Vakavia uhkia
torjumassa

Jenny Rontu kehittää
turvaa someviidakkoon
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PERUSOIKEUDET
EIVÄT KYSY
PAPEREITA
Paperittomien oikeudet kaipaavat
täsmällisempiä säädöksiä

www.lintujatuulessa.fi

Äidin laulu pois nukkuvalle lapselleen – Solistina Mirkka Paajanen, säv. & san. Timo Metsola

Hääpäivän ja onnen laulu – Arja Koriseva & Hannu Lehtonen, säv. Timo Metsola, san. Eija Hinkkala

Jää ikuisuus meiltä kesken – Solistina tangokuningas Jouni Keronen, säv. Timo Metsola, san. Eija Hinkkala & Timo Metsola

Myös ne rakkaat nään, jotka oli liian enkeleitä elämään – Solistina Sani, säv. Timo Metsola, san. Sana Mustonen

Vuokraturvan Timo Metsolan Lintuja tuulessa -orkesterin musiikki todella koskettaa.
Kuuntele Spotifyssä tai maksutta osoitteessa www.lintujatuulessa.ﬁ
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Harkitsetko asuntosi vuokraamista?

Oletko myymässä asuntoasi?

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

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

Taloustutkimuksen mukaan Vuokraturva saa palvelustaan
toimialan parhaat arvosanat. Me takaamme vuokranmaksun
ja turvaamme vuokratulosi.

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

p. 010 2327 300, www.vuokraturva.fi

p. 010 2327 400, www.myyntiturva.fi
Ilmalankuja 2, HKI

JULKAISIJA
Suomen Lakimiesliitto —
Finlands Juristförbund ry
Uudenmaankatu 4–6 B, 00120 Helsinki
puhelin 09 8561 0300
lakimiesuutiset@lakimiesliitto.fi
www.lakimiesliitto.fi

JURISTNYTT | 1’2018

www.lakimiesuutiset.fi

PÄÄTOIMITTAJA, oto
Jore Tilander
jore.tilander@lakimiesliitto.fi
TOIMITUSPÄÄLLIKKÖ
Juha Mikkonen
juha.mikkonen@lakimiesliitto.fi
Toimitusassistentti Auli Lehtonen
auli.lehtonen@lakimiesliitto.fi
VIESTINTÄASIANTUNTIJA
Mia Paju
mia.paju@lakimiesliitto.fi
OSOITTEENMUUTOKSET
palvelut@lakimiesliitto.fi
TILAUKSET
Kestotilaus 12 kk 98 euroa
Jaana Halonen
puhelin 09 8561 0329
jaana.halonen@lakimiesliitto.fi

38
48
10

TOIMITUSNEUVOSTO
Tuula Linna, pj, Pentti Ajo, Heli Hagman,
Pekka Koivisto, Jaana Meklin,
Juha Mikkonen, Juho Mäki-Lohiluoma,
Pekka Ojala, Miika Pusa,
Jore Tilander, Paula Virrankoski
TOIMITUS JA ULKOASU
Otavamedia OMA
Maistraatinportti 1, 00015 Otavamedia
yrityksille.otavamedia.fi
ILMOITUSMYYNTI
Otavamedia Oy
Maistraatinportti 1, 00015 Otavamedia
kari.salko@otava.fi
janna.laiho@otava.fi
KANSIKUVA
Susanna Tuononen

10
Perusoikeudet kuuluvat kaikille
Paperittomien perusoikeuksista tarvitaan
nykyistä täsmällisempää lainsäädäntöä.

38
Uusien rikosilmiöiden
torjunnan eturintamassa
Jari Liukku johtaa Europolissa rajat
ylittävän vakavan ja järjestäytyneen
rikollisuuden torjuntakeskusta.

44
Laatua lainsäädännön valmisteluun
Lainsäädännön arviointineuvoston
työ on lähtenyt hyvin käyntiin.

48
Oikeusteknologiaa
yksityishenkilöille
Juristi ja sosiaalipsykologi Jenny Rontu
kehittää kahden ystävänsä kanssa
Someturvaa-sovellusta.

7
9
14
15
19
21
25
27
33
34
58
60
62

Pääkirjoitus

PAINATUS
Grano Oy

Ledare
Lyhyesti
Poliisipäällikkö
Varviala
Matti Norri
Heikki Halila
Lakimiesliiton tapahtumat
Susanna Reinboth
Urakoulutus

ISSN 00237661
73. vuosikerta
Painos 15 700
Aikakauslehtien Liiton jäsenlehti
Copyright © Otavamedia Oy
Lehden sisältöä ei saa osittainkaan jäljentää
ilman toimituksen kirjallista lupaa.
Toimitus ei vastaa tilaamatta lähetetyistä
materiaaleista. Kirjoittajien artikkeleissa
esittämät mielipiteet ovat heidän omiaan
eivätkä välttämättä edusta julkaisijayhteisön
kantaa.

Nimitykset
Mökit
Oikeuspähkinöitä purtavaksi

Lue lisää verkossa! Verkkolehti on
avattu, ja artikkelit pääsee lukemaan
helposti myös ilman jäsentunnuksia.
www.lakimiesuutiset.fi

ILMESTYMISPÄIVÄT
2/2018.....14.3.
3/2018.....25.4.
4/2018.....13.6.
5/2018.....22.8.

6/2018.......26.9.
7/2018.......31.10.
8/2018........12.12.

Ainoa todellinen juridinen aikakauslehti.
LakimiesUutiset on
100-prosenttisesti kierrätyskelpoinen.

Lakimiesuutiset 1/2018 |

3

Työ 24/7 – johtamista,
digiä ja juridiikkaa
14.–15.3.
Juha T. Hakala, Minna Helle, Minna Huotilainen

Mihin suuntaan työelämä kehittyy seuraavaksi?

Asiantuntijoina muun muassa:

Seminaarin aiheina muun muassa:

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Muutoksen illuusio? Yksilö- ja organisaatiotason muutokset
Milloin äärirajoille pyrkimisestä tuli normaalia?
Miksi kohtuus ei riitä?
24/7 haastaa perinteisen työlainsäädännön?
Aivot työssä - sähellystä ja kuormittumista vai fiksumpaa työtä?
Uudet sukupolvet, uudet motivaattorit: Case käänteinen
mentorointi
Miksi konflikti on hyvä asia? Eteenpäin vievä konflikti
Minkälaisia esimiehiä tarvitaan tekoälyjen maailmassa?

•
•
•
•

Professori Juha T. Hakala, Jyväskylän yliopisto
Valtakunnansovittelija Minna Helle, työ- ja elinkeinoministeriö
Aivotutkija, professori Minna Huotilainen, Helsingin yliopisto
Edunvalvontajohtaja Else-Mai Kirvesniemi, Tehy ry
Työmarkkinajohtaja Anna Lavikkala, Kaupan liitto
Uutispäällikkö Ninni Myllyoja, Talouselämä ja Fakta,
tilaisuuden puheenjohtaja
OTT, työ- ja sosiaalioikeuden dosentti Jaana Paanetoja
Keksijä Perttu Pölönen, Vuoden luovin suomalainen
Toimitusjohtaja Kirsi Piha, Ellun Kanat
Asianajaja Anu Waaralinna, Roschier Asianajotoimisto Oy

Lakimiesliiton jäsenet ja julkinen sektori 1 046 € (norm. 1 395 €)

LAKIMIESLIITON KOULUTUS

Eija Warma

Ilkka Harju, Aki Kallio

Julia Ormio, Mikko Korttila

TIETOSUOJAVASTAAVA
2.0, 13.2.

RAHOITUSSÄÄNTELY
2018, 21.3.

YRITYSJURISTI 2018, 22.3.

Seminaari tarjoaa korkeatasoisia
kotimaisia ja kansainvälisiä puheenvuoroja Tietosuojavastaavan koulutusohjelmassa eniten askarruttaneista ja
esiin nousseista kysymyksistä, joihin
paneudutaan syvemmällä tasolla.
Seminaari on rakennettu itsenäiseksi
kokonaisuudeksi, joka sopii kaikille
tietosuoja-asioiden parissa työskenteleville.

Finanssialan keskeisten sääntelyhankkeiden eteneminen ja vaikutukset

Lakimiesliiton jäsenet ja julkinen sektori
633 € (norm. 845 €)

Päivän aikana keskitytään ajankohtaisiin rahoituskysymyksiin ja niiden
suoriin ja välillisiin vaikutuksiin
markkinoilla. Aiheina muun muassa
joukkorahoitus, sijoittajansuojan
erityiskysymykset, rahoituspalveluiden
monipuolistuminen ja fintech.
Lakimiesliiton jäsenet ja julkinen sektori
671 € (norm. 895 €)

Yritysjuristipäivä tarjoaa näkökulmia niin yrityslakimiehille, asianajajille kuin yrityslakimiehiksi
tähtääville. Puhujina yritysjuristit, jotka kertovat
arkisista haasteistaan eri oikeudenaloilla käytännön
kokemuksiensa kautta. Päivän aikana käydään
läpi tavanomaisimpia yritysjuristin tehtäviä mm.
tietosuojan haltuunottoon, yrityskauppaprosessiin, sopimuksiin, Complianceen sekä Corporate
Governanceen liittyen.
Lakimiesliiton jäsenet ja julkinen sektori 633 €
(norm. 845 €)

Hintoihin lisätään alv 24 %. Oikeudet muutoksiin pidätetään.

lakimiesliitonkoulutus.fi
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KURKISTUS JURISTIPERHEISIIN
Juristikirjeen uudessa Pykälät verissä -juttusarjassa tutustumme juristiperheisiin,
ja kuulemme mitä juristijälkikasvu on opettanut vanhemmilleen juridiikasta ja
juristina olemisesta. Haastattelussa muun muassa Leena, Heikki ja Henri Halila,
Seppo ja Vivian Villa, Saija Äikäs ja Aurora Idänpään-Heikkilä, Marja ja Kukka
Tommila sekä Marja ja Michaela Ramm-Schmidt ja Karen Zilliacus.
Muuttuuko juristin työtila? Juristikirje kutsui itsensä työkylään ja esittelee
tyypillisen juristin työpöydän – avotila vai omat huoneet, konttorilla vai kahvilassa,
kaaos vai jämpti järjestys?
Kevään Juristikirjeissä myös tyyli- ja henkilöbrändäysvinkit juristeille.

Tilaa Juristikirje: pro.almatalent.fi

MAINOS

PÄ Ä K I R J O I T U S

Liiton näkökulmasta seksuaalisen häirinnän
esiintyminen juristiyhteisöissä on vakava
asia, johon tulee päättäväisesti puuttua.
MOA FANTA
Lakimiesliiton lakimies

Liitto selvittää häirinnän laajuutta
juristiyhteisöissä
VIIME AIKOINA SEKSUAALINEN HÄIRINTÄ on
ollut julkisessa keskustelussa tapetilla. Erityisesti juristikuntaa koskien keskustelua viritti #milläoikeudella
-kampanja ja kampanjan pohjalta Helsingin Sanomissa
joulukuussa julkaistu juttu juristialan naisten kokemasta
häirinnästä. Asia on vakava ja siitä keskusteleminen on
tärkeää. Keneenkään kohdistuvaa seksuaalista häirintää ei missään olosuhteissa tule hyväksyä ja yksikin
seksuaalisen häirinnän tai sukupuoleen liittyvän vähättelyn kokemus on liikaa. Asia ei siten saa jäädä pelkän
keskustelun tasolle. Lakimiesliitossa on jo ryhdytty toimiin sen selvittämiseksi mitä seksuaalisen häirinnän ja
alalla koetun seksismin torjumiseksi voidaan tehdä.
Joulukuussa Lakimiesliitto julkisti koko juristikuntaa
koskevan kyselyn selvittääkseen ilmiön laajuutta juristiyhteisöissä. Tätä kirjoittaessa kysely on vielä auki –
tammikuun toiseen viikkoon mennessä kyselyyn oli
vastannut yli 1800 henkilöä. Vastausten perusteella
voidaan kuitenkin yleisesti todeta, että juristiyhteisöissä on viimeisen viiden vuoden aikana koettu ja
havaittu seksuaalista häirintää. Seksuaalista häirintää
ja epäasiallista seksististä kohtelua ovat kokeneet pääasiassa naiset, mutta ongelma koskettaa myös miehiä.
Häirintää ovat kohdanneet eri ikäiset ja eri asemassa
juristiyhteisöissä työskentelevät henkilöt sekä opiskelijat opintojensa aikana.
Kyselyn tulokset käydään läpi ja julkaistaan alkuvuodesta. Tuloksia tullaan lisäksi käsittelemään keväällä

järjestettävässä tilaisuudessa, johon kutsutaan sidosryhmiä pohtimaan keinoja, joilla seksuaalista häirintää, seksismiä ja eri asemaan asettamista sukupuolen
perusteella voidaan kitkeä ja ennaltaehkäistä. Lisäksi
laadimme ohjeet seksuaalisen häirinnän ehkäisemiseksi
ja siihen puuttumiseksi.
Lakimiesliiton nopea reagointi ja kyselyn tekeminen
ovat saaneet paljon kiitosta. Liiton näkökulmasta seksuaalisen häirinnän esiintyminen juristiyhteisöissä on
vakava asia, johon tulee päättäväisesti puuttua. Edustammehan ammattikuntaa, jolla on yhteiskunnassa erityinen asema ja vastuu oikeusvaltion ylläpitäjänä sekä
tasa-arvoisen ja yhdenvertaisen yhteiskunnan toteuttajana – ammattikuntaa, jolle lainsäädännön kunnioittaminen ja noudattaminen tulee olla itseisarvo.
Työelämän tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasioiden
edistäminen ovat tärkeä osa liiton harjoittamaa edunvalvontaa, mikä on huomioitu myös liiton vuoden 2018
toimintasuunnitelmassa. Tämä tulee edellä mainittujen
toimenpiteiden lisäksi näkymään palkkadiskriminaation
selvittämisellä keväällä julkaistavassa, vuoden 2017
palkkoihin, perustuvassa palkkatutkimuksessa.
Muutoksia on hankala saada aikaiseksi, ellei myös
asenteissa tapahdu muutosta. Kaikkien meidän tulisikin miettiä, miten omalla käytöksellämme osaltamme
voimme edistää tasa-arvoa ja kitkeä huonoa käytöstä.
Yhdessä voimme tehdä tästä vuodesta tasa-arvoisemman ja häirinnästä vapaan!

moa.fanta@lakimiesliitto.fi
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MUISTA JÄSENALE
-20 %

Tutustu ja tilaa shop.almatalent.fi

Alkuvuoden 2018
uutuuskirjat

Järvensivu, Kalliala, Kolppanen, Kyläkallio, Lampenius, Uotila,

Kirsi Kuusikko

Tammikuu 2018, 641 sivua, sh. 167 €, jäsenhinta 133,60 €

Helmikuu 2018, n. 800 sivua, sh. 129 €, jäsenhinta 103,20 €

ASIAKIRJAMALLIT

Urpo Kangas

PERHEVARALLISUUSOIKEUS

ESTEELLISYYS HALLINNOSSA

VEROLAIT 1/2018
Helmikuu 2018, n. 650 sivua, sh. 125 €, jäsenhinta 100 €

Tammikuu 2018, 740 sivua, sh. 133 €, jäsenhinta 106,40 €

Seppo Villa

HENKILÖYHTIÖT JA OSAKEYHTIÖ

Tammikuu 2018, 452 sivua, sh. 102 €, jäsenhinta 81,60 €

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

shop.almatalent.fi

LEDARE

Förbundet ser förekomsten av sexuella
trakasserier inom juristgemenskapen som
en allvarlig företeelse som måste bekämpas.
MOA FANTA
Juristförbundets jurist

Förbundet utreder trakasseriernas
omfattning i juristgemenskapen
UNDER DEN SENASTE TIDEN har de sexuella trakasserierna varit på tapeten i den offentliga debatten.
Ifråga om juristkåren fick diskussionen ordentlig fart av
kampanjen #milläoikeudella (ung. med vilken rätt) och
Helsingin Sanomats artikel om sexuella trakasserier riktade mot kvinnor inom juristkåren. Artikeln som utgick
från kampanjen publicerades i december. Den allvarliga
frågan tarvar diskussion. Sexuella trakasserier får aldrig accepteras. Varje trakasseri och könsrelaterad diskriminering är för mycket. Ärendet får inte stanna på
diskussionsnivå: Jurisförbundet har redan vidtagit åtgärder som syftar till att utreda vad man kan göra för att
stävja sexismen och de sexuella trakasserierna.
I december riktade Juristförbundet en förfrågan
till hela juristkåren i syfte att kartlägga fenomenets
omfattning. I skrivande stund är enkäten fortfarande
öppen, men fram till andra veckan i januari hade över
1 800 personer svarat på förfrågan. De hittills inkomna
svaren visar att man inom juristgemenskapen har upplevt och iakttagit sexuella trakasserier under de fem
senaste åren. Fastän de sexuella trakasserierna och det
osakliga sexistiska bemötandet främst gäller kvinnor,
berör problemet även männen. Olika gamla personer
och personer i olika ställning inom juristgemenskapen
samt juridikstuderande ungdomar har upplevt sexuella
trakasserier.
Enkätsvaren analyseras och publiceras i början av

innevarande år. Resultaten behandlas vid ett särskilt
tillfälle i vår. Vid tillfället kommer olika intressenter att
begrunda vilka åtgärder som kan vidtas för att förebygga och bekämpa sexism, sexuella trakasserier och
könsrelaterad diskriminering. Därtill utfärdar Juristförbundet anvisningar gällande förebyggande av och ingripande i sexuella trakasserier.
Juristförbundets snabba reaktion och förfrågan har
fått stor erkänsla. Förbundet ser förekomsten av sexuella trakasserier inom juristgemenskapen som en allvarlig företeelse som måste bekämpas. Vi representerar
en yrkesgrupp som har en särkskild ställning i samhället. Till våra uppgifter hör att upprätthålla rättsstaten
och att realisera ett jämlikt och rättvist samhälle. I vårt
skrå är respekten för och följandet av lagar och förordningar ett självändamål.
Främjandet av jämlikhet i arbetslivet och andra jämlikhetsfrågor utgör en central del av förbundets intressebevakning, vilket även beaktas i förbundets verksamhetsplan för innevarande år. Detta återspeglas även av
den diskrimineringsutredning som ingår i löneundersökningen gällande år 2017.
Omdaning förutsätter i allmänhet attitydförändringar. Vi bör alla begrunda hur vi med vårt beteende
kan bidra till att främja jämlikheten och stävja oegentligheter. Tillsammans kan vi göra detta år jämlikt och
fritt från trakasserier!

moa.fanta@lakimiesliitto.fi

RÄTT OCH SKÄL
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teksti JUSSI-PEKKA AUKIA | kuvitus SUSANNA TUONONEN

Perusoikeudet
eivät kysy papereita
PAPERITTOMILLA ON SAMAT PERUSOIKEUDET
KUIN KAIKILLA MUILLAKIN IHMISILLÄ.
TARVITTAISIIN KUITENKIN TÄSMÄLLISEMPÄÄ
LAINSÄÄDÄNTÖÄ SEN SUHTEEN, MITÄ SE
TARKOITTAA KÄYTÄNNÖSSÄ.

V

iime aikoina on keskusteltu vilkkaasti muun muassa Helsingin kaupunginvaltuuston marraskuun
lopussa tekemästä päätöksestä laajentaa paperittomien terveydenhuoltoa
ja taata heille terveydenhuollon
minimitaso.
Turun yliopiston oikeustieteen professori Juha Lavapuro muistuttaa, että
Suomen oikeudenkäyttöpiirissä paperittomat ovat perusoikeuksien subjekteja siinä kuin kaikki muutkin.
Suomen perustuslaki lähtee siitä,
että nämä oikeudet taataan jokaiselle.
– Tiettyjä vaaleihin ja liikkumisvapauteen liittyviä poikkeuksia lukuun
ottamatta perusoikeudet kuuluvat lähtökohtaisesti jokaiselle. Myös kansain-
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välisiä ihmisoikeussopimuksia sovelletaan paperittomiin. Siitäkin on selvää
käytäntöä, Lavapuro muistuttaa.
– Se ei tietenkään tarkoita, että kaikki oikeudet pitäisi taata paperittomille
samalla tavalla kuin kaikille muillekin.
Meillä on esimerkiksi perustuslain 19.
pykälän 2. momentin kuvaamissa työttömyyden, työkyvyttömyyden ja vanhuuden kaltaisissa riskitilanteissa ihan
selvä käytäntö, että laillinen oleskelu
voidaan asettaa edellytykseksi tukien
saamiselle.
On kuitenkin ehdottomia rajoja, jotka on kirjattu saman pykälän ensimmäisessä momentissa: jokaisella, joka
ei kykene hankkimaan ihmisarvoisen
elämän edellyttämää turvaa, on oikeus välttämättömään toimeentuloon
ja huolenpitoon.

– Kun kyseessä on ihmisarvoisen
elämän edellyttämä minimitaso, se
koskee kyllä paperittomia ihan samalla tavalla kuin muitakin.

Tänne jääneitä
ja väliinputoajia
Suomessa arvioidaan olevan tuhannesta kahteen tuhanteen paperitonta. He
ovat valtaosin EU- ja ETA-alueiden ulkopuolelta tulleita ihmisiä, joilla ei ole
luvallisen oleskelun edellyttämää viisumia tai oleskelulupaa, joilla oleskelulupa on umpeutunut tai sen edellytyksenä ollut yksityinen sairasvakuutus
on päättynyt.
Iso osa paperittomista on kielteisen
turvapaikkapäätöksen saaneita ihmisiä, jotka ovat jääneet Suomeen, koska pelkäävät turvallisuutensa puoles-
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Kaikkien
osapuolten
oikeusturvan
kannalta on
tarpeen, että
asioista on
täsmälliset
säädökset.
ta kotimaassaan tai haluavat muusta
syystä jäädä tänne.
– Joukossa on myös kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneita, joita
ei ole voitu palauttaa, koska lähtömaa ei ota heitä vastaan. Paperittomina väliinputoajina he putoavat terveydenhuollon ulkopuolelle, koska
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heillä ei ole asumiseen perustuvaa oikeutta sosiaaliturvaan Suomessa, Lavapuro sanoo.
– Heidän kanssaan rinnasteisia
terveyspalveluiden saatavuuden suhteen
ovat ne Suomeen saapuneet EU-kansalaiset, esimerkiksi Romanian ja Bulgarian romanit, jota eivät ole omassa maassaan sairasvakuutuksen piirissä. Koska
EU:n alueella sosiaaliturvajärjestelmä
perustuu vastavuoroisuuteen, sairausvakuutus ei ole heillä Suomessakaan voimassa. Kaikille näille ihmisille kuuluvat
perusoikeudet niin kauan kuin he ovat
Suomen oikeudenkäyttöpiirissä ja suomalaiset viranomaiset tekevät heitä koskevia päätöksiä.

