkäynneistä, mutta he 

voivat silti jakaa oikeudenkäyntien asianosaisille kovia “sometuomioita” ja nopeaa 

“somearmoa” oli kyseessä niin sanotut katujengikäräjät tai vaikkapa oikeudenkäynti 

kansanedustaja Päivi Räsäsen sananvalinnoista ja niihin liittyvästä uskonnollisesta kirjasta 

Raamatusta.10 Algoritmit, trollit ja botit kärjistävät internetkeskusteluja, ja voivat lisätä 

yhteiskunnallista polarisaatiota. Toiseksi itse rikollisuus ja siihen liittyvät oikeudenkäynnit 

voivat olla luonteeltaan monikielisiä, kansainvälisiä ja asianosaisilla voi olla erilaisia 

kulttuuritaustoja - Helsingin poliisin mukaan huumausainerikollisuudessa on mukana 

kansainvälisiä, järjestäytyneitä rikollisryhmiä, ja Tulli taas huomioi laittoman tavaran 

maahantuontiin ja maastavientiin liittyvän kansainvälisiä rikollisketjuja.11 Koen myös 

tärkeänä osallistua akateemiseen keskusteluun epäillyistä rikoksista, joiden uhreina, 

                                                
6 Oikeusministeriö, Käräjäoikeuden lautamies 2015; Laki lautamiehistä (675/2016) 1 §; Helsingin 
käräjäoikeus, lautamiesopas.  
7 ks. Lautamieslaki (675/2916) 4§ lautamiesten valintasysteemistä. 
8 Helsingin Sanomat 18.5.2022 otsikolla Poliittisesti nimetyt lautamiehet on jo vuosia yritetty kammeta 
käräjäoikeuksista - yksi puolue estää ja Helsingin Sanomat 8.6.2022 otsikolla Lautamiehet vapauttivat 
jälleen seksuaalirikoksista epäillyt vastoin tuomarin päätöstä - perusteena valemuistot ja kosto.  
9 Lautamiehiä on istunut suomalaisilla käräjillä jakamassa tuomioita 1400-luvulta – nyt järjestelmä 
halutaan lopettaa. Yle Uutiset. 13.6.2022. 
10 Katujengin johtohahmoina pidetyille räppäreille kovat tuomiot Yle 31.5.2022; Helsingin käräjäoikeus 
hylkäsi Päivi Räsäsen syytteet kiihottamisesta kansanryhmää vastaan, "Puheet olivat osin loukkaavia, 
mutta eivät vihapuhetta" Yle Uutiset 30.3.2022. 
11 "Helsingin rikollisuus kansainvälistyy ja huolta aiheuttavien nuorten määrä kasvaa.” Poliisi.fi 
24.11.2020; Petrell&Tuominen 2020. 
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asianomistajina voivat olla erilaisiin vähemmistöihin kuuluvat. Oikeusministeriön ja 

yhdenvertaisuusvaltuutetun selvitysten mukaan useat Suomessa asuvat, vähemmistöihin 

kuuluvat ovat kohdanneet syrjintää, ja osa on joutunut rikoksen uhriksi nimensä, etnisen 

taustansa, kielensä tai uskontonsa vuoksi.12  

Helsinki on monikielinen, monien alakulttuurien, elämäntapojen, uskontojen ja 

katsomusten ja uskonnollisten yhteisöjen konteksti, tosin muutos oletetusta voimakkaasta 

yhtenäiskulttuurista moninaisuuteen on verrattain uusi, 1900-luvun lopulla alkanut ilmiö. 

Helsingin asukkaista vuonna 2020 77,8 % oli suomenkielisiä, 5,6 % ruotsinkielisiä ja 16,6 % 

vieraskielisiä, ja arvioiden mukaan vieraskielisten määrä ja suhteellinen osuus asukkaista 

tulee lisääntymään tulevina vuosina.13 Pääkaupunkiseudulla sijaitsevat vilkkaat satamat, 

rautatieasemat, bussiterminaalit ja Helsinki-Vantaan lentokenttä mahdollistaen kotimaisen ja 

kansainvälisen liikkuvuuden. Rikollisuus tapahtuu ja mahdollistuu ylirajaisesti myös 

internetin ja laittomien pimeiden verkkojen darknettien ja laittomien, kryptattujen 

viestisovellusten kautta. Myös Suomen oikeusministeriön asiakirjassa Tulossopimus vuosille 

2021-2024 on huomioitu kansainvälistymisen mukanaan tuomat ilmiöt.    

Tuomioistuinlaitoksen toimintaympäristön ulkoiset muutokset, kuten kansainvälistyminen ja 

monikulttuuristuminen, turvapaikkavalitusten määrän vakiintuminen aiempaa korkeammalle tasolle, yhä 

monimutkaistuvampi oikeudellinen sääntely, EU-oikeuden merkityksen lisääntyminen tuomioistuinten 

toiminnassa ja erityisalojen syvällistä asiantuntemusta vaativien asioiden lisääntyminen asettavat 

tuomioistuinten toiminnalle suuria haasteita.14 

Useat akateemikot ovat tutkineet kielien, kulttuurien ja/tai uskontojen suhdetta oikeuteen niin 

oikeustieteen, teologian ja uskonnontutkimuksen, kulttuurientutkimuksen, 

yhteiskuntatieteiden kuin poikkitieteellisestä lähtökohdastakin, ja käsitykseni on, että 

kiinnostus tutkimusgenreä kohtaan postmodernissa, globaalissa pohjoisessa on kasvavaa. 15 

Monia tutkimuksia yhdistää mielenkiinto kansainvälisiin ihmisoikeussopimuksiin ja/tai 

valtioiden lainsäädäntöön ja toisaalta taas uskonnollisten yhteisöjen, vähemmistökulttuurien 

ja alkuperäiskansojen normit ja niiden soveltaminen kiinnostavat. Tutkimusten lähtökohdat ja 

niissä käytettävät menetelmät vaihtelevat normatiivisista kuvailevaan, kvantitatiivisesta 

kvalitatiiviseen, kansainvälisestä paikalliseen.16  

                                                
12 Perusoikeusbarometri 2021; Yhdenvertaisuusvaltuutetun kertomus eduskunnalle 2022; Lilja 2020. 
13 Helsingin kaupungin tilastot 2020. 
14 Oikeusministeriön tulossopimus vuosille 2021-2024, 6. 
15 Mm. Doe & Cranmer 2021; Koskenniemi 2017; Slotte & Haskell 2021; Årsheim & Slotte 2017; Slotte 
& Bastubacka 2020; Knuutila 2017; Knuutila 2020; Knuutila 2021; Nieminen 2019; Cooke 2021; Äystö 
2021; Richardson 2020. 
16 Tutkimusten kiinnostuksenkohteina voivat olla esim. YK:n ihmisoikeussopimukset The Core 
International Human Rights Treaties. UN 2006; Euroopan ihmisoikeussopimus (Yleissopimus 
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2 Teoreettinen tausta ja aiempi tutkimus 

2.1 Keskeisten käsitteiden määrittely 

Tässä tutkimuksessa kieli määritellään inhimillisen ajattelun, päättelyn, oppimisen, käsitteiden 

muodostuksen, tunteiden ja vuorovaikutuksen välineenä. Sillä on keskeinen rooli 

yhteisönmuodostuksen ja yhteisöjen ylläpidon välineenä sekä myös kansankuntien ja 

kansallisuuden rakentamisen välineenä.17 Kielellinen diversiteetti on valtavaa, maailmassa 

puhutaan arvioiden mukaan yli 6000:tta – jopa 9000:tta kieltä. Suomessa puhutaan yli 150:tta 

kieltä äidinkielinä, joista virallisia kieliä ovat suomi ja ruotsi. Saamen kielillä ja romanikielillä 

on taas vähemmistökielistatus.18 Kielellinen moninaisuus Suomessa ei selity pelkällä täällä 

asuvien tai oleskelevien äidinkielen määrittelyllä, sillä moni saattaa kokea itsensä esimerkiksi 

kaksi-kolmekieliseksi ja käyttää näitä kieliä eri konteksteissa, eri tavoilla.19 Garcia, Florens & 

Spotti kuitenkin muistuttavat, etteivät myöskään saman kielen käyttäjät eivät ole yksi, 

homogeeninen ryhmä. Arkiset, päivittäiset sosiaaliset vuorovaikutukset ovat prosessimaisia ja 

muuttuvia, ja ne liittyvät laajempiin järjestäytymisen prosessesseihin (processes of 

regimentation) kuten rodullistamiseen, kapitalismiin, patriarkaalisuuteen sekä 

heteronormatiivisuuteen. Tällaisissa prosesseissa tapahtuu kielellistä eriytymistä; toisin 

sanoen tietyille ihmisryhmille alkaa muodostua omia kielellis-sosiaalisia rekistereitään.20  Jos 

taas katsotaan asiaa deduktiivisesti, niin maantieteellisen alueen, kuten valtion, virallisen 

kielen ja vähemmistökielien tai yleiskielen ja alueellisten murteiden välillä voi olla epäsuhtaa: 

vallan, tiedon, toiseuden ja toiseuttamisen kysymykset ovat läsnä.21  

Kulttuurin määritelmä on kielen määrittelyä kompleksisempaa. Perinteinen määritelmä 

voisi olla esimerkiksi tällainen: “kulttuuri linkittyy alueeseen, jossa asuvat ihmiset jakavat 

käytänteiden, symbolien, arvojen, uskomusten ja normien repertuaarin.”22 Hall taas 

määrittelee kulttuurin kulttuuriympyrän, The Circle of Culture, kautta, jossa kulttuuri 

rakentuu identiteetin, tuottamisen, kuluttamisen, sääntelyn, representaation kautta ja niiden 

keskinäisen vuorovaikutuksen kautta.23  Nykyisissä akateemisissa keskusteluissa kulttuurien 

pysyvyys on korvattu käsityksellä niiden jatkuvasta liikkeestä ja muutoksesta, 

                                                
ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi) sellaisena kuin se on muutettuna yhdennellätoista 
pöytäkirjalla (63/1999) Finlex. 
17 Spotti & Blommaert 2016, 163; Flores, Garcia & Spotti 2017. 
18 Kotimaisten kielten keskuksen internetsivut. 
19Esim. Spotti & Blummaert 2017; De Fina, Ikizoglu & Wenger 2017; Scholten et al. 2019. 
20  Garcia, Florens & Spotti 2017, 548. 
21 Hall 2013, 32-34. 
22 Mele & Vujnovic 2016, 4. 
23 Hall 2013, xxvii-xix. 
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limittäisyydestä, päällekkäisyydestä ja peräkkäisyydestä.  Kulttuureista puhuttaessa - aivan 

kuten kielistäkin puhuttaessa on myös pidettävä näkyvillä valtaan, tietoon ja toiseuteen 

liittyviä kysymyksiä ja mahdollisia ongelmakohtia.24   

Kulttuuria ei pidä nähdä ihmistä kahlitsevana, elämänmittaisena ja muuttumattomana 

monoliittina. Hallin mukainen kulttuuriympyrä on liikkeessä, kulttuurit muokkautuvat ja 

muuttuvat, mutta myös ihmiset muuttuvat ja muuttavat. Median, populaarikulttuurin ja 

sosiaalisen median kautta maailma on läsnä joka hetki, ja ihmiset, ilmiöt ja ideat kohtaavat.25 

Nykykeskustelussa huomioidaan myös se, että monet postmodernit yhteisöt rakentuvat 

virtuaalisesti ja ylirajaisesti, ja että ihmisten identiteetit voivat täten olla hybridimaisia.26  

Uskonto määritellään tässä tutkimuksessa suppeasti kahdella tavalla, vaikka toki 

ymmärrän ja myönnän uskontoilmiöiden moniulotteisuuden. Uskonto voi näkyä 1) 

institutionaalisena uskontona. Näitä ilmentävät uskontokunnat, uskonnolliset instituutiot ja 

yhdyskunnat. Suomalaisessa ja tarkentaen helsinkiläisessä kontekstissa suurimpia ovat 

Suomen ev. lut. kirkko, Suomen ortodoksinen kirkko, muut kristilliset, rekisteröityneet 

kirkkokunnat ja seurakunnat, islam kuten tataaritaustaisten pitkäaikainen Islam-seurakunta 

sekä juutalaisuus kuten virallisen uskonnollisen yhteisön statuksen omaava Helsingin 

juutalainen seurakunta sekä monien muiden uskontokuntien rekisteröityneet seurakunnat ja 

yhteisöt. Lisäksi Suomessa – erityisesti pääkaupunkiseudulla - on eri uskontotaustaisia 

uskonnollisia yhteisöjä, jotka joista osa ei ole rekisteröitynyt tai tullut hyväksytyiksi 

uskonnollisten yhteisöjen rekisteriin. Suomessa on myös nousevassa määrin uushenkisyyttä, 

joka on myös osittain järjestäytynyttä. Vaihtoehtona institutionaaliselle uskonnolle on 

kuulumattomuus mihinkään järjestäytyneeseen uskontokuntaan. Olennaisia länsimaisia 

ilmiöitä ovat myös uskonnottomuus sekä ateismi27.  2) Uskonto voidaan myös käsittää 

elettynä uskontona tai elettynä uskonnottomuutena tai ateismina, jossa uskonto tai 

uskonnottomuus näyttäytyy yksilökeskeisempänä, ainutkertaisempana, eletyn elämän ja arjen 

keskellä tapahtuvana.28 Kun mietitään uskonnollisuutta erityisesti Helsingissä, ei voida 

unohtaa pääkaupunkiseudun urbaanisuutta, joka vaikuttaa myös uskonnollisuuteen; 

kaupunkimaisissa ympäristöissä ihmisten uskonnollisuus on usein muuttuvaa, joustavaa ja 

etsivää.29 

                                                
24 Lidchi 2013, 157-159. 
25 Taira 2020, 224. 
26 Gupta & Ferguson 2013, 382-383; Ståhl 2021. 
27 Esim. Davie 2021; van der Veen & Bleich 2021. 
28 Mm. McGuire 2008; Schreib 2008; Ammermann 2013; Kupari 2020.  
29 Esim. Grönlund 2020; Grönlund & Härkönen 2020. 
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Sekularisaatioparadigman mukaan uskonnollisuus häviäisi tai vähenisi postmodernista, 

länsimaisesta yhteiskunnasta ja erityisesti julkisesta tilasta.30 Tässä tutkimuksessa käsitetään 

maallistumisen ja uskonnottomuuden lisääntyminen julkisessa tilassa Euroopassa mukaan 

lukien Suomi, ja esitetään, että uskontoneutraaliuus itseasiassa on nykypäivän suomalaisen (ja 

laajemmin pohjoisen globaalin, erityisesti eurooppalaisen) yhteiskunnan julkisen tilan 

ideaali.31 Toisaalta tutkielmassa allekirjoitetaan monien akateemikkojen jakama oletus, että 

uskonnollisuus pärjää postmodernissa globaalissa pohjoisessa eikä ole häviämässä - se voi 

muuttaa muotoaan, monipuolistua ja kenties pirstaloitua.32 

Oikeuden käsitettä käytetään laajasti. Pyrin kuitenkin aina määrittelemään etuliitteen tai 

määritelmän avulla, mistä “oikeudesta” on kulloinkin kyse esimerkkeinä kansainvälinen 

oikeus, uskonnollisen yhteisön oikeus, alkuperäiskansan oikeus ja Suomen 

oikeusjärjestelmä.33 Subjektiiviset oikeudet kuten ihmisten perus- ja ihmisoikeudet ovat 

tutkimuksen kannalta keskeisiä.34  Oikeus -termi viittaa lisäksi riippumattomaan 

tuomioistuimeen instituutiona - tässä tutkimuksessa tuomioistuimista huomio kiinnitetään 

käräjäoikeuteen ja sen toimintaan lain soveltajana ja tuomiovallan käyttäjänä.35 Lain 

soveltamista käräjäoikeuskontekstissa ovat esimerkiksi rikosasiain oikeudenkäynnit, joissa 

käytetään lautamiehiä käräjätuomarin rinnalla.36 Näissä - yleensä suullisissa - käsittelyissä 

selvitetään, onko epäilty syyllistynyt rikokseen sekä päätetään, millainen rangaistus syylliselle 

teosta määrätään.37 Vastaajan, asianomistajan ja todistajiksi kutsutun on (yleensä) oltava 

fyysisesti läsnä istuntosalissa tai tietyin ehdoin etänä teknisen tiedonvälitystavan kautta 

mukana. Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa luku 8, 1-3 §. Laki oikeudenkäynnistä 

rikosasioissa luku 6, 6 §. Myös sana rikos on määriteltävä; tunnunmerkistön mukainen, lain 

vastainen, rangaistava teko tai laiminlyönti.38 Metodologisessa mielessä oikeus tässä 

tutkimuksessa viittaa empiiriseen oikeustutkimukseen ja linkittyy vahvasti 

tieteidenvälisyyteen.39   

 

                                                
30 Davie 2021; Griera & Martinez-Arino 2018; Burchardt 2020; Pessi & Grönlund 2018. 
31 Esim. Davie 2021; Taira 2017, 8-9; Pessi & Grönlund 2018; Burchardt 2020, 202-203. 
32 Mm. Griera & Martinez-Arino 2020. 
33 Määrittelyssä hyödynnetty Tieteen termipankkia: oikeus. 2.4.2022. 
34 Suomen Perustuslaki (731/1999) luku 2; Uskonnonvapauslaki (453/2003); Yhdenvertaisuuslaki 
(1325/2014);  
35 Perustuslaki 731/1999 luku 1, 3 § ja luku 9, 1 §. 
36 Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa (689/1997); Oikeudenkäymiskaari (7/1734). 
37 Tuomioistuinlaitos, rikosasian käsittely. 
38 Tieteen termipankki; rikossääntö. 
39 Mm. Niemisen & Lähteenmäen 2021 toimittama teos empiirisestä oikeustutkimuksesta; Travers& 
Eggy 2019; Koskenniemi 2017; Berti, Good & Tarabout 2015. 
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Visualisointi 1 Tutkimuksen teoreettinen malli: ulkokehällä kuvataan oikeuden, 
kulttuurien, uskontojen ja kielten välistä vuorovaikutusta. Kuvion sisäkehällä 
kuvattuna oikeus, kulttuuri, uskonnot ja kielet keskinäisessä vuorovaikutuksessa 
suomalaisessa yhteiskunnassa. Ihminen luo representaatioitaan näiden keskellä. 

 

 

 Tässä tutkimuksessa lähtökohtana tai andersonilaisittain sanottuna kuviteltuna 

todellisuutena on, että kielet, kulttuurit, uskonnot ja oikeudet ovat sosiaalisia konstruktioita, ja 

ne ovat keskinäisessä vuorovaikutuksessa toistensa kanssa.40 Ilmiöt myös risteävät, ja ovat 

osittain limittäisiä ja päällekkäisiä. Ihmisten luomat representaatiot syntyvät näiden ilmiöiden 

keskellä.  Representaatio on tässä tutkimuksessa foucoult´lainen käsite: sekä merkityksenanto 

että prosessi, jossa merkityksenanto muodostetaan vuorovaikutuksessa muiden kanssa 

käyttämällä kieltä, merkkejä ja kuvia.41 Yksilön (tai yhteisön) representaatio voi kuvata tai 

heijastaa todellisuutta kuten todennäköisesti vastaus kysymykseen olisi “Kuvaile 

rikossyytteiden käsittelyä, kun istuntosalissa käytettiin suomen kielen lisäksi toista kieltä ja 

                                                
40 Ks Anderson 2006, 
41 Mm. Evans, Hall & Nixon 2013. 
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tulkkia“ tulisi olemaan. Toisaalta ihminen voi myös konstruoida todellisuuksia eikä 

representaatioiden tarvitse heijastaa realistista, naturalistista todellisuutta lainkaan. ”Piirrä 

vuoden 2080 käräjäoikeuden istuntosali“. Tällaista piirrosta rajoittaisi ainoastaan piirtäjän eli 

representaation esittäjän piirustustaidon tai kenties vain mielikuvituksen rajat eikä piirros olisi 

sen enempää ”oikein“ tai ”väärinkään“ edes vuonna 2080.  Nykykulttuurintutkimuksellisessa 

keskustelussa representaatiot eivät ole ”irrallisia” sellaisenaan, vaan tutkijat korostavat 

representaatioiden performatiivista puolta eli suhdetta representaation, sen luomisen ja 

esittämisen eli performanssiin ja representaatioiden esittäjän tai esittäjien välillä.  

2.2 Suomalaisen oikeuskulttuurin historia ja nykypäivä 

Suomi määritellään tyypillisesti oikeusvaltioksi, jossa oikeuslaitos on puolueeton ja 

riippumaton. Voi esittää kysymyksen, sisältävätkö käsitteet puolueeton ja riippumaton 

ajatuksen tai ideaalin myös uskonto- ja kulttuurineutraaliuudesta. Vastaus olisi 

todennäköisesti kyllä. Oikeusvaltiossa pyritään takaamaan jokaiselle perus- ja ihmisoikeudet, 

joita ovat mm. oikeus vapauteen, yksityisyyteen, mielipiteeseen, omaan äidinkieleen, 

kulttuuriin/kulttuureihin, uskontoon tai katsomukseen, opetukseen, mielipiteeseen, 

kokoontumiseen ja yhdistystoimintaan.42 Perustuslaissa säädetään myös jokaista 

yhdenvertaisesti koskevasta oikeusturvasta, prosessuaalisesta oikeudenmukaisuudesta. 

