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SUOSITTU ASIANTUNTIJOILLE SUUNNITELTU
TYÖOIKEUSPÄIVÄ

Työelämän kiinnostavimmat
oikeudelliset kysymykset
päivässä

Eija Hakakari, Pekka Mattila, Anu Waaralinna

TYÖOIKEUSPÄIVÄ 2017, 1.6.
Päivän aikana luvassa on muun muassa pariluennointia, tarinoita ja lavakarismaa
inspiroivien asiantuntijoiden johdolla.
Seminaarin aiheina muun muassa:
•
•
•

•

Lainsäädäntökatsaus – mitä uutta on voimassa ja pian tulossa?
Miten työpaikkatason sopiminen toteutetaan onnistuneesti? Parantaako
johtaminen paikallisen sopimisen laatua vai toisinpäin?
Miten työnantaja täyttää muun työn tarjoamisvelvoitteen
kollektiiviperusteisessa irtisanomisessa? Miten irtisanottavat valitaan ja
pitääkö työnantajan perustella käyttämänsä valintakriteerit?
Mitä uutta työnantajan pitää osata ja ymmärtää tarkasteltaessa viimeaikaista
työoikeudellista oikeuskäytäntöä?

Lakimiesliiton jäsenet ja julkinen sektori 547,50 € (norm. 730 €)

Asiantuntijoina muun muassa
•

•
•
•
•
•

OTT, työ- ja sosiaalioikeuden dosentti
Jaana Paanetoja, (Itä-Suomen yliopisto ja
Lapin yliopisto), aamupäivän pj.
Asianajaja Anu Waaralinna, Asianajotoimisto
Castrén & Snellman Oy, iltapäivän pj.
Henkilöstöjohtaja Eija Hakakari, Finnair Oyj
Hallitusneuvos Tarja Kröger,
työ- ja elinkeinoministeriö
Asianajaja Petteri Uoti,
Asianajotoimisto Dittmar & Indrenius Oy
Professori Pekka Mattila,
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu

LAKIMIESLIITON KOULUTUS

Päivi Korpisaari, Jukka Lång

Pekka Tuunainen, Tapani Norros,
Tanja Tams

Erkko Ruohoniemi, Katariina Huikko, Markus Ukkola

VAHINGONKORVAUSOIKEUDEN AJANKOHTAISPÄIVÄ 2017, 10.5.

PERINTÖOIKEUDEN
AJANKOHTAISPÄIVÄ
2017, 11.5.

JULKISTEN HANKINTOJEN
AJANKOHTAISPÄIVÄ – UUSI
HANKINTALAKI 2017, 17.5.

Seminaarissa paneudutaan muun
muassa vahingonkorvaussaatavan
vanhentumista koskeviin erityiskysymyksiin sekä käsitellään
vahingonkorvauksia koskevassa
oikeuskäytännössä annetut linjaukset.
Erityistyyppisistä vahingoista
käsitellään tietosuojavahinkojen
vastuu- ja korvauskysymyksiä uuden
tietosuoja-asetuksen valossa.

Jäämistöoikeuden uusin oikeuskäytäntö, keskeiset uudistukset ja
viimeisin tutkimustieto ovat tässä
seminaarissa yhdessä paketissa.
Seminaarin keskeistä antia on kaivatun
perinnönjaon perääntymisestä
annetun sääntelyn selvittäminen sekä
EU:n perintöasetuksen ja perintötodistuksen käytännön tarkastelu. Päivän
aikana selvitetään ennakkoperintökysymyksiä ja kysymyksiä toimista pesän
pankkivarojen suhteen.

Uusi hankintalaki astui voimaan 1.1.2017 – mitkä
ovat uudistuksen vaikutukset hankintayksiköiden
ja yritysten toimintaan? Seminaaripäivän aikana
kuulet muun muassa kuinka voit käytännössä
hankintayksikkönä tai yrityksenä hyödyntää sitä,
että lakiuudistus painottaa laatutekijöitä, selkiyttää
menettelyjä ja lisää liikkumavaraa kansallisissa ja
sote-hankinnoissa.

Lakimiesliiton jäsenet ja julkinen sektori
547,50 € (norm. 730 €)

Lakimiesliiton jäsenet ja julkinen sektori
547,50 € (norm. 730 €)

Talentum Pro on nyt Alma Talent Pro.

Lakimiesliiton jäsenet ja julkinen sektori
547,50 € (norm. 730 €)

Hintoihin lisätään alv 24 % Oikeudet muutoksiin pidätetään.

lakimiesliitonkoulutus.fi

MAINOS

Kuva: Arttu Laitala

ajankohtaiset 3•2017

MITÄ TAPAHTUU JURISTIEN
TYÖLLISYYDESSÄ?

Tilaa Juristikirje: pro.almatalent.fi/#suomenlaki
JURISTIKIRJEEN JUTTUJA
YRITYSLAKIMIEHEN TYÖSTÄ

Juristikirje on seurannut jo reilun yli vuoden juristien työllisyystilannetta. Viime
vuosi näytti syksyyn saakka hyvältä, mutta vuoden loppumetreillä ja kuluvan vuoden
alussa tuli takapakkia. Tämä yllätti. Siksi jatkamme työllisyystilanteen seuraamista
erityisellä intensiteetillä.

1. Et kai enää lähetä monisivuista muistiota?
Yritysjuristi haluaa selkeän toimintaohjeen ja muita
vinkkejä lakipalvelun tarjoajille.

Vuoden 2017 aikana Juristikirje etsii vastausta seuraaviin kysymyksiin:

3. Onko sinulla hyvä epävarmuudensietokyky?
Yritysjuristi tarvitsee paineen- ja epävarmuudensietokykyä.

•
•
•
•
•

Millä oikeudenaloilla juristit työllistyvät parhaiten?
Millainen on juristien työllisyystilanne Suomessa?
Millainen on juristien työllisyystilanne Yhdysvalloissa?
Millainen on lakimiesten työllisyysennuste?
Miltä juristien työllisyys näyttää EU-alueella?

2. Opiskele näitä, jos haluat yritysjuristiksi
Ainakin sopimusoikeutta, mitä muuta?

FAKTA
Merkittävin muutos avioliittolaissa 1.3. alkaen on
pykälässä 1. Lisää Juristikirjeessä

Mihin työllisyyttäsi koskevaan kysymykseen haluaisit vastauksen?
Lähetä kysymys: heini.larros@almamedia.fi.
Heini Larros
Päätoimittaja, Juristikirje
Juristikirje on keskiviikkoisin ilmestyvä uutiskirje. Voit lukea ja tilata sen osoitteesta pro.almatalent.fi.

VIIKON TAPAUKSET
Asiantuntijoiden kommentoimat merkittävät oikeustapaukset. Ajankohtainen oikeustapaus piirun verran
syvällisemmin.
1. KKO:2017:9
Korkeimman oikeuden pitkään odotettu
huumausaineratkaisu

JURISTIKIRJEEN LUKUNURKKA, VASTAUKSIA JURISTIKIRJEEN KYSELYSSÄ

14 %

kertoo käyttävänsä vaatteisiin yli 100
euroa, mutta alle 200 euroa kuussa.

27 %

mielestä juristit tarvitsevat
mediaesiintymisessään harjoitusta
selkokielisyydessä.

23 %

kertoo tähdänneensä koko uransa yritysjuristiksi, mutta vielä ei ole tärpännyt.

MAINOS

PÄ Ä K I R J O I T U S

Todennäköisesti yhä useampi valmistunut tulee
työllistymään muualle kuin juridiikan pariin,
jolloin heidän tulee olla kilpailukykyisiä muihin
korkeakoulutettuihin nähden.
MOA FANTA
Lakimies

Huoli nuorten lakimiesten
tulevaisuudesta kasvaa
LUPALAKIMIESUUDISTUS, käräjäoikeusverkoston supistaminen, epävarmuus tuomioistuinharjoittelupaikkojen määrästä, tekoälyn rantautuminen juridiikan aloille. Lista nuorten lakimiesten tulevaisuuteen
vaikuttavista muutoksista jatkaa kasvamistaan.
Muutamien vuosien takainen uudistus koskien
oikeudenkäyntiavustajana toimimisen luvanvaraisuutta sai silloiset nuoret lakimiehet ja oikeustieteen
opiskelijat huolestumaan tulevaisuuden näkymistään.
Uudistuksella pelättiin olevan vaikutuksia valmistumisen jälkeisen työpaikan saamiseen – pian uudistuksen voimaantulemisen jälkeen pelätyt vaikutukset
heijastuivatkin vastavalmistuneiden työttömyystilastoissa. Muutokseen on kuitenkin sopeuduttu ja vastavalmistuneet hakeutuvat töihin, joissa ei tarvita
oikeudenkäyntiasiamiehen kelpoisuutta. Lakimiesliitto onkin aktivoitunut asiassa ja kehittänyt yhdessä
tiedekuntien kanssa käytännön prosessaamisen koulutuskokonaisuutta, jonka suorittaminen liiton esittämän lakimuutoksen toteutuessa tuottaisi valmistuvalle OTM:lle oikeudenkäyntiavustajakelpoisuuden.
Kilpailu oikeustieteen alojen työpaikoista kovenee
ja jotkut opiskelijat ovat paremman kilpailuaseman
toivossa sortuneet jopa työskentelemään palkatta.
Julkisen sektorin virkojen määriä vähennetään kovaa
tahtia ja samalla kun näköpiirissä on vaara siitä, että
myös tuomioistuinharjoittelupaikkojen määriä entisestään vähennetään, kovenevat kriteerit tuomioistuinharjoitteluun pääsemiseen. Opintomenestykselle

annetaan entistä suurempi painoarvo, mikä lisää
opiskelijoiden paineita.
Kauppalehteä (31.3.2017) lukeneet saattoivat kiinnittää huomiota tekoälyn rantautumiseen nyt myös
asianajoalalle. ”Tekoäly vie juristeilta työtä” juttu
herättää huolen nuorten ja tulevien sukupolvien lakimiesten tulevaisuudesta. Jutussa suuren asianajotoimiston toimitusjohtaja toteaa, että tekoälyn myötä
ainakin suurten asianajotoimistojen kyky palkata
nuoria juristeja heikkenee.
Uudistusten myötä ruohonjuuritason juristin työ,
ns. opetteluvaiheen juridinen työ, tulee vähentymään, vaatimukset kasvamaan ja lakimiesten tulee jo
valmistuessaan olla valmiimpia. Nuorilta lakimiehiltä
edellytetään hyvää opintomenestystä, työkokemuksen kartuttamista jo opintojen aikana, yhä monipuolisempaa ulkojuridista osaamista sekä nopeaa valmistumista. Vastaisuudessa nuoret lakimiehet joutuvat
astumaan entistä suurempiin saappaisiin heti valmistumisensa jälkeen. Todennäköisesti yhä useampi valmistunut tulee työllistymään muualle kuin juridiikan
pariin, jolloin heidän tulee olla kilpailukykyisiä muihin
korkeakoulutettuihin nähden.
Lakimieskunnan tulevaisuus on nuorissa, mistä
syystä nuorten lakimiesten tukeminen erityisesti uran
alkuvaiheessa muodostuu entistä tärkeämmäksi.

moa.fanta@lakimiesliitto.fi

OIKEUS JA KOHTUUS
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TUTUSTU JA TILAA
shop.almatalent.fi

MUISTA JÄSENALE
-20 %

Uutta juridiikkaa
kevät 2017

Dan Frände ym.
PROSESSIOIKEUS

Olli Norros
VELVOITEOIKEUS

2017, 5., uud. p., 1512 sivua,
jäsenhinta 164 €, sh. 205 €

Kesäkuu 2017, 2., uud. p., n. 550 s., jäsenhinta 84 €,
sh. 105 €

Eskola, Kiviniemi Krakau, RuohoniemiJULKISET HANKINNAT

Klaus Nyblin (toim.)
LÄÄKELAINSÄÄDÄNNÖN KÄSIKIRJA

Heikki Halila, Olli Norros
URHEILUOIKEUS

Toukokuu 2017, 3., uud. p.,
n. 500 sivua, jäsenhinta 88 €, sh. 110 €

Toukokuu 2017, n. 800 s., jäsenhinta 76 €, sh. 95 €

Toukokuu 2017, n. 630 s., jäsenhinta 96 €, sh. 120 €

Kristiina Äimä
VEROTUSTIEDOT
Toukokuu 2017, n. 600 s.,
jäsenhinta 78,40 €, sh. 98 €

Kari Lautjärvi
YHTIÖN ETU YHTIÖN JOHDON
PÄÄTÖKSISSÄ JA TOIMISSA
Huhtikuu 2017, 289 s., jäsenhinta 96 €, sh. 120 €

Rainer Oesch, Mikko Eloranta,
Mari Heino, Mira Kokko (toim.)
IMMATERIAALIOIKEUDET
JA YLEINEN ETU
2017, 342 s., jäsenhinta 78,40 €, sh. 98 €

Lakimiesliiton jäsenet saavat 20% alennuksen kaikista Alma Talent Oy:n normaalihintaisista kirjoista

shop.almatalent.fi

LEDARE

Sannolikt kommer allt fler nyutbildade att arbeta
med annat än juridik och därför bör de vara
konkurrenskraftiga i jämförelse med andra
akademiskt utbildade.
MOA FANTA
Jurist

Oron för unga juristers
framtid växer
REFORM OM TILLSTÅNDSJURISTER, minskande av tingsrättsnätverk, osäkerhet kring antalet platser för domstolspraktik, artificiell intelligens
inom juridiken. Listan över förändringar som påverkar framtiden för unga jurister blir allt längre.
För några år sedan genomfördes reformen om
rättegångsbiträde med tillstånd som väckte oro för
framtiden bland dåvarande unga jurister och juridikstuderande. Reformen befarades inverka på möjlig
heten att få en arbetsplats efter examen. Kort efter
att reformen hade trätt i kraft återspeglades också
de befarade effekterna i de nyutexaminerades
arbetslöshetsstatistik.
De nyutexaminerade har emellertid anpassat
sig till förändringen och sökt sig till arbeten där
man inte behöver vara behörig som rättegångsombud. Juristförbundet har också aktiverat sig i saken
och tillsammans med fakulteten utvecklat en praktisk utbildningshelhet i processande, som kunde ge
utexaminerade juris magistrar behörighet som rättegångsbiträde.
Konkurrensen om arbetsplatserna inom juridiksektorn hårdnar och en del studerande har i hopp
om en bättre konkurrensposition även nedlåtit sig
till att jobba utan lön. Samtidigt som antalet tjänster
inom den offentliga sektorn minskar i snabb takt
och det finns en risk att antalet domstolspraktik
platser ytterligare minskar, hårdnar kriterierna för
att få en domstolspraktikplats.Allt större vikt läggs

vid studieprestationerna vilket ökar trycket på studerandena.
De som har läst finanstidningen Kauppalehti
(31.3.2017) kanske har lagt märke till att artificiell
intelligens nu även har nått advokatverksamheten.
Artikeln ”Tekoäly vie juristeilta työtä” (AI stjäl arbete
av juristerna) väcker oro när det gäller framtiden
för unga jurister och kommande juristgenerationer.
I artikeln konstaterar verkställande direktören för
en stor advokatbyrå att artificiell intelligens minskar åtminstone stora advokatbyråers möjlighet att
rekrytera unga jurister.
Reformerna leder till att juristens arbete på gräsrotsnivå, alltså det juridiska arbetet under den så
kallade inlärningsfasen, kommer att minska, medan
kraven ökar och redan nyutbildade jurister förväntas vara bättre rustade för arbetslivet. Unga jurister
förutsätts ha god studieframgång, samla arbetserfarenhet redan under studietiden, ha allt mångsidigare utomjuridiska färdigheter samt bli snabbt färdiga. Framöver kommer unga jurister att ha ännu
större skor att fylla genast efter examen. Sannolikt
kommer allt fler nyutbildade att arbeta med annat
än juridik och därför bör de vara konkurrenskraftiga
i jämförelse med andra akademiskt utbildade.
De unga är juristkårens framtid. Därför blir det
allt viktigare att stödja unga jurister i synnerhet i
början av karriären.
moa.fanta@lakimiesliitto.fi

RÄTT OCH SKÄL
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teksti JUSSI-PEKKA AUKIA | kuvitus ESSI KUULA

Talkootyöllä
sujuvampaan
lainsäädäntöön
NORMINPURKU ELI HALLITUKSEN LAINSÄÄDÄNNÖN
SUJUVOITTAMISHANKE ON TÄYDESSÄ VAUHDISSA.
LAKIMUUTOSTEN VAIKUTUSTEN LASKENTA ON YKSI
PROSESSIN KESKEISISTÄ HAASTEISTA.

N

orminpurku on yksi pää
ministeri Juha Sipilän
hallituksen kärkihank
keista. Lainsäädännön
sujuvoittamistyöhön
osallistuvat kaikki ministeriöt ja sen
toteuttamista koordinoi eri ministe
riöistä koottu säädösten sujuvoittami
sen toimeenpanoryhmä. Toimeenpano
ryhmän puheenjohtajan, valtiosihteeri
Jari Partasen mukaan hankkeen
lähtökohtana ovat hallitusohjelman
kirjaukset.
– Tavoitteena on helpottaa kansalais
ten arkea, parantaa yritysten toiminta
edellytyksiä ja keventää hallintoa sekä
sen aiheuttamaa hallinnollista taakkaa.
Säädösten sujuvoittaminen kytkeytyy
nykyhallituksen päätavoitteeseen saada
talouden pyörät pyörimään, parantaa
työllisyyttä ja edistää investointeja.

Syyskuusta 2015 toiminut toimeen
panoryhmä työskentelee tämän vaali
kauden ajan. Tänä aikana se paneutuu
neljään asiaan:
– Seuraamme, miten kullakin minis
teriökohtaisella hallinnonalalla uudis
tetaan lainsäädäntöä, sujuvoitetaan
lupa- ja valitusprosesseja sekä mini
moidaan viranomaisten keskinäisiä
valituksia. Neljäntenä, jo toteutuneena
asiana listalla on ollut lainsäädännön
vaikutusten arviointineuvoston perus
taminen.
Liikenne- ja viestintäministeriö
vastaa kärkihankeministeri Anne
Bernerin johdolla kokonaishankkeen
koordinaatiosta, mutta kullakin minis
teriöllä on sekä valta että vastuu tehdä
lainsäädännöllisiä ratkaisuja. Jokai
nen ministeriöistä on jo vaalikauden
alussa listannut oman alansa keskeistä

lainsäädäntöä, jota pitäisi uudistaa ja
kodifioida.
Partanen ottaa esimerkiksi oman
ministeriönsä laajan liikennekaari
uudistuksen. Ison liikenne palveluna
-asiakokonaisuuden ohella kodifioi
tiin vanha ja hajanainen lainsäädäntö
moderniksi kaarilainsäädännöksi.
Samalla purettiin turhia pykäliä.
– Teemme tätä työtä erittäin avoi
mesti ja otamme vastaan myös kansa
laisten ehdotuksia. Norminpurku.fiverkkosivuilla kerromme, mitä on jo
saatu aikaan ja mitä on vireillä. Sinne
on listattu ministeriöittäin muun
muassa ne 200 viime vuonna tehtyä
pientä ja suurta toimenpidettä, joihin
liittyy norminpurkua.
Valtionhallinnossa on lisäksi
meneillään one in one out -mallin
kokeilu, jossa uusien säädösten tul

Lakimiesuutiset 3/2017 |

11

”Vaikka lainsäädännön valmistelun
juridinen puoli on korkeatasoista,
lakien vaikutusten arviointia pitää
vielä kehittää esimerkiksi lisäämällä
ekonomista asiantuntemusta
ministeriöissä.”

lessa voimaan poistetaan vastaa
vasti vanhempaa säädöstöä. Hallinto
alamaisille ja hallinnolle itselleen ei
koidu muutoksista lisäkustannuksia.
Maa- ja metsätalousministeriön sekä
työ- ja elinkeinoministeriön sekto
reilla meneillään oleva kokeilu päät
tyy tämän vuoden lopussa, jolloin kat
sotaan, otetaanko malli myös muiden
ministeriöiden hallinnonaloille.

Monen tason uudistuksia
Kauppojen aukiolon pidentäminen on
yksi niistä isoista uudistuksista, jossa
sääntelyn keventäminen on ollut tär
keässä roolissa.
– On kiinnostavaa nähdä aikanaan,
mitä muutoksella on saatu aikaan ja
miten kaupan liitot ja toisaalta työn
tekijäjärjestöt näkevät tilanteen.
Samoin on kiinnostavaa nähdä, miten
toteutettavat asumisen ja kaavoituksen
helpotukset vaikuttavat pitkällä aika
välillä rakentamiseen ja asumisen kus
tannuksiin, Partanen sanoo.
Kolmas iso asiakokonaisuus on
maanviljelijöiden hallinnollisen taa
kan keventäminen sekä EU:ssa että
kotimaisessa hallinnossa.
– Meidän pitää toisaalta arvioida
mahdollisimman perusteellisesti lain
säädännön muutosten vaikutukset
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etukäteen, mutta yhtä tärkeää on kat
soa jälkeenpäin, millaisen kehityksen
muutos sai aikaan, Partanen pohtii ja
jatkaa:
– Vaikka lainsäädännön valmiste
lun juridinen puoli on korkeatasoista,
lakien vaikutusten arviointia pitää vielä
kehittää esimerkiksi lisäämällä ekono
mista asiantuntemusta ministeriöissä.

Uudistukset näkyvät jo
Lainsäädännön vaikutusten arviointi
neuvoston puheenjohtaja Leila
Kostiainen näkee yhä enemmän
merkkejä norminpurun edistymisestä.
Esimerkiksi eduskunnassa käsitellään
parhaillaan kaivoslain muutoksia, joi
den ainoana tavoitteena on hallinnol
lisen taakan keventäminen ja lupa
menettelyjen sujuvoittaminen.
– Yritysten ja viranomaisten hallin
nollisen taakan keventäminen sekä
lupa- ja valitusprosessien sujuvoitu
minen on lisätavoitteena monessa
muussakin lakihankkeessa. Arviointi
neuvostossa on käsitelty esimerkiksi
esityksiä, joissa eläinsuojien ja betoni
asemien rakentamisessa siirryttäisiin
luvan sijasta rekisteröintimenettelyyn.
Kummassakaan esityksessä ei kuiten
kaan ole arvioitu muutosten taloudelli
sia vaikutuksia hakijalle tai viranomai
selle, Kostiainen ihmettelee.
– Jos norminpurkua lähdetään teke
mään lainsäädäntöhankkeella, pitää
pystyä arvioimaan myös se, onko
pykälien poistolla riittävästi vaikutuk
sia, jotta hanke kannattaa toteuttaa.
Lainsäädännön muutokset aiheutta
vat kustannuksia, sillä laeille joudu
taan hakemaan uudet tulkinnat ja niitä
on opeteltava soveltamaan kentällä.
Vaikka norminpurku on hallituksen
kärkihanke, sitä ei pitäisi tehdä vain
sanojen ja näyttämisen takia.

Keskustelua
ei käydä tarpeeksi
Lainsäädännön keventämisen on osut
tava kohdalleen. Liiallinen keventä
minen saattaa haitata lainsäädännön
lähtökohtaisten tavoitteiden toteutu

mista, toisaalta liian vähäisten toimen
piteiden tuottamat hyödyt uhkaavat
jäädä pienemmiksi kuin itse toimen
piteen aiheuttamat kustannukset.
– Norminpurkutalkoista ei ole käyty
riittävästi analyyttistä keskustelua siitä
näkökulmasta, missä, mitä, miten
ja kuinka paljon hyötyä tavoitellaan.
Norminpurku ei ehkä ole niin kiinnos
tava asia yleisellä tasolla. Se kiinnostaa
vain, jos ja kun se osuu kohdalle, Leila
Kostiainen toteaa.
Norminpurku ei ole kuitenkaan läh
töisin pelkästään hallinnosta ja poliiti

koilta, vaan aloitteita tulee muualtakin
yhteiskunnasta. Etujärjestöt osaavat jo
tarjota norminpurkua ehdottaessaan
muutoksia lainsäädäntöön.
– Myös yritykset sanovat, että toi
minnan käynnistämistä vaikeuttaa
rankka lupasääntely, jossa saman toi
minnan aloittamiseen joutuu hake
maan lupia monelta eri viranomaiselta.
Tällä on selvä vaikutus maan taloudel
liseen tilanteeseen.
One in one out -ajatus on Kostiai
senkin mielestä kannatettava, kunhan
sitä ei sovelleta liian jäykästi. Jos lain

säädäntöä tarvitaan, sitä pitää voida
säätää. Viranomaisten valitusoikeu
det kuvastavat puolestaan hallinnon
siilomaisuutta.
– On omituista ajatella, että viran
omaisilla on keskenään sellaisia
intressiristiriitoja, joissa yksi viran
omainen toimii toista vastaan. Meillä
pitäisi olla yksi hallinto, jonka haarat
toimivat keskenään ja valmistelevat
asioita yhteistyössä. Mikään asia ei ole
jonkin viranomaisen oma, vaan kai
kissa asioissa pitäisi ajatella hallinto
alamaisten etua.

Objektiivisuuden harha
Dosentti Kati Rantala Helsingin yliopiston Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutista vetää Eroon
turhasta sääntelystä – sääntelytaakan arviointi ja
vähentäminen -tutkimushanketta, jossa selvitetään
sääntelytaakan yleiskuvaa, sen kehitystä ja suhdetta
sääntelystä saataviin hyötyihin.
Tietoa sääntelyn vaikutuksista kaivataan päätöksenteon tueksi. Tutkijoiden tuottaman raakatiedon osalta
on kuitenkin aina tiedostettava, mitä sen perusteella
voi ja mitä ei voi päätellä. Suoraviivaista totuutta ei ole.
– Hallinnossa kuvitellaan ylioptimistisesti, että tutkijat voisivat antaa absoluuttisia tuloksia ja suosituksia.
Mitä tarkemmin tutkitaan, sitä epävarmemmaksi asiat
yleensä kuitenkin muuttuvat, Rantala kuvaa objektiivisuuden harhaa.
– On myös aika yleistä, että taustaongelmat ja
rajoitteet häivytetään ja uskotellaan, että tässä on tutkittua tietoa, jonka pohjalta tehdään päätöksiä. Lisäksi
tutkimuksia tilataan sieltä, mistä tiedetään saatavan
itselle sopivia ja omaa maailmankuvaa tukevia vastauksia. Tai jos tilattu tutkimustieto ei miellytä, sitä ei välttämättä käytetä.