Entä käytäntö?
Hallituksen piiristä tultiin loppukesästä julkisuuteen ajatuksella paperittomien auttamisen kriminalisoinnista. Siitä
ei loppujen lopuksi kuitenkaan tehty minkäänlaista esitystä, eikä sellaista esitystä tiettävästi ole tulossakaan.
Lavapuro muistuttaa, että rikoslain-

säädäntö kriminalisoi pelastustoimen
laiminlyönnin.
– Saattaa olla rangaistava teko, jos
tapaa välittömässä hengen- ja ter veydenvaarassa olevan henkilön eikä auta
häntä. Mielestäni auttamisen kriminalisointi olisi kyllä erikoisella tavalla eri
suuntainen tämän aikaisemman auttamisvelvollisuuden periaatteen kanssa,
Lavapuro sanoo.
Yleisellä tasolla asia on selvä. Käytännön tasolla paperittomien oikeuksiin ja vastuukysymyksiin liittyy paljon hankalia kysymyksiä esimerkiksi
sen suhteen, millaisia vastuita pakolaisia vapaaehtoisesti auttavilla on esimerkiksi terveydenhoidossa.
– Hoitaminen, hoitovirheet ja -vastuut menevät myös vapaaehtoisessa terveydenhoidossa ihan samojen
periaatteiden varassa kuin julkisessa
terveydenhuollossa tai ammatinharjoittajilla. Lähtökohtaisesti ei voida ajatella, että ihminen joka hoitaisi
paperittomia, ei vastaisi tekemisistään, Lavapuro pohtii.

– Uskon, että normaalin lääkärin
etiikan ja lainsäädäntöön perustuvien
velvollisuuksien noudattaminen on
myös vapaaehtoistyötä tekevien am
mattilaisten oma lähtökohta.

Täsmällisiä säädöksiä
tarvittaisiin
Lavapuro harmittelee, että eduskun
nassa pysäytettiin edellisen vaalikau
den lopussa keväällä 2015 paperitto
mien terveydenhoitoa koskeva lain
säädäntöhanke, jonka keskeinen tavoi
te oli selkeyttää velvollisuuksia, oikeuk
sia ja vastuita.
– Perus ja ihmisoikeuksien näkö
kulmasta olisi hirvittävän tärkeää, että
säädettäisiin täsmällisesti lailla, mil
laisia konkreettisia oikeuksia paperit
tomilla on ja millaisia velvollisuuksia
terveydenhuollon ammattihenkilöillä
on. Kaikkien osapuolten oikeusturvan
kannalta on yleensä tarpeen, että asiois
ta on täsmälliset säädökset eikä niistä
päätettäessä jouduta vetoamaan tällai
siin kovin yleisiin perus ja ihmisoi
keuksien periaatteisiin, Lavapuro sanoo.
– Se ei tarkoita, ettei niitä voitaisi so
veltaa, mutta täsmälliset pykälät olisi
vat näiden oikeuksienkin toteutumisen
kannalta paras vaihtoehto. Mielestäni
lainsäätäjän velvollisuus olisi täsmen
tää lainsäädäntöä, kun oikeuksien sisäl
löstä vallitsee näin suuri epätietoisuus.
Vuoden 2015 lakiesitys kaatui edus
taja Kari Rajamäen poliittiseen ma
nööveriin, jossa tämä pyysi esityksen
yllättäen ja viime tingassa pöydälle
niin, että sitä ei ehditty käsitellä en
nen uusia vaaleja.
– Esitys oli jo käsitelty perustuslaki
valiokunnassa, joka totesi lausunnos
saan, että siinä on kyse perustuslain
19. pykälän ensimmäisen momentin
mukaisesta oikeudesta ihmisarvoi
sen elämän edellyttämään välttämät
tömään turvaan ja huolenpitoon. Se
olisi selkeyttänyt huomattavasti tilan
netta, ja valiokuntakin piti sitä tärkeä
nä paperittomien välttämättömien ter
veyspalvelujen toteuttamiseksi.

Teksti SELJA TIILIKAINEN

Yleishyödyllisiä opintopisteitä
oikeista tapauksista
Helsinki Law Clinic on esimerkki ilmaisesta,
ulkomaalaisia auttavasta palvelusta, jolla on tärkeä
rooli paitsi ulkomaalaisasioissa, myös oikkareiden
käytännön kokemuksen kannalta.
– OLEMME ERITTÄIN TYYTYVÄISIÄ panokseenne ja osaamiseenne
Helsinki Law Clinicissä. Apunne on ollut erittäin arvokasta, ja sen ansiosta
meidän on paljon helpompi jatkaa asiamme parissa. Suosittelemme lämpimästi HLC:tä kaikille tutuillemme, jotka voisivat tarvita palvelujanne!
Näin kommentoi Helsinki Law Clinicin asiakas saamaansa palvelua. HLC
on erikoistunut vastaamaan ulkomaalaisasioihin sekä startup-yritysten
juridisiin kysymyksiin. Hankkeen parivuotisen taipaleen varrella käsiteltäviä tapauksia on ollut satakunta, joista noin puolet ovat koskeneet yritysten asioita, kuten tekijänoikeuksia tai työlainsäädäntöä, ja puolet ulkomaalaisasioita. Vaikka jokainen HLC:n vastaanottama tapaus on uniikki, paljon
kysymyksiä tulee esimerkiksi perheenjäsenten ja muihin oleskelulupiin liittyen. Varsinaisia asiakirjoja, lausuntoja tai klausuuleja HLC ei laadi, vaan sen
pääasiallinen tehtävä on neuvoa asiakasta siinä, kuinka hän voi puolustaa
omia oikeuksiaan ja ohjata asiakkaat oikeiden viranomaisten pariin.
Malli hankkeelle on saatu ulkomaalaisista, vastaavaa palvelua tarjoavista
lakiklinikoista, ja myös HLC:n työ- ja neuvontakieli on englanti. Helsinki Law
Clinic on Helsingin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan alla toimiva
lakineuvontapalvelu, jonka arkea oikkarit pyörittävät kurssityönä yhdessä
tiedekunnan, vapaaehtoisten asianajajien, lupalakimiesten ja yhteistyökumppaniverkoston kanssa.
Palvelu pilotoitiin syyslukukaudella 2015, jonka jälkeen se on vakiintunut
oikeustieteellisen tiedekunnan kurssitarjontaan. Valtaosa opiskelijoista on
notaaritutkinnon loppupuolen tai maisterivaiheen alun opiskelijoita. 10 opintoviikon kurssia suoritetaan yleensä yhden, joskus kahden lukukauden ajan, ja
se antaa arvokasta käytännön kokemusta oikeustieteen opiskelijoille. Tavoitteena onkin kehittää toimintaa osana muuta suomalaista ja kansainvälistä julkista oikeusapua.
Juttua varten haastateltiin Aleksi Seilosta, joka on 2017 toiminut
yhtenä HLC-koordinaattoreista.

”OLEN OLLUT HLC:N TOIMINNASSA MUKANA klinikan perustamisesta lähtien juristitutorina. HLC:n opiskelijat ovat kokemukseni mukaan
innokkaita ja osaavia löytämään tietoa, sekä varsin taitavia ratkaisemaan
oikeudellisia ongelmia. Yhteistyö ja vuoropuhelu opiskelijoiden kanssa
on ollut myönteistä myös oman ammattitaidon kehittymisen ja ylläpidon
kannalta. Klinikan toiminta on järkevästi ja asiantuntevasti organisoitua,
näin ollen työtaakka yhteistyöjuristille on ollut myös kohtuullinen.”
Asianajaja Matti Rautakorpi, Asianajotoimisto MR-Laki Oy
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Kansallisen turvallisuuden uhkat ovat luonteeltaan usein sellaisia, että ne
eivät ole Suomen lain mukaan rikoksia. - - Siksi, ainakin oikeudellisesta
näkökulmasta asiaa tarkastellen, tarvitaan uutta lainsäädäntöä.
lainsäädäntöneuvos marko meriniemi | tiedustelulakien tärkeydestä

sisäministeriön blogissa 21.12.

Alkoholiverotus
kiristyi
Alkoholin verotusta korotettiin
vuodenvaihteessa noin kymmenellä
prosentilla. Vähittäismyyntihintoja
muutos nostaa viitisen prosenttia,
eli käytännössä muutos tuo mietojen
alkoholijuomien kohdalla muutaman
kymmenen sentin hinnankorotuksen
litralta, ja väkevien alkoholijuomien
kohdalla korotus on euron luokkaa
litralta. Muutoksella tavoitellaan
sadan miljoonan euron vuotuista
lisätuottoa.

Alkoholin
etämyyntiä
selvitetään

Nollatunti
sopimuksille raamit
Hallitus antoi eduskunnalle joulukuun puolivälissä lakiesityksen
vaihtelevaa työaikaa noudattavan työntekijän aseman
parantamiseksi. Tällaista työntekijää kutsutaan usein tarvittaessa
töihin kutsuttaviksi, ja heidän työsopimuksistaan puhutaan usein
nollatuntisopimuksina. Esityksessä ehdotetaan työsopimus-,
työaika- ja työsuojelua koskevia lakeja sekä työttömyysturvalakia.
Lakiuudistuksilla pyritään parantamaan työntekijöiden asemaa ja
varmistamaan työsuhdeturvaa.
Esityksessä vaihtelevan työajan sopimuksen käyttöalaa ehdotetaan rajoitettavaksi sellaisiin tilanteisiin, joissa työnantajan
työvoimatarve on vaihteleva. Tällaisissa tilanteissa työnantajan
on myös kerrottava työntekijälle, missä tilanteissa ja missä määrin
työvoimatarvetta syntyy. Esityksessä pyritään myös varmistamaan
työntekijän oikeus sairausajan palkkaan ja irtisanomisajan palkkaan.
Uusien lakien on tarkoitus tulla voimaan 1.6.2018.

14 | Lakimiesuutiset 1/2018

Sosiaali- ja terveysministeriö on asettanut työryhmän selvittämään alkoholijuomien rajat ylittävän myynnin
rajoittamista. STM:n mukaan nykyiset
alkoholijuomien verkkokauppaan
liittyvät säännökset ovat epäselviä.
Työryhmän toimikausi kestää tämän
vuoden maaliskuun loppuun asti, ja sen
on tarkoitus selvittää rajat ylittävää
alkoholin myyntiä ja tehdä ehdotukset
uusiksi säännöiksi.

P O L I I S I PÄ Ä L L I K KÖ

Kolme suomalaista
vuosisataa
Rakas itsenäinen isänmaamme, Suomi, saavutti sadan vuoden iän.
Sitä juhlittiin näyttävästi ja monipuolisesti ympäri Suomea ja jopa
ulkomailla. Etupäässä juhlinta oli arvokasta ja rauhallista.
Itsenäisyyden saavuttaminen ei ollut mitenkään selkeä prosessi.
Silloiset tapahtumat ovat olleet esillä laajasti eri tiedotusvälineissä.
Isossa roolissa olivat itäisen naapurin myllerrykset. Myös Suomessa
oli monia eri näkemyksiä siitä, miten missäkin tilanteessa tulisi
toimia. Täyden riippumattomuuden toive heräsi vasta ajan kanssa.
Lopulta monien sattumuksien summana itsenäisyys julistettiin.
Maan poliittinen tilanne herätti puolin ja toisin epäluuloja, eikä
tästäkään päätöksestä oltu yksimielisiä.

Pariisi velvoittaa
vähentämään
Suomen tulee vähentää liikenteen, maa
talouden, rakennusten lämmityksen ja jäte
huollon aiheuttamia ympäristöpäästöjään
39 prosenttia vuoteen 2030 mennessä
vuoden 2005 tasosta. Näin kirjattiin joulu
kuussa taakanjakoasetukseen, jossa EU
komissio, parlamentti ja EU:n jäsenvaltiot
sopivat Pariisin ilmastosopimuksen tavoit
teiden saavuttamiskeinoista.
Nyt asetettu päästöjen vähennystavoite
on EUalueen tiukimpia. Ympäristöministeri
Kimmo Tiilikaisen mukaan tavoitteisiin
pyritään esimerkiksi kannustamalla sähkö
ja kaasuautoiluun.

ICC:n työ palkittiin
Kansainvälisen rikostuomioistuimen työ
ihmisoikeuksien kunnioituksen vahvista
misen ja kansainvälisen oikeuden eteen
palkittiin Stockholm Human Rights Award
palkinnolla Tukholmassa joulukuussa.
Kansainvälisen rikostuomioistuin (ICC)
tutkii kaikkein pahimpia rikoksia. Vuonna
2002 toimintansa aloittanut tuomiois
tuin voi ottaa tapauksia käsiteltäväkseen
jäsenmaan, oman pääsyyttäjänsä tai YK:n
turvallisuusneuvoston aloitteesta. ICC on
ensimmäinen kansainvälinen juridinen
instituutio, jolle palkinto on myönnetty.

Kun kaverini kertoi ryhtyvänsä
poliisiksi, ihmettelin, että eikö
hän muualle pääse.
Jos ajatellaan kulunutta sataa vuotta, aikalailla pitää hämmästellä
sitä, kuinka suuri muutos on tänä aikana tapahtunut. Itsenäisyyttä
seurannut sisäisen väkivallan jakso jäi onneksi kuitenkin moniin
muihin maihin verrattuna melko lyhyeksi. Talvi ja jatkosodalla oli
kaikesta huolimatta positiivisiakin vaikutuksia muun muassa kansan
yhtenäisyyden rakentamisessa. Vaikka aina on tietenkin parantami
sen varaa, kyllä Suomi on monien mittareiden mukaan todella hyvä
maa olla ja elää.
Vuonna 2016 Suomen poliisi saavutti 200 vuoden iän, kun
Turun poliisilaitoksen perustamisesta tuli kuluneeksi kaksi vuosi
sataa. Kenraalikuvernööri Steinheil oli vaatinut tätä jo vuonna 1811.
Helsingin poliisilaitos perustettiin vuonna 1826 ja Viipurin 1836.
Myös Suomen poliisi on kulkenut huiman matkan näinä parina
vuosisatana. Nyt se on kansalaisten silmissä hyvin luotettava, suo
rastaan maailman huippua. Helpolla tätä ei ole saavutettu. Vielä
1960luvulla käsitys poliisista oli heikko ja poliisin arvostus oli var
sin kehno. Näin myös minun kohdallani. Kun upseerikokelaskave
rini kertoi ryhtyvänsä poliisiksi, ihmettelin, että eikö hän muualle
pääse. Hänen pitämänsä tietoiskun jälkeen otin asioista selvää, ja
niin poliisiurani alkoi heti kohta varusmiespalveluksen jälkeen. Juuri
siinä vaiheessa alalle tuli runsaasti ylioppilaspohjaisia hakijoita. Itse
en ole valintaani katunut.
Toivotan onnea ja menestystä sekä Suomelle että Suomen
poliisille.
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Valtaosa oikkareista
oman alan töissä
Opiskelijoiden työnhaku käy nyt kuumana. Kilpailu etenkin
kesätyöpaikoista on kovaa, mutta kaikesta huolimatta moni
oikkari työllistyy alaa vastaaviin tehtäviin jo opiskeluaikana.
Lakimiesliitto selvitti loppuvuodesta 2017, millainen on
oikeustieteen opiskelijoiden työllisyystilanne.
TYÖKYSELYSSÄ SELVITETTIIN muun muassa sitä,
kuinka suuri osa opiskelijoista on saanut koulutusta
vastaavaa työkokemusta. Peräti 64,4 % vastanneista
oli tehnyt opintojen ohessa oman alan tai siihen
läheisesti liittyvää työtä. Ainoastaan 13,7 % ei ole
työskennelleet lainkaan opintojen aikana, ja heistäkin
yli puolet oli vasta aloittanut opiskelun syksyllä 2017.
Maantieteellisesti asia on hyvin selvä: Oikeus
tieteellisen alan työpaikat ovat keskittyneet
maamme pääkaupunkiin. Kyselyn perusteella yli
puolet alan töissä olleista opiskelijoista (64,3 %)
työskenteli pääkaupunkiseudulla. Muut oikeustie
teelliset opiskelupaikkakunnat eivät juurikaan koros
tuneet vastauksissa: 8,9 % oli työllistynyt Turkuun,
2,5 % Vaasaan, 2,3 % Rovaniemelle ja 1,7 % Joen
suuhun. Myös Turun ja Lapin yliopiston opiskelijoille
Helsinki on merkittävin työllistymispaikkakunta.
Esimerkiksi Joensuussa ja Vaasassa, joissa opiskeli
jamäärä on pienempi, suurempi osuus opiskelijoista
pystyy työllistymään opiskelupaikkakunnalla.

Asianajoala työllistää opiskelijoita
Ehdottomasti eniten opiskelijoita työllistävät asian
ajo ja lakiasiaintoimistot; hieman yli puolet vastaa
jista kertoi työskennelleensä alalla. Myös perintei
nen juristityönantaja valtio näyttää pitävän pintansa
opiskelijoiden keskuudessa – viidennes oman alan
töitä tehnyt kertoi silloisen tai edellisen työnanta
jansa olevan tuomioistuin, ministeriö tai muu valtiol
linen toimija. Edellä mainitut alat myös kiinnostavat
opiskelijoita valmistumisen jälkeen.
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Opiskelijoiden kiinnostus eri aloja kohtaan ei
kuitenkaan aina kohtaa opiskeluaikaisen työllisty
misen kanssa. Esimerkiksi kunnat, yliopistot ja työ
markkinajärjestöt eivät juurikaan kyselyn perusteella
työllistä opiskelijoita, eikä näitä kohtaan myöskään
osoiteta yhtä suurta kiinnostusta kuin vaikkapa
asianajoalalle. Toisaalta taas tuomioistuimet eivät
tarjoa opiskelijoille paljon työskentelymahdollisuuk
sia (ainoastaan 8,1 % kertoi työskennelleensä tuo
mioistuinlaitoksessa opintojen aikana), mutta siitä
huolimatta vastaajat arvottivat sen kaikkein kor
keimmalle annetuista vaihtoehdoista.

Palkaton työskentely harvinaista
Pääosin työskentely opiskeluaikana on osaaikaista
ja työsuhteet ovat määräaikaisia. Viimeisin oman
alan työ oli täysipäiväistä vain 38,9 prosentille vas
taajista, ja toistaiseksi voimassa oleva työsopimus
löytyi vajaalta kolmannekselta.
Mediaanipalkka oli 2 183 euroa kuukaudessa.
Täysin korvauksetta työskenteli ainoastaan 1,5 %
vastaajista, mihin voidaan olla melko tyytyväisiä.
Lakimiesliitto kuitenkin korostaa, että tehdystä
työstä tulee aina saada korvaus, eikä palkattomuus
ole hyväksyttävää kuin tiukasti rajatuissa poikkeus
tilanteissa.
Tarkemmin kyselyn tuloksiin voi tutustua
Lakimiesliiton verkkosivuilla.

Työskentely opiskelun aikana

Opiskelijat, joilla on alan työkokemusta,
ovat työskennelleet
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Kyselykutsu lähetettiin sähköpostitse kaikille 4 256 opiskelijajäsenelle, ja siihen vastasi 1 016 opiskelijaa. Oman alan työkokemusta
omaavilta opiskelijoita pyydettiin vastaamaan työtä koskeviin kysymyksiin viimeisimmän oman alan työpaikan perusteella. Kyselyn
yhteydessä järjestettiin arvonta, jossa kaikkien yhteystietonsa jättäneiden kesken arvottiin kolme kappaletta 50 euron arvoisia
lahjakortteja. Arpaonni suosi Sade Mäntylää, Victoria Bergiä ja Lari Leinoa.
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2020

EU-komissio on linjannut EU:sta eronneelle
Britannialle siirtymäaikaa eroamisprosessille
vuoden 2020 loppuun saakka. Viralliseksi
eropäiväksi kirjattaneen 29.3.2019.

Kausityö helpottuu
Joulukuussa hyväksyttiin kaksi uutta ulkomaisen työvoiman liikkumista sääntelevää lakia, kausityölaki ja ICTdirektiivi (intra corporate transferees directive). Kumpikin
pohjautuu EU:n direktiiveihin. Kumpikin uusi laki edellyttää
sitä, että maiden välillä liikkuvalla työntekijällä on voimassa
oleva työsopimus.
Kausityölaki koskee EU:n ulkopuolisista maista saapuvia
työsuhteessa olevia työntekijöitä, jotka työskentelevät
korkeintaan yhdeksän kuukautta ja poistuvat sitten
kotimaahansa. Tällaista työtä tekeviä kausityöntekijöitä on
Suomessa vuosittain alle 15 000, lähinnä maatalouden ja
yhä enemmän myös matkailun aloilla.
ICT-direktiivi puolestaan koskee monikansallisten
yritysten työntekijöitä, jotka siirtyvät saman yrityksen
palveluksessa työhön EU:n ulkopuolelta EU-alueelle tai
unionin sisällä jäsenvaltiosta toiseen. EU:ssa kertaalleen
luvan saanut työntekijä voi uuden lain myötä aloittaa
työskentelyn Suomessa jo ennen Maahanmuuttoviraston
päätöstä.

VA RV I A L A

Jukka Varviala

Kirjoittamisesta
Mika Waltari sanoi kysyttäessä, että kirjoittamaan oppii
kirjoittamalla. Olen pikkupojasta lähtien kirjoittanut ja
paljon. Päiväkirjan pito ei perustu muka-tärkeään tapahtumien kirjaamiseen, vaan sujuvan ja selkeän kirjoitustaidon ylläpitämiseen nuoruusvuosien jälkeen. Tämän
kummempia virkkeitä ei kuitenkaan synny.

Kirje jää mieleen
pysyvästi.

Tarkempi seula
virkanimityksiin
Valtion virkamieslaki ja turvallisuusselvityslaki
muuttuivat vuoden alusta. Uudistetut lait
mahdollistavat aiempaa monipuolisemmin
virkaan nimitettävän ulkomaalaissidonnaisuuksien arvioinnin. Muutokset pohjautuvat hallitusohjelmaan, ja tavoitteena on tarkentaa muun
muassa kaksoiskansalaisiin liittyvää lainsäädäntöä.
Nimitysharkinnassa otetaan huomioidaan
jatkossa entistä laajemmin nimitettävän luotettavuus ja edellytykset hoitaa virkaa riippumattomasti ja huolellisesti. Turvallisuusselvityslain muutokset puolestaan laajentavat
selvityksen laatijan mahdollisuuksia huomioida
hakijan ulkomaalaisyhteyksiä. Suomen kansalaisuutta voidaan uudistettujen lakien pohjalta
edellyttää aiempaa useammissa viroissa. Myös
kaksoiskansalaiset täyttävät edelleen kansalaisuusvaatimuksen.

