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Vastavalmistuneiden oikeustieteen maistereiden 
vähimmäispalkkasuositus vuodelle 2017 on 4 080 
euroa kuukaudessa. Liiton hallitus nosti suositusta 
viime vuodesta 1,2 prosentilla. Vähimmäispalkka
suositukset perustuvat Lakimiesliiton viimeisimpään 
palkkatutkimukseen, joka on tehty lokakuun 2016  
palkoista. Vara ja oikeusnotaarien vähimmäis
palkkasuositus on 3 164 euroa kuukaudessa.
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Oikeudet muutoksiin pidätetään.

lakimiesliitonkoulutus.fiTalentum Pro on nyt Alma Talent Pro.

YRITYSJURISTI 2017, 29.3.
Yritysjuristipäivästä saat ajankohtaisen tietopaketin yrityslakimiesten käytännön 
kysymyksistä ajankohtaisin teemoin. 

Päivän puhujina yritysjuristit, jotka kertovat yritysjuristin arkisista haasteista 
eri oikeudenaloilla käytännön kokemuksiensa kautta. Kurssilla käydään läpi 
tavanomaisimpia yritysjuristin tehtäviä ja päivän lopuksi keskustellaan  
yrityslakimiehen roolista ja vaikuttamismahdollisuuksia yhtiössä.

Seminaarin asiantuntijat

• Lakiasiainjohtaja Julia Ormio, Amec Foster Wheeler Energia Oy
• Lakiasiainjohtaja Mikko Korttila, Alma Media Oyj
• General Counsel Tiina Lencioni, Marimekko Oyj
• Päälakimies Suvi Sasi-Gouatarbès, Lemminkäinen Infra Oy
• Lakiasiainjohtaja Kaarina Ståhlberg, Posti

547,50 + alv 24 % (Lakimiesliiton jäsenet ja julkinen sektori)
730 € + alv 24 % (normaali hinta)

Mikko Korttila, Julia Ormio

JULKISUUSPERIAATE 
2017,  4.4.
Kuinka julkisuusperiaatetta tulee 
noudattaa kunnallisessa päätöksen-
teossa? 
Milloin tiedonsaantia voidaan rajoittaa? 
Miten ratkaista soveltamistilanteiden 
haasteet käytännössä?

Seminaarissa pureudutaan julkisuus-
periaatetta koskeviin ajankohtaisiin 
soveltamistilanteisiin ja ratkaisujen 
löytämiseen käytännönläheisesti ja 
konkreettisesti.

547,50 € + alv 24 %  
(Lakimiesliiton jäsenet ja julkinen sektori)
730 € + alv 24 % (normaali hinta) 

TERVEYDENHUOLTO- 
JA LÄÄKEALAN 
JURIDIIKKAA 2017, 23.3.
Terveydenhuollon ja lääkealan ajan-
kohtaispäivässä käsitellään ajankoh-
taisia aloja koskettavia lakimuutoksia 
niin sote- ja maakuntauudistuksen, 
hankintalainsäädännön kuin tietosuo-
ja-asioidenkin näkökulmasta. Lisäksi 
yritysten edustajat valottavat näke-
myksiään uudistusten vaikutuksista 
oman alansa arkeen paneelikeskus-
telun muodossa.

547,50 € + alv 24 %  
(Lakimiesliiton jäsenet ja julkinen sektori)
730 € + alv 24 % (normaali hinta)

LAKIMIESLIITON KOULUTUS

Opi kokeneilta  
yritysjuristeilta

Yrityksen riskien- 
hallinnassa auttavat 
hyvät prosessit ja 
työkalut, esimerkiksi 
mallisopimukset.

 – Julia Ormio

Yrityslakimieheksi 
haluavan ei pidä 
mieltyä juridiikkaan 
liikaa, sillä se voi 
tappaa luovuuden ja 
mahdollistajan roolin.

– Mikko Korttila

Parhaat asianajajien memot ovat lyhyitä ja 
ytimekkäitä ja niissä tuodaan riskit selkeästi 
esille. 

– Suvi Sasi-Gouatarbès

Olisi kuitenkin hyvä, jos lähes kaikilla yrityksillä 
olisi ylimmän johdon hyväksymä  
IPR-strategia.

– Tiina Lencioni

Päivi Korpisaari Tuomas Pöysti, Markus Ukkola Jaana Paanetoja, Anu Waaralinna,  
Else-Mai Kirvesniemi, Maria Penttilä

TYÖSUHDEASIOIDEN 
ERIKOISTUMISOHJELMA 
2017, 4.4.–13.12.
Uusi, seitsemänosainen koulutuskokonaisuus 
työsuhteeseen liittyvistä oikeudellisista kysymyk-
sistä työsuhteen elinkaaren eri vaiheissa.

Työsuhdeasioiden erikoistumisohjelma on suun-
niteltu työelämän tarpeita ja sen työoikeudellisia 
vaatimuksia ajatellen. Koulutusohjelmassa lähesty-
tään työsuhdejuridiikan eri osa-alueita työpaikalla 
esiintyvistä ilmiöistä käsin. Se tarjoaa syvällistä tietoa 
niille, jotka haluavat erikoistua työoikeuteen.

Koko ohjelma: 4 300 € + alv 24 % 
(Lakimiesliiton jäsenet ja julkinen sektori)
4 900 € + alv 24 % (normaali hinta)

UUSI 
KOULUTUS-
OHJELMA
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ajankohtaiset 2•2017

JURISTI  
– SINULLA MENEE HYVIN!
Kokosimme viime vuonna ilmestyneistä Juristikirjeen jutuista  
viisi hyvää uutista juristille.

1. Juristeista voi tulla superneuvonantajia, kun he työskentelevät  
keinoälyn kanssa, kertoi huippututkija (Juristikirje, joulukuu 2016).

2. Juristien työllisyys parani kymmenen kuukautta peräkkäin (joulukuu 2016)!

3. Juristien määrä julkisella sektorilla kasvanut (kesäkuu 2016).

4. Juristinaisten asema päättäjäkärjessä parantunut (toukokuu 2016)

5. Juristin palkka nousi kuntasektorilla (kesäkuu 2016)

Jatketaan hyvien uutisten parissa,

Heini Larros 
päätoimittaja

Juristikirje on keskiviikkoisin ilmestyvä uutiskirje. Voit lukea ja tilata sen osoitteesta pro.almatalent.fi.

JURISTIKIRJEEN POIMIMIA  
UUSIA JURIDIIKAN TERMEJÄ
1. PRIIPS

2. Delaware flip

3. GDPR

FAKTA
Rikostenehkäisyohjelmat nostivat myös koulutustasoa. 
Lisää Juristikirjeessä.

MAINOS

MAINOS

Tilaa Juristikirje: pro.almatalent.fi/#suomenlaki
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VIIKON TAPAUKSET
Asiantuntijoiden kommentoimat merkittävät oikeus- 
tapaukset. Ajankohtainen oikeustapaus piirun verran 
syvällisemmin.

1. MAO:55/17 
Vertaisverkkotapauksessa  
hyvällä todistelulla on merkitystä.

2. KKO:2017:4 
Vaikeutuuko oppisopimuspaikan saaminen?

3. KKO:2017:2 
Lunastuslausekkeen rajat. 

äänestää kaikissa vaaleissa aina juristia.

JURISTIKIRJEEN LUKUNURKKA, VASTAUKSIA JURISTIKIRJEEN KYSELYSSÄ

on suurimmaksi osaksi onnellinen  
työssään juristina.13 %

odottelee eläkepäiviä,  
koska ei ole onnellinen työssään juristina.4 %48 %



PÄ Ä K I R J O I T U S

Isoin muutos uudessa avioliittolaissa  
on kuitenkin se, että pääsee naimisiin.

Nyt pääsee naimisiin

MAALISKUUN ENSIMMÄINEN PÄIVÄ 2017 

jää muistiin päivänä, jolloin suomalaisten yhden-

vertaisuus lain edessä lisääntyi. Nyt kaikki aikui-

set suomalaiset saavat luvan mennä naimisiin. Toki 

homot ja lesbot ovat ennenkin saaneet mennä 

naimisiin, mutta eivät rakastettujensa kanssa. 

Lakimiesliitto kannatti tasa-arvoista avioliitto-

lakia, kuten myös monet oikeustieteen professorit, 

koska laki edistää yhdenvertaisuutta ja syrjimättö-

myyttä.

Aiemmin mies- ja naisparit ovat voineet solmia 

rekisteröidyn parisuhteen. Sen muuttamista avio-

liitoksi voi hakea omasta maistraatista yhdessä 

puolison kanssa. Vanhat rekisteröidyt parisuhteet 

voivat myös jäädä voimaan, jos niin haluaa.

Tasa-arvoinen avioliittolaki nostatti aikanaan 

suuret tunteet, joihin vedettiin mukaan myös lap-

set. Vastustajien mukaan aito avioliitto oli sellainen, 

joka tuotti biologisesti aidon lapsiperheen. Tällai-

sissa ydinperheissä ei enää nykypäivänä elä yhtä 

suuri enemmistö lapsista kuin menneisyydessä. 

Nykyisin 22 prosenttia suomalaisista perheistä on 

yksinhuoltajaperheitä, 9 prosenttia perheistä on 

uusperheitä, yhä useampi on naimisissa useita 

kertoja ja yhä kasvava osa lapsista syntyy avioliiton 

ulkopuolella. Lisäksi joka viides suomalainen paris-

kunta kohtaa tahatonta lapsettomuutta. Kun tämä 

vielä yhdistetään Suomen alati laskevaan synty-

vyyteen, voi tasa-arvoisen avioliiton vastustaminen 

näyttää jopa Suomen kasvun jarruttamiselta.

Tasa-arvoisen avioliittolain ansiosta myös avo-

liiton määritelmä muuttuu, mikä vaikuttaa sosiaali-

etuuksiin. Tavoitteena on ollut, että eri ja samaa 

sukupuolta olevia avopareja kohdeltaisiin sosi-

aaliturvaa koskevassa lainsäädännössä yhden-

vertaisesti. Esimerkiksi samaa sukupuolta olevat 

kämppä kaverit voivat joutua selvittämään suhdet-

taan Kelaan, jos he eivät halua tulla kohdelluksi 

avopuolisoina. On kiintoisaa nähdä, miten Kela 

alkaa soveltaa uutta avoliiton määritelmää. 

Itse muutin opiskeluaikana miespuolisen kave-

rin kanssa vuokra-asuntoon, ja Kela epäsi asu-

mistuet. Todistin pyytämättä ja oma-aloitteisesti, 

että emme asu avoliitossa. Kirjoitin selvityksen, 

jossa kerroin muun muassa erillisistä vessapaperi-

rullista ja jääkaapin hyllyistä, ja että miespuolinen 

kämppikseni nukkuu eri sängyssä kuin minä. Vali-

tus, jonka tekstin todistivat oikeaksi useat Tam-

pereen yliopiston professorit, meni läpi ja saimme 

oikeuden mukaiset Kela-päätökset.

Isoin muutos uudessa avioliittolaissa on kui-

tenkin se, että pääsee naimisiin. Lukemattomat 

mies- ja naisparit eri puolilla Suomea saavat vih-

doin yhdenvertaiset oikeudet lain edessä ja pää-

sevät avioliittoon. Itse en ole koskaan ollut naimi-

sissa, joten en tiedä avioliiton ihanuudesta, mutta 

onnea kaikille naimisiin meneville tasa-arvoisesti ja 

yhtä paljon. 

mia.paju@lakimiesliitto.fi

MIA PAJU
viestintäasiantuntija

OIKEUS JA KOHTUUS
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pro.almatalent.fi/#suomenlaki

Lainsäädäntö, oikeuskäytäntö, esityöt ja kirjallisuus – yhdellä haulla löydät 
kattavasta  tietokannasta tarvitsemasi tiedon, aina ajantasaisena. Suomen Laki on 
välttämätön työkalu sinulle, joka tarvitset työssäsi oikeudellista informaatiota.

PYSY AJAN TASALLA. Saat arkisin sähköpostiisi Säädös- ja tapausseuranta- 
palvelu -koosteen. Valitse oikeudenalat, joita haluat seurata, ja klikkaa suoraan 
uuteen tietoon.

RÄÄTÄLÖI. Kerää Omaan salkkuun kaikki se, mitä tarvitset usein.

LAAJENNA PALVELUA. Voit hankkia käyttöösi huippuasiantuntijoiden 
 kommentaariteokset ja kattavan valikoiman muuta ammattikirjallisuutta.

Hinta alkaen 54,70 €/kk – tutustu veloituksetta pro.almatalent.fi/#suomenlaki

SUOMEN LAKI

Kokeile Suomen Lakia  
diginä veloituksetta

ESITYÖT

OIKEUS-
KÄYTÄNTÖ

KIRJALLISUUS

LAINSÄÄDÄNTÖ



RÄTT OCH SKÄL

L E D A R E

Den nya äktenskapslagens största och 
viktigaste yttring är att alla kan gifta sig.

Alla kan gifta sig

FÖRSTA MARS 2017 går till historien som den 

dag då finländarnas likställdhet inför lagen tog 

ett stort steg framåt: Nu kan och får alla vuxna 

finländare gifta sig. Visst har homosexuella män 

och kvinnor kunnat ingå äktenskap redan tidi

gare, men inte med varandra. Juristförbundet och 

många juridikprofessorer stöder en jämlik äkten

skapslag eftersom den främjar jämställdhet och 

motverkar diskriminering. 

Hittills har samkönade par kunnat ingå regist

rerat partnerskap. Par som lever i registrerat part

nerskap kan från och med nu ändra partnerskapet 

till äktenskap hos den egna magistraten. Man kan 

även välja att fortsätta leva i registrerat partner

skap. 

När det begav sig väckte förslaget till jämlik 

äktenskapslag starka känslor och barnens ställ

ning togs ofta upp i diskussionen. Motståndarna 

hävdade att ett äktenskap bör kunna ge upphov 

till en så kallad biologisk barnfamilj. Andelen barn 

som lever i kärnfamiljer är inte lika stor som förr: 

22 procent av de finländska familjerna är ensam

försörjarfamiljer, 9 procent är ombildade famil

jer och allt fler barn föds utom äktenskapet. Allt 

fler finländare gifter om sig och ungefär 20 pro

cent av alla par drabbas av ofrivillig barnlöshet. 

Detta i kombination med den sjunkande nativite

ten kan få motståndet mot en jämlik äktenskaps

lag att framstå som hämmande av befolkningsut

vecklingen. 

 Den jämlika äktenskapslagen medför vissa 

förändringar av definitionen partnerförhållande, 

vilket inverkar på de sociala förmånerna. Målsätt

ningen är och har varit att bemöta och behandla 

par av olika och samma kön likvärdigt i den soci

ala lagstiftningen. Samkönade sambor och 

boende i samma hushåll har tvingats förklara sin 

situation för FPA för att undvika att bli betraktade 

som par. Det blir intressant att se hur FPA tilläm

par den nya definitionen av partnerförhållande.

Under studietiden flyttade jag in i en hyreslä

genhet tillsammans med en manlig vän, vilket ledde 

till att FPA nekade oss bostadsstöd. Jag författade 

självmant och på eget initiativ en utredning om att 

vi inte är ett par. I utredningen nämnde jag bland 

annat att vi har separat toalettpapper och egna hyl

lor i kylskåpet och att vi sover i olika sängar. Utred

ningen som bestyrktes av flera professorer vid Tam

merfors universitet godkändes av FPA, vilket ledde 

till att FPA omprövade sitt beslut.  

 Den nya äktenskapslagens största och vik

tigaste yttring är att alla kan gifta sig. Ett stort 

antal samkönade par runt om i Finland blir äntli

gen likställda med och får samma rättigheter som 

andra par. Eftersom jag aldrig har varit gift kan jag 

inte uttala mig om äktenskapets fördelar, men jag 

vill önska alla som ingår samkönade och olikkö

nade äktenskap lycka till på färden! 

mia.paju@lakimiesliitto.fi

MIA PAJU
Juristförbundets kommunikationsexpert
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SUOMALAINEN LAKIEN PERUSTUSLAILLISUUDEN 
VALVONNAN MALLI ON OMINTAKEINEN MUTTA 
TOIMIVA. SILTI SITÄKIN OLISI SYYTÄ KEHITTÄÄ. 

H
elsingin yliopis
ton valtiosääntö
oikeuden professori 
Tuomas Ojanen ja 
perustuslakivalio
kunnan puheen

johtajana vuosina 2003–2011 toiminut 
Kimmo Sasi eivät vaihtaisi suoma
laista laillisuusvalvonnan järjestelmää 
perustuslakituomioistuintyyppiseen 
ratkaisuun. Eduskunnan perustus
lakivaliokuntaan pohjaava suomalainen 
järjestelmä ei toki heistäkään ole ongel
maton, sillä sitä vaivaavat ali resursointi, 
ylikorostunut pyrkimys konsensuspää
töksiin ja siitä johtuva keskustelun ja 
vastakkaisten mielipiteiden dialogin 
puute. Molemmat vahvistaisivat tuo
mioistuinten harjoittamaa lakien jälki
käteistä valvontaa.

Laillisuusvalvonnan prosessiin koh
distuva kritiikki on asiantuntijoiden 
mukaan peruja perustuslakikontrollin 

voimistumisesta tällä vuosituhannella. 
Kaikki eivät myöskään ole huomanneet, 
että perustuslain ja perusoikeuksien tul
kitsemisen pelivara on kaventunut Suo
men solmimien sopimusten vuoksi. 

Monen toimijan järjestelmä
Professori Tuomas Ojasen mielestä 
suomalaisessa laillisuusvalvonnassa 
yhdistyvät ainutlaatuisella tavalla 
sekä etu että jälkikäteinen valvonta. 
Meillä valvotaan lakiehdotusten ja 
hyväksyttyjen lakien perustuslain
mukaisuutta sekä sopusointua ihmis
oikeusvelvoitteiden kanssa. Lisäksi pro
sessiin osallistuvat useat eri toimijat. 

– Valtioneuvoston alaisessa lain
valmistelussa pyritään perustuslain
mukaisuuteen, ja myös oikeuskansleri 
toteuttaa omaa tehtäväänsä. Eduskun
nassa keskeisessä roolissa on perustus
lakivaliokunta, joka käyttää tarvittaes sa 
ulkopuolisia asiantuntijoita. Myös 

puhemiehellä ja puhemiesneuvostolla 
on oma merkityksensä, Ojanen listaa. 

– Kun valiokunta on antanut lau
suntonsa, jää sen näkemysten toteut
taminen mietintövaliokunnille. Myös 
tasavallan presidentillä on tiettyjä val
tuuksia lain vahvistamisvaiheessa. 
 Tuomioistuimilla on lisäksi oikeus 
perustuslain 106 pykälän perusteella 
olla noudattamatta lakia, joka on ilmei
sessä ristiriidassa perustuslain kanssa, 
eli ne voivat valvoa lakien perustus
lainmukaisuutta yksittäisten oikeus
juttujen tasolla.

Monissa maissa, kuten Saksassa, 
perustuslaillisuuden valvonta on kes
kitetty yhdelle tuomioistuimelle. Oja
sen mielestä mallin suurin puute on, 
että ongelmiin reagoidaan pääsään
töisesti vasta lakien tultua voimaan – 
usein vuosien viiveellä. 

– Toki kaikkien läntisten demokra
tioiden lainsäätämisprosesseissa pyri

SUOMEN
MALLI
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VALTIONEUVOSTON 
ALAISESSA 

LAINVALMISTELUSSA 
pyritään perustuslain
mukaisuuteen. Myös 

oikeuskansleri toteuttaa 
omaa tehtäväänsä.

VALIOKUNNAN 
NÄKEMYSTEN 

TOTEUTTAMINEN
jää mietintö valio

kunnille. Myös 
tasavallan presidentillä 

on valtuuksia.

EDUSKUNNASSA 
keskeisessä roolissa on 
perustuslakivaliokunta, 

joka käyttää tarvittaes sa 
ulkopuolisia asiantuntijoita. 

Myös puhemiehellä ja 
puhemiesneuvostolla on oma 

merkityksensä.
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tään tarkastelemaan myös valmis
teltavien lakien perustuslaillisuutta. 
Tuomioistuinkontrollia soveltavissa 
maissa on kuitenkin ilmennyt poli
tiikan ja oikeuden välillä suurempia 
komplikaatioita kuin meillä.

Kotimaiset kipupisteet
Suomalaisen järjestelmän perusristi
riidan aiheuttaa pelkästään se, että 
perustus lakivaliokunta on koottu 
 kansanedustajista eduskunnan poliit
tisten voimasuhteiden mukaisesti. 

– Jäsenet ovat saaneet äänestäjiltään 
poliittisen mandaatin, josta he joutu
vat luopumaan valiokunnan istuntoon 
tullessaan. Tästä huolimatta valiokunta 
suoriutuu mielestäni hyvin, vaikka toki 
työ edellyttää jäseniltä taiteilua. 

Ojanen ei näe, että valiokunnan par
lamentaarisuus toisi päätöksille eri
tyistä demokraattista legitimiteettiä – 
varsinkin, kun valiokunnassa pyritään 
väistämään politikoinnin leimaa näyt
tämällä suorastaan kouristuksenomai
sesti yksimieliseltä ulospäin. 

– Valiokunnan käsittelemät oikeu
delliset kysymykset ovat usein niin 
vaikeita, että tuomioistuimissa niistä 
yleensä äänestettäisiin. Esimerkiksi ne 
KKO:n tai KHO:n päätökset, joissa on 
sovellettu perustuslain pykälää 106, 
ovat olleet lähes säännönmukaisesti 
äänestysratkaisuja.

Resursseja  
ja roolien selkeytystä
Miten suomalaista järjestelmää voisi 
sitten parantaa? Ensimmäiseksi Oja

nen puuttuisi ministeriöiden aliresur
sointiin, joka on keskeinen syy lain
valmistelun kangerteluun.

– Oikeuskanslerille menevät kan
telu ja laillisuusvalvontaasiat pitäisi 
keskittää eduskunnan oikeusasia
miehelle, jolloin oikeuskanslerin roo
lia voitaisiin kehittää ylimmän oikeu
dellisen neuvonantajan ja konsultoivan 
 kruununjuristin suuntaan. 

– Ainakin perustuslakivaliokunnan 
menettelyä olisi kehitettävä. Pitkällä 
tähtäimellä voisi harkita sen irrotta
mista eduskunnan valiokuntalaitok
sesta erilliseksi neuvostotyyppiseksi 
instituutioksi, jossa olisi parlamen
taarikkojen lisäksi oikeudellisia asian
tuntijoita ja akateemisia henkilöitä.

Jälkikäteisvalvonta tehostuisi Ojasen 
mielestä, kun perustuslain 106 pykä
lästä poistettaisiin ilmeisyyskriteeri. 

– Nyt laissa olevan ’ilmeinen risti
riita’ ilmaisun muuttaminen pelkäksi 
’ristiriidaksi’ antaisi oikeusistuimille 
perustuslain osalta yhtä vahvat työ
kalut kuin niillä on EUoikeuden ja 
ihmisoikeussopimusten suuntaan.

Entä perustuslaki
tuomioistuin?
Ojanen hämmästelee viimeaikaista 
keskustelua, jossa ennakkovalvonta 
nähdään riesana ja yhteiskunnallisten 
uudistusten esteenä. Toisaalta myös 
järkevää ja perusteltua keskustelua 
käydään enemmän kuin ennen.

– Sävyt ja painotukset ovat muut
tuneet kummallisiksi siihen nähden, 
kuinka pitkä perustuslakiin tukeutu
misen perinne meillä on. Vielä vuosi
tuhannen alussa pyrimme olemaan 
perus ja ihmisoikeusasioiden edellä
kävijä, nyt haetaan sitä alinta tasoa, 
joka olisi vielä sitoumusten mukainen.

Keskusteluun on tuotu myös ajatus 
siitä, että nykyinen järjestelmä korvat
taisiin saksalaiseen tapaan perustus
lakia tulkitsevalla tuomioistuimella. 

– Sillä ei kuitenkaan poistettaisi 
lakien valmisteluun liittyviä ongelmia. 
Vierastan myös sitä, että tuomioistuin 
alkaisi abstraktilla tasolla selvitellä val
misteilla olevien lakien perustuslain
mukaisuutta. Tuomioistuinten teh
tävä on ratkoa oikeusjuttuja ja miettiä 
niiden kontekstista perustuslaki
kysymyksiä. 

Perusristiriidan 
aiheuttaa jo se, 

että perustuslaki
valiokunta 
on koottu 

kansanedustajista 
eduskunnan 
poliittisten 

voimasuhteiden 
mukaisesti. 

Traditiosta painoarvoa
Suomalaisen järjestelmän kritiikin taustalla on sen lyhyt perinne. Kimmo Sasi 
muistuttaa, että Yhdysvalloissa korkeimpaan oikeuteen tukeutuva järjestelmä 
on toiminut jo yli 200 vuotta. 

– Vaikka tuomarien valinta on iso poliittinen kysymys, päätösten laatu ja 
perustelut ovat todella korkeatasoista juridiikkaa. Anglosaksinen käsittelytapa 
avaa aidosti, millaiseen filosofiseen ajatteluun ja päättelyyn ratkaisu perustuu.
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– En myöskään näe, että amerikka
laisesta järjestelmästä kannattaisi ottaa 
mallia. Se, mikä toimii jättimäisessä ja 
heterogeenisessa liittovaltiossa, ei vält
tämättä sovellu pieneen ja homogeeni
seen yhteiskuntaamme. USA:ssa kor
keimman oikeuden tuomarien valinta 
on äärimmilleen politisoitunut, ja sikä
läinen valtiosääntöoikeuden keskus
telu näyttää keskittyvän korkeimman 
oikeuden sopivaan rooliin ja siihen, 
onko se liian politisoitunut vai ei.

Laadukkaampaan prosessiin
Kimmo Sasi arvioi hänkin, että suoma
lainen perustuslain valvontajärjestelmä 
toimii yleisesti ottaen hyvin.

– Vahva ennakkokontrolli estää 
perustuslain vastaisten lakien säätä
misen, ja parlamentaarinen valiokunta 
on selvästi vahvempi auktoriteetti kuin 
esimerkiksi laintarkastuslautakunta, 
joka antaisi perustuslainmukaisuu
desta lausuntoja. 

Tuomioistuimille annettu jälki
valvontatehtävä on sekin välttämätön. 

– Tuomioistuimet voisivat kuitenkin 
ottaa vahvemman roolin. Olisi syytä 
pohtia, rajoittaako perustuslain 106 
pykälän ilmeisyysvaatimus liiaksi nii
den toimivaltaa. Toisaalta on ongelma, 
jos ennakko ja jälkivalvonnassa syn
tyy ristiriitaisia päätöksiä, Sasi sanoo.

Koska myös korkeimmat tuomio
istuimet kunnioittavat perustuslaki
valiokunnan päätöksiä, tulisi sen 
 ratkaisuprosessin olla mahdollisim
man laadukas. Valiokunnan menet
tely on kuitenkin Sasista heikompaa 
kuin tuomioistuimissa. Yksi syy on 
ajan puute, sillä käsittelyyn tuodaan 
liian paljon asioita ’varmuuden vuoksi’.

– Valiokuntaan pitäisi päästää vain 
merkittäviä perustuslaillisia ja perusoi
keuksiin liittyviä kysymyksiä. Käsitte
lyn pitäisi olla kuten tuomioistuimissa 
vastakkaisten mielipiteiden dialogia. 
Nyt lähinnä pyydetään asiantuntijoilta 
nopeasti annettuja lausuntoja, joista 
sitten poimitaan sopivia lauseita ilman 
kunnollista keskustelua, Sasi kärjistää. 

