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INTOA JA
UUSIA URIA
Valtteri Niiranen jakaa
omaa osaamistaan Lakimiesliiton
mentorointiohjelmassa

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 Cocktailtilaisuus, 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

Olemme sitoutuneet
Journalistin ohjeisiin! lue lisää:
vastuullistajournalisimia.fi
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ASIANTUNTIJAN TIETOPAKETIT

Tietoa, joka vie ammattila
Yhdellä hakusanalla osumat lainsäädännöstä, kommentaareista ja kirjoista.
Olemme räätälöineet asiantuntijan tietopaketit juridiikan, taloushallinnon ja
verotuksen teemoista. Kaikki tarvitsemasi tieto diginä, missä ja milloin vain.
Valitse sinulle sopivin asiantuntijan tietopaketti:

ALMA TALENT TYÖSUHDETIETO
ALMA TALENT TILI- JA VEROTIETO
ALMA TALENT YRITTÄJÄTIETO

Tietopaketit kootaan seuraavista sisältöpalveluista:

SUOMEN LAKI
-HAKUPALVELU
Kaikki laista, digitaalisesti

FOKUS
Päivittyvät hakuteokset

VERKKOKIRJAHYLLY
Ammattikirjat diginä

Löydä oma vaihtoehtosi almatalent.fi/asiantuntijan-tietopaketit

LAKIMIESLIITON KOULUTUS

aisen seuraavalle tasolle.
Kun haluat pitää huolta osaamisestasi, tervetuloa eturivin paikalle.
TYÖOIKEUSPÄIVÄ 2018
29.5. Helsinki
Tämän vuoden teemoina ovat muun
muassa työaikalain ja vuosilomalain
kokonaisuudistukset, työoikeuden
uusimman oikeuskäytännön vaikutukset työpaikkojen arkeen, juridiset
ja johtamisen ratkaisut työyhteisön
kriiseihin sekä työsopimuksen
sisäiset sopimukset ja päättäminen
sopimuksin.
Asiantuntijoina mm: Tarja Kröger,
Pekka Mattila, Petteri Uoti (kuva) ja
Anu Waaralinna (kuva).
Lakimiesliiton jäsenet ja julkinen sektori
633 € (norm. 845 €)

KESKEISET TESTAMENTTIKYSYMYKSET 2018
24.–25.4. Helsinki
Kaksipäiväisessä seminaarissa
keskitytään testamenttioikeudellisiin
kysymyksiin ja tarkastellaan kattavasti
testamenttien suhdetta muuhun
jäämistölainsäädäntöön.
Asiantuntijoina mm. Pekka Tuunainen
(kuva), Kati Juva, Tuulikki Mikkola
(kuva), Pontus Baarman ja Lena Mitts.
Lakimiesliiton jäsenet ja julkinen sektori
817,50 € (norm. 1 090 €)

Voit osallistua seminaariin suoratoistona
omalta koneeltasi, katso lisätiedot
seminaarin verkkosivulta.

Lue lisää ja ilmoittaudu seminaariin lakimiesliitonkoulutus.fi
Seminaarihintoihin lisätään alv 24 %. Oikeudet muutoksiin pidätetään.

Tervetuloa seuraavalle tasolle almatalent.fi

MAINOS

Kuva: Meeri Utti

ajankohtaiset 2•2018

MITÄ TARKOITTAA LEGAL DESIGN,
LEGAL TECH JA CONTRACT DESIGN?

Tilaa Juristikirje: pro.almatalent.fi/tilaa-uutiskirje

Juristikirjeen haastattelussa VT, sopimusinnovaattori Helena Haapio (kuvassa vasemmalla) ja informaatiomuotoilija Stefania Passera avaavat termien
taustoja ja kertovat kuinka legal design vaikuttaa suomalaisen lakimiehen
työpäivään.

KEVÄÄLLÄ 2018 JURISTIKIRJEESSÄ
UUSIA JA TUTTUJA JUTTUSARJOJA

MITÄ TAPAHTUU JURISTIEN TYÖLLISYYDESSÄ?

Juristityöpari: Näin sujuu yhteistyö

Juristikirje jatkaa tänäkin vuonna juristien työllisyystilanteen seuraamista ja etsii
vastauksia mm. seuraaviin kysymyksiin:

Expatit haastateltavina

Pykälät verissä: Kurkistus juristiperheisiin
Juristin työtila: Tunnistatko kenen työtila?

Juristit vapaalla: Harrastukset esittelyssä

• Millä oikeudenaloilla juristit työllistyvät parhaiten?
• Millainen on juristien työllisyystilanne Suomessa?
• Millainen on lakimiesten työllisyysennuste?

JURISTIKIRJEEN LUKUNURKKA, VASTAUKSIA JURISTIKIRJEEN KYSELYSSÄ

21 %

mielestä viinit kuuluvat ruokakauppoihin.

14 %

ei halua olla parisuhteessa juristin kanssa.

43 %

ajattelee olevansa empaattisempi kuin
muut juristit.

MAINOS

PÄ Ä K I R J O I T U S

Ajantasaisista palkkatiedoista on hyötyä
niin työntekijöille kuin työnantajille.
EERO BLÅFIELD
Lakimiesliitto

Lakimiesten palkat pärjäävät kilpailussa
TÄMÄN LEHDEN VÄLISSÄ ILMESTYY ensimmäistä
kertaa lakimieskunnan työmarkkinatutkimukseen perustuva palkkaliite. Loppusyksystä toteutetun tutkimuksen
tulokset ovat erillisenä liitteenä toivottavasti aiempaakin
helpommin liiton jäsenen hyödynnettävissä. Palkkaliitteestä löydät tiedot Lakimiesliiton jäsenkunnan palkoista
lokakuussa 2017 jaoteltuna muun muassa toimialoittain,
kokemusvuosittain ja sukupuolittain.
Koko Lakimiesliiton jäsenistön mediaanipalkka oli viime
lokakuussa 5 500 euroa. Palkkakehitystä ei viime vuonna
tapahtunut aiempaan tahtiin, sillä vain 38 prosenttia vastaajista arvioi omien kuukausiansioiden nousseen vuoden
takaisesta. 50 prosentilla vastaajista ansiot olivat pysyneet ennallaan ja 7 prosentilla laskeneet.
Vastavalmistuneiden palkkakehitys jatkui myönteisenä, ja ensimmäistä kertaa kaikkien kokemusvuosien
kohdalla mediaanipalkka on vähintään 4 000 euroa.
Loppuvuoden positiivinen vire taloudessa näkyi siten,
että 84 prosenttia vastaajista koki oman työpaikkansa
tilan vakaaksi.
Lakimieskunnan palkkaus on edelleen erittäin kilpailukykyinen moneen muuhun koulutusalaan verrattuna.
Lakimiesten mediaanipalkat ovat sekä vastavalmistuneilla että jo pidempään työelämässä olleilla useita satoja
euroja suuremmat kuin esimerkiksi kauppatieteellisen,
diplomi-insinöörin tai yhteiskuntatieteellisen koulutuksen suorittaneilla. Palkkakehityksen taustalla on kovan
ammatillisen osaamisen lisäksi Lakimiesliiton pitkäjänteinen työ ammattikunnan arvostuksen ja palkkatason
kehittämiseksi. Tämä työ jää usein tilastojen varjoon.
Palkkatietoja vertaillessa on syytä muistaa, että oma
ammatti on suurelle osalle juristikoulutuksen suoritta-

neista kutsumus, jossa työn merkityksellisyys, sisältö tai
muu vaikeammin mitattava asia nousee ansiotasoa tärkeämmäksi tekijäksi. Usein hyvä palkkaus korreloi myös
pitkien työpäivien ja jatkuvan tavoitettavuuden vaatimusten kanssa.
Lakimiesliitto tekee työmarkkinatutkimusta kahdesta syystä. Ensinnäkin ajantasainen tieto jäsenten palkkauksesta ja työoloista on ensiarvoisen tärkeä
väline tehokkaan edunvalvonnan ja menestyksekkään neuvottelutoiminnan toteuttamiseksi. Vähintään
yhtä tärkeää on kuitenkin se, että hyvät palkkatiedot
antavat jäsenille hyvät eväät omiin palkkakeskusteluihin. Juristit neuvottelevat omasta palkastaan yhä useammin suoraan työnantajan kanssa, ja tieto vertailukelpoisesta palkkatasosta on edellytys onnistumiseen
näissä neuvotteluissa. Ajantasaisista palkkatiedoista
on neuvottelutilanteessa hyötyä niin työntekijöille kuin
työnantajille. Oikean palkkatason määrittämiseen saat
apua myös Lakimiesliiton työsuhdejuristeilta sekä liiton
verkkosivuilta löytyvästä palkkapuntarista.
Työmarkkinatutkimuksen yhteydessä selvitimme
myös sukupuolten välisten palkkaerojen taustoja aiempaa syvällisemmin, miten perhevapaat jakautuvat lakimieskunnassa ja miten niiden pitäminen vaikuttaa palkkatasoon työuran mittaan. Näistä tuloksista kerromme
lisää myöhemmin keväällä.
eero.blafield@lakimiesliitto.fi

OIKEUS JA KOHTUUS
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LAKIMIESLIITTO PALVELEE

Lakimieskalenteri 2019
on tilattava jäsenetu
Lakimiesliiton kalenteri on maksuton, mutta erikseen
tilattava jäsenetu kaikille jäsenmaksua maksaville
jäsenille. Opiskelijoiden kalenteri on maksullinen.
Lakimiesliitto ei lähetä jäsenilleen kalenteria enää
ilman erillistä tilausta.
Tärkeää
Jos tilasit kalenterin kuluvalle vuodelle 2018, tilauksesi jatkuu automaattisesti,
kunnes itse peruutat tai muutat kalenterivalintaasi. Tilausta ei siis tarvitse
uusia! Uudet kalenteritilaukset, 1 kpl/jäsenmaksun maksanut jäsen, tulee
tehdä viimeistään 31.5.2018 mennessä.

Kalenterin tilaaminen on helppoa
Tee tilaus ensisijaisesti liiton jäsenportaalin kautta osoitteessa
jasenportaali.lakimiesliitto.fi. Kirjaudu jäsenportaaliin tunnuksillasi ja
klikkaa selaimen oikeassa ylälaidassa olevaa ”Omat tiedot” -valikkoa.
Siirry ”Perustiedot”-välilehdelle ja valitse ”Tilaa kalenteri” -kohdasta ”Kyllä”vaihtoehto. Tarkista ja korjaa tarvittaessa myös jäsentietosi ajan tasalle.

Tee kalenteritilaus viimeistään 31.5.2018.
Kalenterit postitetaan tilaajille
marraskuussa 2018.
Mikäli jäsentunnukset ovat kadoksissa, ota yhteyttä:
info@lakimiesliitto.fi.
Kalenteritilauksiin liittyvissä asioissa ota yhteyttä:
auli.lehtonen@lakimiesliitto.fi

LEDARE

Aktuella löneuppgifter är till nytta
för både anställda och arbetsgivare.
EERO BLÅFIELD
Juristförbundet

Juristernas löner
klarar sig i konkurrensen
TILLSAMMANS MED DETTA NUMMER av tidningen skickas för första gången en lönebilaga som bygger på en arbetsmarknadsundersökning som gjordes
i juristkåren. Förhoppningsvis blir det nu ännu lättare
för medlemmarna i vårt förbund att ta del resultaten
av undersökningen, som genomfördes i slutet av
hösten 2017. I lönebilagan hittar du information om
Juristförbundets medlemmars löner i oktober 2017.
Uppgifterna är indelade bland annat efter bransch,
erfarenhetsår och kön.
I oktober 2017 var medianlönen för Juristförbundets
medlemmar 5 500 euro. Lönerna utvecklades inte i
samma takt i fjol som tidigare, eftersom endast 38
procent av de svarande i undersökningen bedömde
att deras egna månadsinkomster ökat jämfört med
läget för ett år sedan. Hos 50 procent av de svarande
var inkomsterna oförändrade och hos 7 procent hade
de minskat.
Löneutvecklingen för nyutexaminerade var fortsättningsvis positiv och för första gången var medianlönen
för alla erfarenhetsår minst 4 000 euro. Den positiva
ekonomiska trenden under årets senare hälft syntes
i form av att 84 procent av de svarande upplevde att
deras egen arbetsplats var stabil.
Juristkårens löner är fortsättningsvis mycket konkurrenskraftiga i jämförelse med många andra utbildningsområden. Medianlönerna både för nyutexaminerade och för jurister som varit i arbetslivet en längre tid
är flera hundra euro högre än för personer som slutfört en ekonom-, diplomingenjörs- eller samhällsvetarutbildning. Till löneutvecklingen bidrar juristernas
gedigna professionella kompetens och Juristförbundets långsiktiga arbete för att utveckla yrkeskårens

anseende och lönenivå. Det här arbetet hamnar ofta
i skuggan av statistiken.
När man jämför löneuppgifter är det viktigt att hålla
i minnet att för en stor del av juristkåren är yrket ett
kall där arbetets mening, innehåll och många andra
faktorer som är svåra att mäta är viktigare än inkomstnivån. En bra lön är ofta kopplad till långa arbetsdagar
och förväntningar på kontinuerlig tillgänglighet.
Juristförbundet gör arbetsmarknadsundersökningar
av två orsaker. För det första är det av största vikt att
ha aktuell information om medlemmarnas löner och
arbetsförhållanden när det gäller att bedriva effektiv
intressebevakning och framgångsrik förhandlingsverksamhet. Det är emellertid minst lika viktigt att aktuell
och exakt information om lönerna ger medlemmarna
goda förutsättningar att förhandla om sina egna löner.
I allt fler fall förhandlar jurister om sin lön direkt med
arbetsgivaren och information om den jämförbara
lönenivån är en förutsättning för att lyckas i dessa förhandlingar. Aktuella löneuppgifter är till nytta för både
anställda och arbetsgivare. Hjälp med att fastställa den
rätta lönenivån får du också av Juristförbundets jurister
som är specialiserade på anställnings- och tjänsteförhållanden. Använd också lönevågen som finns på förbundets webbplats.
I anslutning till arbetsmarknadsundersökningen
utredde vi också bakgrunden till skillnaderna i lönerna
för män och kvinnor mer ingående än tidigare, hur
familjeledigheter fördelas i juristkåren och hur de
påverkar lönenivån under karriären i arbetslivet. Vi
berättar mera om de här resultaten senare på våren.
eero.blafield@lakimiesliitto.fi

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

Renkejä
vai isäntiä?
OIKEUSLAITOKSEN ENTINEN TIETOJÄRJESTELMÄ
OLI JO UUTENA RIKKI. SEN KORVAAVA UUSI
JÄRJESTELMÄ ON PUOLESTAAN MYÖHÄSSÄ.

K

äräjäoikeustuomarit ry:n
puheenjohtaja Paula Virrankoski on vuodesta
2013 paininut työssään
pahamaineisen rikostuomiojärjestelmä Ritun kanssa. Sen puutteellinen käyttöliittymä ja monet tekniset ongelmat hidastivat takavuosina
tuomioistuinten työtä – vaikka alun
perin järjestelmän piti nopeuttaa sitä.
Pelkästään yhden rattijuopumustuomion kirjaaminen vaatii työntekijältä
toista sataa klikkausta.
Ritu valittiin viime vuonna Tietoviikko-lehden esimerkkilistalle, jossa
esiteltiin 13 epäonnistunutta tietojärjestelmähanketta – yhdessä HSL:n
ja VR:n katastrofaalisten lippujärjestelmien, viisi vuotta myöhästyneen
Poliisin Vitja-hankkeen ja Maaseutuviraston traktorimarsseja aiheuttaneen
Hyrrä-hankkeen kanssa.

Kovan onnen ohjelmisto
Ritun kehitti julkishallinnolle IT-hankkeita paljon toteuttava Tieto. Se otettiin

käyttöön 1,5 vuotta myöhässä ja maksoi neljänneksen budjetoitua enemmän. Lisäksi joidenkin järjestelmän
osien tekijänoikeudet oli jätetty Tiedolle, joten mahdollinen jatkokehitys
piti ostaa samalta toimittajalta.
Ritun vaatima kokonaisinvestointi
on 7–8 miljoonan euron luokkaa.
– Ensimmäisenä vuonna Ritussa oli
hirvittäviä ongelmia. Itselläni useamman tuomion perustelut hävisivät
yllättävien katkosten takia bittitaivaaseen. Vaikka järjestelmää on siitä kehitetty, sen käyttö on edelleenkin todella
kankeaa.
Käyttäjät ovat joutuneet turvautumaan erilaisiin virityksiin saadakseen
työnsä tehtyä. Virrankoski ottaa esimerkiksi varsin tavallisen tilanteen,
joissa työturvallisuusrikoksissa työnantajana toimineelle yhtiölle määrätään yhteisösakko.
– Ritu-järjestemä vaatii, että rikos
luetaan yhtiön syyksi. Se on lähtökohtaisesti väärin, koska oikeudellisen
henkilön syyksi ei voida lukea rikosta.

Tämän vuoksi osa tuomareista laatii
tällaiset päätökset edelleenkin ikivanhassa Lotus notes -ohjelmassa, jota
käytimme ennen Ritua, Virrankoski
kuvaa toimintatapaa.
– Mutta koska yritykselle pitää saada
kirjoitettua sakkolappu, Rituun on pitänyt luoda ”tekninen” päätös, johon
merkitään, että se on luotu vain ja ainoastaan yhteisösakkolapun tulostamiseksi. Vastaavia tilanteita on muitakin.

Ritusta Aipaan
Lähivuosina Ritun korvaa uusi Aipa,
jonka myötä tuomioistuimissa siirrytään kokonaan sähköiseen asioiden
hallintaan. Aipasta otettiin keväällä
2017 ensimmäisenä osiona käyttöön
syyttäjien sakkosovellus, ja kokonaisuudessaan sen pitäisi olla toiminnassa
vuoden 2021 lopussa.
Hallinto- ja erityistuomioistuimissa
on käynnissä erillinen sisarhanke
Haipa.
Aipan on tarkoitus digitalisoida
työnkulku ja helpottaa tuomarien työtä
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”Jättimäisten
järjestelmä
hankkeiden sijasta
pitäisi keskittyä
itse työhön.”

linkittymällä suoraan eri tietojärjestelmiin – kuten poliisin Vitjaan ja syyttäjän tietojärjestelmään – jolloin samaa
tietoa ei tarvitse näpytellä uudestaan
minnekään.
Virrankoski muistuttaa, että Aipan
myötä Rituun tehdyt investoinnit ovat
muuttumassa hyödyttömiksi alle kymmenessä vuodessa. Ritusta saamansa
kokemuksen perusteella hän suhtautuu tulokkaaseen varauksella.
– Aipa muistuttaa edeltäjäänsä ainakin siinä mielessä, että sekin on myöhässä. Tällä hetkellä sen ennakoidaan
valmistuvan kolme vuotta jäljessä alkuperäisestä aikataulustaan. Esimerkiksi
tänä keväänä aletaan pilotoida salaisten pakkokeinojen osiota, jota on odotettu jo pari vuotta.

Järjestelmien ehdoilla
Aipan aikataulujen paukkumista selittää ainakin osittain hankkeen laajuus.
Järjestelmä kattaa kaikki käräjä- ja hovioikeuksien asiaryhmät: riita- ja hakemusasiat, pakkokeinoasiat ja rikosasiat.
– Digitalisaatiota pitää toki edistää
myös oikeushallinnon alaisissa virastoissa, sillä täällä ollaan siinä asiassa
kymmenen vuotta muita jäljessä. Jättimäisten järjestelmähankkeiden sijasta
pitäisi kuitenkin panostaa enemmän
täällä tehtävään työhön ja siihen, miten
sähköisiä työtapoja otetaan käyttöön
ja miten niitä hyödynnetään ja kehitetään, Virrankoski pohtii.
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– Aipaan liittyvään koulutukseen
on kyllä panostettu. Meillä on Aipaavainhenkilöitä, ja koulutustilaisuuksia
on pidetty jo yli kolme vuotta, mutta
eivät ihmiset jaksa enää mennä Aipakokouksiin kuuntelemaan hehkutusta
uudesta järjestelmästä, joka ei edelleenkään ole käytössä.
Eikä ongelma rajoitu pelkästään
asianhallintajärjestelmään. Virrankoski muistuttaa, että oikeushallinnolle
on tullut jatkuvasti uusia tietojärjestelmiä, kuten matkalaskujärjestelmä M2,
loma- ja ajanhallintajärjestelmä Kieku,
oikeusavustajien laskutusjärjestelmä

Romeo ja sidonnaisuuksien hallintajärjestelmä Sisi.
– Kun näitä järjestelmiä tulee
nopealla tahdilla ja kun ne ovat käytettävyydeltään aika raskaita, ihmiset ovat selvästi väsähtämässä. Heidän
mielestään työaikaa kuluu työn sisällön tuottamisen sijasta liikaa sen pohtimiseen, miten erilaiset asiat saadaan
tungettua näihin järjestelmiin niiden
vaatimalla tavalla.
Tietoa Oikeusrekisterikeskuksen
hankkeista: oikeusrekisterikeskus.fi
> Tietojärjestelmäpalvelut
> Hankkeet ja projektit

Eroon jättihankkeista
Ison tietojärjestelmän uusiminen kerralla
on lähes mahdoton urakka.
Hankintakonsultti Karoliina Luoto
työskentelee ohjelmistokehitykseen
ja sen johtamiseen erikoistuneessa
konsulttiyritys Codentossa. Hänen
mielestään julkishallinnon tietojärjes
telmähankkeiden suuri ongelma on
toimintamalli, jossa tietojärjestelmät
uusitaan 10–15 vuoden välein, eikä
niiden ylläpitoon ja jatkokehitykseen
varata riittävästi resursseja.
Näennäinen säästäminen ylläpito
kuluissa tulee todennäköisesti kal
liimmaksi kuin vanhan järjestelmän
asteittainen päivittäminen – se on
verrattavissa koulurakennusten huo
non ylläpidon aiheuttamiin homeon
gelmiin.
– Ison tietojärjestelmän uusiminen
kerralla on lähes mahdoton urakka,
sillä se vie usein vuosikausia. Maa
ilma on usein ehtinyt muuttua hank
keen aikana, ja järjestelmä on val
mistuttuaan jo vanhentunut ja sen
kustannukset karanneet.
Isoja järjestelmiä ei myöskään
usein saa määriteltyä kunnolla
haastatteluissa tai edes työpa
joissa.

– Määrittelyyn liittyviä päätöksiä
tekevät monesti johtotason ihmiset,
jotka eivät tiedä, miten tietojärjes
telmien käyttäjät ovat sopeuttaneet
omat toimintatapansa aikaisemman
järjestelmän ympärille, Luoto kuvaa
ylisuurten ohjelmistohankkeiden
toista suurta haastetta.
– Tämä hiljainen tieto liittyy siihen,
millä tavoilla nykyinen järjestelmä
koetaan hankalaksi, mitkä ovat sen
edut ja miten työstä pystyttäisiin
karsimaan ylimääräisiä koukeroita.
Kun tätä tietoa ei hyödynnetä, mene
tetään työtapojen kehittämisen mah
dollisuus ja päädytään hankalaksi
koettuihin järjestelmiin, Luoto sanoo.
Luodon mielestä uusia ohjelmis
toja rakennettaessa päästään par
haaseen lopputulokseen lähtemällä
pienestä toimivasta rungosta, jota
sitten laajennetaan palautteen
perusteella.
– Vanhoja ohjelmistoja olisi järke
vintä päivittää jatkuvasti niin, että
uudistushankkeet eivät kasvaisi hal
litsemattoman suuriksi eikä hiljaista
käyttäjätietoa menetettäisi.