Jokaisella on oikeus saada asiansa käsitellyksi asianmukaisesti ja ilman aiheetonta viivytystä lain 

mukaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa tai muussa viranomaisessa sekä oikeus saada oikeuksiaan ja 

velvollisuuksiaan koskeva päätös tuomioistuimen tai muun riippumattoman lainkäyttöelimen 

käsiteltäväksi. Käsittelyn julkisuus sekä oikeus tulla kuulluksi, saada perusteltu päätös ja hakea 

muutosta samoin kuin muut oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin ja hyvän hallinnon takeet turvataan 

lailla. 43 

Oikeusvaltio ei tarkoita, että se tai sen osat kuten normit ja oikeuslaitos olisivat syntyneet 

tyhjiössä ja arvovapaasti. Ubi societas, ibi ius, missä yhteisö, siellä oikeus Aristoteleen 

lauseeksi kutsuttu määrittelee, että oikeus on sosiaalista toimintaa, ja normeja ja niiden 

soveltamista löytyy kaikista maailman yhteisöistä. 

Davie & Leusteanin vuonna 2021 toimittamassa teoksessa The Oxford Handbook of 

Europe and Religion kuvataan kuinka uskonnot ovat vaikuttaneet Euroopan historiassa. Teos 

ei käsittele vain kristinuskoa, vaikkakin sillä katsotaan olevan erityisiä vaikutuksia pitkän 

                                                
42 Perustuslaki (731/1999) luku 2; ks myös YK:n ihmisoikeusjulistus 1948, ja sen pohjalta syntyneet 
kansainvälisiet ihmisoikeuslait ja sopimukset United Nations 2006 The Core International Human 
Rights Treaties; Euroopan ihmisoikeussopimus. 
43 Perustuslaki luku 2, 21 §; Tuomioistuinten toiminnasta, oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin 
teemoista taas säädetään mm. seuraavissa laiessa: Tuomioistuinlaki (637/2016); Käräjäoikeuslaki 
(581/1993); Oikeudenkäymiskaari (7/1734); Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa (689/1997). 
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historiansa vuoksi, vaan huomioi myös juutalaisuuden ja islamin Euroopan historiassa ja 

nykyajassa.44 Suurimpana uskonnollisena vaikuttajana eurooppalaiselle oikeuskehitykselle 

pidetään roomalais-katolista kirkkoa ja sen kanonista lakia. Kanoninen laki on vaikuttanut 

niin Euroopan valtioiden oikeuskulttuureihin, akateemisen oikeustieteen kehittymiseen kuin 

myös prosessioikeuden eli oikeudenkäyntioikeuden muovautumiselle 1100-luvulta aina 1800-

luvulle saakka.45 Oikeushistorian professori Pia Letto-Vanamo ja käytännöllisen teologian 

emeritusprofessori Jyrki Knuutila jakavat Davie & Leusteanin näkemyksiä keskiaikaisen 

roomalais-katolisen kirkon ja kanonisen lain merkityksestä yhteiskunnalliselle ja juridiselle 

kehitykselle myös Ruotsi-Suomen kontekstissa.46 Letto-Vanamo huomioi kanonisen lakien 

taitajien kyvyn kirjata kirkkolakien lisäksi maallisia maalakeja keskiajalla, ja huomioi myös, 

että kanoninen laki itseasiassa on vaikuttanut Suomessa implisiittisesti pidempään kuin vasta 

1800-luvulla Suomeen rantautunut roomalais-saksalainen laki aivan kuten monessa 

muussakin Euroopan maassa.47 Myös Knuutilan mukaan katolinen kirkko oli 

yhteiskunnallisesti merkityksellinen Ruotsi-Suomessa 1200-1500-luvuilla; kanoniset lait 

olivat käytössä, ja monet niistä jäivät voimaan uskonpuhdistuksen jälkeenkin vaikuttaen 

merkittävästi Ruotsi-Suomen valtiolliseen lainsäädäntöön esimerkkinä 

avioliittolainsäädäntö.48 

Letto-Vanamon mukaan Suomen oikeuskulttuuria kristinuskon ohella on muokannut 

myös alueen talonpoikainen ja maalainen historia.49 Keskiajalta alkaen Ruotsi-Suomessa 

järjestettiin maanläheisiä, paikallisia ja yhteisöllisiä käräjiä ting, joihin kokoonnuttiin 

päättämään yhteisistä asioista kuten tienpidosta, verotuksesta ja oikeudellisista asioista. Näillä 

käräjillä päättäjinä olivat nämnde man, nimetyt miehet, sittemmin lautamiehet. Sana nämnde, 

lautakunta löytyy jo 1500-luvulta ruotsalais-suomalaisista käräjäpöytäkirjoista, joissa on 

myös ollut nimiluetteloita lautakuntaan kuuluvista nimetyistä miehistä.50  

Davie &Leusteaun toimittama teos pitää uskonpuhdistusta ja vastauskonpuhdistusta 

tärkeänä rajanvetäjänä Euroopan yhteiskunnalliselle kehitykselle. Katolisen kirkon 

vaikutusalue Euroopassa väheni, protestanttiset kirkot vaikuttivat ja vaikuttavat 

                                                
44 Davie & Leustean 2021. Vrt myös tämän tutkielman alaluku 2.1, jossa on kursorisesti mainittu 
Suomessa olevat tataarit ja heidän islamilainen seurakuntansa sekä Suomen juutalaiset. 
45 Coriden 2004, 18-20. Huomioitava myös, että roomalais-katolinen kanoninen laki on maailman 
vanhin laki ja pitkäkestoisin voimassa oleva lakijärjestelmä. Pihjalamäki & Korpiola 2014 keskiaikaisen 
läntisen kanonisen lain vaikutuksesta modernin prosessioikeuden syntyyn.  
46 Letto-Vanamo 2018; Letto-Vanamo 2020; Letto-Vanamo 2021; Knuutila 2017; Knuutila 2020; 
Knuutila 2021. 
47 Letto-Vanamo, 2021, 22. 
48 Knuutila 2017. 
49 Letto-Vanamo 2021, 23. 
50 Letto-Vanamo 2018, 275-278.  
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Pohjoismaissa, reformoidut kirkot taas mm. Sveitsissä, Hollannissa ja Itävallassa, 

anglikaaninen kirkko Englannissa ja Kansainyhteisössä ja Itä-Euroopassa ortodoksinen kirkko 

mukaan lukien Suomen itäosat jo n. 1100 luvulta alkaen.51 Näillä kaikilla kristillisillä 

kirkkokunnilla on varmasti ollut oma merkityksensä alueidensa yhteiskunnalliseen ja 

oikeudelliseen kehitykseen.52  Ruotsi-Suomessa protestanttinen, luterilainen kirkko oli 

valtaapitävä uskonpuhdistuksen jälkeisenä aikana; kirkon ja valtion yhteys loi pohjoismaista 

yhtenäiskulttuuria ja Letto-Vanamon sanoin yksinormatiivisuutta (one-norm).53 Yhtenä 

Suomea määrittelevänä piirteenä voi myös pitää hyvinvointivaltioajattelua, jossa sosiaaliset 

kysymykset kuten heikoimmassa asemassa olevien oikeuksien turvaaminen vaikuttivat ja 

vaikuttavat lainsäädäntöön. Knuutilan mukaan hyvinvointivaltioajattelu juontaa juurensa 

luterilaisuudesta.54 1850-60-luvuilla autonomisen Suomen lakijärjestämä uudistettiin: kunnat 

ja evankelis-luterilaiset seurakunnat erotettiin toisistaan. Valtiosääntöuudistus ja Schaumanin 

kirkkolaki tulivat voimaan vuonna 1869.55 Lakiuudistuksissa myös oikeudenkäynti- ja 

tuomioistuinjärjestelmä muuttui ammattimaisemmaksi, mutta lautamiesinstituutiota ei 

lopetettu.56  

Joitain viitteitä käräjäkiviltä, keskiaikaisista kivikirkoista ja 1800-luvun autonomian 

ajan oikeusuudistuksista näkyy vielä tänä päivänäkin. Tamm kirjoittaa pohjoismaisesta 

oikeuden kielestä (legal language), jota ammatikseen oikeutta harjoittavat kuten asianajajat, 

syyttäjät ja tuomarit käyttävät erityisesti kirjallisesti mutta myös puhuessaan. Tutkimusten 

mukaan tähän kieleen ovat vaikuttaneet niin kanoninen laki, roomalainen laki, germaaninen 

laki ja nykyisin yhä enenevässä määrin EU-laki ja kansainvälinen laki.57  Pohjoismaista 

oikeudenkäyntikieltä toisaalta luonnehditaan maanläheiseksi, puhekieliseksi ja 

saavutettavaksi - juontuuko kieli maallikkovetoisilta käräjäkivillä asti? 58 Lautamiehet 

edustavat vuosisatojen maalaismaista traditiota, ja voi kysyä, siirtävätkö ja muokkaavatko he 

vernakulaaria oikeusperinnettä ja representaatioita nykypäivänäkin.59  

 

                                                
51 Heith-Staden 2014 väitöskirja käsittelee itäisen kirkon kanonisen lain pitkää historiaa ja 
merkityksellisyyttä. Itäinen kanoninen laki on vaikuttanut itä-Euroopassa, ja voinee väittää, että osittain 
myös Suomessa ortodoksisen kirkon vaikutuksen kautta. 
52 Davie & Leustean 2021. Voidaan ajatella, että kristinuskolla on ollut   
53 Letto-Vanamo 2021, 22-23. 
54 Letto-Vanamo 2021, 23; Knuutila 2021. 
55 Knuutila 2020. 
56 Raunio 2012; Letto-Vanamo 2021. 
57 Tamm 2021, 39-41. 
58 Nylund 2021, 292-293. 
59 Vernakulaari tässä kansanomainen, epämuodollinen, siltikin kollektiivisesti jaettu perinne. Esim. 
Fingerroos, Hämäläinen ja Savolainen 2020, 4-5. 
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Kuva 1 Tuhkanen, Ville. Kihlakunnanoikeuden istunto Juuan kunnanhuoneella 1907. 
Kuvassa oikealla seitsemän lautamiestä ja kaksi poliisia. Pöydän ääressä kuvan 
vasemmalla puolella todennäköisesti käräjätuomari ja sihteeri.   

Kristillisen historian ja “yksinormatiivisuuden” vaikutus näkyy vielä tänä päivänä Suomen 

laissa: Suomen evankelis-luterilaisella kirkolla sekä Suomen ortodoksisella kirkossa 

molemmilla on omat kirkkolakinsa ja kirkkojärjestyksensä, jotka takaavat näille kahdelle 

uskonnolliselle yhteisölle hyvin laajat oikeudet.60 Vuonna 1923 voimaan tullut 

uskonnonvapauslaki, jolle Schaumannin kirkkolaki 1869 oli luonut areenan, toki turvaa 

rekisteröityjen uskonnollisten yhteisöjen ja niiden jäsenten uskonnonharjoittamisen ja oman 

uskonnollisuuden. Sen sijaan rekisteröintiä hakemattomilla tai rekisteröinnin ulkopuolelle 

jääneillä uskonnollisilla yhteisöillä ei automaattisesti olekaan samaa legitiimiä suojaa.61 

Uskonnonvapauteen, yhdenvertaisuuteen, omakielisyyteen ja tasa-arvoon liittyvien lakien 

pitäisi periaatteessa suojella jokaista Suomessa oleskelevaa, mutta lakien soveltaminen ja 

valvonta on vaikeampaa. Kansainvälisen oikeuden professori Tuomas Ojanen kirjoittaa tästä 

Pohjoismaiden /Suomen erityislaatuisuudesta:   

Pohjoismailla on pitkä historia kirjoitetun perustuslain ja niihin sisältyvien perusoikeuksien suhteen. 

Kaikki viisi maata ovat vanhoja demokratioita ja kuuluvat maailman vauraimpiin maihin. Lisäksi 

Pohjoismaiden valtiot ovat edelleen suhteellisen homogeenisia etnisesti, uskonnollisesti ja kielellisesti 

huolimatta viime aikojen maahanmuuttoaalloista. Nämä seikat haastavat valtioita ylläpitämään ja 

                                                
60 Kirkkolaki 1054/1993; Laki ortodoksisesta kirkosta 985/2006. 
61 Esim Äystö 2021. 
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huomioimaan niiden perustuslailliset ja kansainvälisiin sopimuksiin liittyvät sitoumukset tasa-arvon ja 

syrjimättömyyden edistämiseksi.62 

2.3 Siltojenrakentamista kulttuurien välille tarvitaan 

Argumentoin, että kielten, uskontojen, kulttuurien ja oikeuksien välinen vuorovaikutus jatkuu 

tänä päivänä kansainvälisesti ja paikallisesti. Martti Koskenniemi kirjoittaa kansainvälisestä 

oikeudesta ja uskonnoista seuraavasti.   

Alamme pikkuhiljaa ymmärtämään, että Weber oli väärässä väittäessään modernin yhteiskunnan 

rationalisoitumisen johtavan uskonnon häviämiseen julkisestä elämästä. Uskonto on näkyvästi läsnä 

monissa kansainväliselle laille relevanteissa tasoissa. Talibanit, fundamentalistikristityt, sionistit kuin 

hindunationalistitkin ovat esittäneet oikeudellisesti merkittäviä vaatimuksia. Jotta akateemikot pärjäävät 

näiden vaatimusten keskellä, täytyy heillä olla jonkinlainen tuntuma/ymmärrys rationaalisen ajattelun 

ulkopuolelta. Vaikka me jatkaisimme sekularisaationäkökulman arvostamista (kannatan, että meidän 

pitäisi) ja meidän täytyy pitää mielessä, että ei ole mitään syytä enää, joka vakuuttaisi meidät siitä 

(sekularisaatioparadigmasta). Uskonnon ottaminen vakavasti on ensimmäinen askel järjen ja päättelyn 

roolien ymmärtämiseen riittävällä tasolla. Tämä sisältää sen, että järkiperäinen päättely monta kertaa on 

pettänyt meidät. Tässä prosessissa tasaista menoa tuskin on odotettavissa. 63    

Anne Wallace taas kirjoittaa oikeuslaitosten arvoista ja kulttuurien moninaisuuden 

vaikutuksesta oikeuslaitoksiin, tuomioistuimiin, seuraavasti. 

Kulttuurisen moninaisuuden potentiaaliset vaikutukset oikeusistuinten toiminnalle ja hallinnolle ovat 

merkityksellisiä monilla tavoilla. Kulttuurisesti- ja kielellisesti moninaisista taustoista tulevilta 

kansalaisilta voi todennäköisemmin puuttua ymmärrys laillisista oikeuksistaan, he eivät välttämättä pysty 

saamaan laillista apua ja tukea niin helposti ja eivät pääse oikeusistuimiin selvittämään ongelmiaan. 

Oikeuslaitoksen, tuomioistuinlaitoksen, ei pitäisi koskaan olettaa (jos ne ovat koskaan voineetkaan 

olettaa), että sen palveluita käyttävät jakaisivat saman ymmärryksen arvoista, tavoitteista ja 

oikeusjärjestelmän toimintatavoista kuin mitä oikeuslaitos itse.64 

Wallacen tekstistä alleviivaisin tuota huomiota, jossa hän määrittelee narratiivin 

“yksikulttuurisuus ennen, monikulttuurisuus nyt” virheelliseksi; moninaisuus on hänen 

mukaansa itseasiassa kaikissa kulttuureissa sisäänrakennettunakin. W.J. Cheah taas toteaa, 

että kansainvälisen lain piirissä toimivat kansainväliset tuomioistuimet toimivat päivittäin 

monikielisessä ja monikulttuurisessa todellisuudessa ja arjessa.65  Cheahin mukaan meidän 

olisi oltava tietoisia kulttuurien vaikutuksesta sekä myös yksittäisten ryhmien vaikutuksesta 

paikallisiin oikeuksiin ja lakeihin. Kansainvälisen oikeuden olisi hyvä käydä vuoropuhelua 

paikallisten ja myös alkuperäiskansojen oikeuden kanssa; mitä missäkin kulttuurissa pidetään 

                                                
62 Ojanen 2022/in press, x.  
63 Koskenniemi 2017, 19. 
64 Wallace 2015, 1. 
65 Cheah 2020, 449.  
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tai määritetään lainvastaiseksi. Ihmiset, jotka käyttävät kansainvälisten tuomioistuinten 

palveluita, ovat monenlaisista kulttuurisista taustoista, mikä voi aiheuttaa potentiaalisia 

väärinymmärryksiä ja hämmennystä. Cheah mainitsee kulttuurien väliset 

kommunikaatiohaasteet ja näytön kulttuurisidonnaisuuden, monikielisyyden. Hän myös 

muistuttaa, että kansainvälisten oikeusistuntojen käyttäjät/asiakkaat eivät tunne kansainvälisiä 

normeja, oikeuskulttuuria tai tapaa kommunikoida. Kaikki, jotka ovat jollain tapaa 

kansainvälisen lain vaikutuspiirissä tai käyttävät kansainvälisen tuomioistuimen palveluita, 

eivät välttämättä hyväksy kansainvälisiä lakeja eivätkä oikeusprosesseja. Cheah korostaa, että 

tarvitaan siltojenrakentamista.66 

En voi vetää suoraa analogiaa edellä mainituista kotoperäiseen oikeuskontekstiin ja 

oikeuden soveltamiseen helsinkiläisessä käräjäoikeuskontekstissa. Koskenniemi nimittäin 

kirjoittaa kansainvälisestä oikeudesta, Cheah käsittelee kansainvälistä rikostuomioistuinta 

ICC:tä ja oikeudenkäyntejä sen ylirajaisessa, kansainvälisessä kontekstissa, ja Wallacen 

analyysi kuvaa alakulttuurien ja lain soveltamisen vuorovaikutusta todennäköisesti 

australialaisessa, monikulttuurisessa kontekstissa. Sen sijaan voin luetteloida ja analysoida 

kirjoitusten yhteisiä piirteitä. Akateemikkojen jakamia argumentteja ovat: 1) oikeuskulttuurin 

ja oikeuden “ulkopuolisten” kulttuurien välillä voi olla kuilu, 2) lait ja niiden soveltaminen 

eivät välttämättä ole kaikkien kyseisten lakien/soveltamisen vaikutusalueella olevien ihmisten 

tai ryhmien hyväksymiä, 3) vuoropuhelu oikeuden ja ympäröivän kielellisen, uskonnollisen ja 

kulttuurisen moninaisuuden kanssa on tärkeää, ja oikeuden, kuten tuomioistuinten, kannattaisi 

pyrkiä siihen.67 Sillanrakentaminen on tutkijan tulkinnan mukaan lähellä dinhamilaisen 

uskontolukutaidon osa-aluetta ”kunnioitus“ ja berardo&deardorffilaisen kulttuurisen 

kompetenssin osa-alueita inter- ja transkulttuurinen asenne ja transkulttuurisen asenteen 

toteuttaminen toiminnan kautta.68 

2.4 Lautamies suomalaisessa ja eurooppalaisessa kontekstissa 

Lautamieslaissa on määritelty lautamiesten valinnan reunaehdoista ja lautamiesten 

soveltuvuudesta toimeensa. Lautamiehen on oltava ensinnäkin Suomen kansalainen, ja 

asuttava sen tuomiopiirin alueella, jossa hän toimii lautamiehenä. Lautamiehenä toimivan on 

oltava 25-65 –vuotias iältään. Laissa myös säädetään, ettei lautamieheksi voida valita 

henkilöä, joka on konkurssissa, jonka toimintakelpoisuutta on rajoitettu tai jota muuten ei 

                                                
66 Cheah 2020, 748-750. 
67 Ks. myös Cooke 2021; Makhija 2018; Nieminen 2019; Äystö 2021.  
68 Dinham 2015; Catto & Perfect 2015; Konttori 2019; Aarrevaara, Sakaranaho & Konttori 2020; 
Berardo & Deardorff 2012; Jones & Deardorff 2020. 
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pidetä sopivana lautamieheksi. Lautamieslaissa on myös säädetty, ettei lautamieheksi ei voida 

valita sellaista henkilöä, jolla on virka yleisessä tuomioistuimessa tai 

Rikosseuraamuslaitoksessa, tai joka toimii ulosottotehtävissä, rikosten esitutkinnassa tai tulli- 

tai poliisivalvonnassa. Lautamies ei myöskään voi toimia syyttäjänä, asianajajana tai 

asianajoon liittyvissä ammattitehtävissä.69 Sen sijaan lautamiesten odotetaan edustavan 

yhteiskunnan eri ammatteja, kieliryhmiä, yhteiskuntaryhmiä, ja tuovan oman 

ruohonjuuritason osaamisensa, ns. maalaisjärjen ja käytännöllisyyden 

tuomioistuimeen.70Voisi siis argumentoida, että lautamiehen oletetaan edustavan tai oletetaan 

vähintään ymmärtävän myös kaupunkinsa tai kuntansa asukkaiden kielellistä, kulttuurista ja 

uskonnollista moninaisuutta. 

Vertailun vuoksi - käräjätuomarien kelpoisuusvaatimuksena on oikeustieteen ylempi 

korkeakoulututkinto tietyillä lisäehdoilla.71 Koulu, Koulu & Koulu ovat analysoineet 

tuomarien muuttuvia rooleja 2020-luvulla. Osa rooleista voi nähdäkseni koskea myös 

lautamiehiä. 

