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LAUTAMIESTEN LUKUMÄÄRÄN VAHVISTAMINEN  
 

Seuraavat kuntavaalit toimitetaan 13.6.2021. Kuntavaalit 

on toimitettu viimeksi 2017. Vaaliajankohdan 

muuttumisen vuoksi vuoden 2017 vaaleissa valitun 

valtuuston toimikautta jatketaan näillä näkymin kuluvan 

vuoden heinäkuun loppuun saakka. 

Tuomioistuinviraston lausuntopyyntö 

 

1.1.2017 voimaan tulleen lain käräjäoikeuden lautamiehistä 

4 §:n (675/2016) mukaan kunnanvaltuusto valitsee 

lautamiehet kunnanvaltuuston toimikautta vastaavaksi 

ajaksi. Nykyisten lautamiesten toimikausi päättyy, kun 

kunnanvaltuustot ovat valinneet uudet lautamiehet ja 

valinnat ovat tulleet lainvoimaisiksi. 

 

Lain käräjäoikeuden lautamiehistä 3 §:n (22.2.2019/211) 
mukaan käräjäoikeuden lautamiesten lukumäärän vahvistaa 

Tuomioistuinvirasto. Jos käräjäoikeuden tuomiopiiriin kuuluu 
useampia kuntia, Tuomioistuinvirasto vahvistaa kunkin kunnan 

alueelta valittavien lautamiesten määrän ensisijaisesti kuntien 

henkikirjoitettujen asukkaiden lukumäärän suhteessa. 
Jokaisesta kunnasta on kuitenkin valittava vähintään yksi 

lautamies. 
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Lautamiesten määrää voidaan kunnanvaltuuston tai 

käräjäoikeuden esityksestä muuttaa, jos tuomiopiiriin 
kuuluvien kuntien asukkaiden tai 

käräjäoikeudessa oikeudenkäymiskaaren 2 luvun 1 
§:ssä tarkoitetussa kokoonpanossa käsiteltävien asioiden 

määrä on oleellisesti muuttunut. 
 

Kunnallisen tai oikeudellisen jaotuksen muuttuessa 
Tuomioistuinvirasto voi muuttaa lautamiesten määrän ilman 2 

momentissa tarkoitettua esitystä. Lautamiesten määrän 
muuttuessa Tuomioistuinvirasto voi samalla määrätä, että 

asianomaisten kuntien alueilta valittujen lautamiesten vaali on 

toimitettava uudelleen jäljellä olevaksi vaalikaudeksi. 
 

Ennen lautamiesten määrän vahvistamista tai muuttamista 
käräjäoikeudelle ja käräjäoikeuden tuomiopiiriin kuuluvalle 

kunnalle on varattava tilaisuus antaa asiassa lausunto. 
 

Lautamiesten lukumäärä on viimeksi vahvistettu 
oikeusministeriön päätöksellä 28.4.2017 (OM 14/31/2016). 

 

Edellä esitetyn johdosta Tuomioistuinvirasto pyytää 
käräjäoikeuksia (pl. Ahvenanmaan käräjäoikeus) 

arvioimaan lautamiesten tarpeen kokonaismäärän ja 
kunkin tuomiopiiriin kuuluvan kunnan osalta. 

Lukumäärää arvioitaessa tulee ottaa huomioon 
lautamieskokoonpanossa ratkaistavien asioiden määrän 

kehittyminen. Kunnasta valittavien lautamiesten tulee 
mahdollisimman tasapuolisesti edustaa kunnan väestön 

ikä-, elinkeino-, sukupuoli- ja kielijakaumaa. 

 
Tuomioistuinvirasto pyytää myös, että ennen virastolle 

tehtävää esitystä käräjäoikeudet varaisivat 
tuomiopiiriinsä kuuluville kunnille tilaisuuden lausunnon 

antamiseen kunnasta valittavien lautamiesten 
lukumäärän osalta. 

 

Käräjäoikeuksien esitykset pyydetään toimittamaan 
Tuomioistuinvirastolle viimeistään 30.4.2021 mennessä 

osoitteella tuomioistuinvirasto@oikeus.fi Lisätietoja antaa 

erityisasiantuntija Mika Risla mika.risla@oikeus.fi  p. 029 
565 0522 

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1734/17340004
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1734/17340004
mailto:tuomioistuinvirasto@oikeus.fi
mailto:mika.risla@oikeus.fi
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  Ylijohtaja  Riku Jaakkola 

 

 

 

  Erityisasiantuntija Mika Risla 

 

 

 

 

 

 

Tiedoksi 

 Hovioikeudet 

 Kuntaliitto 

 Suomen maallikkotuomarit ry 