Tasapainoiseen tarkasteluun
Suomessa on arvioitu tarkemmin yksittäisten lain
säädäntöhankkeiden aiheuttamaa sääntelytaakkaa,
mutta aineiston saatavuus on usein hankaloittanut arviointia. Eri maissa eri tavoin tehtyjen laskelmien pohjalta voi päätellä varovaisesti, että sääntelyn
kokonaiskustannukset suhteessa bruttokansan

tuotteeseen ovat vuositasolla useita prosentteja,
mutta tuskin yli kymmentä prosenttia.
Säädösten vaikutusten arvioinnissa keskeinen
ongelma on taloudellisten mittareiden korostuminen.
– Haitat yleensäkin korostuvat keskustelussa hyötyjen kustannuksella, ja haitoissa taas kustannukset
korostuvat muiden haittojen kustannuksella. Arvioinneissa pitäisi punnita mahdollisimman tasapainoisesti
hyötyjä ja haittoja ja pohtia myös epäsuoria ja pitkän
aikavälin vaikutuksia.
Rantalan mielestä säädösten vähentäminen on
kansainvälinen trendi.
– Olen kaiken turhan sääntelyn poistamisen kannalla, mutta karsimisessa ei saisi tehdä hölmöyksiä.
Sääntelytaakka-käsitteellä saatetaan leimata sellaisiakin asioita, jotka vain täytyy tehdä. Tällaisia asioita
ovat esimerkiksi työnantajavelvoitteet tai ympäristöasiat. Toki sääntelyssä voi silti olla päätavoitteen kannalta turhia rasitteita, joita voi korjata. Usein asioiden
hoitoa voi helpottaa sähköisillä välineillä.
Taakka ei Rantalan mielestä ole samaa asia kuin
velvoite. Usein onkin kyse byrokratian organisoinnista
eikä itse velvoitteesta.
– Joissain yhteyksissä ongelmana ei ole yksittäinen sääntely vaan monien samantapaisten sääntelyjen
päällekkäisyys. Usein sääntelytaakkaa ilmentävät keskeisesti lakeihin liittyvät viranomaiskäytännöt. Yrittäjille
suunnatussa työpajassamme nousi spontaanisti eteen
isona ongelmana se, että viranomaiset eivät aina anna
ohjeita tai sitovia ennakkopäätöksiä, vaan pidättävät
itselleen oikeuden päättää asioista jälkikäteen.
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Näin laajamittaista tuomiovallan siirtoa tuomioistuinten ulkopuolelle ei nähdäkseni voida
mitenkään pitää rajoitettuna tai vähämerkityksellisenä. Vaikka kyse edelleenkin olisi
sakolla rangaistavista rikoksista, ne eivät olisi vähäisiä.
eduskunnan oikeusasiamies petri jääskeläinen sakkomenettelyn laajentamisesta |
lausunto 24.3.2017

Kuva: Turun yliopisto/Hanna Oksanen

TILAA NYT!

LAKIMIESKALENTERI

2018

Lakimieskalenteri
muuttuu tilattavaksi
Lakimiesliiton kalenteri on
edelleen maksuton kaikille
jäsenmaksua maksaville.
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.
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Presidentti
Sauli Niinistöstä
kunniatohtori
Helsingin yliopisto järjestää kevään 2017 aikana kolme promootiota juhlistaakseen Suomen itsenäisyyden 100-vuotista
taivalta sekä reformaation 500. merkkivuotta. Näissä promootioissa saadaan yhteensä noin 20 uutta kunniatohtoria.
Oikeustieteellisen tiedekunnan kunniatohtoreiksi on
nimetty viisi arvostettua henkilöä. Uudet kunniatohtorit ovat
kansainvälisen oikeuden professori Anne Orford, oikeusneuvos Gustaf Möller, eurooppalaisen yksityisen ja kuluttaja
oikeuden professori Hans-W. Micklitz, tasavallan presidentti
Sauli Niinistö, Euroopan komission oikeus- ja kuluttajaasioiden pääosaston pääjohtaja Tiina Astola ja eurooppa
oikeuden professori Ulf Bernitz.
Oikeustieteellisen tiedekunnan tohtoripromootioiden
perinne ulottuu aina vuoteen 1660, jolloin Turun Akatemiassa
promovoitiin kaksi tohtoria. Promootioperinteessä olleiden
katkosten vuoksi oikeustieteellinen tiedekunta järjestää
toukokuussa kymmenennen juhlallisen tohtoripromootionsa.
Tiedekunnan promoottorina toimii professori Olli Mäenpää,
juhlamenojen ohjaajana professori Päivi

Korpisaari ja
yliairuena apulaisprofessori Sakari Melander.

P O L I I S I PÄ Ä L L I K KÖ

200 €

Vuonna 2016 vuorokausi
suljetussa vankilassa maksoi
200 euroa vankia kohden.

Kolmen kuukauden
”kamppailu”

Konkurssi- ja yritys
saneeraustiedot
maksutta verkkoon
Konkurssi- ja yrityssaneerausrekisterin tiedot
esitetään siirrettäväksi saataville internetissä
maksutta. Tarkoituksena on helpottaa velkojien tiedonsaantia sekä saatavien ilmoittamista rajat ylittävissä tilanteissa. Verkossa
näkyisivät rekisteriin merkityt tiedot, kuten
menettelyn aloittamispäivä, asiaa käsittelevä
tuomioistuin sekä velallisen nimi ja osoite.

Maksupalvelulakiin
muutoksia
Oikeusministeriön työryhmä on saanut valmiiksi ehdotuksensa maksupalvelulain uudistamisesta. Ehdotetuilla muutoksilla pantaisiin
täytäntöön EU:n uuden maksupalveludirektiivin edellyttämät muutokset, joiden tavoitteena on lisätä kilpailua sekä parantaa maksamisen turvallisuutta ja kuluttajansuojaa.
Uudet säädökset koskevat muun muassa
maksupalvelun käyttäjän huolimattomuuteen
perustuvaa vastuuta, lisämaksujen velottamista kuluttajilta sekä muiden kuin maksu
tilejä ylläpitävien palveluntarjoajien oikeuksia.
Myös kuluttajasuojalakiin ja tietoyhteiskuntakaareen ehdotetaan muutoksia.

Meillä kaikilla taitaa joskus olla stressaavia tilanteita, eikä niiden kestolle ole näköpiirissä mitään konkreettista loppua. Ei
oikein tiedä, pitäisikö tehdä jotakin vai menisikö tilanne itsestään ohitse vain antamalla ajan kulua. Jälkeenpäin saattaa sitten huomata, että olisi kuitenkin kannattanut.
Tietokone on niin tärkeä tämän päivän apuväline, että
ilman sitä ei osaa oikein kuvitella tulevansa toimeen. Tietenkin
monia asioita voi hoitaa vanhanaikaisestikin, mutta melkoisesti
enemmän se vaatii vaivannäköä. Ajatellaanpa vaikkapa pankkiasioiden hoitoa tai joidenkin tietojen etsimistä.
Julkisuudessa varoitellaan jatkuvasti erilaisista huijausviesteistä, joissa luvataan milloin mitäkin esimerkiksi yhden euron
hintaan. Todellisena tarkoituksena lienee joidenkin tietojen
kalastelu tai johonkin maksulliseen sopimukseen huijaaminen.
Eli varovainen pitää olla ja huolehtia myös erilaisista turvallisuusasioista.
Minun kamppailuni alkoi marraskuussa. Sähköpostiini alkoi
tulvia monia kymmeniä viestejä vuorokaudessa. Alkuillasta tulleiden viestien lähettäjät olivat Englannista ja aamuyön puolella
tulleiden eri puolilta Yhdysvaltoja. Samansisältöinen viesti saattoi tulla useammasta eri paikasta. Viestien aiheet olivat kaikkea
mahdollista nettipeleistä lainatarjouksiin. Tarjottiinpa kotimaisia
aikakausilehtiäkin, osaksi suomen kielellä.
Koska ajattelin, että pelkkien viestien poistaminen ei välttämättä vaikuta mitenkään niiden loppumiseen, päätin aloittaa
sähköpostiosoitteeni poistamisprojektin postituslistoilta. Niinpä
klikkasin viestejä löytääkseni oikean ”painikkeen”. Ne olivat tietenkin hyvin pienellä printillä ja yleensä aivan viestin lopussa.
Osassa niitä ei ollut lainkaan ja joskus vastaukseksi tuli, että
valitulle sivulle pääseminen ei onnistu. Lisäksi hyvin monissa
viesteissä pyydettiin 10 työpäivää aikaa tietojen poistamiseen.
Jääräpäisenä kuitenkin jatkoin, kun en tiennyt muutakaan
keinoa. Välillä tuntui, että tilanne helpottaa, mutta sitten taas
tuli ”takapakkia”. Vihdoin helmikuun lopulla viestien määrä
romahti ja koin työni tuottaneen tulosta.
En tiedä, käydäänkö näillä sähköpostiosoitteilla kauppaa vai
mistä tietoni olivat vuotaneet. Itse en muista mihinkään epämääräiseen osallistuneeni. Nyt voin vähän hengähtää. Aika
näyttää, onko kyseessä ”välirauha” vai pidempi helpotuksen
hetki.
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Demokraattinen yhteiskunta on monimutkainen: on jatkuvasti punnittava vastakkaisia
intressejä ja sovitettava niitä toisiinsa. Oikeusvaltioperiaatteiden alla eläminen on hyvin
vaativaa, silloin vallitsee jatkuva kiistely ja yhteensovittaminen.
helsingin yliopiston vuoden 2017 alumniksi valittu pauliine koskelo
| hy:n alumniforum 16.3.2017

Muista liittyä
työttömyyskassaan
Jo opiskeluaikana palkkatöitä tehdessäsi kannattaa ehdottomasti liittyä Lakimiesten työttömyyskassaan. Myös opiskelujen aikana tehty
työ kerryttää työssäoloehtoa! Mahdollisen
työttömyyden osuessa kohdalle kassan jäsenyys ja toteutunut työssäoloehto oikeuttavat
saamaan ansiopäivärahaa Kelan myöntämän
peruspäivärahan tai työmarkkinatuen sijaan.
Lue lisää www.lakimiestentk.fi.

Työ- ja virkasuhde
neuvonta palvelee myös
opiskelijoita
Lakimiesliiton työ- ja virkasuhdesuhdeneuvonta auttaa
jäseniä kaikissa työlainsäädäntöön liittyvissä tilanteissa
kuten työsopimuksen laatimisessa, irtisanomisen uhatessa,
perhepoliittisissa vapaissa tai vaikkapa vuosilomiin liittyvissä
asioissa. Ota rohkeasti yhteyttä neuvontaamme!

Anna palautetta lehdestä
ja voita kahvikone
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.

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
sekä opiskelijat@lakimiesliitto.fi.
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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.

12.8.2017

Save the date! Liiton Arkki
järjestetään jälleen 12. elokuuta.

Huomaamatonta edunvalvontaa
TOIMITTUANI PARI VUOTTA Nuoret Lakimiehet ry:n,
Nulan, taloudenhoitajana minut valittiin Nulan puheenjohtajaksi. Hetki tämän jälkeen tulin valituksi Lakimiesliiton hallituksen jäseneksi. Lakimiesliiton valiokuntauudistuksen ansiosta
saan tällä hetkellä istua sekä yksityissektorin valiokunnassa
että opiskelijavaliokunnassa.
Liitto on olemassa jäseniään, niin meitä valmistuneita kuin
opiskelijoitakin,varten. Omalla kohdallani tämä edunvalvonta,
tai miksi sitä ikinä haluaakaan kutsua, pyörii pääasiassa opiskelijoiden, nuorten lakimiesten ja yksityisen sektorin edustajien
ympärillä. Jonkin aikaa eri toimielimissä toimineena, olen huomannut, miten samankaltaiset asiat näitä kohderyhmiä loppujen lopuksi koskettavat.
Viime vuosien trendinä on ollut, että yhä useampi vasta
valmistunut työllistyy yksityiselle sektorille. Opiskelijoita työllistyy vielä ainakin kesäisin oman alan töihin julkiselle sektorille,
mutta eritoten Helsingissä heitä työskentelee myös yhä enemmän alati kasvavissa asianajotoimistoissa. Tässä opiskelijoiden
ja nuorten juristien intressit osuvat osittain yhteen.
Koska perinteistä sitovaa kollektiivista edunvalvontaa ei esimerkiksi asianajoalalla ole, olisi moni varsin yksin ja heikossa
asemassa pelkän työlainsäädännön varassa. Liiton palkkasuositukset vaikuttavat sekä opiskelijoiden että vastavalmistuneiden palkkoihin. Tämä on palkkatutkimuksissa tutkittu fakta
ja itse sain siitä konkreettisen havainnon tuttavani ihmetellessä, miksi ihmeessä hänen lähtöpalkkansa oli 4 030 euroa
eikä vaikkapa tasan 4 000 euroa. Liiton syksyllä esiin nostamat palkattomat harjoittelut ovat puhuttaneet julkisuudessa
ja Asianajajaliiton Advokaatti-lehdessä vielä tänä keväänäkin.

Ainejärjestöiltä kuullun mukaan asian esiin nosto on johtanut
konkreettisiin toimintamuutoksiin yrityksissä. Hienoa! Epäkohtia kannattaa ehdottomasti nostaa esiin ja tuoda tietoomme,
jotta niihin osataan tarttua ja niille voidaan tehdä jotain.
Toki pelkän palkan lisäksi samaa kohderyhmää koskettavat auskultointipaikkoja, lupalakimiesjärjestelmää ja yliopistojen aloituspaikkoja koskevat uudistukset. Kaikilla näillä on vaikutusta urasuunnitelmiin ja kilpailuun alan työpaikoista. Tässä
oli vain pari esimerkkiä millä alueilla liitto toimii jäsentensä
hyväksi. Näiden lisäksi on niitä henkilökohtaisia palveluja ja
etuja, joita niin monet lähinnä vain peräänkuuluttavat. Näitä,
kuten tapahtumia ja CV-coachia, kannattaa käyttää hyväkseen, mutta toivoa, että toisille palveluille, kuten liiton oikeusturvavakuutukselle, ei tule koskaan käyttöä. Mutta jos tulee,
niin on hyvä tietää tällaisenkin turvan olevan olemassa. Liiton
työsuhdeneuvontaa kannattaakin käyttää mieluummin liian
aikaisessa kuin myöhäisessä vaiheessa; se on olemassa meitä
varten.
Kun valmistumisen jälkeen liiton jäsenyys alkaa jonkin verran
maksaa, on hyvä hetki pohtia, mitä kaikkea sillä kustannetaan
ja mitä sillä on saanut, on voinut saada tai voi tulevaisuudessa
saada. Loppujen lopuksi liiton ja sen jäsenyhdistysten tekemä
työ kuitenkin vaikuttaa niin jäseniin kuin ei-jäseniinkin.
Kirjoittaja Jesse Viljanen on opiskelijavaliokunnan puheenjohtaja ja yksityissektorin valiokunnan jäsen.
Lue Lakimiesliiton näkemyksiä palkattomasta
harjoittelusta s.52 sekä kirjoittaja Jesse Viljasen
haastattelu Lain takaa -palstalta s.71.
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EU:n asedirektiivi
hyväksyttiin
Euroopan parlamentti hyväksyi maaliskuussa
pitkään valmistellun asedirektiivin. Jäsenval
tioilla on nyt 15 kuukautta aikaa laittaa
direktiivi täytäntöön kansallisessa lainsäädännössä.
Asedirektiivissä säädetään muun muassa
aseluvista ja aseiden myynnistä. Lupien
nykyiset ikärajat säilyvät ja näin ollen
rinnakkaisluvat alaikäisille ovat edelleen
mahdollisia. Asedirektiivin tarkoituksena on
huolehtia siitä, että sisämarkkinat toimivat
ampuma-aseiden osalta ja taata korkea turvallisuustaso. Asedirektiivillä pyritään myös
torjumaan terrorismia.

Odotettu Pääkaupunkiseudun kesätapahtuma on tulossa

Kutsumme Sinut viettämään kesätapahtumaa
tiistaina 6.6.2017 klo 16.40–22.00.
Ohjelma:
16.30 Kokoontuminen ja sisäänpääsy Finnkino Tennispalatsin
Sali nro 3 edessä (Salomoninkatu 15)
16.40 Tilaisuus alkaa salissa, Tervetuloa ja Näytös ” The Circle”
19.00 Elokuva päättyy, siirtyminen Sokos Hotelli Presidenttiin,
Eteläinen Rautatienkatu 4
19.20 Ruokailu Sokos Hotelli Presidentissä, 2 krs
Tule tapaamaan kollegoitasi ja nauttimaan hyvästä ruoasta, seurasta ja
erinomaisesta elokuvasta. Kesätapahtuma on maksuton ja se on tarkoitettu Lakimiesliiton henkilöjäsenille. Lakimiesliitto tarjoaa osallistujille elokuvan, iltapalan ja ruokajuoman.
Ilmoittautuminen nettisivujen kautta osoitteessa
www.lakimiesliitto.fi/tapahtumat aukeaa 26.4.2017. Sitova ilmoittautuminen vaatii kirjautumisen jäsensivuille. Perimme 50 euron maksun niiltä
jäseniltä, jotka eivät saavu paikalle ilmoittamatta esteestä.
Tilaisuuteen mahtuu 350 henkilöä ilmoittautumisjärjestyksessä.

Kilpailulakiin
ehdotetaan
muutoksia
Kilpailulain uudistamista pohtinut työryhmä
esittää muutoksia muun muassa tarkastuksia, seuraamuksia ja viranomaisten välistä
tiedonvaihtoa koskeviin säännöksiin.
Työryhmä ei kuitenkaan päätynyt ehdottamaan säännöstä kaikista käsitellyistä
asioista, kuten liiketoimintakiellosta tai
sitoumuspäätösten noudattamatta jättämisen sanktioinnista. Mietintöön liittyy lausumia ja eriäviä mielipiteitä.

VA RV I A L A

10 307
Akavan liittojen kokonaisjäsenmäärä
kasvoi vuoden 2016 aikana 10 307
jäsenellä.

Jukka Varviala

Missä olit, kun
keskiolut vapautettiin?

Lakimiesliitto
mukana Miljoona
linnunpönttöä
-kampanjassa
Miljoona linnunpönttöä -kampanja nostaa
miljoona toimivaa linnunpönttöä Suomen puiden
oksistoon ja seinustoille toukokuun loppuun 2017
mennessä. Maaliskuun lopussa rekisteröityjä
pönttöjä oli 1 047 000 kpl.
Miljoona linnunpönttöä on valtaisa todiste
suomalaisten luontorakkaudesta ja siitä vapaaehtoistyön määrästä, joka luonnon hyväksi tehdään.
Samalla elvytetään pönttöperinne, kädentaitoja
ja talkoohenkeä sekä levitetään tietoa linnuista ja
annetaan tietysti satavuotiaalle Suomelle lahjaksi
kymmenen miljoonaa uutta lintua.
Kampanjan on kehittänyt Yle Luonto -toimitus,
ja siihen osallistuu koko Yle sekä yhteistyökumppaneina Suomen suurimmat luontotoimijat.
Lakimiesliiton linnunpöntöt on sijoitettu liiton
mökeille Vierumäelle, Leville ja Rukalle. Idea kampanjaan osallistumisesta saatiin maaliskuussa
60 vuotta täyttäneen liiton puheenjohtaja Asko
Nurmen aloitteesta.

1.1.1969 keskiolut vapautettiin. Se oli merkittävä tapahtuma, ja me
ikäpolveni juristit varmasti muistamme sen melkoisessa määrin
monen elämään ainakin jossakin määrin vaikuttaneen.
Eipä tarvinnut enää vaivautua ostoksille Alkoon. Ei myöskään
tullut sitten ostettua vahvaa ja päihdyttävämpää olutta. Päihdyt
tävää ainakin meille, kun lähestulkoon kaikki olimme sellaisia
65-kiloisia ruipeloita.
Itse olin aloittanut talvella 1969 prosessioikeuden opiskelun.
Tiukan päivätyön jälkeen (kahdeksan tunnin tehokkaan lukemisen
jälkeen sitä olikin aika puhki) ja tehtyäni pikkutunneilla happikävelyn otin silloin tällöin ikkunan välissä jäähtymässä olleen Karjalakolmosen nukuttajaisoluekseni. Tentistä tuli hyvät tiedot.
Toisin oli edellisenä talvena 1968, kun olut oli haettava Alkosta.
Ja kun Alkoon vaivautui, niin A-oluttahan sitä ostettava oli eikä
mitään keppanaa. Luin tuolloin oikeushistorian ja roomalaisen
oikeuden tenttiin. Tentistä sain erinomaiset tiedot! Se siunaus oli
vahvasta oluesta!
Nyt vahvakin olut on tulossa kauppoihin ellei lakiesitys mene
nurin. Kirkkohallituskin vastustaa ehdotusta. Kotikirkollanikin on
kaikenlaisia tällaisia kristillisiä puuhia. Eipä sillä, veihän minunkin,
lainoppineen ajasta paljolti kaikenlaiset muut mitä moninaisimmat
harrastukset.
Alkoholilain muutoksella minulle ei ole enää mitään merkitystä.
Mitä nyt vanha ukko enää oluesta. Rahaa säästyy. Liikenevät lantit
voin edelleen antaa Pelastusarmeijan sotilaalle rahankeräyslippaaseen. Sotilas kiittää ja toivottaa Jumalan siunausta.

Lue lisää: http://yle.fi/aihe/
miljoona-linnunponttoa.
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Kansallisen rikoksentorjuntaohjelman tavoitteena on
kytkeä rikosten ehkäisy entistä paremmin kunnan eri
suunnitelmiin ja hyvinvointi- ja turvallisuustyöhön. Se on
myös taloudellisesti kannattavaa.
rikoksentorjuntaneuvoston pääsihteeri minna piispa |
om:n blogi 31.3.2017

Helsingin hallintooikeudelle uudet
tunnukset
Helsingin hallinto-oikeus uudistaa visuaalista ilmettään.
Uudistuksen ansiosta hallinto-oikeus saa uudet tunnukset,
oman värimaailman sekä fontit. Hallinto-oikeuden merkiksi
valittiin oikeuden vertauskuva, vaaka.
– Vaaka symbolisoi hallinto-oikeuden tehtävää ratkaista
muutoksenhakuasiat riippumattomasti ja tasapuolisesti.
Samalla se ilmentää tuomioistuinten laajempaa tehtävää,
yhteiskunnallisen vakauden ylläpitoa, kertoo Helsingin
hallinto-oikeuden ylituomari Liisa Heikkilä.
Vaaka esiintyy hallinto-oikeuden kahdessa tunnuksessa.
Leimamuotoisessa tunnuksessa on käytetty myös moderni
soituja elementtejä Helsingin hallinto-oikeuden edeltäjän,
Uudenmaan lääninoikeuden tunnuksesta.
Uudet tunnukset löytyvät hallinto-oikeuden antamista
päätöksistä sekä tuomioistuimen tuottamista muista materiaaleista viimeistään kesäkuun alussa.
Tunnuksen suunnittelun sekä värimaailman ja fonttien
määrittelyn on toteuttanut Ossi Gustafsson Hiekka
Graphics Oy:stä.

M AT T I N O R R I

32 276
Suomeen muutti vuoden 2016
aikana 32 276 hekilöä.

Uusia asessorin
virkoja haettiin
paljon
Ensimmäinen haku uusiin, tuomarin tehtäviin valmentaviin asessorin virkoihin päättyi maaliskuussa. Tuomarinkoulutuslauta
kunnalle toimitettiin määräajassa lähes
150 hakemusta, ja asessorin virkoja on
avoinna 18.
Asessorin virat sijoittuvat hovi- ja hallintooikeuksiin sekä erityistuomioistuimiin. Tavoitteena on laintuntemuksen ja oikeudellisen
osaamisen syventäminen, ja koulutuksen
päätteeksi viranhaltija saa tuomarikoulutetun
nimikkeen.

EU

Palautuspäätökset
Schengenin tietojärjestelmään
Euroopan komissio ehdottaa muutoksia
Schengenin tietojärjestelmään (SIS). Esimerkiksi turvapaikanhakijoiden palautuspäätökset halutaan sisällyttää SIS-järjestelmään. Tavoitteena on määritellä, miten
tietojärjestelmää voitaisiin hyödyntää EU:n
alueella laittomasti oleskelevien kolmansien
maiden kansalaisten palauttamisessa.
SIS-järjestelmän kehittämisellä pyritään
parantamaan terrorismin ja rajat ylittävän
rikollisuuden torjuntaa, rajaturvallisuutta
ja muuttoliikkeen hallintaa sekä varmistamaan tehokas tietojenvaihto jäsenvaltioiden
välillä.

Valta vastaan oikeus
Jo Rooman keisari Tiberius lausui: ”Laki aina heikkenee hallit
sijan vallan kasvaessa.”
Meillä sellainen aika oli sotien jälkeen. Sotaansyyllisyys
oikeudenkäynnissä tuomioistuin päätti vapauttaa pääminis
terinä ja sodan aikana lähettiläänä Berliinissä toimineen
siviilioikeuden professori T. M. Kivimäen. Valvontakomission
Helsingissä olleen edustajan ilmoittamasta vaatimuksesta
hänet tuomittiin viideksi vuodeksi vankilaan. Laki taipui vallan
alle. Silloisessa valtapoliittisessa tilanteessa ei ollut mahdollista
asettaa oikeutta vallan vastapainoksi, eikä paljon puhua julkisuudessa tottakaan.

”Laki aina heikkenee
hallitsijan vallan
kasvaessa.”
Isän vanhin sisar Anna-Stina oli lääkintälotta. Hän palveli
sekä talvi- että jatkosodan ajan sairaalassa venäläisiä haavoittuneita sotavankeja hoitaen.
Tiina-täti oli meillä käymässä ja kahvia juotaessa tokaisi:
”Minä en voi kunnioittaa kommunisteja.” Isä tunsi sisarensa
ja vastasi: ”Niin?” Ja täti lausui varsinaisen ajatuksensa: ”Siellä
ei ollut yhtäkään kommunistia aatetovereitaan auttamassa.
Me olimme kaikki vapaaehtoisia.”
Anna-Stinan kommenttiin sisältyi vallan ja oikeuden
mukaisuuden suhteen aspekti. Neuvostokommunismi puhui
solidaarisuudesta ja vähäväkisten auttamisesta. Puheessa
kommunismi oli oikeudenmukaisuuden edistäjä, käytännössä
vääryyden toteuttaja. Oikeudenmukainen olisi kiittänyt lottia
haavoittuneitten auttamisesta. Mutta lottien järjestö lakkautettiin.
Lottien lakkauttaminen oli esimerkki siitä miten valta syrjäyttää oikeuden. ”Kaksi vaikutinta kamppailee maailmasta:
valta ja oikeus, tyrannia ja vapaus”, totesi Thomas Mann.
Nyt tämä näkyy taas leviävän maailmalla ja Euroopassakin.
Mutta Amerikan Yhdysvalloissa tuomarit kumoavat vallankäyttäjän lain ja oikeudenmukaisuuden vastaisia päätöksiä.
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SUOMEN LAKIMIEHET
NYT SÄHKÖISESSÄ
MATRIKKELISSA
LÖYDÄ JA LÖYDY!

