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Vahti- vai seurakoira?
MEDIA ON vallankäytön kuuluisa vahtikoira. Kunnianhimoinen  

järjestölehti on osa mediakenttää ja sen on haettava omaa paik-

kaansa vahtia ja vaikuttaa.

Lakimiesuutisissa on itsestään selvää kertoa oikeudenhoidon  

kysymyksistä. Niiden osalta hännännostoa odotetaan perustellusti 

meiltä. Mutta entäpä vaikka teknologinen kehitys, palveluiden  

muuttuva myynti tai työelämän suuri murros? 

Lainsäädännän lisäksi juristeilta odotetaan tulevaisuudessa yhä 

monipuolisempaa osaamista. Järjestölehdessä on kyettävä kertomaan 

myös näistä uusista työhömme liittyvistä vaateista.

Esimerkiksi voimme ottaa ”oikeudellisen palvelumuotoilun”. Se oli 

vielä pari vuotta sitten monelle vieras käsite. Sittemmin olemme oppi-

neet, että kyse on siitä, miten juridisten palveluiden löytäminen, hank-

kiminen ja hyödyntäminen voisi olla mahdollisimman yksinkertaista. 

Haluamme hyödyntää työ- ja yksityiselämässämme entistä helpompia 

ratkaisuja, teimmepä nettiostoksia, varasimmepa matkoja tai hankim-

mepa vaativia asiantuntijapalveluita. 

Palvelumuotoilu on vain yksi esimerkki työn murroksesta, jonka  

lähteet ovat oikeuselämän ulkopuolella. 

Mutta miten tämä kaikki sitten liittyy Lakimiesuutisten vahtikoiran 

elämään?

Vahtikoiran on muistettava jatkuvasti heittäytyä myös seura-

koiraksi, joka heiluttaa häntää oudoillekin vieraille. Tarvit-

semme uteliaisuutta ottaa asioista selvää. Lakimiesuutisten 

kesän jälkeisessä numerossa keskitymme erityisesti tulevai-

suuden kysymyksiin. 

Mutta seurakoiran ei pidä luopua vahtikoiran karvoistaan. 

Tässä numerossa vierailemme Unkarissa (s. 10), jossa  

oikeusvaltio on luisunut kohti autoritarismia. Erityisiksi 

uhkat tekee niiden esiintyminen Euroopan unio-

nissa. Yhteisössä, jonka avulla on haluttu vahvistaa 

demokratiakehitystä.

JANNE LAUKKANEN
päätoimittaja 

janne.laukkanen@lakimiesliitto.fi
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Seminaarihintoihin lisätään alv 24 %. Oikeudet muutoksiin pidätetään.
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sekä lohkoketjuteknologiaan. Lisäksi 
perehdytään älykkäisiin sopimuksiin 
ja sananvapauden vastuukysymyksiin 
sosiaalisessa mediassa sekä pohdi-
taan, miten Legal Tech ja keinoäly 
muuttavat juristin työtä.

Asiantuntijoina mm: Mika Puittinen 
(kuva), Päivi Korpisaari (kuva), Kari-
Matti Lehti ja Jukka Lång.

Etuhinta 18.7. saakka: Lakimiesliiton jäsenet 
ja julkinen sektori 583 €  
(yksityinen sektori 745 €)

KILPAILUOIKEUS 2018
11.–12.10. Helsinki

Tule kuulemaan korkeatasoisia 
kotimaisia ja ulkomaisia puheenvuo-
roja kilpailuoikeuden alaan kuuluvista 
ajankohtaisimmista aiheista. Ulkomai-
sina huippuluennoitsijoina Johannes 
Laitenberger (kuva), Richard Whish 
(kuva), John Ratliff ja Jorge Padilla. 

Asiantuntijoina myös muun muassa 
Ilkka Leppihalme, Sari Hiltunen, Kirsi 
Leivo ja Tero Louko. 

