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Alkuperäiskansana saamelaisille on turvattu perustuslaissa omaa kieltään ja kulttuuriaan koskeva itsehallinto saamelaisten kotiseutualueella.
Vuodesta 1996 itsehallinnon toteutuksesta on vastannut saamelaiskäräjät. Saamelaiskäräjävaalit toimitetaan joka neljäs vuosi, seuraavan kerran vuonna 2019. Äänioikeutettuja ovat ne saamelaiset, jotka on merkitty
saamelaiskäräjien vaaliluetteloon. Äänioikeutetut saamelaiset ovat myös
vaalikelpoisia ja voivat asettua vaaleissa ehdokkaiksi.
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Kilpailuoikeus 2017
21.–22.9., Helsinki

Richard Whish, John Ratliff

Kilpailuoikeus 2017 -seminaari tarjoaa korkeatasoisia kotimaisia ja ulkomaisia
puheenvuoroja kilpailuoikeuden alaan kuuluvista ajankohtaisimmista aiheista.
Seminaarin ohjelmassa muun muassa:
•
•
•
•
•

Kilpailuasioiden tila tänään ja näkemyksiä tulevaisuudesta
Näkökulmia kilpailulain uudistamiseen
Viimeaikainen kotimainen ratkaisukäytäntö
– KKV:n, MO:n ja KHO:n tuoreimpia ratkaisuja
Ajankohtaista yrityskauppavalvonnasta
Mitä jokaisen kilpailujuristin tulee tietää
julkisista hankinnoista / uudesta hankintalaista?

Puhumassa myös ulkomaiset huiput:
•
•

Honorary Queen’s Counsel, Emeritus Professor Richard Whish,
King´s College London
Partner John Ratliff, WilmerHale, Brussels

Lakimiesliiton jäsenet ja julkinen sektori 930 € (norm. 1 240 €)

Palautetta aiemmista seminaareista:
”Aiheet olivat ajankohtaisia ja mielenkiintoisia,
puhujat olivat hyviä esiintyjiä”.
”Yllättävän paljon hyviä kansainvälisiä puhujia.
Kaikki ulkomaiset puhujat olivat hyviä ja aiheet
ajankohtaisia ja mielenkiintoisia. Myös kotimaisten
puhujien esitykset olivat hyviä ja kattavia
läpikäyntejä tärkeimmistä kehityksistä.”
”Sisältö oli myydyn otsikon mukainen ja siitä sai
kuulijana paljon irti.”
”Esiintyjät olivat todella kokeneita, asiantuntevia,
hyviä ja selkeitä esiintyjiä. Esitykset etenivät
johdonmukaisesti, taukoja oli sopivasti. Laadukas
kokonaisuus.”

LAKIMIESLIITON KOULUTUS

Tuula Linna

David Fletcher

Sirpa Piiroinen, Petteri Uoti, Markus Äimälä

VELKOJANA
ULOSOTTOASIASSA 12.9.

CONTRACT DRAFTING
IN ENGLISH 21.9.

Ulosoton tuloksellisuuden kannalta
velkojan omalla toiminnalla saattaa
olla suuri merkitys. Seminaarissa
perehdymme ulosottovelkojan
asemaan monesta eri näkökulmasta.
Aamupäivän teemat liittyvät ulosottoperusteeseen ja iltapäivällä selvitetään
ulosottovelkojan käytännön keinoja.
Lisäksi tarkastellaan vanhentumisen
katkaisemista.

This course will offer useful tips on
contract drafting techniques and
common pitfall, useful materials that
can be used as a basis for drafting
contracts and guidance on differences
between the common law and
Finnish systems of contract law and
the implications for negotiating and
contract-drafting.

LIIKETOIMINNAN LUOVUTUKSEN
VAIKUTUKSET TYÖ- JA
VIRKASUHTEISIIN 10.10.

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

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

Liikkeenluovutus, ei edes liikkeenluovutus vai uusi
liike? Milloin yritysjärjestely on liikkeenluovutus?
Erilaiset yritysjärjestelyt ja toimintojen ulkoistaminen
vaativat erityistä työoikeudellista asiantuntemusta
edellyttäviä ratkaisuja. Seminaarissa käsitellään
kysymyksiä, jotka nousevat esille ennen erilaisia
uudelleenjärjestelyjä ja niiden jälkeen.
Lakimiesliiton jäsenet ja julkinen sektori 547,50 €
(norm. 730 €)

Hintoihin lisätään alv 24 % Oikeudet muutoksiin pidätetään.

lakimiesliitonkoulutus.fi

Prosessaajan
tietopaketti:
0 € / 2 viikkoa
Tilaa nyt
etu.almatalent.fi/ratkaisut

Ammattilaisena tarvitset työssäsi ajantasaista, relevanttia ja ehdottoman
paikkansapitävää tietoa. Meillä on palvelukokonaisuus, joka tarjoaa kaiken
tarvitsemasi tiedon.
Nyt saat Prosessaajan tietopaketin heti käyttöösi 2 viikoksi 0 eurolla.
Paketti sisältää nämä päivittyvät digituotteet:
Fokus KKO:n ratkaisut kommentein
Verkkokirjahylly Rikos- ja prosessioikeus
Suomen Laki -hakupalvelu

etu.almatalent.fi/ratkaisut

PÄ Ä K I R J O I T U S

Kysy lakimieheltä -tapahtuma rantautuu syyskuussa suuriin kaupunkeihin. Kuka tahansa
voi kysyä katutapahtuman aikana päivystäviltä
lakimiehiltä juridiikkaan liittyvistä asioista.
JORE TILANDER
Lakimiesliiton toiminnanjohtaja

Vilkas vuosi ja lisää luvassa
LAKIMIESLIITTO ON KIERTÄNYT pitkin
kevättä ympäri Suomea ja vähän ulkomaillakin.
Lakimiesiltoja on järjestetty Lapista Brysseliin,
missä vain liittomme jäseniä asuu ja työskentelee.
On ollut mukavaa seurata, kuinka suuri kiinnostus liittoa kohtaan on. Kiinnostus näkyy myös
siinä, että saimme lukuisia hakemuksia Lakimiesliiton valiokuntatoimintaan. Hakijoita on enemmän
kuin valiokuntapaikkoja, mutta haluamme toivottaa jokaisen toiminnasta kiinnostuneen lämpimästi
mukaan lakimiesliiton toimintaan muilla keinoin.
Lakimiesliitto on suuri tapahtumien ja koulutuksien järjestäjä. Tänä vuonna olemme jo ehtineet
järjestää noin 60 tilaisuutta ja lisää on luvassa.
Turun Ruisrock on odotettu kesätapahtuma,
jota ihmiset kyselivät jo alkuvuonna. Porin Suomi
Areenassa 12. heinäkuuta nähdään Lakimiesliiton
paneeli Perustuslaki – pyhä kirjain vai kehityksen
jarru? Onnistuimme saamaan mukaan varsin ajankohtaisia vaikuttajia, kuten juuri eläköityneen emeritusoikeuskansleri Jaakko Jonkan.
Satavuotias Suomi näkyy aiheena monissa
tapahtumissa. Sata vuotta säännöllistä työaikaa
oli otsikkona työmarkkinalakimiesten tapaami-sessa kuudes kesäkuuta Vispilä-siipirataslaivalla.
Myös syksyn Lakimiespäivä on mukana Suomi 100
-juhlinnassa. Finlandia-talolle saapuu kuudes loka-

kuuta merkittäviä vaikuttajia, joita kannattaa tulla
kuuntelemaan.
Tänä vuonna lakimiehet jalkautuvat myös
kaduille. Pyrimme suuren yleisön tietoisuuteen
uudella tapahtumalla, jolla uskomme edistävämme lakimieskunnan näkyvyyttä. Kysy lakimieheltä -tapahtuma rantautuu syyskuussa suurien
kaupunkien toreille ja turuille. Tapahtuman idea
on, että kuka tahansa voi kysyä katutapahtuman
aikana päivystäviltä lakimiehiltä juridiikkaan liittyvistä asioista.
Vaikka juridiikka jatkossakin on lakimiesten työn
ytimessä, näyttää siltä, että yhä useampi valmistunut lakimies työskentelee tulevaisuudessa muuallakin kuin juridiikan parissa. Kun kilpailu kovenee, reilun pelin säännöt on tehtävä entistä näkyvimmiksi.
Se joka tämän ymmärtää saa parhaat työntekijät.
Työnantajilla on mahdollisuus saada käyttöönsä
Lakimiesliiton kehittämä Reilu työnantaja -tunnus,
jota voi käyttää rekrytointiin liittyvässä markkinoinnissa. Työpaikka, jossa on hyvä olla töissä, jossa
työntekijöiden oikeuksia kunnioitetaan ja jossa
heidän jaksamisesta pidetään huolta, on työpaikka
jossa osaajat viihtyvät pitkään.

jore.tilander@lakimiesliitto.fi

OIKEUS JA KOHTUUS
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MAINOS

Kuva: Karoliina Paavilainen

ajankohtaiset 4•2017

HYVÄÄ KESÄÄ!

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

Kesäkauden Juristikirje rentoutuu lukemalla. Esittelemme juristikirjailijoita, ja
suosittelemme perinteiseen tapaan tuoreita juristien kirjoittamia kirjoja sekä
kirjoja, joissa seikkailee juristi tai jotka liittyvät jotenkin juridiikkaan. Pakkaamme
myös koosteen juristihaastateltaviemme kirjasuosituksista.
Kesäkaudella palstoille palaa myös kesäjuristi, joka selvittää kepeitä juridisia
kysymyksiä. Ensimmäisenä luvussa oli matkailuun liittyviä sääntöjä.
Näitä sääntöjä ja kepeää juridiikkaa tavaa kesälomallaan myös Juristikirje, joka
jää kesätauolle 28.6. ja ilmestyy kesätauon jälkeen taas 2.8.
Heini Larros
Päätoimittaja, Juristikirje

1. Juristien määrä valtiolla lisääntyi
Ansio nousi vain vähän.
2. Juristit vähenivät kunnalla
Ansiotkin laskivat.
3. Juristinaisilla laskua päättäjäpörssissä
Juristinaisia aiempaa vähemmän liike-elämän huippuvaikuttajien joukossa.

FAKTA
”Suomen kansallisen avaruuslain on tarkoitus tulla voimaan
vuoden 2018 alusta. Laissa määritellään ne kansalliset
edellytykset ja säännöt, joiden perusteella yritykset ja
yksityishenkilöt voivat lähettää satelliitteja avaruuteen,
esimerkiksi lupamenettely ja vakuutusvaatimukset.”
Lisää Juristikirjeestä

VIIKON TAPAUKSET

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

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

JURISTIKIRJEEN LUKUNURKKA, VASTAUKSIA JURISTIKIRJEEN KYSELYSSÄ

57 %

kiinnostaa avaruusoikeus työnä.

7%

on kiinnostunut mistä tahansa juridiikan
alasta työnä, kunhan siitä saa rahaa.

7%

ei tiedä, kiinnostaako avaruusoikeus työnä.

MAINOS

LEDARE

Genom evenemanget Fråga juristen, som går av stapeln
på gator och torg i de större städerna i september,
eftersträvar juristkåren större synlighet bland allmän
heten. Under evenemanget kan vem som helst ställa
frågor till de ambulerande juristerna.
JORE TILANDER
Juristförbundets verksamhetsledare

Livligt år och mer på gång
UNDER VÅREN har Juristförbundet kvistat
runt både i Finland och utomlands. Förbundet
har ordnat juristkvällar på många medlemsorter
från Lappland till Bryssel. Det har varit ett sant
nöje att iaktta det stora intresset för Juristför
bundet och att notera det stora antalet intres
seanmälningar till förbundets utskottsverksam
het. Antalet utskottsplatser är tyvärr mindre än
antalet sökanden, men vi hälsar alla varmt väl
komna att delta i Juristförbundets verksamhet
på annat sätt.
Juristförbundet är en flitig arrangör av eve
nemang och utbildningstillfällen: Hittills i år har
vi ordnat cirka 60 evenemang och mer är på
gång.
Ruisrock i Åbo är ett populärt och emotsett
evenemang bland Juristförbundets medlem
mar. Onsdagen den 12 juli bjuder SuomiAreena i
Björneborg på Juristförbundets paneldiskussion
Grundlagen – helig bokstav eller utvecklings
broms? (Perustuslaki – pyhä kirjain vai kehi
tyksen jarru?). I panelen deltar inga mindre än
emeritusjustitiekansler Jaakko Jonkka.
Finland 100 år är temat för en lång rad eve
nemang. Arbetsmarknadsjuristerna gjorde en
seglats med hjulångaren Vispilä 6 juni under
rubriken Hundra år av regelbunden arbetstid

(Sata vuotta säännöllistä työaikaa). Årets jurist
dag, som ordnas 6 oktober på Finlandiahuset,
uppmärksammar Finlands jubileumsår med flera
namnkunniga talare. Det lönar sig definitivt att
delta i evenemanget!
I höst ger vi oss ut i vimlet: Genom evene
manget Fråga juristen, som går av stapeln på
gator och torg i de större städerna i septem
ber, eftersträvar juristkåren större synlighet
bland allmänheten. Under evenemanget kan
vem som helst ställa frågor till de ambulerande
juristerna.
Juridiken är alltjämt det centrala i juristens
arbete, men allt fler unga jurister arbetar med
annat än ren juridik. Den hårdnande konkur
rensen accentuerar principen om fair play –
de arbetsgivare som inser detta får de bästa
medarbetarna.
Arbetsgivarna kan ansöka om Juristförbun
dets symbol Rejäl arbetsgivare (Reilu työn
antaja), som är avsedd för bland annat rekryt
eringsändamål. En arbetsgivare som vill slå vakt
om sin personal bör respektera de anställdas
rättigheter och värna om deras välbefinnande
och arbetsglädje!
jore.tilander@lakimiesliitto.fi

RÄTT OCH SKÄL
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teksti TARJA VÄSTILÄ | kuvitus MARKUS ANTERO

Mo manná,
ˇˇ
sápmelaccat?*
* Miten menee, saamelaiset?

TUORE RAPORTTI KEHOTTAA SAAMELAISTEN OIKEUKSIEN
VAHVISTAMISTA PERUSTUSLAIN JA KANSAINVÄLISEN
OIKEUDEN MUKAISIKSI. LAPIN YLIOPISTON TUTKIJAT
VALAISEVAT, MISTÄ ON KYSYMYS.

S

uomessa on jotain ainut
laatuista, sillä saame
laiset ovat Euroopan
unionin alueen ainoa
alkuperäiskansa. Saa
melaiskäräjien vuonna
2015 keräämien tietojen mukaan Suo
messa on 10 463 saamelaista.
− Saamelaisten perustuslaillinen
ja kansainvälisoikeudellinen asema
alkuperäiskansana on kiistaton, tut
kija, OTT Leena Heinämäki toteaa.
Heinämäki toimi vastuullisena
johtajana valtioneuvoston tilaamassa
hankkeessa, jonka tarkoituksena oli
tuottaa tietoa saamelaisten oikeuk
sien parantamiseksi. Mittava ja kat
tava kansainvälinen tutkimusraportti
julkaistiin vuoden alussa. Sen mukaan
Suomea sitovat oikeusvelvoitteet edel
lyttävät, että saamelaisten oikeu

det huomioidaan vahvemmin lain
säädännössä.

Saamelaisstatus on
mielikuvallinen
Väitöskirjatutkija, OTM Antti Aikion
mukaan saamelaisia koskeva perus
tuslaillinen ja perusoikeudellinen
sääntely on lähtökohtaisesti kunnossa
ja arvokasta, myös muihin Pohjois
maihin verrattuna.
− Perustuslain nuotit eivät kuiten
kaan heijastu lain alempaan tasoon:
saamelaisten kulttuuriin perustuslaki
valiokunnankin mielestä kuuluvia
elinkeinoja ei ole suojattu riittävästi.
Sen sijaan saamelaisstatuksesta
puhuminen on Aikion mukaan
harhaanjohtavaa.
− Juridisessa mielessä Suomessa ei
ole saamelaisstatusta. Se herättää mieli

kuvan siitä, että saamelaisten vaaliluet
telomerkintä rinnastuu esimerkiksi
Kanadan alkuperäiskansojen intiaani
statukseen. Kanadassa asialla on kui
tenkin laajempia juridisia ulottuvuuk
sia kuin Suomessa saamelaisilla.
Saamelaiskäräjien vaalilautakunta
ylläpitää äänioikeutettujen vaaliluet
teloa. Luetteloon merkintä edellyttää
sekä henkilön itseidentifikaatiota eli
hänen suostumustaan tulla merkityksi
vaaliluetteloon että objektiivisten kri
teerin täyttymistä.
Aikio toimi itse vaalilautakunnan
johtavana virkamiehenä vuoden 2015
vaalien toimeenpanossa. Hän koros
taa, ettei vaaliluettelo ole sama asia
kuin luettelo saamelaisista. Kaikki
eivät halua hakeutua luetteloon.
− Lisäksi nuoret eivät välttämättä ole
havainneet, että vaaliluetteloon täytyy
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hakeutua itse ja itseidentifikaatiokysy
mykseen tulee vastata kirjallisesti.

Hampaaton paperitiikeri
Saamelaiskäräjät toteuttavat alku
peräiskansan kulttuuriitsehallintoa.
Sen asema ja tehtävät on säädetty saa
melaiskäräjälaissa.
− Saamelaiskäräjät on perustuslail
lisesta lähtökohdastaan huolimatta
paperitiikeri. Sillä ei ole mahdolli
suutta vaikuttaa tosiasiallisesti saa
melaisten kannalta tärkeisiin asioihin,
kuten maankäyttöratkaisuihin, Aikio
toteaa.
Lisäksi lain neuvotteluvelvoite ei sido
muita viranomaisia. Aikion mukaan
saamelaiskäräjien merkitys saamelai
sille on henkinen:
– On oma edustuselin ja jonkinlai
nen hallintokoneisto, vaikkakin ne ovat
tosiasiallisesti hyvin hampaattomia.
Saamelaiskäräjälain uudistukseen
liittyen YK:n rotusyrjintäkomitea on
ilmaissut huolensa saamelaiskäräjien
rajatuista mahdollisuuksista vaikut
taa päätöksentekoon sekä painottanut
saamelaisten oikeutta päättää itse kan
sansa jäsenyydestä.

Kuka päättää
saamelaisuudesta?
Tutkija, OTL Juha Joonan mukaan
saamelaisia koskevan määritelmän
osalta voidaan kritisoida sekä lainsää
däntöä että sen tulkintaa. Lain mukaan
saamelaiskäräjille valitut saamelais
poliitikot päättävät, kuka merkitään
vaaliluetteloon ja kuka jätetään ulko
puolelle.
− Kysymys on siitä, kenellä on oikeus
äänestää seuraavissa saamelaiskäräjä
vaaleissa. Tätä voi pitää ongelmallisena
esteellisyyden näkökulmasta. Norjassa
vaaliluetteloon merkitsemisestä päät
tää virkamies.
Joona toteaa, että saamelaiskäräjä
lain kieliperusteisen saamelaismääri
telmän taustalla on 1960luvulla tehty
haastattelututkimus. Vuoden alussa
julkaistun raportin mukaan tutkimusta
on täydennetty myöhemmin.
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− Haastatteluja tehtiin vain rajatulla
alueella. Henkilö katsottiin saamelai
seksi, mikäli vähintään yhden hänen
isovanhemmistaan ilmoitettiin oppi
neen saamen kielen ensimmäisenä
kielenään. Vaaliluetteloon merkityt
henkilöt ovat käytännössä näiden hen
kilöiden jälkeläisiä.
Haastatteluja tehtäessä lähtökoh
tana ei ollut se, että vain merkityksi
tulleet henkilöt muodostaisivat alku
peräiskansan ja muut eivät voisi sii
hen kuulua.
− Kysymys on siis siitä, onko nykyi
nen kielimääritelmä paras mahdol
linen rajaamaan alkuperäiskansaan
kuuluviin ja ulkopuolelle jääviin hen
kilöihin.

Kokonaisharkinta horjuttaa
Saamelaiskäräjälain mukaan saa
melainen on rekistereihin lappalai
seksi merkityn henkilön jälkeläinen.
Lainsäätäjä kaavaili aikoinaan ajalli
seksi rajaukseksi vuotta 1875, jolloin
yhteys saamelaisuuteen ei olisi liian
ohut. Perustuslakivaliokunta piti raja
usta tarpeettomana.
Ajallisen rajauksen puute on ollut
ongelma. Ensimmäisissä käräjävaa
leissa 1999 vaaliluetteloon haki lappa
laisperusteella yli tuhat henkilöä. He
vetosivat vuosien 1695–1870 asiakir

”Lain objektiivisten
kriteerien tulee
olla niin selkeät,
ettei henkilön
identiteettiä
tarvitse
kyseenalaistaa.”

joihin merkittyihin esivanhempiin.
Hakemukset hylättiin.
Päätöksien oikaisuhaussa vaalilauta
kunnan ja saamelaiskäräjien hallituk
sen jälkeen viimeisenä valitusportaana
on korkein hallintooikeus.
Heinämäki kävi raporttia varten
läpi vaalivuosina KHO:een päätyneet
vaaliluettelovalitukset. Vuonna 2011
korkein oikeusaste perusti päätök
sensä kokonaisharkintaan: lain avulla
punnittiin henkilön saamelaisuutta.
Kokonaisharkinnan periaatetta jat
kettiin vuonna 2015 − epäloogisesti.
− Saamelaiskäräjälaki ei tunne
kokonaisharkintaa. KHO:n päätöksissä
on keskenään samankaltaisia tapauk
sia, joissa jotkut hakijoista hylättiin,
jotkut hyväksyttiin. Esimerkiksi sisa
ruksista toinen hyväksyttiin, toinen ei,
Joona kertoo.
Heinämäen mukaan tilanne ei ole
oikeusturvan kannalta kestävä.
− Epävarmuus kuormittaa yksilöitä,
saamelaiskäräjiä ja valtion korkeinta
oikeuslaitosta. Kokonaisharkinta on
osoittautunut ongelmalliseksi. Lain
objektiivisten kriteerien tulee olla niin
selkeät, ettei henkilön identiteettiä tar
vitse kyseenalaistaa.
Aikio viittaa YK:n alkuperäiskanso
jen oikeuksien julistukseen: saamelais
ten jäsenyydestä ei voi päättää kukaan
muu kuin kansa itse.
Raportin mukaan myös ILOsopi
musta valvova komitea näkee ryhmä
hyväksynnän objektiivisena kriteerinä,
joka on otettava huomioon itseidenti
fikaation lisäksi.

ILO jäi pöydälle
Viime hallituskaudella ILO 169 sopi
muksen ratifiointi jäi pöydälle. Edus
kunta ei hyväksynyt ratifiointiin kyt
kettyä saamelaiskäräjälain uudistusta.
− Suomessa ajatellaan, että ratifi
ointi edellyttää saamelaismääritelmää.
Tähän ei ole oikeudellista velvoitetta,
mutta se kertoo ratifioinnin haasteista,
Heinämäki toteaa.
− Ratifioiminen on luultavasti tär
keämpää Suomelle valtiona kuin saa

Suomessa on
10 463
saamelaista.

melaisille: Suomi joutuu tämän tästä huonoon valoon ihmisoikeusdemokratiana
kansainvälisissä yhteyksissä, Aikio pohtii.
Saamelaiset eivät koe ratifioinnin ehdotetussa muodossa tuovan olennaisia parannuksia. Aikion mukaan on ilmeistä, ettei
Suomi ole valmis muuttamaan saamelaisten kotiseutualueen maanomistusoloja eli
luopumaan valtionmaiden isännyydestään.
Ratifiointi kun koskee vain käyttö- ja hallintaoikeuksien vahvistamista, ei muutoksia maanomistukseen.
Monet saamelaiset katsovat, että ennenkin on pärjätty ilman sopimuksia. Aikion
mukaan siltikin sopimuksen lähtökohta,
myös saamelaisia ajatellen, olisi tärkeä ja
ratifioimisen arvoinen.

Miten eteenpäin?
Saamelaiskäräjälakiin ehdotetaan säännöstä,
jonka mukaan hakemuksia käsiteltäisiin heti
niiden saavuttua, ei vain vaalivuosina. Sitä
varten valtion tulisi osoittaa resursseja, jotta
tehtävään voitaisiin palkata saamelaiskulttuurin tunteva oikeustieteilijä, raportissa
muistutetaan.
Seuraavat saamelaiskäräjien vaalit ovat
2019. Aikion mukaan vettä jakaa se, jatkaako valtio saamelaisten assimilaatiota
kiihdyttävää kehitystä KHO:n linjalla vai
suoko se saamelaisille kansainvälisen oikeuden turvaaman itsemääräämisoikeuden.
− Peruspilarina on oikeus päättää itsestään: keitä me olemme ja ketkä meihin kuuluvat. Saamelaiset kansana ja yksilöinä selviävät, mutta valtiolle saamelaisten lakiin
perustuvan itsehallinnon romuttaminen
saattaa kansainvälisissä yhteyksissä osoittautua ILO-sopimuksen ratifioimattomuuttakin
nolommaksi ratkaisuksi, Aikio korostaa.

Saamelaiskäräjälaki 3 §
Saamelaisella tarkoitetaan tässä laissa henkilöä, joka pitää
itseään saamelaisena, edellyttäen:
1) että hän itse tai ainakin yksi hänen vanhemmistaan tai
isovanhemmistaan on oppinut saamen kielen ensimmäisenä
kielenään; tai
2) että hän on sellaisen henkilön jälkeläinen, joka on merkitty tunturi-, metsä- tai kalastajalappalaiseksi maa-, veronkanto- tai henkikirjassa; taikka
3) että ainakin yksi hänen vanhemmistaan on merkitty tai
olisi voitu merkitä äänioikeutetuksi saamelaisvaltuuskunnan
tai saamelaiskäräjien vaaleissa.