2,8

Asioita, kuten oikeusjärjestelmän
Ulosottoon saapui
järjettömyys siihen nähden
miten ihminen
viime vuonna
toimii, muutetaan hitaasti
jankuttamalla,
rahasaatavia
kunnes niistä tulee tarpeeksi
yleisiä.
perittäväksi
lähes
2,8 miljardin euron
oikeuspsykologian tohtori
julia korkman |
arvosta.
image-lehti 12/15

Valintakoe
yhteistyö
EHDOTA
YRITTÄJYYSPALKINNON
alulle
SAAJAA yksiköissä aloitetaan
Yliopistojen oikeustieteellisissä
valtakunnallisen valintakoeyhteistyön valmistelu. Tarkoituksena on kehittää jo olemassa olevien, hyväksi
todettujen
toimintamallien
pohjalta laajat
yhteisvalinLakimiesliitto
jakaa Lakimiespäivänä
6.10.2017
yhdeksättä kertaa
liiton Yrittäjyyspalkinnon.
takäytännöt
myös oikeustieteelliselle
alalle. Hanketta
oikeustie- Lapin ja
ovatYrittäjyyspalkinto
valmistelemassa myönnetään
Helsingin, Itä-Suomen,
teellisen
tutkinnon
suorittaneelle
lakimiehelle
Turun yliopistot sekä Åbo Akademi.
tunnustuksena
tai yrittäjyyAsiasta päätti yrittämisestä
joulukuussa oikeustieteellisen
alan
den
hyväksi
tehdystä
työstä.
Palkinnon
saajaa
dekaanikokous. Kaavaillut muutokset
eivät
koske
valittaessa kiinnitetään huomiota, mm:
opiskelijavalintoja vielä vuonna 2016. n
1. palkinnon saajan myönteinen merkitys
tai vaikutus lakimiesammattiin tai
lakimiesammatti-käsitteen laajentamiseksi
2. palkinnon saajan yrityksen liikeidea,
toiminta-ajatus ja toiminnan laatu,
palvelujen tai tuotteiden omaperäisyys sekä yrityksen kehitys yleensä
3. palkinnon saajan yrityksen joko paikallinen tai yhteiskunnallinen merkitys
4. palkinnon saajan toiminta lakimieskunnan arvostuksen kohottamisessa.
Yrittäjyyspalkinnon saamisen edellytyksenä ei ole yrittäjyys nimenomaan juridiikan
parissa.
Yrittäjyyspalkinnon saajan valitsee Lakimiesliiton hallituksen nimeämä Yrittäjyyspalkintolautakunta.
Ehdota yrittäjyyspalkinnon saajaa 19.5.2017
mennessä Yrittäjyyspalkintolautakunnan sihteerille Taru Turuselle, Suomen Lakimiesliitto,
Uudenmaankatu
Valtioneuvosto hyväksyi joulukuussa esityksen luon4–6 B, 00120 Helsinki tai sähköpostitse
nonsuojelulain muuttamisesta kahdelta osin. Esitys
taru.turunen@lakimiesliitto.fi. n
ehdottaa luopumista liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkojen rajauksia koskevasta päätösmenettelystä.
Muutos ei vaikuttaisi liito-oravan suojelutarpeeseen.
Rajausmenettelyn vaikutus liito-oravan suojelussa on
ollut tähänSUOMEN
saakka vähäinen.
LAKIMIESLIITTO –
FINLANDS
JURISTFÖRBUND
ry
Lisäksi esitetään
kevennyksiä
siihen, kuinka
luonnonsuojelualueet tulee merkitä maastoon. n

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

Uusi tartuntatautilaki voimaan
Maaliskuun alussa uusi tartuntatautilaki korvasi vuonna 1986 annetun lain. Sosiaali- ja terveysministeriön mukaan uudistettu laki vahvistaa
kunnan tartuntataudeista vastaavan
lääkärin merkitystä ja keventää hallintoa. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) asema torjuntatyön
valtakunnallisena asiantuntijalaitoksena vahvistui. Laki velvoittaa kaikkia hallinnon tasoja varautumaan
poikkeukselliseen epidemiaan. Lisäksi
uudistukseen liittyy sairausvakuutuslakia yksinkertaistava muutos.

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

Blåfield Eero
oikeuspoliittinen
asiamies
041 458 0021

Mikkonen Juha
toimituspäällikkö
09 8561 0320
041 458 0027

Tilander Jore
toiminnanjohtaja
09 8561 0300
041 458 0030

Cederlöf Karin
opiskelija-asiamies
050 494 9780

Niemi Olli
järjestöpäällikkö
09 8561 0311
041 458 0029

Tukiainen Asta
opintovapaalla

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

Paju Mia
viestintäasiantuntija
041 458 0031

Turunen Taru
edunvalvontayksikön
johtaja
09 8561 0324
041 458 0028

Parviainen Tuija
järjestöassistentti
09 8561 0321
041 458 0039

Törni Hannele
johdon assistentti
09 8561 0315
041 458 0037

Rainerma Tommi
jäsenpalveluyksikön
johtaja
09 8561 0335
041 458 0040

Valldén
Marianne
toimistoassistentti
09 8561 0300

Rautio Kati
edunvalvontayksikön
assistentti
09 8561 0314
041 458 0041

Launonen Tuula
tietohallinto- ja
viestintäassistentti
09 8561 0322
041 458 0026
Lehtonen Auli
toimitusassistentti
09 8561 0337
0400 829 029
Merisalo Pia
edunvalvontayksikön
assistentti
09 8561 0319
041 458 0025

Salo Mikko
viestintä- ja
yhteiskunta
suhdejohtaja,
varatoiminnanjohtaja
09 8561 0327
041 458 0033

Venäläinen Kirsi
neuvottelupäällikkö,
julkinen sektori
09 8561 0328
050 587 3528
Välimäki Ritva
hallintojohtaja
09 8561 0316
041 458 0036

SUOMEN LAKIMIESLIITTO –
FINLANDS JURISTFÖRBUND ry
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Lisätietoja
ta
tapahtumas
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Lakimiesuut

Suomi ei ole mikään onnela, vaikka onkin yksi
tasa-arvoisimpia yhteiskuntia. Takapakkiakin
voidaan ottaa ja välillä tuntuu, että ainakin
asenteiden osalta on otettukin.
tasa-arvovaltuutettu jukka maarianvaara
| akavalainen 4.4.2017

Lakimiesliiton valtakunnallinen
kesätapahtuma Turussa 8.7.2017
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.

Kansalaisaloitelakia
kehitetään
Oikeusministeriössä ollaan laatimassa arviointiselvitystä
kansalaisaloitemenettelystä ja kansalaisaloitelain mahdollisista muutostarpeista. Selvityksen pohjalta laaditaan ehdotus kansalaisaloitemenettelyn kehittämiseksi.
Kansalaisaloitelaki tuli voimaan yli viisi vuotta sitten,
1.3.2012, jonka jälkeen kansalaiset ovat voineet tehdä lainsäädännön muutosta koskevia aloitteita eduskunnalle. Viiden vuoden aikana aloitteita on pantu virelle lähes 600 ja
eduskunta on vastaanottanut yhteensä 17 kansalaisaloitetta. Vain alle kolme prosenttia avatuista aloitteista on
onnistunut saavuttamaan eduskuntakäsittelyn edellyttämät
50 000 kannatusilmoitusta määräajassa.

EU

Verkkokaupan
riidanratkaisufoorumi

Jokaiselle osallistujalle jaetaan akkreditoitu passi
lauantaina klo 12.00 kokoontumisen yhteydessä.

Euroopan komission helmikuussa 2016 avaama verkkovälitteiselle riidanratkaisufoorumille (ODR-sivusto) tuli ensimmäisen toimintavuoden aikana yli 24 000 valitusta.
ODR-sivustoa voi käyttää kaikilla EU:n virallisilla kielillä.
Kuluttajavalitukset toimitetaan järjestelmän kautta tuomioistuinten ulkopuolisille, vaihtoehtoisille riidanratkaisuelimille,
jotka ovat sitoutuneet noudattamaan EU:n tasolla vahvistettuja laatuvaatimuksia.
Profeetat

Alma
Kuvat: Ruisrock

HALILA

HEIKKI HALILA,
heikki.halila@helsinki.fi

Jukka Kemppinen
– blogisti ja kulttuurihenkilö
JUKKA KEMPPINEN ON VARATUOMARI ja korkeimmasta oikeudesta väitellyt filosofian tohtori. Hän
on toiminut muun muassa kustannusyhtiössä kustannustoimittajana ja lakimiehenä, asianajajana, korkeimman oikeuden esittelijänä, hovioikeudenneuvoksena, radio-ohjelmien tekijänä sekä informaatio- ja
teknologiaoikeuden professorina. Kemppinen on
runoilija, tietokirjailija, kääntäjä, kolumnisti, esseisti ja
radio-ohjelmajuontaja. Julkaistuja tekstejä on ainakin
2500. Kirjoittamisen rimakauhu on Kemppiselle tuntematon käsite.
Vuodesta 2005 Kemppinen on julkaissut blogitekstin lähes päivittäin, yhteensä yli 4  000 kertaa.
Vuoteen 2010 asti hän toimi blogistina professorin tehtävän ohessa ja vasta sen jälkeen eläkkeellä
ollessaan. Tämä on huikea suoritus. Sen, joka sitä
vähättelee, kannattaa yrittää tehdä samaa perässä.
Kemppisellä on säännöllisesti noin 3 000 lukijaa, joukossa tietenkin paljon lakimiehiä.
Tiivistahtisen blogin pitäminen on vaativaa, vaikka
kirjoittaisi tekstejä vain omalta alaltaan. Jukka Kemppisen blogeissa on häkellyttävää spektrin laajuus ja
asiantuntevuus. Jukka on ekspertti muun muassa
kaunokirjallisuudessa, kustannustoiminnassa, kulttuurihistoriassa, eteläpohjalaisuudessa, jatkosodassa,
poliittisessa historiassa, valokuvauksessa, tieto
tekniikassa, klassisessa musiikissa, sarjakuvissa, puukoissa, immateriaalioikeudessa ja oikeudessa kulttuuri-ilmiönä. Urheilukaan ei ole hänelle vierasta.
Vaikka blogien määrä on valtava, Kemppinen ei pyöri
samojen teemojen ympärillä.
Vuonna 2013 Helsingin Sanomien kuukausi
liitteessä Kemppinen valittiin Suomen arvostetuimmaksi blogin pitäjäksi. Tänä vuonna Suomen
Kulttuurirahasto myönsi Kemppiselle eminentia-
apurahan tieteellistä ja taiteellista elämäntyötä koskevaan työskentelyyn. Vielä parempi huomionosoitus

olisi ollut antaa Kemppiselle rahaston kunniapalkinto,
joita nykyisin jaetaan varsin erikoisin perustein.
Ranskalaisen renessanssiajan kirjailijan Michel de
Montaignen kehittelemän esseemuodon pilareita
ovat asiantuntemus, tyyli ja näkökulma. Nämä lajit
Kemppinen hallitsee. Persoonallisuutta tuovat Kemppisen oma ja hänen sukunsa saaga, joihin yleisemmät ilmiöt peilautuvat. Kemppinen kirjoittaa systemaattisen epäsystemaattisesti, niin kuin Urpo
Kangas hänen väitöskirjaansa luonnehti. Blogeissa
on paljon myös tajunnanvirtaa.

Kemppinen on sanonut
olevan julkinen salaisuus,
että hän on huono juristi.
Kemppinen on sanonut olevan julkinen salaisuus,
että hän on huono juristi. On hän sitäkin tokaissut,
että onneksi hän ei ole merkittävä kirjailija. Mitähän
tuohon sanoisi? Joka tapauksessa Kemppinen on
omimmillaan vapaan kirjoitustyylin taitajana. Parhaat
blogit, joita on julkaistu vuonna 2014 ilmestyneessä
kokoelmassa ”Tuolta puolen”, ovat taiturimaisia.
Kemppinen kirjoittaa kantaa ottavasti myös
oikeudellisesta elämästä. Blogien tunnisteissa ovat
korkealla sijalla sanat oikeuskäytäntö, tuomarit ja tekijänoikeus. Näistä keskustelua herättävistä
teksteistä saa tietenkin eniten irti lakimies, mutta
ammattikunnan kannalta on tähdellistä, että ne
tavoittavat myös muun Kemppistä seuraavan valistuneen yleisön.
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Kun esille nousevat ylempiä toimihenkilöitä koskevat edustautumiseen, yhteistoiminta
menettelyyn, työsuojeluun liittyvät kysymykset, katoaa ylempien toimihenkilöiden osaaminen työnantajan näkökulmasta jonnekin – on työpaikkoja, joissa ylempiä toimihenkilöitä ei edes tunnusteta omaksi henkilöstöryhmäksi.
lakimiesliiton edunvalvontayksikön johtaja taru turunen | lakimiesliiton blogi 6.3.2017

Suomen ja Kiinan
oikeusalan yhteistyö
jatkuu
Suomen ja Kiinan välinen oikeusalan yhteistyöohjelma
vuosille 2017–2020 allekirjoitettiin huhtikuussa. Yhteistyö perustuu vuonna 1995 laadittuun oikeusministe
riöiden väliseen sopimukseen sekä 3–4-vuotisiin
yhteistyöohjelmiin.
Oikeusalan yhteistyö on tukenut Kiinalle kulloinkin
tärkeää prioriteettialuetta ja oikeusalan uudistamista.
Tärkeimmät yhteistyömuodot ovat kahdenkeskiset
asiantuntijaseminaarit ja vierailut, joiden tuloksena
on syntynyt suuri määrä kehittämissuosituksia, jotka
koskevat muun muassa oikeuden saatavuutta, oikeusapua, asianajajien asemaa, oikeudenkäyntimenettelyä,
rikostorjuntaa ja yhdyskuntaseuraamuksia.

Työryhmä
edistämään rikoksen
uhrin tarpeita
Oikeusministeriö on asettanut työryhmän edistämään
rikoksen uhrin tarpeet huomioon ottavia hyviä käytäntöjä rikosprosessissa eli rikoksen esitutkinnassa ja
oikeudenkäynnissä.
Työryhmän tehtävänä on arvioida rikosprosessia
uhrin näkökulmasta ja kiinnittää huomiota siihen,
miten rikoksen uhri kohdataan ja kuinka hänelle annetaan tietoa oikeuksistaan. Työryhmän tulee valmistella
ehdotukset hyviksi menettelytavoiksi sekä viranomaisten tietoisuuden lisäämiseksi.

Kiinteän osan Lakimiespäivää
muodostavat perinteiset
Lakimiesmessut, jotka täydentävät
alan ammattilaisille suunnattuja
luentoja. Tarjolla on alan koulutusja 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
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REINBOTH

Tiedon pyytäjälle voi koitua erilaista
harmia siitä, että tieto kyselystä leviää
ympäriinsä.
SUSANNA REINBOTH, susanna.reinboth@hs.fi

Turvaa feikkisähköpostista?
HELMIKUUN LOPUSSA ILTA-SANOMAT kertoi,
että pääministeri Juha Sipilän mukaan media olisi urkkinut hänen terveystietojaan Trafista. Muiden tiedotusvälineiden jatkoselvittelyissä ilmeni, että Sipilän lentolupaa koskevia tietoja oli kysytty loppuvuodesta 2016
neljä kertaa. Trafin mukaan kaikki tietopyynnöt olivat
asiallisia, eikä yhdessäkään yritetty urkkia yksityis
kohtia Sipilän terveydestä.
Trafi kertoi, että tietoja olivat kyselleet kaksi toimittajaa Seiskasta, Suomen Kuvalehteen kirjoittava freetoimittaja sekä yksityishenkilö.
Jäin pohtimaan tietopyynnön tekijöiden julkistamista,
sillä julkisuuslain mukaan tietopyynnön voi tehdä anonyymisti. Tästä periaatteesta ei ole jäljellä rippeitäkään,
jos tiedonjanoiset paitsi kirjataan myös julkistetaan.
Lain mukaan ”tiedon pyytäjän ei tarvitse selvittää henkilöllisyyttään eikä perustella pyyntöään, ellei
tämä ole tarpeen viranomaiselle säädetyn harkintavallan käyttämiseksi tai sen selvittämiseksi, onko pyytäjällä oikeus saada tieto asiakirjan sisällöstä” (julkisuuslain 13 §).
Kaikissa viranomaisissa tietoja ei pysty kysymään
anonyymisti.
Yhden esteen muodostavat kopiomaksut. Kaikesta
muusta paitsi käteisestä jää jälki, mutta harva virasto
hyväksyy enää käteistä.
Ongelmaa ei ole, jos asiakirjasta ei peritä maksua.
Valmiiksi sähköisessä muodossa olevasta asiakirjasta
ei voi periä maksua, ja silloin asiakirjan voi saada mihin
tahansa kekseliäästi nimettyyn feikkisähköpostiin.
Jos taas haluaa välttyä kopiomaksuilta ja käydä lukemassa asiakirjat viranomaisen luona, moniin virastoihin on turvallisuussyistä kulunvalvonta. Papereita ei
siis pääse pläräämään, ellei todista henkilöllisyyttään.
Omaan tonttiini kuuluvista viranomaisista voisin mainita esimerkkeinä oikeuskanslerinviraston, oikeusasiamiehen kanslian, oikeusministeriön, Poliisihallituksen
ja Helsingin poliisin.

Miksi tietoja sitten pitäisi voida kysyä anonyymisti?
No kuulkaas, ihan jo sen takia, että sellaisesta mahdollisuudesta on nimenomaisesti säädetty laissa. Tähän
voisi laittaa pisteen ja lopettaa jutun tähän. Perustelen
kuitenkin tarkemmin.
Tiedon pyytäjälle voi koitua erilaista harmia siitä,
että tieto kyselystä leviää ympäriinsä. Erityisen suurta
haittaa siitä on vaikkapa silloin, kun joku haluaa tutkia sen viranomaisen toimintaa, jonne hän joutuu tekemään tietopyyntönsä.
Minulla on muutama esimerkki – arvasitte aivan
oikein – Aarnio-tapauksesta.
Kun aloimme vaivihkaa selvitellä Jari Aarnion ja Helsingin huumepoliisin tekemisiä keväällä 2013, kävin
eräitä tarkistuksia varten tutkimassa Helsingin poliisin maksuliikennettä. Meille olisi ollut tärkeää, että olisimme voineet tehdä työtämme ilman, että tieto kyselyistämme leviää ympäriinsä. Vielä mitä.
”Jotain tekeillä. Toimittaja reinpotti käynyt tsiigaas
jotain mun laskuja vuodelta 2003? Ja pomot tietty
päästäneet sen”, viestitti Aarnio kaverilleen vain pari
päivää käyntini jälkeen.
”Aika ikävää puuhaa”, kaveri kuittasi.
Kun tilasimme Aarnion ja hänen alaistensa nimi
kirjanotteita, tieto tästä levisi ympäri poliisia nopeammin kuin vihaviestit somessa.
Emme myöskään voineet olla varmoja, että Helsingin
käräjäoikeuteen tekemämme tietopyynnöt olisi pidetty
salassa. Tapahtuma-aikaan Aarnion tytär ja erään Aarnion alaisen läheinen työskentelivät käräjäoikeudessa.
Niinpä erään arkaluonteisen tietopyynnön tekemiseen jouduimme käyttämään bulvaania. Asiakirjaa pyysi
kollega, jolla on yleinen nimi. Hän pyysi toimittamaan
paperit kotiosoitteeseensa.
Pitäisikö siis viranomaisten selvittää, miten ne
toteuttavat käytännössä laissa turvattua oikeutta anonyymiin tietopyyntöön? Sitä odotellessa taidan perustaa itselleni feikkisähköpostitilin.
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KIRJAT

teksti MARJA SULIN | kuvat RISTO LAINE JA KUSTANTAJA

Ahneuden
sumentamat
Dekkarikirjailija Christian Rönnbacka on ensimmäisessä
tietokirjassaan omalla alallaan. Vakuutusetsivät törmäävät
työssään sekä hyytävän kylmäävään että surkuhupaisan
kömpelöön petosrikollisuuteen.

V

aikka keskusrikospoliisin palveluksesta rei
lut 14 vuotta sitten vakuutusetsiväksi siirtynyt
Christian Rönnbacka, 47, on synnynnäinen
tarinankertoja, hän ei ennen vuotta 2008 ollut
kirjoittanut mitään, mikä ei olisi liittynyt hänen työhönsä.
Vahingon hän on ottanut nopeasti takaisin, sillä kuudes
Antti Hautalehto -dekkari Tuonen korppi ilmestyy syk
syllä. Lempinimellä Rölli tunnettu vakuutusetsivä–kirjai
lija on myös ehtinyt toimittaa runokirjan ja olla mukana
tekemässä lantionpohjajumppakirjaa Bailamama – Pysy
tiukkana.
Röllin ensimmäinen tietokirja, vakuutusyhtiöihin koh
distuneesta petosrikollisuudesta kertova Kävikö käry?
on vielä painotuore. Kertomukset on kerätty vakuutus
tutkijoilta.
– Päätoimisia vakuutusetsiviä on Suomessa vain 33.
Minusta kirjalle oli tilausta pelkästään ammatin ja työn
kuvaamisen sekä tarinoiden talteen kirjaamisen näkökul
masta. Tietysti ensisijainen tavoite on, että lukijat viihtyi
sivät teoksen parissa.

Terveitä työkyvyttömiä
Tarkkaa tietoa vakuutusyhtiöihin kohdistuvasta petos
rikollisuudesta on mahdotonta saada. Petosten skaala on
laaja ja ulottuu vahinkoilmoitukseen lisätyistä aurinkola
seista useita ihmishenkiä vaatineeseen tekoon. Arvioiden
mukaan 5–10 prosenttia vahinkoilmoituksista on perus
teettomia tai sisältää muuten virheellistä tietoa.
– Euromääräisesti rikosvahinkojen kokonaismäärää ei
pystytä arvioimaan, mutta selvää on, että kustannukset
kaatuvat vakuutuksenottajien maksettaviksi.
Suomessa lähes joka toinen petos liittyy autoon. Toisella
sijalla ovat kotivakuutukset, joiden jälkeen tulevat matka
vakuutukset, mopo- ja moottoripyörävakuutukset sekä
vene- ja mönkijävakuutukset.

28 | Lakimiesuutiset 3/2017

– Usein tutkija pettyy siihen, miten huolimattomasti ja
hetken mielijohteesta tehdyillä väärillä vahinkoilmoituksilla
yritetään saavuttaa lähes olematonta hyötyä. Ihan kuin
jätettäisiin pelikuponki ja toivottaisiin, että voitto osuu
kohdalle, Christian Rönnbacka sanoo.

– Suuria perusteettomia korvauksia maksetaan henkilö
vakuutuksista, Rönnbacka kertoo.
Kävikö käry? -teoksen kuvaamista rikoksista törkeim
mät liittyvät nimenomaan väitettyihin henkilövahinkoihin.
Tutkijalta saattaa kulua paljon aikaa ja energiaa sen osoit
tamiseksi, ettei vakuutuksenottajalla olisi oikeasti oikeutta
minkäänlaiseen korvaukseen.
– Toisinaan oikeaa tulokulmaa joutuu etsimään pitkään
ja miettimään, mistä vastaus löytyy. Hötkyilemällä pystyy
pilaamaan monta juttua.

LIITTO PALVELEE

Asiaa tutkittaessa
paljastui, että
kennelinpitäjä oli
käyttänyt usean vuoden
ajan yhtä ja samaa
kuollutta pentua näytillä
eri eläinlääkäreillä
ja saanut näin
vakuutusyhtiön
vaatiman todistuksen.
Kömpelöä koheltamista
Kirjan lukuisista kertomuksista Röllin mieleen jää erityi
sesti tarina suloisista koiranpennuista: Yhtiö, joka vakuutti
syntymättömiä koiranpentuja, huomasi, että erään kenne
linpitäjän jokaisesta pentueesta syntyi yksi koira kuolleena.
Asiaa tutkittaessa paljastui, että kennelinpitäjä oli käyttänyt
usean vuoden ajan yhtä ja samaa kuollutta pentua näytillä
eri eläinlääkäreillä ja saanut näin vakuutusyhtiön vaati
man todistuksen. Väliajat pentua säilytettiin pakastimessa.
– Siinä ahneus näyttäytyy irvokkaimmillaan, Rönnbacka
huokaa.
Suurin osa tarinoista tarjoaa kuitenkin kutkuttavaa
vahingoniloa, koska rikoksentekijät ovat aliarvioineet
perinpohjaisesti vakuutusyhtiön ymmärryskyvyn. Samalla
kertomukset ovat varsin opettavaisia.
– Ei minulla ole mitään sitä vastaan, että esimerkeistä
otetaan oppia ja me etsivät saamme mielenkiintoisempia ja
haasteellisempia tehtäviä!
Rölli toivoo, että kirja
muokkaisi asenteita ja saisi
petosta harkitsevan pun
nitsemaan riskejä ja seu
rauksia.
– Vakuutus ei ole rahasto
vaan tuote, joka on kau
den kerrallaan voimassa.
Surullisinta minusta on,
kun perusrehelliset ihmi
set jostain kumman syystä
syyllistyvät tilaisuuden tul
len petokseen ja sotkevat
asiansa

HYÖDYNNÄ
LAKIMIESLIITON
JÄSENEDUT
Etuja kotitalouksien vakuutuksiin
Lakimiesliiton jäsenet saavat Fenniasta etuja kodin ja
auton vakuutuksiin. Jatkuvan alennuksen lisäksi kotivakuutuksessa mm. ehdollinen omavastuu sekä laajennettu oikeusturvavakuutus (korvaa myös vastapuolen kulut sekä korotettu vakuutusmäärä). Autoon mm.
Premiumkasko Laajan Fenniakaskon hinnalla.

Lakimiesliiton jäsenille Suomen
edullisin henkivakuutus
Lakimiesliiton jäsenenä sinulla on mahdollisuus ostaa
ylivoimaisesti Suomen edullisin henkivakuutus, Kalevan
myöntämä Ryhmäsampo Primus. Saat Ryhmäsampo
Primus -henki- ja tapaturmavakuutuksen jopa 60 %
normaalihintaisia edullisemmin. Primus-henkivakuutus
on tutkitusti Suomen edullisin (Vakuutus- ja rahoitusneuvonta FINEn hintavertailu 9/2016).

Pankkietuja vastavalmistuneille
Onko valmistumisestasi kulunut alle kaksi vuotta? Jos
vastasit kyllä, hyödynnä etusi Danske Bankissa! Anna
menestyksen kuulua. Nyt on aika paukutella henkseleitä ja nauttia omista saavutuksista. Lakimies
liiton jäsenenä saat huomattavat edut Danske Bankilta ilman kuukausi- ja vuosimaksuja (arvo on jopa yli
700 €/vuosi). Pääset mm. heti Danske Etuohjelman
ylimmälle etutasolle ja saat käyttöösi Mastercard
Platinum luottokortin.

