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EU:n tietosuoja-asetus päivittää ja uudistaa periaatteita, joilla taataan oikeus henkilötietojen suojaan. Asetuksella vahvistetaan ihmisten oikeuksia ja EU:n sisämarkkinoita sekä sujuvoitetaan henkilötietojen
kansainvälisiä siirtoja. Muutokset antavat ihmisille paremmat edellytykset
kontrolloida omia henkilötietojaan ja helpottavat tiedonsaantia omien
henkilötietojen käsittelystä.
Lähde: Tietosuojavaltuutetun toimisto
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Rakennusriitapäivä
2017
7.11.2017, Helsinki
Emma Niemistö, Karri Kivioja

Rakennusriitapäivä kokoaa yhteen rakentamisen sopimuskäytäntöjen ja rakennusriitaprosessien parhaat asiantuntijat
käsittelemään ajankohtaisia rakennushankkeiden vastuukysymyksiä.
Seminaarin aiheina muun muassa:
•
•
•

Konsultin ja rakennusvalvontaviranomaisen vastuu
Urakoitsijan selonottovelvollisuus
vs. tilaajan tiedonantovelvollisuus
Huomautuksenteon vaikutus vastuuseen.

Seminaarin luennoitsijoina muun muassa:
•
•

Vastaava lakimies Karri Kivioja,
Rakennusteollisuus RT/Talonrakennusteollisuus ry
Osakas, asianajaja, DI Emma Niemistö,
Asianajotoimisto Merilampi Oy

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

LAKIMIESLIITON KOULUTUS

Johanna Rantanen, Päivi Konttila-Lokio

Sakari Wuolijoki, Jarno Tepora

Anna Kuusniemi-Laine, Erkko Ruohoniemi

LEGAL DESIGN JA
TIETOSUOJA 3.10.

VAKUUSOIKEUSPÄIVÄ
2017, 10.10.

Käyttöehdot ja tietosuojaselosteet
ovat usein vaikeaselkoisia ja kaipaavat
käytettävyyttä ja asiakaslähtöisyyttä.
Siksi muotoilu – siis käyttäjälähtöinen
ajattelutapa – muuttaa vääjäämättä
myös juridiikkaa. Seminaari kokoaa
yhteen tietosuoja- ja muotoiluosaajat
pohtimaan käyttäjälähtöistä tietosuojaviestintää.

Perinteisen Vakuusoikeuspäivän
ohjelmassa tänä vuonna muun muassa
saatavan panttaus, pantinantajalle
jätettävä määräysvalta ja panttauksen
pätevyys, jälkipantti pankkikäytännössä sekä arvopaperien panttaus.
Lisäksi käydään läpi ajankohtaista
oikeuskäytäntöä sekä metsän vakuuskäyttöä.

JULKISTEN HANKINTOJEN
AJANKOHTAISPÄIVÄ 2017 –
HANKINTOJEN KEHITYSSUUNTIA 24.10.

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

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

Ajankohtaispäivässä keskustellaan hankintojen
kehityssuunnista kohti vastuullisia ja innovatiivisia
hankintoja. Miten hankintalainsäädäntö mahdollistaa
ns. strategisten hankintojen toteuttamisen, miten
sääntely ja ohjeistus kehittyvät ja mitä keskeiset
hankintayksiköt edellyttävät toimittajilta? Seminaarissa kuulet myös tuoreita, uuden hankintalainsäädännön aikaisia käytännön kokemuksia poissuljennasta ja self-cleaning toimenpiteistä.
Lakimiesliiton jäsenet ja julkinen sektori
547,50 € (norm. 730 €)

Hintoihin lisätään alv 24 %. Oikeudet muutoksiin pidätetään.

lakimiesliitonkoulutus.fi

MAINOS

ajankohtaiset 6•2017
Kuva: Arto Rajanen

JUHLAN JA
KIITOSTEN
AIKA
Kauniisiin akateemisiin tapoihin kuuluu
tehdä ansioituneille professoreille juhlakirja
ja onnitella merkkipäivän johdosta saajaa
asiantuntijakirjoituksin. Professori
Tuula Linna on juhlaseminaarinsa ja -kirjansa todella ansainnut, paitsi professorina
myös lainvalmistelijana ja Lakimiesliiton
pitkäaikaisena valtuuskunnan jäsenenä ja
liiton varapuheenjohtajana.
Juristikirje kiittää ja onnittelee 60 vuotta
täyttävää Tuulaa ja kysyy Tuulalta, mitä hän
jää Lapista kaipaamaan ja millä mielin hän
aloittaa Helsingin yliopiston prosessioikeuden professorina.
Syksyn muihin tapahtumiin kuuluu muun
muassa Pohjoismaiset lakimiespäivät,
Alma Talentin syysjuhlat ja itseoikeutetusti
Lakimiespäivät. Juristikirje välittää kuvat ja
tunnelmat.
Samalla Juristikirje haluaa kiittää pitkäaikaista päätoimittajaansa Heini Larrosta
ja toivottaa onnea uusiin haasteisiin EVA:n
tiedotuspäällikön tehtävässä!
Juristikirjeen uusista kuulumisista lisää
syksyllä.
Juristikirje on keskiviikkoisin ilmestyvä uutiskirje.

Tilaa Juristikirje: pro.almatalent.fi/#suomenlaki
Kuvassa professori Tuula Linna (oikealla) ja Alma Talentin sisältöpäällikkö Arja Lappeteläinen.

MAINOS

PÄ Ä K I R J O I T U S

Valmisteluaikataulu on ollut tiukka,
liian tiukka.
JORE TILANDER
Lakimiesliiton toiminnanjohtaja

Myös lakimiehet tarvitsevat
työaikasuojelua
TYÖAIKALAIN UUDISTAMINEN on yksi työelämän lainsäädännön tärkeimmistä käynnissä olevista
hankkeista. Lakimiesliitto on ollut valmistelun kuluessa tiiviisti mukana Akavan kantojen muodostamisessa ja lausui uudistuksesta myös suoraan työ- ja
elinkeinoministeriölle.
Olemme sinällään pitäneet kannatettavana työaikalainsäädännön päivittämistä ja täsmentämistä.
Meistä on myös tärkeää, että kaikille työ- ja virkasuhteisille työntekijöille säädetään vain yksi yhteinen
työaikalaki. Tämä takaa mahdollisimman hyvin lain
yksiselitteisen tulkinnan ja työntekijöiden yhdenvertaisuuden lain edessä.
Valmisteluaikataulu on ollut tiukka, liian tiukka.
Selkeän ja johdonmukaisen kokonaisuuden laatiminen asetetuissa määräajoissa on osoittautunut vaikeaksi tehtäväksi. Kaikilta osin emme voi olla tyytyväisiä käsissämme olevaan esitykseen.
Yksi perustavanlaatuinen kysymys koskee työaikalain soveltamisalaa etenkin asiantuntijatyön
näkökulmasta. Soveltamisala kaipasi tietyiltä osin
selkeytystä, mutta esitysluonnoksessa soveltamisalasäännöstä perusteluineen on kuitenkin mielestämme
hämärretty entisestään.
Nykyään valtion virkamiesten työaika-asetuksella
työaikalain soveltamisalan ulkopuolelle rajattujen
osalta nykytilan säilyminen ennallaan ilmenee ainoastaan esityksen perusteluista eikä itse lakitekstistä.
Lakiteksti on soveltamisalarajausten kannalta kuitenkin sanamuodoltaan tulkinnanvarainen. Lakitekstistä
tulisi selkeästi käydä ilmi, mitkä tahot tai tehtävät on
tarkoitus rajata työaikalain soveltamisen ulkopuolelle.

Edelleen lakiesityksen soveltamisalapoikkeukseksi
on kirjattu työ, jossa työntekijän itsenäisen aseman tai työtehtävien luonteen perusteella työaikaa
ei mitata tai määritellä ennalta ja työntekijä voi itse
päättää työajastaan. Sanamuodot ovat tässä yhteydessä väljiä ja epämääräisiä tarkasteltaessa lakimiestyön kaltaista asiantuntijatyötä.
Pelkkä erityisasiantuntemus ja sen käyttäminen työssä, esimerkiksi lainopillista asiantuntemusta
edellyttävien tehtävien suorittaminen tai muun tietotaidon käyttäminen työnantajan hyväksi, ei saa eikä
voi olla kriteeri työntekijän rajaamiseksi työaikalain
ulkopuolelle. Esimerkiksi lakimies ja asianajaja, joka
osallistuu oikeudenkäynteihin asiamiehenä tai avustajana, ei voi vaikuttaa siihen, kuinka kauan, missä ja
milloin hänen on oltava paikalla esimerkiksi tuomioistuimessa, muun viranomaisen tai yhteistyötahon
luona hoitamassa työtehtäviään. Vaikka kyseessä
olevaa asiantuntijatyötä tekevän lakimiehen työnantajakaan ei voi määrätä lakimiehen työaikaa, työnantajalla on kuitenkin tieto (jopa laskutusperuste) työntekijän työskentelystä ja siten mahdollisuus valvoa
työajan järjestelyjä.
Esityksen tavoite eli työaikalain ajantasaistaminen
vastaamaan elinkeinorakenteen ja työn tekemisen
tavoissa tapahtuneita muutoksia on ehdottomasti
hyvä ja kannatettava. Sen tulee kuitenkin olla sopusoinnussa sen kanssa, että työaikalain perimmäinen
tarkoitus on työntekijän oikeus työaikasuojeluun.
Tämä pätee myös lakimiestehtäviin.
jore.tilander@lakimiesliitto.fi

OIKEUS JA KOHTUUS
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11 HYLLYÄ MM.:
Julkisoikeus
Siviilioikeus
Työoikeus
Yritysoikeus
Asuminen ja
ympäristöoikeus
Perhe- ja
perintöoikeus
Rikos- ja
prosessioikeus
Verotus

Tuorein juridiikka
– aina kun tarvitset.

VERKKOKIRJAHYLLYSTÄ löydät juridiikan eri alojen kirjat käyttövalmiina:
yli 400 ammattikirjaa, 11 teemahyllyä – luettavissa missä ja milloin vain.
Verkkokirjahylly täydentyy jatkuvasti kirjauutuuksilla niiden ilmestyessä.
Kokeile ilmaiseksi!
Palvelun hinta alkaen 25,90 €/kk

Tutustu veloituksetta pro.almatalent.fi/#verkkokirjahylly

LEDARE

Tidtabellen för beredningen
har varit snäv, alltför snäv.
JORE TILANDER
Juristförbundets verksamhetledare

Jurister behöver också arbetstidsskydd
REVIDERINGEN AV ARBETSTIDSLAGEN är ett
av de viktigaste pågående projekten inom arbetslivslagstiftningen. Juristförbundet har under beredningens
gång varit nära involverat i bildandet av Akavas ståndpunkter och det har också riktat ett utlåtande om
reformen direkt till arbets- och näringsministeriet.
Vi har i och för sig stött uppdateringen och förtydligandet av arbetstidslagstiftningen. Det är också viktigt
för oss att endast en gemensam arbetstidslag stiftas
för alla anställda i arbets- och tjänsteförhållande. Detta
garanterar en så entydig tolkning av lagen som möjligt
liksom även de anställdas likställdhet inför lagen.
Tidtabellen för beredningen har varit snäv, alltför
snäv. Utarbetandet av en tydlig och sammanhängande
helhet inom utsatta tidsfrister har visat sig vara svårt. I
alla avseenden kan vi inte vara nöjda med det förslag vi
håller i händerna.
En grundläggande fråga handlar om arbetstidslagens
tillämpning särskilt vad gäller sakkunnigarbete. Tillämpningsområdet borde i viss utsträckning förtydligas, men
i förslaget har tillämpningsstadgandet med motiveringar
emellertid gjorts ännu diffusare.
I fråga om dem som i dag står utanför arbetstidslagens tillämpningsområde genom förordningen om
arbetstiden för statstjänstemän framgår att nuläget
hålls oförändrat bara i motiveringen och inte i själva
lagtexten. Med tanke på tillämpningsområdets avgränsningar lämnar lagtextens ordalydelse dock rum för tolkning. Av lagtexten borde det tydligt framgå vem och
vilka uppgifter som ska stå utanför arbetstidslagens
tillämpningsområde.

Ytterligare har i lagförslaget som undantag från tilllämpningsområdet upptagits arbete där arbetstiden på
grund av den anställdes oberoende ställning eller arbetsuppgifternas karaktär inte mäts eller fastställs på förhand
och den anställde själv får bestämma över sin arbetstid.
I detta sammanhang är formuleringen tvetydig och vag
med tanke på sakkunnigarbete i stil med juristarbete.
Enbart specialsakkunskap och användning av sådan
i arbetet, t.ex. i uppgifter som kräver juridisk sakkunskap eller användning av annat kunnande till förmån
för arbetsgivaren, får inte och kan inte vara ett kriterium för att en anställd lämnas utanför arbetstidslagen.
Till exempel kan en jurist eller en advokat som deltar i
rättegångar som ombud eller biträde inte påverka hur
länge, var och när han eller hon måste vara närvarande
t.ex. i en domstol eller hos en annan myndighet eller
samarbetspartner för att sköta sina arbetsuppgifter.
Även om inte heller arbetsgivaren till en jurist som utför
sakkunnigarbete kan bestämma över juristens arbetstid känner dock arbetsgivaren till den anställdes arbete
(och till och med faktureringsgrunden) och har därmed
möjlighet att övervaka arbetstidsarrangemangen.
Syftet med förslaget, dvs. att uppdatera arbetstidslagen för att svara på förändringarna i näringsstrukturen och sätten att arbeta, är definitivt bra och värt att
understöda. Det måste emellertid vara förenligt med
det faktum att arbetstidslagens grundläggande syfte
är den anställdes rätt till arbetstidsskydd. Detta gäller
också juristuppdrag.
jore.tilander@lakimiesliitto.fi

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

Hyppy
tuntemattomaan
VAIKKA BRITANNIAN ERO EUROOPAN UNIONISTA ELI BREXIT
VAIKUTTAA VÄISTÄMÄTTÖMÄLTÄ, SEN TOTEUTUMISTAPA ON
VIELÄ TÄYSIN AVOIN.

B

ritit päättivät kesän 2016
kansanäänestyksessä puolivahingossa ja niukalla
ääntenenemmistöllä erota
Euroopan unionista. Äänestys käynnisti
prosessin, jonka lopputulosta ei tiedä
vielä kukaan. Kesäkuun 2017 parlamenttivaalit muuttivat tilannetta entistäkin
hämärämpään suuntaan, arvioi Turun
yliopiston eurooppaoikeuden professori
Jukka Snell, joka toimi pitkään Britanniassa ennen tuloaan Turkuun.
– Epävarmuus vain lisääntyi. Nyt ei
tiedetä, kenen kanssa lopulta neuvotellaan tai mikä brittien agenda ylipäätään on. Kovan brexitin malli ei vaalien
perusteella näytä nauttivan kannatusta,
joten malli, jossa yhteistyö jatkuisi tiiviimpänä, on aikaisempaa todennäköisempi, Snell pohtii.
– Samalla on kasvanut todennäköisyys myös sille, että mitään sopimusta
ei saada kahden vuoden määräajassa
aikaan ja Britannia vain putoaa pois
unionista. Epävarmuutta lisää PohjoisIrlannin kysymyksen kytkeytyminen

eroprosessiin, jos pohjoisirlantilainen tukipuolue DUP saa veto-aseman
maakuntansa räjähdysherkkään poliittiseen tilanteeseen.

Jättihanke vailla vertaa
Brexit-prosessi on joka tapauksessa
oikeudellisesti jättimäinen hanke sekä
EU:n ja Britannian välisten neuvottelujen että Britannian sisäisten prosessien osalta.
– Vaikka vastaavan mittakaavan
tapauksia on nähty – kuten Neuvostoliiton hajoaminen ja Saksojen yhdistyminen – Brexit on täysin omanlaisensa
tapaus. Pelkästään eron vapaaehtoisuus
ja rauhanomaisuus on varsin poikkeuksellista. Yhdysvalloissa vastaavanlainen tilanne johti 1800-luvulla sisällissotaan. Siellä perustuslaki kieltää
edelleenkin osavaltioiden eroamisen.
Onnistuneeseen eroon tarvitaan
kolme sopimusta. Erosopimuksessa
sovitaan eron järjestelyistä esimerkiksi budjetin, komission eläkkeiden ja eurooppalaisia perusvapauksia

käyttäneiden kansalaisten oikeuksien
osalta. Kauppasopimuksessa luodaan
sen jälkeen tulevat kauppasuhteet ja
menettelyt eronjälkeisiä tilanteita varten. Koska kauppasopimusta ei millään
saada aikaan tiukassa aikataulussa, tarvitaan ylimenokaudeksi myös siirtymäsopimus, joka pitää oikeudellisen
tilanteen siedettävänä kaikille osapuolille.
– Samanaikaisesti sopimusprosessin
kanssa Britannian pitää muuttaa EUoikeuteen perustunut iso osa lainsäädäntöään, sillä eron yhteydessä monet
säädöksistä joko lakkaavat olemasta
voimassa tai niiden soveltaminen käy
mahdottomaksi. Se ei tule olemaan
helppoa ilman vahvaa hallitusta, jota
tarvitaan myös neuvotteluja varten.
Lähtökohtana on tämänhetkisen
tilanteen kirjaaminen brittilainsäädäntöön. Haasteena on EU-toimijoiden –
komission ja virastojen – roolien kirjaaminen brittiviranomaisille.
– On esimerkiksi ratkaistava, mikä
taho Britanniassa päättää jatkossa
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Brittien
pitkä linja
Kansanedustaja Pertti Salolaisen mielestä Britannia on
aina halunnut vain vapaakauppaa. Salolaisella on
kokemusta saarivaltiosta
1960-luvulta asti, ensin toimittajana ja vuosituhannen
vaihteessa myös suurlähettilään tehtävästä. Brexitin vaikutuksesta britit palaavat
hänen mielestään perinteisille linjoilleen.
– Euroopan vapaakauppaliitto Efta perustettiin vuonna
1960 Britannian johdolla vastapainoksi mannereurooppalaisten EEC:lle, koska britit
halusivat pelkää vapaakauppaliittoa ja tahtoivat hoitaa muut asiat omine nokkineen. Nyt he haluavat palata
EU-vaiheen jälkeen entiseen,
Salolainen arvioi.
– Uutena piirteenä on kuitenkin brittinationalismin
sekä EU- ja pakolaisvastaisuuden voimistuminen, mikä
on rohkaissut vastaavaa ajattelua muuallakin Euroopassa.
Se on mielestäni erittäin turmiollista, sillä nimenomaan
EU on taannut maanosallemme rauhan 1900-luvun
suursotien jälkeen.
Aikoinaan 1960-luvulla oli
tosin sellainenkin vaihe, kun
ranskalaiset estivät brittien
pääsyn EEC:hen.
– Ranskan silloisen presidentti de Gaullen mielestä
Euroopan ja Pohjois-Amerikan välissä keskellä Atlanttia kelluvan saaren asukkaat
eivät olleet mitään kunnon
eurooppalaisia. Ja de Gaulle
oli siinä ihan oikeassa.

12 | Lakimiesuutiset 6/2017

kemikaalien pääsystä markkinoille,
kun tällä hetkellä tehtävästä vastaa
EU:n kemikaalivirasto. Vaikka prosessia pystyttäisiin yksinkertaistamaan
säätämällä, että voimassa olevat EUsäännöt jatkavat ainakin toistaiseksi
osana Britannian oikeusjärjestystä,
niihinkin täytyy tehdä muutoksia
ajan kanssa.

Epävarmuus
tuo dramatiikkaa
Brexitin tärkeimpiä asioita
on esimerkiksi Suomeen
EU-kansalaisoikeuksia
käyttämällä tulleiden
brittien ja vastaavasti
Britanniaan muuttaneiden suomalaisten oikeudellinen
asema.
– Näitä EU-sopimuksiin luottaneita
ja elämänsä vieraassa maassa luoneita
ihmisiä on miljoonia, Snell muistuttaa.
Myös riitojen ratkaisemisesta
pitää sopia: annetaanko EU-tuomioistuimelle jokin rooli, vai tarvitaanko
jokin muu ratkaisumenettely kuten
välimiesmenettely? Tällä hetkellä
EU-tuomioistuimella on yksinoikeus
EU-säädösten tulkintaan.
Kolmas tärkeä asiakokonaisuus on
se, miten Britannian ja muiden EUmaiden välinen palvelukauppa järjestetään oikeudellisesti kestävällä tavalla.
– Tavarakaupan järjestämisestä on
olemassa paljon erilaisia kansainvälisiä sopimuksia, mutta ne eivät juurikaan koske palveluja. Yleensä sopimuksissa, joissa tavaroiden kauppa
käytännössä vapautetaan, palvelujen
kaupalle jätetään erilaisia rajoituksia ja esteitä. Palvelukaupan osalta on
tehtävä aivan uusia järjestelyjä, joita
ei aikaisemmissa kauppasopimuksissa
ole nähty, Snell arvioi.
– Tällaiset asiat pitää neuvotella. Me
tiedämme pitkälti, mikä on EU:n kanta
neuvotteluissa, mutta brittien lähtökohtia emme vaalien jälkeen tiedä.
Ilmassa roikkuva tilanne toimintaedellytyksistä haittaa jo nyt yritysten

päätöksentekoa kummallakin puolella. Epävarmuus on dramaattista, ja
olisi katastrofaalista, jos sopimusta ei
syntyisi.

Kolme skenaariota
Brexitin ennustettavuus on huono,
mutta tulevaisuutta voi silti yrittää
hahmottaa kolmella skenaariolla, jotka
yltävät laidasta laitaan:
Toisella laidalla on se vaihtoehto,
että neuvotteluja ei saada päätökseen ja
EU-oikeus vain lakkaa vaikuttamasta
Britanniassa. Silloin ollaan kansainvälisen oikeuden varassa, mikä olisi
oikeudellisesti ongelmallinen tilanne.
Keskimmäisessä vaihtoehdossa erosopimus syntyy, siinä sovitaan niin Britannian maksuvelvoitteista kuin EUkansalaistenkin asemasta ja lisäksi
saadaan aikaan jonkinlainen tulevia
suhteita koskeva sopimus. Kolmas –
vaalien jälkeen jälleen mahdolliseksi
tullut – pehmein vaihtoehto olisi, että

”Ilmassa roikkuva tilanne toimintaedellytyksistä haittaa jo nyt yritysten
päätöksentekoa kummallakin puolella.”

Britannia liittyisi ETA-sopimukseen ja
eron vaikutukset minimoidaan.
– Suuresta määrästä kahdenvälisiä
sopimuksia koostuva Sveitsin malli
on ollut ongelmallinen, sillä sen hallinnointi ja kehittäminen on osoittautunut vaikeaksi ja siihen liittynyt vapaa
liikkuvuus on aiheuttanut vastarintaa
Sveitsissä.
– Norjan ETA-jäsenmalli on puolestaan lähimpänä täysjäsenyyttä. Sen
ongelmana on taas se, että Norja noudattaa lähes kaikkia EU-säädöksiä, joiden muodostamiseen sillä ei kuitenkaan ole sananvaltaa. Todennäköisin
on Kanadan malli. Siinä luodaan kattava kauppa- ja investointisopimus,
joka räätälöidään Britannian ja EU:n
välisiin tarpeisiin, Snell kuvaa olemassa olevia sopimuksia.
EU on Snellin mielestä valmis neuvotteluihin, Britannia ei.
– Neuvotteluissa EU:n urakka on
kevyempi, sillä EU:lla on neuvotteluresurssit ja selkeät tavoitteet, eikä sen
tarvitse muuttaa omia sisäisiä säädöksiään. EU on maailmanluokan neuvottelija, ja sen jäsenvaltiot ovat tällä
kertaa pysyneet poikkeuksellisen yhtenäisinä. Britannialta puuttuvat selvät
tavoitteet, neuvotteleva organisaatio on
kasattu nopeasti, ja sen on vuosikymmenien EU-jäsenyyden jälkeen rakennettava samanaikaisesti omat EUelimiä korvaavat toimielimet.