ILO 169 -sopimus
• Kansainvälisen työjärjestön ILO:n alkuperäiskansoja
koskevan sopimuksen nro 169 tarkoituksena on taata
alkuperäiskansalle samat oikeudet ja mahdollisuudet kuin
valtaväestöllä on.
• Suomen perustuslain mukaan saamelaiset ovat
alkuperäiskansa ja sopimuksella Suomi sitoutuu edistämään
saamelaisten oikeuksia.
• Sopimus hyväksyttiin ILO:n yleiskokouksessa Genevessä
vuonna 1989. Sen on ratifioinut 22 valtiota. Saamelaiskäräjät
hyväksyi ratifiointiesityksen vuonna 2014.
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”Vaikka aluksi ajateltaisiin, ettei ydinaseita käytetä, niin kyllä se selvää on, että se joka on
häviöllä, niin pistää kaikki matalaksi, jos niin kykenee vielä tekemään. Ihmetyttää, mistä
maailmassa aina ne johtajat valitaan, sellaisia hulluja, jotka lähtevät tällaisiin seikkailuihin.
Ilman että kukaan tietää, miten se päättyy ja miten se saadaan päättymään.”
lakimiesliiton senioritoimikunnan puheenjohtaja sakari sippola | 27.4.2017 mtv3.fi

Siviilitiedustelulaki
suojamaan kansallista turvallisuutta
Suomeen esitetään tiedustelulainsäädäntöä, jonka tavoitteena on parantaa suomalaisen yhteiskunnan mahdollisuuksia suojautua kansalliseen turvallisuuteen kohdistuvilta
uhkilta. Tällaisia uhkia ovat esimerkiksi terrorismi, vieraiden valtioiden Suomeen kohdistama vakoilu tai elintärkeän infrastruktuurin
lamauttaminen. Myös sotilastiedustelua valmistellut työryhmä esittää Suomeen sotilastiedustelun mahdollistavaa lakia.

Uusi virka
tiedustelun
laillisuusvalvontaan
Oikeusministeriön työryhmä ehdottaa, että siviili- ja sotilastiedustelun laillisuusvalvontaa varten perustettaisiin uusi viranomainen, tiedusteluvaltuutettu. Valvontajärjestelmän uudistamista tarvitaan, sillä sisäministeriön ja puolustusministeriön
työryhmissä valmistellussa uudessa tiedustelulainsäädännössä
ehdotetaan siviili- ja sotilastiedusteluviranomaisille uusia merkittäviä tiedustelutehtäviä ja -toimivaltuuksia.
Tiedusteluvaltuutettu toimisi tietosuojavaltuutetun toimiston yhteydessä ja olisi toiminnassaan itsenäinen ja riippumaton. Valtuutetun tehtävänä olisi valvoa tiedustelumenetelmien
käytön lainmukaisuutta sekä perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista tiedustelutoiminnassa. Tiedusteluvaltuutetulla olisi vahva
asema ja tehokkaat toimivaltuudet laillisuusvalvonnassa.
Tiedustelutoiminnan valvonnasta säädettäisiin sitä koskevassa laissa. Tiedusteluvaltuutetun nimittäisi valtioneuvosto
enintään viideksi vuodeksi kerrallaan.
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Poliisille
mahdollisuus
kattaviin turvallisuustarkastuksiin
Poliisille ehdotetaan mahdollisuutta nykyistä
kattavampien turvallisuustarkastusten tekemiseen erityistä suojelua tai erityistä valvontaa edellyttävissä tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Poliisilla olisi tilanteen edellyttäessä
oikeus tarkastaa henkilö paitsi vaaraa
aiheuttavien esineiden ja aineiden varalta,
myös sen varmistamiseksi, ettei henkilöllä
ole hallussaan sellaisia esineitä tai aineita,
joiden hallussapito tilaisuudessa on muuten
laissa tai lain nojalla kielletty.

P O L I I S I PÄ Ä L L I K KÖ

54 %

Ylen Taloustutkimuksella
teettämän tutkimuksen
mukaan 54 % suomalaisista pitää terrori-iskua
Suomeen todennäköisenä.

Nuohous vapaan
kilpailun piiriin
Sisäministeriö esittää, että alueen pelastus
toimelta poistettaisiin velvoite huolehtia
nuohouspalvelujen järjestämisestä alueel
laan. Tämä tarkoittaisi nykyisen piirinuo
housjärjestelmän loppumista. Nuohous olisi
jatkossa vapaasti kilpailtua yritystoimintaa,
jossa rakennuksen omistaja tai haltija tilaisi
palvelun haluamaltaan nuohoojalta.
Pelastuslaitokset valvoisivat kiinteistöjen
nuohousvelvoitteen toteutumista nykyiseen
tapaan.

AKAVA

Uusi jäsenliitto
Akavaan
Akavan hallitus on hyväksynyt Ammattiliitto
Ava ry:n Akavan jäseneksi. Avan muodostaa
kolme valtiosektorin ammattiliittoa, Tulli
virkamiesliitto, Ulkoasiainhallinnon Virkailija
yhdistys ja Verovirkailijain Liitto. Sen yhteen
laskettu jäsenmäärä on 5 700.
Akavalla on nyt 36 jäsenjärjestöä, ja
Akavan liittojen kokonaisjäsenmäärä on
noin 613 000.

Henkirikos
maantiellä
SUOMESSA ON TEHTY liikenneturvallisuustyötä eri muodois
saan jo pitkään. Omat kokemukseni tästä alkavat jo 1960luvun
lopulta, jolloin samoilla renkailla ajettiin ympäri vuoden, eikä ollut
turvavöitä. Toimet turvallisuuden parantamiseksi tulivat siis tosi tar
peeseen, kun liikenteessä kuoli yli tuhat henkeä vuodessa. Liiken
teen määrä oli kuitenkin varsin vähäistä tähän päivään verrattuna.
Yhdellä osaalueella ei kuitenkaan ole onnistuttu yhtä hyvin,
nimittäin liikenteessä tehtyjen itsemurhien ehkäisyssä. Tässä on
erityisenä ongelmana vielä se, että usein näissä tapauksissa on toi
nenkin, täysin syytön ja sivullinen osapuoli. Vaikka tämä ei kuolisi,
jättää tapahtuma varmasti ”haavan” sisimpään.
Jotkut tieliikenteen turvallisuuden parantamiseen tähtäävät toi
menpiteet ovat jopa saattaneet pahentaa tilannetta. Aikaisemmin
moni itsetuhoinen ajoi päin tiellä olevia betonirakenteita. Nykyään
ne on suojattu kaitein ja erilaisin jousirakentein, mikä tietenkin
parantaa liikenteen turvallisuutta yleisellä tasolla.
Jotta edes sivullisiin kohdistuvat henkirikokset tiellä voidaan vält
tää, tarvitaan uusia toimenpiteitä ja vielä monen eri tahon yhteis
työnä. Poliisin tehtäväksi tätä ei voi kovin paljon sälyttää. Tällä het
kellä käytännöissä on esimerkiksi tiedonkulkuun liittyvä vakava
ongelma. Jos lääkäri päätyy jostakin syystä määräämään asiakkaalle
väliaikaisen ajokiellon, siitä tulee merkintä sairauskertomukseen ja
asiakas saa kirjallisen päätöksen, mutta poliisille ei asiasta ilmoi
teta, toisin kuin pysyvästä ajokiellosta. Poliisi voi pysäyttää liikenne
valvonnassa kyseisen henkilön tietämättä asiasta mitään ja tämä
esittää ajokorttinsa ja jatkaa matkaa. Tilanne muuttui taannoin
huonompaan suuntaan, kun poliisin rooli ajokorttiasioissa väheni
entisestään.
Katseet suuntautuvat odottavasti muille tahoille. Olisiko liikenne
lääketieteellä jotakin annettavaa? Pitäisikö lääkäreiden hyvin tär
keää roolia terävöittää? Ovatko he liian kilttejä, eivätkä halua aset
tua tässä asiassa ”tuomareiksi”. Onko heillä riittävää tietämystä?
Miten omaiset ja läheiset saataisiin havahtumaan henkilön
ongelmiin?
Tehtävä ei ole ihan helppo. Esimerkiksi liikenteessä tehtyihin
itsemurhiin liittyvästä tiedottamisesta on jopa täysin vastakkai
sia näkemyksiä. Joidenkin mukaan tiedottaminen vain lisää näitä
tapauksia, ikään kuin yllyttää muitakin. Välimaastossa olevat hyväk
syvät neutraalin tiedottamisen. Toisessa ääripäässä asia nähdään
toisin. Vaikeneminen itsemurhista ei poista ilmiötä. Niistä on voitava
puhua ja kertoa samalla erilaisista vaihtoehdoista ja tukitoimista.
Muutoin mitään tuloksia on mahdotonta saada. Muissa itsemur
hissa on tapahtunut 1990luvulta lähtien kolmanneksen vähenty
minen ja varmasti paljolti myös avoimen keskustelun ansiosta.
Nyt on syytä koota vaikkapa laaja työryhmä asiaa selvittämään.
Mikään yksittäinen taho ei sitä pysty yksin hoitamaan.
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3 200,64 €

Oikkari tekee hyvää -tapahtuma
keräsi 3 200,64 euroa WWF:n
Itämerityöhön.

LAKIMIESLIITTO PALVELEE

Oikkareiden rekrymessut järjestetään osana Lakimies
päivää. Messuilla opiskelijat voivat tutustua työnan
tajiin, luoda kontakteja ja työllistyä. Työnantajilla on
loistava tilaisuus tehdä itseään tutuksi opiskelijoille.
Tervetuloa näytteilleasettajaksi Oikkareiden rekry
messuille!
Tiedustelut: opiskelijat@lakimiesliitto.fi
sekä opiskelija-asiamies Karin Cederlöf,
050 494 9780.
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TEKNOLOGIAYRITTÄJYYSPÄIVÄT

Yrityksen perustamisopas päivitetty
Lakimiesliitto tarjoaa jäsenilleen selkeän, kattavan
ja käytännönläheisen Yrityksen perustamisoppaan,
jossa esitellään muun muassa yrityksen käytännön
perustamistoimia ilmoituksineen ja lupineen, kirjan
pitoa, verotusta, sosiaaliturvaa sekä alkavalle yrit
täjälle soveltuvia rahoitusmuotoja. Oppaan löydät
Lakimiesliiton jäsensivuilta.

Politiikkaa & juridiikkaa
KEVÄÄN KUNTAVAALEISSA MENESTYNEET Daniel
Sazonov (kok) ja Anita Westerholm (rkp) ovat kuntapolii
tikkoja ja tulevia lakimiehiä. Kysyimme tuoreilta valtuutetuilta,
sopiiko politiikka ja oikeustiede yhteen ja mitä tulevaisuuden
haaveita nuorilla päättäjillä on.

Intohimona politiikka
Kuntavaaleissa ensimmäistä kertaa ehdolla olleet helsinkiläi
nen Daniel Sazonov ja raaseporilainen Anita Westerholm yllät
tyivät saamastaan suosiosta. Daniel Sazonov keräsi Helsin
gissä 947 ääntä ja Anita Westerholm 371 ääntä. Molemmat
pääsivät kirkkaasti läpi kotikunnissaan.
– Tavoitteena oli mennä läpi, joten ei voi olla kuin tyytyväi
nen, tuoreet valtuutetut iloitsevat.
– Tuntuu mahtavalta, että niin moni on kirjoittanut nume
roni äänestyslippuun ja uskonut minuun, Anita lisää.
Sekä Danielilla että Anitalla palo vaikuttamista kohtaan
syttyi jo peruskouluaikana oppilaskunnan hallituksessa toi
mimisen myötä. Halu vaikuttaa ja osallistua olivat myös syitä
asettua ehdolle kuntavaaleissa.
Danielille politiikka on intohimo. Kokemus Suomen Lukio
laisten liiton ja Kokoomusnuorten puheenjohtajana on opet
tanut paljon päätöksenteosta ja vaikuttamisesta. Vahvuudek
seen Daniel kertookin intohimon politiikkaa kohtaan ja kyvyn
saada aikaan muutoksia.
– Tärkeintä on intohimo, halu viedä asioita eteenpäin ja
kyky saada asioita hoidetuksi, hän tiivistää.
Daniel valitsi Kokoomuksen arvopohjan vuoksi. Vapaus,
vastuu ja sivistys ovat hänelle tärkeimpiä asioita, ja Kokoo
muksen kautta hän uskoo pääsevänsä parhaiten vaikutta
maan näihin asioihin.
Anita puolestaan valitsi RKP:n, koska puolue ajaa elävää
kaksikielisyyttä, mutta myös siksi, että puolue on liberaali
ja sillä on järkevä talouspolitiikka. Puolueessa on myös tilaa
myös erilaisille mielipiteille.

Politiikka avaa ovia
Danielin mielestä politiikka ja oikeustiede sopivat hyvin
yhteen, sillä etenkin julkisella puolella kaikki pyörii lainsäädän
nön ympärillä.
– Politiikka ja juridiikka pitäisi nähdä saman kolikon
kääntöpuolina, Daniel sanoo. Poliittinen aktiivisuus kartuttaa
taitoja ja on hyvä tapa luoda uusia verkostoja.
– Poliittisesta aktiivisuudesta on enemmän hyötyä kuin
haittaa, sanoo Anita Westerholm.
On selvää, ettei poliitikko voi toimia tuomarina toimiessaan
lainsäätäjänä. Tämä on tärkeä rajanveto, joka tulee jo lain
säädännöstä.
Anita ja Daniel lähtivätkin opiskelemaan oikeustiedettä tut
kinnon monipuolisten mahdollisuuksien vuoksi. Tulevaisuuden
uratoiveet ovat molemmilla vielä auki.

– Haluan työskennellä tehtävissä, joissa on kosketuspin
taa politiikkaan. Fiilis siitä, että haluaa tehdä töitä politiikan
parissa, on vahvistunut koko ajan, Daniel kertoo urasuunni
telmistaan.
Anita haluaa vaikuttaa asioihin jatkossakin, mutta tarkkoja
suunnitelmia ei vielä ole.
– Minulla on vielä kolme vuotta opintoja jäljellä, joten pal
jon ehtii tapahtua. Pidän ajatuksesta, että kaikki ovet ovat
vielä auki, Anita kertoo tulevaisuuden suunnitelmistaan.

Perusteltuja päätöksiä ja herkkyyttä
Anita Westerholm haluaa poliitikkona tehdä hyvin perusteltuja
päätöksiä ja olla rohkea myös vaikeista asioista päätettäessä.
Hän haluaa olla myös kuntalaisten tavoitettavissa.
– Toivon, että kunnan asukkaat voivat olla minuun yhtey
dessä asiassa kuin asiassa, Anita sanoo.
Daniel Sazonovin mielestä poliitikon tärkein ominaisuus on
yhteiskunnallinen herkkyys. Pitää olla kyky ymmärtää erilais
ten ihmisten erilaisia elämäntilanteita sekä ymmärtää ne eri
tuntemukset, jotka vallitsevat yhteiskunnassa.
– Poliitikkona on myös tärkeä, että kykenee rakentamaan
yhteistyötä ja tekemään kompromisseja, Daniel sanoo.

KUKA
ANITA
WESTERHOLM,
22
• oikeustieteen
ylioppilas, Helsingin
yliopisto, 2014–
• Raaseporin
RKPnuorten
puheenjohtaja 2017–

DANIEL
SAZONOV, 24
• oikeustieteen
ylioppilas, Helsingin
yliopisto, 2012–
• Kokoomusnuorten
puheenjohtaja
• tuore Helsingin
kaupunginvaltuutettu

• tuore Raaseporin
kunnanvaltuutettu
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Uudistuksen edistäminen vaiheittain ajallisesti ja alueellisesti vähentäisi uudistuksen
tavoitteiden saavuttamiseen liittyviä riskejä, mahdollistaisi luotettavampien
vaikutusarviointien tekemisen ja, mikäli riskit kokemusten karttuessa vaikuttavat
realisoituvan, sallisi myös tarvittavien muutoksien ja sopeutustoimien tekemisen.
lainsäädännön arviointineuvosto | 26.4.2017 lausunto valinnanvapausuudistuksesta

Kuluttaja-asiamies
kannattaa luottojen
tiukempaa sääntelyä
Oikeusministeriössä valmistui alkuvuodesta
arviomuistio, jossa pohditaan keinoja puuttua pikaluottoihin liittyviin ongelmiin lainsäädännön keinoin. Sen taustalla on kuluttaja-asiamiehen tekemä lainsäädäntöaloite
korkokaton laajentamisesta kaikkiin kuluttajaluottoihin.
Kuluttaja-asiamies kannattaa korkokaton
laajentamista koskemaan myös 2 000 euron
suuruisia ja sitä suurempia kuluttajaluottoja
ilman soveltamisalapoikkeuksia. Kuluttajaasiamies pitää myös tärkeänä lainsäädäntöhankkeen pikaista etenemistä.

Kaava- ja
ympäristöasioiden
vieminen KHO:lle
luvanvaraiseksi
Hallituksen esityksen mukaan lähes kaikista ympäristönsuojelulain, vesilain, maankäyttö- ja rakennuslain sekä maa-aineslain mukaisista päätöksistä valittaminen korkeimpaan hallintooikeuteen edellyttää jatkossa valitusluvan. Lakiesitys perustuu
hallitusohjelmaan, jonka mukaan valituslupajärjestelmän soveltamisalaa tulee laajentaa ja ottaa se laajamittaisesti käyttöön
rakentamis- ja ympäristöasioissa.
Lakimuutokset vähentäisivät korkeimman hallinto-oikeuden tekemien ratkaisujen määrää. Pitkällä aikavälillä uudistus
vapauttaisi korkeimman hallinto-oikeuden resursseja, jolloin sillä
on mahdollisuus käsitellä esimerkiksi yhteiskunnallisesti merkittäviä valitusasioita nykyistä nopeammin.
Lakimuutokset tulisivat voimaan 1.1.2018.
Esityksen vastustajat pelkäävät, että lakimuutoksen vaikutuksesta valitusprosessit saattavat kestää jopa vuosia, mikä
hidastaa ja joissain tapauksissa jopa kaataa hankkeita.
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Toinen kotimainen
kieli osalle
valinnaiseksi
Opetus- ja kulttuuriministeriö on lähettänyt
lausuntokierrokselle esityksen, jonka tarkoituksena on mahdollistaa hallitusohjelman
mukainen toisen kotimaisen kielen valinnaisuutta koskeva kokeilu. Elokuussa 2018 alkavaksi kaavailtu kokeilu edellyttää perusopetuslain väliaikaista muuttamista.
Kokeilu on määräaikainen ja siihen osallistuu enintään 2 200 oppilasta.

Lakiasiaintoimiston
lopettamisen vuoksi

LUOVUTETAAN
KORVAUKSETTA JURIDISTA
KIRJALLISUUTTA.
Soita: Pekka Tulikoura 050-66352.

VA RV I A L A

8

Korkeimman oikeuden
ratkaisemien juttujen
määrä kasvoi vuonna
2016 noin 8 % verrattuna
vuoteen 2015.

Jukka Varviala

LAKIMIESLIITTO PALVELEE

Liiton toimiston
kesäaukioloajat
• Lakimiesliiton toimisto on suljettu 10–28.7.
• 26.–7.7. ja 31.7.–14.8. liiton toimisto on auki
klo 8.30–15.00 (norm. 8.30–16.00)
• Työ- ja virkasuhdeneuvonta sekä
työttömyyskassa palvelevat myös toimiston
ollessa kiinni.
Tarkemmat tiedot www.lakimiesliitto.fi. ■
Suomen Lakimiesliitto ja Lakimiesten
työttömyyskassa toivottavat aurinkoista
kesää!

Valinnanvapaus
ja isäin neuvot
Vastaanottamieni toimeksiantojen määrä itsenäisenä asianajajana noin 40 vuoden aikana oli 5 862. Yli puolet näistä liittyi oikeudenkäynteihin. Minulle on joskus esitetty kysymys:
Mikä oli mieleenpainuvin oikeusjuttu? Vastaan: Ei mikään käy
ylitse muiden. Yhteenkään oikeusmurhaan en ole jutuissani
törmännyt. Kaikki hyvin niin tuomioistuinten kuin toimistoni
puolella. Se siitä. Paras ”juttu” ammatissani on ollut valinnanvapaus töiden osalta, itsenäisyys ja kaveripiiri.

Old lawyers never die,
they only fade away.

Lakimiesliiton valtakunnallinen
kesätapahtuma Turussa 8.7.2017

MA PAIKKA
VIELÄ MUUTA
IMI PIAN!
VAPAANA, TO

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

Kun minulle oli tullut tämä varsin innoton asenne suuriin oikeudellisiin linjavetoihin, niin varmasti se ratkaisuni oli
oikea, että aloin nostaa ajoissa eläkettä ja sen turvin hiljalleen saatoin noin viiden vuoden aikana antaa toimistoni
hiipua. Kuin myös ajatusteni juoksun. Kadota oikeuselämän
näyttämöltä. Old lawyers never die, they only fade away!
Eläkeluukun lupsahtaessa kerran kuukaudessa muistan
aina isäni neuvon, kun perustin oman toimistoni. ”Poikani,
osaat jo ammatin, mutta mene ja ota eläkevakuutus ja
maksa riittävästi!”
Robinson Crusoen isä taasen sanoi pojalleen: ”Olet jo
18-vuotias, olet liian vanha oppimaan mitään ammattia!”
Nuori Robinson lähti merille. Tunnetuin seurauksin.
Ehkä minäkin olin jo 18-vuotiaana urani huipulla. Ammatissa, minkä osasin varsin hyvin. Keittiötöissä Englannista.
En suhtaudu tuohon työhöni vieläkään väheksyen. Olihan
siinä valinnanvapaus englantilaisiin herkkuruokiin nähden:
Sain valita pekonin tai kalan, munat tai chipsit. Nykyään
ainoa kaipaus liittyy taakse jääneeseen nuoruuteen.
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”Vaikka kuinka monta kertaa hoetaan, ettei kyse ole
massavalvonnasta, niin sitä se on. Vaikka valvontaa
tehdään koneiden ja algoritmien kanssa, sillä puututaan silti yksityisyyden suojaan.”
kansainvälisen oikeuden professori martin scheinin |
helsingin sanomat 19.4.2017

Etu- ja sukunimilaki uudistuu
Etu- ja sukunimeä koskeva lainsäädäntö aiotaan uudistaa
kokonaisuudessaan. Oikeusministeriön työryhmä ehdottaa mietinnössään valinnanvapauden lisäämistä. Etunimien
sukupuolisidonnaisuudesta ei luovuttaisi, mutta nimet, joiden ei voida katsoa vakiintuneen vain jommankumman
sukupuolen nimiksi, olisivat edelleen molempien sukupuolten käytettävissä. Sukunimiyhdistelmät sallittaisiin. Myös
pitkäkestoisen avoliiton samoin kuin rekisteröidyn parisuhteen osapuolet voisivat ottaa yhteisen sukunimen.
Uudistuksen tavoitteena on saattaa nimiä koskeva
lainsäädäntö vastaamaan yhteiskunnassa tapahtuneita
muutoksia. Perherakenteiden muutokset kuten avoliittoperheiden lukumäärän kasvu, perheiden kansainvälistyminen sekä pyrkimys aiempaa yksilöllisempään nimenantoon
edellyttävät lainsäädännön uudelleen tarkastelua.
Ehdotuksen mukaan kotimaiseen nimikäytäntöön pohjautuvia säännöksiä väljennettäisiin. Kansainvälistymisen
ohessa turvattaisiin kuitenkin myös perinteisen kotimaisen
nimikulttuurin säilymistä. Käytössä olevien sukunimien suoja
säilyisi nykyisenä.
Nimiasioihin liittyviä viranomaistoimintoja karsittaisiin ja
hakemusten käsittelyaikoja lyhennettäisiin. Nimen ilmoittamista ja muuttamista varten luotaisiin sähköiset palvelut.

M AT T I N O R R I

1 987

Oikeuskanslerille
tehtiin vuonna 2016
kaikkiaan 1987
kantelua.

Miten opin lain?
Kun opiskelin yliopistossa, selkeitä opettajia olivat Martti Rautiala
ja Jouko Halila. He keskittyivät olennaiseen. Mutta lakia ei opita
tiedekunnassa. Lääkärit kuuntelevat luentoja ja osallistuvat har
joituksiin tiedekunnassa, mutta kirurgiksi oppii ihmisiä leikkele
mällä.
Lain ja asianajotaidon opin Kymenlaaksossa. Tuomioistuinhar
joittelu oli erinomainen koulu. Opin erottamaan kirjoituspöytävii
sauden käytännön kokemukseen perustuvasta taidosta.

Lakimiesliiton
SuomiAreenapaneelissa
väitellään
perustuslaista
Lakimiesliitto tuo oikeuspoliittiset aiheet jäl
leen näkyvästi esille Porissa 11.–15.7. järjes
tettävässä SuomiAreenassa. Liiton panee
likeskustelu Perustuslaki – pyhä kirjain vai
kehityksen jarru? käydään keskiviikkona
12.7. klo 11.45–13.00 BEPOPlavalla.
Lakimiesliiton varatoiminnanjohtaja
Mikko Salo vetää paneelin yhdessä toimit
taja Kirsi Heikelin kanssa. Salo uskoo, että
aihe kiinnostaa niin SuomiAreenan yleisöä
kuin mediaakin.
– Perustuslaista ja sen tulkintalinjoista
käytävä keskustelu on käynyt kuumana
koko tämän vuoden ajan. Meillä on todella
mielenkiintoisia keskustelijoita lavalla, kan
nattaa tulla katsomaan ja kuuntelemaan.
Paneelimme kokoonpano julkistetaan kesä
kuun alkupuolella. Seuratkaa Lakimiesliiton
uutiskirjettä, sosiaalista mediaa ja muuta
viestintää.

Jos sovintoon ei päädytty,
sitä pidettiin ammatin
osaamattomuutena.
Varsinaiset opettajani olivat syyttäjät ja asianajajat. Karhu
lan, Vehkalahden ja Virolahden nimismiehet Yrjö Kanerva, Eero
Ovaska ja Osmo Pirjola eivät olleet syyttävän tai syytetyn, vaan
oikeuden puolella.
Asianajaja Leif Häggblomilta opin sovinnon merkityksen.
Se ei synny tinkimällä, vaan tosiasioitten tunnustamisella.
Sen päämiehelle opettamisessa Leif on mestari.
Mikael Jansson oli ulkonaisesti hänen vastakohtansa. Jyrkkyy
den rajalla olevassa suoraselkäisyydessään hän oli ehdottoman
oikeudenmukaisuuden puolustaja, vastusti kaikkia ”advokaatti
konsteja”. Armas Syrén oli filosofi, kysyi perusteita, Olavi Ylönen
opetti tunteiden huomioon ottamista. Tuovi ja Ruben Andersson
olivat asian selkeän esittämisen oppimestareita. Ja nestori Ano
Oinas opetti: Jos et voi tehdä mitään päämiehen eduksi, älä tee
mitään; jos tuolloin toimii, vaikutus voi olla vain negatiivinen.
Perin Kauno Väisäsen toimiston ja kanslistin, joka opetti
pesänselvityksen: ”Kun vainajan asuntoon mennään, te sane
lette perukirjan. Kun se on allekirjoitettu, juodaan kahvit. Sitten
kysytään kunkin kanta, miten perintö olisi jaettava. Joskus on
erimielisyys. Sen jälkeen sanellaan perinnönjakokirja ja se alle
kirjoitetaan. Lopuksi syödään lihakeitto.” – Jos sovintoon ei
päädytty, sitä pidettiin ammatin osaamattomuutena.
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Sananvapaudella on hinta, joka alkaa
nousta kohtuuttoman korkeaksi tavalliselle
kansalaiselle myös alhaisen korruption
maissa.
toimittaja petra piitulainen-ramsay
| talouselämä,fi 22.5.2017

SUOMEN LAKIMIEHET
NYT SÄHKÖISESSÄ
MATRIKKELISSA
LÖYDÄ JA LÖYDY!