Laki  
ennen mua 
syntynyt...
Tuomas Ojanen arvioi, että 
Suomen perustuslain vuonna 
2000 tapahtunutta päivitystä 
keskeisempiä lainsäädän-
nön merkkipaaluja ovat olleet 
Euroopan ihmisoikeussopi-
muksen voimaantulo 1990, 
hallitusmuodon perusoikeus-
säädösten kokonaisuudistus 
ja EU-jäsenyys 1995. 

– Niiden vaikutuksesta 
ihmisten perusoikeudet kir-
joitettiin Suomessa uusiksi ja 
oikeusjärjestys eurooppalais-
tettiin, Ojanen sanoo.

– Tämänhetkinen keskus-
telu johtuu osittain siitä, että 
osa poliitikoista ja oikeustie-
teilijöistä ei ole vieläkään päi-
vittänyt itseään oikeusjärjes-
telmän eurooppalaistumiseen 
ja kansainvälisten ihmisoikeus-
velvoitteiden voimaantuloon 
– ja siihen että mahdollisuutta 
tulkita perustuslakia puhtaasti 
kansallisista lähtökohdista ei 
yleensä enää ole varsinkaan 
perusoikeuksien osalta.

– Laatua heikentää myös päätös
ten perustelujen suppeus, joka johtuu 
pyrkimyksestä konsensuspäätöksiin. 
Usein on helpointa poistaa kaikki yli
määräinen ja kirjata vain se, mikä on 
pakko sanoa.

Valiokunnan työn – ja koko suoma
laisen lainsäädännön – laatu on Sasin 
mielestä joka tapauksessa parantu
nut valtavasti viime vuosikymme
ninä. Vielä 1980luvulla valiokunta 
keskittyi arvioimaan, pitikö laki sää
tää perustus lainsäätämisjärjestyksessä.

– Käsittely oli myös puoluepoliit
tisempaa, ja perinteinen oikeisto–
vasemmistojako näkyi. Tämän vuosi
tuhannen puolella on päästy siihen, että 
esityksiä pyritään arvioimaan perusoi
keuksien ja niiden rajoittamisen lähtö
kohdista. Keskustelu voi olla arvovärit
teistä, mutta puoluepoliittista se ei ole.

Valiokunta vai tuomioistuin?
Keskustelu perustuslakituomioistui
men tarpeellisuudesta käynnistyy Sasin 
mielestä aina, kun perustuslakivalio
kuntaan ollaan jollakin tavalla tyyty
mättömiä. Tuomioistuimen ehdotta
minen on helpoin vaihtoehto. 

– Ehdottaminen on helppoa, kun 
ei tarvitse miettiä, mitä se merkitsee. 
Silloin voi ainakin sanoa esittäneensä 
vaihto ehdon.

Tämän hetken tyytymättömyys 
kumpuaa joidenkin tutkijoiden esittä
mästä kritiikistä hallituksen suunnitel
mia kohtaan. Tällöin annetaan helposti 
mielikuva, että kaikki on perustuslain 
vastaista.

– Perustuslakikontrolli on vahvis
tunut voimakkaasti tällä vuosituhan
nella, mikä vaikuttaa sekin osaltaan 
keskusteluun. Lisäksi jo lähtökohtai
sesti epäluottamusta herättää se, että 
poliittinen valiokunta tekee oikeudelli
sia ratkaisuja, varsinkin kun vastaavaa 
järjestelmää ei ole muualla. Kritiikin 
taustalla on myös valiokunnan lau
suntojen perustelujen suppeus. Hyvät 
perustelut lisäisivät luottamusta pää
töksiin. ■
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Kaivos oli ja on edelleen ympäristöviranomaisten erityistarkkailussa. Viime vuoden 
keväällä annettujen Vaasan hallinto-oikeuden päätöksiin perustuen yhtiön on haettava 
kaivostoiminnalle uusi ympäristö- ja vesitalouslupa. Muutoin kaivos ei voi jatkaa 
toimintaansa.

ympäristöministeriön kansliapäällikkö hannele pokka | pokan mietteet -blogi 13.2.2017

Valinnanvapauslaki 
lausuntokierroksella
Sote-uudistukseen liittyvä luonnos valinnanvapauslaista on lau-
suntokierroksella 28.3.2017 saakka. Lausuntoa pyydetään muun 
muassa Manner-Suomen kunnilta, kuntayhtymiltä sekä muilta 
sosiaali huollon ja terveydenhuollon palvelujen tuottajilta. Myös 
muut voivat antaa lakiluonnoksesta lausuntonsa.

Lakiluonnosta täsmennetään kevään aikana. Tarkennukset 
liittyvät muun muassa maakunnan velvoitteisiin ohjata ja seu-
rata asiakas- ja maksusetelijärjestelmää. Säännösten tarken-
tamisella pyritään siihen, että maakunnalla on riittävät keinot 
turvata sosiaali- ja terveyspalvelut ja että ihmisten yhdenvertai-
suus toteutuu palveluissa. Lisäksi halutaan varmistaa asiakkaan 
oikeusturvaa ja selkeyttää palvelutuottajien asemaa. 

Lainsäädäntö asiakkaan valinnanvapaudesta valmistellaan 
osana sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistusta. Tavoitteena on, 
että valinnanvapaus lisäisi asiakkaan vaikutusmahdollisuuksia, 
nopeuttaisi palveluun pääsyä, vahvistaisi peruspalveluja sekä 
parantaisi palvelujen laatua ja kustannusvaikuttavuutta. Lakia 
sovellettaisiin maakunnan järjestämisvastuulle kuuluvaan jul-
kisesti rahoitettuun sosiaali- ja terveydenhuoltoon. Valinnan-
vapauslain on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2019. 

Kyselyyn voivat osallistua kaikki Otavamedia OMAn 
tuottamien lehtien lukijat. Voit osallistua kyselyyn 
jokaisen ilmestyvän numeron yhteydessä, mutta 
vain yhdellä vastauksella lehden numeroa kohden. 
Kysely ja arvonta koskevat lehtiä, jotka ilmestyvät 
kevätkaudella 2017. Palkinnon arvontaan osallistuvat 
kaikki vastanneet. Palkinto arvotaan 2.6.2017. 
Voittajalle ilmoitetaan sähköpostitse tai kirjeitse.

Mistä haluaisit lukea jatkossa 
Lakimiesuutisista? Mikä on 
mennyt hyvin, missä taas olemme 
epäonnistuneet? Vastaa lyhyeen 
verkkokyselyyn osoitteessa 
lukijakysely.fi/lakimiesuutiset.

Vastaaminen vie alle viisi minuuttia ja 
onnistuu myös mobiilissa. Vastanneiden 
kesken arvotaan Pauligin Cupsolo ByMe 
-kapselilaite ja siihen sopivia kaakao- ja 
kahvijuomakapseleita.

Anna palautetta lehdestä  
ja voita kahvikone

Perustuslakiesite 
viittomakielellä
Suomi100-juhlavuoden kunniaksi oikeus-
ministeriö, eduskunta ja Kuurojen Liitto 
 julkaisivat yhteistyössä päivitetyn perustus-
laista kertovan esitteen viittomakielellä. Esite 
löytyy oikeusministeriön YouTube-kanavalta 
sekä suomalaisella että suomenruotsalaisella 
viittomakielellä. 
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Tuomioistuimia 
työllistäviä riidattomia 
velka- asioita aiotaan 
keskittää kahdeksaan 
käräjäoikeuteen.

PO L I I S I PÄÄ L L I KKÖ

8 Bisneksen  
tekemisen taito
Suomen asuntokanta vanhenee vauhdilla. Korjausvelkaa on silläkin 

sektorilla melkoisesti. Tämän ovat monet remonttiyritysten myynti

miehet huomanneet ja niinpä he ottavat puhelimitse yhteyttä oma

kotikiinteistöjen omistajiin ja tarjoavat ilmaista kartoituskäyntiä. 

Paikalliset yritykset markkinoivat itseään myös tiedotusvälineissä 

ja saavat sitä kautta yhteydenottoja remonttia suunnittelevilta. 

 Joidenkin mielestä paikallisuus tuntuu luotettavammalta.

Eräs iäkkään omakotitalon omistava tuttavani oli huolissaan 

talonsa hormien kunnosta ja otti yhteyttä paikalliseen yrittäjään, 

joka tuntui varsin luotettavalta ja osaavalta. Sovittiin tapaaminen, 

ja työnjohtaja saapui paikalle työvälineidensä kanssa. Luvassa oli 

muun muassa hormien kuntoarvio.

Tultuaan katolta työnjohtaja ryhtyi tekemään tarjousta. 

Tehtyään hetken laskelmiaan hän kertoi, että kyseisten kahden 

hormin massaus maksaa noin 4 000 euroa. Tuttavani kertoi, että 

tässä vaiheessa tarjouksen tekijä piti pienen tauon. Hän kertoi 

vasta myöhemmin ymmärtäneensä, että työnjohtaja halusi vähän 

kuulostella sitä, minkälaisia reaktioita tämä herättäisi. Kun mitään 

erityistä ei tapahtunut, kerrottiin tarjouksen tarkaksi hinnaksi 

3 600 euroa.

Seuraavaksi avattiin tarjouksen sisältöä vähän tarkemmin. Ensin 

suojataan huonetilat ja sitten irrotetaan takkasydämet. Sen jälkeen 

hormit puhdistetaan erityisellä harjauslaiteella ja kuvataan vielä tar

kemmin. Hormien sisukset päällystetään erikoismassalla, jota kuluu 

kymmenen säkkiä ja jonka kokonaishinta on 800 euroa. Kerroksia 

tulee jopa kuusi kappaletta. Sitten takkasydämet laitetaan paikal

leen ja siivotaan jäljet. Asiakkaalle tuli sellainen käsitys, että työ vie 

useita päiviä, kun massan pitää välillä antaa kuivua. Niinpä sopimus 

alle kirjoitettiin.

Sovittuna aamuna työporukka saapui paikalle ja työt lähtivät 

käyntiin. Talon omistaja seurasi työn etenemistä ja kaikki tuntui 

olevan kunnossa. Iltapäivän puolella työmiehet alkoivat viimeistellä 

työtään ja koota tavaroitaan. Kun asiakas ihmetteli tätä, hänelle 

kerrottiin, että työ on valmis. ”Mutta eihän tähän laitettu kuin yksi 

kerros massaa”, sanoi asiakas. ”Mutta se on hyvin paksu kerros”, 

sanottiin. Kun erikoismassaa oli kulunut vain alle puolet kerro

tusta, asiakas vaati hinnan alennusta. Mutta vaatimus tyrmättiin 

kokonaisurakkaperusteella. Tässä olisi varmaan ollut juristille työtä, 

mutta asiakas ei jaksanut lähteä riitelemään, kun työ kuitenkin 

tuntui onnistuneen. Luvattua kuntoarviota hän ei kuitenkaan kos

kaan saanut. Oliko syy siinä, että arvion mukaan mitään massausta 

ei olisikaan tarvittu, se jäi arvoitukseksi.

Huonommin kävi eräälle naapuruston asukkaalle, joka oli teh

nyt kattoremonttisopimuksen ovelle tulleen tarjokkaan kanssa ja 

maksanut osan edullisesta kauppahinnasta etukäteen. Vanha katto 

purettiin ripeästi, mutta uutta kattoa jouduttiin odottamaan koko 

kesä. Onneksi se tuli kuitenkin ennen syyssateita. Sitä en tiedä, 

kuka sen lopulta teki ja kuka maksoi. 

Lakimiesliiton senioreiden 
tutustumismatka 

Anjalan kulttuuri- ja 
teollisuushistoriaan

Tiistaina 16.5.2017 

Ohjelma:

klo 08.45 Lähtö Kiasman edestä Helsin

gistä Liikenne Seppälän tilausajobussilla

11.00–11.30 Tutustuminen Anjalan puu

kirkkoon oppaan johdolla 

11.30–12.30 Tutustuminen Ankka purhan 

kulttuuripuistoon ja Alvar  Aallon suunnit

telemaan asuntoalueeseen

12.30–13.45 Ruokailu Inkeroisten klubilla 

13.45–15.30 Tutustuminen Ankka

purhan teollisuusmuseoon ja  Museotalo 

 Warpuseen

15.45–17.00 Tutustuminen Kirkkovuoren 

hautausmaahan Anjalassa

17.00–18.30 Paluu Helsinkiin

Ilmoittautumiset 3.5.2017 mennessä 

 Lakimiesliiton nettisivujen kautta:  

www.lakimiesliitto.fi/tapahtumat 

sähkö postilla palvelut@lakimiesliitto.fi 

tai puhelimitse 09 8561 0300.

Omakustanteisen matkan hinta on 

ainoas taan 50 euroa. Matka vahviste

taan maksamalla 50 euroa Lakimiesliiton 

tilille Danske Bank FI47 8000 1402 0444 17. 

 Maksun yhteyteen viesti: senioreiden 

matka 16.5.2017.

Mukaan mahtuu 45 henkilöä.  

Matkan kesto 10,5 tuntia.
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Nykymallia voi kyllä kritisoida monella tavalla, mutta valmennuskurssit eivät ole ongelmien 
syy vaan korkeintaan seuraus. Mediahypetys kurssien välttämättömyydestä vain kasvattaa 
ongelmaa, jota se yrittää kritisoida.

lakimiesliiton hallituksen opiskelijaedustaja ville laakso | oikkarit-blogi 15.2.2017

– USEIN OIKKAREIDEN HAKEMUKSET ovat 
lähes identtisiä, mikä luo haasteita valintaprosessiin, 
kertoo Markkinointi- ja HR-päällikkö Sara Tyynysniemi 
Hästö & Co:lta. Persoonallinen hakemus kiinnittää Tyy-
nysniemen huomion.

Ensimmäisen oman alan työpaikan saanti edellyttää 
hakijalta aktiivisuuta. 

– Jos hakijalla ei ole aiempaa työkokemusta, voi 
suoraan omalle alalle pääseminen olla haastavaa. Täl-
löin hakemuksessa kannattaa korostaa muiden reittien 
kautta kertyneitä taitoja, Tyynysniemi neuvoo. 

Kun hakijan osaaminen ja kokemus vastaavat firman 
sillä hetkellä etsimää profiilia, tulee haastattelun aika. 

– Haastatteluun kutsutut hakijat ovat osaamisel-
taan sopivia, joten haastattelussa kiinnitän huomi-
ota hakijan persoonaan. Jotta tiimit olisivat mahdol-
lisimman vahvoja, tarvitaan niihin erilaisia persoonia. 
Valituksi tulevat ne henkilöt, jotka sopivat par-
haiten osaksi yrityksen sen hetkistä työyhteisöä, 
 Tyynysniemi kertoo rekrytointipäätökseen vaikutta-
vista  seikoista. 

Kaikenlainen työkokemus  
antaa valmiuksia työelämään
Työantaja ei hae pelkästään parasta hakijaa, vaan hyvien 
hakijoiden joukosta valitaan kuhunkin tehtävään sopivin.

Innostus ja motivaatio saa näkyä
Oikeustieteen opiskelijoilla teetettiin viime vuoden lopulla 
työkysely, josta kävi ilmi huoli työllistymisestä. Avoinna 
oleviin paikkoihin voi tulla satoja hakemuksia. Kysyimme 
asiantuntijoilta vastauksia opiskelijoita askarruttaviin 
kysymyksiin työnhausta.
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Vuonna 2017 oikeustieteellisiin tiedekuntiin valitaan 
Suomessa yhteensä 536 uutta opiskelijaa, joista 403 
valitaan ensikertalaiskiintiössä. 536

– Hyvä ja erottuva hakemus on sellainen, joka tuo haki-
jan persoonan positiivisella tavalla esiin. Innostus ja motivaatio 
saavat näkyä, ja hakemuskirje on tärkeää räätälöidä kyseiseen 
tehtävään sopivaksi, sanoo Castren & Snellmanin henkilöstön 
kehittämispäällikkö Jenni Marko. 

Castrén & Snellmanille ei ole Markon mukaan mahdollista 
päästä töihin ilman kokemusta. 

– Nuorempienkin harjoittelijoiden työtehtävät ovat sen ver-
ran vastuullisia, että työelämän perustaidot on hyvä olla opit-
tuna. Oman alan työkokemusta emme tietenkään edellytä, 
vaan kaikki työkokemus on arvokasta. Hakijalle on eduksi, jos 
hän on aiemminkin mennyt rohkeasti epämukavuusalueelle ja 
osoittanut erilaisissa tilanteissa oma-aloitteisuutta, luovuutta 
tai vastuullisuutta, Marko kertoo.

Työnhaku on Markon mukaan taito jossa voi kehittyä. Aina 
voi pyytää palautetta myös rekrytoijilta. 

– Omien vahvuuksien tunnistaminen auttaa, samoin 
 rohkeus olla oma itsensä joskus jännittävissäkin haastattelu-
tilanteissa. Joskus auttaa myös se, että on oikeassa paikassa 
 oikeaan aikaan.

Positiivinen asenne ja halua oppia tärkeää
Vastavalmistuneiden rekrytointiin Helsingin hallinto-oikeu-
dessa osallistuvan hallinto-oikeustuomari Taina Hakkaraisen 
mukaan hakijajoukosta voi erottua hakemuksella, joka on tiivis 
ja ytimekäs ja jossa ei ole kirjoitus- tai kielioppivirheitä. 

– Hakemuksessa on hyvä tuoda esiin kiinnostus avoinna 
olevaa työtehtävää kohtaan sekä esittää lyhyet perustelut sille, 
miksi pitäisi tulla valituksi tehtävään.

Työnsaannin kannalta tärkeintä on Hakkaraisen mukaan 
hakemuksesta saatava ensivaikutelma, henkilön onnistuminen 
haastattelussa sekä oma aktiivisuus työnhaussa. Myös suositte-
lijoiden antamalla lisätiedolla voi olla merkitystä. Oikeustieteen 
maisterin tutkinnon suorittaminen antaa perusvalmiudet juristin 
työhön, joten aiempi työkokemus ei ole ehdoton edellytys. 

– Tärkeää on positiivinen asenne ja halua oppia uutta, Hak-
karainen sanoo.

Hakkarainen hakee henkilöitä, jotka omaavat valmiudet 
omaksua nopeasti uusia asioita ja joilla on analysointikykyä 
sekä taito kirjoittaa sujuvaa juridista tekstiä. 

– Työssä kehittymisen kannalta substanssikokemusta tär-
keämpää on kyky erottaa olennainen epäolennaisesta ja hah-
mottaa mistä asiassa on kysymys, sanoo Hakkarainen.

Osaaminen ratkaisee
Valtiovarainministeriön neuvotteleva virkamiehen Marjaana 
Laineen mukaan valtion rekrytoinnissa painaa erityisesti 
 osaaminen.

– Työkokemuksella on merkitystä, mutta myös muut kiin-
nostuksen kohteet painavat vaa’assa, esimerkiksi loppu-
työt, projektit ja vapaa-ajan aktiviteetit, sanoo Laine ja lisää, 
että hakuilmoituksesta pitäisi kyllä aika hyvin olla luettavissa, 
kuinka kokenutta henkilöä haetaan.

Hakemus pitää kohdentaa haettavana olevaan tehtävään. 
– Erityisen tärkeää on antaa rekrytoijalle selvät vastaukset 

hakuilmoituksessa esitettyihin asioihin, toivottuihin osaami-
siin ja taitoihin. Jos rekrytoija joutuu etsimään vastauksia suu-
rennuslasin kanssa, erottuu hakija porukasta ei-toivomallaan 
tavalla, kertoo Laine. 

Haastatteluun Laine antaa kaksi ohjetta: ole oma itsesi ja 
valmistaudu. 

– Hakijan tulee osoittaa kykyä peilata itseään avoinna ole-
vaan tehtävään ja perustelemaan uskottavasti miksi hän suo-
riutuisi siitä hyvin. Myös organisaatiotuntemuksesta voi olla 
hyötyä, ohjeistaa Laine. 

Hyvä tyyppi
Hyvä tyyppi -termiin törmää monesti rekrytointien 
yhteydessä. Kysyimme rekrytoijilta, millainen on 
hyvä tyyppi?

Sara Tyynysniemi: Hyvä tyyppi mielletään var-
maankin henkilöksi, joka ottaa muut huomioon, 
antaa oman panoksensa työyhteisön hyväksi, on 
luotettava ja pyrkii omalla toiminnallaan pitämään 
yllä positiivista ilmapiiriä.

Jenni Marko: Meidän näkökulmastamme hyvä 
tyyppi on luotettava ja asiakaspalveluhenkinen 
 tiimipeluri, joka on työskentelyotteeltaan aktiivinen, 
ratkaisukeskeinen ja suhtautuu muutokseen uteli-
aasti ja avoimin mielin. Positiivinen pilke silmäkul-
massa ja arvostuksen osoittaminen myös toisten 
tekemälle työlle on harvoin myöskään haitaksi.

Taina Hakkarainen: Hyvä tyyppi on avoin ja 
yhteistyökykyinen, haastattelussa reipas, muttei 
liian innokas tai itsevarma ja vastaa omin sanoin 
esitettyihin kysymyksiin.

Marjaana Laine: Ytimen muodostavat kehittymis-
halu ja -kyky. Hyvinä kavereina näille ominaisuuksille 
ovat yhteistyöhalu ja -kyky sekä aktiivinen ote. 
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Eduskunnan perustuslakivaliokunta on toivonut oikeuskanslerin ja eduskunnan oikeusasia
miehen välisen työnjaon kehittämismahdollisuuksien selvittämistä. Minusta siinä yhteydessä 
olisi harkittava oikeuskanslerinviraston painopisteen kehittämistä valtioneuvoston käytännön 
lainvalmistelutyötä tukevan, riippumattoman oikeuspalvelun suuntaan.

oikeusministeriön lainvalmisteluosaston ylijohtaja sami manninen | om:n uutinen 27.1.2017

Tietosuojadirektiivin 
täytäntöönpanoa 
valmistellaan
Oikeusministeriön asettamalla työryhmällä 
on valmisteilla ehdotus EU:n tietosuojadirek-
tiivin täytäntöönpanemiseksi. Ehdotuksen 
tulee valmistua 27.9.2017 mennessä. Tieto-
suojadirektiivi on pantava täytäntöön vii-
meistään 6.5.2018.

Tietosuojadirektiivi on osa EU:n tieto-
suojalainsäädännön kokonaisuudistusta, 
johon sisältyy myös yleinen tietosuoja-ase-
tus. Tietosuojadirektiiviä sovelletaan poliisin 
ja muiden viranomaisten suorittamaan hen-
kilötietojen käsittelyyn rikosasioissa. Tieto-
suoja-asetusta sovelletaan laajasti muuhun 
henkilötietojen käsittelyyn julkisella ja yksi-
tyisellä sektorilla. 

Avioliittolain 
 tuomat muutokset
Maaliskuun alusta voimaan astunut lakimuutos mahdollis-
taa samaa sukupuolta olevien henkilöiden välisen avioliiton. 
 Muutoksia tuli samaan aikaan myös muihin säännöksiin.

Parisuhteensa rekisteröineet voivat nyt yhteisellä ilmoituk-
sella muuttaa rekisteröidyn parisuhteensa avioliitoksi. Ulkomailla 
rekisteröidyn parisuhteen muuttaminen avioliitoksi ilmoituk-
sella ei ole mahdollista. Parisuhteen rekisteröinti ei ole jatkossa 
vaihtoehto avioliiton solmimiselle. Muutosten yhteydessä myös 
transseksuaalin sukupuolen vahvistamisesta annetusta laista 
poistui niin kutsuttu naimattomuusvaatimus, jonka mukaan 
sukupuolen vahvistamista hakeva henkilö ei saa olla avioliitossa 
tai rekisteröidyssä parisuhteessa.

1. maaliskuuta tuli voimaan muutos myös uskonnonvapaus-
laissa. Jatkossa lapsen uskonnollisen aseman päättäminen vaa-
tii aina huoltajien yhteisen päätöksen. Lisäksi avioliittolain muu-
toksen ansiosta samaa sukupuolta olevat aviopuolisot voivat 
adoptoida yhdessä. 

Työttömyyskassa 
uusiin tiloihin
Lakimiesten työttömyyskassa on muuttanut. 
Työttömyyskassa sijaitsee edelleen samassa 
rapussa Uudenmaankatu 4–6 B:ssä, mutta 
nyt toisessa kerroksessa. Työttömyyskassa 
ei siis enää toimi Lakimiesliiton toimiston 
yhteydessä neljännessä kerroksessa.

Mikäli haluat asioida henkilökohtaisesti 
työttömyyskassan toimitiloissa, varaathan 
ajan itsellesi joko sähköpostitse  
palvelut@lakimiestentk.fi tai puhelinpalvelu-
aikoina puhelimitse 09 612 3067. 
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VA R V I A L A

Jukka Varviala

Pensselit santaan
EHKÄ ON VAIN HYVÄ, 

että en ole liian perehty

nyt, saati peräti ylipereh

tynyt juridiikkaan. En ole 

saanut kunniaa kuulua 

huippujuristien joukkoon 

(kun ei ole tullut törmäil

tyäkään). En myöskään 

kuuluu siihen oikeus

oppineitten tai lakiviisaitten (lehdistön käyttämiä sananvalin

toja) joukkoon, joilta milloin mihinkin kiperään kysymykseen on 

pyydetty lausuntoa.

Pelkkänä juristina saatoin taannoin vedellä kavereiltani saa

malla lahjaharmonikalla kerrostaloasunnossamme kauniita 

säveliä. Olinhan saanut kurtun lisäksi puolen vuoden yksityis

opetuksenkin soitossa. Soittelin välittämättä toisten koti

rauhasta.

Sainpa sittemmin ilokseni nuottivihkoni väliin Vantaan käräjä

oikeuden edesmenneen tuomarin 2002 antaman pääksen 

hanuristi A:n tapauksessa: Ei ole kotirauhan häirintää soitto, 

vaikka vaimo paukuttaisi rumpua säestykseksi. Kunhan soitto ei 

tapahdu sopimattomana aikana.

Vaan nyt voi tulla toiselle harrastukselleni, nimittäin maalaus

harrastukselle, piste tai ainakin puolipiste. Puidaanhan käräjillä 

suurta taideväärennösten sarjaa. Syytteessä ovat jäljentäjät ja 

kauppiaat. Itse olen välttynyt syytteeltä vaikka mielipuuhaani 

on ollut suurten mestareitten taulujen jäljentäminen, tosin ei 

öljyväreillä ja tuhertaen oman signeeraukseni nurkkaan. En 

ole malttanut edes odottaa, että 70 vuotta on kulunut mesta

rin kuolemasta. Lähinnä olen maalannut omaksi ilokseni, mutta 

maalauksista on riittänyt tutuille ja kavereille lahjoiksikin.

Nyt ovat kaverit vitsailleet, oikeudenkäynnistä lueskeltuaan, 

että uskaltavatko ripustaa lahjataulunsa muuallekin kuin kome

ron seinälle? Entäs jos perikunta, osallisuudestani tietämättö

mänä, myy taulun tuputtaen sitä aitona? Vaatimattomiin nimi

kirjaimiini huomiota kiinnittämättä.

Odotan jännityksellä käräjäoikeuden tuomiota ja tuomion 

perusteluja. Siihen asti saavat pensselit olla sannassa, ja kuun

telen Irwin Goodmanin asiaan sopivaa laulemaa Kun ei rahat 

riitä ja erityisesti sen kertosäettä ”pannaan pensselit santaan ja 

rukkaset naulaan!” 

Noin 40 prosenttia 
Lakimiesliiton 
jäsenistä asuu 
muualla kuin 
pääkaupunki
seudulla.

40%

LAKIMIESLIITON 
SENIOREIDEN 

LOUNASTILAISUUS

tiistaina 28.3.2017 klo 12.00  

Ostrobotnian Juhlahuoneisto,  

Museokatu 10, 2. krs. Helsinki

Aihe: ”Suomi 100 vuotta”

Oikeushistorian professori  

Jukka Kekkonen

Ruokailun maksavat osallistujat.