Britit ovat poimineet
rusinat pullasta
Britannia on ollut koko ajan toinen jalka ulkona EU:sta, muistuttaa professori Tuomas Ojanen Helsingin yliopiston oikeustieteellisestä tiedekunnasta.
Ojanen ei halua vielä lähteä arvioimaan Brexitin välittömiä vaikutuksia Suomeen. Niitä on vielä ennenaikaista arvioida, koska Eurooppa-tasollakin neuvottelut ovat vasta alkaneet.
– Kannattaa muistaa, että Britannia on edelleenkin EU-jäsenvaltio, jossa
EU-säädökset ovat entiseen tapaan voimassa. Epävarmuuden tila kuitenkin vallitsee:
saavatko suomalaiset ja muut EU-kansalaiset esimerkiksi aikanaan jotain
erityiskohtelua liikkuvuuden suhteen ja miten Britanniassa toimivien suomalaisyritysten toimintaedellytyksille käy.
Britannian ja unionin suhde on ollut kaikkea muuta kuin rakkausavioliitto.
Britit ovat tehneet aina erilaisia varaumia unionin moniin keskeisiin tavoitteisiin tai jättäytyneet niistä kokonaan ulos – kuten rajatarkastuksista
vapaaseen liikkumiseen Schengen-alueella, yhteiseen valuuttaan ja yhteistyöhön poliisi- ja rikosasioissa.
EU:n perusoikeuskirjaankin he ovat halunneet tehdä omat varaumansa.
– Näillä varaumillaan he ovat halunneet merkittävästi rajoittaa ihmisten ja
yritysten etuja ja oikeuksia siihen nähden, mitä heillä muuten olisi unionin
kansalaisina tai unionin alueella toimivina yrityksinä.
Britannia on jäsenyytensä alusta alkaen eli vuodesta 1973 pyrkinyt poimimaan rusinat pullasta.
– He ovat esimerkiksi aina halunneet edistää täysimääräisesti pääomien vapaaseen liikkuvuuteen tähtäävää lainsäädäntöä, mikä johtuu Lontoon asemasta kansainvälisenä pankkikeskuksena. Mutta heti, kun on ollut
jotain, joka ei ole sopinut brittien kansallisiin intresseihin, siihen on haettu
varauma, Ojanen päivittelee.
– Moinen on ollut mahdollista ainoastaan Britannian koon ja globaalin
painoarvon takia. Isot maat ovat tasa-arvoisessa Euroopan unionissa tasaarvoisempia kuin muut. Jos Suomi olisi käyttäytynyt Britannian tavoin, olisi
meille jo ajat sitten toivotettu tervemenoa.
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Jo viime syksystä on tehty työtä, jossa etsitään ja ratkaistaan erityisesti sellaisia pullon
kauloja, joissa tieto ei kulje sosiaali ja terveydenhuollon ja turvallisuusviranomaisten välillä.
Arvioimme, mitä esimerkiksi poliisi ja pelastusviranomaiset voivat tehdä nykylainsäädännön
puitteissa ja löytyykö lainsäädännöstä kehittämiskohtia, jotka korjaamalla tulevaisuudessa
vastaavia tapauksia pystyttäisiin entistä paremmin estämään ennalta.
sisäministeri paula risikko | sisäministeriön blogi 4.8.2017

AKAVA

Lakimiehestä
vuoden yrittäjä?
Akavan yrittäjäpalkinnon 2017 saajaa voi
ehdottaa 20.10.2017 saakka. Palkinnon
saaja voi olla akavalainen yrittäjä, akavalaisen jäsenjärjestön yksi tai useampi jäsen
tai muu henkilö tai ryhmä, joka on toiminut
merkittävällä tavalla akavalaisen yrittäjyyden
hyväksi tai sen toimintaedellytysten parantamiseksi. Ehdotuksia palkinnon saajaksi voivat tehdä akavalaiset, Akavan jäsenjärjestöt
ja niiden jäsenyhdistykset sekä Akavan elinkeinopoliittinen toimikunta. Lue tarkemmat
tiedot www.akava.fi.

Siviilitiedustelu
lainsäädäntö
etenee

Opiskelijoiden
tuet muuttuivat
Suomessa vuokralla asuvat opiskelijat siirtyivät yleisen asumistuen piiriin elokuun alusta ja samalla opintotuen asumislisän
maksaminen päättyi. Opintotuen asumislisä säilyy ulkomailla
tai Ahvenanmaalla asuvilla ja opiskelevilla sekä sellaisilla Suomessa kansan- tai urheiluopistojen maksullisella linjalla opiskelevilla, jotka asuvat opiston asuntolassa.
Myös opintorahan ja opintolainan valtiontakauksen myöntämisperusteisiin tuli useita muutoksia. Muun muassa opintolainan määriä korotettiin kaikilla opiskelijoilla eikä maksuhäiriö
enää estä opintolainan valtiontakauksen saamista. Myös toisen asteen opiskelijat voivat nostaa kerralla koko lukukauden
opintolainansa.
Opintotuen tulovalvonnan vuositulorajoja korotetaan vuodesta 2018 alkaen. Korotuksen suuruus perustuu palkkakehitykseen, ja se on tiedossa loppuvuodesta 2017.
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Lausuntopyyntö uudesta tiedustelulaista
lähetettiin kesäkuussa 96 eri toimijalle, joilta
saatiin 57 lausuntoa. Myös seitsemän muuta
tahoa toimitti sisäministeriölle lausuntonsa
asiassa.
Lausunnoista ilmenee, että kansallisen
turvallisuuden suojaamista pidetään tärkeänä tavoitteena. Tuomioistuimelle ehdotettua etukäteiskontrollia ja laillisuusvalvonnan tehostamisaikeita puolletaan.
Kansantaloudellisten ja yritysvaikutusten
arviointiin toivotaan lisäpanostusta. Useissa
kannanotoissa tiedustelumenetelmien
käyttöedellytyksiä pidetään väljinä.
Säädöshankkeen lausuntoyhteenvedon jälkeen sisäministeriössä tehdään esitykseen
tarvittavia muutoksia. Tavoitteena on, että hallituksen
esitys etenisi eduskunnan
käsiteltäväksi syysistuntokaudella 2017 .

P O L I I S I PÄ Ä L L I K KÖ

360 661
Tammi-kesäkuussa poliisille
ilmoitettiin yhteensä 360 661 rikosta.
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www.lakimiesliitto.fi/tapahtumat

SUOMEN LAKIMIESLIITTO –
FINLANDS JURISTFÖRBUND ry

PÄIVITÄ VERKOSSA

• yhteystietosi
• työpaikkatietosi
• sähköpostiosoitteesi
Kaikki helposti osoitteessa
www.lakimiesliitto.fi
Jäsensivut -> Omat tiedot

Hyvää halvalla?
Jos tämä pitäisi aina paikkansa, kyllä tavallisten kansalaisten kelpaisi.
Valitettavasti se ei kaikilta osin ole hyvä yhtälö. Silloin, kun taustalla
on jotakin inhimillistä tekemistä, halpuus tarkoittaa helposti jonkun
työntekijän palkkaukseen liittyvän osan heikennystä.
Toisaalta monissa yhteiskunnan prosesseissa on täysin käsittämä
töntä monimutkaisuutta, joka lisää kaikkien osapuolien työn ja teke
misen määrää, mutta ei todellisuudessa ole kokonaisuus huomioon

Ajokorttiuudistus
on ollut lausuntokierroksella.
ottaen järkevää. Tätä pyritään nyt meillä perkaamaan erityisellä byro
kratiatalkoohankkeella. Siinä haasteena on oikeiden asioiden löytämi
nen ilman, että muutoksilla aiheutetaan yhteiskunnan keskeisille toi
minnoille varaa tai haittaa.
Yhtenä kärkihankkeena on mainittu ajokorttiuudistus. Sen tavoit
teena on muun muassa uusien vaihtoehtojen käyttäminen teoria
opiskelussa ja ajamisen harjoittelussa. Tämä mahdollistaisi esimerkiksi
virtuaalisten oppituntien hyödyntämisen ja ajoneuvosimulaattorien
käytön nykyistä laajemmin. Ajatuksena on, että ajokortin hankinta
tätä kautta halpenisi. Kuitenkin lähtökohta on se, että liikenneturval
lisuus ei heikkene.
Nykyinen järjestelmä perustuu erityisiin opetussuunnitelmiin, joilla
pyritään takaamaan se, että jokainen oppilas saa tietyn vähimmäis
määrän teoria ja ajoopetusta. Uudistuksessa kuljettajakoulutus
muuttuisi tutkintopainotteiseksi. Tämä tarkoittaisi muun muassa teo
riakokeen vaativuuden lisäämistä ja ajokokeen keston pidentämistä.
Ajokorttiuudistus on ollut lausuntokierroksella. Kun kyseessä on
varsin suuri muutos, ovat näkemykset varmaan hajaantuneet aina
kin erilaisista pienistä yksityiskohdista. Esimerkiksi kaikkien ensim
mäistä ajokorttiaan suorittavien pitäisi osallistua opiskelun aluksi
vain neljän tunnin pakolliseen teoriaopetukseen. Henkilöautokortin
kolmivaiheisuus jäisi pois. Opetusluvalla tapahtuvassa opetuksessa ei
autossa olisi enää toista jarrupoljinta. Itse kolmea tytärtäni opetta
neena pidän tätä hyvin huonona ratkaisuna.
Pitääkö olla huolissaan? Kyllä! Toivotan päättäjille viisautta ja
syvempää ymmärrystä tätä asiaa valmistellessaan. Keventää pitää,
mutta pitäisikö edetä pienemmin askelin?
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63 %

63 prosenttia Lakimiesliiton kyselyyn
vastanneista ei ollut havainnut
kiusaamista yliopistolla tai
opiskelijaelämässä.

Oikkari ei kiusaa?
Lakimiesliitto teetti keväällä 2017 kyselyn kiusaamisen
yleisyyden ja ilmenemismuotojen selvittämiseksi Suo
men oikeustieteellisissä yksiköissä. Kyselyyn vastan
neesta 609 oikeustieteen opiskelijasta noin 15 % koki
tulleensa kiusatuksi yliopistoaikana. Lisäksi 37 % kai
kista kyselyyn vastanneista kertoi havainneensa kiu
saamista yliopistolla tai opiskelijaelämässä. Kiusaaja on
useimmiten toinen opiskelija, mutta jopa 13 % kiusaa
mista kohdanneista kertoi joutuneensa yliopiston hen
kilökunnan kiusaamisen kohteeksi. Vastauksissa
oli eroja yliopistoittain.
Kiusaamista esiintyy eniten yliopistolla ja ainejärjes
töjen tilaisuuksissa. Se näkyy suurelle yleisölle selkeästi
myös sosiaalisessa mediassa, ja kiusaamista havain
neista yli 70 % kertoikin törmänneensä kiusaami
seen somekanavissa. Suurin osa kiusaamista somessa
havainneista mainitsi paikaksi Jodelin, jonka anonymi
teetti ja laaja tavoittavuus vaikuttavat vetävän kiusaajia
ja trollaajia puoleensa.

ja juhlia, joihin ei kutsuta. Koulun tiloissa tai ulkopuolella
ei edes tervehditä. Ainejärjestön tapahtumissakaan ei
tervehditä, vaan jätetään porukan ulkopuolelle.”
”Ilmapiiri oikeustieteellisessä tiedekunnassa on
todella kilpailuhenkinen, ja usein tuntuukin, että kaikki
ajattelevat vain omaa etuaan ja pyrkivät tallomaan
muut jalkoihinsa. Koulutus itsessään on arvostettu,
mutta ilmapiirin vuoksi en suosittelisi oikeustieteellisiä
opintoja kenellekään.”
Kiusaaminen ei ole vain opiskelijoiden keskuudessa
esiintyvä ilmiö. Vastausten perusteella yliopiston henki
lökunnan taholta opiskelijoihin suuntautuva vähättely
kään ei ole tuntematonta. Heikolle osaamiselle saate
taan naureskella ja opiskelijoita arvostella esimerkiksi
ulkonäön tai sukupuolen perusteella. Rohkaisevam
man ilmapiirin rakentaminen myös opetustilaisuuksiin
olisi siis tarpeen. Opiskelijat kertoivat lisäksi epäasial
lisesta käytöksestä henkilökunnan välisessä kanssa
käymisessä.

Kokemuksia kiusaamisesta

Mikä määritellään kiusaamiseksi?

Joukon ulkopuolelle jättämisen ja syrjinnän kokemukset
nousivat kiusaamiskokemuksissa ylivoimaisesti eniten
esille niin kiusattujen kuin kiusaamista havainneidenkin
avoimissa vastauksissa. Myös muun muassa seksuaa
linen häirinnän kokemuksista kerrottiin parissa vasta
uksessa.
”Kiusaaminen näyttäytyy lähinnä ulkopuolelle jättä
misenä tai pahan puhumisena. Järjestetään tapahtumia

Useat vastaajista korostivat, ettei heidän kiusaamiseksi
kokemaansa käytöstä välttämättä suoranaisesti luoki
teltaisi kiusaamiseksi. Kiusaamista kommentoitiin esi
merkiksi seuraavasti:
”Kiusaamisen raja yliopistossa on mielestäni häi
lyvämpi. Lasketaanko esimerkiksi humalassa huute
leminen kiusaamiseksi? Tai toisista hassujen kuvien
ottaminen ja niistä meemien tekeminen... Koetaanko

Minua on
kiusattu
yliopistossa
tai opiskelija
elämässä

15 %

Olen havainnut
kiusaamista
yliopistolla
tai opiskelija
elämässä

85 %

KYLLÄ
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EI

37 %
63 %

”klikkiytyminen” ulkopuolelle jättämiseksi? Vastaaviin tapauk
siin törmää yliopistomaailmassa, mutta sellaista perinteistä
kiusaamista, nimittelyä tai haukkumista en ole kohdannut.”
”Kyseessä ei ole oikeastaan suoranainen kiusaaminen,
vaan suppea hyväksymisraja muiden ihmisten suhteen. Ihmi
sistä puhutaan alhaisen rumasti heidän olematta läsnä,
samoin toisten ihmisten arvostelu on raakaa.”
Vastauksissa myös pohdittiin, voisiko joku muu kokea kiu
saamisena toiminnan, jota henkilö itse ei sellaiseksi miellä.

Keinoja puuttua
Kiusaaminen on aina otettava vakavasti. Erityisen hälyttä
vää on kuitenkin lukea, kuinka opiskelijat kertovat haluavansa
vaihtaa alaa kokemansa kohtelun takia tai opintojensa hidas
tuneen, kun luennoille tai tentteihin ei haluta osallistua tois
ten opiskelijoiden tai henkilökunnan välttelyn vuoksi.
”Oikeastaan maku koko oikiksesta on mennyt, mikäli
samankaltaisten ihmisten kanssa joutuu työskentelemään,
harkitsen jopa alan vaihtoa”, yksi opiskelija kertoo.
Usean suurena huolena oli juristien ammattikunnan pieni
koko ja juorujen leviäminen esimerkiksi tulevan haastattelijan,
työkaverin tai pomon korviin sekä se, miten kiusaamisen saisi
loppumaan.

Keinoja puuttua kiusaamiseen on pohdittu muun muassa
Lakimiesliiton opiskelijavaliokunnassa ja ainejärjestöissä. Muun
muassa alkoholin juomisen ihannoinnista olisi syytä päästä
eroon ja ainejärjestöissä onkin yritetty kehittää viime vuosina
tilaisuuksia, joissa alkoholi ei olisi pääosassa. Opiskelijakave
reiden omien valintojen kunnioittaminen täytyisi muutenkin
olla itsestäänselvää.
Raportti kyselyn tuloksista ja tilastoja luettavissa
osoitteessa www.lakimiesliitto.fi/oikkarit

Mistä apua?
• Ylioppilaskunnan häirintäyhdyshenkilö
• Ainejärjestön hallitus
• Tuutori
• Kiusaajan esimies yliopistolla
• Nyyti ry
• YTHS

Liiton Arkkia vietettii
n
12.8.2017 aurinkoises
sa
purjehdussäässä!
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Tietysti hakijoista valitaan ansioitunein, mutta nyt on koettu tarpeelliseksi kannustaa sekä
naisia että miehiä hakemaan virkoja. Yleensä korkeimman oikeuden jäsenten paikat ovat
herättäneet kiinnostusta ja hakijat ovat olleet hyviä.
kansliapäällikkö tommi vuorialho korkeimman oikeuden uuden jäsenen hausta |
maaseudun tulevaisuus 29.8.2017

Juhlallinen tohtoripromootio
HELSINGIN YLIOPISTON OIKEUSTIETEELLISEN
tiedekunnan kymmenes tohtoripromootio järjestettiin
18.5–20.5.2017. Juhlallisessa tohtoripromootiossa
vihittiin kymmenen riemutohtoria, kuusi
kunniatohtoria sekä 67 nuorta tohtoria. Promoottorina
toimi professori Olli Mäenpää.
Kunniatohtoreiksi vihittiin Euroopan komission
oikeus- ja kuluttaja-asioiden pääjohtaja Tiina Astola,
oikeusneuvos Gustaf Möller, tasavallan presidentti
Sauli Niinistö sekä professorit Ulf Bernitz (Tukholman yliopisto), Anne Orford (Melbournen yliopisto,
Australia) ja Hans W-Micklitz (Euroopan ylipistoinstituutti, Firenze). Riemutohtoreiksi vihittiin yli 50 vuotta
sitten väitelleistä tohtoreista muun muassa Jorma
S. Aalto, Aulis Aarnio, Olavi Heinonen, Antero
Jyränki, Juhani Kyläkallio ja Kauko Sipponen.
Promootio aloitettiin juhlavasti kunnia-tohtoriseminaarilla torstaina 18.5.2017. Kunniatohtorit pitivät
lyhyen luennon eri teemoista kuten ”European Area of
Justice?”, ”Nordic Law”, ”European Private Law beyond
Europe”, ”International Law” ja ”Party Autonomy in
Arbitration and its Limits”.
Seminaaritilaisuuden jälkeen siirryttiin Helsingin yliopiston juhlasaliin promootioaktiharjoituksiin. Miekanhiojaiset järjestettiin ravintola Pörssissä, jonne saatiin
tahko Turusta asti.
Promootiotilaisuuden yliopiston juhlasalissa avasi
juhlamenojen ohjaaja Päivi Korpisaari, ja vihittävät
tohtorit marssivat juhlasaliin kulkueena. Promootiojuhlasta siirryttiin Tuomiokirkkoon promootiojumalanpalvelukseen. Kulkueeseen osallistuivat yliopiston väki,
kunniatohtorit, riemutohtorit, nuoret tohtorit sekä
muut juhlavieraat. Promootioillallisella Kalastajatorpalla
pidettiin kymmenkunta puhetta ja juhlittiin aamuyöhön asti. Seuraavan päivän promootioristeilyllä juhlistettiin vielä aurinkoisen kevään alkua kolmituntisella
risteilyllä buffetin ja maljojen kera.
Promootion perinnejuuret ovat lähtöisin Bolognan yliopistolta 1100-luvulta lähtien, jolloin promovoitiin ensimmäisiä tohtoreita. Oikeustieteellinen
tiedekunta on juhlinut promootioperinnettä varsin
harvakseltaan viime vuosikymmenellä. Ensimmäinen
oikeustieteeteellisen tiedekunnan promootio pidet-
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tiin Turussa vuonna 1650. Promovoitavia tohtoreita
oli kaksi ja promoottorina toimi yliopiston kansleri
kreivi Pietari Brahe. Seuraava promootio järjestettiin
Turussa vuonna 1660, jossa promovoitiin yksi tohtori.
Tämän jälkeen promootioita järjestettiin vuonna 1840
sekä 1860. Viides promootio järjestettiin vuonna 1955.
Samalla tahtimäärällä pidettiin promootioita eri vuosikymmenien välein 2000-luvulle asti.
Tohtorin tutkinnon suorittaminen on vuosikymmenien ponnistelun tulos ja ansaitsee juhlintansa. Akateemiset perinteet ovat myös osa yliopiston pitkää
perinnettä ja tapoja. Promootio ei ole vain perinteisten tapojen elitististä arvovalta-asetelmaa, vaan tarkoituksena on myös korostaa tutkimuksen merkitystä,
yhteisöllisyyttä ja yhteistä juhlaa. Promootion asema
juhlallisena tilaisuutena onkin säilyttänyt perinteisen
asemansa.

VA RV I A L A

917 milj.
Oikeusministeriö on ehdottanut
hallinnonalalleen 917 miljoonan euron
määrärahaa vuodelle 2018.

Jukka Varviala

Vanhat laulut,
tutut sävelet

kirja
Tilaa

Koulupoikana voitin varsin usein Linnanmäen huvipuiston
pomminpudotuspelissä äänilevyjä, pääasiassa saksalai
sia Elite Specialin niin sanottuja savikiekkoja, ja niitä soit
telin veljeni veivattavalla gramofonilla. Yhden kappaleen
nimi oli Alte Lieder, bekannte Melodien. Vanhat laulut,
tutut sävelet.

Oikeusturva
on vahva sana. Siihen on
ollut aina helppo vedota,
kun rahaa on saatava.

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

192 sivua
Hinta ainoastaan 35 €

35 €

Tyylikäs, arvokas teoskokonaisuus
huomattavan edullisesti.

