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PÄ Ä K I R J O I T U S

Koneisto koostuu rattaista. Kaikista.
Eli oikeus ja kohtuus on jokaisen vastuulla.
ASKO NURMI
Lakimiesliiton puheenjohtaja

Oikeusvaltiota turvaamassa
OIKEUSMINISTERI HÄKKÄNEN ALOITTI Lakimiesliiton, eduskunnan perustuslaki- ja lakivaliokunnan sekä oikeusministeriön yhteisen oikeusvaltioseminaarin Pikkuparlamentissa syyskuussa toteamalla, että
”Tämä on Suomen juhlavuoden tärkein seminaari”. Hyvä
ja tosi lause. Ja siellä kuultiinkin sellaisia kauniita kiteytyksiä kuten ”Ei oikeusturvassa kuulu noudattaa kikyä,
vaan lakia”.
Vuoden toiseksi tärkeimmässä oikeusseminaarissa,
Lakimiespäivässä, oikeusministeri pudotti pommin: Suomeen perustetaan tuomioistuinhallinto. Samassa tilaisuudessa läsnäolleet saivat myös kuulla toisen Lakimiesliiton oikeusturvaohjelman tavoitteen etenevän:
oikeusministeri ilmoitti käynnistävänsä ministeriössään
selvityksen lautamiesjärjestelmän tulevaisuudesta.
Kumpikin, varsinkin edellinen, oli kauan odotettu
uutinen. Ollaanhan tuota tuomioistuinten riippumattomuutta tukevaa keskushallintoa oltu jo perustamassa ainakin vuodesta 2003 lukien. Valitettavasti siihen aiemmin ei ole löytynyt riittävästi tahtoa. Vaikka
oikeusturvahan on hyvässä valtiossamme aina ollut
kaikkien päättäjien sydäntä lähellä. Sitä on parannettu,
kehitetty ja tuettu. Alati. Kuten monesta virallisesta julkaisusta olemme voineet lukea. On palkitsevaa, että
oma kyynisyys saa joskus ansaitun potkun nilkkaansa,
ja nähdä sanojen ja tulkintojen sijasta selkeitä toimia
oikeusturvan edistämiseksi.
Sillä oikeusturvasta täytyy huolehtia. Miten lähelle
ongelmien täytyy tulla, että ymmärrämme, ettei riippumaton tuomioistuin itsestäänselvyys? Turkkiin? Unkariin? Puolaan?
Sillä maamme ei seiso viennin varassa. Sen vähäisetkin liikahdukset tuntuvat pääsevän aina otsikoihin.
Itsestäänselvyydet sen sijaan saavat harvoin arvonsa
mukaista huomiota. Kuten oikeusturva tai rehelliset
virkamiehet tai että yhteiskunta ylipäänsä toimii.

Tshehovin Vanja-enossa perheen isoisä, kyllästyneenä siihen, että mikään ei etene eikä mikään toimi,
tokaisi harmistuneena: myydään kaikki ja muutetaan
Suomeen. Eli maamme edusti jo tuolloin jotain valtavirrasta poikkeavaa hallintomuotoa: yhteiskunta näytti
toimivan, virkamiesten ansiot muodostuivat palkkatuloista, väki vertailuryhmiin nähden koulutettua, lakeja
kunnioitettiin. Tai ainakin noudatettiin.
Väitän, että kaikki tai keskeinen osa tuosta on edelleen jäljellä: ei kai tämänkokoiseen valtioon täkäläisen
palkkatason maahan muutoin tuotaisi telakkaa, autotehdasta, hakukonekeskusta. Sijoitus on turvallinen
eikä riipu hallitsevan eliitin kulloisistakin mieltymyksistä.
Meistä lakimiehistä asianajajilla on kaunis motto
”Asianajaja turvaa oikeusvaltion”. Hieno lause ja varmasti totta. Todettava on kuitenkin, että jonkin turvaaminen edellyttää, että se jonkin on. Ja väitänkin, että
oikeusvaltiomme pohja on siinä, että me juristit, missä
tehtävässä olemmekin, hallinnossa, tuomioistuimissa,
ministeriöissä, syyttäjälaitoksessa, pankeissa, missä
tahansa pähkäilemässä pykäliä, julkisella tai yksityisellä
puolella, hoidamme homman niin kuin se kuuluu hoitaa. Eli kuten lakimiehen eettisissä ohjeissa todetaan:
Lakimiehen on toimittava oikeudenmukaisesti ja tavoiteltava oikeudenmukaista lopputulosta. Koneisto koostuu rattaista. Kaikista. Eli oikeus ja kohtuus on jokaisen
vastuulla. Erityisesti meidän. Näin Suomi 100 juhlavuotena voi todetakin, että kun asianajaja turvaa oikeusvaltion, niin lakimies on sen rakentanut ja jokainen
juristi osaltaan pitää sen pystyssä. Ja siitä vastuusta
pitää seurata hallittu ylpeys. Joka sitä ei tunne, edes
salaa, ei ymmärrä vastuunsa määrää.
asko.nurmi@oikeus.fi

OIKEUS JA KOHTUUS
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LEDARE

Helheten utgörs av många delar. Alla,
i synnerhet vi jurister, bär ansvar för att
rätt och rimlighet råder i samhället.
ASKO NURMI
Juristförbundets ordförande

Vi tryggar rättsstaten
JUSTITIEMINISTER ANTTI HÄKKÄNEN öppnade
Juristförbundets, riksdagens lagutskotts och grundlagsutskotts samt justitieministeriets gemensamma seminarium om rättsstaten i det så kallade Lilla parlamentet
i september med att konstatera att seminariet är jubileumsårets viktigaste. Rätt och riktigt. I sitt anförande
påpekade ministern bland annat att rättsskyddet inte
skall följa konkurrenskraftsavtalet (kiky), utan lagen.
Vid årets nästviktigaste rättsseminarium, Juristdagen,
lät justitieministern en bomb brisera: Finland får en
domstolsmyndighet. Vid samma tillfälle fick deltagarna
även höra hur en annan av Juristförbundets målsättningar framskrider: Justitieministern meddelade att han
låter sitt ministerium inleda en utredning om nämndemannasystemets framtid.
Vardera nyheten, i synnerhet den förra, var emotsedd. En oberoende och stödjande centralförvaltning
för domstolarna har varit på tapeten åtminstone sedan
år 2003. Tyvärr har viljan inte riktigt räckt ända fram,
trots att rättsskyddet i vårt land alltid har legat beslutsfattarna varmt om hjärtat. Många officiella publikationer ger vid handen att rättskyddet fortlöpande förbättras, utvecklas och backas upp. Det är bra att den egna
cynismen ibland får sig en törn och att man i stället för
enbart ord och tolkningar ser konkreta åtgärder i syfte
att främja rättsskyddet.
Det gäller att värna om rättsskyddet. Hur nära skall
problemen komma innan vi inser att ett oberoende
domstolsväsende inte är en självklarhet? Turkiet? Ungern? Polen?
Vår välfärd handlar inte enbart om export, trots att
exporten ofta dominerar tidningsrubrikerna. Rätts-

skyddet, de grundläggande samhällsfunktionerna, våra
ärliga tjänstemän och andra självklarheter får alltför lite
uppmärksamhet.
I Tjechovs pjäs Onkel Vanja säger familjens morfar som är utled på att inget fungerar eller framskrider:
”Låt oss sälja allt vi har och flytta till Finland.” Det visar
att vårt land redan då hade en positivt avvikande förvaltningsform. Samhället fungerade, tjänstemännens
inkomster utgjordes av löner, invånarna var utbildade
och lagarna respekterades och följdes.
Jag vågar påstå att allt eller åtminstone en stor del
av ovanstående fortfarande gäller. Varför skulle man
annars etablera skeppsvarv, bilfabriker och stora datacentraler i ett litet land med hög lönenivå? Investeringarna är trygga och lönsamheten är inte beroende av
den sittande elitens idéer och infall.
Advokaternas uppgift är att trygga rättsstaten.
Endast sådant som existerar kan tryggas. Jag dristar
mig att säga att grunden i vårt rättssamhälle utgörs av
att vi jurister, oavsett om vi jobbar inom förvaltningen,
domstolsväsendet, åklagarväsendet, banksektorn eller
i någon annan privat eller offentlig bransch, sköter vårt
värv som sig bör. I de etiska reglerna för jurister stipuleras: En jurist skall handla rättrådigt och eftersträva ett
rättvist slutresultat. Helheten utgörs av många delar.
Alla, i synnerhet vi jurister, bär ansvar för att rätt och
rimlighet råder i samhället.
När Finland nu firar sitt 100-årsjubileum vill jag betona
att advokaterna tryggar den rättsstat som alla jurister
bygger upp och värnar om. Det stora ansvaret ger anledning till stolthet. Den som inte känner stolthet, åtminstone inom sig själv, har nog inte förstått sitt ansvar.
asko.nurmi@oikeus.fi

RÄTT OCH SKÄL
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teksti JUSSI-PEKKA AUKIA | kuvitus MARKUS ANTERO

Konnien
siisti sisätyö
KYBERRIKOKSISSA KIINNIJÄÄMISEN RISKI ON
PIENI. SIKSI JÄRKEVINTÄ ON HUOLEHTIA OMIEN
TIETOJÄRJESTELMIEN KYBERTURVALLISUUDESTA.

K

yberrikollisuus eli
tietojärjestelmissä ja
-verkoissa tapahtuva
sähköinen rikoksenteko on jo ohittanut
laajuudeltaan perinteiset rikollisuuden
muodot, kuten huumerikollisuuden ja
ihmiskaupan. Sen lasketaankin aiheuttavan maailmassa vuosittain 300–500
miljardin dollarin vahingot.
Kyberturvallisuuden professori
Martti Lehto Jyväskylän yliopistosta
ei pidä tätä mitenkään ihmeellisenä,
sillä kyberrikollisuus on esimerkiksi
huumekauppaan verrattuna siistiä
sisätyötä, jossa kiinnijäämisen riski
on pieni ja voitonmahdollisuudet
isot. Yksittäisellä operaatiolla voidaan
varastaa kerralla jopa kymmeniä miljoonia asiakas- ja käyttäjätietoja tilinumeroineen.

– Verkkorikollisuus on kansainvälistä ja ylittää valtioiden rajat. Konnien löytäminen ja riittävän näytön
saaminen on vaikeaa, ja vaikka rikos
voitaisiin todentaa, luovutukset ovat
hankalia ja hitaita. Oikeuteen saatettuja harvoja kyberrikollisia ei ole
läheskään aina tuomittu, sillä oikeusistuimet eivät ole katsoneet näyttöä
riittäväksi, Lehto sanoo.
– Lainsäädäntöä pitäisikin tarkastella kokonaisvaltaisesti ja miettiä,
onko siinä otettu riittävästi huomioon
kyberrikollisuuteen liittyvät ilmiöt ja
teknologinen kehitys. Myös resursseja tarvittaisiin nykyistä enemmän,
sillä kyberrikosten tutkinta ja syytteeseen asettaminen vaativat riittävästi asiantuntevaa työvoimaa. Digitaalisen maailman osaamista tarvitaan
myös perinteisten fyysisen rikosten

selvittämisessä, sillä niihinkin sisältyy
yhä enemmän eri tietovälineissä olevan digitaalisen aineiston tutkintaa ja
analyysiä.

Tunnista ja torju
Kyberrikollisuuteen voi varautua
rakentamalla tietojärjestelmänsä kestämään hyökkäykset mahdollisimman hyvin ja päivittämällä järjestelmää säännöllisesti. Vahinkoja vastaan
voi ottaa myös vakuutuksen.
– Keskeistä kyberrikosten torjunnassa ovat osaamisen varmistaminen
ja omien toimintaprosessien miettiminen kyberturvallisuuden kannalta;
vasta tämän jälkeen suunnitellaan tekniset ratkaisut. Ennen kaikkea tarvitaan riittävää kykyä havainnoida, mitä
omassa verkossa tapahtuu: mikä on
normaalia ja mikä epänormaalia.
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Lehdon mielestä kyberturvallisuudesta pitää varmistua samalla tavalla
kuin paloturvallisuudesta. Esimerkiksi järjestelmien tietoturvan jättäminen päivittämättä aiheuttaa ennen
pitkää ongelmia, sillä verkkoja skannataan, ja niihin liitetyistä laitteista ja
järjestelmistä etsitään haavoittuvuuksia automaattisin menetelmin.
– Keskeisin ongelma on havaintokyvyn puute, eli omassa verkossa
tapahtuvia epätavallisia asioita ei
nähdä – vaikkapa sitä, että omasta järjestelmästä siirtyy yöaikaan teratavuittain tietoa jonnekin muualle.
Vaikka rikolliset ovat usein teknisesti muita edellä, tehokas suojautuminen auttaa ajan mittaan.
– Järjestelmien murtamisen vaikeutuessa jatkuvasti on rikollinen toiminta siirtynyt rahoitus- ja pankkialalta pehmeämpiin kohteisiin, kuten
esimerkiksi terveydenhoidon järjestelmiin. Niissä varautumisen taso on
heikompi.

Digitalisoitunutta
rikollisuutta
Rikolliset toimivat verkossa ansaitakseen rahaa. Suurin osa heidän
toiminnastaan on digitalisoitunutta
perinteistä rikollisuutta: varkauksia,
huijauksia ja petoksia.
– Kasvava rikollisuuden muoto ovat
identiteettivarkauksiin eli varastettujen henkilötietojen käyttöön perustuvat petokset. Lisäksi rahaa voi tehdä
piratismilla tai muuten laittoman sisällön julkaisemisella, kuten jakamalla
tekijänoikeuden alaista materiaalia tai
lapsipornoa. Viime vuosina on yleistynyt käyttäjän tiedostojen kryptaaminen ja lukitseminen haittaohjelmalla ja
lunnaiden vaatiminen niiden avaamisesta, Lehto listaa ja jatkaa:
– Lisäksi voidaan häiritä kilpailijoiden liiketoimintaa esimerkiksi
lamauttamalla näiden verkkopalveluja palvelunestohyökkäyksin – eli
ylikuormittamalla niitä satojen tai
tuhansien kaapattujen tietokoneiden
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samanaikaisin yhteydenottopyynnöin.
Kilpailijan liiketoiminnalle voidaan
tehdä vakavaa vahinkoa vuodattamalla
julkisuuteen tietomurrolla hankittua
liiketoimintakriittistä tai muuten arkaluonteista tietoa.

Kyberhyökkäysten
monet motiivit
Jos tietoa häviää tai sitä varastetaan, voi
asialla olla joko rikollinen tai tiedustelupalvelu – tai molemmat. Monissa
maissa toimii kybervakoilua toteuttavia ryhmiä, jotka anastavat luottamuksellisia tietoja yksityisiltä ihmisiltä,
yrityksiltä, hallituksilta ja turvallisuustoimijoilta poliittisen, sotilaallisen tai
taloudellisen edun saavuttamiseksi.
Tehokkaimmat vakoiluohjelmistot
jylläävät verkossa vuosikausia ilman,
että niitä havaitaan.
– Oma ilmiönsä on yhteiskunnan
elintärkeille toiminnoille välttämättömien järjestelmien – kuten sähköntuotannon, tietoliikenteen, kiinteistöautomaation, liikenteenohjauksen tai
vedenjakelun – häiritseminen verkon
yli. Lisäksi yritykset ja organisaatiot
voivat joutua toimintoja haittaavien
hyökkäysten kohteiksi.
Hyökkäyksistä kriittistä infrastruktuuria vastaan vaietaan usein, mutta
joskus uutiskynnys myös ylittyy. Esimerkiksi jouluna 2015 Ukrainan
sähkönjakelu katkesi verkkohyökkäyk-

sen takia kuudeksi tunniksi ja vuonna
2014 kyberhyökkäyksellä onnistuttiin
pilaamaan myös saksalaisen metallisulaton prosessi.
Suomessa uutiskynnyksen ylitti
lappeenrantalaisen taloyhtiön järjestelmien kaatuminen viime talvena.
– Useimpien kohdistettujen hyökkäysten takana ovat valtiolliset toimijat, jotka näyttävät voimaansa ja testaavat kyberkyvykkyyttään. Jonkin
elintärkeän toiminnan häiriytyminen voi myös olla varsinaisen hyökkäyksen sivutuote, kuten tuore tapaus,
jossa Wannacry-kiristyshaittaohjelma
aiheutti merkittäviä ongelmia brittien
terveyden huollolle. Hyökkäyksen
tavoite ei ollut sairaaloiden lamauttaminen vaan rahan kiristäminen. Valitettavasti suojautumisen heikko taso
osassa sairaaloita aiheutti niissä kriittisten toimintojen lamautumisen.

Ongelma on,
että omassa
verkossa
tapahtuvia
epätavallisia
asioita ei nähdä.

Kansakunta varustautuu
Moderni digitalisoitunut yhteiskunta on äärimmäisen haavoittuva tietojärjestelmien ja -verkkojen toiminnan häiriytymiselle. Tietojärjestelmiä
tarvitsevat niin liikenne ja logistiikka kuin kauppa
ja energiantuotantokin, eikä kansalainen saa
ilman toimivia pankkiyhteyksiä autoonsa polttoainetta eikä maitoa kaupasta.
Digitalisoituvan yhteiskunnan häiriönsietokykyä ja jatkuvuudensuunnittelua edistävän
Huoltovarmuuskeskuksen Digipoolin poolisihteeri
Pasi Eronen kertoo, että Suomessa varaudutaan
kyberuhkiin osana kansallista varautumistamme.
– Kelloa ei voi kääntää taaksepäin emmekä
voi enää poikkeustilanteessakaan repiä johtoja
irti seinästä. Turvallinen kybertoimintaympäristö
varmistaa, että voimme yhteiskuntana hyödyntää
täysimittaisesti digitalisaation kaikki edut.
Miten iso riski sitten on, että Suomi muuttuisi
kyberhyökkäyksen seurauksena kirjallisuudessa
esitettyjen skenaarioiden mukaiseksi jäätyneeksi
helvetiksi? Eronen arvioi, että tällainen skenaario
olisi periaatteessa mahdollinen, vaikka ei kovin
todennäköinen. Riskejä ei kannata liioitella muttei myöskään vähätellä.
– Värikkäät pelkoskenaariot herättävät hyvin
keskustelua siitä, mitä kybersodankäynti voisi
tarkoittaa eri tilanteissa. Kybervaikuttaminen ei
kuitenkaan välttämättä tarkoita valojen sammumista ja lämmön katkeamista, vaan se voi ilmetä
myös hienovaraisena luottamusta syövänä häirintänä ja sabotointina. Entä jos emme enää voisikaan perustellusti luottaa väestötietokantaamme,
pankki-, rahoitus- ja vakuutusmaailman ylläpitämiin tietoihin tai omiin terveystietoihimme?, Eronen pohtii.
– Meillä on haavoittuvuuksia, joita etsimme ja
joihin vastaamme aktiivisesti. Mutta varaudumme

toimimaan myös ennalta-arvaamattomissa tilanteissa. Emme pysty kartoittamaan kaikkia maailman riskejä, vaan kehitämme ja harjoittelemme
yleisiä toiminta- ja ajattelutapoja, joilla varaudumme erilaisiin luonnon tai ihmisen aiheuttamiin häiriötilanteisiin.

Yhteistyöllä kyvykkyyttä
Vuoden 2013 Kyberturvallisuusstrategiassa Suomen kybervarautumisen tavoitteeksi asetettiin
maailman kärkisija vuoteen 2016 mennessä. Erosen mukaan näin pitkällä Suomessa ei vielä olla.
Olemme kuitenkin hyvässä seurassa.
Toisin kuin monissa muissa maissa kyberuhkia
torjutaan Suomessa monen eri toimijan yhteistyönä.
– Olemme hyvällä eurooppalaisella tasolla,
ja meillä tehdään konkreettista työtä kyberturvallisuuden edistämiseksi. Meillä on myös
myös F-Securen ja Nixun kaltaisia kyvykkäitä
ja kansainvälisesti arvostettuja yrityksiä. Lisäksi
olemme siinä mielessä onnellisessa asemassa,
että yritykset pitävät vakaviin häiriötilanteisiin ja
poikkeusoloihin valmistautumista sekä yhteistyötä viranomaisten kanssa myönteisenä velvollisuutena ja osana hyvää yrityskansalaisena oloa.
Kyberuhat ja rikollisuus ovat korostetun kansainvälistä toimintaa, mikä nostaa kansainvälisen
yhteistyön keskeiseen rooliin niiden torjunnassa.
– Meidän pitää luonnollisesti huolehtia omasta
varautumisestamme ensisijaisesti kotimaassa –
ja huolehtia myös siitä, että saamme jatkuvasti
koulutettua alalle nuoria ja motivoituneita ihmisiä. Jotta kykenemme vastaamaan aidosti tunnistettuihin uhkiin, täytyy toiminnan tukeutua vahvasti kansainvälisesti tarjolla olevaan osaamiseen
ja tiedonvaihtoon.

Lakimiesuutiset 8/2017 |

13

74 %

Kolme neljästä suomalaisesta ilmoittaisi
varmasti tai todennäköisesti poliisille, jos
läheinen tai hyvä tuttava lähtisi ajamaan
autoa juopuneena.

Lainvalmistelukoulu
harkinnassa
Lainvalmistelijat ja valiokuntaneuvokset vastaavat lainvalmistelun koulutustehtävistä
tällä hetkellä oman työnsä sivutehtävänä.
Siksi oikeusministeriö selvittää, tulisiko sen
perustaa erillinen lainvalmistelun koulutusyksikkö. Erillisellä yksiköllä olisi nykyistä järjestelmää paremmat mahdollisuudet vastata
lainvalmistelun perus- ja lisäkoulutuksen järjestämisestä. Taustalla on lain vaikutusten
arviointiin kohdistuvien vaatimusten kasvu
sekä viimeisimmän tutkimustiedon hyödyntämisen tärkeys.

Oikikseen pelkällä
todistuksella?
Vuoden 2019 yhteisvalinnasta alkaen oikeustieteelliselle
alalle avataan todistusvalinta kaikissa suomenkielisissä
oikeustieteellisisissä koulutusyksiköissä. Käytännössä tämä
tarkoittaa, että oikeustiedettä voi päästä opiskelemaan pelkän ylioppilastodistuksen tuomilla pisteillä valintakokeen
sijaan. Samalla yheispistekiintiö jää valinnasta pois.
Todistusvalinnassa otetaan huomioon vain ensikertalaiset
hakijat. Uudessa, vuoden 2019 todistusvalinnassa käytettävä
ylioppilastodistuksen pisteytys julkaistaan viimeistään toukokuussa 2018.
Noin viidennes uusista opiskelijoista tullaan hyväksymään
todistusvalinnalla. Muutos ei vaikuta kuitenkaan valittavien
opiskelijoiden kokonaismäärään.
Vuonna 2018 oikeustieteellisellä alalla siirrytään valtakunnalliseen yhteisvalintaan suomenkielisten opiskelijoiden
valinnassa. Valintakoe on yhteinen Helsingin, Itä-Suomen,
Lapin ja Turun yliopistojen oikeustieteellisille alalle hakeville.
Lisää oikeustieteellisen alan opiskelijavalinnoista voi lukea
verkkosivulta www.oikeustieteet.fi.
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EU käy viljelijöiden
kukkarolle
EU:n ympäristödirektiivien noudattaminen ja ympäristölainsäädäntö tuovat jäsenmaiden viljelijöille merkittäviä kustannuksia
suhteessa EU:n ulkopuolisiin maihin. Tuoreen
tutkimuksen mukaan EU:n ulkopuolisissa
maissa ympäristösääntely maksaa noin 134
euroa hehtaarilta, kun esimerkiksi Saksassa
sääntely maksaa 315 euroa hehtaarilta.

P O L I I S I PÄ Ä L L I K KÖ

Harmittava geenivirhe?
PÄIVITÄ VERKOSSA

• yhteystietosi
• työpaikkatietosi
• sähköpostiosoitteesi

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

Yksi minua hämmästyttävä
asia on se, miten me eri
tilanteissa harmistumme.