Asianosaiset vaativat reilua käsittelyä ja oikeaa tuomiota asiassaan, lainsäätäjä puolestaan toivoo 

tuomarista oikeuspoliittisten tavoitteittensa lojaalia lainsoveltajaa, työtoverit taas haluavat hyvää 

yhteistoimintaa ryhmätyöksi muuttuneessa lainkäytössä, päällikkötuomari sen sijaan arvostaa 

tunnollista ja aikaansaavaa uurastajaa. Oikeustieteen tutkimuskin kasvattaa tuomarin taakkaa: tuomarin 

tulee olla innokas oikeuden kehittäjä, joskus myös radikaali uudistaja ja "yhteiskunnallinen" tuomari.72 

Roolien moninaisuus hengästyttää, ja erilaisten odotusten määrä vaikuttaa suurelta; 

Tuomariliiton selvityksen mukaan moni suomalainen ammattituomari pitääkin työmääräänsä 

liian suurena, tekee usein ylitöitä, kokee stressiä ja osa pohtii jopa työpaikan vaihtoa.73 On 

mahdollista, että lautamiehillä on samankaltaisia väsymyksen tai lautamiesuran lopettamisen 

tuntemuksia ja kokemuksia. Helsingin käräjäoikeuden vuosikertomuksessa 2021 raportoidaan 

rikosoikeudenkäyntien lisääntymisestä, käsittelyjen ruuhkautumisesta ja henkilökunnan 

venymisestä poikkeusoloissa mm koronaepidemian vuoksi.74 Käräjäoikeus näyttäytyy 

edellisten valossa melko vaativalta ja hektiseltä työskentely-ympäristöltä. 

                                                
69 Lautamieslaki (675/2012) 2-4 §. 
70 Tuomioistuinlaitos, Lautamies käräjäoikeudessa - esite 2021. 
71 Tuomioistuinlaki (673/2016) luku 10, 1 §. 
72 Koulu, Koulu & Koulu 2019, johdanto/tiivistelmä. 
73 "Menisin mieluummin Siwan kassalle kuin jatkaisin tuomioistuimessa" – into hakeutua tuomariksi ja 
pysyä alalla huolestuttaa Tuomariliittoa. 19.4.2022 Yle Uutiset; Raportti epäasiallista vaikuttamista ja 
käytöstä, työssä jaksamista ja alan houkuttelevuutta koskevasta kyselystä 2021. Suomen tuomariliitto. 
74 Helsingin käräjäoikeuden vuosikertomus 2021, 5-6. 
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Kuva 2 Käräjäoikeuden sali kuva: Johanna Erjonsalo /Etelä-Suomen Media. Kuvan 

takaosassa korokkeella pitkän pöydän takana ovat istumapaikat lautamiehille, 
puheenjohtajalle ja käräjäsihteerille. Vas.todennäköisesti syyttäjän pöytä, oikealla 
todistajanpöytä. Asianosaiset: vastaaja, asianomistaja, asianajajat sekä mahdolliset 
tulkit ja muu henkilökunta pöytäriveissä kuvan alaosassa. Yleisöpaikat ovat 
tyypillisesti oikeussalin seinämillä salin taka- tai sivuosissa. 

Tutkimuksen johdannossa esittelin uusia, vuonna 2022 julkaistuja suomalaisia 

lehtiartikkeleita, joissa suorasanaisestikin kritisoidaan suomalaista lautamiesinstituutiota. Mitä 

hyötyä siis lautamiehistä ja heidän taidoistaan voi olla? Stefan Machura tutki EU-maiden 

maallikkotuomareita ja tuomioistuinten päätöksentekoa. Hän identifioi yhdeksän puoltavaa 

syytä maallikko-osallistumiselle (lay participation) oikeussalissa: 1) demokraattinen 

osallistuminen (democratic participation) ,2) ammattituomarin lisänä/apuna (supplementing 

professional judge), 3) maallikkojäsenet omaavat erityistä osaamista (special knowledge), 4) 

maallikkojäsenet representoivat erilaisia näkökulmia (representation of interests), 5) 

mahdollistavat keskustelun (enabling a discussion), 6) legitimiteetti, oikeusistuin lähempänä 

kansaa (legitimation), 7) maallikkojäsenet kouluttautuvat ja opiskelevat käytännön kautta 

oikeudenalaa (education), 8) oikeusosaaminen monistuu (multiplication) sekä 9) 

maallikkojäsenet vievät oppimaansa yhteiskuntaan ja politiikkaan (political function).75 Van 

Dijk taas tutki laajasti kymmenen eri Euroopan maan tuomareiden ja lautamiesten käsityksiä 

heidän itsenäisyydestään suhteessa päätöksentekoon oikeudenkäynneissä. Tutkimuksen 

mukaan lautamiehet kokivat olevansa vapaampia ja itsenäisempiä tekemään päätöksiä, ja 

arvioimaan näyttöä kuin ammattituomarit, jotka kokivat ns. käsiensä olevan enemmän sidotut. 

                                                
75 Machura 2016, 248. 
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Lautamiehet myös pitivät tiimityötä ammattituomarin ja muiden lautamiesten kanssa 

enemmän arvossa kuin ammattituomarit.76 Nähdäkseni niin Machuran kuin Van Dijkin 

tutkimuksissa nousevat esiin maalliukkuuden kysymykset ja tietty ”juopa” tai kuilu 

kansanomaisen, vernakulaarin ja professionaalisen oikeudensoveltamisen välillä. Voinee 

kuitenkin väittää, että parhaassa tapauksessa maanläheiset, monitaitoiset ja kansaa edustavat 

lautamiehet hyödyttäisivät sekä tuomioistuinta että yhteiskuntaa laajemmin. 

2.5 Aiempi tutkimus lautamiehistä ja oikeudenistunnoista 

Lautamiehiä on tutkittu jonkun verran aiemmin Helsingin yliopistossa. Tällaisia ovat mm. 

Godzisnkyn ja Ervastin Lautamiehet tuomareina raportti ja  ja Godzinskyn oikeustieteellinen 

lisensiaattitutkimus Lautamiehet ja suomalainen oikeusjärjestelmä: tutkimus lautamiesten 

asemasta ja merkityksestä sekä suhteesta muuhun maallikkoedustukseen tuomioistuimessa.77 

2010-luvulta löytyy kaksi oikeustieteen pro gradua: Raunion Lautamiehet lakimiesten silmin: 

Tutkimus lakimieskunnan asenteista lautamiesjärjestelmää kohtaan 1800-luvulla ja 

nykypäivänä ja Pihosen Lautamiesten vaikutus tuomioistuimen työskentelyyn.78 Tutkimuksissa 

selvisi, että lakimiehet ja käräjätuomarit pitävät ainakin jollain tasolla arvossa lautamiesten 

läsnäoloa käräjäoikeudessa, jos ja kun se nostaa kansalaisten luottoa oikeuteen, mutta he 

myös alleviivasivat, että oikeussalissa tarvitaan juridista ja professionaalista osaamista - 

tarkoittaen akateemista, oikeustieteellistä koulutusta ja kokemusta.   

Oikeussalinkontekstiin liittyviä relevantteja tutkimuksia ovat Godzinsky & Aaltosen 

Koettu oikeudenmukaisuus hallintoprosesseissa, sekä Ervasti & Aaltosen Koettu 

oikeudenmukaisuus siviilioikeusprosesseissa.79 Molemmat on toteutettu kyselytutkimuksina, 

joissa on jaettu kyselylomakkeita istunnoissa olleille asianosaisille istuntosalien ovella, ja 

kysytty heidän kokemuksiaan ja käsityksiään oikeudenmukaisuuden toteutumisesta heidän 

oman asiansa käsittelyssä oikeudenistunnossa. Sonal Makhija taas teki kiinnostavan 

oikeustieteellisen väitöskirjan Helsingin Yliopistossa muutama vuosi sitten otsikolla “Nothing 

happens everyday” – An Ethnographic Study on Lower Court in Mumbay. Siinä Makhija tutki 

mumbaylaisen alioikeuden arkea havainnoimalla, ja erityisesti naisten kokemuksia heidän 

hakiessaan oikeutta kotiväkivaltaa kohdattuaan. Tutkimus osoittaa, että naisilla oli suuria 

vaikeuksia saada oikeutta, ja he kokivat ulkopuolisuutta ja epätietoisuutta.80 Nieminen on 

                                                
76 Van Dijk 2021, 53-63. 
77 Godzinsky & Ervasti 1999; Godzinsky 2001. 
78 Raunio 2012; Pihonen 2015. 
79 Godzinsky & Aaltonen 2013; Ervasti & Aaltonen 2013. 
80 Makhija 2018. 
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tutkinut vähemmistöjen ja alkuperäiskansojen näkymistä ja identiteettiä EU-oikeuden 

oikeusistunnoissa, ja Cooke taas teki antropologian väitöskirjan, jossa hän käytti etnografisia 

menetelmiä suomalaisissa rikosoikeudenkäynneissä, joissa oli muiden kulttuurien edustajia 

mukana asianosaisina. Myös hänen tutkimuksensa käsitteli kulttuurisen ”normaalin” ja 

kulttuurisen ”toisen, toiseuden” kysymyksiä.81 

Ruotsalaiset Bergman & Wettergren ovat käyttäneet etnografiaa, havainnointia, ja 

tutkineet ruotsalaisten tuomarien ja lautamiesten tunneilmaisua ja vuorovaikutusta 

istuntosalissa. He ovat nostaneet esiin ristiriidan, jota tuomarit oikeussaleissa kokevat: kuinka 

tuomari toteuttaa länsimaisen oikeuskulttuurin riippumattomuuden, rationaalisuuden ja 

objektiivisuuden ihannetta? Saako tuomari kuitenkin kokea tunteita kuten empatiaa, vihaa tai 

turhautumista ja saako tuomari näyttää näitä tunteitaan?82 Taipaleen poikkitieteellinen 

yhteiskuntatieteellis-oikeustieteellinen väitöskirja käsitteli myös tuomarityöskentelyä. Hän 

tutki empiirisellä otteella Helsingin käräjäoikeuden tuomareita, heidän päätöksentekoaan ja 

osaamistaan suhteessa terveyteen liittyvään todisteluun ja näyttöön. Asiasanoina ovat mm. 

tuomarin työ, refleksiivisyys, erityisosaaminen sekä oikeusistuntosali kontekstina.83  Lisäksi 

on mainittava useaan kertaan mainittu perusoikeusbarometri 2021, jossa on tutkittu Suomessa 

asuvien suomen-, ruotsin-, venäjän- ja arabiankielisten sekä vammaisvähemmistöön 

kuuluvien kokemuksia perusoikeuksista ja niiden toteutumisesta. 84 Monissa viime vuosien 

akateemisissa tutkimuksissa on käsitelty kielellistä ja kulttuurista/uskonnollista diversiteettiä 

suhteessa valtakulttuuriin ja valtakulttuurin oikeuskulttuuriin. En kuitenkaan löytänyt yhtään 

suomalaista tai eurooppalaista tutkimusta, jossa olisi tutkittu lautamiehiä tai muita 

maallikkojäseniä ja heidän kokemuksiaan, määrityksenantojaan tai narratiivejaan 

monikielisyydestä, kulttuureista tai uskonnoista tuomioistuinkontekstissa. Tämä puoltaa oman 

tutkimukseni aiheenvalintaa ja tutkimustehtävää. 

 

 

                                                
81 Nieminen 2019; Cooke 2021. 
82 Bergman & Wettergren 2019; Bergman & Wettergren 2021, 149-150; empatiasta myös Pessi et al 
2022. 
83 Taipale 2020. 
84 Nenonen & al. 2021. 
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3 Tutkimuskysymykset, aineiston hankinta ja 
analyysimenetelmät 

3.1 Tutkimuskysymykset ja -asetelma 

Tutkin Helsingin käräjäoikeuden lautamiesten representaatioita kielistä, kulttuureista ja 

uskonnoista suullisissa rikosoikeudenkäynneissä. Käräjäoikeuden istuntosali määritellään 

tässä julkiseksi tilaksi, ja oikeudenkäynti sekä vuorovaikutteiseksi ja sosiaaliseksi, ja toisaalta 

lakien säätelemäksi toiminnaksi.  

 

Tutkimuskysymys: 

Millaisia ovat helsinkiläisten lautamiesten representaatiot kielistä, kulttuureista ja 

uskonnoista oikeudenkäynneissä käräjäoikeudessa? 

 

Tutkimuksen teoria ja konteksti nojaa käsitykselle kulttuurien, uskontojen, kielten ja 

oikeuden/oikeuskulttuurien historiallisesta ja edelleen nykypäivänä jatkuvasta 

vuorovaikutuksesta, osittaisesta limittäisyydestä ja päällekkäisyydestä. Ihmiset jakavat, 

uudelleenesittävät ja luovat representaatioita – merkityksenantoja ja määritelmiä kulttuurien, 

kielten, uskontojen ja oikeuksien keskellä. Tämän tutkimuksen kontekstina on suomalainen 

yhteiskunta, helsinkiläinen, urbaani – jo monikielinen, monien kulttuurien ja uskontojen 

ympäristö ja Helsingin käräjäoikeus; globaalien ja ylirajaisten ilmiöiden käsitetään 

vaikuttavan jokaiseen mainituista.  

Tutkimus on käytännöllisen teologian ja uskonnontutkimuksen tutkimus, jossa lainataan 

mm. empiirisestä oikeustutkimuksesta, kulttuurien tutkimuksesta ja yhteiskuntatieteistä. 

Tutkimuksen ulkopuolelle on rajattu representaatiot tuomioistuimen jäsenten - käräjätuomarin 

ja lautamiesten - neuvottelusta tuomion sisällöstä, mikä joka tapauksessa tapahtuu salassa, 

yleisön ja asianosaisten olematta läsnä.85 Myös tuomiolauselmat ja lautamiesten 

representaatiot niistä ovat tutkimuksen ulkopuolella.86 Tutkimukseni on kvalitatiivista, 

kuvailevaa ja kontekstisidonnaista, ja pyrin käsittelemään tutkimusaihetta sensitiivisesti ja 

vastuullisesti. Tutkielmassa pyritään kuitenkin löytämään ne laajemmat, ajankohtaiset 

kontekstit, joihin lautamiesten representaatiot liittyvät. 

                                                
85 Laki oikeudenkäynnin julkisuudesta yleisissä tuomioistuimissa (370/2007) luku 5, 23 §. 
86 Tuomiolauselma on tuomion tai päätöksen osa, johon tuomioistuin kirjaa ne seuraamukset, jotka se 
on määrännyt oikeudenkäynnin lopputuloksena.  
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3.2 Aineisto ja tutkimuksen toteuttaminen 

Tutkimuksen aineisto koostuu kyselyaineistosta (N=47) sekä havainnointimuistiinpanoista 

kymmenestä eri rikosoikeudenkäynnin istunnosta Helsingin käräjäoikeudesta. Käytin 

aineistonhankinnassa monimenetelmällisyyttä - kyselytutkimusta että havainnointia, jotta 

tutkielmani aineisto olisi monipuolisempi, saturoituisi, ja tutkimuksestani tulisi 

luotettavampi.87 

Tutkimuksessa käytetty havainnointi oli lyhytkestoista, etnografista ja 

tiedonhankinnallista “ihmisten luokse menevää”-aineistonhankintaa, jossa tutkija menee itse 

paikan päälle observoimaan ilmiöitä: mitä ihmiset todella tekevät ja millaisessa ympäristössä. 

Flink kutsuu näitä arjen tai ammatillisen elämän merkityksellisiä tekemisiä tutkijan 

aloituspisteeksi, josta rakentaa tutkimustaan.88 Suomalaisissa teologisissa tutkimuksissa 

etnografiaa ovat hyödyntäneet mm. Vuola tutkiessaan kolttasaamelaisten naisten 

ortodoksiuskoa, Innanen tutkiessaan uskontoa vastaanottokeskuksissa ja Huotari tutkiessaan 

ruoka-apukahviloihin osallistuvien uskonnollisuutta.89 

Havainnointijakso alkoi havainnointiluvan saamisella Helsingin käräjäoikeudesta 

5.10.2021. Lupaan sisältyi oikeus olla läsnä sovituissa istunnoissa, ja tehdä muistiinpanoja 

muttei äänittämistä eikä kuvaamista. Chamberlain & Hodgettsin sanoja lainatakseni tutkijan 

täytyy kulkea portinvartijan (gatekeeper) kautta päästäkseen tutkimuskentälle informanttien 

luokse - tässä portinvartijana, observointiluvan antajana, toimi Helsingin Käräjäoikeus.90 

Käräjäoikeuden lautamieshallinnon henkilökunta mahdollisti havainnointien toteutumisen 

mm. lähettämällä minulle etukäteen tiedot niistä istunnoista, joihin voisin osallistua.  Pyrin 

valitsemaan erilaisia istuntoja rikossyytteiden: törkeä pahoinpitely, törkeä ryöstö, törkeä 

huumausainerikos perusteella. Lisäksi valintaani vaikutti, tulisiko istunto olemaan 

yksikielinen vai tultaisiinko istunnossa käyttämään myös jotain muuta kieltä tai joitain muita 

kieliä, ja olisiko istunnossa yksi vai useampi vastaaja. Lautamieshallinto kertoi valitsemieni 

istuntojen puheenjohtajille ja lautamiehille osallistumisestani ennen ko. istuntopäiviä.  

 Havainnoin lopulta ei-osallistuvana havainnoijana istuntosaleissa yhteensä 27 tuntia 

loka- marraskuussa 2021 sekä toukokuussa 2022. Istunnoista kaksi oli yksikielisiä 

(suomenkielisiä), ja kahdeksassa muussa istunnossa käytettiin suomen kielen lisäksi jotain 

                                                
87 Flick 2014, 11-12 triangulaatiosta.   
88 Flink 2018, 8.  
89  Vuola 2019; Innanen 2019; Huotari in process, Korona yhteiskunnan marginaaleissa. Matalan 
kynnyksen yhteisöjen osahanke; Oikeussalikontekstissa etnografiaa käyttäneet mm. Cooke 2021; 
Makhija 2018; Bergman&Wettergren 2019; Bergman & Wettergren 2021. 
90 Chamberlain and Hodgetts, 2018. 670. 
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muuta kieltä tai muita kieliä, ja mukana oli tulkki tai useampia tulkkeja. Asianosaisten määrä 

vaihteli istunnosta riippuen yhdestä vastaajasta ja yhdestä asianomistajasta 12:een vastaajaan. 

Yhdeksässä istunnossa oli puheenjohtaja ja kaksi lautamiestä, yhdessä istunnossa vahvistettu 

kolmen lautamiehen ja kahden ammattituomarin edustus. 

Istuin istuntosalien takaosassa yleisöpaikoilla havainnoiden pääasiassa lautamiehiä, 

mutta tein muistiinpanoja myös muusta vuorovaikutuksesta istuntosalissa sekä omista 

tunnelmistani ja oivalluksistani91 Säilytin muistiinpanot tietoturvallisesti kotonani paikassa, 

johon pääsy oli vain minulla, ja tämän tutkielman hyväksymisen jälkeen hävitän 

muistiinpanot tietoturvallisesti. 

Toisena aineistonhankintamenetelmänä käytin laadullista, lautamiehille tarkoitettua 

kyselylomaketta.92 Rakensin lomakkeen observointihavaintojeni, kirjallisuuden ja aiemman 

tutkimuksen pohjalta.93 Tekemääni lomaketta muokattiin maisteritutkielmaseminaarissa, ja 

lautamiehenä toiminut henkilö antoi siitä myös palautteen. Tammikuussa 2022 kolme 

teologian maisterivaiheen opiskelijaa koetäytti kyselylomakkeen e-lomakeversion, ja antoi 

käyttäjäpalautetta. Saamieni palautteiden ja korjausehdotusten pohjalta muokkasin vielä 

lomakkeen julkaisumuotoonsa.   

Kysymyslomakkeessa oli sekä avoimia että monivalintakysymyksiä. Kysymykset 

käsittelivät mm. lautamiesten kokemuksia ja käsityksiä kielistä, kulttuuriin ja uskontoon 

liittyvistä ilmiöistä istunnoissa. Kyselylomakkeessa kysyttiin myös millaisia taitoja 

lautamiehet kokevat tarvitsevansa lautamiestyöskentelyssään.  Kyselylomake on tutkimuksen 

liite 1. 

Lähetin kyselylomakkeen sekä docs-versiona että e-lomakkeena Helsingin 

käräjäoikeuteen, josta lautamieshallinto lähetti ne 6.2.2022 eteenpäin sähköpostitse 120: lle 

lautamiehelle. Heistä osan nelivuotinen lautamieskausi oli juuri päättynyt tammikuussa 2022, 

ja osa oli juuri aloittanut uuden lautamieskauden 1.2.2022. Kyselylomakkeita palautti 47 

lautamiestä 10.3.2020 mennessä, joista 44 e-lomakkeena ja kolme paperiversiona. Helsingin 

lautamiesyhdistyksen puheenjohtaja auttoi paperisten, suljetuissa kirjekuorissa palautettujen 

lomakkeiden logistiikassa.  