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!

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

10,2
Kanteluiden käsittelyaika
oikeuskanslerin virastossa
viime vuonna 10,2 viikkoa.

Lakimiesliiton
stipendit
parhaina
valmistuneille
Lakimiesliiton valtuuskunnan
kokouksessa 29.5. jaettiin stipendit
viime vuonna parhaina valmistuneille.
Stipendin saivat: Kaisa Huhta ItäSuomen yliopistosta, Julia Ahlfors
Helsingin yliopistosta, Essi Jolma
Lapin yliopistosta sekä Henni
Hokkanen Turun yliopistosta.

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

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-Lakimiesliitto-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 virkasuhdelakimies
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
yhteiskuntasuhdejohtaja,
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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”Olen kuullut huolestuttavia puheenvuoroja ihan poliitikkotasolta, että lainsäädäntöä ei
tarvitsisi noudattaa, jos se ei ihan omaan moraaliin tai oikeustajuun osu ja uppoa. Jos me
ollaan päätetty yhdessä tässä maassa, että perustuslain mukaisesti kansan valitsemat
edustajat säätävät lait, niitä täytyy jokaisen noudattaa.”
oikeusministeri antti häkkänen | ylen a-studio 3.5.2017

Lakimiesliitto järjestää ensimmäisen
Kysy Lakimieheltä -päivän
LAKIMIESLIITTOLAISET TEMPAISEVAT
Suomi 100 -hengessä lauantaina syyskuun 9. päivänä
klo 11–14 seitsemässä kaupungissa kokoon ensimmäisen Kysy Lakimieheltä -päivän.
– Idea tulee Norjasta, jossa Norjan Lakimiesliitto on
jo yli kymmenen vuoden ajan järjestänyt Juristdagennimistä tapahtumaa, kertoo päivän järjestelyjä vetävä
lakimies Ira Hietanen Lakimiesliitosta.
Kysy Lakimieheltä -päivän ideana on, että lakimiehet jalkautuvat kyseisenä syyskuun lauantaina
Helsingissä, Hämeenlinnassa, Kuopiossa, Oulussa,
Rovaniemellä, Tampereella ja Turussa antamaan yleistä
oikeudellista neuvontaa kenelle tahansa, joka tulee
kysymään.
– Pistämme torille tai kauppakeskukseen teltat
ja ständit pystyyn, juttelemme ihmisten kanssa ja
vastailemme heidän oikeudellisiin kysymyksiinsä,
Hietanen sanoo.
Myös Joensuussa järjestetään joulukuussa oma
päivänsä uuden oikeustalon avajaisten yhteydessä.
Paikallisina yhteyshenkilöinä projektissa toimivat
Lakimiesliiton alueasiamiehet, joita Ira Hietanen kiitteleekin aktiivisuudesta.
– Alueasiamiesten vetämät paikalliset tiimit ovat
ensiarvoisen tärkeässä roolissa päivän läpiviennissä.
Lakimiesliiton toimisto hoitaa ilmoittautumiset, rekvisiitan ja muita yleisiä käytännön asioita. Hyvällä
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yhteistyöllä saamme kasaan hienon valtakunnallisen
tapahtuman.
Norjassa ihmisten esittämät kysymykset ovat koskeneet esimerkiksi perhe- ja perintöoikeutta, verotusta ja maankäyttöasioita. Hietanen kertoo, että
Norjasta saatujen kokemusten mukaan homma on
toiminut hyvin.
– Keissejä ei ryhdytä paikan päällä juurta jaksaen
ratkomaan, mutta keskustellaan ihmisten kanssa
asian kannalta olennaisista kysymyksistä, siitä mitä
laki mahdollisesti sanoo jostain kysymyksestä tai
mihin viranomaiseen kannattaa ehkä olla yhteydessä
omassa asiassaan.
Päivän tavoitteena on auttaa kansalaisia oikeudellisissa asioissa, tuottaa lakimiehille yhdessä tekemisen iloa ja nostaa lakimiesammatteja ja juridista osaamista positiivisella tavalla esille. Ira Hietanen toivoo,
että mahdollisimman moni lakimiesliittolainen lähtisi
mukaan Kysy Lakimieheltä -päivään.
– Olisi hienoa, jos saamme ständeille juristeja mahdollisimman monilta eri aloilta. Tässä tempauksessa
pääsee auttamaan kanssaihmisiä ja saa hyvää mieltä
yhdessä tekemisestä.
Ilmoittaudu mukaan Kysy Lakimieheltä -päivään:
www.lakimiesliitto.fi/kysylakimiehelta

HALILA

HEIKKI HALILA,
heikki.halila@helsinki.fi

Oikeuskanslerin valinta
OIKEUSKANSLERIN VALINNAN ei tulisi olla
rutiiniasia. Tämä näkyy mainiosti Paasikiven päiväkirjoista vuodelta 1950. Presidentti oli merkinnyt muistiin 10.10.1950 käymänsä keskustelun pääministeri
Kekkosen kanssa. Oikeuskanslerin virkaan oli ilmoittautunut apulaisoikeuskansleri C.G. Möller. Oikeusministeri oli etsinyt ehdokkaita ja tuonut esiin kaksi
nimeä (Olavi Honka ja Reino Kuuskoski). Kekkonen
kannatti (vanhaa ystäväänsä) Kuuskoskea, ruotsalaiset Paasikiven mukaan luultavasti Mölleriä. Ehdokkaita ruodittiin, ja Paasikivi tiedusteli, eikö korkeimmassa oikeudessa ole sopivia, ja katsoi, että olisi
ikävä sivuuttaa virkaiässä vanhin Möller.
Kolme päivää myöhemmin keskustelu jatkui Kekkosen kanssa Mölleristä ja Kuuskoskesta. 20.10.1950
Paasikivi nimitti Möllerin. Valtioneuvoston äänestyksessä Möller oli saanut seitsemän, Kuuskoski kuusi
ja Honka kolme ääntä, joista yksi oikeusministeriltä,
niin kuin Paasikivi kirjasi. Virkaan ei siis tarvinnut
ilmoittautua. Oikeusministeri oli etsinyt ehdokkaita,
ja niistä oli keskusteltu presidentin kanssa. Ennen
nimitystä oli valtioneuvostossa äänestetty.
Yhtä ja toista tiedetään muistakin valinnoista.
Oikeusministeri Taxell tarjosi vuonna 1986 oikeuskansleriksi hallintoneuvos Pekka Hallbergia, ja
hänelle olisi käynyt myös hovioikeuden presidentti
Kaarlo Ståhlberg. Jälkimmäinen olisikin voinut tulla
valtioneuvoston ehdokkaaksi, mutta kun häntä ei
esitetty, päähallituspuolueet tekivät asiasta kaupat:
oikeuskansleriksi valittiin Keskustan ehdokkaana
Jorma S. Aalto, ja tältä vapautuneelle paikalle eduskunnan oikeusasiamieheksi tuli sosialidemokraattien
ehdokas oikeusneuvos Olavi Heinonen.
Nyttemmin tulee niin oikeuskanslerin virkaan kuin
virkoihin yleensäkin ilmoittautua. Vaikuttaa siltä, että
potentiaalisista ehdokkaista ei ollut tänä keväänä
keskusteltu etukäteen, eikä relevantilta taholta ollut
sopivaksi katsottuja henkilöitä kehotettu ilmoittautumaan. Vanhassa järjestelmässä ja kutyymissä on
ollut kiistattomat etunsa. Valituiksi saattoi tulla päteviä henkilöitä, jotka eivät halunneet oma-aloitteisesti laittaa nimeään peliin.

Kulumassa olevana keväänä oikeusministeriön
virkamiesjohto karsi ministeriltä saaduin valtuuksin
oikeuskanslerin virkaan ilmoittautuneista tavallaan
jatkoon kolme henkilöä, joista yhtä esitettiin ministeriön ehdokkaana tehtävään. Tämä kerrottiin tuoreeltaan ehdokkaille. Virkamiehet eivät voi kuitenkaan karsia ketään lopullisen valinnan ulkopuolelle.
Moni saattoi silti kuvitella, että valinta oli jo tehty.

Valmistelu oli tässä
samanlaista kuin
virkamiesten valinnassa
yleensäkin paitsi, että
ministeri oli asiassa
sivussa.
Valmistelu oli tässä samanlaista kuin virkamiesten
valinnassa yleensäkin, paitsi että ministeri oli asiassa
sivussa. Käytäntö on huono. Valtioneuvoston jäsenet
vastaavat tehdyistä esityksistä tai päätöksistä, mutta
kullakin ministerillä on käytännön mukaan oikeus
saada valituksi oma ehdokkaansa. Tämä on mahdollistanut monet erikoiset nimitykset.
Oikeuskansleri ei ole oikeusministeriön virkamies vaan nimikkeensä mukaisesti valtioneuvoston
oikeuskansleri. Siksi olisi ollut outoa, jos valinta ei
olisi kiinnostanut eikä koskettanut ministereitä pääministeristä alkaen, varsinkin kun oikeusministeri ei
ottanut prosessissa mitään roolia. Omituista olisi
ollut sekin, että lakimiestaustainen tasavallan
presidentti olisi pysytellyt tai pidetty nimitysprosessista sivussa. Kaikki kunnia rehdille Jari Lindströmille, mutta on hyvä, että maassa on nyt vastuuta
nimityksistäkin ottava lakimieskoulutuksen saanut
oikeusministeri.
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Hallintarekisterilainsäädäntö ei prosessina ansaitse korkeita arvosanoja. Viranomaiset verottajasta
poliisin kautta oikeuslaitokseen ovat olleet hanketta vastaan. On tärkeää, ettei lainsäädäntö muodosta EU:n alueella tulppaa pörssiomistuksissa, yritysten rahoituksessa eikä arvopaperikeskusten
toiminnassa. EU:n vaatimuksilla perusteltu lain säätämisen pakollisuus on silti jäänyt näyttämättä
toteen. Mahdollisuus siihen, että omistuksensa voi piilottaa vero- ja muiden viranomaisten ulottumattomiin, on paikkaustenkin jälkeen olemassa. Avoimuudessa Suomi ottaa taka-askeleen.
TURUN SANOMIEN PÄÄKIRJOITUS | 18.5.2017

Maria Löfgren
JUKOn toiminnanjohtajaksi

Golfmestaruudesta
kisaillaan tänä vuonna
Hangossa
Lakimiesten golfmestaruuskilpailut järjestetään 25.–26.8.2017
Hangossa Hangolfin kentällä. Kilpailuun voivat osallistua kaikki
oikeustieteellisen tutkinnon suorittaneet. Joukkuekilpailuun
pelaaja voi osallistua perheenjäsenensä kanssa.
Lisätietoja ja ilmoittautumisohjeet: www.lakimiesliitto.fi/
tapahtumat.

XXVII lakimiesten
tenniksen ulkokenttien
mestaruuskilpailut
Hangon tenniskentillä 25.–27.8.2017
Osanotto-oikeus: Suomalaiset ja Suomessa työskentelevät
ulkomaalaiset oikeustieteellisen tutkinnon suorittaneet, oikeus
tieteen opiskelijat (sarjat 2–3, 6, 8–10)
Ilmoittautumiset 17.8.2017 mennessä:
1) maksamalla osanottomaksu tilille Lakimiestennis
Nordea FI44 1208 3500 0247 83 (muista ilmoittaa sarjat ym.)
2) sähköpostitse pertti.mandell@lakimies.com (varmistaudu
ilmoittautumisen vahvistamisesta) tai
3) puhelimitse Pertti Mandell +358 40 510 5625.
Tarkemmat ohjeet: www.lakimiesliitto.fi/tapahtumat
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Neuvottelujärjestö JUKOn
toiminnanjohtajaksi on
valittu oikeustieteen
kandidaatti Maria Löfgren. Hän on toiminut
Akavan lakimiehenä ja
työelämäyksikön johta
jana ja sitä ennen työsuhdelakimiehenä
Suomen Ekonomiliitossa. Löfgrenin ura
akavalaisissa yhteisöissä alkoi jo vuonna
1996.
Maria Löfgren aloittaa tehtävässään
ensi syksynä, kun JUKOn pitkäaikainen
neuvottelujohtaja Risto Kangas jää
eläkkeelle.

Tuomas Pöystistä
uusi oikeuskansleri
Tasavallan presidentti
Sauli Niinistö on nimit
tänyt Valtioneuvoston
esityksestä Tuomas
Pöystin oikeuskansle
riksi 1. tammikuuta 2018
alkaen.
Oikeustieteen tohtori
Pöysti työskentelee tällä hetkellä sosiaali
ja terveysministeriön alivaltiosihteerinä.
Aiemmin hän on toiminut muun muassa
Valtiontalouden tarkastusviraston pääjoh
tajana ja kansainvälissä tehtävissä Euroo
pan petoksentorjuntaviraston valvonta
komiteassa.
Edellinen oikeuskansleri Jaakko Jonkka
jäi eläkkeelle toukokuun alussa.
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Urakoulutukset syksyllä 2017
• Kansainvälinen tapakulttuuri lakimiehen työssä
• SOTE – sopimusoikeudellisia näkökulmia
• Haastavat vuorovaikutustilanteet
• Neuvottelutaito
• Robotiikka ja tekoäly sekä niiden vaikutukset
lakimiehen työssä
• Hyvä prosessitapa riita- ja rikosasioissa
– tuomarin, syyttäjän ja asianajajan näkökulmasta
• Oman työn johtaminen

Varaamme mahdollisuuden muutoksiin.
Osa koulutuksista järjestetään webinaareina.

• Yrittäjäkoulutus: Verotuksesta, työttömyysturvasta ja muusta sosiaaliturvasta
• Uusimmat työeläkemuutokset – miten ne
vaikuttavat sinuun
• Lakimiehen täydennyskoulutusmahdollisuudet
• Päätöksenteon psykologia
Varaamme oikeuden muutoksiin.

Ilmoittautumiset: www.lakimiesliitto.fi/tapahtumat
Ilmoittauduttaessa mainittava osallistujan nimi, puhelin
numero ja jäsennumero. Sama liiton jäsen voi osallistua vain
yhteen tilaisuuteen. Mukaan mahtuu 30 osallistujaa/valmennus.
Muistathan ilmoittaa ajoissa mahdollisesta esteestä, jotta
paikkasi voidaan antaa varasijoilla oleville.
Lisätietoja: järjestöpäällikkö Olli Niemi
olli.niemi@lakimiesliitto.fi

ETSITKÖ

lakimiestä,
oikeustieteen
opiskelijaa tai
toimistolle jatkajaa
Lakimiesrekrytointi on Suomen
Lakimiesliiton maksuton työnvälityspalvelu.
Ota yhteyttä
lakimiesrekrytointi@lakimiesliitto.fi

LakimiesRekrytointi

27 | Lakimiesuutiset 4/2017

Katso webinaarien
nauhoitteita:
www.lakimies
Palvelut – Koulutukset liitto.fi
ja webinaarit
Webinaarien katsomi
ne
kirjautumisen jäsensiv n vaatii
uille.
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Kesä- ja heinäkuun
ajan jäsenkortilla
tavallista suurempi alennus*!

*Alennus koskee bensiiniä ja dieselöljyä 1.6.–31.7.2017. Edun saa kaikilta Teboil-huoltamoilta ja -automaattiasemilta
lukuun ottamatta Teboil Express -automaattiasemia. Lisätietoa kampanjasta ja jäseneduista osoitteesta www.teboil.fi/liitto

Heinäkuun erikoisetu!
Lounas ruokapöydästä
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-20%

REINBOTH

Jos päätoimittaja esimerkiksi haluaa pimittää
yhteiskunnallisesti merkittävää tietoa muista kuin
journalistisista syistä, menettely sotii journalismin
perustehtävää vastaan.
SUSANNA REINBOTH, susanna.reinboth@hs.fi

Median turbulenssi
YLEGATE ON NYT KÄÄNNETTY ja kaulittu perusteellisesti. Vyyhdin huipennuksena Suomi menetti lehdistönvapausindeksin monivuotisen ykköspaikkansa ja
putosi pronssille. Pääsyynä oli pääministeri Juha Sipilän
painostus Yleä kohtaan.
Dramaattinen päätös – tai ainakin tauko – kuohunnalle
saatiin toukokuun lopussa, kun Ylen uutis- ja ajankohtaistoiminnan päätoimittaja Atte Jääskeläinen lähti yhtiöstä.
Julkisuuteen kerrottiin lähdön olleen Jääskeläisen ja Ylen
hallituksen yhteinen päätös.
Vyyhti on poikinut seuraavat ratkaisut:
1. Oikeusasiamies: Pääministeri Sipilä ei ollut jäävi Terrafame-jutussa.
2. Apulaisoikeuskansleri: Sipilä ei yrittänyt vaikuttaa
Ylen Terrafame-uutisointiin, vaikka hänen sähköpostitsunaminsa toimittajalle oli poikkeuksellinen.
3. Julkisen sanan neuvosto JSN: Yle ei rikkonut Journalistin ohjeita Terrafame-uutisoinnissa.
4. JSN: Suomen Kuvalehti rikkoi Journalistin ohjeita, kun
se julkaisi uutisen pääministerin sähköpostitulvasta ilman
Jääskeläisen kommenttia, koska Jääskeläinen ei herännyt
yöllä kommenttipyyntöön.
5. JSN: Yle rikkoi journalistin ohjeita, kun se taipui pääministerin painostukseen Terrafame-uutisoinnin jälkeen.
Pääministerin kipakoiden viestien jälkeen Ylen johto alkoi
hosua ja häärätä, muokata virheetöntä uutista ja rajoittaa
aiheen jatkokäsittelyä.
6. JSN:n lausuma: Sipilän toiminta oli omiaan rajoittamaan sananvapautta.
7. JSN tarkensi ohjeita langettavien päätösten julkaisemisesta. Tiedotusväline ei saa kommentoida tai arvioida
päätöstä sen julkaisun yhteydessä. Tarve täsmennykselle
syntyi siitä, että Yle oli kommentoinut Sipilän painostusta
koskevaa päätöstä julkisuudessa jo ennen kuin se oli julkaissut saamansa langettavan verkkosivuillaan.
Koko vyyhti on herättänyt median keskuudessa sellaista
turbulenssia, että jotkut ovat arvelleet JSN:n arvovallan olevan uhattuna. Tulkinta ei ollut kaukaa haettu Jääskeläisen
eroa edeltäneenä päivänä. Silloin HS julkaisi Jääskeläisen

haastattelun, jossa hän väläytti Ylen voivan haistattaa pitkät koko JSN:lle, jos se puuttuu Ylen journalistiseen linjaan.
Ylen saama langettava päätös Sipilän painostukseen
taipumisesta syntyi äänin 6–6 puheenjohtajan äänen ratkaistessa.
Mielestäni kiihkeä keskustelu pikemmin korostaa JSN:n
merkitystä kuin heikentää sitä. Jos JSN olisi mediaväelle turha, sen langettaviin päätöksiin reagoitaisiin teinien
tunnuslauseella: ”Ihan sama.” Keskustelu osoittaa, että
media ottaa JSN:n langettavat päätökset vakavasti.
Kuohujen keskellä Päätoimittajien yhdistys antoi julkilausuman, jossa korostettiin päätoimittajan johtavan toimitusta ja vastaavan julkaistusta sisällöstä. Päätoimittajan
päätökset uutisoinnista tai uutisoimatta jättämisestä eivät
rajoita toimittajien sananvapautta.
”Toimittajat eivät käytä työssään sananvapauttaan
kansalaisina, vaan työnantajansa sananvapautta.”
Muotoilu oli mielestäni melkoisen outo. Vyyhdissä ei
ollut kyse työnantajan direktio-oikeudesta vaan siitä, miksi
journalismia tehdään. Vastaus löytyy Journalistin ohjeiden
ensimmäisestä kohdasta: ”Journalisti on vastuussa ennen
kaikkea lukijoilleen, kuulijoilleen ja katselijoilleen. Heillä on
oikeus saada tietää, mitä yhteiskunnassa tapahtuu.”
Päätoimittaja on kyllä pomo, mutta hänen päätöksensä
eivät ole automaattisesti hyvän journalistisen tavan mukaisia. Jos päätoimittaja esimerkiksi haluaa pimittää yhteiskunnallisesti merkittävää tietoa muista kuin journalistisista
syistä, menettely sotii journalismin perustehtävää vastaan.
Opponoin myös hokemaa, jonka mukaan päätoimittaja on vastuussa kaikesta, mitä julkaistaan. Miten tämä
vastuu ilmenee? Päätoimittajallahan on nykyisin normaali
rikosoikeudellinen vastuu. Jos kirjoitus on esimerkiksi kunniaa tai yksityiselämää loukkaava, päätoimittaja saa tuomion vain, jos hän on ollut tekijä tai tekijäkumppani.
Sananvapauslaissa säädetään erikseen päätoimittajarikkomuksesta. Päätoimittaja voi saada sakkoja, jos hän
tahallaan tai olennaisesti laiminlyö toimitustyön johtamisja valvontavelvollisuudensa niin, että rikos pääsee tapahtumaan. Tällaisia tuomioita ei tiedossani ole.
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teksti MIKKO SALO | kuvat ROOPE PERMANTO

Oikeusvaltion
puhemies
Tuore oikeusministeri Antti Häkkänen on huolestunut Itä-Euroopan ja
Yhdysvaltojen kehityksestä, jossa vallan kolmijako-oppiin perustuva
poliittinen järjestelmä on haastettu. Oikeusvaltiokehityksen tuleekin
Häkkäsen mukaan olla Suomen EU-politiikan etulinjassa.

T

asavallan presidentti
Sauli Niinistö nimitti
toukokuussa Suomen
oikeusministeriksi
32-vuotiaan oikeustieteen maisteri Antti
Häkkäsen (kok). Häkkäsestä tuli
Suomen historian kolmanneksi nuorin oikeusministeri, vain Christoffer
Taxell (oikeusministerinä 1979–87) ja
Matti Louekoski (1972–75, 1987–90)
ovat ryhtyneet tehtävään nuorempina.
– Oikeusministerin salkku on perinteisesti ollut kokoomukselle äärimmäisen tärkeä. Halusimme tämän tehtävän
meidän hoitoomme, Häkkänen kertoo työhuoneessaan Eteläesplanadilla.
Tuore ministeri tuo myös esille oman
innostuksensa oikeuspolitiikkaan.
– Koen tämän tehtävän erityisen tärkeäksi, koska pidän oikeudenhoitoa ja
oikeusvaltiota suuressa arvossa.
Häkkänen näkee oikeusministerin
tehtävän tärkeäksi myös kansallisen
yhtenäisyyden ylläpitämisen näkökulmasta.
– Oikeusministeriön yhtenä tehtävänä on pitää huolta kansalaisten
demokraattisten vaikuttamismahdolli-
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suuksien toimivuudesta. Suomi ei olisi
pysynyt sataa vuotta koossa, ellei tätä
tehtävää olisi hoidettu huolellisesti.

Suomelle aktiivisempi
rooli EU:n oikeusvaltio
kysymyksissä
Itä-Euroopassa ja jopa Yhdysvalloissa
on viime aikoina kuulunut valtaa pitäviltä äänenpainoja, joilla on haastettu
vallan kolmijako-oppiin pohjautuvaa
poliittista järjestelmää. Tätä kehitystä
Häkkänen pitää huolestuttavana.
– Demokraattisten valtioiden ei
kannata lähteä päätöksenteon nopeuden ja ketteryyden nimissä haikailemaan minkään suuren johtajan perään,
Venäjän ja Turkin tie ei toimi. Kuukausi sitten perustuslakivaliokunta
vieraili Yhdysvalloissa ja minulla oli
tilaisuus keskustella joidenkin USA:n
korkeimman oikeuden tuomareiden
kanssa. He pitivät hieman huolestuttavana nykyhallinnon aikana tapahtunutta vallan kolmijako-opin haastamista.
Häkkänen nostaa esille kysymyksen, ovatko nämä ilmiöt vain joidenkin
johtajien tietämättömyydestä johtuvaa

”touhuilua” vai onko takana selkeämpi
suunnitelma yhteiskuntajärjestyksen
muuttamisesta.
– Oman käsitykseni mukaan tässä
on takana lähinnä ymmärtämättömyys
tietyistä oikeusvaltion peruspilareista
ja niiden toimintamekanismeista. Jos
takana on huolellinen analyysi ja siihen perustuva tahto muuttaa yhteiskuntajärjestystä, silloin olisin todella
huolissani, hän pohtii.
Lakimiesuutisten haastatteluun
Antti Häkkänen tuli Euroopan perusoikeusviraston johtajaa tapaamasta,
ja edellisenä päivänä hän oli tavannut EU:n tuomioistuimen presidentin delegaatioineen. EU:ssa Suomen
tulee ottaa uuden ministerin mielestä entistä vahvempi rooli oikeusvaltio-osaajana. Oikeusvaltiokehityksen
tulee Häkkäsen mukaan olla Suomen
EU-politiikan etulinjassa. Hän asettaa henkilökohtaisen EU-asialistansa
ykköspaikalle oikeusvaltiomekanismin
toteuttamisen ja esillä pitämisen unionissa.
– Meiltä odotetaan eurooppalaisilla kentillä vielä aktiivisempaa roolia
oikeusvaltiokysymyksissä, oikeudelli-

32-vuotias Antti Häkkänen on yksi
nuorimmista oikeusministereistä.
Tuore ministeri on innostunut
oikeuspolitiikasta ja näkee oman
tehtävänsä tärkeäksi kansallisen
yhtenäisyyden ylläpitämisen
näkökulmasta.
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sessa asiantuntemuksessa ja perustuslaillisessa ajattelussa. Kumppanimme haluavat,
että tuomme näitä teemoja esille entistä
voimakkaammin. Meillä on näistä osaamista ja näyttöjä. Koko EU-yhteistyön
peruspilari on se, että on tietyt yhteiset
perusarvot, joista ei tingitä.

”Oikeus
ministeriö on
lainvalmistelun
ykkösnyrkki.”