TAPAHTUMAT

Lainhuuto-kuoron joulukonsertit
7.12. klo 18 ja 20 sekä 14.12. klo 19, Helsinki s.18
Urakoulutukset
Kevään 2018 urakoulutuksia

Me ihmiset olemme varsin monimutkaisia kapistuksia. Huolimatta
monituhatvuotisesta olemassaolosta meissä on todella paljon tuntemattomia osasia, vaikka erilaisia tutkimuksia tehdään koko ajan.
Yksi ainakin minua hämmästyttävä asia on se, miten me eri tilanteissa harmistumme. Välilä tuntuu, että siinä ei ole mitään logiikkaa.
Aina ei ole suinkaan kysymys edes suurista asioista.
On tietenkin selvää, että tietyt asiat harmittavat, kun kohdalle sattuvat. Itseäni harmitti muutama vuosi sitten, kun meillä oli menossa

s.31

26.–28.1.2018 Lakimiestennis,
Helsinki s.21
”Perhevapaalla olevien juristien
verkosto”
28.2.2018 klo 14-16, Helsinki
16.5.2018 klo 14-16, Helsinki
14.7. Lakimiesliiton valtakunnallinen
kesätapahtuma
Tapahtuma järjestetään Savonlinnan
oopperajuhlien yhteydessä, ks. s. 70
Tapahtumista tarkemmin:
www.lakimiesliitto.fi/tapahtumat

SUOMEN LAKIMIESLIITTO –
FINLANDS JURISTFÖRBUND ry

mökkiprojekti ja vanhaa mökkiä purettiin uuden tieltä. Urakoitsijan
kanssa oli tarkkaan sovittu muun muassa siitä, miten erilainen purkujäte lajitellaan. Perusidea oli se, että erityyppiset jätteet viedään
omina kuorminaan. Näin suuri osa kuormista otettaisiin vastaan maksutta. Harmistuminen tuli siitä, kun kuljetusyrittäjä soitti ja kertoi juuri
vieneensä sekajätekuorman, jonka käsittelystä tulisi 800 euron lasku.
Lavalla oli vanhan tiiliskivipiipun lisäksi puutavaraa.
Yksi asia, jota olen itsessäni myös vähän hämmästellyt, liittyy polttoaineen hintojen nopeaan nousuun ja laskuun. Lähellämme on
kaksi kilpailevaa jakeluasemaa ja hinnat muuttuvat joskus jopa päivittäin. Hintahaitari on yli kymmenen senttiä. Mitään logiikkaa ei tässä
tunnu olevan. Välillä hintaa pudotetaan parin sentin päivävauhdilla,
välillä se nousee päivässä toiseen ääripäähän. Ongelma on siinä, milloin olisi järkevää täyttää tyhjä tankki. Kun sitten on tankannut, niin
huomaa seuraavana päivänä, että on hinta laskenut neljä senttiä.
Ja sekös harmittaa. Tätä ei voi mitenkään perustella, koska kyse on
enimmilläänkin vain muutamasta eurosta. Ja ”bonuksethan” ovat sitä
suuremmat, mitä suurempi on kuukausilaskun loppusumma. Jossakin
toisessa yhteydessä tällaisen rahamäärän tuhlaa mitään miettimättä.
Kesäajan päättyminen on herättänyt vilkasta keskustelua siitä,
pitäisikö kellojen siirrosta luopua. Se aiheuttaa monelle, myös eläimille, paljon sopeutumisongelmia. Paikallinen, ohjeita tunnollisesti
noudattava blondi kyselee harmistuneena, että miksi hänen pitää
nousta varta vasten yöllä kello neljä tuo kellojen siirto tekemään.
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EU-johtajat hyväksyivät
20-kohtaisen sosiaalisten
oikeuksien julistuksen,
jonka tavoitteena on edistää
työntekijöiden oikeuksia.

Dittis on paras
opiskelijatyönantaja
SUOMEN LAKIMIESLIITTO PALKITSEE parhaan
oikeustieteen opiskelijatyönantajan joka toinen vuosi Lakimiespäivän yhteydessä. Palkinnolla halutaan nostaa esimerkillisiä työnantajia oikeustieteen opiskelijoiden kohdalla. Kriteereinä palkinnolle on muun muassa haastava ja kehittävä
työ, hyvä ohjaus ja yhteishenki, oikeudenmukainen palkkaus sekä työlainsäädännön noudattaminen. Palkinnonsaaja valitaan opiskelijoiden tekemien ehdotusten perusteella.
Tänä vuonna parhaana opiskelijatyönantajana palkittiin
Dittmar & Indrenius Asianajotoimisto. Opiskelijoilta kiitosta
saivat muun muassa toimiston perehdytysjärjestelmä ja työn
ohjaus – jokaisella harjoittelijalla on oma tuutori, toimiston
juristit osallistuvat perehdyttämiseen ja perehdytys jatkuu
koko harjoittelun ajan. Itse työtehtävät koettiin haastaviksi
ja kehittäviksi, ja opiskelijat arvostivat myös sitä, että ”Dittiksellä” on mahdollisuus pidempiin harjoittelujaksoihin ja palkkaus on vähintään Lakimiesliiton suositusten mukainen.
Dittmar & Indreniuksen HR manager Mirka Palm ilahtui
suuresti kuultuaan huomionosoituksesta:
– Huikea fiilis! Arvostamme tätä tunnustusta todella paljon. On hienoa, että harjoittelijamme ovat kokeneet oman
harjoittelunsa onnistuneeksi ja ovat halunneet äänestää
meitä.
Palmin mukaan harjoittelijat eivät ole vain läpikulkumatkalla olevia väliaikaisia resursseja, vaan tärkeä osa työyhteisöä, joiden viihtyvyyteen ja kehittymiseen on kiinnitetty paljon huomiota koko toimiston tasolla. Myös harjoittelijoilta
saatu palaute ja kehitysehdotukset on otettu tosissaan, ja
sitä myös osataan arvostaa.
– Meillä kaikki haluavat tarjota harjoittelijoillemme onnistuneen ja kehittävän harjoittelijakokemuksen ja uskon, että
tämä näkyy harjoittelijoiden tyytyväisyytenä, Palm arvelee.
Palm pitää molempien osapuolten kannalta mielekkäänä,
että Dittmar & Indreniuksella ei ole kiinteitä harjoitteluajanjaksoja, vaan jokainen harjoittelu räätälöidään yksilöllisesti,
jolloin jokainen harjoittelija tulee myös tutuksi yksilönä.
– Vähän enemmän hommiahan tämä teettää, mutta
plussat ovat paljon suurempia. Lisäksi opintojen ja työn

Poliisi ja muut turvallisuusviranomaiset eivät voi elää kädestä suuhun ja suunnitella
toimintaansa aina vain vuodeksi eteenpäin. Turvallisuusviranomaisten voimavarat on
varmistettava useammaksi vuodeksi kerrallaan.
sisäministeri paula risikko | poliisijärjestöjen liiton liittokokouksessa 25.10.

yhteensovittaminen on helpompaa, kun harjoittelijat pystyvät
itse vaikuttamaan harjoittelunsa ajankohtaan ja kestoon.
Toimiston kannalta harjoittelijarekrytoinnit ovat investointi
tulevaisuuteen, joten siitäkin syystä Dittmar & Indreniuksella niihin panostetaan paljon. Harjoittelun aikana opiskelija
pääsee tutustumaan toimiston kulttuuriin ja saa siten mahdollisuuden pohtia, olisiko juuri Dittis sellainen paikka, missä
hän voisi viihtyä valmistuttuaan. Yleisesti ottaen Palm suosittelee harjoitteluohjelmia hyvänä mahdollisuutena tutustua
asianajoalaan uravaihtoehtona ja hän kehottaakin opiskelijoita tutustumaan ennakkoluulottomasti erilaisiin työnantajiin
ennen hakemista.
–Oikkareille on tarjolla paljon loistavia työpaikkoja niin
asianajoalalla kuin muillakin aloilla, joten kannattaa nähdä
hiukan vaivaa löytääkseen sellaisen paikan, joka tuntuu
omalta.
Millaisia opiskelijoita Dittiksellä sitten etsitään? Myös tähän
Palmilla on selkeä vastaus: itsensä ja työympäristönsä kehittämisestä kiinnostuneita tiimipelaajia.
– Me myös uskomme, että asianajotoiminta on joukkuelaji, joten meillä viihtyvät parhaiten henkilöt, jotka ovat sydämeltään tiimipelaajia. Kulttuurimme kulmakiviin kuuluu ”team
before individual”, ja sisäinen kilpailu on meillä kiellettyjen listalla.
Lakimiesliitto onnittelee Dittmar & Indrenius Asianajotoimistoa palkinnosta, ja samalla haluaa kannustaa kaikkia
oikeustieteellisen alan työnantajia olemaan mahdollisimman
hyviä opiskelijatyönantajia. Seuraavan kerran paras oikeustieteen opiskelijatyönantaja palkitaan XLVI Lakimiespäivässä
11.10.2019.

HR manager Mirka Palm iloitsee
Dittmar & Indreniuksen saamasta
tunnustuksesta.

Teksti: JANNE HÄLINEN
Kuva: MARKKU LEMPINEN, BRAND PHOTO

Aiemmin palkitut oikeustieteen opiskelijatyönantajat:
2015: Liikenteen turvallisuusvirasto (Trafi)
2013: Asianajotoimisto Hammarström Puhakka Partners Oy
2011: Asianajotoimisto Castrén & Snellman
2009: Asianajotoimisto Matti Penttinen Oy
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Eduskunnan päätöksellä seitsemän käräjäoikeutta lakkautetaan ja niiden
tehtävät yhdistetään toisiin käräjäoikeuksiin. Hyvinkää, Järvenpää, Kemi,
Kokkola, Porvoo, Raasepori ja Ylivieska menettävät omat käräjäoikeutensa.
Jäljelle jää 20 käräjäoikeutta. Päätös on kohdannut alusta asti kritiikkiä
siitä, saavutetaanko uudistuksella säästöjä vai ei.

Lakimiesyhdistyksen
palkinnot ja apurahat
jaettu
Suomalainen Lakimiesyhdistys järjesti Oikeuskulttuurin päivän perjantaina 10.11.2017. Lakimiesyhdistyksen hallinnoimista
rahastoista jaettiin palkintoja ja apurahoja yhteensä runsaat
111 000 euroa. Vastaava luku vuotta aikaisemmin oli 172 260
euroa. Olga ja Kaarle Oskari Laitisen säätiö jakoi elokuussa
2017 runsaat 144 000 euroa. Yhteensä palkintoja ja apurahoja
jaettiin siis kaikkiaan yli 255 000 euroa. Yhdessä Laitisen säätiön kanssa Suomalainen Lakimiesyhdistys on suurin oikeustieteen rahoittaja yhdistys- ja säätiökentässä.
Kaikki palkinnot ja apurahat: www.lakimiesyhdistys.fi

Pakkoavioliitot
haastavat
viranomaiset
Pakkoavioliittoja on Suomessakin, mutta
viranomaisilla ei ole riittävää koulutusta tai
ohjeistusta, eikä viranomaisyhteistyö niihin liittyen ole aina toimivaa, selviää Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutin selvityksestä. Vaikka rikoslainsäädäntöä on
päivitetty pakkoavioliittoihin liittyen, oikeusministeri Antti Häkkäsen mukaan pakkoavioliittojen estämiseksi tarvitaan muitakin keinoja kuin rikoslakia.

Keravasta
kuntouttava
avolaitos
Keravan vankilan alueelle rakennetaan
uusi 90-paikkainen, kuntouttava avovankila, jonne on tarkoitus sijoittaa nuoria vankeja. Hankesuunnitelman mukaan uudisrakennus valmistuu vuoden 2020 alussa.
Samassa yhteydessä on tarkoitus luopua
merkittävästä osasta Keravan vankilan nykyisiä alueita ja rakennuksia. Keravan vankila
profiloitunee jatkossa kuntouttavaan avolaitostoimintaan, sillä Etelä-Suomen alueella ei
tällä hetkellä ole vastaavaa laitosta.
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VA RV I A L A

Jukka Varviala

LIITTO PALVELEE

Isänmaani Suomi
Suomi ei ole vain kotimaani, vaan nimenomaan Isänmaani. Isäni ja
äitini puolelta tutkitut sukujuuret ulottuvat 1500-luvulle. Sieltä löytyy
sukumme ensimmäinen juristi, Uumajan vouti. Mainitulta vuosisadalta
lähtien, vouti mukaan lukien, esi-isäni vaikuttivat Suomessa. Äitini
puolelta vuodesta 1599 Pohjois-Savossa. Näin tutkimusten mukaan.
Olemme pystyneet lukemaan hyvin pitkältä ajalta esivanhempiemme kirjoituksia. Kaikki on helpohkosti luettavaa tekstiä. Meidän
suurten ikäluokkien Toivo Salervoa. Historioitsija Ilkka Mäntylä 1969
kirjassaan ”Ja yhteinen rahvas todisti” kertoi vaikeuksista lukea 1600luvun suomalaisten tuomiokirjojen tekstejä. Mutta lukipa kuitenkin.
Kuinka Sipi Sipinpoika tuli todistamaan oikeuteen.

eLakimies
Lakimiesliitto on avannut
uuden sähköisen työelämän
lainsäädäntöpalvelun.
eLakimies vastaa yleisimpiin
työsuhdekysymyksiin. Valitsemalla
eLakimies-etusivulta 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
virkasuhdeneuvonnan kanssa.
eLakimies-palveluun pääset tutustumaan Lakimiesliiton kotisivuilta
lakimiesliitto.fi.

SUOMEN LAKIMIESLIITTO –
FINLANDS JURISTFÖRBUND ry

Sotiemme urhoja ovat
johtaneet hyvät upseerit
Sata vuotta on lyhyt aika. Se mahtuu kahden sukupolven muistoihin. Päiväkirjojensa lisäksi äitini kirjoitti pyynnöstäni varhaislapsuutensa muistot. Alkaen vuodesta 1914. maailmansodan syttymisestä, kun tsaarin kapteeni vaimonsa ja lastensa kanssa majoitettiin
äitini kotitaloon. Yhteiselo oli sopuisaa ainakin lapsen näkökulmasta
ja olokin turvallista, kun venäläinen sotamies nukkui porstuassa yönsä
kivääri, joskus myös talon piikakin, vierellään. Levottomuudet alkoivat 1917 ja suomalaiset, jotka innostuivat vallankumousaatteista venäläisen sotaväen myötä, saivat maksaa kovan hinnan vapaussodassa ja
sen jälkeen. Kapteeni lähti Venäjälle, rouva itkien tietoisena kohtalosta.
Itsenäisyysjulistus. Ihmettelen lainsäädännön selkeyttä Suomessa
jo vuodesta 1920. Hallussani on asetuskokoelmien sidotut vuosikerrat siitä pitkälle eteenpäin. Ja vahva perusta: vuoden 1734 laki. Mikä
perusta myös jälkeheni jää.
Tämä on Isänmaani. Tätä maata ovat johtaneet hyvät miehet.
Parhaimmat joutuneet 40-luvulla jopa vankilaan. Kolmen sotamme
urhoja ovat johtaneet hyvät upseerit. Me suuret ikäluokat saamme
olla kiitollisia. Halutessamme saamme nyt katsella maailmaa vaikka
savupirtin impivaaralaisesta räppänästä, lukea Aleksis Kiveä ja Kalle
Päätalon Iijoki-sarjaa. Elämmehän vapaassa lailla rakennetussa Suomessa.
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Lokakuun Lakimiespäivä ’17 sai osallistuneilta yleisarvosanan
4/5 tai 5/5 melkein 92 prosentilta osallistuneista. Seuraava
Lakimiespäivä järjestetään vuonna 2019. Kiitos kaikille
päivään osallistuneille ja kyselyyn vastanneille!

Anna palautetta
lehdestä
ja voita kahvikone
Mistä haluaisit lukea jatkossa
Lakimiesuutisista? Mikä on
mennyt hyvin, missä taas olemme
epäonnistuneet? Vastaa lyhyeen
verkkokyselyyn osoitteessa
my.surveypal.com/lakimiesuutiset
Vastaaminen vie alle viisi minuuttia ja
onnistuu myös mobiilissa. Vastanneiden
kesken arvotaan Pauligin Cupsolo ByMe
-kapselilaite ja siihen sopivia kaakao- ja
kahvijuomakapseleita.

Kyberrikollisuuteen
on varauduttava

Eugene P. Rossiter
johtaa paperivirast
oa

JURISTNY TT | 8’2017
S U O M I 100 -T
EEMANUM
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SUOMI 100

Suomalainen työaik
alaki
on kulkenut pitkän
matkan
maamme itsenäisyyde
n aikana.
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Valvontakirjeet
vähentäneet
piratismia
Valvontakirjeet ovat saaneet 7 prosenttia kirjeistä kuulleista
lopettamaan piraattipalveluiden käytön. Kolme prosenttia on
vähentänyt piraattipalvelujen käyttöään kuultuaan kirjeistä, ja
10 prosentilla käyttö on pysynyt samana. Tutkimukseen osallistuneista 77 prosenttia ei ole käyttänyt piraattipalveluita ollenkaan, mutta tutkimuksessa piraattipalvelujen käytön myöntäneistä jopa 13 prosenttia kertoo lopettaneensa palvelujen
käytön.
Valvontakirjeet ovat korvausvaatimuskirjeitä, joita on lähetetty verkossa jaettuun tekijänoikeuksilla suojattun materiaaliin
liittyen sellaisille henkilöille, joiden IP-osoitteesta on havaittu
luvaton jakotapahtuma. Tulokset ovat osa Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskus ry:n teettämää Tekijänoikeusbarometria.
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SADAN VUODEN
MENESTYSTARIN
A

Kyselyyn voivat osallistua kaikki Otavamedia OMAn
tuottamien lehtien lukijat. Voit osallistua kyselyyn
jokaisen ilmestyvän numeron yhteydessä, mutta
vain yhdellä vastauksella lehden numeroa kohden.
Kysely ja arvonta koskevat lehtiä, jotka ilmestyvät
syyskaudella 2017. Palkinnon arvontaan osallistuvat
kaikki vastanneet. Palkinto arvotaan 11.1.2018.
Voittajalle ilmoitetaan sähköpostitse tai kirjeitse.

M AT T I N O R R I

OmaVero laajeni
Marraskuun alusta alkaen vuosi sitten avattu
OmaVero-palvelu on laajentunut vastaanottamaan osakeyhtiöiden ja yhteisetuuksien tuloveroilmoitukset. Palvelussa on tähän
asti ollut yrityksille mahdollisuus antaa omaaloitteisten verojen veroilmoitus. Osakeyhtiöt ja yhteisetuudet voivat nyt myös hakea
ja muuttaa ennakkoveroa ja tilata verovelkatodistuksen palvelun kautta. Verohallinnon
OmaVero-palvelun on tarkoitus korvata vaiheittain lähes kaikki Verohallinnon sähköiset
palvelut.

Asemakaavalaki
Asemakaavan perusidean kiteytti maailmansotien välisenä aikana
teoreetikko le Corbusier Ateenan peruskirjaan seuraavasti: Valtio jaetaan taloudellisen toiminnan säteen perusteella kaupungin ja
sen vaikutusalueen käsittäviin kaavoitusalueisiin. Alueen toimintojen rakenneosat selvitetään ja todennäköinen vastainen kehitys voidaan ennalta nähdä. Tehdään päätös, erottaen asunto-, teollisuus-,
kauppa- ja vapaa-ajanalueet toisistaan, mitä ja kuinka paljon kullekin alalle saa rakentaa. Totaalinen kaupunkirakentamispäätös määrää
kunkin alueensa ympäröimän kaupungin luonteen ja kohtalon, joka
on alistettu yleisen suunnitelman ehdottomille säännöille. Kaikkea
suunnittelua ja rakentamista ohjaa viisas, parhaisiin ja tarkoituksenmukaisiin ratkaisuihin kykenevä arkkitehti, joka täydellisimmin tuntee ihmiset.

Kaikkea suunnittelua ohjaa
viisas ja parhaisiin ratkaisuihin
kykenevä arkkitehti.

XIX
LAKIMIESTENNIS
26.–28.1.2018
Helsingin Mailapelikeskus

Ennakkoilmoittautuminen viimeistään
30.12.2017 (sisältää
5 euron alennuksen).
Ilmoittautuminen ja kilpailumaksut
19.1.2018 mennessä.
Tiedustelut:
yhteyshenkilö ja kilpailujohtaja
Mikko Reponen,
mikko.reponen@puistolanurheilijat.fi,
050 526 7897.
Kilpailukutsu osoitteessa:
www.lakimiesliitto.fi/tapahtumat

Vanhat, historialliset kaupunkikeskustat on purettava. Peruskirjan
laadintaan osallistunut Alvar Aalto ehdotti kaikkien Turun Aurajoen
länsipuolisten rakennusten purkamista.
Kun le Corbusier pääsi Intiassa toteuttamaan kokonaisen uuden
kaupungin rakentamisen, tuttu asemakaava-arkkitehti ihmetteli: Miksi
ihmiset eivät muuttaneet sinne asumaan? Sen totesi Eliel Saarinen
v. 1943: ”Ihmisten olojen parantamiseksi ei voida tehdä mitään, jos he
itse saavat valita asuinpaikkansa.” Selkeästi sanottiin, että asemakaava on totalitäärinen toimintatapa. Intiassa ihmiset saavat itse
valita asuinpaikkansa.
Kun demokraattiset, kansalaisten osallistumiseen perustuvat valtiot
omaksuivat asemakaavan, syntyi ongelmia. Kun ihmisillä on oikeusturvakeinoja, kaavoitus on hidasta. Rakennusmaasta syntyy keinotekoista niukkuutta ja asuntojen hinnat kaupunkikeskuksissa nousevat. Kaavoittaja ottaa tehtäväkseen rakennussuunniteluun kuuluvia
tehtäviä. On kaavoja, joissa rakennusten sijainti ja korkeus on määrätty 5 mm tarkkuudella. Totalitäärisen ja demokraattisen järjestelmän
yhteistoiminta ei lain tasolla onnistu.
Englannissa ei ole asemakaavaa. Ruotsissa on ehdotettu siirryttäväksi Englannin linjalle. Kokemukseni nojalla meidän olisi seurattava
Ruotsin vanavedessä tai mieluummin ohitettava heidät.
Me juristit emme ole viisaita, emmekä täydellisesti tunne ihmisiä,
onneksi. Mitähän olisimme ehdottaneet, jos olisimme parhaisiin ratkaisuihin kykeneviä? Valitusoikeuden poistamista, tietysti.
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SUOMEN LAKIMIEHET
NYT SÄHKÖISESSÄ
MATRIKKELISSA
LÖYDÄ JA LÖYDY!

Korruptio on demokratian, kestävän
kehityksen ja markkinatalouden pahimpia
vihollisia.
oikeusministeri antti häkkänen | 6.11. yk:n
korruptionvastaisessa konferenssissa

Yksityiset
oikeusavustajat
arviointiin
Yksityisten oikeusavustajien toiminnan laatua arvioidaan jatkossa vuosittain tehtävällä arviointitutkimuksella. Vastaava käytäntö on ollut käytössä julkisten
oikeusavustajien toimeksiantojen kohdalla vuodesta
2013. Yksityisten oikeusavustajien hoitamien, julkisilla varoilla kustannettavien toimeksiantojen hoidon laatua arvioidaan oikeusavustajan itsearvioinnilla
ja asiakaskyselyllä. Arviointien tavoitteena on antaa
oikeusavustajille välineitä kehittää ammattitaitoa ja
toimintaa.

Rahankeräys työnsä
takia rangaistuille

oikeuS ja kohtuuS
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Suomen tuomariliitto ry kerää rahaa Euroopan tuomariliiton avustusrahastoon, jonka tarkoituksena on
avustaa tuomareita ja syyttäjiä, jotka ovat vapautensa
menettäneenä, pidätettynä virastaan tai valtiovallan
raingaistustoimenpiteiden kohteena virkatehtäviensä
hoitamisen takia. Avustuksilla on tarkoitus auttaa
Euroopan tuomariliiton jäsenyhdistysten toimialueen
tuomareita ja syyttäjiä oikeudenkäyntikuluissa ja välttämättömissä elinkustannuksissa.
Suomen tuomariliitto ry toivoo 20 euron lahjoitusta. Keräys on voimassa vuoden loppuun saakka.
Lahjoitukset pyydetään Suomen tuomariliitto ry:n
keräystilille FI 69 8146 9710 1732 94.

LAKIMIESLIITON
YHTEYSTIEDOT

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

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

LAKIMIESKALENTERI

2018

Suomen Lakimiesliiton julkaisema
Lakimieskalenteri on maksuton
jäsenmaksunsa maksaneille.