                                                
91 Wästerfors 2018, 318. Tutkijan kannattaa tarkkailla 1) yksityiskohtia, 2) yksityiskohdista jatkumoita 
ja jonoja ja 3) tunnelmaa. 
92 Mm. Näsi 2021a empiirisestä oikeuskyselytutkimuksesta; Hannikainen 2020, joka käytti 
käytännöllisen teologian väitöstutkimuksessaan kvantitatiivista kyselylomaketta. 
93 Tutkimusta varten kerätty havainnointiaineisto 2021-2022; Ervasti & Aaltonen 2013; Nenonen et al 
2021; Nieminen 2021; Navarro-Rivera & Barry 2019; Pihonen 2015.  
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Laadullinen kyselylomake valikoitui tutkimukseeni, sillä se mahdollisti nopeahkon 

tiedonkeruun, laajan kohderyhmän tavoittamisen ja samalla korkean anonymiteetin ja 

tutkimuseettisyyden.94 Säilytin paperiset lomakkeet tietoturvallisesti kotonani sekä sähköiset 

lomakkeet e-lomake-tiedostossa, ja hävitän kaikki lomakkeet tämän tutkielman hyväksymisen 

jälkeen tietoturvallisesti. 

3.3 Aineiston analyysimenetelmät 

Aineiston analyysissa on käytetty aineistolähtöistä sisällönanalyysia ja hyödynnetty 

teoriaohjaavuutta.95 Menetelmä on abduktiivinen. Teoriaohjaavuus tarkoittaa tässä 

tutkimuksessa sitä, että tutkimusta varten muodostettua teoreettista mallia kielet-kulttuurit-

uskonnot-oikeus on käytetty kyselylomakeaineiston ja havainnointimuistiinpanojen 

luokittelun apuna.  

Analysoin aineiston usealla eri tavalla: a) raakaluokittelin havainnointiaineistot 

havainnointikerroista 1-7 ennen kyselylomakkeen tekoa ja lanseeraamista. Johdin 

havainnointituloksista kyselylomakekysymyksiä, b) kyselylomakeaineiston luokittelin 

teoriaohjaavasti pääluokkiin ja aineistolähtöisesti alaluokkiin ja alaluokkien 

alaluokkiin/muuttujiin, c) tuotin kaksi sanapilveä Word Cloud-ohjelmalla kulttuuriin ja 

uskontoon liittyvistä substantiiveista kyselyaineistossa sekä d) tein e-lomakeohjalmalla 

yksinkertaiset diagrammit lautamiesten uskontoon, kulttuuriin ja kieliin liittyvän osaamisen 

hyödyllisenä pitämisestä, e) vein aineistosta saadut representaatiot kymmeneen laajempaan 

kontekstiin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
94 Navarro-Rivera & Barry 2019; Näsi 2021a. 
95 Tuomi & Sarajärvi, 2018, 122, 133; Schreier 2014, 170-172. 
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Taulukko 1 Tutkimusaineiston luokittelutaulukko lautamiesten representaatioista. 

Representaatiot on luokiteltu ensin teorialähtöisesti: kielet, kulttuurit ja uskonnot, 
sitten aineistolähtöisesti uusiin alaluokkiin ja lopulta viety representaatiot laajempiin 
konteksteihin. 

 

Teoriaohjaavasti 

valitut pääluokat/ 

teemat 

 

Lautamiesten 

representaatiot 

kielistä 

oikeudenkäynneissä 

 

Lautamiesten 

representaatiot 

kulttuureista 

oikeudenkäynneissä 

 

Lautamiesten 

representaatiot 

uskonnoista 

oikeudenkäynneissä 

 

Alaluokat 

aineistolähtöisesti 

 

Tulkit ja tulkkaus 

Kieli ja oikeusturva 

Monikielisyys 

lautamiesten 

haasteena  

 

 

Kulttuurit näkyvissä, 

piilossa vai poissa 

Arvot, luottamus, 

luottamuksen puute  

Sukupuoli ja 

kulttuuri 

Perhe 

Kommunikointi 

 

 

Uskonto harvoin 

esillä istunnoissa 

Uskonnolliset 

symbolit ja uskonto 

voimavarana 

Sukupuoli ja uskonto 

Uskonto vs. hyvä 

tapa ja laki 

 

Aineistolähtöisten 

representaatioiden 

laajemmat 

kontekstit  

1. Suomen laki ja kansainväliset ihmisoikeussopimukset 

2. Istuntosali neutraalina tilana? 

3. Oikeudenkäynnin olemus 

4. Lautamiehen itsenäisyys ja taidot 

5. Lautamiehen puolueettomuus ja riippumattomuus 

6. Kielten ja oikeustulkkauksen lakisääteisyys 

7. Uskonnon ja kulttuurin paikka? 

8. Uskontojen ja kulttuurien omat normit vs Suomen laki 

9. Kansainväliset ilmiöt 

 

 

Kuinka toteutin kyselylomakeaineiston luokittelun? Raakaluokittelin ensin 

kyselylomakeaineiston dataa kolmeen teoriaohjaavaan “pääluokkaan”: lautamiesten 

representaatiot kielistä oikeudenkäynneissä, lautamiesten representaatiot kulttuureista 

oikeudenkäynneissä ja lautamiesten representaatiot uskonnoista oikeudenkäynneissä. Tein 

näistä kustakin pääluokasta omat doc-tiedostonsa.  Tämän jälkeen aloin jaotella kutakin 
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pääluokkaa aineistolähtöisesti alaluokkiin, joiksi muodostuivat mm. pääluokka Kielet – 

alaluokka Tulkkaus, pääluokka Kulttuurit – alaluokka Sukupuoli ja kulttuuri sekä pääluokka 

Uskonnot – alaluokka Uskonnolliset symbolit ja Uskonto voimavarana. Alaluokkien 

luomisessa hyödynsin aineistossa esiintyneiden representaatioiden kvantifiointia. Toisin 

sanoen laskin mekaanisesti esim. perheeseen liittyvien representaatioiden määrää. Osa 

alaluokista muodostui selkeäksi ja määrällisesti suureksi kuten Tulkkaus –alaluokka, kun taas 

esim. Uskonto vs. hyvä tapa ja laki -kategoria oli pienempi representaatioiden määrällä 

mitattuna. Kyselylomakkeisiin vastanneet lautamiehet on nimetty koodeilla Lm1 (lautamies 

1), Lm2 (lautamies 2). Näitä koodeja on käytetty, kun lautamiesten alkuperäisilmaisuja on 

kirjoitettu sitaateiksi.  

Sanapilvet loin tietokoneavusteisella analysointimenetelmällä  www.wordclouds.com - 

internetsivustolla.96 Kopioin kaikki lautamiesten avoimet tekstimuotoiset vastaukset 

kyselylomakkeen kysymykseen: “Millaisia kulttuuriin liittyviä asioita on noussut esiin 

istunnoissa?”  Lisäsin ne Word Cloud -ohjelmaan, ja tein tässä vaiheessa alustavaa sanojen 

yhdistämistä kuten ”naisten“ ja ”asema“ -sanat yhteen ”naistenasema” ja sanat ”rikollinen” ja 

”alakulttuuri” yhteen ”rikollinenalakulttuuri”, jotta tietokoneohjelma osaisi käsitellä ne yhtenä 

ja samana asiana, ja kvantifioida ne. Poistin sanalistasta kaikkien muiden sanaluokkien sanat 

paitsi substantiivit. Tein ensimmäisen sanakvantifioinnin Word Cloud-ohjelmalla. Editoin 

sanalistaa yhdistämällä sanoja saman kattosanan alle kuten ”vastapuolet“ ja ”osapuolet“, ja 

yhdistämässä saman sanan eri taivutusmuotoja saman nominatiivimuodon alle kuten 

”kulttuurien”, ”kulttuureissa” muotoon ”kulttuurit”. Hyväksyin lopulliseen sanalistaukseen 

kaikki vähintään kolme (3) kertaa datassa esiintyneet substantiivit. Lopulta loin sanapilven, ja 

tallensin sen jpg-kuvana tietokoneelleni. Kulttuurisanapilvi esitellään alaluvussa 5.1. 

Myös toisen sanapilven tein Word Cloud – ohjelmalla. Tällä kertaa lautamiesten 

avoimista tekstivastauksista kyselylomakkeen kysymykseen: “Millaisia uskontoon liittyviä 

asioita on noussut esiin istunnoissa?” Luin raakadatan ensin läpi kaksi kertaa. Yhdistin datasta 

manuaalisesti sanoja kuten “ei ole esiintynyt uskontoa” yhteen koodiksi “eiole” ja “en ole 

kohdannut uskontoa” koodiksi “enole, sillä näitä negaatioita oli raakadatassa määrällisesti 

paljon, ja pidin tärkeänä, että ne tulevat ne näkyviin sanapilveen. Samoin yhdistin samojen 

sanojen eri taivutusmuotoja nominatiivien alle: kuten “vastaajien”, “vastaajilla” nominatiivin 

vastaaja – alle. Tein ensimmäisen sanakvantifioinnin Word Cloud-ohjelmalla. Tämän jälkeen 

poistin vielä sanalistasta kaikki muut sanat paitsi substantiivit ja yllämainitut “eiole” ja 

                                                
96 Mm. van der Veen & Bleich 2021 käyttivät sanapilveä yhtenä aineistonanalysointimenetelmänä 
tutkiessaan ateismia amerikkalaisissa ja brittiläisissä sanomalehdissä.  
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“enole” - sanat. Lopulliseen sanalistaan hyväksyin kaikki vähintään kaksi (2) kertaa datassa 

esiintyneet substantiivit sekä sanat “eiole” ja “enole”, jotka muokkasin sanapilveä varten 

muotoon “ei uskontoa” ja “en ole huomannut uskontoa”. Näiden toimenpiteiden jälkeen loin 

sanapilven, ja tallensin sen jpg-kuvana tietokoneelleni. Uskontosanapilvi esitellään alaluvussa 

6.1. Valitettavasti raakadatassa yhden kerran esiintyneitä substantiiveja jäi sekä 

kulttuurisanapilven että uskontosanapilven ulkopuolelle – rajaus oli pakko tehdä, jotta 

substantiivien määrä ei kasvaisi liian suureksi, ja jotta valitut substantiivit olisi mahdollista 

esittää selkeässä ja luettavassa visuaalisessa sanapilvikuvamuodossa. 

Käytin myös e-lomakeohjelmaa, ja tein e-lomakeohjelman avulla neljästä eri 

monivalintakysymyksestä ja tutkimukseen osallistuneiden lautamiesten vastauksista kustakin 

yksinkertaiset diagrammit. Tämä ovat tutkimuksen liitteenä (liite 2) esimerkinomaisesti 

indikoimassa lautamiesten taitoja ja heidän kokemuksiaan näiden taitojen hyödyllisyydestä 

lautamiestyössä. Näiden yksinkertaisten kvantitatiivisten analyysien merkitys on pieni koko 

tutkielman kvalitatiivisen aineiston ja analyysin suhteen. 

Johdin lopulta kaikki representaatiot ja niiden esitykset kuvana tai graafisena esityksenä 

yhteen, ja johdin ne kymmeneen eri laajempaan kontekstiin. Kontekstit on esitelty luvussa 8. 

3.4 Eettisyys, tutkijaminä ja objektiivisuus 

Tutkimuksen eettiset kysymykset olivat koko tutkimusprosessin ajan esillä - kuinka tutkia 

kieliä, kulttuureja, uskontoja ja (rikos)oikeudenkäyntikontekstia suomalaisessa, 

helsinkiläisessä kontekstissa, niin ettei tutkimus itsessään lisää polarisaatiota.  Tiedostan, että 

tutkimuksessani on useita potentiaalisia sudenkuoppia subjektiivisuuteni vuoksi niin 

aiheenvalinnassa, kirjallisuuden ja lähteiden valikoinnissa, tutkimuksen toteuttamisessa 

erityisesti havainnoitaessa, analysoinnissa, tulosten laajempaan kontekstiin liittämisessä ja 

johtopäätöksissä, ja ymmärrän vahvistamisharhan uhkan kaikissa tutkimuksenteon 

vaiheissa.97  

Pyrin minimoimaan eettisyyteen liittyviä ongelmakohtia seuraavilla toimenpiteillä; etsin 

mahdollisimman laajalla haulla sekä uskonnontutkimuksen että empiirisen oikeustieteen 

vertaisarvioituja tai tunnettujen tieteellisten julkaisijoiden artikkeleita ja monografioita, käytin 

kahta aineistonhankintamenetelmää ja kahta analysointitapaa ja pyrin huolehtimaan 

tutkimukseen osallistuvien asiallisesta tiedottamisesta koskien tutkimukseen osallistumisen 

vapaaehtoisuutta ja anonymisuutta, aineiston tietoturvallista säilyttämistä ja hävittämistä 

tietoturvallisesti tutkimuksen hyväksymisen jälkeen. Itse kyselylomakkeessa oli vain kaksi 

                                                
97 Kivivuori 2021, 68-69 vahvistamisharhasta, confirmation bias empiirisessä oikeustutkimuksessa. 
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taustamuuttujakysymystä: lautamiehenä toimimisen pituus vuosina sekä lautamiehen 

sukupuoli (mies/nainen/muu/en halua sanoa). Näitä tietoja ei itseasiassa edes käytetty eikä 

julkaistu tässä tutkielmassa.98 Kaikki tutkimustulokset on pyritty esittämään niin, etteivät ne 

aseta tutkimukseen osallistuneita henkilöitä, kontekstia tai aihepiiriä vääristyneeseen valoon. 

Samanaikaisesti ymmärrän, että olen siltikin voinut tahtomattani raportoida sensitiivistä 

aiheista kuten vähemmistöt, sukupuoli tai rikollisuus mustavalkoisesti tai yleistäen.99   

Käräjäoikeuden istunnot ovat yleisölle avoimia pois lukien suljettujen ovien takana 

käsiteltävät istunnot. Observointiluvan saaminen istuntoihin oli kuitenkin tutkimuseettisesti 

välttämätöntä. Huolehdin istuntomuistiinpanojen anonymiteetistä mm. häivyttämällä 

alkuperäisiä nimiä, paikkoja ja aikoja jo muistiinpanoja tehdessäni. Raportoin tässä 

tutkielmassa vain yleisluontoisia havaintojani istunnoista, vuorovaikutuksesta ja lautamiesten 

tai muiden toimijoiden roolista niissä.     

Tutkielmani aihe ja asiasanat kieli, kulttuuri, uskonto, rikollisuus, oikeus / 

oikeudenkäynnit ja lautamiehet voisivat teoriassa altistaa ammattitutkijan negatiiviselle 

palautteelle ja jopa maalittamiselle.100 Myös lautamiesinstituutiota on arvosteltu - kuten jo 

mainittu johdannossa - erilaisissa lehtiartikkeleissa voimakkaasti kevään 2022 aikana, joten 

aihepiiri on osin sensitiivinen.101 Maisterintutkielman kohdalla julkisuus on todennäköisesti 

minimaalista, ja niinpä maalittamisen riski tämän tutkielman osalta on todennäköisin syin 

matala. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
98 Chamberlain & Hodgetts 2018. 
99 Gibbs 2018,13; TENK: Ihmisiin kohdistuvan tutkimuksen eettiset periaatteet ja ihmistieteiden 
eettinen arviointi 2016. 
100 Sisäministeriö, 2021:2, 14. Yhteenvedossa mainittu yliopistoihin ja akateemisiin tutkijoihin 
kohdistuva maalittaminen. Samaisessa yhteenvedossa raportoitu myös oikeuslaitokseen: syyttäjiin ja 
tuomareihin kohdistuvasta vainoamisesta, maalittamisesta ja häirinnästä. 
101 Hytönen 2022; Reinboth 2022a; Reinboth 2022b. 
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4 Lautamiesten representaatiot kielistä 
oikeudenkäynneissä 

4.1 Tulkit, tulkkaus 

Lautamiehet tuottivat määrällisesti eniten representaatioita aiheesta monikielisyys ja tulkkaus 

istuntojen aikana. Myös omissa havaintomuistiinpanoissani monikielisyyteen, tulkkaukseen ja 

vuorovaikutukseen liittyviä merkintöjä oli useita. Representaatioiden suurta määrää selittänee, 

että lähes jokainen kyselyyn vastannut lautamies kertoi osallistuneensa istuntoon, jossa on 

käytetty suomen lisäksi jotain tai joitain muita kieliä. Monikielisyys on lautamiesten mukaan 

käräjäoikeuden arkea muttei kokoaikaista.102 Toinen selitys voi olla, että monikielisyys ja 

tulkkaus ovat selkeitä auditiivisesti ja kognitiivisesti huomioitavia ilmiöitä. Tulkkaus on myös 

lakisääteistä; oikeuden on se järjestettävä, kun vastaaja ja syyttäjän ajamassa jutussa myös 

asianomistaja ovat muun kuin suomen-, ruotsin tai saamenkielisiä äidinkieleltään.103  

Valtaosa lautamiehistä näkee tulkkauksen joko hidastavan ja/tai pidentävän 

oikeusprosessia. Aika ja ajankuluminen näkyi monessa representaatiossa. 

Istunnoissa mukana useita tulkkeja eri kielille... Lisäksi hidastaa istuntoja. 104 

Tulkin käyttö hidastaa prosessia huomattavasti. 105 

Tulkkaus hieman hidastaa käsittelyä, mutta muuten sitä ei juurikaan huomaa. Se on nykyään tavallista, 

että on tulkkaus. 106 

Lautamiehet määrittelevät tulkin olevan keskeisessä roolissa kaksi- tai monikielisissä 

istunnoissa. He määrittelivät tulkkien ammattitaidon vaihtelua skaalalla erinomainen, 

neutraali tai puutteellinen.  

Tulkit ovat olleet hyviä, jos äidinkieli ei ole suomi.107 

Tulkkaus sujuu moitteettomasti.108 

Kaikki kysymykset menevät tulkin välityksellä puolin ja toisin.109 

Monesti joudutaan keskeyttämään, että tulkki ehtii kääntää. 110 

Välillä tulkkaus sujuu hyvin, välillä huonosti ja välillä vedetään mutkat suoriksi.111 

                                                
102 Vrt.Cheah 2021, joka kirjoittaa kansainvälisten oikeusistuinten jokapäiväisestä, kokoaikaisesta 
monikielisestä arjesta.   
103 Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 6 a luvun muuttamisesta (769/2013) 2 §-5§. 
Mikäli vastaaja tai asianomistaja (syyttäjän ajamassa jutussa) ei ole suomen-, ruotsinkielinen tai 
saamenkielinen äidinkieleltään, on hänellä oikeus omankieliseen tulkkaukseen 
104 Lm24. 
105 Lm35. 
106 Lm27. 
107 Lm40. 
108 Lm14. 
109 Lm5. 
110 Lm32. 
111 Lm6. 
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Mm. Vainikka on tutkimuksissaan tunnistanut viisi erilaista tulkin rooliin ja kulttuuriin 

liittyvää kysymystä: 1) kulttuurin suhde tulkin nimikkeeseen, rooliin ja toimintaan, 2)  

kulttuurin ja kielen välinen suhde; 3) kulttuuriin liittyvä tieto ja taito; 4) kulttuuri erottavana 

tekijänä ja 5) monikulttuurisuus.112 Tulkkauksen haasteet eivät siis lautamiesten -eivätkä 

tutkimustenkaan - mukaan liity pelkästään tulkin ammattitaitoon, vaan laajemmin kielten ja 

murteiden ominaisuuksiin ja niiden välisiin eroihin sekä kulttuurien ja perinteiden 

vaikutukseen kääntämis- ja tulkkausprosesseihin. Oman lisänsä tuo suomen yleiskielen lisäksi 

erityinen suomenkielinen  

Käännös ei ole koskaan välitä täysin samaa viestiä, vaikka pyrkimys on toki siihen.113 

Epätietoisuutta on herättänyt se, että voiko kaikkia sanoja tai käsitteitä kääntää suoraan tulkkaamalla. 

Jostain äidinkielestä jotkin sanat saattavat puuttua kokonaan tai niillä on eritasoinen tai täysin eri 

merkitys114 

Suomen kieli tai oikeammin suomenkielinen oikeussalikieli näyttäytyy representaatioissa 

valtakielenä ja muut kielet - poislukien ruotsi - “apukielinä”. Lautamiehet määrittelevät 

monikielisyyden tuomia haasteita, ja toisaalta raportoivat monikielisyyden mahdollisuuksista 

ja arkipäiväisyydestä oikeudenistunnoissa.115   

4.2 Kieli ja oikeusturva 

Moni lautamies nosti kysymyksen “ymmärtävätkö kaikki salissa olijat mitä puhutaan ja 

tulevatko kaikki kuulluiksi ja ymmärretyiksi?” keskiöön. Kysymys liittyi niin tulkkaukseen ja 

kielelliseen ymmärtämiseen kuin myös laajemmin oikeusturvaan; toteutuuko kaikkien 

asianosaisten yhtäläinen mahdollisuus ajaa asiaansa, ja tulevatko kaikki asianosaiset samalla 

tasolla kuulluiksi (equality of arms).116 Mm. Perusoikeusbarometri 2021:ssa useat 

kielivähemmistöihin kuuluvat Suomessa asuvat kertoivat ymmärtämisen, tiedonsaannin ja 

osallisuuden haasteista – tosin barometri ei esittänyt, että informantit olisivat kokeneet näitä 

haasteita eksaktisti oikeussalissa, vaan yleisesti valtion- tai kunnan instituutioissa 

asioidessaan.117  

Jos asianosainen on äidinkieleltään muu kuin suomenkielinen, niin hänellä on tulkki mikä on tietysti 

asianosaisen oikeudellinen oikeuskin...tulkkaus sujuu moitteettomasti. 118 

                                                
112 Vainikka 2021, 102. 
113 Lm8. 
114 Lm18. 
115 Mm. Spotti & al. 2017 monikielisyydestä; De Fina & al 2017 diversiteetistä ja superdiversiteetistä; 
Flores, Garcia & Spotti 2017 kielten ja yhteisöjen välisistä vuorovaikutuksista; Visconti 2018. 
116 Esim. Virolainen & Pölönen 2003, 268. 
117 Nenonen et al 2021. 
118 Lm14. 
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Aina on olemassa vaara, että jotain jää sanomatta tai suomennetaan hieman väärin. 119 

Kuinka sitten tällaisia oletettuja oikeusturvaan liittyviä haasteita ratkaistaan? Lautamiehet 

määrittelevät oikeuden jäsenten - niin lautamiesten itsensä ja käräjätuomarin sekä 

oikeussalissa muuten työskentelevien oikeusavustajien/asianajajien ja syyttäjien 

ammattitaidon keskeiseksi. Yksinkertaistaen: prosessiin on otettava kaikki mukaan, ja on 

puhuttava selkeästi. 