Huolellinen analyysi
tuomioistuinvirastosta
Kotimaassa yksi tämän vaalikauden merkittävimmistä oikeuspoliittisista hankkeista on tuomioistuinviraston perustaminen. Valmisteleva toimikunta jätti
mietintönsä huhtikuussa ja lausuntokierros on käynnissä.
– Haluan panostaa tähän hankkeeseen ja
sen analysointiin, Antti Häkkänen kertoo.
– Odotan kaikkien sidosryhmien näkemykset ja lausunnot. Eri ryhmien kannoista saattaa havaita kipupisteitä, joissa
valmistelua vielä tarvitaan. Perusteet
viraston käynnistämiselle ovat olemassa,
ja muillakin politiikkalohkoilla on organisaatiota viety valtakunnallisten keskusvirastojen suuntaan. Ripeästi pitäisi edetä,
jos tämä halutaan tällä vaalikaudella viedä
maaliin, mutta huolellinen analyysi on
silti tehtävä. Resurssikysymykset on sitten
keskusteltava hallituksessa, ja minun tehtäväni on saada muut ministerit ymmärtämään oikeushallinnon asioiden tärkeys.
Häkkänen aikoo kesään asti käyttää
aikaa hankkeen ja lausuntopalautteen
analysointiin. Mikäli tarvetta on, saattaa
asialistalla olla vielä jonkinlaisen julkisen
kuulemisen, keskustelun tai seminaarin
järjestäminen.
– Odotan tiivistä vuoropuhelua lakimieskunnan kanssa. Itse asiassa on hienoa, että tuomioistuinviraston edistäminen ajoittuu Suomi 100 -juhlavuoteen,
koska riippumaton oikeuslaitos on yhteiskunnan kivijalka. Se on se viimeinen
lukko, johon kansalainen voi luottaa.
– Kyllä tämä tästä jalostuu, ministeri
lupaa.

Lainvalmistelussa
aina parannettavaa
Lainvalmistelun tasosta on viime aikoina
käyty vilkasta keskustelua. Häkkäsen pää-
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KUKA
ANTTI HÄKKÄNEN,
32
• Kotoisin Mäntyharjulta,
kunnanvaltuuston varapj.
• Juha Sipilän hallituksen
oikeusministeri 5.5.2017
alkaen
• Oikeustieteen maisteri
Helsingin yliopistosta 2013
• Kansanedustaja vuodesta
2015, Kokoomuksen varapj.
• Perustuslaki- ja
hallintovaliokuntien jäsen
2015–17
• Työskennellyt aiemmin
mm. pääministeri Jyrki
Kataisen ja liikenne- ja
kuntaministeri Paula
Risikon erityisavustajana
• Harrastaa kalastusta,
urheilua ja historiaa

viesti on, että meillä on kansainvälisessä
vertailussa hyvä lainvalmistelun taso.
– Substanssiosaaminen on kunnossa ja
meillä on laaja-alaisia juristeja lainvalmistelua tekemässä.
Tämä ei kuitenkaan tarkoita, ettei
kehitettävää olisi. Häkkänen on havainnut parannettavaa erityisesti vaikutusarvioinneissa ja joskus myös säätämisjärjestyksen perusteluissa.
– Olen itsekin ollut perustuslakivaliokunnan jäsenenä vaatimassa vaikutusarviointeja koskevia huomautuksia valiokuntalausuntoihin.
Poliitikkojen tulee Häkkäsen mielestä
kantaa oma vastuunsa, jos lainvalmistelijoiden toimeksianto on epäselvä tai lakihankkeen poliittinen johtaminen tempoilevaa.
– Joskus näkyy, että on ollut epäselvää, mitä poliittisella puolella on kyseisellä lailla tavoiteltu. Poliittiselta johdolta
on tultava selkeä tavoite ja virkakunnalle
aikaa hankkia tutkittua tietoa valmistelun
pohjaksi siitä, mitkä ovat parhaita keinoja tavoitteen saavuttamiseksi, Häkkänen painottaa.
– Ei homma toimi niin, että poliitikot
linjaavat ensin keinoja ja sitten huomataan, että eiväthän nämä tutkitun tiedon
mukaan olekaan niitä parhaita keinoja.
Sitten tehdään käännöksiä.
Resursseista on lainvalmistelussa aina
pulaa, mutta oikeusministeriössä lainvalmisteluosaaminen on Häkkäsen mielestä
korkealla tasolla.
– Oikeusministeriö on lainvalmistelun
ykkösnyrkki ja sen tehtävänä on myös
konsultoida muita hallinnonaloja lainvalmisteluun liittyvissä kysymyksissä. Ministeriö antaa vuosittain noin 250 lausuntoa muille ministeriöille näissä asioissa,
hän kertoo.

Oikeudenhoito kunnossa,
mutta haasteitakin on
Suomalaisella oikeudenhoidolla on Antti
Häkkäsen mielestä monia vahvuuksia. Yksi
niistä on juristien korkea koulutustaso.
– Meillä on erittäin hyvä lakimiehen
perustutkinto, laaja-alaisen generalistin koulutus. Tämä takaa sen, että meillä

on pätevää porukkaa töissä oikeuslaitok
sen juristitehtävissä. Meillä on satavuo
tinen traditio oikeusvaltioajattelusta ja
yhteinen ymmärrys oikeusvaltion perus
periaatteista. Ihmisten luottamus oikeus
laitosta ja oikeusprosesseja kohtaan on
meillä edelleen erittäin vahva, yksi vah
vimmista Euroopassa, Häkkänen kehuu.
Haasteitakaan ei puutu.
– Rahoituskysymykset ovat haasteel
lisia. Oikeuslaitoksen rahoitus on meillä
verraten kohtuullisella tasolla, mutta
nämä ovat valtion ydintehtäviä ja niitä
tulee kohdella sellaisina myös rahoitus
kysymyksissä. Ollaan nimittäin todella
vakavien kysymysten äärellä, jos kansa
laisten luottamus oikeudenhoitoon alkaa
rapautua, sitä ei saa päästää tapahtumaan.
Uusi oikeusministeri lupaakin tehdä
töitä sen eteen, että kaikissa puolueissa
on vahva ymmärrys siitä, kuinka tärkeitä
oikeusasiat ovat.
– Meidän täytyy myös pystyä näyt
tämään, että otamme ennakkoluulot
tomasti käyttöön uusia toimintatapoja
ja teemme rakenteellisia uudistuksia,
joilla turvataan laadukkaat ja luotettavat
oikeuspalvelut. Oikeusministeriön vas
tuulla on nostaa hallinnonalansa asiat
valtioneuvostossa vahvasti esiin ja tuoda
keskusteluun ymmärrystä oikeushallin
non asioista, oikeusjärjestelmästä ja sen
kansainvälisistä liitännöistä. Jos oikeus
ministeri ei nosta näiden asioiden tär
keyttä esille hallituksen istunnoissa, niin
silloin sitä ei tee kukaan.

Kokonaisuuden
osaajia tarvitaan
Juristiammattienkin tulevaisuudesta
puhuttaessa keskustelussa vilahtelevat
haave ja uhkakuvat digitalisaation muka
naan tuomista muutoksista. Antti Häkkä
nenkin uskoo, että muutoksia on tulossa.
– Digitalisaatio, tekoäly ja muut voimis
tuvat virtaukset muokkaavat kaikkia laki
miesammatteja. Ne rikkovat oikeuden
alojen rajoja ja muuttavat toimintatapoja
perusteellisesti, hän ennustaa.
Samalla Häkkänen toteaa, että koko
naisuuksien ymmärtämisen tarve ei katoa
mihinkään.

Antti Häkkänen uskoo,
että digitalisaation
maailmassa lakimiesten
ainutlaatuinen rooli
oikeusjärjestelmän
kokonaisuuden
osaajana korostuu.

On tärkeää huolehtia
lakimiestutkinnon laajaalaisuudesta ja laadukkuudesta.
– Uudet virtaukset korostavat erityi
sesti tarvetta ymmärtää uutta teknologiaa
ja toisaalta järjestelmiä kokonaisuutena.
On tärkeää huolehtia lakimiestutkinnon
laajaalaisuudesta ja laadukkuudesta sekä
jatkuvasta osaamisen täydentämisestä. Täl
laisessa muuttuvassa maailmassa lakimie
hen ainutlaatuinen rooli oikeusjärjestel
män kokonaisuuden osaajana korostuu.
Tätä generalistin mainetta on lakimiesten
syytä varjella.
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LAKIMIESLIITTO PALVELEE

72 vuotta Lakimiespäiviä
teksti OTAVAMEDIA OMA

XLV Lakimiespäivä kerää jälleen lokakuun alussa
Finlandia-talon täyteen juristikuntaa. Vuosikymmenten
aikana Lakimiespäivästä on kehittynyt verkostoitumisen
ja mukavan yhdessäolon päivä. Joka toinen vuosi
järjestettävä tapahtuma on omalta osaltaan
rakentamassa lakimieskunnan yhteistä identiteettiä.

Mikä on
Lakimiespäivä?
ensimmäisen
Suomen Lakimiesliitto järjesti
n vuonna 1945.
Lakimiespäivänsä 72 vuotta sitte
syntyivät 1970 Nykymuotoiset Lakimiespäivät
a 1979 lähtien
luvun loppupuolella, ja vuodest
toinen vuosi
lakimieskunta on saanut joka
sekä ajankohtainauttia alan huippupuhujista
kuuluu paitsi
sista teemoista. Lakimiespäivään
ri myös Lakimieskoko päivän kestävä seminaa
distyksien edusmessut, joilla voi tavata jäsenyh
Näytteillä on muun
tajia ja monia palveluntarjoajia.
annustarjontaa sekä
muassa alan koulutus- ja kust
nainen osa päivää
pankki- ja sijoituspalveluja. Olen
pidettävä iltajuhla.
on myös seminaarin päätteeksi
osattomiksi,
Opiskelijatkaan eivät jää päivästä
lla opiskelijat voivat
sillä Oikkareiden Rekrymessui
kontakteja sekä
tutustua työnantajiin ja luoda
listyä.
parhaimmassa tapauksessa työl
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Vara
kalente a
rist
6.10.20 asi:
Lakimie 17
späivä

Mitä Lakimiespäivä
2017 tarjoaa?
Vuoden 2017 Lakimiesp
äivä on järjestyksessään jo 45. ja se pidetä
än tuttuun tapaan
Finlandia-talossa Helsin
gissä lokakuun
6. päivänä. Päivän tem
atiikka kiertyy hyvin
ajankohtaisten ilmiöid
en kuten terrorismin,
vihapuheen sekä kyberu
hkien ympärille: alustuksia kuullaan muun
muassa siitä, minkälaist
a
maaperää Euroopan my
llerrykset ovat luoneet
kansainväliselle terrorism
ille, minkälainen kokemus Ruandan kansanmu
rhaoikeudenkäynti
oli syyttäjälle ja miten
populismi ja poliitikon
tuotevastuu liittyvät yht
een.
Puhujina esiintyvät mu
un muassa Euroopan
ihmisoikeustuomioistuim
en tuomari Pauliine
Koskelo, johtaja Ilkka
Salmi, kyberturvallisuuden professori Jarno
Limnéll sekä filosofi
Marja-Riitta Ollila. Pan
eelikeskusteluihin osa
llistuvat myös muun mu
assa toimittaja Saska
Saarikoski sekä profes
sori Jukka Kekkonen
.
Lakimiespäivän ohjelm
a julkaistaan
Lakimiesuutiset-lehden
numerossa 5/2017.

LIITTO PALVELEE

Miten Lakimiespäivä ja Suomi 100
kuuluvat yhteen?
Tänä vuonna Lakimiespäivää vietetään
osana Suomi 100 -juhlallisuuksia. Ajankohtaisten teemojen lisäksi päivän aikana kuullaan muun muassa professori, tanssitaiteilija Jorma Uotisen mietteitä kulttuurin
merkityksestä sekä suomalaisuudesta.
Vuosikymmenten aikana ajankohtaiset
kysymykset ovat näkyneet myös musiikissa, ja poliittisesti tulenaroista lauluista
kertookin suosittua Onnenpäivät-radioohjelmaa vetänyt toimittaja Jake Nyman.

Lakimiespäivän
palkinnot
Lakimiespäivään kuuluu olennaisena
osana Lakimiesliitolle tärkeiden palkintojen jakaminen. Suomen ensimmäisen presidentin, lakimies K. J.
Ståhlbergin mukaan nimetty mitali luovutetaan henkilölle, jonka toiminnalla
on ollut huomattava merkitys kansallisesti tai kansainvälisesti yhteiskunnalle, lakimieskunnalle, oikeuselämälle
tai oikeustieteelle. Edellisellä kerralla
vuonna 2015 palkittiin nykyisin Euroopan ihmisoikeustuomioistuimessa
tuomarina toimiva Pauliine Koskelo.
Lakimiespäivässä luovutetaan myös
liiton yrittäjyyspalkinto oikeustieteellisen tutkinnon suorittaneelle lakimiehelle tunnustuksena yrittämisestä tai yrittäjyyden hyväksi tehdystä
työstä ja palkitaan paras oikeustieteen
opiskelijatyönantaja.

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. Lakimiesliiton 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 varallisuusvastuuvakuutuksen 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

www.lakimiesliitto

.fi/palvelut-ja-edut
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CJEU:n presidentti Koen Lenaerts:

Uskoni Euroopan
integraatioon
on vahvistunut
Reilut kilpailu
asetelmat ja EU
sääntöjen hengen
tulkinta työllistävät
Euroopan unionin
tuomioistuinta.
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V

iimeisen vuoden aikana Euroopan
unionin yhtenäisyys on rakoillut
uhkaavasti: Britannia päätti lähteä
unionista ja euroskeptisten puolueiden suosio on nousussa muassa Ranskassa ja
Saksassa. Viime aikojen tapahtumat eivät kuitenkaan ole syöneet Euroopan unionin tuomioistuimen (CJEU) presidentin Koen Lenaertsin luottamusta Euroopan integraatioprojektiin.
– Kuulostaa ehkä vähän yllättävältä, mutta
todellisuudessa uskoni on vain vahvistunut, Lenaerts sanoo.
Lenaerts vieraili Suomessa KKO:n ja KHO:n
sekä oikeus- ja ulkoministeriöiden isännöimän
unionin tuomioistuimen virallisen vierailun
yhteydessä. Hän aloitti EU-tuomioistuimissa jo
1980-luvulla Euroopan yhteisöjen ensimmäisen
oikeusasteen tuomioistuimen tuomarina, ja vuodesta 2015 hän on toiminut CJEU:n presidenttinä. Pitkän uran EU-tuomarina tehneen Lenaertsin optimismi ei kenties ole lainkaan yllättävää,
mutta antaa hänen silti perustella näkemystään.
EU:n horjuttamisen sijaan Lenaerts uskoo brexitin vahvistavan manner-Euroopan uskoa integraatioon. Ihmiset näkevät, että rajanaapurien
kanssa on pakko tehdä yhteistyötä, hän toteaa.
EU:n hienous julkisoikeudellisena järjestönä
on, että se toimii vain siellä, missä yhteinen
politiikka tuo lisäarvoa.
– Esimerkiksi globalisaatio, ilmastonmuutoksen vastainen kamppailu, ne
ovat prosesseja, joita Yhdysvallat ja
Kiina vetävät. Jos me pienet maat
haluamme vaikuttaa asioihin,
se on tehtävä yhdessä, Lenaerts sanoo.

teksti MATTI KOSKINEN | kuvat TOMMI TUOMI

Sosiaaliset ja taloudelliset
erot luovat haasteita
Euroopan unionin tuomioistuimen
tehtävänä on varmistaa, että EU-lakia
sovelletaan kaikkialla unionin alueella
samalla tavalla, antaa ennakkoratkaisuja epäselvissä tapauksissa ja ratkoa
EU:n jäsenmaiden ja toimielinten keskinäisiä kiistoja. Tällä hetkellä tuomioistuinta työllistävät muun muassa
halpatyövoiman käyttöön ja verokilpailuun liittyvät asiat, Lenaerts kertoo.
– Saamme yhä enemmän tapauksia,
joissa joudumme ratkomaan, millainen on todellisuudessa tasapuolinen
ja reilu kilpailuasetelma jäsenvaltioiden kesken, hän sanoo.
– Unionin laajentumisen seurauksena erot jäsenmaiden taloudellisten, sosiaalisten ja muiden olojen kesken ovat kasvaneet. Mutta siinä ei ole
mitään ihmeellistä, järjestelmä pystyy
kyllä hoitamaan tällaiset tapaukset.
Monissa tapauksissa tuomioistuin
joutuu ottamaan kantaa siihen, noudatteleeko jokin tulkintatapa EU:n
lainsäädännön kirjaimen lisäksi sen
alkuperäistä henkeä ja tarkoitusta.
– Tuomioistuimen on tärkeää varmistaa, että lakeja noudatetaan siinä
hengessä, kuin ne on säädetty. Se on
sentään oleellinen osa edustuksellista
demokratiaa.

EU on muita edellä
tietosuojassa
Yksi alue, jolla tuomioistuin on jo tehnyt uraauurtavaa työtä, on tietosuoja.
EU:n ensi vuonna sovellettavaksi
tuleva uusi tietosuoja-asetus luo koko
unionin alueelle yhteiset pelisäännöt
kansalaisten tietosuojan suhteen.
Asetus nojaa muun muassa Euroopan unionin tuomioistuimen aikaisempaan oikeuskäytäntöön. Se
täydentää vuoden 1995 tietosuojadirektiiviä muun muassa CJEU:n päätöksiin perustuvilla oikeuskäytännöillä,
Lenaerts sanoo.
Hän ottaa esimerkiksi EU:n tuomioistuimen ratkaisun Espanjan Googlen
tapauksessa, joka veti rajat kansalai-

sen oikeudelle ”tulla unohdetuksi”.
Siinä kantaja vaati Googlea poistamaan nimeensä liittyvistä hakutuloksista linkkejä vanhoihin lehtijuttuihin,
joissa kerrottiin hänen omaisuutensa
takavarikosta.
– Siinä haimme tasapainoa kahden keskenään ristiriitaisen perusoikeuden välillä. Toisaalta yleisöllä on
oikeus saada tietoa, toisaalta yksilöllä
on oikeus yksityisyyteen. Päädyimme
ratkaisuun, joka antaa oikeuden vaatia itseään koskevien vanhentuneiden
hakutulosten poistamista, lukuun ottamatta tapauksia, joissa on kyse yhteiskunnallisesti merkittävistä asioista,
Lenaerts sanoo.
Yksityisyyden suoja on itse asiassa
EU-lainsäädännössä keskeinen käsite,
Lenaerts muistuttaa. Monessa EUmaassa oli vielä vähän ennen unioniin liittymistä autoritaarinen hallinto.
– Näissä maissa on koettu, mihin
julkinen valta pystyy, ellei kansalaisten oikeutta yksityisyyteen ole riittävän
voimakkaasti kirjattu perustuslakiin.

KUKA
KOEN LENAERTS
• Euroopan unionin tuomioistuimen
presidentti lokakuusta 2015
lähtien.
• Syntyi Belgian Mortselissa 1952.
• Oikeustieteen tohtori KU Leuven
yliopistosta 1982, julkishallinnon
ja oikeustieteen (LLM) maisterin
tutkinnot Harvardin yliopistosta
1979 ja 1978.
• Euroopan yhteisöjen ensimmäisen
oikeusasteen tuomioistuimen
tuomari 1989–2003, Euroopan
unionin tuomioistuimen tuomari
2003–2012 ja varapresidentti
2012–2015.
• Professori KU Leuven yliopistossa
vuodesta 1983 lähtien ja Bruggen
College of Europessa 1984–1989.
• Sai paronin aatelisarvon vuonna
2004.
• Naimisissa, kuusi lasta.

EUROOPAN UNIONIN TUOMIOISTUIN
Luxemburgissa sijaitseva Euroopan unionin tuomioistuin (CJEU) on
EU:n riippumaton toimielin, jonka tehtävä on valvoa, että unionin
lainsäädäntöä tulkitaan ja sovelletaan kaikissa jäsenmaissa yhden
mukaisesti.
Sen korkein osa on unionin tuomioistuin, jonka toimivaltaan kuu
luvat muun muassa unionin toimielinten ja jäsenvaltioiden väliset
asiat sekä Euroopan komission jästenvaltioita vastaan nostamat kan
teet. Unionin tuomioistuin käsittelee myös kansallisten tuomioistuin
ten tekemiä ennakkoratkaisupyyntöjä. Unionin tuomioistuin antaa
tulkintaratkaisun, joka sitoo kansallisia tuomioistuimia.
Jokaisella jäsenvaltiolla on unionin tuomioistuimessa edustaja, joka
valitaan kerralla kuudeksi vuodeksi. Nimitystä voidaan jatkaa. Suomea
edustaa Allan Rosas, joka on ollut Unionin tuomioistuimen tuomari
vuodesta 2002 lähtien.
Euroopan unionin tuomioistuimen toinen osa on yleinen tuomio
istuin. Sen tehtävänä on käsitellä pääasiassa kansalaisten kanteita
EU:n elinten tekemistä päätöksistä. Yleisen tuomioistuimen ratkai
suista tehdyt valitukset käsittelee unionin tuomioistuin.
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Ymmärrystä
työyhteisösovittelulla
Työyhteisön riitatilanteiden selvittämisessä tarvitaan
ymmärrystä. Työyhteisösovittelijan tehtävänä on saada
riitapukarit ratkaisemaan vallitsevan ongelman itse.

K

un tuntuu siltä, että esimies tai kollega toimii epäoikeudenmukaisesti, erimielisyydet vaikeuttavat
työntekijöiden välistä yhteistyötä, ilmassa
on mielipahaa ja töihin ei huvittaisi
mennä, kannattaa pyytää sovittelijaa
apuun.
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Työyhteisösovittelu on tieteellisesti
tutkittu menetelmä, jossa osalliset ratkaisevat itse keskustelemalla työpaikalla syntyneet ongelmat. Sovittelija
osallistuu asianosaisten väliseen keskustelutilanteeseen. Hänen tehtävänään on mahdollistaa turvallinen keskustelu, joka perustuu rehellisyyteen

ja avoimuuteen. Sovittelija ohjaa keskustelua ja esittää tarvittaessa täydentäviä kysymyksiä.
– Usein luullaan, että tilanne raukeaa sillä, että ulkopuolinen sovittelija saapuu paikalle ja ratkaisee ongelman. Sovittelulla ei kuitenkaan haeta
totuutta eivätkä sovittelijat ole tuoma-

teksti KATI JALAGIN | kuvitus ISTOCKPHOTO

reita, Tehy ry:n neuvottelupäällikkö
Marianne Leskinen sanoo.

Sovittelu sopii
kaikkiin riitatilanteisiin
Työyhteisösovittelua voi ehdottaa käy
tännössä kuka tahansa. Se voidaan
käynnistää esimerkiksi työpaikan työ
terveyshuollon tai henkilöstöhallin
non ehdotuksesta. Mikäli yrityksellä
ei ole omaa sovittelijaa, sopivan sovit
telijan voi löytää ottamalla yhteyttä esi
merkiksi Suomen sovittelufoorumiin,
jonka sovittelijoilla on usein restora
tiivinen sovittelukoulutus. Restora
tiivisuudella tarkoitetaan osallistavaa
konfliktinratkaisua, jossa huomio on
korjaavissa toimenpiteissä.
Sovittelijaan otetaan yleensä yhteyttä
tilanteissa, joissa esimiehen ja alaisen
välillä on epäselvyyttä ja eripuraa tai
työntekijä kokee saavansa eriarvoista
kohtelua esimieheltään. Tiedon pant
taaminen, epäyhtenäiset toimintatavat
sekä töiden organisointiin liittyvät epä
kohdat ovat myös yleisiä tilanteita,
joissa tarvitaan sovittelijaa.
– Sovittelu sopii jokaiselle työpai
kalle ja on erittäin hyvä työkalu kaik
kiin riitatilanteisiin, Leskinen kertoo.
Sovitteluun osallistuvat puolueet
toman sovittelijan lisäksi ongelmalli
sen tilanteen osalliset sekä esimies. Jos
konfliktin osapuolina ovat esimies ja
alainen, on mukana oltava myös esi
miehen esimies. Osallisia voi olla kaksi
tai useampi, esimerkiksi esimies ja 19
alaista.

Toisen kuunteleminen
ytimessä
Sovittelu käynnistetään infotilaisuu
della, jossa kerrotaan sovittelun sisäl
löstä. Seuraavaksi sovitaan yksilö
tapaamisista, joissa sovittelija kohtaa
jokaisen asiaan osallisen erikseen.

Yksilötapaamisten jälkeen vuorossa
on ryhmätapaaminen.
Yksilötapaamisissa sovittelija kan
nustaa osallisia puhumaan oleellisista
ristiriitatilanteeseen liittyvistä asioista
ryhmätapaamisessa. Keskustelut ovat
luottamuksellisia, joten sovittelija ei
voi ottaa yksilötapaamisissa puhut
tuja asioita esille ryhmätapaamisessa.
Ryhmätapaamisessa osalliset puhu
vat ja kuuntelevat toisiaan vuorotellen.
– Keskustelussa keskitytään toisen
syyttelyn sijaan siihen, mitä ongelmal
liselle asialle voidaan tehdä, jotta sen
voi jättää taakse ja jatkaa toimintaa
puhtaalta pöydältä, Leskinen toteaa.
Lopuksi osapuolet tekevät sovinto
sopimuksen, jossa sovitaan siitä, miten
jatkossa toimitaan. Ryhmätapaami
sessa sovituista asioista tiedotetaan
myös muille työyhteisön jäsenille.

Avaimet
onnistuneeseen
työyhteisö
sovitteluun
• Kuuntele muita sovittelun
osapuolia.
• Jokaisella osapuolella on
oikeus kertoa rauhassa oma
näkemyksensä.
• Kysy muilta osallisilta
ratkaisukeskeisiä ja avoimia
kysymyksiä. Älä sano toiselle
osapuolelle, että hän on
väärässä.
• Muista, että sovittelussa ei
etsitä syyllistä, eikä syyllisten
rankaisemista.
• Osapuolet ratkaisevat itse
ongelman.

”Sovittelulla ei
haeta totuutta
eivätkä sovittelijat
ole tuomareita”
– Sovittelun jälkeen tilannetta seura
taan. Jos sovittuja asioita ei noudateta,
esimies voi antaa varoituksen, Leski
nen lisää.