Parhaitten kavereitteni kanssa – mukaan lukien myös
entisiä työkavereita eli hyvän kielenkäytön hallitsevia
juristeja – olen kirjoitellut useita vuosia puolin ja toisin,
joidenkin kanssa viikottain. Maaliikennepostia filatelistileimoin merkkeihin. Olen todennut kaikkien kirjoitustaidon kohentuneen huomattavasti niin, että kirjeet
ovat joskus lähennelleet kaunokirjallisuutta.
Sanonta ”mennään kahville ja jutellaan” on keskuudessamme vitsi. Sellainen olisi poisotettua aikaa
puolisolta, pois ”zusammenmachenista”. Mitä kahvilakeskusteluista muistamme? Hölö hölöä! Sen sijaan kirje
luetaan huolella saapumispäivänä ja kerrataan vastattaessa. Ja sitten silputaan, eihän keskustelujakaan nauhoiteta. Kirje jää mieleen pysyvästi. Illalla kirjoitetaan,
aamulla tarkistetaan ja sävy pysyy ystävällisenä ja kohteliaana. Ei lähetetä äkkipikaisia viestejä avaruuteen ja
ties missä olotilassa kirjoitettuina.
Kirjeistä kirjaan on pitkä matka. Mutta kirjaa ei voita
mikään tabletti tai älypuhelin! Puhumattaan iloa tuottavasta kirjasta, jonka on itse kirjoittanut ja kuvittanut
ja vieläpä nahkaselkiin sitonut. Näitä yhden painoksen
kirjoja nuorempana tein. Olen alkanut viritellä uudelleen
taitojani.
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2 860 €

Vuonna 2016 työeläkevakuutettu ansio oli keskimäärin
2 860 euroa kuukaudessa, kun mediaani oli 2 610 euroa ETK:n
eläkevakuutustilaston mukaan. Miesten työeläkevakuutettu
keskiansio oli 3 260 euroa ja naisten 2 470 euroa.

Lisärahaa
koulutukseen
Opetus- ja kulttuuriministeriö on osoittanut kymmenen miljoonan euron määrärahan
korkeakoulujen muuntokoulutusohjelmien
käynnistämiseen. Summa jaetaan kymmenen muuntokoulutushankkeen kesken,
ja se tulee hyödyttämään noin 700 opiskelijaa. Avustuksilla käynnistettävät koulutukset
alkavat tämän vuoden aikana.
Muuntokoulutusohjelmat keskittyvät
positiivisen rakennemuutoksen toimialoille
ja kasvaville toimialoille, kuten metsä- ja
biotalouteen, rakennusalaan ja ICT-alalle.
Koulutukset johtavat korkeakoulututkintoihin
joko ammattikorkeakouluissa tai yliopistossa,
ja koulutusohjelmat on tarkoitettu ensisijaisesti sellaisille, joilla on jo taustallaan
korkeakouluopintoja.
Opetus- ja kulttuuriministeri Sanni
Grahn-Laasonen perustelee rahoitusta
työelämän jatkuvan oppimisen ja osaavan
työvoiman tarpeella.

Nettiäänestys
ei vielä tarpeeksi
turvallinen
Verkossa äänestämisen riskit ovat vielä suuremmat kuin sen
hyödyt, havaittiin oikeusministeriön työryhmän nettiäänestystä
ruotineessa selvityksessä. Teknisesti nettiäänestys olisi
mahdollinen toteuttaa, mutta riittävää turvallisuutta ei
vielä voida vahvistaa. Suurimmat riskit olivat selvityksen
mukaan vaalituloksen laaja manipulointi, vaalien häirintä
palvelunestohyökkäyksillä sekä vaalisalaisuuden merkittävä
murtuminen.
Oikeusministeri Antti Häkkäsen mukaan äänestysturvallisuutta ei tule riskeerata, sillä globaalistikin kohdistuu yhä
enemmän paineita. Näin ollen nettiäänestystä ei nykyisillä
ratkaisuilla tule hänen mukaansa edistää.
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M AT T I N O R R I

LIITTO PALVELEE

eLakimies
Lakimiesliitto on avannut uuden
sähköisen työelämän lainsäädäntö
palvelun. eLakimies vastaa yleisimpiin
työsuhdekysymyksiin. Valitsemalla
eLakimiesetusivulta jonkin sivulla
mainitun aihealueen saat muutaman
lisäkysymyksen jälkeen vastauksen
mieltäsi askarruttaneeseen asiaan.
eLakimies neuvoo työsuhteeseen
liittyvissä perusasioissa ja keskittyy
näin alkuvaiheessa vain työsuhdetta
koskeviin kysymyksiin. eLakimies ei
korvaa henkilökohtaista asiointia
Lakimiesliiton työ ja virkasuhde
neuvonnan kanssa. eLakimiespalve
luun pääset tutustumaan Lakimiesliiton
kotisivuilta lakimiesliitto.fi.

SUOMEN LAKIMIESLIITTO –
FINLANDS JURISTFÖRBUND ry

Jäävi on poistumassa
Suomessa jäävi oli vanha maantapa. Asianajaja Kullervo Kemppinen
sanoi, että ellei meillä olisi ollut korkeatasoista nimismieskuntaa,
syytön olisi ollut helppo tuomita. Silloin nimismies johti poliisi
tutkintaa ja päätti syytteeseen asettamisesta, siis oliko itse onnis
tunut tutkinnassaan.
Sama asenne oli koko lakimieskunnassa.
Kihlakunnantuomari suuttui, kun huomautin, ettei hän voi ryhtyä
tuomitsemaan metsäpalon aiheuttamisesta, koska oli sytytetty
hänenkin metsäänsä.

Tarvittiin kymmenen
ennakkopäätöstä, ennen
kuin jäävit tuomarit lopettivat
tuomitsemisen.
Lainopin professori oli antanut asianosaiselle lausunnon jutun
menestymismahdollisuuksista ja ryhtyi sitten välimiesoikeuden
puheenjohtajana käsittelemään juttua.
Korkeimman oikeuden tuomari ratkaisi jutun, johon oli aiemmin
ottanut kantaa välimiehenä.
Ev. lut. kirkon tuomiokapitulissa sama mies tutki, syytti ja tuomitsi.
Euroopan oikeudenkäyttöjärjestelmään liityttyä asenne on muut
tumassa. Se ei ole käynyt helposti. Tarvittiin kymmenen ennakko
päätöstä, ennen kuin jäävit tuomarit lopettivat tuomitsemisen. Jäävejä
on karsittu, mutta on niitä jäljelläkin.
Kartelliasioissa on ilmiantajan suosimissääntö. Ilmianto tehdään
Kilpailuvirastolle, ja se päättää, vapautuuko ilmiantaja rikkomuksensa
seuraamusmaksusta. Se johtaa Kilpailuviraston toivomiin todistajain
kertomuksiin, jotta seuraamusmaksusta vapauduttaisiin. Sitten virasto
päättää, onko se itse onnistunut tutkinnassa ja nostaako se jutun,
sekä tuomioistuimeen että julkisuuteen.
Viimeksi asia on noussut julkisuuteen kuntapäättäjien osalta.
Toivon uudelle oikeuskanslerille onnea maan luotsaamisessa
oikeusvaltion suuntaan.
Matkaa on vielä jäljellä. Seuraavaksi nopeutettakoon oikeuden
käynti. Justice delayed is justice denied.
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SUOMEN LAKIMIEHET
NYT SÄHKÖISESSÄ
MATRIKKELISSA
LÖYDÄ JA LÖYDY!

Tavoitteenani on parantaa syyttäjälaitoksen
toimintaedellytyksiä [ - - ] erityisesti
syyttäjälaitoksen rakenneuudistuksen
toteuttamisella.
oikeusministeri antti häkkänen |
syyttäjälaitospäivässä 1.12.

Palkan verotus keveni,
muut maksut nousivat
Vuodenvaihteessa palkansaajan työeläke- ja työttömyysvakuutusmaksut nousivat työmarkkinajärjestöjen kilpailukykysopimuksen perusteella.
Maksujen korotuksilla kompensoidaan Veronmaksajain
keskusliiton mukaan palkkojen verokevennysten
aiheuttamaa lovea budjetissa. Palkansaajan TyELmaksu nousee 0,2 prosenttiyksikköä ja palkansaajan
työttömyysvakuutusmaksu 0,30 prosenttiyksikköä.
Vastaavasti työnantajien sosiaalivakuutusmaksuja
kevennetään, kertoo Veronmaksajain keskusliitto.
Hallitus päätti budjettiriihessään 270 miljoonan euron
kevennyksestä palkan verotukseen.

Nimilaki uudistuu

oikeuS ja kohtuuS
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Tasavallan presidentti vahvisti joulukuussa uuden nimilain, joka astuu voimaan vuoden 2019 alusta. Uudessa
laissa huomioidaan yhteiskunnan muutoksia: nimiin
liittyvää valinnanvapautta lisätään, ja esimerkiksi sukunimiyhdistelmät ovat jatkossa mahdollisia aiempaa
laajemmin. Lisäksi vahvistetaan muun muassa
lapsen edun huomioon ottamista nimiä koskevassa
päätöksenteossa.
Osa muutoksista astui voimaan jo vuoden 2018
alusta: esimerkiksi rekisteröidyssä parisuhteessa elävien
oikeus yhteiseen sukunimeen on jo voimassa.

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

Opintotuki
nousee
omillaan
asuvilla nuorilla
Vanhempien tulot eivät enää
vaikuta itsenäisesti asuvan
18–19-vuotiaan toisen asteen
opiskelijan opintorahan määrään.
Nämä opiskelijat voivat saada
perusmääräisen opintorahan,
250,28 e/kk. Toisen asteen oppilaitoksia ovat esimerkiksi lukiot
ja ammattioppilaitokset.

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

Blåfield Eero
oikeuspoliittinen
asiamies
041 458 0021

Lehtonen Auli
toimitusassistentti
09 8561 0337
0400 829 029

Rautio Kati
edunvalvontayksikön
assistentti
09 8561 0314
041 458 0041

Cederlöf Karin
opiskelija-asiamies
050 494 9780

Merisalo Pia
edunvalvontayksikön
assistentti
09 8561 0319
041 458 0025

Tilander Jore
toiminnanjohtaja
09 8561 0300
041 458 0030

Mikkonen Juha
toimituspäällikkö
09 8561 0320
041 458 0027

Törni Hannele
johdon assistentti
09 8561 0315
041 458 0037

Niemi Olli
järjestöpäällikkö
09 8561 0311
041 458 0029

Valldén
Marianne
toimistoassistentti
09 8561 0300

Paju Mia
viestintäasiantuntija
041 458 0031

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

Fanta Moa
lakimies
040 024 2560
Halonen Jaana
talousassistentti
09 8561 0329
041 458 0032
HietanenTanskanen Ira

tuomioistuinharjoittelu –

Hälinen Janne
opiskelija-asiamies
041 458 0035
Kivelä Petteri
työ- ja virkasuhdelakimies
041 458 0038
Launonen Tuula
tietohallinto- ja
viestintäassistentti
09 8561 0322
041 458 0026

Parviainen Tuija
järjestöassistentti
09 8561 0321
041 458 0039
Rainerma Tommi
jäsenpalveluyksikön
johtaja
09 8561 0335
041 458 0040

Välimäki Ritva
hallintojohtaja
09 8561 0316
041 458 0036

SUOMEN LAKI MIESLIITTO –
FINLANDS JURISTFÖRBUND ry
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Totta on, että markkinointi ja kaupallinen viestintä kuuluvat perustuslain 12 §:n
sananvapauden piiriin. Sekä EU-oikeuskäytännössä että perustuslakivaliokunnan
kannanotoissa on useaan kertaan todettu, että kaupalliseen viestintään voidaan kohdistaa
rajoituksia laajemmin kuin sananvapauden ydinalueelle kuuluvaan poliittiseen viestintään.
poliisihallituksen arpajaishallinnon ylitarkastaja merja tapalinen | poliisi-blogissa 20.12.

LAKIMIESKALENTERI

2018

Suomen Lakimiesliiton julkaisema
Lakimieskalenteri on maksuton
jäsenmaksunsa maksaneille.

Lakimiesliitto on
postittanut kalenterin
niille jäsenille, jotka
ovat sen erikseen
tilanneet.

Kasvava
petosrikollisuus
halutaan hallintaan
Petosrikollisuuden määrä on ollut selvässä nousussa tällä vuosi
kymmenellä: rikosten määrä lähes kaksinkertaistui vuosien 2010
ja 2016 välillä. Erityisesti ovat kasvaneet maksuvälinepetosten
ja petosten yritykset. Kasvu liittyy tietotekniikan kehitykseen
sekä verkkoostosten ja verkkopankkipalveluiden käytön
lisääntymiseen.
Oikeusministeriön alainen rikoksentorjuntaneuvosto
julkaisi joulukuussa selvityksen petosrikollisuuden tilasta ja
antoi samalla 11 suositusta rikosten ennaltaehkäisemiseksi
ja vähentämiseksi. Petosten ehkäisyyn osallistetaan niin viran
omaisia, pankkeja ja luottolaitoksia kuin verkon markkinapaik
kojakin, ja muutoksia ehdotetaan muun muassa henkilötietojen
käsittelyyn ja pankkien väliseen tiedonvaihtoon. Lisäksi ikään
tyneisiin kohdistuvien petosrikosten kulkua setvitään läpivir
taustutkimuksella.
Petosrikollisuus ja sen ehkäisy – Rikoksentorjuntaraportti
2017 on julkaistu oikeusministeriön Selvityksiä ja ohjeita
sarjassa numerolla 58/2017.
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Lakimieskalenteria myy:
Alma Talent
puh. 020 442 4100
kirjat@almamedia.fi
shop.almatalent.fi
Suositushinta: 19,50 €
Hinta eläkeläisille: 16,60 €
Hinta opiskelijoille: 14,65 €
Toimituskulut 5 €

HALILA

HEIKKI HALILA
heikki.halila@helsinki.fi

Pakollako kuultavaksi
eduskunnan valiokuntaan?
EDUSKUNNAN TARKASTUSVALIOKUNTA
on 1.12.2017 julkaisemassaan mietinnössä 9/2017
eduskunnan budjetti- ja valvontavallasta pitänyt perusteltuna, että eduskunnan valiokuntien tietojensaantia
koskevia valtuuksia vahvistetaan. Ehdotuksen mukaan
kuka tahansa voitaisiin velvoittaa tulemaan kuultavaksi mihin tahansa valiokuntaan ja pysymään kuultaessa totuudessa. Valiokunnan puheenjohtajan
Eero Heinäluoman mukaan tiedossa on ainakin yksi
tapaus, jossa kuultavaksi pyydetty on kieltäytynyt
kunniasta. Helsingin Sanomien tietojen mukaan tämä
henkilö olisi ollut Nordean hallituksen puheenjohtaja
Björn Wahlroos, jota valiokunta olisi halunnut kuulla
kansainvälisestä veronkierrosta ja veroparatiisien
käytöstä.
Tarkastusvaliokunnan harmi Wahlroosin poisjäämisestä on ymmärrettävä, mutta valiokunnan omaa
ilmaisua käyttäen työkalujen riittämättömyydestä
esitetyt toiveet ovat kohtalaisen kovia. Ne vaatisivat
lainsäädäntötoimia, joissa tulisi määrätä sanktiot velvoitteiden sivuuttamisesta ja tarvittaessa myös pakkokeinoista. Velvoite pysyä totuudessa olisi erikoinen,
kun on kysymys tulevasta lainsäädännöstä.
Suomessa noudatettava laaja asiantuntijakuuleminen
on eurooppalainen harvinaisuus. Niinpä esimerkiksi
Ruotsissa kuullaan valiokunnissa lähinnä valmistelevia
virkamiehiä ja heitäkin (poliittisen) valtiosihteerin myötävaikutuksella. Etutahot toki vaikuttavat lainsäädäntöprosessiin, mutta niiden edustajia ei tavallisesti kuulla
valiokunnissa.
Suomessa virkamiehet käyvät valiokunnissa ex officio,
eivät kuitenkaan eduskunnan vaan omien työnantajiensa
velvoittamina. He esittävät työnantajansa näkemyksiä,
elleivät erikseen ilmoita kertovansa omaa näkemystään.
Etutahojen edustajien rooli on samantyyppinen. Vaikka
vaikuttaminen tapahtuu tehokkaimmin silloin, kun hallituksen esitystä ei vielä ole, eri etutahot, kuten edunvalvontajärjestöt, haluavat yleensä olla edustettuina asiantuntijakuulemisessakin.

Muiden henkilöiden saapuminen eduskuntaan kuultavaksi riippuu heistä itsestään. Niinpä esimerkiksi yliopisto ei voi velvoittaa tutkijoita käymään valiokunnissa,
ellei tätä ole sisällytetty asianomaisten työsuunnitelmaan. Yliopistoilla ei ole kantaa lakihankkeisiin, elleivät
ne koske yliopistoa itseään. Tutkijat saavat esittää käsityksensä muista lakihankkeista vapaasti niin eduskunnassa kuin muuallakin.

Suomessa
noudatettava laaja
asiantuntijakuuleminen
on eurooppalainen
harvinaisuus.
Tutkija voi pitää kuulluksi tulemista valiokunnassa
suurena kunniana. Se tarjoaa myös mahdollisuuden
seurata asian käsittelyä läheltä ja vaikuttaakin siihen.
Perustuslakivaliokunnassa asiantuntijoiden vaikutusmahdollisuudet ovatkin suuret, jopa niin suuret, että
satunnaista valiokunnassa kävijää saattaa hirvittää,
miten paljon painoa voidaan antaa lausunnolle asiassa,
johon ei ole voinut perehtyä niin hyvin kuin olisi halunnut. Kunnioitettuna työn sankarina voidaan pitää professori Mikael Hideniä, joka on ollut kuultavana valiokunnissa yli tuhat kertaa.
Asiantuntijakuuleminen substanssivaliokunnissa ei ole
tieteellinen seminaari vaan osa poliittista prosessia. Onpa
asiantuntijalla ollut lausuttavana epäpoliittisessa asiassa
mitä tahansa, hallituksen esityksen avaaminen edellyttää
tavallisesti ainakin hallituspuolueiden ryhmävastaavien
suostumusta ja kenties valmistelijan ja esittelevän ministerin hyväksymistä. Siksi on ymmärrettävää, että kaikki
professorit eivät halua tulla mukaan tällaiseen teatteriksi
kokemaansa menettelyyn, eikä heitä pidä siihen
pakottaakaan.
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@niinisto Kiitos upeasta #Suomi100-vuodesta.
Yhdessä myös kohti seuraavaa vuosisataa!
presidentti sauli niinistö 7. joulukuuta twitterissä

Lakimiesliiton jäsen
tervetuloa Werner & Jarl
-kirjakauppaan!
Werner & Jarl on WSOY:n ja
Kustannusosakeyhtiö Tammen kirjakauppa.
Lakimiesliiton jäsenenä saat
koodilla LAKIMIES 30 % edun
normaalihinnoistamme.
Astu kiehtovien kirjojen maailmaan,
myymälämme sijaitsee osoitteessa
Lönnrotinkatu 21,00120 Helsinki ja
verkkokauppamme löydät osoitteesta
www.wernerjarl.fi.
Myymälä avoinna arkisin 10.00-18.00
Verkkokauppa 24/7

Riidattomat
velkomisasiat
halutaan keskittää

PÄIVITÄ VERKOSSA

• yhteystietosi
• työpaikkatietosi
• sähköpostiosoitteesi

Kaikki helposti osoitteessa
www.lakimiesliitto.fi
Kirjaudu jäsenpalveluun
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Hallitus esittää, että kirjallisesti käsiteltävät riidattomat velkomisasiat eli summaariset
riita-asiat keskitettäisiin vuoden 2019 alusta
yhdeksälle käräjäoikeudelle, kun nyt tapauksia ratkotaan kaikissa käräjäoikeuksissa.
Tämä nopeuttaisi ja yhdenmukaistaisi riitaasioiden käsittelyä.
Samalla sähköinen asiointi tulisi summaaristen riita-asioiden yhteydessä pakolliseksi muilta kuin omassa asiassaan toimivilta
luonnollisilta henkilöiltä. Arvion mukaan sähköinen menettely sujuvoittaisi ja nopeuttaisi
asioiden hoitoa merkittävästi.
Uudistukset vähentäisivät oikeushallinnon
menoja arviolta noin 800 000 eurolla vuodessa.

4,65 %

Työttömyysturvalain uudistuksessa, jossa työttömän on
osoitettava riittävää aktiivisuutta työttömuusetuuden
saamiseksi täysimääräisenä, työttömyysetuudesta leikataan
4,65 prosenttia, jos työtön ei tee tarpeeksi töitä palkansaajana
tai yrittäjänä 65 päivän tarkastelujakson aikana.

Tekoäly haastaa
tekijänoikeudet
journalismissa
Tekoälyllä avustettu uutisoiminen haastaa tekijänoikeudet
toimituksellisessa työssä: perinteisesti tekijänoikeudet kuu
luvat ihmiselle, joka on tehnyt journalistiset ja luovat ratkai
sut, mutta entä jos ratkaisujen takana on algoritmi, kenelle
oikeudet kuuluvat? Helsingin Sanomain Säätiö on myön
tänyt 215 000 euron apurahan Helsingin oikeustieteelli
sen tiedekunnan tekoälyn hyödyntämiseen liittyvien oikeu
dellisten haasteiden tutkimukseen.
Tutkijaryhmä on kiinnostunut myös siitä, millaisilla oikeu
dellisilla keinoilla uutistuotannon markkinoiden toimi
vuus voidaan varmistaa. Tutkimushanketta jotaa imma
teriaalioikeuksiin, markkinointioikeuksiin ja digitalisaatioon
erikoistunut professori Taina Pihlajarinne.

TAPAHTUMAT

Urakoulutukset
Kevään 2018 urakoulutuksia s. 34
26.–28.1. Lakimiestennis, Helsinki
14.7. Lakimiesliiton valtakunnallinen
kesätapahtuma
Tapahtuma järjestetään Savonlinnan
oopperajuhlien yhteydessä s. 32
Tapahtumista tarkemmin:
www.lakimiesliitto.fi/tapahtumat

SUOMEN LAKIMIESLIITTO –
FINLANDS JURISTFÖRBUND ry

ETSITKÖ
Harmaan talouden
tunnusluvut yhdestä
paikasta
Viranomaisten yhteinen verkkosivu harmaan talouden
torjumiseksi avattiin loppuvuodesta. Laaja tietopaketti on
osa kansallista harmaan talouden ja talousrikollisuuden
torjunnan toimenpideohjelmaa, ja se tarjoaa tukea päätök
senteon tueksi esimerkiksi yrityksille ja yhteiskunnallisille
toimijoille. Kokonaisuudessaan sivuston sisällöt aukeavat
käyttöön kevään 2018 aikana.

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

LakimiesRekrytointi

Tutustu sivustoon: www.harmaa-talous-rikollisuus.fi
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115 000

Akavan opiskelijat on johtava
opiskelijoiden työmarkkinajärjestö
Suomessa. Akavan jäsenliitoilla on
yhteensä 115 000 opiskelijajäsentä.