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

Blåfield Eero
oikeuspoliittinen
asiamies
041 458 0021

Lehtonen Auli
toimitusassistentti
09 8561 0337
0400 829 029

Cederlöf Karin
opiskelija-asiamies
050 494 9780

Rautio Kati
edunvalvontayksikön
assistentti
09 8561 0314
041 458 0041

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

Turunen Taru
edunvalvontayksikön
johtaja
09 8561 0324
041 458 0028

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

tuomioistuinharjoittelu –

Niemi Olli
järjestöpäällikkö
09 8561 0311
041 458 0029

Hälinen Janne
opiskelija-asiamies
044 567 8163

Paju Mia
viestintäasiantuntija
041 458 0031

Kivelä Petteri
työ- ja virkasuhdelakimies
041 458 0038

Parviainen Tuija
järjestöassistentti
09 8561 0321
041 458 0039

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

Rainerma Tommi
jäsenpalveluyksikön
johtaja
09 8561 0335
041 458 0040

Törni Hannele
johdon assistentti
09 8561 0315
041 458 0037
Valldén
Marianne
toimistoassistentti
09 8561 0300
Venäläinen Kirsi
neuvottelupäällikkö,
julkinen sektori
09 8561 0328
050 587 3528
Välimäki Ritva
hallintojohtaja
09 8561 0316
041 458 0036

SUOMEN LAKIMIESLIITTO –
FINLANDS JURISTFÖRBUND ry
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Sotavuosiin asti Suomessa oli ulkomaalaisia yhtä paljon kuin viipurilaisia, ja
sankarivainajina haudattiin niin tataarimuslimeja kuin romanejakin. Monimuotoisen
Suomen tarinaa meidän pitää myös tässä ajassa uskaltaa puolustaa.
europarlamentaatikko merja kyllönen | 19.11. kansan uutisten kolumnissa

Nordic Sports Law Seminar
2017 kokosi 121 osanottajaa
Helsinkiin lokakuun lopussa.

Pohjoismaiset urheiluoikeusjuristit
koolla Helsingissä
POHJOISMAISILLA LAKIMIESKOKOUKSILLA
on ollut ja on vieläkin merkittävä pohjoismaista lakimieskulttuuria ja oikeusyhteisöä rakentava rooli. Vuoden 1996 lakimieskokouksessa Tukholmassa oli yhtenä
aiheena urheilun oikeus. Heti tämän session jälkeen
Suomen ja Ruotsin urheiluoikeuden yhdistysten edustajat sopivat kokouspaikalla yhteistoiminnan aloittamisesta.
Yhteistoimintaa ryhdyttiin toteuttamaan tapaamisten ja seminaarien muodossa. Havaittiin, että meillä
on paljon opittavaa toisiltamme. Vuonna 2000 yhteistyö laajeni ja syventyi, kun aloitettiin urheiluoikeuden
pohjoismaiset symposiumit. Se tuli mahdolliseksi, kun
myös Norjassa ja Tanskassa oli jo tuolloin urheiluoikeuden yhdistys. Symposium järjestettiin ensimmäisen kerran Helsingissä vuonna 2006 ja toisen kerran
lokakuun 28.–29. päivinä vuonna 2017.
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Uusin symposium oli monessa suhteessa menestyksellinen ja ennätyksellinenkin. Osanottajia oli
enemmän kuin koskaan, 121. Näistä oli 39 Suomen
ulkopuolelta. Selvä enemmistö oli käytännön toimijoita, mutta mukana oli myös yliopistoväkeä.
Seminaarin kielenä oli ensimmäistä kertaa pääasiallisesti englanti. Tähän päätyminen ei ollut helppo
ratkaisu, ja jatkossa nähdään, osoittautuuko se pysyväksi. Pohjoismaisissa oikeustieteen seminaareissa
kokouskielenä ei yleensä ole englanti.
Se vaikutus kielenvalinnalla oli, että osanottajia oli
kymmenestä maasta, siis muualtakin kuin kaikista viidestä Pohjoismaasta. Vaikutuksensa symposiumin
herättämään kiinnostukseen oli aihe- ja esiintyjävalinnoilla. Urheilun kansainvälisen välitystuomioistuimen CAS:n pääsihteeri Matthieu Reeb puhui
CAS:n ajankohtaisista näkymistä ja kehittämissuunni-

294 milj. €

Suomi maksoi EU:lle vuonna 2016 vajaa 300 miljoonaa euroa, eli
maksoimme EU-maksuja 54 euroa enemmän henkeä kohden kuin
saimme tukia takaisin. Summa on EU:n jäsenmaiden pienimpiä.
Edellisenä vuonna se oli 570 miljoonaa euroa.

Urheiluoikeuden yhdistys järjesti Helsingissä
Nordic Sports Law -seminaarin. Kaksipäiväisen
tapahtuman pääkieli oli ensimmäistä kertaa
englanti, mikä palveli monikansallista esiintyjäja osallistujakaartia hyvin.

telmista. Reeb osallistui myös pyöreän pöydän keskusteluun
lex sportivasta ja CAS:n kehittämisestä. Lex sportiva kiinnostaa tunnetusti ilmiönä muitakin kuin urheilun oikeudesta viehättyneitä tutkijoita.

Doping ja tulevaisuus puhuttivat
Dopingkysymysten käsittelyssä oli mukana maailman antidopingtoimisto WADAn käyttämä asiantuntija, sveitsiläinen asianajaja Ross Wenzell. Norjalaisten hiihtäjien Martin Johnsrud
Sundbyn ja Therese Johaugin dopingkäryt eivät voineet olla
tulematta esiin, kun keskusteltiin dopingprosessista, urheilijoiden biopassista ja järjestelmän kehittämisestä. Esiintyjinä olivat näet myös Norjan hiihtoliiton lakimies Anne-Lise Rolland ja
suomalaiset Markus Manninen, Olli Rauste ja Lauri Tarasti.
Therese Johaugilta jäävät vuoden 2018 olympiakisat
väliin, mutta tulonmuodostukseen ei dopingista johtuva toimintakielto näytä vaikuttavan. Norjan hiihtoliitto on maksanut
hänen oikeudenkäyntikulunsa, ja hän on saanut entistä tuottoisampia sponsorisopimuksia.
Symposiumissa käsiteltiin sopupeliä pohjoismaisten tapausten ja monitoroinnin valossa ja ruotsalaisen asianajajan
Emil Winklerin alustuksen pohjalta aivan uutta urheiluoikeuden ilmiötä e-urheilua. Siitä voidaan olla monta mieltä, onko
tietokonepelaaminen urheilua – joissain maissahan luetaan
shakkikin urheiluun. Mitä enemmän tietokonepelaaminen
saa kilpailun muotoja yleisöineen ja kansallisine liittoineen,
sitä enemmän siinä joudutaan ottamaan kantaa samanlaisiin
asioihin kuin organisoidussa urheilutoiminnassa.

Tapahtumaa kiiteltiin monelta taholta
Asianajaja Pia Ek alusti klassisesta teemasta, voiko urheilijalla olla immateriaalioikeus urheilusuoritukseensa. Ensimmäistä kertaa pohjoismaisessa seminaarissa käytiin vertaillen
lävitse neljän Pohjoismaan urheilun oikeusturvalautakuntien
sääntöjä ja toimintaa. Keskustelu osoittautui kiinnostavaksi ja
hyödylliseksi. Eri maissa on päädytty hieman erilaisiin ratkaisuihin, mutta tarkoitus on ollut sama: riita-asioita on haluttu
saada pois tuomioistuimista ja rakentaa valitustie riippumatomaan urheilun sisäiseen lautakuntaan. Suomenkin urheilun oikeusturvalautakunnassa on tehty vuodesta 1991 merkittävää urheilun vapaaehtoistyötä. Lautakunnan säännöt on
uusittu kuluvana vuonna.
Urheiluoikeuden symposiumia pidettiin arvossa laajemminkin: opetus- ja kulttuuriministeriön tervehdyksen esitti ministeri Sampo Terho, ja Helsingin kaupungin vastaanottoa isännöi
kansliapäällikkö Sami Sarvilinna. Pohjoismaista yhteenkuuluvuutta oli jälleen omiaan vahvistamaan mieleenpainuva
banketti. Järjestelytoimikunnassa hiukan emmittiin some-seinän
rakentamista, mutta toteutuksessa onnistuttiin yllättävän hyvin.
Symposium sai myös poikkeuksellisen paljon mediahuomiota.
Palaute symposiumista oli hyvä. Symposiumien sarjaa päätettiin epäröimättä jatkaa. Seuraavan kerran kokoonnutaan
vuonna 2019 Tukholmassa. Myös urheilun oikeudessa tiiviimmät ja merkityksellisimmät kansainväliset yhteydet ovat
pohjoismaiset.
Teksti: HEIKKI HALILA Kuvat: HENRI HALILA
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KIRJAT

Aarresaarten
todelliset kasvot
Veroparatiisit, Panaman paperit ja finanssiskandaalit vain
maailmanlaajuisen jäävuoren huippu

Kirja-arvostelu:
Aarresaaret – Veroparatiisit
ja miehet, jotka ryöstivät
maailman. Nicholas
Shaxson (suomentanut
Henri Purje). IntoKustannus Oy 2016.
Pehmeäkantinen,
316 sivua, hinta
verkkokaupassa 11,10 €.
Alkuperäisen englanninkielisen kirjan kansi.

F

inancial Times ja The Economist – lehdistä tuttu tutkiva journalisti Nicholas Shaxson on täydentänyt alun
perin vuonna 2011 ilmestyneen meillä
vähemmälle huomiolle jääneen Treasure Islands
-teoksensa tuoreilla Brexitin ja Panaman paperit
-paljastusten avaamilla näkymillä. Luettava riisuu ruusunpunaiset silmälasit piintyneimmältäkin kehitysoptimistilta.
Meillä yleisen mielikuvan mukaan yksittäisten
upporikkaitten ja heidän peiteyritysten käyttämät
veroparatiisit sijaitsevat jossakin kaukomaiden
kääpiövaltioissa tai eksoottisilla valtamerten saarilla. Shaxson osoittaa kirjassaan tämän varjotalouden laadun ja laajuuden olevan nykypäivänä
aivan toista luokkaa.
Tilanteeseen johtanut kehitys alkoi siirtomaajärjestelmän purkautuessa: ”kolonialismin
poistuttua pääoven kautta se tulikin saman tien
takaisin sivuikkunasta”. Toisin sanoen suurvallat luopuessaan alusmaittensa poliittisesta
isännyydestä kuitenkin samalla pidättivät itsellään talouselämän herruuden. Afrikassa tuotetut liikevoitot virtaavat alkuperävaltion verotuksen ohitse Pariisiin, Lontooseen, Mexico Cityyn,
Kyprokselle ja New Yorkiin. Tämä Offshorekanavointi yhdistää suurten pankkien avusta-
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mana finanssieliitin, rikollisen alamaailman ja
kehitysmaissa toimivien monikansallisten yhtiöiden intressit. Laskelmien mukaan veroparatiisien
piiloihin on jo kertynyt noin 10 000 miljardia
kehitysmaiden verottajaa paossa olevaa dollaria.
Kehitysmaiden vuosittainen laiton pääomakato
on 1 000 miljardia dollaria. Lännen kehittyneet
maat ottavat siis maksamansa kehitysapurahat
moninkertaisena takaisin.
Eikä vanha Eurooppa jää pimeiden pääomien
suosimisessa jälkeen. Liechtenstein, Luxemburg,
Saksa, Sveitsi ja Iso-Britannia pitävät Yhdysvaltojen tapaan edelleen kiinni monikansallisten yhtiöiden varainhallintaa suosivasta tiukasta pankkisalaisuudesta. Ja niiltä osin kuin
Brexit toteutuessaan saattaa jättää Lontoon Cityn
pankkiirit manner-Euroopan rahamarkkinoiden ulkopuolelle, se myös avaa Citylle mahdollisuudet kontrolloimattomalle maailmanlaajuisten
rahavirtojen ohjailulle. Suurimpiin veroparatiiseihin kuuluukin imperiumia nyt maailmantaloudessa hallinnoiva Britannia ja vielä lisäksi
Yhdysvallat.
Huikea on myös Shaxsonin kuvaus Panamaskandaalin laajuudesta: asianajotoimisto hallinnoi jopa parin sadan tuhannen peiteyhtiön
ja -rahaston varjotaloutta kymmenissä veroparatiisimaissa.
Kaiken kaikkiaan Shaxsonin kirja on silmät
avaavaa ja jännittävää luettavaa uhkaavasta
talouskriisin syntytekijästä. Voi vain toivoa, että
kansainvälisen yhteistyön kautta löytyisi keinot
aggressiivisen verosuunnittelun ja pääomapaon
suitsemiseksi. Juuri nämä aiheet ovat Financial
Transparency Coalition -järjestön työlistalla.
FTC piti menneen lokakuun lopulla kansainvälisen kokouksensa Helsingissä.
Pentti Ajo

HALILA

HEIKKI HALILA,
heikki.halila@helsinki.fi

Kestääkö demokratiamme?
SUOMEN JOHTAVA FINANSSIALAN vaikuttaja
Björn Wahlroos on valpas yhteiskunnallinen keskustelija. Hänen uusin teoksensa pamfletti ”Hiljainen
vallankumous. Tekikö perustuslaki Suomen hallitsemisen mahdottomaksi?” on vienyt kirjoittajansa poliittisen vallankäytön ja perustuslain keskiöön. Wahlroos
tuntee aihepiiriä varsin hyvin, erityisesti amerikkalaista
perustuslakikäytäntöä, johon hän mielellään viittaa.
Kiistakirjoituksessa voi maalata sanottavaansa suurella pensselillä, niin kuin Wahlrooskin tekee. Väitteiden kaikupohjaa rasittava asiavirhe on se, että
vuonna 2000 täydellistyneen perustuslakiuudistuksen
syynä olisi ollut kollektiivinen häpeä vuoden 1973 UKKpoikkeuslaista. Tasavallan presidentin valtaoikeuksiin se toki vaikutti mutta ei esimerkiksi perusoikeusuudistukseen. Wahlroos pohtii valaisevasti sitä, mitä
taloudellisia vaikutuksia on tai voi tulla olemaan sillä,
että Suomesta tuli hänen omien sanojensa mukaan
kansainvälisesti johtava konstitutionaalinen hyvinvointivaltio. Voidaankin kysyä, miten järjestelmä kestää,
jos Suomeen pyrkii ilmastomuutoksen myötä Afrikasta
miljoonia pakolaisia.
Wahroosilta on jäänyt mainitsematta kansainvälinen ulottuvuus, Euroopan neuvoston ihmisoikeussopimus ja Euroopan unionin perusoikeuskirja. Eurooppalaisessa integraatiossa mukana ollut Suomi ei ole
voinut olla tästä valtavirrasta sivussa. Olennainen
kysymys on kuitenkin se, miksi Suomessa tulkitaan
saman sisältöisiä tai ainakin saman tyyppisiä säännöksiä tiukemmin kuin Strasbourgissa ja Luxemburgissa taikka relevanteissa vertailumaissa.
Politiikan ydinsisältöön kuuluu se, miten taloudelliset voimavarat jaetaan ja millä tavoin suhtaudutaan eri kansalais- ja väestöryhmiin. Wahlroos kritisoi
aiheellisesti politiikan perusoikeudellistamista: asiantuntijavoimin annetaan ymmärtää, että on olemassa
vain yksi oikea ratkaisu. Oikeudellista tulkintaa Wahlroos ei käy lähemmin erittelemään.
Perustuslain ja erityisesti väljäsisältöisten perusoikeussäännösten soveltamisessa tarvitaan tulkintaa; oikeudellinen päättely tukeutuu tässäkin yleisiin oppeihin, käsiteisiin ja teorioihin. Tulkinta ei voi

jähmettyä lain esitöissä kirjattuihin lausumiin, jotka
nekään eivät voi olla enempää kiveen hakattua kuin
esityöt yleensäkään. Perustuslakivaliokunnassa on
asiantuntijakuulemisissa kuultu kuitenkin sellaisia
oppeja kuin perusturvan heikentämisen kielto, jotka
eivät perustu muuhun kuin esittäjänsä auktoriteettiin. Oman selvityksensä arvoinen asia on se, millaisia
oppeja valiokunnassa on esitetty, ja mitkä ovat menneet lävitse, mitkä eivät.

Miksi Suomessa
tulkitaan saman
sisältöisiä säännöksiä
tiukemmin kuin
Strasbourgissa ja
Luxemburgissa?
Wahlroos katsoo toimeenpanovallan murentuneen
Suomessa, kun presidentti-instituutiosta tuli seremoniallinen ja kun pääministeri on jäänyt koalitionsa vangiksi. Vahvan johtajuuden kaipuu on tavallista silloin,
kun mitään ei tunnu tapahtuvan, mutta valtiosääntöä
muutamalla ongelmat eivät välttämättä selviäisi. Vallan keskittämisestä on sitä paitsi saatu huonoja kokemuksia, etenkin yliopistoissa.
Suomalaiseen konsensukseen ja demokratiaan on
kuulunut se, että puolueet saavat suurin piirtein valtakunnallista kannatusta heijastavan määrän kansanedustajia. Kaikki eduskuntapuolueet ovat tällä
vuosituhannella olleet hallitusvastuussa. Suuria puolueita suosiva radikaali eduskuntavaaliuudistus jäytäisi demokratiakäsitystä, eikä sellainen ole tietenkään näköpiirissä. Kiintoisia vertailuja eri maihin voi
toki Wahlroosin tavoin tehdä. Todellinen ongelma on
se, että Suomessa ei ole ollut vähään aikaan kahta
yhteistyöhön kykenevää puoluetta, joilla olisi yhdessä
eduskuntaenemmistö.
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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 työttömyyskassan jäsenmaksun. Lakimiesliitto perii jäsenmaksut 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 e-laskun 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 virkasuhdeneuvontaa,
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 kirjalli-

kirja
Tilaa
sesti. Alennuksen saamiseen edellytyksenä on jäsenrekisteriin merkitty ulkomaanosoite.

Muut alennukset
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.

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 €
Tyylikäs, arvokas teoskokonaisuus huomattavan
edullisesti.

35 €

Tilaa osoitteesta

auli.lehtonen@lakimiesliitto.fi
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Urakoulutukset keväällä 2018
• Tammikuu:
- 16.1. Nonverbaalinen viestintä, Helsinki
• Helmikuu:
- Hakeutuminen tuomioistuinharjoitteluun, Helsinki
• Maaliskuu:
- Kokeneena työelämään, Helsinki
- Alan vaihtaminen, Tampere
- Vaikean asiakkaan kohtaaminen, Oulu
• Huhtikuu
- Juristin henkilöbrändäys, Helsinki
- Palvelumuotoilu juridiikassa, Turku
• Toukokuu:
- Työskentely EU:ssa, Helsinki
- Ajanhallinta, Helsinki
• Kesäkuu:
- Oikeuden digitalisaatio, Helsinki
Varaamme mahdollisuuden muutoksiin.
Katso lisätiedot www.lakimiesliitto.fi

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

ETSITKÖ

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

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

LakimiesRekrytointi
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REINBOTH

Ruotsissa on rangaistavaa edes yrittää
etsiä tietoja vuotanutta virkamiestä.
SUSANNA REINBOTH, susanna.reinboth@hs.fi

Älä ammu viestintuojaa
WHISTLEBLOWEREIDEN eli korruptioepäilyjen
paljastajien suojaan pohditaan oikeusministeriössä
parannuksia. Pohdinta on koskenut sitä, miten vilpit
tömässä mielessä toimiva pilliinpuhaltaja voisi ilmoit
taa havaitsemistaan epäkohdista ilman pelkoa siitä,
että joutuu itse pulaan.
Oikeusministeriön työryhmän mietinnössä puoli
toista vuotta sitten sivuutettiin kokonaan tiedotus
välineiden lähdesuoja, vaikka moni korruptioepäily
tulee viranomaisten tutkintaan nimenomaan median
kautta. Kaikki pilliinpuhaltajat eivät luota siihen, että
organisaation sisällä tehty ilmoitus käsiteltäisiin asian
mukaisesti.
Median liikkeelle sysäämissä oikeusjutuissa näyttää
yleistyvän tapa, jossa ”vuotajaa” etsitään todistajien
joukosta. Tuorein tapaus koskee Turun kaupunginsai
raalan vanhuspsykiatrisella G1osastolla tapahtuneita
väärinkäytöksiä.
Tapauksen paljastaneen Turun Sanomien toimitta
jan Rebekka Härkösen mukaan kahdelta todistajalta
kysyttiin oikeudenkäynnissä, olivatko he olleet yhtey
dessä toimittajaan.
Samaa yritettiin jo vuosia sitten SPR:n Veripalve
lun jutussa. Syytettynä ollut johtaja oli ymmärrettä
västi kovin kiinnostunut siitä, kuka oli vuotanut MTV:lle
rikossyytteisiin johtaneet tiedot. Vuotajaksi epäillyltä
todistajalta kyseltiinkin, oliko hän ollut yhteydessä toi
mittajaan. Toimitusjohtaja sai haluamansa tiedot: vuo
taja löytyi. (Syytteet johtajaa vastaan hylättiin sittem
min.)
Moni haluaa niputtaa kaikki organisaatiosta tapah
tuneet vuodot samanarvoisiksi ja yhtä vahingollisiksi.
Vuodolla ja vuodolla on kuitenkin eroa. On aivan eri
asia, vuodetaanko tietoa esimerkiksi poliisin operaa

tioista vai koskeeko vuodettu tieto poliisin toiminta
kulttuurin mahdollisia laillisuusongelmia.
Ymmärrän vuotoihin liittyvän ärsyyntymisen silloin,
kun tieto iskelmätähden huumekärystä on saman tien
mediassa. Sen sijaan tieto poliisin tietolähdetoimin
taan liittyvistä mahdollisista laittomuuksista on yhteis
kunnallisesti merkittävää – varsinkin, kun organisaa
tion sisällä ongelmaan ei ole haluttu puuttua.
Myös SPR:n Veripalvelua ja Kupittaan G1osastoa
koskevissa jutuissa oli sama asetelma: vuodettu tieto
koski molemmissa tapauksissa yhteiskunnallisesti
merkittävää tietoa siitä, olivatko vastuulliset henkilöt
toimineet asianmukaisesti ja laillisesti.
Oikeusministeriölle antamassaan lausunnossa Jour
nalistiliitto muistutti muun muassa Euroopan ihmis
oikeustuomioistuimen (EIT) ratkaisukäytännöstä. Esi
merkiksi Saksaa koskevassa tapauksessa EIT katsoi,
että virkamiehen tulisi nauttia suojelua, jos hän paljas
taa epäkohtia tai lainvastaisuuksia yleisölle. Virkamiehen
rankaiseminen asiasta on sopimuksen vastaista.
Ruotsissa on erillinen laki, joka suojelee yhteiskun
nallisista epäkohdista ilmoittavaa vastatoimilta. Pil
liinpuhaltajalla on oikeus ilmoittaa epäkohdista joko
viranomaiselle tai medialle. Ruotsissa on rangaistavaa
edes yrittää etsiä tietoja vuotanutta virkamiestä.
Journalistiliitto onkin ehdottanut, että myös Suo
messa turvattaisiin lailla tietolähteen oikeus paljastaa
korruptiotapauksia.
Lainmuutosta odotellessa toivoisin, että median
kautta paljastuneita väärinkäyttöepäilyjä käsittelevät
tuomarit torppaisivat oikeudenkäynnissä pyrkimykset
paljastaa pilliinpuhaltajat. Tuomareiden pitäisi estää
kysymykset, joilla yritetään selvittää todistajan yhtey
det mediaan.
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teksti TARJA VÄSTILÄ | kuvat ANNI KOPONEN

Paljon ehtivä
lakileidi
Aina voi tehdä toisin. Juristi Elina Koivumäki irtisanoutui
asianajotoimistosta, perusti oman yrityksen ja tekee lisäksi kaikkea
muuta kiinnostavaa. Intohimo ajaa häntä eteenpäin.