Paraneeko käytettävyys?
Aipa on suunniteltu käyttäjien ehdoilla
työkaluksi yleisille tuomioistuimille
ja syyttäjälaitokselle, lupaa hankejohtaja
Marko Loisa.
Marko Loisa sanoo, että Aipa-hankkeessa on pyritty ottamaan
oppia aikaisemmista järjestelmistä – kuten Ritusta – saaduista
kokemuksista ja niiden haasteista. Aipa on Ritua merkittävästi
laajempi, sillä sen myötä siirrytään uuteen digitaaliseen työtapaan ja tietojärjestelmänä se kattaa koko lainkäytön yleisissä
tuomioistuimissa ja syyttäjälaitoksessa.
Miten käyttäjänäkökulma ja käytettävyys saadaan tuotua
tällaiseen jättimäiseen uudistukseen?
Loisa painottaa hankkeen käyttäjälähtöisyyttä. Oikeusministeriö on linjannut, että päätösvalta tietojärjestelmän toiminnallisesta sisällöstä on käyttäjillä.
– Jo heti hankkeen alussa isolla porukalla tunnistettiin nykytila ja luotiin tavoitetila tuleville toiminnoille. Meillä on täällä
projektia vetävässä hanketoimistossa töissä 12 henkeä, joista
valtaosa on tuomareita, syyttäjiä ja sihteerejä.
Loisa on itse käräjätuomari ja virkavapaalla tuomarinvirastaan.
– Toki toimimme yhteistyössä tietojärjestelmän toimittajien
kanssa, ja meillä on vahva apu Oikeusrekisterikeskuksen
IT-ammattilaisilta. Mutta päätösvalta on meillä käyttäjillä.

Pala kerrallaan
Järjestelmä rakennetaan osissa, mikä vähentää riskejä. Monitoimittajamalli varmistaa, että hankkeessa ei olla pelkästään yhden
toimittajan osaamisen varassa. Alkuvaiheessa mukana ovat
olleet Accenture, joka toimii myös koko hankkeen integraattorina, ja CGI. Jatkovaiheissa toimittajana on Tieto.
Eikö Ritun tehneen toimittajan iso rooli pelota?
– Meillä on aivan erilaiset toimintamallit kuin Ritussa aikoinaan.
Tärkein ero on vahvempi käyttäjäkunnan edustus, jolla pystytään
huolehtimaan käytettävyystavoitteiden toteutumisesta.
Rajapintoja muiden viranomaisten järjestelmiin rakennetaan
tiiviissä yhteistyössä esimerkiksi Poliisin Vitja-tiimin kanssa.
– Alkuperäinen aikataulu on ollut haastava ja sitä on jouduttu
jatkamaan. Järjestelmä ja uusi työtapa kuitenkin otetaan käyttöön osissa, ensimmäinen osa on ollut käytössä vuodesta 2017.
Meistä tärkeintä on, että järjestelmä on laadukas ja soveltuu
oikeasti siihen työhön, johon se on tarkoitettu.
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Suomen turvallisuustilanteen muutokset ja tarve varautua kansallista
turvallisuutta uhkaavaan toimintaan muodostavat sellaisen poikkeuksellisen
tilanteen, jossa perustuslain kiireelliselle muuttamiselle on välttämätön tarve
tiedusteluviranomaisten asianmukaisten toimivaltuuksien säätämiseksi.
antti häkkänen | oikeusministeriön tiedotteessa 16.1.

Tuomioistuinviraston valmistelu käyntiin
Oikeusministeri Antti Häkkänen asetti tammikuun
loppupuolella hankkeen valmistelemaan tuomioistuin
viraston perustamista. Hankkeen tehtävänä on valmis
tella tuomioistuinviraston perustamista siten, että uusi
virasto voisi aloittaa toimintansa vuoden 2020 alussa.
– Tuomioistuinviraston perustamisessa korostuu
tuomioistuinten riippumattomuus ja sen turvaaminen.
Samalla pyritään hallintotehtävien tehokkaaseen
hoitamiseen, Häkkänen kommentoi.
Hanke jakautuu kahteen vaiheeseen, joista ensim
mäisessä keskitytään tuomioistuinviraston perusta
misen edellyttämään säädäntövalmisteluun sekä
oikeusministeriöstä virastolle siirtyvien tehtävien
arviointiin. Toisessa vaiheessa suunnitellaan tuomio
istuinviraston toiminta ja hallinto.
Tuomioistuinviraston sijaintipaikasta päätetään
hankkeen edetessä. Helmikuussa oikeusministeriö
ehdotti, että selvitetään Helsingin, Espoon, Joensuun,
Kouvolan, Rovaniemen, Vaasan ja Vantaan sopivuus
viraston sijaintipaikaksi.
Oikeusministeriön tekemässä sijaintipaikkaselvi
tyksessä arvioidaan, missä virastolla olisi parhaat
toimintaedellytykset.
– Valitsin selvitykseen kaupunkeja eri puolilta maata,
jotta saamme tarkasti selville eri alueiden vahvuudet
ja mahdollisuudet sijoittaa virasto pääkaupunkiseudun
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ulkopuolelle, oikeusministeri Häkkänen sanoo.
Kun sijaintipaikkaselvitys on valmistunut, oikeus
ministeriö tuo esityksensä sijaintipaikasta alueellis
tamisen koordinaatioryhmän käsittelyyn. Päätöksen
sijaintipaikasta tekee oikeusministeriö.
Tuomioistuinviraston perustamisen suunnittelu
on osa hallitusohjelmaa. Oikeusministeriön toimikunta
antoi esityksensä tuomioistuinviraston perustamisesta
viime keväänä. Esitys on ollut laajalla lausuntokierrok
sella.

Lakimiesliitto tyytyväinen
Lakimiesliittolaista oikeuslaitoksen henkilöstöä toimi
kunnassa edusti Julkisalan koulutettujen neuvottelu
järjestö JUKOn oikeushallinnon pääluottamusmies
Sari Aho, joka on myös Lakimiesliiton julkisen sekto
rin valiokunnan jäsen.
Lakimiesliitto on tyytyväinen siihen, että oikeus
ministeriö eteni asiassa nopeasti. Liitto pitää erittäin
tärkeänä sitä, että oikeusministeriö myös resursoi
tuomioistuinviraston riittävällä tavalla ja sinne saadaan
rekrytoitua oikeat ihmiset. Tuomioistuinvirastoon
tarvitaan asiantuntijoita, jotka ovat voimakkaasti
sitoutuneet etsimään tapoja tuottaa oikeusturvaa
entistä laadukkaammin ja tehokkaammin.

P O L I I S I PÄ Ä L L I K KÖ

2 160

Vuonna 2017 pantiin vireille
2 160 konkurssia eli 10,3 prosenttia
vähemmän kuin vuonna 2016.

DeLuxe-hytin luksusta?
Aina välillä on hyvä saada pieni ”breikki” arkeen. Olemme huomanneet, että laivaristeilyllä irrottautuu helposti arjen kiireistä. Niinpä
käväisimme vaihteeksi Tallinnassa 22 tunnin risteilyllä. Tämä oli
sikälikin kätevä valinta, että täältä pääkaupunkiseudun ulkopuolelta
pääsee linja-autolla suoraan terminaaliin ja auto on odottamassa
laivan saapuessa takaisin.
Kun ikääntyessään haluaa saada jo vähän luksusta, olemme
yleensä varanneet vähän paremman hytin. Laivayhtiön ansaituilla

Kudoslakiin
lavennuksia
Sosiaali- ja terveysministeriö aikoo muuttaa
kudoslakia niin, että vapaaehtoinen luovuttaja voisi luovuttaa munuaisen muullekin
kuin omalle lähiomaiselleen tai muulle hyvin
läheiselle henkilölle. Pääsääntönä aiotaan
jatkossakin pitää luovuttajan läheisyyttä,
mutta jos lähipiiristä ei löydy sopivaa luovuttajaa, myös muu täysi-ikäinen henkilö voisi
luovuttaa elimen.

Pohjolasta juridisen
integraation koti?
Tuoreen selvityksen mukaan Pohjoismaista
voisi tulla tiiviillä lainsäädäntöyhteistyöllä
maailman integroiduin alue. Selvityksen
myötä emeritaprofessori Inge Lorange
Backer tekee 13 ehdotusta, joilla lainsäädäntöyhteistyötä voisi tiivistää entisestään.
Pohjoismaisen lainsäädäntöyhteistyön
juuret on 1800-luvulla. 1962 solmittiin Helsingin sopimus, jossa Pohjoismaat sitoutuvat tekemään tiivistä yhteistyötä oikeuden
eri aloilla.

Tunnelma oli odottava ja
ensivaikutelma positiivinen.
pisteillä ja joululahjatarjouksella kahden hengen DeLuxe-luokan
hytistä joutui maksamaan vain 35 euroa. Hinta oli kohtuullinen, sillä
siihen sisältyi kaksi erikoisaamiaiskuponkia, jotka erikseen ostettuna
maksaisivat kumpikin 17,50 euroa. Lisäksi hytissä oli jääkaappi, jonka
kymmenen erilaista juomaa sisältyi hytin hintaan. Laivayhtiön muissa
laivoissa on ollut myös erityinen hygieniavalikoima saippuoineen ja
sampoineen.
Koska emme olleet ennen tällä laivalla matkustaneet, tunnelma oli
odottava. Ensivaikutelma hytistä oli positiivinen: tilava, isot ikkunat,
iso taulutelevisio.
Kun olimme laittaneet tavarat paikoilleen, lähdimme tutustumaan
itse laivaan. Tarjonta oli todella runsasta: monenlaisia ravintoloita,
myymälöitä, sauna- ja allasosasto, runsaasti erilaista viihdettä. Valinta
tuntui onnistuneelta.
Kun palasimme hyttiin ja ryhdyimme katselemaan tarkemmin
ympärillemme, huomasimme että wc/suihkutilassa oli vain yksi kiinteä
saippuanannostelija. Suihkukopissa ei ollut saippuaa eikä sampoota.
Niinpä otin yhteyttä neuvontaan. Vastaus oli, että niitä ei nyt ole.
Kolmannen kyselyn jälkeen hyttiin tuli siivooja, joka toi uuden
saippuasäiliön ja laittoi entisen, melkein tyhjän suihkukoppiin. Toiselle
kyselijälle oli sanottu, että eihän sampoota ole luvattu olevankaan.
Kun tarkistin asian netistä, siellä kerrottiin, että kaikissa hyteissä on
wc ja suihku. Tavallinen turisti kyllä olettaa, että niihin sisältyy edes
joitakin pesuvälineitä. Onneksi matkamme oli sen verran lyhyt, että
ilman sampootakin pärjäsimme. Ensi kerralla kyllä kysyn etukäteen,
pitääkö mukaan ottaa omat lakanatkin, kun niistäkään ei netissä
mitään mainita.
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Pitkään odotettu SAKKE lähestyy
S-A-K-K-E, SAKKE! Kyllä, tänä vuonna on
taas SAKKE-vuosi! Mutta mikä on SAKKE?
Jo legendaariseksi muodostunut SAKKE on joka toinen
vuosi järjestettävä valtakunnallinen oikkaritapahtuma,
joka kerää noin 250 oikeustieteen opiskelijaa ympäri
Suomen viettämään yhteistä viikonloppua korkeakoulukaupunkiin, jossa ei ole oikista. Viimeksi SAKKE järjestettiin syksyllä 2016 Kuopiossa, joten syksyllä 2018
oikkareiden on jälleen aika suunnata – vielä tässä
vaiheessa tuntemattomaan – kaupunkiin viettämään
viikonloppua opiskelijakollegoiden kanssa. Tapahtuman ajankohdaksi on valikoitunut 16.11.–18.11.
SAKKE järjestetään tänä vuonna 12. kertaa. Tapahtuma järjestettiin ensimmäistä kertaa vuonna 1994,
jolloin kohdekaupunkina toimi Iisalmi. Pääsääntönä on
ollut, että SAKKEa ei järjestetä samassa kaupungissa
kahta kertaa, vaikka tästä säännöstä onkin muutaman kerran poikettu. Tämän vuoden kohdekaupunki
julkaistaan 4. elokuuta Liiton Arkki -purjehdustapahtuman yhteydessä.
SAKKE on vuosien varrella saanut statuksen yhtenä
oikkareiden suosituimmista tapahtumista. SAKKEn
ainutlaatuisuus piilee ehkä juuri siinä, että tapahtumassa vallitsee niin vahva oikkariyhteisöllisyys ja mehenki. SAKKEssa rakennetaan oikkari-identiteettiä
ja tulevien juristien kollegiaalisuutta. SAKKE tarjoaa
ainutlaatuisen tilaisuuden oikkareille tutustua opiskelijakollegoihin kaikista Suomen oikiksista ja saada ystäviä myös oman ainejärjestön ulkopuolelta.
SAKKEn ohjelma ja rakenne muuttuvat kerrasta
toiseen. Vuoden 2018 SAKKE-toimikunta on jo pitänyt ensimmäisen kokouksensa ja alkanut suunnitella
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tämän vuoden SAKKEn sisältöä. Toimikunta
koostuu seitsemästä jäsenestä; yksi jokaisesta
oikis-ainejärjestöstä.

SAKKE-toimikunta
2018 esittäytyy
1. Kuka olet? / Vem är du?
2. Mitä SAKKE sinulle merkitsee? /
Vad betyder SAKKE för dig?
3. Mitä erityisesti odotat SAKKElta 2018? /
Vad ser du speciellt fram emot med SAKKE 2018?
4. Fun fact
Tuulia Putkonen, Artikla
1. Hola! Olen Tuulia Putkonen, 21-vuotias Järvenpään
kasvatti ja toisen vuoden oikkari. Nykyään palloilen
Punakoneena täällä Pohjolassa, Artiklan riveissä.
2. Yhteistä ja jaettua iloa ylimmillään! SAKKE yhdistää
ja ystävystyttää, luo uutta ja vaalii vanhaa, antaa
paljon sekä ottaa omakseen. Sakessa yhdistyy niin
huvi kuin hyöty!
3. Odotan koko komeuden näkemistä tositoimissaan
sekä sitä onnellisuuden fiilistä, jonka tapahtumaan
osallistuvien kanssa yhdessä pyöriminen tuottaa!
4. Pidän silmät aina auki, jopa nukkuessani.
Daniela Fredman, Codex
1. Hej! Jag är Daniela, tredje årets studerande vid
Helsingfors universitet och Codex SAKKE-ansvariga.

Förra året fungerade jag som Codex
programutskottsordförande och
arrangerandet av evenemang står
mig nära hjärtat. Därför är det också
jätteroligt att få vara med och arrangera SAKKE 2018!
2. SAKKE innebär bra samhörighet och
en möjlighet att lära känna nya människor! SAKKE är ett jättebra evenemang då det samlar juridikstuderande
från alla Finlands juridiska fakulteter
och man får nya vänner, som man aldrig annars skulle lära känna.
3. För det första att få vara med och
planera ett så roligt evenemang. Av
själva evenemanget väntar jag mig
en fantastisk upplevelse och att lära
känna nya människor.
4. Jag är kanske det största Harry
Potter-fanet du någonsin kommer
att träffa och jag har t.ex. läst alla
böckerna åtminstone fem gånger.
Janne Hänninen, Judica
1. Olen Janne Hänninen, kolmannen
vuoden Judisti Itä-Suomen yliopistosta
ja jossain määrin joensuulaistunut turkulainen. Ainejärjestösämme olen toiminut kahtena perättäisenä vuotena
kahdessa eri pestissä. Vuonna 2016 toimin yhdistyksemme projektivastaavana
ja vuonna 2017 taasen yrityssuhdevastaavana. Uskon tämän kokemuksen
olevan eduksi tämän vuoden parasta
tapahtumaa järjestäessä!
2. SAKKE merkitsee itselleni suurta
yhteenkuuluvuuden tunnetta Suomen
kaikkien oikkareiden keskuudessa,
ainejärjestörajat ylittävää yhteistyötä
sekä eritoten mahtavaa menoa ja meininkiä!
3. Kaikkea sitä, mitä se minulle edellä
mainitussa kohdassa merkitsee ja
uusia parhaita SAKKE-muistoja.
4. Osaan ainakin kaikkien alkuperäisten
151 Pokémonin nimet ulkoa. Vieläkin.
Pia-Maria ”Piitu” Panula, Justus
1. Olen Panulan Piitu ja länsirannikon
helmen SAKKE-vastaava. Toimittuani
edellisen vuoden Justuksen tapahtumatätinä, on mahtava päästä mukaan

järkkäämään tapahtumaa kaikille
Suomen oikkarijärjestöille!
2. Huikeaa viikonloppua, jossa tutustuu oikkareihin ympäri Suomen! Pidän
SAKKEssa tutustumiini ystäviin edelleen
yhteyttä.
3. Ihmisiä, tunnelmaa ja ehkä hieman
yllätyksiäkin.
4. Vannoin vielä 15-vuotiaana, että
minusta tulee half-pipen olympiavoittaja. Ymmärsin tavoitteen mahdottomuuden viimeistään siinä vaiheessa,
kun en uskaltanut laskea edes koko
kourusta alas.
Kalle Kuusisto, Lex
1. Olen Kalle Kuusisto, 3. vuosikurssin
oikkari ja ylpeä lexiläinen. Taustaa
järjestötoiminnasta on jonkin verran,
ja viime vuonna toimin muun muassa
Lexin talousvastaavana sekä varapuheenjohtajana. Tähän taustaan tukeutuen onkin hauska päästä järjestämään
yhtä vuoden siisteimmistä tapahtumista, eli SAKKEa.
2. SAKKE merkitsee minulle ennen
kaikkea koko Suomen oikkarijärjestöjen
välistä yhteistyötä. On hienoa nähdä,
kun oikeustieteilijät ympäri Suomea
kokoontuvat yhdeksi viikonlopuksi
verkostoitumaan ja pitämään hauskaa!
3. Odotan, että SAKKE tulee olemaan
syksyn – ellei koko vuoden – hauskin
viikonloppu täynnä yllätyksiä sekä huikeaa menoa ja meininkiä, mikä ei jätä
ketään kylmäksi!
4. Halusin nuorempana näyttelijäksi,
mutta viimeisimmäksi aikaansaannokseksi tällä alalla jäi kolmannen luokan
näytelmässä upea ja sykähdyttävä
roolisuoritukseni TV:nä.
Toni Tainio, Pykälä
1. Pohjoisen auringon päivettämä toisen
vuoden pykälisti, sekä ikuinen tosikko,
joka ei nauti pitkistä päiväunista, eikä
varsinkaan katso Salattuja elämiä.
2. SAKKE merkitsee minulle ennen
kaikkea mahdollisuutta hauskanpitoon,
niin nykyisten, kuin uusienkin tuttavuuksien kanssa, joita saapuu mukaan
eri puolilta valtakuntaa.

3. Odotan SAKKEn 2018 olevan isompi,
parempi ja suurempi kuin koskaan
(sanoinko jo isompi?). Odotan siis hyviä
kinkereitä!
4. Viittä vaille ravintolakokki opiskeltuani ravintolakoulu Perhossa 2 päivän
ajan vuonna 2010.
Amanda Prykäri, Stadga
1. Jag är Amanda Prykäri, andra årets
juridikstuderande och hemma från
Kimito. Jag har varit ämnesföreningsaktiv ända sedan jag började studera och
är bl.a. Stadgas evenemangsansvarig
emerita. Att ordna evenemang för mina
studerandekollegor står mig alltså nära
hjärtat och med min iver och energi för
studielivet tänker jag ge min fulla insats
till SAKKE!
2. SAKKE innebär framför allt samhörighet mellan juridikstuderande
och medför en känsla av stolthet
att få vara med i ett så superfint gäng.
Dessutom är SAKKE en utmärkt möjlighet att träffa och bekanta sig med
nya människor överallt från Finland.
3. Mest väntar jag på den berömda
SAKKE-andan, ivriga människor och
massor med skoj!
4. Jag har fortfarande två mjölktänder
i min mun.

SAKKE lyhyesti
• Mikä: Ainutlaatuinen tilaisuus
päästä tutustumaan oikkareihin
kaikkialta Suomesta hauskan
viikonlopunvieton merkeissä.
• Milloin: 16.–18.11.2018
• Missä: Salaisuus! Julkaistaan
4.8. Liiton Arkin yhteydessä.
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36 %

Reilu kolmannes eurooppalaisista
kertoo nostavansa automaatista
käteistä rahaa ainakin kerran
viikossa. Kyselyyn vastasi noin
92 000 eurooppalaista vuosina
2015 ja 2016.

#Tietokiri pohjustaa
parempia päätöksiä
Julkishallinto vahvistaa päättäjien ja asiantuntijoiden
mahdollisuuksia pohjata päätöksiään tietoon. Tammikuussa
käynnistyneessä #Tietokiri-hankkeessa kehitetään analyysi- ja raportointipalveluja ja verkostoja, jotka mahdollistavat yhä paremman tiedon hyödyntämisen päätöksentekoprosesseissa. Lisäksi hankkeessa kootaan valtionhallinnon
tietovarantoja yhteen ja tarjotaan organisaatioille tiedon
analyysi- ja visualisointipalveluita. Alkuvaiheessa projektissa
ovat mukana valtiovarainministeriö, Valtiokonttori, Palkeet
ja Hansel.

TAPAHTUMAT

14.7. Lakimiesliiton valtakunnallinen
kesätapahtuma
Tapahtuma järjestetään Savonlinnan
oopperajuhlien yhteydessä s. 2
Urakoulutukset
Kevään 2018 urakoulutuksia s. 28
Tapahtumista tarkemmin:
www.lakimiesliitto.fi/tapahtumat

SUOMEN LAKIMIESLIITTO –
FINLANDS JURISTFÖRBUND ry

VA RV I A L A

Jukka Varviala

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

Koiraverolaki
poistunee
Valtiovarainministeriö on ehdottanut koiraverolain kumoamista. Sitä ei peritä enää
missään Suomen kunnassa, sillä vuoden 1991
jälkeen veron kerääminen on muuttunut kunnissa vapaaehtoiseksi. Koiraveron olemassaololle ei katsota enää olevan perusteita.

VAALIT ON PIDETTY. Presidentistä olin sanonut mielipiteeni jo
28.6.2011 eli yli kuusi vuotta sitten Helsingin Esplanadin puistossa,
kun iltapäivälehden toimittaja ja kuvaaja haastattelivat minua paluumatkallani Kauppatorilta.
– Niinistö suostunut juuri ehdokkaaksi vaaleissa 2012, mitä
sanotte?
– Minäkö? No, sehän on selvä juttu, Niinistöstä tulee presidentti,
koko kansan, kuten olivat olivat Ukko-Pekka, Kyösti Kallio ja Kekkonenkin, saamme maan isän, läpihuutojuttu!
Vaalit olivat ja menivät, ja 1.3.2012 virkaanastujaisten kunniaksi
presidenttipari tervehti linnan parvekkeelta kaupunkilaisia. Vilkutin
kollegani kanssa iloiten, otin kuvankin. Tilaisuuden kunniaksi me
kaksi asianajajaa joimme Presidentti-kahvit Kauppatorin kahvikojussa.
Kuvatkin otimme toisistamme muki kädessä.