Tavoitteena ymmärryksen
lisääntyminen
Yleensä 80 prosenttia sovitteluista
onnistuu: asia saadaan selvitettyä
ilman, että joku irtisanotaan.
– Usein riita henkilöityy johdon sil
missä, ja syntipukille annetaan potkut.
Asiat voidaan ratkaista myös ilman
potkuja tai esimiehen vaihtamista, Les
kinen sanoo.
Riitatilanteet kannattaa selvittää
mahdollisimman varhaisessa vai
heessa.
– Jos konfliktia ei ratkaista, se näkyy
sairauspoissaoloina ja työilmapiirin
huononemisena. Energiaa kuluu myös
muulta työyhteisöltä, joka joutuu seu
raamaan tilannetta vierestä, Leskinen
toteaa.
Parhaimmassa tapauksessa sovitte
lulla on myönteinen vaikutus: työn
tekijöiden työmotivaatio ja työteho
paranevat, päätöksentekokyky nopeu
tuu, sairauspoissaolot vähenevät ja
myös yrityksen maine paranee.
Osallisille sovittelu on henkilökoh
tainen kasvuprosessi. Sovittelun ihmis
käsitys perustuukin siihen, että ihmi
sen käytös voi muuttua.
– Yleensä ajattelutapa muuttuu sil
loin, kun ymmärrys itsestä ja toisesta
lisääntyy, Leskinen tähdentää.
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Suomen
KANSAINVÄLISIN
lakiasiaintoimisto
Helsingissä sijaitseva Euroopan kemikaalivirasto saa
ensi vuonna tärkeimmän tehtävänsä valmiiksi, kun kaikki
Euroopan markkinoilla olevat kemikaalit on lopulta rekisteröity.
10 vuotta täyttäneen viraston työ ei kuitenkaan pääty tähän,
sillä uusia tutkittavia ja säädeltäviä asioita syntyy jatkuvasti.
Uutena tehtävänä on keskitetyn myrkytystapaustietokannan
perustaminen.

A

nnankadulla sijaitseva Euroopan
kemikaalivirasto vietti keväällä
10-vuotissyntymä päi viään.
Virasto työllistää kaikkiaan 600
työntekijää, joista noin 20 on
lakimiehiä eri puolelta Eurooppaa. Kemikaalivirastolla on runsaasti Euroopan
unionin REACH-asetuksessa ja eräissä muissa lainsäädännöissä määrättyjä tehtäviä. Niistä ensimmäinen ja tärkein eli kaikkien Euroopan markkinoilla
olevien kemikaalien rekisteröinti on lähellä valmistumistaan.
Portaittain edennyt rekisteröintihanke valmistuu
vuonna 2018, kun pienimpien yli tonnin vuosittaisten kemikaalierien valmistajat ja maahantuojat ovat
rekisteröineet tuotteensa.
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– Virasto tutkii käsin ja automaattisin työkaluin rekisteröintien laatua ja kattavuutta, ja määrää kemikaaleille tarvittaessa lisätestejä, jotta niiden mahdolliset haitat saadaan selvitettyä. Kaikkein
haitallisimmat kemikaalit asetetaan luvanvaraisiksi.
Annamme myös tieteellistä ja teknistä apua teollisuudelle, jäsenvaltioille ja komissiolle, lakiasiain
yksikön päällikkö Minna Heikkilä listaa viraston
tehtäviä.
– Työmme ei pääty rekisteröintiprosessin valmistuttua, sillä rekisteröityjen kemikaalien arviointi jatkuu. Tiede kehittyy koko ajan ja uusia aineita tulee
jatkuvasti rekisteröitäväksi.
Uusia tutkittavia ja säädeltäviä asioita ovat esimerkiksi nanomateriaalit ja geeniperimää haittaavat aineet. Uutena tehtävänä virastolle on tulossa

teksti JUSSI-PEKKA AUKIA | kuvat PEKKA HOLMSTRÖM

Helsingissä sijaitsevassa
Euroopan kemikaalivirastossa
työskentelevien, eri maista ja
oikeudellisista kulttuureista
tulleiden Christian Schultheissin,
Camilla Buchananin ja Minna
Heikkilän yhteistyö sujuu hyvin.
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”Meidän tarvitsee torjua vain yksi asbestin kaltainen
haitallinen aine markkinoilta, jolloin sen tuomat säästöt
riittäisivät korvaamaan [viraston] tähänastiset kustannukset.”

keskitetyn myrkytystapaustietokannan
perustaminen.
– Kemikaalivirasto on suuri ja kallis
järjestelmä. Silti meidän tarvitsee tor
jua vain yksi asbestin kaltainen erittäin
haitallinen aine markkinoilta, jolloin
sen tuomat säästöt riittäisivät korvaa
maan tähänastiset kustannukset.

Työskentelyä luupin alla
Miksi lakimiesten mukanaolo kemi
kaalivirastossa on niin tärkeää, että sitä
varten pitää perustaa oma yksikkö?
– Kemikaalivirasto soveltaa uutta ja
vaativaa lainsäädäntöä ja tekee teolli
suutta sitovia päätöksiä, ja on siksi jat
kuvan luupin alla. Sidosryhmiä on pal
jon – komissio, jäsenvaltiot, yritykset,
ympäristöjärjestöt ja eläinsuojelujärjes
töt – ja ne kaikki haluavat eri asioita.
Kaikki eivät ole koskaan yhtä aikaa tyy
tyväisiä päätöksiimme, Heikkilä selittää.
– Meidän on toimittava avoimesti
ja ennustettavasti sekä pystyttävä
perustelemaan päätöksemme asian
mukaisesti. Lisäksi meidän on kyettävä
puolustamaan päätöksiämme. Ilman
lakimiehiä tämä tuskin onnistuisi.
Yksikkö toimii viraston omana asian
ajotoimistona, ja sen työ muistuttaa
työskentelyä pienessä ja erittäin eri
koistuneessa lakiasiaintoimistossa.
– Edustamme virastoa tuomioistui
missa, annamme oikeudellista tukea
talon johdolle, keskustelemme käytettä
vissä olevista vaihtoehdoista sekä niihin
liittyvistä riskeistä ja ratkomme yritys
ten kohtaamia ongelmatilanteita.
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Virasto tekee vuosittain satoja yri
tyksiä sitovia päätöksiä, joista voi valit
taa. Ensimmäinen valitusporras on
talon oma, itsenäisesti toimiva valitus
lautakunta. Lakiasianyksikön juristit
auttavat päätösten valmistelussa ja
puolustavat niitä valituslautakunnassa
ja Euroopan tuomioistuimessa.
Oikeusjuttuja on vuosittain noin
30, ja niihin kuluu noin puolet yksi
kön työajasta.
– Jutuissa ei useinkaan ole kyse jon
kin aineen käyttörajoituksista, vaan
hyvin kalliista tutkimuksista, joita
virasto voi määrätä valmistajalle tai
maahantuojalle. Meillähän on se han
kala tilanne, että emme ole tarjoamassa
uusille tulijoille porkkanaa eli mark
kinoille pääsyä, vaan olemme asetta
massa markkinoilla jo oleville tuotteille
velvoitteita ja joskus myös rajoitteita.
Toinen – ja sosiaalisempi – puoli työ
ajasta kuluu oikeudelliseen neuvontaan
ja talon sisäisen toiminnan laillisuuden
varmistamiseen sekä esimerkiksi verk
kosivuilla julkaistavan tiedon oikeelli
suuden ja laillisuuden takaamiseen.
Viraston sivuilla on nimittäin val
tava määrä tietoa kemikaaleista.
– Tehtävämme on julkistaa kaikki
julkistettavaksi määrätty tieto paljas
tamatta kuitenkaan yritysten liike
salaisuuksia. Sivut on tarkoitettu asian
tuntijoille, mutta pyrimme jatkuvasti
kehittämään niiden ymmärrettävyyttä
myös tavalliselle kansalaiselle.
Heikkilä muistuttaa, että REACH
asetus oli aikanaan hyvin kiistanalai

nen. Lainsäädäntöprosessin haasta
vuuden takia sen valmistelussa tehtiin
myös kompromisseja, jotka kaatui
vat toiminnan alkamisen jälkeen laki
asiainosaston ratkottaviksi.
– Olemme olleet ratkomassa monia
avonaisia tulkintakysymyksiä, ja täy
täntöönpanossa ilmenee koko ajan
sellaisia uusia kysymyksiä, joita ei
osattu lainsäädäntövaiheessa ajatella.
Viime kädessä on mietittävä, mikä
on ihmisten terveyden ja ympäristön
kannalta paras mahdollinen ratkaisu.
Tämä on varsinainen aarrearkku laki
miehille!

Arkipäivää virastossa
Millaista kemikaaliviraston lakimies
ten arkinen työ sitten on? Heikkilä
avaa joitakin poimimiaan juttuja.
– Jos yritys valittaa, koska on
ymmärtänyt viraston päätöksen väärin,
on lakimiehen tehtävänä selvittää asia
yrityksen käyttämän asianajotoimiston
kanssa. Tarvittaessa hän laatii asiasta
vielä selventävän kirjeen ja yritys voi
vetää valituksensa pois, Heikkilä ker
too.
– Jos tuomioistuimesta tulee rat
kaisu, jonka mukaan jotain viraston
tekemää päätöstä ei ollut perusteltu
riittävästi, on lakimiehen tehtävänä
analysoida tapaus ja suositella ope
rationaaliselle yksikölle toimenpiteet
sekä järjestää koulutusta, jotta vastaava
tilanne ei pääsisi toistumaan.
Lakimiehet avustavat myös neu
vontapistettä vastaamaan yrityksille,

jotka esittävät monimutkaisia oikeudellisia kysymyksiä esimerkiksi suurissa omistusjärjestelyissä.
– Yritys haluaa tietää, mitä tapahtuu monille meneillään oleville prosesseille ja kuinka he voivat parhaiten ottaa ne huomioon toteuttaessaan
muutoksia. Selvitämme heille, mikä on
paras vaihtoehto sekä viraston että yrityksen kannalta.
Lakimiehet varmistavat myös, että
työryhmien laatimat ohjeistukset ovat
sopusoinnussa kemikaaliasetuksen
kanssa. Samoin he antavat asiantuntijaapua vaikkapa siitä, milloin yritykseltä
voidaan vaatia tavanomaisesta poikkeavia kemikaalitestauksia.
– Lakimiehet saattavat joutua keskustelemaan myös valmisteltavana olevasta uudesta verkkopalvelusta: voiko
virasto joutua korvausvelvolliseksi,
jos tietoa katoaa ja pitäisikö palvelulle
hakea tavaramerkkiä?

Syntynyt eurooppalaiseksi
Euroopan maiden lainsäädännölliset erot eivät vaikuta viraston työhön,
sillä REACH on kaikissa jäsenmaissa
suoraan sovellettavaa lainsäädäntöä. Säädösten sovittaminen paikallisiin oloihin tapahtuu kussakin jäsenmaassa.
– Emme me kuitenkaan elä missään
norsunluutornissa, vaan käymme viikoittain keskustelua eri maiden edustajien
kanssa erilaisissa virtuaaliverkostoissa,
työryhmissä ja kokouksissa.
Heikkilä on erittäin tyytyväinen,
että on saanut rekrytoitua osastolleen
alaa tuntevia päteviä juristeja, joista
on pulaa. Kemikaalivirasto onkin yksi
Helsingin kansainvälisimpiä juristien
työpaikkoja.
Miten eri maista ja oikeudellisista
kulttuureista tulleet juristit työskentelevät yhdessä?
– Erittäin hyvin. Jos joskus on kielitai kulttuuriongelmia, ne ilmenevät
lakimiesten ja tiedemiesten välillä, ei
lakimiesten kesken. Me olemme tulkkeja asiantuntijoiden ja lakiprosessien
välillä.

Unelmatyöpaikka
Skotlantilainen Camilla Buchanan
ja saksalainen Christian Schultheiss ovat molemmat työskennelleet Helsingissä yli viisi vuotta
– eikä heillä ole aikomustakaan
vaihtaa työpaikkaa. Biosideja koskevaan lainsäädäntöön erikoistunut
Buchanan työskenteli aikaisemmin
neuvonantajana kemikaalien säänCamilla Buchanan
telyyn liittyvissä asioissa brysseliläisessä lakifirmassa. Muutto Helsinkiin merkitsi hänelle siirtymistä
pöydän toiselle puolelle – kuten
monelle muullekin hänen kollegoistaan.
– Tämä on erinomainen työpaikka. Pidän sen kansainvälisestä
ilmapiiristä ja työn monipuolisuudesta. Arvostan myös tehtäChristian Schultheiss
väämme työskennellä ympäristön ja ihmisten terveyden hyväksi.
Monet talossa ovat hyvin omistautuneita työlleen.
REACH-rekisteröinnin kysymyksiin erikoistunut Christian
Schultheiss työskenteli hänkin
aikaisemmin Brysselissä lakiasiaintoimistossa kemikaalilainsäädännön parissa.
– Minusta täällä on poikkeukMinna Heikkilä
sellista, että sovellamme hyvin
nuorta lainsäädäntöä. Kun Saksassa pohdiskelee jotain julkisen
sektorin asiaa, vastataan yleisesti, että
edellisen kerran sama keskustelu käytiin 30 vuotta sitten.
– Täällä sellaista tilannetta ei ole, vaan kohtaamme ongelmia ja kysymyksiä, joita ei ole esitetty aiemmin. Toki pohjaamme ratkaisumme aikaisempaan lainsäädäntöön, mutta yleensä meidän on itse etsittävä toimivat
ratkaisut. Se on samalla haastavaa mutta myös tyydyttävää.
– Tekemisistämme ollaan kiinnostuneita myös globaalisti, sillä vastaavia
lainsäädäntöjä luodaan muuallekin, Buchanan lisää.
Entä yksikön päällikkö Minna Heikkilä? Hänen suomalaisuutensa ei ole
sattumaa, sillä komission REACH-yksikössä työskennellyt juristi lähetettiin
Helsinkiin selvittämään uuden viraston perustamista juuri kielen- ja paikallistuntemuksensa takia.
– Lähdin tänne pariksi vuodeksi avittamaan toimipaikan perustamista,
tilojen ja asuntojen hankintaa ja henkilöstön rekrytointia sekä kirjoittamaan säännöstöjä. Minut yllätti, miten haastavia juridisia pähkinöitä tämä
työ sisältää, ja jäin tänne – ainakin toistaiseksi.
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Väestörekisterikeskuksen entinen ylijohtaja
Hannu Luntiala pitää uransa suurimpana
saavutuksena suomalaisen tietoyhteiskunnan
rakentamista – sekä väkilukunäyttöä Väestö
rekisterikeskuksen seinässä. Nykyisin Luntiala
on palkittu kirjailija.

Humanisti
lakimiehenä

V

äestörekisterikeskuksessa
siirryttiin viime vuoden
lopussa uuteen aikaan, kun
37 vuotta talossa toiminut
Hannu Luntiala siirtyi eläkkeelle.
Viimeiset 13 vuotta Luntiala oli viras
ton ylijohtajana.
Hannu Luntiala syntyi virkamies
perheeseen, jossa isä oli Tullihallituk
sen lakimies ja äiti sairaanhoitaja.
– En miettinyt lapsena, mikä mi
nusta tulee. Lukiossa äidinkielen opet
tajani sanoi minulle: ”Hannu, sinusta
tulee joko lakimies tai kirjailija.” Näin
hän sitten kävi, minusta tuli sekä laki
mies että kirjailija.

Kolmessa kuukaudessa
osastopäälliköksi
Valmistuttuaan oikeustieteiden kandi
daatiksi Luntiala haki kaikkiin Laki
miesliiton rekrytointipalvelusta löyty
neisiin julkisen sektorin työpaikkoihin.
– Taustalla oli osaksi eetos siitä, että
haluan palvella yhteiskuntaa.
Yksi avoinna olevista pesteistä oli
aloittelevan lakimiehen paikka Väestö
rekisterikeskuksessa.
– Ensimmäiset kolme kuukautta olin
tarkastajana. Kun esimieheni lähti aus
kultoimaan, minusta tuli osastopäälli
kön sijainen.
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– Aloittelevalle lakimiehelle oli iso
asia, että kolmen kuukauden työkoke
muksella sai päällikkötehtävän.

Tietoyhteiskunnan sydän
37 vuoden mittaiseen uraan mahtuu
isoja mullistuksia. Suurimmat projek
tit liittyivät sähköisen asioinnin kehit
tämiseen sekä koko suomalaisen tieto
yhteiskunnan digitalisoimiseen.
–1990luvun loppupuolella Väestö
rekisterikeskus sai hoidettavakseen
koko Suomen varmennepalvelut. Tällä
vuosituhannella viraston toimiala laa
jeni ja se sai tehtäväkseen rakentaa
edellytykset koko Suomen digitalisoin
nille. Virastosta tuli tietoyhteiskunnan
sydän ja moottori, Luntiala toteaa.
Juristille väestörekisterikeskus oli
näköalapaikka.
– Lakimiehen koulutus oli hyödyl
linen monessa eri asiassa. Esimerkiksi
olennaista on, että ihmisten tiedot mer
kitään väestötietojärjestelmään oikein
ja yksin tähän tehtävään liittyy moni
muotoisia yksityisoikeudellisia lain
tulkintakysymyksiä. Myös tietosuojaan
ja tietoturvaan liittyy oma erityislain
säädäntönsä.
Hannu Luntiala pitää suurimpana
saavutuksenaan nykymuotoisen
Väestörekisterikeskuksen luomista.

– Väestörekisterikeskus on kasvanut
tietoviranomaisesta yhteiskunnan digi
talisaation edistäjäksi.
Digitalisaation lisäksi uralta nousee
byrokratian vähentäminen esimerkiksi
virkatodistusten osalta. Neljän vuoden
työn tuloksena virkatodistusten määrä
putosi 6,5 miljoonasta 500 000:een.
Saavutuksenaan Luntiala pitää myös
– pilke silmäkulmassa – Väestörekis
terikeskuksen seinässä olevaa, reaali
aikaista väestölukulaskuria.
– Japanilaiset turistit matkustivat
Kalasatamaan valokuvaamaan näyttöä.

Kokeilevaa kirjoittamista
Lakimiehen roolin rinnalla Luntiala
on kirjailija. Ensimmäiset runonsa hän
kirjoitti 1980luvulla rakastuttuaan.
– Ajattelin, että ne ovat maailman
luokan lyriikkaa. Lähetin runot kus
tantajille, mutta ne tulivat takaisin.
Aikanaan rakkaustarina hiipui.
– Kaivoin runot kaapista, ja lähetin
ne Suomen Kulttuurirahaston runo
kilpailuun. Kymmenen parasta palkit
tiin, minä olin yksi heistä.
Voitosta innostuneena Luntiala
lähetti runot uudestaan kustantamoille
– mutta edelleenkään niitä ei julkaistu.
Sen sijaan WSOY:ltä ehdotettiin proo
san kirjoittamista.
– Kirjoitin muutaman novellin,
joilla osallistuin Kymen Sanomien kir
joituskilpailuun.
Yllätyksekseen Luntiala voitti.
– Kirjoitin muutaman novellin lisää
ja lähetin ne Tammeen. Esikoisteos
Hommes julkaistiin vuonna 2006.
Luntialan toinen kirja Viimeiset
viestit oli maailman ensimmäinen
tekstiviestiromaani. Kirja sai Suomes
sa ristiriitaisen vastaanoton, mutta
kansainvälisesti se herätti kiinnos
tusta. Seuraavana vuonna valmistunut
In memoriam perustui negrologeihin.
– Tarkoituksenani oli jatkaa kokei
levan kirjoittamisen sarjaa. Tammesta
kuitenkin ehdotettiin, että kannattaisi
kirjoittaa jotain muuta, jotten leimau
tuisi kokeilevaksi kirjailijaksi.

Väestörekisterikeskuksen entinen ylijohtaja Hannu Luntiala on koulutukseltaan
lakimies, mutta sydämeltään sanataiteilija ja humanisti.

Luntiala vaihtoi tyyliä ja julkaisi
vuonna 2010 teoksen Petri Vallin
toinen elämä, joka kertoo valelääkäristä.
– Olin viemässä käsikirjoitusta Tam
meen, kun julkisuuteen tuli tieto, että
ensimmäinen valelääkäri paljastui.

Julkaisukynnyksen ääressä
Vaikka kirjailijanura tuntui auenneen,
ei teosten julkaisu ollut helppoa.
– Jos Suomessa ei kuulu kirjailijalis
tan kärkikymmenikköön, pitää julkaisu
kynnys ylittää joka kerta uudelleen.
Kolmen vuoden kirjoitusurakkaa
seurasikin kielteinen julkaisupäätös.
– Olin kirjoittanut vuosia ja sitten
katsottiin, ettei kirja ole riittävän hyvä.
Päätin, että en heitä kirvestä kaivoon
ja aloin kirjoittaa seuraavaa teostani.
Kohtalo puuttui peliin, kun Aviador
kustantamosta otettiin yhteyttä.
– Siellä nähtiin heti, että kyseessä
oli hyvä tarina, joka kaipasi vain pie
niä muutoksia.
Syksyllä 2016 julkaistiin Ihmissyöjän
päiväkirja, joka kertoo maahanmuuttaja
tarinaa kahden vaatetäin avulla.
Aviadorin kanssa on juteltu myös
aiemmin hyllytetyn kokeellisen teok
sen julkaisemisesta. Sitä ennen Lun

tiala kirjoittaa elämäkerran jazz
muusikko Juhani Aaltosesta.
– Olen erittäin innoissani, sillä Aal
tonen on yksi suurimmista idoleistani.
Nyt Luntiala on omistautunut kirjoit
tamiselle. Samalla on ollut aikaa miet
tiä, kuka Hannu Luntiala oikein on.
– Sydämeltäni olen humanisti ja
sanataiteilija.

KUKA
HANNU LUNTIALA, 64
• OTK 1979
• Väestörekisterikeskus 1979–2016,
osasto- ja koulutuspäällikkö,
johtaja sekä ylijohtaja 2003–2016
• Kirjailija : Hommes (2006),
Viimeiset viestit (2007), In
Memoriam (2008), Petri Vallin
toinen elämä (2010), Ihmissyöjän
päiväkirja (2016), Jazzia Jumalan
armosta (tulossa, syksy 2017)
• Harrastukset: Jazzmusiikki,
matkailu.
• Perhe: Vaimo, Soili Valonen-Luntiala,
aikuiset pojat Mikko ja Jussi sekä
Soilin aikuinen tytär, Ronja
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VAKAVIA PUUTTEITA

ulkomaalaisasioissa
Keskustelu Suomen maahanmuuttopolitiikasta muistuttaa
tilannetta Rautatientorilla. Kuten Rautatientorille myös
Suomeen yleisesti on syntynyt kaksi arvoiltaan ja
mielipiteiltään vastakkaista leiriä. Rautatientorin leirien välissä
kulkee päivittäin kymmeniä tuhansia ihmisiä, jotka ohittavat
molemmat leirit kutakuinkin keskeltä pyrkien välttämään
ajautumista kumpaankaan laitaan.
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U

skoisin, että tuolla jossain
näiden leirien välissä kulkee
myös moni lakimies. Ulko
maalaispolitiikasta voi olla
montaa mieltä, mutta laista ja hyvästä
hallintoprosessista pitäisi vallita jonkin
lainen konsensus ainakin meidän laki
miesten kesken. Viime aikoina useampi
lakimies, professoreita myöten, on kiin
nittänyt huomiota siihen, että menettely
ulkomaalaisasioissa ei vastaa sitä tasoa,
jota oikeusvaltiolta sen 100vuotisjuh
lavuonna voisi odottaa.
Prosessiin liittyvistä ongelmista,
erityisesti tulkkauksesta, on keskus
teltu Maahanmuuttoviraston ylijoh
tajan kanssa 16.5.2017 tapaamisessa.
Suomen Asianajajaliiton edustaja sekä
muut lakimiehet kiinnittivät huomiota
heikentyneeseen oikeusturvaan. Vali
tettavasti tapaamismuistion perusteella
saamani kuva vastaa myös omaa käsi
tystäni nykytilanteesta.

Resurssien puute ei oikeuta
tinkimään oikeusturvasta
Olen hoitanut tänä keväänä erään sek
suaalivähemmistöön kuuluvan nuoren
naispuolisen turvapaikanhakijan asiaa.
Tapauksen käsittelyssä on ollut sekä
minun että monen muun lakimiehen
mielestä vakavia puutteita.
Seksuaalivähemmistöön kuuluvien
henkilöiden turvapaikkapuhuttelu vaa
tii erityisjärjestelyjä, sillä useimmat
ovat eläneet koko elämänsä niin sano
tusti kaapissa, koska he eivät voi väki
vallan ja vainon takia elää normaalia
elämää. Moni seksuaalivähemmistöön
kuuluva nainen on raiskattu heidän
seksuaalisen identiteettinsä vuoksi.
Traumatisoituneiden ihmisten kuu
leminen sekä heidän kertomuksensa
uskottavuuden arviointi tuomiois
tuinprosessissa ja turvapaikkapuhut
telussa vaatii erityistä osaamista. Kysei
sessä tapauksessa puhuttelijalla ei ollut

erityisosaamista, ja puhuttelussa oli
miestulkki, vaikka hakija oli nuori sek
suaalista väkivaltaa kohdannut nainen.
Tulkkauksen kanssa oli suuria ongel
mia, sillä tulkin puhuma kieli ja haki
jan puhuma murre poikkesivat huo
mattavasti toisistaan. Nämä tulkkaus
ongelmat on sittemmin todettu myös
puhuttelutallenteelta ja pöytäkirjasta.
Puhuttelun epäonnistumisesta lausui
kirjallisesti hakijan laillisena edusta
jana toiminut lääkäri sekä hänen avus
tajansa. Nauhoja kuuntelemalla selviää
myös se, ettei kaikkea hakijan kerto
maa ole kirjattu turvapaikkapuhut
telupöytäkirjaan, joka toimii muun
muassa tuomioistuimessa päätöksen
teon perusteena.
Maahanmuuttovirasto ei kuiten
kaan ole missään kohtaa tätä proses
sia antanut mitään vastinetta puhutte
lussa esiin tulleisiin ongelmiin, joihin
oli vedottu ensimmäisestä valitus
asteesta lähtien. Maahanmuuttovirasto

Olen hoitanut
tänä keväänä
erään seksuaali
vähemmistöön
kuuluvan nuoren
naisturvapaikan
hakijan asiaa.

ei ole yhdessäkään minun hoitamas
sani asiassa antanut vastinetta valitus
vaiheessa, vaikka asiassa on vedottu
ongelmiin tulkkauksessa. Nämä ongel
mat johtunevat resurssien puutteesta,
mutta se ei saisi olla syy tinkiä oikeus
turvasta. Vastineiden puute kuormittaa
valitusprosessia ja johtaa uusiin turhiin
prosesseihin.