Tilaa osoitteesta
auli.lehtonen@lakimiesliitto.fi

Laulu tuli mieleeni porusta, mikä syntyi turvapaikan
hakijoiden oikeusturvasta, kun lakimiesten palkkioita ja
tehtäviä rajoitettiin, jätettiin aikaveloituskin pois.
Oikeusturva on vahva sana. Siihen on ollut aina helppo
vedota, kun rahaa on saatava. Vaikka raha ei ole olennai
nen osa tehtävää, tai ei ainakaan pitäisi olla. Tätä kaikki
asianosaiset noudattakoon.
Elettiinpä ennenkin. Oikeusturvakin toteutui nähdäk
seni hyvin. Avustettiin vaikka ei olisi saanut avustajan
määräystä, eli ei saanut sitten penniäkään. Todettiin vain,
että Pelastusarmeijalle meni juttu. Kymmenet vuodet näin
jatkettiin ja asianajajat tyytyivät hovioikeuksien ja kor
keimman oikeuden valituksissa pieniin “könttäsummiin”,
jotka kuitenkin tulivat varmasti teitpä sitä tai tätä. Ali
oikeuksissa laskuja puolitettiinkin. Asia kuitattiin olanko
hautuksella ja hommat hoidettiin.
Tuntipalkkiot merkitsivät oikeusturvan auringon
nousua, ikuista kesäaikaa ja valoisien iltojen myötä
pidempiä työpäiviä.
Lakiasianajaja Benjamin Pantier sanoi Spoon River
Antologiassa viisaasti: “Jatka hälinääsi, hullu maailma”.
Yhdyn edellisen puhujan sanoihin.
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Kaikkien lakimiesten tietämys paitsi lainmuutoksista ja niiden yhteisvaikutuksista,
myös perheiden ja suhteiden monimuotoisuudesta tulee lakimuutosten myötä
yhä tärkeämmäksi.
lakimiesliiton viestintäasiantuntija mia paju | lakimiesliiton blogi 14.8.2017

Lain vertauskuva
100-vuotiaan Suomen
vapaudenpatsaassa

Anna palautetta
lehdestä
ja voita
osallistuminen
Lakimiespäivään

ERKKI RINTALA, Vaasa

ISÄNMAAN VAPAUTTAJILLE 1918
Åt Fäderneslandets befriare omistettu
Suomen Vapaudenpatsas –
Finlands Frihetsstaty paljastettiin Vaasan kauppatorilla Hovioikeudenpuistikon varrella 9.7.1938. Muistomerkin
oli suunnitellut kuvanveistäjä, professori Yrjö Liipola (1881–1971). Yli kymmenentuhatta kansalaista osallistui
juhlaan. Päävieraina olivat Tasavallan
presidentti Kyösti Kallio, puolustusneuvoston puheenjohtaja, sotamarsalkka Gustaf Mannerheim ja Itsenäisyyssenaatin elossa olleet jäsenet.
Vaasan hovioikeus osallistui juhlaan in
corpore.”Tämä muistomerkki on koko
Suomen Vapaudenpatsas”, sanoi Mannerheim vihkipuheessaan.
Patsas maksoi runsaat 1,3 miljoonaa markkaa. Kansalaiskeräyksellä hankitut varat kertyivät pääosin pohjalaisilta. Vaasan kaupunki
rahoitti muistomerkin perustuksen ja kustansi juhlan. Valtiolta ei pyydetty varoja.
Liipola suunnitteli patsaan graniittijalustaan viisi korkokuvaa. Niistä
yksi kuvaa lakia, muut esittävät vapaussodan Ylipäällikköä joukkojensa edessä, Tulevaisuutta, Uskontoa ja Työtä. Korkokuvat veistettiin
Räntämäen tummanharmaasta graniitista T:mi E. Lehdon veistämöllä
Vehmaalla.
Lain vertauskuva esittää antiikin soturia kilpineen ja miekkoineen. Kilvessä lukee LEX. Miekka esitetään oikeutta kuvaavassa taiteessa yleensä paljastettuna ja usein kärki ylhäällä. Vapaudenpatsaan miekka on tupessa kärki maahan laskettuna. Väistinrauta tekee
aseesta ristin. Voimme ajatella vertauksen viestivän: Aseiden vaiettua
vapaan maan rakentamista on jatkettava lailla.
Kuva: Pertti Elo Vaasan kaupungin esitteestä: Vaasan patsaat ja muistomerkit–Vasas statyer och minnesmärken.
Vaasa-Vasa 2008
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Mistä haluaisit lukea jatkossa
Lakimiesuutisista? Mikä on
mennyt hyvin, missä taas
olemme epäonnistuneet?
Vastaa lyhyeen verkkokyselyyn
osoitteessa my.surveypal.com/
lakimiesuutiset
Vastaaminen vie alle viisi minuuttia
ja onnistuu myös mobiilissa.
Vastanneiden kesken arvotaan
osallistuminen
XLV Lakimiespäivään 6.10.

Kyselyyn voivat osallistua kaikki
Lakimiesuutisten lukijat. Palkinnon
arvontaan osallistuvat kaikki vastanneet.
Palkinto arvotaan 1.10.2017. Voittajalle
ilmoitetaan sähköpostitse tai kirjeitse.

M AT T I N O R R I

14,9 %
Konkurssien määrä väheni tammi–
heinäkuussa 2017 edellisvuodesta
14,9 prosenttia.

Moraali
oikeudenkäynnissä

LAKIMIESLIITON
SENIOREIDEN
LOUNASTILAISUUS
Keskiviikkona 29.11.2017
klo 12.00 Ostrobotnian
Juhlahuoneisto, Museokatu 10, 2 krs.
Helsinki
Aihe:
Rikosoikeuden kehitysnäkymät,
professori Kimmo Nuotio
Ruokailun maksavat osallistujat.
Päivän keitto, lämminruoka ja
kahvi sekä juomat 25 euroa.
Ilmoittautumisen yhteydessä
mainittava erityisruokavaliosta.
Ilmoittautumiset pe 17.11.2017
mennessä Lakimiesliittoon
nettisivujen kautta:
www.lakimiesliitto.fi/tapahtumat
tai puhelimitse Lakimiesliiton
vaihteeseen 09 8561 0300.
Lisätietoa tapahtumasta voi kysyä
Olli Niemeltä,
olli.niemi@lakimiesliitto.fi

Tervetuloa!

Junamatkalla Intiassa sattui vierustoveriksi jainalainen juristi. Hän
kertoi luopuneensa AA:n ammatista huomattuaan: ei saa valehdella,
mutta ei ole velvollinen puhumaan totta. Jainalaiset lienevät kaikkein
oikeudenmukaisimpia ihmisiä.
AA ei ole velvollinen esittämään tuomioistuimelle todistetta, joka
on hänen päämiehelleen haitaksi. Yksittäisen AA:n kannalta on tietenkin moraalitonta estää faktan tulo tuomioistuimen tietoon.
Mutta kokonaisnäkökulmasta: jos kantaja esittää itselleen epäedulliset faktat ja vastaaja ei, oikeuden vaaka kallistuu epärehellisen
eduksi. AA:n yksipuolinen moraali johtaa käytännössä parhaaseen
tulokseen.

Syyttäjän moraali
ei ole toispuoleinen.
Rikosjutussa AA kiistää usein syytteen, kun päämies sitä tahtoo,
vaikka päämies olisi syyllinen. Se AA ei ole defensor legis, eikä kovin
viisaskaan. Perusteeton kiistäminen osoittaa, ettei syytetty myönnä
tehneensä väärin, ei kadu, joka on relevantti rangaistuksen enentämisperuste.
Syyttäjän moraali ei ole toispuoleinen. Syyttäjän on esitettävä
sekä raskauttavat että lieventävät näkökohdat. Kerran, kun juttu
lykättiin, nimismies Eero Ovaska pyysi lehtimiehiä julkaisemaan
kehotuksen syytetylle edullisten todistajain ilmoittautumisesta.
Kun syyte oli hylätty, englantilainen syyttäjä kertoi olevansa iloinen kun kansalainen oli osoittautunut syyttömäksi. Meillä sellaista
kannanottoa ei ole (vielä?) kuulunut.
Syyttäjän ei tule valittaa. Kun yksi tuomioistuin on päätynyt syytetyn syyttömyyteen, se on reasonable doubt. Haminan syyttäjä
Eero Salmi valitti kerran, ennakkopäätöksen saamiseksi.
Tuomari istuu valmiissa pöydässä. Alkuruoka, pääruoka ja jälkiruoka tarjoillaan, tilaamatta. Niin pitääkin olla. Tuomarin moraalin
olennaisin piirre on valppaus. Siksi valmis pöytä.
Ja siksi tuomari olisi vapautettava nykyisestä byrokratiasta, jotta
hän voisi keskittyä asiaan.
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Kaikkien kohdalla on laki sama ja
kaikkien kohdalla toimitaan samalla tavalla.
poliisiylijohtaja seppo kolehmainen helsingin
poliisiin kohdistuvista rikosepäilyistä
| yle.fi:n uutinen 30.8.2017

Oikeusturvaan
investoitava
Suomen Lakimiesliiton hallituksen puheenjohtaja Antero
Rytkölä haluaa, että valtio tekee selkeän investoinnin
oikeuslaitoksen kehittämiseen ja resursoimiseen.
– Ei voi olla maan poliittiselle johdolle yhdentekevää,
miten valtio kansalaisten oikeusturvan ylläpitämisen ja
kehittämisen hoitaa. Kyseessä on yksi valtion ydintehtävistä.
Rytkölä pitää oikeuslaitoksen tärkeimpänä kehityshankkeena tuomioistuinviraston perustamista. Oikeusministeriön järjestämällä lausuntokierroksella tuomioistuinviraston perustamista kannatti 56 lausunnonantajaa, yksikään
ei vastustanut.
– Harvoin on millään valtionhallinnon kehityshankkeella
ollut näin yksimielinen kannatus kentällä, Antero Rytkölä
toteaa.

Luvaton taksiliikenne
tuomittiin
Korkein oikeus (KKO) tuomitsi elokuussa Uber-kuljettajana
toimineen miehen luvattoman taksiliikenteen harjoittamisesta sakkorangaistukseen ja menettämään
valtiolle rikoksella saamansa hyödyn. KKO piti ennallaan
hovioikeuden tuomitseman 20 päiväsakon suuruisen sakon,
mutta alensi valtiolle tuomitun rikoshyödyn
määrän 2 800 eurosta 2 100 euroon.

45

Järjestyksessään
45. Lakimiespäivä
järjestetään
6.10.2017.

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

Blåfield Eero
oikeuspoliittinen
asiamies
041 458 0021

Poliisin maksut
muuttuivat
Poliisin maksuihin tuli muutoksia 1.7.2017 alkaen. Henkilökortin ja
passin hinnat nousivat neljä euroa.
Ampuma-aseiden hankkimis- ja hallussapitoluvan hinta nousi 79 eurosta
86 euroon. Myös muut paikallispoliisin
maksut nousevat noin 10 prosentilla.
Samalla nousivat myös suojelupoliisin
maksut.

Cederlöf Karin
opiskelija-asiamies
050 494 9780
Fanta Moa
lakimies
040 024 2560
Halonen Jaana
talousassistentti
09 8561 0329
041 458 0032
Hietanen Ira
lakimies
0400 320 790
Hälinen Janne
opiskelija-asiamies
041 458 0035

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

Merisalo Pia
edunvalvontayksikön
assistentti
09 8561 0319
041 458 0025
Mikkonen Juha
toimituspäällikkö
09 8561 0320
041 458 0027
Niemi Olli
järjestöpäällikkö
09 8561 0311
041 458 0029
Paju Mia
viestintäasiantuntija
041 458 0031
Parviainen Tuija
järjestöassistentti
09 8561 0321
041 458 0039

Kivelä Petteri
työ- ja virkasuhdelakimies
041 458 0038

Rainerma Tommi
jäsenpalveluyksikön
johtaja
09 8561 0335
041 458 0040

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

Rautio Kati
edunvalvontayksikön
assistentti
09 8561 0314
041 458 0041

Lehtonen Auli
toimitusassistentti
09 8561 0337
0400 829 029

Salo Mikko
viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtaja,
varatoiminnanjohtaja
09 8561 0327
041 458 0033
Tilander Jore
toiminnanjohtaja
09 8561 0300
041 458 0030
Turunen Taru
edunvalvontayksikön
johtaja
09 8561 0324
041 458 0028
Törni Hannele
johdon assistentti
09 8561 0315
041 458 0037
Valldén
Marianne
toimistoassistentti
09 8561 0300
Venäläinen Kirsi
neuvottelupäällikkö,
julkinen sektori
09 8561 0328
050 587 3528
Välimäki Ritva
hallintojohtaja
09 8561 0316
041 458 0036

SUOMEN LAKIMIESLIITTO –
FINLANDS JURISTFÖRBUND ry
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Mitä oikeustieteen
tutkimukselta odotetaan?
KORKEIMMAN OIKEUDEN PRESIDENTTI
Timo Esko on kiinnittänyt 14.10.2016 Tuomaripäivillä pitämässään puheenvuorossa huomiota tärkeään asiaan,
suomalaisen oikeustieteen suuntautumiseen. Se on näyttäytynyt hänestä aika hämmentävältä. Apurahasäätiössä
toimiessaan hän on havainnut, että yhä useampi oikeustieteen tutkimukseen rahoitusta hakeva ei ole suorittanut lakimiestutkintoa. Tutkimusaiheet ovat laaja-alaisia
ja saattavat liittyä yhteiskunta- ja taloustieteisin. Julkaisukielenä on yhä useammin englanti. Perinteiseen lainoppiin kuuluvia aiheita ei ole esillä toivottavalla tavalla.
Yhä pienempi osa oikeustieteen tutkimuksesta palvelee
tuomareita.
Timo Eskon havaintoja ei käy sivuuttaminen olankohautuksella. Esko tuntee yliopistotutkimusta sekä
dosentin tasolle edenneeltä tutkijanuraltaan että Helsingin yliopiston hallintojohtajan toimesta. Oikeustieteen
käyttäjän näkökulma on hänelle tuttu asianajajan ja tuomarin työpöydältä.
Timo Esko on kaivannut jatkoa sellaisille klassikkoväitöskirjoille kuin ”Rasitteista maankäyttömääräyksenä”
(Juhani Wirilander), ”Öljyvahingoista” (Mikko Tulokas),
”Osituksen sovittelu avioeroon perustuvassa toimitusosoituksessa” (Pertti Välimäki), ”Hallinto-oikeudellisen
valituksen käyttöalasta” (Pekka Hallberg) ja ”Viranomaisen asianosaispuhevallasta vesiasioissa” (Pekka Vihervuori). Timo Eskon sanoin näillä on päästy pitkälle sekä
tutkimuksen että lainkäytön saralla, siis ylimmän tuomioistuimen presidentiksi ja jäseneksi.
Toki nykyisinkin tehdään korkeatasoista lainoppia esimerkkeinä Martti Häkkäsen, tämän vuotisen Helsingin
oikeustieteellisen tiedekunnan promootion primustohtorin,
väitöskirja ”Rakennusoikeuden sääntely” ja varttuneemman tutkijan Tapani Lohen erinomaisen vastaanoton saanut tieteellinen yleisesitys ”Aviovarallisuusoikeus”. Oikeustieteen tutkimuksessa tarvitaan tietenkin diversiteettiä,
erilaisia tutkimuskohteita ja lähestymistapoja – lainopin
ohella oikeushistoriallista, oikeussosiologista ja teoreettista tutkimusta. Parhaimmillaan erilaiset tutkimukset ja
suuntaukset tukevat toisiaan. Tutkimuksen käyttäjien kannalta on kuitenkin olennaista, missä on painopiste.
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Timo Eskon mainitsemat viisi tuomaria olivat kaikki toimineet oikeudellisen elämän tehtävissä ennen väitöskirjatyötään. Tämä on voinut vaikuttanut tutkimuskohteen
valintaan. Asianomaisilla oli sitä paitsi väitöskirjaa kirjoittaessaan sekä tutkijan että lakimiehen identiteetti. Nyttemmin väitöskirjaa ryhdytään tekemään entistä enemmän heti perusopintojen jälkeen. Tieteen kannalta moni
lahjakas nuori juristi onkin menetetty, jos asianomainen ei
enää halua irtautua yliopiston ulkopuolisesta työelämästä
tai kykene siihen. Entistä useammalla oikeustieteen tutkijalla – niilläkin, joilla on lakimiestutkinto – on ensisijaisesti tutkijan ja vasta toissijaisesti jos lainkaan lakimiehen
identiteetti.
Kontaktit ja yhteistoiminta tai niiden puuttuminen heijastuvat myös tutkimustapaan ja tutkimusaiheiden valintaan. Varsin montaa niistäkin tutkijoista, joiden tutkimuskohde on lainopillinen, kiehtoo teoreettinen ajattelu ja
tutkimusta saatetaan tehdä oikeus- tai yhteiskuntateoria edellä lainopin kovaa ydintä kiertäen toisin kuin esimerkiksi tutkimuksen eturiviin kuuluneilla Simo Zittingillä,
Aulis Aarniolla tai Kaarlo Tuorilla.
Suomen Akatemia on tukenut merkittävästi oikeustieteen tutkimusta. Rahoitusta on myönnetty siihen, mitä
voidaan pitää oikeustieteen valtavirtana – individuaalitutkimuksena harjoitettavalle lainopille. Niinpä vuonna
1994 väitellyt Mika Hemmo oli valmistellut tutkimuksensa
”Sopimusperusteinen vahingonkorvaus” Akatemian tutkijana. Tällä vuosisadalla asetelma on perin juurin muuttunut. Akatemia tukee ensisijaisesti kansainvälisesti suuntautunutta ja monitieteistä tutkimusta, jota harjoitetaan
tutkimusprojektissa. Perinteinen lainopillinen tutkimus on
jäänyt varjoon, mitä professori Tuula Linna Lakimiesuutisten numeron 2/2017 haastattelussa valitti.
Paljoa liioittelematta voidaan sanoa, että Akatemia tukee riittämättömästi tuomioistuimissa välittömästi sovellettavaa lainopillista tutkimusta. Asiaa voidaan
valaista tuoreella esimerkillä. Helsingin yliopiston oikeustieteellisellä tiedekunnalla oli kaksi jatkokarsintaan päässyttä huippuyksikköhakemusta, joista toisen kohde koski
oikeushistoriaa ja toisen globalisaatiota. Kumpikaan ei
tosin mennyt lävitse. Aika pitkälle on menty, kun sellai-

HALILA

HEIKKI HALILA,
heikki.halila@helsinki.fi

nenkin käsitys on kuultu, ettei lainopillinen tutkimus voi
määritelmällisesti olla huippututkimusta.
Laboratoriotieteissä tutkimusta tehdään ryhmissä ja
tulokset pyritään julkaisemaan artikkeleina arvostetuissa
vertaisarvioiduissa kansainvälisissä (referee)julkaisuissa. On
ymmärrettävää, että tämä on kyseisillä tieteenaloilla pohjana rahoitukselle ja tehtävien täytölle. Humanioran piirissä
tutkimusta ei pääasiallisesti tehdä näin. Asiaan vaikuttavat
sekä tieteen sisäiset että ulkoiset tekijät. Tämä tulisi ottaa
huomioon tulosohjausjärjestelmässä ja tehtävien täytössä.

Entistä useammalla
oikeustieteen tutkijalla
– niilläkin, joilla on
lakimiestutkinto – on
ensisijaisesti tutkijan ja vasta
toissijaisesti jos lainkaan
lakimiehen identiteetti.
Lainopin alalla ei ole sellaisia kansainvälisiä refereejulkaisuja, joihin tutkimuksia yleensä haluttaisiin saada julkaistavaksi ja joissa merkittävin ja seuratuin tieteellinen
keskustelu käytäisiin. Kaikki julkaisutavat ovat oikeustieteessä relevantteja, myös esimerkiksi kirja-arvostelut ja
oikeustapauskommentaarit, joita dosentti ja oikeusneuvos
Juha Häyhä on professori Matti Myrskystä kirjoittamassaan
muistokirjoituksessa kertonut pitävänsä lainkäyttäjälle tervetulleina. Monografia ja systemaattinen yleisesitys ovat yhä se
muoto, jossa merkittäviä tutkimustuloksia julkaistaan ja jota
eniten hyödynnetään oikeudellisessa elämässä.
Laboratoriotieteissä tutkimukset suunnataan kansainväliselle tutkijayhteisölle, eikä esimerkiksi Suomessa tarvitse kirjoittaa lääketieteen yliopistollisia oppikirjoja, kun ne saadaan
maailmalta. Laboratoriotieteiden tutkijat voivat hämmästellä,

miksi oikeustieteen professori kirjoittaa alansa oppikirjaa tai
yleisesitystä, ja oudoksua sitä, että kaupalliset kustantajat julkaisevat väitöskirjoja, joita hyödyntävät arkityössään
muutkin kuin tutkijat.
On tietenkin tärkeää, että suomalaiset lainopin tutkijat
osallistuvat kansainväliseen keskusteluun, jota tosin käydään suurelta osin muualla kuin vertaisarvioiduissa artikkeleissa. Esimerkkinä voidaan mainita urheiluoikeus; pohjoismaisella tasolla luetaan eniten Ruotsin urheiluoikeuden
yhdistyksen vertaisarvioimatonta vuosikirjaa, johon myös
suomalaiset kirjoittavat melko paljon. Oikeustieteellä on
keskeinen kansallinen tehtävä palvella yhteiskuntaa tuottamalla kansallisilla kielillä kriittistä ja analyyttistä tutkimusta,
jota hyödynnetään oikeudellisessa elämässä. Jos yliopistot
laiminlyövät tämän tehtävän, ne eristäytyvät yhteiskunnasta
ja lainopin tuottaminen siirtyy muualle kuten hallituksen
esityksiin painottuvien kommentaarien kirjoittajille.
Vertailukohtana voidaan esittää historiatiede: halutaanko, että tutkijat keskittyvät kirjoittamaan kansainvälisiin julkaisuihin artikkeleita, joita ei Suomessa juuri lueta,
vai kirjoitetaanko, niin kuin tapahtuukin, Suomen historiasta
tyyliltään ja asiasisällöltään myös valistunutta yleisöä kiinnostavia teoksia, jotka merkittävästi vaikuttavat historiakäsitykseemme? Sanotaanko esimerkiksi Teemu Keskisarjalle tai Mirkka Lappalaiselle, että heidän palkitut teoksensa
tuottavat nykykriteereillä vain vähän akateemista meriittiarvoa ja yliopistorahoitusta? Tätä koskevaa keskustelua on
käyty erityisesti Historiallisessa aikakauskirjassa.
Asetelma on pohjimmiltaan samanlainen oikeustieteessä.
Useaa tutkijaa hätkähdytti se, että eräs professorin tehtävän asiantuntija asetteli hakijoita järjestykseen sen perusteella, kuinka paljon heillä on kansainvälisiä referee-artikkeleita. Virallisissakin yhteyksissä paljon puhutun tutkimuksen
vaikuttavuuden tulisi merkitä oikeustieteessä tutkimuksen
hyödynnettävyyttä niin tieteen sisällä kuin oikeudellisessa
elämässä, ja tämän tulisi vaikuttaa keskeisesti tutkimusyksiköiden ja tutkijoiden auditointiin, rahoitukseen ja tehtävien täyttämiseen. Sinänsä on huomionarvoista, ettei alan
ammattiyhteisö ole koskaan ollut osallisena yliopistollisessa
oikeustieteen laatua ja kohdentuvuutta koskevassa institutionaalisessa laatuarvioinnissa.
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Matti Klinge, Heikki Halila,
Laura Kolbe, Kaarlo Tuori ja Pekka
Huhtaniemi juhlaseminaarissa.

Tietoteos kertoo jatkuvuudesta
Suomi 100 -juhlavuonna vaalitaan myös
yli 200-vuotiasta Suomen valtiokalenteria.
teksti TARJA VÄSTILÄ kuvat TAPIO KOVERO

N

ykyisin liki tuhatsivuista Suomen valtiokalenteria on julkaistu keskeytyksettä 206 vuotta.
Edes itsenäistyminen tai sodat eivät ole katkaisseet ketjua missään vaiheessa.
− Jatkuvuus voi usein olla kiinnostavampaa kuin
murros, kiteytti Euroopan historian professori Laura
Kolbe valtiokalenterin juhlaseminaarissa Helsingin yliopistossa.
Suomen valtiokalenteri kuvaa valtion- ja julkishallinnon organisaatioita ensisijaisesti viranomaisten ja
virkamiesten kautta. Mukana on myös kuntaorganisaatio, yksityisten yritysten, yhdistysten ja säätiöiden
ylin johto, ulkovaltojen edustus Suomessa sekä EU ja
Euroopan neuvosto.
− Kalenteria käytetään hakuteoksena julkisella ja
yksityisellä sektorilla kotimaassa ja ulkomailla, kertoi
siviilioikeuden professori Heikki Halila.
Kalenterista löytyy liki 40 000 nimeä sekä myös
myönnetyt kunniamerkit.
− Jos rintapieli on täynnä, kunniamerkkejä voi kantaa valtiokalenterissa, kiteytti emeritusprofessori Matti
Klinge.
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Yli 200 vuotta
valtiokalenteria
• Suomen valtiokalenteria on julkaistu vuodesta 1811.
• Julkaisemisesta vastaa Helsingin yliopisto, jolla on
oikeus saada valtion viranomaisilta tarvittavat tiedot
maksutta.
• Päätoimittaja on Pekka Launonen. Toimituskuntaan
kuuluvat Heikki Halila,
Laura Kolbe ja Kristian Donner.
• Kirjana ilmestyvää valtiokalenteria hyödynnetään
valtion virastoissa, lähetystöissä, mediataloissa,
yhteisöissä ja kirjastoissa.
• Kustantaja Alma Talent Oy:llä on maksullinen
verkkopalvelu nettiversioon.
• Kansalliskirjasto alkaa digitalisoida valtiokalentereita
vielä tämän vuoden puolella.
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Euroopan historian professori Laura Kolben mukaan
jatkuvuus voi olla kiinnostavampaa kuin murros.