Päivän keitto, lämminruoka ja kahvi sekä 

juomat 25 euroa. Ilmoittautumisen yhtey

dessä mainittava erityis ruokavaliosta.

Ilmoittautumiset 23.3.2017 mennessä 

Lakimiesliittoon nettisivujen kautta:   

www.lakimiesliitto.fi/tapahtumat   

tai puhelimitse Lakimiesliiton  vaihteeseen 

09 8561 0300.

Lisätietoa tapahtumasta voi kysyä  

Olli Niemeltä,   

olli.niemi@lakimiesliitto.fi

Tervetuloa!

• yhteystietosi
• työpaikkatietosi
• sähköpostiosoitteesi

Kaikki helposti osoitteessa  
www.lakimiesliitto.fi 
Jäsensivut -> Omat tiedot

PÄIVITÄ VERKOSSA
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Laadukas ja tavoitteellinen vankeinhoito vaatii pitkäjänteistä ja jatkuvaa työtä sekä erityisasi
antuntijoiden panosta. Se vaatii myös riittävät resurssit. Tällä hetkellä taloudellisissa vaikeuksissa 
painiva julkinen talous pakottaa meitä etsimään säästöjä ja tekemään rakenteellisia uudistuksia 
myös vankeinhoidossa. Tällaiset ratkaisut eivät kuitenkaan saa vaikuttaa vankeinhoidon 
toiminnalliseen sisältöön.
oikeus- ja työministeri jari lindström | om:n uutinen 14.2.2017

Tuomareiden 
sidonnaisuus- ja 
sivutoimirekisteri
Tuomareiden sidonnaisuus- ja sivutoimirekis-
teri otettiin käyttöön vuoden alusta. Rekiste-
riin merkitään tiedot tuomarin, tuomioistui-
men asiantuntijajäsenen ja käräjäoikeuden 
lautamiehen sidonnaisuuksista sekä tuoma-
rille ja tuomioistuimen esittelijälle myönne-
tyistä sivutoimiluvista ja sivutoimista saa-
duista tuloista, jos niiden yhteismäärä ylittää 
10 000 euroa.

Tietoja voi hakea rekisterin verkkosivulta 
käyttäen hakuperusteena henkilön nimeä. 
Rekisterissä ei vielä ole kaikkien ilmoitus-
velvollisten tietoja, ja tiedot on ilmoitettava 
rekisteriin vuoden 2017 kuluessa.

Rekisteri on osoitteessa 
asiointi.oikeus.fi/karajaoikeus-rekisterit. 

Yhdistelmä-
rangaistus 
 halutaan käyttöön
Hallitus esittää uuden yhdistelmärangaistuksen käyttöönottoa. 
Rangaistus koostuisi ehdottomasta vankeudesta ja sen jälkei-
sestä vuoden pituisesta valvonta-ajasta. Yhdistelmärangaistus 
voitaisiin tuomita vakavan rikoksen uusijalle, jota on pidettävä 
erittäin vaarallisena toisen hengelle, terveydelle tai vapaudelle. 

Yhdistelmärangaistus korvaisi nykyisen vankeusrangaistuk-
sen, joka suoritetaan kokonaisuudessaan vankilassa. Koko ran-
gaistusajan vankilassa suorittavilla ei ole käytännössä lainkaan 
valvontaa vapautumisen jälkeen.

Yhdistelmärangaistukseen sisältyvällä valvonnalla pyritään 
esityksen mukaan vähentämään vakavien rikosten uusimisen 
riskiä. Yhdistelmärangaistusta koskevan lainsäädännön ehdote-
taan tulevan voimaan vuoden 2018 alusta. 

Pakkoavioliitot 
Suomessa
Helsingin yliopiston yhteydessä toimiva 
Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti 
selvittää avioliittoon pakottamisen esiinty-
mistä ja ilmituloa Suomessa. 

Selvityksessä arvioidaan ilmiön laa-
juutta Suomessa ja millaisia tapaukset ovat. 
Samoin selvitetään, ovatko tapaukset tulleet 
viranomaisten tietoon, ovatko ne päätyneet 
esitutkintaan ja oikeudenkäyntiin sekä miten 
hyvin ilmiö tunnistetaan lastensuojelussa ja 
poliisissa. Pakkoavioliittojen määristä Suo-
messa ei ole olemassa virallisia tilastoja.

Avioliittoon pakottaminen on Suomen 
rikoslain nojalla rangaistavaa ihmiskauppana, 
törkeänä ihmiskauppana tai pakottamisena. 
Teko on rangaistava riippumatta siitä, tapah-
tuuko pakottaminen Suomessa vai ulko-
mailla. 
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Oikeusasia
miehelle tuli 
viime vuonna 
4 919 kantelua.

Aseiden lupaprosessi 
joustavammaksi
Ampuma-aseiden lupaprosessiin ehdotetaan 
uudistuksia. Hallituksen muutosesitykset 
ampuma-aselakiin, rikoslakiin ja poliisilakiin 
annettiin eduskunnalle tammikuussa. Tavoit-
teena on sujuvoittaa ja nopeuttaa aseiden 
lupaprosessia aseturvallisuudesta tinkimättä. 

Jatkossa lupaa voisi hakea sähköisesti eikä 
aseluvan hakeminen olisi enää sidottu luvan-
haltijan kotikuntaan tai kotipaikkaan, vaan 
lupahakemuksen voisi jättää haluamalleen 
poliisilaitokselle. Muutokset koskisivat myös 
muun muassa soveltuvuustestistä luopumista, 
ilmoitusvelvollisuutta ja asekeräilijöitä. 

Unohda se mitä sinulle 
oikeudenkäynnistä yliopistossa 
opetettiin, me käytämme järkeä.

4 919

M AT T I  N O R R I

Todistelu: tieto,   
taito ja järki
Muistitietotutkimuksen perustajan Hermann Ebbinghausin yli sata 

vuotta sitten suorittamien tutkimusten tulokset ovat vahvistuneet ja 

täsmentyneet: ihminen havaitsee varsin vähän, vain kutakin kiinnos-

tavan, ja kuukaudessa on 9/10 muistitiedosta unohtunut. Myöhem-

mät tiedot muokkaavat muistikuvia alitajuisesti, ihmisen itsensä tie-

tämättä.

Nyt tutkimus on tuonut lisän oikeudenkäytössä relevanttiin tie-

toon (Chan, J.C. ja LaPaglia, J.A. 2013: ”Impairing existing declarative 

memory in humans by disrupting reconsolidation”, julkaistu Procee-

dings of the National Academy of Sciences 110(23), sivut 9309-9313).

Kun ihminen kertoo asiasta, hänen tapahtumamuistinsa heiken-

tyy ja NOTA BENE! kertominen ehkäisee muistikuvien yhtenäisyyden 

ja hänen muististaan poistuu muistikuvaa tapahtuneesta. Oikeuden-

käynnin näkökulmasta: kun todistajaa HO:ssa kuullaan, hänen muis-

tissaan ei ole kuva tapahtuneesta, vaan haalistunut kuva hänen 

KO:ssa kertomastaan.

Kun tulin Kymin tuomiokuntaan, sanoi myöhempi apulaisoikeus-

kansleri Jukka Pasanen: Unohda se mitä sinulle oikeudenkäynnistä yli-

opistossa opetettiin, me käytämme järkeä.

Kun 1993 todistajainkuulustelulaissa säädettiin, että todistajain-

kertomukset äänitetään ja ne oli määrä hovissa kuunnella, HO:t käyt-

tivät järkeä: eivät kuuntele. Mutta AA:t purkavat äänitteet ja anta-

vat ne todistajille ennen heidän kuulemistaan HO:ssa. Niin varmistuu, 

ettei todistaja kerro tapahtuneesta. 

Nykyään laki säädetään nojatuoli- ent. kirjoituspöytäviisauden 

pohjalta. Tuomioistuimet lisäävät siihen taidon ja kokemuksen. 

Todistelulain kirjoittaja tarvitsee 17 vuoden kokemuksen todistajain 

kuulemisesta syyttäjänä, asianajajana tai tuomarina, siis kokemuk-

seen perustuvan taidon, ja lisäksi Ebbinghausin lukemiseen perustuva 

tiedon. 

Venäjä-yhteistyötä 
rikosseuraamus-
alalla
Rikosseuraamuslaitos (Rise) ja Venäjän 
rangaistusten täytäntöönpanohallinto (FSIN) 
allekirjoittivat helmikuussa uuden yhteistyö-
ohjelman vuosille 2017−2018. Sopimuksessa 
nostetaan esille teemoja, joiden pohjalta 
yhteisiä tapaamisia ja muuta yhteistyötä jär-
jestetään.

Yhteistyö perustuu vuodelta 2011 ole-
vaan FSIN:n ja Risen puitesopimukseen, jota 
toteutetaan kaksivuotisilla työ ohjelmilla. 
Käytännön yhteistyötä toteutetaan 
opinto matkoilla ja pieni muotoisilla asian-
tuntijaseminaareilla. 
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oikeuS ja kohtuuS

SUOMEN LAKIMIEHET
NYT SÄHKÖISESSÄ 

MATRIKKELISSA
LÖYDÄ JA LÖYDY!

kirjaudu 

jäsentunnuksillasi 

lakimiesliiton 

nettisivuille ja 

ota jokapäiväinen 

hyöty käyttöösi.

kirjaudu 

jäsentunnuksillasi 

lakimiesliiton 

maksuton jäsEnEtu

Puolet lapsen seksuaalisen hyväksikäytön 
tapauksista koski insestiä eli perheen 
sisällä tapahtuneita, lapsiin kohdistuneita 
seksuaalirikoksia.

raiskauskriisikeskus tukinaisen tilasot 2016

LAKIMIESLIITTO PALVELEE

Päivitetyt työsuhde-
oppaat verkossa
Työsuhdeoppaassa käsitellään kattavasti työelämää 
sääntelevää lainsäädäntöä erityisesti ylempien toimi-
henkilöiden työsuhteiden erityispiirteet huomioiden. 
Opas on tarkoitettu ylemmille toimihenkilöille ja hei-
dän luottamushenkilöilleen avuksi ja tueksi työelämän 
eri käänteisiin.

Päivitykset on tehty nyt niin suomen kuin ruotsin ja 
englanninkielisiin oppaisiin. Oppaat löytyvät kirjautu-
misen takaa jäsensivuilta www.lakimiesliitto.fi. 
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Kuntavaalit ovat 9.4. 
Ennakko äänestys on 
kotimaassa 29.3.–4.4.2017 
ja ulkomailla 29.3.–1.4.

9.4.

KOKOUSKUTSU

Lakimiesten työttömyyskassan 
varsinainen kokous pidetään 
torstaina 27.4.2017 klo 16.30 

Helsingissä Lakimiesliiton Ylähuone 
-kokoustiloissa, 

Uudenmaankatu 4–6 B, 3. krs.

Kokouksessa käsitellään 
työttömyyskassan sääntöjen 

11§:ssä ja työttömyyskassalain 
8§:ssä mainitut asiat.

Tervetuloa!

Lakimiesten työttömyyskassan 
hallitus

VARA- JA OIKEUS-
NOTAARILIITTO RY:N 
SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN 

VUOSIKOKOUS

28.4.2017 klo 18.00 
ravintola Foija  

Aurakatu 10, Turku



Oikeustieteellisen alan ennakkovalmistautumista vaativa valintakoe mittaa hakijan 
valmiuksia omaksua oikeudellista tekstiä, oikeudellista ajattelutapaa sekä soveltaa 
säännöksiä ja perustella ratkaisuja juridisesti.

lakimiesliiton lausunnossa opetus- ja kulttuuriministeriölle ylioppilastutkinnon 
paremmasta hyödyntämisestä | 27.1.2017

EU

Terrorismin  
rahoitusta  
halutaan suitsia
Euroopan komissio ehdottaa lainsäädäntöä, jolla helpotettaisiin 
rahanpesun torjuntaa, puututtaisiin epäilyttäviin käteisrahan 
lähetyksiin ja varmistettaisiin varojen jäädyttämisen keskinäinen 
tunnustaminen EU:ssa.

Komissio muun muassa ehdottaa rahanpesun kriminalisoin-
tia. EU-maiden oikeuslaitosten ja poliisiviranomaisten yhteis-
työtä halutaan helpottaa yhteisellä määritelmällä rahanpesu-
rikoksille ja -rangaistuksille. Lisäksi komissio ehdottaa, että 
käteisvarojen siirtoja koskevaa nykylainsäädäntöä tarkennetaan 
niin, että se kattaa myös rahtina tai postitse lähetetyt käteis-
varat.

Ehdotetuilla uudistuksilla halutaan varmistaa, myös että EU-
maat tunnustavat toistensa suorittamat varojen jäädytykset ja 
takavarikoinnit. Lisäksi halutaan tehostaa kasvokuvien käyttöä 
biometrisessä tunnistamisessa sekä luoda uusia keinoja tiedot-
taa maahantuloviranomaisille etsintäkuulutetuista henkilöistä, 
joiden henkilöllisyyttä ei ole kyetty todentamaan. 

KIRJAT

Siviilioikeus 
– Perusteet, 
sisältö ja sovel-
taminen
Laki on monien käsit-
teiden kokonaisuus, ja 
käsitteet ovat vaikeasti 
hahmoteltavia. Nuo 
käsitteet kuitenkin mää-
räävät ihmisten konk-
reettista toimintaa aset-
taen sääntöjä ja rajoituksia.

Teoksessa avataan, mitä ihmisten 
tarpeita ja pyrkimyksiä siviililaki pal-
velee. Kirja kertoo havainnollisesti, 
mitä perusnormeja siviilioikeuden 
asioissa, kuten kaupassa, vuokrassa, 
avioliitossa tai perinnönjaossa nou-
datetaan ja miten näitä asioita kos-
kevat ongelmat ratkaistaan. 

– Asianajaja Matti Norri tun-
netaan oikeudellisten oppien syvä-
luotaajana. Tämä teos on ajatuksia 
herättävä yhdistelmä roomalaisen 
oikeuden periaatteita ja laajan käy-
tännön kokemuksen omaavan laki-
miehen havaintoja ja johtopäätöksiä. 
Norri tarkastelee juridiikkaa ja argu-
mentaatiota oikeuden alkulähteitä ja 
historiallista kehitystä hyödyntäen. 
Teos sisältää vankkaa pohdintaa tut-
tujen oikeudellisten käsitteiden taus-
tasta ja itsenäisiä arviointeja niiden 
tulkinnasta ja soveltamisesta. Muiden 
ohella kirja soveltuu varttuneillekin 
lakimiehille herättämään ajatuksia ja 
tuulettamaan luutuneita käsityksiä.

Mikko Tulokas, oikeusneuvos

288 sivua, 48 euroa.
Tilaa osoitteesta:  
mattinorri@hotmail.com

SIVIILIOIKEUS

PERUSTEET, SISÄLTÖ JA
SOVELTAMINEN

Matti Norri

24 | Lakimiesuutiset 2/2017



H A L I L A

HEIKKI HALILA, 
heikki.halila@helsinki.fi

Laki ja evankeliumi
MARKUKSEN EVANKELIUMIN 12 luvun 17 

jakeessa kerrotaan siitä, miten Jeesus joutuu vastaa-

maan fariseuksien kysymykseen veronmaksusta kei-

sarille, pyhän maan miehittäjälle. Vastaus oli: ”Anta-

kaa keisarille, mikä keisarille kuuluu ja Jumalalle, mikä 

Jumalalle kuuluu.” Roomalaiskirjeen 13 luvun 1 jakeen 

mukaan esivalta ei turhaan miekkaansa kanna.

Edellä esitetyt raamatun kohdat tulevat mieleen, 

kun seuraa evankelis-luterilaisen kirkon kannan-

ottoja turvapaikanhakijoiden käännyttämisestä 

 hallinto-oikeuksien päätöksillä. Kirkolla, niin kuin muil-

lakin tahoilla, on tietenkin oikeus esittää käsityksiä 

ja kritiikkiä tuomioistuinratkaisuista, vaikka kirkko on 

meillä julkisyhteisönä osa valtio-organisaatiota. Nyt ei 

kuitenkaan ole kyse pelkistä mielipiteistä.

Kirkon ylin johto ei ole ryhtynyt käymään oikeudel-

lista keskustelua ratkaisujen sisällöstä. Ratkaisuissa 

onkin otettu huomioon niin EU-normit kuin Euroo-

pan ihmisoikeussopimus, ja ne ovat sopusoinnussa 

EU-tuomioistuimen ja Euroopan ihmisoikeustuomiois-

tuimen linjausten kanssa. Yleisinhimillinen ulottuvuus 

on niissä otettu huomioon. Kirkko on tästä huolimatta 

ryhtynyt vaikeuttamaan täytäntöönpanoviranomais-

ten toimintaa tarjoamalla väliaikaismajoitusta. Kirkko 

on näin myötävaikuttamassa paperittomien ryhmien 

syntymiseen Suomeen. Tähän liittyvät oikeudelliset 

ongelmat ja rikollisuuden uhat eivät ole tekaistuja.

Kirkon rooliin toki kuuluu heikkojen puolustaminen 

ja sorron vastustaminen. Demokraattisessa oikeus-

valtiossa kirkon julistuksen ei kuitenkaan tule mennä 

lain edelle.  

Vanhan sanonnan mukaan uskontoa ei tulisi sot-

kea politiikkaan. Kirkko on alkanut noudattaa tätä 

oppia hyvin: se on muuttumassa sosiaalipoliitti-

seksi liikkeeksi, joka vastustaa kaikkia sopeuttamis-

toimia eikä piittaa talouden reunaehdoista. Kirkossa 

kenties arvellaan, että maallistuneessa yhteiskun-

nassa on poliittisesti epäkorrektia julistaa evankeliu-

mia, jottei kukaan kokisi tulleensa loukatuksi. Tasaval-

lan presidentti Sauli Niinistö toivottaa uudenvuoden 

puheessaan kuulijoilleen Jumalan siunausta. Tiedotus-

välineissä haastatelluilta kirkon edustajilta tällaista 

kuulee harvoin. Kirkolla luulisi kuitenkin olevan paljon-

kin työsarkaa ristiriitaisessa ajassamme, jonka moni 

kokee ahdistavaksi ja vaikeaksi.  

Esko Ahon hallituskauden aikana saattoi saarnas-

tuolista kuulla madonlukuja kansaa kurittavalle halli-

tukselle. Piispat ovat nyttemmin ottaneet tavakseen 

esittää ennen edustakuntavaaleja köyhyysohjelmia 

kertomatta, miten ohjelmat voitaisiin uskottavasti 

toteuttaa. Tämä tuo mieleen valvontakomission pai-

nostaman Paasikiven tunnetut sanat vuoden 1945 

eduskuntavaalien edellä ”uusista kasvoista”. Piispa 

Irja Askola kehotti televisiossa puolueita kääntymään 

ennen huhtikuun 2017 kuntavaaleja seurakuntien dia-

koniatoiminnon puoleen, jotta ehdokkaat tietäisi-

vät riittävästi ihmisten arjesta. Ollaanko kirkossa sitä 

mieltä, että vain tiedon puute estää tekemästä kun-

nissa hyvää politiikkaa?

Suomessa käytetään rahaa sosiaalisiin tulonsiirtoi-

hin enemmän kuin koskaan. Yhteiskuntarauhaa pide-

tään yllä yhä kasvavalla velkarahalla. Suurena ongel-

mana on se, että valtiovarainministeriössä ei ole 

Raimo Sailaksen kaltaista realistia ja päätösten valmis-

telijaa, jota ministerit rohkenisivat uskoa. Moninker-

taisen lamantaittajan Sailaksen kaulaan ei tule sovi-

tella myllynkiveä. Jos syyttävä sormi halutaan johonkin 

osoittaa, kohteena ovat ne, jotka eivät kanna vas-

tuuta maan taloudesta ja hyvinvointivaltion rahoitus-

pohjan säilyttämisestä. 

Demokraattisessa 
oikeusvaltiossa kirkon 

julistuksen ei kuitenkaan 
tule mennä lain edelle.
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Riittääkö, että professorit ja yliopistojen muut opettajat ja tutkijat opettavat 91 opintopistettä 
kandivaiheen opinnoista ja loput 89 opintopistettä hankitaan reunaehdot täyttäviltä 
ammattikorkeakouluilta? Mielestäni ei riitä.

professoriliiton pj kaarle hämeri yliopistlain muuttamisesityksestä | akava.fi 13.2.2017

Euroopan komissio ehdottaa Euroo-
pan yhteistä matkustajatieto- ja lupa-
järjestelmää (ETIAS). Ehdotus on osa koko-
naisuutta, jolla EU pyrkii tehostamaan 
Schengen-ulkorajojen valvontaa ja vahvista-
maan EU:n sisäistä turvallisuutta.

ETIAS-järjestelmä on ennakkorekis-
teröitymisjärjestelmä sellaisten EU:n ja 
Schengen-alueen ulkopuolisten maiden 
kansalaisille, jotka eivät tarvitse viisumia 
EU-alueelle. Tällaiset matkustajat täyttäisi-
vät jatkossa ennen matkaansa ETIAS-hake-
muksen verkossa. ETIAS-keskusyksikkö 
perustettaisiin Euroopan raja- ja merivar-
tioviraston (Frontex) yhteyteen. Jokaisen 
jäsenmaahan perustettaisiin kansallinen 
ETIAS-yksikkö.

Järjestelmän käyttöönoton on tarkoitus 
tehostaa erityisesti maahantulon edellytys-
ten ennalta selvittämistä ja rajatarkastuksia 
sekä terrorismin torjuntaa ja etsintäkuulu-
tettujen henkilöiden paljastamista ennen 
kuin he tulevat EU-alueelle. 

EU:lle yhteinen 
matkustaja tieto-  
ja lupajärjestelmä

Potilasvahinko-
lakiin ehdotetaan 
uudistusta
Potilasvakuutusjärjestelmää koske-
vaa lainsäädäntöä halutaan uudistaa. 
Potilasvakuutus järjestelmään sovellettava 
lainsäädäntö koostuisi jatkossa kolmesta 
uudesta laista. Esityksessä ehdotetaan sää-
dettäväksi uusi potilasvakuutuslaki, laki Poti-
lasvakuutuskeskuksesta sekä laki poti-
lasvahinkolautakunnasta. Voimassa oleva 
potilasvahinkolaki kumottaisiin. Lait tulisivat 
voimaan vuoden 2019 alusta. 
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Helsinki

Toimiva sääntely mahdollistaa Helsingin 

menestymisen. Me juristit ymmärrämme, 

ettei kaikkia haasteita ratkota normeja 

lisäämällä. Hyvinvointi syntyy 

kaupunkilaisten keskinäisellä 

kanssakäymisellä, ei 

päättäjien luomalla 

ylisääntelyllä.

Lue lisää teemoistani:

www.ottomeri.fi

OTTO MERI
oikeustieteen tohtorikoulutettava,

lakimies ja kuntavaaliehdokas

Helsinki



LAKIMIESLIITTO PALVELEE

Lakimiesiltoja  
ympäri Suomea
Lakimiesliitto järjestää jälleen Lakimiesiltoja monilla eri 
 paikkakunnalla ympäri Suomea sekä yhden illan myös Brysse-
lissä. Kiertue alkoi 16.2. Seinäjoen Lakimiesillalla.

Lakimiesiltoja järjestetään ainakin Jyväskylässä, Vaasassa, 
Turussa, Brysselissä, Oulussa, Mikkelissä, Rovaniemellä, 
Hämeenlinnassa, Lappeenrannassa, Joensuussa ja Kouvolassa. 
Tarkat ajat ja paikat ilmoitetaan niiden varmistuttua. Suurin 
osa illoista ajoittuu keväälle, muutama myös alkusyksylle.

Lisätietoja: Järjestöpäällikkö Olli Niemi, 041 458 0029 tai 
olli.niemi@lakimiesliitto.fi 

Lakimieskalenteri muuttuu 
tilattavaksi 
Lakimiesliiton kalenteri on edelleen 
maksuton jäsenetu kaikille jäsenmaksua 
maksaville jäsenille. Opiskelijoiden 
kalenteri on maksullinen. Jatkossa 
Lakimieskalenteri lähetetään vain niille 
jäsenille, jotka tilaavat sen. Kalenteria 
ei siis enää lähetä ilman erillistä 
vuosittaista tilausta.

Kalenterin tilaaminen on helppoa
Tee tilaus ensisijaisesti nettisivujen 
Omat tiedot -sivun kautta. Kirjaudu 
jäsensivuille tunnuksillasi ja klikkaa 
selaimen oikeassa ylälaidassa 
olevaa ”Omat tiedot” -linkkiä. Siirry 
”Perustiedot”-välilehdelle ja valitse 
”Tilaa kalenteri” -kohta. Tarkista ja 
korjaa tarvittaessa myös jäsentietosi 
ajantasalle.

Voit tilata kalenterin myös sähköisellä 
tilauslomakkeella osoitteessa  
www.lakimiesliitto.fi/tilaakalenteri. 
Täytä lomakkeen tiedot ja paina 
”Lähetä” -nappia. Tee tilaus viimeistään 
31.5.2017.  Kalenterit postitetaan 
tilaajille marraskuussa 2017.

Mikäli jäsentunnukset ovat 
kadoksissa, ota yhteyttä:  
tuula.launonen@lakimiesliitto.fi.

Kalenteritilauksiin liittyvissä 
asioissa ota yhteyttä:  
auli.lehtonen@lakimiesliitto.fi.

LAKIMIESKALENTERI 

2018

Korkokattosääntely halutaan ulottaa 
myös 2 000 euron suuruisiin ja sitä 
suurempiin luottoihin.2 000

 Lakimiesuutiset 2/2017 | 27



Se on 10–20 prosenttia ylipäänsä näistä kaikista yleisistuntoon menevistä asioista, joihin 
me joudumme puuttumaan. On erilaisia puutteita ja korjausehdotuksia, ja se on pysynyt 
sen ajan, mitä olen oikeuskanslerinvirastossa ollut, suurin piirtein samalla tasolla, elikkä 
ei suuria heittelyitä ole.”

oikeuskansleri jaakko jonkka eduskunnalle 15.2.2017

HAKIJAMÄÄRÄT JURISTIKOULUTUKSEEN ovat 
Yhdysvalloissa laskeneet ennätysalhaisille tasoille 
(ABA 509 Report for 2016, FT 20.10.2016). Juristien 
työnsaanti mahdollisuudet ovat siellä heikentyneet ja 
juristien työnkuva on muuttumassa automatisaation ja 
alihankintamekanismien kautta.

Vaatimukset juristien osaamiselle ovat muuttumassa 
myös Suomessa. Työelämä tarvitsee juristeja, jotka 
kykenevät toimimaan yhä monimutkaisemmassa ja 
nopeatempoisemmassa yhteiskunnassa. Oikeudellinen 
sääntely on hyvin laaja-alaista ja erikoistumisen tarve 
on kasvanut. Juridiikkaa ei myöskään tehdä tyhjiössä, ja 
lainopillisten taitojen lisäksi juristien on paremmin hal-
littava juridiikan ja yhteiskunnan muiden rakenteiden 
vuorovaikutusta. Varsinkin talousosaaminen ja poliitti-
sen ympäristön vaikutusten ymmärtäminen ovat yhä 
tärkeämpiä juristitaitoja. Juridiikka itsenäisenä tieteenä 
on myös vaarassa jäädä jälkeen – muut yhteiskunta-
tieteet tarjoavat kilpailukykyisempiä malleja yhteiskun-
nallisten rakenteiden ymmärtämiselle ja hallitsemiselle.