Yrittäjille edullinen varallisuusvakuutus
sekä yrityksen sairauskuluvakuutus
Lakimiesliiton asianajotoimintaa harjoittavat jäsenet
voivat hankkia erittäin edullisen varallisuusvastuu
vakuutuksen Fenniasta. Lisätietoja ja hinnat löydät
Lakimiesliiton verkkosivuilta.
Lisäksi yrittäjäjäsenillä on mahdollisuus ottaa
yrityksen sairauskuluvakuutus ryhmävakuutuksena.
Se täydentää työterveyshuoltoa ja on osa työntekijöiden hyvinvoinnista huolehtimista. Sairauskuluvakuutus
on hyvä työntekijöiden sitouttamis- ja motivointikeino
sekä uusia työntekijöitä palkattaessa rekrytointivaltti.
Vakuutus myönnetään ilman terveysselvitystä.
Lisätietoja www.lakimiesliitto.fi
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Ilmoittautuminen
www.lakimiesliitto.fi/tapahtumat
Tampere
9.5.2017

Kouluttajina

Hyvä prosessitapa riita- ja rikosasioissa –
tuomarin, syyttäjän ja asianajajan näkökulma

klo 16.30–19.30 Pirkanmaan käräjäoikeus, auditorio, Kelloportinkatu 5 A
Valmennuksen tavoitteena on antaa osallistujille käsitys oikeudenkäynnissä toimimisesta niin
tuomarin, syyttäjän kuin asianajajan näkökulmasta. Valmennuksessa hahmotellaan eri toimijoiden
näkökulmaerojen vaikutusta oikeudenkäynnissä toimimiseen ja sen lakimiehen osaamiselle
asettamia vaatimuksia. Tilaisuus on tarkoitettu oikeussaliuraa harkitseville ja sen alkuvaiheessa
oleville sekä muille eri oikeussalinäkökulmista 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 päätoiminen pääluottamusmies marraskuusta 2015 alkaen).
Hänellä on myös pitkä kokemus tuomioistuin- ja syyttäjälaitoksesta. Asianajaja Antti Sorjosella
on pitkäaikainen kokemus oikeudenkäynneistä niin riita- kuin rikosasioissa.

PETRA SPRING

SARI AHO

Ilmoittautuminen valmennukseen viimeistään 2.5.2017.

ANTTI SORJONEN

Vaasa
29.5.2017

Esiintymistaidon
haasteet

klo 16.00–19.30 Orginal Sokos Hotel Royal Vaasa, Hovioikeudenpuistikko 18
Tule hakemaan opastusta vakuuttavaan, vaikuttavaan ja luontevaan esiintymiseen.
Anna asiantuntijuutesi kukoistaa. Kouluttajana kokenut journalisti Leena Pakkanen.
Kameraharjoitusten avulla haetaan kunkin osallistujan omia vahvuuksia ja karsitaan
häiritseviä maneereja.

LEENA PAKKANEN

Ilmoittautuminen koulutukseen viimeistään 14.5.2017.

JORI PITKÄNEN

Ilmoittautumiset: www.lakimiesliitto.fi/tapahtumat
Ilmoittauduttaessa mainittava osallistujan nimi, puhelinnumero 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
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WEBINAARIT
Verkko
4.5.2017

Näin pärjäät
työhaastattelussa

Verkkoseminaari klo 17–18
Työhaastattelussa työnhakijalla on aina vastassa ihminen, joka
on vakuutettava osaamisesta. Vakuuttaminen tapahtuu sekä
nonverbaalisesti että verbaalisesti. Koulutuksessa käydään läpi
vuorovaikutuksen lainalaisuuksia, jännityksen kesyttämistä ja
tyypillisiä työhaastattelukysymyksiä. Webinaarin kouluttajana
toimii Jori Pitkänen, Uppartners. Jori on esiintymisen ammattilainen, draamapedagogi, teatteriohjaaja, kasvatustieteilijä ja
uravalmentaja. Jorin ydinosaamista ovat vuorovaikutustilanteet
työhaastattelussa.

Ilmoittautumiset viimeistään 2.5.2017 mennessä.

Katso webinaarien
nauhoitteita:
www.lakimies
Palvelut – Koulutukset liitto.fi
ja webinaarit
Webinaarien katsomi
ne
kirjautumisen jäsensiv n vaatii
uille.

Digitaalisuuden aikakausi:
Kuinka juristi markkinoi
		
itseään ja toimistoaan?
Verkko
23.5.2017

Verkkoseminaari klo 17–18.30
Digitaalisuus on tullut elinkeinoelämään jäädäkseen. Uusien
oikeudellisten haasteiden lisäksi digitalisaatio haastaa juristit ja
asianajotoimistot myös uudistamaan markkinointiaan ja kääntämään haasteet mahdollisuuksiksi. Kuinka maksimoida uudet
asiakaskontaktit ja sitouttaa niin uudet kuin vanhatkin asiakkaat? Mitä ovat sisältömarkkinointi ja henkilöbrändäys? Mikä
on sosiaalisen median voima tänä päivänä? Webinaarin kouluttajana toimii Jaakko Lindgren, Dottir. Jaakko on IT-oikeuden
asiantuntija, joka on ollut vahvasti esillä myös mediassa, muun
muassa Kauppalehden kolumnistina aiheenaan perinteisten
alojen hajaantuminen.

ETSITKÖ

Ilmoittautumiset viimeistään 20.5.2017 mennessä.

Lakimiesrekrytointi on Suomen
Lakimiesliiton maksuton työnvälityspalvelu.

lakimiestä,
oikeustieteen
opiskelijaa tai
toimistolle jatkajaa

Ota yhteyttä
lakimiesrekrytointi@lakimiesliitto.fi
Ilmoittautumiset:
www.lakimiesliitto.fi/tapahtumat
Osallistujia mahtuu mukaan vain rajoitettu määrä! Saat ohjeet
ja linkin sähköpostiisi verkkoseminaaria edeltävänä päivänä.

LakimiesRekrytointi
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Etätyön määrä
arvioitua pienempi
Etätyö on 2000-luvulla muuttanut asiantuntijatyötä tekevien
työelämää. Työnteko ei ole enää samalla tavalla ajasta ja paikasta
riippuvaista kuin menneisyydessä. Juristit ovat ammattikunta, joka
tyypillisesti tekee paljon etätyötä ja käyttää hyväkseen nykyteknologian
tuomia etätyömahdollisuuksia. Vai tekeekö ja käyttääkö sittenkään?
Lakimiesliitto tutki asiaa viimeisimmässä palkkaja työmarkkinatutkimuksessaan.
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T

utkimuksen vastaajista
runsaat 50 prosenttia
kertoi etätyön soveltuvan omiin työtehtäviinsä erinomaisesti
tai hyvin. Yliopistoissa
luku oli korkea, lähes 80 prosenttia.
Lakimiesliiton julkisen sektorin neuvottelupäällikkö Kirsi Venäläinen ei
pidä lukua yllättävänä.
– Yliopistoilla on laajasti käytössä
kokonaistyöaika, jota työnantaja ei
valvo työaikalain tarkoittamalla tavalla.
Suurin osa lakimiesliittolaisista kuuluu
tämän kokonaistyöajan piiriin. Näin
ollen he pystyvät melko vapaasti päättä
mään työntekopaikastaan ja työaikansa
jaksottamisesta, Venäläinen kertoo.
Lakimiesliiton edunvalvontayksikön
johtaja Taru Turunen piti tutkimuksen

etätyövastauksia monilta osin odotet
tuina, mutta yllätyksiäkin tuli.
– Etätyötä tehdään vastauksien
mukaan vähemmän kuin mitä olimme
ajatelleet ja yleisistä keskusteluista
asian ympärillä ymmärtäneet.
Yksityisen sektorin vastaajista 32
prosenttia ja julkisen sektorin vastaa
jista peräti 46 prosenttia ei tee lainkaan
etätyötä. Kaikista vastaajista yliopistot
pois luettuina yli 70 prosenttia ilmoit
taa tekevänsä maksimissaan kaksi etä
työpäivää kuukaudessa.
– Tämä vahvistaa sitä käsitystä, että
lakimiehen asiantuntijatyö edellyttää
usein sellaista henkilökohtaista kon
taktia, keskustelua ja paikallaoloa, mitä
etätyöskentelyllä ei pystytä korvaa
maan. Etätyönä tehdään sitten kotoa
käsin ehkä joitakin muistioita, lausun

toja tai muita rauhallista tilaa vaativia
tehtäviä, Turunen arvelee.
Kirsi Venäläinen kertoo, että etenkin
valtiolla on virastokohtaiset määräyk
set siitä, kuinka monta etätyöpäivää
saa esimerkiksi viikossa olla.
– Suurimmalla osalla virastoista se
on yksi tai korkeintaan kaksi etätyö
päivää viikossa. On tietysti yksittäis
tapauksia, joissa voi tehdä jopa yli puo
let työajasta etätyönä, mutta ne ovat
harvinaisia, kuten tutkimusaineisto
kin osoittaa.

Paneudu
keskusjärjestön suosituksiin
Läheskään kaikilla työpaikoilla ei ole
henkilöstösäännön tai muun virallisen
dokumentin tasolla sovittu etätyöhön
liittyvistä asioista. Julkisen sektorin
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vastaajista 44 prosenttia ja yksityisen
sektorin vastaajista vain 27 prosenttia
ilmoittaa, että henkilöstösäännössä tai
vastaavassa on sovittu etätyön tekemi
sestä. Yksityisellä sektorilla 26 prosent
tia vastaajista ilmoittaa, että mitään
sovittua järjestelyä eli edes henkilö
kohtaisen tapauskohtaisen sopimisen
järjestelmää ei ole. Julkisella sektorilla
vastaava luku on 17 prosenttia.
– Liittona suosittelemme jäsenil
lemme aina paneutumista työmark
kinakeskusjärjestöjen yhteisiin suosi
tuksiin etätyöstä. Helposti ne löytyvät
ainakin Akavan kotisivuilta, Taru
Turunen kertoo.
Yliopistot pois lukien noin 70 pro
senttia vastaajista kertoo työnantajan
vastaavan etätyön tekemiseen tar
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vittavien työvälineiden hankinnasta,
asentamisesta ja huollosta. Yliopis
tolla näin on vain runsaan 40 pro
sentin vastaajista kohdalla.
– Minusta on hieman yllättävää,
että näin iso osa kaikista vastaajista
joutuu itse vastaamaan etätyövälineis
tään, Taru Turunen sanoo.
Yksityisellä sektorilla ja yliopistoissa
lähes 80 prosenttia vastaajista saa käyt
tää työnantajan hankkimaa tietoko
netta myös muiden kuin työtehtävien
hoitamiseen. Julkisella sektorilla näin
on vain 45 prosentin vastaajista koh
dalla.
– Esimerkiksi valtiolla on oikeus
hallinnon puolella tarkasti suojellut
tietoverkot. Lisäksi valtiolla on paljon
erilaisia omia tietojärjestelmiä. Tie

tosuojakysymysten takia työnantajan
tietokoneen käyttäminen muihin kuin
työtehtäviin on valtiolla merkittävästi
rajoitetumpaa kuin yksityisellä sekto
rilla, Kirsi Venäläinen kertoo.
Taru Turunen ja Kirsi Venäläinen
uskovat, että parhaimmillaan etätyö
mahdollisuuksien tarjoaminen lisää
lakimiesten työn tehokkuutta ja jous
tavuutta, edistää työssä jaksamista
sekä helpottaa työn ja yksityiselämän
yhteensovittamista.
– Tehokkaan etätyön edellytys ovat
luonnollisesti työnantajan hankkimat
kunnon työvälineet. Tämän lisäksi
kannattaa sopia selkeästi etätyön teke
misen pelisäännöistä, niin asiasta ei
tule ongelmia työnantajan ja työnte
kijän välillä, Taru Turunen toteaa.
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Lakimiesliitto uudistaa
valiokuntiaan ja hakua
valiokuntiin
Lakimiesliiton hallitus on kuluvan kevään aikana tehnyt päätöksiä liiton
valiokuntarakenteen ja valiokuntiin hakemisen uudistamisesta. Liiton
toimisto on käynnistänyt uudistusten toimeenpanon. Uusimuotoinen
hakumenettely Lakimiesliiton valiokuntiin käynnistyi huhtikuussa
ja päättyy 24. toukokuuta. Lakimiesliiton hallitus valitsee uuden
valiokuntajäsenet 12.6.2017 pidettävässä kokouksessaan. Uudet
valiokunnat aloittavat toimintansa 1.7.2017.

L

akimiesliiton sääntöjen
mukaan liiton hallituksen
apuna on tarpeellinen määrä
valiokuntia, jotka hallitus
asettaa. Valiokunnan päätet
täväksi voidaan hallituksen vahvistaman
ohjesäännön puitteissa antaa asioita,
jotka eivät ole periaatteellisia tai laaja
kantoisia. Hallituksen puheenjohtajaa
lukuun ottamatta jokaisella hallituksen
jäsenellä on ollut johdettavanaan yksi
valiokunta. Kunkin valiokunnan sihtee
rinä on toiminut liiton toimiston työn
tekijä. Käytännössä valiokunnat ovat
muodostaneet tärkeän valmistelu- ja
ideointivoimavaran.
– Viime vuoden aikana aloimme
liiton hallituksessa pohtia, tulisiko
valiokuntajärjestelmää jollain lailla
uudistaa. Liiton toimintaympäristö
ja toimintatavat ovat monella tapaa
muuttuneet parin viime vuosikym
menen aikana. Näin ollen tuli esit
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tää kysymys siitä, pitäisikö valiokun
tienkin ja sen, miten hallitus valitsee
jäsenet valiokuntiin, muuttua, kertoo
Lakimiesliiton hallituksen puheen
johtaja Antero Rytkölä.
Pohdintojen tuloksena liiton halli
tus teki alkuvuodesta päätöksiä, joita
toimisto on ryhtynyt panemaan toi
meen. Työmarkkina-asioita käsit
televät julkisen sektorin ja yksityissek
torin valiokunnat säilyvät entisellään.
Oikeuspoliittinen valiokunta vastaa
edelleen päätehtävänään Lakimieslii
ton eri ministeriöiden lakihankkeisiin
antamien lausuntojen valmistelusta.
Opiskelijavaliokunnan ja talousvalio
kunnan tehtävät säilyvät pitkälti ennal
laan. Järjestövaliokunnan nimi muut
tuu jäsenpalveluvaliokunnaksi. Suurin
muutos on uuden tulevaisuusvalio
kunnan muodostaminen ja koulutus
poliittisten valiokunta-asioiden tuo
minen osaksi sen toimintaa. Samalla

erillisen koulutuspoliittisen valiokun
nan toiminta päättyy. Myös opiskelija
valiokunta ottaa roolia koulutuspoliit
tisissa asioissa.
– Mitään mullistavia toiminnalli
sia muutoksia tässä ei olla tekemässä,
Antero Rytkölä sanoo.
– Tulevaisuusvaliokunnan perusta
misella haluamme erityisesti vahvis
taa toimintaympäristön muutosten tie
toista havainnointia ja sen perusteella
tehtävää toiminnan kehittämistä myös
luottamuselinten tasolla.
Työmarkkinavaliokuntien yhteis
työelimenä toimivan työmarkkinatoi
mikunnan nimi muuttuu työelämä
toimikunnaksi. Se ottaa aikaisempaa
selkeämmän roolin myös tasa-arvo- ja
yhdenvertaisuusasioissa, joista aikai
semmin vastasi liiton tasa-arvo- ja
yhdenvertaisuusjaosto. Hallituksen
varapuheenjohtaja Antti Sorjonen
on tyytyväinen muutokseen.

– Otamme työelämätoimikunnassa
entistä laajemmin asialistalle muut
kin työelämäasiat kuin vain työ- ja
virkaehtosopimuksiin ja työmarkki
naneuvotteluihin liittyvät kysymykset.
Esimerkiksi tasa-arvo- ja yhdenver
taisuuskysymysten tulee olla jokai
sen valiokunnan asialistalla. Tämän
ajattelun edistämisessä työelämätoi
mikunnalla tulee olemaan iso rooli,
Sorjonen linjaa.

Hakumenettely
muuttuu eniten
Valiokuntien tehtäväkenttää enem
män muuttuu hakumenettely valio
kuntiin. Aikaisemmin Lakimieslii
ton hallitus valitsi uudet valiokuntien
jäsenet erovuoroisten tilalle kalente
rivuoden ensimmäisessä kokoukses
saan jäsenyhdistysten tekemien esitys
ten pohjalta.
– Uudella hallituksella on ensim
mäisessä kokouksessaan niin paljon
asioita pöydällä, että valiokuntavalin
toihin ei pystytty panostamaan niiden
vaatimalla tavalla. Jäsenyhdistykset
tekivät esitykset ja sitten vaan tehtiin
valinnat aika lailla nopean harkinnan
perusteella, Antero Rytkölä sanoo.
– Usein myös hallituksen jäsenillä
ei ollut kaikista valiokuntiin esitetyistä
ihmisistä, heidän osaamisestaan ja
kokemuksestaan riittävää tietoa, kun
valintoja tehtiin. Tämän epäkohdan
olemme halunneet muuttaa.
Antero Rytkölä kertoo, että hallitus
haluaa panostaa valiokuntajäsenten
valintoihin nyt aikaisempaa selvästi
enemmän aikaa ja harkintaa. Hallitus
pyrkii myös saamaan liiton toiminnasta
kiinnostuneita jäsenyhdistysten ulko
puolisia jäseniä mukaan toimintaan.
– Lakimiesliitto siirtyi puhtaaseen
henkilöjäsenyyteen jo vuonna 2001,
mutta edelleen liiton valiokuntiin on
voinut päästä mukaan vain jäsenyhdis
tysten esitysten kautta. Mielestämme
on aika antaa myös jäsenyhdistyksiin
kuulumattomille jäsenille mahdol

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskysymysten tulee olla jokaisen valiokunnan asialistalla.
lisuus hakea mukaan Lakimiesliiton
valiokuntatoimintaan, vaikka jäsenyh
distysten esitysten perusteella tulevat
ihmiset edelleen muodostavat valio
kuntatoiminnan rungon.
Uudessa hakumenettelyssä valio
kuntiin voi tulla valituksi joko jäsen
yhdistyksen tai valtuuskunnan jäse
nen esityksen tai oman itsenäisen
haun perusteella. Jokainen liiton julki
sen sektorin, yksityissektorin, oikeus
poliittiseen, tulevaisuus- tai jäsenpal
veluvaliokuntaan haluava liiton jäsen
täyttää ja lähettää sähköisen haku
lomakkeen, jossa hän henkilö- ja
taustatietojensa lisäksi kertoo lyhyesti
omasta osaamisestaan, kokemuk
sestaan ja motivaatiostaan osallistua
tietyn Lakimiesliiton valiokunnan
toimintaan. Opiskelija- ja talousvalio
kuntien nimitysmenettelyt poikkeavat
edellä mainituista valiokunnista ja säi
lyvät entisellään.
Lakimiesliiton toimisto on ryhtynyt
toteuttamaan uutta hakumenettelyä
ja sitä avaavaa jäsenviestintää.
– Olemme lähettäneet jäsenistölle
uudesta valiokuntajärjestelmästä ja
hakumenettelystä kertovan uutiskir
jeen, jossa on mukana linkki sähköi
seen hakulomakkeeseen. Tätä ennen
lähestyimme kaikkien jäsenyhdistysten
puheenjohtajia ja sihteereitä viestillä,
jossa kerroimme uuden hakumenette

lyn kulusta. Toukokuun alussa hallitus
isännöi jäsenyhdistysten puheenjohta
jia tapaamisessa, jossa muun muassa
uusi hakumenettely on asialistalla,
kertoo Lakimiesliiton varatoiminnan
johtaja Mikko Salo.
– Keräämme heti hakuajan päätty
misen jälkeen myös erikseen jäsen
yhdistyksiltä nimilistat yhdistys
ten esittämistä henkilöistä. Mutta
joka tapauksessa jokaisen valiokun
taan hakevan henkilön, oli hän sitten
jäsenyhdistyksen tai valtuuskunnan
jäsenen esittämä tai itsenäisesti valio
kuntaan hakeva, tulee täyttää hakulo
make. Ilman lomakkeen täyttämistä
ei pääse mukaan niille listoille, joista
hallitus kesäkuussa tekee henkilö
valinnat valiokuntiin, Salo tähdentää.
Antti Sorjonen uskoo, että uusi
hakulomakkeen täyttämiseen perus
tuva menettely tuo tarvittavaa jänte
vyyttä henkilövalintoihin.
– Näin saamme käsityksen jokai
sen tulevan valiokuntajäsenen tietyn
valiokunnan toimintaan liittyvästä
erityisosaamisesta ja motivaatiosta.
Hakulomakkeisiin perehtyminen vaa
tii luonnollisesti myös meiltä halli
tuksen jäseniltä ajallista panostusta,
mutta olemme siihen valmiita. Tavoit
teenamme on kehittää Lakimiesliiton
toimintaa ja saada parhaat mahdolliset
toimijat mukaan näihin hommiin.
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Lakimies,
poliisi ja poliitikko
Lakimiesliiton hallituksen tuore puheenjohtaja Antero Rytkölä
haluaa kohentaa lakimiesten työoloja. Hänen mielestään
työelämä tarvitsee joustoja, mutta niiden tulee palvella paitsi
työnantajaa myös työntekijää.

L

akimiesliiton hallituk
sen tuore puheenjohtaja,
apulaispoliisipäällikkö
Antero Rytkölä on
tarttunut tammikuussa
alkaneeseen pestiinsä

innostuneesti.
– On erittäin pysähdyttävää, että
työkaverit ja kollegat luottavat minuun
niin paljon, että ovat valinneet tällai
seen tehtävään. Haluan olla tämän
luottamuksen arvoinen.
Uudessa luottamusroolissaan Ryt
kölä korostaa lakimiesidentiteetin
merkitystä.
– Vaikka lakimiesammatteja on
paljon, täytyy liiton toimia niin, että
kaikki lakimiehet tuntevat sen omak
seen. Meitä kaikkia yhdistää se ajatus,
että laki ja oikeus ovat niitä peruski
viä, joille yhteiskuntaa rakennetaan.
Rytkölä muistuttaa samalla, että
yhden lakimiessektorin menestys poi
kii aina hyötyä myös muille.
– Hyvä esimerkki tästä on tuomio
istuinvirasto. Olen vakuuttunut siitä,
että jokainen lakimies hyötyy siitä,
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että tuomioistuinten kehittämisessä
saadaan uusi vaihe käyntiin. Osalle
tämä tuo hyötyä välittömästi, mutta
koko lakimieskunnallekin vähintään
välillisesti.
Omalla agendallaan Rytkölä haluaa
pitää myös lakimiesten työolojen
kohentamisen. Tällä hetkellä työlis
talla on työaikalain uudistus sekä lii
ton mahdollisuudet vaikuttaa uudis
tetun lain sisältöön.
– Otetaan esimerkiksi puheet työ
elämän joustavuudesta. Nykymaail
massa joustaminen tarkoittaa useim
miten sitä, että työntekijä joustaa.
Tämän pitäisi olla kuitenkin kaksi
suuntaista, eli työolosuhteiden ja työn
järjestelyjen pitää joustaa tarvittaessa
myös työntekijän tarpeiden mukaan.
Tärkeä osa työaikalaki- ja jousta
miskeskustelua on Rytkölän mukaan
matka-ajan lukeminen työajaksi.
– Ajatus siitä, että matka-aikaa ei
voi lukea työajaksi, on peräisin kau
delta, jolloin työvälineinä olivat vain
lyijykynä ja paperilehtiö. Nykymaail
massa ajatus on vanhentunut. Kaikkien

yhteyksien avulla voidaan matka-aika
nakin olla työnantajan käytettävissä.

Suvun musta lammas
Antero Rytkölästä ei alun perin pitänyt
tulla lakimiestä. Vielä aikuisiän kyn
nykselläkin hän ajatteli seuraavansa
suvun perinteitä ja suuntaavansa meri
miehen ammattiin. Lukion viimeinen
vuosi, koulun 50-vuotisjuhlallisuudet
sekä niiden yhteydessä järjestetty Studia
Generalia -luento muuttivat kaiken.
– Kaksi merkittävää juristia, hovi
oikeudenneuvos Tapio Kilpi ja pro
fessori Martti Kairinen luennoivat
koulussani. He kertoivat paitsi omasta
kouluajastaan myös lakimies- ja tuo
marietiikasta sekä työoikeudesta. Hei
dän tarinansa olivat niin vaikuttavia,
että päätin pyrkiä oikeustieteelliseen.
Aiemmin en ollut uskonut, että juri
diikka voisi olla niin kiinnostavaa.
Rytkölä pääsi haluamaansa tiede
kuntaan heti ensi yrittämällä.
Ennen opintojen alkua hänellä ei
ollut juurikaan kokemusta oikeus
tieteistä.

Lakimiesliiton hallituksen
puheenjohtaja Antero
Rytkölä toivoo, että eri
lakimiesryhmät kokevat
liiton omakseen.
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– Aluksi tuntui, että juridiikka on irral
laan todellisuudesta eikä sillä ole mitään
tekemistä käytännön elämän kanssa. Kun
pääsin ensimmäiseen oman alan kesähar
joittelupaikkaan, huomasin, ettei näin
ollutkaan.

”Vuosittain
noin 100 000
hälytystä jää
hoitamatta.”