Hakuteos oli tärkeä
tietolähde jo ennen
itsenäistymistä
säätyläiskodeissa, ja
myöhemmin siitä on ollut
hyötyä muun muassa
tutkijoille.

SUOMEN LAKIMIEHET
NYT SÄHKÖISESSÄ
MATRIKKELISSA
LÖYDÄ JA LÖYDY!

Menneisyyden lähteillä
Emeritusprofessori Kaarlo Tuori loi katsauksen autonomian
ajasta valtiokonserniin. Hänen mukaansa muuttunut poliittinen päätöksenteko jättää vähän tilaa kansalaisyhteiskunnalle.
Tuori totesi EU:n demokratiavajeen olevan yhä ajankohtainen aihe. Hän myös kysyi, pitääkö Suomi-neidon ote
lakikirjasta eurooppalaistumisen tiimellyksessä.
Suomi 100 -suurlähettiläs Pekka Huhtaniemi kertoi
valtiokalenterin merkityksestä ulkoasiainhallinnossa. Hänen
mukaansa hakuteos oli tärkeä tietolähde jo ennen itsenäistymistä säätyläiskodeissa, ja myöhemmin siitä on ollut hyötyä muun muassa tutkijoille.
− Valtiokalenteri on oiva lähde, kun on tarve selittää
pidempiä kehityskaaria.
Klingen mukaan kalenterien, matrikkelien ja hakemistojen kautta päästään sisälle menneisyyteen. Se on läsnä 206
valtiokalenterissa − nykyhetkeä unohtamatta.

oikeuS ja kohtuuS
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Ilmoittautuminen www.lakimiesliitto.fi/tapahtumat

Helsinki
9.10.2017

Uusimmat työeläkemuutokset
– miten ne vaikuttavat sinuun?

Kouluttajina

klo 16.30–19.30 Lakimiesliiton Ylähuone, Uudenmaankatu 4-6 B, 3. krs
Työeläketurva ja -järjestelmä ovat jatkuvassa muutoksessa. Suuria uudistuksia on tehty noin kymmenen vuoden välein. Viimeinen työeläkeuudistus tuli voimaan kuluvan vuoden alussa. Muutokset
parantavat taloudellista kestävyyttä ja ottavat huomioon muuttuvan työelämän tarpeet. Ne vaikuttavat myös työikäisten valintoihin. FM Pekka Piispanen on Akavan yhteiskuntapolitiikan yksikön johtaja. Hän on neuvotellut työurallaan ja erityisesti nykyisessä työssään työeläkeuudistuksista niin, että uudistukset ottavat huomioon myös korkeakoulutettujen tarpeet ja odotukset.

PEKKA PIISPANEN

Ilmoittautuminen valmennukseen viimeistään 29.9.2017.

Turku
19.10.2017

Neuvottelutaidot

klo 16.30–19.30 Original Sokos Hotel Hamburger Börs, Kauppiaskatu 6, Turku

MERJA HANHELA

Koulutuksen jälkeen osaat valmistautua paremmin erilaisiin neuvottelutilanteisiin ja neuvotella
päämäärätietoisesti. Oma jaksamisesi neuvottelijana vahvistuu, kun ymmärrys neuvottelutaktiikoista syvenee. Koulutus koostuu sekä vertaistuesta että lyhyistä luennoista. Lisäksi
pohditaan neuvottelijan omaa toimintatyyliä ja arvoja jaksamisen ja itsetuntemuksen
näkökulmista. Kouluttajana on opintojohtaja Merja Hanhela.

Ilmoittautuminen valmennukseen viimeistään 11.10.2017

Helsinki
1.11.2017

Kiinnostaako asianajajan ura tai asianajajatutkinto täydennyskoulutusmielessä?

KATARINA FINNILÄ

klo 16.30–19.30 Lakimiesliiton Ylähuone, Uudenmaankatu 4–6 B, 3. krs
Tervetuloa kuulemaan ja keskustelemaan asianajajatutkinnon sisällöstä ja suorittamisesta
Asianajajaliiton koulutuspäällikkö, OTK Liisa Aron johdolla. Samalla saat katsauksen Asianajajaliiton
jäsenedellytyksistä. Asianajajien tehtävät ovat hyvin monipuolisia. Asianajajan urasta ja
työskentelystä asianajotoimistossa kertoo asianajaja Riikka Autio, joka työskentelee
Asianajotoimisto DLA Piper Finland Oy:ssä.

LIISA ARO

Ilmoittautuminen valmennukseen viimeistään 25.10.2017
Tampere
12.12.2017

Miten toimin
tehdessäni päätöksiä?

klo 16.30–19.30 Pirkanmaan Käräjäoikeus, auditorio, Kelloportinkatu 5 A, 33100 Tampere
Päätöksentekoprosessit ohjaavat miltei kaikkea inhimillistä toimintaa. Päätöksenteko epävarmoissa
olosuhteissa on kuitenkin usein vahvasti vääristynyttä johtuen ihmisille tyypillisistä ajatusvirheistä. Tunnistamalla ansoja niitä voidaan välttää ja kehittää tehokkaampaa ja täsmällisempää päätöksentekoa
alueella kuin alueella. PsT Katarina Finnilä on laillistettu psykologi, yliopistolehtori Åbo Akademissa
sekä pitkänlinjan tutkija ja kouluttaja oikeuspsykologian alalla.

Ilmoittautuminen valmennukseen viimeistään 5.12.2017
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WEBINAARIT
Verkko
26.10.2017

Robotiikka ja tekoäly –
vaikutukset lakimiehen työssä?

Koska robotti vie työt? Koska tekoäly korvaa avustavat lakimiehet?
Pitääkö meidän pelätä? Voimmeko hyötyä tästä kehityksestä?
Webinaarin kouluttajana toimii asianajaja Jaakko Lindgren
Dottirista. Hän on IT-oikeuden asiantuntija, joka on ollut
vahvasti esillä myös mediassa, muun muassa Kauppalehden
kolumnistina aiheenaan perinteisten alojen rakennemuutokset.

Ilmoittautuminen viimeistään ke 20.10.2017 mennessä.
Ilmoittautumiset:
www.lakimiesliitto.fi/tapahtumat
Osallistujia mahtuu mukaan vain rajoitettu määrä! Saat ohjeet
ja linkin sähköpostiisi verkkoseminaaria edeltävänä päivänä.

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

Urakoulutukset
loppuvuonna 2017
• Kansainvälinen tapakulttuuri lakimiehen työssä
• Hyvä prosessitapa riita- ja rikosasioissa –
tuomarin, syyttäjän ja asianajajan näkökulmasta
• Yrittäjäkoulutus: Verotuksesta, työttömyysturvasta ja muusta sosiaaliturvasta
Varaamme mahdollisuuden muutoksiin.
Osa koulutuksista järjestetään webinaareina.

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

ETSITKÖ

lakimiestä,
oikeustieteen
opiskelijaa tai
toimistolle jatkajaa

Lakimiesrekrytointi on Suomen
Lakimiesliiton maksuton työnvälityspalvelu.
Ota yhteyttä
lakimiesrekrytointi@lakimiesliitto.fi

LakimiesRekrytointi
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Hyödynnä
JÄSENETUSI HENKIVAKUUTUKSESSA
Kuinka sinä pärjäisit, jos joutuisit huolehtimaan kaikesta yksin?
Pystyisitkö pitämään perheen nykyisen asunnon ja selviäisitkö muista
lainoista? Tiesithän, että järjestöjäsenenä sinä ja puolisosi olette
oikeutettuja Suomen edullisimpaan henkivakuutukseen.* Ota täysi
hyöty jäsenyydestäsi ja osta vakuutus osoitteessa

ä
Hyödynn

JÄSENETUSI

henkivakuutuskuntoon.fi
*Suomen edullisimman henkivakuutuksen (Vakuutus- ja rahoitusneuvonta FINE:n tekemä hintavertailu 9/2016) järjestöjäsenille
myöntää Suomen vanhin henkivakuutusyhtiö,
Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva.

REINBOTH

Jos rautatieaseman kulmilla sylkäistyllä
ex tempore -mietelmällä pääsee valtakunnalliseen julkisuuteen, tuumailuja
kannattaa varmaan julkaista somessakin.
SUSANNA REINBOTH, susanna.reinboth@hs.fi

Somen kaikukammio
JULKISEN KESKUSTELUN TASO on jatkuvan taivastelun kohteena. Sosiaalisessa mediassa tunne korvaa tiedon ja omalla kokemuksella on enemmän todistusvoimaa kuin kymmenillä tieteellisillä tutkimuksilla.
Miten tähän on tultu?
Turha hämmästellä. Perinteinen media on ollut avittamassa harhaa, että jokainen mielipide olisi yhtä
arvokas.
Vuosituhannan vaihteessa media alkoi viljellä tavishaastatteluja. Oli aihe mikä tahansa, juttuun käytiin
hakemassa muutaman ensimmäisen vastaantulijan
mielipiteet. Mikäpä siinä, jos kysymykset olisivat koskeneet tavallisten ihmisten arkipäiväisiä asioita. Kumpi
maistuu paremmin, mansikka vai mustikka? Pitäisikö
kouluvuoden alkaa vasta syyskuussa?
Kysymykset koskivat kuitenkin usein asioita, jotka
olisivat vaatineet asiantuntijaltakin pohdiskelua ja
perehtymistä.
Tavoite oli sinänsä hyvä. Media halusi laskeutua
asiantuntijoiden, päättäjien ja virkamiesten korkeuksista tavallisten ihmisten tasolle ja lujittaa suhdettaan
yleisöön.
Haastattelujen tarkoitus jäi kuitenkin usein epäselväksi. Olisihan se nyt ollutkin melkoinen onnenkantamoinen, jos joku kauppakassien kanssa yllätetty tavis
olisi parin lauseen haastattelussa antanut avaimet vaikkapa kestävyysvajeen ratkaisemiseen.
Tavishaastattelut tasoittivat tietä uskomukselle, että
mikä tahansa päähän juolahtanut ajatus on julkaisemisen arvoinen. Kun some sitten avasi radan jokaiselle
oman elämänsä toimittajalle, pidäkkeitä ei enää ollut.
Jos kerran rautatieaseman kulmilla sylkäistyllä ex
tempore -mietelmällä pääsee valtakunnalliseen julki-

suuteen, tuumailuja kannattaa varmaan julkaista
somessakin.
Olen itsekin tehnyt joskus näitä vox pop -haastatteluja, mutten koskaan vapaaehtoisesti. Yhtään kuolematonta katuhaastattelua ei juuri nyt tule mieleen.
Haastattelen mieluummin asiantuntijoita, noita
siunattuja ”kaiken maailman dosentteja”. Kun juttelee itseään viisaampien kanssa, saattaa jopa oivaltaa
jotain. Tavishaastattelut toki avartavat paljon, kun kyse
on asiasta, joka koskettaa juuri haastateltavan elämää.
Viisaus ei tietenkään riipu titteleistä. Oppinut voi
erehtyä, eikä kirkas ajattelu vaadi akateemisia titteleitä.
Somen ansiosta julkisuuteen nousee kaiken kuonan
ohella myös tuoreita ja yllättäviä näkökulmia.
Keskustelua kuitenkin edistäisi se, että ihmiset ymmärtäisivät perusasiat. Esimerkiksi sen, että
faktalla tarkoitetaan todistettavissa olevaa tosiasiaa
eikä mitä tahansa huhua, teoriaa tai uskomusta, joka
sopii omaan ajatusmaailmaan.
Some onkin tehnyt näkyväksi sen, kuinka pelottavan
moni ihminen on valmis kiistämään tieteellisesti todistettuja asioita pelkän mutu-tiedon varassa. Evoluutioteorian, rokotusten hyötyjen tai ilmastonmuutoksen
kiistämisen perusteeksi riittää oma vakaumus tai kokemus. Somen kaikukammio vahvistaa harhaa, että nämä
asiat olisivat aidosti kiistanalaisia.
Jännä nähdä, mihin kaikki johtaa. Vielä jokin aika sitten olisin pitänyt mahdottomana, että akateemisesti
koulutettu kreationisti voisi olla eduskunnan sivistysvaliokunnan jäsen. Ei näköjään ole. Kreationisti voi pyrkiä jopa presidentiksi.
Siinäpä miettimistä koulutuksestaan ylpeilevälle
100-vuotiaalle Suomelle.
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OHJELMA: TEEMANA SUOMI 100 VUOTTA
Turvallisuuden todellisuus 2017
Kyberturvallisuuden professori
Jarno Limnéll, Aalto-yliopisto

08.30 llmoittautuminen
Aamukahvi
Asko Nurmi

Antti Häkkänen

09.30 Lakimiespäivän avaus
Lakimiesliiton puheenjohtaja,
hovioikeudenlaamanni Asko Nurmi
K.J. Ståhlberg –mitalin jako
Lakimiesliiton puheenjohtaja Asko Nurmi

Jarno Limnéll

Pauliine Koskelo

Oikeusministerin tervehdys
Oikeusministeri Antti Häkkänen

Timo Esko

Jorma Uotinen

Vesa Nissinen

Suomalaisen oikeuselämän murros 1970-luvulla
Korkeimman oikeuden presidentti Timo Esko

Raija Toiviainen

Maailmanrikokset ja terrorismi –
syyttäjän näkemyksiä taistelusta
rankaisemattomuutta vastaan
Apulaisvaltakunnansyyttäjä Raija Toiviainen

10.30 Tauko

15.30 Kahvitauko

11.00 Suomi 100 vuotta muilla aloilla

16.00 Oikeusvaltio Suomi - Mitkä ovat
haasteemme ja miten niihin
vastataan?

Kulttuuria etsimässä
Taiteilijaprofessori Jorma Uotinen

Maija-Riitta Ollila

Johtamisen muutos sadassa vuodessa
Puolustusvoimien tutkimuslaitoksen
johtaja Vesa Nissinen
Saska Saarikoski

Globalisaatio ja Suomi
Professori Sixten Korkman
12.30 Lounas
Sixten Korkman

14.00 Keynote speaker
Euroopan investointipankin varapääjohtaja
Alexander Stubb
Alexander Stubb

Oikeusvaltio Euroopassa
huojuu ja natisee; miten se
voi ja kuinka se kestää?
Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen
tuomari Pauliine Koskelo

14.20 Eurooppa myllerryksessä –
maaperä kansainväliselle rikollisuudelle ja
ihmisoikeusloukkauksille

Jukka Kekkonen

Anu Koivunen

Varautumisesta turvallisuusympäristön muutoksiin
Turvallisuusjohtaja Ilkka Salmi, Euroopan komissio
Antero Rytkölä

Ilkka Salmi

Keskustelemassa:
Filosofi Maija-Riitta Ollila
Toimittaja Saska Saarikoski
Professori Jukka Kekkonen
Professori Anu Koivunen
17.00 Lakimiesliiton
yrittäjyyspalkinnon jako
Parhaan oikeustieteen
opiskelijatyönantajan
palkinnon jako
Lakimiesliiton puheenvuoro ja
päivän päätössanat
Lakimiesliiton hallituksen puheenjohtaja, apulaispoliisipäällikkö
Antero Rytkölä
18.00 Illanvietto
Finlandia-talon Veranda-sali
Pidätämme oikeudet muutoksiin.

Tilaisuuden juontaa
Kirsi Heikel
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Valtioneuvoston kanslia on
liittänyt XLV Lakimiespäivän
Suomen itsenäisyyden
satavuotisjuhlavuoden 2017
ohjelmaan.

OSALLISTUMISMAKSUT
JA ILMOITTAUTUMINEN
Lakimiespäivän osallistumismaksuun sisältyy päivän
ohjelma, aamukahvi + pieni suolainen pala, lounas, iltapäiväkahvi, illanvietto Finlandia-talon Veranda-salissa, iltapala
ja juoma. Huom! Lounas ei sisälly opiskelijoiden osallistumismaksuun.
llmoittautuminen päättyy 1.10.2017.
Osallistumismaksut
• jäsen 220 euroa
• ei jäsen 440 euroa
• eläkeläisjäsen 140 euroa
• liiton opiskelijajäsen (perustutkinto-opiskelija) 39 euroa
1.10.2017 jälkeen Lakimiespäivään voi ilmoittautua ainoastaan Finlandia-talossa 6.10.2017.
Osallistumismaksut paikan päällä ilmoittautuessa
• jäsen 250 euroa
• ei jäsen 500 euroa
• eläkeläisjäsen 170 euroa
• liiton opiskelijajäsen 60 euroa
Peruutusehdot
Osallistumisen voi peruuttaa veloituksetta 22.9.2017 asti.
Ajalla 23.–29.9.2017 tehdyistä peruutuksista veloitamme
50 % osallistumismaksusta.
Viime hetkellä, 30.9.2017 alkaen tehdyistä peruutuksista
veloitamme koko osallistumismaksun.
Peruutukset on tehtävä kirjallisesti. Osallistumismaksun maksamatta jättäminen ei peruuta ilmoittautumista.
Sairaustapauksissa palautamme osallistumismaksun lääkärintodistusta vastaan vähennettynä 20 euron käsittelymaksulla.

Lakimiespäivän illanvietto
Lakimiespäivän päätteeksi järjestetään illanvietto
Veranda-salissa. Illanvietto sisältyy osallistumismaksuun,
johon kuuluu lisäksi iltapala ja yksi juoma.
Huom! Illanviettoon voivat osallistua vain
Lakimiespäivän osanottajat!
Majoitus
Original Sokos Hotel Presidentti
Eteläinen Rautatiekatu 4, Helsinki
110 €/1hh standard
125 €/2hh standard
Original Sokos Hotel Vaakuna
Asema-aukio 2, Helsinki
120 €/1hh standard
135 €/2hh standard
Huonehintaan sisältyy runsas buffet-aamiainen,
hotelliasukkaiden saunavuoro, langaton internetyhteys
(WiFi) ja alv. Hotellihuoneet ovat käytettävissä
tulopäivänä klo 15.00 alkaen lähtöpäivään
klo 12.00 saakka.
Varaukset:
Sokos Hotels Myyntipalvelu
Puh. 020 1234 600 /
yksittäiset huonevaraukset
Sähköposti: sokos.hotels@sok.fi
Huonevaraukset tulee tehdä
suoraan myyntipalvelusta
kiintiötunnuksella:
Suomen Lakimiesliitto ry

Lakimiespäivän iltatilaisuuden
pääesiintyjänä on
Virve ”Vicky” Rosti ja
Menneisyyden vangit.

Lisätiedot ja ilmoittautuminen www.lakimiespaiva.fi

Lakimiespäivän ohjelman suunnittelutoimikunta:
Asko Nurmi, hovioikeudenlaamanni, pj
Päivi Happonen, toimittaja
Ira Hietanen, lakimies
Tuula Linna, professori
Rami Mäkinen, toimittaja
Juha Raitio, professori

Antero Rytkölä, apulaispoliisipäällikkö
Pauliina Tenhunen, toimitusjohtaja
Mia Paju, viestintäasiantuntija
Mikko Salo, viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtaja
Jore Tilander, toiminnanjohtaja
Juha Mikkonen, toimituspäällikkö, sihteeri
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”Ihmisoikeudet
ja oikeus
elämään
ovat asioita,
joista ei voi
puhua liikaa.”
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Kun Jorma Uotinen aloitteli uraansa, puhuttiin, kuinka
ikkunat ovat auki Eurooppaan. Nykyään ikkunoiden lisäksi myös
ovet ovat auki minne tahansa, mutta lukutaito on edelleen asia,
joka avaa maailmaa kaikkein eniten.
MITÄ AJATTELEN
…suomalaisuudesta.
Suomalaisuus tarkoittaa minulle kansallisuutta. Olen sattunut syntymään
Porissa, mikä leimasi ensimmäistä
kahtakymmentä ikävuottani.
Kun työskentelin Ranskassa, suomalaisuutta ei juurikaan korostettu.
Usein Ranskassa pääsin vastaamaan
kysymykseen, olenko venäläinen. Joskus nimikin kirjoitettiin Uotinev. Kansalaisuus ei silloin ratkaissut mitään.

KUKA
JORMA UOTINEN
• Tanssija ja koreografi Jorma
Uotinen on tehnyt monen
vuosikymmenen uran
suomalaisessa kulttuurielämässä.
Uotinen on toiminut taiteellisena
johtajana muun muassa
Helsingin kaupunginteatterin
tanssiryhmässä ja Suomen
Kansallisbaletissa ja tehnyt
pitkän uran eri tanssiryhmissä
niin Suomessa kuin ulkomailla.
• Uotiselle myönnettiin professorin
arvonimi 2012. Moni muistaa
Uotisen myös Tanssii tähtien
kanssa -viihdeohjelman
tuomarina.

Kun kiertää paljon maan ulkopuolella,
ei kansallisuudella ole isoa painoarvoa.
Se on aina ihmisen mukana, mutta ei
määrittele sitä, mitä ihminen tekee.
Jorma Silvasti sanoi kerran Savonlinnan oopperajuhlilla olevansa ”täällä
kotimaassa kansainvälinen tähti”. Se
kertoi mielestäni hyvin suomalaisuudesta ulkomailla.

…kielestä ja kulttuurista.
Meitä määrittelee suomalaisina maantieteellisen sijaintimme lisäksi hyvin
vahvasti myös se kieli, jota puhuimme.
Sanotaan, että tanssin kieli on rajaton,
mutta itse näen, että puhuttu kieli on
kaikkein ratkaisevin asia suomalaisuudessa.
Itselleni lukemaan oppiminen on
ollut merkittävin taito, joka on avannut ovia uuteen todellisuuteen ja avartanut omaa maailmankuvaani. Toimiessani Unicef-matkoilla olen tavannut
ihmisiä, jotka eivät osaa lukea. Se
kaventaa elämänpiiriä hirvittävästi ja
rajoittaa tiedon hankkimista.
Mutta kyllä, tanssin kieli on rajaton.
Sitä, mitä ei voi sanoa tai huutaa, se
täytyy tanssia.

… suomalaisen kulttuurielämän muutoksesta.
Kulttuurimaailmassa on tapahtunut
paljon avautumista. Tietoliikenne,

nettimaailma ja nopeus leimaavat nyt
kaikkea tekemistä. Kun 70-luvulla
vielä puhuttiin, että olemme ikkunat
auki Eurooppaan, nyt meillä on ovetkin auki aivan joka suuntaan! Sen
tyyppisiä rajoja ei enää ole olemassa,
mistä aiemmin on puhuttu. Maailma on auennut ja liikkuvuus kaikilla taiteen ja kulttuurin aloilla on
yhä nopeampaa ja voimakkaampaa.
Tämän kaiken liikkeen keskellä täytyy osata arvostaa sitä, että meillä on
tausta, josta ponnistaa. Ei ole itsestään selvää, että meillä on satavuotias
Suomi.

... Lakimiesliiton ”Oikeus ja
kohtuus” -sloganista.
Sanoisin tästä sloganista, että ei
huono!
Ihmisten oikeustaju, se, että ylipäänsä ymmärretään, mikä on oikein
tai väärin, on tänään todella ajankohtainen asia. Ihmisoikeudet ja oikeus
elämään ylipäätään ovat asioita, joista
ei voi puhua liikaa.
Kohtuudesta sanoisin, että on hyvä
ymmärtää, että jokin riittää. Nykyään
näkee ääri-ilmiöitä, jolloin tuntuu, että
kaikessa tekemisessä pyritään ylittämään odotukset. Mutta kaikkea ei tarvitse vetää extreme-tasolle. On hyvä
osata katsoa asioita ja todeta, että joskus jokin on riittävän hyvä.
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Helsingin
supervirkamies
Kansliapäällikkö Sami Sarvilinnalla on enemmän valmistelu- ja esittelyvaltaa kuin yhdelläkään toisella virkamiehellä Suomen kunnissa. Välillisesti
tai välittömästi hän johtaa jopa 40 000 Helsingin kaupungin työntekijää.