Suomalainen juristikoulutus on perinteisesti ollut 
virka tutkinto, joka ei enää vastaa työelämän ja yhteis-
kunnan tarpeita. Perinteiset juristintaidot eivät anna 
riittäviä työkaluja nopeasti muuttuvan yhteiskunnallisen 
ympäristön ja sen ilmiöiden hahmottamiseen. Suoma-
laiset oikeustieteen opiskelijat ovat hyvinkin valikoitu-
neita vaativien sisäänpääsyvaatimusten myötä, mutta 
nykyinen koulutus ei luo edellytyksiä valmistuville juris-
teille saavuttaa koko potentiaaliaan työelämässä. Suo-
malaisen oikeustieteellisen koulutuksen tilasta onkin 
alettu käydä keskustelua.

Oikeustieteellisiä opintoja tulee kehittää vastaamaan 
nyky-yhteiskunnan vaatimuksia. Yhdysvalloissa yliopis-
tot ovat ryhtyneet tarjoamaan poikkitieteellistä ja eri-
tyisosaamista syventävää koulutusta. Suomessa voi-
taisiin yhteistyöllä eri tiedekuntien ja korkeakoulujen 
välillä kehittää opetusta ja tutkintorakenteita rajallisilla-
kin resursseilla (esimerkiksi yhteisiä maisterinohjelmia). 
Opiskelijat voisivat esimerkiksi valita valtio tieteellisiä 

opintoja sisältävän koulutussuunnan opintojen loppu-
vaiheessa. Tämä antaisi paremmat valmiudet hahmot-
taa juridiikan roolia yhteiskunnassa. Näin saisimme 
parempia virkamiehiä, tuomareita ja diplomaatteja, 
joilla olisi edellytykset soveltaa juridiikkaa yhä kansain-
välisemmässä ja monitahoisemmassa yhteiskunnassa. 
Opiskelijoiden tulisi myös voida valita kauppatieteel-
linen koulutussuunta, joka antaisi valmiuksia ymmär-
tää juridiikan taloudellisia sidonnaisuuksia. Laajemmat 
yritysrahoituksen, kirjanpidon ja kansantaloustieteen 
opinnot antaisivat juristille aivan toiset valmiudet toimia 
liike-elämässä.

Kannustan opiskelijoita joka tapauksessa hank-
kimaan itselleen kattavan koulutuspohjan ja hyvät 
ammatilliset valmiudet – esimerkiksi suorittamalla 
sopiva opintokokonaisuus oikeustieteellisen tiedekun-
nan ulkopuolelta edellä kuvatun mukaisesti. Työharjoit-
telu on luonnollisesti edelleen tärkeää, samoin opinnot 
ulkomailla.

Klaus Ilmonen
Oikeustieteen tohtori 
Asianajotoimisto Hannes  Snellman Oy:n osakas

KESKUSTELUA

Juristikoulutuksen  
uudet vaatimukset
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Suomalainen 
juristikoulutus on 

perinteisesti ollut virka
tutkinto, joka ei enää 
vastaa työelämän ja 

yhteiskunnan tarpeita.



Seuraava Lakimiespäivä järjestetään 45. kerran 6.10.2017 Finlandia-talossa, Helsingissä. Päivän teemat 
ovat jälleen erittäin ajankohtaisia. Ohjelma on tasokas ja sillä on myös tärkeä täydennyskoulutustehtävä. 
Päivästä lisää tulevissa Lakimiesuutisissa sekä osoitteessa www.lakimiespaiva.fi.

Kiinteän osan Lakimiespäivää muodostavat 
perinteiset Lakimiesmessut, jotka täydentävät alan 
ammattilaisille suunnattuja luentoja. Tarjolla on alan 
koulutus- ja kustannustoimintaa, pankki-, vakuutus- 
ja sijoitustoimintaa, alan järjestöjä ja julkaisuja 
sekä monia muita tuotteita ja palveluja. Tervetuloa 
näytteilleasettajaksi alan ykköstapahtumaan!

Tiedustelut: järjestöpäällikkö Olli Niemi, 09 8561 0311, 
041 458 0029 ja olli.niemi@lakimiesliitto.fi

Myös Oikkareiden rekrymessut järjestetään 
osana Lakimiespäivää. Messuilla opiskelijat voivat 
tutustua työnantajiin, luoda kontakteja ja työllistyä. 
Työnantajilla on loistava tilaisuus tehdä itseään 
tutuksi opiskelijoille. Tervetuloa näytteilleasettajaksi 
Oikkareiden rekrymessuille!

Tiedustelut: opiskelija-asiamiehet Ira Hietanen, 
040 032 0790 ja Karin Cederlöf, 050 494 9780 ja 
opiskelijat@lakimiesliitto.fi.

XLV Lakimiespäivä on osa Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlan 2017 ohjelmaa.

Ilmoittaudu

mukaan



 

asiakaspalvelu@kauppakamarinkoulutus.fi    
www.kauppakamarikauppa.fi    

 

Työoikeuspäivillä
kanssamme:

Yksilöperusteinen irtisanominen -brunssiseminaari 19.4.2017
Turvaa yritystoimintasi muutostilanteissa 10.5.2017
Syrjintä työpaikalla -brunssiseminaari 11.5.2017
Varmista yrityksesi oikeudet kilpailurikkomuksissa 31.5.2017
Henkilöstöpäivät 2017 - Silja Serenade 7.–9.6.2017

Muista myös nämä!

16.5.2017, Finlandia-talo, Helsinki

• Uusi työlainsäädäntö – nyt ja valmisteilla?
• Uusi työoikeudellinen oikeuskäytäntö
• Alustatalous ja uudet työnteon muodot
• Tietosuojauudistus työnantajan näkökulmasta  

– paneelikeskustelu aiheesta 
• Osa-aikatyön kysymyksistä

Jäsenetuhinta 31.3. asti 460 €, 1.4. alk. 490 €.
Normaalihinta 31.3. asti 660 €, 1.4. alk.  690 €.
Hintoihin lisätään alv 24%.

Asiantuntijoina muun muassa:

Ohjelmassa muun muassa:

Petteri Uoti
Asianajaja
Dittmar & Indrenius
Seminaarin puheenjohtaja

Tarja Kröger
Hallitusneuvos
Työ- ja elinkeino-
ministeriö

Mika Kärkkäinen
Asiantuntija
Elinkeinoelämän
keskusliitto EK

Jukka Lång
Partner, Head of 
Data Protection
Dittmar & Indrenius

Samuel Kääriäinen
Senior Attorney 
Dittmar & Indrenius

TYÖOIKEUSPÄIVÄT 2017

Lakimiesliiton jäsenillejäsenetuhintaan!Tervetuloa!



R E I N B O T H

Katse palloon

ASIANAJAJAPÄIVILLÄ TAMMIKUUSSA en voi

nut välttää  keskusteluja tapaus Aarniosta. Huoma

sin kiintoisan ilmiön. Kun tapaukseen vain pinta

puolisesti perehtynyt asianajaja alkoi puhua keissistä, 

hänen otsansa rypistyi, silmiin nousi huolestunut ilme 

ja lopulta hän rykäisi olevansa levoton Jari Aarnion 

oikeusturvasta. Helsingin huumepoliisin ja KRP:n kiis

tojen takia tutkinta vaikutti kuulemma kovin puolueel

liselta. Lisäksi tutkinnanjohtajat olivat jaelleet medialle 

huolettomasti lausuntoja, kun puolustuksen suu oli 

tukittu ilmaisukielloilla.

Pakko ihailla, kuinka hyvin Aarnion puolustuksen 

hokemat ovat uponneet jopa asiantuntevaan yleisöön. 

Ilmaisukielto ei nimittäin tarkoita sitä, ettei ihminen 

saisi kertoa julkisuudessa omia näkemyksiään. Se tar

koittaa, että asianosainen tai todistaja ei saa kertoa 

ulkopuolisille sellaisista uusista asioista, joista hän on 

tutkinnan aikana saanut tietää. Niinpä ilmaisukielto 

ei olisi estänyt puolustusta selittämästä julkisuudessa 

esimerkiksi Aarnion rahaasioita. Selitys saatiin vasta 

pari vuotta kestäneen täyskiiston jälkeen.

Aarnion puolustus piiloutui mielellään ilmaisu

kiellon taakse, kun sillä ei ollut hyviä selityksiä epä

selvyyksille. Kuulusteluissa Aarniolla ei ainakaan näyt

tänyt olevan kovin paljon sanottavaa. Mitä enemmän 

näyttöä kertyi, sitä useammin Aarnio vastasi kuulus

teluissa ”en kommentoi”, ”en muista” tai ”en halua 

ottaa siihen kantaa tässä vaiheessa”. Mitä hän siis 

olisi  medialle halunnut sanoa?

Helsingin käräjäoikeus otti Aarniotuomiossaan 

kantaa puolustuksen vakioheittoihin KRP:n ja toisen 

 tutkinnanjohtajan jääviydestä. Oikeus ei havainnut 

tutkinnassa puolueellisuutta tai mitään sellaista, joka 

tekisi tutkinnan tulokset epäluotettaviksi.

 

”Asiassa ei ole tullut esiin perusteita sille, miksi KRP ei 

olisi voinut tutkia huumausainerikosta, jossa Aarnio on 

ollut epäiltynä.”

Kun Helsingin huumepoliisia 15 vuoden ajan johta

nut mies on nyt hyvää vauhtia paljastumassa suuren 

luokan rikolliseksi, olisin kuvitellut asianajajakunnan 

kuhisevan huolestuneena. Asianajajat ovat puolus

taneet satoja ihmisiä, joiden rikosepäilyt on tutkittu 

Aarnion johtamassa yksikössä. Eikö yhtään askar

ruta, ovatko tuomiot oikeita? Onko aivan varma, ettei 

tutkinnassa ole loukattu epäiltyjen oikeuksia?

Huoli olisi aiheellinen ottaen huomioon, että Aarnio 

tuomittiin käräjäoikeudessa myös syyttömän miehen 

lavastusyrityksestä. Motiivina oli huomion siirtäminen 

omista rötöksistä muualle, oikeus arvioi. Mistä tie

dämme, että lavastusyritys oli ensimmäinen?

Vaikka tahallisia lavastuksia ei olisi, huumepoliisin 

ammattitaidosta syntyi suorastaan koominen kuva, 

kun käräjäoikeus purki atomeiksi lavastushankkeen 

uhrin kiinniottoa koskevan pöytäkirjan. Oikeus totesi, 

että kiinnioton perustelut olivat sekavat ja epäselvät, 

minkä lisäksi huumepoliisissa oli epäselvyyttä ydin

osaamisalueensa olennaisimman rikoksen rangaistus

asteikosta. Pöytäkirjassa huumeyksikön rikoskomisario 

väitti, ettei törkeästä huumerikoksesta voi seurata 

lievempää rangaistusta kuin kaksi vuotta vankeutta. 

Tosiasiassa minimi on yksi vuosi.

Jo nyt on selvää, että Aarnion johtamassa yksikössä 

lakiin, asetuksiin ja määräyksiin on suhtauduttu kor

keintaan suositusluonteisina ohjeina.

Näyttääkö siis siltä, että uhattuna olisi juuri Aarnion 

oikeusturva? 

Hyvät asianajajat, katse palloon! 

Pakko ihailla, kuinka hyvin Aarnion 
puolustuksen hokemat ovat uponneet 
jopa asiantuntevaan yleisöön.
SUSANNA REINBOTH, susanna.reinboth@hs.fi
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Ilmoittautuminen www.lakimiesliitto.fi/tapahtumat

Miten toimin tehdessäni päätöksiä?
klo 16.30–19.30 Lakimiesliiton Ylähuone, Uudenmaankatu 4–6 B, 3. krs

Päätöksentekoprosessit ohjaavat miltei kaikkea inhimillistä toimintaa. Päätöksenteko epävar
moissa olosuhteissa on kuitenkin usein vahvasti vääristynyttä johtuen ihmisille tyypillisistä ajatus
virheistä. Tunnistamalla tällaisia ansoja niitä voidaan välttää ja näin kehittää tehokkaampaa ja täs
mällisempää päätöksentekoa alueella kuin alueella. PsT Katarina Finnilä on laillistettu psykologi, 
yliopistolehtori Åbo Akademissa sekä pitkänlinjan tutkija ja kouluttaja oikeuspsykologian alalla.

Ilmoittautuminen valmennukseen viimeistään 22.3.2017.

Juristin tietoisuustaidot
klo 16.30–19.30 Lakimiesliiton Ylähuone, Uudenmaankatu 4–6 B, 3. krs

Kirkas ajattelu ja vakaa keskittymiskyky ovat juristin tuloksellisuuden kulmakiviä. Mindfulness 
vahvistaa tutkitusti paitsi näitä taitoja myös havaintokykyä ja vuorovaikutuksen vaikuttavuutta. 
Samalla voi palautua nopeammin stressistä ja onnistua työssä hyvinvointia uhraamatta.   
OTL Antti-Juhani Wihuri toimii johdon ja työyhteisöjen valmentajana, coachina ja mindfulness
ohjaajana Mind at Work Oy:ssa. Hän on mindfulnessin työelämäsovellusten johtavia asiantuntijoita 
Suomessa.

Ilmoittautuminen valmennukseen viimeistään 24.3.2017

Hyvän työyhteisön kehittäminen
klo 16.30–19.30 Lakimiesliiton Ylähuone, Uudenmaankatu 4–6 B, 3. krs

Tule keskustelemaan ja kirkastamaan näkemyksiäsi siitä, millainen on eettisesti toimiva työ
yhteisö, mihin sen toiminta perustuu ja mitä eettisyys merkitsee työhyvinvoinnin näkökulmasta. 
Tavoitteena on illan aikana muodostaa yhteinen näkemys siitä, mitä kaikkea työyhteisön eetti
syys tarkoittaa juristeille. Koulutuksesta saat välineitä, joita voit viedä omalle työpaikallesi eetti
sen toiminnan vahvistamiseksi. Kouluttajana toimii kehittämisasiantuntija HTM Päivi Lohi-Aalto 
 TJS Opintokeskuksesta.

Ilmoittautuminen valmennukseen viimeistään 13.04.2017.

Juristi yhteistoimintaneuvotteluissa: Miten 
 valmistaudun neuvotteluihin ja toimin niissä?

klo 16.30–19.30 Lakimiesliiton Ylähuone, Uudenmaankatu 4–6 B, 3. krs

Juristi voi toimia yrityksen yhteistoimintaneuvotteluissa eri rooleissa: työnantajan edustajana tai 
avustajana taikka olla itse neuvottelujen kohteena. Valmennuksessa paneudutaan yrityksiä koske
van yhteistoimintalain neuvotteluihin. Näkökulmana on omaa työsuhdetta koskevat neuvottelut ja 
niihin valmistautuminen, neuvottelujen kulku sekä näitä koskevat yleisimmät kysymykset.   
OTT, VT, LL.M. Helena Lamponen on perehtynyt yhteistoimintaan lain soveltajana, valvojana, tut
kijana, kouluttajana ja lainsäädäntötyössä. Hän toimii Akavan Erityisaloissa edunvalvonta yksikön 
päällikkönä.

Ilmoittautuminen valmennukseen viimeistään 19.04.2017.

PÄIVI LOHI-AALTO

PETRA SPRING

SARI AHO

ANTTI SORJONEN

JORI PITKÄNEN

HELENA LAMPONEN

KATARINA FINNILÄ

ANTTI-JUHANI WIHURI

Helsinki 
28.3.2017

Helsinki 
30.3.2017

Helsinki 
20.4.2017

Kouluttajina

Helsinki  
25.4.2017
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WEBINAARIT

Näin pärjäät  
työhaastattelussa

Verkkoseminaari klo 17–18

Työhaastattelussa työnhakijalla on aina vastassa ihminen. Ihminen, 
joka on vakuutettava sinun osaamisestasi. Vakuuttaminen tapahtuu 
sekä nonverbaalisesti että verbaalisesti. Koulutuksessa käydään läpi 
vuorovaikutuksen lainalaisuuksia, jännityksen kesyttämistä ja tyypil-
lisiä työhaastattelukysymyksiä. Webinaarin kouluttajana toimii Jori 
Pitkänen, Uppartners. Jori on esiintymisen ammattilainen, draama-
pedagogi, teatteriohjaaja, kasvatustieteilijä ja uravalmentaja. Jorin 
ydinosaamista ovat vuorovaikutustilanteet työhaastattelussa.

Ilmoittautumiset viimeistään 28.4.2017 mennessä.

Ilmoittautumiset: www.lakimiesliitto.fi/tapahtumat

Ilmoittauduttaessa mainittava osallistujan nimi, puhelin numero ja 
jäsennumero. Sama liiton jäsen voi osallistua vain yhteen tilaisuuteen. 
Mukaan mahtuu 30 osallistujaa/valmennus. Muistathan ilmoittaa 
ajoissa mahdollisesta esteestä, jotta paikkasi voidaan antaa varasijoilla 
oleville.

Lisätietoja: järjestöpäällikkö Olli Niemi
olli.niemi@lakimiesliitto.fi

Katso webinaarien 
nauhoitteita:

www.lakimiesliitto.fi  Palvelut – Koulutukset ja webinaarit  
Webinaarien katsominen vaatii  kirjautumisen jäsensivuille.

Ota yhteyttä  
lakimiesrekrytointi@lakimiesliitto.fi

Lakimiesrekrytointi on Suomen 
Lakimies liiton maksuton työnvälityspalvelu.

ETSITKÖ
lakimiestä,
oikeustieteen 
opiskelijaa tai
toimistolle jatkajaa

LakimiesRekrytointi

Verkko 
4.5.2017

_____________________________________________________LAADUKASTA URAKOULUTUSTA JO YLI 10 VUOTTA_____________

MAKSUTON LIITON JÄSENILLE

Hyvä prosessitapa riita- ja rikos-
asioissa – tuomarin, syyttäjän  

  ja asianajajan näkökulma
klo 16.30–19.30 Pirkanmaan käräjäoikeus, auditorio, 
Kelloportinkatu 5 A

Valmennuksen tavoitteena on antaa osallistujille käsitys oikeudenkäyn-
nissä toimimisesta niin tuomarin, syyttäjän kuin asianajajan näkökul-
masta. Valmennuksessa hahmotellaan eri toimijoiden näkökulmaerojen 
vaikutusta oikeudenkäynnissä toimimiseen ja sen lakimiehen osaami-
selle asettamia vaatimuksia. Tilaisuus on tarkoitettu oikeussaliuraa har-
kitseville ja sen alkuvaiheessa oleville sekä muille eri oikeussalinäkökul-
mista kiinnostuneille lakimiehille. Käräjätuomari Petra Spring toimii tällä 
hetkellä hovioikeudenneuvoksena ja käsittelee sekä rikos- että riita -
asioita. Syyttäjä Sari Aho on toiminut talousrikosasioihin erikoistuneena 
kihlakunnansyyttäjänä vuodesta 2002 (JUKOn oikeusministeriön päätoi-
minen pääluottamusmies marraskuusta 2015 alkaen). Hänellä on myös 
pitkä kokemus tuomioistuin- ja syyttäjälaitoksesta. Asianajaja Antti 
 Sorjosella on pitkäaikainen kokemus oikeudenkäynneistä niin riita- 
kuin rikosasioissa.

Ilmoittautuminen valmennukseen viimeistään 24.04.2017.

Tampere  
9.5.2017
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K
aikkien vastaajien 
 kokonaisansioiden 
keskiarvo ilman 
tulospalkkioita oli 
6 012 €/kk. Luku nousi 
1,9 prosenttia vuoden 

2015 tutkimuksesta. Kokonaisansioi-
den mediaani ilman tulospalkkioita 
nousi 1,5 prosenttia ja oli 5 582 €/kk. 

– Kehitys on nyt ollut oikeansuun
taista. Palkkakehityslukumme kertovat 
toivottavasti osaltaan myös siitä, että 
talous on elpymässä, Lakimiesliiton 
toiminnanjohtaja Jore Tilander sanoo.

Kehitys oli positiivista sekä jul
kisella että yksityisellä sektorilla. 
Yksityisellä sektorilla kokonaisan
sioiden keskiarvo ilman tulospalkki
oita oli 6 490 €/kk (+1,8 %) ja julki
sella sektorilla  5 534  €/kk (+1,4 %). 
Kokonais ansioiden mediaanit ilman 
tulospalkkioita nousivat (yksityi
nen 5  900 €/kk / +1,7 %, julkinen 
5 402 €/kk / +0,4 %).

Tulospalkkioissa tehtiin iso harppaus 
ylöspäin. Tämä näkyi lähinnä yksityi
sellä sektorilla, jossa keski määräinen 
tulospalkkio 571 €/kk oli peräti 19,0 
prosenttia vuoden takaista korke
ampi. Teollisuudessa, tilintarkastus
yhteisöissä ja vakuutusalalla työsken
televistä vastaajista yli 70 prosenttia 
oli tulospalkkiojärjestelmän piirissä. 
Tulospalkkioiden määrissä oli suurta 
hajontaa.

Jore Tilander on tutkimustulosten 
perusteella melko tyytyväinen laki
miesliittolaisen edunvalvontatyön 
tuloksiin.

– Pärjäämme kaikkien ammattikun
tien palkkavertailussa hyvin. Lääkärit 
ovat akateemisten ammattikuntien 
palkkajohtajia, mutta tulemme kak
kosena ennen ekonomeja ja diplomi
insinöörejä. Näin on siitä huolimatta, 
että meidän jäsenistöstämme huomat
tavasti suurempi osa työskentelee julki
sella sektorilla, jolla työnantajat mak

savat keskimäärin yksityisen sektorin 
vastaavia tehtäviä pienempiä palkkoja.

Kaikista vastaajista 52 prosenttia 
arvioi kuukausiansioidensa nousseen 
lokakuusta 2015 lokakuuhun 2016. Jul
kisella sektorilla yleisin muutoksen syy 
oli yleiskorotus, yksityisellä sektorilla 
henkilökohtaiseen suoriutumiseen liit
tyvä korotus. Ansioidensa arvioi pysy
neen ennallaan 38 prosenttia ja laske
neen 4 prosenttia vastaajista.

Työpaikkojen tilanteen 
 yleinen vakaus hyvällä tasolla
Lakimiesliitto kysyi palkka ja työ
markkinatutkimuksessa myös, miten 
vakaaksi vastaajat lähitulevaisuudessa 
kokevat toisaalta työpaikkansa tilan
teen ja toisaalta oman tilanteensa työ
paikalla. Työpaikkansa tilanteen koki 
vakaaksi tai melko vakaaksi 84 pro
senttia vastaajista (79 % vuonna 2015). 
Oman tilanteensa juristit arvioivat 
edelleen työpaikan tilannetta vakaam

teksti LAKIMIESLIITTO

Lakimiesliitto toteutti jokavuotisen palkka- ja 
työmarkkinatutkimuksensa marraskuussa 2016. 

Liitto kysyi jäseniltään lokakuun 2016 palkoista sekä 
muista työ- tai virkasuhteeseen liittyvistä seikoista. 

Palkkakehitys oli edellistä vuotta parempi. 

Palkkakehitys on 
oikeansuuntaista
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En osaa sanoa

Irtisanominen on todennäköinen

Irtisanominen on mahdollinen

Lomautus on todennäköinen

Lomautus on mahdollinen

Melko vakaa

Vakaa

Oma tilanne lähitulevaisuudessa, %

Yksityinen
sektori

Julkinen
sektori

Yliopisto Kaikki
lakimiehet

14,7

0,0
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2011 2012 2013 2014 2015 2016

Muutos 

2015-16

Kiinteä kuukausipalkka, 

€/kk

5 

443

5 

669

5 

747

5 

729

5 

773
5 873 1,70 %

Luontoisedut 105 102 117 98 109 117

Ylityö- ym. korvaukset 14 15 17 16 19 22

Kokonaisansiot ilman 
tulospalkkiota, €/kk

5 562
5 

786

5 

881

5 

836

5 

901
6 012 1,90 %

Tulospalkkiot 219 141 212 169 228 284

Kokonaisansiot 

yhteensä, €/kk
5 781 5 927

6 

102

6 

005

6 

129
6 296 2,70 %

Lakimieskunnan palkkauksen taso ja rakenne 
vuosina 2011–2016 

Mediaanien muutos 2015 → 2016
Kiinteä kuukausipalkka: 5 404 € -> 5 480 € => +1,4%
Kokonaisansiot ilman tulospalkkiota: 5 500 ->  5 582 => +1,5%

opinto- 
pisteet

kuukausi- 
palkka

tunti- 
palkka

< 60 op
1 900 - 2 130 

euro/kk
12,00 - 13,40 

euroa/h

61 - 120 op
2 130 - 2 480 

euroa/kk
13,40 - 15,60 

euroa/h

121 - 180 op
2 480 - 2 800 

euroa/kk
15,60 - 17,70 

euroa/h

181 - 240 op
2 800 - 3 190 

euroa/kk
17,70 - 20,30 

euroa/h

> 240 op
3 190 -  

euroa/kk
20,30 euroa/h

Vastavalmistuneiden oikeustieteen maistereiden 
vähimmäis palkkasuositus vuodelle 2017 on 4 080 euroa 
kuukaudessa. Vara- ja oikeusnotaarien vähimmäis-
palkka suositus on 3 164 euroa kuukaudessa.

Vähimmäispalkkasuosituksena lakimiestehtävissä 
 toimiville oikeustieteen ylioppilaalle vuonna 2017 
 Lakimiesliitto suosittelee seuraavaa:

Vuoden 2017 
vähimmäispalkkasuositus

KAIKKI
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maksi, sillä 90 prosenttia vastaajista 
katsoi oman tilanteensa vakaaksi tai 
melko vakaaksi (89 % vuonna 2015). 
Molemmat luvut ovat tulleet ylöspäin 
vuoden takaisista. Suuria eroja ei jul-
kisen ja yksityisen sektorin vastaajien 
välillä ollut.

Kuten vuosi sitten, tänäkin vuonna 
yliopistojen irtisanomiset näkyivät hei-
kompina tuloksina työpaikan ja oman 
tilanteen vakautta koskevissa kysymyk-
sissä. Kehitys oli kuitenkin selkeäs ti 
positiivista, sillä vakaaksi tai melko 
vakaaksi työpaikan tilanteen koki 70 
prosenttia yliopistoissa työskentele-
vistä vastaajista, kun vuosi sitten vas-
taava lukema oli todella alhainen, vain 
34 prosenttia. Oman tilanteensa melko 
vakaaksi tai vakaaksi arvioi 73 prosent-
tia yliopistoissa työskentelevistä vas-
taajista. 

– Pyrimme omalta osaltamme vai-
kuttamaan siihen, että tilanne yliopis-
toissa paranee tulevina vuosina, Jore 
Tilander sanoo.

Työmäärät edelleen   
melko suuria
Tutkimuksessa kysyttiin myös, kuinka 
monta tuntia vastaaja työskentelee vii-
kossa. Kaikkien vastaajien keskiarvo 
oli 41,4 tuntia ja mediaani 40 tuntia. 
Yksityisellä sektorilla keskiarvo oli 
42,5 (mediaani 42) ja julkisella sekto-
rilla 40,2 (mediaani 40) tuntia viikossa. 
Korkeimmat työmäärät olivat asian-
ajosektorilla, jolla sekä keskiarvo että 
mediaani oli 45 tuntia viikossa. Kai-
kista vastaajista 15 prosenttia piti työ-
määräänsä jatkuvasti liian suurena ja 
49 prosenttia ajoittain liian suurena. 
Suuria muutoksia vuoden takaiseen 
ei ollut. 