Ihmiset organisaation sijaan
Varsinaisen työuransa Rytkölä on tehnyt
poliisihallinnon palveluksessa. Ensimmäi
sessä työpaikassaan apulaisnimismiehenä
hän toimi syyttäjänä ja tutkinnanjohta
jana. Tänä aikana Rytkölä oli mukana tut
kimassa muutamaa isoa ja raskasta rikosta.
– Työ oli hyvin konkreettista ja ihmis
läheistä. Yhteiskunnan kaikki puolet tuli
vat tutuiksi, samoin eri yhteiskuntaluokat
sekä inhimillisen elämän asteikko hyvyy
destä raakuuteen.
– Syyttäjän työ on erittäin vaativaa ja
raskasta. Monissa muissa tehtävissä voi
aina rakentaa uutta menestyksen tai saa
vutuksen päälle. Syyttäjän työssä tämä ei
ole mahdollista, vaan jokainen juttu aloi
tetaan nollasta. Tapaukset ovat usein mur
heellisia: menestyksestä ei juurikaan tee
mieli iloita.
Sittemmin Rytkölä on työskennellyt
muun muassa poliisikoulussa hallinto
päällikkönä ja opettajana, Ikaalisissa
nimismiehenä sekä nykyisin Sisä-Suomen
poliisilaitoksen lupahallinnon apulais
poliisipäällikkönä.
Pitkään uraan on sisältynyt myös useita
isoja poliisiorganisaation uudistuksia:
20 viime vuoden aikana poliisissa on viety
läpi neljä organisaatiomuutosta.
– Itse olen päässyt valtaosin mukaan
uudistusten suunnitteluun sekä tekemään
strategisia valintoja. Jälkeenpäin ajatellen
meillä on kuitenkin ollut aivan liian pal
jon uudistuksia. Ehkä olisi pitänyt tehdä
kerralla enemmän tai sitten vain tyytyä
siihen, mikä ei ole paras mahdollinen,
mutta riittävä.
Rytkölä toteaa oppineensa uudistusten
keskellä erityisesti sen, että keskeisiä ovat
organisaatioissa työskentelevät ihmiset –
ei niinkään organisaatiorakenne.
– Halutessaan ihmiset saavat toiminnan
sujumaan varsin huonossakin organisaa
tiossa. Paljolti on kysymys ihmisten joh
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KUKA
ANTERO
RY TKÖLÄ, 58
• Oikeustieteen kandidaatti
1984, Turun yliopisto
• Varatuomari 1985
• Poliisipäällikkökurssi 1991
• EMBA in policing 2015–17
• Pirkanmaan (myöh.
Sisä-Suomen)
apulaispoliisipäällikkö
• Ikaalisten poliisipäällikkö
2002–2008
• Poliisikoulun hallinto
päällikkö 1998–2002
• Kankaanpään poliisi
päällikkö 1997–98
• Poliisikoulun
oikeustieteellisten aineiden
opettaja 1996–97
• Nimismiehen ja
apulaisnimismiehen
tehtäviä 1985–1996
• Harrastukset: kesämökki,
historia, jalkapallon
seuraaminen (Arsenalin
fani)
• Perhe: vaimo Sari ja kolme
teini-ikäistä lasta
• Motto: Asioilla on tapana
järjestyä.

tamisesta ja siitä, miten alaiset saadaan
innostumaan.

Valintojen äärellä
Rytkölä uskoo, että poliisin organisaatio
uudistuksissa suurin ongelma on ollut
valtion krooninen rahapula.
– On koettu, että jo saavutettujen säästö
jen lisäksi pitää saada aina vaan enemmän.
Siksi poliisin pienenevät resurs
sit ovatkin yksi julkisen keskustelun
kestoaiheista. Vuonna 2016 poliisien
määrä laski reilut 140 henkilötyövuotta;
Rytkölän arvion mukaan vähennystä on
tällä vuosikymmenellä kertynyt aina 800
henkilötyövuoden verran.
– Suomen turvallisuustilanne ei kuiten
kaan ole isossa kuvassa parantunut niin
paljon, että tähän olisi oikeasti varaa.
– Vaikka turvallisuustilanne on Suo
messa valtaosin viranomaisten hallin
nassa, joutuvat esimerkiksi poliisin rivi
miehet venymään. On valitettavaa, että
joissain toiminnoissa joudutaan teke
mään huonompaa jälkeä, kuin henkilöstö
haluaisi. Pitää myös muistaa, että resurs
sikysymyksessä oleellisia ovat koko ket
jun voimavarat poliisista syyttäjätoimeen,
tuomioistuimeen ja aina vankeinhoitoon.
Kokonaisuuden pitää olla tasapainossa.
Antero Rytkölän mukaan resurssipula
on jo johtanut tilanteisiin, jossa arkityössä
joudutaan tekemään valintoja.
– Suurin ongelma on se, ettei valin
toja ole tehty lainsäädännössä eli poliitti
sella tasolla, vaan niiden teko jää käytän
nön tilanteisiin. Vuosittain noin 100 000
hälytystehtävää jää hoitamatta. Osa näistä
on poliisin näkökulmasta vähäpätöisiä
asioita, mutta soittajalle tai asianomista
jalle yksikään juttu ei ole vähäpätöinen.

Vahva passi tuo turvaa
Nykyisin Rytkölän arjessa korostuvat lupa
hallinnon asiat. Erityisen keskeisiksi hän
näkee kaksi tärkeää kysymystä. Ensimmäi
nen niistä on yksityinen turva-ala:
– Nykytilanteessa yksityinen turvaala on hyvin vahva toimija – jopa vah
vempi kuin poliisi. Yhteiskunta on teh
nyt tämän valinnan resurssipulan vuoksi.
Parhaimmillaan yksityinen turva-ala on

merkittävä ja välttämätön apu yhteiskun
nan turvallisuudelle, mutta pahimmillaan
seuraukset voivat olla huonot.
– Suomen poliisi on erittäin hyvin kou
lutettu, erittäin tarkasti valittu, hyvin joh
dettu ja eettisesti korkealla tasolla oleva
organisaatio, joka antaa palveluja tasapuo
lisesti. Onko yksityinen turva-ala tätä kai
kilta osin?
Toisena lupahallinnon asiana Rytkölä
nostaa esiin poliisin myöntämät identi
teettiasiakirjat.
– Suomen passin laatu on erittäin kor
kea muun muassa tarkan väestökirjan
pidon ansiosta. Onkin kaikkien etu, että
Suomen passi ei ole käyttökelpoinen ter
roristin taskussa. Tämän ansiosta Suomen
passi on eri valtioiden rajoilla hyvin vaiva
ton. Lisäksi Suomen passi on kärkisijoilla
tilastoissa siitä, kuinka moneen maahan
pääsee ilman viisumia.

12 vuotta politiikkaa
Antero Rytkölällä on takanaan poliisin
uran lisäksi myös aktiivinen jakso kun
nallispoliitikkona.
– Kiinnostuin yhteiskunnallisista asioista
jo lukioiässä ja toimin silloin koulu
neuvoston puheenjohtajana. Ikaalisten
kunnallispolitiikassa olin 12 vuotta kau
punginhallituksen puheenjohtajana.
Rytkölän mukaan lakimieskoulutuk
sesta oli iso hyöty politiikassa.
– Juristin koulutus antaa valmiudet
nähdä yhteiskuntaa analyyttisesti.
Rytkölän valtuustovuosina kuntien
talous oli koetuksella ja valtio-osuusjärjes
telmää uudistettiin useita kertoja. Useim
miten Rytkölän kotikaupunki Ikaalinen
jäi kärsiväksi osapuoleksi. Väestöraken
teen muutos alkoi orastaa, ja ikäihmisten
määrä lisääntyi. Lomautuksia oli paljon
ja kyläkouluja jouduttiin lakkauttamaan.
Monista kovista päätöksistä huolimatta
kunnallispolitiikka oli Rytkölälle mieleistä
aikaa.
– Vaikka paikallispoliisi on laajasti kos
ketuksissa eri toimialojen kanssa, ei arki
työssä silti pääsyt kärryille esimerkiksi
siitä, mitä sosiaalitoimi oikein tekee. Kun
nallishallinnon sisältä sosiaalitoimen mer
kityksen ja toiminnan vasta oivalsi oikein.

Antero Rytkölä kiinnostui
yhteiskunnallisista asioista
jo lukioiässä. Tällä tiellä
hän on yhä johtaessaan
Lakimiesliiton hallitusta.

Perhearki tuo vastapainoa
Kunnallispolitiikan jälkeen Rytkölä
on siirtynyt ammattiyhdistystoimin
taan, ja viimeisimpänä luottamusteh
tävänä on Lakimiesliiton hallituksen
puheenjohtajan pesti. Liittoon hän
on kuulunut valmistumisestaan, vuo
desta 1984 lähtien, hallituksessa on
menossa viides vuosi.
– Olin myös Nimismiesyhdis
tyksen hallituksen rivijäsenenä
1990-luvulla, kunnes 2007 minut
sieltä valittiin puheenjohtajaksi. Olen
sen jälkeen vetänyt poliisin akava
laista kenttää.

Rytkölän työ- ja luottamusmies
elämä näyttää kovin hektiseltä, mikä
sitten tuo vastapainoa?
– Arki perheessä. Se on harvinaista
herkkua. Meillä on kesäpaikka Turun
saaristossa, jossa luonto ja meri ovat
lähellä. Se on jo sinänsä vastapainoa.
Työn ohessa liiton hallituksen
puheenjohtaja suorittaa EMBA in
policing -tutkintoa, jonka järjestä
vät yhteistyössä Tampereen teknil
linen yliopisto sekä poliisiammatti
korkeakoulu.
– Valmistunen näillä näkymin
joulukuussa 2017.
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TÄTÄ MIELTÄ

Miksi työaikalaki
pitää uudistaa?
Kysyimme hallitusneuvos Tuija Wilskalta valtiovarainministeriöstä
sekä Farmasialiiton työmarkkinajohtaja Jaana Mekliniltä kolme
kysymystä siitä, miksi työaikalain uudistus on niin tärkeä projekti.

Jaana Meklin (vas.) ja Tuija
Wilska ovat yhtä mieltä
siitä, että työaikalain
uudistus on välttämätön.
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teksti HEIDI HÄNNINEN | kuvat MAIJA SAVOLAINEN

Miksi työaikalaki
pitää uudistaa?
JAANA MEKLIN: Työaikalain uudista
minen on tarpeen, koska nykyinen laki ei
enää vastaa tämän päivän tarpeita. Työn
tekemisen tavat ovat muuttuneet ja tek
ninen kehitys on vaikuttanut siihen, että
työajat venyvät ja läikkyvät vapaa-ajalle.
Kun lakia viimeksi uudistettiin, elettiin
aikaa, jolloin harvalla oli kännykkä ja läp
päri työvälineenä.
Nykyinen laki ei anna riittävää suojaa
asiantuntijatyössä. Asiantuntijoiden työ
aikasuojelun parantaminen onkin vält
tämätöntä. Riittävän palautumisen var
mistaminen on asiantuntijatyössä tärkeä
tavoite. Omien vaikutusmahdollisuuk
sien lisääminen työaikaan lisää myös jak
samista.
TUIJA WILSKA: Nykyinen laki on yli 20
vuotta vanha. Monet sen säännökset ja
linjaukset ovat peräisin jo sitä edeltäneistä
laeista. Työelämä ja työskentelytavat ovat
muuttuneet merkittävästi noista ajoista.
Laki rajoittaa työn tekemistä ja organi
sointia usein silloinkin, kun varsinaista
työntekijän suojelua ei nykyisin enää
tarvittaisi. Lain tulisi olla ymmärrettävä
ja hyväksyttävä. Siksi se pitää uudistaa ja
muuttaa mahdollisimman joustavaksi
vastaamaan nykyistä ja tulevaa, nopeasti
muuttuvaa työelämää.

Tulisiko työaikalain
uudistuksen yhteydessä myös
työajan käsite määritellä
uudestaan?
JM: Kyllä, ehdottomasti. Nykyinen työ

ajan käsite on sidottu liikaa fyysisen työ
paikan käsitteeseen, mikä ei enää sovellu
asiantuntijatyöhön.
Työajaksi on luettava kaikki se aika,
joka ollaan työnantajan käytettävissä –
riippumatta siitä, missä ja milloin työ teh
dään. Työajan määritelmää tulisi selkeyt
tää ottaen huomioon myös EU-oikeus,
jonka mukaan on olemassa vain työaikaa
tai vapaa-aikaa. Matkustamiseen käytettyä
aikaa ei pitäisi lukea lepoajaksi niin kuin
nykyään usein tehdään.
TW: Työaikaa on työn tekoon käytetty
aika. Se on edelleen hyvä lähtökohta. Jos

muita aikoja halutaan rinnastaa työaikaan
tai maksaa niistä korvauksia, voi asiasta
sopia työ- ja virkaehtosopimuksilla.

Mitkä ovat kolme tärkeintä
parannusta, jotka työaikalakiin
tulisi saada?
JM: Lain soveltamisalaa tulee selkeyttää

siten, että siitä yksiselitteisesti käy ilmi
kaiken asiantuntijatyön kuuluvan työ
aikalain soveltamisalaan. Vain selkeät
johtotehtävät voidaan jättää soveltamis
alan ulkopuolelle.
Työaikaseurannan piiriin on saatava
kaikki työaika. Kaikkea työaikaa (mukaan
lukien etätyö, matka-aika) on mahdollista
seurata nykyisin käytössä olevilla tekni
sillä ratkaisuilla. Mikäli työnantaja ei seu
raa työaikaa, pitäisi työntekijän kirjan
pidon ratkaista.
Työaikapankeista tulee saada sään
nökset lakiin. Työaikapankista tulisi aina
sopia työpaikkatasolla, mutta laissa sää
dettäisiin niistä asioista, joista on sovit
tava, jotta pankki voidaan ottaa käyttöön.
TW: Tuloksellisuutta edistävät, nykyaikai
set työskentelytavat pitäisi ottaa huomioon
lisäämällä joustoa ja vähentämällä vastaa
vasti työnantajan velvoitteita ja sääntelyä.
Nykyisessä työelämässä halutaan valvon
nan sijaan vapautta esimerkiksi asiantun
tijatehtävissä.
Vain kansainvälisten velvoitteidemme
edellyttämistä asioista tulisi säätää. Työ
aikasuojelua tulisi toteuttaa varmistamalla
palautuminen ja lepoajat eikä tarjoamalla
rahakorvauksia. Myös laajat mahdollisuu
det toisin sopimiselle tarvitaan, jotta sään
tely voidaan muokata sopivaksi erilaisiin
töihin ja tehtäviin.
Valtionhallinnon erityispiirteet tulee
laissa ottaa huomioon ja varmistaa sään
nösten toimivuus maailman muuttuessa
kin. Esimerkiksi yhteiskunnan toimin
nan ja turvallisuuden kannalta tärkeät
tehtävät on voitava järjestää jaksotyöksi
viranomaisen harkinnalla ilman tarkkaa
tehtäväluetteloa laissa. ■
Lue Lakimiesliiton näkemykset
työaikalain uudistuksesta
www.lakimiesliitto.fi

Tuija Wilska
• OTK
• Hallitusneuvos
valtiovarainministeriössä
ja Valtion työmarkkina
laitoksessa, tehtävä koostuu
mm. valtiotyönantajan
edunvalvonnasta esimerkiksi
työelämän lainsäädännön
valmistelussa ja
neuvottelutehtävistä valtion
keskustason neuvotteluissa,
erityisenä vastuualueena
työaika-asiat.
• Neuvottelutoiminta
järjestöjen kanssa ja
virastojen työnantajien
tukeminen on monipuolinen
tehtäväkokonaisuus, jossa
työt ja tilanteet vaihtelevat
ja yhteistyökumppaneita on
paljon.

Jaana Meklin
• OTK, VT
• Siirtynyt juuri akavalaisen
Suomen Farmasialiiton
työmarkkinajohtajaksi.
• 2.3. saakka Akavan vastaava
lakimies ja Akavan edustaja
työaikalakia uudistavassa
työryhmässä.
• Työmarkkinatöissä
vuodesta 2002 alkaen,
ja sitäkin pitempi ura
Lakimiesliiton ja sen
jäsenyhdistysten erilaisissa
luottamustehtävissä eli
työmarkkina- ja järjestöasiat
ovat työn lisäksi harrastus.
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Kela tarjoaa yhteistyötä –
elatusapupäätöksen
jälkipyykki vähenee
Kelaa, tuomioistuimia
ja asianajajia yhdistävät
yhteiset elatusapuja elatustukiasiakkaat.
Elatustuen tuntemisella
voidaan sujuvoittaa
elatusapuja elatustukiasioiden
käsittelyä.

K

elassa ratkaistaan vuosittain
kymmeniä tuhansia elatustuki
hakemuksia. Suurin osa hake
muksista perustuu joko lasten
valvojan vahvistamaan elatussopimukseen
tai oikeuden päätökseen elatusavusta.
Kela haluaa tehdä oikeuslaitoksen ja
asianajajien kanssa nykyistä tiiviimpää
yhteistyötä, jotta asiakkaan elatusapu- ja
elatustukiasiat tulevat hoidettua sujuvasti.
Kela tarjoaa elatustukiprosessista mielel
lään tietoa.

Vain Kela voi periä elatus
apuvelkaa tuen maksajana
Elatustuessa on kolmen kuukauden takau
tuva hakuaika. Hakuajasta joustetaan, jos
asiakas hakee elatustukea kolmen kuukau
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Esimerkki
Sovinnossa on sovittu, että elatusapua maksetaan 160 e/kk,
myös takautuvasti 4 kuukaudelta. Takautuvat elatusavut on
sovittu maksettavaksi viimeistään tiettynä päivänä, johon on
aikaa 2 kuukautta.
Elatusvelvollinen ei maksakaan elatusapuja ja lähivanhempi hakee elatustukea Kelasta. Hakemishetkellä elatusapuja on rästissä jo 6 kuukaudelta.
Lähivanhemmalle tulee yllätyksenä, että hänellä on
oikeus elatustukeen vain 2 kuukaudelta. Tämä johtuu siitä,
että koko takautuvan ajan elatusapu erääntyy tiettynä päivänä kerralla maksettavaksi. Kertamaksun ajalta asiakkaalle
ei siis ole oikeutta elatustukeen, mutta Kela voi silti ottaa
sen elatusapuvelkana perittäväkseen.

teksti HEIDI JOHANSSON JA JOHANNA AHOLAINEN / KELA | kuvitus ISTOCKPHOTO

Elatusapu-asiakkaasta tulee Kelan
elatustukiasiakas, jos elatusapu on
elatusvelvollisen taloudellisen tilanteen
vuoksi elatustukea pienempi tai jos hän
jättää elatusavun maksamatta.
den kuluessa siitä, kun tuomioistuin on
antanut päätöksen elatusavusta. Jos
hakemus myöhästyy asiakkaan oman
syyn vuoksi, tukea myönnetään vain eri
tyisistä syistä kolme kuukautta pidem
mältä ajalta. Tyypillisesti hakemus myö
hästyy silloin, kun asiakas ei ole tiennyt
mahdollisuudestaan hakea elatustukea
tai asiakas on odottanut kuukausia ela
tusvelvollisen lupaamia maksuja, joita
tämä ei lopulta maksakaan.
Vaikka hakemus olisi myöhässä,
tuenhakijan kannattaa aina ilmoittaa
hakemuksessa kaikki maksamattomat
elatusavut. Vaikka elatustuki myönnet
täisiin vain kolmen kuukauden haku
ajan mukaan, Kela ottaa koko elatus
apuvelan perittäväkseen. Itse tuensaaja
ei voi sen sijaan laittaa takautuvan ajan
elatusapua ulosottoperintään. Elatus
tuen myöntämisen jälkeen vain Kelalla
on oikeus periä elatusapua. Jos perintä
onnistuu, Kela tilittää lapselle kuulu
van osuuden tuen saajalle.

Valitus hoviin ei estä
tukiprosessin etenemistä
Elatusvelvolliset olettavat usein, että
käräjäoikeuden päätöksestä valitta
minen estää elatustukiprosessin ete
nemisen. Valituksesta huolimatta tuki
voidaan kuitenkin myöntää käräjä
oikeuden päätöksellä ja elatusapuvelka
laittaa perintään. Perintää ei voida
yleensä keskeyttää, vaikka elatusvel
vollinen sitä pyytäisi. Jos hovioikeus
myöhemmin muuttaa käräjäoikeuden

päätöstä, Kela korjaa tukiasian ja velan
hovioikeuden päätöksen mukaiseksi.
Elatusvelvolliset olettavat usein,
että jos uudessa tuomiossa elatusavun
määrää on takautuvalta ajalta alen
nettu, heille palautetaan liikaa peri
tyt elatusavut. Kela kuitenkin palaut
taa elatusavut vain, jos tuomioistuin
on niin erikseen määrännyt.

Takautuvaan aikaan
liittyy ongelmia
Varsinaisten elatustuomioiden lisäksi
hakemuksissa tulee entistä useam
min vastaan oikeuden vahvistamia
sovintoja. Useimmiten sovinnoissa
on sovittu myös elatusavun maksa
misesta takautuvalta ajalta. Tällaisista
maksuista on usein tehty myös erilli
nen maksusuunnitelma.
Hyvästä tarkoituksesta huolimatta
maksusuunnitelmat ovat johtaneet
tilanteisiin, joita elatustukiasiakkaat
eivät itse ole sovintoa tehdessään tar
koittaneet. Jos elatusvelvollinen ei pys
tykään maksamaan elatusapua maksu
suunnitelman mukaisesti, tuen hakijat
odottavat usein saavansa elatustuen
siitä päivästä alkaen, josta elatusapu
on sovittu maksettavaksi.
Kelaa, tuomioistuimia ja asianajajia
yhdistävät yhteiset elatusapu- ja elatus
tukiasiakkaat. Elatustuen tunteminen
sujuvoittaa elatusapu- ja tukiasioiden
käsittelyä.
Heidi Johansson ja Johanna Aholainen
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Toimiiko
oikeuslaitoksen
tulosohjaus?
Tulosohjaus on muuttanut perustavalla tavalla
tuomioistuinten työskentelyä ja johtamista.

T

ulosohjaus on ollut osa suoma
laisen oikeuslaitoksen toiminta
kulttuuria aina 1990-luvun puoli
välistä lähtien. Sen vaikutuksesta
päälliköiden perinteinen tuoma
rinrooli on vaihtunut enemmänkin manage
roivaan johtajanrooliin, arvioi hallitusneuvos
Heikki Liljeroos oikeusministeriön oikeus
hallinto-osastolta.
– Päälliköt tuntevat nyt aikaisempaa parem
min yksikkönsä toiminnan ja sen, mitä yksi
kössä tehdään. Ennen päällikkötuomarilla ei
välttämättä ollut tästä mitään käsitystä, Lilje
roos sanoo ja jatkaa:
– Muutos on kehittänyt tuomioistuimia
myös työyhteisöinä. Jutut eivät enää kuulu
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yksittäisille tuomareille vaan koko työyhtei
sölle. Meillä on hyviä esimerkkejä yksiköistä,
joissa on hyvä yhteisöllinen draivi ja "me hoi
detaan tää" -asenne.
Toimintaan on Liljeroosin mukaan tullut
muutenkin ryhtiä.
– Tämä näkyy palvelun parantumisena:
kansalaisten yhdenvertaisuus on parantunut
esimerkiksi käsittelyaikaerojen kaventumisen
sekä käsittelyaikojen jonkinasteisen lyhenty
misen ansiosta.
Samaan aikaan myös koko tuomioistuinlaitos
on muuttunut. Tuomioistuinten määrä on
romahtanut 20 vuodessa reiluun neljäsosaan ja
yksiköiden koko on kasvanut. Tämäkin edellyt
tää yksikköjen ammattimaisempaa johtamista.

teksti JUSSI-PEKKA AUKIA | kuvitus OTAVAMEDIA OMA

”Päälliköt tuntevat
nyt aikaisempaa
paremmin yksikkönsä
toiminnan ja sen,
mitä yksikössä
tehdään.”
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”Kaikki pitävät
kynsin hampain
kiinni annetuista
resursseista,
jolloin ne eivät
välttämättä
kohdennu oikein.”
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– Yksiköiden määrä vähenee jatkos
sakin, kun sähköiset välineet kehittyvät
ja uusia asiaryhmiä poistuu. Tuomio
istuimille pyritään jättämään vain
todellisten oikeudellisten ongelmien
ratkominen.

Miten tulosohjausprosessi
etenee?
Ministeriö käy tuomioistuinten kanssa
vuosittaiset tulosneuvottelut osana
budjettiprosessia. Liikkeelle lähdetään
yksikköjen budjettiehdotuksista, nii
den arvioimasta henkilöstötarpeesta
ja tulevien juttujen määristä.
Yksiköt arvioivat, paljonko ne rat
kaisevat juttuja ja raportoivat synty
neistä ruuhkista. Ne ehdottavat, miten
ruuhkat puretaan, ennustavat käsittely
aikojen muutoksia ja raportoivat myös

henkilöstöpuolen asiat sekä esimer
kiksi työhyvinvointikyselyjen tulokset.
Suunnittelusykliä on pidennetty nel
jään vuoteen, mutta pääpaino on kulu
vassa ja tulevassa vuodessa.
– Käymme ensin esitykset ja nii
hin sisältyvät resurssitoiveet läpi. Sen
jälkeen järjestämme kaikille yhtei
sen tilaisuuden, jossa kerromme, pal
jonko resursseja on toivottu ja minkä
verran niitä on käytettävissä. Lopuksi
pidämme jokaisen yksikön kanssa var
sinaisen tulosneuvottelun, Liljeroos
selventää.
Neuvottelussa kuullaan, mitä yksi
kössä tapahtuu. Lisäksi keskustellaan
henkilöstö- ja määrärahatarpeesta sekä
erityisistä kehitysnäkymistä. Sen jäl
keen käydään budjetti läpi ja sovitaan
henkilöstön määrästä.
– Saapuvien asioiden määrän enna
kointi on joskus hankalaa ja yllätyk
siä sattuu. Siksi työmäärä voi lisään
tyä ennakoidusta merkittävästi. Tämän
vuoksi resursseja voidaan tarkistaa
myös vuoden aikana.
Keskustelujen lisäksi oikeushallintoosastolla on käytettävissään hyvät tausta
tiedot, tilastot ja raportointijärjestelmät.
– Työmäärää arvioitaessa on tär
keää seurata, minkä verran ja millai
sia asioita tuomioistuimelle tulee, onko
heillä ruuhkaa ja mikä on juttujonon
pituus. Jos jutut näyttävät ruuhkautu
van, keskustelemme, mitä asialle voi
taisiin tehdä.
Liljeroos painottaa ettei tulosohjauk
sessa puututa tuomioistuimen riippu
mattomuuden piiriin kuuluviin asioihin,
vaan tehdään yleispiirteisiä linjauksia
tilanteesta ja kehittämistarpeista.
– Meidän pitäisi pystyä ennustamaan
lähivuosien asiamäärien kehitystä ja
henkilöstöntarpeita. Se on kuitenkin
todella vaikeaa nykyisenä aikana, jolloin
leikkauksia ja uudistuksia tehdään koko
ajan. Loppujen lopuksi tässä on kyse
siitä, että kaikilla viranomaisilla – myös
tuomioistuimilla – on vastuu veroeuro
jen tehokkaasta ja tarkoituksenmukai
sesta käytöstä eli siitä, mitä verorahoilla
saadaan aikaiseksi.