S

upervirka. Kaikkien aiko
jen päällikkönimitys”,
media luonnehti, kun kau
punginlakimies, OTL Sami
Sarvilinna nimitettiin Hel
singin kaupungin kansliapäälliköksi
syksyllä 2016. Täydet valtuudet Sarvi
linna sai supervirkaansa kuitenkin
vasta tämän vuoden kesäkuun alussa,
kun kaupungin organisaatiouudistus
astui voimaan.
Sarvilinna on tehtävässään paljon
vartijana: hänellä on enemmän val
mistelu ja esittelyvaltaa kuin kenel
läkään toisella virkamiehellä Suomen
kunnallishallinnossa.
– Esittelijän tehtävä on vaikutus
valtainen, sitä ei voi väheksyä. Onhan
tässä mahdollisuus vaikuttaa asioiden
saamaan suuntaan, Sarvilinna sanoo ja
muistuttaa heti perään, että rooli tuo
mukanaan myös kovan vastuun.

Yhdensuuntainen malli
Ennen supervirkaansa Sarvilinna ehti
toimia kaupunginlakimiehenä kym
menen vuotta vastaten kaupungin
oikeuspalveluista.
– Sinä aikana ehti nähdä ja selvi
tellä monenlaisia tilanteita. Helsin
gin ongelmana on ollut pirstoutunut
hallinto. Vahvat ja aika lailla itsenäi
set virastot ovat toimineet erillään toi
sistaan ja tämä on näkynyt kaupunki
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laisille toisinaan epäjohdonmukaisena
toimintana.
Sarvilinnan suurin tehtävä on var
mistaa, että kaupungin hallinto ja
palveluorganisaatio toimii jatkossa
poliittisten linjausten mukaisesti ja
yhdensuuntaisesti. Yksittäisten viras
tojen ”omat jutut” saavat jäädä histo
riaan.
Uusi toimintamalli perustuu yhdessä
tekemiselle – ja se edellyttää selkeää
hallintomallia, jossa kaupunkilaiset
tunnistavat vastuulliset tahot. Helsin
gin organisaatiouudistus on yksittäisen
kunnan kohdalla suurin miesmuistiin:
Kaikkiaan 31 virastoa ja liikelaitosta on
yhdistetty viideksi toimialaksi keskus
hallinto mukaan lukien. Lisäksi kau
punkia johtaa kaupunginvaltuuston
valitsema pormestari tukenaan neljä
apulaispormestaria ja kansliapäällikkö.
Pormestari Jan Vapaavuori ja apu
laispormestarit antavat kasvot kaupun
gin palveluille. Sami Sarvilinna johtaa
kaupungin keskushallintoa. Hän on
toimialajohtajien esimies, pormesta
rin ja kaupunginhallituksen sekä kon
serni ja elinkeinojaostojen esittelijä.
– Minulla on toimivalta määrätä
muitakin henkilöitä esittelijöiksi ja por
mestarilla on toimivalta ottaa asioita
esiteltäväkseen, Sarvilinna täsmentää.
Työtä riittää. Kaupunginkansliassa
Sarvilinna johtaa 770 työntekijän orga

nisaatiota, mutta välillisesti johdettavia
on vieläkin enemmän: yli 38 000 kau
pungin työntekijää. Jos mukaan laske
taan koko kaupunkikonsernin henki
löstö, puhutaan yli 40 000 työntekijän
organisaatiosta. Helsinki on Suomen
suurin työnantaja.
– Emme ole tehneet tätä uudistusta
hallintoa itseään varten, vaan uudis
tuksen tulee näkyä hyötynä kaupungin
asukkaille ja muille toimijoille, Sarvi
linna korostaa.

Kuin kunta kuntien
joukossa
Samalla kun Helsingin kaupunki on
valmistellut omaa uudistustaan, on
pääministeri Juha Sipilän hallitus pus
kenut eteenpäin ennätyssuurta sote ja
maakuntauudistustaan. Toteutuessaan
se mullistaa kuntien tehtävät ja roolin,
rukkaa rahoitusta uusiksi – ja skaalaa
ja uudistaa poliittista päätöksentekoa
tuodessaan mukanaan maakuntatasoi
sen suoran kansanvaalin.
Sami Sarvilinna kertoo seuran
neensa soteuudistuksen valmistelua
paikoin hämmentyneenä. Parhaillaan
kuntakentällä tehtävä valmistautu
mistyö perustuu vain hallituksen laki
esityksiin.
– Juristina ajattelen kuitenkin, että
on aika kestämätöntä teettää valmistau
tumistyötä vain sellaisella perusteella,

Helsingin kaupungin
kansliapäällikkö Sami
Sarvilinna varmistaa, että
kaupungin hallinto- ja
palveluorganisaatio
toimii poliittisten
linjausten mukaisesti ja
yhdensuuntaisesti.
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että hallitus on antanut lakiesityksen.
Kuntien tehtävät – myös valmisteluun
liittyvät – pitäisi antaa lailla, Sarvilinna
painottaa.
Helsingin näkökulmasta sote- ja maakuntauudistus ei ole kitkaton. Sipilän hallitus on perustellut uudistustaan maakuntien antamilla ”leveämmillä hartioilla”.
Mutta yhdelläkään maakunnalla Uuttamaata lukuun ottamatta ei ole Helsingin
kaupungin kaltaisia hartioita; Helsinki on
yli 630 000 asukkaan kaupunki. Väestöpohjaltaan toiseksi suurin maakunta on
yli 500 000 asukkaan Pirkanmaa.
– Kun Helsinki esimerkiksi antaa lausuntoja uudistuksiin liittyvistä lakiesityksistä, se antaa lausuntonsa verkkolomakkeella muiden kuntien tapaan ja on
yksi kunta 294 muun Manner-Suomen
kunnan rinnalla. En ole lainkaan varma,
että kaupungin lausuntoa edes luettaisiin
sillä silmällä, että se perustuu yli 630 000
asukkaan palveluorganisaation näkemyksiin ja tarpeisiin, Sarvilinna sanoo.
Niin ministeriöissä kuin kuntien etujärjestössä Kuntaliitossakin Helsinki on tilastotarkasteluissa kunta muiden joukossa,
vaikka tilastot kertovat toimijasta, joka
on kaikilla mittareilla omassa sarjassaan.
Sarvilinnan mukaan ”kunta kuntien joukossa” -ajattelu ei ole sinänsä uusi kokemus
Helsingille. Sen sijaan Helsingin johtoa on
hämmästyttänyt se, että Sipilän hallituksen
ohjelmasta puuttuu kokonaan kaupunkipolitiikka, eikä hallitus näytä tunnistava
Helsingin ja metropolialueen erityislaatua.
– Siltikin olemme suurten uudistusten
valmistelussa mukana, koska uskomme,
että tulos on parempi, jos Helsingin
virkamiehet ovat mukana.

Mielenkiinnosta työhön
Sami Sarvilinnan äänestä kuuluu kiintymys omaan työhön. Hallinto ei ole kuivaa
eikä ikävää – se antaa mahdollisuuden vaikuttaa sellaisten ratkaisujen puolesta, joita
pitää kaupunkilaisille hyvinä.
Sarvilinnan tie kunta-alan supervirkamieheksi ei ole kulkenut pienempien kaupunkien kanslioiden kautta. Helsingin
kaupungin palvelukseen hän tuli suoraan oikeusministeriöstä.
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”En ole lainkaan varma,
että kaupungin
lausuntoa edes
luettaisiin sillä
silmällä, että
se perustuu yli
630 000 asukkaan palveluorganisaation
näkemyksiin ja
tarpeisiin.”

– Menin oikeustieteiden opiskelijana
kesätöihin oikeusministeriöön, jossa
viihdyin. Valmistuttuani työskentelin
siellä 1990-luvun alkupuolella EU-asioiden parissa Suomen valmistautuessa
EU-jäsenyyteen. Ehdin tehdä ministeriössä ja Helsingin käräjäoikeudessa
monia muitakin töitä, kunnes hain Helsingin kaupunginlakimiehen paikkaa
vuonna 2007 mielenkiinnosta.
Sarvilinna kertoo arvelleensa, että
kokemuksesta oikeusministeriössä voisi
olla käyttöä kaupungin hallinnossa.
– Mutta en arvannut, että EU-asiat
nousisivat kunnissa niin isoon asemaan
kuin ne ovat viime vuosina nousseet.
Esimerkkeinä tästä ovat hankintajuridiikka ja valtiontukikysymykset.

Helsingin painoarvo vinossa

KUKA
SAMI
SARVILINNA, 50
• Helsingin kaupungin
kansliapäällikkö lokakuusta
2016 alkaen
• Varatuomari
• OTL 2012, FM 1999, OTK
1993, Helsingin yliopisto;
Master in Public Policy
2003, Princetonin yliopisto;
Magister Juris in European
and Comparative Law
1996, Oxfordin yliopisto
• Helsingin
kaupunginlakimies
2007–2016; eri tehtävissä
oikeusministeriössä ja
hallinnonalalla 1991–2007
• Naimisissa, kolme
kouluikäistä lasta
• Harrastuksina koripallo ja
lukeminen
• Kirja, jonka luin viimeksi:
Timothy Garton Ash: Free
Speech - Ten Principles for
a Connected World
• Motto: Asioilla on
tapana järjestyä

Palataan vielä hetkeksi pohtimaan Helsingin asemaa Suomen kartalla, koska paljolti juuri siitä kaupungin suuressa organisaatiouudistuksessa on kysymys: miten
vastata väestönkasvuun ja maahanmuuttoon, kuinka saada kasvualueen asuntopolitiikka toimivaksi ja miten järjestää
palvelut tehokkaasti.
– Se painoarvo, joka Helsingillä pitäisi
olla, on aivan vinossa. Kuntalaki on kirjoitettu ”yhden koon lainsäädännöksi”,
jota sovelletaan pieniin ja suuriin kuntiin samalla tavalla, vaikka suurissa kunnissa olisi tarkoituksenmukaisempaa
arvioida itse, miten jotkut tietyt asiat
tehdään, Sarvilinna pohtii.
Se, että kaupunkikonsernilla on yli
40 000 työntekijää, ei näytä vakuuttavan valtiota siitä, että tällaisella volyymillä voidaan monissa asioissa toimia
toisin kuin kunnissa, joilla on muutaman
sadan hengen organisaatio ja muutama
tuhat asukasta.
Helsinki esimerkiksi suoriutuisi varsin
pitkälti omista sote-palveluistaan.
Sami Sarvilinna ei kuitenkaan ryhdy
spekuloimaan sote-uudistuksen toteutumista ja Helsingin roolia uudistuksen
jälkeen.
– Kaikki laskelmat sote-rahoituksesta
ovat vielä oletuksia ja valinnanvapauslainsäädäntö on uudessa valmistelussa,

joten on parempi olla sanomatta mitään
kovin varmalla äänellä.

Julkisuusperiaatteen
kannattaja
Kaupunginlakimiehenä Sami Sarvilinna
ehti selvitellä monenlaisia vyyhtejä, jotka
saattoivat syntyä huolimattomuudesta,
epäjohdonmukaisuudesta ja joskus jopa
tahallisista väärinkäytöksistä. Hänellä
onkin ollut aikaa ja halua jäsentää hyvän
hallinnon periaatteita.
– Hyvä hallinto on avointa. Olen vahva
julkisuusperiaatteen kannattaja. Ei-mukavienkin asioiden pitää olla julkisia, jos ne
ovat lain mukaan julkisia, hän sanoo ja
jatkaa:
– Hyvään hallintoon kuuluvat johdonmukaisuus, yhdenvertaisuus ja huolellisuus valmistelussa.
Sarvilinna muistuttaa, että perusteluvelvollisuus edellyttää asioiden huolellista
perustelemista. Piiloperusteluja ei saa olla,
perustelut on kirjoitettava auki.
– Hyvä hallinto edellyttää valmistelulta
myös riittäviä selvityksiä ja aitoa kuulemista. Viime kädessä hyvän hallinnon
perustana on aina asiakaslähtöisyys, Sarvilinna summaa.

Kaupunkilaiset
tekevät Helsingin
Helsingin toimintamallin toteutus on
vasta alussa. Pormestari Jan Vapaavuori
ja apulaispormestarit käynnistelevät nelivuotista urakkaansa kaupunkikonsernin
johdossa. Sarvilinnan oma pesti on myös
määräaikainen: seitsemän vuotta.
– Ratkaisevaa on nyt se, millainen dynamiikka valmistelun ja päätöksenteon välille
syntyy. Olisi tärkeää, että esittely ja poliittinen päätöksenteko kohtaisivat ja olisi hyvä
tekemisen henki, Sarvilinna tähdentää.
Sami Sarvilinna on syntyperäinen helsinkiläinen, munkkiniemeläispoika, joka
asuu nykyisin Haagassa. Hän sanoo tuntevansa entiset ja nykyiset kotikulmansa
parhaiten, mutta kertoo muuallakin liikkuessaan katselevansa kotikaupunkia
”sillä silmällä”.
– Helsinki toimii asukkaidensa kannalta varsin hyvin, mikään ei ole täällä

Sami Sarvilinna
on syntyperäinen
helsinkiläinen, joka
näkee kotikaupunkinsa
ihmiskasvoisena
paikkana.

”Uudistuksen
tulee näkyä
hyötynä
kaupungin
asukkaille
ja muille
toimijoille.”

”rikki” sellaisella tavalla, että se vaikuttaisi
näkyvästi kaupunkilaisten arkeen. Helsinki
on ihmiskasvoinen paikka, jossa on paljon
mahdollisuuksia toteuttaa toiveitaan.
Sarvilinna myöntää, että useat kansainväliset rankingvertailut, joissa Helsinki on
noussut mielenkiintoisimpien kaupunkien
kärkijoukkoon, tuntuvat hyvältä. Silti hän
ei yritä kääriä kunniaa rankingsijoituksista
kaupungin hallinnolle.
– Kaupunkilaiset tekevät tästä sen kaupungin, joka Helsinki on. Mutta hallinto
voi mahdollistaa monia asioita, tukea ja
antaa vauhtia tapahtumiselle.
Kansliapäällikön omat vapaa-ajan tapahtumat liittyvät lukemiseen, koripalloon,
lenkkeilyyn ja perheen kanssa yhdessä olemiseen – ja työhön.
– Tunnustan, että vien töitä kotiin ja
luen iltaisin sähköposteja ja muita työpapereita. Näin on vähän pakko tehdä,
mutta onneksi työni on kiinnostavaa silloinkin, kun se on työlästä.
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Mitä hyötyä liittoon
kuulumisesta on?
teksti LAKIMIESLIITTO | kuvat iStockphoto

Lakimiesliiton jäsenyys tuo
lukemattomia etuja työelämässä
ja vapaa-ajalla, ja sillä saa myös
henkilökohtaista palvelua.

Mistä jäsenmaksu
koostuu ja mitä
sillä saa?

Hyviä vakuutuksia

Lakimiesliiton arvot

niasta. Koti- ja autoLiiton jäsen saa etuja Fen
ovat 20 –30 % ja alent
vakuutuksissa alennukse
to tarjoaa jäsenilleen
nukset ovat jatkuvia. Liit
eusturvavakuutuksen
myös ammatillisen oik
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lle oikeusturvavakuu– Lakimiesliiton jäseni
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palveluyksikön johtaja

Lakimiesliiton arvot ovat oikeudenmukaisuus,
jäsenkeskeisyys, yhtenäisyys ja ammattitaito.
– Lakimiesliitto on kaikkien juristien yhteinen järjestö
ja haluamme toiminnassamme korostaa lakimieskunnan
yhteisöllisyyttä. Lakimiesliitto on jäsentä varten ja jäsen on
toimintamme perusta. Laadukas työelämä kaikille lakimiehille on
tavoitteemme, sanoo Tommi Rainerma.

t

.fi/palvelut-ja-edu
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Lakimiesliitto on vahvas
ti mukana lakimiesten
työelämän kehittämisess
ä. Liitto neuvottelee työ
ja virkaehtosopimuksista
akavalaisten neuvottelu
järjestöjen kautta. Yrittäji
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sitten työsopimusneuvo
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telusparrauksesta, työsuh
teen ongelmatilanteista,
työpaikan vaihtamisest
a tai palvelussuhteen
päättämisestä.
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en neuvominen työoikeudellisissa kysymyks
issä puhelimitse, sähköpostitse ja henkilökoh
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Työelämän vahva
vaikuttaja

LIITTO PALVELEE

Urakehityksen
edistäminen
Lakimiesliiton mentorointiohjelmissa on nykyisin
mukana noin 200 juristia ja oikeustieteen opis
kelijaa. Mentorointi kehittää osallistujien itse
tuntemusta ja antaa rohkeutta sekä välineitä
päästä uralla eteenpäin. Opiskelijamentorointioh
jelma käynnistyy syyslukukauden alussa ja juristi
mentorointiohjelmaan haku on marraskuussa.
Lakimiesliitto järjestää vuosittain jäsenille
maksuttomia urakoulutuksia, joiden oppeja voi
hyödyntää työelämässä. Alma Talentin järjes
tämistä koulutuksista Lakimiesliiton jäsen saa
alennusta.
Liitolla on myös oma rekrytointifoorumi, Laki
miesrekrytointi, jonne vain jäsenet pääsevät.
Siellä on vuosittain tarjolla yli 400 työpaikkaa
vain liiton jäsenille.

HYÖDYNNÄ
LAKIMIESLIITON
JÄSENEDUT
Etuja kotitalouksien vakuutuksiin
Lakimiesliiton jäsenet saavat Fenniasta etuja kodin ja
auton vakuutuksiin. Jatkuvan alennuksen lisäksi koti
vakuutuksessa mm. ehdollinen omavastuu sekä laajen
nettu 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. Primushenkivakuutus
on tutkitusti Suomen edullisin (Vakuutus ja rahoitus
neuvonta FINEn hintavertailu 9/2016).

Pankkietuja vastavalmistuneille

Verkostoituminen
kannattaa
Lakimiesliitto järjestää vuosittain eri puolilla Suo
mea kymmeniä tapahtumia. Erityisesti lakimies
illat ja kesätapahtumat ovat olleet suosittuja.
Suurtapahtuma Lakimiespäivä järjeste
tään joka toinen vuosi, tänä vuonna 6.10.
Finlandiatalossa. Syksyllä järjestettiin myös
ensimmäinen Kysy Lakimieheltä päivä 9.9, jolloin
lakimiehet jalkautuivat kaduille neuvomaan kan
salaisia oikeudellisissa kysymyksissä.
Tapahtumiin osallistuminen on oiva keino ver
kostoitua. Liiton jäsenenä voi myös hakea apu
rahoja, stipendejä ja lomamökkejä.

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

Yrittäjille edullinen varallisuusvakuutus
sekä yrityksen sairauskuluvakuutus
Lakimiesliiton asianajotoimintaa harjoittavat jäsenet
voivat hankkia erittäin edullisen varallisuusvastuu
vakuutuksen Fenniasta. Lisätietoja ja hinnat löydät
Lakimiesliiton verkkosivuilta.
Lisäksi yrittäjäjäsenillä on mahdollisuus ottaa
yrityksen sairauskuluvakuutus ryhmävakuutuksena.
Se täydentää työterveyshuoltoa ja on osa työntekijöi
den hyvinvoinnista huolehtimista. Sairauskuluvakuutus
on hyvä työntekijöiden sitouttamis ja motivointikeino
sekä uusia työntekijöitä palkattaessa rekrytointivaltti.
Vakuutus myönnetään ilman terveysselvitystä.
Lisätietoja www.lakimiesliitto.fi
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Hyvä tietosuoja
on yrityksen
valttikortti
EU:n tietosuoja-asetusta aletaan soveltaa ensi
keväänä. Muutos vaatii suomalaisia yrityksiä ja
julkisorganisaatioita muokkaamaan käytänteitään.
Yllättävän monessa yrityksessä tietosuoja-asiat
ovat kuitenkin vielä pahasti retuperällä.

E

U:n tietosuoja-asetus hyväksyttiin reilu vuosi sitten
keväällä 2016, ja sitä aletaan soveltaa kahden vuoden siirtymäajan jälkeen
25.5.2018. Asetus koskee lähtökohtaisesti kaikkea henkilötietojen käsittelyä
EU:n jäsenmaissa. Se korvaa vuonna
1995 käyttöön otetun tietosuojadirektiivin, joka ei vastaa enää nykypäivän
teknologioiden tarpeisiin.
– Kyseessä on todella laaja hanke,
joka koskettaa kattavasti kaikkia
yhteiskunnan osalohkoja ja sektoreita.
Sama lainsäädäntö koskettaa yhtä lailla
Facebookia kuin vaikkapa kansallis
arkistoa, oikeusministeriön lainsää
däntöneuvos Anu Talus toteaa.
Talus on ollut mukana EUtasolla
tehtävässä tietosuojaasetuksen
valmistelutyössä. Hänen mukaansa
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asetuksen tavoitteena on yhdenmu
kaistaa EU:n jäsenvaltioiden tietosuo
jasääntelyä ja helpottaa palvelujen tar
joamista kansallisten rajojen yli. EU:n
tietosuojaasetusta sovelletaan Suo
messa sellaisenaan, eikä rinnakkaista
kansallista lainsäädäntöä voida jat
kossa enää käyttää. Siksi kansallista
henkilötietolakiamme muutetaan.
– EU:n tietosuojaasetuksella halu
taan yhdenmukaistaa lakia ja sen tul
kintaa. Aika näyttää, miten sitä sovel
letaan. Koska kyse on asetuksesta,
kansallista liikkumavaraa ei lähtökoh
taisesti ole, mutta jonkinlainen lain
säädäntöön liittyvä kansallinen jousto
kuitenkin sallitaan. Esimerkiksi sosi
aalisen median palvelujen käyttö
ikäraja voidaan asettaa kansallisesti
13–16 ikävuoden välille. Tätä nuorem
mat voivat käyttää sosiaalista mediaa

teksti TUOMAS LEHTONEN | kuvitus SEESA LIPPO
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vanhempiensa suostumuksella. Asetuksessa ikärajaksi on kirjattu 16 vuotta,
Talus kertoo.