– Yleensä juristien työtehtäviin liit-
tyy paljon vastuuta ja on odotettavis-
sakin, että ajoittain työmäärä saattaa 
kasvaa stressitasoltaan liiankin suu-
reksi. Olennaista on, että kuormitta-
vat jaksot eivät saa kestää pitkään, ja 
työn tekijällä tulee olla mahdollisuus 
palautua rankoista jaksoista työnan-

Lakimieskunnan kokonaispalkka 10/2016
KAIKKI

Asema

Ylimmät johtajat 9 9 111 6 020 8 300 12 800

Alemmat johtajat 10 7 682 5 150 7 200 10 164

Osastopäälliköt 9 6 539 4 700 6 100 8 837

Lakimiehet 60 5 413 3 884 5 100 7 000

Muu 12 4 851 2 900 4 642 6 600

Kokemus

0 vuotta 3 3 820 3 000 3 950 4 600

1-4 vuotta 17 4 423 3 100 4 150 5 700

5-9 vuotta 15 5 094 3 700 4 900 6 800

10-14 vuotta 13 6 213 4 260 5 450 8 180

15-19 vuotta 12 6 292 4 390 5 800 8 700

20-24 vuotta 13 6 696 4 700 6 000 9 840

25-29 vuotta 12 6 992 4 900 6 400 9 800

30- vuotta 17 7 172 4 880 6 450 10 057

 

% Keskipalkka F10 F50 F90

Yhteensä (N=2202) 100 6 011 3 870 5 583 8 572

Pääsektori

Yksityisellä sektorilla 49 6 477 3 970 5 900 9 800

Julkisella sektorilla 49 5 586 3 825 5 400 7 300

Yliopisto 2 4 725 2 518 4 800 6 745

Sukupuoli

Mies 42 6 576 4 025 6 100 9 700

Nainen 58 5 634 3 757 5 229 7 700

Ikä

20 - 29 vuotta 9 4 090 3 030 4 045 5 200

30 - 39 vuotta 27 5 045 3 520 4 750 7 000

40 - 49 vuotta 26 6 390 4 300 5 800 9 000

50 - 59 vuotta 28 6 922 4 620 6 200 9 805

60 - 69 vuotta 11 6 766 4 922 6 221 9 400
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SUOMEN LAKIMIESLIITTO –
FINLANDS JURISTFÖRBUND ry

sähköpostit: etunimi.sukunimi@lakimiesliitto.fi
palvelut@lakimiesliitto.fi
jasenrekisteri@lakimiesliitto.fi
opiskelijat@lakimiesliitto.fi
www.lakimiesliitto.fi
www.facebook.com/SuomenLakimiesliitto
twitter.com/lakimiesliitto
www.linkedin.com/groups/Suomen-Lakimies-
liitto-Association-Finnish-Lawyers-3956379

TOIMISTO

Uudenmaankatu 4–6 B, 
00120 Helsinki
Puh. 09 8561 0300
faksi 09 8561 0306
Toimisto avoinna: 
ma–pe klo 8.30–16.00

Blåfield Eero 
oikeuspoliittinen 
asiamies
041 458 0021

Cederlöf Karin 
opiskelija-asiamies 
050 494 9780

Fanta Moa 
lakimies 
040 024 2560

Halonen Jaana
talousassistentti
09 8561 0329
041 458 0032

Hietanen Ira
opiskelija-asiamies
0400 320 790

Kivelä Petteri
työ- ja virkasuhde-
lakimies 
041 458 0038

Launonen Tuula  
tietohallinto- ja  
viestintäassistentti
09 8561 0322
041 458 0026

Lehtonen Auli 
toimitusassistentti
09 8561 0337 
0400 829 029 

Merisalo Pia
edunvalvonta yksikön 
assistentti
09 8561 0319
041 458 0025 

Mikkonen Juha 
toimituspäällikkö
09 8561 0320
041 458 0027

Niemi Olli 
järjestöpäällikkö
09 8561 0311
041 458 0029

Paju Mia
viestintäasiantuntija 
041 458 0031

Parviainen Tuija
järjestöassistentti
09 8561 0321
041 458 0039

Rainerma Tommi 
jäsenpalveluyksikön 
johtaja
09 8561 0335
041 458 0040

Rautio Kati
edunvalvonta yksikön 
assistentti
09 8561 0314
041 458 0041 
 
Salo Mikko
viestintä- ja 
yhteiskunta-
suhdejohtaja,
varatoiminnan johtaja
09 8561 0327
041 458 0033
 

 
Tilander Jore 
toiminnanjohtaja
09 8561 0300
041 458 0030

Tukiainen Asta 
opintovapaalla 

Turunen Taru
edunvalvonta yksikön 
johtaja
09 8561 0324
041 458 0028

Törni Hannele 
johdon assistentti
09 8561 0315
041 458 0037

Valldén 
Marianne
toimistoassistentti
09 8561 0300

Venäläinen Kirsi 
neuvottelupäällikkö, 
julkinen sektori
09 8561 0328
050 587 3528

Välimäki Ritva 
hallintojohtaja
09 8561 0316
041 458 0036

LAKIMIESLIITON 
YHTEYSTIEDOTtajan kanssa sovittavilla järjestelyillä, Jore 

Tilander sanoo. 
– Jos työmäärä on jatkuvasti liian suuri, 

on suurena vaarana, että työntekijä ennen 
pitkää uupuu. Tämä ei ole kenenkään, 
ei työntekijän eikä työnantajan etujen 
mukaista. Näissä tilanteissa laadukas esi-
miestyö nousee arvossa. On huonoa joh-
tamista, jos työntekijöiden lamppu palaa 
jatkuvasti punaisella, Tilander jatkaa.

Nuorista suurin osa määrä
aikaisia julkisella sektorilla
Määräaikaisten työ- ja virkasuhteiden 
määrässä näkyy edelleen suuri ero jul-
kisen ja yksityisen sektorin välillä. Julki-
sella sektorilla erityisesti nuoret työsken-
televät voittopuolisesti määräaikaisissa 
työ- ja virkasuhteissa. Alle 30-vuotiaista 
julkisella sektorilla työskentelevistä vas-
taajista peräti 78 prosenttia kertoi ole-
vansa määrä aikaisessa työ- tai virka-
suhteessa, yksityisellä sektorilla vastaava 
luku on vain 15 prosenttia. Julkisen sek-
torin luku oli myös noussut kahden edel-
lisen tutkimuksen luvuista selvästi. Vuo-
den 2015 tutkimuksessa 70 prosenttia alle 
30-vuotiaista julkisella sektorilla työs-
kentelevistä vastaajista ilmoitti olevansa 
määrä aikaisessa työ- tai virkasuhteessa, 
vuoden 2014 tutkimuksessa vastaava luku 
oli 63 prosenttia. 

– Tämä on kehityskulku, johon mei-
dän tulee kiinnittää huomiota. Meidän 
täytyy keskustella ja selvittää yhdessä jul-
kisen sektorin työnantajien kanssa, mitä 
tämän kehityksen taustalla on ja miten 
pystymme asiaan vaikuttamaan. En pidä 
suotavana kehitystä, jonka jatkuessa lähes 
kaikki julkiselle sektorille uransa alku-
vaiheessa työllistyvät juristit joutuvat 
työskentelemään määräaikaisina, jotkut 
hyvinkin pitkään, Jore Tilander painottaa.  

Lakimiesliiton palkka- ja työmarkkina-
tutkimuksen koko tilastopaketti löytyy 
www.lakimiesliitto.fi:n jäsensivuilta ala-
otsikoiden Edunvalvonta ja Palkkaus 
alta. Lue lisää Lakimiesliiton palkka- 
ja työmarkkinatutkimuksen tuloksista 
myös Lakimiesuutiset 3/2017:sta ja 
 Lakimiesuutiset.fi:stä. 
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Professori Tuula Linna haluaa edistää välimiesmenettelyn käyttöä 
sekä käräjäoikeuksien ja hallinto-oikeuksien yhteistyötä. Samalla 

hän on huolissaan lainkäytön riippumattomuudesta keskusvirasto-
uudistusten  keskellä.

P
rosessioikeuden pro
fessori Tuula Linna 
tervehtii iloisesti 
eduskunnan kirjaston 
aulassa. Tapaaminen 
on sovittu paikkaan, 

jonka merkitys Linnan tutkimustyölle 
on ollut suuri.

–  Olen saanut vuosikymmenten 
aikana täältä paljon apua tutkimus
työhöni, Linna kiittelee.

Tuula Linnasta huokuu innostus 
oikeustieteitä ja niiden kehittämistä 
kohtaan. Lakimiehen ja oikeustieteili
jän ammatti ei kuitenkaan ollut hänelle 
lapsesta asti selvä.

– Lakimiesura oli alkujaan hetkel
linen oivallus, jonkinlainen etiäinen 
lukioaikana. Kun sain pääsykoe kirjat 
käsiini, minulla oli harras ja kohtalon
omainen olo. Tajusin heti, että tätä 
haluan. 

Tuula Linna aloitti oikeustieteen 
opiskelut Turussa 1977.

– Olimme ensimmäinen vuosikurssi 
tutkinnon uudistuksen jälkeen. Olin 
pitkään ihan tavallinen opiskelija, kun
nes graduvaiheessa innostuin kirjoit
tamisesta ja tutkimisesta.

Turun yliopisto onkin Tuula Linnan 
mukaan monella tapaa hänen uransa 
takana. 

– Turun opettajista Leena Kartio 
on aina ollut naistutkijaihanteeni ja 
Hannu Tapani Klamin jatkotutkija
seminaareista tarttui mukaan paljon 
eväitä. Opettajani Ari Saarnilehdon 
kanssa kirjoitin viime syksynä kirjan
kin.

Opintojen jälkeen Linna työsken
teli ensin Turun yliopistossa ja het
ken Suomen Akatemiassa, kunnes 
hän vuonna 1990 siirtyi oikeusminis
teriöön lainsäädäntöneuvokseksi yli 20 
vuodeksi. Vuonna 2011 oli aika palata 
akateemiseen tehtävään Lapin yliopis
toon. Nykyisin professorilla on lisäksi 
joukko luottamustehtäviä.

Ei edes sitomattomia ohjeita
Professori Tuula Linna on huolis
saan lainkäytön johtamisen tulevai
suudesta nyt, kun kolme keskeistä 
toimijaa – tuomioistuin, syyttäjä ja 
ulosotto laitos – rakentavat kukin uutta 
 keskushallintoaan. 

– Meillä on keskusteltu liian vähän 
siitä, mikä on uusien keskusvirastojen 

rooli suhteessa lainkäyttäjiin. Lainkäyt
töorganisaation pitää olla ulkoisesti 
riippumaton poliittisista päätöksen
tekijöistä, mutta samalla lainkäytön on 
sisäisesti oltava riippumatonta keskus
hallintoviranomaisesta.

– Tämä on selkeä periaate tuomio
istuimissa, mutta ulosoton uudistamis
työssä ei lainkäyttäjien riippumatto
muutta keskushallintoviranomaisesta 
ole pidetty yhtä pyhänä.

Tällöin saatetaan Linnan mukaan 
ajatella, että lainkäytön yhtenäisyyden 
nimissä keskushallintoviranomainen 
voi antaa ohjeita.

– Lainkäyttöä ei kuitenkaan saa 
ohjata edes sitomattomilla ohjeilla. 
Harkintavalta ja erilaiset käytännöt 
kuuluvat lainkäyttöön, ja tarvittaessa 
päätöksiin haetaan muutosta.

Tuula Linna uskoo, että sitomatto
mista ohjeista tulisi käytännössä sito
via, kun ne antaa toimintaa muutenkin 
johtava taho.

– Jokaisen yksittäisen lainkäyttä
jän työhön kuuluu valta ja vastuu. Eri
laiset ohjeet muodostaisivat vain yli
määräisen linkin lain ja lainkäytön 
välille. Operatiivinen johto ei voi antaa 

teksti HEIDI HÄNNINEN | kuvat VESA TYNI

Professori
monessa mukana
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Eduskunnan kirjasto on ollut 
tutkimustyön aarreaitta.
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ohjeita oikeudellisista harkintaa koske
vissa asioissa, joissa ratkaistaan yksityis
ten oikeuksia ja velvollisuuksia.

Mistä oikeudellisia 
palveluja maakuntiin?
Tuula Linna on huolissaan myös käräjä
oikeuksien tuomiopiirien lukumäärästä. 
Vuonna 2010 määrä puolittui 54:stä 
27:ään, ja nykyisten suunnitelmien 
mukaan lukumäärä olisi pian enää 20.

– Määrien sijaan olennaisia ovat vähe
nemisen tuomat heijastusvaikutukset. 
Uhkana on, että maaseutu ja pienet kau
pungit menettävät muutkin oikeudelli
set palvelut, jotka tyypillisesti keskittyvät 
käräjäoikeuksien ympärille. Jos palveluja 
ei ole saatavilla, kuka niitä tuottaa? Ryh
tyvätkö kokemattomat maallikot teke
män asiakirjoja, jolloin ne ovat epäselviä 
ja aiheuttavat riitoja?

Summaariset asiat tultaneen keskittä
mään seitsemään käräjäoikeuteen. Tämä 
ei Linnasta saisi johtaa siihen, että osasta 
jäljellejääviä käräjäoikeuksia luovutaan. 

– Minusta 20 käräjäoikeudesta ei voi 
enää vähentää. Pian suurin osa tuoma
reista, syyttäjistä, asianajajista, lupalaki
miehistä ja oikeusavustajista on jatkuvasti 
tien päällä matkakäräjillä. Oppineiden 
aika menee hukkaan.

Tuula Linnan mielestä säästöpaineiden 
keskellä tulisikin kartoittaa yhteistyömah
dollisuuksia hallintooikeuksien kanssa. 
Tällä hän tarkoittaa nimenomaan tekni
sen synergian hankkimista esimerkiksi 
tiloista, atkjärjestelmistä ja kirjastoista. 
Linna muistuttaa, että käräjäoikeus
verkoston autioituminen heijastuu välil
lisesti myös hallintopuolelle: jos pienem
millä paikkakunnilla ei enää tarjota 
oikeudellisia palveluja esimerkiksi vero
valituksen tekemiseen, näkyy tämä vää
jäämättä myös hallintolainkäytön puo
lella. Eri prosessimuotoja ei kuitenkaan 
tule väkisin ajaa samaan muottiin.

Välimiesmenettely   
kaipaa uudistusta
Tuula Linna katsoo, että käräjäoikeus
verkoston harvenemista tulisi pai
kata edistämällä myös tuomioistuinten 

ulkopuolisia prosesseja ja kehittämällä 
25 vuotta vanhaa välimiesmenettelylakia.

– Kaiken uudistamisen melskeessä 
välimiesmenettelylaki on unohtunut. 
Samaan aikaan liikeelämä on muuttunut: 
Yhtiöt ovat kasvaneet ja niistä on tullut 
kansainvälisiä. Julkiset ja pitkä kestoiset 
oikeudenkäynnit ovat entistä suurem
paa myrkkyä. Nyt olisi tärkeää purkaa 
paineita niin, että pääosa bisnesriidoista 
voitaisiin käsitellä tuomioistuinlaitoksen 
ulkopuolella. 

Tuula Linna ei kuitenkaan usko, että 
välimiesmenettelyn käyttäminen lisään
tyy itsestään. Siksi hän ehdottaa, että 
vapaaehtoisen sovittelun eri element
tejä integroidaan välimiesmenettelyyn. 
Tämä voisi tuoda välimiesmenettelyn 
myös  pkyritysten ulottuville.

– Samaan aikaan täytyy pitää huolta, 
etteivät uudistukset etäännytä Suomen 
välimiesmenettelyä UNCITRALin mal
lilaista eli siitä globaalista standardista, 
jonka mukaiseksi suuri osa EUvaltioista 
on muokannut välimiesmenettelynsä. 
Välimiesmenettelylait eivät ole EU:n 
harmonisaation alaisia, vaan niitä kos
kee yleismaailmallinen New Yorkin kon
ventio. Meillä olisi nyt mahdollisuus olla 
mukana globaalissa harmonisaatiossa. 

Lisäksi Linna pitää tärkeänä sitä, että 
välimiesmenettely on lopullinen lukuun 
ottamatta selviä prosessivirheitä.

– Jälkikäräjöinti rapauttaa välimies
menettelyn uskottavuutta. Saavutetun 
tuloksen pitäisi olla lähes aina lopullinen.

Myös lainopin  
perinteitä  vaalittava
Tuula Linna seuraa prosessioikeuden tilaa 
professorin roolista. Hänen mukaansa 
oikeudenalalla vallitsee tällä hetkellä 
”hyvä meininki”.

– Osoituksena tästä viime syksynä 
perustettiin prosessioikeudellinen yhdis
tys, josta tutkijat ja käytännön prosessua
listit ovat hyvin innoissaan.

– Yksittäisistä prosessioikeuden lajeista 
insolvenssioikeus on viime vuosina 
eurooppalaistunut. Esimerkiksi viime 
syksynä saatiin komission ehdotus sanee
rausta koskevaksi direktiiviksi.

TUULA LINNA 

• s. 1957, Kuusamo

• OTK 1982, OTL 1984,  
OTT 1988, Turku

• VT 1990, Toijalan 
tuomiokunta

• Lapin yliopisto 2011–, 
prosessioikeuden 
professori

• Itä-Suomen yliopisto, 
prosessioikeuden 
professori (50 %) 2006–
2008

• Oikeusministeriö 1990–
2011, lainsäädäntöneuvos

• Suomen Akatemia 1987–
1989, nuorempi tutkija

• Turun yliopisto 
1982–1986, rikos- 
ja prosessioikeuden 
assistentti ja vs. 
yliassistentti

• Suomalaisen 
Tiedeakatemian jäsen 
2012–

• Lukuisia luottamustehtä-
viä: mm. tuomarinvalinta-
lautakunnan jäsen, 
Lakimiesliiton vara-
puheenjohtaja, lain-
säädännön arviointi-
neuvoston jäsen, Lapin 
yliopiston hallituksen 
jäsen, The Conference of 
European Re structuring 
and In solvency Law 
(CERIL) hallituksen jäsen

• EU:n komissio, jäsen 
asiantuntijatyöryhmissä

• Yli kymmenen teosta ja 
suuri määrä kotimaisia ja 
kansainvälisiä artikkeleita

• Perhe: aviopuoliso 
 VT Timo Linna, kolme 
aikuista lasta

• Harrastukset: kuvataide, 
kuntoliikunta

KUKA
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Sen sijaan tutkimus ei ole kansainvä
listynyt Linnan mukaan samaa vauhtia.

– Meillä on paljon kotiperäistä 
 julkaisutoimintaa, mutta toivoisin, että 
alan tutkijat kirjoittaisivat rohkeam
min kansainvälisiin journaaleihin. 

Lisäksi Linna on huolissaan siviili
prosessuaalisen tutkimuksen perinnöstä.

– Meillä on ollut prosessualisteina 
suuria nimiä – Erkki Havansi, Juha 

Lappalainen, Jyrki Virolainen, Antti 

Jokela – joiden tutkimusperintöä 
pitäisi vaalia paremmin.

Edellä mainitut oikeusoppineet ovat 
tuottaneet erityisesti lainkäytön tarvit
semaa perinteistä lainoppia sekä ylei
siä oppeja.

– Nyt hankerahoitusta myönne
tään usein innovatiivisiin ja uusia 
oikeuden aloja koskeviin tutkimuksiin, 
jolloin perinteinen lainoppi ja sen tut
kijat voivat jäädä varjoon. Kivijalka ei 
saa rapautua kaiken uuden rakentami
sen innossa. 

”Kivijalka ei 
saa rapautua 
kaiken uuden 
rakentamisen 
innossa.”

paitsi alan edunvalvonnassa myös laki
miesidentiteetin ylläpitämisessä. Mei
dän täytyy yhdessä pitää huolta siitä, 
että Lakimiesliitto pysyy dynaamisena. 

Maalauksia  
Naisten Pankin hyväksi
Kaiken juridisen työn vastapainoksi 
Tuula Linna maalaa lähes päivittäin. 

– Äitini on taitava posliinimaalari, ja 
viehtymykseni kuvataiteeseen periytyy 
häneltä. Minulle olennaista maalaami
sessa ovat nimenomaan värit, ei niin
kään itse piirtäminen. 

Tuula Linna tukee maalausharras
tuksellaan Naisten Pankkia, jonka 
hyväksi hän lahjoittaa töitään.

– Haluan maalata ammatteja 
kehitys maiden naisille: maalaaminen 
tuottaa minulle iloa ja toivottavasti 
myös jollekin kehitysmaan naiselle 
ammatin. Sitä kautta voidaan edistää 
myös kehitysmaiden lasten ja  nuorten 
elinoloja. 

Vaikka Tuula Linna on urallaan 
ehtinyt jo tutkia paljon, elää hänessä 
itsessään kipinä muun muassa tämän 
perinnön vaalimiseen. 

– Lisäksi aion jatkaa kansainvälisten 
artikkeleiden kirjoittamista. Ne ovat 
työläitä mutta palkitsevia.

Linna haluaa jatkaa myös aktiivista 
toimintaansa Suomen Lakimiesliitossa, 
jonka varapuheenjohtaja hän on.

– Toivon, että kiireiset lakimiehet 
löytäisivät aikaa yhteisten asioiden 
edistämiseksi. Liitolla on tärkeä rooli 

Professori Tuula Linna maalaa 
 kotonaan lähes päivittäin. 
Osan töistä hän lahjoittaa 
Naisten Pankin hyväksi.



teksti TOIMITUS | kuvat OTAVAMEDIA OMA

Uudistunut 
Lakimiesuutiset.fi-  
verkkosivusto avautui 
maaliskuussa. Monipuolistunut 
ja aiempaa moderni sivusto 
tuo yhteen jäsenet, liiton ja 
alan kiinnostavat aiheet.

Uusi Lakimiesuutiset.fi 
tuo sisällön lähemmäs

LAKIMIESLIITTO PALVELEE

Avointa sisältöä  
entistä useammin
Lakimiesuutisten ensimmäinen numero ilmestyi vuonna 1945, ja lehti on sittemmin muuttunut ja kehittynyt ajan mukana. 2000-luvun puolivälistä lähtien Lakimiesuutisten sisältö on löy-tynyt myös verkosta, ja viime vuoden lopulta alkaen Lakimiesuutiset.fi:n sisältö on ollut avointa kaikille. Tällä on haluttu palvella lukijoita laajemmin: juttujen jako onnistuu sosi-aalisessa mediassa, kiinnostavan artikkelin voi linkata kave-rille ja juttuja pääsee lukemaan nopeasti ilman erillistä kirjautu-mista. Jatkossa uutta sisältöä päivittyy sivustolle säännöllisesti eikä ainoastaan lehden ilmestyessä.
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Teemat esiin
Artikkelia lukiessa sivusto tarjoaa tee-

maan liittyviä muita artikkeleita, jolloin 

kiinnostavan aiheen lukemista pääsee 

jatkamaan. 

Sivuston yläreunan navigaatiosta voi 

selata ja lukea artikkeleita kategorioittain: 

• työelämä

• oikeuspolitiikka

• juristit

• yhteiskunta

• kolumnit ja blogit

• Momentti

• svenska artiklar

Responsiivinen sivusto
Lakimiesuutiset.fi:n sisältö on helposti luettavissa 
eri laitteilla. Selailu onnistuu niin mobiililla, tabletilla 
kuin tavallisella pöytäkoneella ja kannettavalla tieto-
koneella. Sivulle latautuu helposti lisää juttuja, jolloin 
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Mitä digitalisti Ville Tolvanen 
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murroksesta? Lue juttu 
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Helposti liiton 
palveluihin
Lakimiesliiton palvelut ja edut, edunval-
vonta sekä liiton toiminta ja tapahtu-
mat löytyvät entiseen tapaan 
Lakimiesliitto.fi-sivustolta. Lakimies-
uutisten ja Lakimiesliiton sivustot pelaa-
vat kuitenkin nyt aiempaa paremmin 
yhteen. Uudelle Lakimiesuutiset.fi-
sivustolle päivittyvät Lakimiesliiton tuo-
reimmat uutiset ja liiton Twitter-feedi. 
Sieltä pääsee helposti siirtymään myös 
Lakimiesliitto.fi-sivun palveluihin sekä 
liiton some-kanaviin.

Näköislehdet
Sivustolla pääsee yhä lukemaan kun-kin lehden näköisversiota tai selaamaan 

vanhoja artikkeleita arkistosta. Myös Momentit löytyvät sivustolta tuttuun tapaan PDF-tiedostoina.

 Lakimiesuutiset 2/2017 | 43



Mitä uutta 
verotuksessa 2017?

Vuosi 2017 toi monia muutoksia verotukseen. 
Kotitalouksille tärkeimmät uudistukset 
näkyvät ansiotuloveron sekä perintö- 
ja lahjaveron kevennyksinä, yrityksiä 

koskettavat eniten oma-aloitteisten verojen 
verotusmenettelyn muutokset.

K
otitalouksille tärkeä uutinen on 
ansiotuloveron lasku. Kun työn
antajien sosiaalivakuutusmaksuja 
kevennettiin ja siirrettiin palkan
saajien maksettavaksi, kompen

soitiin muutosta verohallinnon lakimuutos
päällikön Elena Vigrenin mukaan nostamalla 
ansiotuloveroasteikon tulorajoja runsaan pro
sentin verran. Samalla kevennettiin eläkeläis
ten verotusta ja vapautettiin alle 14 000 euroa 
vuodessa ansaitsevat sairausvakuutuksen 
päivä rahamaksusta.

Veronmaksajain Keskusliiton lakiasian joh
taja Vesa  Korpela kertoo ansiotulojen huo
jennuksen keventävän palkansaajien maksu
rasitusta 515 miljoonaa euroa. Yksittäisen 

palkansaajan näkökulmasta verohyöty on 
kuitenkin pieni, sillä verot ja maksut laskevat 
viime vuoteen nähden noin puoli prosentti
yksikköä. 

– Yksilötasolla puhutaan kympeistä tai 
satasista, joten ostovoima ei mahdottomasti 
parane. Etelänmatkaa tällä summalla ei osteta, 
Korpela toteaa.

Perintö- ja lahjavero keveni
Kuluttajien verotus kevenee myös kaikissa 
perintö ja lahjaveroasteikon portaissa. Jat
kossa lahjaveroa maksetaan 4  000 euron 
sijaan vasta 5 000 euroa maksavasta tai sitä 
arvokkaammasta lahjasta. Lisäksi ylin vero
prosentti laski lahjaveron ensimmäisessä vero
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luokassa 20 prosentista 17 prosenttiin 
ja perintöverotuksessa 19 prosenttiin. 
Perintö- ja lahjaverotuksen toisessa 
veroluokassa ylin veroprosentti laski 
36 prosentista 33 prosenttiin.

Perintöverotuksen puolisovä-
hennystä korotettiin 60 000 eurosta 
90  000 euroon ja alaikäisyysvähen-
nystä 40 000 eurosta 60 000 euroon. 
Sen sijaan kuoleman johdosta makset-
tavien vakuutus korvausten osittainen 
verovapaus poistuu, mutta tämä muu-
tos tulee voimaan vasta vuonna 2018.

OmaVero-palvelu käyttöön
Elena Vigren pitää yritysverotuksen 
keskeisimipinä muutoksina Oma-
Vero-palvelun käyttöönottoa sekä yri-
tysten maksamien oma-aloitteisten 
verojen sähköistä ilmoitusvelvolli-
suutta. Jatkossa oma-aloitteiset verot, 
kuten arvonlisäverot ja työnantaja-
suoritukset, ilmoitetaan lähtökohtai-
sesti sähköisesti. Helmikuun alusta 
lähtien myös tilinumero on pitänyt 
ilmoittaa Omavero-palvelussa.

– OmaVeron käyttöönotto ei vaadi 
erityistoimia. Yrityksen aiemmin käyt-
tämällä verotilillä olevat valtuutukset 
pysyvät samoina, palveluun kirjaudu-
taan kuten ennenkin ja toiminnot ovat 
pitkälti samat kuin verotilissä. Oma-
aloitteisia veroja voi ilmoittaa myös 
verohallinnon ilmoitin.fi-palvelun ja 
taloushallinnon ohjelmistojen kautta, 
Vigren kertoo.

Sähköisellä ilmoitusvelvollisuu-
della pyritään vähentämään virheitä ja 
nopeuttamaan käsittelyä sekä ehkäise-
mään väärinkäytöksiä ja identiteetti-
varkauksia.