Minulle on joskus tullut mieleen, että millainen kuva istunnosta asianomistajalle tai syytetylle 

muodostuu, ja saavatko he kaiken oleellisen tiedon...ovatko syytetyt tai asianomistajat tunteneet 

tulevansa kuulluiksi. Kuitenkin: istunnot, joissa olen ollut mukana, ovat kuitenkin menneet hyvin ja 

oikeita päätöksiä on tehty. 120 

Ei vaikeuksia, koska pj. jakaa puheenvuorot, joita käytetään yksitellen siis ei päällekkäistä puhumista 

sallita.121 

Marjosola kirjoittaa oikeuspsykologian väitöskirjassaan, että hyvä prosessijohtaminen, 

kielellinen selkeys ja hidastettu tempo, jotka kaikki myös lautamiehet ovat maininneet 

representaatioissaan, ovat tärkeitä tekijöitä oikeudenkäynnin onnistumisessa.122   

4.3 Monikielisyys lautamiestyön haasteena 

Monikielisyyteen liittyy lautamiesten mukaan ongelmia ja vaikeuskertoimia, jotka voivat 

vaikeuttaa lautamiesten toimintaa. Lautamiesten jaksaminen ja keskittyminen on ajoittain 

koetuksella tulkatuissa monikielisissä istunnoissa. Tähän vaikuttavat lautamiesten mukaan 

“stereoääninen” äänimaisema sekä akustiset, äänentoistolliset ongelmat. Korona-aikana 

maskien käyttö istuntosalissa myös puuroutti ja hiljensi puhetta, minkä vuoksi lautamiehet 

raportoivat kuulemisen ja ymmärtämisen olleen ajoittain koetuksella. Myös havainnoijana 

huomasin tämän. Ero oli suuri marraskuussa 2021 seuraamieni istuntojen, joissa käytettiin 

maskeja, ja toukokuussa 2022 seuraamieni istuntojen välillä, joissa ei tarvinnut enää käyttää 

maskia. 

Salissa on myös hälinää tulkkauksen takia. 123 

Päälle puhuminen ja kovaäänisesti puhuvat tulkit... Tänä päivänä (pandemian aikaan) on myös käytössä 

maskit, huonontavat ääntä ja kuulemista. 124 

Monikielisen istuntojen pituus tai hitaus voi myös väsyttää lautamiehiä. Eroa on myös siinä, 

onko istunto vain suomenkielinen tai kaksikielinen vai istunto, jossa käytetään kolmea tai 

                                                
119 Lm11. 
120 Lm28. 
121 Lm45. 
122 Marjosola 2021; ks myös Virolainen & Pölönen 2003, 257-259; Visconti 2018 kielellisestä 
selkeydestä. 
123 Lm 32. 
124 Lm44. 
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neljääkin eri kieltä, jolloin äänimäärä moninkertaistuu. Havainnoinneissa huomioin saman 

asian tämän: yksikielinen käsittely ikään kuin “soljuu” - kaikki salissa ääneen sanottu on 

teoriassa kaikkien salissa olevien ymmärrettävissä ja kuultavissa ensikädeltä. Kaksikielinen, 

hiljaisesti ja simultaanisesti tulkattu istunto oli myös helppo ja ymmärrettävä observoijana. 

Monikielinen puhe ja monikielinen tulkkaus taas aiheutti sen, että minunkin täytyi olla 

tarkkaavaisempi eri puolilta tulevan informaation ja monisuuntaisen vuorovaikutuksen 

suhteen. Spotti & Blommaert myös kirjoittavat yksikielisyyden, kaksikielisyyden, 

monikielisyyden ja lopulta superdiversiteetin eli moninaistuneen monikielisyyden 

keskinäisistä eroista.125  

Kuuntelu vaatii enemmän keskittymistä. Varsinkin silloin, kun istunnossa puhutaan ja tulkataan 

useammalla kielellä samaan aikaan.126  

Joka tapauksessa tulkkausistunnot ovat vaativampia kuin ei tulkatut.127 

Usein monikieliset istunnot vaativat enemmän aikaa ja suurempaa keskittymistä. Koen myös, että 

tällaisissa on suurempi vaikeuskerroin.128 

Joidenkin lautamiesten mielestä monikielisyys ei vaikuta istuntoon eikä työn vaativuuteen.  

Ei sen kummempaa kun tulkki paikalla 129 

Tulkkaus voidaan nähdä ns. istuntosalin uutena normaalina, jolloin sitä ei problematisoida. 

Voi myös olla niin, että tulkkaus on sujunut hyvin, ja äänentoistollisista tai akustisista 

ongelmista istuntosalissa on vältytty. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
125 Sportti & Blommaert 163-166. 
126 Lm18. 
127 Lm33. 
128 Lm22. 
129 Lm38. 
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5 Representaatiot kulttuureista oikeudenkäynneissä 

5.1 Kulttuurit näkyvissä, piilossa tai poissa 

Kulttuurien moninaisuus näyttäytyy osassa lautamiesten representaatioista myönteisenä 

yhteiskunnan ja oikeuslaitoksen nykypäivänä ja tulevaisuutena.130 Näissä representaatioissa 

huomioitiin globaalisuus, joka on muokannut oletetusti homogeenista Suomea, ja tämän 

muutoksen sanotaan näkyvän myös oikeudenistunnoissa.     

Miksi olisi (tutkijan lisäys: ongelma)? Maailma on lähellä ja monikulttuurisuus on myös hyvin läsnä 

nyky-Suomessa. 131 

Ne (tutkijan lisäys: monikulttuuriset, -kieliset tai uskonnolliset asiat) eivät vaikeuta istuntoja... 

Istuntosalissa saa pitää esim. omasta kulttuurista tulevaa tukihenkilöä tai uskonnollisia tunnuksia kuten 

päähuivia tai Raamattua. 132 

Koska Suomi on ja tulee edelleen moniarvoistumaan ja kansainvälistymään, olisi suuri etu koko 

oikeusjärjestelmälle, että lautamiehiin valikoituisi mahdollisimman paljon etniseltä taustaltaan muitakin 

kuin ns. kantasuomalaisia. Luonnollisesti kielitaidon osaaminen on välttämätöntä.133 

Kulttuurien tavanomaisuus tarkoittaa tässä, että lautamiehet huomioivat kulttuurit 

istuntosalissa, mutta kulttuurien vaikutus tai merkitys on “plus miinus nolla” - arkinen, 

tavanomainen, vaikuttamaton. 

Ehkä lähinnä se, että istunnoissa istuu ihmisiä eri kulttuureista.134 

Mielestäni tilanne on aivan sama oikeussalissa kuin muuallakin yhteiskunnassa eli kulttuurierot voivat 

tulla esille 135 

Kulttuurin voi määritellä laajemmin, sanoittavat osa lautamiehistä. Muutamissa 

representaatioissa rikollinen alakulttuuri siinä missä oikeus tai poliisilaitos ymmärrettiin 

omiksi, inhimillisiksi kulttuurikonteksteikseen – ei pelkästään kieli-, kulttuuri tai 

uskontokulttuurit.136  

Erot keskiluokkaisen tapakulttuurin ja rikollisen alamaailman välillä ovat yleensä paljon isompia kuin 

erot suomalaisen valtakulttuurin ja muiden kulttuurien välillä.137‘ 

Kuultavalla ei ole tietoa Suomen oikeuslaitoksesta tai poliisilaitoksesta. Omassa kulttuurissa voi olla, 

että nämä (henkilöt) ovat jo ennalta korruptoituneita ja toimivat omassa intressissä.138 

Oikeudenkäyttö itsessään on omanlaistaan kulttuuria, jossa asioita rajaamalla tunteitakin rajoitetaan 139 

                                                
130 Schoulten & al 2019; Spotti & Blommaert 2017.diversiteetin ja superdiversiteetin mahdollisuuksista; 
Cheah 2020, 765. 
131 Lm14. 
132 Lm26. 
133 Lm46. 
134 Lm29. 
135 Lm37. 
136 Ubi societas, ibi ius, missä yhteisö; Bergman & Wettergren 2021; Wallace 2015. 
137 Lm17. 
138 Lm43. 
139 Lm6. 
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Kulttuuria tai kulttuurieroja ei välttämättä istunnoissa myöskään ole tai lautamiehet eivät 

niitä huomioi tai huomaa tai halunneet niistä tässä tutkimuksessa kertoa. 

Totta puhuen ei juuri mitään140  

En muista mitään erityistä, mikä olisi liittynyt kieleen tai kulttuuriin. Kerran oli pahoinpitely, jossa oli 

pidempien aikojen kaunoja selvitelty, mutten pidä tällaista asiaa mitenkään tiettyyn kulttuuriin 

liittyvänä, koska samanlaista välienselvittelyä se on välillä kaikilla. En myöskään muista, että tekoa 

olisi puolustettu millään tietyllä kulttuurilla.141 

Keskeistä on, ettei kulttuurien anneta vaikuttaa oikeusprosessiin eikä tuomioharkintaan.142 

Nämä ajatus näyttäytyi useassa eri muodossaan kyselylomakeaineistossa. Näissä 

määrityksenannoissa korostui, että Suomen laki ja oikeusprosessi on kaikille sama.  

Itse pidän linjasta, ettei niitä huomioida. Vierastan ajatusta huomioida vastaajan kulttuuri- ja 

uskonnollinen tausta. Oikeus on sama kulttuuritaustasta riippumatta.143 

?? Salissa noudatetaan Suomen lakia, ei käsittääkseni ole ollut kysymys kulttuurista.144 

Kulttuurit tai uskonnot eivät voi tai saa vaikuttaa, kun asioita käsitellään asioina Suomen lain mukaan.145 

Kaiken perusta on oikeastaan prosessin tunteminen. Lm46. 

 

 

 

                                                
140 Lm38. 
141 Lm28. 
142 Perustuslaki (731/1999) luku 2, 21 §; Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa (689/1997). 
143 Lm30. 
144 Lm44. 
145 Lm40. 
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Kuva 2 Sanapilvi “Lautamiehet ja kulttuurit”. Sanapilvi esittää kyselylomakeaineistossa 

yleisimmin esiintyneet, kulttuureihin liittyvät substantiivit 

Kulttuurisanapilvessä näkyvät vähintään kolme kertaa kyselytutkimusaineistossa esiintyneet 

kulttuuriteemaiset substantiivit. Lautamiesten useimmin käyttämä substantiivi oli itse 

kulttuuri tai kulttuurit, mutta useasti esiintyivät myös substantiivit asiat, istunto, oikeus ja 

tulkki. Sanapilvestä nousevat esille erityisesti sukupuoleen, sukulais- ja kaveruussuhteisiin, 

monikielisyyteen ja rikosoikeuteen liittyvät kysymykset. Näitä kaikkia esitellään tarkemmin 

seuraavissa alaluvuissa.  

5.2 Arvot, luottamus ja luottamuksen puute 

Mitä nähdään oikeana, mitä vääränä eri kulttuureissa on eräs lautamiesten identifioima 

kulttuuriero. Kysymykset etiikasta, arvoista, mikä on sallittavaa, mikä rangaistavaa – nousivat 

representaatioissa esille. 

  Miten eri kulttuurit suhtautuvat eri asioihin esim, väkivaltaan ym ovat tosi erilaisia.146 

                                                
146 Lm1. 
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Asioilla voi olla erilainen merkitys. Käsitys oikeutuksesta toimia tietyllä tavalla kulttuuriin liittyvä, 

ymmärtääkö asianosainen toimineensa väärin?147 

Erilainen käsitys mikä on oikein ja mikä väärin tai mikä on totta ja mikä ei ole totta.148 

Luotto vs. epäluottamus oikeuteen tematiikkaa on käsitelty mm. Perusoikeusbarometrissa 

2021 sekä Ervastin & Aaltosen tutkimuksissa. Tutkimustulosten mukaan kaikki Suomessa 

asuvat eivät täysin luota tuomioistuimeen ja sen riippumattomuuteen, tai ihmisillä on voinut 

olla henkilökohtaisia kokemuksia, ja he saattavat kyseenalaistaa oman asiansa käsittelyn 

oikeudenmukaisuuden.149 Sama teema näkyy lautamiesten representaatioissa. Epäluottamus 

suomalaiseen järjestelmään voi lautamiesten mukaan liittyä asiaosaisten tietämättömyyteen tai 

pelkoon. Toisaalta epäluottamus voi olla asianosaisen omaa, tietoista ja kriittistä asennetta. 

 Tiettyjen kulttuuritaustan omaavien asenne, vaikka syyllisyydestä ei olisi epäilystä, ja näyttö vahvaa he 

useammin kyseenalaistavat Suomen oikeusjärjestelmän ja tuomion oikeudenmukaisuuden. 150 

Luottavatko eri kulttuureja edustavat henkilöt täysin oikeuslaitokseemme? Suhtautuvatko he asioihin 

ehkä epäluottamuksen vuoksi jotenkin välinpitämättömästi? Osaavatko eri kulttuureista tulevat 

varmistaa sen, että heidän oikeusturvansa toteutuu kaikessa laajuudessaan?151  

Millaisilla keinoilla luottamusta voisi lisätä? Onko Cooken sanoin kulttuurivälittäjillä tai 

Wallacen & Cheahn tapaan sillanrakentajilla kysyntää helsinkiläisessä kontekstissa? 152 Osan 

lautamiesten mukaan on.   

Esimerkkinä muistan pystynoutona oikeuteen tuodun venäjänkielisen. Hän oli perin vastahakoinen ja 

yhteistyökyvytön. Pienen tauon aikana tilanne muuttui kokonaan. Syy oli poliisi, joka oli itse 

venäläistaustainen, ja tämä oli keskustellut oikeuteen tuodun henkilön kanssa saaden tämän 

vakuuttuneeksi siitä, että häntä kohdellaan reilusti.153  

5.3 Sukupuoli ja kulttuuri 

Sukupuoli ja kulttuuri –representaatioita oli paljon. Monet lautamiehet ilmaisivat huolensa 

oletetusta naisten heikosta asemasta tietyissä kulttuureissa, ja sanoivat tämän olevan 

ristiriidassa Suomen lain ja suomalaisen valtakulttuurin kanssa. Lautamiesten mukaan ilmiö 

voi ajoittain näkyä myös istuntosaleissa: maahantulleet tai ulkomaalaistaustaiset naiset voivat 

olla henkisen ja fyysisen väkivallan kuten lähisuhdeväkivallan tai kunniaväkivallan 

asianomistajina eli epäiltyjen rikosten uhreina.154 Lautamiesten representaatiolla on 

                                                
147 Lm34. 
148 Lm36. 
149 Oikeusbarometri 2021; Ervasti & Aaltonen 2013, 39-40. 
150 Lm25. 
151 Lm22. 
152 Ks Cooke 2021; Wallace 2015; Cheah 2020; Berardo & Deardorf 2012 kulttuurinen osaaminen 
erityisesti transkulttuurinen osaaminen. 
153 Lm46. 
154 Esim. HEUNI 2021 SARAH: Safe, Aware, Resilient, Able and Heard – protecting and supporting 
migrant women victims of gender-based violence.  
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todellisuuspohjaa; tutkimusten mukaan maahanmuuttaneilla ja erityisesti pakolais- tai 

turvapaikkataustaisilla naisilla on kohonneempi riski kuin verrokkiryhmänä olevilla ei-

siirtolaisilla joutua sukupuolisidonnaisen väkivallan (gender-based violence) uhreiksi.155 

Samaan hengenvetoon on kuitenkin huomioitava, että Suomessa esiintyy valitettavan paljon 

naisiin kohdistuvaa perhe- ja lähisuhdeväkivaltaa, joka ei missään nimessä selity pelkällä 

Suomeen kohdistuneella maahanmuutolla tai esimerkiksi suomalaisen valtakulttuurin ja 

vähemmistökulttuurien eroilla.156  

Nainen ei uskalla puhua, mikäli esim. tulkki on miespuolinen.157 

Naisen asema on tietyissä kulttuureissa huonompi ja se näkyy valitettavasti mm seksuaalirikoksina.158 

Naisen asema, uskaltaako kertoa asioista kuin on kertonut esitutkinnassa.159 

Joissain kulttuureissa naisen arvo on erilainen, on normaalia kohdella heitä huonosti.160 

Lautamiesten mukaan naisen oletettu kulttuurisidonnainen heikompi asema voi näkyä myös 

oikeusprosessissa: Käyttävätkö miespuoliset asianosaiset määrällisesti ja ajallisesti enemmän 

puheaikaa istunnossa? Jättävätkö jotkut naiset pelon tai pelottelun vuoksi kertomatta 

syytteiden käsittelyn kannalta relevantteja asioita?  

Lautamiesten representaatioissa rikossyytteisiin vastaavat vastaajat voivat vedota 

sanallisesti oman maansa kulttuuriin (muu kuin Suomi) tai he voivat toimia oman kulttuurinsa 

tapojen ja normien mukaisesti, mitkä poikkeavat suomalaisesta hyvästä tavasta ja normeista.   

Vastaaja vedonnut seksuaalirikostapauksessa maansa kulttuuriin/käytöstapoihin liittyviin asioihin.161 

Väkivaltainen käytös naisia kohtaan, joka ei ole Suomessa sallittu.162  

Naisen koskemattomuus ei ole kaikille selvä. 163 

Lautamiehet kokevat tilanteen vaikeana, jos vastaaja ei näytä ymmärtävän epäillyn rikoksen - 

tässä erityisesti naisiin kohdistuvan väkivaltarikoksen moitittavuutta Suomessa.164   

5.4 Perhe 

Lautamiesten mukaan asianosaisten perhe näyttäytyy yleensä voimavarana asianosaisille 

istuntosalissa. Perherepresentaatioista neutraalissa, jopa hieman myönteisessä valossa 

                                                
155 HEUNI 2021 SARAH: Safe, Aware, Resilient, Able and Heard – protecting and supporting migrant 

women victims of gender-based violence; Lilja 2020. 
156 Aikuisista perhe- ja lähisuhdeväkivallan uhreista 76,8% on naisia. Tilastokeskus 2020; 
Oikeusministeriön tulossopimus vuosille 2021-2024, 9. 
157 Lm24. 
158 Lm11. 
159 Lm3. 
160 Lm12. 
161 Lm10. 
162 Lm40. 
163 Lm33. 
164 Ks. mm. Danielsson & Lehti 2020; Näsi 2021b, 161-162. 
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nousevat esiin suomalainen vähemmistö romanit.165 Tutkijan näkökulmasta tämä on 

myönteistä luettavaa, sillä suomalainen valtakulttuuri ei ole aina suhtautunut arvostavasti 

Suomen romaneihin.166 Lautamiehet kuitenkin huomioivat, että kulttuuriin liittyvä, tiivis 

perheyhteys, perheen sisäiset roolit ja tavat voivat toisaalta haastaa oikeutta. 

Romanivähemmistölle on tyypillistä, että paikalla on yleensä yleisössä sukua, mitä ei muilla 

kansanryhmillä tapahdu.167 

Niin sitten tietysti romanikulttuuri, jos esim. poika oikeudessa, niin koko perhe tulee mukaan istuntoon. 

Hyvin ymmärrettävää, että ovat huolissaan pojasta.168 

Romaneiden tapa vaieta oman heimon asioista, istuntoon tullaan isolla porukalla.169 

Perhekäsitykset voivat lautamiesten mukaan olla erilaisia eri kulttuureissa. Välillä myös 

istunnoissa pohditaan ja määritellään käsitettä perhe. Onko perhe niin sanotusti perinteisesti 

suomalaisittain määritelty ydinperhe vai laajennettu perhe? Miten määrittyvät heimo tai 

klaani? Entä miten eri kulttuureissa käsitetään sukulaissuhteet kuten sedät, enot ja tädit, ja 

mikä on kavereiden ja ystävien rooli ns. perheenjäsenenä?170 Havainnointien aikana myös 

huomasin, että perheeseen liittyvät puheenaiheet voivat nousta käsittelyyn aikana erityisesti 

loppupuheenvuoroissa. Toisaalta perhe ja puhe perheestä voi myös loistaa poissaolollaan.  