”Niinistöstä tulee
presidentti, koko kansan,
saamme maan isän.”
Edellä oleva on päiväkirjoistani. Valitettavasti en löytänyt merkintöjä, oliko Niinistö ollut joskus myötä- tai vastapuolena jutuissani
Salon käräjillä 1970–1980-lukujen vaihteessa. Ei ole edes mielikuvia.
Kirjoittaisinko kirjan, muistelmat? Onhan niissä merkintöjä presidentinvaaleista ja muusta yleisesti kiinnostavasta. Kuitenkin olen jo
aiemmin hylännyt ajatuksen kirjasta (ks. Pykälöiden LU 5/2010). Täystyrmäys tuli luettuani Vaasan HO:n edesmenneen presidentin Paavo
Alkion kirjan Sotatuomarin päiväkirjat (Gummerus 2003, toimittanut
HO:n eläkkeellä oleva presidentti Erkki Rintala). Tapahtumat liittyvät
osin vanhempieni tarinaan. Lähimainkaan näin vaikuttaviin ja kiehtoviin muistelmiin en pysty, sellaisia muistoja ei syntynyt vielä kuuden
kuukauden ikäiselle.
Alkion kirjaan liittyen olen lukenut sotapoliisi Taavetti Heikkisen
muistelmakirjan Rintaman poliisi (Ajatus-kirjat 2010) ja ties kuinka
monennen kerrran myös Olavi Paavolaisen Synkän yksinpuhelun,
vaikka ehkä jälkikäteen muunneltuna yleisesityksenä tapahtumista
1941–1944.
Tulee kesä ja tepastelen torilta pitkin Pohjoisesplanadia. Alusta
loppuun. Että on hyvä mieli! Tuttua ja turvallista!
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Rikosuhripäivystyksen asiakasmäärä on kasvanut 51 prosenttia
vuonna 2017 edellisvuoteen verrattuna, eli asiakkaita on ollut
12 700 Rikosuhripäivystyksen eri palveluissa vuoden 2017 aikana.
Vuonna 2016 asiakkaita oli 8 400. Rikosuhripäivystys myös tunnetaan
aiempaa laajemmin.

Lakimiesuutiset.fi
tuo sisällön lähemmäs

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

Anna palautetta tai kerro juttuideasi!
lakimiesuutiset.fi/palaute-ja-juttuideat
momentti_2_17.fm

Page 1 Tuesday,
February

28, 2017 10:49
AM

2/2017



Sisältö
LAINSÄÄDÄNTÖKAT
SAUS • Vahvistetu
t lait
• OIKEUSTA
• Hallitukse
PAUKSET •
n esitykset
Korkein oikeus
• Korkein hallinto-oi
keus

3

2

4

2

Sivustolla pääsee yhä lukemaan kunkin lehden näköisversiota tai selaamaan vanhoja
artikkeleita arkistosta. Myös Momentit löytyvät sivustolta tuttuun tapaan PDF-tiedostoina.

Lakimiesliitto.fi / Lakimiesuutiset.fi

20 | Lakimiesuutiset 2/2018

M AT T I N O R R I

LIITTO PALVELEE

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.

Loppuun saatettu
toimeksianto
80 hehtaarin maatilan omistaja kuoli. Lähimmät perilliset
olivat neljä serkkua, kukin peri neljänneksen; serkut olivat
silloisen lain mukaan perillisiä. Sota syttyikin, I maailmansota.
Sodan aikana kolme serkuista kuoli. Eloonjäänyt halusi
ostaa muiden osuudet ja kääntyi varatuomari Ano Oinaksen
puoleen; asianajajaliittoa ei ollut vielä perustettu. Oinas laati
kauppakirjan, ja mies ryhtyi kiertämään sukulaisia osuuksia
ostaen; kaupanvahvistajaa ei tuolloin tarvittu.

Kyykimme ja konttasimme
kanslistini kanssa huoneen
lattian peittäneen sukukartan
ääressä sukuselvitystä
ajantasaistaen.
Taas syttyi sota, II maailmansota. Sukulaisia muutti ulkomaille, etenkin Norjaan. Sodan päätyttyä ostaminen jatkui.
Ikäännyttyään Oinas siirsi jutun minulle, muun muassa
toimistohuoneen lattian peittäneen sukukartan, jolla sitten
kanslistini kanssa kyykimme ja konttasimme sukuselvitystä
ajantasaistaen; nimitys sihteeri ei vielä ollut käytössä.
Kiinteistö saatiin yhteen käteen yhtä Amerikkaan muuttaneen osuutta lukuun ottamatta. Hän ei vastannut ostotarjoukseen. Niinpä hänelle halottiin hänen osuutensa kiinteistöstä.
Parin vuoden kuluttua sain puhelun Amerikasta. Mies
oli kuollut ja kuulemma omisti kiinteistön Suomessa. ”Kyllä,
pinta-ala 24 m2”, vastasin. Eivät halunneet maarekisteriotetta,
lainhuutoa eivätkä karttaa.

SUOMEN LAKIMIESLIITTO –
FINLANDS JURISTFÖRBUND ry
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SUOMEN LAKIMIEHET
NYT SÄHKÖISESSÄ
MATRIKKELISSA
LÖYDÄ JA LÖYDY!

Meidän pitää käyttää yhteisiä varojamme
tehokkaammin ja siirtyä kohti tuloksellisempaa
EU-budjettia, joka palvelee kansalaisiamme
parhaalla mahdollisella tavalla.
petteri orpo | ulkopoliittisen instituutin
seminaarissa 18.1.

Kokouskutsu
Lakimiesten työttömyyskassan varsinainen
kokous pidetään torstaina 24.4.2018
klo 16.30 työttömyyskassan kokoustilassa,
osoitteessa Uudenmaankatu 4–6 B, 2. krs.
Helsinki. Kokouksessa käsitellään
työttömyyskassan sääntöjen 11§:ssä ja
työttömyyskassalain 8§:ssä mainitut asiat.
Tervetuloa!
Lakimiesten työttömyyskassan hallitus

Vara- ja Oikeusnotaariliitto ry:n
sääntömääräinen
vuosikokous
27.4.2018 klo 17.00
Lakimiesliiton Ylähuoneella,
Uudenmaankatu 4–6 B, Helsinki.
Ilmoittautumiset 24.4.2018 mennessä:
vonltku@gmail.com.
Tervetuloa!

oikeuS ja kohtuuS
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STIPENDIT

Lakimiesliiton
stipendejä haettava
viimeistään 15.4.2018

Komissio
muistuttaa taas
piilomainonnasta
Euroopan komissio muistutti Suo
mea tammikuun lopussa perustellulla
lausunnolla sopimattomia kaupallisia
menettelyjä koskevan direktiivin
toimeenpanosta. Suomi ei ole
lisännyt lainsäädäntöönsä direktiivin
edellyttämää vaatimusta sponsoroi
dun sisällön esittämisestä: direktiivin
mukaan sponsoroitua sisältöä ei saa
esittää tiedotusvälineissä tekemättä
selväksi, että elinkeinonharjoittaja on
maksanut siitä. Suomi ei myöskään
ole antanut tyydyttävää selitystä sille,
miksi vaatimus puuttuu kansallisesta
lainsäädännöstä. Jos Suomi ei lau
sunnon saatuaan toteuta tarvittavia
toimenpiteitä kahden kuukauden
kuluessa, komissio voi viedä asian
EUtuomioistuimeen.

Lakimiesliiton Stipendirahasto tukee stipendejä jakamalla jäsen
tensä ammatillista kehitystä ja oikeustieteellistä tutkimusta.
Stipendejä myönnetään harkinnanvaraisesti oikeustieteen
opiskelijoiden ja tutkinnon suorittaneiden osaamisen ja ammatti
taidon kehittämiseen. Merkittävimmiksi tukikohteiksi ovat muo
dostuneet opiskelijoiden ulkomaille suuntautuvan vaihtoopiske
lun tukeminen ja valmistuneiden jatkoopintojen avustaminen,
erityisesti väitöstutkimuksen tukeminen. Myös muihin kohteisiin
voidaan myöntää stipendi perustellusta syystä.
Stipendirahastosta voidaan lisäksi tukea opiskelijaryhmien
oikeustapauskilpailuihin osallistumista. Myös opiskelijaryhmien
ammatillisia koulutus ja tutustumismatkoja on avustettu.
Stipendit ovat suuruudeltaan kannustusluonteisia ja jaettava
summa riippuu stipendirahaston tuotosta.
Lakimiesliiton jäsenyys on stipendin saannin edellytys.
Lähtökohtaisesti stipendi voidaan myöntää henkilölle, joka
on ollut Lakimiesliiton jäsenenä kaksi vuotta ja maksanut jäsen
maksun. Opiskeluaikainen jäsenyys luetaan mukaan, jos henkilö
on valmistuttuaan liittynyt Lakimiesliiton varsinaiseksi jäseneksi.
Yleensä vaaditaan liitteitä, esimerkiksi vaihtoopinnoista
hyväksymiskirje tai hyväksymistodistus ja väitöstutkimuksesta
virallisen työnohjaajan lausunto ja ryhmiltä matkan tai kilpailun
ohjelma. Hakulomake kannattaa täyttää huolellisesti.
Stipenditoimikunnalle osoitetut hakemukset toimitetaan
surveypalkyselyn kautta, johon pääset oheisten linkkien kautta.
Lomakkeen alusta löydät myös hakuohjeet.
Hakemukset on tehtävä valmiille lomakkeille, jotka on
saatavissa hakuajan alettua. Hakuaika vuonna 2018 23.2.–15.4.
Lisätietoja: Eero Blåfield
eero.blafield@lakimiesliitto.fi, 041 458 0021

SUOMEN LAKIMIESLIITTO –
FINLANDS JURISTFÖRBUND ry
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HALILA

HEIKKI HALILA
heikki.halila@helsinki.fi

Sata vuotta suomalaisia
kunniamerkkejä – myös lakimiehille
OSALLISTUIN 14.12.2017 Valtiokalenterin
toimituskunnan puheenjohtajan ominaisuudessa
arvokkaaseen ritarikuntien Suomi 100 -juhlaan.
Syynä saamaani kutsuun oli se, että Valtiokalenterissa lueteltujen ja esiteltyjen henkilöiden tietoihin
on liitetty kunniamerkit. Koti- ja ulkomaisiin kunniamerkkeihin liittyviä linjauksia joudutaan toisinaan tekemään toimituskunnassa, viimeksi tänä
vuonna.
Juhlan osanottajille jaettiin tohtori Antti Matikkalan uunituore teos ”Suomen valkoisen ruusun
ja Suomen leinojan ritarikunnat”. Se käsittää 567
suurta sivua ja sisältää kiinnostavaa kuvamateriaalia. Teos kertoo havainnollisesti, millä perusteilla ja keille vuonna 1919 perustetun SVR:n (Suomen Valkoisen Ruusun) ja vuonna 1942 perustetun
SL:n (Suomen Leijonan) ritarikunnan kunniamerkkejä on annettu ja miten ritarikuntien vaiheet ovat
heijastelleet Suomen poliittista ja yhteiskunnallista
kehitystä.
Uutuusteoksessa ei ole (valitettavasti) mukana
Vapaudenristin (VR) ritarikuntaa. Sen toimintahan
aktivoitiin vuonna 1989, ja vapaudenristejä myönnetään nyttemmin muillekin kuin sotilaille. Valtion
palkisemiseen kuuluvat myös arvonimet. Niitä
Matikkala hiukan käsitteleekin.
Kirjassa on runsaasti uutta tietoa kunniamerkkikäytännöistä sekä siitä, miten kunniamerkkejä
on anottu ja anomuksia ratkaistu sekä millaista
vuoropuhelua on käyty suurmestarin (tasavallan
presidentti) ja ritarikuntien hallitusten välillä.
Sympatioilla ja antipatioilla on ollut ainakin jossain
määrin vaikutusta jakamispolitiikkaan.
Kunniamerkeillä on ollut sijansa myös diplomaattisessa kohteliaisuudessa ja Suomen ulkopolitiikassa. Ulkomaille on myönnetty korkeimpia
kunniamerkkejä suurristejä yllättävän paljon. Niiden
myötä hankittiin jatkosodan aikana Saksalta konkreettista apua. Sinänsä olisi voinut luulla, että vaik-
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kapa Hermann Göringillä olisi ollut sodan aikana
parempaankin ajateltavaa kuin se, millaisen suurristin hän Suomesta saa. Kunniamerkit olivat työvälineenä myös Suomen idänsuhteissa; Neuvostoliitossahan kunniamerkit olivat korkeassa kurssissa.
Suomen poliittisessa vasemmistossa ei aikanaan lämmetty kunniamerkki-insitituutiolle – Väinö
Tannerkaan ei ottanut koskaan vastaan valtion
kunniamerkkiä. Nykyisin usea lakimies suhtautunee kunniamerkkisateeseen huvittuneesti. Toiselta
puolen moni on nähnyt paljon vaivaa vedotessaan
ritarikuntiin saadakseen arvoaan vastaavan kunniamerkin, ja sille annetaan tunnustuksena yleisesti arvoa. Kunniamerkin saanut lakimies on voinut liikuttua jopa kyyneliin asti, vaikka kyseessä
olisi ollut vaikkapa tuomioistuinrangiin perustuva
palkitseminen.
Ritarikuntien juhlassa keskustelin ritarikuntien
hallitukseen pitkään kuuluneen professori Matti
Klingen kanssa siitä, että kaikki kunniamerkkien
ehdottamiseen oikeutetut tahot eivät ole ottaneet
tehtäväänsä riittävän vakavasti. Tämä on heijastunut vinoutumana kunniamerkkien jaossa. Asiaan
on syytä kiinnittää yleisestikin huomiota.
Viime vuosikymmeninä on korostettu, että kunniamerkki myönnetään keskitason ylittävistä ansioista, ei vain aseman perusteella. Tavallisesti joskaan ei toki aina näin ei kuitenkaan ole asian laita.
Ritarikunnilla on ollut omat sääntönsä virka-aseman
ja virkavuosien, palkittavan iän ja mahdollisen edellisen kunniamerkin vaikutuksesta palkitsemiseen.
Jotkut korkean kunniamerkin saaneet ovat arvuutelleet julkisuudessa kovastikin sitä, mitkä kaikki heidän ansionsa ovat vaikuttaneet palkitsemiseen.
Tällaiseen voidaan vastata realismilla: kunniamerkki
on tullut pelkästään virka-aseman perusteella.
Tuomarit ovat kuuluneet pitkään muun muassa
upseerien ja ulkoasiainhallinnon virkamiesten
kanssa niihin ammattiryhmiin, joille korkeitakin

kunniamerkkejä on ollut jaossa runsaasti. Ritarikuntien
suurmestari Urho Kekkonen kiinnitti vuonna 1971 ritarikuntien kanslerin huomiota korkeimpien oikeuksien
tuomarien ja kenraalien yliedustukseen, niin kuin hän
sanoi, suurristien saajina. Kumpikaan ryhmä ei ollut
suurmestari-presidentin suosiossa ainakaan tuolloin.
Merkittäviä muutoksia jakokäytäntöön ei kuitenkaan
vielä Kekkosen aikana tullut. Radikaali muutos suurristien ja komentajamerkkien jaossa tapahtui 1980luvulla, ja linjaa on kiristetty tuntuvastikin vielä myöhemmin.
Vuosina 1942–1986 sai Suomen Leinojan suurristin
24 oikeusneuvosta, 18 hallintoneuvosta ja 11 hovioikeuden presidenttiä. Määrä oli varsin korkea: 190:stä
SL:n suurristin saajasta oli tuona aikana tuomareita
53. Tämän jälkeen ei ketään näihin ryhmiin kuuluvaa
ole dekoreerattu suurristillä. Viimeisenä sen sai Maarit Saarni-Rytkölä. Korkeimpien oikeuksien presidentit ovat sen sijaan saaneet yhä astetta korkeamman
kunniamerkin, SVR:n suurristin. Oikeuskanslerin kunniamerkkitaso on ollut SL:n suurristi. Sen sai vuonna
1995 EU:n oikeusasiamiehenä Jacob Söderman.
Viimeisimmät muutoin kuin virka-aseman perusteella (SL:n) suurristin saaneet lakimiehet ovat pro-

fessori Erik Castren (1982), kansleri Lars Erik Taxell
(1984), vuorineuvos Casimir Ehrnrooth (1998) ja
ministeri Christoffer Taxell (2009). Ministeri Esko
Rekola sai tätä korkeamman SVR:n suurristin vuonna
1988 ritarikuntien kanslerin ominaisuudessa.
Oikeusneuvosten kunniamerkkitaso näyttää nyttemmin olevan yleisesti Suomen Valkoisen Ruusun
komentajamerkki, jonka saa tiettyjen virkavuosien
jälkeen eli ei välttämättä koskaan. Vuoden 2017 valtiokalenterin mukaan vain yhdellä heistä oli ensimmäisen luokan komentajamerkki. Pudotus aikaisemmasta
tasosta on kohtalainen.
Yliopistoissa toimivat oikeustieteen professorit erityisesti Helsingin yliopistossa ovat aikanaan saaneet hyvin
tavallisesti komentajamerkin virka-aikanaan. Tällä hetkellä vain kaksi oikeustieteellisissä tiedekunnissa toimivaa professoria kantaa komentajamerkkiä ja ylin ritarimerkki SVR R 1 on professoreilla yhä harvinaisempi.
Ajat muuttuvat ja me niiden mukana. Vielä 1980luvulla kuultiin valtiontyönantajan piiristä sellaisiakin
puheenvuoroja, ettei tuomareille oikeastaan tarvitsekaan maksaa hyvää palkkaa, kun heille annetaan
korkeita kunniamerkkejä. Näiden puheiden aika on
monellakin tavalla ohitse.

Uusi jäsenetupalvelu
Lakimiesliiton
jäsenille
Member+ -palvelusta löydät kätevästi Lakimiesliiton omat
jäsenedut sekä kaikille akavalaisille kuuluvat jäsenedut!
Member+ on akavalaisten ammattijärjestöjen yhteinen
jäsenetupalvelu, jonka tarjoaa kaikille akavalaisille pysyviä ja
kausittain vaihtuvia jäsenetuja ja -palveluita.
Läydät palvelusta muun muassa lomailuun, matkailuun ja
majoitukseen liittyviä etuja, terveyden ja hyvinvoinnin
ylläpitoon tarkoitettuja palveluita sekä vakuutuksiin ja
pankkipalveluihin liittyviä etuja.
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206,8 milj. €

Ulkoministeriö on myöntänyt reilu 200 miljoonaa
euroa suomalaisten kansalaisjärjestöjen kehitys
yhteistyöohjelmiin vuosille 2018–2021. Tukea saa
yhteensä 22 kansalaisjärjestöä, joista jokainen on
saanut ulkoministeriön ohjelmatukea aiemminkin.

Kela ei enää
palkkaa lakimiehiä

Oikeusprosesseja
kevennettäneen
Yleisten tuomioistuinten oikeudenkäyntimenettelyjä
halutaan keventää ja tuomioistuinten käsittelyaikoja
lyhentää. Samalla syytetyn velvollisuutta olla läsnä
pääkäsittelyssä halutaan lieventää, ja videoyhteyden
käyttöä pyritään laajentamaan.
Käytännössä keventäminen tarkoittaisi esimerkiksi sitä, että siinä, missä nykyisin käräjäoikeudessa
voidaan käsitellä yhden tuomarin kokoonpanossa
enintään kahden vuoden vankeudella rangaistavat
rikokset, esityksessä yhden tuomarin käsittelyssä
voitaisiin käsitellä teot, joista saa enintään neljä
vuotta vankeutta.
Muutoksilla tavoitellaan oikeusprosessien sujuvoittamista ja antaa tuomioistuimille mahdollisuus
keskittyä ydintehtäviin. Muutosten on tarkoitus tulla
voimaan vuoden 2019 alusta.
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Kela luopuu sukupuolittuneesta lakimiestehtävänimikkeestä, ja jatkossa Kelassa
työskentelevät oikeustieteilijät ovat titteliltään juristeja. Kelan kielenhuoltaja Jenni
Viinikan mukaan Kelan tehtävänä on
palvella yhdenvertaisesti koko kansaa, ja sen
käyttämällä kielellä on erityistä yhteiskunnallista painoarvoa. Nykyaikaisen kielenhuollon
lähtökohtana ei ole termien järjestelmällinen
suomentaminen, joten vierasperäisen juristisanan ei nähdä olevan ongelma.

Vaikka tiedämme, että kansainvälinen rikollisuus verkostoituu uusille aloille, terrorismi
muuttaa muotoaan ja erilaiset luonnon ja ihmisen aiheuttamat katastrofit ovat mahdollisia,
synkistelyyn ei kannata antautua. Tulevaisuuden haasteisiin voi tarttua pelottomasti, sillä
Suomessa on asiansa osaavat viranomaiset, jotka ovat paitsi pitkän oikeusvaltioperinteen
jatkajia myös muutoskykyisiä ja valmiita vastaamaan uuden ajan haasteisiin.
neuvotteleva virkamies kalle kekomäki | sisäministeriön blogissa 22.1.

Suomalaiset ovat
EU-myönteisiä
EU-komission tuoreen Eurobarometrin mukaan kolme neljäsosaa suomalaisista kannattaa euroa. Suomalaiset suhtautuvat
euroon myönteisemmin kuin EU-kansalaiset keskimäärin. Suomalaiset mieltävät EU:n positiivisten käytännön asioiden kautta,
kuten yhteisen rahan ja maiden rajat ylittävän liikkumisen.
Kaksi kolmesta suomalaisesta kannattaa barometrin
mukaan eurooppalaisen tason puolustus- ja turvallisuuspolitiikkaa. EU:n suurimpina ongelmina suomalaiset näkevät terrorismin ja maahanmuuton, mutta EU:n sisäiseen maahanmuuttoon
suomalaiset suhtautuvat myönteisemmin kuin eurooppalaiset
keskimäärin.

Tutkimus: Kuka
on yksilö, mitä on
yksityisyys?
Yksityisyyteen liittyvä sääntely muuttuu tällä
hetkellä nopeasti, ei vähiten teknologian kehittymisen ansiosta. Muutosten myötä loppuvuodesta 2017 käynnistettiin poikkitieteellinen tutkimushanke selvittämään, millaisia taloudellisia,
poliittisia ja moraalisia oletuksia yksilöllisyydestä
vaikuttaa eurooppalaisen lainsäädännön taustalla. Yksityisyyden ja yksilön määritelmät vaikuttavat myös lainsäädännön kehittymiseen, ja sekä
aiheeseen liittyvän käsitteistön käyttö että ylikansallisten tuomioistuinten tulkinnat ovat usein
epäyhtenäisiä.
Projektia johtaa yliopistonlehtori Susanna
Lindroos-Hovinheimo Helsingin yliopiston
oikeustieteellisestä tiedekunnasta. Hanke yhdistää
oikeus- ja sosiaalitieteitä, ja mukana on tutkijoita
ja asiantuntijoita sekä kotimaisista yliopistoista
että maailmalta. Tutkimushanketta voi seurata
verkossa: blogs.helsinki.fi/reconfprivacy.
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Oulu
22.3.2018

Urakoulutus: Häiriintyneen henkilön
kohtaaminen

Kouluttajina

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

JAAKKO KAUPPILA

Ilmoittaudu viimeistään 19.3.2018

Turku
22.3.2018

Urakoulutus: Palvelumuotoilu
juridiikassa

JOHANNA RANTANEN

22.3.2018 klo 16.30–19.30, Radisson Blu Marina, Linnankatu 20, Turku
Mitä on palvelumuotoilu ja mitä se tarkoittaa juridiikassa? Voiko juridisista
palveluista tehdä helposti lähestyttäviä ja käytettäviä, ja voiko juridinen
teksti olla yksinkertaista ja ymmärrettävää? Miksi palvelumuotoilulla on väliä?
Kouluttajana toimii asianajaja, partner, Johanna Rantanen,
Dottir Asianajotomistosta.

Muuta keväällä 2018
Huhtikuu
– Hakuaika kesäkuussa alkavaan
menotorointiohjelmaan 23.4.–13.5.
– Alan vaihtaminen, Tampere
Toukokuu
– Työskentely EU:ssa, Helsinki
– Ajanhallinta, Helsinki
– Perhevapaaverkosto
Kesäkuu
– Oikeuden digitalisaatio, Helsinki
Varaamme mahdollisuuden muutoksiin.
Katso lisätiedot www.lakimiesliitto.fi
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Ilmoittautuminen:
www.lakimiesliitto.fi/tapahtumat
Ilmoittautuessa on mainittava osallistujan
nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja
jäsennumero. Muistathan ilmoittaa ajoissa
mahdollisesta esteestä, jotta varasijalla
oleva pääsee mukaan.
Lisätietoja:
Eero Blåfield
041 458 0021
eero.blafield@lakimiesliitto.fi

MAKSUTON LIITON JÄSENILLE
LAADUKASTA URAKOULUTUSTA JO YLI 10 VUOTTA

Helsinki
26.4.2018

Urakoulutus: Henkilöbrändäys –
keinotekoisen kuoren luontia vai
ammatti-identiteetin esiin tuontia?