Kommunikaatiota
ja läpinäkyvyyttä
Hämeenlinnan hallinto-oikeuden yli
tuomari Ann-Mari Pitkärannan mie
lestä tulosohjaus jää nykyisellään liikaa
yhden neuvottelun varaan. Siksi kes
kustelumahdollisuuksia pitäisi tarvit
taessa olla myös muulloin.
– Yksiköiden johtajilla on työyhtei
söissä vain harvoin sellaisia henkilöitä,
joiden kanssa he voisivat keskustella
juuri näistä asioista. Usein myös minis
teriössä vaihtuvat juuri ne henkilöt,
joiden kanssa neuvotteluja konkreet
tisesti käydään. Yhteyshenkilön pysy
minen samana vahvistaisi keskustelun
jatkuvuutta.
Pitkän ajanjakson suunnittelutyötä
hankaloittaa Pitkärannan mukaan
vahva riippuvuus vuosittaisesta bud
jetista sekä siihen liittyvä taloudellinen
epävarmuus.
– On hienoa, että voidaan suunni
tella ja arvioida, mutta käytännössä
asiat eivät aina toteudu suunnitelmien
mukaan.
Lisäksi tulosohjausprosessin läpi
näkyvyyttä pitäisi kasvattaa.
– Kun eri yksiköt eivät tiedä minis
teriön niukentuvien varojen kohden
tamissuunnitelmista, on seurauksena
väkisinkin epävarmuutta ja kilpailu
henkisyyttä. Avoimuus lisäisi luotta
musta.
Pitkärannan mukaan veronmaksa
jien rahojen käytön yhteydessä resurs
sien ei pitäisi olla kiinni siitä, miten
tiukasti kukin neuvottelee.
– Meidän pitäisi tarvittaessa pystyä
sanomaan myös se, että pärjäisimme
vähemmälläkin. Tämä kuitenkin edel
lyttäisi luottamusta siihen, että tilan
teen muuttuessa resurssit saadaan
takaisin. Muuten kaikki pitävät kyn
sin hampain kiinni annetuista resurs
seista, jolloin ne eivät välttämättä koh
dennu oikein.
Hämeenlinnassa työtahti on viime
aikoina kiristynyt. Vaikka jutut ovat
vähentyneet monien rutiiniasioiden
jäätyä pois, ovat jäljelle jääneet tapauk
set vaikeutuneet.

”Käytännössä tulosneuvottelu
ei kuitenkaan ole mikään oikea
neuvottelu, sillä valtioneuvoston
etukäteen asettamat raamit
ovat liian tiukat.”

– Esimerkiksi 1990-luvun alussa
80 prosenttia jutuista oli veroasioita,
mutta nyt niitä on enää noin 10 pro
senttia. Rutiiniasiat jäävät verotuksen
oikaisulautakuntaan, ja meille tulevat
tapaukset ovatkin sitten niitä hanka
limpia, Pitkäranta sanoo.
– Juuri nyt elämme murrosaikaa,
sillä vanhoja kokeneita tuomareita jää
lähivuosina runsaasti eläkkeelle ja hei
dän tilalleen tulee nuoria juristeja. On
iso haaste, miten tästä muutoksesta
selvitään kunnialla niin, että oikeus
varmuus säilyy ja käsittelyajat saadaan
pidettyä asiallisella tasolla.

Tulosohjaus jää teoriaksi
Helsingin käräjäoikeuden laamanni
Tuomas Nurmi ymmärtää, että raho
jen jakaminen täytyy tehdä sellaisilla
yhteisillä kriteereillä ja mittareilla,
joilla arvioidaan työmäärää, tuotta
vuutta ja taloudellisuutta.
– Käytännössä tulosneuvottelu ei
kuitenkaan ole mikään oikea neuvot
telu, sillä valtioneuvoston etukäteen
asettamat raamit ovat liian tiukat suh
teessa työn määriin ja lisäksi raamit
laskevat niukkenevien resurssien maa
ilmassa koko ajan. Vastaavasti yksiköi
den työtaakkaa keventävät uudistukset
laahaavat koko ajan perässä. Nykyisel
lään resurssit ja työmäärä eivät välttä
mättä kohtaa.
Helsingin käräjäoikeus on ruuh
kautunut monissa keskeisissä asiaryh
missä.

– Meillä on paljon laajoja ja run
saasti resursseja vaativia rikos- ja riitaasioita – esimerkkeinä Aarnio-jutun
ja taideväärennysjutun kaltaiset isot
rikosoikeudenkäynnit – jotka vievät
paljon resursseja. Lisäksi pöydälle voi
milloin tahansa ilmestyä yllätyksiä,
kuten nyt tuhannet Sammon paperi
osakkeiden kuoletushakemukset.
Kohtuulliset käsittelyajat ovat osa
oikeusturvaa. Ruuhkia voitaisiin pur
kaa väliaikaisella lisärahoituksella,
mutta taloudellista liikkumavaraa sii
hen ei ole. Pitenevät käsittelyajat taas
heikentävät oikeusturvaa.
– Minusta toimimme takaperoisesti.
Meidän pitäisi ensin miettiä, millainen
tulevaisuuden käräjäoikeus on: millai
sia juttuja siellä käsitellään ja millaisilla
prosesseilla. Vasta sitten tulisi katsoa,
millaiset resurssit se vaatisi. Sen sijaan
nykyisin meillä on tietyt menettelyt,
prosessit ja verkostot, joiden rahoitusta
leikataan. Sitten joudutaan nopealla
aikataululla miettimään, miten ennalta
annettuihin säästöihin päästäisiin.
Samasta syystä tulosneuvottelujen
uusi, pitempi tarkasteluväli ei Nurmen
mielestä toimi käytännössä.
– Vaikka yleisellä tasolla tiedettäisiin
lähivuosien niin ja niin monen miljoo
nan säästötarve ja erilaisten vireillä
olevien uudistusten ja isojen muutos
ten suunniteltu ajoittuminen, se ei auta
yksittäisen tuomioistuimen päällikköä
käytännön suunnittelutyössä. Asiat jää
vät liian abstrakteiksi.

Lakimiesuutiset 3/2017 |

49

teksti ALISA KETTUNEN | kuvat VESA TYNI

Ulkoasiainsihteeri Elina Rimppi on ehtinyt asua
kahdeksassa maassa, ensin opintojen ja sittemmin työtehtävien vuoksi. Takaisin on mukava
palata, mutta työn suola löytyy ulkomailta.

Suomen
edun valvoja

E

lina Rimpin työhuoneesta

avautuu upea näkymä merelle.
Huone sijaitsee Helsingin
Katajanokalla, ulkoministe
riön Merikasarmissa, jonka edessä sei
sovat jäänmurtajat ja taustalla itäisen
Helsingin yhä korkeammalle nouse
vat rakennukset.
Vielä muutama kuukausi sitten
Rimppi katseli Suomenlahden sijaan
Välimerta Tunisian pääkaupungissa
Tunisissa. Kahden vuoden pesti Suo
men suurlähetystössä edustuston pääl
likön sijaisena päättyi viime syksynä,
jolloin koko perhe palasi Suomeen.
– Olin osan tuosta ajasta äitiyslomalla
Suomessa. Tänä aikana Tunisian tur
vallisuustilanne oli muuttunut terro
risti-iskujen ja levottomuuksien seu
rauksena. Muuten kokemus oli todella
mielenkiintoinen, Rimppi kertoo.

Maailmanmatkaaja
Tällä hetkellä Elina Rimppi toimii
ulkoministeriön oikeuspalvelun vir
kamiessihteerinä sekä EU- ja valtio
sopimusoikeuden yksikössä vastuuvir
kamiehenä. Hänen tehtäviinsä kuuluu
muun muassa oikeuspäällikön autta
minen hallintokysymyksissä.
– Minun pitäisi kirjoittaa erään
valtios opimuksen hyväksymisestä
ja voimaansaattamisesta hallituksen
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esitys, mitä ei juristina välttämättä
pääse koskaan tekemään.
Rimppi on työskennellyt ulkominis
teriössä eri tehtävissä vuodesta 2010
ja ehtinyt olla ulkomaanedustustoissa
myös Tukholmassa ja Brysselissä. Seu
raava kohde hieman jo polttelee mie
lessä, mutta nyt on aika olla pari vuotta
Suomessa ja katsoa tilannetta uudes
taan perhekuvioiden mukaan.
– Ministeriössä on paljon kiinnos
tavia tehtäviä Suomessakin, mutta
minulle tämän työn suola on erityi
sesti ulkomaankomennuksissa.
Veri on vetänyt ulkomaille myös
ennen diplomaatin uraa; ensimmäisen
kerran Rimppi asui muualla jo lukio
ikäisenä ollessaan vaihdossa Yhdysval
loissa. Yliopiston Erasmus-vaihtovuo
den hän puolestaan vietti Ranskassa ja
auskultoinnin jälkeen teki vielä Cimoharjoittelun New Delhissä.
– Olin jo yläasteella kiinnostunut
kansainvälisestä politiikasta ja pohti
nut diplomaatin uraa. Harjoittelu New
Delhin lähetystössä oli ensikosketuk
seni ulkoministeriöön. Se vahvisti aja
tuksen, että haluan tälle urapolulle.
Matka jatkui myöhemmin myös
Singaporeen, missä Rimppi suoritti
LL.M.-tutkinnon.
– Opiskelu oli siellä hyvin erilaista
kuin Suomessa. Siinä missä täällä oli

”Työn suola
on erityisesti
ulkomaan
komennuksissa.”
helppo piiloutua takariviin ja olla
osallistumatta, Singaporessa opetus
oli todella interaktiivista ja oikeus
tapauksia piti opiskella paljon.

Elämä vie eteenpäin
Elina Rimpin opiskelu- ja työuran eri
vaiheissa kerätyt kokemukset ovat
valtaosin tukeneet toisiaan. Juristiksi
hän päätyi, koska poikkihuilistin ura
olisi ollut liian yksinäinen eikä juristin
tutkinto sitoisi liikaa mihinkään tiet
tyyn tehtävään.
Osaan paikoista, kuten Singaporeen,
Rimppi on hakeutunut ajatellen, että
tehtävästä voisi olla hyötyä tulevaisuu
dessa. Monilta osin myös sattuma on
vienyt eteenpäin.
– Kaikkea voi tavoitella, mutta asiat
eivät aina mene niin kuin haluaisi.
Kaikkea ei siis tarvitse eikä voikaan
suunnitella, koska epävarmuusteki
jöitä on paljon eikä tulevista tehtävistä
tiedä ennakkoon. Olin esimerkiksi
muutaman kuukauden virkamiehenä
Afrikka-osastolla, mikä tuntui aluksi
tylsältä, mutta poiki sitten todella
mielenkiintoisen tehtävän Brysselissä
Afrikka-vastuuvirkamiehenä.
Sattuman kautta Rimppi päätyi opis
keluaikanaan töihin Lakimiesliiton
opiskelijasihteeriksi.
– Olin tehnyt opintojani Vaasassa, ja
muutin paikan saatuani Helsinkiin. Työ
oli todella kivaa, koska se oli oikeas
taan ensimmäinen juridiikkaan liit
tyvä työpaikkani. Opiskelijasihteerin
pesti oli pitkälti edunvalvontatehtävä,
josta on ollut hyötyä myöhemmin
työelämässä. Jos en olisi päässyt ulko
ministeriöön töihin, olisin varmasti
edelleen järjestötehtävissä.

Ulkoasiainsihteeri Elina Rimppi nauttii työskentelystä ulkomailla.
Juristiksi hän päätyi, koska poikkihuilistin ura olisi ollut liian yksinäinen.

Edunvalvontatyötä Rimppi on tehnyt
tavallaan myös diplomaattina. Etenkin
ulkomaankomennuksilla työ on ennen
kaikkea Suomen edunvalvontaa: suo
malaisten asioiden ajamista parhaan
tavan mukaan sekä esimerkiksi yritys
ten viennin edistämistä.

Kulttuurit kohtaavat
Miten juristin tausta sitten sopii kan
sainvälisiin ulkoasiainsihteerin tehtä
viin? Erinomaisesti, sanoo Rimppi.
– Juristin tutkinto sopii erittäin hyvin
näihin tehtäviin. Muu kuin juridinen
osaaminen on tullut työn ansiosta,
mutta koulutus on antanut hyvän poh
jan kaikelle perustyölle. Juristin taitoja
on päässyt – tai joutunut – harjoitta
maan myös ulkomailla, esimerkiksi
Tunisiassa kävin oikeudessa kuulta
vana työnantajan edustajana.
Ulkomailla on saanut totutella myös
erilaisiin kulttuureihin niin työnteon
kuin oikeus- ja hallintojärjestelmien
osalta. Intiassa ihmisten eriarvoi
nen asema yhteiskunnassa näkyi sel
västi, ja Belgiassa puolestaan hallinto
oli osittain kaoottista ja byrokratian
määrä valtava. Tunisiassa asian käsit
telyä odotettiin oikeudessa puoli
päivää. Kun asianajaja pyysi asian
käsittelyä mahdollisimman aikaisin,

tuomari jätti sen viimeiseksi. Lisäksi
Rimppi sai tuomarilta moitteet siitä,
ettei puhunut arabiaa.
– Ulkomaanreissuista on kertynyt
paitsi työkokemusta ja ystäviä myös se,
että osaa arvostaa, kuinka helppo Suo
messa on toimia. Täällä kaikki hoituu
ja yhteiskunta huolehtii, Rimppi toteaa.
Lähteminen on kuitenkin aina ollut
sen arvoista.
– Myönnetään, että on helpompi
lähteä kuin tulla takaisin.

KUKA
ELINA RIMPPI, 38
• Ulkoasiainsihteeri,
ulkoministeriö 2010–
• Suomen Yrittäjät 2008–2010,
Suomen Asianajajaliitto 2007–
2008, Kuopion käräjäoikeus
2005–2006, Suomen
Lakimiesliitto 2001–2002
• LL.M. 2010, VT 2006,
OTM/OTK 2004
• Juristimies, kaksi lasta
• Harrastukset: poikien
musiikkiharrastus,
työmatkapyöräily
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Palkkaa työnteosta

myös opiskelijoille
Osa oikeustieteen
opiskelijoista
on joutunut
työskentelemään
palkatta. Lakimiesliitto
muistuttaa, että
työnantajan tulisi
maksaa työnteosta
palkkaa myös
opiskelijoille.

S

uomen Lakimiesliiton vara
toiminnanjohtajan Mikko
Salon mukaan oikeustie
teen opiskelijat ovat
useana perättäisenä vuonna
raportoineet yritysten käyt
tävän opiskelijoita palkat
tomana työvoimana. Lii
ton teettämien työkyselyiden
kautta on noussut esiin yksit
täisiä tapauksia, jotka ovat herät
täneet liiton mielenkiinnon. Siksi Laki
miesliitto toteutti palkatonta työntekoa
koskevan kyselyn. Tulos oli yllättävä.
– Saimme kyselyymme 93 vastausta.
Vastaajista 52 prosenttia ilmoitti, että
hän oli tehnyt tai hänelle oli tarjottu
palkatonta työtä. 77 prosenttia vastaa
jista tiesi jonkun oikeustieteen opis
kelijan, joka tekee tai jolle oli tarjottu
palkatonta työtä. Ilmaista työvoimaa
näyttäisivät havittelevan erityisesti
pääkaupunkiseudun ulkopuolella toi
mivat pienet asianajo- ja lakiasiain
toimistot, Salo kertoo.
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Paljon haittaa
palkattomuudesta
Lakimiesliiton työsuhdeneuvontalaki
mies Moa Fanta muistuttaa, että har
joittelu voi olla palkatonta vain silloin,
kun se on luonteeltaan ja sisällöltään
lähinnä tutustumista työhön.
Jos opiskelija tekee työnantajan
kanssa sopimuksen, jonka mukaan
hän tekee työnantajan johdon ja val
vonnan alla samankaltaista työtä kuin
työnantajan muutkin työntekijät, tulee
työstä maksaa myös opiskelijalle tavan
omainen ja kohtuullinen palkka. Muu
ten toiminta ei ole työelämän pelisään
töjen mukaista, vaan se vääristää sekä
työmarkkinoita että kilpailua.
– Työlainsäädäntö ei tunne harjoit
telun käsitettä. Jos työtä tehdään työn
antajan lukuun, eikä kysymys ole pel
kästä työhön tutustumisesta, tulee
työstä maksaa palkkaa. Se, että opiske
lija voi lukea harjoittelun osaksi opin
tojaan tai kartuttaa harjoittelulla oman
alan kokemusta, ei ole peruste teettää
työtä palkatta, Fanta sanoo.
Työnantajan palkanmaksuvelvoit
teen syntyminen edellyttää kuitenkin,
että palkasta on sovittu. Fanta opastaa
opiskelijoita tutustumaan Lakimies
liiton nettisivuilta löytyviin opiskelijoi
den palkkasuosituksiin, jotka auttavat
sopivan palkan sopimisessa. Palkka
suositukset perustuvat liiton palkkatut
kimuksesta saatuihin tietoihin.
Palkaton työ näkyy opiskelijan
kukkarossa, mutta siitä on myös
monenlaista muuta harmia. Jos
palkanmaksusta ei ole sovittu, ei työ
suhteen tunnusmerkistö täyty. Tällöin
työsopimuslaki tai muukaan työlain
säädäntö ei tule sovellettavaksi, eikä esi
merkiksi työsuhdeturva tule kyseeseen.
– Työnantaja on velvollinen vakuut
tamaan työsuhteiset työntekijänsä
pakollisilla vakuutuksilla ja mak
suilla, mutta palkattoman harjoitteli
jan osalta vakuuttamisvelvollisuus jää
epäselväksi. Työttömyysturvan edel
lyttämä työssäoloehtokaan ei täyty,

Vastaajista
52 prosenttia
ilmoitti, että
hän oli tehnyt
tai hänelle
oli tarjottu
palkatonta
työtä.
jos työstä ei ole maksettu vähintään
työehtosopimuksen mukaista palkkaa.
Työehtosopimuksen puuttuessa koko
aikaisen työn palkan on oltava vähin
tään 1 187 euroa. Tällöin opiskelijalla ei
ole oikeutta ansiosidonnaiseen päivä
rahaan, jos hän joutuu valmistumi
sensa jälkeen työttömäksi, Fanta sanoo.

Liitto opiskelijoiden tukena
Lakimiesliitto on luonut oman toi
mintamallin palkatonta opiskelija
työtä koskevien tapausten selvittä
miseksi. Salo kehottaa opiskelijoita
olemaan palkkaan liittyvissä ongelma
tilanteissa yhteydessä liiton neuvon
taan ja juristeihin Moa Fantaan tai
Petteri Kivelään. Opiskelija voi myös
ilmiantaa palkatonta työtä tarjon
neen työnantajan lakimiesliitto.fi:n
Oikkarit-sivuilta löytyvän lomak
keen avulla.
– Opiskelija-asiamiehemme kes
kustelevat opiskelijan kanssa tilan
teesta ja selvittävät tapausta koskevan
kirjallisen materiaalin, esimerkiksi
työpaikkailmoituksen tai opiskelijalle
tarjotun sopimuksen. Jos näyttää siltä,
että työnantaja haluaa teettää opiske
lijalla palkatonta työtä, opiskelija-asia
miehemme ovat sähköpostitse yhtey
dessä työnantajaan. Jos kyseessä on
asianajotoimisto, informoimme asiasta
myös asianajotoimintaa valvovaaSuo
men Asianajajaliittoa, Salo kertoo.

Harjoittelu
on työssä
oppimista
Asianajotoimisto Lindblad & Co
Oy on ottanut opintojen eri vaiheissa olevia opiskelijoita kuukauden pituisiin palkattomiin
harjoitteluihin, joista opiskelijat
ovat saaneet opintopisteitä.
Yrityksen vanhempi lakimies
Anna Virta kertoo Suomen
Asianajajaliiton pitävän harjoitteluja hyväksyttävinä, koska
ne ovat luonteeltaan työhön
tutustumista.
– Emme teetä opiskelijoilla
laskutettavaa työtä. Yritämme
koota heille kattavan koko
naisuuden, jotta he pääsevät
tutustumaan mahdollisimman moniin eri oikeusaloihin.
Opiskelijat pääsevät esimerkiksi mukaan asiakastapaamisiin ja oikeudenkäynteihin sekä
tutustuvat erilaisiin toimeksi
antoihin. Harjoittelijat tekevät
selvityksiä ja pohtivat oikeita
ongelmia, joista he voivat keskustella toimistomme juristien
kanssa, Virta kertoo.
Virran mukaan työharjoittelu tarjoaa opiskelijoille mahdollisuuden tutustua asianajotoimiston arkeen ja yritykselle
tilaisuuden tutustua potentiaalisiin työntekijöihin.
– Palaute harjoittelusta on
ollut poikkeuksetta erittäin
positiivista. Monelle harjoittelijalle kokemus on ollut ensimmäinen kosketus omaan alaan.
Se on avannut heille uusia ovia
työmarkkinoilla, Virta sanoo.
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PAIKALLINEN
SOPIMINEN

HENKILÖSTÖN EDUSTAJAN KANNALTA
Paikallisen sopimisen lisäämiseksi
työpaikoilla on julkisuudessa esitetty
viime aikoina useita näkemyksiä.

J

ussi Järventaus esitti 8.3.2017

Helsingin Sanomien Vieraskynä -palstalla otsikolla ”Yleissitovuuden muutos parantaisi
tuottavuutta”, että laissa pitäisi antaa
työpaikoille mahdollisuus sopia yhteisesti poikkeamisesta työehtosopimuksen määräyksistä. Järventauksen
mukaan tällainen jousto antaisi mahdollisuuden tuottavuuden parantamiseen ja yrityksen työllisyyden kannalta
oikean kustannustason löytämiseen.
Järventaus viittaa myös eri mielipidetiedusteluihin, joiden mukaan kansa-
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laisten enemmistö haluaa lisätä työpaikkasopimista. EK:n puheenjohtaja
Veli-Matti Mattila peräsi Helsingin
Sanomien Työelämä-osion haastattelussa 12.3.2017 ketterämpiä työehtoja,
jotka voidaan saavuttaa paikallisella
sopimisella. Mattilan mukaan EK pyrkii Suomessa siihen, mitä ympäri maailmaa tehdään eli työehdoista sovitaan
työpaikoilla, joissa ymmärretään muutokset parhaiten. Näissä kommenteissa
on tullut esiin keskeisesti työehtosopimusten yleissitovuuden poistaminen
ja palkkojen alentaminen. Mielestäni

edellä mainituilla perusteluilla paikallista sopimista ei saada ”myytyä” työntekijäpuolelle.
Paikallinen sopiminen voi tuoda
myös työntekijöille positiivisia vai
kutuksia, kuten joustoa työaikoihin,
ylitöiden säästömahdollisuuden työ
aikapankkiin sekä selviä pelisääntöjä
etätyöhön. Tehdyllä kilpailukyky
sopimuksella lisättiin järjestäytyneiden
osapuolten välisen paikallisen sopimi
sen mahdollisuutta edellyttäen, että
voimassa oleva työehtosopimus sen
mahdollistaa. Työmarkkinajärjestö

jen mukaan kilpailukykysopimus on
lisännyt paikallista sopimusmahdolli
suutta liittojen välisissä sopimuksissa.
Paikallinen sopiminen sellaisissa
työpaikoissa, joissa sekä työnantaja
että työntekijät ovat järjestäytymät
tömiä, kaatui kilpailukykysopimus
neuvotteluissa ehtoon, jonka mukaan
henkilöstön edustajan olisi tullut kuu
lua ammattiliittoon. Hallituksen komp
romissiesityksen mukaan sopimuksen
toisena osapuolena neuvotellut luotta
musmies tai luottamusvaltuutettu olisi
ollut jonkin ammattiliiton jäsen ole
matta varsinainen liiton luottamus
mies. Suomen Yrittäjät eivät voineet
hyväksyä kyseistä ehtoa ja he peruste
livat kantaansa muun muassa työnteki
jöiden yhdistymisvapaudella. Arvioin,
että jo nykyisin valtaosa työpaikoilla
valituista henkilöstön edustajista kuu
luu johonkin ammattiliittoon, joten en
täysin ymmärrä perustetta Suomen
Yrittäjien vastustukselle.
Mitä voitaisiin sitten tehdä asian rat
kaisemiseksi ja paikallisten sopimusten
mahdollistamiseksi työpaikoille, joissa
sekä työnantaja ja työntekijä ovat jär
jestäytymättömiä? Omien kokemus
teni perusteella työpaikkakohtaisten
työehtojen sopiminen edellyttää sekä
työnantajan että työntekijän edustajalta
työ- ja työehtolainsäädännön periaat
teiden hyvää tuntemusta. Työpaikan
neuvottelutilanteissa työntekijöiden
edustajana olen saanut tarpeellista
ja välttämätöntä apua Lakimieslii
ton neuvontalakimiehiltä. Myös oma
lakimieskoulutus on ollut hyvä läh
tökohta neuvotteluissa ja työpaikka
kohtaisessa sopimisessa. Työnantaja
palkkaa useimmiten oman työsuhde
juristin sopimusten laatimista varten.
Tasapuolisuuden nimissä työntekijä
puolella tulee olla mahdollisuus käyt

tää myös omaa asiantuntijaa neuvot
teluihin ja paikalliseen sopimiseen.
Mikäli henkilöstön edustaja ei kuulu
ammattiliittoon, puuttuu nykyisessä
järjestelmässä työntekijäedustajalta
taustatuki. Neuvottelutilanteen tulee
olla edes jonkinasteisesti tasavertainen
osapuolille. Tähän kysymykseen en ole
havainnut juurikaan ratkaisuesityksiä
käydyissä keskusteluissa ja tehdyissä
selvityksissä.
Mielestäni tulisi luoda järjestelmä,
jossa luottamusvaltuutetulle turva
taan riittävä asiantuntija-apu työpai
kan neuvottelu- ja sopimistilanteissa.
Tällä hetkellä helpoin tapa saada
taustatukea ja asiantuntijapalvelua on
se, että luottamusvaltuutettu kuuluu
johonkin ammattiliittoon. Kun tämä
edellytys ei kuitenkaan menestynyt
työnantajapuolella, pitäisi luoda vaih
toehtoisia ratkaisuja esimerkiksi mah
dollistamalla henkilöstön edustajien
koulutus-, neuvonta- ja asiantuntija
palvelut valtiovallan puolelta tai kysei
sen palvelun tuottaminen yhteistyössä
ammattiliittojen kanssa. Henkilöstön
edustajaa ei voida jättää yksin paikal
lisissa neuvottelu- ja sopimistilanteissa.
Tämä johtaa lähtökohtaisesti osapuol
ten väliseen epätasa-arvoon.

Työntekijöiden yhteistoimintaa
työpaikoilla tulisi edistää uuden lain
säädännön avulla. Tämä edistäisi myös
paikallisen sopimisen mahdollisuuk
sia. Mikäli paikallisen sopimisen mah
dollisuutta laajennetaan, työntekijöillä
tulisi olla nykyistä laajemmat käytän
nön mahdollisuudet yhteistoimintaan
ja myös nykyistä laajemmat oikeudet
olla mukana ja saada edustuksensa
työpaikkojen päättäviin elimiin. Työn
antajat eivät voi vain kerätä rusinoita
pullasta tavoittelemalla työnantajalle
edullisia sopimuksia palkanalennuksi
neen. Saksan mallin mukaiset työpaik
kojen työneuvostot ovat yksi ratkaisu,
mutta varmasti muitakin suoma
laiseen työpaikkakulttuurin sopivia
uusia ratkaisumalleja voidaan kehit
tää. Oman kokemukseni perusteella
henkilöstön kuuleminen ja yhteiset
neuvottelut ovat tärkeä osa työpaik
kakohtaista sopimista, ja osaltaan ne
edistävät hyvän yhteishengen luomista
työpaikalle.
Kirjoittaja on Lakimiesliiton
yksityissektorin valiokunnan
jäsen ja toimii Senior Transaction
Managerina kansainvälisessä
varainhoitoyhtiössä.