”Yksilötasolla puhutaan 
kympeistä tai satasista, joten 
ostovoima ei mahdottomasti 
parane. Etelänmatkaa tällä 

summalla ei osteta.”

Maksuperusteinen  
arvonlisäveron tilitys laajeni
Enintään 500 000 euron liikevaih-
dolla pyörivät yritykset voivat valita, 
tilittävätkö ne myyntien ja ostojen 
arvonlisäveron maksu- vai suorite-
perusteisesti. Ennen vuodenvaihdetta 
menettely on ollut mahdollinen vain 
sellaisessa yritystoiminnassa, johon ei 
sovelleta kirjanpitolakia, kuten yksityi-
set maa-, metsä- ja kalatalouden har-
joittajat. Samanlainen mahdollisuus 
on ollut toimijoilla, joille kirjanpito-
laki mahdollistaa maksuperusteisen 
tilinpäätöksen tekemisen, esimerkiksi 
ammatin- ja liikkeenharjoittajilla. 

Maksuperusteinen tilitys kohdiste-
taan sille kuukaudelle, jonka aikana 
yritys saa maksun myynneistään tai 
maksaa ostamansa tavaran tai pal-
velun. Jos yritys valitsee maksu-
perusteisen tilityksen, sitä sovelletaan 
myös ostojen ajalliseen kohdistami-
seen. Poikkeuksena ovat maa-, metsä- 
ja kalatalouden harjoittajat sekä liik-
keen- ja ammatinharjoittajat, joita 
voidaan pitää mikroyrityksinä. Ne 
voivat tehdä vähennykset suoriteperi-
aatteella, mutta tilittää myynnin verot 
vasta maksun saatuaan.

– Veromuutoksen tavoitteena on 
ollut pienyritysten maksuvalmiuden 
parantaminen, Vigren sanoo.

Korpela suhtautuu maksuperustei-
seen tilitykseen osakeyhtiön arvon-
lisäverotuksessa varauksella. Hän kui-
tenkin uskoo, että osalle yrityksistä se 
tuo etua.

– Huonossa tapauksessa yrityk-
set joutuvat rahoittamaan arvonlisä-
veroa omasta pussistaan, kun asiakkaat 
eivät maksa laskuja ajoissa. Tällaisessa 
tilanteessa maksuperusteinen tilitys on 
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Muita muutoksia  
verotuksessa

• Kotitalousvähennyksen korvausastetta korotettiin 
45 %:sta 50 %:iin yritykseltä tai yrittäjältä ostettavasta 
työstä ja 15 %:sta 20 %:iin maksetusta palkasta. 
Enimmäismäärä on edelleen 2 400 €/hlö.

• Asuntolainan koroista vähennyskelpoisia on 45 %. 
Vuonna 2016 koroista 55 % oli vähennyskelpoisia. 

• Kuntien yleinen kiinteistöveroprosentin vaihteluväli 
nousi 0,80—1,55 %:sta 0,93—1,80 %:iin ja vakituisten 
asuinrakennusten vaihteluväli 0,37—0,80 %:sta  
0,41—0,90 %:iin. 

• Ajoneuvoveron vuosittainen maksu nousi 36,50 €. 

• Autoveroa kevennetään portaittain vuosina 2016–2019 
pienipäästöisten autojen osalta.

• Makeisten valmistevero poistettiin.

• Liikenteen polttonesteiden valmisteveroa ja 
lämmityspolttoaineiden veroa korotettiin. Tämän 
seurauksena bensiinin ja dieselin litrahinta nousi 
2,5 snt/litra. Öljylämmitteisen omakotitalon vuotuiset 
lämmityskulut nousevat noin 42 € ja kaukolämmöllä 
lämpiävän noin 11 €.

• Tupakkaveron korotus tuo keskihintaisen tupakka-
askin hintaan 0,5 euron korotuksen. Sähkösavukkeiden 
nesteet tulivat tupakkaveron piiriin. 

• Yksityisiä elinkeinonharjoittajia ja henkilöyhtiöitä sekä 
maa-, metsä- ja porotalouden harjoittajia koskeva 
yrittäjävähennys tuli voimaan. Verovähennysoikeus 
on 5 % yritystoiminnan tuloksesta. Yrittäjävähennys 
kompensoi osakeyhtiöiden maksaman yritysveron 
laskua.

• Metsätaloutta ainoana liiketoimintana harjoittavien 
ei tarvitse antaa metsätalouden veroilmoitusta 
arvonlisäverosta, jos verovelvollisella ei ole verovuonna 
ilmoitettavana metsätalouden tuloa, vähennyksiä tai 
muita verotukseen vaikuttavia tietoja.

• Eri verolajien muutoksenhakuaikoja yhtenäistettiin. 
Muutos vaikutti merkittävästi tuloverotuksen 
ja perintöverotuksen muutoksenhakuun; 
muutoksenhakuaika lyheni viidestä kolmeen vuoteen. 
Esimerkiksi perintöverotuksessa kolmen vuoden 
määräaika lasketaan sen kalenterivuoden päättymisestä, 
jonka aikana verovelvollinen on kuollut.

eduksi. Toisaalta osakeyhtiön on tehtävä myös osto
jen arvonlisäveron vähennys vasta sen kuukauden 
tilityksessä, jossa ostolasku on maksettu. Pienille, pal
veluja myyville yhtiöille, joilla on myyntiin suhteutet
tuna vain vähän arvonlisäverollisia ostoja, muutos 
on oikein hyödyllinen. Tällainen tilanne on muun 
muassa asianajajilla, Korpela sanoo.

Yhä useampi voi valita  
verokauden pituuden
Aikaisempaa useammat pienyritykset voivat jatkossa 
valita verokaudekseen kuukauden sijaan neljännes
kalenterivuoden tai kalenterivuoden. Verokauden 
pituutta koskeva päätös sitoo yritystä aikaisemman 
kolmen vuoden sijaan vain vuoden.

Neljänneskalenterivuosimenettely on mahdolli
nen yrityksille, joiden liikevaihto on enimmillään 
100 000 euroa. Aiemmin ylärajana oli 50 000 euroa. 
Satunnaisesti palkkaa maksavan, työnantajarekiste
riin kuulumattoman työnantajan on kuitenkin teh
tävä ilmoitus kaikilta niiltä kuukausilta, joina palkkaa 
tai työkorvauk sia on maksettu. Arvonlisäverotuk
sessa yrityksen on mahdollista siirtyä kalenterivuosi
menettelyyn, jos liikevaihto on enintään 30 000 euroa. 

– Tavoitteena on pienten yritysten hallinnolli
sen taakan keventäminen. Yrityksen on ryhdyttävä 
 toimenpiteisiin vain, jos verokauden pituutta halu
taan muuttaa, Vigren sanoo.

Joustoa virheiden korjaamiseen
Korjaukset omaaloitteisten verojen ilmoituksiin tulee 
tehdä kolmen vuoden kuluessa sen kalenterivuoden 
päättymistä seuraavan vuoden alusta, johon kuulu
valta verokaudelta vero olisi tullut ilmoittaa ja mak
saa. Kun verokauden ilmoituksen on tehnyt ajallaan, 
siinä olevat virheet voi korjata myöhästymismaksutta 
45 päivän kuluessa. 

– Virhe korjataan toimittamalla uusi ilmoitus siltä 
verokaudelta, jona virhe on tapahtunut. Samalla 
ilmoitetaan virheen syy. Vielä viime vuonna voi
massa olleesta lisäilmoitusmenettelystä luovuttiin, 
Vigren kertoo.

Taloudellisesti vähäisten virheiden osalta otetaan 
käyttöön kevennetty menettely. Tämä tarkoittaa sitä, 
että aiemmalla verokaudella tapahtunut virhe voidaan 
korjata meneillään olevan verokauden veroilmoituk
sessa. Tällöin ilmoitettavan veron määrää muutetaan 
virheen suuruuden mukaisesti. 

– Muutokset ovat tehneet virheiden korjaamisesta 
joustavampaa, helpompaa ja halvempaa. Verottaja on 
tullut tässä veronmaksajaa vastaan, Korpela kiittelee. 

 Ota talteen 
perintö- ja  
lahjavero- 

taulukot s. 66
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T
obias Bräutigamin pää
määränä on aina ollut oppia 
mahdollisimman paljon 
uutta. Monista asioista kiin

nostunut Bräutigam harkitsikin muun 
muassa filosofian, historian ja kirjal
lisuuden opintoja ennen kuin päätyi 
opiskelemaan lakia Saksan Freiburgin 
yliopistoon.

– Ajattelin, että lakimiehet voi
vat tehdä vaikka mitä, joten heillä 
on paljon mahdollisuuksia urallaan. 
Ammatti on myös todella mielenkiin
toinen ja avoin, Bräutigam muistelee 
päätöstään.

Uusien asioiden oppimisen kan
nalta kyseessä oli nappivalinta. Bräuti
gam suoritti saksalaisen oikeustieteen 
tutkinnon, opiskeli välissä vuoden 
Ranskan Toulousessa politiikkaa ja 
talout ta ja auskultoi valmistumisensa 
jälkeen kahden vuoden ajan Saksassa. 
 Bräutigam oli miettinyt suomalaisen 
vaimonsa kanssa eri vaihtoehtoja, ja 
auskultoinnin jälkeen tie toi Suomeen.

– Suomessa päätin aloittaa väitös
kirjan tekemisen informaatiooikeu
den alalta. Opetin samalla useita 
 kursseja Helsingin oikeustieteellisessä.

Yliopistolta  
yhtiölakimieheksi
Väitöksen ollessa loppusuoralla 
vuonna 2008 Nokialla aukeni laki
miehen paikka.

– Minulla kävi tuuri, kun kiinnos
tava tehtävä löytyi oikeaan aikaan. 
Aloitin Nokialla vuonna 2008, ja 
roolini kasvoi melkoisesti muutamassa 
vuodessa. Vastasin yksityisyydensuoja 
ja tietosuojaasioista ja perustin yri
tykseen ohjelman, jonka tavoitteena 
oli kehittää työntekijöiden tietosuoja 
asioiden osaamista.

Kun Microsoft osti Nokian vuonna 
2014, Bräutigam oli sapattivapaalla 
kirjaprojektin parissa. Hän halusi silti 
ehdottomasti siirtyä Microsoftille – 
oppiakseen taas uutta. Tietosuoja
asiantuntijalle muutos tarjosi mahdol
lisuuden seurata alaa paraati paikalta: 
valtavana kansainvälisenä yrityksenä 
Microsoft on usein mukana monissa 
informaatioalan keskeisissä kysy
myksissä, ja yrityksen teknologia on 
 huippuluokkaa.

Parin vuoden jälkeen Bräutigamista 
tuntui, että tämänkaltainen työ oli jo 
nähty. Hän halusi vaihtaa alaa ja siirtyi 

Lain  
ja teknologian 
risteyksessä

Bird & Birdin tietosuoja- ja yksityisyydensuoja-
asioista vastaava Tobias Bräutigam haluaa olla 
johtava asiantuntija alallaan.

teksti ALISA KETTUNEN | kuvat VESA TYNI
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viime lokakuussa Asianajotoimisto Bird 
& Birdille tietosuoja-asiantuntijaksi.

– Bird & Bird on yksi maailman 
johtavista teknologiajuridiikan asian-
ajotoimistoista. Itse haluan työsken-
nellä lain ja teknologian risteyksessä, 
joten tämä on siihen oikea paikka. 
Olen myös sitä mieltä, että jos omat 
ja yrityksen tavoitteet eivät ole sata-
prosenttisesti linjassa, homma ei toimi. 
On hyvä olla paikassa, jossa ymmär-
retään, että olen todella kiinnostu-
nut siitä, mitä teen ja meillä on samat 
tavoitteet.

Tulevaisuuden työpaikat
Mikä Bräutigamia informaatio-oikeu-
dessa sitten viehättää?

– Se on kuin avomerellä purjehti-
mista, hän selittää. 

– Paljon kysymyksiä on ilman vas-
tauksia, ja toimintaympäristö – eli 
teknologia – muuttuu jatkuvasti yhä 
nopeammin.

Pelkkä lain kirjaimen tunteminen 
ei riitä, vaan täytyy ymmärtää myös 
taustalla olevaa teknologiaa ja sitä, 
mitä muut tekevät. On tärkeää nähdä 
koko konsepti.

– Esimerkiksi tietosuoja-asioissa 
ollaan aina teknologian ja kehityksen 
keskiössä. Olin juuri Turun yliopis-
tossa paneelissa, jossa pohdittiin, onko 
massa data ja sen keruu enää mahdol-
lista uuden tietosuoja-asetuksen jälkeen.

 Bräutigam onkin vahvasti sitä 
mieltä, että yliopistoissa tarvittaisiin 
enemmän informaatio-oikeuden ope-
tusta ja Suomea olisi tuotava parem-
min kartalle alan opetuksessa ja tut-

Tobias Bräutigamin mielestä informaatio-oikeus on kuin avomerellä purjehtimista - 
paljon kysymyksiä on ilman vastauksia ja toimintaympäristö muuttuu jatkuvasti.

kimuksessa. Kyse ei ole vain teknisten 
asioiden osaamisesta, vaan kysymyk-
set ovat tärkeitä koko yhteiskunnan 
kannalta.

– Mitä yritykset voivat kysyä sinulta? 
Entä valtio? Kenellä on pääsy tietoihin? 
Miten algoritmeihin perustuva päätök-
senteko vaikuttaa? Näitä kysymyksiä 
punnitaan informaatio-oikeudessa.

Panostaminen alan opetukseen 
kannattaisi myös opiskelijoiden tule-
vaisuuden vuoksi. Bräutigam kertoo, 
että Euroopassa on arvion mukaan yli 
75 000 tietosuojaan liittyvää työpaik-
kaa seuraavan kahden vuoden aikana. 
Myös Suomen hallituksen kärkihank-
keissa on mukana muun muassa robo-
tisaatio ja automatisoitu päätöksenteko.

– Alan osaaminen on tärkeää paitsi 
yhteiskunnan myös bisneksen kan-
nalta. Esimerkiksi uuden tietosuoja-
asetuksen vaikutuksesta yhdenkin vir-
heen tekeminen voi tuhota toiminnan, 
sillä sakot voivat nousta kymmeneen 
miljoonaan euroon.

Myönnä, ettet tiedä
Tobias Bräutigam tekee Bird &  Birdillä 
nelipäiväistä viikkoa ja työskente-
lee yhden päivän viikosta Helsingin 
yliopistossa. Syksyllä hän opetti esi-
merkiksi Fundamentals of law -kurs-

”Jos omat 
ja yrityksen 

tavoitteet eivät ole 
sataprosenttisesti 
linjassa, homma ei 

toimi.”

sia. Keskeinen osa Bräutigamin ope-
tusta on käytännönläheisyys, muun 
muassa oikeustapauskilpailuiden 
(Moot Court) hyödyntäminen luen-
noilla. Opetustyö on vastavuoroista, ja 
työt tukevat toisiaan.

– Haluan tarjota asiakkailleni mah-
dollisimman ajantasaista osaamista. 
Lakimiehen arjessa työkuorma on 
usein niin suuri, ettei aikaa uuden 
oppimiselle ole. Yliopistolla taas etsi-
tään sitä, mitä ei vielä tiedä. 

KUKA

TOBIAS BRÄUTIGAM, 41 

• Koulutus: OTT 2009, Helsinki, 
Master of Law 2001, Freiburg

• Asianajotoimisto Bird&Birdin 
counsel 2016–

• Tietosuoja-asioihin erikoistunut 
lakimies Nokialla 2008–2014 ja 
Microsoftilla 2014–2016

• Perhe: suomalainen vaimo,   
kaksi lasta

• Harrastus: Taekwondo, 
purjehtiminen

• Motto: If it is stupid but it works, 
it is not stupid.
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teksti TARJA VÄSTILÄ | kuvitus ISTOCKPHOTO

Jos yritys hakee alle 
40-vuotiasta syntyperäistä 
suomalaista, hälytyskellot 
kilisevät. Syrjintää 
työpaikkailmoituksissa 
valvotaan jatkuvasti.

E
telä-Suomen aluehallinto-
virasto tehosti työpaikka-
ilmoitteluun liittyvää val-
vontaansa viime vuonna. 
Kahden kuukauden tehoval-

vonnassa peräti 60 ilmoituksen katsot-
tiin olevan syrjiviä. Määrä on suuri, sillä 
aiemmin tietoon on tullut saman verran 
syrjintäkriteerit täyttäviä työhakuilmoi-
tuksia vuodessa.

− Valvomme koko ajan työnhaku-
portaaleissa olevia ilmoituksia. Vink-
kejä tulee myös valveutuneilta kansa-
laisilta. Jos ilmoitus sisältää hakuehtoja, 
jotka saattavat olla syrjiviä, lähetämme 

työnantajalle selvityspyynnön ja pyy-
dämme perusteluja, kertoo ylitarkas-
taja Eerik Tarnaala.

Suomessa syntynyt?
Yhdenvertaisuuslaki kieltää syrjivän 
työpaikka ilmoittelun. Tarnaala koros-
taa, että työnhaussa valintaperusteiden 
on oltava työtehtävän hoitamisen kan-
nalta asianmukaisia. Työntekijältä ei 
voida edellyttää sellaisia ominaisuuk-
sia tai taitoja, jotka eivät liity työhön.

− Syrjivissä ilmoituksissa edelly-
tyksinä voivat olla Suomen kansalai-
suus tai syntyperäinen suomalaisuus 

tai suomi äidinkielenä. Siten suljetaan 
pois hakijan etninen tausta ja pyritään 
suosimaan kantasuomalaisia.

Lakimieheltä on vaadittu suomea 
äidinkielenä, autokuskilta erinomaista 
suomen taitoa ja siivoojalta Suomen 
kansalaisuutta. Perustuslain mukaan 
vain presidentin on oltava syntyperäi-
nen Suomen kansalainen. Maan kan-
salaisuuttakin edellytetään ainoastaan 
joissain valtion viroissa.

− Kielitaitoa voidaan edellyttää, jos 
työn tekemisen tai turvallisuuden takia 
on osattava suomea. Rakennustyömaalla 
tai siivousalalla ei kuitenkaan yleensä tar-

ÄLÄ SYRJI 
työnhaussa! 

50 | Lakimiesuutiset 2/2017



Esimerkki syrjivästä 
 ilmoituksesta

Haemme lakiasiantoimistoon lakimiestä.  

Tehtävä edellyttää:
• kykyä itsenäiseen työhön• suoritettua asepalvelusta• työoikeuden osaamista• hyviä vuorovaikutustaitoja• suomea äidinkielenä• olet vastavalmistunut juristi• harjoittelukokemusta lakiasiantoimistosta.

vita erinomaista kielitaitoa eikä suomea 
äidinkielenä. Ei edes suomen opettajalta 
voida vaatia, että suomi olisi hänen äidin-
kielensä – erinomainen taito riittää, toteaa 
Tarnaala.

Kun tulee tiettyyn ikään
Kansalaisuus-, kielitaito- ja syntyperä-
vaatimusten lisäksi syrjivissä ilmoituk-
sissa on edellytetty tiettyä ikää ilman, 
että siihen on hyväksyttävää työstä 
johtuvaa perustetta. Lakimiehen ei 
tarvitse olla vastavalmistunut eikä sii-
voojan 20−35-vuotias.

− Täysi-ikäisyyttä voidaan edellyt-
tää, jos työssä tarvitaan ajokortti tai 
siihen liittyy anniskelua. Useimmiten 
ikään liittyvä syrjintä kohdistuu van-
hempiin työnhakijoihin: ilmoituksessa 
haetaan joko kiertoilmauksin tai suo-
raan nuoria töihin, kertoo Tarnaala.

Uskonto on kielletty syrjintäperuste, 
mutta kirkon virkoihin edellytyksenä 
on, että hakija on konfirmoitu evanke-
lis-luterilaisen kirkon jäsen. Valtaosaan 
töistä ei kuitenkaan liity uskonto.

Vaatimus asepalveluksen suoritta-
misesta ei sinänsä ole kielletty syrjintä-
peruste. Välillisesti syrjintäkriteeri voi 
täyttyä, jos armeijaa ei ole käyty vakau-
muksen, terveydentilan tai sukupuolen 
vuoksi. Käytännössä esimerkiksi laki-
miehen työtehtävissä asevelvollisuus ei 
ole välttämätöntä.

Lisäksi työntekijältä on lupa edel-
lyttää vain sellaista työkykyä ja tervey-
dentilaa, että hän pystyy hoitamaan 
työtehtäviään. Erinomaista kuntoa 
saatetaan vaatia vain raskaissa töissä.

Tietämättömyys ei riitä
Vain kaksi selvityspyynnön saaneista 
60 työnantajasta pystyi perustelemaan 
ilmoitustaan. Suurin osa myönsi, ettei 
haku kriteerille ollut hyväksyttävää 
perustetta. Heille annettiin toiminta-
ohjeet.

− Työnantajat vetosivat tietämättö-
myyteen tai siihen, että joku muu oli 
laatinut työpaikkailmoituksen. Vastuu 

Laki  
määrittää
Yhdenvertaisuuslain mukaan 

ketään ei saa syrjiä iän, alku-

perän, kansalaisuuden, kie-

len, uskonnon, vakaumuksen, 

mielipiteen, poliittisen toi-

minnan, ammattiyhdistystoi-

minnan, perhesuhteiden, ter-

veydentilan, vammaisuuden, 

seksuaalisen suuntautumisen 

tai muun henkilöön liittyvän 

syyn perusteella.

on kuitenkin aina työnantajalla, Tar-
naala korostaa.

Jatkossa aluehallintovirasto saat-
taa tehdä ilmoituksen työsuojelu-
rikoksesta poliisille. Tehovalvonnassa 
havaittiin, että osa työnantajista oli 
täyttänyt syrjintäkriteerit ilmoittelus-
saan aiemminkin.

Syrjivien ilmoituksien määrä vaih-
telee suhdanteiden mukaan. Kun töitä 
on paljon tarjolla, ilmoituksista löytyy 
enemmän syrjiviä kriteereitä. Määrä 
ei kuitenkaan laske suhteessa, vaikka 
haettavia paikkoja olisi vähemmän. 

Aluehallintaviraston työsuojelu-
viranomainen jatkaa ilmoitusten tark-
kailua. Tehoiskujakin on aika ajoin, 
joten vain yhden vertaisuuslain nou-
dattaminen päästää pälkähästä. 

Perustuslain mukaan vain 
presidentin on oltava 
syntyperäinen Suomen 
kansalainen.
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teksti TARU TURUNEN | kuvat ISTOCKPHOTO

Y
leissitovuuden tarkoi
tuksena nostetaan 
yleensä esiin ainoas
taan järjestäytymättö
män työnantajan velvol

lisuus soveltaa palveluksessaan olevien 
työntekijöiden työnteossa vähimmäis
ehtoja.  Se onkin yleissitovuusjärjes
telmän yksi tärkeä tehtävä. Mutta 
useimmiten unohdetaan mainita yleis
sitovuuden toinen oleellinen tehtävä: 
yleissitovuusjärjestelmällä edistetään 
vilpitöntä kilpailua. Yleissitovuudella 
saatetaan saman alan työnantajat kil
pailullisesti samaan asemaan.

Työehtosopimuksilla ja yleissitovuudella 
on edelleen tärkeä käytännön merkitys 

niin eurooppalaisessa kuin suomalaisessa 
työelämässä. Ne eivät vain takaa työntekijöille 

työsuhteen vähimmäisehtoja, vaan turvaavat 
myös yritysten kilpailullista tasapainoa.

tasapuolista kilpailua
Yleissitovuudella 
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Julkisuudessa tuodaan harvoin esiin 
yleissitovuuden positiivisia vaikutuksia 
yrityksille. Yleissitovuuden avulla voi-
daan estää yritysten välistä epäreilua 
kilpailua, joka perustuisi työntekijöi-
den työsuhteen niin palkkausta kuin 
työoloja, työsuhdeturvaa ja työsuojelua 
koskevien ehtojen polkemiseen. Yleis-
sitovuus turvaa ja takaa työn teettämi-
sen vähimmäisehdot työn antajien kes-
ken; työvoiman hinnoittelu on samalla 
alalla toimiville yrityksille yhtäläinen. 
Ja työtyytyväisyydella sekä työhyvin-
voinnilla luodaan myös yritysten tuot-
tavuutta. Yleis sitovuus luo vakautta 
työmarkkinoilla.

Eurooppalainen ilmiö
Yleissitovuudella on pitkät perinteet 
Euroopassa. Työehtosopimusten yleis-
sitovuudesta säädettiin Saksassa sekä 
Ranskassa jo ennen toista maailman-
sotaa. Itävallassa työehtosopimukset 
ovat automaattisesti yleissitovia. Suo-
messa työehtosopimusten yleissitovuus 
syntyi vuonna 1970. Säännös tuli työ-
sopimuslakiin eduskuntakäsittelyssä; 
eduskunnan sosiaalivaliokunta katsoi 
omassa mietinnössään hallituksen esi-
tyksen mukaisen säännöksen epätyy-
dyttäväksi, kun se olisi merkinnyt sitä, 
että työnantaja, jota työehtosopimus 
ei sitonut, olisi voinut vapaasti sopia 
työntekijälle maksettavasta palkasta. 

Yleissitovuus-käsite voi vaihdella 
maittain, eikä se aina tarkoita samaa 
mekanismia kuin mihin me olemme 
tottuneet: yleissitovuus voi koskea esi-
merkiksi ainoastaan tiettyjä sektoreita 
tai tiettyjä osia työ ehtosopimuksesta. 
Työehtosopimusten sisällöt vaihte-
levat eri maiden välillä samoin kuin 
se, kuinka työehtosopimuksista tulee 
yleissitovia tai kuinka usein työ-
ehtosopimukset julistetaan yleis-
sitoviksi.

Yleissitovuus vahvistetaan
Suomessa työehtosopimusten yleis-
sitovuus perustuu työsopimuslakiin 
ja työehtosopimusten yleissitovuuden 
vahvistaa erillinen vahvistamislauta-
kunta. Työehtosopimusten yleissito-
vuus tarkoittaa sitä, että myös järjes-
täytymättömän eli työnantajaliittoon 
kuulumattoman työnantajan on nou-
datettava työsuhteissa yleissitovaa työ-
ehtosopimusta. Jotta työehtosopimus 
voidaan vahvistaa yleissitovaksi, tulee 

sen olla valtakunnallinen ja sitä on 
pidettävä asianomaisella toimialalla 
edustavana. Keskeinen tekijä työehto-
sopimusten yleissitovuutta ratkaista-
essa on työnantajaliittoon kuuluvien 
yritysten palkansaajien määrä.

Luottamusta työelämään
Viime aikoina on väläytelty 
yleissitovuus järjestelmän olevan 
perustuslain vastainen. Ensinnäkin 
voidaan todeta, että yleissitovuuden 
perustuslainmukaisuus on työsopi-
muslain uudistusten yhteydessä aina 
varmistettu. Lisäksi on välttämätöntä 

muistuttaa kansainvälisten sopimus-
ten edellyttämästä työntekijöiden 
vähimmäis ehtojen turvaamisesta. 
Tämä turvaaminen on toteutettavissa 
kahdella tavalla. Vähimmäisehdot voi-
daan määritellä joko laissa tai ne voi-
daan sopia työehtosopimuksella – ja 
työehtosopimuksia täydentävällä yleis-
sitovuusjärjestelmällä. 

Euroopassa käytössä olevat yleis-
sitovuusjärjestelmät pyrkivät turvaa-
maan rehdin kilpailun työvoimasta 
työnantajien kesken. Suomessakaan 
ei ole mitään syytä romuttaa omaa 
malliamme. Vaikka meillä on vaa-
dittu yleissitovuudesta luopumista ja 
siirtymistä työlainsäädännön varaan, 
kuinka se muuttaisi tilannetta, jos 
nykyjärjestelmälläkään ei haluta nou-
dattaa työntekijöiden vähimmäistur-
vaa koskevia säännöksiä ja siihen kyt-
keytyvää yritysten tervettä kilpailua.