T

apahtumahotelli Huoneen Loistava-sali osoittautuu kaikin puolin oivaksi
kohtaamispaikaksi. Lexperience-yhtiön yrittäjä, juristi Elina
Koivumäki nimittäin loistaa muillakin tantereilla kuin juridisessa maastossa: hän järjestää ja juontaa tapahtumia, käy puhumassa aiheesta kuin
aiheesta, tekee videosisältöjä sekä bloggaa ja somettaa.
− Digiaikana kasvokkain kohtaaminen korostuu. Siitä syntyvä tunne on
todellinen wow!
Oman verkostoitumisensa lisäksi
Koivumäki tutustuttaa ihmisiä mielellään toisiinsa. Hänen lempilauseensa
”It’s all about people” on oman yrityksen tavaramerkki − slogan on suojattu
Patentti- ja rekisterihallituksessa.

1.9.2016 klo 11:36
Päivämäärä ja kellonaika eivät unohdu.
Tuolloin Koivumäki pisti pisteen liki
17 vuotta kestäneelle taipaleelle saman
konsernin palveluksessa.
− Jännitti, mutta ei ole kaduttanut.
Kun irtisanouduin ja luovuin ison
asianajotoimiston osakkuudesta, ava-
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sin samalla oven uudenlaisille aluille
ja elämyksille.
Koivumäki aloitti työt asianajotoimistossa jo opiskeluaikanaan. Hän
ei halunnut tehdä graduaan yksin kirjaston uumenissa sellaisesta aiheesta,
joka ei kiinnostaisi ketään. Hän lähestyi eri firmoja ja ilmoitti tarvitsevansa
vain tietokoneen ja työhuoneen. Heinonen & Co tarttui mahdollisuuteen.
Tutkielma valmistui vauhdikkaasti.
Vaihto-opiskelua Ruotsissa suunnitellut Koivumäki sai toimitusjohtajalta
pyynnön valmistua ”heti”. Nuoren
naisen potentiaali oli havaittu hyväksi.
− Tein oikkarina avustavia töitä neljä
päivää, muut ajat gradua. Mieleeni on
jäänyt pääsiäinen: kirjoitin melkoisessa
hevipaukkeessa, sillä toimisto sijaitsi
ravintola Semifinalin kanssa samalla
pihalla.
Kolmen vuoden kuluttua toimitusjohtaja Marja Tommila pyysi Koivumäkeä osakkaaksi. Hetki oli huonohko:
Elinan äiti odotti tytärtään autossa vilkkaan kadun varrella golf-viheriölle.
− Se oli ihan absurdia – minut haluttiin osakkaaksi, mutta itse mietin, että
äiti odottaa.

Motivaatio muutokseen
Toisen lapsensa äitiysvapaalla Koivumäen halu tehdä asioita laajemmin vahvistui. Lukuisia kiinnostuksen kohteita
olisi ollut haastavaa sovittaa asianajajatyön kanssa.
− Kun pistin irtisanoutumisviestin
kaikille osapuolille, kerroin päätöksen
olevan yhtiön edun mukaista.
Osakkaan pitää olla sataprosenttisesti
kaikissa linjauksissa mukana.
Vastuullisuuden tunne johdatti, sillä
ei olisi ollut oikein jäädä, vastuullinen
ihminen lähtisi.
Irtaantunut Koivumäki yllättyi yhteydenottojen määrästä. Toimistosta toiseen hyppääminen ei motivoinut. Hän
koki vaihteeksi olevansa enemmän nainen ja läppäri Espoosta kuin haikailevansa työntekoa hienoissa tiloissa ydinkeskustassa. Hän halusi tehdä jotain
muuta, eri tavalla eri rakenteissa.
Lakinainen perusti oman yrityksen.
Lexperience ei tarjoa vain juridiikkaa
vaan myös asiakaskokemusta. Koivumäki konsultoi, esiintyy ja kouluttaa
myös muita kuin lakiaiheita. Kuvaavaa on, että yrittäjä kertoo Facebookissa yhtiönsä olevan aina avoinna.

Tapahtumahotelli
Huoneessa ideat voivat
kimmota myös keinuen.
Katosta roikkuvat modernit
keinutuolit siivittävät Elina
Koivumäen lentoa juridiikan
ja asiakaskokemuksen
ytimeen.
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− Rakastan juridiikkaa! Koen iloa
ja onnistumisen tunnetta, kun saan
tuottaa konkreettista hyötyä juridiikkakonsultaatioita ja -koulutuksia tilaaville asiakkaille.

Tietosuoja kuntoon
Tietosuoja alkoi kiinnostaa nuorta
juristia jo 2000-luvun alussa.
Markkinointijuridiikkaan paneutunut
Koivumäki neuvoi yrityksille, mitä tietoa ne voivat asiakkaistaan kerätä.
− Kun jo nuorena erikoistuin alaan,
josta oli vähän tietoa, tulin tunnetuksi
nopeammin. Tämä osoittautui hyväksi
valinnaksi.
Koivumäki on organisoinut Suomen
Asiakastiedon kanssa seminaarisarjan
EU:n tietosuoja-asetuksesta. Tietoa ja
apua kaivataan: Asiakastiedon kyselyn
mukaan noin 40 prosenttia pienistä ja
keskisuurista yrityksistä ei ole kuullutkaan uudesta asetuksesta.
− Asetus voi tuntua monimutkaiselta möhkäleeltä, josta ei saa otetta.
Siksi seminaarisarjassa käsitellään tietosuoja-asetusta arkikielellä. Yritysten
ei tarvitse perehtyä pykäläviidakkoon.
Koivumäki korostaa, ettei EU:n tietosuoja-asetus ole projekti. Kyse on
kokonaisvaltaista toimintatavan muutoksesta.
− Tietosuoja on yhtä kiehtova ja
ajankohtainen aihe kuin esimerkiksi
tekoäly, joka tulee viemään perusjuristiduunit, kuten sopimusten teon. Aikaa
jää strategian luomiseen ja asiakassuhteiden syventämiseen. It’s all about
people!

Juridiikkaa arkikielellä
Koivumäki oppi lukemaan kolmivuotiaana. Lapsuusvuosista on peräisin rakkaus kieleen, jota Koivumäen mukaan
juristienkin on hyvä osata.
− Juridiikan ei tarvitse olla tylsää.
Päätin jo oikiksessa, ettei minusta tule
tyypillistä lakimiestä, joka viljelee mystisiä lakitermejä ja latinankielisiä lausahduksia.
Koivumäen kirjan ensipainos,
Markkinointijuridiikka 2010, palkit-
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Päätin jo
oikiksessa,
ettei minusta
tule tyypillistä
lakimiestä.

tiin Hopeasulalla ensimmäisenä juridisena kirjana markkinointialan Kultasulka-kilpailussa. Tuomaristo kiitteli
ymmärrettävää, kiinnostavaa sisältöä
ei-juristeillekin ja uskallusta arvioida
ja haastaa lainsäädäntöä.
− Usein juristien ajatellaan olevan
vain päämiehen asialla. Juristeilla on
omiakin mielipiteitä.
Koivumäellä on Supla-sovelluksessa
oma ohjelmansa, Juridiikkaa arkikielellä. Podcastien kuuntelijat saavat
2−3-minuuttisia tietoiskuja kaikenlaisista juridiikkaan liittyvistä aiheista.
Kesällä hän äänitti 50 jaksoa yhdessä
päivässä Sanomatalon studiossa. Jatkoa on tulossa.
YouTubessa Koivumäki avaa
juridiikkatermejä kansantajuisesti.
Hallussa on myös Twitter, Instagram,
LinkedIn ja Facebook. Häntä onkin
tituleerattu somekuningattareksi.
− Sosiaalinen media toisi juristejakin
helpommin lähestyttäviksi. Kun kirjoitin EU:n tietosuojasta LinkedIniin, yli
50 000 ihmistä kävi sen lukemassa. Ja
joku vielä miettii, kannattaako somessa
olla. Tilaa olisi, tervetuloa vain!
Yksi foorumi on vielä valloittamatta:
Koivumäkeä kiinnostaisi oma asiaohjelma televisiossa.
− Juridiikkaa isoille massoille, wow!

Brändää itsesi

KUKA
ELINA KOIVUMÄKI, 40
• OTK 2000
• Lexperience 2016−,
asianajotoimistot Eversheds
2014−16, Juridia Bützow
2013−14, Juridia 2008−13,
Heinonen & Co 2000−08
• Naimisissa,
2- ja 6-vuotiaat pojat
• Harrastukset: karaoke, golf,
tapahtumien järjestäminen

Kunnia omasta työstä kuuluu itselle,
ja itseen kannattaa panostaa. Koivumäki liputtaa henkilöbrändäyksen
puolesta: digiaika on ihmisten ja tarinoiden aikaa.
Juristit voisivat tuoda inhimillistä
puoltaan enemmän esiin. Juristipersoonia kuulemma löytyy, mutta työrooli kiristää raameja. Henkilöbrändissä ei ole mitään keinotekoista, kun
juristi korostaa aitoja asioita ja siten
vahvistaa näkymistään ulospäin.
Koivumäki ideoi ja järjesti keväällä
Henkilöbrändäyksellä menestykseen
-tapahtuman.
− Työelämä on murroksessa ja epätyypilliset työsuhteet kasvussa. Ympäriltä alkoi tulla yhä enemmän sig-

naaleja: kiinnostusta ammatillisen
identiteetin kehittämiseen ja omien
vahvuuksien tulokselliseen esiintuomiseen oli. Ryhdyin sanoista tekoihin,
intohimon siivittämänä.
Kun Koivumäki ryhtyy toimeen,
varmaa on, että tapahtuman osallistujat eivät puudu penkkeihinsä, sillä
yllätyksiä on aina tarjolla. Bisnesväelle
järjestetyssä Hyvien tyyppien illanvietossa esiintyivät Anssi Kela sekä maailmankuulu miekannielijä Lucky Hell.
− On superpalkitsevaa, kun ihmiset
viihtyvät ja tutustuvat toisiinsa. Ihmisistä saa energiaa.

Lakinaisessa on potkua:
Elina Koivumäki konsultoi,
kouluttaa, järjestää
tapahtumia, käy puhumassa
muustakin kuin juridiikasta,
juontaa, esiintyy ja
hyödyntää luontevasti
sosiaalista mediaa.

Hotellin omistaja
ja viinatehtailija
Monitoiminainen on lisäksi osakkaana
sekä Tapahtumahotelli Huoneessa että
Kyrö Distillery Companyssa.
− Kun Huoneen perustaja, toimitusjohtaja Evon Söderlund voitti PwC:n
Most Valuable Entrepreneur -palkinnon, ajattelin, että häneen minun on
pakko tutustua. Pari vuotta sitten hän
kutsui minut tapahtumahotellin hallitukseen ja vuosi sitten osakkaaksi.
Omistajalla on myös aihetta iloon:
Tapahtumahotelli Huone voitti vastikään Helsingin seudun kauppakamarin, Keskuskauppakamarin ja TEMin
Menestyvä monikulttuurinen yritys
-kilpailun.
Tie tislaamoon vei niin ikään verkostoitumisen kautta. Neuvonantajana
Kyrö Distilleryssä toimiva professori
Alf Rehn ehdotti perustajille Koivumäkeä advisory boardin jäseneksi.
− Viiden miehen ruisviskitehdas
Pohjanmaalla kuulosti hullulta ja houkuttelevalta. On mahtavaa olla myös
viinatehtailija. Sitä paitsi palkitusta
Napue-ginistä saa parhaan GT:n.
Koivumäki toteaa olevansa mielellään mukana kasvuyrityksissä, joilla on
vahva tarina ja kansainvälistymishalua.
Give back viitoittaa: oma osaaminen
on luotu jaettavaksi.
− Tärkeää on myös nuorten tukeminen: olen vapaaehtoisena mentorina
Lakimiesliiton mentorointiohjelmassa

Työkulttuuria
pitää uudistaa.

ja työllistän monia nuoria. Työkulttuuria pitää uudistaa, eikä nostaa esiin
vain senior partnereita.

Voimia uinuen
Koivumäki on lähdössä Iskelmäristeilylle. Kiireisen elämän keskellä täytyy
välillä heittäytyä.
− Ihanaa olla 22 tuntia kuplassa!
Mutta kännykkää ei voi sulkea, sillä
Kaija Koosta on saatava kuvia.
Vuosia laulua harrastanut Koivumäki pistäytyy varmasti myös karaokessa. Kotonakin ovat karaokelaitteet, miksauspöytä ja akustiikkalevyt,
katon diskopalloa unohtamatta.
− Yksi salaisuuteni on päiväunet.
Tänäänkin nukuin täällä Huoneessa
puoli tuntia filtin alla. Lisäksi käyn
säännöllisesti keskellä päivää hieronnassa. Ne ovat tärkeitä omia hetkiä,
palautumisen paikkoja.
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Pitkä matka
kohti oikeusvaltiota
Ylimmän oikeudenkäytön kehittyminen
nykyiselleen on ollut pitkä ja
monipolvinen prosessi.

K

orkein oikeus viettää
lokakuussa 2018 satavuotisjuhliaan. Sen kunniaksi julkaistaan tutkimus, jossa neljä professoria – Heikki
Pihlajamäki, Mia Korpiola, Jukka
Kekkonen ja Lars Björne – käyvät läpi
KKO:n satavuotisen historian. Hankkeesta järjestettiin lokakuun lopussa
seminaari, jossa tutkijat tarjosivat yleisölle esimakua omista tutkimusalueistaan. Paikalle oli myös saatu oikeushistoriaan erikoistuneet professorit Alain
Wijffels Belgiasta ja Jørn Øyrehagen
Sunde Norjasta asettamaan suomalaista kehitystä eurooppalaisiin ja pohjoismaisiin viitekehyksiinsä.
Arvovaltainen tutkijajoukko pikakelasi suomalaista ja eurooppalaista
oikeushistoriaa keskiajalta meidän päiviimme, nosti esiin kuvaavia yksityiskohtia ja esitti myös filosofisia kysymyksiä korkeimman oikeudenkäytön
yhteiskunnallisesta roolista ja merkityksestä. Vaikka Pohjoismaat ovat
oikeudenkäyttäjinä kansainvälisesti
katsoen hyvin samanlaisia, pohjoismaisessa vertailussa suomalainen ja
ruotsalainen järjestelmä erottautuvat
vielä omaksi ryhmäkseen.
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Lars Björne kuvasi
suomalaista oikeuslaitosta
itsenäisyyden alkuaikoina.

teksti JUSSI-PEKKA AUKIA | kuvat ANNI KOPONEN ja ISTOCKPHOTO

Ruotsin ajasta
itsenäiseen Suomeen
JUKKA KEKKONEN KÄSITTELI

KKO:n perustamista kansalaissodan
jälkeen ja kertasi korkeimman oikeudenkäytön keskeisiä merkkipaaluja
Suomen historiassa osana Ruotsia ja
Venäjää.
Oikeusjärjestelmämme perusta
rakentui niiden 700 vuoden aikana,
jolloin Suomi oli Ruotsin valtakunnan itäinen osa. Ajalle keskeiset tapahtumat, Svean hovioikeuden perustaminen 1614 ja Ruotsin korkeimman
oikeuden perustaminen 1789, liittyivät
laajempaan eurooppalaiseen kehitykseen. Hovioikeuksien tuomiot voitiin
vielä alistaa kuninkaalle eikä korkeimman oikeudenkaan autonomia ollut
vielä täydellinen.
Venäjän vallan aikana kehitys Suomessa eteni sen mukaan, millainen
ilmapiiri Pietarissa vallitsi. Maan
1809 valloittaneen Aleksanteri I:n ajan
ensimmäistä vuosikymmentä leimasi
liberaali henki, jonka vallitessa Suomi
sai oman hallinnon. Suomen hallinnon keskeisenä toimijana oli senaatti
talous- ja oikeusosastoineen.
Oikeusosasto kehittyi korkeimmaksi
oikeusasteeksi, jonka jäsenet käyttivät
senaattoreina myös toimeenpanovaltaa. Senaatin jakamista Ruotsin mallin mukaan ehdotettiin jo 1817, mutta
turhaan, sillä tuuli oli jo kääntynyt Pietarissa.
Seuraava mahdollisuus hallinnon
kehittämiseen avautui vasta Krimin
sodan jälkeen Aleksanteri II:n aikana.
Valtiopäivät pääsivät kokoontumaan
yli puolen vuosisadan tauon jälkeen
1863, ja KKO:n perustaminen nousi
vahvasti agendalle. Se kuitenkin torjuttiin lopulta separatismina. Vielä ylei-

sen äänioikeuden myötä 1906 Suomen
kansanedustuslaitos muuttui jättihypyllä Euroopan moderneimmaksi, ja
KKO:n perustamista alettiin jälleen
valmistella. Toinen sortokausi katkaisi kuitenkin tämänkin hankkeen
vain pari vuotta myöhemmin.
Vuoden 1917 maaliskuun vallankumouksen jälkeen KKO:n perustamiseen palattiin jälleen, mutta nämäkään
suunnitelmat eivät toteutuneet maan
ajautuessa sisällissotaan. Kesällä 1918
tynkäeduskunta lopulta hyväksyi lait,
joiden perusteella KKO ja KHO aloittivat toimintansa. Senaatin oikeusosaston virkamiehet siirtyivät KKO:n palvelukseen 1.10.1918. Talousosastosta
Valtioneuvoston tavoin alkunsa saanut
KHO oli aloittanut jo syyskuun alussa.
Vuoden 1919 vaalien myötä yhteiskunnan demokraattinen tasapaino
alkoi palautua, ja jyrkästi kahtiajakautunut maa alkoi kehittyä oikeusvaltioksi kansainvälisesti katsoen myöhään.

Oikeus
järjestelmämme
perusta rakentui
Suomen ollessa
Ruotsin vallan alla.

Jukka Kekkonen
kertasi KKO:n keskeisiä
merkkipaaluja.
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Valkoisten
oikeusistuimien
aika
LARS BJÖRNE KUVASI suomalaista oikeuslaitosta itsenäisyyden
ensi vuosikymmeninä leimannutta
ja poliittisissa oikeudenkäynneissä
myös tuomioihin vaikuttanutta
oikeistolaista ”valkoista” asennetta.
Vasta itsenäistynyt valtio rajoitti
alusta asti kansalaisvapauksia ja lisäsi
lapuanliikkeen painostuksesta 1930luvun alussa erilaisia yhteiskunnan
vasempaa laitaa koskeneita poliittisia rajoituksia.
Ajan poliittisissa oikeudenkäynneissä tuomittiin tuhansia ihmisiä maanpetollisesta toiminnasta
ja kuulumisesta kiellettyihin jyrkän vasemmistolaisiin järjestöihin.
KKO:ssa tuomiot yleensä vielä jyrkkenivät. Samanaikaisesti radikaalia
äärioikeistoa kohdeltiin varsin helläkätisesti – jopa Mäntsälän kapinaan
osallistuneita lapuanliikkeen aktivisteja, vaikka Mäntsälässä oli kiistatta
kyse maanpetoksesta.
Björne muistutti, että presidentti
Svinhufvudin kuuluisa puhe, jossa
hän kehotti Mäntsälän miehiä lähtemään koteihinsa ja lupasi, että miehistöä ei rankaista, oli perustuslain
vastainen. Puolet oikeuteen tuoduista kapinan johtajista tuomittiin,
mutta heidätkin maanpetosta lievemmillä rikosnimikkeillä. Annettujen tuomioiden keskipituus oli vain
noin puolet siitä, millaisia tuomioita
kommunistit olivat samana ajankohtana saaneet jo paljon lievemmistä
poliittisista rikoksista.
Tuomarikunnan asenne heijasti
yleistä poliittista ilmapiiriä. Poikkeavat mielipiteet olivat erittäin harvinaisia. Sisällissota ikään kuin jatkui oikeusistuimissa, sillä monet
tuomarit olivat olleet jo kesällä 1918
valtiorikosoikeusistuimissa tuomitsemassa punavankeja.
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Sotavuosista asekätkentään
MIA KORPIOLA ESITTELI KKO:n
toimintaa sotavuosina ja heti sodan jälkeen. Vaasaan evakuoitu KKO joutui
toimimaan myös ylimpänä sotaoikeutena. Sen asialistalle tuli muun muassa
aseistakieltäytyjiä ja sotilaskarkureita,
joita se kohteli armottomasti 1920- ja
1930-lukujen hengessä.
Tyypillisiä sota-ajan asioita olivat
kaatuneiden sotilaiden – ja myös kauppalaivastossa palvelleiden hukkuneiden merimiesten – perinnönjako- ja
isyyskysymykset, luovutettuun Karjalaan jääneen omaisuuden ja armeijalle pakko-otetun omaisuuden korvausasiat sekä säännöstelyyn liittyneet
rikokset.
Tuomioissa näkyi vielä selvä luokkajako: tavalliset ihmiset saivat kovia
tuomioita pienistäkin säännöstelyrikoksista samalla, kun isoja huijauk-

sia tehneitä varakkaita liikemiehiä
kohdeltiin lempeämmin. Rivisotilaan
säännösten vastaisesti pikateloittanut
upseeri saattoi myös selvitä tuomiotta.
Myös Neuvostoliiton hyväksi vakoillut ompelija Martta Koskinen teloitettiin – viimeisenä naisena Suomessa
– samalla, kun neuvostodesanttia suojellut kartanonomistaja Hella Wuolijoki välttyi kuolemantuomiolta.
Sota jatkui KKO:ssa vuosia rauhanteon jälkeen. Lakiin perustumatonta
sotasyyllisyysoikeudenkäyntiä jouduttiin valmistelemaan venäläisten
painostuksen ja yleisen mielipiteen
ristipaineissa, ja prosessia valmistellut oikeusneuvos Onni Petäys päätyi
oikeudenkäynnin jälkeen itsemurhaan.
Erittäin laajassa asekätkentäjutussa,
jossa KKO veti ankaraa linjaa, viimeiset tuomiot annettiin vasta 1950.

Suomi kypsyi oikeusvaltioksi
SODANJÄLKEISTÄ AIKAA hahmotellut Heikki Pihlajamäki arvioi, että
vuosina 1945–1965 yhteiskunta normalisoitui, ja kehittyminen kohti nykyistä
hyvinvointivaltiota alkoi. Suomi myös
kypsyi lopullisesti oikeusvaltioksi. Toisaalta tuomioistuimissa jouduttiin myös
selvittelemään sodan seurauksena voimakkaasti lisääntynyttä rikollisuutta,
jota torjuttiin 1940- ja 1950-luvuilla
perustamalla työsiirtoloita, kiristämällä rangaistusasteikkoja ja laajentamalla pakkolaitosta.
Moni asia yhteiskunnassa ja hallinnossa muuttui laajojen lainsäädännöllisten uudistusten, kuten pitkään valmistellun vuoden 1948 kunnallislain
seurauksena. Paljon myös pysyi ennallaan, kuten vuoden 1919 perustuslaki ja
prosessioikeus, jotka säilyivät muuttumattomina 1990-luvulle saakka.
Yksi aikakauden isoista muutoksista
KKO:ssa oli tulevien juttujen määrän

Paikalle oli myös saatu
oikeushistoriaan erikoistunut
professori Alain Wijffels Belgiasta.

rajoittaminen työkuorman jatkuvan
kasvun takia, ja sen roolin muutos
lainsäädännön tulkitsijaksi ja ennakkopäätösten antajaksi. Perinteinen
käsitelainopillinen ajattelu alkoi myös
hiljalleen väistyä pohjoismaisen analyyttisen oikeustieteen tieltä.

teksti SAMI TURUNEN | kuvitus SUSANNA TUONONEN

Sadan vuoden
menestystarina
Suomen työaikalaki on samanikäinen kuin itsenäinen
Suomi. Laki on alusta asti ollut edistyksellinen, mutta
päivitystarpeita tulee vääjäämättä. Niissä ei kuitenkaan
kannata hötkyillä.