26.4.2018 16.30–19.30, Lakimiesliiton Ylähuone, Uudenmaankatu 4–6 B, Helsinki
Tilaisuudessa kuulet Elina Koivumäen oppeja asiantuntijastatuksen vahvistamiseen liittyvistä
onnistumisista ja virheistä. Luvassa on hyvin konkreettinen ilta, jonka jälkeen osallistujalla on
mukanaan käytännön työpakki aidon henkilöbrändin luomiseen ja esiin tuontiin. Koulutus
sopii aina vastavalmistuneesta senioriosaajiin, koskaan ei ole liian myöhäistä ymmärtää omia
vahvuuksia ja oppia, kuinka niitä kannattaa tuoda esiin nykyaikaisin keinoin.
Kouluttajana toimii juristi ja yrittäjä Elina Koivumäki, Lexperience.

Katso webinaarien
nauhoitteita:
www.lakimiesliitto.fi
Palvelut – Koulutukset
ja
webinaarit
Webinaarien katsom
inen
vaatii kirjautumisen
jäsensivuille.

Elina Koivumäki

ETSITKÖ

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

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

TYÖELÄMÄ
Tilander Jore
toiminnanjohtaja
09 8561 0300
041 458 0030
Fanta Moa
lakimies/yksityisen
sektorin työsuhde
neuvonta
09 8561 0338
0400 242 560
Kivelä Petteri
lakimies/julkisen
sektorin työ ja
virkasuhdeneuvonta
09 8561 0345
041 458 0038
Venäläinen Kirsi
neuvottelupäällikkö,
julkinen sektori
09 8561 0328
050 587 3528
Merisalo Pia
assistentti
09 8561 0319
041 458 0025
JÄSENYYS
Rainerma Tommi
johtaja
09 8561 0335
041 458 0040
Halonen Jaana
kehityskoordinaattori
09 8561 0329
041 458 0032

sähköpostit:
etunimi.sukunimi@lakimiesliitto.fi
palvelut@lakimiesliitto.fi
jasenrekisteri@lakimiesliitto.fi
opiskelijat@lakimiesliitto.fi

Parviainen Tuija
assistentti
09 8561 0321
041 458 0039
Niemi Olli
järjestöpäällikkö
09 8561 0311
041 458 0029
OPISKELIJAT

VIESTINTÄ JA
VAIKUTTAMINEN
Laukkanen Janne
johtaja
040 588 1925
Hietanen-Tanskanen Ira
oikeuspoliittinen
asiamies (tuomioistuin
harjoittelussa)

Cederlöf Karin
opiskelijaasiamies
050 494 9780

Mikkonen Juha
toimituspäällikkö
09 8561 0320
041 458 0027

Hälinen Janne
opiskelijaasiamies
044 567 8163

Paju Mia
viestintäasiantuntija
041 458 0031

HENKILÖKOHTAINEN
KEHITTYMINEN

TALOUS JA TOIMISTO

Blåfield Eero
johtaja
041 458 0021
Launonen Tuula
tietohallinto
ja urakoordinaattori
09 8561 0322
041 458 0026
Lehtonen Auli
ura ja tapahtuma
koordinaattori
09 8561 0337
0400 829 029
Rautio Kati
ura ja tapahtuma
koordinaattori
09 8561 0314
041 458 0041

SUOMEN LAKI MIESLIITTO –
FINLANDS JURISTFÖRBUND ry
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www.lakimiesliitto.fi
www.facebook.com/SuomenLakimiesliitto
twitter.com/lakimiesliitto
www.linkedin.com/groups/SuomenLakimiesliitto
AssociationFinnishLawyers3956379

Välimäki Ritva
johtaja
09 8561 0316
041 458 0036
Törni Hannele
johdon assistentti
09 8561 0315
041 458 0037
Valldén Marianne
toimistoassistentti, vaihde
09 8561 0300
041 458 0024

REINBOTH

Melkoisen rennoin rantein kollegat ovat
aikoinaan kirjoittaneet rikosjutuista!
SUSANNA REINBOTH, susanna.reinboth@hs.fi

Aikamatka 1950-luvun
esitutkinta-aineistoon
AIKAMATKANI ALKOI LOKAKUUSSA keskus
rikospoliisin rikosmuseosta. Kyllikki Saaren murhasta
on museossa kolme esinettä: Kyllikin rippikuva, hänen
kengästään löytynyt miesten sukka ja suohaudalla
ollut männyntaimi.
Oppaamme Riitta mainitsi meille, Sanomain toi
mitusosaston jäsenille, että poliisilla oli vahva epäily
Kyllikin surmaajasta, mutta hän on jo kuollut. Huo
masin kysyväni, eikö poliisi ole siinä tapauksessa
harkinnut esitutkintaaineiston julkistamista. Oli
kannattanut olla hiljaa: suuri osa ryhmästämme
oli IltaSanomien toimittajia, siis verisiä kilpailijoita.
Riittaopas piti kysymystä kiinnostavana, muttei
osannut vastata. Asiahan selviää tietopyynnöllä, mietin
– onneksi en sentään ääneen. Niinpä seuraavana päi
vänä lähetin krp:lle tietopyynnön Kyllikki Saaren mur
han esitutkintaaineistosta, koska arvelin sen tulleen
julkisuuslain perusteella julkiseksi.
Vastausta odottaessani minulla oli hyvää aikaa
perehtyä HS:n ja IS:n leikearkistoon. Vanhojen lehti
leikkeiden selaaminen aiheutti nauruntyrskähdyksiä
ja silmien pyörittelyä. Melkoisen rennoin rantein kolle
gat ovat aikoinaan kirjoittaneet rikosjutuista!
Pidätettyjen nimi oli saman tien lehdessä. Ja hei
tähän riitti: pidätykselle ei näköjään 50luvulla ollut
mitään edellytyksiä. Mediakin puhui kuvaavasti tarkis
tus tai harhautuspidätyksistä.
Myöhemmin esitutkintaaineistosta paljastui,
että poliisin ykkösepäilty oli ollut 38vuotias van
hapoika Vihtori. Hänenkin pidätyksensä uutisoitiin
näyttävästi. Samalla kerrottiin pidätetyn taustat ja
arvio syyllisyydestä.
HS kertoi että Vihtori on aivan tavallisen näköinen
mies, jonka esiintymisessä ei ole mitään huomiota
herättävää.

”[Vihtori] tunnetaan Isojoella siivona miehenä,
joka tosin joskus ryyppää, mutta ei ole aiheuttanut
kenellekään koskaan häiriötä”. (Tämä ei muuten
pitänyt paikkaansa; Vihtori oli esitutkinnan mukaan
ahdistellut väkivaltaisesti lukuisia naisia.)
”Yleensä ollaan sitä mieltä, että [Vihtori] on syytön”,
Hesari jatkoi. Lehti muisti myös mainita, että ”kaikki
[Vihtorin] omaiset tunnetaan työteliäiksi ja kunnollisiksi
ihmisiksi”.
Joulukuussa pääsin lukemaan esitutkintaaineistoa,
sillä krp päätti, että se on julkista. Uppouduin kahdek
santoista mapin maailmaan niin totaalisesti, etten aina
malttanut käydä edes lounaalla.
Poliisi oli tehnyt vaikuttavan tarkkaa työtä, toki
senaikaisilla reunaehdoilla. Pikkutarkka asioiden
selvittäminen aiheutti sekin nauruntyrskähdyksiä.
Poliisin epäilyjä Vihtoria kohtaan lisäsi se, että
mies myönsi alustavissa kuulusteluissa ”harjoitta
vansa luonnotonta sukupuolivietin tyydytystä”.
Vihtori kertoi, että hänellä on vaikeuksia päästä
naisten seuraan, koska naiset ”pitivät häntä sen
verran alaarvoisena, etteivät suostuneet olemaan
hänen kanssaan tekemisissä”.
Niinpä Vihtori joutui kuulusteluissa tekemään
yksityiskohtaisesti selkoa masturboinnistaan: missä,
miten ja kuinka usein.
Myös Vihtorin lankomieheltä Arvolta kysyttiin,
mitä hän tietää asiasta.
”Kysyttäessä kuulusteltava kielsi tietävänsä, että
Vihtori olisi harjoittanut luonnotonta sukupuolivietin
tyydytystä, eikä hän tietänyt ketään muutakaan
miestä, jossa olisi ilmennyt siihen viittaavia seikkoja
niillä seuduin.”
Voi Vihtoria! Paikkakunnan ainoa pervo.
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LAKIMIESLIITTO PALVELEE

Mentoroinnilla
intoa ja uusia uria
Mihin urani johtaa? Vaihtaisinko sen suuntaa?
Uskallanko ottaa uuden askeleen? Kuinka pyrkiä
eteenpäin? Näissä kaikissa kysymyksissä auttaa
ja tukee Lakimiesliiton mentorointi.
teksti NINA BJÖRKLUND | kuvat VILLE RINNE

O

ikeustieteen maisteriksi
valmistunut Eeva Tupi
oli palaamassa vanhempainvapaalta töihin, kun hän huomasi
toivovansa mentorointia.
–Jännitin työn ja perhe-elämän
yhteensovittamista ja samalla pohdin,
mihin suuntaan urani veisi. Halusin
päästä keskustelemaan jonkun ulkopuolisen kanssa näistä asioista.
Tupi on valmistunut vuonna 2013 ja
työskennellyt siitä lähtien ihmisoikeusasiantuntijana Kuurojen maailmanliitossa. Hän osallistui Lakimiesliiton järjestämään vuoden mittaiseen juristien
mentorointiohjelmaan vuonna 2017.

Ohjelmat sekä juristiettä opiskelijajäsenille
Lakimiesliitto järjestää mentorointiohjelmia sekä juristi- että opiskelijajäsenille. Ohjelmat starttaavat puolen
vuoden välein ja kestävät aina vuoden verran. Ohjelmassa yhteensovitetaan mentori eli kokeneempi kollega
ja työiältään nuorempi mentoroitava
eli aktori. He tapaavat toisiaan noin
kuukauden välein ja käyvät läpi akto-
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rin työhön liittyviä kysymyksiä sekä
hänen itselleen asettamia tavoitteita.
– Mentorin ja aktorin yhteensovittaminen pyritään tekemään huolella. Yritämme löytää jokaiselle aktorille sopivimman sparrauskumppanin, kertoo
Eero Blåfield Lakimiesliitosta.
Hakijoiden omat lähtökohdat ratkaisevat paljon. Blåfield kertoo, että mentorointiohjelma muokataan aina jokaisen hakijan oman tilanteen ja toiveiden
mukaan.
– Kyseessä on monimuotoinen
ohjelma, joka antaa kullekin aktorille
omanlaistaan sparrausta. Ohjelmat
eivät siis ole niinkään työnhaku- tai
johtajamentorointia, vaan sen sijaan
aktori voi pohtia mitä tahansa työhön
liittyvää asiaa yhdessä mentorin kanssa.
Aktorilla voi olla mielessään tiettyjä
uraansa liittyviä asioita, joihin hän toivoo kommentteja ja kannustusta. Joillakin on edessä työpaikan vaihto. Toinen miettii, mihin suuntaan haluaa
uraansa ylipäätään viedä.
Lakimiesliiton mentorointiohjelmat
ovat tulleet suosituiksi, kyseessä on yksi
Suomen suurimmista mentorointiohjelmista. Eero Blåfield kertoo, että kun

juristien mentorointiohjelma aloitettiin
vuonna 2012, mentorointipareja oli 15,
nyt pareja on mukana kaikkiaan jo 110.

Myös mentori hyötyy
Mentorointiohjelmassa myös mentori
saa paljon itselleen. Näin painottaa jo
kuusi vuotta juristiohjelmassa mentorina toiminut Valtteri Niiranen.
– Sen lisäksi, että pystyn itse jakamaan omaa osaamistani, kokemuksiani ja verkostojani, opin jatkuvasti
itsekin. Nuoret lakimiehet valmistuvat aivan erilaiseen maailmaan kuin
oma ikäluokkani 1990-luvun alussa,
Niiranen kertoo.
Hänen motivaattorinaan toimii
nimenomaan oman kokemuksen jakaminen.
– Koen hyödylliseksi, että pystyn
jakamaan eteenpäin omaa, vuosien
varrella eri tehtävistä ja rooleista kertynyttä tietämystäni ja kokemustani.
Niiranen arvostaa luontevaa ja luotettavaa kohtaamista nuorempien lakimiesten kanssa ja myös heiltä saamiaan
ajatuksia ja näkemyksiä.
– Olen huomannut, että keskusteluiden kautta pystyn myös itse kehit-

Eeva Tupi arvosti
mentoroinnissa erityisesti
sitä, että pystyi keskustelemaan luottamuksellisesti
työasioista oman perheja tuttavapiirin ulkopuolella
olevan henkilön kanssa.
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Valtteri Niiranen on huomannut
mentorina toimiessaan saavansa
myös itse paljon. Keskustelut
aktorin kanssa kasvattavat
tietämystä ja ymmärrystä
kollegojen työstä.

tymään ja kasvattamaan tietämystäni.
On hyvä ymmärtää eri-ikäisiä kollegoja ja heidän maailmaansa huolineen
ja toiveineen.
Valtteri Niiranen työskentelee
Kopioston toimitusjohtajana ja on kirjoittanut useita tietokirjoja. Hänellä on
kokemusta ulkomailla opiskelusta ja
työskentelystä sekä useista eri asiantuntija- ja johtajatehtävistä.
– Uskonkin, että kokemukseni muodostavat aktorille sopivan yhdistelmän
asioita, joihin hän voi peilata omaa
tilannettaan.
Niirasen mielestä mentorointi antaa
hänelle ilman muuta enemmän kuin
ottaa.
– Vaikka itselläni olisi kiireinen
aikataulu, koen, että muutaman tunnin panostus kuukaudessa ei missään
nimessä ole pois itseltäni. Päinvastoin.
Niiranen on kokenut, että aamiaistapaamisen yhteydessä käydyt kes-
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kustelut ja joskus taas yhteinen lounas
aktorin kanssa toimivat hyvin ja vievät
kohti yhteistä tavoitetta.

Kohti tavoitteita
Mitä mentorointi on käytännössä?
Avointa keskustelua konkreettisiin
urakysymyksiin ja ajanhallintaan liittyen. Näin kertoo viime vuonna juristiohjelmassa mentorina toiminut Päivi
Hautamäki. Hänelle ja aktorille syntyi
luottamuksellinen keskustelusuhde heti
ensimmäisestä tapaamisesta lähtien.
– Oli antoisaa olla aktorille tukena.
Sain seurata vuoden ajan tapahtumien
kehitystä ja iloitsin hänen palautteestaan, että tapaamisemme olivat hänelle
arvokkaita ja hyödyllisiä.
Hautamäki tapasi aktoriaan kerran
kuukaudessa hieman yli vuoden ajan.
– Tapasimme lopuksi vielä yhden
kerran, kun mentoroitavani oli juuri
vaihtanut työpaikkaa ja saanut vastuul-

lisemman roolin. Näin hän sai vielä
keskustella siitä asiasta, jota olimme
yhdessä pohjustaneet.
Päivi Hautamäki korostaakin, että
keskusteluja ei kannata lopettaa kesken vuotta, vaikka aktorin alussa esittämä tavoite olisikin saavutettu tai se ei
olisi enää muulla tavoin ajankohtainen.
– Mentorointitapaamisissa voi ja kannattaa keskustella mistä tahansa työhön
tai opintoihin liittyvästä asiasta, ja uusia
tavoitteita voi miettiä pitkin vuotta. Ne
voivat olla ihan tavalliseen arkeenkin
liittyviä, Hautamäki kannustaa.
Ennen ryhtymistään mentoriksi
Päivi Hautamäki oli juuri toteuttanut
oman ison uravalintansa jäämällä pois
General Counsel -tehtävistä ja ryhtynyt yrittäjäksi.
– Sertifioiduin mentoroinnin aikana
business coachiksi ja koin, että mentorointi sopi hyvin uuteen rooliini johdon ja asiantuntijoiden valmentajana.

Huomasin myös, milloin pystyin auttamaan enemmän valmentavalla otteella
kuin kertomalla omista ratkaisuistani
tai mielipiteistäni, Hautamäki pohtii.

Oma tilanne edellä
Valtteri Niiranen ja Päivi Hautamäki
suosittelevat molemmat mentorointiohjelmaa niin lakimiehille kuin opiskelijoille. He korostavat kuitenkin, että
aktori tekee omat uravalintansa, mentori antaa siihen vain työkaluja.
– Aktorin tulee muistaa konkreettisissa päätöksentekotilanteissa, että
tilanteet eivät ole koskaan samanlaisia
ja mentorin aikoinaan tekemä päätös
ei välttämättä sovi omaan tilanteeseen,
Päivi Hautamäki sanoo.
Hautamäen mielestä mentorin
onkin joskus parempi esittää lisäkysymyksiä kuin antaa suoria vastauksia.
– Parhaan hyödyn ohjelmasta saa,
jos puolin ja toisin sitoutuu siihen ja
valmistelee tapaamiset miettimällä
aiempia keskusteluja sekä aktorin
tilanteeseen sopivia aiheita.

Jatkuvaa muutosta
Tämän päivän juristit työskentelevät
jatkuvan muutoksen alla. Tässä mentorointiohjelma voi olla avuksi.

Päivi Hautamäen mielestä
mentorin on hyvä muistaa
esittää aktorille lisä
kysymyksiä eikä antaa
pelkkiä suoria vastauksia.

Valtteri Niiranen sanoo, että hänellä
on mentorina kaksi asiaa, joita haluaa
korostaa.
– Vaikka en anna varsinaisia ohjeita
aktorille, muistutan erikoistumisen tärkeydestä. Olisi hyvä, jos aktori löytäisi
itselleen oikean juridiikan alan. Sellaisen, jossa hän kokee olevansa hyvä.
Toisaalta työelämässä tapahtuu koko
ajan muutoksia ja harvalla on näköpiirissä yksi ainoa työpolku eläkeikään
saakka. Tämän vuoksi jatkuva kouluttautuminen ja uuden oppiminen on
tärkeää. Jos tätä ajattelua pystyn siirtämään eteenpäin, olen tyytyväinen.
Mentoroinnin hyödystä muuttuvassa
maailmassa iloitsee myös Eeva Tupi.
– Sain aktorina uusia näkökulmia
tarkastella asioita ja kehitettyä omaa
ajatustapaani.
Tupi on tyytyväinen myös verkostoitumisen hyötyihin ja mentoroinnin
tuloksena kasvaneeseen itsevarmuuteen ja rohkeuteen.
– Nopeatempoisessa ja jatkuvasti
muuttuvassa työelämässä on välillä hyvä
pysähtyä arvioimaan, onko siinä tilanteessa, missä haluaa olla ja mitä aikoo
tehdä seuraavaksi, Tupi muistuttaa.
Erityisen arvokkaaksi hän kokee sen,
että on saanut keskustella työasioista

luottamuksellisesti sellaisen henkilön
kanssa, joka ei ole perheenjäsen tai
entuudestaan tuttu omasta lähipiiristä.
– Keskustelut ovat avanneet silmiäni
ja olen saanut uudenlaisia ehdotuksia
ja näkökulmia. Sellaisiakin, joita en itse
osannut lainkaan odottaa.

Kiinnostuitko
mentoroinnista?
Mentorointi on kahden henkilön
välinen luottamuksellinen prosessi,
jossa kokeneempi kollega eli mentori ja työiältään nuorempi mentoroitava eli aktori tapaavat säännöllisesti
tietyn ajan. Aktori voi tapaamisissa
pohtia työhönsä ja uraansa liittyviä
kysymyksiä, mentori taas kuuntelee,
neuvoo ja kannustaa.
Lakimiesliitto on järjestänyt juristimentorointiohjelmaa vuodesta 2012
ja opiskelijamentorointiohjelmaa vuodesta 2014 lähtien. Ohjelmat kestävät
vuoden verran ja tapaamisia on kuukauden välein.
Liitto antaa osallistujille tukea ja
ohjeistusta. Ohjelma alkaa kick off
-tilaisuudella, ja vuoden aikana järjestetään myös välitapaaminen sekä
ohjelman päättävä tilaisuus. Uudet
ohjelmat alkavat puolen vuoden
välein.

HAKUAJAT
MENTOROITAVAKSI
SEURAAVIIN OHJELMIIN:
Juristimentorointi 23.4.–13.5.2018
Opiskelijamentorointi 1.–26.8.2018
Mentoriksi voi hakeutua jatkuvasti
Lakimiesliiton nettisivujen kautta.
Lue lisää: www.lakimiesliitto.fi
Lähde: Lakimiesliitto
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teksti MATTI KOSKINEN | kuvat VESA TYNI

Juridiikan ja
politiikan
risteyksessä
Ministeriöiden virkamiehet kirjoittavat uusia lakeja hallituksen
poliittisessa ohjauksessa. Keskustan ministeriryhmän poliittinen
valtiosihteeri Jari Partanen on kohta kolmen vuoden ajan
johtanut hallituksen norminpurun toteutumista.

K

un pääministeri Juha Sipilän hallitus vuonna 2015
aloitti kansalliset ”norminpurkutalkoot”, nimitettiin
juristi Jari Partanen poliittiseksi valtiosihteeriksi ja hanketta koordinoivan toimeenpanoryhmän puheenjohtajaksi. Hallituspuolueiden yhteinen
näkemys oli, että Suomessa erilaiset
vanhentuneet säädökset ja jäykkyydet
vaikeuttavat talouden uusiutumista.
Lähes kolme vuotta myöhemmin
voidaan jo kysyä, kuinka pitkälle norminpurku on edennyt?
– Yksittäisiä muutoksia koskien
en lähde numeropeliin. Toki voidaan
sanoa, että näin ja näin monta normia
on purettu ja lakia uudistettu, mutta
yhtä lailla hallitus on antanut merkittävän määrän uutta lainsäädäntöä,
Partanen sanoo työhuoneessaan liikenne- ja viestintäministeriössä.
– Esimerkiksi liikennelainsäädännön uudistuksessa useita vanhentuneita säädöksiä kumottiin samalla, kun
hallinnonalan keskeistä lainsäädäntöä uudistettiin. Samoin maakunta-
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ja sote-uudistukseen liittyy luonnollisesti valtavasti uutta lainsäädäntöä,
hän jatkaa.
– Norminpurun sijaan puhun mieluummin säädösten sujuvoittamisesta
ja paremmasta sääntelystä. Olennaista
tässä työssä on se, että valta ja vastuu
on aina kussakin vastuuministeriössä
ja että hyvää lainvalmistelua noudatetaan. Työtä on tehty määrätietoisesti ja
hallitusohjelman linjausten mukaan,
Partanen sanoo.

Juristina
puoluepolitiikassa
Kun norminpurku alkoi, oli tilannekuva synkeä: Suomen talous oli kyntänyt syvällä pitkään ja työttömyys
oli nousussa. Nyt näyttää jo valoisammalta: talous kasvaa ja vienti on
hyvässä vedossa.
– Kaikki ei varmasti ole yksin hallituksen ansiota, mutta olen vakuuttunut
että olemme tehneet ratkaisuja, jotka
tukevat myönteistä talous- ja työllisyyskehitystä, Partanen sanoo.
Hän onkin keskustapuolueen mies.

Partanen on tehnyt kaksikymmentä
vuotta uraa politiikan erilaisissa taustatehtävissä, juridiikan ja puoluepolitiikan risteyksessä. Ennen nykyistä
valtiosihteerin pestiään hän työskenteli keskustan eduskuntaryhmän pääsihteerinä ja sitä ennen muun muassa
erityisavustajana Vanhasen hallituksen
puolustus- ja ympäristöministeriöissä.
Nykyisessä roolissaan poliittisena
valtiosihteerinä hän on tärkeä välikappale lainvalmistelussa ministeriöiden
virkamieskunnan ja valtioneuvoston
kesken. Hän istuu myös varapuheenjohtajana oikeusministeriön asettamassa lainvalmistelun kehittämisen
yhteistyöryhmässä.