Perhesiteiden ja ihmissuhteiden syvyyden selvittäminen on välillä haastavaa, kun perhekäsitys ja 

käsitys siitä ketä kutsutaan kaveriksi, ystäväksi, sedäksi jne. on kulttuurisidonnaista.171 

Kulttuurierot tulevat esiin yleensä aika pienissä asioissa esim. miten tiiviitä ovat sukulaisuussuhteet.172 

Suomalaisessa kulttuurissa tätä (eli vastaajan perhettä tai sukua istumassa yleisönä istunnossa) ei näe. 

Ehkä jos on ihan ns. nuoresta rikoksentekijästä, jossa sosiaalitoimi on edustettuna sekä lapsen huoltaja 

haastettu kuulemaan ko. asiaa.173 

5.5 Kommunikointi  

Suullinen rikossyytteiden käsittely on yhteisöllinen, vuorovaikutuksellinen ja sosiaalinen 

tapahtuma. Jotkut lautamiesten representaatiot käsittelivät juurikin 

                                                
165 Romanien perhekeskeisyydestä ja yhteisöllisyydestä sekä siihen liittyvästä keskinäisestä 
auttamisesta ja huolehtimisesta myös THL:n  2018 raportissa ”Suomen romaniväestön osallisuus ja 
hyvinvointi : Romanien hyvinvointitutkimus Roosan perustulokset 2017-2018”. 
166 Vrt Niemisen tutkimus 2019 vähemmistöjen, vähemmistöidentiteettien näkyvyydestä 
eurooppalaisissa oikeudenkäynneissä; Keskinen 2021 82-84 suomalaisesta valtakulttuurista ja 
saamelais- ja romanivähemmistöistä Suomessa. 
167 Lm 35. 
168 Lm14. 
169 Lm22. 
170 Perhe - käsite on hyvä esimerkki arkipäiväisestä ilmiöstä, jossa Hallin 2013 käsitteitä lainatakseni 
valtakulttuuriset perinteet ja toisten ”the other” perinteet eroavat. 
171 Lm19. 
172 Lm17. 
173 Lm14. 
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istuntosalivuorovaikutusta.174 Monikielisyyteen ja kommunikointiin liittyviä representaatioita 

käsiteltiin toki jo luvussa 4.3. Monikielisyys ei kuitenkaan selitä kaikkea kommunikointia: 

lautamiesten mukaan istunto voi olla täysin suomenkielinen, ja silti istuntosalissa olevilla voi 

olla hyvin erilaisia kommunikointitapoja. Puheen lisäksi lautamiehet luokittelivat myös eleet, 

ilmeet ja liikkeet kommunikoinniksi.  

Nuoret pojat Lähi-Idästä antoivat kohteliaasti paikkansa vanhemmille.175 

Tuomion kuuleminen seisten tai istuen.176 

Ilmeiden ja eleiden tulkitseminen, kun niiden avulla yritetään sanoa jotain.177 

Muutamat lautamiehet määrittelivät asianosaisten oletettavasti kulttuuriperustaisia 

kommunikointitapoja, jotka voivat haastaa suomalaista valtakulttuuria ja 

käräjäoikeuskulttuuria tai poiketa totutusta oletetun “yksinormatiivisesta”, suomalaisesta 

perinteestä tai ainakin oletetun yksinormatiivisesta käräjäoikeuskulttuurista.178 Toisaalta 

yksikään esitetyistä kommunikointieroista ei lautamiesten mukaan ole ollut oikeusprosessia 

estävä tai keskeyttävä. 

Välihuutoja, keskeytyksiä, yleisön huutelua, vilkuttelua, halaillaan yleisöä, solvauksia, rehentelyä.179 

Erityisesti kulttuurierot tulevat esiin tunteenpurkauksissa.180 

Toisissa kulttuureissa myös selitetään ja puhutaan enemmän ja välillä myös asian vierestä.181  

Kommunikointi istuntosalissa on monisuuntaista. Lautamiehet määrittelevät, että oikeuden 

edustajien itsensä on tärkeää puhua maanläheisesti, ymmärrettävästi ja inklusiivisesti.182  

Myös oikeuden yhteinen pohdinta ja vuorovaikutus nähdään merkityksellisenä.183  

Mielestäni muita kieliä kuin suomea puhuvat jäävät välillä jalkoihin, jos syyttäjä, tuomari ja asianajajat 

keskustelevat heidän ylitseen.184 

On myös riski, että vastaaja ei ymmärrä aivan kaikkea, mutta poikkeuksetta näillä on käytössään 

avustaja, joka kyllä pitää vastaajan puolia prosessuaalisissa seikoissa.185 

                                                
174 Vrt erityisesti Bergman & Wettergren 2019; Bergman & Wettergen 2021; Cooke 2021; Wallace 
2015. 
175 Lm4. 
176 Lm23. 
177 Lm23. 
178 Cheah 2021: Bergman & Wettergren 2021; Wallace 2015. 
179 Lm7. 
180 Lm25. 
181 Lm27. 
182  
183 van Dijk 2021 tutkimukset, joissa selvisi, että eurooppalaiset lautamiehet pitävät arvossa 
yhteistyötä tuomarien kanssa enemmän kuin tuomarit yhteistyötä maallikkojen kanssa. Myös Machura 
2020: maallikoiden läsnäolo oikeuksissa on myönteistä, sillä se lisää vuorovaikutusta ja keskustelua 
päätöksenteossa; Koulu et al 2020 tuomarien rooli ongelmanratkaisijana. 
184 Lm28. 
185 Lm35. 
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On edullista, että näytön riittävyyttä, korvauksien oikeudenmukaisuutta ja seuraamusten mittaamista on 

harkitsemassa useampi ihminen. Koska kaikki on lopulta arvioimista ja harkintaa, on järkevää, että tätä 

tekee useampi henkilö.186 

 

 

 

 

 

6 Representaatiot uskonnoista oikeudenkäynneissä 

6.1 Uskonto harvoin esillä istunnoissa 

Vaille puolet (N=20) kyselyyn vastanneista lautamiehistä ei ollut kohdannut, nähnyt tai 

huomannut mitään uskontoon viittaavaa käräjäoikeuden istunnoissa tai oli kenties kohdannut, 

mutta ilmoitti, ettei halua vastata tai että uskontokysymys ei ole relevantti. Neljä lautamiestä 

oli jättänyt kyselylomakkeen uskontokysymyskentän tyhjäksi. Representaatioiden vähyyteen 

voi vaikuttaa ensinnäkin se, mitä lautamiehet käsittävät termillä uskonto, ja toiseksi miten he 

tunnistavat tai identifioivat uskonnollisuutta erityisesti julkisessa tilassa? Voiko tätä selittää 

myös Vuolan sanoin uskonnon yli- tai tässä erityisesti aliarvioiminen, jolloin uskonnon 

merkitystä tai näkymistä jossain kontekstissa ei nähdä silloinkaan, kun siihen olisi syytä.187  

Monissa lautamiesten representaatioissa julkinen tila, tässä oikeussali määrittyi 

uskontoneutraaliksi, jolloin oletusarvoksi tulee, että uskontoa ei siellä ole.188 Kolmas 

vaihtoehto on, että uskontoon liittyviä asioita ei yksinkertaisesti ole noussut esiin niissä 

rikossyytteiden käsittelyssä, joissa lautamiehet ovat olleet mukana.  

Ei ole noussut esiin uskontoon liittyviä asioita.189 

Ei tule mitään erityistä mieleen.190 

En osaa mainita yhtään tällaista tilannetta.191 

                                                
186 Lm46. 
187 Vuola 2020, 45. 
188 Taira 2017; Burchardt 2020; Griera & Martinez-Arino 2018; 2020; myös Koskenniemi 2017. 
189 Lm2. 
190 Lm8. 
191 Lm36. 
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Osa lautamiehistä tiedosti uskonnollisten ilmiöiden mahdollisuuden, mutta halusi korostaa 

niiden puuttumista itse oikeusprosessista. Prosessi määritellään uskontoneutraaliksi ja uskonto 

jollain tasolla oikeuden puolueettomuudelle ja riippumattomuudelle ongelmalliseksi.192 

Uskonnot pidetään myös ulkona juttujen käsittelystä eikä niiden anneta vaikuttaa tuomioihin.193 

En halua kommentoida, koska uskonnolla ei ole merkitystä oikeusprosessin kulkuun Suomessa.194 

 

Kuva 3 Sanapilvi Lautamiehet ja uskonto. Sanapilvi esittää kyselylomakeaineistossa 

yleisimmin esiintyneet substantiivit aiheesta uskonto. 

Sanapilvi “Lautamiehet ja uskonnot” esittää kyselytutkimusaineistossa enemmän kuin kaksi 

kertaa esiintyneet uskontoteemaiset substantiivit. Sanapilvestä näkyy selvästi, että eniten 

mainitut substantiivit tai tässä muokatut sanaketjut ovat “ei uskontoa” tai “en ole huomannut 

uskontoa”. Toisaalta sanapilvestä näkyvät myös usein esiintyneet substantiivit kuten: istunto, 

                                                
192 Taira 2017 uskonnoista ja sekulaarista julkisesta; Griera & Arino-Martinez 2018; 2020 teemoista 
uskonto julkisessa tilassa, ”ongelmallinen”, ”hallittava” uskonnollisuus julkisessa tilassa; Pessi & 
Grönlund 2018 uskonnot yksityisessä ja julkisessa tilassa. 
193 Lm5. 
194 Lm37. 
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asiat, uskonnot, kulttuurit, vakuutus ja vala. Yhtenä isona luokkana ovat sukupuoleen ja 

seksuaalisuuteen liittyvät substantiivit. Uskonnoista islam näkyy sanapilvessä. Sanapilven 

ulkopuolelle on jätetty substantiivi kristinusko, sillä se mainittiin vain kerran aineistossa; 

rajana substantiivin hyväksymiseen sanapilveen oli vähintään kaksi mainintaa aineistossa. 

Muita uskontoja lautamiehet eivät olleet nimenneet. 

6.2 Uskonnolliset symbolit ja uskonto voimavarana 

Uskonnon “läsnäolon” tai näkymisen ja kuulumisen määritellään vähentyneen huomattavasti 

siitä lähtien, kun todistajanvalasta siirryttiin todistajanvakuutukseen. Sanaa Jumala/jumala ei 

kategorisesti enää istunnoissa kuule, lautamiehet representoivat.195  Nykypäivänä 

uskonnollisuus voi edelleen tulla näkyviin istuntosalissa. Yksi lautamiesten eniten mainitsema 

teema oli asianosaisten naisten oletetusti islamiin viittaava huivinkäyttö. Lautamiesten 

representaatioissa huivinkäyttö istunnossa näyttäytyy neutraalissa valossa verrattuna 

esimerkiksi ranskalaiseen laicité-keskusteluun huivinkäytöstä.196 Uskallanko väittää, että 

lautamiesten representaatioissa huivinkäyttö viittaa maltilliseen islamiin, jonka katsotaan 

soveltuvan suomalaiseen yhteiskuntaan ja oikeusjärjestelmään ongelmattomasti.197 

Käytetään huivia istunnossa.198 

Pukeutuminen. Kasvojen peittäminen. Nyt korona-aikana kylläkin maskit peittävät muutenkin.199 

Istunnossa saa pitää uskonnollisia tunnuksia kuten päähuivia.200  

Asianomaisen mukana tuoma uskonnollinen symboli voi lautamiesten mukaan olla niin 

päähineen lisäksi joku muu vaate tai uskonnollinen kirja. Uskonnollinen symboli määrittyy 

lautamiesten representaatioissa yksilön uskonnonvapauden ja yksilön oikeuksien alle. 

Istuntosalissa saa pitää esimerkiksi uskonnollisia tunnuksia kuten päähuivia tai Raamattua.201 

Muutama lautamies määrittelee, että puolustus voi nostaa uskonnon esiin lausunnoissaan. 

Esimerkki uskonnollisen “kääntymysnarratiivin” käytöstä on viraaliksi noussut haastattelu 25 

vuotta vankilassa istuneesta, ja sittemmin vapautukseen saaneesta Lauri “Late” Johanssonista 

                                                
195 Laki oikeudenkäymiskaaresta luku 17, 44-45 §. (12.6.2015/732); Hartoneva 2020; ks myös Cooke 
2021, 87. joka väitöskirjassaan argumentoi, että pitäisikö joissain kulttuurisensitiivisissä tilanteissa 
sallia edelleen vala jumalan nimeen. 
196 Konttori 2020, 269-270. 
197 Pauha & Konttori 2020, 154. 
198 Lm4. 
199 Lm3. 
200 Lm26. 
201 Lm26. 
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Porin SuomiAreenalla 12.7.2022. Johansson sanoi haastattelussa: “Enkä mä tässä nyt istuis, 

jos en olis tullut uskoon 15 vuotta sitte.. että...voin sanoo, että Jeesus mut pelasti”.202 

Usein vedotaan elämän muuttuneen uskonnollisuuden myötä.203 

Joskus uskontoon on viitattu puolustuksen toimesta, mutta viittauksen merkitys on jäänyt 

epäselväksi.204 

En muista, että suoraan uskontoon kukaan olisi vedonnut.205 

Osa lautamiesten representaatioista indikoi, että asianosaisilla on positiivisen 

uskonnonvapauden nojalla oikeus toteuttaa omaa elettyä uskonnollisuuttaan arjessa, mutta 

myös julkisessa tilassa ja näin myös käräjäoikeudessa.206  

Jos joku haluaisi esimerkiksi rukoilla kesken istunnon, niin uskon, että se järjestyisi.207   

Kerran tukihenkilö rukoili koko vastaajan todistuksen ajan.208 

Näissä representaatioissa oikeus, lautamiehet ainakin itse, näyttäytyvät joustavina ja 

avarakatseisina suhteessa sellaiseen uskonnollisuuteen, joka ei häiritse oikeusprosessin 

etenemistä. 

6.3 Sukupuoli ja uskonto 

Kuten lautamiesten kulttuurirepresentaatioissa, myös uskonnon suhteen sukupuoli nousi 

merkittäväksi luokaksi209 Koin kuitenkin tärkeäksi luoda omat kategoriansa sekä kulttuurille 

ja sukupuolelle että uskonnolle ja sukupuolelle, sillä niiden sisällöt poikkeavat hieman 

toisistaan. Lautamiehet esittivät naisen huonomman aseman ja islamin uskon oletettua 

yhteyttä. Tällainen “haastava tai ongelmallinen islam” liittyy useiden lautamiesten mukaan 

ylirajaisuuteen ja maahanmuuttajuuteen eli tutkijan lisäys: hiljattain Suomeen tulleeseen 

islamiin erotuksena islamilaisuudesta, joka on tullut jo 1800-luvulla Suomeen.210   

Islaminuskonnon kristinuskosta eroava käsitys naisista ja heidän kohtelustaan nousee aika ajoin 

esille.211 

                                                
202 Kolmoismurjaaja Lauri Late Johansson liikuttui kyyneliin MTV:n haastattelussa ”Olen istunut 25 

vuotta 9 neliön kopissa. MTV3 12.7.2022. 
203 Lm4. 
204 Lm19. 
205 Lm28. 
206 Vrt Ammerman 2014 Finding religion in everyday life; McGuire 2008. 
207 Lm26. 
208 Lm4. Lm4:n tekstistä sai vaikutelman, että oikeus salli tukihenkilön rukouksen eikä esim. puuttunut 
siihen tai keskeyttänyt sitä. 
209 Vrt esim Vuola 2020 feministisestä uskonnontutkimuksesta 
210 Pauha ja Konttori 2020. Maahanmuutto, uskonto ja ylirajaisuus, länsimaiden suhtautuminen 
islamiin; Pauha & Konttori 2022 islamin uskonnollistamisesta. 
211 Lm42. 
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Muslimitaustaisilla on tullut esiin yhtäältä kunniaväkivallan kaltaista miehistä omistusajattelua, ja 

toisaalta naiskäsitys, jossa nainen seksualisoidaan omniseksuaaliksi (vrt fitna, kaaos), jolloin mies ikään 

kuin vapautuu vastuusta harjoittamastaan seksuaalisesta väkivallasta.212 

Islamtaustaisissa asianomaisissa on tietysti vahvasti esillä, että mies on perheen pää. Yhdessä 

istunnossa perheen pää mies ja vaimo. Mies puhui eniten.213 

Representaatioissa oli esimerkkeinä muutamia yleisesti uskontoon ja sukupuoleen liittyviä 

käsiteltyjä rikosjuttuja. Ensimmäinen esimerkki oli rikossyyte kunniaväkivallasta, jossa perhe 

ei ollut hyväksynyt perheen naispuolisen jäsenen avioitumista toisesta uskonnosta tulevan 

miehen kanssa.214  Seuraavat representaatioesimerkit liittyvät uskontoon, sukupuoleen ja 

kehollisuuteen: muutaman rikosjutun kohdalla oli nimittäin pohdittu poikien 

ympärileikkausta.215    

6.4 Uskonto vs. hyvä tapa ja laki 

Uskonnollinen yhteisö - kuten perhe tai suku - voivat lautamiesten mukaan näyttäytyä sekä 

ihmisen arkea tukevalta ja voimavaralta elämässä, mutta myös ihmisten epäiltyjen 

väärinkäytösten tai rikollisen teon tai laiminlyönnin mahdollistajana tai kontekstina. 

Tällaisesta epäillystä rikoksesta uskonnollisessa kontekstissa oli yksi esimerkki.  

Uskonnollisen yhteisön sisällä tapahtunut epäily lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Asioita ehkä 

halutaan pitää oman yhteisön sisällä216 

Toinen lautamiesten esiin nostama teema liittyy hyvien tapojen vastaiseen 

oikeussalikäytökseen. Lautamiehet raportoivat muutamasta tapauksesta, jolloin asianosaiset 

ovat maalittaneet oikeutta käyttämällä uskonnollispohjaista solvaavaa kieltä tai puhuneet 

epäkohteliaalla tavalla muulle oikeussalissa työskentelevälle henkilökunnalle. Sisäministeriön 

ja Tuomariliiton selvitysten mukaan jopa 2/3:sta tuomareista on kokenut maalittamista 

oikeudenkäynnin aikana tai sen jälkeen esim. sosiaalisessa mediassa, puhelimitse tai 

sähköpostitse.217  Vaikka ko. selvitykset eivät koskeneet lautamiesten kokemuksia, voivat he 

tuomarien tavoin joutua epäasiallisen käytöksen ja häirinnän kohteiksi oikeudenistunnoissa.  

Olemme kerran tuomion julistamisen jälkeen saaneet niskaamme jumalan kiroukset.218 

Halutaan tehdä asiat taukojen aikana juuri oman tahdon mukaan, rukoukset ja pesut. Ryppyilyä 

vartijoille.219 

                                                
212 Lm6. 
213 Lm14. 
214 ks myös Poliisi.fi/kunniaväkivalta. 
215 THL 2022.  
216 Lm22, 
217 Sisäministeriö: Maalittamisen laajuutta käsittelevä kirjallinen aineisto 2021, 11-12. 
218 Lm8. 
219 Lm7. 
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Jos ja kun yksilö tai yhteisö toimivat oletetusti hyvän tavan vastaisesti “uskonnon varjolla”, 

on oikeudenkäynnin puheenjohtajalla keinoina esim. keskeyttää asiaton lausuma, oikeista 

niitä, jotka käyttäytyvät häiritsevästi tai oikeuteen sopimattomasti sekä poistaa henkilöitä 

tarvittaessa istuntosalista.220 Sen sijaan laajempi teema, johon muutama lautamieskin 

representaatioissaan viittaa, on kysymys joidenkin kulttuuri tai uskontoryhmien omasta 

oikeudesta suhteessa Suomen lakiin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
220 Virolainen & Pölönen, 2003, 311-312. 
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7 Lautamiesten representaatiot laajemmassa kontekstissa  
Luvuissa 4-6 esitin aineistosta nousseet lautamiesten representaatiot kielistä, kulttuureista ja 

uskonnoista oikeudenkäynneissä. Alkuperäinen tavoitteeni oli peilata representaatioita 

luvussa 2.1 esittelemääni nelimalliin “Oikeus - kulttuurit – uskonnot – kielet”. Lautamiesten 

representaatiot ovat kuitenkin paljon moninaisempia, yksilöllisempiä ja monisuuntaisempia 

tai moniteräisempiä kuin osasin ennakoida. Liitin lautamiesten representaatiot kymmeneen, 

fokusoidumpaan kontekstiin yksinkertaisen nelimallin sijaan. 

1. Suomen laki ja kansainväliset ihmisoikeussopimukset 

2. Istuntosali neutraalina tilana? 

3. Oikeudenkäynnin olemus 

4. Lautamiehen itsenäisyys ja taidot 

5. Lautamiehen puolueettomuus ja riippumattomuus 

6. Kielten ja oikeustulkkauksen lakisääteisyys 

7. Kulttuurin ja uskonnon paikka? 

8. Uskontojen ja kulttuurien omat normit vs. Suomen laki 

9. Rikos ja rikollisuus 

10. Kansainväliset ilmiöt 

Argumentoin, että Suomen laki ja implisiittisesti kansainväliset ihmisoikeussopimukset 

vaikuttavat merkittävästi lautamiesten kieli-, kulttuuri- ja uskontorepresentaatioiden taustalla. 