Etuhinta 10.8. saakka: Lakimiesliiton jäsenet 
ja julkinen sektori 996 € (yksityinen sektori 
1 295 €)

Kokeile veloituksetta almatalent.fi/tyosuhdetieto

Yhdellä hakusanalla osumat  lainsäädännöstä, kommentaareista ja kirjoista. Kun haluat pitää huolta  osaamisestasi, tervetuloa eturivin paikalle.

Lue lisää ja ilmoittaudu seminaariin lakimiesliitonkoulutus.fi

Tietopaketti kootaan seuraavista sisältöpalveluista:
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-HAKUPALVELU 
Kaikki laista, digitaalisesti

FOKUS
Päivittyvät hakuteokset

VERKKOKIRJAHYLLY 
Ammattikirjat diginä

ALMA TALENT TYÖSUHDETIETO
Löydä kaikki työoikeudesta! Työsuhdetieto-pakettimme tarjoaa 
sinulle kaiken tämän: 

Suomen Laki Työoikeus & HR. Hakupalvelussa ovat kaikki työsuh-
teen elinkaareen liittyvät säädökset aina ajantasaisina. 

Päivittyvät työsuhdetiedon hakuteokset.  Fokus-
teoksista voit hakea aina tuoreimman tiedon: 
teoksia päivitetään, kun laki muuttuu.

Ammattikirjat diginä. Kaikki tarvitsemasi työoikeuden 
kirjat luettavissasi missä ja milloin vain. 

Alma Talent Työsuhdetieto -paketin normaalihinta yhdelle käyttäjälle on 
74,25 € + alv 24 % / kk

Tietoa, joka vie ammattilaisen seuraavalle tasolle.
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Tilaa Juristikirje: pro.almatalent.fi/tilaa-uutiskirje

Juristikirje toivottaa 
aurinkoista kesää!

SEURAA MEITÄ MYÖS SYKSYLLÄ  
– JURISTIKIRJEEN SYKSYN TEEMOJA:

• Juristikirje raportoi

• Juristityöllisyys 2018:  
Miten työllisyystilanne on kehittynyt?  
Erot miesten ja naisten työllistymisessä, palkat ja kehitysnäkymät

• Esittelyssä oikeustieteelliset tiedekunnat

• Oikeustieteelliseen haku: Pääsykoeraportti 2018

Suoraan asiaan 
ilman small talkia
Juristikirjeen työparihaastattelussa Helsingin 
 pormestari Jan Vapaavuori ja kasvatuksen ja 
koulutuksen apulaispormestari Pia Pakarinen.

Millaisia Pakarinen ja Vapaavuori ovat 
 työkavereina ja miten sujuu arkinen yhteistyö? 
Entä miten juristitausta näkyy heidän työs-
sään? 

Lue lisää Juristikirjeestä.

mielestä juridisen alan töitä on ollut 
helppo saada.

JURISTIKIRJEEN LUKUNURKKA, VASTAUKSIA JURISTIKIRJEEN KYSELYSSÄ

mielestä töitä ei ole ollut helppo saada, 
mutta on kuitenkin saanut.42 % mielestä töitä on ollut vaikea saada.2 %26 %

LISÄKSI: 9 % mielestä töitä on saanut oman erikoistumisalan takia todella helposti ja 13 % mielestä töitä on saanut helposti kun ei ole ollut kovin ronkeli työn suhteen

motivoi työssä eniten  
kiinnostus juridiikkaan.

motivoi työssä eniten toisten auttaminen.56 % motivoi työssä eniten hyvä palkka.11 %13 %



P U H E E N V U O R O

On hienoa, että tutkinnon 
kehittäminen on alaa kokoava hanke.

Tutkinnon työelämälähtöisyys paranee
OIKEUSTIETEELLINEN koulutuksen työelämäläh

töisyydessä ollaan ottamassa tärkeitä kehitysaskelia. 