Lainvalmistelussa
on haasteita
Lainvalmistelusta ja sen tasosta on
puhuttu tällä vaalikaudella paljon. Noin
vuosi sitten hallitus sai moitteita muun
muassa lakiesitysten kiireellisestä valmistelusta, puutteellisista vaikutusarvioinneista ja turhankin vahvasta
poliittisesta ohjauksesta. Pääminis-

Norminpurun sijaan Jari
Partanen puhuu säädösten
sujuvoittamisesta ja
paremmasta sääntelystä.
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teri joutui vastaamaan oikeuskanslerin moitteisiin lakiesitysten perustuslaillisista ongelmista.
Partanen toivottaa tervetulleeksi
julkisen keskustelun lainvalmistelun
tasosta. Samalla hän huomauttaa, että
istuva hallitus perustaa toimintansa
strategiseen hallitusohjelmaan. Tarkkaan kirjatun toimintaohjelman sijaan
se käsittää suuren vision ja koko vaalikauden tavoitteet. Hallitus on pyrkinyt saamaan aikaan paljon ja rivakasti,
mikä on saattanut näkyä valmistelun
ongelmina.
– Totta kai väärinarvioita ja virheitäkin on tietyin osin tehty. Lopputulos on olennaista. Ei tämä hallitus ole
ainoa, joka tällaisia valmisteluun liittyviä vaikeuksia on kohdannut, enkä
pidä sitä mitenkään vaarallisena.
Lait valmistellaan ministeriöissä valtioneuvoston poliittisen ohjauksen alla,
mutta kumpikaan ei toimi tyhjiössä,
Partanen muistuttaa. Hyvä lainsäädäntö syntyy virkamiesvalmistelun
virkavastuun pohjalta. Toimiva ja
ajanmukainen lainsäädäntö on hänen
mukaansa olennaista Suomen menestyksen kannalta, mutta samalla lainsäädäntö on tärkeä yhteiskunnallisen
vallankäytön väline, jota kukin hallitus vuorollaan käyttää.
– Jos esimerkiksi ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen tekee asumisen ja rakentamisen osalta uusia linjauksia, hän kantaa siitä vastuun ja
vie sen eduskunnan valiokunta- ja
täysistuntokäsittelyyn. Esityksen eteneminen on suoraan kytköksissä
hyvään virkamiesvalmisteluun, tarkkaan taustatyöhön ja hyvään vaikutusarviointiin.

Valmistelu ja
arviointi kehittyvät
Vaikutusarvioinnin kehittämiseksi tällä
vaalikaudella käynnistyi viimein lainsäädännön arviointineuvosto, joka tekee
eräänlaista meta-arviointia. Yhdeksästä
eri alojen, kuten talous- ja oikeustieteen,
asiantuntijoista koostuva neuvosto on
itsenäinen ja riippumaton elin. Sen teh-
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”Ihailen
lainvalmistelua
ministeriöissä.
Se on kellosepän tarkkaa
työtä.”

KUKA
JARI PARTANEN
• Syntynyt Iisalmessa 1966.
• Oikeustieteen maisteri
Lapin yliopistosta.
• Työskentelee keskustan
ministeriryhmän poliittisena
valtiosihteerinä.
• Säädösten sujuvoittamisen
kärkihankkeen toimeenpanoryhmän puheenjohtaja.
• Oikeusministeriön
asettaman Lainvalmistelun
kehittämisen yhteistyöryhmän
varapuheenjohtaja.
• Aikaisemmin työskennellyt
eduskunnassa keskustan
eduskuntaryhmän
pääsihteerinä, ympäristöja puolustusministerien
erityisavustajana, eduskunnan
puhemiehen erityisavustajana
sekä keskustan eduskuntaryhmän lainsäädäntösihteerinä.
• Harrastaa jalkapalloa ja kuuluu
Laajasalon palloseuran sekä
Laajasalon jakapallonurmi
-kenttäyhtiön hallituksiin.

tävä on arvioida valikoimiensa lakiesitysten kohdalla, miten ministeriön vaikutusarvio on onnistunut.
– Se on tavallaan peili hallitukselle
ja valmisteluvastuussa oleville ministeriölle ja tärkeä osa modernia lainvalmistelua, Partanen sanoo.
Jatkossa Partanen kehittäisi lainvalmistelua ja lakiesitysten vaikutusarviointia edelleen selvittämällä,
miten taloudellisten ja muiden lainvalmistelussa harkittujen vaikutusten jälkiarviointia voidaan parantaa.
Mitä esimerkiksi kauppojen aukiolon
vapauttaminen merkitsi isoille liikkeille ja pienille kaupoille, mitä se merkitsi työntekijöille ja asiakkaille?
Ministeriöiden juridista osaamista
Partanen kehuu.
– Ihaillen seuraan lainvalmistelua eri
ministeriöissä. Lainvalmistelutyö on
kellosepän tarkkaa työtä. Yhden rattaan muutos vaikuttaa seuraavaan ja
taas seuraavaan.

Jalkapallo vei eduskuntaan
Itse Partanen ei ole kokenut kutsumusta virkamieskuntaan, vaan hän on
viihtynyt politiikan parissa.
Partanen opiskeli aikoinaan lakia
Lapin yliopistossa, mutta eniten häntä
kiinnosti yhteiskunnallisen päätöksenteon ja juridiikan kietoutuminen
yhteen: se, miten lainsäädäntö syntyy
kansanvaltaisessa päätöksentekojärjestelmässä.
Urakehitystä selittää osaltaan myös
jalkapallo.
– Pienestä pitäen olen pelannut. Suuria en ole saavuttanut, mustelmia kylläkin, Partanen vitsailee.
Entinen iisalmelaisen PK-37-seuran
junioripelaaja tapasi Rovaniemen opiskeluaikoinaan kentällä tulevan kansanedustajan ja europarlamenttiedustajan
Hannu Takkulan. Toinen kontakti
politiikkaan oli kotikaupungin vanha
naapuri Seppo Kääriäinen.
– Olin opintojen loppusuoralla, kun
kansanedustaja-avustajajärjestelmä syntyi. Takkula ja Kääriäinen eduskunnassa
olivat puhuneet, että pitäisikö tuota

Jari Partanen on
viihtynyt politiikan
parissa opintojensa
loppuvaiheista alkaen.

”Arvioin itseäni
työn tulosten
kautta enkä sen
kautta, näkyykö
nimeni jossain
vai ei.”

Jaria pyytää töihin eduskuntaan. Jos ei
muuta saada aikaan, niin tekee ainakin
gradunsa loppuun eduskunnan kirjastoa hyödyntäen, Partanen kertoo.
– Heidän pyyntöönsä vastasin
myöntävästi ja sillä tiellä olen edelleen.
Jalkapallo on yhä tärkeä osa Partasen elämää. Hän on mukana Laajasalon palloseuran sekä Laajasalon
tekonurmen omistavan kenttäyhtiön
hallituksissa. Hän pelaa yhä aktivisesti
ikämiesjoukkueessa vanhalla pelipaikallaan vasempana laitapuolustajana.
– Vasen pakki ei suuria sankaritekoja yleensä tee, hän vitsailee.

Toimivalta on kiinni
luottamuksesta
Kuten pallokentällä, Partanen on urallaankin viihtynyt taustatehtävissä,
poissa parrasvaloista. Hän kehuu suu-

rella kunnioituksella entisiä ja nykyisiä esimiehiää, poliitikkoja, joiden
työ tapahtuu julkisuudessa. Hänen
oma asemansa ei perustu suoraan
kansanvaltaiseen valitaan, mikä
ohjaa työntekoa päivittäin.
– Valtiosihteerille kuuluva toimivalta on välillinen. Se on täysin
sidoksissa ministerin luottamukseen, ja sen varassa toimin. Se pitää
minut myös taustalla. Toiseksi tämä
tehtävä on tilapäinen. Olen tässä niin
pitkään kuin ministerillä on luottamusta minuun ja eduskunnalla on
luottamusta hallitukseen, Partanen
sanoo.
– Nämä kaksi tekijää ovat mielessäni joka päivä, ja työn tulosten
kautta arvioin itseäni. En sen kautta,
näkyykö nimeni jossain vai ei.

Lakimiesliiton hallitus. Vasemmalta lukien opiskelijajäsen Ville Laakso, hallituksen pj. Antero Rytkölä, hallituksen jäsenet Antti Sorjonen,
Paula Virrankoski, Anna Pitkänen, Katriina Vierula, Pekka Liesivuori, Jesse Viljanen, Martti Häkkänen sekä liiton pj. Asko Nurmi.

Oikeus ja kohtuus
voimatekijänä
Lakimiesliiton hallitus sai kolme
uutta jäsentä. Miltä näyttää
vuosi 2018 uusien jäsenten silmin.

S

uomen Lakimiesliiton valtuuskunta valitsi 27.
marraskuuta pidetyssä syyskokouksessaan
kolme uutta hallituksen jäsentä. Uudet jäsenet
liiton hallituksessa ovat käräjätuomari Paula
Virrankoski, KTM Martti Häkkänen sekä asessori
Anna Pitkänen. Kaksivuotiskauden aloittaneet tuoreet
jäsenet kertovat näkemyksistään ja muistoistaan liitosta
sekä heille tärkeistä asioista liiton toiminnassa.
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1. Mikä on liiton
tunnuslauseen ”Oikeus ja
kohtuus” merkitys sinulle?
2. Mitkä kolme asiaa koet
tärkeimmäksi liiton toiminnassa
vuonna 2018?
3. Kerro Lakimiesliittoon
liittyvä muisto tai tapahtuma
siltä ajalta, kun olet ollut
liiton jäsenenä?

teksti LAKIMIESLIITTO | kuvat SAMI HEISKANEN JA OTAVAMEDIA OMA

Anna Pitkänen

Paula Virrankoski

1

Oikeus ja kohtuus merkitsee minulle kaiken
yhteiskunnallisen toiminnan perustaa, olemassaolon
syytä – se on se missio, johon kaikessa päätöksenteossa
pitäisi pyrkiä. Työelämässä käräjätuomarina oikeus ja
kohtuus merkitsee minulle ennen kaikkea korkealaatuista
oikeudenhoitoa ja oikeusturvan tarjoamista. Käytännössä
tämä tarkoittaa kohdallani hyvin perusteltuja ratkaisuja
ja asiakkaan puolella olemista, inhimillisten näkökohtien
huomioon ottamista kaikessa ratkaisutoiminnassa.
Henkilökohtaisesti se merkitsee minulle myös paljon,
oikeudenmukaisuus on minulle arvona korostuneen
tärkeä. Minun on vaikea hyväksyä epäoikeudenmukaiseksi
kokemaani kohtelua tai ratkaisuja.

2

Lakimiesliitto on vakavasti otettu aktiivinen
ja aloitteellinen toimija oikeuspoliittisessa
vaikuttamisessa, mikä näkyy mielestäni erityisesti siinä,
että liiton vuonna 2014 julkaistun oikeusturvaohjelman
tavoitteista suurin osa on käytännössä jo toteutunut tai
lähitulevaisuudessa toteutumassa. Koen tärkeänä, että
liitto jatkaa pyrkimyksiään parantaa säädösvalmistelua
ja sitä kautta lainsäädännön laadullista tasoa. Pienillä
resursseilla ja kiireellä valmisteltu lainsäädäntö näkyy
valitettavasti liian usein käräjätuomarin käytännön työssä.
Lakimiesliitolla on tärkeä tehtävä toimia keskustelun ja
ajatusten herättäjänä. Olen ylpeä siitä, että liitto on ottanut
voimakkaasti kantaa #meetoo-keskusteluun. Lakimiesliiton
seksuaalisesta häirinnästä toteuttama kysely on
paljastanut, kuinka valitettavan yleistä seksuaalinen häirintä
on myös lakimiesten keskuudessa vielä 2010-luvullakin.
Muutos on enemmän kuin tervetullut. Koen tärkeänä,
että liitto jatkaa työtään ennakkoluulottomien ratkaisujen
esittäjänä. Maailma ei ole pelkkää mustaa ja valkoista, vaan
harmaan eri sävyjen kirjo on valtava. Liitto voisi korostaa
vielä enemmän rooliaan sovittelutoiminnassa ja profiloitua
vaihtoehtoisten ratkaisumallien esille tuojana.

1

Mielestäni tunnuslause ”Oikeus ja kohtuus”
kuvaa lakimiesammatin ja työn keskeisiä
arvoja. Toimiessani tuomarina teen ratkaisuja
oikeudenmukaisuuden ja kohtuullisuuden perusteella.
Oikeus ja kohtuus ovat osa lakimiehen työtä joka päivä.
Nämä arvot liitetään vahvasti lakimiesidentiteettiin, ja
niiden perusteella henkilöt valikoituvat ja hakeutuvat
lakimiehiksi.

2

Vuonna 2018 Lakimiesliiton tehtävänä on tarjota
jäsenille parasta edunvalvontaa ja olla tehokkaana
apuna työelämän kysymyksissä. Edunvalvonta on
tärkeä osa liiton toimintaa, ja sillä on merkitystä laajalle
jäsenkunnalle. Toisaalta nykyisessä työelämässä tilanteet
voivat vaihtua useita kertoja uran aikana ja tästä syystä
jäsenelle on tärkeätä antaa kuva siitä, että Lakimiesliiton
puoleen voi kääntyä ja liitosta saa aina tukea, olipa
työelämän kysymys mikä vain. Molemmat edellä mainitut
ovat olleet keskeisessä roolissa liiton toiminnassa. Näin
tulee olla vastaisuudessakin, jotta liitosta syntyy ja jää
kuva jäsentensä puolia pitävänä, jäseniä tukevana ja
auttavana järjestönä.

3

Minulle on jäänyt mieleen Lakimiesliiton
ylähuoneella järjestetty vastavalmistuneiden
tilaisuus, johon osallistuin. Liitto tervehti ja osoitti minut
tervetulleeksi, se oli mukava huomionosoitus. Tilaisuus
oli osa valmistumista ja valmistujaispäivää. Jäi tunne,
että olen siirtynyt lakimiesten joukkoon. Tilaisuus kokosi
mukavasti ihmisiä vielä yhteen, ja minulle jäi myös tältä
osin lämmin muisto valmistujaispäivästä.

3

Minulla on vahvat tunnemuistot Lakimiesliiton
opiskelijajäsenyydestä. Nuoresta opiskelijasta
tuntui hienolta ja arvokkaalta saada kuulua jo opiskelijana
Lakimiesliittoon. Edelleen ilahdun joka kerta, kun
Lakimiesuutiset löytyvät postilaatikostani – luen lehden
aina huolella etusivusta takasivuun asti.
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Hallituksen
muut jäsenet
Antero Rytkölä
apulaispoliisipäällikkö
Lakimiesliiton hallituksen
puheenjohtaja vuodesta 2017.

Martti Häkkänen

1

Minulle se tarkoittaa terveen lautamiesjärjen
korostamista ja sitä, että lakeja luetaan
ihmisen perustavaa laatua olevien oikeuksien
valossa. Ja inhimillistä arvostelukykyä pelkän
kirjaviisauden sijaan.

2

Suomessa lakimieheksi tullaan
tietyn yliopistokoulutuksen kautta.
Koulutusjärjestelmässämme on viime aikoina
tapahtunut merkittäviä muutoksia, jotka
ovat nostaneet esiin kysymyksen siitä, kuka
ja millainen on tulevaisuudessa lakimies
ja miten sellaiseksi tullaan. Lakimiesliiton
tulee olla aktiivisesti mukana tässä
yhteiskunnallisesti ja lakimieskunnan kannalta
ratkaisevassa keskustelussa. Kyse on myös
lakimiesidentiteetistä. Vastaavaa keskustelua
käydään lääkäreiden ja opettajien osalta.
Pidän kaikkiaan erittäin tärkeänä jatkuvaa ja
määrätietoista lakimieskunnan edunvalvontaa
kaikilla liiton osa-alueilla. Liiton tulee osallistua
myös yhteiskunnalliseen keskusteluun oikeudellisesta näkökulmasta tiettyjen ajankohtaisten
kysymysten, kuten oikeusvaltion, uuden teknologian, kaupungistumisen ja yritystoiminnan
sääntelyn osalta.

3

Jäsenenä olen ollut opiskeluajoista
lähtien, ja muistoja olisi monia. Erityisesti
Lakimiespäivät ovat jääneet mieleen. Näissä
konkreettisesti tulee esille se, kuinka monilla
aloilla ja tehtävissä lakimiehet toimivatkaan.

Ville Laakso
oik. yo.
Lakimiesliiton hallituksen
opiskelijaedustaja.

Pekka Liesivuori
OTK, vanhempi
oikeuskanslerinsihteeri
Osallistunut liiton toimintaan
aktiivisesti vuosituhannen vaihteesta
lähtien ja kuulunut hallitukseen
useita vuosia.

Antti Sorjonen
asianajaja, hallituksen
varapuheenjohtaja
Lakimiesliiton jäsen 80-luvulta
saakka. Toiminut liiton hallituksessa
useamman kerran.

Katriina Vierula
kassanjohtaja
Lakimiesliiton yksityissektorin
valiokunnan puheenjohtaja.

Jesse Viljanen
associate
Liiton opiskelijavaliokunnan
puheenjohtaja.
Lakimiesliiton puheenjohtajana toimii
hovioikeudenlaamanni Asko Nurmi
ja varapuheenjohtajana professori
Tuula Linna.
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Kuva TOMMI TUOMI

Sakari Sippola in memoriam
Hallintoneuvos Sakari Sippola kuoli 6.2.2018 Helsingissä.
Hän oli syntynyt 28.5.1925 Kauhavalla. Sippola eli pitkän ja
rikkaan elämän. Hän pysyi korkeaan ikään asti fyysisesti ja
henkisesti hyväkuntoisena. Hänen terveydentilansa heikkeni
vasta viimeisinä kuukausina.
Lapsuus- ja nuoruusvuodet Kauhavalla löivät leimansa
Sakari Sippolaan. Hän oli pohjalaiseen tapaan asioistaan huolehtiva, rehti, työteliäs ja huumorintajuinen. Sippola kuului ikäluokkaan, jonka tehtävänä oli nuorena jättää sivuun
koulukirjat ja tarttua aseeseen isänmaan puolustamisessa.
Sippola oli torjumassa suurhyökkäystä Karjalan kannaksella
kesällä 1944. Hän oli aktiivinen sotaveteraanitoiminnassa
muun muassa Suomen Sotaveteraaniliiton valtuuston puheenjohtajana.
Sodan jälkeen Sippola suoritti ylioppilastutkinnon ja aloitti
virkauransa. Kun se päättyi vuonna 1995, Sippolalle oli kertynyt 51 valtion eläkkeeseen oikeuttavaa palvelusvuotta. Sippola toimi VR:n junanlähettäjänä 20 rautatieasemalla, suoritti työn ohella alemman oikeustutkinnon 1952 ja valmistui
lainopin kandidaatiksi 1956. Sippolan omin sanoin matka
rautatietä pitkin KHO:een oli käynnissä. Sippola toimi lakimiestehtävissä Rautatiehallituksessa, kunnes siirtyi kymmeneksi vuodeksi valtiovarainministeriön palkkaosastolle 1963.
Sippola oli jo edellisessä tehtävässään perehtynyt virkamiesoikeuteen, virka- ja työsuhdeasioihin sekä työaikalainsäädäntöön. Ministeriössä Sippolasta kehittyi valtiotyönantajan edustajana taitava ja asiansa osaava virkamies, joka nautti
niin järjestöjen kuin ministerien arvostusta. Vuonna 1973
Sippola siirtyi ylimääräiseksi hallintoneuvokseksi KHO:een.
Nimitys vakinaiseksi hallintoneuvokseksi tuli kolme vuotta

myöhemmin. Tässäkin tapauksessa siirtyminen oli varsin
luonteva: tehtävä oli synnyttänyt toisen. KHO:ssakin Sippola
omaksui nopeasti talon tavat ja tuli tunnetuksi hyvänä kollegana, oikeamielisenä ja nuorempia kannustavana tuomarina.
Lakimiesliitossa tiedettiin Sippolan ansiot ja asiantuntemus työmarkkina-asioissa. Olin nuorena hallituksen jäsenenä kuulolla, kun hallituksen tyvipäässä käytiin 1970-luvun
lopulla keskustelua Sippolan vetämisestä liiton luottamustehtäviin. Tämä hanke toteutuikin liiton onneksi täysimääräisesti.
Sippola oli liiton hallituksen jäsen 1981–1986, hallituksen
puheenjohtaja 1987–1988 ja liiton puheenjohtaja 1989–1994.
Sippola merkitsi paljon Lakimiesliitolle ja Lakimiesliitto
Sippolalle. Hän paneutui asioihin vakavasti. Hän toi toimintaan tehoa ja tuloksellisuutta, ei vain edunvalvontakysymyksiin, mikä johti liiton painoarvon lisääntymisen akavalaisessa
kentässä. Tiedettiin, että kokemuksensa myötä kovakaan järjestöpolitiikka ei oudoksuttanut Sippolaa.
Liitossa Sippola oli arvostettu ja pidetty puheenjohtaja.
Tästä kertoo sekin, että yksi liiton kokoushuoneista sai nimen
Sakari ja valtakunnallinen opiskelijatapahtuma on nimeltään
Sakke-tapahtuma. Puheenjohtajana Sakari oli viisas keskustelija ja hyvä neuvottelija. Hän piti mielellään yhteyttä liiton
toimihenkilöihin ja osallistui aktiivisesti liiton tapahtumiin.
Hän oli liiton isähahmo vielä ryhtyessään 1997 liiton senioritoimikunnan puheenjohtajaksi. Tästä tehtävässä hän ei luopunut eikä hänen haluttu luopuvan: Sakari oli viimeiseen hengenvetoon asti liiton mies.
Heikki Halila
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K. J. Ståhlberg -mitali
tasavallan presidentti
Sauli Niinistölle
K. J. Ståhlberg -mitali on Lakimiesliiton merkittävin
kunnianosoitus ansioituneelle juristille.

K. J. Ståhlberg-mitalin luovuttivat Lakimiesliiton puheenjohtaja, hovioikeudenlaamanni Asko Nurmi
(oik.), hallituksen puheenjohtaja, apulaispoliisipäällikkö Antero Rytkölä ja toiminnanjohtaja
Jore Tilander. Liiton varapuheenjohtaja, professori Tuula Linna oli estynyt pääsemästä tilaisuuteen.
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teksti LAKIMIESLIITTO | kuva JAN BRUNBERG/TASAVALLAN PRESIDENTIN KANSLIA
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Mitalin ovat tähän mennessä
saaneet professori Matti Ylöstalo,
KHO:n presidentti Antti Suviranta,
oikeusneuvos Pirkko-Liisa Haarmann, oikeustieteen tohtori Raimo
Pekkanen, professori Edward
Andersson, professori Aulis Aarnio,
kansliapäällikkö Kirsti Rissanen,
oikeusneuvos Juhani Wirilander,
professori Erkki Havansi, oikeusneuvos Gustaf Möller, kansleri,
professori Leena Kartio, professori
Mikael Hidén, professori Heikki
Halila, ministeri Lauri Tarasti sekä
KKO:n presidentti Pauliine Koskelo.

Mitalin on suunnitellut kuvanveistäjä
Toivo A. Jaatinen. Mitalin toisella
puolella on Ståhlbergin figuuri ja
hänen nimensä. Toisella puolella on
neljä henkilöhahmoa, jotka kuvaavat
lakimiesten työskentelyä ihmisen
ja inhimillisyyden hyväksi. Ståhlberg
oli vuonna 1944 perustetun Lakimiesliiton ensimmäinen kunniajäsen
yhdessä J. K. Paasikiven kanssa.