Käräjäoikeuspaikkakunnat
päätetty

Talous- ja
velkaneuvonnan
alue-eroja tasataan
Aiemmin aluehallintovirastojen ja kunnan järjestämä
talous- ja velkaneuvonta siirtyy vuoden 2019 alusta alkaen
oikeusapu- ja edunvalvontapiirien tehtäväksi eli käytännössä
oikeusaputoimistoille. Oikeusapu- ja edunvalvontapiirit voivat
hankkia palveluja myös ostamalla. Samalla myös toiminnan
valvonta siirtyy Kilpailu- ja kuluttajavirastolta oikeusministeriölle.
Uudistuksella yhtenäistetään nyt maantieteellisesti
paljon vaihtelevia talous- ja velkaneuvonnan palveluita sekä
parannetaan sähköisiä palveluita. Jatkossa myös oikeudelliset
palvelut saa tarvittaessa talous- ja velkaneuvonnan kanssa
saman katon alta, minkä toivotaan ehkäisevän velkaantuneiden
syrjäytymistä.
Neuvontaa toteuttava henkilöstö siirtyy tietyin edellytyksin
toiminnan mukana.
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Käräjäoikeuksien toimipaikkojen, kanslioiden
ja istuntopaikkojen lakkauttamisessa jäljelle
jäävien käräjäoikeuksien sijaintipaikkakunnat
on vahvistettu joulukuun puolivälissä. Käräjäoikeuspaikkakuntia on jatkossa 20 eri puolilla Suomea. Näiden hallinnollisten kanslioiden lisäksi erillisiä kanslioita jää neljälle paikkakunnalle, ja istuntopaikkoja jää 12 paikkakunnalle.
Käräjäoikeuksien toimipaikkojen määrä
vähenee siis nykyisestä 57:stä 36:een. Valtaosa istuntopaikoista suljetaan vuoden 2019
ensimmäisenä päivänä, mutta uudistuksen
toimeenpano vaihtelee toimipaikoittain. Lakkautettavien kanslioiden henkilökunnan työtilojen käytöstä päätetään paikkakuntakohtaisesti. Käräjäoikeusmuutoksen yhteydessä
tiettyihin käräjäoikeuksiin käsiteltäväksi keskitettyjen asiaryhmien tuomiopiirijakoon
tulee tarkistuksia, ja esimerkiksi ryhmäkanne-, ulosottovalitus- ja sotilasoikeudenkäyntiasioita käsittelevien käräjäoikeuksien
määrä vähenee nykyisestä. Samalla summaariset riita-asiat keskitetään yhdeksään
käräjäoikeuteen.

Jäsensivut uudistuneet
Lakimiesliitto on ottanut käyttöön uuden jäsenrekisterin.
Myös jäsensivut ja verkkoasiointi ovat uudistuneet.
Uuteen jäsensivustoon kirjautuminen
vaatii uuden salasanan
Tilaa uusi salasana jäsensivuston kirjautumis
näkymästä löytyvästä Salasana unohtunut
linkistä. Sähköpostiosoite tulee olla sama kuin
jäsenrekisterissäkin. Saat sähköpostiisi henkilö
kohtaisen linkin salasanan vaihtamiseen. Käyttä
jätunnuksesi on jäsennumerosi. Jos sähköposti
osoitetta ei löydy jäsenrekisteristä, ota yhteyttä
info@lakimiesliitto.fi.
Uudelta jäsensivustolta löydät muun muassa
LakimiesRekrytoinnin avoimet työpaikat, tietoa
lakimiesten palkoista ja työelämästä sekä liiton
tarjoamia etuja ja palveluja.

Uusia sähköisiä palveluja
jäsenten käyttöön
Jäsensivustolla voit tuttuun tapaan katsoa ja
päivittää rekisterissä olevia omia tietojasi. Voit
hakea jäsenmaksualennusta sähköisellä lomak
keella sekä liittää sähköiseen lomakkeeseen tar
vittavat liitteet mukaan. Myös Lakimiesten työt
tömyyskassaan liittymisen voi tehdä jäsensivuilla
olevalla sähköisellä lomakkeella. Huom! Opiskelija
jäsenet liittyvät Lakimiesten työttömyyskassaan
www.lakimiestentk.fisivuilla olevalla lomakkeella.
Jäsensivuston Ota yhteyttä lomakkeella voit
tehdä palvelupyyntöjä tai antaa palautetta liitolle.
Voit myös seurata pyyntöjesi tilaa ja katsoa milloin
asia on käsitelty.

Tutustu uusiin jäsensivuihin ja ota
uudet sähköiset palvelut käyttöön:
jasenportaali.lakimiesliitto.fi
Ongelmatapauksissa ota yhteyttä
info@lakimiesliitto.fi
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LAKIMIESLIITTO PALVELEE

LAKIMIESLIITON JÄSENMAKSU 2018
Jäsenmaksu on 353 euroa.
Vastavalmistuneiden jäsenmaksu on 173 euroa
(valmistumispäivästä alkaen kolmen vuoden ajan).
Jäsenmaksut sisältävät Lakimiesten työttömyys
kassan jäsenmaksun. Lakimiesliitto perii jäsen
maksut suoraan jäseneltä.
• Jäsenmaksun voi maksaa yhdessä tai kolmessa
erässä.
• Vuoden 2018 jäsenmaksut lähetään erissä niille
jäsenille, jotka ovat maksaneet vuoden 2017
jäsenmaksun useammassa erässä. Jokaisesta
erästä lähetetään erillinen lasku ja se tulee
maksaa kyseisen laskun viitenumerolla.
• Vuoden 2018 jäsenmaksujen eräpäivät ovat
15.2.2018, 15.5.2018 ja 15.9.2018
• Jäsenmaksulaskulla näkyvää summaa ei
voi muuttaa omatoimisesti. Muutosten
tekemiseksi tulee ottaa yhteyttä Lakimiesliiton
jäsenrekisteriin: jasenrekisteri@lakimiesliitto.fi.
• Maksamalla jäsenmaksun ajallaan, varmistat
palveluiden ja jäsenetujen voimassaolon
• Jos olet maksanut vuonna 2017 liikaa
tai liian vähän jäsenmaksua, niin se
huomioidaan automaattisesti vuoden 2018
jäsenmaksulaskussa
• Huomioithan, että jäsenmaksun maksamatta
jättäminen ei ole eroilmoitus
Suosittelemme elaskun käyttöönottoa omassa
verkkopankissasi.
Kesken kauden liityttäessä maksetaan
jäsenmaksua jäljellä olevilta täysiltä kuukausilta
(työttömyyskassan osuus liittymiskuukauden
alusta lukien). Jäsenmaksulla saat muun
muassa ammatillisen oikeusturvavakuutuksen,
Lakimiesuutisetlehden, tasokasta työ ja virka
suhdeneuvontaa, tehokasta työmarkkina, oikeus
ja koulutuspoliittista vaikuttamista, laadukkaat
urapalvelut ja juristiyhteisöä kokoavat lukuisat
tapahtumat. Jäsenmaksu on verotuksessa
vähennyskelpoinen. Ilmoitamme verottajalle
tiedot maksetuista jäsenmaksuista. Tarkista, että
vähennys on huomioitu verottajan lähettämässä
esitäytetyssä veroilmoituksessa.
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Jäsenmaksualennukset
Alennettu jäsenmaksu on 173 euroa (sisältää
Lakimiesten työttömyyskassan jäsenmaksun)
Alennettuun jäsenmaksuun on oikeus niiltä kuukausilta,
kun alennusperusteet ovat olemassa. Alennusta haetaan
kirjallisesti ja alennusperusteesta liitetään aina mukaan
todistus.
Alennus on haettava viimeistään kuluvan vuoden
joulukuun 15 pv:ään mennessä, kun em. peruste
on tullut ajankohtaiseksi.
Vastavalmistuneet
Alennuksen saa valmistumispäivästä alkaen kolmen vuoden
ajan. Valmistumisesta EI tarvitse toimittaa todistusta.
Äitiys-, isyys-, vanhempain- tai hoitovapaalla oleva
• kopio Kelan äitiyspäiväraha tai vanhempain
päivärahapäätöksestä
• hoitovapaajaksosta työnantajan todistus
Työtön
• todistus työttömyyskassasta, Kelasta tai työ ja
elinkeinotoimistosta
Päätoiminen opiskelija, joka ei ole ansiotyössä
• oppilaitoksen todistus/työnantajan todistus
Työnvuorotteluvapaalla oleva
• kopio vuorotteluvapaasopimuksesta
Sairaus (yli 2kk)
• kopio sairauslomatodistuksesta
Eläkeläinen, joka jatkaa työttömyyskassan jäsenyyttä
• kopio eläkepäätöksestä
Tuomioistuinharjoittelu (auskultointi)
• kopio määräyskirjasta
Ulkomailla asuvien jäsenmaksu 173 euroa
Ulkomailla vakituisesti asuvat ovat hakemuksesta
oikeutettuja jäsenmaksualennukseen. Alennusta haetaan

kirjallisesti. Alennuksen saamiseen edellytyksenä on
jäsenrekisteriin merkitty ulkomaanosoite.

Muut alennukset

Lakimiesuutiset.fi
tuo sisällön lähemmäs

Avio-/avopuolisoalennus 30 euroa
Samassa taloudessa puolisoina elävät kaksi liiton jäsentä
voivat anoa puolisoalennusta toiselle heistä, jos talouteen
tulee vain yksi Lakimiesuutiset-lehti. Edellytyksenä on,
että molemmat maksavat täysimääräistä jäsenmaksua.
Alennusta haetaan kirjallisesti.
Kaksoisjäsenmaksu 278 euroa
Professoriliiton ja Tieteentekijöiden liiton kanssa on
sopimus kaksoisjäsenten jäsenmaksuvelvollisuudesta ja
25 % alennuksesta liiton jäsenmaksusta. Kaksoisjäsenen
jäsenmaksu (225 € + 53 € kassan osuus) 278 euroa.
Vanhuuseläkeläisten jäsenmaksu 120 euroa
Vanhuuseläkeläiset, jotka eivät ole vakuutettuna
Lakimiesliiton kautta Lakimiesten työttömyyskassassa
maksavat vain 120 euroa.
• kopio eläkepäätöksestä
• kirjallinen eroilmoitus työttömyyskassasta
Yrittäjien jäsenmaksu 300 euroa
Työttömyyskassaan kuulumattomilta yrittäjiltä ei peritä
liiton jäsenmaksuun sisältyvää palkansaajan työttömyyskassamaksua. Kirjallinen ilmoitus yrittäjyydestä liiton
jäsenrekisteriin.
Jäsenmaksuvapautus
Jäsenmaksusta on ilmoituksensa perusteella vapautettu
oikeusnotaari, joka päätoimisesti opiskelee oikeustieteen
maisterin tutkintoon johtavia opintoja ja kuuluu
Lakimiesliittoon oikeustieteen ylioppilaiden yhdistyksen
opiskelijajäsenenä.
Jäsenmaksusta on ilmoituksensa perusteella vapautettu
varusmies- tai siviilipalvelusta suorittava jäsen enintään
yhdeltä vuodelta.

Oletko epävarma oikeudestasi
alennukseen?
Ota yhteyttä: jasenrekisteri@lakimiesliitto.fi
tai puhelimitse 09 8561 0321.

Monipuolinen sivusto tuo
yhteen jäsenet, liiton ja alan
kiinnostavat aiheet.
Lakimiesuutiset.fi:n sisältö on helposti
luettavissa eri laitteilla. Selailu onnistuu
niin mobiililla, tabletilla kuin tavallisella
pöytäkoneella ja kannettavalla tietokoneella.
Sivulle latautuu helposti lisää juttuja, jolloin
artikkelista seuraavaan siirtyminen on sujuvaa.

Anna palautetta
tai kerro juttuideasi!
lakimiesuutiset.fi/palaute-ja-juttuideat
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sivustolta tuttuun tapaan PDF-tiedostoina.
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LAKIMIESLIITON
VALTAKUNNALLINEN
KESÄTAPAHTUMA
SAVONLINNASSA 14.7.2018
LAUANTAIN OHJELMA:
11.00 – 13.00 Kesäinen seminaari,
Taidelukion juhlasali, Sotilaspojankatu 3.
13.00 – 13.30 Kahvi ja pieni suolainen kahvileipä,
Taidelukion aula
14.00 – 15.00 Laivaristeily Savonlinnan lähivesillä
M/S Lake Star ja M/S Lake Seal -aluksilla
17.00 – 18.30 Cocktail-tilaisuus, Olavinlinnan Paksu Bastioni
- Lakimiesliiton tervehdys
- Savonlinnan Oopperajuhlien tervehdys
19.00 Oopperaesitys, Verdin ooppera Otello
Ooppera esitellään Savonlinnan Oopperajuhlien kotisivuilla
www.operafestival.fi.
(ei yhteisruokailua esityksen jälkeen)
Päivitetty ohjelma löytyy osoitteesta:
www.lakimiesliitto.fi/tapahtumat
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OOPPERALIPPUJEN VARAUKSET:
Otello -esitykseen olemme varanneet 150 lippua. Otamme
varauksia vastaan lippujen osalta ja sitovia ilmoittautumisia
seminaariin, laivaristeilylle ja cocktailtilaisuuteen.
ILMOITTAUTUMISET:
www.lakimiesliitto.fi/tapahtumat.
LISÄTIETOJA:
olli.niemi@lakimiesliitto.fi tai 09 8561 0311.
LIPPUJEN TOIMITUS:
Savonlinnan Oopperajuhlien toimistosta laskutetaan liput
Lippupisteen laskulla, jonka jälkeen ne toimitetaan kirjeitse.
Ryhmäliput maksavat 139,50 €/kpl. Lippuihin lisätään
palvelupalkkio, joka on 3,50 €/lippu (tilanne 12.10.2017) sekä
toimituskulut kotimaassa 10 €/lähetys.
MAJOITUS:
Tiedustelut ja varaukset: Päivi Ruuskanen, Savonlinna Tours Oy,
050 548 4004 tai sähköpostitse sales@savonlinnatours.fi

REINBOTH

Kustannustalot tuntuvat elävän luulossa,
että kunnianloukkaussäännökset eivät
koske kirjoja.
SUSANNA REINBOTH, susanna.reinboth@hs.fi

Kustantajat lain yläpuolella?
KUN KIRJAA MAINOSTETAAN dokumenttiromaa
nina tai sen hehkutetaan tuovan uutta sisältöä johon
kin asiaan, odotukset ovat korkealla. Kirjan voi silloin
odottaa sisältävän tarkistettuja faktoja ja hyvin perus
teltuja näkökulmia, vai mitä?
Näköjään ei.
Kirja voi olla pullollaan faktavirheitä, puolitotuuksia,
huonosti perusteltuja julkaisuratkaisuja ja jopa eriasteisia
kunnianloukkauksia nimeltä mainituista ihmisistä.
Mainitsen pari esimerkkiä.
Kirjoitin Hesariin (7.11.2017) jutun Kumpulan kidu
tusmurhaa kuvaavasta dokumenttiromaanista Hukku
minen (Perttu Häkkinen, Tammi). Kirjan kantava teema
on, että päähenkilö Pedro tuomittiin vuonna 2003 elin
kautiseen vankeusrangaistukseen murhasta, vaikka hän
oli jo kotonaan, kun 18vuotias uhri hukutettiin.
Kirjan vakuuttavuutta lisäävät pitkät, suorat sitee
raukset tuomioista. Ongelma on siinä, mitä on jätetty
kertomatta. Pois on jätetty jokseenkin järjestelmälli
sesti ne kohdat tuomioista, joiden mukaan uhrin perus
kuolinsyy ei ollut hukkuminen, vaan pari tuntia jatkunut
kidutuksen luonteinen pahoinpitely – johon Pedro siis
oli osallistunut.
Hovioikeuden tuomioon on kirjattu oikeuslääkärin
lausumaksi, että ”todistajan mielestä tässä tapauksessa
uhri olisi kuitenkin kuollut hukuttamattakin saamistaan
vammoista aivopöhöön, jonka saatuaan ihminen aina
kuolee”.
Kirjassa Pedro kertoo muistikuviaan surmayöstä
ja muista tapahtumista. Hän muun muassa kuvailee
käräjäoikeuden tuomion julistamista. Pedron muisti
kuvat ovat tältä osin puhdasta fiktiota. Tuomiota ei
julistettu, vaan se annettiin kansliassa.
Jos Pedro erehtyy tällaisessa asiassa, miten hänen
muistiinsa voi luottaa missään asiassa?
Toinen heppoisaksi osoittautunut kirja on Jarmo
Korhosen ja Alpo Rusin Kremlin jalanjäljet (Docendo).

Hesariin kirjan 25.11.2017 arvioinut VeliPekka Leppä
nen kuvaili kirjan lähdetyöskentelyä holtittomaksi
ja huomautti, että kirjassa roiskitaan perusteettomia
epäilyjä ihmisten niskaan. Esimerkkinä hän mainit
see, että aiemmin Rusi on Tiitisen lista kirjassaan
sanonut, että koodinimi Fortuna kuului Ulf Sund
qvistille. Nyt hän nimeää Fortunaksi IlkkaChristian
Björklundin.
”Pokka pitää, ilman vihjettäkään epäröinnistä saati
virheen anteeksipyynnöstä. Kukahan Rusin seuraavassa
kirjassa arvotaan ’Fortunaksi?’”, Leppänen kysyy.
Minua kummastuttaa eniten kirjankustantajien
rooli. Kustannustalot tuntuvat elävän harhaluulossa,
että rikoslain kunnianloukkaussäännökset eivät koske
kirjoja.
Tässä siis tietoisku kustantajille: Näyttötaakka louk
kaavan väitteen todenperäisyydestä on sen esittäjällä.
Hänen on pystyttävä osoittamaan, että hänellä on
ollut riittävät syyt uskoa väitteen todenperäisyyteen.
Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisukäytän
nön mukaan olennaista on väitteiden tarkistaminen –
ne on tarkistettava niin huolellisesti kuin mahdollista,
ja olennainen osa faktantarkistusta on väitteen koh
teen kuuleminen.
Yritin itse kysellä Tammesta, miten Hukkuminen
kirjan faktoja on tarkistettu, miksei loukkaavien väittei
den kohteita kuultu ja miten lukija voi erottaa fiktion
faktasta.
Sain vain ylimalkaisen – siis ylimielisen – vastauksen.
Sen mukaan kirja kävi läpi normaalin kustannusproses
sin ja perustuu dokumentaatioihin.
Jos faktana markkinoidun kirjan normaali kustan
nusprosessi ei sisällä faktojen tarkistusta, jäljellä on
enää yksi kysymys: miksi ihmeessä maksaisin siitä
senttiäkään?
Netistä perustelemattomia spekulaatioita ja kunniaa
loukkaavia väitteitä löytää ihan ilmaiseksi.
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Haku
Haku kevään opiskelijamentorointiohjelmaan
5.–25.2.2018
5.–25.2.2018, www.lakimiesliitto.fi
Lakimiesliitto kasvattaa mentorointitarjontaa. Vuonna 2018 käynnistyy yhteensä neljä
mentorointiohjelmaa, joista kaksi on suunnattu juristeille ja kaksi oikeustieteen opiskelijoille.
Maaliskuussa alkavan opiskelijamentorointiohjelman hakuaika on 5.–25.2. Hakuohjeet löydät
Lakimiesliiton nettisivuilta. Ohjelman yhteistapaamisten aikataulu on seuraava:
– Kickoff 21.3.18
– Puoliväli 5.9.18
– Päätös 13.3.19

Kouluttajina

KIRSTI UUSITALO

Mentoriksi juristille tai oikeustieteen opiskelijalle
Juristimentorointiohjelmaan voi hakea mentoriksi jo pidempään työelämässä olleet, kokeneet
juristit. Tarkkaa kokemusvaatimusta ohjelmaan ei ole, mutta tyypillisesti yli 8 vuotta työelämässä
toimineet ovat osallistuneet mentoreina juristiohjelmaan ja alle 8 vuotta työelämässä olleet opis
kelijaohjelmaan. Opiskelijamentorointiohjelmassa mentorina voi toimia valmistunut työelämässä
oleva juristi.

my.surveypal.com/Mentorhaku

Helsinki
28.2.2018

IRA HIETANEN-TANSKANEN

Perhevapaaverkosto – Itsensä kehittäminen
ja ammatillisten taitojen ylläpitäminen
perhevapaan aikana

28.2.2018 klo 14–16, Lakimiesliiton ylähuone, Uudenmaankatu 4-6 B, Helsinki
Lakimiesliitto käynnistää uuden verkoston perhevapaalla oleville juristeille. Verkoston puitteissa
jäsenillä on mahdollisuus saada vertaistukea, säilyttää yhteys työelämään ja keskustella ajan
kohtaisista teemoista. Verkoston tapaaminen järjestetään yhteistyössä MiB ry:n kanssa.
Tilaisuudessa puhumassa muun muassa:
– Hanne Hirvonen, Lakimies, Viestintävirasto
– Hanna-Mari Kanervo, Chief Accountant, Supercell
– Jutta Mäkeläinen, Senior Associate, Krogerus

MIKKO LAAPAS

JAAKKO KAUPPILA

Tilaisuuteen mahtuu 20 vanhempaa lapsen kanssa.

Ilmoittaudu viimeistään 23.2.2018

Helsinki
1.3.2018

Urakoulutus: Tuomioistuinharjoittelu
– Hakeutuminen, käytännöt ja hyödyt

1.3.2018 klo 16.30-19.30, paikka varmistuu myöhemmin, Helsinki
Koulutuksessa kuulemme hakeutumisesta tuomioistuinharjoitteluun, harjoittelun käytännöistä
sekä siitä mitä jäi harjoittelusta käteen. Miten vuonna 2017 uudistunut hakumenettely toimii ja
minkälaisia kokemuksia ensimmäisestä hakukerrasta jäi? Mitä käräjänotaarin työ on käytännössä?
Kannattaako tuomioistuinharjoittelu, jos ei tavoittele uraa oikeuslaitoksen palveluksessa?
Tilaisuudessa puhumassa:
– Kirsti Uusitalo, Oikeusneuvos, Tuomarinkoulutuslautakunnan puheenjohtaja
– Ira Hietanen-Tanskanen, Käräjänotaari, Kainuun käräjäoikeus
– Mikko Laapas, Esittelijä, Helsingin hallintooikeus
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JOHANNA RANTANEN

MAKSUTON LIITON JÄSENILLE
LAADUKASTA URAKOULUTUSTA JO YLI 10 VUOTTA

Oulu
22.3.2018

Urakoulutus: Häiriintyneen henkilön
kohtaaminen

22.3.2018 Klo 16.30–19.30, Radisson Blu Hotelli, Hallituskatu 1, Oulu
Tämän päivän työelämässä kohdataan paljon poikkeavasti ja uhkaavasti käyttäytyviä asiakkaita.
Etenkin henkinen väkivalta aiheuttaa paljon hämmennystä ja stressireaktioita. Someilmiö
tuo omat uudet haasteensa. Koulutuksen tavoitteena on tukea lakimiehiä kohtaamaan ja
käsittelemään erilaisia asiakkaisiin liittyviä ongelmallisia tilanteita. Koulutusilta sisältää luentoa,
tapausesimerkkejä ja avointa keskustelua teemasta.
Kouluttajana toimii psykologi, Polamkin yliopettaja Jaakko Kauppila.