Työelämälähtöisyydellä tarkoitetaan juristien amma

tillisten valmiuksien huomioimista käytännön työelä

mässä. Terminä ”työelämälähtöisyys” on haasteellinen. 

Antaahan se helposti kuvan, että kaiken yliopistotoi

minnan lähtökohtana tulisi olla työelämän vaatimusten 

huomiointi. Tutkinnon ytimenä on toki akateemisesti 

kunnianhimoisen koulutuksen tarjoaminen. Lakimies

liitossa uskomme tasapainoon: OTMtutkintoa on  

kehitettävä kunnioittaen akateemisia vaatimuksia ja 

huomioiden työelämän kehittyvät toiveet. 

Ehdoton enemmistö vastavalmistuneista siirtyy opin

tojen jälkeen muihin kuin yliopistollisiin tehtäviin. Tätä 

taustaa vasten on hienoa, miten tiedekunnat ovat viime 

aikoina kiinnittäneet erinomaisella tavalla huomiota 

työelämävalmiuksien kehittämiseen. Mainio esimerkki 

tästä ovat työelämäprofessuurit. 

Toinen merkittävä työelämälähtöinen askel on tut

kinnon kehittäminen siten, että oikeudenkäynneissä 

nykyisin tarvittava lupa olisi hankittavissa jo oikeustie

teen opintojen yhteydessä. Uudistus on vasta alkuvai

heessa, mutta työ on nytkähtänyt lupaavasti liikkeelle. 

Lakimiesliitto on ollut asiassa vahvasti aloitteellinen.

Vuoden 2014 alusta lähtien oikeudenkäynneissä 

avustajina ovat voineet toimia vain asianajajat, julkiset 

oikeusavustajat tai erillisen luvan saaneet oikeuden

käyntiavustajat. Luvan saamisen edellytyksinä on ollut 

asianajajatutkinto, tuomioistuinharjoittelu tai vähintään 

vuoden työkokemus. Tämä on muodostunut merkittä

väksi työllistymien esteeksi vastavalmistuneille. 

Lakimiesliiton mielestä oikeudenkäynneissä avusta

minen on vaativaan juristin työtä ja riittävään ammat

titaitoon on keskeistä kiinnittää huomiota. Tämä edel

lyttää nykyisen OTMtutkinnon kehittämistä, ja tähän 

työhön kaikki tiedekunnat ovat ilahduttavasti lähteneet 

mukaan. 

Oikeudenkäynneissä tarvittavan luvan saamisen 

edellytyksistä säädetään laissa luvan saaneista oikeu

denkäyntiavustajista. Lain uudistamistarpeista laadittu 

ministeriön arviomuistio oli kevään aikana laajalla lau

suntokierroksella.

Lakimiesliiton lausuntoa valmisteltaessa teimme 

yhteistyötä tiedekuntien kanssa ideoitaessa uuden 

ja käytännönläheisen kurssikokonaisuuden sisältöä. 

Kyseessä voisi olla noin kymmenen opintopisteen  

valinnainen opintokokonaisuus. 

Jos toivomamme lainsäädäntöuudistus toteutuu, 

uutta opintokokonaisuutta tullaan toki vertaamaan  

asianajajatutkinnon sisältöön. Asianajajatutkintoa on 

kehitetty viime vuosina merkittävästi. Oikeudenkäynti

taitojen osalta yliopistokurssin pitää toki tarjota 

asian ajajatutkintoon rinnastuvaa opetusta. Toisaalta 

asianajatutkinto muodostaa jatkossakin oman kokonai

suutensa, jossa ei testata vain henkilöiden oikeuden

käyntitaitoja, vaan myös esimerkiksi asianajotoimiston 

itsenäisessä hoitamisessa vaadittavia tietoja.