Tutkimukseen osallistuneet lautamiehet arvostavat lakia, ja representaatioiden taustalta löytyy 

välillisiä viittauksia Rikoslaista Tuomioistuinlakiin.221 Osa lautamiehistä representoi Suomen 

lain neutraaliksi auktoriteetiksi, ja tutkijan tulkinnan mukaan laki näyttäytyy joissain 

representaatioissa jopa ”erehtymättömänä asiana“. Neutraaliuuden ajatus on osin vastakkainen 

tämän tutkielman alussa esitellyille tutkimuksille, joissa argumentoidaan, että eurooppalaista 

ja suomalaista oikeutta on muovannut mm. kristillinen, roomalais-katolinen kanoninen laki.222 

Itäisen kirkon kanonisen lain merkitys Itä-Euroopalle ja implisiittisesti Suomelle ortodoksisen 

kirkon, sen tradition ja myös Suomen laissa olevan Laki ortodoksisesta kirkosta kautta 

voidaan katsoa myös olevan merkityksellinen.223 Evankelis-luterilaisen kirkon tai luterilaisen 

eetoksen on taas argumentoitu olleen mahdollistamassa suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan 

syntyä; uskaltaisiko väittää jopa suomalaisen demokratian ja oikeusvaltion syntyä?224 Osa 

                                                
221 Mm. Rikoslaki 39/1889; Perustuslaki 731/1999; Tuomioistuinlaki 673/2016; Laki käräjäoikeuden 
lautamiehistä 675/2016. 
222 Mm Coriden 2008; Davie & Leusteau 2015; Letto-Vanamo 2021; Knuutila 2017; 2020; 2021;   
223 mm. Heith-Stade 2020; Laki ortodoksisesta kirkosta 985/2006. 
224 esim. Knuutila 2020. 
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tutkijoista edustaa myös koulukuntaa, jossa YK:n ihmisoikeusjulistuksen nähdään pohjaavan 

globaalin pohjoisen tulkintaan kristillisestä eetoksesta. Toiset taas argumentoivat YK:n 

taustalla olevan yleishumaanien ja universaalien arvojen, jotka eivät ole uskontokunta- tai 

tunnustuskuntasidonnaisia.225 Jos paradigma ”kristillisyys eurooppalaisen oikeuden ja 

Suomen taustana” hyväksytään, niin Suomen lain olemus per se ei olisi (arvo)neutraali. 

Tällöin lain pitäminen neutraalina kenttänä olisi jaettu, vernakulaari perinne ja narratiivi.226  

Samaa tematiikkaa lain neutraalina näkemiselle on suomalaisen käräjäoikeuden 

istuntosalin määrittely neutraaliksi tilaksi. Tietty osa lautamiehistä ei pitänyt hyvänä, että 

kulttuurit eikä varsinkaan uskonnot näkyisivät siellä tai he sanoittivat, ettei niitä ole näkynyt. 

Tällaiset representaatiot viittaavat tutkijan mukaan sekularisaatioparadigmaan – tilanteeseen, 

jossa uskonnon ajatellaan häviävän julkisesta tilasta, tai jos se ei katoa, niin sen katoamista 

odotetaan. 227  Konkreettinen esimerkki uskonnon vähenemisestä suomalaisista 

tuomioistuimista on toki todistajanvala, joka sisältää uskonnollista, kristillistä kieltä, ja joka 

poistui oikeudenkäynneistä vuoden 2016 lakiuudistuksen myötä.228 Argumentoin, ettei 

uskonnon tai kulttuurin väheneminen tai koettu poissaolo tee istuntosalista tyhjiötä. Moni 

tutkija myös määrittelee istuntosalin omaksi kulttuurikontekstikseen, jossa on paikalle 

ominainen kieli, toimintatapoja ja arvoja.229     

Vaikuttaako lautamiesten kieli-, kulttuuri- ja uskontorepresentaatioihin heidän 

käsityksensä oikeudenkäynnin olemuksesta? Lait ja rikollisoikeudelliset laillisuusperiaatteet 

luonnollisesti säätävät ja määrittävät reunaehdot, kuinka rikosasian suullinen käsittely 

istuntosalissa tapahtuu puolueettomasti, yhdenvertaisesti ja riippumattomasti.230 Mutta kuinka 

oikeudenkäynnin olemus koetaan tai ymmärretään. Mm. Koulu, Koulu & Koulu esittelevät 

paradigmat ”tuomiokeskeinen vai sovintokeskeinen oikeudenkäynti“, josta voidaan johtaa 

seuraavat kysymykset: näkevätkö/kokevatko lautamiehet oikeudenkäynnin ja oman roolinsa 

siinä perinteisenä toimintana, jossa korostuvat tuomitseminen, tuomio, traditionaalinen 

tuomarointi ja riidanratkaisu ja tuomarin/lautamiehen ”etäisyys” asiaosaisista vai näkevätkö 

he oikeudenkäynnin sovitteluna, sovintona, konfliktinratkaisuna ja tuomaroinnin sekä oman 

roolinsa manageroivana tai fasilitoivana, jolloin he ikään kuin tulevat ”lähemmäs” ja 

                                                
225 Slotte & Haskell 2021. 
226 Vrt Anttonen 2009 perinteistä ja myyteistä. 
227 Davie 2021; Griera & Martinez-Arino 2018; Burchardt 2020; Pessi & Grönlund 2018. 
228 Laki oikeudenkäymiskaaresta luku 17, 44-45 §. (12.6.2015/732); Hartoneva 2020. 
229 Esim. Cooke 2021; Wallace 2015; Bergman & Wettergren 2021; Cheah 2021.  
230 mm. Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa 689/1997; Perustuslaki luku 2, 21 §; Virolainen & 
Pölönen 2003; Lappi-Seppälä & Melander 2022; Vuorenpää, Frände et al 2017. 
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”vuorovaikutteisemmaksi” suhteessa asianosaisiin?231 Läheisyys ja etäisyys - akselille liittyy 

myös kyse tunteista: Saavatko tunteet kuten ilo, empatia, yhteenkuuluvuudentunne tai 

turhautuminen, epätoivo tai väsymys näkyä oikeudenkäynneissä, vai pitääkö oikeudenkäynnin 

olla tunneilmaisullisesti ”neutraali”, rajoitettu ja hillitty?232 

Berti, Good & Tarabout esittävät, että oikeudenkäynnin olemus olisi samankaltainen 

kuin (tutkijan lisäys: kulttuurisen/uskonnollisen) riitin. Niin oikeudenkäynti kuin 

uskonnollinen/kulttuurinen riitti ovat sääntösidonnaisia, ja niiden sanotaan onnistuvan 

sääntöjä seuraamalla, molempia käytetään ristiriitojen selvittämiseen ja ratkaisemiseen, ja 

molemmissa käytetään omaa erityiskieltään. Berti et al. myös argumentoivat, että 

oikeudenkäynti itsessään sisältää ritualistisia piirteitä niin sen toimintatavoissa, vaatetuksessa, 

erityiskielessä ja tutkijan lisäys: kirjoittamattomissa pukeutumiskoodeissa, tuomioistuinten 

arkkitehtuurissa, oikeussalien sisustuksessa sekä oikeuden istuntojen istumajärjestyksessä.233 

Yhtenä olennaisena kontekstina ovat lautamiesten itsenäisyys ja taidot.234 Maallikkous 

ja käräjäpäivien suhteellinen vähäisyys (maksimissaan 20 päivää kalenterivuodessa käräjillä, 

ellei jo aloitetun asian käsittely jatku) takaavat tutkijan mukaan lautamiehille tietyn 

itsenäisyyden suhteessa käräjäoikeuteen, ja tämä vaikuttaa tässäkin tutkielmassa esiteltyjen 

representaatioiden taustalla.235 Lautamiestä eivät sido samat työaika- ja tehtävävaatimukset 

kuin käräjätuomareita, eivät samat, akateemiset tutkintovaatimukset tai pätevyydet eikä 

samanlainen prosessinjohtamisen vastuu tai taakka suhteessa oikeudenkäynteihin, mutta 

lautamiehellä on kuitenkin täysi käräjäoikeuden jäsenyys niissä jutuissa, joiden käsittelyyn 

hän osallistuu.236 Lautamies on tutkijan hypoteettisen tulkinnan mukaan vapaa soveltamaan 

kaikkea osaamaansa omaan henkilökohtaiseen lautamiestyöskentelyynsä ja reflektioonsa.237 

Hänellä voi olla elämänkokemuksia, tietoja ja taitoja kielistä, kulttuureista ja uskonnoista, 

mutta myös muista erityisaloista sekä lautamiesten vernakulaaria, vuosisataista, hiljaista 

                                                
231 Ervasti 2017; Koulu et al 2020, 174-175. 
232 Esim. Bergman & Wettergren 2019; Bergman & Wettergren 2021; Flower 2019. Oma 
henkilökohtainen kokemukseni oli, että erityisesti kahdessa observoimassani oikeudenkäynnissä oli 
ystävällistä huumoria mm. puheenjohtajan, lautamiesten, syyttäjien ja/tai asianajajien välillä, joka 
omasta subjektiivisestä näkökulmastani arvioituna tuntui rentouttavan koko oikeudenkäynnin 
ilmapiiriä.   
233 Berti, Good & Tarabout 2015, 5; Myös Anttonen 2009, 5 sanojen performatiivisesta voimasta; ks 
myös Pihlajanmäki & Korpiola 2014 kanonisen lain vaikutuksesta rikosoikeuteen ja prosessioikeuteen 
– ja tätä kautta eurooppalaisiin oikeudenkäynteihin. 
234 vrt esim. Van Dijk 2021; Machura 2016. 
235 Laki käräjäoikeuden lautamiehistä 675/2016 luku 1, 1 §- 7 §. 
236 Koulu, Koulu & Koulu 2020 tuomarien rooleista; Lautamies käräjäoikeudessa (2021). 
Tuomioistuinlaitos. 
237 vrt. Taipale 2020 tuomareiden reflektiosta. 
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tietoa.238 (Tutkimuksen liitteessä 2 on esimerkinomaisesti yksinkertaisia pylväsdiagrammeja 

siitä, kuinka hyödyllisinä tutkimukseen osallistuneet lautamiehet pitävät suomalaisten 

vähemmistöjen, kansainvälisten kulttuurien, kielten ja uskontojen tuntemusta 

lautamiestyöskentelylleen.) Yksittäinen lautamies on myös ollut vapaa osallistumaan tai 

olemaan osallistumatta tähän tutkimukseen, ja argumentoin, että hän on ollut myös 

suhteellisen vapaa - nimettömän kyselylomakkeen kautta - esittämään omia 

representaatioitaan kielistä, kulttuureista ja uskonnoista oikeudenkäynneissä.239 

Tuomioistuin on riippumaton ja puolueeton, jokainen ihminen on lain edessä 

yhdenvertaisessa asemassa.240 Moni lautamies mainitsi puolueettomuuden ja 

riippumattomuuden suhteessa kieliin, kulttuureihin ja uskontoihin lautamiehen tärkeinä 

ominaisuuksina. Yhtenä esimerkkinä tästä on tutkielman otsikoksi nostettu representaatio 

”pitää luonnollisesti aina olla puolueeton”. Osa lautamiehistä sanoittaa, että lautamiesten 

itsensä täytyy pidättäytyä ennakkoluuloista, ja osittain lautamiehet tunnistavat riskejä, joissa 

he itse ja muut lautamiehet voivat langeta stereotypioihin suhteessa esim. diversiteettiin. 

Onko puolueettomuus tai riippumattomuus jatkuvaa sitoutumista, oppimista ja reflektiota 

vaativa prosessi vai pysyvä ominaisuus tai hyve?241 Vaatiiko puolueettomana ja 

riippumattomana oleminen tosiasiassa sitä, että tunnistaa kielellisiä, kulttuurisia ja 

uskonnollisia ilmiöitä oikeudenkäynneissä, pyrkii siltojen rakentamiseen, ja niistä huolimatta 

tai niiden ansiosta pystyy analysoimaan syytteitä ja harkitsemaan tuomiota puolueettomasti ja 

riippumattomasti? 

 Oikeudenkäyntien asianosaisten oikeudesta omakieliseen oikeustulkkaukseen säädetään 

selkeäsanaisesti Suomen laissa.242 Tämä voi olla yksi keskeisimmistä syistä, miksi 

lautamiesten representaatioissa kielet näyttäytyvät myönteisemmässä valossa kuin 

lautamiesten representaatiot kulttuureista, jotka taas näyttäytyvät hieman myönteisemmin 

                                                
238 Ns. konstruktivistinen ihmiskäsitys ja identiteettien kehitys mm. Ståhlin 2021 ja Poroputaan 2021 
väitöskirjoissa; Leino 2021 asuinpaikan ja naapuruston vaikutus yksilön käsityksiin ja asenteisiin 
suhteessa maahanmuuttajiiin. 
239 Van Dijk 2021, 53-63; Machura, 2016, 248. 
240 Perustuslaki 731/1999 luku 1 3 §, luku 2 6 § sekä 21 §; Tuomioistuinten toiminnasta, 
oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin teemoista taas säädetään mm. seuraavissa laiessa: 
Tuomioistuinlaki (637/2016); Käräjäoikeuslaki (581/1993); Oikeudenkäymiskaari (7/1734); Laki 
oikeudenkäynnistä rikosasioissa (689/1997). 
241 Machura 2016, 248 lautamies demokratian asialla; Taipale 2020 tuomarien reflektiotaidoista; 
Bergman & Wettergren 2019; Bergman & Wettergren 2021; Leino 2021. 
242 Laissa oikeudenkäynnistä rikosasioista säädetään, että mikäli vastaaja tai asianomistaja syyttäjän 
ajamassa jutussa ei ole suomen-, ruotsinkielinen tai saamenkielinen äidinkieleltään, on hänellä oikeus 
omankieliseen tulkkaukseen. Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 6 a luvun 
muuttamisesta (769/2013) 2 §-5§. Mikäli vastaaja tai asianomistaja (syyttäjän ajamassa jutussa) ei ole 
suomen-, ruotsinkielinen tai saamenkielinen äidinkieleltään, on hänellä oikeus omankieliseen 
tulkkaukseen. 
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kuin uskontorepresentaatiot. Lautamiehet toki myös indikoivat monikielisyyteen ja 

tulkkaukseen liittyvistä haasteista: käsittelyaika voi lisääntyä, prosessi hidastua, 

tulkkaushaasteet voivat aiheuttaa uhkaa oikeusturvalle tai lautamiehet voivat väsyä 

äänentoistohaasteisiin istuntosalissa. Representaatiot korreloivat suoraan Schoultenin 

ajatusten kanssa; diversiteetti haastaa niin myönteisesti kuin kielteisesti perinteisiä, 

yksinormatiiviksi oletettuja hegemonioita.243 

Mikä on uskonnon ja kulttuurin paikka?244 Perustuslain ja kansainvälisten 

ihmisoikeussopimusten mukaan jokaisella ihmisellä on uskonnon ja omatunnon vapaus sekä 

oikeus omaan kulttuuriin.245 Mikä niiden näkymisestä sitten julkisessa tilassa - tässä - 

istuntosalissa tai esiintulosta oikeudenkäynneissä tekee koetusti ongelmattoman tai koetusti 

haastavan? Vaihtoehtoisia selityksiä on nähdäkseni useita. 1) Eriytyminen, jossa oikeus, 

uskonto, kulttuurit kuten myös terveydenhuolto, opetus, perhe, elinkeinot, harrastukset, 

määritellään erillisiksi sektoreiksi ja instituutioiksi 2) Valtakulttuurin ja valtauskonnon 

vaikutuksen tunnistamattomuus, joka jää tunnistamatta tai huomaamatta erityisesti 

valtakulttuurin ja valtakatsomuksen edustajilta itseltään. 3) oletettu yhteiskunnan ja sen 

instituutioiden kulttuuri- ja uskontoneutraalius ja sekularisaatio, 4) Vähemmistökulttuurien ja 

-uskontojen näkyvyys julkisessa tilassa kasvaa, jos ja kun niiden normit, oppi, tavat, 

pukeutuminen tai kieli eroavat/erottuvat valtakulttuurista ja enemmistöuskonnosta, mikä taas 

koetaan ongelmana, 5) Valtakulttuurin ja enemmistöuskonnon - Suomessa kristinuskon - 

implisiittinen yhteys oikeuskulttuuriin, jota ei huomata tai joka ohitetaan 6) Uskonnon ja 

kulttuurin privatisoituminen: niiden ajatellaan kuuluvan ihmisten yksityiselämän asioihin - ei 

julkiseen tilaan, 7) Uskonto/kulttuuri nähdään yksilön arjen 

uskonnollisuutena/kulttuurisuutena, jolloin se henkilökohtaista ja yksilöllistä, ei 

institutionaalista. Tällainen uskonnollisuus tai kulttuurisuus voi näkyä spontaanisti tai olla 

näkymättä julkisessa tilassa.246 

On huomioitava, että monet lautamiehet sanoittivat kulttuurin mutta osittain myös 

uskonnon esiintulon olevan (suhteellisen) ongelmatonta oikeudenkäynneissä247 He 

                                                
243 Schoulten 2019. 
244 Mm. Ammermann 2008; Streib 2008; Grönlund & Pessi 2018; Kupari 2020; Grönlund & Härkönen 
2020;  
245 esim. Suomen perustuslaki 731/1999; YK:n ihmisoikeussopimukset The Core International Human 
Rights Treaties. UN 2006; Euroopan ihmisoikeussopimus (Yleissopimus ihmisoikeuksien ja 
perusvapauksien suojaamiseksi) sellaisena kuin se on muutettuna yhdennellätoista pöytäkirjalla 
63/1999. 
246 Uskonnon ja kulttuurin paikasta mm. Taira 2017; Pessi&Grönlund 2018; Griera & Martinez-Arino 
2018; Griera & Martinez-Arino 2020; Cooke 2021; Kupari 2020; Nieminen 2020; Grönlund & Härkönen 
2021. 
247  
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raportoivat, että moninaisuus on yhtä arkipäiväistä istunnoissa kuin suomalaisessa 

yhteiskunnassa muuallakin, ja moninaisuus tulee lisääntymään. Vaikka haasteita olisi ollut, 

niin ”kaikesta on selvitty“ eli syytteet on käsitelty ja tuomiot annettu sääntöjen mukaisesti. 

Tutkijan tulkinnan mukaan tämä indikoi, että oletetun yksinormatiivinen suomalainen 

käräjäoikeuskulttuuri voi olla hyvinkin joustava ja vuorovaikutteinen samalla kun sen 

toiminta on prosessioikeudellisesti korkeatasoista: moninaisuus uutena normaalina on 

hyväksytty fakta.248   

 Kuinka eurooppalainen/ suomalainen yhteiskunta mahdollista uskonnollisten ja 

kulttuuristen ryhmien kuten myös yksilöiden toiminnan ja identiteetin ja 

syrjimättömyysturvan, joista mm. Kansainvälisissä ihmisoikeussopimuksissa, Perustuslaissa, 

uskonnonvapauslaissa ja yhdenvertaisuuslaissa säädetään?249 Ja samaan aikaan, kuinka 

eurooppalainen/ suomalainen yhteiskunta manageroi uskonnollisuutta ja kulttuurisuutta 

erityisesti, jonka normit tai toimintatavat ovat lain tai hyvän tavan vastaisia?250 Lautamiesten 

mukaan oikeudessa on käsitelty rikossyytteitä, jossa yksilö/yhteisö on rajoittanut, loukannut 

tai rikkonut naisten ja tyttöjen mutta myös poikien - perus- ja ihmisoikeuksia - oletettavasti 

uskonto- tai kulttuurisyistä.251 Toiseksi lautamiehet nostavat joidenkin asianosaisten 

ajoittaisen epäluottamuksen suomalaista oikeusjärjestelmää kohtaan. Syynä voi olla 

tietämättömyys tai epäluulo, mutta myös se, että asianosainen arvostaa oman kulttuurinsa tai 

uskontonsa normeja Suomen lakia ja oikeusjärjestelmää enemmän. Joskus epäluottamus 

näkyy oikeuden (oikeudenkäynnin puheenjohtajan ja lautamiesten) häiritsemisenä tai 

maalittamisena.252  

Travers & Eggy argumentoivat tästä mikro-makro-tasojen vuoropuhelusta; mitkä ovat 

ensinnäkin uskonnollisten tai kulttuuristen yhteisöjen omat lait ja normit sekä toiseksi, kuinka 

samaisessa uskonnollisessa tai kulttuurisessa yhteisössä nähdään valtion/valtakulttuurin lait253 

Årsheim&Slotte taas puhuvat uskonnon laillistumisesta (juridification of religion) - eli 

millaisilla keinoilla uskontoa ja uskontoja säädellään ja laillistetaan, ja toisaalta millaisilla 

keinoilla uskonnolliset yhteisöt itseänsä ”laillistavat”.254 Koskenniemi viittaa uskonnollisten 

                                                
248 ks. esim. Wallace 2015,2; ks myös Innanen 2019 uskonnoista vastaanottokeskuksissa. 
249 Uskonnonvapauslaki 452; Perustuslaki 39/1999; Yhdenvertaisuuslaki 1325/2014; Nieminen 2020; 
Richardson 2020; Doe & Cranmer 2020; Slotte 2020; Äystö 2021. 
250 Burchardt 2020; Griera & Arino-Martinez 2020; Sealy, Tariq, Modood & Triandafyllidou 2021. 
Cooke 2021, 82.    Cheah 2020, 765; Årsheim & Slotte 2018; Slotte 2020. 
251 Mm Vuola 2019, 145-147 intersektionaalisuudesta, feminismistä ja sukupuolen tutkimuksesta. 
Samalla Vuola varoittaa postkoloniaalisesta ajattelusta. 
252 Mm Griera & Martinez-Arino 2018: 2020. 
253 Travers & Eggy 2019, 212, 218. 
254 Årsheim & Slotte 2018. 
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ja etnis-kulttuuristen ryhmien omaan, poliittisestikin värittyneeseen oikeuteen, lain tulkintaan 

ja normeihin - mainiten niin sionistit (tietty juutalaisuuden tulkinta), talibanit (tietty islamin 

tulkinta), hindunationalistit (hindulaisuuden tulkinta) ja radikaalikristityt (tietynlainen tulkinta 

kristinuskosta) Hän suositteleekin oikeuden parissa työskenteleviä ottamaan uskonnon 

vakavasti, mikä nostaisi ”sekulaarin” ja puolueettoman oikeuspäättelyn luotettavuutta.255  

Nullum crimen sine lege. Nullun poena sine lege. Ei rikosta ilman lakia, ei rangaistusta 

ilman lakia. Suomen rikoslaissa säädetty kymmenistä erilaisista rikossyytteistä sotarikoksista 

arvopaperimarkkinarikoksiin.256 Seuraamissani kymmenessä oikeudenkäynnissä käsiteltiin 

syytteitä koskien törkeämuotoisia ryöstöjä, törkeämuotoisia huumausainerikoksia tai 

törkeämuotoisia pahoinpitelyitä, ja representaatioissaan lautamiehet viittasivat suoraan tai 

epäsuorasti mm. väkivaltarikoksiin, seksuaalirikoksiin ja kunniaväkivaltaan257  Vuonna 2021 

suomalaisissa alioikeuksissa mukaan lukien käräjäoikeudet annettiin yli 54000 tuomiota, ja 

Helsingin käräjäoikeudessa taas käsiteltiin yli 8655:tä rikosasiaa, ja ratkaistiin 6134 vuoden 

2021 aikana258 Tutkijan analyysin mukaan tämä tarkoittaa, että pelkästään Helsingin 

käräjäoikeudessa on kohdattu lukuisia vastaajia, asianomistaja, kenties todistajia, ja käsitelty 

sadoittain erilaisia rikossyytteitä eri oikeudenkäynneissä. Se osaltaan selittää lautamiesten 

hyvinkin erilaisia kieli-, kulttuuri- ja uskontorepresentaatioita oikeudenkäynneissä. 