Ilmoittaudu viimeistään 19.3.2018

Turku
22.3.2018

Urakoulutus: Palvelumuotoilu juridiikassa
22.3.2018 klo 16.30–19.30, Radisson Blu Marina, Linnankatu 20, Turku

Mitä on palvelumuotoilu ja mitä se tarkoittaa juridiikassa? Voiko juridisista palveluista
tehdä helposti lähestyttäviä ja käytettäviä, ja voiko juridinen teksti olla
yksinkertaista ja ymmärrettävää? Miksi palvelumuotoilulla on väliä?
Kouluttajana toimii asianajaja, partner, Johanna Rantanen,
Dottir Asianajotomistosta.
Katso webinaarien
nauhoitteita:
www.lakimiesliitto.fi
Palvelut – Koulutukset
ja
webinaarit

Muuta keväällä 2018
Maaliskuu:
- Kokeneena työelämään, Helsinki
Huhtikuu
- Hakuaika kesäkuussa alkavaan
menotorointiohjelmaan 23.4.–13.5.
- Juristin henkilöbrändäys, Helsinki
- Alan vaihtaminen, Tampere
Toukokuu:
- Työskentely EU:ssa, Helsinki
- Ajanhallinta, Helsinki
- Perhevapaaverkosto
Kesäkuu:
- Oikeuden digitalisaatio, Helsinki
Varaamme mahdollisuuden muutoksiin.
Katso lisätiedot www.lakimiesliitto.fi

Webinaarien katsom
inen
vaatii kirjautumisen
jäsensivuille.

Ilmoittautuminen:
www.lakimiesliitto.fi/tapahtumat
Ilmoittautuessa on mainittava osallistujan
nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja
jäsennumero. Muistathan ilmoittaa ajoissa
mahdollisesta esteestä, jotta varasijalla
oleva pääsee mukaan.
Lisätietoja:
Eero Blåfield
041 458 0021
eero.blafield@lakimiesliitto.fi
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SUURI TIETOSUOJAPÄIVÄ

24.5.2018

OHJELMASSA:

HINTA:

8.30

Ilmoittautuminen ja aamupala

9.00

Tilaisuuden avaus

9.10

Tietosuoja-asetus pähkinänkuoressa
asianajaja Jukka Lång, Dittmar & Indrenius

Jäsenetuhinta: 545 € (+ alv 24 %)
Norm. hinta: 690 € (+ alv 24 %)
Lakimiesliiton jäsenet saavat tuotteet ja
palvelut jäsenetuhintaan.

10.00

Mitä tapahtuu 25.5.2018 jälkeen – miten tietosuojaasetuksen noudattamista aletaan valvomaan?
tietosuojavaltuutettu Reijo Aarnio,
Tietosuojavaltuutetun toimisto

11.00

Markkinointi ja digitaalinen liiketoiminta
tietosuoja-asetuksen jälkeen
lakimies, tietokirjailija, bloggaaja Elina Koivumäki,
Lexperience

12.00

Lounas

13.00

Tietosuoja-asetuksen vaatimukset tietoturvalle

14.00

Tietosuoja-asetusta täsmentävä uusi tietosuojalaki
viestintäoikeuden professori Päivi Korpisaari,
Helsingin yliopisto

15.00

Tietosuojasta menestystekijä – miksi yrityksen
kannattaa tehdä tietosuojan osalta tehdä enemmän
kuin laki vaatii?
asianajaja, Partner Jaakko Lindgren, Dottir
Asianajotoimisto Oy

15.45

Päivän yhteenveto

16.00

Tilaisuus päättyy

TILAUKSET:
www.kauppakamarikauppa.fi

MUISTA MYÖS NÄMÄ!
Elina Koivumäki: EU:n uuden tietosuojaasetuksen vaikutukset markkinointiin ja
digitaaliseen liiketoimintaan 14.2.
ja 27.3.2018
Uusi tietosuoja-asetus &
IT-hankinnat 5.3.2018
Osakassopimus 7.3.2018
Henkilötietojen käsittely ja
käsittelyn ulkoistus 13.3.2018
Verkkokaupan juridiikkaa 14.3.2018
Tietosuoja julkisissa
hankinnoissa 10.4.2018
Näin onnistut yrityskaupassa 23.4.2018
Rakennusurakan
vastuukysymykset 26.4.2018

Hanninen, Varhela et al.

Uutuus!

Henkilötietojen käsittely EU-tietosuoja-asetuksen vaatimukset
Apua tarjolla EU:n tietosuoja-asetuksen
vaatimusten täyttämiseen! EU:n tietosuoja-asetus tuo
kaikille asiakastietoja tai henkilöstön tietoja käsitteleville
yrityksille ja yhteisöille uusia haastavia vaatimuksia.
Asetusta sovelletaan 25. toukokuuta 2018 alkaen, mutta
organisaatioissa täytyy varautua muutoksiin jo etukäteen.
Syksyn uutuuskirjan avulla voit tarkistaa, mitä yrityksessäsi
pitää tehdä.
Kirjasta saat vastaukset mm. seuraaviin kysymyksiin:
Mitä tietosuojadokumentaatiota yrityksellä tulee olla? Mitä
oikeuksia rekisteröidyillä henkilöillä on? Mitä velvollisuuksia
yrityksillä on? Mitä sopimuksia henkilötietojen käsittelystä
tarvitaan? Tarvitseeko yrityksen nimetä tietosuojavastaava?
Jäsenetuhinta: 44 € (+ alv 10 %)
Norm. hinta: 59 € (+ alv 10 %)
Ilmestynyt 2017, 132 sivua.

Lauri Railas

Riku Neuvonen

PSYM 2015 -ehdot ja
logistiikkapalvelusopimukset

Viestintä- ja informaatiooikeuden perusteet 2.,
uudistettu painos

Ilmestyy 5/2018, n. 150 sivua
Jäsenetuhinta: 62 € (+ alv 10 %)
Norm. hinta: 79 € (+ alv 10 %)

Ilmestyy 5/2018, n. 350 sivua
Jäsenetuhinta: 72 € (+ alv 10 %)
Norm. hinta: 95 € (+ alv 10 %)

Elina Koivumäki,
Petteri Häkkänen

Markkinointijuridiikka
Ilmestyy 2/2018, n. 500 sivua
Jäsenetuhinta: 67 € (+ alv 10 %)
Norm. hinta: 89 € (+ alv 10 %)

Matti Kukkonen

Tomi Viitala

Sami Tuominen, Ville Alahuhta

Osuuskuntien ja niiden
omistajien verotus

Osakeyhtiön voitonjaon
verotus, 2. uudistettu painos

Ilmestyy 6/2018, n. 300 sivua
Jäsenetuhinta: 74 € (+ alv 10 %)
Norm. hinta: 98 € (+ alv 10 %)

Ilmestyy 5/2018, n. 250 sivua
Jäsenetuhinta: 65 € (+ alv 10 %)
Norm. hinta: 87 € (+ 10 %)

Yritysjärjestelyjen verotus yhtiön ja omistajan
näkökulma

ASIAKASPALVELU:

asiakaspalvelu@kauppakamarinkoulutus.fi tai 09 2286 0360

TILAUKSET:

Ilmestyy 3/2018, n. 250 sivua
Jäsenetuhinta: 60 € (+ alv 10 %)
Norm. hinta: 80 € (+ alv 10 %)

www.kauppakamarikauppa.fi

teksti NINA BJÖRKLUND | kuvat VESA TYNI

Vakavia uhkia
torjumassa
Rajat ylittävä järjestäytynyt vakava rikollisuus työllistää Euroopan
viranomaisia nyt ja jatkossa. Suomalainen poliisi ja lakimies Jari Liukku
on ollut torjunnan pääkallonpaikalla Haagissa keväästä asti.

R

eaaliaikainen tiedonvaihto,
yhteinen tilannekuva sekä
yhteisten tutkintatoimien
suunnittelu ovat ensi
arvoisen tärkeitä, korostaa Euro
polin vakavan ja järjestäytyneen
rikollisuuden torjunta keskuksen
johtaja Jari Liukku.
Hän johtaa Euroopan poliisi
viraston, Europolin, vakavan ja järjes
täytyneen rikollisuuden torjuntakes
kusta. Toimipaikka sijaitsee Haagissa,
Alankomaissa, missä Liukku aloitti
tehtävässään viime vuoden keväällä.
Liukun johtamassa keskuksessa on noin
150 henkilöä. Kaikkiaan Europolin
palveluksessa työskentelee noin 500
ihmistä.
Europolissa on tällä hetkellä
Suomesta yhteensä 22 työntekijää.
Liukku kollegoineen tuo suomalaista
näkökulmaa eurooppalaiseen yhteis
työhön.
Suomen ja suomalaisen järjestelmän
maine kansainvälisesti on Liukun
mukaan hyvä. Siihen sisältyvät
niin tehokkuus työskentelyssä eri
viranomaisten kesken kuin myös syvä
osaaminen ja organisointitaidot.
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– Toki edustan nykyisessä työs
säni Europolia ja sen kaikkia jäsen
valtioita ja olen tuottamassa pal
veluita tarvittaessa myös Suomen
viranomaisille, Liukku muistuttaa.

Europol torjuu
uhkia jäsenmaissa
Liukun johtaman keskuksen lisäksi
Europolin kaksi muuta operatiivista
kokonaisuutta liittyvät ITrikollisuuden
sekä terrorismin torjuntaan.
Liukku kertoo keskuksensa ensi
sijaiseksi tehtäväksi jäsenvaltioiden
tukemisen tutkintatoimissa, jotka liit
tyvät kahta tai useampaa jäsenvaltiota
koskevaan vakavaan ja järjestäytynee
seen rikollisuuteen. Rikokset voivat
liittyä huumausaineisiin, järjestäyty
neisiin rikollisryhmiin tai aseisiin ja
räjähteisiin. Myös laittoman maahan
tulon järjestäminen, ihmiskauppa,
tuoteväärennökset, ympäristörikokset,
rahanväärennökset sekä petokset ja
muut talous ja omaisuusrikokset ovat
Liukun keskuksen asialistalla.
EUjäsenvaltiot valitsevat Euro
polin tekemän uhkaarvion pohjalta
nelivuotiskaudeksi tietyt prioriteetit,

joihin järjestäytyneen ja muun vaka
van rikollisuuden osalta keskitytään.
Uusin prioriteettipäätös toimintasuun
nitelmineen koskee vuosia 2018–2021.
– Näiden suunnitelmien perusteella
tuemme jäsenvaltioiden yhteisiä
torjuntatoimia, Liukku kertoo.
Tukea EUjäsenmaille ja muille
kumppaneille annetaan esimerkiksi
suojatun tiedonvaihdon varmistavalla
Sienatietojärjestelmällä sekä Euro
polin analyysijärjestelmällä, johon
tallennetaan henkilö ja muita
operatiivisia tietoja, joista Euroopan
valtiot hyötyvät. Europol on EU:n
ainoa virasto, jolla on lupa säilyttää
henkilötietoja kolme vuotta tai jopa
pidempään.
– Toki Europol antaa lisäksi opera
tiivista toiminnallista, teknistä ja talou
dellista tukea myös yksittäisiin rikos
asioihin liittyen. Lähetämme muun
muassa asiantuntijoita ja analyytikkoja
avustamaan jäsenvaltioita tutkinta
toimissa, tuemme yhteisiä tutkinta
ryhmiä sekä järjestämme operatiivisia
kokouksia, joissa sovitaan yhteisistä
toimenpiteistä ja tiedonvaihdosta,
Liukku sanoo.

– Reaaliaikainen tiedonvaihto, tilannekuva
sekä yhteisten tutkintatoimien suunnittelu,
toteutus ja koordinointi ovat ensiarvoisen
tärkeitä rajat ylittävän järjestäytyeen
vakavan rikollisuuden torjunnassa, kertoo
Jari Liukku Europolista.
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Haastatteluhetkellä hän on itse lähdössä Maltalle antamaan asiantuntijaapua toimittajan henkirikostapaustutkintaan liittyen.

Käytännöllinen
ja teoreettinen koulutus

Jari Liukku on koulutukseltaan oikeustieteen kandidaatti. Lakiopinnot hän
suoritti aikoinaan poliisityönsä ohessa.
Poliisissa Liukku kävi läpi kaikki
vakanssitasot poliisipäälliköksi, ja hän
on työskennellyt useissa eri poliisiviranomaisissa. Hän on toiminut myös
syyttäjän tehtävissä sekä ollut töissä
tarkastajana ulkomaalaisvirastossa,
käräjäoikeudessa notaarina ja sisäasiainministeriössä rikostutkinnan
asiantuntijatehtävässä.
Vuodesta 2001 lähtien Jari Liukku
on työskennellyt poliisitehtävien
ohessa järjestäytyneen ja muun vakavan rikollisuuden torjuntaan liittyvissä
EU-projekteissa johtajana tai asiantuntijana lukuisissa eri maissa. Hän kertoo
tunnistaneensa vuosien varrella onnistuneen kansainvälisen yhteistyön tärkeyden ja oleellisuuden rikostorjunnassa.
– Lakimiestutkinto on tarjonnut
hyvän pohjan ja pääsyn eri tehtäviin. Rikostorjunnassa ja poliisitoiminnassa yleisemminkin on lähtökohtaisesti kysymys aina lainsäädännön soveltamisesta ja myös
sen kehittämisestä. Koen myös, että
juristin koulutus yhdistettynä poliisin
koulutukseen ja kokemukseen antaa
työhöni sopivan käytännönläheisen
näkökulman, Liukku sanoo.

Uudet rikosilmiöt työllistävät
Jari Liukku kertoo Europolin tehtävien
olevan paitsi äärimmäisen mielenkiintoisia myös vaativia.
– Europol on jäsenvaltioiden tukena
eturintamassa kohtaamassa uusia ilmiöitä rikollisuuden ja sisäisen turvallisuuden alalla. Meidän tulee pystyä reagoimaan nopeasti niihin tarpeisiin,
joita jäsenvaltioilta tulee. Tämä edellyttää Europolin henkilökunnalta paljon
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Lakimies
tutkinto on
tarjonnut
hyvän pohjan
ja pääsyn eri
tehtäviin.
KUKA
JARI LIUKKU
• Syntynyt 1960.
• Työskentelee Europolin
vakavan ja järjestäytyneen
rikollisuuden torjunta
keskuksen johtajana.
• Tätä ennen työskennellyt
LänsiUudenmaan
poliisilaitoksen poliisi
päällikkönä 2010–2017,
Helsingin poliisilaitoksen
apulaispoliisipäällikönä
2005–2010, keskusrikos
poliisin apulaispäällikkönä
2002–2005 sekä lukuisissa
muissa poliisi, oikeus
ja ulkomaalaishallinnon
tehtävissä 1982–2002.
• Toiminut vakavan
rikollisuuden torjuntaan ja
sisäiseen turvallisuuteen
liittyvissä EUprojekteissa
johtajana ja asiantuntijana
vuodesta 2001 lähtien
Aasiassa, Balkanilla, Baltiassa,
EUmaissa, Kaukasiassa ja
Lähiidässä.
• Oikeustieteen kandidaatti
1995, Helsingin yliopisto,
varatuomari 1997.
• Valmistunut poliisiksi 1982
Tampereen poliisikoulusta.
• Vapaaajalla viettää aikaa
perheensä parissa, opiskelee
työhön liittyviä asioita sekä
harrastaa liikuntaa ja ulkoilee
koirien kanssa.

asiantuntemusta, innovatiivisuutta ja
joustavuutta työskentelyyn sekä motivaatiota paneutua asioihin.
Esimerkkinä uudesta rikosilmiöstä
Jari Liukku mainitsee fentanyylin lisääntyneen käytön huumausaineena. Fentanyylin käytöstä johtuvien kuolemantapausten määrä on
kasvanut merkittävästi sekä Euroopassa että Yhdysvalloissa, missä
uhrien määrä on jo suurempi kuin
liikenneonnettomuuksissa menehtyneiden.
– Tällaisessa tilanteessa on oleellista, että pääsemme nopeasti informoimaan ja tukemaan jäsenvaltioita
ja muita operatiivisia kumppaneita niiden torjuntatoimissa.
Tiedon pitää kulkea tehokkaasti ja
täsmällisesti molempiin suuntiin.

Yhteistyötä kaikilla tasoilla
Liukku näkee vuonna 1999 perustetun Europolin olemassaolon erittäin
tärkeänä. Rikokset ylittävät valtioiden
rajat, mikään rikostyyppi ei koske enää
yksittäistä jäsenvaltiota. Vaikuttavuutta
rikostorjunnassa saadaan aikaan toimivalla kansainvälisellä yhteistyöllä,
siihen perustuvalla yhteisellä tilannekuvalla sekä yhdessä sovituilla toimenpiteillä ja pelisäännöillä.
– Tämä kaikki tietenkin edellyttää,
että tieto kulkee ja että jäsenvaltiot
käyttävät tietojärjestelmiämme, Liukku
huomauttaa.
Onneksi jäsenvaltioiden tietoisuus
asiasta on lisääntynyt, ja Liukku kertookin tiedon määrän olevan selvästi
kasvamassa. Vuonna 2016 Siena-järjestelmässä välitettiin noin 870 000
viestiä.
– Tietomäärän kautta meille muodostuu mahdollisuus tukea strategisesti ja operatiivisesti jäsenvaltioita
ja EU:ta mutta myös muita valtioita.
Erilaiset huumausainerikokset, ihmiskauppa ja esimerkiksi tuoteväärennökset heijastuvat EU-alueelle lähtökohtaisesti kolmansista maista.
Niinpä muidenkin kuin EU-valtioiden kanssa Europol haluaa pitää välit

Jari Liukku on työskennellyt
Europolissa pian vuoden ajan.

läheisinä ja toimivina, jotta yhteistyö
olisi luontevaa kaikissa tilanteissa.
Jari Liukku muistuttaa kuitenkin,
että on paljon sellaisiakin asioita ja
ilmiöitä, joita pelkällä rikostutkinnalla
ei pystytä torjumaan. Muitakin tapoja
tarvitaan. Niinpä esimerkiksi laittomaan maahantuloon ja ihmiskauppaan EU pyrkii vaikuttamaan useilla
muillakin keinoilla yhdessä kansainvälisten toimijoiden ja kohdevaltioiden kanssa.

Tulevaisuuden haasteet
Jari Liukun mukaan lisääntyvä rajat
ylittävä järjestäytynyt rikollisuus sekä
EU:n määrittelemiin prioriteetteihin
vastaaminen tulevat pitämään Europolin asiantuntijat tulevaisuudessakin
kiireisinä. Haastetta tuo myös tiedonvälityksen varmistaminen, jotta palvelutaso voidaan pitää hyvänä ja tuottavana.

Tiedon
pitää kukea
Europolin ja
valtioiden
välillä
kumpaankin
suuntaan.

Kolmansia maita runtelevat kriisit
vaikuttavat turvallisuustilanteeseen
myös Euroopassa. Tämän lisäksi Brexit tuo oman ulottuvuutensa Europolin työskentelyyn. Liukku tosin
uskoo, että myös tulevaisuudessa
Britannian poliisin kanssa yhteistyö
tulee olemaan sujuvaa.
– Siinä mielessä yhteistyö ei suinkaan lopu heidän kanssaan, mutta
totta kai tiettyjä vaikutuksia Britannian irtautumisella EU:sta on meidänkin näkökulmastamme.
Jari Liukku kertoo, että Europolissa
on tälläkin hetkellä EU-maiden
lisäksi yhdysmiehiä lukuisista
kolmansista eli EU:n ulkopuolisista
maista ja yhteistyö eri valtioiden
kanssa on monipuolista.
– Kansainvälinen yhteistyö on
ihan välttämätöntä ja järjestäytyneen
rikollisuuden torjunnan lähtökohta,
Liukku sanoo.
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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?

Katso
jäsenmaksut
2018
sivulta 30.

Työelämän
vahva vaikuttaja
Lakimiesliitto on vahvas
ti mukana lakimiesten
työelämän kehittämisess
ä. Liitto neuvottelee työ
ja virkaehtosopimuksista
akavalaisten neuvottelu
järjestöjen kautta. Yrittäji
en ja ammatinharjoittajien työolojen ja asema
n parantamiseksi liitto
tekee yhteistyötä akavala
isten liittojen kanssa.
Lakimiesliitto auttaa my
ös henkilökohtaisesti
työelämän eri tilanteissa
. Työ- ja virkasuhdeneuvonnan puoleen voi
aina kääntyä oli kyse
sitten työsopimusneuvo
tteluista, palkkakeskus
telusparrauksesta, työ
suhteen ongelmatilant
eista,
työpaikan vaihtamisest
a tai palvelussuhteen
päättämisestä.
– Työhöni kuuluu jäsent
en neuvominen työoikeudellisissa kysymyks
issä puhelimitse, sähköpostitse ja henkilökoh
taisesti. Tarvittaessa osa
llistun neuvotteluihin ja
kuulemistilaisuuksiin.
Neuvonnan laajuus läh
tee aina jäsenen tarpei
sta
ja toiveista, kertoo Lak
imiesliiton työsuhdeneuvoja, lakimies Moa
Fanta.

delle 2018 on
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miesten työttömyysLaki
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Hyviä vakuutuksia

Lakimiesliiton arvot

ta. Koti- ja autoLiiton jäsen saa etuja Fennias
20–30 %, ja alenvakuutuksissa alennukset ovat
aa jäsenilleen myös
tarjo
o
Liitt
.
nukset ovat jatkuvia
utuksen mahdollisia
ammatillisen oikeusturvavaku
työ- tai virkasuhderiitoja varten.
rvavakuutuksen
– Lakimiesliiton jäsenille oikeustu
en 8 500 euron
yleis
a
euro
000
20
vakuutusmäärä on
aa sekä omia että
sijaan, ja kyseinen vakuutus korv
npalveluyksikön johtaja
vastapuolen kuluja, sanoo jäse
Tommi Rainerma.

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

www.lakimiesliitto
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Urakehityksen
edistäminen
Lakimiesliiton mentorointiohjelmissa on nykyisin
mukana noin 200 juristia ja oikeustieteen opis
kelijaa. Mentorointi kehittää osallistujien itsetun
temusta ja antaa rohkeutta sekä välineitä päästä
uralla eteenpäin. Opiskelijamentorointiohjelma
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,
Lakimiesrekrytointi, 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
Suomea kymmeniä tapahtumia. Erityisesti
lakimiesillat ja kesätapahtumat ovat olleet
suosittuja.
Suurtapahtuma Lakimiespäivä järjestetään
joka toinen vuosi. Syksyllä 2017 järjestettiin
myös ensimmäinen Kysy Lakimieheltä päivä,
jolloin lakimiehet jalkautuivat kaduille neuvo
maan kansalaisia oikeudellisissa kysymyksissä.
Tapahtumiin osallistuminen on oiva keino
verkostoitua. Liiton jäsenenä voi myös hakea
apurahoja, 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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teksti TUOMAS LEHTONEN | kuvitus MARKUS ANTERO

Arviointineuvosto
vaikuttaa lupaavalta
Suomen ensimmäisen lainsäädännön arviointineuvoston
toimikausi on puolivälissä. Ensimmäisten kokemusten
perusteella neuvoston työ näyttäisi tuottavan toivottua
tulosta eli parantavan lainsäädännön valmistelulaatua.