Rekisterinpitäjälle
osoitusvelvollisuus

”Uudistus
vahvistaa
kansalaisten
oikeuksia ja
lisää rekisterinpitäjien
vastuita sekä
velvollisuuksia.”
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Rekisterinpitäjän näkökulmasta merkittävin muutos tulee olemaan se, että
tietosuoja-asetuksen noudattaminen
pitää pystyä osoittamaan. Käytännössä tämä edellyttää organisaation
ylläpitämän henkilötietorekisterin ja
siihen liittyvien toimenpiteiden tarkkaa dokumentointia. Tällä hetkellä tietosuojarikkomuksen todistusvelvollisuus on viranomaisella.
Rekisterinpitäjällä tulee olla myös
oikeudellinen peruste kaikkeen henkilötietojen käsittelyyn liittyvään toimintaan.
– Rekisteröidyn henkilön näkökulmasta olennaisin muutos on oikeus
saada rekisterinpitäjältä itseään kos-

kevat tiedot uudelleen käytettävässä
muodossa. Näin rekisteröity voi toimittaa tiedot myös toiseen rekisteriin
ja toisen palvelun käyttöön. Tietojen siirrettävyys on asia, jonka merkittävyys on teknologisen kehityksen
vuoksi tullut yhä tärkeämmäksi. Muilta
osin rekisteröidyn oikeudet vastaavat
hyvin pitkälti nykyisiä oikeuksia, Talus
sanoo.
Myös tietosuojalainsäädännön
valvontamekanismit muuttuvat.
EU:n yhteisellä, eri maiden itsenäisistä tietosuojaviranomaisista koostuvalla tietosuojaneuvostolla (European data protection board, EDPB) on
jatkossa oikeus antaa sitovia päätöksiä henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä. Tietosuojarikkomukset eivät kuitenkaan välttämättä
päädy tietosuojaneuvoston käsittelyyn.
Kansallisen tason päätöksistä vastaavat kansalliset tietosuojaviranomaiset
ja monikansallisetkin asiat käsitellään
ensisijaisesti uudessa yhteistyömenettelyssä, One Stop Shopissa.
– One Stop Shopiin osallistuvat
tietosuojaviranomaiset niistä jäsenvaltioista, joita kyseinen asia koskee.
Jos esimerkiksi Suomessa, Ruotsissa
ja Tanskassa toimivan yrityksen ruotsalainen asiakas kokee tietosuojaansa
loukatun, One Stop Shopiin kokoontuvat kaikkien kolmen maan tietoturvaviranomaiset. Asiasta voidaan päättää
tässä instanssissa, jos kaikkien maiden
tietosuojaviranomaiset ovat yksimielisiä. Yksikin eriävä mielipide siirtää
asian tietosuojaneuvoston käsiteltäväksi, Talus kertoo.

Ajattelu- ja toimintatapojen
muutos edessä
Suomen tietosuojavaltuutetun Reijo
Aarnion mukaan tietosuoja-asetus vaikuttaa kansalaisiin, rekisterinpitäjiin,
EU:n toimintaympäristöön ja viranomaistoimintaan.
– Uudistus vahvistaa kansalaisten
oikeuksia ja lisää rekisterinpitäjien

vastuita sekä velvollisuuksia. Toisaalta asetus tuo yrityksille myös
merkittäviä liiketoimintamahdollisuuksia, sillä EU:n yhtenäinen tietosuojakäytäntö helpottaa toiminnan
aloittamista uusilla markkina-alueilla. Muutoksen ansiosta EU-alueen
tietosuoja paranee, ja Euroopan rooli
globaalien tietosuojakäytänteiden
kehitystyössä vahvistuu. Yhtenäinen
tietosuoja-asetus vankistaa jatkossa
myös viranomaistoimintaa, Aarnio
luettelee.
Tietosuoja-asetus vaatii organisaatioita tekemään merkittäviä muutoksia
omaan toimintaansa. Muutosten vaatimat resurssit riippuvat siitä, millainen
on yrityksen lähtötilanne.
– Kovin suurista kustannuksista ei
ole kyse. Ennemminkin asetus vaatii
organisaatioita muuttamaan ajatusja toimintatapojaan. Nykyisin yritykset tuntuvat jämähtäneen vanhoihin
toimintamalleihin, vaikka puheissa
korostetaan digitaalista ja sähköistä
liiketoimintaa. Muutokset pitäisi
nähdä kustannusten sijaan investointeina yrityksen toimintaan. Jos suomalaiset yritykset eivät lähde kehittämään
verkkoliiketoimintaansa, joku muu
valtaa markkinan. Kannattaa muistaa,
että hyvä tietosuoja on yritykselle yksi
menestystekijä, Aarnio sanoo.

Toimialajärjestöjen tuki
olisi tarpeen
Vaikka tietosuoja-asetuksen siirtymäaika umpeutuu vajaan vuoden päästä,
moni suomalainen yritys on tietosuojakysymyksissä vielä lähtökuopissa.
– Isoilla yrityksillä asiat ovat paremmissa kantimissa. Pk-yrityksissä mahdollisuudet tarvittavien muutosten
tekemiseen ovat heikommat. Tässä tarvittaisiinkin toimialajärjestöjä avuksi.
Toki yritysten käytettävissä on myös kattava, koko ajan täydentyvä viranomaisohjeisto. Lisäksi tietosuojakysymyksiin
erikoistuneita palveluntarjoajia on tullut markkinoille, Aarnio sanoo.

Aarnion mukaan tietosuoja-asetuksen soveltamista, valvontaa ja
sanktiointia koskevat tarkemmat yksityiskohdat ovat vielä avoinna. Oleellinen muutos on hallinnollisten sanktioiden käyttöönotto. Nykykäytännöstä
poiketen sanktiot voidaan kohdistaa yksityisen henkilön sijaan rekisteriä ylläpitävälle organisaatiolle. Hallinnollisilla sanktioilla voi olla merkittävä
vaikutus organisaation toimintaan, sillä
ne saattavat nousta useisiin miljooniin
euroihin.
– Ensin toki pyritään käyttämään
kaikki muut keinot, ja vasta pakottavassa tilanteessa annetaan sakko.
Ensisijaisesti pyrimme neuvomaan ja
tarvittaessa annamme huomautuksen. Yritysten on tärkeä muistaa, että
ne ovat aina vastuussa omista rekistereistään. Näin siitäkin huolimatta, että
tietojärjestelmän toimitus ja ylläpito
olisi ulkoistettu. Mahdolliset hallinnolliset sanktiot kohdistetaan rekisterinpitäjään, Aarnio muistuttaa.

”Muutokset
pitäisi nähdä
kustannusten
sijaan
investointeina.
Kannattaa muistaa,
että hyvä
tietosuoja on
yritykselle
menestystekijä.”

Näin valmistaudut
tietosuoja-asetukseen
• Tutustu uuden tietosuoja-asetuksen vaatimuksiin ja kartoita
yrityksesi tietosuojan nykytila.
• Luo suunnitelma tarvittavien muutosten toteuttamisesta ja
aikatauluta tehtävät.
• Luo selkeä dokumentaatio, joka sisältää tiedot yrityksesi
toimintatavasta, henkilötietojärjestelmästä, asiakaskunnasta ja
asiakasrajapintaan (esimerkiksi tietoturvaan ja tiedottamiseen)
liittyvistä toiminnoista.
• Kouluta henkilöstösi uuteen toimintatapaan.
Lähde: tietosuojavaltuutettu Reijo Aarnio
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Monikaan opettaja ei uskonut Niina KallioNordlundiin peruskoulussa. Nyt hänellä on
takanaan kolme tutkintoa ja kymmenen
vuoden työura lainoppineena.

Omapäinen
taistelija

N

iina Kallio-Nordlundin,

30, lapsuus oli sekavaa
aikaa. Isä joi, ja tyttären
todistuksen käytösnumero
oli ajoittain seitsemän. Hoksottimissa
ei ollut vikaa, sillä muut numerot olivat kymppejä.
Kallio-Nordlund oli 16-vuotias
lukiolainen, kun hän muutti asumaan
yksin. Nuori opiskelija kävi töissä, jotta
sai rahaa ruokaan ja vuokraan. Hän
häpesi, että oli kotoisin perheestä, jollaisista surullisissa suomalaisissa lauluissa laulettiin.
Lukiossa Kallio-Nordlund haaveili
lääkärin tai proviisorin työstä. Eräänä
päivänä hän tarttui kirjastossa lehteen,
jossa kerrottiin oikeudenkäynnistä.
Aihe tuntui kiehtovalta. Hän vaihtoi
lehden lakikirjaan ja selaili sitä.
– Tajusin, että tätä haluan opiskella.
Hain oikeustieteelliseen ja olin varma,
että pääsen sisään.
Niin kävikin. Kallio-Nordlund valmistui Lapin yliopistosta oikeustieteen
maisteriksi 21-vuotiaana kahdessa ja
puolessa vuodessa erinomaisin arvosanoin. Opiskelun ohessa hän teki töitä
vaate- ja ruokakaupan myyjänä sekä
baarimikkona.
–Tykkäsin baarimikon työstä
kovasti, vaikka työvuorot loppuivatkin vasta aamukuudelta, hän sanoo.

Hyppy etelään
Kallio-Nordlund jäi Rovaniemelle töihin. Viimeiset viisi ja puoli vuotta hän
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on työskennellyt Liikenteen turvallisuusvirasto Trafissa, tällä hetkellä
lakimiehenä.
Työnantajaansa hän on tyytyväinen.
– Meitä on kannustettu kouluttautumiseen ja oman osaamisen
kehittämiseen, mikä on sopinut
minulle hyvin. Olen saanut tehdä
töitä neljässä eri virassa, viimeksi
horisontaaliasioiden säädösvalmistelun parissa.
Käytännössä työ on tarkoittanut
erilaisia kansainvälisiä, kansallisia
ja talon sisäisiä koordinointitehtäviä sekä kannanottoja ja lausuntoja,
joita Kallio-Nordlund on valmistellut yhdessä eri toimijoiden kanssa.
Tulevaisuudessa Kallio-Nordlund
haluaisi työskennellä enemmän prosessioikeuden parissa, josta hän kiinnostui auskultoidessaan. Varatuomarin arvonimi ja asianajajatutkinto
ovat sitä varten valmiina.
Alkusyksystä Kallio-Nordlundin
virka siirtyi Turkuun, mikä on yhden
unelman täyttymys. Aviomies, helikopterilentäjänä rajavartiolaitoksella työskentelevä Juha Nordlund,
on kotoisin Raisiosta.
Turku on näyttäytynyt Lapissa syntyneelle Kallio-Nordlundille idyllisenä paikkana, jossa ihmiset vaikuttavat etupäässä onnellisilta.
– Olen jo rakastunut Turkuun ja
veikkaan, että voisin viihtyä siellä
eläkepäiviini saakka.

”Jokaisen
työntekijän
olisi hyvä olla
esimiehenä vaikka
vain pari viikon
ajan.”

Esimiestyö opettaa
Eläkepäiviä odotellessaan kolmekymppinen Kallio-Nordlund on
suorittanut OTM-tutkinnon lisäksi
hallintotieteiden maisterin ja kansainvälisen johtamisen eMBA-tutkinnon,
molemmat työn ohessa. Prosessioikeuden väitöskirjan tutkimussuunnitelma hyväksyttiin Lapin yliopistossa tänä keväänä.
Johtamiskoulutuksesta saamiaan
oppeja hän pääsi hyödyntämään Trafissa yksikönpäällikön tehtävissä. Työyhteisö suhtautui talon nuorimpaan
työntekijään, 158,5-senttiseen esimieheensä hyvin.
– Opin esimiestöistä valtavasti. Nyt
tiedän, että asioiden johtaminen on
paljon helpompaa kuin ihmisten, joiden ollessa kysymyksessä tilanne voi
vaihtua päivän, hetken ja tuulen suunnan mukaan.
– Jokaisen työntekijän olisi hyvä olla
esimiehenä vaikka vain parin viikon
ajan. Itsestäni se teki sekä paremman
työntekijän että kollegan.

Vähättelyä ei tarvitse sietää
Kallio-Nordlund sai parikymppisenä
vastavalmistuneena toisinaan osakseen
tytöttelyä, lähinnä vanhemmilta naiskollegoiltaan.
– Se oli sellaista ”Hei tyttö,
tuotko…”- tyyppistä puhetta, johon
puutuin tarvittaessa heti. Yleensä
vastapuoli pyysi anteeksi ja sanoi, ettei
tarkoittanut.

Niina Kallio-Nordlund muistuttaa, ettei vähättelyä tarvitse sietää. ”Kannattaa ajatella, että olet ollut paras hakija työhösi. Siksi ei pitäisi olla mitään väliä sillä, oletko
nuori vai vanha, mies vai nainen.”

Uran alkuvaiheessa Kallio-Nordlundista tuntui usein, että nuorena naisena
hänen täytyi ensin ansaita luottamus
ja osoittaa olevansa saamansa työpaikan arvoinen.
– Päätin hoitaa omat hommani kunnolla ja kohdella muita hyvin. Se on
ollut toimiva ratkaisu.
– Vähättelyä ei kenenkään tarvitse
sietää. Kannattaa ajatella, että olet ollut
paras hakija omaan työhösi. Siksi ei
pitäisi olla mitään väliä sillä, oletko
nuori vai vanha, mies vai nainen.

Omat teot merkitsevät
Vaan mikä on se tekijä, joka saa rikkonaisen lapsuuden jälkeen yhden lannistumaan ja toisen ponnistelemaan sitkeästi kohti parempaa?
Kallio-Nordlund sanoo olleensa aina
taistelija, äärimmäisen päättäväinen ja
omapäinen.
– Olen myös uskonut äitini sanoja.
Hän on aina sanonut, että voit tehdä
mitä vain ja muiden puheista ei tarvitse välittää.
– On totta kai ikävää, että lapsuuteni oli rikkonainen, mutta se on myös
antanut minulle jotain, mitä ilman en
olisi nyt tässä. Hankalat olosuhteet

eivät määritä kenenkään ihmisarvoa.
Omat teot merkitsevät kaikkein eniten.
Kallio-Nordlund harrastaa kilpanyrkkeilyä. Siinä ratkaisee eniten korvien väli.
– Minua ei haittaa, jos tulee mustelmia tai pikkuisen verta nenästä. Jos
tulee turpaan, on noustava saman tien
ylös. Se sopii luonteelleni hyvin.

KUKA
NIINA KALLIO
-NORDLUND, 30
• OTM 2009, VT 2011, HTM
(talousjohtaminen) 2012,
AA 2016,
• eMBA (johtaminen) 2017
• Liikenteen turvallisuusvirasto
Trafi 2012–
• Puoliso Juha Nordlund, lentäjä
rajavartiolaitoksella
• Harrastukset: kilpanyrkkeily
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Onnistu työhaastattelussa
Työhaastatteluun kannattaa
valmistautua hyvin ja ajoissa.
Jos haastattelu jännittää, saat
jännityksen kuriin riittävällä
harjoittelulla.
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U

nelmien työ on käsissäsi: osaamisesi on noteerattu
ja sinut on kutsuttu työhaastatteluun. Nyt tulisi vielä
vakuuttaa haastattelija siitä, että juuri sinä olet oikea
henkilö avoinna olevaan tehtävään. Millä eväillä tässä tilanteessa onnistuisi parhaiten?
Ensinnäkin haastatteluun kannattaa valmistautua hyvin.
Tutustu työtä tarjoavaan organisaatioon verkossa. Mikäli
haastattelijoiden nimet ovat tiedossasi, poimi hyödyllistä
taustatietoa heidän LinkedIn-profiileistaan.
– Mitä paremmin tunnet organisaation, sitä vakuuttavampi olet työhaastattelussa, UP Partners Oy:n uravalmentaja Susan Calonius sanoo.

teksti KATI JALAGIN | kuvitus VÄINÖ TEITTINEN & ISTOCKPHOTO

Paneudu myös pukeutumiseen. Pukukoodista voi saada
vihiä vaikkapa yrityksen verkkosivuilta.
– Haastatteluun kannattaa pukeutua tehtävän mukaisesti.
Esimerkiksi asianajotoimistoon voi mennä puku tai jakku
puku päällä. On vaikea olla vakuuttava, jos ulkoinen olemus
kertoo jotain muuta.
Pohdi omia vahvuuksiasi ja hyödynnä niitä haastattelu
tilanteessa. Vakuuta haastattelijan esimerkiksi hyvillä esiin
tymis tai vuorovaikutustaidoilla.
Muotoile lisäksi oma hissipuheesi valmiiksi. Siinä kerrot,
kuka olet ja mihin ongelmiin tuot ratkaisut.
On hyvä muistaa, että avoinna oleviin tehtäviin haetaan
usein ”yliihmisiä”. Kaikkia osaamisia ja kriteereitä ei tar
vitse täyttää. Tuo haastattelussa esille oma ydinosaamisesi,
jota tarvitaan erityisesti kyseisessä tehtävässä.

Laita jännitys kuriin
Jos haastattelu jännittää, on siihen valmistautuminen erityi
sen tärkeää. Haastattelutilannetta kannattaa harjoitella etukä
teen esimerkiksi miettimällä vastauksia tyypillisimpiin työ
haastattelukysymyksiin, joita löytyy vaikkapa googlaamalla
verkosta. Tarvittaessa haastatteluun voi ottaa mukaan pape
rin, jossa on muistiinpanoja.
Mielikuvaharjoitusten avulla voi pohtia erilaisia mahdolli
sia haastattelussa esiin tulevia tilanteita ja kuinka niihin rea
goi. Tee mielikuvaharjoitukset myönteisesti ja aseta tavoit
teeksi, että onnistut haastattelussa.
– Yhtenä keinona voi seisoa peilin edessä ja harjoitella vas
tauksia ääneen. Kun haastatteluun on valmistautunut hyvin
ja vastauksia on miettinyt etukäteen, yllätyksiä ei tule eteen.
Yllättävät kysymykset ja tilanteet saattavat usein lisätä jän
nitystä haastattelutilanteessa.
– Erilaisten mindfullnessharjoitteiden lisäksi haastatte
lua edeltävä kova fyysinen suoritus voi lievittää jännitystä.

Ota haastattelutilanne haltuusi
Haastattelutilanteessa vakuutat selkeällä ja asiallisella
puheella. Tärkeintä on kuunnella, mitä kysytään ja vastata
esitettyyn kysymykseen. Pidä vastaukset mahdollisimman
tiiviinä ja lyhyinä. Esitä itse aktiivisesti kysymyksiä haas
tattelijalle.
– Haastattelussa ei tarvitse teititellä ja vahvaa murretta ei
tarvitse peitellä.
Sanallisen viestinnän lisäksi vakuutat hallitulla sanatto
malla viestinnällä, johon luetaan esimerkiksi eleet, ilmeet,
katsekontakti ja kehon liikehdintä.
– Kun kohtaat haastattelijan ja kättelet häntä, ota kunnon
ote kädestä ja katso silmiin. Kiinnitä huomiota kävelyyn ja

ryhtiin ja pidä katsekontaktia yllä keskustelun ajan. Kiinnitä
huomiota siihen, ettet heiluta käsiäsi liikaa tai näprää hiuk
sia tai sormusta. Jos haastattelutilanne hermostuttaa, kädet
voi pitää esimerkiksi ristissä.
Jos haastattelussa on mukana useita haastattelijoita, on
hyvä huomoida heistä jokainen puhumalla kaikille ja katso
malla heitä vuorotellen.
– Voit aivan hyvin todeta myös haastattelijalle, että ”haas
tattelu jännittää minua paljon, koska tämä työ on minulle
tärkeä ja haluan sen”.

Pyydä palautetta
Älä lannistu, jos et saakaan työpaikkaa.
– Ota rekrytoijaan rohkeasti yhteyttä puhelimitse ja kysy,
voisitko saada häneltä palautetta siitä, mikä meni pieleen.
Palautteen avulla kehityt työnhaussa.
Yrityksiin ei haeta aina parasta ja osaavinta henkilöä vaan
juuri kyseiseen työtiimiin sopivinta osaajaa.
– Jos et tule valituksi tehtävään, se ei tarkoita, ettei sinusta
olisi siihen. Ota tapahtuneesta opiksi ja lähde rohkeasti val
mistautumaan seuraavaan haastatteluun.
Lakimiesliitto tarjoaa jäsenilleen henkilökohtaista
sparrausta oman työhakemuksen, CV:n sekä LinkedIn-profiilin luomiseen ja parantamiseen omakustannehinnalla.
Varaa aika: urapalvelut.fi/lakimiesliitto.

Viisi vinkkiä
työhaastatteluun
1.
2.
3.
4.
5.

Valmistele kunnollinen hissipuhe.
Tutustu kunnolla siihen organisaatioon,
johon olet menossa haastatteluun.
Valmistaudu erilaisiin haastattelukysymyksiin
ja harjoittele tyypillisiin kysymyksiin
vastaamista.
Pukeudu työpaikan vaatekoodin mukaisesti
Huomioi rekrytoija haastattelutilanteessa:
ole varma eleissäsi, katso silmiin ja keskity
sinulle esitettyihin kysymyksiin.

Vinkit antoi uravalmentaja Susan Calonius.
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Työaikalakiesitys
kaipaa täsmentämistä
Uuteen työaikalakiin liittyvää selvitystä laatinut työryhmä
ei löytänyt yhteistä säveltä. Akava ja Lakimiesliitto kiittävät uuden lain
perusrunkoa, mutta kaipaavat esitykseen täsmennyksiä.

T

yö- ja elinkeinoministeriö
asetti kolmikantaisen työryhmän valmistelemaan
selvitystä työaikalain kokonaisuudistuksesta vuosi sitten kesällä.
Työryhmä jätti esityksensä kesäkuun
lopussa. Vaikka selvitys valmistui sovitusti, työryhmä ei päässyt yksimielisyyteen kaikista lain linjauksista.
Työryhmän jäseninä olleet työmarkkinajärjestöjen edustajat jättivät mietintöön eriävät mielipiteensä.
Työministeri Jari Lindström on julkisuudessa harmitellut kovaan ääneen,
kun kompromissiratkaisua ei löytynyt.
Akavan edustajana työryhmässä toiminut Tradenomiliitto TRALin johtava lakimies Esa Schön suhtautuu
asiaan maltillisemmin. Hänen mielestään työryhmä oli suurissa linjoissa
varsin yksimielinen ja selvityksen keskeiset kohdat olivat pitkälti myös Akavan asettamien tavoitteiden mukaisia.
– Meidän näkökulmastamme on
hyvä, jos työaikalain soveltamisala laajenee selvityksen mukaisesti. Tämä tarkoittaisi sitä, että yhä useammat henkilöt tulisivat työaikasääntelyn piiriin.
Myös työajan määritelmä laajenisi, ja
muualla kuin kiinteällä työpaikalla tehtävä työ voitaisiin aikaisempaa parem-
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min laskea työajaksi. Hyvää on myös
työaikalakiin kaavailtu joustavuus.
Muun muassa mahdollisuudet liukuvan ja joustotyöajan sekä työaikapankkien käyttöön paranisivat, Schön sanoo.

Yksityiskohdissa
paljon viilaamista
Kaikkiin selvityksen yksityiskohtiin
Akava ei kuitenkaan ole tyytyväinen.
Siksi keskusjärjestö jätti esitykseen eriävän mielipiteensä.
– Lain soveltamisaloja ei ole määritelty ja perusteltu riittävän tarkasti.
Myös matka-aikaan liittyvä kysymys
mietityttää. Näkemyksemme mukaan
selvityksessä mainittu ehdotus säännöllisen työajan ulkopuolella tapahtuvasta matkustamisesta ei huomioi
riittävästi matkustamisen tuomaa
rasitusta työntekijälle. Yksi selvityksen ongelmallisista yksityiskohdista liittyy kotivarallaoloon
ja siihen kuuluvan 50 prosentin
työkorvauksen poistamiseen.
Tällä olisi suuri merkitys tiettyjen ammattiryhmien, kuten poliisien, ansioihin, Schön kertoo.
Selvityksen julkistamisen jälkeen
osapuolten näkemyserot ovat osoittautuneet suuriksi, mikä on yllättänyt

jopa Schönin. Silti hän uskoo työaikalain läpimenoon.
– Toivon, että laki etenisi suotuisasti.
Paketti sisältää paljon sellaisia hyviä
elementtejä, jotka huomioivat nykyistä
lakia paremmin työelämässä tapahtuneet muutokset ja asiantuntijatyön vaatimukset. Vaikka uusi laki menisi läpi
selvityksen kaltaisena, ilman Akavan
toivomia tärkeitä tarkennuksia, suunta
olisi kohti parempaa, Schön pohtii.