Työnantajat eivät voi vain kerätä
rusinoita pullasta tavoittelemalla
työnantajalle edullisia sopimuksia
palkanalennuksineen.
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Kimppaan
median kanssa?
Virheellinen
tai riittämätön
rikosuutisointi
saa kansan
somebarrikadeille.
Tuomioistuimen ja
tiedotusvälineiden
väliin asettuva
mediatuomari
helpottaisi oikean
tiedon kulkua.
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H

elsingin hovioikeuspiiri
valitsi vuoden 2016 laatu
hankkeensa aiheeksi Tuomioistuimet ja media. Aihe
on erityisen ajankohtainen: Uutisointi
on nopeaa ja kansan reagointi vielä
nopeampaa. Epäoikeudenmukaisuu
den airueiksi valjastetut lööpit horjut
tavat kansan oikeustajua.
− Kun rikosten ja tuomioiden taus
toista ja perusteluista saadaan julki
suudessa enemmän tietoa, hyötyvät
siitä niin tuomarit kuin median edus
tajatkin. Samalla kansalaisten vaatimus
kovemmista tuomioista hälvenee, uskoo
määräaikainen hovioikeudenneuvos,

käräjätuomari Petra Spring, joka toi
mii myös Lakimiesliiton hallituksessa.
Springin vetämä laatuhanke kokosi
tuomareita, tiedottajia ja oikeustoimit
tajia saman pöydän ääreen keskuste
lemaan, miten oikean tiedon leviä
mistä voisi parantaa. Lainkäyttöpäivillä
maaliskuussa esitellyssä raportissa työ
ryhmä ehdottaa mediatuomarijärjes
telmän käyttöönottoa.

Asiantuntijoita tarvitaan
Mediatuomari on tuomioistuimessa
työskentelevä tuomari, joka oman
toimensa ohessa hoitaa myös media
suhteita.

teksti TARJA VÄSTILÄ | kuvitus ISTOCKPHOTO

− Mediatuomari antaa ammattitai
tonsa ja asiantuntemuksensa median
käyttöön. Hän ei kommentoi omia tuo
mioitaan eikä arvostele kollegoidensa
tuomioita, mutta hän voi avata rangais
tusten perusteluita ja osallistua julki
seen keskusteluun, määrittelee Spring.
Raportin mukaan tuomareiden luot
tamus mediaan ei ole kovin hyvissä
kantimissa. He eivät voi puuttua sii
hen, miten media käsittelee rikos- tai
riitatapauksia ja niistä annettavia tuo
mioita. Mediatalojen kilpailu uutisvir
rasta voi aiheuttaa ylilyöntejä. Toisaalta
jos tuomioiden perustelut antavat tul
kinnan varaa, julkisuudessa pelataan
mielikuvilla eikä tosiasioilla.
− Jokainen tuomari haluaa, että oma
tuomio ymmärrettäisiin oikein. Mei
dänkin on hyvä ennakoida, onko tuo
mion perusteluissa jokin kohta, jota
maallikko ei voi ymmärtää tai jossa on
mahdollisuus virhepäätelmiin. Kipu
pisteitä pitää miettiä etukäteen: jos
jokin asia menee pieleen, miten sitä
olisi hyvä julkisuudessa oikoa.
Journalisteilla on omat eettiset
ohjeensa, jotka velvoittavat oikean
tiedon välittämiseen. Oikeustoimitta
jia Suomessa on vähän, mutta valtaosa
rivitoimittajistakaan ei halua aiheuttaa
kohua ilman syytä. Sosiaalinen media
taas ei ole kenenkään hallittavissa, ja
trollauskin on yleistä.
− Oikea tieto on koko kuviossa tär
kein työkalu, kiteyttää Spring.

Epäluottamuksesta
läpinäkyvyyteen
Vallankäyttäjinä tuomarit eivät ole
yksin, sillä vallan vahtikoiraksikin titu
leerattu media käyttää myös valtaa ja
on herkästi kriittinen.
− Kaikki hyötyvät, jos oikeaa tie
toa on tarjolla tarpeeksi. Vähäinen
tai vääristynyt informaatio aiheuttaa
sen, että tuomareiden ja maallikoiden
näkemykset oikeudesta ja kohtuudesta
tuntuvat olevan kaukana toisistaan.
Spring muistuttaa, että käräjäoi
keuksissa istuvat lautamiehetkin ovat
maallikkoja. Silti he eivät ole anne

Muutosta asenteisiin
ja kulttuuriin

Kaikki hyötyvät,
jos oikeaa tietoa
on tarjolla
tarpeeksi.

tuista tuomioista eri mieltä. Tieto ei
lisää tuskaa vaan tekee tuomiovallasta
läpinäkyvämpää.
Helsingin yliopiston kriminolo
gian ja oikeuspolitiikan instituutissa
on tekeillä tutkimus, jossa tuhat kan
salaista ehdottaa sopivia rangaistuk
sia erityyppisiin rikoksiin. Tuloksia
verrataan tuomareiden antamiin vas
tauksiin.
− Mitä vähemmän haastateltavat
ovat saaneet tietoa, sitä ankarampia
rangaistuksia he ovat valmiita anta
maan. Samoilla linjoilla oli parin vuo
den takainen pohjoismainen tutkimus
kansan oikeustajusta, kertoo Spring.

Mediatuomarijärjestelmä on käytössä
Ruotsissa, Norjassa ja Hollannissa,
joissa kokemus on ollut myönteinen.
Tällä hetkellä Suomessa on 27 käräjä
oikeutta ja ensi vuoden uudistuksen
jälkeen 20.
Työryhmä esittää, että jokaisessa
käräjäoikeudessa voisi olla 1−2 media
tuomaria, Helsingissä muutama enem
mänkin. Toinen vaihtoehto on perus
taa tulevaan tuomioistuinvirastoon
virkoja, joiden toimenkuvaan kuuluisi
hoitaa tuomioistuinten mediasuhteita.
− Jos rohkeutta ja innokkuutta löy
tyy, järjestelmä saadaan nopeasti pys
tyyn. Tässä ei tarvita nimityksiä eikä
lainsäädännön muutoksia. Uskoisin,
että meilläkin on halukkaita tuoma
reita mediasuhteiden sivutoimisiksi
vastuutuomareiksi.
Median ja tuomioistuinten sujuva
yhteistyö parantaa myös keskinäistä
luottamusta. Mediatuomari voi hyö
dyntää somekanavia, laatia tiedotteita,
olla tavoitettavissa ja aktiivinen tai jär
jestää tiedotustilaisuuden, jos rikos
uutisointi menee metsään tai väärille
urille. Joskus paikallaan voi olla, että
termejä avataan kansankielelle.
− Lehdessä lukee, että tekijä pahoin
piteli ja raiskasi, uhri sai sadan euron
korvauksen ja tuomiota kohtuullistet
tiin aikaisempien tuomioiden perus
teella. Kohtuullistaminen kuulostaa
maallikon korviin paljousalennukselta.
Laatuhanke on nimensä mukainen:
sen tarkoitus on parantaa tuomarien
työn laatua. Kun laatuun yhdistetään
tuomioistuimille asetettu julkisuus
velvoite, mediatuomarin asiantun
temus löytää paikkansa ja dialogi
median kanssa onnistuu jouhevasti.
Yhteistyössä saattaisi muutama huu
tava lööppi jäädä tekemättä.

Lue myös ruotsalaisen
tuomarien mediaryhmän
puheenjohtajan Fredrik Bohlinin
haastattelu ruotsiksi s. 60 ja
suomeksi lakimiesuutiset.fi.
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Valiokuntaneuvos Mikael Koillinen:

Perustuslakifundamentalistit
ja perustuslakinihilistit ovat
mielikuvitusolentoja
teksti ja kuva ARI MÖLSÄ

MIKAEL KOILLINEN on yksi kol
mesta eduskunnan perustuslaki
valiokunnan sihteeritehtäviä hoita
vasta valiokuntaneuvoksesta.
Nykyisessä tehtävässään mies on
ollut runsaan vuoden. Hän on ilmei
sen innostunut työstään.
– Tässä hommassa saan päivittäin
kuulla Suomen lahjakkaimpien valtio
sääntöjuristien perustuslakipohdis
keluja ja niistä käytävää keskustelua.
Valiokuntalausuntojen kirjoittaminen
siltä pohjalta iltalampun valossa on
älyllisesti poikkeuksellisen palkitsevaa
työtä. Mikä voisi olla sen hienompaa?
Pykälöikäämme.

1 LUKU.
JURISTIKSI AJAUTUMISESTA
1 §. Lapsuuden unelma. Ensim

mäinen ehdoton unelma-ammattini
oli veturinkuljettaja. Hieno, ihailtava
homma se on edelleen.
2 §. Valaistuminen. Juristin koulutus
alkoi kiinnostaa minua lukiovuosina.
Uravalintani oli lopulta selvä, kun olin
nähnyt elokuvan Kala nimeltä Wanda.
Siinä John Cleese esittää asianajaja
Archie Leachiä hulvattomalla tavalla.
2 LUKU.
LAINSÄÄDÄNNÖSTÄ
1 §. Kiva laki. Perustuslaki, tietysti.

Aika tuskallista tämä leipätyöni olisi,
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jos perustuslaki ja sen tulkinnat eivät
sattuisi olemaan itselle myös harrastus
ja intohimo.
2 §. Kamala laki. (Kohtelias huokaus.)
Kaikki sellaiset pykälät, joihin direktiivi
jargon on käännetty sellaisenaan mietti
mättä yhtään, mikä kulloisenkin direk
tiivin alkuperäinen tarkoitus ja ajatus
mahtoi olla. Ohuessa yläpilvessä usein
mennään; konkretia puuttuu.
3 LUKU.
LAKIMIEHISTÄ ELIÖLAJINA
1 §. Taitava juristi. Lahjakas laki

mies osaa vakuuttaa oman näkemyk
sensä oikeellisuuden myös etevällä
oikeudellisella argumentaatiolla. On
myös osattava vetää raja siihen, mihin
oikeus loppuu ja politiikka alkaa.
2 §. Tomppeli juristi. Tollo juristi
on aina ja kovaäänisesti oikeassa.
4 LUKU.
EDUSKUNNAN PERUSTUS
LAKIVALIOKUNNASTA
1 §. Mitä se on. Perustuslakivalio

kunnan tehtävänä on lakien perustus
lainmukaisuuden ennakkokontrolli.
Perustuslakituomioistuimeen verrat
tuna parlamentin yhteydessä toimi
valla valiokunnalla on kiistaton etu,
demokraattinen legitimiteetti.
2 §. Mitä se ei ole. Perustuslakivalio
kunta ei ole tuomioistuin, ei hyvässä eikä

pahassa. Valiokuntainstituutiossa yhdis
tyy oikeuden ratio ja voluntas maailman
laajuisestikin erikoislaatuisella tavalla.
5 LUKU.
LAINVALMISTELUN TASOSTA
1 §. Hyvät trendit. Perustuslaki

valiokunta on monien muiden taho
jen kanssa korostanut laadukkaan lain
valmistelun merkitystä. Aina silloin
tällöin eteen osuu lakiesityksiä, joissa
on ollut paljonkin parannettavaa.
Kritiikissä on kuitenkin muistettava
mittasuhteet ja historiallinen kehitys.
Kritiikistä voisi joku päätellä, että suo
malaisen lainvalmistelun taso on huo
nontunut joka vuosi ainakin 100 viime
vuotta. Tosiasiassa, pitkän kaaren
valossa, nykyinen lainvalmistelumme
on kuitenkin varsin hyvällä tolalla.
2 §. Huonot trendit. Maailmasta
on tullut turhan kiireinen. Lakihank
keiden aikataulut ovat joskus tuskal
lisenkin tiukkoja.
6 LUKU.
VALIOKUNTANEUVOKSEN
TYÖSTÄ
1 §. Antoisinta. Lainsäätäjän tah

don arvioiminen valtiosääntöoikeu
den keinoin.
Tässä työssä saa nauttia valtakunnan
lahjakkaimpien professoreiden ja mui
den asiantuntijoiden sanataiteesta, kun

PYKÄLÖIDEN

9 LUKU.

– Valiokuntaneuvos ei
työssään ikinä asetu
poliittisten riitojen
osapuoleksi, Mikael
Koillinen sanoo.

ELÄMÄN PIENET
SUURET ASIAT
1 §. Mielimauste. Sahrami.
2 §. Herkkuruoka. Kirjolohi.
3 §. Paras juoma. Brunello di

Montalcino, italialainen punaviini.

4 §. Kaunein kukka. Aitoelämän

lanka. Keskikesällä se kukkii aamu
päivän ja rapistuu saman tien pois
– ja tekee saman tempun seuraavana
aamuna uudestaan.
5 §. Väri ylitse muiden. Sininen.
6 §. Pysäyttäväin historiateos.

he antavat oikeudellisia lausuntojaan
ajan hermolla olevista lakiesityksistä.
2 §. Raskainta. Kiireaikoina täällä
tehdään todella pitkää päivää yötä
myöten, mutta en minä sitä valita. Se
kuuluu tämän työn luonteeseen.
Ammatillisesti raskainta on varmaan
kin se paine, että valiokunnan mietintö
tai lausunto on viimeisen päälle oikein –
myös teknisesti. Lainsäätämisjärjestys
ponsia ei kirjoiteta huitaisemalla.

”Kritiikistä voisi
joku päätellä, että
lainvalmistelun
taso on
huonontunut joka
vuosi.”

(Naurahdus.)
Mielikuvatasolla kyse lienee juris
teista, jotka näkevät lainsäädän
nön kokonaisuudessaan perustuslain
toimeenpanona – ilman, että siinä olisi
laisinkaan politiikkaa mukana.
Omassa työssäni en ole tuollaisia
ihmisiä nähnyt.
2 §. Perutuslakinihilistitit. Perus
tuslakinihilistit olettaakseni näkevät
lainsäädännössä perustuslakikytkentöjä
hyvin harvoin; jos silloinkaan. Heille
oikeus on vain lainsäätäjän tahtoa.
En ole tällaisenkaan ihmislajiin
valiokuntatyössäni törmännyt.

KUKA
MIKAEL KOILLINEN

7 LUKU.
PERUSTUSLAKIASIANTUNTIJOISTA
1 §. Perustuslakifundamenta
listit. Nyt liikutaan vaarallisilla vesillä.

Saksalaisen Stalingradin taistelut läpi
käyneen sotaveteraanin Hans Gerlachin
omaelämäkerta Petetty armeija. Se on
raju kertomus ihmisarvon romahta
misesta, kun Saksan sodanjohto päätti
uhrata koko kuudennen armeijan ihan
vaan viivyttääkseen neuvostojoukko
jen etenemistä.
7 §. Esikuva. Veli Merikoski.
8 §. Elämän tarkoitus. Jälkikasvu.
9 §.Lempilausahdus. ”Miettii
notta…”

8 LUKU.
MAAKUNTA- JA
SOTEUUDISTUKSESTA
1 §. Hankkeen mittavuudesta.

Työn alla on teknisenäkin lainsäädän
töhankkeena historiallisen suuri hal
lintouudistus. Sisällöllisesti se liikkuu
valtiosääntöisesti osin aiemmin kar
toittamattomilla vesillä.
2 §. Perustuslakivaliokunnan
roolista uudistuksessa. Myös

meille riittää uudistuksessa paljon poh
dittavaa. Hallituksen esityksissä on tie
tysti jo kertaalleen pohdiskeltu uudis
tuksen perustuslaillisia ulottuvuuksia.
Me mietimme niitä sitten vielä asian
tuntijavoimin toiseen kertaan.

• s. 1969, Turku, OTK, 2000, TY,
OTL, 2006, TY, OTT, 2012, TY
• 2016– valiokuntaneuvos, PeV,
Eduskunta
• 2014–2016: erityisasiantuntija,
lainsäädäntöneuvos JOY, OM
• 2000–2014: assistentti,
tohtorikoulutettava,
yliassistentti, erikoistutkija,
yliopistonlehtori, tutkijatohtori
yms., oik. tdk, TY
• Oikeustieteellisiä kirjoituksia
koti- ja ulkomaisissa julkaisuissa
• Opetus- ja asiantuntijatehtäviä
• Harrastukset: Runner's High
-endorfiinihumalat pitkiksillä,
Firenze (maratonilla ja ilman),
maastopyöräily, putput-vene
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text HELENA FORSGÅRD | bild CARL JOHAN ERIKSON

Domare måste bli bättre på att uttala sig i media
och förklara varför man dömt som man gjort.

Skev bild av rättsväsendet
skapas om domstolen tiger
– Det är ytterst viktigt att även
domstolsperspektivet kommer fram.
Det är avgörande för medborgarnas
förtroende, säger rådman Fredrik
Bohlin som är ordförande i domarnas
mediegrupp som finns i Sverige.

M

ediegruppen för domare
i Sverige bildades 2005.
Den består i dag av 28
domare som åtagit sig
att vara tillgängliga för journalister.
Gruppen är brett sammansatt. Med
lemmarna representerar både all
männa domstolar och förvaltnings
domstolar på olika nivåer, både små
och större domstolar från norr till
söder och från öst till väst och de har
olika specialområden.
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De deltar på frivillig basis – ingen
ersättning utgår – och uttalar sig
enbart i egenskap av domare. De före
träder inte Sveriges domstolar eller
någon enskild domstol.

Inga problem ställa upp
Tanken är att frågor, som en journa
list riktat till presstjänsten vid Sveriges
domstolar och som därifrån skickas
vidare till mediegruppen, ska besva
ras omgående, helst samma dag som
de ställs.
– Sättet att jobba har utvecklats efter
hand. I början gick en fråga ut till alla
i gruppen och följden blev ibland att
alla trodde att ”någon annan” besva
rar den. I dag får färre frågan och det
leder till säkrare svar. När någon slutar
försöker vi aktivt hitta en efterföljare
med rätt sakkunskap. Hittills har det
inte varit några problem att få domare
att ställa upp, säger Fredrik Bohlin,
rådman vid tingsrätten i Ystad, som
är ordförande för mediegruppen.

”Det handlar inte
om att skapa
intresse för ett
enskilt fall utan
att svara på det
intresse som
massmedia har för
vissa mål.”

Använda klarspråk

Varit självkritiska
Bohlin säger att det finns flera skäl till
att gruppen bildades. Dels har det his
toriskt sett varit svårt att få domare
att uttala sig för media. De har helt
enkelt inte sett det som sin skyldig
het att redogöra i massmedia för
skälen bakom ett domslut. Dels har
domstolarna utsatts för häftig kritik
i media, det gäller bland annat efter
uppmärksammade domar i sexual
brottmål.
När domarkåren ägnade sig åt själv
kritik kom man till en insikt:
– Det håller inte att det är tyst från
domstolshåll medan försvarsadvoka
ter och åklagare, som kan styras av en
egen agenda, uttalar sig. Det har lett
till att felaktigheter florerat och att fall
blivit felaktigt vinklade, säger Fredrik
Bohlin och tillägger:
– Vi insåg att vi måste bli bättre på
att förklara både för parter i ett mål
och för allmänheten varför utgången
i ett mål blev som den blev. Om dom
stolsperspektivet saknas kan en skev

Det är också varje domarens skyld
ighet att planera sin tid så att hen kan
vara anträffbar för media när en dom
meddelats i ett uppmärksammat fall.
– Då får man inte heller utsätta
medierna för snedvriden konkurrens
och uttala sig enbart för några utvalda.
Alla måste behandlas på samma sätt,
säger Fredrik Bohlin.
Analyser och enkäter visar att
arbetet gett resultat. Domstolarnas per
spektiv kommer fram tydligare i rap
porteringen. Journalister anser att det
blivit lättare att få tag i handlingar och
domare som uttalar sig.

bild av rättsväsendet skapas. Det kan
leda till att medborgarnas förtroende
för domstolarna raseras vilket i sin tur
skakar hela rättsstaten.

Skriva pressmeddelanden
Frågor som mediegruppen svarar på är
alltid av allmän karaktär. När det gäller
enskilda fall vet man på förhand vilka
som kommer att väcka större medial
uppmärksamhet. Då är det upp till
varje domstol att fundera på hur man
enklast och smidigast ska tillhand
hålla relevant information till journa
listerna.
– Det handlar inte om att skapa
intresse för ett enskilt fall utan att svara
på det intresse som massmedia har för
vissa mål. Att skriva pressmeddelan
den är ett mycket bra sätt och där går
det framåt. 2005 skrevs åtta pressmed
delanden från hela domstolsväsendet
i Sverige, 2015 var vi uppe i nästan
300, säger Fredrik Bohlin.

En annan viktig aspekt i samman
hanget är att skriva klarspråk. I en
fungerande demokrati måste domar
vara begripliga även för dem som inte
är jurister, men ofta används en svår
tillgänglig kanslistil och ålderdom
liga uttryck som gör texterna onödigt
krångliga.
– Det beror på att skribenterna
oreflekterat tar efter ett förlegat jur
idiskt fackspråk i gamla mallar när de
utformar sina texter. Man tror också att
ett sådant språk är nödvändigt för att
sätta sig i respekt och visa att man kan
sitt ämne, skriver Fredrik Bohlin i en
essä om språkets utformning.
Svenska domstolar har inte heller
legat i framkant när det gäller digita
liseringen. Där finns mycket att för
bättra.
– Varje domstol har en egen webb
plats och borde använda den mer än
i dag, exempelvis när det handlar om
att tillhandahålla information om
uppmärksammade mål. Domstolarna
kan också fundera på hur de kan öka
sin närvaro på sociala medier, säger
Fredrik Bohlin.

Läs på sidan 56 hur systemet
med mediedomare skulle
kunna fungera även i Finland.
Artikeln på svenska i webbtidningen
på adressen www.lakimiesuutiset.fi
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Mökit

Vapaat viikot Lakimiesliiton mökeissä, kevät 2017

TUNTURINLAKI

TUOMARINTUPA

VUOSSELI

Ruka Tuomarintupa (la–la)

Levi, Tunturinlaki 1 (la–la)

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

Viikko

Pvm

Vuokra/€

Viikko

Pvm

Vuokra/€

19

06.05.–13.05.

250

21

20.05.–27.05.

250

Viikko

Pvm

Vuokra/€

22

27.05.–03.06.

250

18

29.04.–06.05.

500

20

13.05.–20.05.

350

25

17.06.–24.06.

400

26

24.06.–01.07.

400

20

13.05.–20.05.

250

21

20.05.–27.05.

250

22

27.05.–03.06.

250

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

GOLF RESORT
Vierumäki Golf Resort
(allergiahuoneisto, ei saa viedä
lemmikkieläimiä)

LOMA-AIKA

Viikko

Pvm

Päivät

Vuokra/€

19

09.05.–12.05.

ti–pe

330

20

12.05.–16.05.

pe–ti

480

20

16.05.–19.05.

pe–ti

330

21

19.05.–23.05.

ti–pe

500

21

23.05.–26.05.

pe–ti

350

22

26.05.–30.05. pe–ti

500

22

30.05.–02.06. ti–pe

350

SUOMEN LAKIMIESLIITOLLA on jäsenten käyttöön edulliseen jäsenhintaan
kaksi lomahuoneistoa Levillä ja Rukalla sekä kolme Vierumäellä. Lapin mökeissä vuokraan s isältyy 2
 hissilippua/mökki ja Vierumäen Loma-aika- ja Paavonkangas-mökeissä
4 golf-pelioikeutta. VierumäenGolf Resort -huoneiston vuokraan sisältyy 2 peli
oikeutta alennetulla green fee - hinnalla. Kaikissa näissä kohteissa sinua odottavat
viihtyisät tilat ja monipuoliset h
 arrastusmahdollisuudet. Mökit on varusteltu 6–8 henkilölle. Osa Vierumäen mökkiviikoista on varattavissa myös ajalle perjantai–tiistai ja
tiistai–perjantai. Lisätietoja mökeistä ja tiedot syksyn 2017 vapaista mökki
viikoista: www.lakimiesliitto.fi > jäsenelle > mökit.
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Vierumäki Loma-aika
Viikko
Pvm
Päivät Vuokra/€
18
02.05.–05.05. ti–pe
310
19

09.05.–12.05.

ti–pe

310

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

Tarkemmat tiedot ja esittely
lomamökeistä:
www.lakimiesliitto.fi

PÄIVITÄ VERKOSSA

kirja
Tilaa

• yhteystietosi
• työpaikkatietosi
• sähköpostiosoitteesi

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

TAPAHTUMAT
Urakoulutukset
Kevään 2017 Urakoulutuksia ►s. 30
16.5.2017 Seniorien tutustumismatka Anjalan
kulttuuri- ja teollisuushistoriaan

OIKEUDEN
NÄYTTÄMÖT
–kuvallisuus lainkäytössä
Teos tarjoaa mahdollisimman monipuolista
tietoa sekä maamme että eri ulkomaiden
oikeuslaitoksen visuaalisesta kulttuuriperinnöstä
ja symboliikasta aina varhaisimmista ajoista
nykypäivään.Kirja on tuotettu Valtion
taidemuseon (nyk. Suomen Kansallisgalleria)
ja Suomen Lakimiesliiton yhteistyönä.

192 sivua
Hinta ainoastaan 35 €

35 €

Tyylikäs, arvokas teoskokonaisuus
huomattavan edullisesti.