Olemme iloisia, että tutkinnon kehittäminen edellä 

esitetyltä tavalla sai laajaa kannatusta myös muilta  

lausunnonantajilta. Meitä juristeja keskeisimmin yhdis

tävä tekijä on käymämme koulutus. On hienoa, että 

myös tutkinnon kehittäminen on alaa kokoava hanke.

jore.tilander@lakimiesliitto.fi

JORE TILANDER
toiminnanjohtaja

OIKEUS JA KOHTUUS
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RÄTT OCH SKÄL

S Y N P U N K T E N

Det är fint att examensutvecklingen 
konsoliderar branschen.

Mer arbetslivsanpassad examen
JURISTUTBILDNINGENS ANPASSNING till arbets-

livet utvecklas fortlöpande. 

Med arbetslivsanpassning avses att juristernas 

yrkesmässiga färdigheter för praktiskt arbete beak-

tas. Begreppet arbetslivsanpassning är utmanande 

eftersom det kan ge en bild av att utgångspunkten 

för universitetens verksamhet är att tillgodose kraven 

i arbetslivet. Det centrala i examen är en akademiskt 

ambitiös utbildning. Juristförbundet tror på balans:  

JM-examen bör utvecklas med beaktande av både  

akademiska krav och arbetsmarknadens önskemål. 

Eftersom lejonparten av de nyutexaminerade juris-

terna får arbetsuppgifter utanför universitetsvärlden  

är det fint att fakulteterna allt mer fäster uppmärksam-

het vid studenternas beredskap för arbetslivets krav. 

Arbetslivsprofessurerna är ett gott exempel på detta.  

Ett annat viktigt steg ifråga om arbetslivsanpassning 

är den tilltänkta möjligheten att ansöka om och bevil-

jas domstolsbehörighet redan under studietiden. För-

nyelsen är fortfarande under beredning, men arbetet 

har tagit ett ordentligt kliv framåt. Juristförbundet har 

varit aktivt i ärendet. 

Sedan början av år 2014 har endast advokater, 

offentliga rättsbiträden och rättegångsbiträden med 

särskilt tillstånd kunnat fungera som biträden vid rätte-

gångar. Tillståndet förutsätter advokatexamen, auskul-

tering eller minst ett års arbetserfarenhet, vilket utgör 

ett allvarligt sysselsättningshinder för nyutexaminerade 

jurister.  

Enligt Juristförbundet kräver uppgiften som rätte-

gångsbiträde stor juridisk kompetens och därför bör 

yrkesskickligheten betonas, vilket förutsätter utveckling 

av JM-examen. Samtliga fakulteter har aktivt tagit sig 

an utvecklingsarbetet.     

I lagen om rättegångsbiträden med tillstånd stipu-

leras om förutsättningarna för erhållande av tillstånd.   

Ministeriets betänkande beträffande lagens revide-

ringsbehov var på remissrunda under våren. 

Vid beredningen av sitt utlåtande diskuterade Jurist-

förbundet med fakulteterna om innehållet i en ny och 

praktiskt inriktad helhet som kunde utgöras av valbara 

kurser omfattande cirka tio studiepoäng.  

Om den önskade lagändringen realiseras kommer 

den nya studiehelheten att jämföras med innehållet  

i advokatexamen, som har utvecklats avsevärt under  

de senaste åren. Ifråga om rättegångskunskap bör  

den nya utbildningshelheten ge samma färdigheter 

som advokatexamen. Advokatexamen, som omfattar 

både rättegångskunskap och bland annat sådan kuns-

kap som behövs för att självständigt driva en advokat-

byrå, kommer att bestå.  

Vi är tacksamma för de övriga remissinstansernas 

stora stöd gällande den ovan diskuterade examens-

utvecklingen. Vi jurister sammanlänkas av vår gemen-

samma utbildning. Det är fint att examensutvecklingen 

ytterligare konsoliderar branschen.

jore.tilander@lakimiesliitto.fi

JORE TILANDER
verksamhetsledare
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teksti JUSSI-PEKKA AUKIA | kuvitus SUSANNA TUONONEN

UNKARIN OIKEUSVALTIO ON ROMAHTANUT,  
ARVIOI UNKARILAINEN PERUSTUSLAKIASIANTUNTIJA.