R

eilu sata vuotta sitten, teollistumisen aamuhämärissä, paiskottiin töitä olan takaa. Pajoissa
tehtiin pitkiä, jopa 16-tuntisia päiviä ympäri
vuoden, lomia juuri pitämättä. Työajan lyhentämistä alettiin vaatia jo 1800-luvun lopulla, ja kahdeksan
tunnin työpäivä oli työväenliikkeen keskeisimpiä tavoitteita.
Työaikaa lyhennettiinkin Suomessa heti itsenäisyyden
alkuhuumassa. Vuosien 1917–1919 siirryttiin kahdeksantuntiseen päivään eli 48 tunnin työviikkoon.
– Vuoden 1917 laki on ensimmäinen yleinen työaikalakimme. Lakialoitteen takana oli vain muutama ihminen, ja
laki oli äärimmäisen edistyksellinen. Siinä oli vain 13 pykä-

42 | Lakimiesuutiset 8/2017

lää, mutta kaikki oleellinen silti mukana. Tuon lain peruslähtökohtien mukaan eletään edelleen, sanoo Jaana Paanetoja.
Oikeustieteen tohtori Paanetoja on työ- ja elinkeinoministeriön työneuvoston päätoiminen sihteeri. Neuvosto tulkitsee muun muassa työaikaa, vuosilomaa ja työturvallisuutta
koskevia lakeja.
Vuonna 1917 osattiin jo nähdä työsuojelun näkökulma, ja
samalla ennakoitiin nykypäivän monipaikkaista työtä: lain
mukaan työnantaja ei voinut antaa työtä kotiin tehtäväksi.
Kolme vuosikymmentä myöhemmin, 1946, lain uudistus
tuplasi pykälien määrän 13:sta 26:een, mutta tämä ei juuri
tuonut muutoksia käytännön elämään.

– Yritysten toiminta ja ihmisten elämä oli
mukautunut kahdeksan tunnin työpäivään, ja sitä
perusperiaatetta ei lähdetty muuttamaan, Paanetoja toteaa.
Toisaalta suurten muutosten puutetta perusteltiin myös sillä, että ei voitu tarkkaan tietää, mitä
tulevaisuus tuo tullessaan.
– Siinä on hyvä viesti myös tämänhetkiselle lainsäädäntötyölle. Jos muutoksia halutaan tehdä, pitää
osata katsoa myös kauas tulevaisuuteen, Paanetoja sanoo.

Kohti viisipäiväistä viikkoa
Parin vuosikymmenen päästä oli aika uuteen askeleeseen, ja Kansainvälinen työjärjestö ILO olikin
tehnyt jo 1930-luvulla sopimuksen 40-tuntisesta
työviikosta.
– Asiaa alettiin valmistella Suomessa sotien
jälkeen, ja sitä varten perustettiin komitea
1950-luvulla, kertoo Suomen Yrittäjien lainopillinen asiamies Atte Rytkönen.
– Silloin kuitenkin todettiin, että työajat olivat
alle eurooppalaisen keskiarvon, ja taloudelliset
edellytykset muutoksen tekoon eivät olleet suotuisat. Siksi ei esitetty työajan lyhentämistä vaan
vuorotyösääntelyn joustavoittamista.
Asiat kehittyivät kuitenkin myös muita teitä: joillakin aloilla lyhennettiin työaikaa jo 1950-luvulla
työehtosopimusten avulla. Lakiin muutokset tuli-
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Työaikalakia on uudistettu 20–30 vuoden välein
1917: 8 tunnin työpäivä,
viikossa 47–48 tuntia,
viikossa vähintään 30 tunnin
yhtäjaksoinen vapaa-aika.

1946: muun muassa
ylitöiden määrä
rajattu 200 tuntiin
kalenterivuoden aikana.

vat seuraavan vuosikymmenen puolivälissä, kun ammattiliitot tekivät asian
eteen töitä myös työtaistelutoimenpitein.
Vuonna 1965 keskusjärjestöt sopivat
työajan lyhentämisestä ja laki 40-tuntisesta viikosta astui voimaan vuoden 1966
alusta. Työaikaa lyhennettiin eri aloilla
asteittain vuoteen 1970 asti, jolloin kaikki
tekivät viisipäiväistä työviikkoa.
Vaikka työaika lyheni ansiotasoon
vaikuttamatta, teknologia kehittyi, tuottavuus parani ja kustannuskilpailukykyä
voitiin tukea oman valuutan devalvoinnin kautta. Työnantajat pystyivätkin
hyväksymään työaikamuutokset.
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1966: työaika
40 tuntiin viikossa,
viisipäiväinen työviikko.

– Kehitettiin uusia työtekotapoja,
jotka auttoivat tuottavuuden kehittymisessä. Työaika ei välttämättä aina
ole keskeisin asia, jos työ voidaan yritysten kannalta järjestää tarkoituksenmukaisella tavalla ja tuottavuutta
parantaa muilla keinoin, Rytkönen
muistuttaa.
Muutos ei hyydyttänyt taloutta, sillä
sekä tuottavuus että työntekijöiden
reaaliansiot nousivat vuosikymmenen
lopulla varsin reippaasti.

Joustavuus puhuttaa
Työaikalain tekeillä olevaa uudistusta
ei Yrittäjissä kiitellä.

1996: lakia ei sovelleta edelleenkään
muun muassa poronhoitoon tai
työntekijöihin, jotka suorittavat
uskonnollisia toimituksia.

– Jos tavoite oli, että katsottaisiin
tulevaisuuteen ja vastattaisiin yrityselämän tarpeisiin, esitys jää aika puutteelliseksi, Atte Rytkönen sanoo.
– Esitys ei yksinkertaista sääntelyä,
ei vähennä kustannuksia eikä tuo työmarkkinoille rakenteellisia uudistuksia.
Meidän tavoitteemme oli saada lakiin
lisää joustavuutta ja yrityskohtaisia ratkaisuja.
Yrittäjät olisivat halunneet myös järjestäytymättömille yrityksille todellisia mahdollisuuksia sopia asioista toisin kuin työehtosopimuksissa rajataan.
– Se, että paikallisesti sopiminen
vaatii aina luottamusmiehen, mikäli

40 tuntiin
lyhennetty
työviikko ei
hyydyttänyt
taloutta.
työehtosopimus niin edellyttää, ei aseta
ei-järjestäytyneitä yrityksiä samaan
asemaan muiden yritysten kanssa. Se
asettaa myös työntekijät eriarvoiseen
asemaan sen mukaan, ovatko he järjestäytyneet liittoon vai ei.

Pitää osata katsoa kauas
Uudistuksessa on TEMin Jaana Paanetojan mukaan edetty hieman liian
nopeasti.
– Aikaa on kovin vähän ja erilaisia paineita kovin paljon. Esityksestä
olisi tullut varmasti parempi, jos tarpeita olisi voitu kuunnella paremmin.
Toisaalta olemassa olevalla lailla voidaan kenties edetä, jos tarpeita ei saada
yhdistettyä uuteen lakiin.
Paanetoja muistuttaa, että lakia ei
voida laatia yksinomaan tämän hetken
tilanteeseen, saati taaksepäin katsoen.
– Meidän pitäisi katsoa kymmenen
tai jopa sata vuotta eteenpäin – itse asiassa kymmenessä vuodessa työelämä
ehtii muuttua lopulta aika vähän.
Suurimmat paineet lakiuudistuksen sisällössä liittyvät lain säännöksistä
vapautumiseen ja siihen, että jokainen
voisi itse päättää työajoistaan. Uusien
sukupolvien kasvaminen täysin vapaaseen työaikakulttuuriin ei kuitenkaan
ole välttämättä paras vaihtoehto.
– Sääntely ja työpäivän pituuden
rajaaminen ei tunnu työuran alussa
niin merkitykselliseltä, mutta kun ikää
kertyy, mieli saattaa muuttua.

Muutoksia tarvitaan,
liian tarkkaa lakia ei
Työoikeuden professori Seppo Koskinen Turun yliopistosta muistuttaa,
että liian yksityiskohtainen laki voi vanhentua nopeastikin.
– Nykyisessä työaikalaissa on soveltamisalatarkennuksia, jotka tuntuvat tämän päivän näkökulmasta aika kummallisilta.
Hän nostaa esimerkiksi säännöksen, jonka mukaan lakia ei sovelleta
metsä- ja uittotyöhön eikä näihin liittyvään työhön lukuun ottamatta
maastossa tehtävää koneellista metsä-, metsänparannus- ja puutavaran
lähikuljetustyötä.
– Jotkut ovat lobanneet asiansa hyvin, koska on saatu läpi hyvinkin
yksityiskohtaisia tarpeita, hän hymähtää.
Koskinen ei kannatakaan liian yksityiskohtaisen lain kirjoittamista.
– Yleisempi laki kestää paljon paremmin aikaa ja antaa virheitä
anteeksi.
Uuden työaikalain valmistelussa otettu aikalisä on Koskisen mukaan
hyvä asia, koska esitystä on kritisoitu paljon. Lisäksi monet lakia koskevat lausunnot ovat olleet ”aika vaatimattomia” jatkotyöstämisen näkökulmasta.

EU:n linjaa vastaan
Seppo Koskinen sanoo, että työaikalain uudistamiselle on todellisia tarpeita. Hän on itsekin kirjoittanut julkaisuja sekä joustotyöajasta että nollatuntisopimuksista.
– Monessa työssä tiettyä joustoa tarvitaan. Asiantuntijatyössä ei voi
olla seuraamatta työasioita myös virallisen työajan ulkopuolella, ja aivot
toimivat lähes koko ajan.
Koskinen ihmettelee nollatuntisopimusten kohtelua.
– EU:n komissio linjasi keväällä, että nollatuntisopimuksista tulisi
päästä eroon. Lainvalmistelu oli siinä mielessä kummallista, että kun
hallituksen työryhmä antoi ehdotuksensa, se ei noudattanut komission kantaa, eikä syytä perusteltu. Se on hyvin mielenkiintoinen valinta,
koska olemme olleet aina yksi EU:n kuuliaisimmista valtioista, Koskinen
sanoo.
– Itse olen ollut aika kriittinen nollatuntisopimusten täyskiellon suhteen, mutta jos EU on sitä mieltä, asiaan pitäisi suhtautua vakavammin.

Muutokset eivät tapahdu hetkessä
Teknologian kehitys on nopeaa, digitalisaatio muuttaa palveluita ja alustatalous myllertää työsuhteita. Mutta miten nopeaa muutos on oikeasti,
isossa kuvassa?
– Enemmän on kyse suurista puheista, muutos ei todellakaan ole
nopeaa. Yhtenä esimerkkinä on Über, joka on saanut nenilleen monessa
paikassa, myös Suomessa. Samat ongelmat ovat tulossa monille muillekin alustatalouden toimijoille, Koskinen povaa.
– Tulevaisuudessa pitää edelleen ratkoa ongelmia, jotka liittyvät muun
muassa alustatalouden tekijöiden työoikeudelliseen asemaan ja heitäkin
koskevaan syrjinnän kieltoon.
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teksti NINA BJÖRKLUND | kuvat SARRI KUKKONEN

Yliopettaja Pekka Sass kouluttaa
rikosseuraamusalan ammattilaisia ja toivoo,
että yhä useampi juristi ryhtyisi opettajaksi.

Ihmisen
näköinen
yhteiskunta

Y

liopettaja Pekka Sass keskustelee tauolla olevien
oppilaidensa kanssa Vantaan Tikkurilassa sijaitsevassa Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksessa. Välit opiskelijoiden ja
opettajien kesken ovat mutkattomat,
osa opiskelijoista asuu kurssihotellissa
ja viettää siksi talossa runsaasti vapaaaikaansakin.
Pekka Sass kuvailee koulutuskeskusta poikkeukselliseksi paikaksi.
– Ihan vastaavaa taloa ei nykyään
löydä helposti. Oppilaat kulkevat täällä
illalla jopa sukkasillaan, osa heistä kun
asuu talossa. Tunnen jokaisen opiskelijan henkilökohtaisesti, joten opiskelu
on ihan erilaista kuin itselläni aikoinaan yliopistossa, jossa istuttiin massaluennoilla, Sass kertoo.
Opiskelijoiden tähtäimessä on rikosseuraamusalan tutkinto. Tulevien
vanginvartijoiden lisäksi Sass opettaa myös Laurea-ammattikorkeakoulussa sosionomiksi tähtääviä opiskelijoita sekä toimii työnohjaajana. Lisäksi
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työviikkoon mahtuu vankilanjohdon
koulutuspäiviä ja esimiesvalmennusta.

Työtä ihmisoikeudet edellä
Valtiotieteen maisteriksikin valmistunut Pekka Sass kertoo mieltävänsä
itsensä nykyään lakimies-opettajaksi,
jolla on asioihin yhteiskunnallinen ote.
– Juristin pitää katsoa yhteiskuntaan
päin. Tätä työtä ei tehdä yskin vaan
yhdessä muiden ammattilaisten kanssa.
Ennen rikosseuraamusalalle siirtymistään Sass työskenteli pitkään
sosiaali- ja terveydenhuollon johtoryhmissä. Nykyisessäkin työssä hänelle
tärkeitä teemoja ovat erityisesti perusja ihmisoikeudet. Myös hallinnon
periaatteita käsitellään opiskelijoiden
kanssa runsaasti. Rikosseuraamusalan
koulutukseen sisältyy vuosittain ihmisoikeuskonferenssi, jonka aikana harjoitellaan oikeussalikäytäntöä ja oppilaat eläytyvät itse esimerkkitapausten
avulla eri oikeussalirooleihin.
– Opettajana haluan luoda opetuksen aina kulloisenkin sisällön mukaan

Pekka Sass
kaipaa juristeja
kouluttajiksi
eturintamaan.
eläväksi ja mielenkiintoiseksi. Pykälät
ovat vain luuranko, jonka päälle istutetaan itse käytäntö.

Vankeinhoito on
sosiaalista kuntoutusta
Sass pitää suurena haasteena sitä, ettei
rikosseuraamusalaa tunneta juurikaan
yhteiskunnassa. Asioita käsitellään
usein uutisten tasolla ja vain poliisin
toiminnan kautta. Sass näkee vankeinhoidon työn melko pitkälle sosiaalisena kuntoutuksena, jolla on tulevaan
suuntautuvat tavoitteet.
– Meidän tehtävämme on yhteiskunnan turvallisuuden takaamisen
lisäksi asuttaa ja huoltaa vankeja sekä
järjestää työ- ja ohjelmatoimintaa.
Meillä on valvonnan ohella tärkeä
rooli tuomittujen elämänhallinnan
tukemisessa. Ohjaamme heitä eri keinoin siihen suuntaan, että he eivät
uusisi rikostaan, Sass pohtii.
Tuomioistuin hoitaa rikoksen tehneen rankaisemisen, rikosseuraamuslaitos taas hoitaa täytäntöönpanon ja
pyrkii ehkäisemään rikoksen uusinnan. Sassin mielestä työnjako tulee
pitää mielessä arjen työssä.
Kriminaalipolitiikan tulevaisuudesta
puhuttaessa Sass näkee väistämättä
edessä vankilainstituution uudistamisen. Hän peräänkuuluttaa yhä yksilöllisempää ja suunnitelmallisempaa
vankeinhoitoa sekä resurssien kohdistamista mahdollisimman tehokkaasti. Lisäksi vankeja pitää kohdella
yksilöllisesti, ja vuorovaikutuksen heidän kanssaan tulee toimia moitteetta.
Onnistumistarinoista Pekka Sass
iloitsee aidosti.

Pekka Sass on ylpeä kehityskelpoisista oppilaistaan. Hän kehuu, miten helppoa
heitä on opettaa, kun päästään samalle aaltopituudelle.

– Jokainen onnistuminen ja edistysaskel on meille tärkeä. On hienoa, kun
henkilö saa arjen hallintaansa ja etenee
oikeaan suuntaan.

Yhteiskunnallinen tehtävä
Pekka Sass korostaa, että hän haluaa
rakentaa ihmisen näköistä yhteiskuntaa.
– Katson, että se on minun tehtäväni.
Kuten esikuvani K. J. Ståhlberg, haluan
tehdä työtä oikeusvaltion eteen, kuitenkin pienen ihmisen näkökulmasta.
Pekka Sass kokee olevansa juristi,
jolla on yhteiskunnallinen tehtävä.
Hän kaipaisikin juristeja yhä enemmän kouluttajiksi. Näin eturintamaan
vietäisiin tietoa siitä, miten asiat tehdään jo alun perin oikein, eikä lakimiestyötä tarvittaisi niin paljon jälkikäteisessä oikeusturvassa.
– Koen tekeväni tärkeää työtä, koska
olen auttamassa siinä, että hallinnon
lainalaisuus ja normiohjaus toteutuvat. Näin voidaan estää sellaisia valituksia ja kanteluita, jotka ruuhkauttavat oikeuslaitosta turhaan.

KUKA
PEKKA SASS, 60
• Yliopettaja, Rikosseuraamusalan
koulutuskeskus 2008–
• Toiminut mm.
vammaisasiainkoordinaattorina,
suunnittelijana,
osakeyhtiöverottajana, yrittäjänä
ja kouluttajana.
• OTM 2006, Helsingin yliopisto
• VN 1986, VTM 1996, Ammatillinen
opettaja 2001, työnohjaajan
tutkinto 2004
• Perhe: vaimo ja kolme lasta
• Harrastukset: espanjalainen
kulttuuri ja elämäntapa sekä
kävely kauppakeskuksissa.
”Olen ehkä ainoa lakimies,
joka kävelee kilometritolkulla
kauppakeskuksissa. Kävelen
tosi nopeasti, kunto nousee ja
pystyn tekemään samalla kodin
hankintoja.”
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teksti PÄIVI MAANIITTY | kuvitus ISTOCKPHOTO

Pysähdy
päätöksen edellä
Kun tietää, miten mieli toimii päätöksenteon
hetkellä, voi oppia välttämään karikot. Viisas
päättäjä kritisoi omia ajattelumallejaan.

H

yvä päätöksentekijä ymmär
tää tekevänsä virheitä.
Koska inhimilliseen pää
töksentekoon vaikuttavat
muut kuin faktoihin perustuvat asiat,
hän pysähtyy ennen päätöstä pohti
maan, miksi haluaa valita niin kuin
haluaa.
– On hyvä tiedostaa, miten epäloo
ginen ja epärationaalinen päätöksen
tekoprosessi on. Päätökset syntyvät
enemmän omien vaikutelmien kuin
faktojen perusteella. Faktat eivät tule
mieleen, ja niitä muokataan helposti
vaikutelmien mukaisiksi eikä toisin
päin, psykologian tohtori Katarina
Finnilä selventää.
Vaikutelmat ovat mielen muodosta
mia kokonaiskuvia asioista. Ne syntyvät
välittömästi muun muassa ensivaiku
telman perusteella, mikä voi viedä har
haan. Kuten se, että tulkitsee hiljaisella
äänellä puhuvan ja pois katsovan ihmi
sen olevan epävarma. Tai maahanmuut
tajan toimivan aina tietyllä tavalla.
– Vaikutelma syntyy siitä, että yhdis
telee asioita, jotka näyttävät kuuluvan
yhteen, mutta jotka eivät kuulu. Vai
kutelmia muokataan yksinkertaisten
peukalosääntöjen avulla, sillä mieli ei
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ole tietokone, ja maailma on ihmisen
päättelykyvylle liian monimutkainen,
Finnilä toteaa.

Asiantuntijan etu
Päätöksenteossa voi kehittyä, mutta
kehittyminen vaatii tietoista ja ahke
raa ponnistelua. Itseä pitää muistuttaa
jatkuvasti siitä, että luottaa faktoihin
eikä päässä syntyneeseen vaikutel
maan. Ihmisellä on tapana vahvistaa
ennakkokäsityksiään ja unohtaa viit
taukset muuhun.

Virheistä ei
koskaan pääse
täydellisesti
eroon.
Finnilä ei kuitenkaan näe, että tunne
olisi faktan vastakohta.
– Tunne ja intuitio voivat sisältää
piilevää faktaa, mutta pitää pystyä
katsomaan, mistä ne syntyvät. On tut
kittu, että paljon tiettyä alaa opiskellut
asiantuntija osaa tehdä muita parem
pia päätöksiä omalla alallaan, vaikka

päätöksenteolle ei annettaisi aikaa.
Hän käyttää tiedostamatonta tieto
pankkiaan, eikä välttämättä silloin edes
tajua, mistä päätös kiireessä kumpusi.
Finnilä nostaa esimerkiksi akuutin
lääketieteen: hyvä kirurgi osaa tehdä
kriittisessä tilanteessa nopeasti oikean
hoitopäätöksen ilman pitkää mietti
mistä. Päätös nousee selkärangasta.
– Virheitä tulee yleensä enemmän,
jos on paineita nopeaan ja tehokkaa
seen työtahtiin. Siksi työelämässä olisi
tärkeää olla myös erikoistuneita ihmi
siä, eikä kaikkien vaadittaisi osaavan
kaikkea, Finnilä toteaa.

Faktat esiin
Virheistä ei koskaan pääse täydellisesti
eroon. Parhaansa tekevä pysähtyy, tar
kastelee ajatuksiaan kriittisesti ja kai
vaa esiin asiaan liittyvät tilastot.
– Tilastot ja tutkimukset ovat kullan
arvoisia. Kun itse tein aiemmin lasten
seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvää
työtä, oli hyvä peilata arkeaan muualle
ja tarkistaa faktat siitä, kuinka tavallista
hyväksikäyttö oikeasti on. Vääriä vaiku
telmia ei luo pelkästään media, ne voi
vat syntyä myös omista kokemuksista.
Finnilä suosittelee pitämään päätte

lypäiväkirjaa omien ajatuspolkujen merkitsemi
seen. Päiväkirjaan voi merkitä, miten ajatukset pro
sessin edetessä muuttuvat ja kääntyvät ja kuinka
hyvin pystyy irtautumaan jostain alun perin ajat
telemastaan. Hänellä itsellään on Exceltaulukko,
jolla voi laskea asioiden todennäköisyyksiä käy
tännössä.
Laajemman kuvan ymmärtäminen auttaa laitta
maan asiat oikeaan perspektiiviin. Myös silloin,
kun uutiset ja sosiaalisen median kanavat täyt
tyvät yhdestä tapauksesta ja sen käsittelystä.
– Esimerkiksi Turun puukotukset aihe
uttivat maahanmuuttoa kritisoivan myl
läkän, jonka keskellä olisi ollut hyvä
muistaa, että Jokelassa ja Kauhajoella
kuoli paljon enemmän ihmisiä, Fin
nilä antaa esimerkin.

Avattu lopputulos
Finnilä ei usko ryhmän demokraat
tisuuteen päätöksenteossa. Eri alo
jen asiantuntijoista koostuva tiimi
ei aina pääse parempaan tulokseen
kuin yksittäinen alan tuntija. Eni
ten ääneen pitäisi päästä sen, joka
tuntee asian parhaiten.
– Kaikki eivät voi sanoa kai
kesta kaikkea.
– On paljon tutkimuksia, joi
den mukaan ryhmätyöskentely
vie huonompaan suuntaan, sillä
ryhmässä uskalletaan enemmän
ja otetaan enemmän riskejä. Aja
tusharhat yhdistyvät. Ihminen on
sosiaalinen olento, joka ei halua
olla konfliktissa muiden kanssa. Sil
loin jotain voi jäädä huomaamatta, Fin
nilä toteaa.
Jos viisaat päät päätetään lyödä yhteen, yksi
hyvä keino on valita tietoisesti kullekin ryhmässä
olijalle rooli niin, että puolet ovat asian puolesta ja
puolet vastaan. Näin kaikki näkökulmat saadaan
paremmin esiin ja vähemmän jää pimentoon.
Kun päätös on tehty, tärkeintä on paitsi mah
dollisten virheiden hyväksyminen myös se, että
avataan muille, kuinka ja millaisten asianhaarojen
kautta päätökseen on päädytty.
– Ajatusprosessi voi olla hyvin selkeä ja kirkas
päättäjän omassa mielessä. Mutta vasta, kun kir
joitetaan auki, miten asia on ajateltu, muutkin pää
sevät näkemään, miten lopputulos syntyi ja millai
nen logiikka on sen takana.

Hyvän päätöksen
resepti
• Tiedosta, että olet taipuvainen tekemään
virheitä. Ymmärrä, miltä virheet näyttävät.
• Pysähdy miettimään, perustuvatko
ajatuksesi epärationaalisiin vaikuwtelmiin
vai faktoihin.
• Mieti, puuttuuko sinulta päätöksentekoa
tukevia faktoja. Hanki tarvittavat faktat.
• Kuuntele intuitiota, mutta mieti, mihin se
pohjautuu.
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Verokiistat PohjoisAmerikan malliin
Kanadan verotuomioistuimen johtaja
Eugene P. Rossiter johtaa tuomareitaan
kuin jääkiekkojoukkuetta. Käsittelyajoille
asetetut tavoitteet alittuvat joka vuosi,
mutta lisäresurssit olisivat tarpeen.