Lakimiesliiton puheenjohtaja
Asko Nurmen puhe mitalin
luovutustilaisuudessa.
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teksti TUOMAS LEHTONEN | kuvitus ESSI KUULA

Turvapaikanhakijoiden
oikeusapu hiertää
Turvapaikanhakijoiden oikeusapuun vuonna 2016 tehdyt muutokset
herättävät kritiikkiä. Hakija ei voi enää valita avustajaansa vapaasti
ja asiakohtaiseksi muutetut palkkiot eivät yleensä kata tehtyä
työmäärää. Faktatietoa oikeusapulainsäädännön muutosten
seurauksista saadaan aikaisintaan vuoden loppupuolella.

V

uonna 2015 maahanmuuttovirasto (Migri) otti
vastaan yli 32 000 turvapaikkahakemusta. Ero
aiempiin vuosiin oli raju, sillä 1990-luvulta
lähtien hakemusten määrä oli pysytellyt
1 000–4 000 kappaleessa. Migrin ohella hakijoiden suuri määrä oli haaste myös oikeusavulle. Suurin osa
turvapaikanhakijoista ei saanut oikeudellista neuvontaa eikä
oikeusapua ennen maahanmuuttoviraston päätöstä.
Valtioneuvosto pyrki keventämään turvapaikkajärjestelmän kuormitusta uudistamalla sekä oikeusapu- että ulkomaalaislainsäädäntöä. Eduskunta hyväksyi lakeihin ja asetuksiin tehdyt uudistukset syksyllä 2016 kiireellä ja saatettiin
heti voimaan.
Ulkomaalaislain muutoksilla pyrittiin nopeuttamaan kansainvälistä suojelua koskevien asioiden hoitamista, muokattiin tuomioistuinten kokoonpanoja sekä rajattiin valitusluvan myöntämisen edellytyksiä ja lyhennettiin valitusaikoja.
Oikeusapulakia muutettiin niin, että hallintokäsittelyvaiheessa turvapaikanhakijalle korvataan lähtökohtaisesti vain
julkisen oikeusavustajan käyttö. Yksityistä avustajaa voi käyttää vasta valitusvaiheessa. Avustajaa ei saa käyttää Migrin
puhuttelussa kuin erikoistapauksissa sekä silloin, jos alaikäinen turvapaikanhakija on saapunut maahan yksin. Tuntiperusteisista korvauksista siirryttiin kiinteisiin enimmäispalkkioihin.

Avustajan kelpoisuutta koskevaan säännökseen tehtiin
niin ikään muutoksia. Aiemmin avustajan pätevyydeksi riitti
oikeustieteen maisterin tutkinto, mutta nykyään häneltä vaaditaan luvan saaneen oikeudenkäyntiavustajan tai asianajajan pätevyys.
Oikeusministeriön apulaisosastopäällikkö Merja Muilun
mukaan oikeusapulainsäädännön muutoksilla haluttiin tuoda
kaikki oikeusavun tarjoajat valvonnan piiriin ja varmistaa
oikeusavun riittävä laatutaso. Samalla turvapaikanhakijoiden oikeusapua muutettiin samansuuntaiseksi Suomen kansalaisille tarjotun oikeusavun kanssa.
– Oikeusavun kertakorvauksissa kyse ei ollut resursseista. Palkkiokäytäntöjä haluttiin selkeyttää ja yksinkertaistaa. Kiinteät palkkiot määriteltiin aiemmin toteutuneiden oikeusapupalkkioiden keskiarvojen pohjalta. Jokaiseen
instanssiin määriteltiin kaksi vaativuusluokkaa, Muilu sanoo.
Oikeusapulainsäädännön muutosten vaikutuksia ei ole
toistaiseksi tutkittu. Valtioneuvosto on kuitenkin valmistellut tutkimushanketta, jossa selvitetään kansalaisten ja
turvapaikanhakijoiden oikeusapupalveluiden saatavuutta
ja laatua. Hankkeeseen etsitään parhaillaan ulkopuolista
toteuttajaa tarjouskilpailulla. Kyseessä on jo toinen kilpailutus, sillä ensimmäisellä kierroksella valtioneuvosto ei saanut yhtään tarjousta. Sittemmin hankkeen tarvekuvausta
on terävöitetty.
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– Tavoitteena on, että selvitystyö saataisiin käyntiin maaliskuun alkupuolella. Koko raportti valmistunee vasta ensi
vuonna, mutta turvapaikanhakijoita koskevaa väliraporttia
edellytämme jo loppusyksyllä, Muilu sanoo.

”Oikeusavun saanti heikentynyt”
Oikeusapu-uudistuksen on kritisoitu heikentäneen turvapaikanhakijoiden oikeusturvaa ja aiheuttavan ongelmia turvapaikanhakuprosessin toimivuudelle. Muutoksia ovat kritisoineet muun muassa Asianajajaliitto, Lakimiesliitto sekä
osa kansanedustajista.
Yksi uudistukseen kriittisesti suhtautuva taho on Pakolaisneuvonta, joka on antanut turvapaikanhakijoille, pakolaisille ja muille ulkomaalaisille oikeudellista apua ja neuvontaa vuodesta 1988. Lainmuutosten seurauksena yhdistys
on joutunut supistamaan toimintaansa. Pakolaisneuvonnan
johtavan lakimiehen Marjaana Laineen mielestä lakiuudistus tehtiin hätäillen ilman kunnollista vaikutusten arviointia. Hänen mukaansa oikeusministeriö ei myöskään reagoinut asiantuntijoiden esittämään kritiikkiin.
Laineen mielestä on positiivista, että oikeusavustajien
pätevyysvaatimuksia on tiukennettu, mutta kaiken kaikkiaan turvapaikanhakijan mahdollisuus saada asiantuntevaa oikeusapua on hänen mielestään heikentynyt. Aiemmin
turvapaikanhakijoiden kohdalla korostettiin oikeutta valita
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avustaja etenkin alkuvaiheessa. Myös viranomaiset painottivat asiantuntevan avustajan merkitystä siinä, että hakijan
tausta, mahdolliset traumat sekä häneen kohdistuvat uhkat
pystyttiin tunnistamaan heti prosessin alussa. Näin myös virheellisten päätösten ja palautuskieltojen loukkausten riski
oli vähäisempi.
– Monet hakijat ovat haavoittuvassa asemassa eivätkä luota
aikaisempien kokemustensa vuoksi viranomaisiin. Hakijan
tulisi voida valita avustaja, johon hän luottaa ja jolla on osaamista turvapaikka-asioiden hoidosta, Laine muistuttaa.
Laine näkee, että turvapaikanhakijat on asetettu oikeusavun osalta eriarvoiseen asemaan, vaikka on kyse ehdottoman palautuskiellon arvioinnista. Valitusaika turvapaikkaasioissa on lyhyempi kuin muissa asiaryhmissä ja avustajan
palkkiot ovat riittämättömät. Laineen mielestä asetus on
myös ristiriidassa lain kanssa, koska palkkiot eivät ole lain
edellyttämällä tavalla kohtuullisia.
– Turvapaikka-asioita koskevassa palkkio-asetuksessa
tarkoitetut kiinteät palkkiot ovat maksimipalkkioita, joita
ei voi korottaa. Muissa asiaryhmissä kiinteät palkkiot ovat
vähimmäispalkkiota eli avustajalla on mahdollisuus laskuttaa tuntiperusteisesti. Nykyinen korvaustaso ei riitä turvapaikka-asioiden huolelliseen hoitamiseen, joten tilanne pitäisi
viipymättä korvata, Laine sanoo.

Muutosten hyödyt näkyviin tänä vuonna
Kymenlaakson oikeusaputoimistossa julkisena oikeusavustajana toimiva Aki Nykänen pitää oikeusapulainsäädännön
muutoksia pääosin myönteisinä. Esimerkiksi joidenkin yksityisten oikeusavustajien harrastama epäeettinen toiminta on
saatu kitkettyä. Avustajilla on ollut mahdollisuus erikoistua turvapaikkakysymyksiin ja he ovat saaneet säännöllistä
koulutusta esimerkiksi maatiedoista ja päätöskäytännöistä.
Oikeusaputoimistoihin on myös palkattu noin 40 uutta henkilöä ulkomaalaisasioiden hoitoa varten. Näihin virkasuhteisiin on palkattu erityisesti ulkomaalaislakiin jo ennestään
erikoistunutta henkilöstöä.

Lisäselvitykset
ja muutokset
turvapaikanhakijan
tilanteessa teettävät
lisätyötä mutta eivät näy
avustajan palkkiossa.

– Oikeusaputoimistot tarjoavat turvapaikanhakijoille
oikeusapua ennen ja jälkeen Migrin puhuttelun. Erityistapauksissa osallistumme puhutteluunkin. Mahdolliset lisäselvitykset ja päätöksiin liittyvät valitukset tekee aina avustaja.
Nykänen uskoo, että panostukset prosessin kehittämiseen alkavat tuottaa hedelmää tämän vuoden aikana. Viime
vuonna tehdyistä päätöksistä hallinto-oikeus palautti vielä
32 prosenttia Migrille uudelleenkäsitelyyn. Päätöksissä oli
menettelyvirheitä, mutta osa hakemuksista jouduttiin käsittelemään uudestaan hakijoiden tilanteen muututtua.
Asiakohtaiset avustajapalkkiot ovat Nykäsen mielestä
useimmiten riittäviä, mutta erikoistapauksissa ne voivat jäädä
liian pieniksi. Hän uskoo, että Pakolaisneuvonnan hoidettavaksi tulee paljon juuri tällaisia hankalampia tapauksia.
Nykänen näkee haasteena myös aikaa vievät lisäselvitykset
ja muutokset turvapaikanhakijan tilanteessa. Ne teettävät
ekstratyötä mutta eivät näy mitenkään avustajan palkkiossa.
– Yksityisiltä avustajilta on siirtynyt turvapaikanhakijoita
meidän asiakkaiksemme. Avustaja on kieltäytynyt tapaamasta asiakasta tai tekemästä lisäselvityksiä, koska korvaussumma on jo käytetty. Hakijan tilanne on voinut kuitenkin olennaisesti muuttua. Voisiko tällaisessa tilanteissa avustaja saada lisätyöstä ylimääräisen korvauksen? Nykänen
pohtii.

Avustajan asiakohtaiset
palkkiot kansainvälistä
suojelua koskevassa asiassa
• Hallintomenettelyvaihe eli asian käsittely Migrissä: 600 e.
Avustaja painavasta syystä mukana puhuttelussa 900 e,
nopeutetussa menettelyssä käsiteltävä asia 300 e.
• Muutoksenhakuvaihe eli hallinto-oikeuskäsittely: 800 e.
Laajuudeltaan ja laadultaan erityisen vaativa asia 1 300 e,
nopeutettu menettely 400 e.
• Korkein hallinto-oikeus: 400 e.
Vaativa asia 1 000 e, nopeutettu menettely 200 e.
• Avustajalle maksetaan palkkion lisäksi kulukorvaukset,
esimerkiksi matkat ja tulkkauspalvelut.
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teksti TARJA VÄSTILÄ | kuvat VESA TYNI

Asianajaja, diplomi-insinööri Emma
Niemistö nauttii tekemisen meiningistä.
Pohjalaisperua oleva jääräpäisyys
auttaa viemään projekteja maaliin.

Lakeuden veri
ei vapise

E

mma Niemistön työminä on

tehty tinkimättömyydestä ja kylmäpäisestä can do -asenteesta.
Asianajotoimisto Merilammen osakas ja kiinteistö- ja rakennusoikeusryhmän vetäjä ei tärkeile eikä teeskentele,
sillä tekijätyypeillä ei ole itsekorostusja pätemistarvetta. Työ ja asiakkaiden
luottamus puhuvat puolestaan.
− Raksa-ala sopii minulle hyvin:
isoissa projekteissa ei kaivata sliipattua
viisastelijaa vaan taitoa ratkaista ongelmia ja halua kantaa hankalien riitojen
murheet päämiehen puolesta. Juristi on
johdon keskustelukumppani ja työmaan
sparraaja.

Teekkarista oikkariksi
Niemistö opiskeli rakentamistaloutta
Teknillisessä korkeakoulussa, nykyisessä Aalto-yliopistossa.
− Päädyin TKK:lle osittain laiskuuttani: en ehtinyt lukea oikiksen pääsykokeisiin yo-kirjoitusten perään ja
Polille pääsin papereilla sisään. Suunnitelmissa oli viettää railakas välivuosi,
lukea talousoikeuden kursseja ja jatkaa
sitten oikikseen. Teekkarimeininki vei
kuitenkin mukanaan.
Kipinä juridiikkaan syttyi toisena
TKK-vuonna. Niemistö tajusi, kuinka
isoja hankkeita kiinteistö- ja rakennusalalla on. Hän kiinnostui urakka-
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sopimuksista ja projektinjohtamisesta.
Niemistö luki pääsykokeisiin ja
aloitti kesätyöt NCC Rakennuksella.
Vaikka tiedekunnan ovi aukesi, hän
jatkoi hankinta- ja projekti-insinöörinä sekä myöhemmin lakiasiainosaston tukena. Kuvioon tuli urakkariitojen sovittelun koordinointikin Suomen
rakennusinsinöörien liiton RIL:ssä.
− Kävin samaan aikaan kahta koulua
ja tein kahta osa-aikaduunia. Energiaa
riittää, kun maali on tähtäimessä: halusin saada jo opiskeluaikana myöhemmän uran kannalta hyödyllistä oppia
osaavammilta konkareilta.

Vastuunkanto luontevaa
Asianajajatutkinto oli itsestään selvä
jatkumo Niemistön lakimiesuralle.
− Minulla on luonteva halu ottaa
vastuuta. Näin itseni johtoasemassa ja
osakasroolissa, mihin tutkinto oli välttämätön. Olin jo saanut vakiinnutettua oman asiakaskunnan ja asiantuntijaprofiilin.
Ison liikejuridiikan toimiston osakkuuteen pääsee näyttämällä kyntensä
asianajotyössä ja asiakkuuden hoidossa. Niemistö toteaa sellaisten juristien profiloituvan edukseen, jotka ovat
lunastaneet toimialan yritysten luottamuksen ja edustavat näitä merkittävissä toimeksiannoissa.

Isoissa
projekteissa ei
kaivata sliipattua
viisastelijaa vaan
taitoa ratkaista
ongelmia.
Niemistön virstanpylväitä ovat olleet
isojen PPP-moottoritieprojektien sopimukset, neuvonanto Länsimetro- ja
Kehärata-urakoissa sekä Kalasataman
Redin ja Pasilan Triplan kaltaiset kiinteistökehityshankkeet.
− Olin tunnettu oikeudenalani
osaajana, ja osakkuustarjouksia tuli
monelta kilpailijalta. Tiesin salkkuni
liikkuvan mukanani ja kehittyvän
suotuisasti missä tahansa toimistossa.
Merilammen valtti oli synergia kaupungin parhaista kiinteistötransaktiotekijöistä ja tunnustetun riitatalon tulituki urakkaerimielisyyksien hoidossa.

Kiksejä onnistumisista
Niemistön työpöytä täyttyy puoliksi
asiamiehenä toimimisesta välimiesmenettelyissä ja tuomioistuimissa, mutta
huippuonnistumiset liittyvät urakkaja toimitussopimusten laatimiseen
sekä neuvonantoon haastavien suurprojektien toteutuksessa.
− On mukavaa kokea kuuluvansa
osaksi hankkeen tekijätiimiä: hallita
riskejä ja ratkoa ongelmia siten, ettei
jouduttaisi riitelemään. Lisävaihtelua
tuovat mittavat kiinteistöjärjestelyt.
Niemistö piti kohteliaisuutena, kun
ison laitosprojektin osapuolet pyysivät
häntä sovittelijaksi erimielisyyksiinsä
välttääkseen ICC:n välimiesmenettelyn. Hänelle tuleekin yhä enemmän
pyyntöjä urakkariitojen välimieheksi
kokeneilta asiamiehiltä ja Keskuskauppakamarilta.
− Suomessa on harvassa asianajajia,
jotka ymmärtävät kompleksisten hank-

Emma Niemistön mukaan antoisinta on, kun tuntee tuovansa asiakkaalle
lisäarvoa isoimmissa projekteissa, hankalimmissa toteutuksenaikaisissa
ongelmatilanteissa ja pahimmissa riidoissa.

keiden juridiikan ja työmaatoteutuksen
realiteetteja. Myös fasilitoiva sovittelijan
rooli on tulevaisuudessa yhä tärkeämpi
muun muassa alliansseissa.
Onnistuneet lopputulokset motivoivat. Niemistön mukaan kukaan riitajuristi ei voi väittää, ettei saisi kiksejä
voittamisesta.

− Olen brutaalinkin suora puheissani enkä välitä, jos joku pitää minua
epäsovinnaisena. Ammattikunnassamme on liikaa naisten tiedostamatonta vähättelyä, ja johtoasemissa olevilta pitää odottaa selkärankaa tällä
saralla. Ala kaipaa vahvojen tekijämimmien mallia.

Onnellinen tekijämimmi
Niemistön kalenteri näyttää tilkkutäkiltä.
− Voin sanoa hyvällä omallatunnolla venyväni lempiasiakkaideni eteen
enemmän kuin moni muu. Olen herkullisten keissien armoilla, jolloin
muun elämän hallinta istuu takapenkillä. Kun on aikaa, osaan kyllä rentoutua reissussa tai avannossa.
Kiire helpottuu, sillä osakasvuosi
meni suunnitelman mukaan myös rekrytoinneissa.
− Pöytäni oli niin täynnä mittavia
juttuja, että painoimme kaasua rekrytointirintamalla. Tiimiin kuuluu
nyt kaksi avustavaa lakimiestä, ja voin
antaa kaikkeni vaikeimmille projekteille. Jollain tavalla nautin stressistä
ja isoimpien riitojen sähinästä.
Naisjuristien aseman parantaminen
on Niemistölle tärkeää.

KUKA
EMMA NIEMISTÖ, 34
• Merilammen osakas,
asianajaja, kiinteistö- ja
rakennusoikeusryhmän vetäjä
• DI 2007 (Teknillinen
korkeakoulu), OTM 2010
(Helsingin yliopisto),
asianajaja 2014
• Asianajotoimistot Merilampi Oy
2017– ja Castrén & Snellman
2009–16, RIL Sovittelu Oy
2007–09, NCC Rakennus Oy
2004–09
• Harrastukset: matkailu,
avantouinti, kuntonyrkkeily,
kulinaristiset paheet
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teksti OLLI MANNINEN | kuva ISTOCKPHOTO

Vahva itsetuntemus
on paras puolustus
Vuorovaikutustaidot ovat työelämässä vahvuus, mutta myös
vallan käytön väline. Pärjäät paremmin vuorovaikutustilanteissa,
kun opit tunnistamaan, milloin toiset ihmiset pyrkivät
määrätietoisesti vaikuttamaan eli manipuloimaan sinua.

K

äyttäytymistieteisiin erikoistunut johtamisvalmentaja ja yrityskonsultti Thomas Erikson
korostaa vahvan itsetuntemuksen merkitystä,
kun käyttäytymiseemme, asenteisiimme tai
päätöksentekoomme pyritään vaikuttamaan.
– Kun tunnistamme omat vahvuutemme ja heikkoutemme,
olemme paremmassa vastaiskussa manipuloivia ihmisiä kohtaan, Erikson toteaa.
Hän nostaa uudessa kirjassaan psykopaatit manipuloinnin mestareiksi, jotka pyrkivät saamaan tahtonsa läpi hinnalla millä hyvänsä.
Teoksessaan Psykopaatit ympärilläni (Atena) Erikson
kuvailee, miten tällaiset henkilöt toimivat ja miten heidän
manipulointiyrityksiään kannattaa torjua.
Psykopaatti mielistelee, valehtelee, iskee herkimpiin kohtiimme, luo negatiivisia raja-aitoja toisten ihmisten välille,
syyllistää, vähättelee, uhriutuu tai jopa teeskentelee hajamielistä. Psykopaatin maailmassa kaikki keinot ovat sallittuja
omien etujen tavoittelemiseksi.
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– Hyvän itsetuntemuksen lisäksi on tärkeää oppia tunnistamaan psykopaatin käytös, jossa hyvänä työkaluna toimii
kanadalaisen kriminaalipsykologi Robert D. Haren kehittämä psykopaattipiirteitä koskeva tarkastuslista, Erikson
sanoo.

Itsekeskeinen ego ei tunne empatiaa
Tarkastuslistan 20 piirteen listan mukaan manipuloinnin
mestari voi olla esimerkiksi ulospäin suuntautunut, puhelias,
impulsiivinen ja jännitystä kaipaava. Nämähän ovat kaikki
luonteenpiirteitä, joita arvostamme!
– Eroamme heistä sikäli, että meillä on moraali ja kyky
välittää toisistamme. Psykopaatti on itsekeskeinen oman
edun tavoittelija, joka ei tunne mitään muita kohtaan eikä
erota hyvää pahasta. Hänen päämääränsä on saavuttaa tavoitteensa häikäilemättömin keinoin muiden kustannuksella,
delegoida työnsä muille tai jopa elää toisten varoilla. Kun hän
on saanut tahtonsa läpi tai kaiken irti uhristaan, hän valitsee
maalitauluksi uuden kohteen, Erikson sanoo.

Vaikka kaikista ihmisistä löytyy Haren tarkastuslistan
piirteitä, tulevat ne esiin samanaikaisesti psykopaatin luonteessa.
– Jos tunnistat henkilön käytöksessä useampia näistä
piirteistä samaan aikaan, kannattaa olla varuillaan. On kuitenkin vaikea vetää tarkkaa rajaa normaalin ja psykopaattisen käytöksen välillä, Erikson neuvoo.
Me kaikki tunnemme henkilöitä, jotka osaavat vetää
oikeista naruista ja suostuttelevat meitä tekemään asiat
heidän toivomallaan tavalla. Siinä ei ole sinänsä mitään
moitittavaa. Tarvitsemme aina silloin sparrausta tai palautetta, että hoidamme tehtävämme paremmin. Kun hyväntahtoinen kannustaminen muuttuu määrätietoiseksi vaikuttamiseksi, olet mitä todennäköisimmin tekemisissä
psykopaatin kanssa.
Manipuloinnin kohteeksi joutuessasi voit puolustautua tekemällä verbaalista vastarintaa tai kävelemällä pois
tilanteesta. Voit myös yllättää manipuloivan henkilön rikkomalla käyttäytymiskaavaa. Älä provosoidu, jos provosoidaan, vaan odottele, pelaa aikaa ja mietiä ajatuksella
vastareaktiosi.

kiinnosti, miten he voisivat hyödyntää kirjani tietoja muita
henkilöitä vastaan, Erikson kertoo.
Hän alkoi kiinnostua syvemmin ihmisistä, jotka halusivat käyttää hyväkseen oppaan hyviä neuvoja aseina toisia ihmisiä kohtaan.
– Tällainen ihmistyyppi ei istunut kirjoissani käyttämääni luonneanalyysiin, hän sanoo.
Erikson hyödyntää molemmissa käyttäytymistieteen
oppaissaan amerikkalaispsykologi William Marstonin
kehittämää DISA-metodia. Se jaottelee ihmiset neljään
eri käyttäytymismalliin, joita kuvataan värein.
Eriksonin mukaan analyysi soveltuu vain henkisesti
vakaisiin ihmisiin. Hallitseva punainen, innostava keltainen, vakaa vihreä tai analyyttinen sininen ovat helposti
tunnistettavia ihmistyyppejä niin perhe- ja kaveripiirissä
kuin työelämässä.
– Psykopaatit ja epävakaat persoonallisuushäiriöiset
ihmiset eivät istu tähän luokitteluun. Heillä ei ole väriä,
Erikson sanoo.