Muutama lautamies viittasi yksittäisten rikosten lisäksi laajempaan rikoskontekstiin: 

rikollisuuteen ja rikolliseen alamaailmaan. Millaista kulttuuria rikollinen alamaailma edustaa? 

Mitkä ovat erilaisten rikollisryhmien uskomukset, opit, käytänteet ja normit, ja kuinka ne 

eroavat Suomen laista ja hyvästä tavasta? Onko niin, kuten yksi lautamies esittää, että ero 

rikollisen alamaailman ja suomalaisen keskiluokkaisen elämäntavan välillä on paljon 

suurempi kuin suomalaisen valtakulttuurin ja minkään kielellisen, kulttuurisen tai 

uskonnollisen vähemmistökulttuurin. Tällaista ajatusta tukee ainakin se tosiasia, että 

järjestäytynyt rikollisuus on jo pelkällä olemassaolollaan Suomen lain vastainen, ja rikoksen 

tekeminen järjestäytyneen rikollisryhmän osana on myös rangaistuksen koventamisperuste.259 

Kansainväliset ja ylirajaiset ilmiöt vaikuttavat Suomeen ja Helsinkiin ja lautamiesten 

representaatioihin. Representaatioissa mainittiin mm. maahanmuutto, monikielisyys ja 

kulttuurien moninaisuus huomioiden niin suomalaiset viralliset vähemmistökulttuurit ja 

uudemmat, maahanmuuton vaikutuksesta syntyneet vähemmistöt. Uskonnon –yleisesti ottaen 

                                                
255 Koskenniemi 2017, 19. 
256 Rikoslaki 39/1889 luku 11-51. 
257 Rikoslaki  
258 Tilastokeskus 2022; Helsingin käräjäoikeuden vuosikertomus 2021, 6. 
259 Rikoslaki 39/1999 luku 6, 5§. 
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- koetaan vähentyneen tai puuttuvan istuntosaleista, kun sen sijaan (tutkijan lisäys: ylirajaisen 

ja kansainvälisen) islamin esiintulon koetaan lisääntyneen oikeussalissa julkisena tilana.260 

Myös rikollisuus itsessään voi olla kansainvälistä ja ylirajaista - tapahtuen eri maissa, 

maanosissa tai tapahtuen sosiaalisessa mediassa, internetissä tai darknetissä. Myöskään 

Suomen laki ja suomalainen oikeuskulttuuri ei ole muuttumattomia saarekkeita; niihin 

vaikuttavat enenevässä määrin niin EU-lait, kansainväliset sopimukset, kansainvälinen 

yhteistyö esim. lainvalvonnan ja lainsoveltamisen kentillä sekä myös kansainvälisten 

oikeusistuinten kuten EIT:n ja ICC:n ennakkopäätökset.261  

Alleviivaan lukijalle, että jokainen tässä luvussa esitellystä kymmenestä kontekstista 

voisi olla oman tutkimuksensa otsikko laajuutensa ja kompleksisuutensa vuoksi.  Näin ollen 

tekemäni huomiot ja päätelmät ovat ennemminkin hypoteeseja, lukuisten kysymysten 

esittämistä ja mahdollisten tutkimustehtävien etsintää kuin syväluotaavia, valmiita analyysejä 

ja tulkintoja. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
260 Ylirajaisuudesta mm. Pauha & Konttori 2020; Pauha & Konttori 2022; Gupta & Ferguson 2013; 
Schoulten 2019. 
261 esim. Oikeusministeriön tulossopimus vuosille 2021-2024, 6; Richardson 2020; Cheah 2020; 
Melander 2021, 9-10. 
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 Visualisointi 2. Lautamiesten kieli-, kulttuuri- ja uskontorepresentaatiot 

laajemmassa kontekstissa– kaavio. Kaavio esittelee kymmenen kontekstia alkaen 

Suomen laista päättyen kansainvälisiin ilmiöihin, joihin tässä tutkimuksessa esitellyt 

helsinkiläisten lautamiesten representaatiot liittyvät. 
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8 Johtopäätökset ja tulevan tutkimuksen tarve 
Tässä tutkielmassa tutkin millaisia ovat tutkimukseen osallistuneiden 47:n helsinkiläisen 

lautamiehen representaatiot kielistä, kulttuureista ja uskonnoista oikeudenkäynneissä. Käytin 

kvalitatiivisia aineistonkeruumenetelmiä ja analysointitapoja, ja tutkimus oli osin 

poikkitieteellinen. Lautamiesten representaatiot liikkuvat akseleilla 1) monikielisyys ja 

tulkkaus–yksikielisyys, 2) uskonnot ja kulttuurit saavat näkyvät oikeudenkäynneissä ja 

istuntosalissa - uskonnot ja uskonnot täytyy pitää oikeudenkäyntien ja istuntosalin 

ulkopuolella, 3) Suomen laki ja sen soveltaminen on neutraalia ja riippumatonta – Suomen 

laki ja sen soveltaminen on sosiaalista ja inhimillistä toimintaa, vaikka soveltajilla olisi 

pyrkimys puolueettomuuteen ja yhdenvertaisuuteen, ja 4) Suomalaisen kulttuuriin aiempi 

oletettu yksinormatiivisuus - monimuotoinen, urbaani, suomalainen kulttuuri. Teemat 

linkittyvät tutkimuksiin (vähemmistö)uskonnon ja (vähemmistö)kulttuurin paikasta julkisessa 

tilassa, kulttuurien ja vähemmistökulttuurien sekä uskontojen ja vähemmistöuskontojen 

näkymiseen oikeudessa sekä tutkimuksiin ihmisten perusoikeuksista sekä mm. globaaleista, 

ylirajaisista ilmiöistä kuten monikielisyydestä ja kulttuurien muutoksesta.262 Tässä 

tutkimuksessa esiteltyihin representaatioihin on kuitenkin suhtauduttava kuten mihin tahansa 

prosessimaiseen, aika- ja kontekstisidonnaiseen representaatioon; representaatiot ja tutkijan 

johtopäätökset niistä ovat vuorovaikutteisia ja performatiivisia reflektioita maailmasta - eivät 

absoluuttisia totuusväittämiä.263 

Helsingin käräjäoikeuden lautamieshallinto auttoi ystävällisesti havainnointien, 

kyselylomakejakeluiden ja erinäisten kysymysten kanssa, mikä edesauttoi merkittävästi 

tutkimuksen valmistumista. Käräjäoikeuden henkilökunta mukaan lukien lautamiehet otti 

minut myönteisesti vastaan, ja mahdollisti havainnointien toteutumisen - jännityksestäni 

huolimatta. Lautamiehet osallistuivat aktiivisesti kyselytutkimukseen, ja heistä kaksitoista 

olisi ollut valmis myös haastatteluun – valitettavasti tähän tutkimukseen en pystynyt 

haastatteluja enää sisällyttämään. Maisteriseminaarin kannustavaa ilmapiiri, Helsingin 

lautamiesyhdistyksen puheenjohtajan ja yhden yhdistyksen jäsenen tuki olivat myös tärkeitä 

tutkielman toteutumiselle ja valmistumiselle, mistä olen kiitollinen.  

                                                
262 Mm. Doe & Cranmer 2021; Koskenniemi 2017; Slotte & Haskell 2021; Årsheim & Slotte 2017; 
Slotte & Bastubacka 2020; Knuutila 2017; Knuutila 2020; Knuutila 2021; Nieminen 2019; Cooke 2021; 
Äystö 2021; Richardson 2020; Pessi & Grönlund 2018; Perusoikeusbarometri 2021; Access to 
Justice- tutkimusgenre. 
263 ks mm. Anttonen 2009; Evans, Hall & Nixon 2013. 
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Jatkotutkimus voisi kohdistua esimerkiksi siihen, millaisissa tilanteissa oletetusti 

monialaiset lautamiehet ovat oletetusti ylityöllistettyjen käräjätuomarien tosiasiallisena tukena 

ja apuna. 264 Tällaisen empiirisen tutkimuksen taustaksi sopisi hyvin Machuran tutkimus 

maallikkoedustajista oikeussalissa, ja heidän mukanaan tulevasta erityisosaamisesta ja 

ammattituomarin lisäapuna olemisesta.265 Pessin tutkimusryhmän lanseeraama termi co-

passion, myötätunto työyhteisössä voisi myös soveltua tällaisen tutkimuksen teoriaan ja 

kontekstiin.266 Tutkimusongelman voisi kääntää myös toisinpäin ja ottaa lähtökohdaksi 

Machuran sanoin oikeudellisen osaamisen oppimisen ja monistumisen yhteiskunnan 

hyväksi.267 Miten lautamies soveltaa käräjäoikeudesta saamaansa oikeudellista osaamista 

vaikkapa omassa uskonnollisessa yhteisössään esimerkiksi toimiessaan 

luottamustoimissa?268Tätä voisi tutkia informanttien teemahaastatteluilla ja 

kyselylomakkeella, ja pyrkiä etsimään tutkittavia laajemmalla, valtakunnallisella otoksella, 

jotta tutkittavien anonymiteetti säilyisi. Kolmas tutkimusidea olisi tutkia oikeudessa 

lisääntyviä sovitteluja ja konfliktinratkaisuun pyrkiviä oikeusprosesseja, ja niissä 

mahdollisesti ilmeneviä kulttuurisia, kielellisiä ja uskonnollisia asioita.269 Informantteina 

voisivat olla joko sovitteluun osallistuva käräjäoikeuden henkilökunta, sovitteluun osallistuvat 

asiakkaat tai molemmat. Potentiaalisia tutkimuskohteita on lukemattomasti. Kaiken kaikkiaan 

poikkitieteellinen ja empiirinen tutkimus uskontojen, kulttuurien, kielten ja oikeuden 

yhdenevillä pinnoilla on mielenkiintoista, ja parhaassa tapauksessa tällaisista tutkimuksista on 

yhteiskunnallista hyötyä. 

Tiedon ja ymmärryksen lisääminen “toisista” on avainasemassa, kun ponnistellaan kohti 

oikeudenmukaisempaa yhteiskuntaa. Samalla tarvitaan valmiutta haastaa syvään juurtuneita, usein 

itsestäänselvyyksiksi muuttuneita käsityksiä itsestä ja niistä ryhmistä, mihin kukin itse kuuluu ja kuin 

myös muista ryhmistä ja muista ihmisistä. Tämä koskee jokaista kansalaista.270 

 

 

 

                                                
264 Esim van Dijk 2021 tutkimukset lautamiesten itsenäisyydestä; Myös Aarrelahti et al 2021 
uskontolukutaidon merkityksellisyydestä; Berardo&Deardorff 2012 kulttuurisen osaamisen 
hyödyllisyys. 
265 Machura 2014, 248. 
266 Pessi, Seppänen, Spännäri, Grönlund, Martela & Paakkanen, 2022. 
267 Machura 2014, 248. 
268 Juuri tämän tutkielman kirjoittamisen aikaan Suomen ev.lut. kirkossa valmistaudutaan 
luottamushenkilövaaleihin, jotka pidetään marraskuussa 2022. 
269 Sovitteluista mm. Ervasti 2018, 30; Koulu & al 2019, 174; Helsingin käräjäoikeuden vuosikertomus 
2021, 11. 
270 Ahola-Launonen 2018, 343.   
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Kuvat, taulukot ja kaaviot esiintymisjärjestyksessä 
 

Visualisointi 1 Tutkimuksen teoreettinen malli; Kielet, kulttuurit, uskonnot ja oikeudet 

Kuva 1 Tuhkanen, Ville. Kihlakunnanoikeuden istunto Juuan Kunnanhuoneella. Aiheen vuosi 

1907.   Kokoelma: Museovirasto. 

Kuva 2. Käräjäoikeuden sali kuva: Johanna Erjonsalo /Etelä-Suomen Media. Kuvan 

käyttölupa tätä tutkielmaa varten saatu Vantaan Sanomien päätoimittajalta 18.8.2022 

sähköpostitse. 

Taulukko 1 Tutkimusaineiston luokittelutaulukko lautamiesten representaatiosta  

Kuva 3 Sanapilvi: Lautamiehet ja kulttuurit 

Kuva 4 Sanapilvi: Lautamiehet ja uskonnot 
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Liitteet 

Liite 1 Tutkimuksessa käytetty kyselylomake  

 

2.2.2022 

Lautamiehet, kielet, kulttuurit ja uskonnot käräjäoikeuden istunnoissa -tutkimus 

Hyvä lautamies, 

Tervetuloa osallistumaan maisteritutkielmaani, jonka aiheena on lautamiehet, istunnot, kielet, 

kulttuurit ja uskonnot käräjäoikeuden istunnoissa. Kysymykset koskettavat istuntoja ja 

istunnoissa tapahtuvaa vuorovaikutusta sekä lautamiesten taitoja ja tietoja. Kyselyssä on sekä 

monivalintakysymyksiä että avoimia kysymyksiä. Voit vastata nimettömästi. Tutkimukseen 

osallistuminen on vapaaehtoista, ja osallistumisen saa myös lopettaa kesken.  

Lomakkeiden palautus 6.3.2022 mennessä. Palautusvaihtoehdot: 

1. Word-tiedostona olevan kyselyn voi täyttää tietokoneella ja tulostaa tai tulostaa 

tyhjänä ja täyttää käsin. Postitus allekirjoittaneelle: Natasha Vaalgamaa, osoite xxx. 

Kirjekuoreen eikä kyselylomakkeeseen tarvitse laittaa lähettäjän nimeä. 

2. Word-tiedostona olevan kyselyn voi täyttää tietokoneella ja tulostaa tai tulostaa 

tyhjänä ja täyttää käsin. Palautus Helsingin lautamiesyhdistyksen postilokeroon. 

Kirjekuoreen otsikoksi: Natasha Vaalgamaa. Kirjekuoreen eikä kyselylomakkeeseen 

tarvitse laittaa lähettäjän nimeä. 

3. Tai lomakkeen voi myös täyttää nimettömästi e-lomakkeena. 

https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/... 

Säilytän palautetut kyselylomakkeet tietoturvallisesti itselläni ja hävitän ne tutkielman 

valmistumisen jälkeen. Tutkielman oletettu valmistumisaika on viimeistään syyskuussa 2022. 

Kyselylomakkeisiin on pääsy vain minulla. 

Olen ollut havainnoimassa seitsemässä eri Helsingin käräjäoikeuden istunnossa yhteensä n. 

20 tuntia syksyllä 2021. Olen jo nähnyt, että lautamiesten rooli on tärkeä. Olisin kiitollinen, 

jos osallistuisit tutkimukseeni kertoen omista kokemuksistasi. 

Ystävällisin terveisin, Natasha Vaalgamaa, Helsingin yliopisto, Teologinen tiedekunta, 

Käytännöllinen teologia, natasha.vaalgamaa@helsinki.fi 
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Kyselylomake  

Lautamiehet, istunnot, kielet, kulttuurit ja uskonnot 

 

Taustatiedot (Merkitse rastilla X) 

1. Sukupuoli  

  

nainen  

  

mies  

  

muu  

  

en halua vastata 

2.Kuinka pitkään olet toiminut 

lautamiehenä?  

0-4 v  

  

5-8 v  

  

9-12 v  

  

11-16 v  

  

yli 16 v 

 

Avoimet kysymykset 

(vastaa tarvittaessa kääntöpuolelle) 

 

1. Kuvaile istuntoa (istuntosalissa), jossa käytetään kahta tai useampaa kieltä. 

 

 

2. Millaisia kulttuureihin liittyviä asioita istunnoissa (istuntosalissa) on noussut esille? 

 

 

3. Millaisia uskontoihin liittyviä asioita istunnoissa (istuntosalissa) on noussut esille?  

 

 

4. Mitkä taidot/tiedot auttavat sinua lautamiehenä istunnoissa, joissa on monia kieliä, 

kulttuureja tai uskontoja? 

 

 

5. Mikä on vaikeaa istunnoissa, joissa on monia kieliä, kulttuureja tai uskontoja? 
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6. Mitä jäi sanomatta lautamiehistä, istunnoista, kielistä, kulttuureista tai uskonnoista? 

 

 

Monivalintakysymykset: Taitojen ja tietojen hyödyllisyys lautamiestyöskentelylle 

Ympäröi sopivin vastausvaihtoehto. 

 1 

Erittäin 

paljon 

2 Melko 

paljon 

3 

Jonkin 

verran 

4 Ei 

kovin 

paljon 

5 Ei 

lainkaa

n 

6 En 

osaa 

sanoa 

7.Muiden maiden 

kulttuurien tuntemuksesta 

on minulle lautamiehenä 

hyötyä. 

1 2 3 4 5 6 

8.Suomessa olevien 

vähemmistöjen kulttuurien 

tuntemuksesta on minulle 

hyötyä. 

1 2 3 4 5 6 

9.Uskontojen tuntemuksesta 

on minulle hyötyä. 

1 2 3 4 5 6 

10.Kielien tuntemuksesta on 

minulle hyötyä. 

1 2 3 4 5 6 

11.Ihmistuntemuksesta/ 

sosiaalisista taidoista) on 

minulle hyötyä. 

1 2 3 4 5 6 

12.Muusta 

mistä______________on 

minulle hyötyä. 

1 2 3 4 5 6 

 

 

Valintaruutukysymykset 

Mistä olet saanut lautamiestyöskentelyä hyödyttäviä tietoja ja taitoja? 

Merkitse rastilla X  

Voit myös kirjoittaa lisätietoja valintojesi perään. 

 

13. Lautamiestyöskentelystä itsestään  

14. Siviiliammatista/työstä 

15. Koulutuksesta 

16. Luottamustoimista 

17.Harrastuksista  

18. Järjestötoiminnasta 



   
 

68 
 

19. Kontakteista eri kieli-, kulttuuri- tai uskontotaustaisiin ihmisiin 

20. Elämänkokemuksista  

21. Oikeuslaitoksen lautamieskoulutuksista tai julkaisuista  

22. Lautamiesyhdistyksen koulutuksista tai julkaisuista 

23. Mediasta (TV, radio, sanomalehdet) 

24. Mediasta (internet, sosiaalinen media) 

25. Muualta _ mistä? 

 

27. Mitä jäi kysymättä/sanomatta. Sana on vapaa. 

26. Voin olla haastateltavana.  Merkitse rastilla X. 

Kyllä   (Mikäli voit olla haastateltavana, lisäätkö tähän sähköpostiosoitteesi. Sitä 

käytetään vain haastattelun sopimiseen) 

Ei kiitos 

 

Kiitos osallistumisestasi! 
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Liite 2 Pylväsdiagrammit: Kuinka hyödyllisenä lautamiehet pitävät 
kielten, kulttuurien ja uskontojen tuntemusta. 
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