K

anadan verotuomioistui
messa korkeaa teknologiaa
edustaa faksi. Se on pienoi
nen ongelma.
– Olemme käytännössä täysin pape
rinen toimisto, tuhahtaa verotuomiois
tuimen johtaja Eugene P. Rossiter.
Hän vieraili Helsingissä lokakuussa
tuomioistuimen johtamista käsitte
levässä seminaarissa sekä kansainvä
lisen verotuomarien järjestön IATJ:n
kokouksessa.
– Kaikista valituksista tehdään neljä
paperista kopiota. Emme voi siirtää
tiedostoja digitaalisesti tuomarilta
toiselle tai edes Torontosta Vancouve
riin. Kaikki täytyy pakata laatikoihin
ja lähettää edestakaisin, hän kuvailee.
Rossiter on jämerä ja kookas mies,
joka arvostaa tuloksia eikä siedä
tehottomuutta. Hän on johtanut
verotuomioistuinta vuodesta 2011 läh
tien, ja sinä aikana tapausten käsittely
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ajat ovat lyhentyneet ja tuomio
istuimen toiminta on tehostunut.
Rossiter näkee työssään yhä isoja
haasteita, joita ovat esimerkiksi juuri
teknologian ja kehittyvien vaatimus
ten mukana pysyminen. Paperisen
arkiston ylläpitäminen vaatii run
saasti resursseja, ja kansainvälisten
verooikeudenkäyntien aineistot saat
tavat sisältää tuhansia ja taas tuhansia
sivuja asiakirjoja.
– On iso ongelma, kun asianosaiset
istuvat salissa kannettavien tietokonei
den takana ja tuomari sormeilee sulka
kynää.
Ongelmien perimmäiset syyt ovat
Rossiterin mukaan rahoituksen puute
ja tuomioistuimen ja valtionhallinnon
mutkikas suhde.

Kuin jääkiekkojoukkue
Kanadan verotuomioistuin keskittyy
käsittelemään ainoastaan verokiistoja.

Se on kiertävä tuomioistuin, jonka
päämaja on Kanadan pääkaupungissa
Ottawassa. Rossiterin alaisuudessa
työskentelevät tuomarit matkustavat
säännöllisesti eri puolille maata käsit
telemään tapauksia.
Verovalitusoikeudenkäynneissä vas
takkain ovat veronmaksaja ja Kanadan
verohallinto, jota edustavat oikeus
ministeriön asianajajat. Valtio rahoit
taa myös tuomioistuimen toiminnan
ja tarjoaa hallinnollista apua, kuten
toimitiloja sekä it, turvallisuus ja
henkilöstöpalveluja.
– Olemmeko tähän tyytyväisiä? Vas
taus on ei. Haluan pitää tuomioistui
meni ohjat käsissä ja teen sen eteen
mitä täytyy. Kaikki eivät pidä siitä,
mutta minä pidän itsenäisyydestä,
Rossiter sanoo.
Rossiter päättää itsenäisesti tuo
mareiden työjärjestyksestä, missä he
istuvat ja mitä tapauksia he käsittele

teksti MATTI KOSKINEN | kuvat MARJO TYNKKYNEN

Dalhousien yliopistosta vuonna
1978 valmistunut Eugene P. Rossiter
esiintyi Helsingissä lokakuun
alussa Tuomioistuimen johtaminen,
oikeusturva ja tuloksellisuus
-seminaarissa.

KUKA
EUGENE P. ROSSITER
• Tuomari, Kanadan
verotuomioistuimen johtaja
• Työskenteli aikaisemmin
verotuomioistuimen
apulaisjohtajana 2008—2011, ja
sitä ennen juristina yksityisellä
sektorilla
• Kansainvälisen verotuomarien
järjestön IATJ:n perustajajäsen ja
puheenjohtaja
• Asuu Ottawassa
• Perheeseen kuuluvat vaimo,
kaksi aikuista lasta ja neljä
lastenlasta
• Harrastaa jääkiekkoa ja kuntoilua
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On ongelma,
kun asianomaisilla on
tietokoneet ja tuomarilla
on sulkakynä.

Kanadan
verotuomioistuin
Kanadan verotuomioistuin on
yksi harvoja yksinomaan veroasioihin keskittyviä tuomioistuimia maailmassa. Sen edeltäjä oli verovalituslautakunta,
joka 1980-luvulla uudistettiin maanlaajuiseksi kiertäväksi
verotuomioistuimeksi. Se toimii
Kanadan liittovaltion valitustuomioistuimen alla ja käsittelee
kansalaisten ja veroviranomaisten välisiä kiistoja.
Verotuomioistuimen päämaja
on Ottawassa, mutta tuomarit
istuvat 57 kaupungissa ympäri
maata. Johtajan ja apulaisjohtajan lisäksi tuomareita on 22.
Joka toinen viikko kolme tuomaria matkustaa Torontoon, kaksi
Vancouveriin ja yksi Montrealiin, ja kuusi tuomaria vaihteleviin kohteisiin.
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vät. Hänen hallinnassaan ovat myös
tuomioistuimen johtajan virasto ja
sen henkilökunta, kirjaamo, tuoma
rien avustajat sekä juristilingvistit,
jotka avustavat muun muassa kaksi
kielisyydessä.
Rossiter johtaa tuomioistuintaan
kuin jääkiekkojoukkuetta.
– Kanadan hallitus omistaa joukku
een ja oikeusministeriö on toimitus
johtaja, joka antaa minulle pelaajat.
Minä olen valmentaja, ja vaihtopen
killäni istuu 22 tuomaria. Jotkut ovat
käteviä mailan kanssa ja saavat maaleja
aikaan. Toiset ovat hyviä vääntämään
kulmissa, jotkut pärjäävät alivoimalla.
Annan heille tehtäviä heidän kykyjensä
mukaan, jääkiekkoa harrastava Rossi
ter vertaa.
Rositerin tehokkuusajattelun takana
on tapausten etenemisen ja volyymin
tarkka seuranta.
Juttulistat laaditaan vuodeksi eteen
päin, ja Rossiter lisää tai vähentää
istuntoja eri kaupungeissa tilanteen
mukaan. Hän suuntaa resurssit sinne,
missä tapauksia on eniten.
– Esimerkiksi kaupungeissa, joissa
tilastollisesti enemmän tapauksia
sovitaan oikeuden ulkopuolella, saa
tan tehdä tupla tai triplabuukkauksia.
Voin panna tuomarille kolme käsitte
lyä samalle päivälle, koska todennä
köisimmin kaksi kolmesta tapauksesta
ratkeaa ilman oikeudenkäyntiä. Joskus
jään kiinni, mutta sitten sopeudutaan
tilanteeseen, Rossiter kertoo.
Hän asettaa joka vuosi tapausten
käsittelylle tavoiteajan, johon vertaa
kuukausittain kunkin tuomarin kes
keneräisten tapausten listaa. Jos joku

tuomioista on jäänyt tavoitteesta, asia
käydään kyseisen tuomarin kanssa läpi.
– Tärkeintä on, että henkilökunta
ja tuomarit ymmärtävät, että teemme
töitä kansalaisille. Veronmaksaja
haluaa päätöksen pian, sillä hän on
voinut odottaa oikeudenkäyntiä kauan,
Rossiter toteaa.

Tilastot työvälineenä
Viime vuosina verotuomioistuin on
alkanut kerätä tilastotietoa entistä
tehokkaammin. Sen avulla Rossi
ter voi perustella vaatimuksiaan lisä
rahoituksesta. Hän on nimittäin sitä

mieltä, että käytännössä kaikki vero
tuomioistuinta vaivaavat ongelmat
voitaisiin korjata rahalla tai lisää
mällä tuomioistuimen itsenäisyyttä.
– Haemme parhaillaan rahoitusta
kirjaamomme henkilökunnan kaksin
kertaistamiseksi. Ellei kirjaamo toimi
tehokkaasti, koko järjestelmä seisoo,
Rossiter antaa esimerkin.
Toinen haaste on valtionhallinnon
jähmeä byrokratia, joka hidastaa muun
muassa hankintoja ja henkilöstöpoli
tiikkaa. Vaikka tuomioistuimet ovat
itsenäisiä ja muusta hallinnosta eril
lään, ne joutuvat käyttämään samoja

virallisia kanavia hankinnoissaan kuin
muutkin valtion virastot.
– Se on tehokkuuden kannalta tie
sulku, jossa seisomme päivittäin, Ros
siter sanoo.
Teknologian modernisointi ja
tehokkuuden lisääminen ovat vero
tuomioistuimessa tarpeen, nyt ja jat
kossa. Nykytilanteessa olemassa olevat
resurssit riittävät juuri ja juuri Rossite
rin mukaan, mutta oikeudenkäyntien
määrä ja laajuus ovat kasvussa.
– Käsittelemiemme tapausten määrä
on kasvanut noin 30 prosenttia viiden
vuoden aikana, ja odotan sen kasvavan

toiset 30 tai jopa 50 prosenttia seuraavan
viiden vuoden sisällä, Rossiter toteaa.
Odotettavissa on etenkin kansain
välisten verooikeudenkäyntien räjäh
dys: Kanadan hallitus on antanut
verovirastolle miljardirahoituksen kan
sainvälisiin verotarkastuksiin. Se joh
taa epäilemättä pian myös kansainvä
lisiin verokiistoihin, joihin tarvitaan
tuomioistuimen ratkaisuja. Kanadan
hallitus kaavailee myös verouudistusta,
joka voi tuoda mukanaan uudenlaisia
verokiistoja.
– Sen voin luvata, että tällä alalla työt
eivät lopu, Rossiter kuittaa.
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SATA VUOTTA
SUOMALAISTA
LAINSÄÄDÄNTÖÄ
Professori Jyrki Tala kuvaa, miten suomalainen
lainvalmistelu ja -säätäminen on kehittynyt
itsenäisyyden aikana.

Lakien laadinnan
institutionaalinen kehys
Itsenäisyytemme aikana lainlaadinnan
institutionaalinen kehys on sisältänyt
melko vakaan ja pysyvän kansallisen
perustan. Siihen toi kuitenkin merkittävän muutoksen 1900-luvun lopun
kytkentä Eurooppa-oikeuteen.
Kansallisesti eduskunta on edelleen
perustuslakienkin mukaan ratkaiseva
ja viimesijainen päättäjä lainsäädäntötoiminnassa. Lakien laadinnan perustyö ja johtamisvalta kuuluvat kuitenkin hallitukselle. Hallitus valmistelee
lakiehdotukset ja hallituksesta tulevat
myös aloitteet. Hallitus luo ehdotusten
pääsisällön ja määrittää paljolti lainsäädäntötoiminnan aikataulut, toki
parlamentaarisen vastuukatteen alla.
Eduskunnallahan ei edes ole omaa valmistelukoneistoa.
Hallituksen sisällä lainvalmistelusta vastaavat ministeriöt, jotka hyö-
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Vetoomus
kotihoidontuen
puolesta 1994.

Kuva: Lauri Sorvoja/Museovurasto

I

tsenäisen Suomen lainsäädäntökehityksessä erottuu kolme päälinjaa: institutionaalinen kehys,
jossa lakeja säädetään, sääntelyn
määrällinen kasvu ja lakien laadinnan
keskeiset laadulliset tunnuspiirteet.

teksti JYRKI TALA| kuvat MUSEOVIRASTO

dyntävät erilaisia toimielimiä ja asiantuntijoita. Itsenäisyyden aikana tämä
on muuttunut sikäli, että alkuaikoina
oikeusministeriön lainvalmistelukunnalla oli laaja tehtäväala lakien valmistelussa. Vähitellen ja viimeistään
toisen maailmansodan jälkeen tultiin
nykytilanteeseen. Nyt kukin ministeriö
vastaa toimialansa lainvalmistelusta.
Vaikka esimerkiksi vuoden 2000
perustuslakiuudistuksessa on korostettu eduskunnan asemaa, sen roolia
lainlaadinnassa voi silti kuvata reaktiiviseksi. Tämä vastaa pitkälti käytäntöä muissakin eurooppalaisissa
parlamentarismiin nojaavissa maissa.
Reaktiivisuutta kuvaa esimerkiksi se,
että eduskunta hyväksyy enemmistön
hallituksen esityksistä pääosin sellaisenaan. Loppuosaan tehdään etupäässä
teknisiä ja kielellisiä muutoksia. Vain
harvoin hallituksen lakiehdotus hylätään kokonaan. Yhtä lailla harvinaista
on uuden säädöksen synty eduskuntaaloitteen pohjalta, joskin kansalaisaloite muuttanee tilannetta hieman.
Merkittävän, jopa perustavan muutoksen lainlaadinnan kansalliseen
kehykseen toivat 1990-luvun päätökset, joilla kytkeydyttiin ensin Euroopan ihmisoikeussopimukseen ja vähän
myöhemmin Euroopan unioniin, siis
laajasti ymmärrettyyn Eurooppaoikeuteen. Jäsenyys unionissa muokkasi ja mullistikin lainsäädäntötoimintaa monella tavalla. Tietyissä asioissa
unionille siirrettiin yksinomainen valta
antaa säädöksiä. Käytännössä paljon
merkittävämpää asiaryhmää koskee
jaettu toimivalta unionin ja jäsenmaan kesken. Erityisesti unionin sisämarkkinoiden luomiseen ja toimintaan liittyvissä asioissa on syntynyt
laaja normisto. Se käsittää muutaman
vuoden takaisen laskelman mukaan
noin 10 000 asetusta ja vajaat 2 000
direktiiviä. Suomen lainsäädäntökehityksen ehkäpä laaja-alaisin hanke
kaikkina aikoina oli mukauttaa kotimainen oikeustila unionin perussääntelyyn (acquis) jäsenyyden ennakkoehtona 1990-luvun alkupuolella.

Perustavan
muutoksen
kansalliseen
lainlaadintaan toi
kytkeytyminen
Eurooppaoikeuteen
1990-luvulla.
Lainsäädännön institutionaaliselle kehykselle ovat nykyisin tärkeitä
monet unionin ja jäsenvaltion suhdetta määrittävät oikeusohjeet. Näitä
ovat muun muassa unionin oikeuden
etusijasääntö, samoin periaate, jonka
mukaan unionin säänneltyä jotakin
asiaa kansallinen lainsäätäjä ei voi siihen puuttua myöhemmin ja yleinen
lojaliteettiperiaate. Sen mukaan jäsenvaltion on vältettävä omassa lainsäädännössään unionin oikeuden keskeisten periaatteiden vastaisia ratkaisuja.
Yleisesti on eriäviä käsityksiä unionin oikeuden vaikutuksesta, sen laajuudesta, hyödyistä ja ongelmista. Isoissa
jäsenvaltioissa on arvioitu, että ainakin
puolet yrityksiin vaikuttavasta sääntelystä on peräisin unionista. Suomessa
on laskettu, että hallituksen esityksistä
(vuonna 2013) runsas neljännes on liittynyt direktiivin toteuttamiseen tai unionin asetuksen toimeenpanoon. Lisäksi
viidenneksellä on ollut muu sisällöllinen kytkös unionin toimintaan. Tässä
yhteydessä on tärkeää muistaa, että
Suomi, sen poliittis-hallinnollinen
koneisto ja sidosryhmät voivat vaikuttaa – ja vaikuttavat – unionin sisällä eri
vaiheissa oikeussääntöjen laadintaan;
miten taitavasti ja tuloksellisesti, siitä
on eri näkemyksiä.
Euroopan ihmisoikeussopimus ja
sen soveltamiskäytäntö ovat vaikuttaneet lainsäädäntöön ennen muuta
perusoikeusasioissa. Tämä näkyy jo
lainvalmistelussa, jossa sopimus ja
sen soveltamiskäytäntö tulee nykyis-

ten ohjeiden mukaan ottaa huomioon. Eduskunnan perustuslakivaliokunnan lausunnoissa on erityisesti
2000-luvulla viitattu hyvin säännönmukaisesti ihmisoikeussopimukseen
ja sitä konkretisoivaan Euroopan
ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisukäytäntöön. Tämä koskee erityisesti
oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä,
yksityis- ja perhe-elämän suojaa sekä
sananvapausasioita.
Jälkikäteen voidaan nähdä, että Suomessa päätettiin lainsäädännöstä olennaisesti puhtaasti kansallisessa institutionaalisessa kehyksessä pitkälle
1900-luvun jälkipuolelle. Sen jälkeen
asetelma muuttui selvästi, kun tehtiin
poliittis-oikeudelliset ratkaisut Euroopan ihmisoikeussopimukseen liittymisestä ja Euroopan unionin jäsenyydestä.

Lainsäädännön määrän
kasvu itsenäisyyden aikana
Lainsäädännön kehityksen vahvin,
yksiselitteinen suunta itsenäisyyden
aikana on ollut sen määrän kasvu.
Se ilmenee monella tavalla. Säädöskokoelmassa julkaistujen normistojen määrissä on vuotuisia vaihteluja,
mutta yleissuunta on selvä. Alkuajoista
(338 säädöstä vuonna 1920) edettiin
suunnilleen 1 000 säädöksen vuositasolle jo 1970-luvulla. Sen jälkeen kasvu
on jatkunut vaihtelevasti (1 500–1 700
säädöstä parina, kolmena viime vuotena). Eri säädöstyypeistä asetukset
olivat aiemmin yleensä enemmistönä.
Asetelma kääntyi lakien hyväksi perusoikeusuudistuksen (1995) ja vuoden
2000 perustuslain myötä.
Lainsäädännön määrän kasvun ydin ei kuitenkaan näy säädösten kappalemäärissä, vaan toisaalla.
Kasvun ytimenä on nimittäin säädösten pykälämäärien ja ehdotusten
perustelusivujen määrän merkittävä
kasvu 1980-luvulta lähtien. Vuonna
1980 lakiesitys sisälsi keskimäärin
kuusi pykälää, mutta 2010-luvulle tultaessa jo nelin– viisinkertaisen määrän. Perustelusivuja esitykselle tarvit-

Lakimiesuutiset 8/2017 |

55

Kuva: Helge Heinonen/Museovurasto

Vääksyssä eduskuntavaalimainoksia katsomassa maaliskuussa 1991.

tiin 1980-luvulla keskimäärin neljä,
nyttemmin jo viisinkertainen määrä.
Sääntelyn kasvun valtalinja on selvä:
laaditaan yhä enemmän ja yhä yksityiskohtaisempia pykäliä. Moni keskeinen 2000-luvun lakiuudistus on merkinnyt pykälämäärän tuntuvaa kasvua,
joskus moninkertaiseksi (esimerkiksi
osakeyhtiö-, asunto-osakeyhtiö-, työsopimus-, kuluttajansuoja-, julkisuus-,
arvopaperimarkkinalaki).
Lainsäädännön kasvun perimmäiset syyt löytyvät taloudellisista, poliittisista, sosiaalisista ja teknologisista
taustatekijöistä. Talouden ja teknologian kehitys synnyttävät riskejä terveydelle, turvallisuudelle ja ympäristölle.
Markkinoiden häiriöitä ja toimivuutta
joudutaan sääntelemään. Vaatimukset
oikeudellisten menettelyjen laadusta ja
hyvän hallinnon takaamisesta edellyttävät uusia säännöksiä. Ihmiset odottavat kansalaisina ja äänestäjinä, että
julkinen valta puuttuu epäkohtiin ja
riskeihin sekä reagoi onnettomuuksiin ja katastrofeihin sääntelyllä. Nuo
odotukset voimistuvat tiedon tason ja
talouden kasvaessa sekä tieteen edistyessä. Politiikan puolella taas lain säätämistä pidetään vaikutusvoimaisena
välineenä, jota käyttämällä osoitetaan
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päättäjien toimintakykyä ja vahvistetaan kannatusta.
Lainsäädännön kasvu on merkinnyt sitä, että jokseenkin kaikki yhteiskunnan osa-alueet ovat jollakin tapaa
oikeudellisen sääntelyn piirissä. Täysin sääntelyn ulottumattomissa olevia
elämäntilanteita on vähän. Tilanne on
Suomen kaltaisissa yhteiskunnissa tältä
osin paljolti sama. Jostakin syystä toisinaan kuitenkin väitetään, että Suomi
olisi jotenkin poikkeavan runsaasti tai
raskaasti säännelty. Tälle käsitykselle
on tuskin pitävää näyttöä. Vertailu
neljän isoimman Pohjoismaan kesken
osoittaa oikeustilan niissä samansuuntaiseksi. Tiedot kehittyneistä OECD:n
maista ovat pitkälle vastaavanlaisia.
Lainsäädäntöä luodaan yleensä
myönteisten tavoitteiden ja hyvää tarkoittavien perustelujen tuella. Sääntelyn hyödyillä ja kasvulla on kuitenkin
hintansa, ja erilaisia haittavaikutuksia
tunnistetaan. Yrityksiä rasittavat sääntelyn kustannukset ja tiheät muutokset.
Kansalaisia kiusaa tiedon puute, oikeudellinen epävarmuus, asioinnin hankaluus ja tarve turvautua ulkopuoliseen
asiantuntija-apuun. Määrältään kasvava ja tihenevä säännöstö tuo mukanaan myös yleisiä huolia. On kysyttävä,

miten hyvin oikeusjärjestelmä kykenee
tämän kehityksen takia toteuttamaan
perustehtäviään, kuten luomaan eri
toimijoille ennustettavuutta ja vakautta
tai varmistamaan yksilöille yhdenvertaiset ja tosiasialliset mahdollisuudet
päästä oikeuksiinsa.

Lainsäädäntökehityksen
tunnuspiirteitä
Lainsäädännön vuolaasta virrasta
voi kiteyttää joitakin yleisiä tunnuspiirteitä, jotka ovat yhteisiä monelle
oikeudenalalle.
Koko lainsäädäntökehityksen
ymmärtämisen kannalta on tärkeää
tunnistaa, että lainsäädäntö mielletään
niin poliittis-hallinnollisessa päätöksenteossa kuin yhteiskunnassa yleisesti
instrumentalistisesti. Sitä pidetään keinona, välineenä, jolla edistetään asetettuja tavoitteita, ohjataan toimintoja tai
ratkotaan esiin tulleita ongelmia. Tämä
instrumentalistinen suhtautuminen
oikeuteen on eri maissa vakiintunut
1900-luvun mittaan hallitsevaan asemaan, vaikka lainsäädännöllä on muitakin funktioita. Miltei itsestään selvänä pidetty näkemys laista välineenä
on epäilemättä yksi selitys sääntelyn
määrän kasvulle.

Toinen läpikäyvä ja vahvistuva lainsäädännön kehityssuunta itsenäisessä
Suomessa on sääntelyn kansainvälistyminen. Eurooppa-oikeuden merkittävästä vaikutuksesta 1900-luvun loppupuolelta alkaen oli puhetta edellä.
Pohjoismaisella lainsäädäntöyhteistyöllä
oli paljon vaikutusta itsenäisyyden alkuvuosikymmeninä ja pitkälle 1900-lukua.
Sen jäljet näkyvät vieläkin vahvoina
monessa yksityisoikeuden normistossa
(oikeustoimilaki, perintökaari). Pyrkimys yhteistyöhön, jopa yhtenäiseen
yksityisoikeuden sääntelyyn, on yhä voimassa vuoden 1962 sopimuksessa Pohjoismaisesta lakiyhteistyöstä. Käytäntö
on kuitenkin etääntynyt tästä yhä kauemmaksi muun muassa eri Pohjoismaiden EU-kytkentöjen myötä.
Sitä vastoin laajemmasta kansainvälisestä yhteisöstä tulevat virikkeet, ideat
ja jopa mallit vaikuttavat meillä lainsäädäntöön globalisaation edetessä voimakkaasti, erityisesti taloudellisen toiminnan
sääntelyssä. Osa vaikutuksesta kanavoituu sellaisten kansainvälisoikeudellisten
sopimusten kautta, joita viedään lainsäädäntöasioina eduskuntakäsittelyyn vuosittain yleensä useita kymmeniä. Käytännössä ainakin yhtä tärkeää on se vaikutus,
joka kulkeutuu erilaisina sääntelyä ohjaavina ideoina, periaatteina ja ohjeistoina
monilta kansainvälisiltä organisaatioilta,
myös sellaisilta, jotka eivät perustu hallitusten osallistumiseen. Kyseessä on
siis periaatteessa ei-sitova vaikutustapa:
kotimainen lainvalmistelu saa sääntelyideoita ja monet ohjeistot tarjoavat kiistatilanteissa säännöksille soveltamis- ja
tulkinta-apua. Kirjallisuudessa puhutaan
julkisen ja yksityisen sääntelyn vuorovaikutuksesta.
Vahva tunnuspiirre suomalaisen
lainsäädännön kehityskaaressa on ollut
perus- ja ihmisoikeusperiaatteiden kasvanut vaikutusvoima, kuten edellä viitattiin Euroopan ihmisoikeussopimuksen yhteydessä. Vaikka jo hallitusmuoto
(1919) sisälsi perussäännökset vapausoikeuksista, vuoden 1995 uudistus lavensi
perusoikeuksien alaa taloudellisiin, sosiaalisiin, sivistyksellisiin ja myös ympäristöä koskeviin asioihin.