Valta, raha ja jännitys
ruokkivat manipuloijaa
Psykopaatit eivät ole Eriksonin mukaan psykoottisia tai
psyykkisesti sairaita, vaan kyseessä on persoonallisuushäiriö. Arvioiden mukaan noin viisi prosenttia maailman
väestöstä kuuluu tähän manipuloivien ihmisten ryhmään.
– Lukuina se on seitsemän miljoonaa Yhdysvalloissa,
200 000 Ruotsissa ja Suomessa saman verran kuin Oulussa
on asukkaita, Erikson kiteyttää.
Kolme neljästä heistä on miehiä, mutta Eriksonin
mukaan manipulointiin taipuvat naiset osaavat käyttää
ovelampia tehokeinoja saavuttaakseen päämääränsä.
Eriksonin mukaan tuloshakuinen, itsekeskeinen kvartaalikapitalismi ruokkii manipuloivaa käyttäytymistä. Monet
toimitusjohtajat ovat psykopaatteja, mutta pysyvät yritysten
johdossa, jos vain tuottavat riittävän hyvää tulosta osakkeiden omistajille.
– Valta, raha ja jännitys kiehtovat psykopaattista johtajaa. He vaikuttavat usein työssä, jossa heillä on mahtavia
tilaisuuksia kontrolloida toisia ihmisiä ja dominoida heidän elämäänsä. Heidän uhriksi joutuvilla ei ole oikeastaan muuta keinoa kuin vaihtaa työpaikkaa, Erikson sanoo.

Väriluokittelun ulkopuolella
Eriksonin tuore teos syntyi palautteesta, jota hän sai lukijoiltaan edellisestä menestysteoksestaan Idiootit ympärilläni.
– Olin kirjoittanut kirjan oppaaksi, joka auttaisi ihmisiä ymmärtämään paremmin toisiaan ja kehittämään vuorovaikutustaitojaan eri tilanteissa, mutta osaa lukijoistani

Miten eri ihmistyypit
pyrkivät vaikuttamaan
Thomas Erikson analysoi kirjassaan, miten
DISA-metodin mukaan jaotellut erilaiset ihmistyypit
pyrkivät myös manipuloimaan muita ihmisiä.
Vaikuttamiskeinoilla voi olla sekä hyvää tarkoittava
että vilpillinen tavoite. Ole valppaana, jos tunnistat
seuraavia vaikutuskeinoja henkilöissä, jotka eivät
ole luottamuksesi arvoisia.
• Hallitseva punainen
Dominoi. On suorapuheinen. Voimakas.
Päämäärätietoinen.
• Innostava keltainen
Inspiroi. On avoin. Positiivinen, luova ja spontaani.
• Vakaa vihreä
Herättää luottamusta. On kärsivällinen.
Ystävällinen ja huomaavainen.
• Analyyttinen sininen
Tarkka ja huolellinen suhde asioihin. Analyyttinen.
On looginen, mutta etäinen. Perfektionisti.
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teksti TARJA VÄSTILÄ

Totaalistoppi
seksuaaliselle
häirinnälle
Lakimiesliiton jäsenkyselyn mukaan seksuaalista
häirintää esiintyy myös juridiikan alalla. Kyselyyn
vastanneista 16 prosenttia on kohdannut häirintää
viiden viime vuoden aikana. Liitto on laatimassa
ohjeistusta siitä, miten ongelmaan voi puuttua.

A

ika on otollinen. Me too -liikehdinnän
seurauksena ruotsalaiset ja suomalaiset
naisjuristit aloittivat Med vilken rättja Millä oikeudella -kampanjat. Julkilausuman allekirjoitti Suomessa liki tuhat juristia
ja opiskelijaa. Oikeusministerikin haastoi kaikki
mukaan Häirinnästä vapaa -kampanjaan. Asianajajaliitto käynnisti Ei millään oikeudella -hankkeen.
Lakimiesliitossa selvitettiin, kuinka laaja ilmiö
seksuaalinen häirintä on juridiikan alalla. Lakimiesliiton Eero Blåfieldin mukaan jäsenkyselyn perusteella kyse on todellisesta ongelmasta.
− Tarkoituksena on löytää työkaluja ennaltaehkäisyyn ja puuttumiseen. Vaikka asenteisiin vaikuttaminen on pitkäjänteistä toimintaa, siihen on
pyrittävä, korostaa liiton lakimies Moa Fanta.
Kysely lähetettiin lakimiehille, opiskelijoille ja
muille juristiyhteisössä työskenteleville. Vastauksia saatiin 1 996, joista valtaosa tuli naisilta. Miesten osuus oli alle 30 prosenttia.

mässä työpaikassa. Kyllä-vastaajista naisia oli eniten 25−34-vuotiaiden ikäryhmässä, 26 prosenttia.
Miesten vastaava luku oli kuusi prosenttia.
− Vastikään työelämään siirtyneet naiset ovat
kokeneet eniten häirintää, kiteyttää Blåfield.
Vanhemmissa, alle 45-vuotiaissa, viidesosaa naisista on häiritty seksuaalisesti. Alle 25-vuotiaiden
osuus ikäryhmässään oli hieman alle viidenneksen.
Samanikäisten miesten osuus oli suurin kaikista
miesten kokemista häirintätapauksista jääden kuitenkin alle kymmenen prosentin.
Seksuaalinen häirintä vähenee iän myötä, mutta
esimerkiksi 45−54-vuotiaista naisista jopa 13 prosenttia antoi kyllä-vastauksen.
Jäseniltä kysyttiin kokemuksia myös aiemmasta
työstään: viiden vuoden sisällä liki 30 prosenttia on joutunut seksuaalisen häirinnän kohteeksi,
jonka vuoksi heistä yli viidesosa vaihtoi työpaikkaa. Blåfield toteaa työnantajan voivan vaikuttaa,
jos se haluaa pitää kiinni työntekijöistään.

Kohteina nuoret naisjuristit

Kollegat häiritsevät eniten

Työssä olevilta juristeilta tiedusteltiin, ovatko he
joutuneet seksuaalisen häirinnän kohteeksi viimeisen viiden vuoden aikana nykyisessä tai viimeisim-

Ylivoimaisesti eniten seksuaaliseen häirintään
on syyllistynyt työpaikan kollega, osuus oli 60 prosenttia. Seuraavina tulevat esimies (30 %), asiakas
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tai häneen liittyvä muu henkilö (liki 25 %) ja oman
toimiston ulkopuolinen kollega (noin 20 %).
Kollegan käyttäytymiseen on matalampi kynnys
puuttua, mutta siinäkin voi olla esteitä.
− Jos kyseessä bisnesmielessä tärkeä henkilö, joka
tuo firmaan rahaa, kynnys kasvaa. Myös esimiehen tai asiakkaan häiritsevään käytökseen on vaikea
puuttua. Pelätään työpaikan puolesta, eikä asiakastakaan haluta menettää, miettii Blåfield.
− Yleisesti tiedetyn, merkittävässä asemassa olevan henkilön toimintaan ei uskalleta puuttua. Koetaan, ettei siihen ole välineitä, lisää Fanta.
Työsuojeluvaltuutettuun kannattaa olla yhteydessä, jos kokee häirintää eikä uskalla itse lähestyä
häiritsijää. Ongelmana ovat yksinyrittäjät, joilla ei
ole ketään, kenen puoleen voisi kääntyä.

”Työterveys kehotti ottamaan
yhteyttä poliisiin. Työkaverit
sanoivat, ettei kannata tehdä
mitään, ettei ura kärsi.”

vastuullaan on kertoa asiasta eteenpäin. Jos häirintä
hiljaisesti hyväksytään ja hyssytellään, se jatkuu ja
toleranssi kasvaa.
Blåfieldin mukaan kyselyssä tuli ilmi erilaisia tarinoita. Jotkut häirinnän kokeneet ovat jättäneet kertomatta pelätessään sen olevan haitaksi itselle tai
työpaikan maineelle. Hankalaksi tyypiksi leimautumista halutaan välttää.
Oikeusministeriö on järjestämässä huhtikuussa
kutsuvierasseminaaria oikeudenhoidon alan organisaatioille. Lakimiesliitto on aktiivisesti mukana
seminaarin taustajoukoissa. Lisäksi liitossa laaditaan ohjeistus sekä työantajille että -tekijöille asian
ennaltaehkäisemiseksi ja siihen puuttumiseksi.
Kysely uusitaan myöhemmin, jotta saadaan selville, onko muutosta tapahtunut.

Rikos vai ei?
Opiskelijoidenkaan tilanne ei näytä ruusuiselta.
Viimeisen viiden vuoden aikana 30 prosenttia naisista ja 17 prosenttia miehistä oli häiritty seksuaalisesti opinnoissa tai ainejärjestötoiminnassa. Noin
85-prosenttisesti syyllisenä oli ollut toinen oikeustieteen opiskelija.
Kyselyssä tiedusteltiin myös, kokivatko häirinnän kohteet teon rikolliseksi. Blåfieldin mukaan
sekä työssä olevien että opiskelijoiden tietämyksessä
rikoksen tunnusmerkeistä on aukkoja. Fanta muistuttaa, että seksuaalinen ahdistelu on kriminalisoitu.
Liki saman verran opiskelijoista, alle 20 prosenttia, tiesi tai ei tiennyt häirinnän olleen rikollista.
Työntekijöistä yli 20 prosenttia ei tiennyt, tietäviä
oli vain noin 12 prosenttia.

Hyssyttelystä nollatoleranssiin
Fanta toteaa huomanneensa avovastauksista, kuinka
herkkä aihe seksuaalinen häirintä on.
− Valtaosa kuitenkin kiitteli sitä, että asia tuodaan julki. Muutoin ei pystytä vaikuttamaan asenteisiin. Vastaajissa oli niitäkin, jotka eivät olleet kohdanneet häirintää mutta nähneet sitä. Myös heidän

”Asia käsiteltiin
perusteellisesti
yrityksen
hallituksessa
ja häiritsijä sai
varoituksen.”
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PYKÄLÖIDEN

Lakimies Minna Ruotsalo:

Eläinten tunteet
eivät ole höpö höpöä
teksti ARI MÖLSÄ | kuva ANTTI RUOTSALO

MINNA RUOTSALO ON eläinsuojelu
juristi henkeen ja vereen.
Oikeustieteellisen opinnäytetyönsä
hän kirjoitti eläinsuojelurikoksista.
Ruotsalo on työskennellyt eläimiin
liittyvän lainsäädännön parissa koko
työuransa ajan. Viime vuodet hän on
valmistellut maa ja metsätalousminis
teriössä eläinsuojelulain kokonaisuu
distusta.
Hän on eläinten hyvinvointia kos
kevan lainsäädännön ehdoton asian
tuntija. Hän on kouluttanut niin eläin
suojeluvirkamiehiä, syyttäjiä kuin
tuomareitakin.
Vapaaajallaan hän pitää Elukka
juristiblogia.
Pykälöikäämme.

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

sena haaveilin eläinlääkärin amma
tista. Luin sen vuoksi jo yläasteella
jopa latinaa.

Eläintä tulisi
kunnioittaa
tuntevana ja
itseisarvoisena
olentona.
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Onneksi unelmani muuttuivat, sillä
jo pelkkä veren näkeminenkin pyör
ryttää minua. Olen ottanut lukua eläin
lääkäriaseman lattialla omaa koiraani
hoidettaessa.
2 §. Valaistuminen. Lukiossa äidin
kielen opettajani arveli, että minusta
tulee tuomari. Itselleni juristin uran
hohdokkuus kirkastui vasta hieman
myöhemmin. Ensin oli tehtävä retki
valtiotieteelliseen.
2. LUKU
LAINSÄÄDÄNNÖSTÄ
1 §. Kiva laki. Eläinsuojelulaki. Eläi

miä on tarpeen suojella meiltä ihmi
siltä, me kun keksimme kaikenlaista
ikävää. Myös eläinten hyvinvoinnin
edistäminen on tärkeää.
2 §. Kamala laki. Omaan työhöni
liittyen julkisuuslaki on, jos ei nyt
ihan kamala, niin välillä ainakin han
kala laki.
Eivät viranomaiset tietoa ilkeyttään
pihtaa. Rajanveto julkisen ja salassa
pidettävän tiedon välillä on joskus tosi
hankalaa.
3. LUKU
LAKIMIEHISTÄ ELIÖLAJINA
1 §. Taitava juristi. Taitava juristi

hahmottaa kokonaisuuden ja on rat
kaisukeskeinen.
2 §. Tomppeli juristi. Tomppeli

juristi viilaa liikaa pilkkua eikä näe
metsää puilta. Hän puuhastelee omassa
pikku kuplassaan.
4. LUKU
ELÄINSUOJELULAIN
VALMISTELUSTA
1 §. Mukavinta. Uuden lain kirjoit

taminen on kuin palapeliä rakentaisi.
Luovaa pähkimistä. On ihanaa poh
tia hyvässä porukassa eläinten hyvin
vointiin liittyviä kysymyksiä aamusta
iltaan ja oppia uutta. Välillä koira vetää
sikeitä jaloissani työhuoneessa.
2 §. Masentavinta. Se tuskan
hetki, kun palaset – tai pykälät – ovat
hukassa. Joskus ongelmia on ollut
enemmän kuin ratkaisuja.
5. LUKU
ELÄIMISTÄ
OIKEUSSUBJEKTEINA
1 §. Vallitseva paradigma. Eläin ei

ole oikeussubjekti. Esineoikeudellisesti
tarkasteltuna eläin on irtain esine, jota
kuitenkin tuntevana olentona suojel
laan lainsäädännöllä.
2 §. Orastava uusi paradigma.

Jotkut haluavat, että eläin tunnustet
taisiin jopa oikeussubjektiksi.
Minusta tärkeintä olisi kunnioittaa
eläintä tuntevana ja itseisarvoisena
olentona. Sitä on suojeltava ja sen
hyvinvointia on edistettävä. Eläin ei

PYKÄLÖIDEN
– Nisäkkäät voivat tuntea
niin iloa, surua kuin pelkoakin.
Myös linnuilla on samankaltaisia tunteita. Tämä on tutkittua
tietoa, Minna Ruotsalo sanoo.

9. LUKU
PIENET SUURET ASIAT
1 §. Mielimauste. Hyvä yrttisekoi-

tus.

2 §. Herkkuruoka. Värikäs ja ruo-

kaisa fetasalaatti.

3 §. Paras juoma. Vesi.
4 §. Kaunein kukka. Pioni.
5 §. Väri ylitse muiden. Valkoinen.
6 §. Rakkain romaani. Mika Wal-

tarin Sinuhe egyptiläinen.
7 §. Esikuva. Pekka Koskinen.
8 §. Elämän tarkoitus. Tehdä jotakin mielekästä, joka tuottaa iloa.
9 §. Motto. Elämä on.

KUKA
MINNA RUOTSALO
• s. 1969

ole ihmisen tavoin oikeussubjekti eikä
pelkkä esinekään.
6. LUKU
ELÄINTEN TUNTEISTA
1 §. Mistä on kyse? Eläin on tun-

teva olento. Toki meillä on enemmän
tietoa joidenkin eläinlajien tunteista
kuin toisten. Nisäkkäät voivat tuntea
esimerkiksi iloa, surua ja pelkoa. Linnuillakin on samankaltaisia tunteita.
Myös kalojen tunteita on tutkittu.
2 §. Mistä ei ole kyse? Eläinten
tunteet eivät ole höpö höpöä. Ihminen
ei saa sulkea silmiään siltä tosiasialta,
että eläinten tunteista on tieteellisen
tutkimuksen kautta olemassa jo varsin paljon tietoa.
7. LUKU
ELÄINSUOJELURIKOKSISTA
1 §. Hyvät trendit. Uskallus tuomita

myös törkeästä eläinsuojelurikoksesta.
Eläinsuojelurikokset ovat – onneksi –
suhteellisen harvinaisia, mutta kään-

töpuolena on se, että syyttäjillä ja tuomareilla on niistä usein vain vähän
kokemusta.
2 §. Huonot trendit. En usko
sokeasti ankarien rangaistusten tehoon
eläinsuojelurikoksissa, mutta aika lieviä ne rangaistukset ovat etenkin törkeimpien tekojen osalta.
Pitäisi myös muistaa, että laiminlyöntirikos saattaa olla jopa julmempi
kuin aktiivisin teoin tehty rikos. Laiminlyönti voi aiheuttaa eläimelle joskus hyvinkin pitkäkestoista ja suurta
kärsimystä.
8. LUKU
OMASTA URASTA
1 §. Makein voitto. Ne hetket, kun

on puhelimitse Helsingin ”norsunluutornista” neuvomalla onnistunut auttamaan hädänalaisen eläimen pelastamisessa.
2 §. Karvain tappio. Riittämättömyys eläinten kärsimyksen edessä toisinaan turhauttaa.

• OTM 2004, Helsinki
• Oikeustieteen jatko-opintoja
• Maa- ja metsätalousministeriö,
ylitarkastaja 2004–2006,
2015–2017
• Elintarviketurvallisuusvirasto,
lakimies 2006–2015, 2018–
• Koiraharrastukseen liittyviä
luottamustehtäviä
• Koskela, Hille – Ruotsalo, Minna:
”Kettutyttö special” – kohti
kulttuurista kriminologiaa.
Ex ante – ennakoiva oikeus.
Helsinki. Talentum, 2005.
• Eläimen oikeudellinen asema
ja rangaistuksen mittaaminen
– Norjan korkeimman
oikeuden ratkaisu HR-201600295-A: Lakimies 3–4/2017,
oikeustapauskommentti.
• Elukkajuristi-blogi
• Perhe: avomies ja 3 koiraa
• Harrastukset: koirien kanssa
ulkoileminen, vinttikoirien
ratajuoksu, puutarhanhoito ja
blogin kirjoittaminen
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text HELENA FORSGÅRD| bild MARKUS ANTERO

Trasek hoppas på en förändring

”Nuvarande translag
är en skamfläck
för Finland”
– En skamfläck för Finland. Ingenting i nuvarande lag
är bra. Vi vill se en helhetsreform av den. Det säger
Panda Eriksson, ordförande för Trasek i Finland,
en förening för trans- och interkönade personer.

K

ravet på sterilisering, som
är inskrivet i den nuvarande translagen i Finland, innebär i praktiken att en person, som
vid födseln registrerats som kvinna,
inte ska kunna föda barn om könet
korrigeras. En person, som registrerats som man, ska inte heller kunna
avla barn som kvinna.
Steriliseringskravet har kritiserats
på FN-nivå som en kränkning av de
mänskliga rättigheterna.
I grannlandet Sverige slopades
tvångssteriliseringen i den lag som
trädde i kraft 2013. Dessutom beslöt
regeringen att de personer, som drabbats, skulle få en ersättning på 225 000
svenska kronor.

Sänkt åldersgräns
Panda Eriksson, ordförande för Tra-

sek, säger att kravet på sterilisering
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givetvis måste slopas, men det är inte
det enda. Hen förespråkar en helhetsreform av nuvarande lag och vill bland
annat att åldersgränsen sänks eller allra
helst slopas helt.
– Vi inom Trasek är speciellt oroliga för att man måste vara 18 år för att
få korrigera sitt juridiska kön, det vill
säga i praktiken byta socialskyddssignum. Det betyder att en högstadieungdom, som är i sin mest sårbara ålder,
inte har något rättsligt skydd att få leva
i den sociala roll som hen själv vill.
Ofta tvingas man även förklara,
ibland för främmande människor, hur
man upplever sin könsidentitet, vilket
är tungt och kränkande.
– Det finns flera undersökningar
som visar att hälften av transungdomarna har ett självskadebeteende
där även självmordstankar kan ingå,
säger Panda Eriksson och hänvisar
bland annat till en rapport från 2014 –

”Mitä kuuluu sateenkaarinuorille Suomessa?” av Katarina Alanko.
Risken för transunga är också hög att
utsättas för mobbning eller rentav våld.

Bra modell
I Norge har åldersgränsen sänkts.
16-åringar får korrigera juridiskt kön
utan förmyndares tillstånd. För yngre
krävs tillstånd, men i lagen ges även
utrymme för att barnskyddsmyndigheterna och inte förmyndarna kan få
avgöra i vissa fall.
– Jag tror inte att det är realistiskt att
vi får igenom att åldersgränsen slopas
helt i Finland, men då vore en gräns
på 16 år en bra början, säger Panda
Eriksson.
I Danmark förnyades lagstiftningen
2014. Där krävs numera varken en
psykisk diagnos eller ett intyg för att
få korrigera sitt kön. För den som
fyllt 18 år räcker det med en ansökan

Steriliseringskravet
har kritiserats
på FN-nivå som
en kränkning av
de mänskliga
rättigheterna.

FAKTA
TRANSLAG I FINLAND
• Nuvarande finska lag om
fastställande av transsexuella
personers könstillhörighet trädde
i kraft den 1 januari 2003.

som bekräftas efter en väntetid på sex
månader. Kravet på steriliseringen har
också tagits bort.
– Ingen nordisk lag är så bra att den
kan kopieras rakt av, men den norska
kan fungera som en bra modell. Den
har stort fokus på barnens rättigheter,
säger Panda Eriksson.
Inom Trasek har man även lyft frågan om ett tredje juridiskt kön borde
införas och olika alternativ har diskuterats.
– Men den frågan är så ny att vi inte
har ett förslag som vi förespråkar.

Stöd av andra
Trasek försöker på olika sätt höja medvetenheten och kunskapen om transfrågor, både bland politiker och allmänhet.
Panda Eriksson är vid gott mod.
– Jag tror absolut att Finland får en
ny och modernare translag som inte

kränker de mänskliga rättigheterna –
om än inte under den här regeringens
period, säger hen.
Även andra organisationer i Finland
arbetar för en moderniserad translag,
bland dem Amnesty.
”Den gällande translagen kränker
rätten att inte utsättas för omänsklig
behandling, rätten till jämlik behandling, till skydd för privat- och familjelivet och till fysisk och psykisk integritet. Det är hög tid att få en ändring
till stånd”, heter det i ett uttalande från
Amnesty.

• Enligt den måste en person,
som juridiskt vill korrigera sitt
kön, ”visa upp en medicinsk
utredning att han eller hon
varaktigt upplever sig tillhöra
det motsatta könet och lever i
en könsroll som motsvarar detta
samt att han eller hon undergått
sterilisering eller av annan orsak
saknar fortplantningsförmåga”.
Personen måste dessutom vara
myndig.
• FN:s människorättsråd
har granskat läget för de
mänskliga rättigheterna i
Finland och hörde bland
annat människorättsexperter
och representanter för
medborgarorganisationer. Efter
det har Finland uppmanats att
förnya lagen och slopa kravet
på tvångssterilisering. Även
Europadomstolen har slagit fast
att kravet är ett brott mot de
mänskliga rättigheterna.

Lakimiesuutiset 2/2018 |

59

Jouni Weckström Tanja Törnkvist
Asianajotoimisto
Asianajotoimisto
Waselius
White & Case
& Wist Oy

Micke Kari
Asianajotoimisto
White & Case

Kimmo Oila
Lexia Asianajo
toimisto Oy

Hanna Huttunen Riikka Simola
Lexia Asianajo
Lexia Asianajo
toimisto Oy
toimisto Oy

Leena Kujansuu
Lexia Asianajo
toimisto Oy

Juha Nurminen
Asianajotoimisto
Dittmar
& Indrenius Oy

Jonatan Hallvar
Asianajotoimisto
Dittmar
& Indrenius Oy

Kristian Karlsson
Asianajotoimisto
Dittmar
& Indrenius Oy

Eeva-Lotta Kivelä
Asianajotoimisto
Dittmar
& Indrenius Oy

Lotta Niemelä
Asianajotoimisto
Dittmar
& Indrenius Oy

Jasper Kuhlefelt
Asianajotoimisto
Dittmar
& Indrenius Oy

Sakari Sedbom
Asianajotoimisto
Dittmar
& Indrenius Oy

Janne Parikka
Asianajotoimisto
Dittmar
& Indrenius Oy

Ville Vyyryläinen
Asianajotoimisto
Mäkitalo Rantanen
& Co Oy

Kari Peltola
Asianajotoimisto
Mäkitalo Rantanen
& Co Oy

Marja Norrena
Jutta Mäkeläinen
Asianajotoimisto
Asianajotoimisto
Mäkitalo Rantanen Krogerus Oy
& Co Oy

Mervi Pyökäri
Asianajotoimisto
Krogerus Oy

Essi Launonen
Asianajotoimisto
Krogerus Oy

Joonas Parkkinen Kristian Lauslahti Alina Böling
Asianajotoimisto
Asianajotoimisto
Asianajotoimisto
Krogerus Oy
Krogerus Oy
Krogerus Oy

Riku Saarinen
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Asianajotoimisto
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Asianajotoimisto
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Nimityksiäpalstan tekstit ja värikuvat (valkoisella taustalla) toimitetaan lomakkeella osoitteessa www.lakimiesliitto.fi tai
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35 euroa/kpl. Numero 3/18 ilmestyy 25.4.2018. Toimitus pidättää oikeuden tekstin muokkaamiseen ja lyhentämiseen tarvittaessa.