On liian suoraviivaista väittää, että 
työehtosopimukset ja yleissitovuus jäy-
kistävät työelämää. Esimerkiksi Suo-
men työaikasääntelyn nykytilasta ja 
muutostarpeista laaditussa Kello rak-
suttaa mennyttä aikaa -selvityksessä 
(Sitra) valotetaan, ettei työehtosopi-
musten nykyisiä joustomahdollisuuk-
sia osata tai haluta käyttää. Selvityksen 
mukaan eräät työehtosopimukset mah-
dollistavat paikallisen sopimisen lähes 
kaikesta siitä, mihin työaikalaki antaa 
mahdollisuuden sopia toisin. Selvi-
tyksessä todetaan: ”Työaika-asiat ovat 
paikallisen sopimisen ydinaluetta. Kun 
sopimisen perusasiat ovat kunnossa, 
työaikakysymyksiin löytyy rakentavia 
ratkaisuja. Perusasiat ovat tahto, osaa-
minen ja luottamus. Tärkein näistä on 
luottamus.” 

Kirjoittaja VT Taru Turunen on 
Lakimiesliiton edunvalvontayksikön 
johtaja.

Julkisuudessa 
tuodaan 

harvoin esiin 
yleissitovuuden 

positiivisia 
vaikutuksia 
yrityksille.
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Ilmastonmuutoksen vaikutus arktisella alueella 
muuttaa myös merenkulkua Jäämerellä. Kuinka 

jään sulaminen vaikuttaa valtioiden toimiin?

VILLI LÄNSI
ARKTINEN



teksti KATRI PAJUSOLA | kuvitus ISTOCKPHOTO

P
ohjoisella jäämerellä 
aukeaa pian ennen
kokematon ajan
jakso, kun ilmaston
muutos sulattaa 
merta peittävää 

jäätä vauhdilla. Tällöin meren kululle 
aukeaa aivan uusia reittejä kuljettaa 
ihmisiä ja tavaroita Aasian ja Euroo
pan välillä.

– Arktisen alueen jääpeitteen sula
minen on ollut vauhdikasta, sillä nel
jässä vuosikymmenessä se on menet
tänyt 40 prosenttia painostaan, 
kertoo Arktisen keskuksen johtaja ja 
tutkimus professori Timo Koivurova.

Täällä vauhdilla Jäämeren ensim
mäinen jäätön kesä saattaa koittaa jo 
2030–40.

– Aikaisemmin arktisia alueita pidet
tiin eräänlaisena villinä läntenä – alu
eena ilman sääntöjä. Toisaalta Arktis 
koettiin myös luonnon laboratorioksi, 
jonka ekosysteemien toimintaan ihmi
nen ei puutu, Koivurova sanoo.

– Merijään sulaessa luonnon vapaus 
kuitenkin päättyy ja taloudelliselle toi
minnalle avautuu monia uusia mah
dollisuuksia. Tähän mennessä valtiot 
ovat säännelleet toimintojaan meri
oikeuden avulla.

35 vuotta YK:n  
meriyleissopimuksta
Merioikeuksien yleissopimusta ryhdyt
tiin sorvaamaan toisen maailmansodan 
jälkeen, kun rantavaltiot ryhtyivät vaa
timaan oikeuksia lähimerialueidensa 
öljy, kaasu ja kala varoista. YK:n meri
yleissopimus solmittiin vuonna 1982, 
ja se astui voimaan 1994. Sopimuk
sella pyrittiin turvaamaan merenkulun 
vapaus eli viattoman kauttakulun oikeus 
maail man merillä.

– Merioikeus merkitsi vallan
kumous ta merten käytön säännöissä, 
koska se avulla laajennettiin talous
vyöhykkeitä koskemaan suurinta osaa 
kaupallisesti hyödynnettävistä öljy, 
kaasu ja kalavaroista. Kyse oli siis val
tavasta tulonsiirrosta rantavaltioille, 
Koivurova toteaa.

– Suurin osa maailman valtioista on 
mukana sopimuksessa. Suurista maista 
puuttuu vain Yhdysvallat, joka hyväk
syy sopimuksen lukuun ottamatta sen 
syvänmeren pohjaa koskevia sääntöjä.

 
Miten merioikeus  
soveltuu Jäämereen?
– Tällä hetkellä kaikki merioikeuden 
sopimukset soveltuvat myös Pohjoi
seen jäämereen. Epävarmaa on vain se, 
millä aikataululla teolliset toiminnot 
siirtyvät sinne suuressa mittakaavassa. 
Merioikeus suo vapauden ja monivuo
tisen jään sulaminen antaa myös ark
tisen alueen ulkopuolisille valtioille 
mahdollisuuden aloittaa kaupallista 
toimintaa Jäämerellä.

Koivurova uskoo, että ainakin Kiina 
ja Japani tekevät niin.

– Rantavaltioissa ollaan huolissaan 
siitä, siirtyvätkö Jäämerelle muilta 
maailman meriltä tutut ongelmat, 
kuten ylikalastus ja saastuminen. 
Koska meri on jäässä, olosuhteet jään 
alaisten öljy ja kaasuvaroja hyödyn
tämiselle ovat vielä liian vaikeat. Kun 
Jäämeri sulaa, tulee aika paljon lisää 
lääniä kulkea merta ja tilanne muut
tuu täysin, Koivurova toteaa.

Myös kalakannat siirtyvät lämpö
tilan nousun vuoksi pohjoisemmaksi.

– Olemme siis tilanteessa, jossa sää
telyä tarvittaisiin nopeasti, jotta peli
säännöt ovat valmiina, kun luonnon
varoja aletaan hyödyntää. Mutta liian 

aikaisin ei vielä ole mitään hyödyn
nettävää, vaikka muutokset ovatkin 
nopeita.

Jotain uutta säätelyä on jo laadittu: 
vuonna 2010 tehtiin säännöt aavan 
meren kalakantojen hyödyntämisestä 
arktisella alueella, ja tämän vuoden 
alussa astui voimaan oikeudellisesti 
sitova Polaarikoodi. Sillä halutaan tur
vata turvallinen merenkulku ympäris
töä kunnioittaen. Polaarikoodi antaa 
arktiselle merenkululle vapaudet, joita 
saman tien myös rajoitetaan.

Tulevaisuuden näkymiä  
arktisella alueella
– Arktisen alueen kohtalon kysy
mys on ilmastonmuutoksen torjunta, 
Koivu rova sanoo.

Onko esimerkiksi Yhdysvallat 
mukana Pariisin sopimuksen 
täytäntöön panossa? Tähän mennessä 
Venäjä ja muut alueen valtiot ovat 
käyttäytyneet arktisella alueella hyvin, 
koska säännöt ovat olleet niille suo
tuisat. Vaikka eletään geopoliittisesti 
kylmää kautta, yhteistyö on ollut kes
keisessä roolissa ja Arktisessa neuvos
tossa on kysymyksistä kyetty keskuste
lemaan merioikeuden kielellä.

– Täytyy toivoa, että nykyinen 
keskustelukulttuuri säilyy, eikä kie
leksi vaihdu geopolitiikka, Koivurova 
toteaa. ■

Artikkeli perustuu Timo Koivurovan 
esitykseen  Helsingin yliopiston 
Tieteen päivillä tammikuussa. 
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IRENE MATTILA on yksi turkulaisen 
Salmela-Yhtiöt-konsernin kolmesta 
omasta lakimiehestä. 

Pääasiallisesti Hesburger-brändis-
tään tunnetulla perheyrityksellä on 
poikkeuksellinen yhtiörakenne. Nel-
jässä eri konsernissa toimii yhteensä 
360 yhtiötä.

Mattilan tehtäviin Hesburgerilla 
kuuluu monimuotoista sopimus- ja 
yhtiöoikeutta kansainvälisellä lisä-
mausteella.

Hampurilaisravintolat ovat Hesbur-
gerin ehdotonta ydintoimintaa, mutta 
konsernin yhtiöt harjoittavat liiketoi-
mintaa myös esimerkiksi vedenpuhdis-
tus-, elintarvike-, ohjelmisto- ja pää-
omasijoitusalalla.

Omia pikaruokaravintoloita Hes-
burger-konsernilla on kahdeksassa eri 
maassa: Suomessa, Virossa, Latviassa, 
Liettuassa, Venäjällä, Ukrainassa, Bul-
gariassa ja Saksassa.

Suomessa ravintoloita on 269 ja 
ulkomailla 174. Osa ravintoloista on 
ketjun omia, toiset taas toimivat fran-
chising-periaatteella. 

Pykälöikäämme.

1. LUKU

JURISTIKSI AJAUTUMISESTA
1 §. Lapsuuden unelma. Lukio-
vuosina olin vakaasti sitä mieltä, että 

Juridiikka  
on myös makuasia

Hesburgerin lakimies Irene Mattila:

minusta tulee toimittaja. Olinpa joku-
sen kesän paikallislehden kesäreport-
terinakin.
2 §. Valaistuminen. Toimittajan 
työssä minua harmitti se, että minun 
piti jatkuvasti tyytyä kysymään kysy-
myksiä. Kuvittelin, että juristin työssä 
voisin keskittyä sen sijaan vastaamaan 
kysymyksiin.

Viimeistään opiskeluaikana minulle 
selvisi, että juristiltakaan ei löydy aina 
valmiita vastauksia kaikkiin kysy-
myksiin. Myös juristin työ on jatku-
vaa kysymyksien esittämistä.  

Juristin ja toimittajan työtä yhdistää 
usko tekstin voimaan. Joskus vieläkin 
käy mielessäni, että voisin ihan hyvin 
olla myös mainostoimiston copywriter.

2. LUKU 

OIKEUSTIETEEN OPISKELUSTA
1 §. Ilon aiheet. Oikeustieteen opis-
keluvuodet olivat minulle mukavaa 
aikaa. Olin aktiivisesti mukana järjes-
tötoiminnassa, ja tutustuin mielenkiin-
toisiin uusiin ihmisiin. 

Nyt jälkikäteen olen huomannut, 
että opiskeluaikoina kertyneestä suu-
resta ystäväverkostosta on ollut suuri 
apu ja ilo. 
2 §. Tuskan hetket. Tentteihin 
pänttääminen, etenkin jos kyseinen 
aihealue ei tuntunut omalta. Nämä-

kään hetket eivät varmasti menneet 
hukkaan, koska samaa sinnikkyyttä 
tarvitaan myös opiskelujen jälkeisessä 
työelämässä. 

3. LUKU

LAINSÄÄDÄNNÖSTÄ
1 §. Kiva laki. Työsopimuslaki. Opis-
keluaikojen ihastus. Se on tekstinä selkeä 
ja johdonmukainen. Työsopimusriito-
jen käräjöinti on sitten kylläkin eri juttu. 
2 §. Kamala laki. Arvonlisäverolaki. 
Yritysjuristina sitäkin on kuitenkin sie-
dettävä. Ja ainahan voi pyytää muilta 
apua, jos oma aika ja asiantuntemus 
eivät riitä kaikkeen. 

4. LUKU 

LAKIMIEHISTÄ ELIÖLAJINA
1 §. Taitava juristi. Juristin on osat-
tava puhua juridiikasta niin, että vai-
keatkin asiat vaikuttavat ymmärrettä-
viltä maallikolle. Taitava yritys juristi 
antaa teoreettisten vaihtoehtojen 
sijasta konkreettisia ratkaisuja. 
2 §. Tomppeli juristi. Hutiloiva 
ja liian suurpiirteinen lakimies aihe-
uttaa harmia ympäristölleen. Juris-
tin on oltava säntillinen ja tarkka. 
Lisäksi juristin pitää kehittää jatku-
vasti ammattitaitoaan ja välttää kaa-
voihin kangistumista. 

PYKÄLÖIDEN

teksti ja kuva ARI MÖLSÄ
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IRENE MATTILA

• s. 1985, Vehmaa

• 2011, OTM Turku

• 2010 Vaihto-opinnot,  
Uppsalan yliopisto

• 2012– Yrityslakimies,  
Hesburger/Salmela-Yhtiöt Oy

• 2011–2012 Yrityskonsultti, 
Konsulttitoimisto Seppo Hoffrén 
Consultancy

• 2010 Avustava lakimies,  
Nordkalk Oy Ab

• Perhe: Avopuoliso

• Harrastukset: 
Nuorkauppakamaritoiminta 
Aurajoen nuorkauppakamarissa, 
monipuolinen liikunta ja 
matkustelu

KUKA

PYKÄLÖIDEN

5. LUKU 

YRITYSJURISTIN TYÖSTÄ 
YLEISESTI
1 §. Hyvät trendit. Yritykset ymmär-
tävät juridisen ajattelun arvon kestävän 
liiketoiminnan turvaajana ja operatiivi-
sen liiketoiminnan osana. Juridiikkaa 
ei enää nähdä pelkkänä tukifunktiona, 
vaan se nivoutuu aidosti yrityksen stra-
tegiaan monilla osa-alueilla.
2 §. Huonot trendit. Maailma 
monimutkaistuu, ja sääntely tuntuu 
kaikista norminpurkutalkoista huoli-
matta edelleen lisääntyvän. Olen huo-
lissani pk-yritysten kyvystä täyttää 
lainsäätäjän asettamat uudet velvol-
lisuudet. Tarvitsemme matalan kyn-
nyksen juridiikkaa ja vähemmän byro-
kratiaa.

6. LUKU

HESBURGER-JURISTIN  
TYÖSTÄ ERITYISESTI
1 §. Antoisinta. Monipuolisuus ja 
kansainvälisyys.  Sopimuksista rikos-

oikeuteen, ja yritysjärjestelyistä imma-
teriaalioikeuksiin. Harva oikeudenala 
on Hesen yritysjuristille täysin tunte-
maton.

Monipuolisuus ja yllätyksellisyys 
ovat työni suola. Harvoin aamulla tie-
tää, mitä työpäivä tuo tullessaan. Pidän 
erityisesti kansainvälisestä sopimus-
juridiikasta. 
2 §. Raskainta. Monipuolisuus ja 
kiire. Vaihtelevien toimeksiantojen 
kanssa tuntee olevansa usein oman 
mukavuusalueensa ulkopuolella. Kiire 
on usein armoton, eikä asioihin jää 
aikaa syventyä.
 

7. LUKU 

OMASTA URASTA
1 §. Makein voitto. Jatkuva kehit-
tyminen. Tavoitteeni on, että jokaisen 
viikon jälkeen voi todeta olevansa hitu-
sen osaavampi juristi kuin edellisellä 
viikolla.  
2 §. Karvain tappio. Jouduin ker-
ran sopimusneuvottelujen sijaan viet-
tämään päivän Moskovan lentoken-

Juridinen työkenttäni 
on poikkeuksellisen 
monipuolinen,  
Irene Mattila kertoo.

tällä. Viisumini oli vahingossa merkitty 
alkavaksi tasan kuukauden kuluttua 
siitä, kun laskeuduimme Moskovaan. 
Odottelin transit-hallissa ensimmäistä 
maitojunalentoa kotiin Suomeen.

8. LUKU

PIENET SUURET ASIAT
1 §. Mielimauste. Chili.
2 §. Herkkuruoka. Lakritsijäätelö.
3 §. Paras juoma. Hitaasti herätyn 
aamun maitokahvi.
4 §. Kaunein kukka. Valkovuokko.
5 §. Väri ylitse muiden. Viinin-
punainen.
6 §. Rakkain romaani. Viime 
vuoden rakkain romaani oli Tommi 
Kinnusen Lopotti.
7 §. Esikuva. Tiina Alahuhta-Kasko, 
Marimekon toimitusjohtaja.
8 §. Elämän tarkoitus. Tehdä mie-
lekkäitä asioita parhaassa mahdolli-
sessa seurassa.
9 §. Lempilausahdus. ”Best things 
in life are not things.” ■
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Följden är dock att den som inte vill ge 
sina fingeravtryck inte heller kan resa 
utanför Europa. Men om till exempel 
passersystemet i ett företag baserar sig 
på finger avtryck kan de anställda inte 
tvingas ge sina fingeravtryck, säger han.

Lagstiftningen släpar efter
Europeiska rådets dataskyddsavtal 
uppdaterades 2012 då biometrisk iden-
tifiering togs med bland förteckningen 
över känsliga personuppgifter. Avta-
let förpliktar EU- och EES-länderna 
och ska införas i alla länder senast i 
maj 2018. 

– Den finländska lagstiftningen har 
inte ännu över huvud taget uppdaterats 
i denna fråga. En arbetsgrupp i justitie-
ministeriet håller i alla fall på att utar-
beta ett förslag till ny lagstiftning i den 
här frågan, säger Korja.

Enligt den nuvarande personupp-
giftslagen är exempel på känsliga 

Att identifiera sig med sitt fingeravtryck 
känns spontant som ett säkert sätt att 
till exempel logga in på sin telefon. Men 
 i själva verket finns det en hel del direkta 
säkerhetsbrister ihopkopplade med 
biometrisk identifiering, till stor del på 
grund av att lagstiftningen släpar efter 
i denna fråga.

E
nligt jur.dr. Juhani Korja 
är det ett stort problem att 
person uppgiftslagen inte 
beaktar att biometrisk iden-
tifiering i praktiken kräver 

intrång i medborgarnas personliga 
integritet.

– Det finns ett klart behov av en kla-
rare lagstiftning kring integritetsfrå-
gorna. Biometrisk identifiering baserar 
sig på en persons fysiska, fysiologiska 
eller beteendemässiga kännetecken. 
Den borde därför klassas som känslig 
information som kräver klara spelreg-
ler, säger han.

Korja doktorerade i fjol våras på 
ämnet biometrisk identifiering vid 
Lapplands universitet och torde vara 
en av de personer i Finland som är 
mest insatta i ämnet.

– Om lagen uttryckligen säger att det 
är obligatoriskt med biometrisk iden-
tifiering, som i passen, är saken klar. 

text BO INGVES | bild ISTOCKPHOTO

Fingeravtryck  
på rymmen

VAD?

BIOMETRISK  
IDENTIFIERING

• Biometrisk identifiering är då 
man samlar in och använder 
sig av digital information 
kring kroppsliga attribut för 
att identifiera någon. Det 
kan handla om fingeravtryck, 
ansiktsform, näthinna, puls, 
röst och sättet hur man går. 
Även DNA är en form av 
biometrisk identifiering. Flera 
metoder kan kombineras för 
högre sannolikhet. 

• Biometrisk identifiering upptas 
inte ännu på listan över 
känsliga personuppgifter i 
Finland.
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personuppgifter sådana som avslöjar ras eller etniskt 
ursprung, samt personuppgifter som rör hälsa. Uppgif-
ter om hälsa kan vara till exempel graviditet.

– Men biometrisk identifiering finns inte överhuvud-
taget nämnd trots att den kan avslöja mycket som faller 
inom ramen för känsliga personuppgifter, säger Korja. 

Hundraprocentigt skydd finns inte
Korja påpekar att biometrisk identifiering endast förs-
inkar någon som verkligen vill bryta skyddet. Att något 
hundraprocentigt skydd inte finns visar ett avsnitt av den 
amerikanska tv-serien Mythbusters. Man kopierade ett 
fingeravtryck på ett glas och gjorde 3D-avtryck av det 
för att testa en högklassig fingeravtrycksläsare.

– Programmakarna lyckades logga in sig i datorn som 
var skyddad av fingertrycksavläsaren. Det är egentligen 
bara fråga om hur mycket tid och energi någon vill sätta 
på för att överlista ett biometriskt skydd, om det sedan 
är ögat, rösten, ansiktet, handflatan, pulsen eller något 
annat som utgör passersedeln, säger Korja.

Han betonar att det också behövs klarare regler för 
dem som utvecklar biometriska identifieringstjänster.

– Riskerna gällande biometrisk identifiering ökar då 
världen i allt högre grad är uppkopplad och biometrisk 
information finns sparad på många olika håll. Därför 
är det oerhört viktigt att få klara spelregler för hur bio-
metrisk identifiering får användas och hur den ska lag-
ras, säger Korja.

Stannar fingeravtrycket i telefonen?
Korja blev intresserad av olika säkerhetssystem när 
han före studierna jobbade på ett privat säkerhetsföre-
tag. Framför allt väckte de kamerabaserade säkerhets-
systemen hans intresse och de blev sedan ämnet för hans 
pro gradu.

– När jag jobbade med min magisterexamen blev jag 
fascinerad av ansiktsigenkänning och andra biometriska 
identifieringsmetoder. Jag märkte att det har forskats väl-
digt lite i de juridiska aspekterna av biometrisk identi-
fiering, säger han.

Intresset för biometrisk identifiering ökar hela tiden 
hos människorna, framför allt gällande möjligheten att 
enkelt logga in på olika tjänster via mobiltelefonens eller 
datorns fingeravtrycksläsare. Därför borde ämnet enligt 
Korjas åsikt vara på tapeten också gällande de juridiska 
aspekterna.

– Jag ser tillsvidare skeptiskt på telefonernas fingerav-
trycksläsare. De fungerar ofta inte som de borde, de är 
lätta att lura och jag är inte alls så säker på att fingerav-
trycken endast sparas i telefonen. Det finns indikatio-
ner på att de också kan hittas telefontillverkarens regis-
ter, säger han avslutningsvis. 

Lauantaina 8.7.
12.00 Kokoontuminen ja check-in Turun keskustassa
Hotel Radisson Blu Marina Palace, Linnakatu 32, 2. krs
12.30 Vesibussi lähtee Ruissaloon
13.00– Ruisrock
16.00 Lakimiesliiton tapaaminen (paikka ilmoitetaan 
myöhemmin)

Pääsylippuun sisältyvät edestakaiset vesibussikuljetukset 
Turun keskustasta Ruisrock-festivaalialueelle, sisäänpääsy  
VIP-alueelle, buffet-ruokailu ja lasillinen samppanjaa.
Lakimiesliiton tukeman lipun saa jäsenhintaan 149 euroa. 
Jäsen voi tuoda mukanaan yhden avecin, joka ei ole liiton 
jäsen. Avec-lipun hinta on 199 euroa. Normaalisti VIP-paketin 
+ samppanjalasillisen hinta on 252 euroa.

Sunnuntaina 9.7.
02.30 Viimeinen vesibussi lähtee Turun keskustaan
Vesibussit kulkevat koko päivän non-stoppina kaupungin  
ja festivaalialueen välillä aina kello 02.30 asti.

Lippujen varaukset ja ilmoittautuminen:
Lakimiesliitto on varannut Ruisrockin VIP-lippuja alustavasti 
200 kpl. Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.
Tilaisuuteen ilmoittautuminen Lakimiesliiton nettisivujen kautta 
www.lakimiesliitto.fi/tapahtumat. Ilmoittautuminen 
tilaisuuteen on sitova ja osallistumismaksu suoritetaan 
ilmoittautumisen yhteydessä verkkopankkitunnuksilla tai 
luottokortilla. 

Lisätietoja tapahtumasta antaa Olli Niemi,  
olli.niemi@lakimiesliitto.fi tai 09 8561 0311.

Jokaiselle osallistujalle jaetaan akkreditoitu passi  
lauantaina klo 12.00 kokoontumisen yhteydessä.

Lakimiesliiton valtakunnallinen 
kesätapahtuma Turussa 8.7.2017

Lisätietoja  

tapahtumasta  

www.ruisrock.fi  

ja seuraavissa  

Lakimiesuutisissa.

Profeetat
Kuvat: Ruisrock

Alma



TUOMARINTUPATUNTURINLAKI VUOSSELI

M
ö
ki

t
Vapaat viikot Lakimiesliiton mökeissä

Tiedustelut ja varaukset: 
Hannele Törni, puh. 09 8561 0315,
hannele.torni@lakimiesliitto.fi

Levi, Tunturinlaki 1 (la–la)

Viikko Pvm Vuokra/€

19 06.05.–13.05. 250

20 13.05.–20.05. 250

21 20.05.–27.05. 250

22 27.05.–03.06. 250

23 03.06.–10.06. 250

25 17.06.–24.06. 300

Levi Tunturinlaki 2 (allergiamökki, 
ei saa viedä lemmikkieläimiä) (la–la)

Viikko Pvm Vuokra/€

19 06.05.–13.05. 250

20 13.05.–20.05. 250

21 20.05.–27.05. 250

22 27.05.–03.06. 250

24 10.06.–17.06. 300

26 24.06–01.07. 300

Ruka Tuomarintupa (la–la)

Viikko Pvm Vuokra/€

20 13.05.–20.05. 250

21 20.05.–27.05. 250

22 27.05.–03.06. 250

25 17.06–24.06. 300

Ruka Vuosseli (allergiamökki, 
ei saa viedä lemmikkieläimiä) (la–la)

Viikko Pvm Vuokra/€

18 29.04.–06.05. 500

19 06.05.–13.05. 350

20 13.05–20.05. 350

25 17.06.–24.06. 400

26 24.06.–01.07. 400

LOMA-AIKAGOLF RESORT

Vierumäki Golf Resort 
(allergia huoneisto, ei saa viedä   
lemmikkieläimiä)

Viikko Pvm Päivät Vuokra/€

12 21.03.–24.03. ti–pe 280

13 28.03.–31.03. ti–pe 280

14 31.03.–04.04. pe–ti 430

14 04.04.–07.04. ti–pe 280

15 07.04.–11.04. pe–ti 430

15 11.04.–14.04. ti–pe 280

18 28.04.–05.05. pe–pe 650

19 05.05.–12.05. pe–pe 650

20 12.05.–19.05. pe–pe 650

21 19.05.–26.05. pe–pe 700

22 26.05.–02.06. pe–pe 700

Vierumäki Loma-aika

Viikko Pvm Päivät Vuokra/€
12 17.03.–21.03. pe–ti 390

12 21.03.–24.03. ti–pe 250

14 31.03.–04.04. pe–ti 390

14 04.04.–07.04. ti–pe 250

17 25.04.–28.04. ti–pe 250

18 02.05.–05.05. pe–ti 310

19 05.05.–12.05. pe–pe 600
PAAVONKANGAS

Vierumäki Paavonkangas

Viikko Pvm Päivät Vuokra/€
12 21.03.–24.03. ti–pe 330

14 04.04.–07.04. ti–pe 330

19 05.05.–12.05. pe–pe 750
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LEVI II (Huom! Mökkiin ei saa viedä lemmikkieläimiä) 

1. 2. 3.

1. 2. 3.

RUKA Vuosseli (Huom! Mökkiin ei saa viedä lemmikkieläimiä) 

1. 2. 3.

1. 2. 3.

VIERUMÄKI Golf Resort (Huom! Huoneistoon ei saa viedä lemmikkieläimiä)

1. 2. 3.

1. 2. 3.

Päiväys ja allekirjoitus

LEVI I

1. 2. 3.

1. 2.  3.

RUKA Tuomarintupa

1. 2. 3.

1. 2. 3.

VIERUMÄKI Loma-aika

1. 2.  3.

1. 2.  3.

VIERUMÄKI Paavonkangas

1. 2.  3.

1. 2.  3.

Merkitse kohteeseen selvästi (1.) viikko, (2.) päivämäärät ja (3.) vuokra. 
Voit hakea enintään kolmea kohdetta ja kahta ajankohtaa/mökki.

Jäsennro:

Puhelin:

Sähköposti:

Hakijan nimi:

Osoite:

Postinro ja -toimipaikka:

Lomamökkien vuokrahakemus syyskaudelle 2017

Hakemukset palautettava Suomen Lakimiesliittoon 31.3.2017 mennessä.
Osoite: Uudenmaankatu 4–6 B, 00120 Helsinki, fax 09 8561 0306, e-mail: lomamokit@lakimiesliitto.fi

Suomen Lakimiesliitto –
Finlands Juristförbund ry

VASTAUSLÄHETYS
Tunnus 5005193
00003 VASTAUSLÄHETYS

Lakimiesliitto

maksaa

postimaksun

Hakuaika päättyy 
31.3.2017. Jos useampi hakemus kohdistuu samalle 

lomaviikolle, niin saaja arvotaan. Etusijalla ovat jäsenet, 

jotka eivät ole aikaisemmin saaneet lomaviikkoa 

mökki arvonnoissa. Tulokset ilmoitetaan kirjallisesti 

 kaikille hakijoille 30.4.2017 mennessä.