Tilaa osoitteesta
auli.lehtonen@lakimiesliitto.fi

Lakimiesillat
Tule kuulemaan ajankohtaiset kuulumiset Lakimiesliitosta
ja viettämään mukava ilta alueesi kollegojen kera. Lahti
4.5. Oma Säästöpankki; Rovaniemi 9.5. Kulttuuritalo
Wiljami; Kuopio 11.5. Lignell & Piispanen; Hämeenlinna
19.5. Wisahovi; Pääkaupunkiseutu 6.6. Tulossa:
Lappeenranta, Jyväskylä, Joensuu, Tampere, Pori,
Kouvola.
6.6.2017 Pääkaupunkiseudun kesätapahtuma
Finnkino Tennispalatsi ja Sokos Hotelli Presidentti ►s. 18
Valmistujaisjuhlat
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.
8.7.2017 Lakimiesliiton kesätapahtuma
Ruissalo, Turku ►s. 24
2.9.2017 Vara- ja Oikeusnotaariliitto ry:n
kesätapahtuma
Turun Linna, Kokoontuminen klo 11.30 sisäpihalla
6.10.2017 XLV Lakimiespäivä
Finlandia-talo, Helsinki ► s. 26 ja 72
Tapahtumista tarkemmin:
www.lakimiesliitto.fi/tapahtumat

SUOMEN LAKIMIESLIITTO –
FINLANDS JURISTFÖRBUND ry
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Emma Niemistö
Asianajotoimisto
Merilampi Oy

Nelli Ritala
Asianajotoimisto
Merilampi Oy

Outi Tähtinen
Jenni Heurlin
Asianajotoimisto
Asianajotoimisto
DLA Piper Finland Oy DLA Piper Finland Oy

Jasmin Väisänen
Asianajotoimisto
Pro Juridica Oy

Heini Wiik-Blåfield
Asianajotoimisto
Merilampi Oy

Jemina Timonen
JuriNet
Helsingin toimisto

Tommi Pietilä
Asianajotoimisto
DLA Piper Finland Oy

Josefin Strömberg
Asianajotoimisto
DLA Piper Finland Oy

Juuso Tuppurainen
Asianajotoimisto
Pro Juridica Oy

Niko Värttiö
Asianajotoimisto
Alfa Oy (Tampere)

Aino-Kaisu Renko
Asianajotoimisto
Pro Juridica Oy

Mårten Willamo
Bird & Bird LLP

Johanna Toiviainen
Asianajotoimisto
Pro Juridica Oy

Nimityksiä-palstan tekstit ja värikuvat (valkoisella taustalla) toimitetaan lomakkeella
osoitteessa www.lakimiesliitto.fi tai sähköpostitse auli.lehtonen@lakimiesliitto.fi
viimeistään 15.5.2017 mennessä. Julkaistuista kuvista veloitamme käsittelykuluina
35 euroa/kpl. Numero 4/17 ilmestyy 14.6.2017. Toimitus pidättää oikeuden tekstin
muokkaamiseen ja lyhentämiseen tarvittaessa.

KORKEIMMAT OIKEUDET
Korkeimman hallinto-oikeuden ma. oikeusneuvokseksi AA, Senior Counsel, OTK, VT
Leena Annikki Romppainen virkasuhteeseen
15.5.2017–30.4.2018.

HOVIOIKEUDET
Vaasan hovioikeuden hovioikeudenneuvoksiksi
ma. HON, visk. Timo Jaakko Saranpää,
ma. HON, AA Mika Pekka Kinnunen 1.3.2017,
KäT Anne Maria Moilanen 1.8.2017 sekä
HON Juhani Kalervo Laurinolli 1.6.2017 lukien.

HALLINTO-OIKEUDET
Vaasan hallinto-oikeuden hallinto-oikeustuomariksi
ma. HaOT, HaOSiht Linda Michaela Strömman.
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Marko Lounatmaa
Asianajotoimisto
Alfa Oy (Tampere)

Turun hallinto-oikeuden hallinto-oikeustuomareiksi
ma. HaOT, HaO esitt. Seija Kaarina Kaijanen,
ma. HaOT, HaO esitt. Katja Maria Sorsimo,
ma. HaOT, HaO esitt. Marja Kaarina Peltoniemi ja
ma. HaOT, HaO esitt. Anna Veronica Storträsk.
Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden hallinto-oikeus
tuomariksi ma. HaOT, HaO esitt. Riitta Liisa Arjas
1.4.2017 lukien.
Helsingin hallinto-oikeuden hallinto-oikeustuomareiksi
HaOT Maarit Virginia Alhonnoro,
ma. HaOT, HaO esitt. Eve Johanna Saarikoski,
ma. HaOT, HaO esitt. Jussi Pentti Huttunen ja
ma. HaOT, HaO esitt. Elina Anneli Halimaa
1.4.2017 lukien.

KÄRÄJÄOIKEUDET
Satakunnan käräjäoikeuden laamanniksi käräjäoikeuden
laamanni Jorma Tapani Väyrynen 1.6.2017 lukien.
Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeuden käräjätuomariksi
KäT Tapani Kalervo Ojala.
Kymenlaakson käräjäoikeuden käräjätuomariksi
ma. KäT, KiS Mikko Juhani Koli 1.3.2017 lukien.

Liikenne- ja viestintäministeriön neuvottelevaksi
virkamieheksi OTM Johanna Tuohino 6.3.2017 lukien.
Valtioneuvostonkanslian ma. hallitussihteeriksi
OTK Marja-Leena Härkönen 25.4.2017–15.8.2018.
Oikeusministeriön lainvalmisteluosaston julkisoikeuden yksikön
lainsäädäntöneuvokseksi EU-erityisasiantuntija,
VT Anu Piritta Talus 1.5.2017–30.4.2022.

ASIANAJO- JA LAKIASIAINTOIMISTOT
Keski-Suomen käräjäoikeuden käräjätuomareiksi
KäT Ritva Liisa Ilona Hiltunen ja
KäT Terhi Marika Kettunen 1.5.2017 lukien.
Helsingin käräjäoikeuden käräjätuomareiksi
KäT Ismo Eino Juhani Räty, KäT Aino Helena Valkama
ja KäT Maria Irene Ahlström 1.5.2017 lukien.
Vantaan käräjäoikeuden käräjätuomariksi ma. KäT, HO esitt.
Johanna Marjatta Helminen 1.4.2017 lukien.

Asianajotoimisto Merilampi Oy:n osakkaaksi
kutsuttuna AA, DI Emma Niemistö (kuva) 1.2.2017,
Associate -lakimiehiksi OTM Nelli Ritala (kuva) ja
OTM, YTM Heini Wiik-Blåfield (kuva).
JuriNet Helsingin toimiston lakimieheksi
OTM Jemina Timonen (kuva) 6.3.2017 lukien.
Asianajotoimisto Alfa Oy:n (Tampere) lakimiehiksi
VT, MBA Marko Lounatmaa (kuva) 16.3.2017 ja
OTM Niko Värttiö (kuva) 3.4.2017 lukien.

Pohjanmaan käräjäoikeuden käräjätuomariksi ma. KäT,
HO esitt. Andreas Christopher Wilhelm Uthardt
1.4.2017 lukien.

HPP Asianajotoimisto Oy:n Associateksi
VT Maija Ahtiainen 1.2.2017 lukien.

Espoon käräjäoikeuden käräjätuomariksi
ma. KäT, HO esitt. Camilla Pia Isabell Rauma-Sehm
1.4.2017 lukien.

Borenius Asianajotoimisto Oy:n Counseleiksi
LL.M. Sha Wang 13.2.2017 ja OTK, VT, eMBA, Ari Syrjäläinen
6.2.2017 lukien.

ERITYISTUOMIOISTUIMET

Properta Asianajotoimisto Oy:n osakkaaksi
AA, OTL Ville Laine 13.2.2017 lukien.

Markkinaoikeuden markkinaoikeustuomariksi
ma. EsittN, MaOT Pasi Jaakko Yli-Ikkelä.

SYYTTÄJÄLAITOS
Kihlakunnansyyttäjäksi KiS Ville Urpomäki 1.4.2017
ja ma kihlakunnansyyttäjäksi VT Mira Vanhatalo
1.3.–31.8.2017.
Lapin syyttäjänviraston kihlakunnansyyttäjiksi
Matti Lukkarila ja Henna Väyrynen (Kemi) 1.4.2017 lukien
sekä Jane Iisakka (Rovaniemi) 1.5.2017.
Itä-Uudenmaan syyttäjänviraston kihlakunnansyyttäjiksi
Annukka Juntunen ja Piia Vikki (Järvenpää) sekä
Emilia Ilander ja Virva Ylén (Vantaa) 1.5.2017 lukien.

Bird & Bird LLP:n osakkaaksi kutsuttuna ja nimitettynä toimiston
pohjoismaisen yritysjärjestelyryhmän johtoon (Head of Nordic
Corporate Group) AA Mårten Willamo (kuva) 20.3.2017 lukien.
Asianajotoimisto DLA Piper Finland Oy:n osakkaaksi kutsuttuna
AA, VT Outi Tähtinen 6.2.2017, lakimiehiksi OTM Jenni Heurlin
(kuva) 24.1.2017, OTM, VT Tommi Pietilä (kuva) 16.1.2017 ja
Senior Associateksi AA, OTM Josefin Strömberg (kuva) 9.1.2017.
Asianajotoimisto Pro Juridica Oy:n osakkaaksi
ja toimiston esimieheksi AA Juuso Tuppurainen (kuva),
lakimiehiksi AA Aino-Kaisu Renko (kuva) ja
AA, VT Johanna Toiviainen (kuva) 1.4.2017 (Jyväskylä)
sekä OTM Jasmin Väisänen (kuva) 1.3.2017 (Oulu).

VALTION JA KUNTAIN HALLINTO
Työ- ja elinkeinoministeriön hallitusneuvokseksi
OTM Virve Karoliina Haapajärvi ja hallitussihteeriksi
OTM Nina Carita Santaharju 1.3.2017 lukien.

ELINKEINOELÄMÄ
Renor Oy:n lakimieheksi OTM Emilia Riikonen 13.2.2017 lukien.
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LAKIMIEHET JA SUOMEN
ITSENÄISTYMINEN
Suomen Lakimiesliitto ja Lakimiesuutiset
juhlistavat satavuotiasta Suomea. Tämän
kunniaksi aloitamme tässä numerossa
juttusarjan, jossa kerrotaan lakimiesten
merkityksestä itsenäiselle Suomelle.
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Kuva: Heinonen Eino, Helsingin kaupunginmuseo

Kesäkuussa 1950
vietetyssä Helsingin
400-vuotisjuhlassa
kaupungin historiaa
esittelevässä
juhlakulkueessa vuosi 1917
koostui Suomen lippuja
kantavista henkilöistä.

teksti HEIKKI HALILA kuvat MUSEOVIRASTON KUVAKOKOELMAT JA HELSINGIN KAUPUNGINMUSEO

Identiteetin
ja historian luomista
Venäjän keisari Aleksanteri I oli Por
voon maapäivillä kuvaannollisesti
korottanut Suomen kansakuntien
joukkoon. Tämä valtioteko oli tieten
kin erittäin merkittävä Suomen histo
riassa. Suuriruhtinaskunnan hallinnon
järjestäminen autonomian pohjalle ja
vanhan Suomen palauttaminen vai
kuttivat ratkaisevasti siihen, millainen
Suomi oli sata vuotta myöhemmin,
mutta itsenäistä Suomea ei tuolloin
tavoiteltu tai ennakoitu. Lakimiehillä
ei ollut tässä prosessissa avainroolia.
Suomelle piti asemansa vuoksi ja
kansallisuusaatteen merkeissä ryh
tyä luomaan identiteettiä ja histo
riaa. Niiden tekijöinä olivat ennen

Eduskuntavaalien
äänestystilaisuus Hanhon
kansakoululla Ruovedellä
3.7.1916. Eduskuntavaalien
perusteella muodostettiin
Tokoin senaatti.

Kuva: J. H. Aho, Museovirasto

okainen sukupolvi kirjoittaa
uudelleen historiansa. Suomi oli
julistautunut vuonna 1917 itse
näiseksi, ja seuraavana vuonna
oli käyty sisällissota, jossa kapina
kukistettiin ja jossa vapaussodalle
tyypillisellä tavalla karkotettiin
maasta vieraan vallan sotaväki. Suo
men itsenäisyys haluttiin ymmärret
tävistä syistä nähdä pitkän kehityskaa
ren tuloksena. Sittemmin on puhuttu
vähätellen ja ylilyönteihinkin syyl
listyen niin vuoden 1917 kurkistus
aukosta kuin itsenäistymisen suuresta
kertomuksesta.
Ruotsin valtakunnan itäalueen
edustajat saivat jo vuonna 1362 osal
listua kuninkaanvaaliin. 1700-luvulla
oli pieniä ryhmiä, jotka haaveilivat
Suomesta puskurivaltiota Venäjän ja
Ruotsin väliin. Oikeutetusti voidaan
puhua siitä, mitä Suomessa Ruotsin
vallan aikana tapahtui, vaikkei ”Suo
mea tuolloin vielä ollutkaan”, niin kuin
romaanitrilogiassa Täällä pohjantähden alla sanotaan. Käsite Ruotsi-Suo
mesta on kuitenkin jälkikäteen synty
nyt ja liioitteleva ainakin lakimiehen
näkökulmasta. Mitään valtioliittoa tai
kaksoismonarkiaa ei ollut.

Ensimmäisestä maailmansodasta
oli se hyöty, että lyhyeksi ajaksi
aukeni ikkuna, jolloin Suomi saattoi
itsenäistyä.
kaikkea Snellman, Runeberg, Lönn
rot ja Topelius mutta eivät lakimiehet.
Tuolloin rakentui suomalainen kansa
kunta. Paljon myöhemmin lakimies
ten kuten Leo Mechelinin rooli tuli
yhä tärkeämmäksi suuriruhtinaskun
nan hallinnossa, politiikassa ja oikeus
taistelussa. Suomalaiset juristit olivat
jakautuneet kahteen ryhmään, perus
tuslaillisiin ja vanhasuomalaisiin. Niin
kuin J.K. Paasikivi sittemmin totesi,
edellisen ryhmän ideologit olivat laki
miehiä ja jälkimmäisen historiantut
kijoita. Moni muukin lakimies kuin
Svinhufvud karkotettiin maasta ja vielä
useampi menetti virkansa ja saattoi
joutua vankeuteen.
Juhlapuheissa voidaan sanoa, että
suomalaiset heräsivät sortovuosina
tajuamaan sen, mitä itsenäisyysjulis
tuksessa sittemmin komeasti sanottiin:
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Fritz Wetterhoff

Suomen kansa tuntee syvästi, ettei se
voi täyttää kansallista ja yleisinhimil
listä tehtäväänsä muuten kuin täysin
vapaana. Kysymys oli ensimmäiseen
maailmansotaan asti kuitenkin auto
nomian puolustamisesta.
Paasikivi on kirjannut muistel
miinsa vuonna 1911 käymänsä kes
kustelun kahden muun lakimiehen,
P.E. Svinhufvudin ja Jonas Castre
nin kanssa. Svinhufvud oli yhtäkkiä
tokaissut: ”Tämä elämä ei mene. Me
tuhoudumme, ellemme pääse Venä
jästä eroon”. Paasikivi kysyi, miten luu
let meidän pääsevän Venäjästä eroon.
Svinhufvud ei sitä osannut sanoa,
mutta yhdellä tai toisella tavalla sen
täytyisi hänen mukaansa tapahtua.
Suomen itsenäistymiseen ei uskottu
naapurimaassakaan. Ruotsin entinen
ulkoministeri Albert Ehrensvärd kir
joitti kesällä 1915, että Suomen ole
massaolo itsenäisenä valtiona voidaan
ajatella mahdolliseksi vasta siinä maa
ilmassa, jossa sudet ja lampaat sovussa
käyvät laitumella keskenään. Tätä lau
sumaa akateemikko Eino Jutikkala
käytti usein keskusteluissa. Suomi ei
olisi voinut itsenäistyä ilman ensim
mäistä maailmansotaa ja Venäjän val
lankumousta eikä saavuttaa tosiasial

Kuva: Museovirasto

Suomen
itsenäis
tymiseen
selkeimmin
tähdännyt
liike oli
jääkäriliike.

Kuva: Daniel Nyblin, Museovirasto

Kuva: Wertheim A., Museovirasto

Nuori jääkäri Harald Öhquist

Presidentti K.J. Ståhlberg

lista suvereniteettia ilman eri puolilla
sotineiden Venäjän ja Saksan häviötä.
Omiakin toimia silti tarvittiin.

Suomi itsenäistyi
vahingossa ja sattumalta
Tapana on sanoa, ettei sodasta ole kos
kaan mitään hyötyä. Ensimmäisestä
maailmansodasta oli se hyöty, että
lyhyeksi ajaksi aukeni ikkuna, jolloin
Suomi saattoi itsenäistyä. Tässä pro
sessissa oli lakimiehillä tärkeä rooli.
Kiintoisaa on myös palauttaa mieliin
katkelma ensimmäisen maailman
sodan vaikutusvaltaisimman sotilaan
kenraali Erich Ludendorffin muistel
mista: ”Ainoa hyöty ensimmäisestä
maailmansodasta oli Suomen itsenäis
tyminen”. Suomi itsenäistyi professori
Maria Lähteenmäen sanoin vahin
gossa ja professori Markku Kuisman
sanoin sattumalta.
Suomen itsenäistymiseen selkeim
min tähdännyt liike oli jääkäriliike.
Sen merkittävänä katalysaattorina oli
lakimies, asianajaja Fritz Wetterhoff.
Jääkäripataljoonaan lähtivät juristi,
tuleva kenraali Harald Öhquist ja sodan
jälkeen lainlukunsa päätökseen saanut
kenraali Einar Mäkinen. Kuten tun
nettua K.J. Ståhlberg vastusti jääkäri

liikettä samoin kuin tietysti kenraali
Gustaf Mannerheim. Paasikivi oli mui
den vanhasuomalaisten tavoin lakan
nut olemasta Venäjään päin lojalisti.
Myöhemmin hän oli sanonut kannat
taneensa jääkäriliikettä, jota hän ei
kuitenkaan voinut pankin pääjohtajaasemansa vuoksi tukea. Kuulustelui
hin oli hänkin tässä asiassa joutunut.
Venäjän maaliskuun vallankumo
uksen jälkeen oli Suomessa keskeisellä
sijalla parin vuoden ajan ongelma kor
keimman vallan käyttäjästä, siis oikeu
dellinen kysymys. Syntyi uusi jako akti
visteihin ja lojalisteihin (realisteihin).
Tuomo Polvisen sanoin molemmilla
oli omat juridiset eksponenttinsa
(lojalisteilla Hermanson ja Wrede ja
aktivisteilla Erich ja Åkesson), mutta
ensisijaisena arviointiperusteena oli
kummallakin taholla poliittinen tar
koituksenmukaisuusharkinta, joka sit
ten etsiytyi soveliaaksi katsottuun juri
diseen muottiin. Lopullinen tavoite oli
suvereeni itsenäisyys, mutta menette
lytavoista kiisteltiin, niin myös edus
kunnan hajotuksen (perustus)lain
mukaisuudesta. Tokoin senaatissa
asioita joutuivat hoitamaan vaikeissa
oloissa mm. tulevat lakimiespääminis
terit, tuolloin vielä nuorehkot Väinö
Tanner ja Antti Tulenheimo.

Vuonna 1917 Ståhlbergilla oli tärkeä
rooli perustuslakikomitean puheen
johtajana ja Paasikivellä venäläis-
suomalaisen valtiollisia välejä selvit
tävän neuvottelukunnan suomalaisena
vetäjänä. Lakimiestutkinnon suoritta
neet virkamiehet K.G. Idman ja Antti
Hackzell tekivät Pietarissa merkittävää
työtä suomalais-venäläisten suhteiden
selvittämisessä ministerivaltiosihteeri
Carl Enckellin apuna.
Itsenäistymistä varjosti venäläisen
sotaväen jääminen maahan. Vain jouk
kojen kurittomuus esti bolsevikkeihin
liittynyttä eversti M.S. Svetsnikovia

Svinhufvudin
itsenäisyys
senaatin
yhdestätoista
jäsenestä
oli lakimiehiä
viisi.

Itsenäisyyssenaatti. Pöydän
päässä P.E. Svinhufvud, muut
jäsenet vasemmalta oikealle
E.Y. Pehkonen, J. Arajärvi, A.
Castrén, J. Castrén, E.N.Setälä,
pöydän toisella puolella
K.Kallio, O.Talas, H. Renvall,
O.Frey, O.W. Louhivuori.

Kuva: Eric Sundström, Museovirasto

Rohkeiden
miesten senaatti

toimimasta tehokkaasti punakaar
tin tukena. Suomen asiaan vaikutti
vat merkittävästi Saksan ja Venäjän
rauhanneuvottelut ja Brest-Litovskin
rauhansopimus. Kannattaa tutustua
Heikki Ylikankaan tiiviiseen artikke
liin Mitä sotaa Suomessa 1918 käytiin?
(Lakimies 2013).
Aikanaan merkittävän testamentti
lahjoituksen Suomalaiselle Lakimies
yhdistykselle tehneen Idmanin muis
telmateos vuodelta 1953 Maamme
itsenäistymisen vuosilta on yhä kiin
nostava lukukokemus. Idmanin oli
Svinhufvudin mukana hankkimassa
Leniniltä itsenäisyyden tunnustamis
asiakirjaa. Paasikivi tunnusteli Skan
dinavian maissa Svinhufvudin suulli
sen toimeksiannon perusteella Suomen
itsenäisyyden hyväksymisen mahdol
lisuutta jo ennen itsenäisyysjulistuk
sen antamista.
Svinhufvudin itsenäisyyssenaatin
yhdestätoista jäsenestä oli lakimie
hiä viisi: prokuraattori Svinhufvudin
lisäksi molempien oikeuksien tohtorit
Alexander Frey, Heikki Renvall ja Onni
Talas sekä pormestari Arthur Castrén.
Senaattia on kutsuttu rohkeiden mies
ten senaatiksi. Vastuun ottaminen tuli
merkitsemään asianomaisille myös
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Kuva: Albin, Museovirasto

tavalla. Senaattori ja aktivisti Heikki
Renvall ja oopperalaulaja Aino Ackté
olivat eniten Suomen itsenäisyyden
puolesta toiminut aviopari.
Viimeistään bolsevikkivallan
kumouksesta alkaen oli vallankumouk
sen uhka tullut Suomessa todelliseksi.
Tämä vaikutti merkittävästi itse
näistymisprosessiin ja Svinhufvudin
senaatin toimintaan. Kysymys ei ollut
(enää) torpparivapautuksesta tai kun
nallislaeista, joiden toteutuminen oli jo
varmaa, vaan monista tekijöistä käyt
tövoimaa saaneesta vallananastuk
sesta käyttäen kansanvaltuuskunnan
johtajien omaa ilmaisua. Ikuinen kysy
mys on, olisiko se voinut onnistua heti
bolsevikkikaappauksen jälkeen toteu
tettuna. Kapinassa oli mukana vain
kourallinen lakimiehiä. Merkittävät
sosialidemokraattiset lakimiehet kuten
Väinö Tanner ja Väinö Hakkila eivät
olleet siinä osallisena.

Tärkeä ja kunniakas rooli

Heikki Renvallin
ja Aino Ackten
hääkuva vuodelta
1901. Renvall johti
Vaasan senaattia
talvella 1918.
Osallistuminen
passiiviseen
vastarintaan
katkaisi lupaavan
yliopistouran.
Sata vuotta sitten
lakimieseliitti oli
aktiivinen myös
politiikassa
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välitöntä hengen vaaraa. Päätöksiä piti
tehdä epävarmoissa oloissa tietämättä
niiden vaikutuksia.
Moni oli kieltäytynyt senaattorin teh
tävästä, ja usea lakimiespoliitikko kuten
R.A. Wrede ja K.J. Ståhlberg vastusti
itsenäisyysjulistuksen antamista ja siten
nopeaa etenemistä. Aloite oli niillä, joita
kutsuttiin itsenäisyysmiehiksi ja jotka
saattoivat sittemmin lukea itsensä his
torian voittajiin. Kun uusi aika vaati
myöhemmin uusia ihmisiä ja olot oli
vat muuttuneet, moni aktivisti katke
roitui ja katsoi, että saavutukset oli tehty
tyhjiksi. Tämä oli sittemmin yksi syy
Lapuan liikkeen syntyyn.
Itsenäisyyden ja sen henkisen poh
jan kuten Suomen tunnetuksi tekemi
sen hyväksi voitiin vaikuttaa monella

Mikä sitten oli lakimiesten vaikutus
Suomen itsenäistymisessä? Vastaus
riippuu siitä, tarkastellaanko asiaa
joulukuun 6. päivän 1917 kurkistus
aukosta vai pitkäaikaisemman pro
sessin kautta. Suomessa oli valtiol
lisen itsenäistymisen aikoihin runsaat
1300 lakimiestä. Lakimieskunta ei ollut
yhtenäinen eikä toiminut yhtenäisesti.
Lakimiehet olivat kuitenkin toimineet
tavalla, joka oli luonut pohjaa ja edel
lytyksiä Suomen itsenäistymiselle, ja
monen lakimiehen toiminta oli ratkai
sevina viikkoina hyvinkin keskeinen.
Vaikka Suomessa oli vuonna 1918
kansallinen murhenäytelmä, jonka sel
vittelyihin lakimieskunta pääosiltaan
joutui, Suomi kehittyi siihenastisen
historiansakin kautta oikeusvaltiona
ja demokratiana kestävämmällä tavalla
kuin muut ensimmäisen maailmanso
dan jälkeen itsenäistyneet maat. Itse
näisyyden saavuttaminen ja sen säi
lyminen jo sadan vuoden ajan ei ole
vähäinen asia. Lakimiehillä on ollut
tässä tärkeä ja kunniakas rooli.

teksti ALISA KETTUNEN | kuva TOMMI TUOMI

Jesse Viljanen, associate, HPP Asianajotoimisto Oy
Lakimies Jesse VIljanen on erikoistunut ympäristöoikeuteen. Hänet valittiin viime vuoden
lopulla myös Lakimiesliiton hallitukseen uutena jäsenenä.

Millainen on lakimies
vuonna 2050?
Työskentelytavat ovat varmasti
erilaiset ja sääntelyn määrä
suurempi, mutta asian kannalta olennaisen ongelman
tunnistaminen ja ratkaiseminen
pysynevät hyvin samanlaisena.

Opiskelijavaput ovat takana –
miten juhlit vappua
tänä vuonna?
Todennäköisesti varsin perinteiseen
tapaan. Vappuaattona Pykälässä järjestetään päivällä Wappuboolit, joihin on
perinteisesti osallistunut myös valmistuneita. Mantan lakitus, ruokailu hyvällä
kaveriporukalla, piipahtaminen vanhempieni veneellä ja toivottavasti aurinkoisesta vappupäivästä nauttiminen
aamusta alkaen Kaivopuistossa.

Toimit liiton hallituksessa.
Mitä siellä teet?
Vastuullani on liiton opiskelijavaliokunta, OVK, joka käsittelee ja vaikuttaa opiskelijoiden edunvalvontaan liittyviin kysymyksiin niin opiskelu- kuin
työelämänkin osa-alueilla. OVK:n
kautta saan tuotua myös opiskelijoita
eli tulevaisuuden juristeja koskettavia
asioita liiton hallituksen tietoon.

Kolme asiaa, joita
ilman et pärjäisi.

Miksi sinusta tuli lakimies?
En tarkkaan tiennyt, mitä haluan
tehdä ja lakimiehen koulutus mahdollistaa uran monenlaisten asioiden
parissa. Mikään muu ala ei myöskään tuntunut yhtä omalta. Lisäksi
olen aina ollut kiinnostunut siitä,
mitä minä tai joku muu saa tehdä eli
miten elämän peliä pelataan sääntöjen mukaan.

Aurinko: pienikin hetki auringossa piristää kummasti.
Ystävät: ilman ystäviä ei elämässä pötki pitkälle.
Oma aika: elämä on joskus niin
hektistä, että välillä on tarve
varata aikaa ihan vain itselleen.
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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.

Valtioneuvoston kanslia on liittänyt XLV Lakimiespäivän Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden 2017 ohjelmaan.