60 | Lakimiesuutiset 2/2018

HOVIOIKEUDET
Helsingin hovioikeuden hovioikeudenneuvoksiksi
ma. HON, EsittN Heli Kristiina Sankari,
ma. HON, HO esitt. Virva Tuulia Nyman,
ma. HON, HO esitt. Juha Jaakko Terho,
ma. HON, HO esitt. Outi Maria Mikkola ja
lakimies Jan Mikael Ylitapio 1.1.2018,
HON Kari Tapio Heikkonen,
HON Pekka Johannes Haapaniemi,
HON Tarja Helena Raiskinen ja
ma. HON, KäT Satu Helena Saarensola 1.2.2018 lukien.

kirja
Tilaa

HALLINTO-OIKEUDET
Helsingin hallinto-oikeuden hallinto-oikeustuomareiksi
ma. OikN, EsittN Anne Johanna Nenonen,
ma. HaOT, EsittN Kimmo Petteri Leppikorpi,
ma. HaOT, ylitark. Tero Kalevi Särkikangas,
ma. HaOT, HaO esitt. Katja Kristiina Saukkonen,
ma. HaOT, OikSiht Camilla Nina Marita Sandström,
HaOT, HaO esitt. Jonna Pauliina Konstari,
ma. HaOT, HaO esitt. Hanna Amanda Lähdeniemi
1.2.2018 lukien.
Itä-Suomen hallinto-oikeuden hallinto-oikeustuomareiksi
HaOT Mari Kyllikki Jääskeläinen ja
ma. HaOT, HaO esitt. Jenni Elina Ahtiainen 1.2.2018 lukien.

KÄRÄJÄOIKEUDET
Helsingin käräjäoikeuden käräjätuomareiksi
KäT Kirsi Katriina Kohonen,
KäT Hanna Kaisa Vieruaho ja
KäT Simo Tapio Kolehmainen 1.1.2018 lukien.
Varsinais-Suomen käräjäoikeuden käräjätuomareiksi
KäT Atte Kalevi Andersson,
KäT Juuso Matias Lehtinen,
ma. KäT, HO esitt. Merja Helena Maunuksela,
KäT Janne Valtteri Kartio,
ma. KäT, vanhempi OikSiht Hanna Maria Liippo ja
ma. KäT, HO esitt. Camilla Maria Nissi 1.1.2018 lukien.
Espoon käräjäoikeuden käräjätuomariksi
KäT Erja Johanna Kalske-Haikonen 1.1.2018 lukien.

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

192 sivua
Hinta ainoastaan 35 €

35 €

Tyylikäs, arvokas teoskokonaisuus
huomattavan edullisesti.

Päijät-Hämeen käräjäoikeuden käräjätuomariksi
KäT Tiina Susanna Pirinen 1.2.2018 lukien.
Kymenlaakson käräjäoikeuden käräjätuomariksi
KäT Merja Anneli Tuovinen 1.2.2018 lukien.

Tilaa osoitteesta
auli.lehtonen@lakimiesliitto.fi

Ylivieska-Raahen käräjäoikeuden käräjätuomariksi
KäT Katja Margit Tainio 1.2.2018 lukien.

Lakimiesuutiset 2/2018 |

61

ERITYISTUOMIOISTUIMET
Vakuutusoikeuden vakuutusoikeustuomariksi
VakT Anna Aija Marjaana Raivio 1.2.2018 lukien.

Sisäministeriön poliisiosaston ma.
neuvottelevaksi virkamieheksi
OTM Heli Heikkola 1.1.2018–31.7.2021.

Markkinaoikeuden markkinaoikeustuomariksi
OikSiht Riikka Annika Innanen 1.3.2018 lukien.

Sosiaali- ja terveysministeriön hallitussihteereiksi
OTM Marko Leimio ja OTM Saara Rahko 1.2.2018 lukien.

SYYTTÄJÄLAITOS

Valtiovarainministeriön lainsäädäntöneuvokseksi
OTM, LLM Maarit Huotari 15.1.2018 ja neuvottelevaksi
virkamieheksi OTM Karri Safo 29.1.2018 lukien.

Sisä-Suomen syyttäjänviraston kihlakunnansyyttäjiksi
KiS Lauri Tammiaho (Tampere), Tii Kiljunen, Satu Närhi
ja Tanja Vitikainen (Jyväskylä) 1.1.2018 lukien.
Valtakunnansyyttäjänviraston valtionsyyttäjäksi
Tuuli Eerolainen 1.1.2018 lukien.
Länsi-Suomen syyttäjänviraston kihlakunnansyyttäjiksi
Kimmo Virtanen ja Outi Ketola 1.3.2018 lukien.

ULOSOTTOVIRASTOT
Etelä-Pohjanmaan ulosottoviraston ma. kihlakunnanvoudiksi
OTK, VT Mikko Yliaho 1.1.–31.12.2018.
Etelä-Savon ulosottoviraston
ma. johtavaksi kihlakunnanvoudiksi
OTK, VT, HTM Mika Hyötylä 1.1.–31.12.2018.
Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan
ulosottoviraston kihlakunnanvoudiksi
OTK, VT Pekka Kemppainen 1.2.–31.12.2018.
Satakunnan ulosottoviraston kihlakunnanvoudiksi
OTM Juha Myllymäki 15.2.–31.12.2018.

OIKEUSAPUTOIMISTOT
Kanta-Hämeen oikeusaputoimiston
julkiseksi oikeusavustajaksi
Carina Rämö (Forssa) 1.3.2018 lukien.
Varsinais-Suomen oikeusaputoimiston
julkisiksi oikeusavustajiksi
Saija Volin ja Hannele Kojo 1.1.2018 lukien.
Lappeenrannan oikeusaputoimiston
julkiseksi oikeusavustajaksi Joni Salminen 1.2.2018 lukien.

VALTION JA KUNTAIN HALLINTO
Valtioneuvoston kanslian osastopäälliköksi finanssineuvos,
OTK Jyrki Knuutinen 1.1.2018–31.12.2022.
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Ympäristöministeriön ma. hallitussihteeriksi
OTK, lakimies Maija Neva 1.2.2018–31.12.2019 ja
lainsäädäntöneuvokseksi
OTK, VT, hallitussihteeri Katariina Haavanlammi
1.3.2018 lukien.
Oikeusministeriön hallitussihteeriksi
OTK Johanna Nyberg 1.2.2018 lukien.
Sovittelijaksi ja valtakunnansovittelijan sijaiseksi
VT Jukka Ahtela 1.4.2018–31.3.2021.

ASIANAJO- JA LAKIASIAINTOIMISTOT
Borenius Asianajotoimisto Oy:n lakimiehiksi
OTM Markus Vanhanen Transactions -linjaan 1.11.2017 ja
OTM Evalena Böling 29.11.2017, OTM Essi Kuusela,
OTM Anni Jäälinoja Advisory -linjaan ja
OTM Vilma Markkola Dispute Resolution -linjaan
13.1.2018 lukien.
Asianajotoimisto Lindfors & Co Oy:n osakkaiksi kutsuttuina
AA Jasse Ritakallio ja AA, VT Tapio Rantala 1.1.2018,
Associateiksi OTM Tero Toivonen 1.8.2017 ja
OTM Sini Tossavainen 15.8.2017 lukien.
Asianajotoimisto Waselius & Wist Oy:n Specialist Partneriksi
Jouni Weckström (kuva) 1.1.2018 lukien.
Asianajotoimisto White & Casen Office Executive Partneriksi
OTK Tanja Törnkvist (kuva) 1.1.2018 ja lakimieheksi
OTM Micke Kari (kuva) 27.11.2017 lukien.
Lexia Asianajotoimisto Oy:n osakkaaksi kutsuttuna
DI, OTK Kimmo Oila (kuva) 20.11.2017, Senior Associateksi
VT, KTM Hanna Huttunen (kuva) 6.11.2017, Associateksi
OTM, DI Riikka Simola (kuva) 27.11.2017 ja Counseliksi
AA Leena Kujansuu (kuva) 1.1.2018 lukien.

Asianajotoimisto Dittmar & Indrenius Oy:n
osakkaaksi kutsuttuna AA, KTM Juha Nurminen (kuva)
1.1.2018, Senior Attorneyksi AA Jonatan Hallvar (kuva)
ja AA Kristian Karlsson (kuva), Senior Associateiksi
OTM Eeva-Lotta Kivelä (kuva), VT Lotta Niemelä (kuva),
OTM Jasper Kuhlefelt (kuva), OTM Sakari Sedbom (kuva)
ja Associateksi OTM Janne Parikka (kuva).

Huhtamäki Oyj:n Compliance -toiminnosta
vastaavaksi johtajaksi (Global Head of Compliance)
OTK, KTM Anna-Maija Heinonen 1.1.2018 lukien.

JÄRJESTÖT
Akavan johtavaksi asiantuntijaksi
OTM Katri Ojala pääasiallisina vastuualueinaan
lakisääteinen sosiaaliturva ja sosiaalivakuutus.

Asianajotoimisto Mäkitalo Rantanen & Co Oy:n
toimitusjohtajaksi AA, osakas Ville Vyyryläinen (kuva)
1.1.2018, Senior Associateksi AA, VT Kari Peltola (kuva)
15.1.2018 ja osakkaaksi kutsuttuna AA, VT Marja Norrena
(kuva) 1.3.2018 lukien.
Asianajotoimisto Krogerus Oy:n Senior Associateksi
AA Jutta Mäkeläinen (kuva) 1.6.2017, Counseleiksi
OTM Mervi Pyökäri (kuva) 30.10.2017 ja
AA Essi Launonen (kuva) 2.1.2018. Associateiksi
OTM Joonas Parkkinen (kuva) 1.8.2017,
OTM Kristian Lauslahti (kuva) 14.8.2017,
OTM Alina Böling (kuva) 4.9.2017, OTM Riku Saarinen
(kuva) 4.9.2017, OTM Joel Kanervo (kuva) 1.10.2017,
OTM Anna Hulkkonen (kuva) 2.11.2017, OTM Jens Lindén
(kuva) 20.11.2017, OTM Celia Fagerström (kuva) 23.11.2017
ja OTM Jussi Häyrinen (kuva) 2.1.2018.
Asianajotoimisto Lukander Ruohola HTO Oy:n lakimiehiksi
OTM Laura Leppä-Aro (kuva) ja OTM Niina Uski (kuva).
Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy:n
Associate-lakimiehiksi OTM Emilia Klemola (kuva),
OTM Eira Lehtinen (kuva) 14.12.2017, OTM Lauri Liljavirta
(kuva) 2.1.2018, OTM Elina Lemponen (kuva) 25.1.2018,
OTM Tomi Immonen (kuva) 29.1.2018, Counsel-lakimiehiksi
AA Tuomas Honkinen (kuva), AA, Senior Associate
-lakimies Antti Kaakkola (kuva), AA, KTM Senior Associate
-lakimies Matti Lajunen (kuva), Counsel, Partner Elect
-lakimieheksi AA Mikko Alakare (kuva), oikeusinformaatikoksi OTM, Ph.D. Mira Matikkala (kuva)
ja osakkaiksi kutsuttuina AA Tomi Kemppainen (kuva),
AA Jussi Nieminen (kuva), AA, VT Outi Tähtinen (kuva),
AA, LL.M. Eija Warma (kuva) 1.2.2018 lukien.

ELINKEINOELÄMÄ
Berggren Oy:n osakkaaksi kutsuttuna
ja sopimustiimin vetäjäksi
VT Kaisa Fahllund 1.1.2018 lukien.

Työtuomioistuimen
presidentiksi
Pekka Pärnänen
Työtuomioistuimen presidentiksi on nimitetty hovioikeudenlaamanni Pekka Pärnänen
1.3.2018–28.2.2025.
Pärnänen siirtyy tehtävään Itä-Suomen
hovioikeuden hovioikeudenlaamannin virasta.
Hän on aiemmin toiminut osastonjohtajana,
hovioikeudenneuvoksena ja viskaalina
hovioikeudessa, oikeusneuvosmiehenä
ja sihteerinä raastuvanoikeudessa, käräjätuomarina eri käräjäoikeuksissa sekä työtuomioistuinneuvoksena työtuomioistuimessa.

PÄIVITÄ VERKOSSA
• yhteystietosi
• työpaikkatietosi
• sähköpostiosoitteesi

Kaikki helposti osoitteessa
www.lakimiesliitto.fi
Kirjaudu jäsenpalveluun
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Mökit

Vapaat viikot kevät 2018

TUNTURINLAKI

PAAVONKANGAS

VUOSSELI

Levi, Tunturinlaki 1 (la–la)
Viikko

Pvm

Vuokra/€

19

05.05.–12.05.

250

20

12.05.–19.05.

250

21

19.05.–26.05.

250

22

26.05.–02.06.

250

23

02.06.–09.06.

250

24

09.06.–16.06.

300

25

16.06.–23.06.

300

Ruka Vuosseli (allergiamökki,

Vierumäki Paavonkangas

ei saa viedä lemmikkieläimiä) (la–la)
Viikko

Pvm

Vuokra/€

19

05.05.–12.05.

350

20

12.05.–19.05.

350

21

19.05.–26.05.

350

25

16.06.–23.06.

400

Viikko
Pvm
20
11.05.–18.05.
22

Päivät
pe-pe

Vuokra/€
750

25.05.–01.06. pe-pe

800

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

Pvm

Vuokra/€

19

05.05.–12.05.

250

20

12.05.–19.05.

250

21

19.05.–26.05.

250

22

26.05.–02.06.

250

23

02.06.–09.06.

250

24

09.06.–16.06.

300

25

16.06.–23.06.

300

26

23.06.–30.0.

300

TUOMARINTUPA
Ruka Tuomarintupa (la–la)
Viikko

Pvm

Vuokra/€
250

19

05.05.–12.05.

20

12.05.–19.05.

250

25

16.06.–23.06.

300

26

23.06.–30.06.

300
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LOMA-AIKA

GOLF RESORT

Vierumäki Loma-aika (pe–pe)

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

Pvm

Päivät

Vuokra/€

12

16.03.–20.03.

pe-ti

430

12

20.03.–23.03.

ti–pe

280

15

06.04.–10.04.

pe-ti

430

15

10.04.–13.04.

ti–pe

280

17

24.04.–27.04.

ti–pe

280

19

04.05.–11.05.

pe–pe

650

20

11.05.–18.05.

pe–pe

650

21

18.05.–25.05.

pe–pe

700

22

25.05.–01.06.

pe–pe

700

23

01.06.–08.06.

pe–pe

700

24

08.06.–15.06.

pe–pe

700

Viikko
12

Pvm
20.03.–23.03.

Päivät Vuokra/€
ti–pe
250

15

06.04.–10.04.

pe–ti

390

15

10.04.–13.04.

ti–pe

250

16

17.04.–20.04.

ti–pe

250

17

24.04.–27.04.

ti–pe

250

19

04.05.–11.05.

pe–pe

600

20

11.05.–18.05.

pe–pe

600

21

18.05.–25.05.

pe–pe

650

22

25.05.–01.06.

pe–pe

650

23

01.06.–08.06.

pe–pe

650

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

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

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

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

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

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

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

Lomamökkien vuokrahakemus syyskaudelle 2018
Hakijan nimi:

Jäsennro:

Osoite:

Puhelin:

Postinro ja -toimipaikka:

Sähköposti:

Lakimiesliitto
maksaa
postimaksun

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

LEVI I

1.
1.

2.
2.

3.
3.

2.
2.

3.
3.

2.
2.

3.
3.

3.
3.

1.
1.

2.
2.

3.
3.

Suomen Lakimiesliitto –
Finlands Juristförbund ry
VASTAUSLÄHETYS
Tunnus 5005193
00003 VASTAUSLÄHETYS

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

VIERUMÄKI Loma-aika

1.
1.

2.
2.

RUKA Vuosseli (Huom! Mökkiin ei saa viedä lemmikkieläimiä)

RUKA Tuomarintupa

1.
1.

1.
1.

1.
1.

2.
2.

3.
3.

VIERUMÄKI Paavonkangas

1.
1.

2.
2.

3.
3.

Päiväys ja allekirjoitus

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

Vastaukset
1. Oikea vastaus: d) Näyttämötarpeiden varastossa. Se oli
nuorisoseuran talossa, jossa myös käräjät istuttiin. Varasto
oli täynnä kulisseja, huonekaluja ja muuta rekvisiittaa. Ison
kaapin päällä pönöttivät Mannerheimin ja Stalinin rintakuvat
sulassa sovussa ja suoraan sängyn yläpuolella roikkui van
hanmallinen pussihihainen puku, joka oli tehty vihreästä
ja punaisesta sametista. Sängyn luo kulki ovelta polku
tavaroiden keskellä, mutta muuta vapaata tilaa ei ollut.
Heti varaston alapuolella oli vankiputka, josta alkoi kuulua
ääniä, muun muassa oven rynkytystä, heti Lohiveden mentyä
nukkumaan. Putkassa oli mies, jonka Lohivesi oli tuominnut
päivällä Vaasan lääninvankilaan.

Kyseessä oli yksi Lohiveden elämän ikävimmistä öistä.
Virroilla ei ollut hotellia saati matkustajakotia eikä Lohi
vedellä ollut autoa, jolla hän olisi päässyt muualle.

2. Oikea vastaus: d) Kantajan, vastaajan ja kantajan
todistajan nimi oli Justus Ripatti. Ripatti oli hyvin yleinen
sukunimi Hirvensalmella. Siellä sijaitsee myös Ripatin kylä.
Laamanni Ripatin isäkin oli nimeltään Justus Ripatti. Isä
(1863–1912) oli maanviljelijä ja toimi Suomalaisen puolueen
kansanedustajana vuosina 1907–1908 ja 1910–1912.
3. Oikea vastaus: b) Kantaa koiraa olkapäillään. Kanto
matkaa oli lähteestä riippuen 4–12 km ja se ulottui
yhdestä kreivikunnasta toiseen. Samoin joutui tekemään
kymmenen muuta kreiviä, jotka olivat Hermannin rikos
tovereita. Heitä syytettiin maan saattamisesta rauhatto
maan tilaa ryöstelyillä ja murhapoltoilla keisarin ollessa
poissa. Hermannin verivihollinen, Mainzin arkkipiispa
Arnold, todettiin myös syylliseksi, mutta hänen henkensä
säästettiin, syynä korkea ikä, hyveellisyys ja piispallinen
sääty.

a) Ripatti vapautti pässin syytteestä.
b) Ripatti sovitteli piian ja rengin riidan niin, että nämä
menivät naimisiin.
c) Pappi soimasi Ripattia pyhäkoulusta lintsaamisesta
16 vuotta aiemmin.
d) Kantajan, vastaajan ja kantajan todistajan nimi
oli Justus Ripatti.
oli Suomen toinen valtakunnansovittelija vuosina
1963–1965. Vuonna 1920 hän oli Viipurin hovioikeuden
auskultantti ja toimi tuomarina synnyinkuntansa
Hirvensalmen käräjillä. Mitä tapahtui yhdessä jutussa?

2. Laamanni Justus Justuksenpoika Ripatti (1892–1980)
a) Ruumishuoneen ullakolla.
b) Huoltoaseman takahuoneessa.
c) Poliisiaseman putkassa.
d) Näyttämötarpeiden varastossa.
hoiti Alavuden tuomiokuntaa 1960-luvun alkupuolella
ja kävi sen vuoksi istumassa käräjiä Virroilla. Missä hän
joutui tuolloin yöpymään?

1. Hovioikeudenneuvos Tellervo Lohivesi (1928–2017)

a) Syödä viimeinen ateria haarukalla.
b) Kantaa koiraa olkapäillään.
c) Peseytyä käyttämällä saippuaa.
d) Pukeutua keltaisiin vaatteisiin.
tuomittiin kuolemaan Wormsin valtiopäivillä
vuonna 1155. Mitä hyvin häpeällisenä pidettyä
hänen piti Pyhän saksalais-roomalaisen
keisarikunnan keisarin Fredrik Barbarossan
(1122–1190) määräyksestä tehdä ennen
tuomion täytäntöönpanoa?

3. Reinin pfalzkreivi Hermann III (1128–1156)

Kysymykset

Lakimiesuutisten tietokilpailussa esitetään yllättäviä
ja mieltä piinaavia tietokilpailukysymyksiä.

Oikeuspähkinöitä
purtavaksi

kuva ARTO WIIKARI

OTM, YTM, johtaja, viestintä ja vaikuttaminen, Janne Laukkanen, Suomen Lakimiesliitto
Viestintä ja juridiikka ja etenkin juridiikasta viestiminen ovat aina olleet Janne Laukkasen
ammatillisten intohimojen kohteina. Toimittajan ja tutkijan töiden jälkeen vuorossa oli
pitkä pätkä Asianajajaliiton viestintä- ja kehitystehtävissä. Nyt edessä on uusi mielenkiintoinen
rooli Suomen Lakimiesliiton viestintäjohtajana ja Lakimiesuutisten päätoimittajana.

Miksi sinusta
tuli lakimies?
Olen aina ollut kiinnostunut
yhteiskunnallisista asioista ja
ihaillut näissä kysymyksissä
viisaita ihmisiä. Politiikan
tutkimuksen, viestinnän ja
oikeustieteen opinnot olivat
epäilemättä pyrkimys ottaa
osaltani asioista selvää.

Millainen on
lakimies vuonna 2050?
Yhä vähemmän nippeliosaaja ja yhä
enemmän juridisen ajattelun moni
ottelija. Vaikka erikoistumistrendi juri
diikan eri osaalueisiin jatkuneekin,
ei tulevaisuuden juristi pärjää ilman
poikkitieteellistä osaamista. On
ymmärrettävä taloutta, teknologiaa,
yhteiskuntaa ja erilaisia toimintakult
tuureja. Opintoja ei suoriteta vain
omassa tiedekunnassa.

Millaisena näet
Lakimiesliiton roolin
yhteiskunnassa?
Yhteiskunnallisessa keskustelussa
tarvitaan jatkuvasti yhä enemmän
oikeudellisiin kysymyksiin liittyvää
asiantuntemusta. Lakimiesliito
on tässä avainroolissa eri juristi
ammateissa toimivien yhteisenä
edustajana. Vahva yhteiskunnallinen
rooli vaatii rohkeutta ottaa kantaa.
Lakimiesliitto on tähän valmis.

Miten pidät
huolta omasta
työhyvinvoinnistasi?
Juoksen. Ensimmäisinä kilometreinä
päässä ei liiku yleensä mitään ja koko
homma tuntuu yksinkertaisen
ihmisen touhulta. Mutta lohdullisen
usein jossain kohdin lenkkiä
tapahtuu käänne ja saan päivän
parhaan ajatuksen.

Kolme asiaa,
joita tarvitset
työssäsi päivittäin?
Uusia näkökulmia,
sinnikkyyttä – ja kahvia.

Ilmianna haastateltava!
lakimiesuutiset.fi/
palaute-ja-juttuideat
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OIKEUS JA KOHTUUS