Euroopan turvallisuus ja yhteistyökonferenssi ETYK Helsinki. Ruotsin pääministeri
Olof Palme Finlandia-talossa 31. heinäkuuta 1975.

Yksi lainsäädäntökehityksen pitkän ajan jännite koskee sitä, pitäisikö
säännökset laatia yleisluonteisiksi ja
joustaviksi vai hyvin yksityiskohtaisiksi ja tarkkarajaisiksi. Kummallakin sääntelytavalla on vahvuutensa ja
ongelmansa. Ei ole mahdollista esittää
yleispätevää parasta ratkaisua kaikkiin
tilanteisiin. Sääntelyn vahva kehityslinja on kuitenkin hyvin yksityiskohtaisen ja eriytyneen sääntelyyn kasvu.
Nykyajan sääntelyn ymmärtämiseksi
on tärkeää muistaa se, että ainakin
kaikki relevantti lainsäädäntö syntyy
yleensä erimielisyyden varjossa. On
normaalia, hyväksyttävää ja monesti
hyödyllistäkin se, että ihmiset ja eri
ryhmät ovat erimielisiä sääntelyn tarpeesta, sisällöstä ja tuloksellisuudesta.
Hyvän lainvalmistelutyön, keskustelun,
kuulemisten ja argumentaation ansiosta voidaan moniarvoisessa ihmisten yhteisössä silti saada useimmiten aikaan sellainen yhteisymmärrys,
joka mahdollistaa demokratian sääntöjä noudattavan päätöksenteon. Tämä
lainsäädäntöprosessin taustatekijä jää
yllättävän usein vaille huomiota, kun
keskustellaan ja kiistellään esimerkiksi
jonkin säännöksen tulkinnoista tai tietyn sääntelyn vajavaisista tuloksista.
Lakien ja lainvalmistelun laatuun
alkoi 1900-luvun lähestyessä loppuaan kohdistua yhä enemmän kritiikkiä

ja korjausehdotuksia, myös Suomessa.
Hapuilevien alkuaskelten jälkeen on
useimmissa kehittyneissä OECD:n
maissa käynnistetty 1990-luvulta lähtien tavoitteiltaan ja intensiteetiltään
vaihtelevia ohjelmia lakien ja lainvalmistelun laadun parantamiseksi (Better Regulation). Kansainvälisesti juuri
OECD on noussut alan keskeiseksi toimijaksi suosituksineen ja jäsenmaihin
kohdistuvine tarkastusraportteineen.
Toistaiseksi vahvin panostus lainvalmistelun kehittämiseksi on kohdistunut säädösehdotusten vaikutusarvioinnin parantamiseen. 2010-luvulla on eri
maissa alettu korostaa yhä enemmän
toimenpiteitä sääntelystä erityisesti
yrityksille aiheutuvien kustannusten
hallitsemiseksi ja alentamiseksi. Tätä
varten on kehitelty erityisiä toimintatapoja ja hallinnollisia järjestelyjä.
Suomi ei ole kulkenut lainvalmistelun
ja lakien laadun kehittämisen etulinjassa. Tosin 2016 perustettiin ensimmäisenä konkreettisena askeleena
pitkään aikaan Lainsäädännön arviointineuvosto. Joka tapauksessa on helppo
nähdä, että lakien ja lainvalmistelun
kritiikki ja erilaiset toimet niiden laadun parantamiseksi tulevat olemaan
vahvasti esillä myös tulevina vuosikymmeninä, niin kansallisesti kuin
kansainvälisesti.
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Kuva: Museovirasto

Talvisota. Arkadiankadun ja Aurorankadun risteys, Helsinki.

ASIANAJOTOIMISTO
TALVISODASSA
Mia Korpiola on tutkinut Åke RoschierHolmbergin ja konttoristi Inga Sundgrenin
kirjeenvaihtoa vuosina 1939–1940.

12.

lokakuuta 1939 Suomi kutsui
reserviläisensä ylimääräiseen
harjoitukseen jo valmiiksi jännittyneiden Neuvostoliiton suhteiden kiristyttyä entisestään. Tämä käsky koski tuntuvaa osaa Suomen nuorempaa lakimieskuntaa.
Kertausharjoituskutsu vei myös 33-vuotiaan
reservin luutnantti Åke Roschier-Holmbergin
(1906–1983) isänmaan palvelukseen 4. divisioonan esikuntaan Viipurin liepeille. Asianajaja
Roschier-Holmberg oli ostanut kolme vuotta
aikaisemmin julkkisasianajaja Agnes Lundellin toimiston tämän kuoltua. Samoihin aikoihin hän oli myös palkannut oikeaksi kädekseen toimistoaan hoitamaan Inga (Ingrid)
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Sundgrenin. Keskuskatu 5 A 8:ssa sijaitsevaa lakiasiaintoimistoa ei suinkaan suljettu
Roschier-Holmbergin kertauskutsun vuoksi,
vaan pystyvä rouva Sundgren hallinnoi sitä
postitse saamiensa ohjeiden pohjalta.

Pala ainutlaatuista historiaa
Åke Roschier-Holmbergin ja Inga Sundgrenin
kirjeenvaihto sota-ajalta muodostaa ainutlaatuisen asianajotoimiston toiminnasta ja selviämisestä kriisiolosuhteissa kertovan lähdeaineiston. Se myös mahdollistaa 1930-luvun
lopun ja 1940-luvun alun asianajotoimen tutkimisen. Ensimmäinen kokoelman kirje on
päivätty 19. lokakuuta 1939. Siinä isoon kar-

teksti MIA KORPIOLA
kuvat MUSEOVIRASTO JA MARGARETHA
MICKWITZ (O.S. ROSCHIER-HOLMBERG)

miston voittaneen arpajaisissa ja tätä
juhlitun leivoksia syömällä.
Kirjoittaessaan loka–marraskuun
vaihteessa 1939 Åke Roschier-Holmberg oli vielä toiveikas, että rauha säilyisi ja hän voisi ehkä jo kuukauden
kuluttua palata Helsinkiin. Ulkopoliittisen tilanteen kiristyminen kuitenkin
jatkui. Hän kirjoitti luottamuksellisesti
marraskuun puolivälissä neuvostokoneiden lentävän lähes päivittäin
Suomen ilmatilassa Viipurin tienoilla.

Arki sujuu sodassakin
Talvisota alkoi puna-armeijan hyökkäyksellä 30. marraskuuta 1939. Kirjeenvaihto osoittaa, kuinka ensin sodan
uhka ja sitten sota vähitellen alkoivat
hiipiä näkyvämmin toimiston arkeen.
Kahvin säännöstely puhututti jo lokakuun 1939 lopussa. Mutta sodan mittaan toimiston paikalla ollut henkilökunta – etenkin Inga Sundgren – tuli
tekemään paljon töitä pitäen jaksamistaan yllä kriisiolosuhteissa kahvin
voimalla. Lisäksi pommitusten alettua
tuli välttämättömäksi pitää toimistossa

Kirjeistä
päätellen
Inga Sundgren
oli todellinen
helmi
Åke RoschierHolmbergille.

Sotasensuuri ja postinkulun
epävarmuus haittasivat
kirjeenvaihtoa.

Kuva: Margaretha Mickwitzin (o.s. Roschier-Holmberg) perhearkisto/Mia Korpiola

tanoon majoitettu Roschier-Holmberg
kantoi huolta siitä, kuinka ”parahin
rouva Sundgren” huolehti toimiston
asioista ja erityisesti juttujen fataljeista.
Inga Sundgrenin samana päivänä
kirjoittamassa ensimmäisessä kirjeessä – ne menivät ristiin – hän hälvensi ”varatuomarin” huolia asioiden
hoitumisesta. Konttorissa oli Sundgrenin lisäksi muitakin naiskonttoristeja, ja
kaksi lakimiestä hoiti pääasiassa juttuja,
joskin suurimmat kysymykset jätettiin
Roschier-Holmbergin hyväksyttäviksi.
Toimisto siis jatkoi kiireisenä.
Åke Roschier-Holmbergin kodistakin huolehdittiin. Kukat oli kasteltu
ja komeroista tyhjennetty pilaantuvat
hedelmät sekä kinkku. Kodin ikkunat
oli tiivistetty paperoimalla, ja polttopuita oli tuotu. Inga Sundgren lupasi
lämmittää huoneistoa tarvittaessa.
Saatuaan Roschier-Holmbergin kirjeen muutamaa päivää myöhemmin
Sundgren raportoi toimiston hoitamien juttujen vaiheista ja lykkäyksistä
eri instansseissa ja paikkakunnilla.
Loppukevennyksenä hän mainitsi toi-
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pientä ruokavarastoa, jos henkilökunta joutuisi jäämään sinne.
Postin epämääräinen kulku hankaloitti toimiston pyörittämistä
Sundgrenin, Roschier-Holmbergin sekä oikeudellisia ja muita toimeksiantoja hoitavien henkilöiden kanssa. Avustavat lakimiehet ja
yksittäisiä tapauksia varten palkatut, ”keikkaa tekevät” juristit myös
hupenivat miesten joutuessa rintamalle. Toisaalta sodan alkaminen
ja pääkaupungin joutuminen pommitetuksi jo sodan ensimmäisenä
päivänä 30. marraskuuta 1939 hiljensivät oikeudenhoitoa. RoschierHolmbergin perhe oli oleskellut syksyllä 1939 Vaasassa ja Karkussa, kun
taas Inga Sundgrenin poika oli evakuoitu pommitusten alettua Vihdin
Nummelaan.

Helsingin juristit
yhdessä rintamalla
Joulukuun alussa Inga Sundgren
vakuutti, ettei toimisto ollut vahingoittunut, ja että hän ja kaksi muuta
naiskonttoristia jatkoivat töitään
juosten tarvittaessa välillä alas pommisuojaan. Hän ja toinen naiskonttoristi pysyisivät Helsingissä niin
kauan, kun raastuvanoikeus ja virastot toimisivat. Toisinaan Sundgren
joutui keskeyttämään kirjeen kirjoittamisen ilmahälytyksen vuoksi.
Samaan aikaan Roschier-Holmberg vakuutti, ettei kenenkään tarvinnut lykätä evakuoitumistaan tai
vaarantaa terveyttään toimiston
vuoksi. Tuomioistuinten jatkaessa
toimintaansa jonkun piti kuitenkin
huolehtia jutuista, ettei fataljeja laiminlyötäisi. Hän listasi toimiston
sulkemisen varalta useita juristeja,
joihin voisi tässä tapauksessa turvautua. Hätätilassa hän neuvoi kääntymään asianajajaliiton puoleen. Siellä
oli keskusteltu syksyllä ylimääräisiin
harjoituksiin kutsuttujen asianajajien
auttamisesta. Henkilökunnan turval-
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lisuus, määräaikojen huomioiminen
ja rahojen riittävyys – tässä järjestyksessä – olivat hänen toistuvia huolenaiheitaan. Hän ei myöskään tiennyt varmasti Helsingin tilanteesta.
Koska Åke Roschier-Holmbergin
vastuulla oli sotaoikeuksien järjestäminen yksikössään, hän kaipasi sotilasrikosoikeutta ja -prosessia käsitteleviä kirjoja. Marraskuussa 1939 hän
kertoi olevansa viiden sotaoikeuden
lainoppinut puheenjohtaja. Hän
myös vitsaili divisioonansa sisältävän suuren osan Helsingin juristikuntaa – jopa 21 varatuomaria.
Kirjeistä päätellen Inga Sundgren oli todellinen helmi. Muodollisen korrekti puhuttelutapa
ei koskaan rakoillut esimiehen ja
työntekijän välillä, vaikka Sundgren hoiti välillä esimiehensä henkilökohtaisia asioita, kuten satunnaisia vaatteiden pyykkäämisiä ja
sukkien paikkaamista, ja pääsi firman kassakaappiin. Roschier-Holmbergin yhteydenpito hänen omaan
perheeseensä oli erityisen vaikeaa
sotaolosuhteissa. Sundgren välittikin Roschier-Holmbergin kuulumisia tämän isälle ja ennen muuta
maaseudulle evakuoidulle Greta-vaimolle (Eili Margaretha, o.s. Schroderus) ja Margaretha-tyttärelle. Levottomuutta lisäsi se, että talvisodan
syttyessä Greta oli raskaana. Huoli
oli oikeutettu: joulukuussa syntynyt
pieni poika kuoli pian syntymän jälkeen. Tämä oikeutti Roschier-Holmbergin hieman pidempään lomaan,
ja hänelle välitettiin tuttavien surunvalitteluja. Huhtikuussa Inga Sundgren sai auttaa Gretaa pienokaisen
hautausjärjestelyissä.

Hyödykkeitä etelästä itään
Ennen sodan alkua esikunnan kanttiinista sai makeisia ja tupakkaa,
mutta myöhemmin Inga Sundgren
lähetti pastilleja, suklaata ja savukkeita. Esimiehen pyynnöstä toimi-

tettiin milloin kirjoitustarvikkeita ja
viihdekirjallisuutta, milloin kynsienhoitotarvikkeita, sähköparranajokone ja upseerivyö. Sisätiloissa esikunnassa paleltiin jo marraskuussa
13 asteessa. Tammikuussa ulkomittari laski Roschier-Holmbergin
mukaan –46 asteeseen. Pahaa vilustumista ei voinut välttää, mutta tätä
Sundgren ei saanut esimiehensä
perheelle paljastaa – ei myöskään
lähetettyjä flunssalääkkeitä. Palelevalle ”pomolle” lähettiin esikuntaan
monia villaisia sukkapareja sekä toimistosihteeri neiti Laxin kutomat
villasormikkaat, lumiviitta ja useita
jaloviinapulloja. Roschier-Holmberg puolestaan pyysi lähettämään
tyttärelleen, jonka korvista hänellä
oli huoli, ostamansa huopatossut.
Myöhemmin hän huolehti suklaan
ja lahjan lähettämisestä vaimonsa
syntymäpäiväksi.
Helsingissä tilanne normalisoitui osin alkupommitusten jälkeen ja
Nummelassa poikansa kanssa oleskeleva Sundgren päätti pitää toimistoa auki neljänä päivänä viikossa.
Toimiston toimintaa haittasi silti
juristipula – kaikkia juttuja ei saatu
hoidettua naiskonttoristien voimin.
Siirtoa pääkaupunkiin ei RoschierHolmberg onnistunut yrityksistä
huolimatta saamaan, ja lomillekin
pääsy oli harvinaista herkkua.
Åke Roschier-Holmbergin ”surulliseksi rauhaksi” kutsuma rauhansopimus allekirjoitettiin 12.3.1940,
mutta kotiuttamista hän joutui
odottamaan yhä kärsimättömämpänä vielä kuukauden verran. Sodan
aikana kärvisteltiin hankalissa olosuhteissa, mutta oikeudenhoito ja
liikeasiat vaativat – ja saivat – jatkuvaa huomiota sodasta huolimatta.
Kirjoittaja kiittää mitä lämpimimmin
Margaretha Mickwitziä
(o.s. Roschier-Holmberg)
tutkimusluvasta hänen
perhearkistoonsa.

PYKÄLÖIDEN

Cambridge-tohtori Visa Kurki:

Oikeussubjekti

on mustavalkoinen käsite
teksti ja kuva ARI MÖLSÄ

VISA ANTON JULIUS KURKI ei ole
ihan normijuristi, standarditapaus.
Mies kulkee omia polkujaan. Hän on
antanut sielunsa oikeusteorialle.
Gradunsa hän kirjoitti Helsingissä
eläinten oikeuksista, väitöskirjansa
Cambridgessa oikeussubjektin käsit
teestä.
Hänen tiensä oikeusteorioiden syö
vereihin oli osittain onnenkantamois
ten summa. Kurki innostui viitisen
vuotta sitten brittiprofessori Matthew
Kramerin julkaisuista ja kirjoitti tälle
kirjeen. Professori kutsui suomalais
nuorukaisen päivälliselle Cambrid
geen, ja siitä se alkoi.
Kun ovet maineikkaaseen britti
yliopistoon olivat yks kaks auki, Kurjen
edessä oli vähäistä suurempi ongelma:
mistä rahoitus usean vuoden väitös
kirjatyöhön?
Tarvittiin Deus ex machina – ja se
oli Koneen säätiö. Säätiö myönsi Kur
jelle väitöskirjaapurahan koko tarvit
tavalle ajalle.
Pykälöikäämme.

Kauneimmillaan
oikeusteoria on
äärimmäisen
eksaktia.
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1. LUKU
JURISTIKSI AJAUTUMISESTA
1 §. Lapsuuden unelma. Päivä

kotiikäisenä päätin ryhtyä keksijäksi,
yleiskeksijäksi, jonka hatusta löytyy
aina ratkaisu jokaiseen ongelmaan.
Lukiossa kiinnostuin filosofiasta, teo
logiasta ja valtiotieteistä. Suuret ajatus
rakennelmat kiehtoivat.
2 §. Valaistuminen. Lukion jälkeen
silloinen tyttöystäväni osti oikeus
tieteellisen pääsykoekirjat. Hän kuiten
kin kyllästyi alaan ja keskeytti pääsy
koepänttäykseen kesken kaiken. Minä
sitten luin ne kirjat kynän kanssa – ja
pääsin sisään.
2. LUKU
OPISKELUSTA SUOMESSA
1 §. Antoisinta. Opiskelijoita koh

dellaan kuten aikuisia, joilla on vastuu
omasta elämästään.
2 §. Ankeinta. Opettajia on liian
vähän.
3. LUKU
OPISKELUSTA BRITANNIASSA
1 §. Hauskinta. Väittelemisen, haas

tamisen kulttuuri. Erilaisten näkemys
ten itseisarvoinen kyseenalaistaminen
– oli siinä sitten järkeä tai ei.
2 §. Himmeintä. Perustutkinnoissa

opiskelijoilla on tarkka viikkoaika
taulu, lukujärjestys. Tohtoriopintojen
kummallisuuksia on ainakin se, että
monille briteille riittää vallan hyvin
pelkkä englanninkielinen tutkimus ja
kirjallisuus. Vieraita kieliä ei ole pakko
päntätä.
4. LUKU
LAKIMIEHISTÄ ELIÖLAJINA
1 §. Taitava juristi. Lähestyn asiaa

kielen kautta. Etevä juristi osaa kääntää
juristikieltä maallikkokieleksi. Vaikeat
kin juridiset asiat on osattava selittää
myös muille kuin lainoppineille.
2 §. Tomppeli juristi. Tomppeli
juristi puuhastelee omissa maailmois
saan eikä osaa kommunikoida muiden
kanssa muutoin kuin juridiikaksi.
5. LUKU
5. LUKU
LAINSÄÄDÄNNÖSTÄ YLEISESTI
1 §. Kiva laki. Lastensuojelulaki.

Etenkin sen esitöissä käytetään liikut
tavan kaunista kieltä. Lasta on käsitel
tävä yksilönä ja häntä on kohdeltava
hellyydellä.
2 §. Kamala laki. Eläinsuojelu
asetus. Ei sen takia, että se olisi huo
nosti kirjoitettu vaan sen takia mitä
kaikkea se sallii. Esimerkiksi kastroi
minen ilman kivunlievitystä on muka
ihan ok.

PYKÄLÖIDEN
4 §. Kaunein kukka. Kimppu

värikkäitä kedon kukkia.

5 §. Väri ylitse muiden. Tumma

vihreä.

6 §. Rakkain romaani. Sinuhe

egyptiläinen.

7 §. Esikuva. Omat vanhemmat.

Elämä on otettava vakavasti, mutta ei
liian vakavasti.
8 §. Elämän tarkoitus. Itsensä tun
teminen. Eettisesti eläminen.
9 §. Lempilausahdus. Legen
dan mukaan uskonpuhdistaja Martti
Luther sanoi työkaverilleen Philipp
Melanchthonille: ”Philipp, lähtisit
sinäkin joskus ulos juhlimaan. Juma
lasta olisi mukavaa antaa sinullekin
syntejä anteeksi.”

– Nautin suurten ajatuskokonaisuuksien
haltuunotosta, ja havaintojeni paketoimisesta
selkeästi ymmärrettävään muotoon.
Lainvalmistelukin siis kiinnostaa.

KUKA
VISA KURKI
• s. 1.1.1988, Turku

6. LUKU
VÄITÖSKIRJAN
KIRJOITTAMISESTA
1 §. Kutkuttavinta. Vakiintuneet

aksioomat ja niiden kyseenalaistaminen.
2 §. Kamalinta. Joskus ajatukset
eivät vain juokse, aivot menevät junt
turaan. Onneksi luomisen tuskaan löy
tyy lääkkeitä: kävely, hölkkä ja – mikäli
mahdollista – sauna.
7. LUKU
ELÄIMISTÄ
OIKEUSSUBJEKTEINA
1 §. Perinteinen käsitys. Perin

teisessä eläinsuojeluoikeudessa on
ajattelun lähtökohtana, että eläimellä
ei ole oikeuksia koska se ei ole oikeus
subjekti. Meillä on siis eläinsuojelulaki,
joka suojelee eläimiä mutta ei anna
niille oikeuksia.
2 §. Viisas nykykäsitys. Perinteinen
oikeussubjektiajattelu on liian musta
valkoista. Itse katson, että jos meillä on

velvollisuus kohdella eläimiä hyvin,
eläimillä on vastaava oikeus saada hyvää
kohtelua. Oikeussubjektius ei myöskään
ole joko tai. Se koostuu useista osasista,
useista elementeistä.
8. LUKU

• PhD, Cambridgen yliopisto 2017;
oikeustieteen maisteri, HY 2012;
oikeusnotaari, Åbo Akademi,
2011
• HY, tutkija, avoimen yliopiston
tuntiopettaja 2017–
• Cambridgen yliopisto,
väitöskirjatutkija 2014–2017

OIKEUSTEORIAN
HARJOITTAMISESTA

• Turun yliopisto,
tohtorikoulutettava 2013

1 §. Kiehtovinta. Kauneimmillaan

• Euroopan unionin tuomioistuin,
kabinettiharjoittelija 2013

oikeusteoreettinen ajattelu on äärim
mäisen eksaktia. Häröily ei ole minun
juttuni.
2 §. Kummallisinta. Ohi puhumi
nen. Erilaiset koulu ja kuppikunnat
saattavat käyttää samoja sanoja, mutta
silti ne puhuvat tyystin eri asioista.
9. LUKU
PIENET SUURET ASIAT
1 §. Mielimauste. Tuore korianteri.
2 §. Herkkuruoka. Vegaanilasagne.
3 §. Paras juoma. Hyvä IPA tai

• Maahanmuuttovirasto,
ylitarkastaja, 2012
• Päätoimittaja, Global Journal of
Animal Law, 2016• Lakimies-aikakauskirjan nuoren
kirjoittajan palkinto 2013,
Suomen lainopillisen yhdistyksen
(JFF) kirjoittajapalkinto 2012
• Perhe: Naimisissa
• Harrastukset: Urheilu ja etenkin
lentopallo, klassinen yksinlaulu
Helsingin konservatoriossa,
videopelit

vehnäolut.
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Det europeiska privaträttsliga nätverket

Gränsöverskridande
myndighetshjälp
De nationella rättssystemen i EU är mycket olika
sinsemellan. Om man på detta dessutom lägger EUlagstiftningen är helheten på riktigt komplicerad då det
gäller gränsöverskridande rättsprocesser, som ökar i
antal hela tiden.