”Pelkkä erityisasiantuntemus ja sen
käyttäminen työssä ei saa eikä voi
olla kriteeri työntekijän rajaamiseksi
työaikalain ulkopuolelle.”
Soveltamisala
kynnyskysymys
Lakimiesliiton edunvalvontayksikön
johtaja Taru Turusen mukaan liitto
pitää työaikalainsäädännön uudistamista hyvänä ja tarpeellisena asiana.
Schönin tavoin Turunen näkee esityksessä puutteita. Monet esityksen kohdat vaatisivat seikkaperäistä täsmentämistä. Turunen uskoo, että osasyynä
puutteisiin on liian tiukka aikataulu.
– Voimassa olevan työaikalain
soveltamisala ja siihen tehdyt poikkeukset vaativat asiantuntijatyön
näkökulmasta täsmennystä ja selkiyttämistä. Lakiesityksen luonnoksessa
soveltamisalasäännöstä on hämärretty
entisestään, Turunen harmittelee.
Turusen mielestä selvityksessä on
hyvää se, että työaikalakia on ehdotettu yleislaiksi, jota sovellettaisiin
niin työ- kuin virkasuhteessa tehtävään työhön. Turunen kuitenkin kritisoi Schönin tavoin soveltamisalojen
ja niitä koskevien rajausten puutteellista kirjaamista. Lakimiesliiton näkökulmasta juuri soveltamisalaan liittyvät kysymykset ovat lakiuudistuksen
keskiössä.
– Soveltamisalapoikkeukseksi on
selvityksessä kirjattu työ, jossa työntekijän itsenäisen aseman tai työtehtävien luonteen perusteella työaikaa ei
mitata tai määritellä ennalta ja työntekijä voi itse päättää työajastaan. Jos
tällaiseksi katsottaisiin esimerkiksi
oikeudenkäynteihin osallistuvan lakimiehen ja asianajajan työ, niin silloin
oltaisiin täysin hakoteillä. Kyseistä
työtä tekevät eivät kuitenkaan voi vai-

kuttaa siihen, kuinka kauan, missä ja
milloin hänen on oltava paikalla esimerkiksi tuomioistuimessa hoitamassa tehtäviään, Turunen sanoo.
Turusen mielestä selvityksessä mainitut soveltamisalan rajoituskriteerit ja niihin liittyvät perustelut ovat
sanamuodoltaan väljiä, tulkinnanvaraisia, epämääräisiä ja ongelmallisia tarkasteltaessa tieto- ja asiantuntijatyötä, jota esimerkiksi lakimiehet
niin yksityisellä kuin julkisella sektorilla tekevät. Hänen mielestään pelkkä
erityisasiantuntemus ja sen käyttäminen työssä ei saa eikä voi olla kriteeri
työntekijän rajaamiseksi työaikalain
ulkopuolelle. Asiantuntijatyössä työn
tulee selkeästi kuulua työaikalain piiriin, koska työaika määräytyy työnantajan valvottavissa olevien työtehtävien perusteella.
Soveltamisalaan liittyvien kysymysten ohessa Turunen kaipaa täsmennyksiä muun muassa joustotyötä
koskeviin kysymyksiin sekä siihen,
milloin matka-aika voidaan laskea
työajaksi. Hän muistuttaa myös lain
valvomisen tärkeydestä.
– Merkittäviä muutoksia työaikalain valvontaan ei työaikalakiesityksessä ole kirjattu. Tutkimukset
osoittavat, että muun muassa asiantuntijatyötä tekevien henkilöiden työajat joustavat ja osin ylittävät voimassa
olevan lainsäädännön rajat. Työaikalain uudistuksessa on varmistettava
lain toteutumisen valvonta ja taattava
viranomaisille riittävät resurssit puuttua rikkomuksiin ja antaa tarvittavaa
ohjeistusta.

Lakimiesliiton
tavoitteet
uudelle
työaikalaille
• Kaikki työntekijät saman
työaikalain piiriin. Näin
varmistetaan lain yksiselitteinen tulkinta ja
ehkäistään eri lakien
soveltamisvaikeudet sekä
työntekijöiden eriarvoinen
kohtelu.
Laissa voi olla erilaisia
säännöksiä
eri henkilöstöryhmille.
• Työajaksi laskettava aika, jonka
työntekijä on työnantajan
käytettävissä (esim. työssä
tapahtuvaan matkustamiseen
käytetty aika). Lakia
sovellettava myös työpaikan
ulkopuolella tehtävään työhön.
• Itsenäisen tehtävän
määritelmää selkiytettävä.
Erityisasiantuntemusta
vaativa työ ei mahdollista
automaattisesti johtamiseen
rinnastettavaa itsenäisyyttä.
• Lakiin saatava säännökset
työaikapankista ja liukuvasta
työajasta.
• Lain säännöksistä
poikkeava sopiminen olisi
mahdollista pääsääntöisesti
vain valtakunnallisille
työmarkkinajärjestöille.
• Lakiin kirjattava sanktiot
lainsäädännön rikkomisesta.
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LAKIMIESVAIKUTTAMISTA
akavalaisessa kentässä
Vuoden 2013 alussa toimintansa aloittaneet Akavan alueverkostot
korvasivat aiemmat aluetoimikunnat. Historian toiset
aluejohtoryhmät ja liittojen verkostot aloittivat nelivuotiskautensa
tämän vuoden tammikuussa. Mitä vaikuttaminen alueverkostoissa
tarkoittaa ja miten se tapahtuu?

A

kavan alueorganisaatio muutti muotoaan
neljä vuotta sitten, kun
alueverkostot aloittivat
toimintansa 1.1.2013.
Alueverkostojen runkona ovat aluejohtoryhmät ja näiden tukena liittojen
verkostot. Aikaisempaa aluetoimikuntiin rakentuvaa organisaatiota haluttiin kehittää vapaammaksi ja mukautuvammaksi verkostorakenteeksi.
Samalla pyrittiin siirtymään aluetoiminnasta enemmän aluevaikuttamisen suuntaan.
Vuoden 2017 alussa aloittivat toimintansa historian toiset aluejohtoryhmät ja liittojen verkostot, joilla on
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jo tukenaan edellisen nelivuotiskauden
kokemukset.

Liittojen valitsemat
luottamushenkilöt
Akavan alueorganisaatio koostuu 15:stä pitkälti maakuntapohjaisesta alueesta, joille on nimetty omat
aluejohtoryhmät ja liittojen verkostot. Aluejohtoryhmät koostuvat 6–10
jäsenest ja niillä on vetovastuu alueverkoston toiminnassa. Niiden pääasiallisena tehtävänä on viedä Akavan strategiaa aluetasolle. Aluejohtoryhmillä
on viisi erillistä vastuualuetta: koulutus, työelämä, maakunta- ja soteuudistus sekä alueiden elinvoima.

Liittojen verkostoissa jokaisella Akavan jäsenliitolla on puolestaan oikeus
yhteen paikkaan. Liittojen verkosto on
rakenteeltaan löyhempi koostuen noin
20 jäsenestä ja sen tarkoituksena on
toimia muun muassa tiedonvälittäjänä
liittojen ja aluejohtoryhmän välillä
sekä osallistua aluejohtoryhmän johdolla erilaisten hankkeiden suunnittelemiseen ja toteuttamiseen. Sekä aluejohtoryhmän että liittojen verkoston
jäsenet ovat liittojensa valitsemia luottamushenkilöitä.
Aluejohtoryhmissä on Lakimiesliiton edustus Etelä-Pohjanmaalla
(Petteri Pitkäkoski), Keski-Suomessa
(Nina Saarnikoivu), Pirkanmaalla

(Antero Rytkölä), Pohjanmaalla
(Petra Sund-Norrgård), Pohjois-Karjalassa (Esa Kärnä) ja Uudellamaalla
(Otso Nykänen). Liittojen verkostoissa on lisäksi Lakimiesliiton edustus Etelä-Savossa (Pia Mäenpää),
Hämeessä (Sari Lindberg), KaakkoisSuomessa (Heikki Spoof), Lapissa
(Pasi Oikkonen), Pohjois-Pohjanmaalla (Erkki Nykänen), PohjoisSavossa (Hanna Martikainen) ja Varsinais-Suomessa (Minnimari Saari).
Lakimiesliitolla on siis varsin kattava
edustus Akavan alueverkostossa.

Mitä Akavan
alueverkostot tekevät?
Kullakin alueella järjestetään erilaisia jäsentilaisuuksia, joiden aiheet liittyvät Akavan tavoitteisiin. Näitä ovat
vuoden 2017 aikana muun muassa
kunta- ja maakuntavaalit, maakuntaja sote-uudistus, TE- ja yrityspalvelut,
koulutukseen liittyvät kysymykset, työaikalaki, työhyvinvointi sekä korkeakoulutettujen työllisyystilanteeseen
vaikuttaminen. Samaiset aiheet ovat
myös aluevaikuttamisen teemoja.
Aluevaikuttaminen rakentuu pitkälti
edustuksiin alueellisissa organisaatioissa. Esimerkiksi Akava Uudenmaan
alueella tällaisia edustuksia ovat muun
muassa Uudenmaan ELY-keskuksen
neuvottelukunnassa, Uudenmaan ELYkeskuksen maahanmuuttoasiain toimikunnassa, Etelä-Suomen ETNO:ssa,
Uudenmaan maakuntaliiton yhteistyöryhmässä (MYR), Uudenmaan TYneuvottelukunnassa ja Uudenmaan
PSKJ-yhteistyöryhmässä. Lisäksi alueorganisaatiojäsenyys avaa helpommin
keskusteluyhteyden esimerkiksi korkeakoululaitoksen edustajiin tai vaikka
poliittisiin päättäjäiin.
Vaikuttamismahdollisuudet riippuvat pitkälti tehtävään valitun edustajan
omista kyvyistä ja yhteistyömahdollisuuksista. Parhaimmillaan edustusten kautta voi todellakin vaikuttaa

asioihin ja huonoimmillaan edustukset voivat jäädä lähinnä jo päätettyjen
asioiden kuulemiseen kahvikupposen kera. Mikäli omaa lobbarin taipumuksia, tarjoaa edustuspaikka oivalliset mahdolliset vaikuttaa merkittäviin
asioihin. Kysymys on edunvalvontakentässä tapahtuvasta poliittisesta vaikuttamisesta.

Aluehallintouudistus
muuttanee toimintaa
Entä tulevaisuus? Valmisteilla ollut ja
monia käänteitä kokenut aluehallintouudistus muuttaa todennäköisesti
hyvinkin merkittävästi mahdollisuuksia osallistua alueellisten edustuselinten toimintaan. Tämä johtuu jo
siitä, että aluehallintouudistuksen seu-

rauksena valtio-organisaatioiden AVI
ja ELY sekä maakuntaliittojen toimet
yhdistetään osittain. Tällöin aiemmat
edustuselimet lakkautetaan ja uusiin
organisaatioihin mahdollisesti perustetaan vastaavat. Tai sitten ei.
Onko työmarkkinajärjestöillä mahdollisuutta kuulua näihin uusiin edustuselimiin, onkin jo toinen juttu. Voi
olla, että työmarkkinajärjestöjen ääni
kuuluu tulevaisuudessakin, mutta
mahdollista on myös edustusten muuttuminen poliittisin perustein määräytyviksi. Aika näyttää.
Kirjoittaja AA Otso Nykänen on
Lakimiesliiton yksityissektorin
valiokunnan jäsen, Uudenmaan
alueasiamies ja Akava Uudenmaan
AJR:n varapuheenjohtaja.
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PYKÄLÖIDEN

Professori Tuulikki Mikkola:

Kansainväliset
sarja-avioliitot ovat
lakimiehen ilo ja riesa
teksti ja kuva ARI MÖLSÄ

PROFESSORI TUULIKKI MIKKOLA

tunnetaan uutterana ja tuotteliaana
tutkijana sekä lakimiesten täydennys
kouluttajana. Mikkolan leipälajeja ovat
perhe ja perintöoikeus sekä kansain
välinen yksityisoikeus ja oikeusvertailu.
– Moukan tuurilla tässä on liikkeelle
lähdetty, Mikkola naurahtaa.
– Ensimmäisen oikeustieteen toh
torikoulun hakuilmoitus postitettiin
minulle lapsuudenkotiini Kangasalle.
Itse olin samaan aikaan Englannissa
lisensiaatintyötä kirjoittamassa.
– No, tarmokas isäni auttaa aina.
Hän kävi kysymässä Kangasalan tun
netuimmalta oikeustieteilijältä Aulis
Aarniolta, kannattaako tohtorikou
lua harkita ja kirjoitti minun laatimani
hakemuksen puhtaaksi Yhtyneiden
Paperitehtaiden kirjoituskoneella. Isäni
ei hallitse englantia, ja jokaiseen eng
lanninkieliseen sanaan jäi virhe. Pää
sin silti haastattelun jälkeen sisään, ja
muutin Helsinkiin.

Pykälöikäämme.

1. LUKU
JURISTIKSI AJAUTUMISESTA
1 §. Lapsuuden unelma. Kun olin

tosi pieni, minusta piti tuleman joko
missi tai presidentti.
2 §. Valaistuminen. Aluksi pyrin ja
pääsin yliopistoon lukemaan maantie
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toa, biologiaa ja geologiaa. Sitten hoksa
sin, että enhän minä aina jouda tropiik
kiin tutkimus ja vaellusretkille.
Lopulta, kuukautta ennen pääsy
koetta, se napsahti: Lakia lukemaan.
Saan päättää vasta myöhemmin, mitä
teen isona.
Lain lukeminen oli kivaa ja tuntui
luonnistuvan minulta verraten helposti.
Sain hyviä arvosanoja nopeassa tahdissa.
Ainoa tentti, jonka reputin, oli perhe ja
jäämistöoikeus.

2. LUKU
LAKIMIEHISTÄ ELIÖLAJINA
1 §. Taitava juristi. Etevä juristi tuntee
rajansa, tunnistaa osaamattomuutensa ja
on nöyrä niiden tosiasioiden edessä.
2 §. Tomppeli juristi. Ylimielisyys

sekä ihmisiä että juridiikkaa kohtaan on
liian yleistä. Se on vaarallista. Siinä pela
taan toisten ihmisten elämällä ja rahoilla.
3. LUKU
ASIANAJOTOIMISTOJURISTIN
TYÖSTÄ
1 §. Hohdokkainta. Ovathan ne

parhaat tyypit kovia tyyppejä sielläkin.
Asenne, asioiden hahmotuskyky – se oli
hienoa seurattavaa.
2 §. Hikisintä. Raha ratkaisi, ja sille
joskus oikeuskin hävisi. Lisäksi siinä

työssä siteerattiin muita. Halusin eteen
päin tilanteeseen, jossa muut siteeraa
vat minua.

4. LUKU
PROFESSORIN TYÖSTÄ
1 §. Antoisinta. Luovuus, itsenäisyys,

kirjojen kirjoittaminen, opiskelijoiden
sparraaminen.
Nyt saan keskittyä pelkkään juridiik
kaan koko sielullani miettimättä sitä,
kenen tilille siitä kilahtaa rahaa. Voin
ihan oikeasti miettiä, mikä kulloinkin
on puhtaasti oikeuden mukaista.
2 §. Ankeinta. Olen liian heikko kan
tamaan kaikkia tarvitsemiani kirjoja.
Juristit kirjoittavat liian paksuja ja pai
navia kirjoja. Kaikki ei, ikävä kyllä, vielä
ole pilvessä.

5. LUKU
SUOMEN LAINSÄÄDÄNNÖSTÄ
1 §. Kiva laki. Pettäisin itseäni, jos en

vastaisi että avioliittolaki. Avioliittolain
2 §: Hyvän suhteen malli, luottamus ja
lojaliteetti. On toimittava yhdessä per
heen yhteiseksi hyväksi.
2 §. Kamala laki. Kaikki sellaiset lait,
joiden rikkomista ihmiset eivät sen suu
remmin sure ja paheksu. Ne rapautta
vat yleistä kunnioitusta oikeusjärjestystä
kohtaan.

PYKÄLÖIDEN
3 §. Paras juoma. Vesi, koska siitä

saa keitetyksi kahvia.

4 §. Kaunein kukka. Se, joka kunakin

vuonna saadaan lapselta äitienpäivänä.
5

§.

Väri

ylitse

muiden.

Vuodenaikakysymys. Kesällä ruskea,
talvella valkoinen, syksyllä oranssi ja
keväällä keltavihreä.
6 §. Rakkain romaani. Eleanor
H. Porter: Iloinen tyttö. Tyttökirjojen
lyömätön klassikko.
7 §. Esikuva. Sotiemme sankarit.
8 §. Elämän tarkoitus. Onnellisuus.
Mielekäs elämä.
9 §. Lempilausahdus. ”Autuaita ovat
ne, jotka osaavat nauraa itselleen, koska
heiltä ei tule hupia puuttumaan.” (Aino
Suhola)
Sarja-avioitujat ovat kansainvälistä yksityisoikeutta harrastavan juristin painajainen.
Puolisoita, lapsia ja ehkä vähän rahaakin on siunaantunut ympäri maailmaa, ja kaikki
paperiasiat on jätetty rempalleen. Ja sitten he lopulta palaavat Suomeen kuolemaan.

KUKA
TUULIKKI MIKKOLA

6. LUKU
PERHE- JA
PERINTÖOIKEUDESTA
1 §. Hyvät trendit. Perus- ja ihmis-

oikeuksien arvon nouseminen. Niitä
pidettiin käytännön asianajossa ihan
huuhaana vielä 15 vuotta sitten.
2 §. Huonot trendit. Ylisääntely,
sääntelyn monimutkaistuminen. Esimerkiksi EU:n perintöasetus on tosi
pitkä ja vaikeaselkoinen. Olen hyvin
skeptinen näiden EU-juttujen käytännön toimivuutta kohtaan. Liian monta
kokkia ollut keittämässä samaa soppaa.
7. LUKU
KANSAINVÄLISESTÄ
YKSITYISOIKEUDESTA JA
OIKEUSVERTAILUSTA
1 §. Kummallisinta. Perinteen ja

arvostuksen puute. Kun itse kirjoittelin
oikeusvertailun alaan kuuluvaa väitöskirjaani, jotkut luonnehtivat sitä kutakuinkin nollatutkimukseksi. EU-oikeus
kuulemma tulee ja aineellinen oikeus
yhdistyy tehden lainvalinnasta ja oikeusvertailusta kummastakin hyödytöntä.

Miten kävi? Höpön pöpö vaan niille
puheille – edelleen. Kansainvälinen yksityisoikeus on lähtökohdiltaan kansallista
oikeutta ja oikeusvertailusta on tullut
metodi, joka jokaisen juristin tulisi hallita siitä riippumatta, missä tekee töitä.
2 §. Kiehtovinta. Ulkomaat ovat haastavia ja vaarallisia erilaisuudessaan. Myös
juridisesti.
8. LUKU
OMASTA URASTA
1 §. Makein voitto. Tohtoroitumi-

nen…ei. Kyllä se on nykyinen työni
Turun yliopistossa. Ajoitus oli sen suhteen täydellinen.
2 §. Karvain takaisku. Ei angstia.
Takaiskut ovat tarpeellisia, jopa terveellisiä. Pysyy nöyränä ja oppii aina jotain.

• s. 1971, Kangasala
• OTK 1993, OTT 1999, LY
• HY KATTI, tutkija 1994–1999
• LY, mvs perhe- ja jäämistöoikeuden
professori 1999–2000
• HY, tutkijatohtori 2000–2002,
tutkija 2008
• AAtalo ANPR Oy, lakimies 2002–2004
• LY, mvs esineoikeuden professori
2005–2007; kansainvälisen
yksityisoikeuden ja oikeusvertailun
professori 2009–2015; perhe-,
persoonallisuus- ja jäämistöoikeuden vastuuopettaja 2014–2015
• TY, kansainvälisen yksityisoikeuden
ja perheoikeuden professori 2016–
• Dosentuurit: HY 2005, LY 2006,
TY 2007

PIENET SUURET ASIAT

• Useita tieteellisiä teoksia ja
artikkeleita, mm: Oikeudellisen
tiedon yhtenevyys ja sen esteet
(1999), Trust (2003), Kansainvälinen
avioliitto- ja jäämistöoikeus (2004),
Yhteisomistus (2008, 2017)

1 §. Mielimauste. Auran punainen

• Perhe: aviomies ja poika

2 §. Herkkuruoka. Savustettu siika ja

• Harrastukset: juokseminen,
tennis, lentopallo, pianonsoitto

9. LUKU

sinappi.
siikli.
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Djurens väl
Vetenskapliga framsteg samt kunskapen om djurens
fysiologi och beteende har ökat behovet av en förnyelse av
djurskyddslagen. Även för att bättre överensstämma med
EU-normerna och Finlands grundlag är tiden nu inne för en
reform. Den nya lagen beräknas träda i kraft 2019.

M

oderniseringen av
djurskyddslagen
har låtit vänta på
sig. Den tidigare
lagen härrör från
1996 och motsvarar inte längre dagens behov och krav.
Beredningen av det nya lagförslaget
har pågått sedan juni 2010 med både
utredningar och förfrågningar till producenter, medborgare och olika intressentgrupper. I höst ska lagutkastet på
utlåtanderunda och sedan vidare till
riksdagen för behandling 2018. Den
nya lagen väntas träda i kraft 2019.

Målsättningar
Syftet med lagreformen är att skapa
klarhet i djurskyddsregleringen både
språkligt och innehållsmässigt. Lagen
ska motsvara grundlagen, uppfylla
EU-lagstiftningens normer i den nationella lagstiftningen, effektivera över-
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vakningen och, i fråga om produktionsdjur, inte orimligt belasta den
enskilda lantbrukaren ekonomiskt.
Men först och främst ska lagen trygga
djurens välbefinnande.
Enligt Jord- och skogsbrukministeriet föreslår man också ett nytt namn
på lagen – man talar inte längre om
djurskyddslagen eftersom avsikten med
lagen inte enbart är att skydda djuret
från smärta och lidande. Lagen ska
befrämja djurens välbefinnande, ta
hänsyn till och öka respekten för djuret och dessutom gälla alla djur – både
produktions-, sällskaps- och vilda djur.
Den nya lagen föreslås heta Laki eläinten hyvinvoinnista (ung. Lagen om djurens välbefinnande.
I motiveringarna nämns ordet egenvärde. Djuret har ett värde i sig själv,
men samtidigt kan det vara människan
till nytta, förutsatt att människan tar
väl hand om djuret. Djurets juridiska

ställning kommer dock inte att ändras,
det räknas fortfarande som egendom.

Människans ansvar
Enligt det nya lagförslaget får djurets hälsa inte utsättas för onödig fara.
Människan ska också se till att beteendemässiga behov, angående till
exempel vila, föda, rörelse och socialt
umgänge, ska tillfredsställas.
Ansvarsfrågan är framträdande i det
nya lagförslaget. Vi bär alla ett ansvar
för våra djur oavsett om det är frågan
om produktions- eller sällskapsdjur.
Föräldrarna är övervakningsskyldiga
när djuret handskas av barn under 15
år och djur ska inte heller överlåtas i
permanent ägo till barn under 16 år.
Lagförslaget tar också upp djurskyddsmyndighetens plikt att ge råd
och vägledning och vid behov vidta

Inte bara skydd,
utan också
respekt och
välbefinnande.

åtgärder i frågor som berör djurets
välmående.
En nyhet i utkastet är en så kallad
positivlista över exakt vilka vilda djurarter man ska få hålla för visst ändamål. Tanken bakom listan är att djurarten i fråga ska kunna garanteras
lämpliga levnadsförhållanden. Lagförslaget tar upp arter som kan hållas som
produktions- eller cirkusdjur. Djur
som får hållas som sällskapsdjur kommer att räknas upp på förordningsnivå.