Luottamus oikeusvaltion
toimintaan horjuu
Nuoren naisen asia on edelleen vireillä
ja yhdenvertaisuusvaltuutettu on käyt
tänyt oikeuttaan tulla asiassa kuul
luksi. Valitettavasti asia ratkaistiin
Maahanmuuttovirastossa siitä huo
limatta, että avustaja oli ilmoittanut
yhdenvertaisuusvaltuutetun aikovan
lausua asiassa. Tapauksen johdosta
myös yhdenvertaisuusvaltuutettu on
kiinnittänyt turvapaikkaasioita käsit
televien viranomaisten huomiota
Suomea sitovista kansainvälisistä
ihmisoikeussopimuksista johtuviin vel
voitteisiin sekä perus ja ihmisoikeus
myönteiseen laintulkintaan.
Kuten alussa totesin, Suomen poli
tiikkaa voidaan arvostella, mutta luot
tamus oikeusvaltion toimintaan sekä
sen tuottamiin päätöksiin horjuu,
jos menettelyt ”ontuvat” ja päätösten
perusteluista tingitään. Lakimiesten
tulisi seistä sen takana, että menette
lyjä kyseenalaistetaan, mikäli ne eivät
vastaa sellaista tasoa, mitä Suomelta
voisi odottaa. Asian muodollinen tut
kiminen ei riitä, vaan käsittelyn tulisi
olla myös laadukasta. Tätä painottivat
sekä 16.5.2017 tapaamisessa kuullut
lakimiehet että myös yhdenvertaisuus
valtuutettu omassa lausumassaan.

Kirjoittaja HannaMaria Seppä on
asianajaja ja Lakimiesliiton yksityis
sektorin valiokunnan jäsen.
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Opteamin toimitusjohtaja
Minna Vanhala-Harmanen
uskoo, että kotimaisen työvoiman parempi liikkuvuus
olisi ratkaisu työmarkkinoiden
kohtaanto-ongelmaan, jossa
samaan aikaan on sekä
avoimia työpaikkoja että
työttömyyttä.
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Työelämän
asialla
Opteamin toimitusjohtaja Minna Vanhala-Harmanen
näkee aitiopaikalta työmarkkinoiden haasteet ja toisaalta
mahdollisuudet. Yksi asia on varmaa, työelämä on
murroksessa ja vaatii uudenlaista ajattelua.

E

splanadin lehmukset ja
kaupungin vilinä luo
vat kauniin maiseman
ikkunan takana.
Helsingin Mikon
kadun työhuonees
saan istuva toimitusjohtaja Minna
Vanhala-Harmanen kertaa viime
vuosien aikana työelämässä tapahtu
neita muutoksia. VanhalaHarmanen
luotsaa henkilöpalveluyritys Opteamia
ja näkee läheltä, mitkä ovat tämän het
ken työelämän trendit.
– Työmarkkinoiden suurin ongelma
on kohtaantoongelma. Avoimien työ
paikkojen määrä kasvaa jatkuvasti, mutta
silti työttömät eivät työllisty helposti.
VanhalaHarmanen kertoo, että kun
aikaisemmin oli selkeästi joko työttö
myyttä tai työvoimapulaa, nyt ne ovat
yhtä aikaa läsnä. Tämä tuo omat haas
teensa myös rekrytointiyrityksille.
Mitä ongelmalle voisi tehdä?

– Kotimaisen työvoiman parempi
liikkuvuus olisi yksi selkeä ratkaisu.
Moni työnhakija ei silti ole valmis
vaihtamaan asuinpaikkaansa.
VanhalaHarmanen kertoo esimer
kin Valmet Automotiven rekrytoin
neista, joita Opteam on hoitanut.
– Uudenkaupungin autotehtaalta
on löytynyt töitä työnhakijan lisäksi
myös mahdolliselle puolisolle, jolloin
koko perhe on päässyt muuttamaan.
Osaaminen tai koulutus eivät ole olleet
ongelmia, sillä alkuun on päässyt auto
tehtaan järjestämällä lyhyellä koulutus
jaksolla.
Opteam on tuonut eri yrityksille tar
vittaessa työvoimaa myös ulkomailta,
esimerkiksi sairaanhoitajia ja kokkeja
Filippiineiltä. Henkilöpalveluyrityk
sellä on 32 kotimaan toimiston lisäksi
tytäryhtiöt Puolassa ja Slovakiassa.
– Haluamme olla mukana pitämässä
työpaikkoja Suomessa. Jos emme löydä

asiakkaillemme työntekijöitä koti
maasta, etsimme heitä myös ulko
mailta.

Keikkatyömalli
asiantuntijoille?
Opteam on vuonna 1999 perus
tettu perheyritys ja Minna Vanhala
Harmanen sen ensimmäinen ulkopuo
linen toimitusjohtaja. Tämän vuoden
alussa Opteam liittyi osaksi Barona
Group Oy:tä siten, että Opteam ja sen
tytäryhtiö Psykologitoimisto Cresco
jatkavat erillisinä yhtiöinä ja omina
brändeinään.
Opteam paitsi välittää vuokra ja
keikkatyötä, hoitaa myös perinteistä
suoraa rekrytointia.
– Saamme paljon toimeksiantoja
siltä pohjalta, että asiakasyritykset eivät
itse tavoita oikeaa työntekijää. Tietyillä
aloilla, kuten metallialalla, osaajia on
vaikea löytää.
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”Työmarkkinoiden suurin
ongelma on kohtaantoongelma.”
Tyypillinen keikkatyöntekijä taas on
ravintolan tai kaupan alalla työskentelevä opiskelija, joka haluaa itse päättää,
missä ja milloin työskentelee.
Voisiko tämä sama keikkatyömalli
toimia myös asiantuntija-ammateissa?
Vanhala-Harmasen mukaan näin
jo tapahtuukin. Esimerkiksi hän ottaa
juristien secondment-järjestelyt, joita
ei vain helposti mielletä vuokratyöksi.
Lisäksi monet rekrytointiyritykset
välittävät jo nyt asiantuntijoita asiakasyrityksiin töihin, Opteamkin esimerkiksi oman Luova-ohjelmansa kautta
viestinnän, markkinoinnin ja muotoilun alalla.
Vanhala-Harmanen uskoo, että tulevaisuudessa yhä useampi työntekijä
saa toimeentulonsa monesta kanavasta.
Toimeksiannot eri projekteissa tulevat
pääosin yrittäjäpohjalta, mutta sen
lisäksi hankitaan lisätienestiä esimerkiksi alusta- ja jakamistalouden kautta.

Työoikeus vei mennessään
Ennen Opteamia Minna Vanhala-Harmanen työskenteli asianajotoimisto
Castrén & Snellmanissa ja sen jälkeen
Elinkeinoelämän Keskusliitossa.
Työpaikka Suomen vanhimmassa
asianajotoimistossa oli toteen käynyt
unelma. Vanhala-Harmanen tiesi jo
nuorena haluavansa lakimieheksi ja
nimenomaan asianajajaksi.
– Pidin työskentelystä asianajotoimistossa ja nautin joka hetkestä, mutta
työoikeus vei mennessään, VanhalaHarmanen kertoo.
Siirtyminen Elinkeinoelämän Keskusliiton palvelukseen oli lopulta
luonteva askel uralla. Toimiminen
elinkeino- ja työmarkkinapoliittisena
asiantuntijana sekä myöhemmin EK:n
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Minna Vanhala-Harmanen
muistuttaa, että nykyyhteiskunnassa työ
pakenee työsuhteista –
ainakin osittain.

hallituksen jäsenenä avasivat näköalapaikan suomalaiseen työelämään.
Vaikuttaminen yhteiskunnallisiin
asioihin on Vanhala-Harmaselle ominaista muutenkin, sillä hän on aikoinaan toiminut myös Tuusulan kuntapolitiikassa.

Työllistämistä
tulisi helpottaa
Nykyisessä työpaikassaan Opteamissa
Minna Vanhala-Harmanen saa luontevasti yhdistettyä mielenkiintonsa kohteet, työelämäasiat ja vaikuttamisen.
– Työni on täydellinen yhdistelmä
työoikeutta ja yhteiskunnallista vaikuttamista – oli kyseessä sitten eläkeläis-

KUKA
MINNA VANHALAHARMANEN, 49
• Varatuomari 1997, Oikeustieteen
kandidaatti 1995 (Helsingin
yliopisto)
• Opteam Yhtiöt Oy
• Toimitusjohtaja 2011,
Varatoimitusjohtaja
2009–2011, Henkilöstöjohtaja
2007–2009
• Elinkeinoelämän Keskusliitto,
asiantuntija
2005–2006
• Castrén & Snellman, asianajaja
1998–2004
• Perhe: aviomies sekä
15- ja 16-vuotiaat lapset
• Vapaa-ajalla mökkeilee ja
urheilee Vierumäellä

ten työnvälityksen suunnittelu tai sähköisen palkkatiedon luominen.
Vanhala-Harmasen mukaan byrokratiaa vähentämällä voitaisiin monin
tavoin helpottaa työllistämistä.
– Moni työnhakija ei voi esimerkiksi
ottaa keikkatyötä vastaan työttömyyskassan laskenta-ajan vuoksi.
Vanhala-Harmanen muistuttaa
myös, että pikkuhiljaa työ pakenee työsuhteista ainakin osittain.
– Vuokratyötä ei sen vuoksi pitäisi
nähdä negatiivisena ilmiönä, vaan
päinvastoin se voi olla tässä pakenemis-

siä. Jollain tavalla tilannetta on muutettava. Toisaalta jo asioista puhuminen
avoimesti saattaa edesauttaa muutoksen tapahtumista. Tällöin ei kiintiöihin tarvitsisi välttämättä edes mennä.

Työelämää ja perhettä
tukevat ratkaisut

ilmiössä viimeinen turvasatama. Vuokratyössä noudatetaan työlainsäädäntöä
ja työehtosopimuksia, maksetaan palkkaa ylityö- ja vuosilomakertymineen
ja työeläkettäkin kertyy samalla, kun
työnhakijalle etsitään koko ajan seuraavaa työsuhdetta.

Tarvitaanko
sukupuolikiintiöitä?
Elinkeinoelämän Keskusliiton hallituksessa Vanhala-Harmanen oli joukkonsa ainoa nainen. Hän uskookin,
että monissa tehtävissä tarvitaan esi-

merkin näyttäjiä, minkä jälkeen muidenkin on helpompi tulla perässä.
– Toisaalta: johtuuko yhteiskunnan
rakenteista, että moni nainen ei välttämättä edes halua johtotehtäviin? Tai
onko niin, että johtavassa asemassa
oleva nainen joutuu oikeasti tekemään
ympäripyöreitä päiviä – ja jos on, onko
se välttämätöntä?
Kysymystä pörssiyhtiöiden hallitusten naiskiintiöistä Vanhala-Harmanen
pohtii hetken.
– Ehkä muutosta ei tapahdu, jos joukossa ei ole erilaisia ja eri ikäisiä ihmi-

Oman urapolkunsa Minna VanhalaHarmanen näkee hyvin luontevaksi
eikä hän koe tehneensä uhrauksia tai
kompromisseja elämässään.
– Minulla on ollut fantastisia työtehtäviä ja ihania työyhteisöjä, olen
aina rakastanut työtäni eikä työskentely ole koskaan tuntunut vastentahtoiselta. Toki tähän saattaa vaikuttaa se,
että minulla ei ole koskaan ollut kunnon harrastusta, Vanhala-Harmanen
toteaa naurahtaen.
Lisäksi selkeät perheeseen liittyvät
ratkaisut jo uran varhaisessa vaiheessa
ovat tuoneet oman helpotuksensa. Erityisesti Minna Vanhala-Harmanen on
tyytyväinen siihen, että he miehensä
kanssa aikoinaan palkkasivat lastenhoitajan, joka haki lapset päivähoidosta. Myös siivous on ollut jo pitkään
ulkoistettu.
– Näillä ratkaisuilla olen välttynyt
monilta painetilanteilta ja siltä ajatukselta, että minun pitäisi olla jonakin
hetkenä jossain muualla.
Myös oikeat ihmiset ovat olleet korvaamattomana apuna.
– Omalla urallani on ollut erityisesti upeita miehiä, jotka ovat tukeneet
minua. Oma aviomies ennen kaikkea, mutta myös Opteamin perustaja
Mika Eskola, joka on ollut vahvasti
valmentamassa tietäni toimitusjohtajuuteen. Heille olen hyvin kiitollinen.
Kiinnostus vaikuttamiseen on saattanut siirtyä jo seuraavallekin sukupolvelle, molemmat Minna VanhalaHarmasen lapset ovat nykyään kunnan
nuorisovaltuuston jäseniä.
– Selvästi heille on jotakin omista
toimintatavoistani ja kiinnostuksistani periytynyt.
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teemana suomi 100 vuotta
Oikeudenhoito – oikeuselämän kehitys
KKO:n presidentti Timo Esko
Kulttuurin kehitys
Taiteilijaprofessori Jorma Uotinen
Johtamisen muutos sadassa vuodessa
Puolustusvoimien tutkimuslaitoksen johtaja Vesa Nissinen
Valtioneuvoston
kanslia on liittänyt
XLV Lakimiespäivän
Suomen itsenäisyyden
satavuotisjuhlavuoden
2017 ohjelmaan.
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Talous
Professori Sixten Korkman

Tilaisuuden juontaa
Kirsi Heikel

Eurooppa myllerryksessä – maaperä kansainväliselle rikollisuudelle
ja ihmisoikeusloukkauksille – kyberrikollisuus/-uhat
Director Ilkka Salmi, HR.DS Security Directorate European Commission
Vice President Jarno Limnéll, Insta Group Oy
EU:n ihmisoikeustuomioistuimen tuomari Pauliine Koskelo
Apulaisvaltakunnansyyttäjä Raija Toiviainen
Oikeusvaltio Suomi/Suomi yhteiskuntana – miten vastata haasteisiin?
Filosofi Maija-Riitta Ollila
Toimittaja Saska Saarikoski
Professori Jukka Kekkonen
Filosofian tohtori, professori Anu Koivunen
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KIRJAT

teksti MARJA SULIN | kuvat KUSTANTAJAT

Satoi tai paistoi
Mitä olisi kesä ilman kassillista hyviä kirjoja?

N

iille verisenraa’an jännityksen ystäville, jotka
ovat jo ehtineet hotkaista Nesbøn, Keplerin
tai Baldaccin, voi vinkata, että Adler-Olsenin
uusin on näihin aikoihin kaupoissa. Oivia haastajia konkareille ovat myös vaikkapa Samuel Bjørk, Yrsa
Sigurðardóttir ja Stefan Ahnhem.

Asianajaja-kirjailijan psykologinen trilleri
Koukuttava, yllättävä ja niukasti veristä väkivaltaa sisältävä
Hyvä naapuri on asianajajanakin työskennelleen kanadalaiskirjailija Shari Lapenan ensimmäinen psykologinen trilleri.
Puolivuotias Cora katoaa sängystään, kun vanhemmat ovat
seinänaapureiden luona illastamassa. Epäilykset kohdistuvat
vanhempiin, mikä järkyttää masennuksesta toipuvaa äitiä suuresti. Oona Nyströmin suomentamaa teosta kehtaa suositella
kaikille jännityskirjallisuuden lukijoille.

Lennokkaasti ranskalainen
Sen sijaan Laurent Binet’n vuoteen 1980 sijoittuvan romaanin Kuka murhasi Roland Barthesin? suosituksiin täytyy liittää varaumia, vaikka Lotta Toivasen suomentama teos on
hulvattoman hauska. Kyseessä nimittäin on toimintajännäriksi naamioitu parodia ajan julkkiksista ja älyköistä, jotka
teoksessa kohkaavat ja teoretisoivat enimmäkseen oikeilla
nimillään. Semiootikkona tunnettu Roland Barthes
(s. 1915) kuoli liikenneonnettomuudessa tavattuaan François
Mitterrandin. Binet punoo tositapahtuman ympärille pähkähullun, villisti poukkoilevan tarinan. Makeimmin saa nauraa se, joka tuntee ranskalaista filosofiaa ja kulttuurielämää.

Senioriskootterilla sydämiin
Hymyn ja makeat naurut tuo myös Viimeiset villitykset, joka
on hollantilaisen ikämiehen Hendrik Groenin (83 ¼ v.) salainen päiväkirja. Se sisältää korrektin vanhuksen sensuroimattomat mielipiteet elämästä vanhainkodissa. Vanha vaan ei
vainaa -kerhon perustajajäsen on mitä mainioin tyyppi, vaikkakaan ei oikeasti Hendrik. Salanimellä kirjoitetun teoksen
on suomentanut Sanna van Leeuwen.

Juristikertoja Zimbabwesta
Keltaisen kirjaston uutuuksista laadukkaaksi kesäkirjaksi
sopii vaikkapa Paul Austerin 4321 tai juristi-kirjailija Petina
Gappahin Muistojen kirja, joka kuvaa kuolemaantuomitun
albiinotytön kautta Zimbabwen historiaa ja nykyoloja. Amerikkalaistoimittaja tuo tytölle vankilaan kynän ja paperia,
jotta tämä kirjaisi tarinansa. Englanniksi kirjoittava Gappah
on tarkkanäköinen ja niin kriittinen kuin diktatuurissa voi
olla. Afrikkalainen taikausko, Rihannan musiikki ja nykyteknologia kohtaavat romaanissa sujuvasti. Tero Valkosen
suomentaman tekstin seassa on shonoa, paikallista kieltä,
mikä hiukan hankaloittaa lukemista.

Tietovuodosta uutiseksi
Tietokirjoista kirjakassiin voisi sujahtaa vaikkapa Panaman
paperit – Miten rikkaiden veronkierto paljastui. Sen ovat kirjoittaneet Süddeutsche Zeitungin tutkivat journalistit Bastian
Obermayer ja Frederik Obermaier, joille tiedot panamalaisesta asianajotoimisto Mossack Fonsecasta alkuaan vuodettiin. Kirsimarja Tielisen suomentamaa teosta lukee kuin
salapoliisiromaania ikään.
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Heikomman

puolesta

Häviäjä maksaa kulut
-periaate on juurtunut
tiukasti suomalaiseen
oikeuskulttuuriin.
Koska periaate
saattaa estää perusja ihmisoikeuksien
toteutumisen, päätti
Satu Saarensola
ryhtyä ravistelemaan
luutuneita asenteita
tutkimuksen keinoin.
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O

ikeussalin perälle istuntoa seuraamaan livahtanut Satu Saarensola tiesi 12-vuotiaana
tahtovansa isona tuomariksi. Siksi tuntuu luonnolliselta
kuulla, että Lakimiesliitto palkitsi
hänet vuonna 1992 parhain arvosanoin
suoritetusta kanditutkinnosta. Professori Antti Jokela houkutteli jo tuolloin
lahjakasta opiskelijaansa jatko-opintojen pariin, mutta nuorella naisella oli
kiire työelämään ja toiveammattiin.
– Noin vuonna 2012 huomasin olevani tilanteessa, jossa takana oli 20 vuotta
yhtäjaksoista työskentelyä tuomioistuimessa ja edessä todennäköisesti saman
verran työuraa. Mieleeni tuli, että voisin
tehdä jotain muutakin. Yhtäkkiä kuulin
Antti Jokelan sanat elävästi mielessäni.
Varsinainen kipinä väitöskirjan tekemiseen tuli professori Laura Ervon
vuosina 2011–14 vetämästä yhteispohjoismaisesta projektista The Outlooks of the Nordic Dispute Resolution
– The Future of Civil Litigation.
– Kirjoitin antologiaan artikkelin
ja innostuin niin, että päätin hakea
apurahaa omalle tutkimushankkeelle.
Aluksi tarkoituksenani oli olla virkavapaalla vain 10 kuukautta, mutta työ
vei mennessään.
Satu Saarensolan 312-sivuinen väitöskirja Oikeudenkäyntikulut ja kohtuulli-

suus. Tutkimus kulujen jakautumisesta
taloudellisesti tai muutoin eriarvoisten
asianosaisten kesken on julkaistu Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen A-sarjassa.

Tutkijan monta roolia
Apurahatutkija ja tohtorikoulutettava oli miltei koko väitöskirjaprojektin ajan virkavapaalla käräjätuomarin
tehtävistään, mutta sivu- ja luottamustoimistaan hän ei ottanut vapaata.
– En ollut edes oikein tajunnut,
kuinka paljon niitäkin oli kertynyt!
Onneksi olen aika hyvä organisoimaan
asioita ja ajankäyttöäni.
Satu Saarensola on ollut vuodesta
2010 Suomen Lakimiesliiton Pirkanmaan alueasiamies. Tehtävää hän luonnehtii antoisaksi ja opettavaiseksi.
– Toisaalta minulla on suora linkki
liittoon ja viimeisimpiin kuulumisiin,
toisaalta jäsenkuntaan. Tapahtumat ja
urakoulutustilaisuudet ovat olleet erittäin suosittuja, pirkanmaalaiset ovat
kiitettävän aktiivisia. On ollut hienoa
nähdä mukana uutta väkeä, erityisesti
niitä juristeja, jotka ovat työpaikallaan
ainoita lakimiehiä, hän kiteyttää.
Pilke silmäkulmassaan Satu Saarensola tunnustaa, että sivutoiminen tehtävä työtuomioistuimen varsinaisena
jäsenenä ja varapuheenjohtajana on
toisinaan hieman saattanut häiritä
hänen keskittymistään väitöstyöhön.

teksti MARJA SULIN | kuva RISTO LAINE

kohtana ja pääsääntönä tulisi olla, ettei
heikommassa asemassa oleva yksityishenkilö hävitessään joudu täysimääräisesti vastuuseen suuryrityksen tai
julkisyhteisön oikeudenkäyntikuluista.
Kun väitöskirja alkoi olla valmis,
Satu Saarensola palasi virkaansa.
– Haaveammatissanihan minä olen,
mutta täytyy myöntää, että myös tutkimuksen jatkamiseen on vielä kipinää:
jäi niin monta mielenkiintoista teemaa,
joita en tässä voinut sivuta.

KUKA
SATU
SAARENSOLA, 50
• OTK 1992, Turun yliopisto
• VT 1994

– Samalla se on ollut kaivattua vastapainoa yksinäiselle puurtamiselle.

Kohtuullisuussäännöstä
ei sovelleta
Alioikeusuudistuksen jälkeen oikeudenkäyntikulut riita-asioissa ovat
kasvaneet huomattavasti. Ne ylittävät
usein riidan kohteena olevan pääoman
arvon ja ovat lähes poikkeuksetta kohtuuttomat ainakin taloudellisesti heikommassa asemassa olevan osapuolen
käytettävissä oleviin varoihin nähden.
– Häviäjä maksaa -periaate eli kuluriskin uhka korottaa prosessikynnystä.
Tästä seuraa, ettei Suomen perustuslaissa ja EIS:n 6 artiklassa taattu pääsy
tuomioistuimeen välttämättä toteudu
tarkoitetulla tavalla.
Satu Saarensola on kirjoittanut
väitöskirjansa yksityishenkilöiden ja
pienyrittäjien näkökulmasta, koska
ongelma koskettaa juuri tätä ryhmää.
– Sinänsä lainsäätäjä on kyllä pyrkinyt estämään kohtuuttomuudet, mutta
käytännössä oikeudenkäymiskaaren
kohtuullisuussäännöksen merkitys on
jäänyt vähäiseksi. Toisaalta se johtuu

säännöksen tulkinnanvaraisuudesta
ja toisaalta tuomioistuinten omaksumasta passiivisesta roolista. Eli käytännössä häviäjä maksaa.

Monenlaisia
muutosehdotuksia
Väitöskirjassa on lukuisia muutosehdotuksia, joiden avulla taloudellisesti tai muutoin heikommassa asemassa olevien yksityishenkilöiden
tilannetta ja oikeudellista asemaa voitaisiin parantaa. Vertailuaineistoa on
esimerkiksi Norjasta ja Britanniasta.
– Tuomioistuimen roolin tulee olla
selkeästi suurempi kuin aikaisemmin.
Asian aktiivinen hallinnoiminen ja
tuomioistuimen käsittelyn eri vaiheissa
hyväksymät kustannusarviot ovat keinoja, joilla kokonaiskulujen karkaamista voitaisiin estää.
Ennen muuta Satu Saarensola ehdottaa oikeudenkäymiskaaren 21 luvun
8 b §:n kohtuullisuussäännön muotoilemista uudelleen. Se olisi nopeasti
toteutettavissa oleva parannus.
– Kun asetelma on se, että asianosaiset ovat eriarvoisessa asemassa, lähtö-

• OTT (väit.), väitöstilaisuus
Turun yliopistossa 13.5.2017.
Vastaväittäjänä toimi dosentti
Timo Saranpää Lapin yliopistosta,
kustoksena professori
Tuomas Hupli.
• Vaasan läänin työvoimapiirin
toimiston lakimies 1992–93
• Esittelijänä mm. Turun
hovioikeudessa (1995),
vakuutusoikeudessa (1997)
ja korkeimmassa oikeudessa
(1997–2007)
• Vakituisena käräjätuomarina
Pirkanmaan käräjäoikeudessa
vuodesta 2007
• Työtuomioistuimen sivutoiminen
varapuheenjohtaja
• Suomen Lakimiesliiton
alueasiamies Pirkanmaalla
vuodesta 2010
• Suomen Tuomariliiton
oikeuspoliittisen valiokunnan
jäsen
• Käräjäoikeustuomarit
ry:n hallituksen jäsen ja
varapuheenjohtaja
• Perhe: Asianajajapuoliso
• Harrastukset: Tennis, klassinen
musiikki, matkailu sekä ruoka ja
viini rotissööritasolla
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Kuva: Museovirasto

Suomen tasavallan
ensimmäinen
presidentin vaali
1919.