V

altioneuvoston kansliaan perustettiin pääministeri Juha Sipilän hallituksen hallitusohjelman
mukainen riippumaton ja itsenäinen lainsäädännön arviointineuvosto joulukuussa 2015. Ensimmäinen hallituksen asettama neuvosto aloitti kolmivuotisen toimikautensa viime vuoden huhtikuussa. Neuvoston
puheenjohtaja Leila Kostiaisen mukaan toiminnan keskeisimpänä tavoitteena on lisätä lainvalmistelun ja erityisesti
hallituksen esitysten vaikutusarviointien laatua.
– Annamme ensisijaisesti lausuntoja hallituksen esityksistä
ja niiden vaikutusarvioinneista. Jatkossa arvioimme myös
asetusten, hallituksen päätösten ja EU-lainsäädännön
vaikutusarviointeja. Voimme tulevaisuudessa tehdä
myös aloitteita lainsäädännön kehittämiseksi ja arvioida
ministeriöiden tekemien jälkiarviointien oikeellisuutta,
Kostiainen kertoo.
Lakiesitykset tulevat arviointineuvostolle, kun ministeriö on tehnyt lausuntokierroksen edellyttämät muutokset.
Ar viointineuvoston lähetekeskustelun jälkeen arviointineuvos laatii esityksestä lausuntoluonnoksen. Tämän jälkeen
neuvosto päättää lausunnon lopullisesta muodosta ja lausunto toimitetaan valtioneuvostolle.
– Tekemämme huomiot ovat suosituksia. Emme siis voi
estää lakihankkeen etenemistä sellaisenaan. Valtioneuvosto

ja eduskunta päättävät, miten suosituksemme huomioidaan
lakia säädettäessä, Kostiainen sanoo.

Arvioinnit vain valituista lakiesityksistä
Suomen lisäksi itsenäisiä ja riippumattomia lainsäädännön
arviointineuvostoja on kuudessa muussa Euroopan maassa:
Ruotsissa, Norjassa, Isossa-Britanniassa, Hollannissa, Saksassa ja Tšekissä. Neuvostojen toiminnassa on maakohtaisia eroja.
– Monissa maissa neuvosto arvioi pelkästään taloudellisia
vaikutuksia tai vain yritysvaikutuksia. Suomessa mandaatti
on laajempi. Arvioimme esitysten taloudellisia vaikutuksia kotitalouksille ja yrityksille sekä julkiselle taloudelle ja
kansantaloudelle, mutta paneudumme myös yhteiskunnallisiin ja ympäristövaikutuksiin. Näkökulmamme on tasapainottavampi ja holistisempi kuin monissa muissa maissa.
Suomessa lainsäädännön arviointineuvosto ei pysty antamaan lausuntoa kaikista lakiesityksistä, kuten vastaava neuvosto esimerkiksi Saksassa. Olemassa olevilla resursseilla
neuvosto voi antaa noin 30 lausuntoa vuodessa. Yhden lausunnon valmistelu kestää kuukauden.
Arviointineuvosto päättää itsenäisesti, mitä lakiesityksiä
se ottaa arvioitavakseen. Asiasta ilmoitetaan hyvissä ajoin
esitystä valmistelevalle ministeriölle. Kostiainen on pannut
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Arviointityötä on tehty
selvästi tarkemmin,
kun lakiehdotuksen
on tiedetty tulevan
arviointineuvostoon.

Lainsäädännön
arviointineuvosto
• Sipilän hallituksen hallitusohjelmaan perustuva
neuvosto, joka antaa lausuntoja hallituksen
esityksistä ja niiden vaikutusarvioinneista.
• Keskeisenä tavoitteena lainsäädännön valmistelun
laatutason parantaminen.
• Kolmeksi vuodeksi kerrallaan valittava neuvosto
koostuu puheenjohtajasta ja enintään kahdeksasta
jäsenestä, jotka valitaan henkilökohtaisen
asiantuntijuuden perusteella (ensimmäinen
toimikausi 15.4.16–14.4.19).
• Neuvoston pysyvänä asiantuntija toimii
hallitusneuvos Arno Liukko ja sihteereinä
arviointineuvokset Antti Moisio ja Meri Virolainen.
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merkille, että valtioneuvoston esitysten taloudellisten vai
kutusten arvioinnissa on ollut merkittäviä puutteita. Arvi
ointityötä on hänen mukaansa tehty selvästi tarkemmin,
kun lakiehdotuksen on tiedetty tulevan arviointineuvos
toon.
– Pyrimme ottamaan esityksen arvioitavaksi, jos sillä on
merkittävät taloudelliset ja yhteiskunnalliset vaikutukset.
Ministeriökattavuus on kuitenkin myös tärkeä asia.
Valitsemme arvioitavaksi esityksiä jokaisen ministeriön
alueelta.
Arviointineuvoston tekemät lausunnot ovat julkisia, joten
esimerkiksi yksittäisillä päättäjillä, medialla ja tutkijoilla
on mahdollisuus tutustua niihin. Kostiaisen mukaan
media ei ole toistaiseksi tarttunut siihen, miten neuvoston
lausunnot on päätöksenteossa huomioitu. Sen sijaan
eduskuntakeskusteluissa lausuntoihin on viitattu.

Neuvoston työ tuottanut tulosta
Lainsäädännön arviointineuvoston tehtäviin ei varsinai
sesti kuulu seurata, miten sen muutosehdotukset huomioi
daan lakiesitysten kehittämisessä. Asiaan on kiinnitetty neu
vostossa kuitenkin jonkin verran huomiota.
– Noin kaksi kolmasosaa suosituksistamme on huomioitu
hallituksen lopullisissa esityksissä. Useimmiten lain perus
teluosaa on laajennettu, syvennetty ja korjattu. Yksittäisiä
pykäliäkin on joskus muutettu. Yksi arvioimamme esitys on
jätetty viemättä eduskunnalle, Kostiainen sanoo.

Epäilijätkin ovat
huomanneet
lausuntojen
myös parantavan
ministeriöiden
työskentelyä.

Kostiaisen mukaan ministerit ovat alusta
lähtien suhtautuneet arviointineuvos
ton toimintaan suopeasti, mutta ministe
riöissä oltiin aluksi huolestuneita siitä, tiu
kentuvatko lakiehdotusten valmisteluajat.
Monet pelkäsivät kiireen ja työpaineen
lisääntymistä. Matkan varrella keskustelun
sävyt ovat kuitenkin muuttuneet positiivi
semmiksi ja lausuntojen on nähty paranta
van myös ministeriöiden työskentelyä.
Toiminnan alkuvaiheessa arviointineu
vosto osallistui lainsäädäntöprosessiin laa
timalla yhden lausunnon, mutta nykyisin
arviointineuvoston kanta halutaan aika
ajoin kuulla myös valiokuntakäsittelyssä.
Tällöin neuvosto ottaa kantaa siihen, miten
valtioneuvosto on huomioinut esityksensä
jatkotyöstössä neuvoston antaman lausun
non. Kostiainen kertoo muutoksen lisän
neen neuvoston sihteereiden työsarkaa, sillä
valiokuntakuulemista varten joudutaan käy
tännössä tekemään toinen lausunto.
Arviointineuvosto on toiminut vasta
vähän aikaa, joten sen toiminta on vielä
muotoutumisvaiheessa. Valtioneuvostossa
on parhaillaan tekeillä selvitys, jossa arvioi
daan arviointineuvoston työn vaikutuksia
lainsäädäntöprosessiin. Selvitys valmistuu
ensi syksynä ja sen tuloksia tullaan var
masti hyödyntämään keväällä 2019 valitta
van uuden neuvoston toiminnan kehittä
misessä.

Lausunnot ovat apuvälineitä
Lainsäädännön arviointineuvosto antaa vuosittain noin 30
lausuntoa. Tänä vuonna se on antanut lausunnon esimerkiksi
kiinteistönmuodostamislakia koskevan hallituksen esityksen
vaikutusten arviointiprosessista. Arviointineuvos Meri Virolaisen
mukaan kyseinen lakiesitys valittiin arvioitavaksi muun muassa
siksi, että 3D-kiinteistönmuodostamislailla arvioitiin olevan
laajempaa yhteiskunnallista merkitystä tulevaisuudessa. Se oli
myös aiheena uusi ja mielenkiintoinen.

Case: kiinteistönmuodostamislaki
sai neuvostolta kiitosta
Virolaisen mukaan lausuntojen valmistelutyössä kiinnitetään
huomiota etenkin siihen, miten valtioneuvoston hyväksymiä
vaikutusarviointiohjeita on noudatettu. Kiinteistönmuodostamislakia koskeva esitysluonnos sai arviointineuvostolta kiitosta
erilaisten toteutusvaihtoehtojen esiintuomisesta ja vuosittain
muodostettavien 3D-kiinteistöjen määrän selkeästä arvioinnista.
Pääsääntöisesti myös laadullisten hyötyjen ja kustannusten sekä
vaikutusmekanismien arviointi oli esityksessä hyvällä tasolla.
Arviointineuvoston mielestä lakiesityksessä tulisi avata
vielä paremmin, miten laki vaikuttaisi yrityksiin, työllisyyteen
ja kiinteistöjen omistajiin. Myös se, mihin lakiesityksen
vaikutusarviot perustuvat, oli neuvoston mielestä esitetty
osin epäselvästi.
– Neuvosto kiinnittää huomiota mahdollisiin puutteisiin ja
kehityskohteisiin, jotta esityksen valmistelijat voisivat parantaa
esitystä näiltä osin. Lausunnossa ei tehdä vaikutusarviointeja
mutta voidaan ohjata tiedonlähteille. Lausunnossa kiitetään
myös asioista, jotka on tehty asianmukaisesti, Virolainen kertoo.

Arviointineuvokset valmistelevat lausunnot
Arviointineuvoston työprosessi etenee niin, että neuvoston
sihteeristö eli arviointineuvokset laativat hallituksen
esitysluonnoksesta esittelyn neuvostolle. Esittelyn yhteydessä
neuvosto antaa evästyksiä niistä asioista, joita se haluaa nostaa
esiin lausunnossa.
– Sihteeristö valmistelee evästysten pohjalta lausunnon,
jota neuvosto vielä kommentoi. Kun neuvoston kommentit
on huomioitu, lausunto hyväksytään ja lähetetään tiedoksi
ministeriölle. Seuraavana arkipäivänä se julkaistaan.
Virolainen ei ole ennättänyt seurata, miten kiinteistönmuodostamislakiesitystä koskevaan lausuntoon on reagoitu.
Arviointineuvoston sihteeristö kuitenkin tarkastelee muun
muassa vuosiseurannan yhteydessä, miten suositukset on
otettu huomioon. Toisinaan neuvoston sihteeristö saa myös
kutsuja eduskunnan valiokuntiin, jolloin hallituksen esitykseen
tehtyihin muutoksiin on perehdyttävä pikaisesti.
– Saamme hyvin vähän palautetta lausunnoista ministeriöistä.
Olisi mielenkiintoista tietää, miten ministeriöissä lausunnot
koetaan, Virolainen sanoo.
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Lakimies Jenny Rontu innostuu säännöistä ja
struktuurista. Nyt hän antaa kaikkensa uuden
palvelun kehittämiseen.

Uuden
aikakauden
Ally McBeal
Y
liopiston kurssilla saatu
idea, toinen sija Vuosisadan Rakentajat -kilpailussa ja
puoli miljoonaa euroa. Siinä lyhyesti
lähtökohdat, joista juristi ja sosiaalipsykologi Jenny Rontu ja hänen kaksi
ystäväänsä ovat lähteneet kehittämään
Someturvaa.
Erityisesti nuorille suunnatulla
palvelulla halutaan madaltaa
kynnystä juridisen tiedon saamiseen
sosiaalisessa mediassa tapahtuvaan
loukkaamiseen ja vihapuheeseen.
Kohtaamastaan loukkauksesta tai
hankalasta tilanteesta voi raportoida
sovellukseen, joka kertoo tilanteeseen
lainsäädännöllisen näkökulman.
Jos loukkaus täyttää rikoksen
tunnusmerkit, palvelun kautta voi
suoraan tehdä sovinnon osapuolten
välillä ilman pitkää oikeusprosessia.
Vakavammissa rikoksissa palvelun
kautta voi olla suoraan yhteydessä
poliisiin.
– Se mitä nyt teemme, on oikeastaan
täysin uutta. Legal techiä eli oikeusteknologiaa yksityishenkilöille ei vain
ole juuri ollenkaan tarjolla Suomessa,
Rontu kertoo.

Turvaa somen viidakkoon
Bird & Birdillä kiinteistöjuridiikkaan
ja ympäristöasioihin erikoistunut
Rontu on tänä keväänä vapaalla
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keskittyäkseen täysillä Someturvan
juridisen puolen kehittämiseen.
– Someturvan muut perustajat,
Minttu Salminen ja Suvi Uski, ovat
tehneet tätä täysipäiväisesti viime syksystä saakka. Olemme myös saaneet
paljon apua ja tukea kollegoiltani Bird
& Birdiltä, mikä on ihan mahtavaa eikä
todellakaan mikään itsestäänselvyys,
Rontu kiittää.
Someturvan tiimissä Rontu vastaa juuri juridisesta puolesta, ja nyt
keväällä on tarkoitus palastella lainsäädännön ja oikeuskäytännön kriteeristöä koneoppimismallia varten.
Palvelu pohjautuu vahvasti teknologiaan, ja sen toiminta perustuu koneälyyn ja algoritmeihin. Lakipalveluiden
taustalle ei siis tarvitse juristiarmeijaa
ratkomaan tapauksia, vaan sovellusta
varten kehitettävä koneoppimismalli
hoitaa sen automaattisesti.
– Sovellus on vasta kehitteillä; suunnitteluun ja toteutukseen panostetaan alan parhaiden asiantuntijoiden
kanssa. Vaikka saimme idean jo pari
vuotta sitten, aloimme kehittää palvelua toden teolla vasta Vuosisadan
Rakentajat -kilpailun myötä.
Someturvan kaltaiselle palvelulle on
some-viidakossa todellinen tarve. Ei
ihme, että se on otettu niin hyvin vastaan, ja vanhempien ja koulujen lisäksi
nuoret ovat itsekin kiinnostuneita.

Aluksi asianajoala
ei olisi voinut
vähempää
kiinnostaa. Nyt
se on juuri sitä,
mitä Rontu haluaa
tehdä.

Tarkoitus on tehdä yhteistyötä niin
tubettajien, viranomaisten kuin järjes
töjenkin kanssa. Näin nuoret eivät jää
yksin siinäkään tapauksessa, että louk
kaus ei täytä rikoksen tunnusmerkkejä.

– Sosiaalipsykologian opinnoista on hyötyä juristin työssä, varsinkin ihmisiä
kohdatessa sekä ihmisten käyttäytymismallien ja motiivien ymmärtämisessä,
Jenny Rontu kuvailee.

Valtsikasta oikikseen
Jenny Rontu aloitti akateemisen
uransa valtiotieteellisessä, vaikka lap
suuden haaveena olikin aina ollut
juristin ammatti.
– Olen niitä tyyppejä, jotka lapsena
kirjoittivat ystäväkirjaan tulevaisuu
den ammatiksi juristi. Olin varmaan
katsonut Ally McBealia ymmärtä
mättä mistä työssä on oikeasti kysy
mys, Rontu nauraa.
Lukiossa haaveammatti vaih
tui rokkitähden tai mediapersoonan
uraan, minkä vuoksi Rontu päätti
hakea opiskelemaan viestintää. Ovet
eivät auenneet, mutta välivuonna hän
kiinnostui psykologiasta ja tilasto
tieteestä. Hän pääsi lukemaan tilas
totiedettä ja valitsi sivuaineekseen
sosiaalipsykologian, joka sittemmin
vaihtui pääaineeksi.
– Valtsikassa opiskellessani tajusin
kuitenkin, että alan työt eivät olleet
minun juttuni. Olin aina halunnut
oikikseen ja nähnyt itseni juristina,
joten päätin lopulta hakea myös
sinne. Hain ja pääsin sisään, enkä ole
hetkeäkään katunut.
Alan vaihtaminen oli Rontun
mukaan ehdottomasti oikea päätös,
mutta aiemmat opinnot ovat olleet

suuri rikkaus. Oikeustieteessä Rontua
viehättää erityisesti ongelmanratkaisu
ja sääntöjen tulkinta, sama mikä vie
hätti tilastotieteessä matematiikan
opiskelussa.

Työ tekee onnelliseksi
Vaikka keväällä Someturva on Rontun
ykköstyö eikä vielä voi tietää, mitä se
tulevaisuudessa tuo tulleessaan, hän on
varma paluustaan asianajomaailmaan.
– Opintojen alkuvaiheessa ajattelin,
että asianajoala ei kiinnosta ollenkaan.
Sitten päädyin harjoittelijaksi pieneen
asianajotoimistoon, jossa työskentelin
lopulta kaksi vuotta opintojen ohella.
Siellä vahvistui, että haluan ehdotto
masti olla asianajomaailmassa töissä.
Rontu aloitti Bird & Birdillä vuonna
2016. Sitä ennen hän ehti työskennellä
Aaltoyliopistolla projektityönteki
jänä ja associate lakimiehenä pienessä
uusiutuvaan energiaan ja rakentami
seen keskittyvässä asianajotoimistossa.
Hän suhtautuu työhönsä kunnian
himolla, ja toiveissa olisi seurata perin
teistä asianajomaailman urapolkua.
Someturvan ja startupskenen parissa
työskentely on jo opettanut valtavasti
uutta, ja sovelluksen kehittäminen tuo

uudenlaista osaamista myös työhön
asianajajana.
– Rakennan omaa identiteettiäni
työn mukaan. Viime aikoina työ on
oikeastaan ollut myös harrastukseni,
sillä olen tehnyt kahta työtä samanai
kaisesti: Brid & Birdillä sekä toisaalta
Someturvan parissa. Työ on minulle
ihan älyttömän tärkeää, ja nautin siitä
mitä teen. Se on todella palkitsevaa.

KUKA
JENNY RONTU, 33
• OTM 2013, VTK 2016.
• Lakimies Bird & Birdillä;
Someturvan juristi ja
sosiaalipsykologi.
• Työskennellyt
aiemmin pienemmissä
asianajotoimistoissa sekä
projektiavustajana yliopistolla.
• Perhe: aviomies, vanhemmat
ja sisarukset.
• Harrastukset: ruoanlaitto ja
leivonta, arkiliikunta.
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Johda itsesi
huipulle
Asiantuntijatyössä taito johtaa itseään
on menestyksen edellytys. Itsensä johtamisessa
vapaus ja vastuu kulkevat käsi kädessä.

P

rojektimainen, sirpaleinen työelämä vaatii
joustoa niin esimiehiltä kuin työntekijöiltä.
Lakimiehet ja muut vastaavat asiantuntijat
motivoituvat työnsä itsenäisyydestä, halua
vat tehdä omia ratkaisuja työn tekemisensä suhteen
ja arvostavat luottamusta, kun esimiehet eivät liikaa
kontrolloi heidän tekemisiään. Hyvä esimies tukee
itseohjautuvaa huippuosaajaa, edistää johtamisel
laan alaistensa etenemistä urallaan ja poistaa onnis
tumisen esteitä.
– Itsensä johtaminen antaa työntekijälle enem
män valtaa, mutta samalla se tuo myös enemmän
vastuuta. Itsensä johtaminen vaatii kykyä ymmärtää
omat henkilökohtaiset tavoitteensa osana organisaa
tion tavoitteita tehdä tulosta sovitussa aikataulussa,
sanoo Lappeenrannan teknillisen yliopiston ja Jyväs
kylän yliopiston johtamisen dosentti Pia Heilmann.
Organisaation ja henkilökohtaisten tavoitteiden
tuloksellisuus ja aikataulutus sekä asioiden priori
sointi, oman osaamisen riittävyyden arviointi sekä
verkostojen merkitys ovat keskeisiä rakennusaineita
itsensä johtamisessa.
– Verkostomaisessa työskentelyssä työnjaot ja vas
tuut on pidettävä selkeinä. On osattava myös prio
risoida tehtäviä ja sanoa ei, jos asiat alkavat kuor
mittua liikaa. Johtamiseen kuuluu myös olennaisena
osana tulosten arviointi. Kehityskeskustelujen ohella
on hyvä pohtia myös lyhyemmällä aikavälillä, miten
omat tavoitteet on saavutettu, Heilmann sanoo.
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Kanna vastuusi
Heilmannin näkemyksen mukaan itsensä johtami
nen on osa kokonaishyvinvointia, ei vain työhyvin
vointia.
– Työhyvinvoinnin ei ylipäätäänkään tulisi olla
pelkästään työnantajan vastuulla, vaan jokaisen
työntekijän on omalta osaltaan pidettävä itsestään
huolta: täytyy syödä, levätä, liikkua ja tavata ystä
viä, mutta myös edistää yhteistä hyvää työpaikalla.
Kun työskentely on vahvasti vuorovaikutusvetoista,
olisi jokaisen osattava huomioida toiset työntekijät
ja auttaa heitä tarpeen mukaan. Tunneäly ja työyh
teistyötaitojen merkitys korostuvat verkostomaisessa,
itseohjautuvassa työskentelyssä, Heilmann sanoo.

Armoa itselle
Vapauden ja vastuun arvoihin nojaava itsensä joh
taminen voi viedä asiantuntijan myös äärirajoille.
Ylikorostunut velvollisuudentunne tai liiallinen
itsensä kritisoiminen voivat kuormittaa tunnollista
työntekijää. Jos kiireen keskellä haalii kunnianhi
moisesti lisää tehtäviä itselleen tai ei arvosta omia
tekemisiä tai saavutuksia, voi ajautua umpikujaan
työtehtävien keskellä.
– Kun henkilökohtainen elämä ja työelämä ovat
tasapainossa, ovat lähtökohdat suotuisammat myös
itsensä johtamisen kehittämiseen. Yksi itsensä joh
tamisen avainasioita on hyvä itsetuntemus, mikä
tarkoittaa oman arvomaailman, osaamisen ja työn

kuormittavuuden sietokyvyn ymmärtämistä. On osattava
antaa myös itselleen armoa, jos työt eivät aina suju ennakoidusti. Heilmann sanoo.