SUOMEN LAKIMIESLIITOLLA on 

 jäsenten käyttöön edulliseen jäsen hintaan 

kaksi lomahuoneistoa Levillä ja Rukalla sekä 

kolme  Vierumäellä. Lapin mökeissä vuokraan 

 sisältyy  2  hissilippua/mökki ja  Vierumäen Loma- 

aika- ja Paavonkangas-mökeissä 4 golf- peli-

oikeutta. Vierumäen  Golf Resort -huoneiston 

vuokraan  sisältyy 2 peli oikeutta alennetulla 

green fee  -hinnalla. Kaikissa näissä kohteissa 

sinua  odottavat viihtyisät tilat ja monipuoliset 

 harrastusmahdollisuudet. Mökit on varusteltu 

6–8 henkilölle. Osa Vierumäen mökkiviikoista 

on varattavissa myös ajalle perjantai–tiistai ja 

tiistai–perjantai. Lisätietoja mökeistä:  

www.lakimiesliitto.fi > jäsenelle > mökit

Levi Tunturinlaki 1 ja 2  

(2=allergiamökki) (la–la)   

Viikot Päivämäärät      Vuokra/€

27–36 01.07.–09.09. 300 

37–39 09.09.–30.09. 400 

40–45 30.09.–11.11. 300 

46–51 11.11.–23.12. 500 

52 23.12.–30.12. 600 

   

Ruka Tuomarintupa (la-la)   

Viikot Päivämäärät     Vuokra/€

27–36 01.07.–09.09. 300 

37–39 09.09.–30.09. 400 

40–45 30.09.–11.11. 300 

46–51 11.11.–23.12. 500 

52 23.12.–30.12. 600 

   

Ruka Vuosseli (allergiamökki) (la-la) 

Viikot Päivämäärät     Vuokra/€

27–36 01.07.–09.09. 400 

37–39 09.09.–30.09. 500 

40–45 30.09.–11.11. 400 

46–51 11.11.–23.12. 600 

52 23.12.–30.12. 700 

   

Lomamökkien hinnat syksy 2017

Vierumäki Golf Resort 

(allergiahuoneisto) (pe–pe)   

Viikot Päivämäärät      Vuokra/€

27–32 30.06.–11.08. 700 

33–38 11.08.–22.09. 650 

39–41 22.09.–13.10. 550 

42 13.10.–20.10. 650 

43–51 20.10.–22.12. 550 

52 22.12.–29.12. 700 

   

Vierumäki Loma-aika (pe–pe)  

Viikot Päivämäärät     Vuokra/€

27–32 30.06.–11.08. 650 

33–38 11.08.–22.09. 600 

39–41 22.09.–13.10. 500 

42 13.10.–20.10. 600 

43–51 20.10.–22.12. 500 

52 22.12.–29.12. 650 

   

Vierumäki Paavonkangas (pe–pe) 

Viikot Päivämäärät      Vuokra/€

27–32 30.06.–11.08. 800 

33–38 11.08.–22.09. 750 

39–41 22.09.–13.10. 650 

42 13.10.–20.10. 750 

43–51 20.10.–22.12. 650 

52 22.12.–29.12. 800 



HALLINTO-OIKEUDET
Helsingin hallinto-oikeuden hallinto-oikeustuomareiksi 

HaOT Maria Anna Helena Salminen,  

HaOT Pia Kristiina Repo,  

ma. HaOT, HaOSiht Satu Susanna Aspelund sekä

ma. HaOT, HaOSiht Kaija Elisabet Sarasma  

1.2.2017 lukien.

KÄRÄJÄOIKEUDET

Espoon käräjäoikeuden käräjätuomareiksi   

KäT Kari Torsten Tapio Tuuli ja

KäT Mia-Maija Vuorinen 1.2.2017 lukien. 

Etelä-Savon käräjäoikeuden käräjätuomariksi  

KiS Timo Tapani Partanen 1.2.2017 lukien.

Ylivieska-Raahen käräjäoikeuden käräjätuomariksi  

ma. KäT, visk Ville Tapio Vuorialho 1.3.2017 lukien.

Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeuden käräjätuomariksi  

KiS Tuija Tellervo Forss 1.3.2017 lukien.

ERITYISTUOMIOISTUIMET
Vakuutusoikeuden vakuutusoikeustuomariksi  

VakOT Tuula Anneli Hirsto 1.2.2017 lukien.

Juha Taipale  
Asianajotoimisto 
Eversheds Oy

Hanna Rahikka 
Lakiasiaintoimisto 
Legal Lounge Oy

Ilari Mustonen 
Asianajotoimisto
Castrén &  
Snellman Oy

Jutta Leivo 
Asianajotoimisto
Castrén &  
Snellman Oy

Mikko Iso-Aho 
Asianajotoimisto
Krogerus Oy

Pia Ek 
Asianajotoimisto
Castrén & Snellman 
Oy

Sanna-Mari Seppälä 
Asianajotoimisto
Castrén &  
Snellman Oy

Pihla  
Sunell-Kuuppo  
Asianajotoimisto  
Reims & Co Oy

Heikki Tuomela 
Asianajotoimisto 
Eversheds Oy

Virve Toivonen 
Lakiasiaintoimisto 
Legal Lounge Oy

Tiina Laitila 
Asianajotoimisto 
Krogerus Oy

Marja Bomani  
Asianajotoimisto 
Eversheds Oy

Anssi Kriikkula 
Asianajotoimisto 
Roihu Oy

Henna-Riikka 
Hyyppä  
Asianajotoimisto 
Krogerus Oy

Kim Talus 
Asianajotoimisto 
Eversheds Oy

Tuomas Aho 
Asianajotoimisto 
Roihu Oy

Lars-Johan  
Ahlqvist  
Asianajotoimisto 
Krogerus Oy

Marko Koski 
Asianajotoimisto 
HPP Oy

Katri Suhonen 
Asianajotoimisto 
Lindblad & Co Oy

Nana Tamminen 
Asianajotoimisto 
Krogerus Oy

Visaperttu Vasala 
Asianajotoimisto 
HPP Oy

Daniela Jarva 
Asianajotoimisto 
Lindblad & Co Oy

Irene Hallikainen  
Berggren Oy

Jari Klemetti 
Asianajotoimisto 
HPP Oy

Viola Valtanen 
Asianajotoimisto 
Castrén &  
Snellman Oy

Saana Heiskanen 
Berggren Oy

Mikko Lehti  
Asianajotoimisto 
HPP Oy

Carl Diesterweg 
Asianajotoimisto 
Castrén &  
Snellman Oy

Nimityksiä-palstan tekstit ja värikuvat (valkoisella taustalla) toimitetaan lomakkeella osoitteessa www.lakimiesliitto.fi tai sähköpostitse 
auli.lehtonen@lakimiesliitto.fi  viimeistään 27.3.2017 mennessä. Julkaistuista kuvista veloitamme käsittelykuluina 35 euroa/kpl. 
Numero 3/17 ilmestyy 26.4.2017. Toimitus pidättää oikeuden tekstin muokkaamiseen ja lyhentämiseen tarvittaessa.
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SYYTTÄJÄLAITOS

Vantaan ma. kihlakunnansyyttäjiksi  

KiS Mika Lopmeri 1.5.2017–30.4.2019 ja  

KiS Mika Mäkelä 1.5.2017–31.12.2018.

Länsi-Suomen syyttäjänviraston kihlakunnansyyttäjiksi  

Heidi Röblom (Turku) ja Päivi Taulaniemi (Pori) 

1.4.2017 lukien.

ULOSOTTOVIRASTOT

Keski-Suomen ulosottoviraston johtavaksi 

kihlakunnanvoudiksi OTK, VT Iivari Järvinen

1.2.2017–31.12.2018.

Etelä-Karjalan ulosottoviraston johtavaksi kihlakunnanvoudiksi 

OTK, VT Nina Wiberg 1.2.2017–31.12.2018.

Raahen seudun ulosottoviraston kihlakunnanvoudiksi  

OTK, VT Satu Luokkanen 1.3.2017–31.12.2018.

VALTION JA KUNTAIN HALLINTO

Poliisihallituksen arpajaishallintopäälliköksi  

OTM Saaramia Varvio 1.1.2017, rahapelitoiminnan valvonnan 

ryhmän ryhmäpäälliköksi OTM, VT Sari Laitakari sekä 

rahankeräys- ja tavara-arpajaistoiminnan valvonnan ryhmän 

ryhmäpäälliköksi OTM Henna Salmi 1.2.2017 lukien.

Tasa-arvovaltuutetuksi joht., VT Jukka Maarianvaara 

18.4.2017–17.4.2022.

Sisäministeriön lainsäädäntöneuvokseksi  

OTM Marko Meriniemi 1.2.2017 ja hallinto- ja

kehittämisosaston ma. hallitusneuvokseksi  

OTK, VT Johanna Hakala 1.2.2017–31.7.2021.

Sosiaali- ja terveysministeriön neuvotteleviksi virkamiehiksi 

OTK Marjaana Maisonlahti ja OTM Laura Niinimaa 

1.3.2017 lukien.

Oikeusministeriön lainvalmisteluosaston julkisoikeuden 

yksikön ma. neuvottelevaksi virkamieheksi 

HtusN, OTK Maiju Tuominen 1.3.2017–31.12.2018.

Työ- ja elinkeinoministeriön hallitussihteeriksi  

OTK, VT Sirpa Terhikki Sillstén 1.3.2017 lukien.

ASIANAJO- JA LAKIASIAINTOIMISTOT

Asianajotoimisto Waselius & Wist Oy:n Specialist Partneriksi 

AA Jouni Kautto 1.1.2017 lukien.

Otsikko

Nimi Nimi teksti

Jari Liukku 
Europoliin
Länsi-Uudenmaan poliisilaitok-
sen poliisipäällikkönä vuodesta 
2010 toiminut OTK Jari Liukku 

valittiin Euroopan poliisiviraston Europolin vakavan 
ja järjestäytyneen rikollisuuden torjuntakeskuk-
sen johtajaksi. Liukku aloittaa uudessa tehtävässä 
15.3.2017.

Jari Liukku on työskennellyt myös muun muassa 
apulaispoliisipäällikkönä Helsingin poliisilaitoksessa 
sekä apulaispäällikkönä Keskusrikos poliisissa. Liu-
kulla on lisäksi runsaasti kokemusta kansain-
välisistä tehtävistä erilaisissa EU-projekteissa ja 
muissa kansain välisissä projekteissa.

Eversheds Asianajotoimisto Oy:n osakkaiksi kutsuttuna  

AA Juha Taipale (kuva) ja AA Heikki Tuomela (kuva),  

Senior Associateksi AA, KTM, VT Marja Boman (kuva)  

ja lakimieheksi OTT Kim Talus (kuva).

Properta Asianajotoimisto Oy:n osakkaina ovat aloittaneet 

AA Hanna-Maija Elo, AA Ilkka Koivisto,  

AA Kukka Tommila, AA Heidi Savia, AA Ilmo Korpela ja 

AA Petri Keskitalo sekä lakimiehenä  

Senior Counsel AA Marja Tommila 1.1.2017 lukien.

Asianajotoimisto Bird & Bird:n Senior Counseliksi riitojen 

ratkaisu -ryhmään AA, VT Risto Sipilä 3.1.2017 lukien.

HPP Asianajotoimisto Oy:n verotoiminnon vetäjäksi 

kutsuttuna VT Marko Koski (kuva) 21.11.2016,

Senior Associatiksi AA Visaperttu Vasala (kuva) 29.11.2016, 

Senior Advisoriksi OTK Jari Klemetti (kuva) 7.12.2016 ja 

Associateksi OTM Mikko Lehti (kuva) 2.1.2017 lukien.

Borenius Asianajotoimisto Oy:n osakkaaksi  

AA Kristiina Liljedahl 1.1.2017, lakimiehiksi

OTM Caius Honkanen ja OTM Daniela Salonen  

20.12.2016 lukien.

Veljekset Huhtamäki Asianajotoimisto Oy:n ovat 2.1.2017 

perustaneet AA, VT, OTL, KTM Heikki A. Huhtamäki ja  

AA, LL.M. (Cornell) Matti J. Huhtamäki.
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Lakiasiaintoimisto Legal Lounge Oy:n toimitusjohtajaksi  

OTM, VT Hanna Rahikka (kuva) 1.2.2017 ja lakimieheksi  

OTL, VT Virve Toivonen (kuva) 1.3.2017 lukien.

Asianajotoimisto Roihu Oy:n osakkaiksi kutsuttuina  

AA, VT Anssi Kriikkula (kuva) 1.1.2017, ja

AA, OTL Tuomas Aho (kuva) 1.2.2017 lukien.

Asianajotoimisto Lindblad & Co Oy:n lakimiehiksi  

OTM Katri Suhonen (kuva) (Joensuu) 1.12.2016 ja

OTM Daniela Jarva (kuva) (Imatra) 1.2.2017 lukien.

Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy:n Associate 

lakimiehiksi OTM, VT Ilari Mustonen (kuva) 1.11.2016,  

OTM, LL.M. Sanna-Mari Seppälä (kuva) 16.11.2016,  

OTM Jutta Leivo (kuva) 28.11.2016,  

OTM Viola Valtanen (kuva) 20.12.2016,  

LL.M. Carl Diesterweg (kuva) 1.1.2017 ja osakkaaksi 

kutsuttuna AA Pia Ek (kuva) 1.2.2017 lukien.

Asianajotoimisto Reims & Co Oy:n lakimieheksi  

OTM, VT Pihla Sunell-Kuuppo (kuva) 1.1.2017 lukien.

Asianajotoimisto Krogerus Oy:n Associateiksi  

OTM Tiina Laitila (kuva) 17.9.2016, 

OTM Mikko Iso-Aho (kuva) 24.10.2016,  

OTM Henna-Riikka Hyyppä (kuva) 14.11.2016, 

OTM Lars-Johan Ahlqvist (kuva) 18.11.2016 ja  

OTM Nana Tamminen (kuva) 14.1.2017.

ELINKEINOELÄMÄ

BTJ Finland Oy:n toimitusjohtajaksi  

OTK Katriina Jaakkola 1.3.2017 lukien.

Berggren Oy:n IPR-lakimiehiksi OTM Irene Hallikainen 

(kuva) 14.11.2016 ja OTM Saana Heiskanen (kuva) 

1.1.2017 lukien.

JÄRJESTÖT

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n 

valtiosektorin edunvalvontaan ja maakuntauudistuksen 

koordinointiin sekä valmisteluun VT Katja Aho.

KORKEAKOULUT

Itä-Suomen yliopiston oikeustieteen Professor of Practice 

-tehtävään HON, dos. Mirjami Paso 1.2.2017 lukien.

Urakoulutukset  
Kevään 2017 Urakoulutuksia ►s. 32

Valmistujaisjuhlat  
(HUOM! muuttuneet ajankohdat) 
ke 26.4. ja pe 16.6. Lakimiesliiton Ylähuone, Helsinki  
pe 16.6. Turku 
Tule nostamaan malja valmistumisellesi muiden 
vastavalmistuneiden kollegojesi kera! Juhlistamisen ohessa 
saat tietoa nuorten juristien työllistymisestä, palkkauksesta 
ja uramahdollisuuksista. Tule kuulemaan mitä sinä hyödyt 
Lakimiesliiton jäsenyydestä.

28.3.2017 Senioreiden lounastilaisuus 
Ostrabotnian Juhlahuoneisto, Helsinki ►s. 19

27.4.2017 Lakimiesten työttömyyskassan  
varsinainen kokous 
Lakimiesliiton Ylähuone, Helsinki ►s. 23

28.4.2017 Vara- ja Oikeusnotaariliitto ry:n 
sääntömääräinen vuosikokous 
Ravintola Foija, Turku ►s. 23

TAPAHTUMAT

16.5.2017 Seniorien tutustumismatka Anjalan 
kulttuuri- ja teollisuushistoriaan 
Lähtö Kiasmalta, Helsinki ►s. 15

Lakimiesillat ►s. 27 
Tule kuulemaan ajankohtaiset kuulumiset 
Lakimiesliitosta ja viettämään mukava ilta alueesi 
kollegojen kera. Oulu 24.3. Oulun taidemuseo; Turku 
29.3. Tulossa: Rovaniemi, Hämeenlinna, Lappeenranta, 
Jyväskylä, Lahti, Joensuu, Kuopio, Tampere, Pori, 
Kouvola, Pääkaupunkiseutu

7.–9.7.2017 Lakimiesliiton kesätapahtuma 
Ruissalo, Turku ►s. 59

6.10.2017 XLV Lakimiespäivä 
Finlandia-talo, Helsinki ►s. 29

Tapahtumista tarkemmin: 
www.lakimiesliitto.fi/tapahtumat

SUOMEN LAKIMIESLIITTO –
FINLANDS JURISTFÖRBUND ry
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Tilaukset verkkokaupastamme 
www.metsakirjakauppa.fi 
tai asiakaspalvelustamme, puh. 09 315 49 840 
s-posti: tilaukset@metsakustannus.fi
Toimituskulut ovat 5 euroa/lähetys.

Metsän lait
Sujuvasti seuraavalle 
– metsän omistajanvaihdos
Matti Kiviniemi, Pirjo Havia
Kirja auttaa suunnittelemaan ja toteuttamaan sujuvasti metsän 
suku polvenvaihdoksen ja muut omistusjärjestelyt. Se on työväline 
niin metsänomistajille kuin metsäneuvonnan ja kiinteistövälityksen 
ammattilaisille. 
 Kirja avaa verosuunnittelun lisäksi muita tärkeitä perusteita 
omistusratkaisuille ja tarjoaa tiedon omistusjärjestelyn eri vaiheisiin. 
Kirjassa on runsaasti hyödyllisiä asiakirjamalleja. Päivitetyssä teok-
sessa ovat mukana myös perintö- ja lahjaverotuksen vuoden 2017 
alussa voimaan tulevat muutokset. 

Hinta 42 €

Metsäoikeus
Matti Kiviniemi
Metsälainsäädäntö on viime vuosina 
muuttunut monin tavoin. Uudistu-
nut Metsäoikeus selvittää, millaisilla 
pelisäännöillä Suomessa metsää hoi-
detaan, käytetään ja suojellaan. Kirja 
käsittelee monipuolisesti ja havainnol-
lisesti metsien hoitoa ja käyttöä, puu-
kauppaa, valtion rahoitusta, metsien 
kaavoitusta ja suojelua, metsätietoja 
koskevaa lainsäädäntöä sekä erilaisia 
metsänomistusmuotoja. 

Hinta 76 €

4. uudistettu
painos

Uutuus
ilmestyy

maaliskuussa

Metsäalan 
säädökset
Matti Kiviniemi
Kirjaan on koottu normit, joita 
metsäalan ammattilainen, metsän-
omistaja ja muu metsälainsäädän-
töön perehtyvä tarvitsee. Teoksesta 
löytyvät helposti kaikki keskeiset 
metsätalouden lait, asetukset ja 
muut säädökset. 

Hinta 42 €



Verotettavan
osuuden arvo

euroa

Veron vakio
erä osuuden 

alarajan 
kohdalla 
euroa

Vero% 
ylimenevästä 

osasta

20 000 - 40 000 100 7

40 000 - 60 000 1 500 10

60 000 - 200 000 3 500 13

200 000 - 1 000 000 21 700 16

1 000 000 - 149 700 19

Verotettavan
osuuden arvo

euroa

Veron vakio
erä osuuden 

alarajan 
kohdalla 
euroa

Vero% 
ylimenevästä 

osasta

5 000 - 25 000 100 8

25 000 - 55 000 1 700 10

55 000 - 200 000 4 700 12

200 000 - 1 000 000 22 100 15

1 000 000 - 142 100 17

Verotettavan
osuuden arvo

euroa

Veron vakio  
erä osuuden 

alarajan 
kohdalla 
euroa

Vero% 
ylimenevästä 

osasta

20 000 - 40 000 100 19

40 000 - 60 000 3 900 25

60 000 - 200 000 8 900 29

200 000 - 1 000 000 49 500 31

1 000 000 - 297 500 33

Verotettavan
osuuden arvo

euroa

Veron vakio
erä osuuden 

alarajan 
kohdalla 
euroa

Vero% 
ylimenevästä 

osasta

5 000 - 25 000 100 19

25 000 - 55 000 3 900 25

55 000 - 200 000 11 400 29

200 000 - 1 000 000 53 450 31

1 000 000 - 301 450 33

Perintö- ja lahjaverotus keveni, kun veroasteikkojen 
kaikkia prosentteja alennettiin. Lisäksi puoliso-  

ja alaikäisyysvähennyksiä korotettiin. 

I veroluokka: I veroluokka:

II veroluokka: II veroluokka:

Perintöveroasteikko Lahjaveroasteikko

Lahjaverotuksessa pienin verotettava määrä nousi nykyi-
sestä 4 000 eurosta 5 000 euroon. Ylin vero prosentti 
laski ensimmäisessä veroluokassa lahja verotuksessa  

20 %:sta 17 %:iin ja perintöverotuksessa 19 %:iin. 

Perintö- ja lahjaverotus uudistui vuodenvaihteessa

www.vero.fi

LAKIMIESLIITON STIPENDIRAHASTO tukee stipendejä 

jakamalla jäsentensä ammatillista kehitystä ja oikeustieteellistä 

tutkimusta.

Stipendejä myönnetään harkinnanvaraisesti oikeustieteen 

opiskelijoiden ja tutkinnon suorittaneiden osaamisen ja ammat-

titaidon kehittämiseen. Merkittävimmiksi tukikohteiksi ovat 

muodostuneet opiskelijoiden ulkomaille suuntautuvan vaihto-

opiskelun tukeminen ja valmistuneiden jatko-opintojen avusta-

minen, erityisesti väitöstutkimuksen tukeminen. Myös muihin 

kohteisiin voidaan myöntää stipendi perustellusta syystä.

Stipendirahastosta voidaan lisäksi tukea opiskelijaryhmien 

oikeustapauskilpailuihin osallistumista. Myös opiskelijaryhmien 

ammatillisia koulutus- ja tutustumismatkoja on avustettu.

Stipendit ovat suuruudeltaan kannustusluonteisia ja jaettava 

summa riippuu stipendirahaston tuotosta.

Lakimiesliiton jäsenyys on stipendin saannin edellytys. Läh-

tökohtaisesti stipendi voidaan myöntää henkilölle, joka on ollut 

Lakimiesliiton jäsenenä kaksi vuotta ja maksanut jäsenmaksun. 

Opiskeluaikainen jäsenyys luetaan mukaan, jos henkilö on val-

mistuttuaan liittynyt Lakimiesliiton varsinaiseksi jäseneksi.

Yleensä vaaditaan liitteitä, esimerkiksi vaihto-opinnoista 

hyväksymiskirje tai hyväksymistodistus ja väitöstutkimuksesta 

virallisen työnohjaajan lausunto ja ryhmiltä matkan tai kilpailun 

ohjelma. Hakulomake kannattaa täyttää huolellisesti.

Stipenditoimikunnalle osoitetut hakemukset toimitetaan 

surveypal-kyselyn kautta, johon pääset Lakimiesliiton jäsensi-

vuilta > palvelut ja edut > apurahat ja stipendit. 

Hakemukset on tehtävä valmiille lomakkeille, jotka on saa-

tavissa jäsensivujen kautta. Viimeinen hakupäivä vuoden 2017 

hakemuksille on 15.4.

Lisätietoja:

Eero Blåfield, oikeuspoliittinen asiamies

eero.blafield@lakimiesliitto.fi

LAKIMIESLIITON STIPENDEJÄ HAETTAVA VIIMEISTÄÄN 15.4.2017
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Miksi minusta tuli lakimies?
Työskentely Helsingin rikosten ja riito
jen sovittelutoiminnassa sytytti kiin

nostukseni erityisesti rikosoikeuteen ja 
vahingon korvausoikeuteen. Muuttuneen 

elämäntilanteen vuoksi sain kimmok
keen hakea oikikseen, ja aloitin opin
not vuonna 2004. Valmistuin vuonna 

2015; opiskelut veivät minulta pitkään, 
koska tein samalla myös sovittelun

ohjaajan töitä ja sain opintojen aikana 
kolme poikaa. Tentteihin luin lasten

hoidon lomassa. 

Kolme asiaa, joita 
 tarvitsen päivittäin.

Hyödynnän jatkuvasti lääke
tieteellistä tietoa, kuten 
Käypä hoito suosituksia 

sekä  Pubmedtietokantaa. 
Potilasvahinko lakia esitöineen 

tarvitsen myös päivittäin. Pienet 
muoviset huomiolaput ovat minulle 
elintärkeitä; niiden avulla löydän 
tärkeän asiakirjan usein massiivi

sesta potilasasiakirjapinosta.  

Mitä liitto tarjoaa?
Lakimiesten työttömyys kassan 
jäsenyys luo turvaa uran alku
vaiheessa. Olen myös seuran
nut Lakimiesliiton työpaikka

ilmoituksia sekä palkkatilastoja. 
Lakimiesuutiset luen aina kuin 

ehdin. 

Onko sosionomin  
taustasta hyötyä  

lakimiehelle?
Olen työskennellyt hyvin erilaisten ja 
erilaisista taustoista olevien ihmis
ten kanssa, joten asiakkaan koh
taaminen on minulle tuttua. Työs

säni potilas vahinkoja hoitavana 
 lakimiehenä olen, kuten aiemmin 

sosionomina, edelleen pienen ihmi
sen puolella. Se motivoi minua. 

Millainen on lakimies 
vuonna 2050?

Melko samanlainen kuin nykyään, 
sillä oikeudellista päättelyä tuskin voi

daan tietoteknillistää. Jo nyt näkyy 
selvästi se, että lakimiehet erikois
tuvat  tiukasti tietylle alalle ja tämä 
tuskin on vähenemään päin. Uusia 

oikeuden aloja syntynee myös jatku
vasti yhteiskunnallisen kehityksen 

 ansiosta. Työn tekemisen tavat var
masti  monipuolistuvat entisestään. 
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Hanna Kaisa Heikkilä, lakimies
Sosionomiksi vuonna 2002 valmistunut Hanna Kaisa Heikkilä päätyi oikeustieteelliseen 
rikosoikeuden innoittamana ja valmistui vuonna 2015. Nyt hän on töissä potilasvahinkoihin 
keskittyneessä lakiasiaintoimistossa, Suomen Potilasvahinkoapu Oy:ssä.
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Oletko myymässä 
asuntoasi?
 
Myyntiturva on turvallinen valinta.
Et maksa liikaa välityspalkkiota,
ja asuntosi myynti on osaavissa käsissä. 

Palvelumme on tehokas. Lue tyytyväisten 
asiakkaidemme palautteita kotisivuilta ja 
totea itse. Markkinoimme asuntoja erityisen
monipuolisesti, myös lehti-ilmoituksilla.

Soita ja sovi tapaaminen!

p. 010 2327 400, www.myyntiturva.fi 

Harkitsetko asuntosi 
vuokraamista?
 
Vuokraamme asuntosi markkinajohtajan 
ammattitaidolla. Soita meille, niin asiat 
hoituvat helposti ja nopeasti.

Takaamme myös välitystyömme laadun. 
Normaalin vuokravakuuden lisäksi saat 
ylimääräisen takauksen koko ensimmäisen 
vuoden vuokranmaksusta. 

Soita niin keskustellaan tarkemmin! 

p. 010 2327 300, www.vuokraturva.fi 