HALLITUSMUODON
JA PARLAMENTARISMIN
JUURILLA
Suomi 100 -sarjassa julkaistaan seuraavaksi
ote korkeimman hallinto-oikeuden emerituspresidentin, OTT ja VTT Pekka Hallbergin,
Pietarissa pitämästä puheesta, jossa hän
tarkasteli tasavallan vaikeaa alkua.
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teksti OTT, VTT PEKKA HALLBERG | kuvat MUSEOVIRASTO

Valtiotaustaa
Suomen monet rakenteet periytyi
vät Ruotsin valtakaudelta. Siltana
tulevaan kehitykseen vaikutti 1772
kustavilainen hallitusmuoto. Vahva
kuninkaan asema sopi Venäjän itse
valtiaalle. Autonomian alussa 1809
Aleksanteri I antoikin Porvoon val
tiopäivillä vakuutuksen konstitutsio
nin sekä maan lakien säilyttämisestä
ja omasta hallituksesta.
Suomessa valtaa käytti hallitus
konselji (1816– senaatti), joka jakau
tui talous ja oikeusosastoon. Nyt
on korkein oikeus, korkein hallinto
oikeus ja valtioneuvosto. Olennaista oli
valtajärjestely suomalaiselle pohjalle,
ei maan ulkopuolelle. Tämä ”Montes
quieun oppien sovellutus” ilman suuri
valtaisia kuvernöörejä piirtyi Mihail
Speranskin, Suomen ystävän kynästä.
Ensimmäinen suomalainen perustus
laki oli 1869 valtiopäiväjärjestys,
joka järjesti hallitsijan ja valtiopäi
vien suhdetta. Oppineiden kiistaa lei
masi sanapari ”provinssi vai valtio”.
J. V. Snellman puhui valtiosta, jonka
Elias Lönnrot ilmaisi ”kansain lukuun
ylennetyn”. Vihollisena nähtiin
taantumuskauden byrokraattisuus.
Takaiskuna 1899 helmikuun mani
festi alisti Suomen lait Venäjän lain
säädännölle. Sortotoimet, kielilaki ja
asevelvollisuusasetus virittivät tun
toja, jotka purkautuivat 1905 suur
lakossa. Vuonna 1906 ensimmäisenä
maana saatu yleinen ja yhtäläinen
ääni ja vaalioikeus kymmenkertaisti
äänioikeutettujen joukon ja radikalisoi
puolueelämän. Uuden eduskunnan
arki oli silti täynnä ongelmia. Keisari
hajotti eduskunnan tuon tuostakin.
Uusi sortokausi koitti.

Irti Venäjästä
Maaliskuun 1917 vallankumouksessa
Suomelle vielä vakuutettiin perustus
lait ja kumottiin laittomia asetuk
sia. Lokakuun 1917 bolsevikkivallan
kumous avasi portit. Eduskunta päätti
15.11.1917 Santeri Alkion ehdotuk

Suurlakko
Helsingissä
vuonna 1905.

Ensimmäinen
suomalainen
perustuslaki
oli vuoden
1869 valtio
päiväjärjestys.

sesta ryhtyä käyttämään korkeinta val
taa ja irrottaa Suomen Venäjän valtio
yhteydestä. Svinhufvudin senaatti toi
4.12. eduskuntaan hallitusmuoto
esityksen liitteenä itsenäisyysjulis
tuksen. Äänestysten jälkeen julis
tus hyväksyttiin 6.12. Tunnustusta
oli vielä haettava Pietarista. Vuoden
päättyessä Svinhufvudille luovutet
tiin kansankomissaarien hyväksyntä,
minkä työläis ja sotamiesneuvostojen
toimeenpaneva keskuskomitea vahvisti
4.1.1918. Silloin Suomen tunnustivat
Ruotsi ja Ranska, Saksa pari päivää
myöhemmin.

Valtiomuotokiista
Maan rakentamiseen ryhdyttiin sisäl
lissodan varjossa ristiriitojen repies
sä kansakuntaa. Ilmassa oli erilaisia
ideologioita: porvarillista aateperin
töä, historian kokemuksia, ulkomaisia
malleja sekä eri ryhmien etupoliittisia
näkemyksiä.
Tokoin senaatti asetti perustuslaki
komitean, jonka puheenjohtajana oli
nuorsuomalainen, hallintooikeuden
professori K. J. Ståhlberg. Komitean
työtä leimasi monarkistien ja tasavalta
laisten kiista. Kun Alkio ja sosiaali
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Konservatiivit
suhtautuivat
epäilevästi tasa
valtaan, joka oli
tuore ja kokei
lematon valtio
muoto.

K. J. Ståhlberg
Presidentinlinnassa
vuonna 1919.
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demokraatit irtautuivat komiteasta,
Ståhlberg lähes ainoana ajoi tasavaltaa.
Konservatiivit suhtautuivat epäile
västi tasavaltaan, joka oli tuore ja kokei
lematon valtiomuoto. Euroopassa oli
Venäjän lisäksi vain kolme tasavaltaa:
Ranska, Sveitsi ja San Marino. Monar
kiaa kannatettiin myös ulkopoliittista
syistä: Suomi oli sodan aikana kiinnitty
nyt Saksaan, jonka tukea itsenäisyydelle
haettiin. Keisari vaati kuninkaanvaltaa
vastineeksi, mutta ei antanut poikaansa
epävakaisiin oloihin. Kuninkaanhaki
jat päätyivät lankoon, Hessenin prinssi
Friedrich Karliin. Eduskunta valitsi
hänet lokakuussa 1918 kuninkaaksi.
Kun Saksa joutui sodassa tappiolle,
kuningastie päättyi.
Eduskunta hylkäsi lepäämään jäte
tyt monarkistiset esitykset. Kiistely
uudesta tasavaltaisesta esityksestä
jatkui, kun oikeisto halusi presidentti
valtaisen, vasemmisto eduskuntavaltai
sen mallin. Perustuslakivaliokunnassa
Ståhlberg luotsasi ratkaisua. Hallitus
muoto hyväksyttiin ruotsalaisten vas
tustaessa 21.6.1919 äänin 165–22.
Samalla hylättiin sosiaalidemokraat
tien yli 20 muutosehdotusta. Tasavallan

tuloa viivytti vielä valtionhoitaja Man
nerheim, joka lykkäsi lain vahvista
mista ”asiaan perehtymiseen vedoten”.
Hallitusmuodossa sovitettiin yhteen
eri aikakausien maailmankatsomukset:
1906 uudistuksen yksikamarinen edus
kunta ja 1772 perustuslain kustavi
lainen hallitsijanvalta. Hallituksen
poliittinen vastuunalaisuus eduskun
nalle oli vahvistettu 1917 valtiopäivä
järjestyksessä. Eduskunta ja presidentti
muodostivat kaksi vallankäytön napaa.
Hallitus jäi toissijaiseen asemaan.

Tasavallan vaikea alku
Eduskunnan valittua 26.7.1919 K. J.
Ståhlbergin presidentiksi kirjoitti Eino
Leino kuvaavan säkeen: ”Käy valtakun
nan ohjaksiin nyt mies, työn tyynen,
vaan ei miekan”.
Armeija, suojeluskunnat ja jääkärit
kannattivat edelleen vaalin hävinnyttä
Mannerheimia.
Ensimmäisiä tehtäviä olivat sisäpoli
tiikan rauhoittaminen, valtiokoneis
ton käynnistäminen ja ulkosuhteiden
järjestäminen. Tarton rauhanneuvotte
luissa 1920 Suomi vaati Petsamon säi
lyttämistä sekä Repolan ja Porajärven
liittämistä Suomeen. ItäKarjalaan
vaadittiin kansanäänestystä, jotta alue
voisi liittyä Suomeen. Lopulta unel
masta luovuttiin. Itäkarjalaisten kapi
nointi muuttui aseelliseksi ja he pyy
sivät tukea Viron, Puolan ja Suomen
hallituksilta. Suomi kieltäytyi, mutta
salli kapinallisten auttamisen. Vähitel
len kapina laantui.
Kiista Ahvenanmaasta osui samaan
saumaan. Ahvenanmaalaiset olivat
ryhtyneet ajamaan saaren liittämistä
Ruotsiin, joka vaati Ahvenanmaalle
kansanäänestystä ja syytti Suomea
kaksinaismoraalista. Kesäkuussa 1921
Kansainliitto ratkaisi asian ja piti maa

Tarton rauhanneuvottelujen
venäläisvaltuuskunta
virkailijoineen vuonna 1920.

kuntaa kiistattomasti osana Suo
mea. Saaren asukkaiden kuului
saada oikeudenmukaista kohtelua,
mutta se ei tarkoittanut oikeutta
erota valtiosta ja liittyä toiseen. Välit
Ruotsiin korjaantuivat hitaasti.

Sisäpoliittisia kahnauksia
Ståhlbergin 1920 vahvistama
armahduslaki sai oikeistolaisen hal
lituksen odotetusti eroamaan. Pre
sidentin toimet aiheuttivat muu
tenkin kuohuntaa. Oikeusministeri
pidätytti 1923 kommunisteiksi
epäiltyjä. Kommunistipuolueen
eduskuntaryhmä, 27 edustajaa, ase
tettiin syytteeseen Turun hovioikeu
dessa, joka julisti heidät vangituiksi.
Eduskunnan toimiessa vajaalukui
sena sosialidemokraatit uhkasivat
eduskuntalakolla. Vaikka porva
rilliset puolueet vastustivat, Ståhl
berg 1924 hajotti eduskunnan ja
antoi määräyksen uusista vaaleista.
Tilanne rauhoittui.
Asevoimatkin toivat jännitteensä.
Suojeluskunnat häiritsivät eduskun
nan ja hallituksen toimintaa. Suo
jeluskuntien asema vakinaistettiin
1919. Kriisi laukesi, kun ne myö
hemmin saivat laajemman itsehal
linnon ja ylipäällikkö siirrettiin pre
sidentin alaiseksi. Jääkärikapinan
1924 taustalla taas oli Venäjällä
koulutettujen tsaarinupseerien ja
Saksassa koulutettujen jääkäriup
seerien valtataistelu, jota ylläpitivät
erilaiset koulutustaustat ja moni
kielisyys. Puolustuslaitosta alettiin
uudistaa.
Presidenttikauden päättyessä
ilmapiiri oli rauhoittunut ja ulkopo
liittiset suhteet järjestetty. Ståhlberg
kieltäytyi jatkokaudesta, mutta oli
sitten kahdesti yhden äänen päässä

tulla presidentiksi. Hänen kynästään
lainvalmistelijana lähtivät monet jul
kisuutta, hallintoa ja oikeusturvaa
koskevat uudistukset. Juhlapuheessa
2002 Aatos Erkko lausuikin, että
ellei Ståhlberg olisi ollut niin ahkera
lainkirjoittaja, hänet muistettaisiin
enemmän poliittisena vaikuttajana.

Parlamentarismi ja
oikeusvaltio perintönä
Ståhlberg aloitti parlamentaarista
käytäntöä. Hän nimitti seitsemän
hallitusta, mutta käyttäessään kah
desti ammattiministereitä puhui
vain ”hallituksen puheenjohta
jasta”. Tilanteen vaatiessa hän tur
vautui järeään valtakeinoon, edus
kunnan hajottamiseen. Hän julkaisi
1927 kirjan Parlamentarismi Suomen valtiosäännössä.
Historian kuvat valtioelinten suh
teista seuraavilla vuosikymmenillä
kertovat Tannerin vähemmistö
hallituksesta 1926 askeleena ehey
tykseen, parlamentarismin taantu

misesta 1930luvulla, eduskunnan
korostumisesta Kallion kaudella,
vallan keskittymisestä sotavuo
sina sisäpiirille sekä rakenteiden
vakiintumisesta paikoilleen odotta
maan uudistusten alkamista lopulta
1980luvulla.
Vaikka hallituksen rooli on sitten
kasvanut keskeiseksi, myös presi
denttiinstituutio on säilyttänyt
asemansa. Kansanvallan kannalta
eduskunta on ylimpänä valtioeli
menä avainasemassa, jonka kautta
suuret ratkaisut on tehtävä. Nyky
rakenteita sävyttää pyrkimys yhteis
toimintaan.
Ståhlbergin tunnuslause oli ”laa
jojen kansankerrosten kohottamista
tarkoittava edistys laillisuuden lujalla
pohjalla”. Tavoitteina olivat huonom
piosaisten aseman parantaminen ja
sosiaalinen oikeudenmukaisuus.
Siinä on nykypäivänkin lakimiehille
sytykkeitä vastustaa välinpitämättö
myyttä. Inhimillinen, kansalaiskes
keinen ajattelutapa on säilytettävä.
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PYKÄLÖIDEN

Niksologi Anssi Orrenmaan vinkki juristeille:

Puhu kuiskaten,
niin sinua uskotaan
teksti ja kuva ARI MÖLSÄ

ANSSI ORRENMAA on originelli
olento niin juristien kuin journalistienkin joukossa.
Mies valmistui juristiksi Helsingin
yliopistosta vuonna 1985. Ihan oikeaksi
lakimieheksi Orrenmaa ei kuitenkaan
ikinä ryhtynyt. Journalismi vei hänet
mennessään.
– Jurismi vai jurnalismi? Turha saivarrella. On oikeastaan yksi ja sama,
ovatko ihmisen elämäntyönä lehti- vai
oikeusjutut.
Orrenmaa ryhtyi niksologiksi 30
vuotta sitten ja toimitti Pirkka-lehden
Niksi-Pirkkaa vuosina 2000–2016.
Pykälöikäämme.

1 LUKU.
JURISTIKSI-KIRJAILIJAKSI
AJAUTUMISESTA
1 §. Lapsuuden unelma. Varhai-

sessa kuvassa naputtelen kirjoituskonetta. Se se varmaan on.
2 §. Juristiksi. Omaa polkua etsimään.

3 §. Toimittajaksi ja kirjailijaksi.

Toimittajan polku alkoi Pykälä ry:n
loistavassa tiedotusvaliokunnassa vuosina 1982–1983.
Moni mukana ollut päätyi toimittajaksi, muun muassa Eero Hyvönen
ja Juha-Pekka Raeste. Yksi suistui asianajajaksi (Markku Fredman)
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ja toinen apulaisoikeuskansleriksi ja
KHO:n tuomariksi (Mikko Puumalainen).
2 LUKU.
OIKEUSTIETEEN OPISKELUSTA
1 §. Ilon aiheet. Lähes kaikki sivu-

polut (Heikki Ylikankaan oikeushistoria, Paavo Uusitalon oikeussosiologia,
Jukka Kemppisen lakimiesetiikka).
2 §. Tuskan hetket. Useimmat päätiet (maakaari, työoikeus, vahingonkorvausoikeus).

5 LUKU.
NIKSOLOGIASTA
TIETEENLAJINA
1 §. Mitä se on? Vuonna 1987

syntynyt mukatieteellinen ote niksien tutkimiseen.
2 §. Mitä se ei ole? Niksologia
on lähellä eksegetiikkaa ja oikeustiedettä, koska kaikkien näiden tutkimuskohde perustuu ilmoitukseen.
Mutta vain yksi niistä on niin sanottu
iloinen tiede.
6 LUKU.

3 LUKU.
LAKI TUTKIMUSKOHTEENA
1 §. Kiva laki. Päälaki. Olen päälaki-

mies.

2 §. Kamala laki. Saariselän Sokos-

tin laki, jonka saavutin vuosi sitten.
Tosi kivinen polku.
4 LUKU.
LAKIMIEHISTÄ JA
TOIMITTAJISTA ELIÖLAJEINA
1 §. Yhteneväisyydet. Molemmat

aivan hyödyllisiä sananpyörittelijöitä.
2 §. Eroavuudet. Lakimiesten
sanoille on tärkeää tarkkuus, toimittajien sanoille havainnollisuus. Ero on
tosin kaventunut 30 vuodessa.

NIKSIN SYVIMMÄSTÄ
OLEMUKSESTA
1 §. Hyvän niksin tunnusmerkistö. Niksimäisyys! Sen lähemmäs

hyvän niksin määritelmää tiede ei ole
päässyt.
Lainopin tapaan tunnusmerkistö
menettää heti voimansa, kun päästään rajatapauksiin.
2 §. Huonon niksin tunnusmerkistö. Huonoa niksiä ei ole,

koska kaikki niksit ovat joko
melko hyvin toimivia tai toimimattomia.
Jälkimmäisetkään eivät ole huonoja, koska ne ovat luovan ajattelun
rohkaisijoita ja kiinnostavat kansalaisia kaikkein eniten.

PYKÄLÖIDEN
11 LUKU.
PIENET SUURET ASIAT
1 §. Mielimauste. Sahrami.
2 §. Herkkuruoka. Tom Yum ja Som

Tum.

3 §. Paras juoma. Vesi.
4 §. Kaunein kukka. Lumme.
5 §. Väri ylitse muiden. Or-Anssi.
6 §. Rakkain romaani. Kafkan

Oikeusjuttu.

7 §. Elokuvien elokuva. Niskasen

Kahdeksan surmanluotia.

8 §. Oma henkinen esikuva. Frank

Zappa.
- Niksologian tulevaisuus
on kirkas ja lupaava. Niksit
ovat esimakua kiertotaloudelle, joka on megatrendinä vasta tulossa.

7 LUKU.
NIKSI-PIRKASTA
1 §. Niksi-Pirkan synty ja nykyelo. Niksi-Pirkka syntyi Pirkan toimi-

tuksessa vuonna 1974 ja voi 43 vuoden
iässä oikein hyvin, kuten myös molemmat tämän ilmiön käynnistäneet
toimitussihteerit, Maija Kauppinen ja
Tuire Kansanen.

2 §. Niksi-Pirkan tulevaisuus.

Niksielämä vaikuttaa olevan kaikista
trendeistä riippumaton ilmiö, minkä
vuoksi sen tulevaisuus on kirkas. Niksit
ovat esimakua kiertotaloudelle, joka on
megatrendinä vasta tulossa.
8 LUKU.
JURISTILLE TÄRKEÄT NIKSIT
1 §. Lakimies ja sukkahousut.

Sukkahousuissa on monia lakimiehelle tarpeellisia niksiominaisuuksia,
kuten läpinäkyvyys, vedenläpäisevyys,
liukkaus, venyvyys, kaksilahkeisuus ja
värittömyys, mutta tärkein niistä on
joustavuus.
2 §. Lakimies ja matkapuhelin.

Kavereilta otetut pikkuvipit unohtuvat helposti. Merkitse summa muistiin

kännykän puhelinmuistioon kaverin
nimen perään. Velka palautuu mieleen
aina, kun soitatte toisillenne. (NiksiPirkka 2003)
3 §. Lakimiehen superbonusniksi. Ihmiset uskovat lähes kaiken,

minkä kerrot, kun puhut kuiskaten.
(Niksi-Pirkka 2004)

9 §. Elämän tarkoitus. ”Kun kaiken

äheltämisen jälkeen taas kelluu joessa
heitellen kanootista oksanpätkiä, kuivuneita lehtiä ja neulasia, huljutellen laidan
yli savisia uintikenkiä, nyppien hiuksista
hämähäkkejä, ja edessä on selvää vettä,
mielen valtaa syvä merkityksellisyyden
tunne. Juuri tällaista pitää ollakin.” (Maarit Verronen: Pieni kumikanoottikirja)
10 §. Lempilausahdus. Mikähän
tuolla mutkan takana oikein kohisee…

KUKA
ANSSI ORRENMAA, 57
• OTK 1985, Helsinki

9 LUKU.
VAPAAN KIRJAILIJAN TYÖSTÄ
1 §. Mukavinta. Lomaltapaluun

tuska on kadonnut, kun työtä ei erota
vapaa-ajasta ja päinvastoin.
2 §. Masentavinta. Valitettavasti
samalla on kadonnut myös säännöllinen palkkapäivä.
10 LUKU.
OMASTA URASTA
1 §. Makein voitto. Suomen lue-

tuimman lehden palstan toimittaminen 17 vuoden ajan. Niksi-Pirkkaa
korkeampi mediasuhde oli noina vuosina vain TV1:n Linnan juhlilla.
2 §. Karvain tappio. Tuon toimittajuuden katkeaminen viime marraskuussa yhteen sähköpostiin.

• Päätoiminen toimittaja vuodesta
1985
• Viisi vuotta Rakennuslehdessä
• Kymmenen vuotta radiossa
(Pohjanmaan radio)
• Viisi vuotta TV:ssä (Poliisi-TV,
Pohjanmaan alue-TV-uutiset)
• Vapaa kirjoittaja vuodesta 2006
lähtien
• 30 vuotta niksologiaa
• 29 kirjaa: 13 niksikirjaa ja 16
”oikeaa” tietokirjaa
• Perhe: vaimo, kolme aikuista
lasta, kaksi lastenlasta
• Harrastukset: melominen, kirjat,
mökkielämä Helsingin Kalliossa
(asuu Seinäjoella)
• Miehestä lisää:
www.anssiorrenmaa.fi
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Upphandlingen
allt intrikatare
Föreningen för
offentlig upphandling
(Julkisten hankintojen
yhdistys) grundades
i september i fjol för
att befrämja bland
annat den juridiska
och tvärvetenskapliga
forskningen gällande
upphandling. En av
initiativtagarna var
Kirsi-Maria Halonen
som doktorerat i ämnet.

F

öreningens tillkomst hänger
åtminstone delvis ihop med
den nya lagen om offentlig upphandling som trädde
i kraft vid årsskiftet och som
bygger på EU:s direktiv om offentlig
upphandling.
Upphandlingslagen förpliktar upphandlande myndigheter och enheter
som får offentligt stöd att på ett öppet
och icke-diskriminerande sätt konkurrensutsätta upphandlingar som överstiger ett visst eurobelopp.
Avsikten med den nya lagstiftningen
är att ge offentliga upphandlare bättre
möjligheter än tidigare att göra förnuftiga och ansvarsfulla upphandlingar.
Enligt juris doktor Kirsi-Maria
Halonen åsikt är det övervägande
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positivt att man i de nationella reglerna höjt tröskelvärdena för upphandling och samtidigt gjort bestämmelserna flexiblare och mera generella
för upphandlingar som underskrider
EU:s tröskelvärden. Men samtidigt är
reglerna för EU-upphandlingar mera
detaljerade.
– Det innebär bland annat att man
på upphandlingsenheterna måste veta
hur man köper in mindre mängder på
ett korrekt sätt. Sammantaget kräver
lagförändringarna utbildning av fram-

för allt dem som sköter anskaffningsfrågor som en bisyssla, eftersom lagen
i stället för entydiga riktlinjer ger mera
utrymme för upphandlarens eget förnuft och kompetens, säger Halonen.

Social beställning
Kirsi-Maria Halonen har doktorerat
på upphandlingsfrågor och har en lång
praktisk erfarenhet av ämnet på hög
nivå i bland annat Helsingfors stad och
Hansel. De facto är hon så intresserad
av frågan att hon tillsammans med sin

kollega Pilvi Takala är den drivande
kraften bakom föreningen för offent
lig upphandling.
– Vi har båda arbetat länge med
upphandlingsfrågor. För ett par år
sedan började vi fundera på att det
inte fanns något som helst forum där
de som arbetar med upphandling eller
som forskar i ämnet kan ventilera dessa
frågor öppet, säger Halonen.
Bland annat därför fanns det enligt
henne en social beställning på ett
forum där man utan kommersiella
bitankar kunde diskutera offentlig upp
handling.
– Föreningens medlemmar är, med
undantag av några stödande företag,
privatpersoner. Det är alltså inte frå
gan om någon intressebevaknings
organisation och avsikten är inte heller
att direkt ge utbildning eller ge direktiv
för hur anskaffningar ska skötas, säger
Halonen.

Växer snabbt
Föreningen fungerar enligt Halonen
helt pro bono och är öppen för vem
som helst som arbetar med eller är
intresserad av offentlig upphandling.
Bland medlemmarna finns enligt
henne lika väl offentligt anställda och
sådana som säljer till den offentliga
sektorn, som forskare, lärare och stu
derande. Föreningen hade i mars 160
medlemmar och målsättningen är att
ha över 200 medlemmar ännu i år.
– Vi höll vårt första årsmöte i maj
och arrangerade samtidigt ett semi
narium om hur man jämför anbud på
bästa sätt. På hösten står på program
met ett motsvarande evenemang med
utländska föreläsare, säger Halonen.
I slutet av augusti arrangerar fören
ingen tillsammans med Östra Finlands

”Man på
upphandlings
enheterna
måste veta
hur man köper in
mindre mängder
på ett korrekt
sätt.”
universitet ett forskarseminarium där
man penetrerar rättsfrågor och ekono
miska frågor i samband med offentlig
upphandling.
– De artiklar som väljs ut publiceras
i Edilex elektroniska specialsamling för
att öka synligheten för den här forsk
ningen, säger Halonen.
Närmare information om föreningen
finns på adressen
hankintayhdistys.fi.

VEM
KIRSI-MARIA HALONEN
• Jurist från Åbo universitet 2006.
• Jobbat länge för stora
upphandlingsenheter som
Helsingfors stads anskaffnings
central och på Hansel som jurist.
• Doktorerade på offentlig
upphandling 2015 vid Åbo
universitet.
• Är anställd som universitets
lektor i offentlig upphandling,
statsstödslagstiftning och
konkurrensrätt vid Lapplands
universitet.
• Är speciellt intresserad av frågor
som rör innovativ upphandling
samt användningen av offentliga
medel och hur den offentliga
upphandlingen ska göras
genomskinlig.
• Hon har forskat för konkurrens
verket i Sverige och är nu
medlem i rådet för forsknings
frågor på konkurrensverket.

FAKTA
DE NYA TRÖSKELVÄRDENA FÖR UPPHANDLING
• Det nationella tröskelvärdet för
upphandling av varor och tjänster
höjdes vid årsskiftet från 30 000
euro till 60 000 euro.

• Tröskelvärdet för så kallade
särskilda tjänsteupphandlingar
steg till 300 000 euro.

• Det nya nationella tröskelvärdet
• Tröskelvärdet för upphandling av
för koncessioner är 500 000 euro.
social och hälsovårdstjänster höjdes • Upphandlingar som understiger
från 100 000 euro till 400 000 euro.
tröskelvärdena omfattas inte av
• Det nationella tröskelvärdet för
upphandlingslagstiftningen.
byggentreprenader kvarstår vid
• Totalt köper den offentliga sektorn
nuvarande 150 000 euro.
för cirka 38 miljarder euro per år,
alltså närmare en femtedel av BNP.
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Laura
Kumpulainen
Asianajotoimisto
Pasi Kärsämänoja Oy

Katriina
Toivanen
Asianajotoimisto
Pasi Kärsämänoja Oy

Sakari Lukinmaa
Asianajotoimisto
Castrén &
Snellman Oy

Tuomas Fonselius
Asianajotoimisto
Castrén &
Snellman Oy

Lauri Leppänen
Asianajotoimisto
Castrén &
Snellman Oy

Laura Teirikko
Asianajotoimisto
Castrén &
Snellman Oy

Aleksi Aakula
Asianajotoimisto
Castrén &
Snellman Oy

Hannu Häkkänen
Asianajotoimisto
Castrén &
Snellman Oy

Kirsi Sävelkoski
Asianajotoimisto
Castrén &
Snellman Oy

Iikka Väänänen
Asianajotoimisto
Castrén &
Snellman Oy

Mikko-Pekka
Partanen
Asianajotoimisto
Castrén &
Snellman Oy

Johanna Lähde
Asianajotoimisto
Castrén &
Snellman Oy

Kim Parviainen
Asianajotoimisto
Castrén &
Snellman Oy

Hanna Kaisa
Heikkilä
Lakiasiaintoimisto
Suomen Potilasvahinkoapu Oy

Mari Varjus
Lakiasiaintoimisto
Suomen Potilasvahinkoapu Oy

Satu-Anneli
Kauranen
Asianajotoimisto
Merilampi Oy

Liina Kokko
Asianajotoimisto
Merilampi Oy

Amanda Helvola
HPP Asianajotoimisto Oy

Panu Skogström
Kalliolaw Asianajotoimisto Oy

Mirja Ropo
Asianajotoimisto
Lukander Ruohola
HTO Oy

Juho Mäkelä
Asianajotoimisto
Muukkonen &
Soikkeli Oy

Eero-Pekka
Uotila
Properta Asianajotoimisto Oy

Teija Kotro
Berggren Oy

Nimityksiä-palstan tekstit ja värikuvat (valkoisella taustalla) toimitetaan lomakkeella osoitteessa
www.lakimiesuutiset.fi tai sähköpostitse auli.lehtonen@lakimiesliitto.fi viimeistään 30.6.2017 mennessä.
Julkaistuista kuvista veloitamme käsittelykuluina 35 euroa/kpl. Numero 5/17 ilmestyy 16.8.2017. Toimitus pidättää
oikeuden tekstin muokkaamiseen ja lyhentämiseen tarvittaessa.