Hallitse, älä höyryä
Työelämän jatkuvat muutokset, projektien sirpaleisuus ja
jatkuva kiire haastavat myös itsensä johtamista koko ajan.
Miten kehittää omia valmiuksia, kun työssä jää vain vähän
aikaa suunnitteluun ja on siirryttävä projektista tai asiakastapauksesta toiseen nopealla aikataululla?
Heilmann siteeraa isänsä nasevaa neuvoa ja toteaa yhden
tuumaustunnin olevan arvokkaampi kuin kymmenen hullua työtuntia.
– Itsensä johtamisen taitojen kehittämisessä olisi hyvä
pysähtyä hetkeksi miettimään rauhassa työnteolle järkevät
tavoitteet ja niiden realistinen saavutettavuus. Tämä pätee
muutenkin keskittymistä vaativaan ajatustyöhön. Sähköpostit, kalenterit ja palaverit ovat työn tekemisen kannalta
armottomia aikavarkaita. Hyvä lähtökohta itsensä johtamiselle arjen tasolla on luoda esimerkiksi järjestelmälliset pelisäännöt, miten usein lukee sähköpostit, kenen antaa hallita
kalenteriaan tai mihin palavereihin on tarpeellista osallistua, Heilmann neuvoo.

KOLME VINKKIÄ
ITSENSÄ JOHTAMISEEN
• Ota aika haltuun: Keskittymistä vaativaa
asiantuntijatyötä rikkovat päivittäiset sähköpostit,
kalenterimerkinnät ja palaverit. Luo järjestelmä, jolla
nämä työkalut eivät vie aikaasi, vaan sinä hallitset
niitä. Jätä kalenteriin aikaa myös vaikkapa ulkoilulle
tai kävelylenkille, jotka auttavat sinua palautumaan
ja siirtymään tehtävästä toiseen.
• Kerää lisää kokemuksia: Erilaisten kurssien ohella
työkierto, sijaisuustyöt, lukeminen, mentorointi tai
tutorointi ovat hyviä polkuja kerätä lisää tietoa itsensä
johtamisesta, omaksua hyviä käytäntöjä tai verrata
kokemuksia kollegoiden kanssa.
• Keskustele kuormituksesta: Ota asia puheeksi
esimiehesi kanssa, jos työtehtäväsi alkavat
ruuhkautua sellaisten seikkojen vuoksi, joihin et voi
itse vaikuttaa. Kyse on silloin työn organisointiin
ja tehtävien jakoon liittyvistä ongelmista
itse organisaatiossa, ei henkilökohtaisesta
epäonnistumisesta itsensä johtamisessa.
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Suomalaiset
lakimiehet FAOssa
YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestö työllistää kourallisen
suomalaisia. Kaksi suomalaisjuristia kertoo, millaista on
työskennellä nälänhädän ja köyhyyden poistamiseksi.
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K:n elintarvike- ja maatalousjärjestö Food
and Agriculture Organisation of the United
Nations (FAO) perustettiin vuonna 1945.
Nykyiset 194 jäsenvaltiota tekevät siitä jäsenmäärältään YK:n suurimman erityisjärjestön.
FAOn tavoitteena on nälän, aliravitsemuksen ja köyhyyden poistaminen sekä taloudellisen ja sosiaalisen kehityksen
edistäminen ja ulottaminen kaikille ihmisille. Myös luonnonvarojen, kuten veden, maan, ilman, ja geenivarojen kestävä
hallinta ja käyttö nykyisten ja tulevien sukupolvien hyväksi
kuuluu FAOn tavoitteisiin, kuten myös käytännön kehitysja humanitaarinen työ eri puolilla maailmaa.
FAOn työ jakautuu normatiiviseen ja operatiiviseen toimintaan. Normatiivinen työ on FAOn ydintoimintaa ja tarkoittaa kansainvälisten ohjeistojen, tilastojen ja standardien
laadintaa. Operatiivinen työ puolestaan tarkoittaa pääasiassa
kehityshankkeita ja hätäapua kriisialueille.
FAOn rahoitus koostuu jäsenmaksuista sekä projektirahoituksesta. Vuosina 2016–2017 järjestön budjetti on noin
2,6 miljardia Yhdysvaltain dollaria, joista noin 40 prosenttia kertyy jäsenmaksuista ja 60 prosenttia vapaaehtoisrahoituksesta. Suomen vuotuinen jäsenmaksu vuonna 2016 oli 2,4
miljoonaa dollaria. Suomi osallistui projektirahoitukseen 5,6
miljoonalla dollarilla. FAOn pääkonttorissa Italian Roomassa
työskentelee noin seitsemän suomalaista.

Roomasta ympäri maailmaa
Varatuomari Olli Kalha on aloittanut kansainväliset tehtävät
vuonna 2000 ensin EU:n palveluksessa Kosovossa. Nykyisin hän toimii FAOn pääkonttorissa Roomassa hankintatoimessa, jossa työskentelee 30 henkilöä. FAOn hankintabudjetti on noin 500 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria. Kalha
johtaa yksikköä, joka vastaa tavarahankinnoista kenttätoimistoille ja kehityshankkeisiin. Näistä 70 prosenttia suuntautuu kriisialueille, kuten Etelä-Sudaniin, Somaliaan, Syyriaan, Yemeniin, Afganistaniin, Koillis-Nigeriaan ja Kongoon.
Kahla mukaan työtahti on hektistä, aina jossain on kriisi
meneillään ja apua täytyy toimittaa kiireesti perille.
– Työ on mielenkiintoista. Päivän mittaan ollaan ympäri
maailmaa. Tänään pöydälläni on aurinkovoimalla toimivia
vesipumppuja Cap Verdeen, kasvihuoneita Tadjikistaniin ja
panssaroituja ajoneuvoja Angolaan.
– Olin toukokuussa Nigeriassa työmatkalla tukemassa
FAOn kenttätoimistoa. Koillis-Nigeriassa konflikti Boko
Haram -järjestön ja Nigerian armeijan välillä oli pakottanut suuren osan väestöstä liikekannalle ja jättämään elinkeinonsa. Näillä syrjäisillä seuduilla suuren luokan nälänhätä
oli näköpiirissä. FAO perusti syksyllä 2016 hätäaputoimiston, jonka tarkoituksena oli muun muassa luoda 45 000
kotitaloudelle edellytykset selviytyä. Olin hankkimassa siemeniä, lannotteita, vuohia, lääkkeitä ja rokotteita eläimille
ynnä muuta sellaista. Suurten tarjouskilpailujen läpiviemi-

Olli Kalha ja Teemu Viinikainen FAOn pääkonttorissa Roomassa.

nen näissä oloissa on haasteellista. Logistiikka ja turvallisuus tuovat päänvaivaa. Kaikesta huolimatta hankinnat saatiin perille juuri ennen sadekauden alkua, Kahla muistelee.

Suoraan vastuutehtäviin
Teemu Viinikainen muutti Roomaan heti Turun oikeus-

tieteellisestä valmistuttuaan noin neljä vuotta sitten. Roomassa kansainvälinen ura urkeni alun perin harjoittelijana
UNIDROIT (The International Institute for the Unification of
Private Law) -järjestössä, josta muutaman mutkan (lue: palkattoman harjoittelujakson) jälkeen hän keväällä 2016 päätyi konsultiksi FAOn Development Law Serviceen (LEGN).
LEGN tuottaa monenlaisia juridisia palveluita FAOn jäsenvaltioille. LEGNin ydinosaamiseen kuuluu juridisten palveluiden tarjoaminen kehitysmaille, ja etenkin kansallisten
lainsäädäntöprosessien tekninen avustus. Yksi LEGNin päätuotteista on maksutta käytettävissä oleva FAOLEX-tietokanta, joka on kattava ja ajantasainen kokoelma ruokaan,
maatalouteen ja luonnovarojen hallinnoimiseen liittyvää lainsäädäntöä. Tämän lisäksi LEGN tuottaa ja levittää itse myös
paljon lainopillista tutkimusta.
Varsinkin jälkimmäisessä Viinikainen on ollut aktiivisena:
– Ensimmäisen päivän ensimmäisessä tapaamisessa
uusi esimieheni pyysi minua valmistelemaan luonnoksen
sopimusmaataloutta käsittelevää kirjaa varten. En ollut vielä
edes omaa huonettani löytänyt, ennen kuin minule annettiin
hyvin laaja ja vastuullinen työ. Onneksi olin paininut saman
aiheen kanssa jo harjoittelijana UNIDROITissa, joten ihan
tyhjästä en joutunut aloittamaan, Viinikainen muistelee.
Kirjan lisäksi Viinikaisen on pitänyt kiireisenä ryhmätyökurssien vetäminen eri puolilla maailmaa.
– Kävin viime kuussa Albaniassa ja Etiopiassa puhumassa
sopimusmaatalouden juridisesta puolesta, ja nyt valmistaudun saman kurssin vetämiseen Sri Lankassa. Paikallisten maatalouden ammattilaisten kouluttaminen, heidän kanssaan
jutteleminen ja heiltä oppiminen on oikein mukavaa vaihtelua lainopillisen tutkimuksen tekemiseen ja tuo paljon
kaivattua perspektiiviä pääkonttorin arkeen, Viinikainen
kuvaa.
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PYKÄLÖIDEN

Markku Fredman ja 30 vuotta uraa:

Asianajajakin
voi olla vaikuttaja
teksti ja kuva ARI MÖLSÄ

MARKKU FREDMAN puolusti
uransa alussa, vuonna 1990, neuvosto
liittolaista lentokonekaapparia Oleg
Kozlovia. Kozlovin palauttaminen
Neuvostoliittoon aiheutti suurta pään
särkyä erityisesti silloiselle oikeus
ministerille Tarja Haloselle.
Fredman vei tapauksen EIT:en
saakka. Se oli Suomen ensimmäinen
EITjuttu. Kozlov sai hyvän kohtelun
palautuksen jälkeen, eikä ihmisoike
usloukkausta todettu.
Tähän päivään mennessä Markku
Fredman on hoitanut jo tuhansia toi
meksiantoja – niin rikos, riita kuin
hallintopuolellakin. Parhaillaan mies
viimeistelee prosessioikeuden alaan
kuuluvaa väitöskirjaansa.
Pykälöikäämme.

1. LUKU

kanssa vakuuttivat minut siitä, että
asianajajakin voi olla merkittävä
yhteiskunnallinen vaikuttaja.
2. LUKU
LAINSÄÄDÄNNÖSTÄ
1 §. Kiva laki. Perustuslaki. Olen

hieman hämmentynyt viime aikojen
väitteistä, että perustuslaki olisi yhteis
kunnallisen kehityksen jarru. Sehän on
suuren yhteisymmärryksen vallassa
rakennettu kokonaisuus.
2 §. Kamala laki. Lähtökohdiltaan
tosi upean esitutkintalain tulkinta
käytäntö. Laki on täynnä kuolleita kirjai
mia. Lisäksi siellä on paljon pykäliä, joita
tulkittaessa poikkeuksesta on tullut pää
sääntö: ”Näin on meneteltävä, ellei…”
3. LUKU

JURISTIKSI AJAUTUMISESTA

LAKIMIEHISTÄ ELIÖLAJINA

1 §. Lapsuuden unelma. Muistan

1 §. Taitava juristi. Etevä juristi

yhä, kuinka 12vuotiaana kavereit
teni kanssa leikin oikeudenkäyntejä
kerrostalomme polkupyörävarastossa.
Meillä oli vanha lakikirja, josta luimme
kovaan ääneen hassuja pykäliä.
2 §. Valaistuminen. Arpa oli hei
tetty jo siellä polkupyörävarastossa.
Juristin ammatin ylväyden tajusin
lopullisesti Heikki Karapuun valtio
sääntöoikeuden luennoilla. Myös
keskustelut asianajaja Matti Wuoren
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osaa erottaa oleellisen epäoleellisesta.
Jo parin virkkeen perusteella hän
tajuaa, millä oikeudenalalla liikutaan
ja mitkä säädökset asiaa koskevat.
2 §. Tomppeli juristi. Ainakin
asianajopuolella onneton on juristi,
joka vetoaa joka paikassa varmuuden
vuoksi kaikkeen mahdolliseen. ”Pää
mieheni kiistää olleensa tapahtuma
paikalla. Toissijaisesti hän katsoo, että
kyse on hätävarjelusta.”

4. LUKU
RIITAJUTUISTA
1 §. Tarpeelliset riidat. Tarpeelliset

käräjäriidat ovat kiistoja, joita ei saada
sovituksi. Yksi hyvä syy olla sopimatta
on se, että jokin uusi laki tarvitsee
ennakkopäätöksen. Olisi hölmöä sopia
uuden lain tulkinnoista tietämättä lain
kaan sitä, millaiseksi asiaa koskeva tuo
mioistuinkäytäntö muodostuisi.
2 §. Turhat riidat. Monet perintö
riidat. Käräjille viedään juttuja, joiden
käyttövoimana ovat loukatut tunteet,
jopa lapsuudesta kumpuava sukuriita.
5. LUKU
RIKOSJUTUISTA
1 §. Hyvät trendit. Pidän kovasti

EU:n direktiiveistä, jotka yhden
mukaistavat eurooppalaisia rikos

Onneton on
se juristi, joka
vetoaa varmuuden
vuoksi kaikkeen
mahdolliseen.

PYKÄLÖIDEN
muuttunut. Käytäntö muuttuu usein
vasta sitten, kun uudesta laista on saatu
ennakkopäätös.

– Prosessiuudistukset ovat kuin
brittiläinen puutarhanhoito.
Vain 200 ensimmäistä vuotta
ovat vaikeita, Markku Fredman
naurahtaa.

9. LUKU
PIENET SUURET ASIAT
1 §. Mielimauste. Mustapippuri.
2 §. Herkkuruoka. Liha omasta

grillistä.
3 §. Paras juoma. Raikas valkoviini.
4 §. Kaunein kukka. Gerbera.
5 §. Väri ylitse muiden. Sininen.
6 §. Rakkain romaani. Kjell Westön
teos Älä käy yöhön yksin.
7 §. Musiikin helmi. Laila Kinnunen.
8 §. Esikuva. Nelson Mandela.
Häkellyttävä elämäntarina.
9 §. Elämän tarkoitus. Elämä on
elämistä varten.

prosesseja. Uhri-, avustaja-, tulkkaus-,
tiedonsaanti-, syyttömyysolettama- ja
alaikäisiä koskevat direktiivit. Kaikkialla Euroopassa on siis jokin ennustettava vähimmäistaso, jolla sinua kohdellaan.
2 §. Huonot trendit. Rikollisuuden
arkipäiväistyminen. Kukaan ei jaksa
nostaa meteliä vaikkapa polkupyörävarkaudesta. Poliisi antaa todistuksen
tutkintapyynnöstä, ja vakuutusyhtiö
maksaa. Kukaan ei odota, että rikollisuudelle tehtäisiin jotakin.

7. LUKU

1 §. Ihanneasiakas. Ihminen, joka

on jo etukäteen miettinyt millaista
asianajajaa hän tarvitsee. Hän antaa
toimeksiannon ja luottaa asianajajansa
kykyyn hoitaa juttu parhaalla mahdollisella tavalla.
2 §. Inhottava asiakas. Hän on
epäluuloinen kaikesta. Lopulta hän
kiukuttelee laskustani, joka sisältää
kymmeniä vastauksia loputtomiin
sähköpostiviesteihin.

MARKKU FREDMAN

VÄITÖSKIRJAN
KIRJOITTAMISESTA

• s. 1960, Helsinki

1 §. Mukavinta. Väitöskirjani poh-

• OTK 1985, VT 1986,
AA 1991, OTL 2011

jautuu myös omiin kokemuksiini ja
havaintoihini. Käyn akateemista keskustelua oman työni kautta. Väitöstilaisuus saattaa olla jo loppukevään
aikana.
2 §. Murheellisinta. Tutkimustyön
aikataulutus. Asianajajan hommista ei
voi jäädä virkavapaalle. Asiakaskunta
murenisi taivaan tuuliin.

6. LUKU
ASIAKKAISTA

KUKA

8. LUKU
OMASTA URASTA
1 §. Makein voitto. Hienoin voit-

toni on isyyden vahvistamista koskeva
täysistuntoratkaisu KKO 2012:11. Ajallinen kannerajoitus katsottiin perustuslain vastaiseksi.
2 §. Karvain tappio. Koko uran
kannalta karvaimmat tappiot olen
kokenut lainvalmisteluhankkeissa.
Suomalaisessa prosessissa käytäntö
ei välttämättä muutu heti kun laki on

• Mm.: Vs. KVisk 1985–1986,
Helsinki; asustava lakimies
1987-1990, AAtsto Heikki Salo Ky;
asianajaja, osakas, 1991-,
AAtsto Fredman & Månsson Oy
• Oikeus-lehden toimittaja,
1990-2015; Syrjintälautak j
2004-2014
• Pakolaisneuvonta ry, pj 1991-1992
• SAL valtuusk j 1998-2002 ja
2015-, hall vj 2002-2005 ja
j 2005-2011
• SAL menettelytapavaliok pj 2015• Vuoden AA 2003, Ihmisoikeusliiton Ihmisoikeuspalkinto 2005,
Matti Ylöstalo -palkinto 2009,
SVR I 2012, Syyttäjälaitosmitali
2014
• Lukuisia kirjoituksia rikosprosessista ja ihmisoikeuksista,
Rikosasianajajan käsikirja 2013,
väitöskirja tulossa 2018
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Nämnderna
viktiga för
domstolsväsendet
Domarförslagsnämnden och domarutbildningsnämnden är
två oberoende instanser som är viktiga för det finländska
rättsväsendet eftersom de ansvarar för rekryteringen av
domstolarnas ledande juridiska personal.

E

n tredje viktig nämnd är rättegångsbiträdesnämnden,
som beviljar och återkallar
tillstånd att vara verksam
som rättegångsombud och
rättegångsbiträde.
Den äldsta nämnden i domstolsväsendet är domarförslagsnämnden som
bereder utnämningen av alla andra
domare än i de högsta domstolarna.
Domarförslagsnämnden tillsattes år
2000 i samband med att utnämningsförfarandet av domare ändrades. Den
nuvarande nämnden sitter fram till
maj 2020.
Nämndens 12 ledamöter representerar domstolsväsendet, det allmänna
åklagarväsendet, advokatkåren samt
den juridiska forskningen och undervisningen. Nämndens ordförande väljs
av högsta domstolen medan dess vice
ordförande väljs av högsta förvaltningsdomstolen.
– Avsikten med det här utnämningssystemet är att öppna domarbanan för
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personer med mångsidig erfarenhet av
olika juristuppgifter. Därför är önskemålet att den som utnämns till domare
har erfarenhet av även andra juristyrken och övrig samhällelig verksamhet
utöver domstolserfarenhet, säger lagman Daniel Allén vid Österbottens
tingsrätt, som sitter med i domarförslagsnämnden och som själv varit såväl
åklagare som advokat.

Specialiserad utbildning
Domarutbildningsnämnden är ett oberoende organ av färskare datum som
startade sin verksamhet i början av
2017 i samband med att den nya domstolslagen trädde i kraft. Nämnden tillsätts av statsrådet för fem år i sänder.
Domarutbildningsnämndens uppgift är att planera utbildningen för
domstolarnas rättskipningspersonal i
samarbete med justitieministeriet och
domstolarna. Utbildningen gäller allt
från domstolspraktik för tingsnotarier
till annan kompetensutveckling.

En viktig uppgift som domarutbildningsnämnden har är att sköta
om urvalsprocessen av de nya assessorstjänsterna vid hovrätterna, förvaltningsdomstolarna och specialdomstolarna. Assessorstjänsten är en
tidsbunden domartjänst på tre år som

”Avsikten med det
här utnämnings
systemet är att
öppna domar
banan för personer
med mångsidig
erfarenhet av olika
juristuppgifter.”

FAKTA
inkluderar lärande i arbetet och formell utbildning.
– Syftet med utbildningen är att
fördjupa assessorns lagkunskaper och
juridiska kunnande samt ge goda färdigheter för dem att självständigt
kunna fatta beslut även i omfattande
och svåra mål och ärenden, säger
domarutbildningsnämndens sekreterare Minna Hyttinen.
Eftersom tjänsten har en utbildningsaspekt ska assessorn under sin
tjänstetid delta i det utbildningsprogram som planeras av domarutbildningsnämnden. Efter avslutad tjänstgöring, utbildning och slutprov beviljas
tjänsteinnehavaren titeln domarutbildad, vilket är en god merit för den som
söker till domare.
I fjol kom det nästan 150 ansökningar till det första urvalsprovet gällande sammanlagt 18 assessorstjänster. I år ordnas provet onsdagen den 7
februari och det finns 17 lediga tjänster att söka till.
Nämnden beviljar den jurist som
utfört domstolspraktik titeln vicehäradshövding.

Rättegångsbiträdesnämnden
Den oberoende rättegångsbiträdesnämnden tillsattes 2013 med uppgift

att bevilja tillstånd att vara verksam
som rättegångsombud och rättegångsbiträde samt bestämma om återkallande av tillståndet.
En jurist som rättegångsbiträdesnämnden har beviljat tillstånd att vara
verksam som rättegångsbiträde ska
följa de yrkesetiska regler som motsvarar reglerna om god advokatsed.
Ett rättegångsbiträde med tillstånd
står i sitt uppdrag, förutom av rättegångsbiträdesnämnden, under tillsyn
också av justitiekanslern och en tillsynsnämnd i enlighet med lagen om
advokater.
Rättegångsbiträdesnämnden sammanträder cirka en gång i månaden
och medlemmarna har uppgiften som
bisyssla. Den som söker om tillstånd
att verka som rättegångsbiträde ska
beakta att ansökningarnas behandlingstid varierar beroende på antalet inlämnade ansökningar och de
kompletterande utredningar som en
enskild ansökan förutsätter.
För att nämnden ska hinna behandla
en ansökan på sitt möte krävs i regel att
nämnden har tagit emot ansökan minst
en vecka före sammanträdet. Om
nämnden är tvungen att begära komplettering eller ytterligare utredningar
kan behandlingstiden förlängas.

DOMSTOLSVÄSENDET
I FINLAND
• Allmänna domstolar: Högsta
domstolen, hovrätterna och
tingsrätterna.
• Allmänna förvaltningsdomstolar:
Högsta förvaltningsdomstolen
och de regionala
förvaltningsdomstolarna.
• Specialdomstolar:
Marknadsdomstolen,
arbetsdomstolen,
försäkringsdomstolen och
riksrätten.
• Domartjänster: Till de
domartjänster som
domarförslagsnämnden
ansvarar för hör tjänsterna
som hovrättspresident,
hovrättsråd, lagman vid
en tingsrätt, tingsdomare,
förvaltningsrättsöverdomare,
förvaltningsrättsdomare,
överdomare vid
försäkringsdomstolen,
försäkringsrättsdomare,
president vid arbetsdomstolen,
arbetsdomstolsråd, överdomare
vid marknadsdomstolen,
marknadsrättsdomare och
marknadsrättsingenjör samt
jordrättsingenjör vid en tingsrätt
som är jorddomstol.
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Aleksei
Hanninen
HPP Asianajotoimisto Oy

Maija Ahtiainen
HPP Asianajotoimisto Oy

Atte Andersin
HPP Asianajotoimisto Oy

Rosa Tuominen
HPP Asianajotoimisto Oy

Sanna Soukko
Asianajotoimisto
Roihu Oy

Essi Lehtola
Asianajotoimisto
Roihu Oy

Minni Leskinen
Asianajotoimisto
Alfa Oy

Ainomarja
Salmela
Asianajotoimisto
Tölö & Co Oy
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Minna Tanska
Työeläkeyhtiö Elo

KORKEIMMAT OIKEUDET
Korkeimman oikeuden oikeusneuvokseksi
EsittN Juha Kalevi Mäkelä 1.1.2018 lukien.