D

et europeiska rättsliga nätverket på privaträttens
område skapades år 2001
för att underlätta samarbetet i den praktiska tilllämpningen av EU:s civilrättsliga instrument i gränsöverskridande rättsfrågor.
Alla EU-länder utom Danmark deltar
i nätverket, som har kontaktpunkter i
varje deltagarland.
– Kontaktpunkterna hjälper och
informerar de myndigheter som hanterar rättsliga ärenden över gränserna,
säger regeringssekreterare Maija Leppä
på justitieministeriets enhet för internationell rättsvård.
Leppä ansvarar tillsammans med sin
kollega Inkeri Helenius, specialsakkunnig, för det europeiska privaträttsliga nätverket i Finland.
– Nätverket har sedan starten skapat
en stor mängd praktisk information om
de civilrättsliga instrumenten och förfarandena i EU, säger Helenius.
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Praktisk information
i e-juridikportalen
Som exempel på ärenden där nätverket
kan ge viktig information är exempelvis affärs- och konsumenttvister, arbetsrättsliga tvister, skilsmässor samt vårdnads- och arvstvister.
– Nätverket erbjuder myndigheterna
i olika länder verktyg att samarbeta smidigt för att hjälpa människor som hamnat i en privaträttslig tvist där parterna
finns i olika länder, säger Leppä.
En viktig uppgift för nätverket är att
i e-juridikportalen (e-justice.europa.eu)
sammanställa och uppdatera informationsblad om EU-lagstiftningen, internationell och nationell lagstiftning samt
nationella förfaranden. Informationen
finns på alla språk inom unionen.
– Faktabladen är kostnadsfria och
uppdateras regelbundet av de behöriga nationella myndigheterna. Arbetet
koordineras av kontaktpunkterna i de
olika länderna, berättar Helenius.

Nätverkets publikationer ger information i många rättsliga frågor i alla EU-länder. De finns tillgängliga för vem som
helst och kan användas av både rättsliga
myndigheter och EU-medborgare.
– Nyligen färdigställdes en guide i
arvsrättsliga frågor över gränserna. Nätverket har överlag samlat ihop färdig
information om många typer av rättsliga
frågor. Information finns också gällande
vilken behörig domstol eller myndighet
man ska vända sig till i olika typer av
fall, säger Helenius.
Många uppgifter finns i europeisk
civilrättslig atlas som aktivt används av
medlemsländernas domstolar. Informationen är öppen och kan likväl användas av privatpersoner som har ett behov
av att starta ett civilrättsligt förfarande i
ett annat EU-land.
– Redan den här samlade informationen kan ge viktig information för att hantera gränsöverskridande privaträttsliga
tvister i EU, säger Maija Leppä.

Nätverket erbjuder
myndigheterna
verktyg att hjälpa
människor som
hamnat i en
privaträttslig tvist
där parterna finns
i olika länder.

Konkret hjälp
och information
Om en domstol hanterar ett ärende som
anknyter sig till ett annat medlemsland
kan den få information av nätverkets
kontaktpersoner till exempel gällande
framställningar om rättslig hjälp.
– Framställningarna kan gälla till
exempel tillkännagivanden av dokument till en mottagare i ett annat medlemsland, eller en vittnesbegäran om

en person bosatt i ett annat land
borde höras i samband med en rättegång. Kontaktpunkterna förmedlar
information om förfarandena och
kan i särskilda fall också hjälpa till
att föra ärendet framåt.
Maija Leppä nämner att det i fjol
grundades ett nätverk i civilrättsliga
frågor även i Finland.
– Dess uppgifter är bland annat att
dela information om tidigare nämnda
informationskällor och att ge stöd i
gränsöverskridande ärenden, säger
hon.
Till det nationella nätverket hör
representanter för domarkåren, utmätningsmyndigheterna, rättshjälpen,
advokatförbundet och justitieministeriet.
Tingsdomare Mia Sundström är
en av dem som använder det nationella nätverkets portal och verktyg
regelbundet.
– Till exempel den praktiska guiden om domstolars behörighet och
vilken lag som ska tillämpas på internationella tvister mellan arbetsgivare
och arbetstagare har varit ett bra
verktyg, säger hon.

FAKTA
DET EUROPEISKA
PRIVATRÄTTSLIGA
NÄTVERKET
Nätverket har totalt över 500
medlemmar i någon av de fem
kategorierna nedan.
• kontaktpunkter som utses av
medlemsländerna
• organ och centrala myndigheter
som nämns i EU-rätten,
internationella instrument (där
medlemsländerna är parter)
eller nationell lagstiftning om
privaträttsligt samarbete
• sambandspersoner för
privaträttsligt samarbete.
• andra rättsliga eller
administrativa myndigheter som
respektive medlemsland anser
gagna nätverket
• yrkesorganisationer för
rättstillämpare som är direkt
involverade i tillämpningen av
EU-rätten och internationell
rätt på privaträttens område på
nationell nivå.
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Venla Keller
Asianajotoimisto
Castrén &
Snellman Oy

Jenni Korhonen
Asianajotoimisto
Castrén &
Snellman Oy

Jonatan
Seeskari
Asianajotoimisto
Castrén &
Snellman Oy
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Asianajotoimisto
Castrén &
Snellman Oy
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Asianajotoimisto
Castrén &
Snellman Oy
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Asianajotoimisto
Castrén &
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Asianajotoimisto
Castrén &
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Asianajotoimisto
Castrén &
Snellman Oy
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Asianajotoimisto
Castrén &
Snellman Oy
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Asianajotoimisto
Castrén &
Snellman Oy
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Asianajotoimisto
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Wist Oy
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Asianajotoimisto
Waselius & Wist
Oy

Henri Kaskimo
Asianajotoimisto
Waselius &
Wist Oy

Emilia Saloranta Helena
Asianajotoimisto
Kalmanlehto
Waselius & Wist Oy Mäkitalo
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Co Ltd
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Mäkitalo Rantanen Asianajotoimisto
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Asianajotoimisto
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Asianajotoimisto
Castrén &
Snellman Oy

Nimityksiä-palstan tekstit ja värikuvat (valkoisella taustalla) toimitetaan
lomakkeella osoitteessa www.lakimiesliitto.fi tai sähköpostitse
auli.lehtonen@lakimiesliitto.fi viimeistään 15.12.2018 mennessä.
Julkaistuista kuvista veloitamme käsittelykuluina 35 euroa/kpl. Numero 1/18
ilmestyy 24.1.2018. Toimitus pidättää oikeuden tekstin muokkaamiseen ja
lyhentämiseen tarvittaessa.

KORKEIMMAT OIKEUDET
Korkeimman hallinto-oikeuden oikeusneuvokseksi
veroyliasiamies Timo Aleksanteri Räbinä
1.11.2017 lukien.

Satakunnan käräjäoikeuden käräjätuomariksi
KäT Janne Valtteri Kartio 1.11.2017 lukien.
Pirkanmaan käräjäoikeuden käräjätuomariksi
KäT Raija Helena Virtanen 1.1.2018 lukien.

HOVIOIKEUDET
Rovaniemen hovioikeuden hovioikeudenneuvokseksi
HON Pasi Jouni Mikael Oikkonen 1.11.2017 lukien.
Turun hovioikeuden hovioikeudenneuvoksiksi
HON Mirja Kaarina Syysvirta ja ma. HON,
KäT Vilja Maarit Hahto 1.11.2017 lukien.

HALLINTO-OIKEUDET
Itä-Suomen hallinto-oikeuden hallinto-oikeustuomariksi
ma. HaOT, HaO esitt. Marika Talvikki Turunen 1.11.2017
lukien.
Vaasan hallinto-oikeuden hallinto-oikeustuomariksi
ma. HaOT, HaO esitt. Anneli Pirkko-Liisa Järvenpää
1.1.2018 lukien.

KÄRÄJÄOIKEUDET
Pohjois-Savon käräjäoikeuden laamanniksi
HON Juha Einari Nieminen 1.3.2018–28.2.2025.
Etelä-Savon käräjäoikeuden käräjätuomariksi
KäT Eeva-Leena Hyötylä 1.11.2017 lukien.
Länsi-Uudenmaan käräjäoikeuden käräjätuomariksi
KäT Jarl Christian Hirn 1.11.2017 lukien.
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Vantaan käräjäoikeuden käräjätuomareiksi
KäT Nina Marika Hotti 1.11.2017 ja
KäT Kirsi Tuulia Krokfors 1.12.2017 lukien.
Espoon käräjäoikeuden käräjätuomareiksi
KäT Hanna Ann-Sofie Högström 1.12.2017,
ma. KäT, HO esitt. Kaisa Pauliina Puro ja
ma. KäT, HO esitt. Anna-Maria Kangas sekä
ma. KäT HO esitt. Anne-Marjatta Ali-Rekola
1.11.2017 lukien.
Kymenlaakson käräjäoikeuden käräjätuomareiksi KäT
Tanja Elisa Arpiainen ja
ma. KäT Ho esitt. Päivi Pauliina Ratilainen 1.1.2018,
KäT Kimmo Tuomas Lähtinen 1.4.2018,
KäT Heli Marita Leinonen ja
KäT Mikko Juhani Koli 1.5.2018 lukien.
Pohjois-Karjalan käräjäoikeuden käräjätuomariksi
yliopistonlehtori Reima Juha Antero Kukkonen
1.1.2018 lukien.

ERITYISTUOMIOISTUIMET
Vakuutusoikeuden vakuutusoikeustuomariksi
VakOT Tuuli Maria Olanterä 1.11.2017 lukien.

SYYTTÄJÄLAITOS
Länsi-Uudenmaan syyttäjänvirastoon
kihlakunnansyyttäjäksi Jouni Peiponen 1.11.2017 lukien.
Oulun syyttäjänvirastoon ma. kihlakunnansyyttäjäksi
Terhi Gröhn 1.11.2017-30.9.2019.

ULOSOTTOVIRASTOT
Etelä-Pohjanmaan ulosottoviraston johtavaksi
kihlakunnanvoudiksi OTK, VT, KTK Pasi Peltoniemi
15.10.2017 - 31.12.2018.
Pohjois-Savon ulosottoviraston kihlakunnanvoudiksi
OTM, VT Titta Tsupari 21.12.2017 - 31.5.2018.
Kanta-Hämeen ulosottoviraston kihlakunnanvoudiksi
OTK, VT Tero Kujala 13.11.2017 - 31.12.2018.
Valtakunnanvoudinviraston ylitarkastajaksi
OTM Juha Myllymäki 1.1. - 31.8.2018.
Varsinais-Suomen ulosottoviraston ma. kihlakunnanvoudiksi
OTM, VTM Ulla Pekkinen 1.9.2017- 31.12.2018.
Kainuun ulosottoviraston johtavaksi kihlakunnanvoudiksi
OTK Jouni Ranz 1.10.2017-31.12.2018.

OIKEUSAPUTOIMISTOT
Kanta-Hämeen oikeusaputoimiston johtavaksi julkiseksi
oikeusavustajaksi Taina Harju 1.9.2017 lukien.
Etelä-Pohjanmaan oikeusaputoimiston julkiseksi
oikeusavustajaksi Annaleena Hahtola 1.7.2017 lukien.

Liikenneviraston pääjohtajaksi OTK Kari Wihlman 1.1.2018–
31.12.2022.
Työ- ja elinkeinoministeriön hallitussihteeriksi
OTM Meri Pensamo 1.11.2017–31.12.2019.

ASIANAJO- JA LAKIASIAINTOIMISTOT
Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy:n Associatelakimiehiksi OTM Venla Keller (kuva) 26.5.2017,
OTM Jenni Korhonen (kuva) 29.6.2017,
OTM Jonatan Seeskari (kuva) 14.8.2017,
OTM, VTM Fanny Pihlström (kuva) 18.9.2017, Counsel
-lakimiehiksi Senior Associate -lakimiehet
AA Antti Rintakoski (kuva) ja AA, LL.M. Benjamin Bade
(kuva) 1.10.2017, Senior Associate -lakimiehiksi Associate
-lakimiehet AA Lauri Kivikari (kuva),
AA, LL.M., Sanna-Mari Seppälä (kuva),
AA Christer Svartström (kuva) ja AA Eveliina Tammela (kuva)
sekä Counsel, Partner Elect -lakimieheksi
AA, VT Outi Tähtinen (kuva) 11.9.2017 lukien.
Asianajotoimisto Waselius & Wist Oy:n Associate -lakimiehiksi
OTM Helena Wist (kuva) 29.5.2017, OTM Mona Numminen
(kuva) 14.8.2017, OTM Henri Kaskimo (kuva) 28.8.2017
ja OTM Emilia Saloranta (kuva) 02.05.2017 lukien.
Mäkitalo Rantanen & Co Ltd:n Senior Associateksi
AA, VT Helena Kalmanlehto (kuva) 9.10.2017 ja Associateksi
LL.M. Mikko Järvinen (kuva) 1.9.2017 lukien. kuvat
Asianajotoimisto Kuhanen, Asikainen & Kanerva Oy:n
asianajajaksi Elina Skarra (kuva) 1.10.2017 lukien.
Asianajotoimisto Reims & Co Oy:n lakimieheksi
OTM, FM Teemu Suominen (kuva) 1.9.2017 lukien.

VALTION JA KUNTAIN HALLINTO
Tietosuojavaltuutetuksi tietosuojavaltuutettu,
OTK Reijo Aarnio 1.11.2017–31.10.2020.
Valtiovarainministeriön neuvottelevaksi virkamieheksi
OTK, VT Risto Lerssi 6.11.2017 lukien.
Sovittelijaksi OTK, toimJ Janne Metsämäki
15.10.2017–14.10.2020 ja sovittelija, VT Jukka Ahtela
valtakunnansovittelijan sijaiseksi 15.10.2017–31.3.2018.
Sosiaali- ja terveysministeriön neuvottelevaksi
virkamieheksi OTM Inka Hassinen ja hallitussihteeriksi
OTM, VTM Maria Porko 1.11.2017 lukien.

Borenius Asianajotoimisto Oy:n Advisory-linjan lakimiehiksi
OTM Kaisa Susi 12.10.2017 ja OTM Henrik Koivuniemi
1.9.2017, Senior Associateiksi Transactions-linjaan
AA Susanna Niittymaa ja AA Henri Ruotsalainen 1.10.2017,
Senior Associateksi Advisory-linjaan OTM, KTM Sampo Viding
2.10.2017 lukien.
Asianajotoimisto Bird & Bird Oy:n Of Counseliksi
AA, VT Pekka Takki 1.9.2017, Associateiksi
OTM, LL.M. Jenna Pirtilä 17.7.2017, OTM, LL.M. Elina Saloranta
14.8.2017, OTM, LL.M. Milla Keller 21.8.2017,
OTM, LL.M. Lassi Inki ja OTM, LL.M. Laura Järvelä 4.9.2017 sekä
OTM, LL.M. Riikka Heinonen 18.9.2017.

Oikeusministeriön oikeushallinto-osaston hallitusneuvokseksi,
apul. osastopäälliköksi VT, hallitusneuvos Merja Muilu
1.11.2017–31.12.2019.
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Mökit

Vapaat viikot Lakimiesliiton lomamökeissä vuonna 2017 ja keväällä 2018

TUNTURINLAKI

VUOSSELI

Levi, Tunturinlaki 1 (la-la)

20.04.-24.04.

pe-ti

430

17

24.04.-27.04.

ti-pe

280
650

19

04.05.-11.05. pe-pe

20

11.05.-18.05.

pe-pe

650

21

18.05.-25.05. pe-pe

700
700

08.06.-15.06. pe-pe

700

03

13.01.-20.01.

550

02

06.01.-13.01.

650

19

05.05.-12.05.

250

19

05.05.-12.05.

350

20

12.05.-19.05.

250

20

12.05.-19.05.

350

250

21

19.05.-26.05.

350

250

23

02.06-09.06.

350

24

09.06.-16.06.

400

23

02.06.-09.06.

250

24

09.06.-16.06.

300

25

16.06.-23.06.

400

26

23.06.-30.06.

400

300

17

24

Vuokra/€

23.06.-30.06.

280

700

Pvm

26

ti-pe

pe-pe

Viikko

300

10.04.-13.04.

25.05-01.06.

550

16.06.-23.06.

430

15

01.06.-08.06. pe-pe

06.01.-13.01.

25

280

22

02

26.05.-02.06.

pe-ti

23

Vuokra/€

22

ti-pe

06.04.-10.04.

ei saa viedä lemmikkieläimiä) (la–la)

Pvm

19.05.-26.05.

27.03.-30.03.

15

Ruka Vuosseli (allergiamökki,

Viikko

21

13

LOMA-AIKA
Vierumäki Loma-aika

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

Viikko

Pvm

Viikko

Pvm

Vuokra/€

51

15.12.-19.12.

Päivät

Vuokra/€
390

04

20.01.-27.01.

550

51

19.12.-22.12.

250

19

05.05-12.05.

250

20

12.05-19.05.

250

21

19.05-26.05.

250

22

26.05.-02.06.

250

2018

GOLF RESORT

23

02.06.-09.06.

250

Vierumäki Golf Resort

24

09.06-16.06.

300

25

16.06.-23.06.

300

(allergiahuoneisto, ei saa viedä
lemmikkieläimiä)

26

23.06.-30.06.

300

Viikko

Pvm

Päivät

Vuokra/€

51

15.12.-19.12.

pe-ti

430

51

19.12.-22.12.

ti-pe

280

2018

03

12.01.-16.01.

pe-ti

03

16.01.-19.01.

ti-pe

390
250

04

19.01.-23.01.

pe-ti

390

04

23.01.-26.01.

ti-pe

250

05

30.01.-02.02.

ti-pe

250

06

02.02.-06.02

pe-ti

390

06

06.02.-09.02.

ti-pe

250

10

02.03.-06.03.

pe-ti

460

10

06.03.-09.03.

ti-pe

250

12

16.03.-20.03.

pe-ti

390

20.03.-23.03.

ti-pe

250

02

05.01.-09.01.

pe-ti

430

12

02

09.01.-12.01.

ti-pe

280

13

27.03.-30.03.

ti-pe

250

03

12.01.-16.01.

pe-ti

430

15

06.04.-10.04.

pe-ti

390

03

16.01.-19.01.

ti-pe

280

15

10.04.-13.04

ti-pe

250

TUOMARINTUPA

04

19.01.-23.01.

pe-ti

430

16

13.04.-17.04.

pe-ti

390

04

23.01.-26.01.

ti-pe

280

16

17.04.-20.04.

ti-pe

250

Ruka Tuomarintupa (la–la)

05

26.01.-30.01.

pe-ti

430

17

20.04.-24.04.

pe-ti

390

Vuokra/€

05

30.01.-02.02.

ti-pe

280

17

24.04.-27.04.

ti-pe

250

02.02.-06.02

pe-ti

430

19

04.05.-11.05.

pe-pe

600

Viikko

Pvm

02

06.01.-13.01.

550

06

19

05.05.-12.05.

250

06

06.02.-09.02.

ti-pe

280

21

18.05.-25.05. pe-pe

650

250

07

09.02.-13.02.

pe-ti

430

22

25.05.-01.06. pe-pe

650

250

07

13.02.-16.02.

ti-pe

280

23

01.06.-08.06. pe-pe

650

300

12

16.03.-20.03.

pe-ti

430

24

08.06.-15.06. pe-pe

650

20.03.-23.03.

ti-pe

280

23.03.-27.03.

pe-ti

430

20
23
24

12.05.-19.05.
02.06.-09.06.
09.06.-16.06.

25

16.06.-23.06.

300

12

26

23.06.-30.06.

300

13
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PAAVONKANGAS
Vierumäki Paavonkangas
Viikko

Pvm

Päivät

Vuokra/€

51

19.12.-22.12.

ti-pe

330

2018
02

05.01.-09.01.

pe-ti

480

02

09.01.-12.01.

ti-pe

330

03

16.01.-19.01.

ti-pe

330

04

19.01.-23.01.

pe-ti

480

04

23.01.-26.01.

ti-pe

330

05

26.01.-30.01.

pe-ti

480

05

30.01.-02.02.

ti-pe

330

15

06.04.-10.04.

pe-ti

480

15

10.04.-13.04.

ti-pe

330
480

16

13.04.-17.04.

pe-ti

16

17.04.-20.04.

ti-pe

330

17

20.04.-24.04.

pe-ti

480

17

24.04.-27.04.

ti-pe

330

18

27.04.-04.05. pe-pe

750

20

11.05.-18.05.

pe-pe

750

22

25.05.-01.06. pe-pe

800

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
Paavonkangas-mökeissä 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 > jäsenelle > mökit

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

Tarkemmat tiedot ja esittely lomamökeistä:
www.lakimiesliitto.fi

Suomen Lakimiesliitto
ja Lakimiesten työttöm
yyskassa

Hyvää joulua ja
menestyksekästä
vuotta 2018
God jul och ett framgå
ngsrikt år 2018
Tänä vuonna olemme lah
joittaneet joulutervehdy
ksiin varatut rahat hyvä
ntekeväisyyteen.

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

teksti SELJA TIILIKAINEN | kuva MAIJA SAVOLAINEN

Juha Raitio, eurooppaoikeuden professori, Helsingin yliopisto
Pitkän uran yliopistomaailmassa tehnyt OTT Juha Raitio on hoitanut vuodesta 2007 nykyistä
professuuriaan. Sitä ennen hän on ehtinyt palvella nimismiehenä sekä monissa eri rooleissa
Edinburghin yliopistossa, Joensuun yliopistossa ja Helsingin yliopistossa.

Millainen on lakimies
vuonna 2050?
Luultavasti juristi on jatkossakin
varsin muuntautumiskykyinen ja
luova. Myös tulevaisuudessa
systeeminen ajattelu, vakuuttava
kielitaito, hyvä muisti ja suhteellisuudentaju ovat eduksi. En ole
ammatista huolissani, sillä emme
ole korvattavissa roboteilla.

Miksi sinusta tuli lakimies?
Isäni suositteli aikanaan oikeustiedettä.
Pohdin, että todennäköisesti saan töitä
lakimiehenä, ja parasta oli se, että
siihen aikaan oikeustieteen opiskelu
oli melko vapaata ja epäkoulumaista.
Se ratkaisi asian. Oikeustieteellisessä
viihdyin hyvin, joskin keskityin opintojen ohella myös osakuntaelämään
1980-luvulla. Lopulta valmistuin
kolmesti ja jäin yliopistolle.

Mikä Lakimiesliiton yhteiskunnallinen rooli on?
Lakimiesliitto on enemmän kuin vain
työmarkkinajärjestö. Olen mukana
lakimiesliiton oikeuspoliittisessa
valiokunnassa, ja sillä on mielestäni
tärkeä rooli kommentoida lähinnä
oikeusministeriön hallinnonalaan
kuuluvia lakiesityksiä. Lakimiesliitto
tarjoaa myös monenlaisia etuja
jäsenilleen.

Millaisia oikkarit ovat?

Onnea 100-vuotias Suomi!
Yksi Suomen menestyksen eväistä on
koulutus ja sen arvostus, joten lienee
sopivaa, että toivotan onnea etenkin
suomalaiselle koulutukselle ja sivistykselle. Suomi on vuosisadan kuluessa
vahvistunut eurooppalaisena oikeusvaltiona ja demokratiana, mistä voimme
myös onnitella itseämme. Suomen
asema pohjoismaisena hyvinvointivaltiona ja Euroopan unionin jäsenvaltiona on säilyttämisen arvoinen.

Minusta he ovat kaikin tavoin hurjan
fiksuja. Parasta on se, kun heidän
kanssaan heittäytyy luennoilla
keskusteluihin jostain oikeudellisesta
ongelmasta, ja he kysymyksillään
ja kommenteillaan osoittavat terävyytensä. He ovat myös hyvin kielitaitoisia ja kansainvälistyneitä.

Lakimiesuutiset 8/2017 |

71

jä.
välittä
uokra rvosanat
v
in
u
ntennet
aat a
on tu ialan parh n asiantu
urva
a
t
n
a
im
r
n
in
o
k
u
t
u
Vuo
itusti
nkilök yydestä k
v
a tutk
ta, he
Se sa ttavuudes telun näky in.
oit
ote
stak
m
lu
lu
il
e
,
n
ii
a
lv
n
est
aspa
muks
asiak

Tarvitsetko vuokralaisen
asuntoosi?

Haluatko myydä asuntosi
kätevästi?

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

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

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

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

Me takaamme vuokranmaksun ja
turvaamme vuokratulosi.

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

p. 010 2327 300, www.vuokraturva.fi

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

Ilmalankuja 2, HKI