KORKEIMMAT OIKEUDET
Korkeimman hallinto-oikeuden oikeusneuvoksiksi
ma. OikN, valiokuntaneuvos, OTK, VT, Petri Tuomas Helander
1.6.2017, ma. OikN, HaOT, OTK, VT Kari Vesa Tornikoski
1.8.2017, ma. OikN, OTT, OTL, OTK, VT
Timo Tuomas Kuokkanen 1.9.2017 ja
ma. OikN, HaOT, OTK Taina Tuulikki Pyysaari 1.10.2017 lukien.
Ma. oikeusneuvoksiksi apul. OKa, OTL, OTK, LLM, VT
Mikko Ilari Puumalainen 1.7.–31.12.2017,
OikN, EsittN, OTT, OTL, OTK, VT Anne Johanna Nenonen
1.7.–31.12.2017, OikN, HaOT, OTK, VT Antti Nestori Pekkala
1.7.–31.12.2017, OikN, HaOT, OTK, LLM, VT
Maarit Leila Elina Lindroos 1.7.–31.12.2017,
apul. prof, EsittN, OTT, OTL, OTK
Kirsti Anneli Kurki-Suonio 1.8.–31.12.2017,
valiokuntaneuvos, OTL, OTK, MMK Jaakko Ilmari Autio
1.8.–31.12.2017 ja
johtava hallintovirkamies, OTT, OTL, OTK, LLM, VT
Pekka Sakari Aalto 1.9.–31.12.2017.

HOVIOIKEUDET
Vaasan hovioikeuden hovioikeudenneuvoksiksi
ma. HON, visk. Timo Jaakko Saranpää,
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ma. HON, AA Mika Pekka Kinnunen 1.3.2017,
HON Juhani Kalervo Laurinolli 1.6.2017 ja
KäT Anne Maria Moilanen 1.8.2017 lukien.
Helsingin hovioikeuden hovioikeudenneuvoksiksi
HON Ari Juhani Siltama,
HON Terhi Outi Onerva Mattila,
HON Jukka Ilmari Lindstedt 1.5.2017 ja
HON Arja Anita Mäki 1.7.2017 lukien.
Turun hovioikeuden hovioikeudenneuvoksiksi
HON Soile Eeva Hannele Satopää,
KäT Matti Olavi Kolehmainen,
KäT Atso Pekka Sinervo,
KäT Anna Nora Maria Viikari 1.6.2017 lukien.

HALLINTO-OIKEUDET
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,
HaOT Helena Marianne Lastikka,

HaOT Virpi Anneli Ikkelä,
HaOT Taina Hilkka Hillevi Hakkarainen,
ma. HaOT, OikSiht Laura Pirita Pesonen ja
HaOT Klaus Markus Järvinen 1.5.2017 lukien.

Varsinais-Suomen käräjäoikeuden käräjätuomareiksi
KäT Elise Johanna Salpaoja 1.5.2017, KäT Tero Juhani Uitto,
KäT Kirsti Marianne Avola ja KäT Paula Kristiina Virrankoski
1.6.2017 lukien.

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 1.4.2017 lukien.

Satakunnan käräjäoikeuden käräjätuomariksi
KäT Mika Tapani Moisio 1.5.2017 lukien.

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden hallinto-oikeustuomariksi
ma. HaOT, Hao esitt. Riitta Liisa Arjas 1.4.2017 lukien.
Vaasan hallinto-oikeuden hallinto-oikeustuomariksi
ma. HaOT, HaOSiht Linda Michaela Strömman 1.4.2017
lukien.

Pohjois-Karjalan käräjäoikeuden käräjätuomariksi
KäT Sanna Johanna Sallinen 1.5.2017 lukien.

ERITYISTUOMIOISTUIMET
Markkinaoikeuden markkinaoikeustuomareiksi
ma. EsittN, MaOT Pasi Jaakko Yli-Ikkelä 1.4.2017, ja
ma. MaOT, hovioikeuden esittelijä Saini Johanna Siitarinen
1.7.2017 lukien.

SYYTTÄJÄLAITOS
Itä-Suomen hallinto-oikeuden hallinto-oikeustuomareiksi
HaOT Riitta Helena Eskola ja HaOT Elina Annariikka Ranz
1.6.2017 lukien.

Pohjanmaan syyttäjänviraston kihlakunnansyyttäjiksi
Kati Alkula 1.5.2017, KiS Pauliina Luokkala 1.7.2017 (Kokkola)
ja KiS Jarmo Sarin (Seinäjoki) 1.7.2017 lukien.

KÄRÄJÄOIKEUDET

Länsi-Suomen syyttäjänviraston kihlakunnansyyttäjiksi
KiS Niina Merivirta (Turku) ja KiS Ville Niiniviita (Pori)
1.6.2017 lukien.

Satakunnan käräjäoikeuden laamanniksi
laamanni Jorma Tapani Väyrynen 1.6.2017 lukien.
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.

Helsingin syyttäjänviraston kihlakunnansyyttäjiksi
KiS Miska Kuoppamäki, KiS Mari Mattila,
KiS Elina Hyppönen 1.5.2017, KiS Petteri Perälä 1.6.2017 ja
KiS Maija Kähkönen 1.1.2018 lukien.

ULOSOTTOVIRASTOT
Etelä-Karjalan ulosottoviraston kihlakunnanvoudiksi
OTM, VT Pertti Rönkkö 1.4.2017–31.12.2018.

Vantaan käräjäoikeuden käräjätuomariksi
ma. KäT, hovioikeuden esittelijä Johanna Marjatta Helminen
1.4.2017 lukien.

Pirkanmaan ulosottoviraston ma. kihlakunnanvoudiksi
OTK, VT Kari Virtanen 2.5.2017–31.12.2018.

Pohjanmaan käräjäoikeuden käräjätuomariksi
ma. KäT, hovioikeuden esittelijä
Andreas Christopher Wilhelm Uthardt 1.4.2017 lukien.

Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan ulosottoviraston
ma. kihlakunnanvoudiksi OTM Juho Harjunpää
1.6.2017–31.12.2018.

Espoon käräjäoikeuden käräjätuomariksi
ma. KäT, hovioikeuden esittelijä
Camilla Pia Isabell Rauma-Sehm 1.4.2017 lukien.

Varsinais-Suomen ulosottoviraston
ma. kihlakunnanvoudiksi OTM, VT Sari Merivalli
1.6.2017–31.12.2018.

Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeuden käräjätuomareiksi
KäT Tapani Kalervo Ojala 1.3.2017 ja
ma. KäT Ville Ilmari Aaltonen 1.5.2017 lukien.

Keski-Suomen ulosottoviraston kihlakunnanvoudiksi
OTK, VT Jussi Tuominen 1.6.2017–31.12.2018 ja
ma. kihlakunnanvoudiksi OTK Jenni Mikkonen
2.5.2017–31.12.2018.
Satakunnan ulosottoviraston johtavaksi kihlakunnanvoudiksi
OTK Kari Filpus 1.6.2017–31.12.2018.

Kymenlaakson käräjäoikeuden käräjätuomareiksi
ma. KäT, KiS Mikko Juhani Koli 1.3.2017 ja
KäT Kristina Pia Johanna Oinonen 1.5.2017 lukien.
Etelä-Karjalan käräjäoikeuden käräjätuomareiksi
KäT Heli Marita Leinonen 1.5.2017 ja
ma. OikSiht, hovioikeuden esittelijä Paula Johanna Jutila
1.6.2017 lukien.

OIKEUSAPUTOIMISTOT
Satakunnan oikeusaputoimiston johtavaksi julkiseksi
oikeusavustajaksi Arsi Rantanen 1.3.2017 ja
julkiseksi oikeusavustajaksi Tuomo Kareila 1.4.2017 lukien.
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Rauman oikeusaputoimiston johtavaksi julkiseksi
oikeusavustajaksi Seppo Lehti 1.3.2017 lukien.
Helsingin oikeusaputoimiston ma. johtavaksi julkiseksi
oikeusavustajaksi Nina Solas-Iloniemi 1.2.2017–30.9.2021.
Itä-Uudenmaan oikeusaputoimiston johtavaksi julkiseksi
oikeusavustajaksi Samu-Petteri Eiro 1.2.2017 lukien.
Länsi-Uudenmaan oikeusaputoimiston johtavaksi julkiseksi
oikeusavustajaksi Olli Vilanka 1.3.2017 lukien.
Päijät-Hämeen oikeusaputoimiston (Lahti) julkisiksi
oikeusavustajiksi Annina Kortelainen 1.2.2017 ja
Jaana Kumpumäki 6.3.2017 lukien.
Kymenlaakson oikeusaputoimiston (Kotka)
julkiseksi oikeusavustajaksi Jari Ollikainen 1.1.2017 lukien.
Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan oikeusaputoimiston
johtavaksi julkiseksi oikeusavustajaksi Martin Melin 1.2.2017 ja
julkiseksi oikeusavustajaksi Linda Björkstrand 1.4.2017 lukien.
Etelä-Pohjanmaan johtavaksi julkiseksi oikeusavustajaksi
Mika Saarijärvi 1.2.2017 ja julkiseksi oikeusavustajaksi
Kreetta Mäki-Kahra 5.6.2017 lukien.
Pirkanmaan oikeusaputoimiston johtavaksi julkiseksi
oikeusavustajaksi Ritva Harmaala 20.2.2017 lukien.
Keski-Suomen oikeusaputoimiston ma. johtavaksi julkiseksi
oikeusavustajaksi Tuula Kiili 1.2.2017–30.9.2021.
Rauman oikeusaputoimiston julkiseksi oikeusavustajaksi
Vesa Parkkila 1.5.2017 lukien.

VALTION JA KUNTAIN HALLINTO
Finanssivalvonnan johtavaksi digitalisaatioasiantuntijaksi
DI, OTM Hanna Heiskanen 27.3.2017 lukien.
Maa- ja metsätalousministeriön ma. vanhemmaksi
hallitussihteeriksi OTM Teemu Nikula 25.4.2017–15.8.2018.
Liikenne- ja viestintäministeriön hallitusneuvokseksi
OTK Matleena Kurki-Suutarinen 1.5.2017 lukien.
Sosiaali- ja terveysministeriön hallitussihteeriksi
Master of Laws Maija Iles 1.5.2017 lukien.
Ympäristöministeriön hallitussihteeriksi
OTM, ylitarkastaja Ella Särkkä 1.5.2017 lukien.

Oikeusministerin erityisavustajaksi kutsuttuna
ON Lauri Koskentausta.

ASIANAJO- JA LAKIASIAINTOIMISTOT
Borenius Asianajotoimisto Oy:n lakimiehiksi
OTM Louna Taskinen 6.3.2017, OTM Ben Fallström 7.3.2017,
OTM Sini Tossavainen 9.3.2017 ja
OTM Katri Piiparinen 29.3.2017 lukien.
Asianajotoimisto Pasi Kärsämänoja Oy:n lakimiehiksi
OTM Laura Kumpulainen (kuva) 1.12.2016 ja
OTM Katriina Toivanen (kuva) 12.12.2016 lukien.
Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy:n toimitusjohtajaksi
AA Sakari Lukinmaa (kuva) 21.4.2017 lukien.
Associate -lakimieheksi OTM Tuomas Fonselius (kuva)
27.2.2017 ja Senior Associate -lakimieheksi 1.4.2017,
Senior Associate -lakimiehiksi OTM Lauri Leppänen (kuva)
27.2.2017, AA Laura Teirikko (kuva) 7.3.2017,
AA, KTM Aleksi Aakula (kuva), AA Hannu Häkkänen (kuva),
AA, VT Kirsi Sävelkoski (kuva), OTM, LL.M Iikka Väänänen
(kuva) sekä OTM, KTM Mikko-Pekka Partanen (kuva)
11.4.2017, Senior Counsel -lakimieheksi
AA, LL.M., VT Johanna Lähde (kuva) ja
Counsel-lakimieheksi AA Kim Parviainen (kuva) 1.4.2017.
Lakiasiaintoimisto Suomen Potilasvahinkoapu Oy:n
varatoimitusjohtajaksi
OTM, sosionomi (AMK) Hanna Kaisa Heikkilä (kuva) 1.5.2017
ja lakimieheksi OTM, luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja
Mari Varjus (kuva) 1.5.–31.12.2017.
Asianajotoimisto Merilampi Oy:n osakkaaksi kutsuttuna
AA, LL.M. Satu-Anneli Kauranen (kuva) 1.5.2017 ja
Senior Associate -lakimieheksi AA, VT Liina Kokko (kuva).
HPP Asianajotoimisto Oy:n Associateksi
OTM Amanda Helvola (kuva) 13.3.2017 lukien.
Kalliolaw Asianajotoimisto Oy:n osakkaaksi
Panu Skogström (kuva) 3.3.2017 lukien.
Asianajotoimisto Lukander Ruohola HTO Oy:n lakimieheksi
VT Mirja Ropo (kuva) (Kuopio).
Asianajotoimisto Muukkonen & Soikkeli Oy:n osakkaaksi
kutsuttuna AA, VT Juho Mäkelä (kuva) 27.2.2017 lukien.
Properta Asianajotoimisto Oy:n osakkaaksi kutsuttuna
AA Eero-Pekka Uotila (kuva) 2.5.2017 lukien.

ELINKEINOELÄMÄ
Ulkoasiainministeriön kaupalliseksi neuvokseksi
OTK, MBA Maarit Nikkola 8.5.2017 lukien.
Valtioneuvoston valtiosihteeriksi OTK Jari Partanen
5.5.2017 lukien.
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Berggren Oy:n IPR-lakimieheksi
OTK, VT, EU-tavaramerkki- ja mallioikeusasiamies
Teija Kotro (kuva) 3.4.2017 lukien.

L A K I K I R J A.C O M

Keskeiset säädökset
yksissä kansissa
– YKSIKIN RIITTÄÄ.

Lakikirja

Edilex

Lakikirja aina ajantasalla!
QR-koodilla säädökseen tulleet muutokset
ovat nopeasti ja helposti tarkistettavissa.
Lakikirjan hintaan kuuluu Edilexissä oleva säädösmuutosten seurantapalvelu, josta voit tarkistaa
muuttuneet säädökset nopeasti. Lakikirjojen oikeudenalajaottelu perustuu Edilexin systematiikkaan,
joten Lakikirjat ja Edilex toimivat mainiosti yhdessä. Edilex-asiakkaanamme saat Lakikirjat myös muita
edullisempaan hintaan.

Tilaukset & asiakaspalvelu
asiakaspalvelu.publishing@edita.fi | p. 020 450 05 | www.lakikirja.com

Mökit

Vapaat viikot Lakimiesliiton mökeissä vuonna 2017

TUNTURINLAKI

TUOMARINTUPA

Levi, Tunturinlaki 1 (la–la)

VUOSSELI

Ruka Tuomarintupa (la–la)

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

Viikko

Pvm

Vuokra/€

Viikko

Pvm

Vuokra/€

27

01.07.–08.07.

300

27

01.07.–08.07.

300

Viikko

Pvm

Vuokra/€

300

25

17.06.–24.06.

400

300

26

24.06.–01.07.

400

300

27

01.07.–08.07.

400

300

30

22.07.–29.07.

400

400

32

05.08.–12.08.

400

400

35

26.08.–02.09.

400

30.09.–07.10.

300

38

16.09.–23.09.

500

29
32
33
34
35
36
41

15.07.–22.07.
05.08.–12.08.
12.08.–19.08.
19.08.–26.08.
26.08.–02.09.
02.09.–09.09.

300
300
300
300
300
300

30
31
32
33
38
39

22.07.–29.07.
29.07.–05.08.
05.08.–12.08.
12.08.–19.08.
16.09.–23.09.
23.09.–30.09.

07.10.–14.10.

300

43

21.10.–28.10.

300

41

07.10.–14.10.

300

39

23.09.–30.09.

500

44

28.10.–04.11.

300

43

21.10.–28.10.

300

40

30.09.–07.10.

400

45

04.11.–11.11.

300

44

28.10.–04.11.

300

41

07.10.–14.10.

400

47

18.11.–25.11.

500

45

04.11.–11.11.

300

44

28.10.–04.11.

400

500

45

04.11.–11.11.

400

500

46

11.11.–18.11.

600

47

18.11.–25.11.

600

48

25.11.–02.12.

600

40

46

Levi Tunturinlaki 2 (allergiamökki,

47

11.11.–18.11.
18.11.–25.11.

ei saa viedä lemmikkieläimiä) (la–la)
Viikko

Pvm

Vuokra/€

26

24.06.–01.07.

300

27

01.07.08.07.

300

28

08.07.15.07.

300

30

22.07.29.07.

300

SUOMEN LAKIMIESLIITOLLA on
jäsenten käyttöön edulliseen jäsen

GOLF RESORT

33

12.08.19.08.

300

34

19.08.26.08.

300

Vierumäki Golf Resort

35

26.08.02.09.

300

41

07.10.14.10.

300

(allergiahuoneisto, ei saa viedä lemmikki
eläimiä) (pe–pe)

42

14.10.21.10.

300

Viikko

Pvm

Vuokra/€

44

28.10.04.11.

300

36

01.09.–08.09.

650

45

04.11.11.11.

300

37

08.09.–15.09.

650

47

18.11.25.11.

500

40

29.09.–06.10.

550

49

02.12.09.12.

500

41

06.10.–13.10.

550

43

20.10.–27.10.

550

44

27.10.–03.11.

550

45

03.11.–10.11.

550

46

10.11.–17.11.

550

48

24.11.–01.12.

550

49

01.12.–08.12.

550

50

08.12.–15.12.

550

51

15.12.–22.12.

550

Tiedustelut ja varaukset:
Hannele Törni, puh. 09 8561 0315,
hannele.torni@lakimiesliitto.fi
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hintaan kaksi lomahuoneistoa Levillä ja
Rukalla sekä kolme Vierumäellä. Lapin
mökeissä vuokraan sisältyy 2 hissilippua/
mökki ja Vierumäen Lomaaika ja Paa
vonkangasmökeissä 4 golfpelioikeutta.
Vierumäen Golf Resort huoneiston
vuokraan sisältyy 2 pelioikeutta alenne
tulla green fee hinnalla. Kaikissa näissä
kohteissa sinua odottavat viihtyisät tilat
ja monipuoliset harrastusmahdollisuudet.
Mökit on varusteltu 6–8 henkilölle.
Osa Vierumäen mökkiviikoista on varat
tavissa myös ajalle perjantai–tiistai ja
tiistai–perjantai.
Lisätietoja mökeistä: www.lakimiesliitto.fi > jäsenelle > mökit.

kirja
Tilaa

LOMA-AIKA
Vierumäki Loma-aika (pe–pe)
Viikko
37

Pvm
08.09.–15.09.

Vuokra/€
600

38

15.09.–22.09.

600

40

29.09.–06.10.

500

41

06.10.–13.10.

500

43

20.10.–27.10.

500

44

27.10.–03.11.

500

45

03.11.–10.11.

500

46

10.11.–17.11.

500

47

17.11.–24.11.

500

48

24.11.–01.12.

500

49

01.12.–08.12.

500

50

08.12.–15.12.

500

51

15.12.–22.12.

500

OIKEUDEN
NÄYTTÄMÖT
–kuvallisuus lainkäytössä

PAAVONKANGAS
Vierumäki, Paavonkangas (pe-pe)
Viikko
38

Pvm
15.09.–22.09.

Vuokra/€
750

43

20.10.–27.10.

650

44

27.10.–03.11.

650

45

03.11.–10.11.

650

46

10.11.–17.11.

650

47

17.11.–24.11.

650

48

24.11.–01.12.

650

49

01.12.–08.12.

650

50

08.12.–15.12.

650

51

15.12.–22.12.

650

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
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TAPAHTUMAT

Lakimiesten
työttömyyskassa
Postiosoite:
Uudenmaankatu 4 – 6 B, 00120 Helsinki
Käyntiosoite:
Uudenmaankatu 4 – 6 B, 2. krs, Helsinki
Mikäli haluat asioida kassan toimistolla,
varaathan ajan etukäteen esim.
lähettämällä sähköpostia kassaan:
palvelut@lakimiestentk.fi
Puhelinpalveluajat:
ma klo 10.00 – 12.00
ke klo 9.00 – 12.00
to klo 13.00 – 14.30
Puhelinnumero: 09 612 3067
www.lakimiestentk.fi

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

• yhteystietosi
• työpaikkatietosi
• sähköpostiosoitteesi

8.7. Lakimiesliiton valtakunnallinen kesätapahtuma
Ruisrock, Turku ►s. 19
12.7. Suomi Areena
Pori ►s. 21
25.-27.8. XXVII Lakimiesten tenniksen ulkokenttien
mestaruuskilpailut
Hanko ►s. 26
25.–26.8. Lakimiesten golfmestaruuskilpailut
Hanko ►s. 26
2.9.2017 Vara- ja Oikeusnotaariliitto ry:n
kesätapahtuma
Turun Linna, Kokoontuminen klo 11.30 sisäpihalla
9.9. Kysy lakimieheltä -päivä
Ympäri Suomea ►s. 24
6.10.2017 XLV Lakimiespäivä
Finlandia-talo, Helsinki ► s. 52
Urakoulutukset
Syksyn 2017 Urakoulutuksia ►s. 27
Tapahtumista tarkemmin:
www.lakimiesliitto.fi/tapahtumat

SUOMEN LAKIMIESLIITTO –
FINLANDS JURISTFÖRBUND ry

Anna palautetta lehdestä 31.7.2017 mennessä
ja voita osallistuminen Lakimiespäivään

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 osallistuminen
Lakimiespäivään.
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teksti ALISA KETTUNEN | kuva ROOPE PERMANTO

Selma Mustonen, Lead Counsel, Packaging Solutions
Selma Mustonen opiskeli ja valmistui Englannissa, missä hän aloitti myös työuransa
lakimiehenä. Suomeen Mustonen palasi vuonna 2011, ja nyt hän työskentelee Stora
Ensolla ja vastaa maailmanlaajuisesti yrityksen yhden divisioonan lakiasioista.

Miksi sinusta
tuli lakimies?
Alussa haaveena oli ehkä ura
EU:n virkamiehenä tai jokin
muu kansainvälinen toimi. Pää
dyin opiskelemaan Englan
tiin, missä syttyi aito kiinnostus
oikeustieteeseen. Se tie vei sit
ten mukanaan.

Millainen on lakimies
vuonna 2050?
Rutiinityö vähenee, ja juristit voivat
keskittyä enemmän epätavallisiin ja kimurant
teihin kysymyksiin, kun esimerkiksi standardi
sopimukset hoituvat eContractingtyökalujen
kautta. Tulevaisuudessa myös edellytetään
yhä enemmän kykyä ottaa kantaa kansain
väliseltä kantilta, eikä juristi voi olla vain yhden
maan lain ekspertti. Tämän trendin kanssa
käsi kädessä kulkee tarve sille, että juristit
ylipäätään pystyvät ottamaan kantaa
laajemminkin yrityksien
muihin riskeihin.

Parasta työssäsi?
Joka päivä tulee eteen uusia
asioita ja ongelmia, eikä tyypillisiä
tai rutiinikysymyksiä ole paljoa.
Joka päivä riittää uuttaa opittavaa.
Lisäksi meillä juristit ovat mukana
divisioonien johtoryhmissä, mikä
tarkoittaa, että pääsen ottamaan
kantaa myös business
puolen asioihin.

Kolme asiaa, joita
ilman et pärjäisi.
Kahvi: Aamun ensimmäinen asia
ja samalla hetki omaa aikaa.
Lenkkarit: Liikunta on tärkein
rentoutumiskeinoni, ja kaikilla työ
matkoilla laukustani löytyvät lenkkarit.
Välipalat: Minulla on aina rahka
tai raejuustopurkki mukanani.
Näin voin välttää yllättävän
nälkäkiukun.

Oletko osallistunut
liiton tapahtumiin?
Olin viime vuonna mukana
Lakimiesliiton mentorointiohjelmassa
mentorina. Kokemus oli erittäin
positiivinen ja koin, että sain
samalla myös paljon hyviä
ajatuksia omaan uraani.
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Tarvitsetko vuokralaisen
asuntoosi?

Haluatko myydä asuntosi
kätevästi?

Vuokraamme asuntosi markkinajohtajan
ammattitaidolla. Soita meille, niin asiat
hoituvat helposti ja nopeasti!

Myyntiturva myy asunnot edullisilla kiinteillä
välityspalkkioilla ja markkinoi asuntoja
erityisen monipuolisesti.

Taloustutkimuksen mukaan Vuokraturva saa
palvelustaan toimialan parhaat arvosanat.
Voit turvallisin mielin liittyä tyytyväisten
asiakkaidemme joukkoon.

Käytämme mm. kuvallisia lehti-ilmoituksia
sekä virtuaaliesittelyjä. Kuningaskuluttajan
mukaan Myyntiturvan asiakkaat ovatkin
saaneet asunnoistaan parhaat kauppahinnat.

Me takaamme vuokranmaksun ja
turvaamme vuokratulosi.

Soita meille – palvelemme viikon jokaisena
päivänä klo 8–20!

p. 010 2327 300, www.vuokraturva.fi

p. 010 2327 400, www.myyntiturva.fi
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HELSINKI – UUSIMAA – TURKU – TAMPERE – LAHTI – OULU
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