Keski-Suomen käräjäoikeuden käräjätuomareiksi
ma. KäT Sanna Kaisa Korhonen 1.1.2018 ja
KäT Riku Henrikki Tuikkala 1.3.2018 lukien.

Korkeimman hallinto-oikeuden ma. oikeusneuvoksiksi
ma. OikN, EsittN, OTT, OTL, OTK, VT
Anne Johanna Nenonen,
ma. OikN, HaOT, OTK, VT Antti Nestori Pekkala,
ma. OikN, valiokuntaneuvos, OTL, OTK, MMK
Jaakko Ilmari Autio,
ma. OikN, HaOT, OTK, LLM, VT
Maarit Leila Elina Lindroos,
ma. OikN, EsittN, OTT, OTL, OTK
Kirsti Anneli Kurki-Suonio
prof., OTT, OTL, OTM Toomas Kaarel Kotkas
1.1.–31.8.2018 ja
ma. OikN, johtava hallintovirkamies, OTT, OTL,
OTK, LLM, VT Pekka Sakari Aalto 1.1.–31.12.2018.

Helsingin käräjäoikeuden käräjätuomareiksi
ma. KäT Karita Kristina Lassila,
ma. KäT, HO esitt Ville Samuli Laine,
ma. KäT, HO esitt Petteri Heikki Plosila,
ma. KäT, HO esitt Anu Maria Vannassalo,
ma. KäT, HO esitt Johanna Nevalainen,
ma. KäT, HO esitt Veera Johanna Kankaanrinta ja
ma. KäT, KiS Janne Pentti Tapani Pitkävirta
1.1.2018 lukien.

HOVIOIKEUDET
Vaasan hovioikeuden hovioikeudenneuvokseksi
HON Eerika Annastiina Hirvelä 1.4.2018 lukien.

Vakuutusoikeuden vakuutusoikeustuomariksi
ma. VakOT, vakuutusoikeudenesittelijä
Maria Kaisa Elina Vuori-Karvia 1.1.2018 lukien.

HALLINTO-OIKEUDET

SYYTTÄJÄLAITOS

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden
hallinto-oikeustuomariksi
HaOT Anne Johanna Niemi 1.12.2017 lukien.

Itä-Suomen syyttäjänviraston kihlakunnansyyttäjiksi
Markku Ollikainen, Juha Määttä ja
Antti Kolehmainen 1.1.2018 lukien.

KÄRÄJÄOIKEUDET

VALTION JA KUNTAIN HALLINTO

Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeuden käräjätuomareiksi
KäT Minna Sari Kangasmäki ja
ma. KäT HO esitt Matti-Pekka Johannes Kuuttinen
1.12.2017 lukien.

Oikeusministeriön lainsäädäntöneuvoksiksi
OTK, erityisasiantuntija Katri Hautamäki 1.1.2018 ja
hallitusneuvos, OTK Virpi Korhonen
1.1.2018–31.12.2022.

Kemi-Tornion käräjäoikeuden käräjätuomariksi
KäT Arto Juhani Mäkinen 1.2.2018 lukien.

Liikenteen turvallisuusviraston pääjohtajaksi
OTK Mia Nykopp 1.1.2018 – 31.12.2018.
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ERITYISTUOMIOISTUIMET
Yhdistyneiden kansakuntien yhteydessä toimivan
Euroopan kriminaalipolitiikan instituutin johtajaksi
OTT Natalia Ollus 1.1.2018–31.12.2020.

Liikenne- ja viestintäministeriön hallitusneuvokseksi
OTK, KTM Pasi Ovaska 1.1.2018 lukien.

kirja
Tilaa

Työ- ja elinkeinoministeriön lainsäädäntöneuvokseksi
OTK, VT, LL.M. Eeva Attila 1.1.2018 ja
työllisyys ja toimivat markkinat
-osaston osastopäälliköksi
OTT Pekka Timonen 1.1.2018– 31.12.2022.

ASIANAJO- JA LAKIASIAINTOIMISTOT
HPP Asianajotoimisto Oy:n Senior Associateiksi
AA Aleksei Hanninen 30.8.2017,
AA Maija Ahtiainen 29.9.2017 ja Associateiksi
OTM Atte Andersin 2.10.2017 ja
OTM Rosa Tuominen, 9.10.2017 lukien.
Asianajotoimisto Roihu Oy:n lakimiehiksi
työoikeustiimiin VT, OTM Sanna Soukko
(Helsinki ja Tampere) 1.9.2017,
VT, OTM Essi Lehtola (Tampere) 23.10.2017 ja
asianajoassistenteiksi
oik. yo. Noora-Sofia Kallio 1.10.2017 ja
oik. yo. Kia Kivimurto 1.11.2017 Tampere.
Asianajotoimisto Alfa Oy:n lakimieheksi
VT Minni Leskinen.
Asianajotoimisto Tölö & Co Oy:n osakkaaksi kutsuttuna
AA Ainomarja Salmela.

PANKIT JA VAKUUTUSYHTIÖT
Työeläkeyhtiö Elon lakimieheksi
OTK Minna Tanska 1.12.2017 lukien.

Jussi Pajuoja
tutkimusjohtajaksi
Itä-Suomen yliopistoon
OTT, dosentti Jussi Pajuoja on
nimitetty Itä-Suomen yliopiston
oikeustieteiden laitokselle tutkimusjohtajaksi. Tutkimusjohtajan
tehtävänä on ohjata ja koordinoida
lainvalmistelua ja laillisuusvalvontaa koskevaa tutkimusta. Pajuoja on
toiminut aiemmin eduskunnan apulaisoikeusasiamiehenä, oikeusasiamiehen kanslian kansliapäällikkönä ja lainvalmistelutehtävissä oikeusministeriössä.

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
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Mökit

Vapaat viikot kevät 2018

TUNTURINLAKI

PAAVONKANGAS

VUOSSELI

Levi, Tunturinlaki 1 (la–la)
Viikko

Pvm

Vuokra/€

Ruka Vuosseli (allergiamökki,

Vierumäki Paavonkangas

ei saa viedä lemmikkieläimiä) (la–la)
Viikko

Pvm

Vuokra/€

19

05.05.–12.05.

250

19

05.05.–12.05.

350

20

12.05.–19.05.

250

20

12.05.–19.05.

350

21

19.05.–26.05.

250

21

19.05.–26.05.

350

22

26.05.–02.06.

250

23

02.06.–09.06.

350

23

02.06.–09.06.

250

24

09.06.–16.06.

400

24

09.06.–16.06.

300

25

16.06.–23.06.

400

25

16.06.–23.06.

300

Viikko
Pvm
Päivät
05 30.01.–02.02. ti–pe

Vuokra/€
330

16

17.04.–20.04.

ti–pe

330

17

24.04.–27.04.

ti-pe

330

20

11.05.–18.05.

pe-pe

750

22

25.05.–01.06. pe-pe

800

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

Pvm

Vuokra/€

19

05.05.–12.05.

250

20

12.05.–19.05.

250

21

19.05.–26.05.

250

22

26.05.–02.06.

250

23

02.06.–09.06.

250

24

09.06.–16.06.

300

25

16.06.–23.06.

300

26

23.06.–30.07.

300

TUOMARINTUPA
Ruka Tuomarintupa (la–la)
Viikko

Pvm

Vuokra/€

19

05.05.–12.05.

250

20
23
24

12.05.–19.05.
02.06.–0.9.06.
09.06.–16.06.

250
250
300

25

16.06.–23.06.

300

26

23.06.–30.06.

300
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LOMA-AIKA

GOLF RESORT

Vierumäki Loma-aika

Vierumäki Golf Resort
(allergiahuoneisto, ei saa viedä
lemmikkieläimiä)
Viikko

Pvm

Päivät

Vuokra/€

5

30.01.–02.02.

ti–pe

280

6

06.02.–09.02.

ti–pe

280

7

09.02.–13.02.

pe–ti

430

12

16.03.–20.03.

pe-ti

430

12

20.03.–23.03.

ti–pe

280

13

23.03.–27.03.

pe-ti

430

13

27.03.–30.03.

ti-pei

280

15

06.04.–10.04.

pe-ti

430

15

10.04.–13.04.

ti–pe

280

17

20.04.–24.04.

pe–ti

430

17

24.04.–27.04.

ti–pe

280

19

04.05.–11.05.

pe–pe

650

20

11.05.–18.05.

pe–pe

650

21

18.05.–25.05.

pe–pe

700

22

25.05.–01.06.

pe–pe

700

23

01.06.–08.06.

pe–pe

700

24

08.06.–15.06.

pe–pe

700

Viikko
5

Pvm
26.01.–30.01

Päivät Vuokra/€
pe–ti
390

5

30.01.–02.02.

ti–pe

250

6

06.02.–09.02.

ti–pe

250

10

06.03.–09.03.

ti–pe

310

12

20.03.–23.03.

ti–pe

250

13

27.03.–30.03.

ti–pe

250

15

06.04.–10.04.

pe–ti

390

15

10.04.–13.04.

ti–pe

250

16

13.04.–17.04.

pe–ti

390

16

17.04.–20.04.

ti–pe

250

17

20.04.–24.04.

pe–ti

390

17

24.04.–27.04.

ti–pe

250

19

04.05.–11.05.

pe–pe

600

20

11.05.–18.05.

pe–pe

600

21

18.05.–25.05.

pe–pe

650

22

25.05.–01.06.

pe–pe

650

23

01.06.–08.06.

pe–pe

650

24

08.06.–15.06.

pe–pe

650

Lomamökkien hinnat syksy 2018
Levi Tunturinlaki 1 ja 2
(2=allergiamökki) (la–la)
Viikot
Päivämäärät Vuokra/€
27–36 30.06.-08.09.
300
37–39 08.09.–29.09.
400
40–45 29.09.–10.11.
300
46–51
10.11.–22.12.
500
52
22.12.–29.12.
600
Ruka Tuomarintupa (la–la)
Viikot
Päivämäärät Vuokra/€
27–36 30.06.–08.09.
300
37–39 08.09.–29.09.
400
40–45 29.09.–10.11.
300
46–51
10.11.–22.12.
500
52
22.12.–29.12.
600
Ruka Vuosseli (allergiamökki) (la–la)
Viikot
Päivämäärät Vuokra/€
27–36 30.06.-08.09.
400
37–39 08.09.–29.09.
500
40–45 29.09.–10.11.
400
46–51
10.11.–22.12.
600
52
22.12.–29.12.
700

Vierumäki Golf Resort
(allergiahuoneisto) (pe–pe)
Viikot
Päivämäärät Vuokra/€
27–32 29.06.–10.08.
700
33–38 10.08.–21.09.
650
39–41
21.09.–12.10.
550
42
12.10.–19.10.
650
43–51
19.10.–21.12.
550
52
21.12.–28.12.
700

SUOMEN LAKIMIESLIITOLLA on jäsenten
käyttöön edulliseen jäsenhintaan kaksi lomahuoneistoa Levillä ja Rukalla sekä kolme Vierumäellä.
Lapin mökeissä vuokraan sisältyy 2 hissilippua/
mökki ja Vierumäen Loma-aika- ja Paavonkangasmökeissä 4 golf-pelioikeutta. Vierumäen Golf
Resort -huoneiston vuokraan sisältyy 2 pelioikeutta alennetulla green fee -hinnalla. Kaikissa
näissä kohteissa sinua odottavat viihtyisät tilat ja
monipuoliset harrastusmahdollisuudet. Mökit on
varusteltu 6–8 henkilölle. Osa Vierumäen mökkiviikoista on varattavissa myös ajalle perjantai–
tiistai ja tiistai–perjantai. Lisätietoja mökeistä:
www.lakimiesliitto.fi > palvelut ja edut >
lomamökit

Vierumäki Loma-aika (pe–pe)
Viikot
Päivämäärät Vuokra/€
27–32 29.06.–10.08.
650
33–38 10.08.–21.09.
600
39–41
21.09.–12.10.
500
42
12.10.–19.10.
600
43–51
19.10.–21.12.
500
52
21.12.–28.12.
650

Hakuaika päättyy 23.3.2018. Jos useampi
hakemus kohdistuu samalle lomaviikolle, saaja
arvotaan. Etusijalla ovat jäsenet, jotka eivät
ole aikaisemmin saaneet lomaviikkoa mökkiarvonnoissa. Tulokset ilmoitetaan kirjallisesti
kaikille hakijoille 30.4.2018 mennessä.

Vierumäki Paavonkangas (pe–pe)
Viikot
Päivämäärät Vuokra/€
27–32 29.06.–10.08.
800
33–38 10.08.–21.09.
750
39–41
21.09.–12.10.
650
42
12.10.–19.10.
750
43–51
19.10.–21.12.
650
52
21.12.–28.12.
800

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

Lomamökkien vuokrahakemus syyskaudelle 2018
Hakijan nimi:

Jäsennro:

Osoite:

Puhelin:

Postinro ja -toimipaikka:

Sähköposti:

Lakimiesliitto
maksaa
postimaksun

Merkitse kohteeseen selvästi (1.) viikko, (2.) päivämäärät ja (3.) vuokra.
Voit hakea enintään kolmea kohdetta ja kahta ajankohtaa/mökki.
LEVI II (Huom! Mökkiin ei saa viedä lemmikkieläimiä)

LEVI I

1.
1.

2.
2.

3.
3.

2.
2.

3.
3.

2.
2.

3.
3.

3.
3.

1.
1.

2.
2.

3.
3.

Suomen Lakimiesliitto –
Finlands Juristförbund ry
VASTAUSLÄHETYS
Tunnus 5005193
00003 VASTAUSLÄHETYS

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

VIERUMÄKI Loma-aika

1.
1.

2.
2.

RUKA Vuosseli (Huom! Mökkiin ei saa viedä lemmikkieläimiä)

RUKA Tuomarintupa

1.
1.

1.
1.

1.
1.

2.
2.

3.
3.

VIERUMÄKI Paavonkangas

1.
1.

2.
2.

3.
3.

Päiväys ja allekirjoitus

Hakemukset palautettava Lakimiesliittoon 23.3.2018 mennessä. Tulokset ilmoitetaan kirjallisesti 30.4. mennessä.
Osoite: Uudenmaankatu 4–6 B, 00120 Helsinki, fax 09 8561 0306, e-mail: lomamokit@lakimiesliitto.fi
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Kysymykset: Pressmen Finland Oy, www.pakkotietaa.fi

Vastaukset

1. Oikea vastaus: c) Perunanistutukseen ja -nostoon.
Kyseessä oli tuomiokunnan päällikön, kihlakunnantuomari Eino
Kahanpään perunapelto. Tämäntapaisia työtehtäviä saattoi
tuomiokunnissa tulla vastaan, sillä kihlakunnantuomarit maksoivat henkilökunnan palkat ja toimitilavuokrat sekä muutenkin
ylläpitivät tuomiokuntiaan. Iitin tuomiokunnan kanslistit osallistuivat ainakin myös kihlakunnantuomarin kodin muuttoon.
Tuomiokunnat rahoittivat toimintansa itse 1970-luvulle asti.
Tuomiokunnan ja kihlakunnanoikeudet lopetettiin alioikeusuudistuksessa vuonna 1993.
2. Oikea vastaus: a) Hän luuli asianajajan veloittavan
enemmän istuvalta asiakkaalta. Pesola pyysi monta kertaa
Kumlinia istumaan, mutta turhaan. Lähtiessään Kumlin ei
suostunut edes siihen, että Pesola olisi auttanut hänelle
takin päälle, koska oli kuullut tämänkin nostavan palkkiota.

3. Oikea vastaus: d) Eläinsuojelulakien. Mary Ellen Wilson
tulkittiin eläimeksi. Hänen kasvatusäitinsä Mary Connolly
sai vuoden pakkotyötuomion. Kannetta ajoi lakimies
Elbridge Thomas Gerry (1837–1927) ja sitä tuki tunnettu
eläinoikeuslakimies Henry Bergh (1813–1888). Ennen heitä
poliisi ja useat lakimiehet olivat kieltäytyneet puuttumasta
asiaan. Tarinan suurin sankari oli kuitenkin kaupunkilähetystyöntekijä Etta Angell Wheeler (1834–1921), joka alkoi
ensimmäisenä hankkia Wilsonille apua. Wilson meni myöhemmin naimisiin ja sai kaksi tytärtä, joista ensimmäiselle
hän antoi pelastajansa mukaan nimen Etta. Tapaus johti
maailman ensimmäisen tai ensimmäisiin kuuluneen lastensuojelujärjestön NYSPCC:n perustamiseen New Yorkissa
vuonna 1875. Wilsonia hakattiin ja iskettiin saksilla säännöllisesti. Hänelle aiheutettiin palovammoja ja hänet
lukittiin pimeään komeroon. Hänet pakotettiin tekemään
raskasta työtä. Hän joutui nukkumaan lattialla ja häntä kiellettiin menemästä ulos. Hän ei muistanut olleensa
koskaan kenenkään sylissä tai että häntä olisi edes
pidetty hyvänä.

a) Hän luuli asianajajan veloittavan enemmän istuvalta
asiakkaalta.
b) Hän ei halunnut eriparisten sukkiensa näkyvän.
c) Hän halusi katsella ikkunasta viereiseen taloon.
d) Hänen tuolinsa oli matalammalla kuin Pesolan tuoli.
tuomiokunnan tuomari vuosina 1889–1923. Jäädessään
eläkkeelle hän antoi eronpyynnöstään ja eläkkeestään
toimeksiannon turkulaiselle asianajajalle Matti Ilmari
Pesolalle. Miksi Kumlin seisoi koko ajan, kun hän antoi
toimeksiantoa Pesolalle tämän toimistossa?

2. Victor Abraham Kumlin (1853–1931) oli Raaseporin
a) Sahdin valmistukseen.
b) Osuuskaupan inventaarioon.
c) Perunanistutukseen ja -nostoon.
d) Hiihtokilpailun järjestämiseen.
osallistui työaikana 1950- ja 1960-luvuilla?

1. Mihin työtehtävään Iitin tuomiokunnan henkilökunta

a) Koululakien.
b) Puhtaanapitosäädösten.
c) Orjuuden kieltävien lakien.
d) Eläinsuojelulakien.
1956) joutui alle 10-vuotiaana vuosien ajan
lasvatusvanhempiensa vakavan fyysisen ja
henkisen pahoinpitelyn uhriksi.
Lastensuojelulakeja ei tuolloin ollut
ja lasten kohtelua pidettiin perheiden
yksityisasiana. Millä perusteella Wilsonin
kasvatusäitiä vastaan saatiin nostettua kanne
New Yorkissa vuonna 1874?

3. Yhdysvaltalainen Mary Ellen Wilson (1864–

Kysymykset

Lakimiesuutisten uudessa tietokilpailussa esitetään yllättäviä
ja mieltä piinaavia tietokilpailukysymyksiä.

Oikeuspähkinöitä
purtavaksi

teksti SELJA TIILIKAINEN | kuva VESA TYNI

OTM, Exec. MBA, Head of Operations Anne Ihalainen, DLA Piper
Monipuolista ja kansainvälistä uraa markkinoinnin ja juridiikan parissa tekevä
Anne Ihalainen on ehtinyt myös mentoroida opiskelijoita ja johtaa Naisjuristit ry:tä.
Nyt pitkä Naisjuristien puheenjohtajuus saa väistyä uusien haasteiden tieltä.

Miten sinusta
tuli lakimies?
Halusin saada hyvän
peruskoulutuksen, ja
mielessäni vaihtoehdot
olivat kauppakorkeakoulu
ja oikeustieteellinen. Lukion
toisella luokalla päätin hakea
oikikseen.

Miksi on tärkeää,
että lakimieskunnassa on
sekä naisia että miehiä?
Kysymys on viime kädessä
osaamisesta ja soveltuvuudesta
tehtävään. Yksilöiden taidot ja
ominaisuudet ovat ratkaisevia
esimerkiksi tiimien rakentamisessa,
ne täydentävät toisiaan ja minimoivat
riskin käsiteltävän asian liian
yksipuolisesta tarkastelusta.

Millainen on lakimies
vuonna 2050?
Ihminen. Uskon, että lakimiehet
joutuvat ottamaan selvästi
nykyistä enemmän kantaa
eettisiin kysymyksiin. Monisyiset
vastuukysymykset ovat haastavia,
kun päätöspolkuihin sisältyy
koneiden tekemää analyysia
ja valintoja. Osa juristeista on
erikoistunut opettamaan keinoälyä
oppimaan.

Mitä mielenkiintoista
lakikentällä tapahtuu vuonna
2018? Miltä sinun vuotesi
näyttää?
Kilpailu lakipalveluissa on kovaa.
Odotan innovatiivisia ulostuloja
legal desiginin tiimoilta. Itse
odotan tuloksekasta yhteistyötä
kollegoiden kanssa Suomessa ja
kansainvälisesti niin asiakkaiden kuin
työnantajani DLA Piperin liiketoiminnan
kehittämiseksi. Aion vahvistaa datan
visualisointitaitojani.

Kolme asiaa,
joita tarvitset
työssäsi päivittäin.
Luovuus, kuunteleminen,
kärsivällisyys.

Ilmianna haastateltava!
lakimiesuutiset.fi/
palaute-ja-juttuideat
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alfaromeo.ﬁ

MORE THAN A SUV,
AN ALFA ROMEO.

NYT STELVION OSTAJALLE
3000 €:LLA VARUSTEITA KAUPAN PÄÄLLE!*
NELIVETO DIESEL 210 HV TAI BENSIINI 200-280 HV. TULOSSA 510 HV.
Mallisto alk. 55.269 € (sis.tk). Huoltoleasing alk. 866 €kk (sis.alv).
*)
Koskee rajoitettua erää autoja . FCA Fleet Huoltoleasing sisältää: Alfa Romeo Stelvio 2.2 Diesel 210hv AT8 AWD Super (svh € 54 669,09 sis. ALV ja autovero), toimituskulut 600€, talvirengaspaketti, ajomäärä 48kk/60tkm. Vaatii hyväksytyn luottopäätöksen. Leasingtuotteen rahoittaa Axus Finland Oy. Liikenne- ja kaskovakuutus 92€/kk.
Kampanja voimassa toistaiseksi. Pyydä yrityksellesi sopivinta tarjousta lähimmältä Alfa Romeo jälleenmyyjältämme. Malliston autoveroton hinta alkaen: 44 430 €,
autovero 10 239,09 €, kokonaishinta 54 669,09 € + toimituskulut 600 €. Yhdistetty kulutus 4,8l/100km, CO2 127 g/km. Kuvan auto erikoisvarustein. Takuu 3v/ 100 tkm.

ALFA ROMEO STELVIO