Djurhållning och hantering
Lagförslaget indelar djurhållningsplatserna i permanenta eller tillfälliga utrymmen. En tillfällig plats, till
exempel slakteriets ladugård eller en
plats där man håller djuret under städning av permanent utrymme, har inte
lika stränga föreskrifter som de per-

manenta. Vissa behov ska alltid tillgodoses: tillgång till vatten, meningsfull
sysselsättning och trygghet över lag.
Lagen kommer dock inte att förutsätta
kontinuerlig tillgång av vatten, vilket
kritiserats av flera djurskyddsorganisationer.
Hittills har regionförvaltningsverket
ansvarat för djurskyddsövervakningen
i Finland och delegerat uppgiften till
länsveterinärerna. I fortsättningen
kommer övervakningen att skötas av
landskapet.
Artikeln baserar sig på Jord- och
skogsbruksministeriets presskonferens som arrangerades i Helsingfors i
juni. Du kan ta del av presskonferensen via webbcasten på adressen:
videonet.fi/web/mmm/20170607/
Artikkeli löytyy suomeksi
verkkolehdestä
www.lakimiesuutiset.fi

Från förslag till lag?
Plock ur lagutkastet:
• dräktighetsburar för suggor förbjuds med en övergångstid på 15 år,
för nya svingårdar gäller förbudet omedelbart.
• grisningsburar förbjuds inte, men stöd för fri grisning planeras.
• existerande båsladugårdar förbjuds ej. Investeringsstöd kommer inte
att beviljas för nya båsladugårdar, dock för renovering av gamla.
• uppfödning av tjurar bundna i bås förbjuds med en övergångstid
på 5 år.
• hästhållning i spilta förbjuds med en övergångsperiod på 5 år.
• att åsamka smärta till djuret tillåts endast om det är nödvändigt
för djurets välmående (vård, operationer), smärtlindring är dock
obligatorisk.
• bedövning före avlivning, även i frågan om religiös slakt.
• förbud mot tvångsmatning och tvångsvattning.
• redskap, apparater och ämnen bör vara ändamålsenliga. El- och
stackelhalsband förbjuds.
• förbjudet att permanent överlåta ett djur till ett barn under 16 år utan
vårdnadshavares tillåtelse.
• avel ska eftersträva friska och livskraftiga djur.
• hittedjurstransporten en del av landskapets skyldigheter.
• hittedjurens förvaringstid förkortas från 15 till 10 dagar.
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Lakimiesliiton seniorit ovat tehneet
retkiä myös Karjalankannakselle ja
Viipuriin. Sinne Sakari Sippola veisi
toimikunnan mielellään uudelleenkin.

Senioritoimintaa
jo 20 vuoden ajan
Lakimiesliiton senioritoimikunta täyttää tänä
vuonna 20 vuotta. Koko tämän ajan toimikuntaa
on vetänyt hallintoneuvos Sakari Sippola, joka
iloitsee eläkeläisten aktiivisuuden kasvusta.

H

allintoneuvos Sakari
Sippola jos kuka tuntee Suomen Lakimiesliiton useiden vuosikymmenien ajalta. Sippola toimi liiton
arvostettuna puheenjohtajana vuo-
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sina 1989–1995, ja jäätyään eläkkeelle
Sippolasta tuntui luontevalta lähteä
yhdessä muiden kanssa perustamaan
senioritoimikuntaa.
– Eläkkeelle jäätyäni menin ensin
mukaan Eteläpohjalaisten senio-

reiden toimintaan ja ryhdyin siellä
puheenjohtajaksi. Aika nopeasti
heräsi keskustelua siitä, että lakimiehille muodostettaisiin omaakin
toimintaa.
Ensin oli mietittävä, perustetaanko
senioreille oma yhdistys, mutta
lopulta päädyttiin pysymään Lakimiesliiton kyljessä.
– Tämä on osoittautunut viisaaksi
ratkaisuksi. Toimikunta saa liitolta
taloudellista tukea esimerkiksi retkiä ja tutustumiskäyntejä varten

teksti NINA BJÖRKLUND | kuva TOMMI TUOMI

”Ihmiset
ovat halukkaita
osallistumaan
ja lähtemään
mukaan
toimintaan.”
sekä apua toimikunnan sihteeri- ja
toimistotöissä. Yhteistyö on sujunut
erittäin hyvin, Sippola kiittelee.

Eri ammattiryhmät
mukaan
Senioritoimikunnan ensimmäiseen
kokoukseen saapui noin 80 lakimiessenioria, joiden joukossa oli muun
muassa moninkertainen ministeri
Esko Rekola. Pyynnöstä toimikunnan
puheenjohtajana aloitti työryhmässä
toiminut Sippola.
– Alusta saakka olemme toivoneet toimintaan mukaan senioreita
eri ammattiryhmistä, niin valtion ja
kuntien palveluksessa olleita kuin yksityisen sektorin ammattilaisia. Tässä
olemme onnistuneet mielestäni erittäin hyvin, Sippola sanoo.

Toimikunnan tehtäviin katsottiin
alusta asti kuuluvan muun muassa
edunvalvonta.
– Sehän oli oikeastaan oma leipälajini. Joissakin kokouksissa nostettiinkin eläkekysymyksiä esiin – toki näin
tehdään edelleenkin jossain määrin
ja asioista viestitään liitolle. Pääasiassa edunvalvonta-asioita käsitellään
työryhmässä, ei niinkään senioreiden yhteisissä tapaamisissa, Sippola
valottaa.

Luonteva
keskusteluyhteys
Lakimiesliitossa on noin 1 600 eläkeläisjäsentä. Senioritoiminta on ollut
koko ajan aktiivista, ja toimintamallit ja tapaamisrytmit ovat muotoutuneet vuosien aikana.
– Tapaamme vähintään kerran
keväällä ja kerran syksyllä. Lisäksi
seniorit tekevät keväisin retken johonkin mielenkiintoiseen kohteeseen
Suomessa tai lähimaissa.
Sakari Sippolan mielestä tutustumiskäynnit ovat hyvä tapa tavata
oman alan ammattilaisia. Matkat
antavat uusia näkökulmia, ja niiden
aikana voi keskustella kaikessa rauhassa.
Myös lakimiessenioreiden lounastapaaminen on odotettu hetki.

– Tapaamme lounasaikaan Ostrobotnialla esitelmätilaisuudessa. Nämä
eriaiheiset esitelmät ovat tapaamisten
vetonauloja. Toisaalta moni seniori
kokee pääasiaksi sen, että saamme
kokoontua ja käsitellä keskenämme
ajankohtaisia aiheita.
Sippola on kuitenkin huomannut, että innokas keskustelu tarvitsee
yleensä alustuksen. Puhetta tapaamisissa on onneksi riittänyt mukavasti.
– Puheenjohtajan näkökulmasta on
aina helpottavaa, kun puheenvuoroja
käytetään eikä synny hiljaisuutta, Sippola pohtii.

Juhlavuosi toiminnan
merkeissä
Lakimiesliiton seniorit eivät aio viettää erityistä 20-vuotisjuhlaa, vaan he
jatkavat hyväksi havaitulla tavalla
tapaamalla seuraavallakin kerralla
esitelmän ja kokouksen merkeissä.
Sippola kokee, että senioritoiminnalla on jäsenille suuri merkitys.
– Yhteiskunnassa eläkkeellä olevien
määrä on kasvanut suhteessa aktiiviväestöön ja eläkeläisten kunto ja virkeys ovat parantuneet. Aktiivisuus
onkin jatkuvasti lisääntynyt. Ihmiset
ovat halukkaita osallistumaan ja lähtemään mukaan toimintaan, Sippola
iloitsee.

Lakimiesliiton
senioritoimikunta

Sakari Sippola

• Perustettu vuonna 1997.

• Hallintoneuvos, korkeimman hallintooikeuden oikeusneuvos 1976–1995

• Puheenjohtajana alusta asti Sakari Sippola.
• Kokoaa yhteen eläkkeellä olevat lakimiehet
ja mahdollistaa aktiivisen keskusteluyhteyden
sekä luontevan tavan seurata alati muuttuvaa
lainsäädäntöä.
• Järjestää tilaisuuksia, kokouksia sekä
tutustumiskäyntejä ja retkiä.

• Syntynyt 1925 Kauhavalla

• Lakimiesliiton puheenjohtaja 1989–1995
• Lakimiesliiton senioritoimikunnan
puheenjohtaja 1997–
• Toimii myös Eteläpohjalaiset seniorit ry:n
puheenjohtajana
• Sotaveteraaniliiton valtuuston puheenjohtaja

• Toimintaan voivat osallistua kaikki
eläkkeellä olevat lakimiehet.
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Ella Heinonen
HPP Asianajotoimisto Oy

Merja
Blankenstein
Eversheds
Asianajotoimisto Oy

Kai Salonen
Eversheds
Asianajotoimisto Oy

Sinikka Terho
Eversheds
Asianajotoimisto Oy

Mikko Larvala
Asianajotoimisto
DLA Piper
Finland Oy

Mikko
Luukkonen
Asianajotoimisto
DLA Piper
Finland Oy

Salla Tuominen
Asianajotoimisto
DLA Piper
Finland Oy

Anne Ihalainen
Asianajotoimisto
DLA Piper
Finland Oy

Nimityksiä-palstan tekstit ja värikuvat (valkoisella taustalla) toimitetaan lomakkeella osoitteessa
www.lakimiesuutiset.fi tai sähköpostitse auli.lehtonen@lakimiesliitto.fi
viimeistään
25.9.2017 mennessä.
TÄHÄN TEKSTI VIIME
NUMEROSTA
Julkaistuista kuvista veloitamme käsittelykuluina 35 euroa/kpl. Numero 7/17 ilmestyy 25.10.2017.
Toimitus pidättää oikeuden tekstin muokkaamiseen ja lyhentämiseen tarvittaessa.

HOVIOIKEUDET
Vaasan hovioikeuden hovioikeudenneuvoksiksi
HON Markku Tapio Mäkynen ja
HON Kirsi-Maria Häkkinen 1.7.2017 lukien.
Itä-Suomen hovioikeuden hovioikeudenneuvokseksi
HON Sirpa Maarit Pulkkinen 1.7.2017 lukien.

HALLINTO-OIKEUDET
Vaasan hallinto-oikeuden hallinto-oikeustuomariksi
HaOT Raija Tuulikki Uusi-Niemi 1.10.2017 lukien.
Turun hallinto-oikeuden hallinto-oikeustuomariksi
ma. HaOT, HaO esitt. Eeva Susanna Päivänsäde
1.8.2017 lukien.
Hämeenlinnan hallinto-oikeuden hallinto-oikeustuomareiksi ma. HaOT, OikSiht Mia Johanna Ekman,
ma. HaOT, HaO esitt. Anneli Kaarina Aura ja
ma. HaOT, HaO esitt. Ria Monica Savolainen
1.7.2017 lukien.
Helsingin hallinto-oikeuden hallinto-oikeustuomareiksi
VakOT Mira Maren Koivumaa ja
ma. HaOT, HaO esitt. Sofia Kristiina Laaksonen
1.7.2017 lukien.

Kainuun käräjäoikeuden käräjätuomariksi
KäT, osastonJ. Anne Maria Moilanen 1.8.2017 lukien.
Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeuden käräjätuomariksi
ma. KäT, HO esitt. Sami Juhani Lehtimäki
1.8.2017 lukien.
Itä-Uudenmaan käräjäoikeuden käräjätuomariksi
KäT Caritha Beatrice Aspelin 1.7.2017 lukien.
Pohjanmaan käräjäoikeuden käräjätuomareiksi
KäT Anna-Maria Susanna Lindström ja
HO esitt. Nina Kaarina Träskbäck 1.7.2017 lukien.
Espoon käräjäoikeuden käräjätuomareiksi
KäT Pia Kristina Hansson-Anttonen,
KäT Hilppa-Liisa Piirtola ja
KäT Tuomo Rafael Kare 1.7.2017 lukien.
Päijät-Hämeen käräjäoikeuden käräjätuomariksi
KäT Linda Johanna Harjutsalo 1.9.2017 lukien.
Hyvinkään käräjäoikeuden käräjätuomariksi
ma. KäT, KiS Tea Marja Kangasniemi 1.7.2017 lukien.
Tuusulan käräjäoikeuden käräjätuomariksi
ma. KäT Marjo Hannele Ikäheimonen 1.7.2017 lukien.

KÄRÄJÄOIKEUDET
Etelä-Karjalan käräjäoikeuden käräjätuomariksi
KäT Antti Veikko Petteri Ryynänen 1.8.2017 lukien.

60 | Lakimiesuutiset 6/2017

ERITYISTUOMIOISTUIMET
Vakuutusoikeuden vakuutusoikeustuomariksi
ma. VakOT, OikSiht Antti Samuli Huotari 1.7.2017 lukien.

SYYTTÄJÄLAITOS

ASIANAJO- JA LAKIASIAINTOIMISTOT

Länsi-Uudenmaan syyttäjänviraston (Espoo)
kihlakunnansyyttäjäksi Marie Pihlström 1.10.2017 lukien.
Länsi-Suomen syyttäjänviraston (Pori) kihlakunnansyyttäjäksi
KiS Anna Paassilta 1.9. lukien.

HPP Asianajotoimisto Oy:n Associateksi
OTM Ella Heinonen (kuva) 26.6.2017 lukien.

ULOSOTTOVIRASTOT
Pohjois-Savon ulosottoviraston kihlakunnanvoudiksi
OTM, VT Panu Kovalainen 14.8.2017–31.12.2018.
Etelä-Savon ulosottoviraston kihlakunnanvoudiksi
OTM, VT Pertti Rönkkö 21.8.2017–31.12.2018.
Varsinais-Suomen ulosottoviraston kihlakunnanvoudiksi
OTK Niina Lanz 1.9.2017–31.12.2018.
Satakunnan ulosottoviraston kihlakunnanvoudiksi
OTM, VT Annukka Muukkonen 1.8.2017–31.12.2018.
Valtakunnanvoudin viraston kihlakunnanvoudiksi
OTM, VTM Ulla Pekkinen 1.9.2017–31.12.2018 ja johtavaksi
kihlakunnanvoudiksi OTK Jouni Ranz 1.10.2017–31.12.2018.

Eversheds Asianajotoimisto Oy:n osakkaiksi kutsuttuina
AA, KTM, VT Merja Blankenstein (kuva) 25.5.2017,
AA, OTM Kai Salonen (kuva) 1.6.2017 ja
AA, VT Sirkka Terho (kuva) 27.4.2017.
Asianajotoimisto DLA Piper Finland Oy:n osakkaaksi kutsuttuna
AA, VT Mikko Larvala (kuva) 1.8.2017,
Counseliksi AA, VT Mikko Luukkonen (kuva) 15.5.2017,
Senior Counseliksi AA, VT Salla Tuominen (kuva) 15.5.2017,
Head of Operations OTM, EMBA Anne Ihalainen (kuva) 20.6.2017.
Asianajotoimisto Mäkitalo Rantanen & Co Oy:n lakimieheksi
LL.M. Mikko Järvinen 1.9.2017 lukien.

OIKEUSAPUTOIMISTOT
Päijät-Hämeen oikeusaputoimiston julkisiksi oikeusavustajiksi
Krista Annina Kortelainen 1.2.2017 ja
Jaana Hannele Kumpumäki 6.3.2017.
Rauman oikeusaputoimiston julkiseksi oikeusavustajaksi
Risto Raivio 1.9.2017 lukien.

Otsikko
Janne Hälisestä
Lakimiesliiton uusi
opiskelija-asiamies

Nimi Nimi teksti
Kymenlaakson oikeusaputoimiston julkiseksi oikeusavustajaksi
Susanna Viljakainen (Kotka) 1.7.2017 lukien.

VALTION JA KUNTAIN HALLINTO
Sosiaali- ja terveysministeriön hallitussihteeriksi
OTM, KTM Helena Raula 1.9.2017 lukien.
Ympäristöministeriön ma. hallitussihteeriksi HtusSiht, OTT
Eriika Melkas 1.10.2017–30.9.2018.
Valtioneuvoston valtiosihteeriksi OTK Jari Partanen
10.7.2017 lukien.
Valtioneuvoston kanslian lainsäädäntöneuvokseksi
OTK Sanna Helopuro 1.9.2017 lukien.
Sisäministeriön ma. poliisijohtajaksi OTK Petri Knape
1.9.2017–31.12.2020.
Työ- ja elinkeinoministeriön ma. hallitussihteeriksi
OTL, VT, KTT Timo-Jaakko Uotila 1.9.2017–31.12.2018.

Janne Hälinen on kokenut järjestötoimija ja hänellä on vankka kokemus opiskelijoiden edunvalvonnasta.
Hälinen on toiminut aktiivisesti ainejärjestössä Artiklassa, Lapin yliopiston ylioppilaskunnassa sekä Suomen
ylioppilaskuntien liitossa. Lakimiesliitossa Hälinen on ollut koulutuspoliittisen valiokunnan
jäsen sekä opiskelijavaliokunnan varajäsen.
– Opiskelijat ovat Lakimiesliitolle korvaamaton voimavara, joten liiton on mielestäni oltava helposti
lähestyttävä ja tarpeelliseksi koettu niin fukseille kuin
vanhemmillekin tieteenharjoittajille. Palan innosta
päästä kehittämään liiton opiskelijatoimintaa ja edunvalvontaa tiiviissä yhteistyössä aktiivisten oikkareiden
ja muiden tärkeiden sidosryhmien kanssa.
Hälinen aloittaa tehtävässään syyskuussa opiskelija-asiamies Karin Cederlöfin rinnalla. Opiskelijaasiamiesten tehtäviin kuuluu liiton opiskelijatoiminnan
suunnittelu ja toteutus, opiskelijoiden edunvalvonta,
tapahtumien järjestäminen sekä yhteistyö ainejärjestöjen ja muiden sidosryhmien kanssa.

Kilpailu- ja kuluttajaviraston kuluttaja-asioiden vastuualueen
ylijohtajaksi OTK, VT Antti Juha Neimala 1.1.2018–31.12.2022.
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Mökit

Vapaat viikot syksy 2017

TUNTURINLAKI

TUOMARINTUPA
Ruka Tuomarintupa (la–la)

Levi, Tunturinlaki 1 (lala)

Vierumäki Loma-aika

Viikko

Pvm

Vuokra/€

Viikko

Pvm

Vuokra/€

39

23.09.–30.09.

400

44

28.10.–04.11.

300

43

21.10.–28.10.

300

46

11.11.–18.11.

500

47

18.11.–25.11.

500

47

18.11.–25.11.

500

48

25.11.–02.12.

500

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

Pvm

Vuokra/€

39

23.09.–30.09.

400

44

28.10.–04.11.

300

45

04.11.–11.11.

300

47

18.11.–25.11.

500

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

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

Pvm

Vuokra/€

40

30.09.–07.10.

400

41

07.10.–14.10.

400

44

28.10.–04.11.

400

46

11.11.–18.11.

600

47

18.11.–25.11.

600

48

25.11.–02.12.

600

Viikko
41
43
43
44
44
45
46
46
48
48
49
50
50
51
51

Pvm
Päivät
06.10.–10.10. pe–ti
20.10.–24.10. pe–ti
24.10.–27.10. ti–pe
27.10.–31.10. pe–ti
31.10.–03.11. ti–pe
07.11.–10.11. ti–pe
10.11.–14.11. pe–ti
14.11.–17.11. ti–pe
24.11.–28.11. pe–ti
28.11.–01.12. ti–pe
01.12.–05.12. pe–ti
08.12.–12.12. pe–ti
12.12.–15.12. ti–pe
15.12.–19.12. pe–ti
19.12.–22.12. ti–pe

Vuokra/€
430
430
280
430
280
280
430
280
430
280
430
430
280
430
280

SUOMEN LAKIMIESLIITOLLA on jäsenten käyttöön edulliseen jäsen
hintaan kaksi lomahuoneistoa Levillä ja Rukalla sekä kolme Vierumäellä.
Lapin mökeissä vuokraan sisältyy 2 hissilippua/mökki ja Vierumäen Loma
aika ja Paavonkangasmökeissä 4 golfpelioikeutta. Vierumäen Golf Resort
huoneiston vuokraan sisältyy 2 peltioikeutta alennetulla green fee hinnalla.
Kaikissa näissä kohteissa sinua odottavat viihtyisät tilat ja monipuoliset
harrastusmahdollisuudet. Mökit on varusteltu 6–8 henkilölle. Osa Vierumäen
mökkiviikoista on varattavissa myös ajalle perjantai–tiistai ja tiistai–perjantai.
Lisätietoja mökeistä ja tiedot kevään 2018 vapaista mökkiviikoista:
www.lakimiesliitto.fi > jäsenelle > mökit
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LOMA-AIKA

Viikko
Pvm
Päivät Vuokra/€
40
29.09.–03.10. pe–ti
390
41
10.10.–13.10. ti–pe
250
44
31.10.–03.11. ti–pe
250
45
03.11.–07.11. pe–ti
390
45
07.11.–10.11. ti–pe
250
46
10.11.–14.11. pe–ti
390
46
14.11.–17.11. ti–pe
250
47
17.11.–21.11. pe–ti
390
47
21.11.–24.11. ti–pe
250
48
24.11.–28.11. pe–ti
390
48
28.11.–01.12. ti–pe
250
49
01.12.–05.12. pe–ti
390
50
12.12.–15.12. ti–pe
250
51
15.12.–19.12. pe–ti
390
51
19.12.–22.12. ti–pe
250

PAAVONKANGAS
Vierumäki, Paavonkangas
Viikko
Pvm
Päivät Vuokra/€
39
26.09.–29.09. ti–pe
330
40
03.10.–06.10. ti–pe
330
41
10.10.–13.10. ti–pe
330
44
31.10.–03.11. ti–pe
330
45
03.11.–07.11. pe–ti
480
45
07.11.–10.11. ti–pe
330
47
21.11.–24.11. ti–pe
330
48
28.11.–01.12. ti–pe
330
51
15.12.–19.12. pe–ti
480
51
19.12.–22.12. ti–pe
330

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

teksti ALISA KETTUNEN | kuva SUVI ELO

Janne Nyman, kihlakunnanvouti, Varsinais-Suomen ulosottovirasto
Janne Nyman valmistui Turun yliopistosta
vuonna 1995, minkä jälkeen hän auskultoi
Turun käräjäoikeudessa. Hän on
toiminut erilaisissa ulosottoon liittyvissä
tehtävissä, ja nykyisin hän työskentelee
kihlakunnanvoutina.

Jos et olisi
lakimies,
mitä tekisit?
Olisin metsänhoitaja.
Luonto rentouttaa ja
antaa voimaa.

Millainen on lakimies
vuonna 2050?
Laaja-alaisesti oman alansa
juridiikkaa osaava, digitalisaation
etuja taitavasti hyödyntävä
ammattilainen.

Miten Lakimiesliitto
on ollut hyödyksi
uran varrella?
Lakimiesliitto tarjoaa
ammatillista tukea ja turvaa. Ajaa
ammattikunnan etuja. Eniten
hyötyä on ollut liiton järjestämistä
tilaisuuksista.

Mikä on parasta
kihlakunnanvoudin
työssä?
Kolme asiaa, joita
tarvitset päivittäin.
Iloa, innostusta ja (työpäivisin)
hyvää työyhteisöä.

Monipuolinen tehtävänkuva,
juristi ja esimies samassa
paketissa. Saa olla monessa
mukana.
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Seuraava Lakimiespäivä järjestetään 45. kerran 6.10.2017 Finlandia-talossa, Helsingissä.
Päivän teemat ovat jälleen erittäin ajankohtaisia. Ohjelma on tasokas ja sillä on myös tärkeä
täydennyskoulutustehtävä. Lakimiespäivästä lisää osoitteessa www.lakimiespaiva.fi.

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