Vallan 
hegemoniasta 
monopoliksi

H
uhtikuun lopun kesäi-
sessä säässä lekotteleva 
Budapest näyttää kävi-
jälle hymyilevät kas-
vonsa. Ravintoloiden 

terassit täyttyvät asiakkaista, katukuva 
on kohentunut takavuosista ja elämä 
näyttää kaikin tavoin normaalilta.

Pinnan alla kuitenkin kuohuu. 
Lauantaina 21.4. kaupungin kaduille 
kokoontui jo toista kertaa kymmeniä 
tuhansia ihmisiä osoittamaan mieltään 
vaalit juuri voittanutta hallitusta vas-
taan. Myös yksityiset ihmiset puhu-
vat peloistaan tulevaisuuden suhteen, 
vihakampanjoinnista, koulujen histo-
riankirjojen sisältöihin tehdyistä muu-
toksista ja korruptiosta.

Valjastettu media
Pääministeri Viktor Orbanin Fidesz-
puolue sai alle puolet annetuista 
äänistä, mutta saavutti jälleen kahden 

kolmasosan määräenemmistön parla-
mentissa. Tulos ei yllättänyt laillisuutta 
ja kansalaisyhteiskuntaa edistävän Eöt-
vös Károly Instituutin puheenjohtaja 
László Majtényita. Hän on arvos-
tettu lakimies, joka on toiminut pitkän 
uransa aikana muun muassa tietosuo-
javaltuutettuna ja maan perustuslaki-
tuomioistuimen laillisuusneuvonan-
tajana. 

Hallitus pystyi harjoittamaan voi-
makasta mediavyörytystä, sillä käytän-
nössä koko printtimedia on hallituksen 
kontrollissa ja suoltaa sen propagan-
daa. Median viestiä täydensivät pitkin 
maata hallituksen toimesta levitetyt 
pakolaisvastaista vihapuhetta tyrkyt-
tävät mainostaulut. 

Vapaita vaaleja ei voi olla ilman 
vapaata lehdistöä.

– Ennen Fideszin valtaannousua 
vuonna 2009 meillä oli vahva riippu-
maton media, nyt on vain toinen kau-

pallisista televisiokanavista, Buda-
pestin alueella toimiva paikallisradio 
sekä muutama paikallinen painettu 
lehti. Koulutetut budapestilaiset elävät 
omassa mediakuplassaan seuraten riip-
pumatonta mediaa ja maaseudun kylien 
asukkaat omassa hallituksen tiukasti 
kontrolloimassa mediakuplassaan.

Eturivistä takariviin
Vielä 10–20 vuotta sitten Unkari oli 
itäisen Keski-Euroopan maista poliit-
tiselta järjestelmältään liberaalein ja 
kehittynein. Maan perustuslakituo-
mioistuin nautti kansainvälistä arvos-
tusta, ja sen ratkaisuja käytettiin esi-
kuvina muissakin siirtymätalouden 
maissa, jotka pyrkivät kohti modernia 
liberaalia demokratiaa.

Uuden poliittisen järjestelmän oli-
vat rakentaneet kommunisminaikaisen 
eliitin edustajat keskenään. Se toimi 
kuitenkin vakaasti ja ilman kriisejä 
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vallanpitäjien vaihtuessa neljän vuo
den välein vaaleissa. 

Myös oikeuslaitos kehittyi.
– Olimme oikeusvaltion rakentami

sen edelläkävijöitä. Ja nyt se on romah
tanut. Tärkeimpänä syynä siihen oli 
koko poliittisen luokan heikko moraali 
ja äärimmilleen viemä korruptio, joka 
vei liberaalilta demokratialta pohjan, 
legitimiteetin ja uskottavuuden.

Majtényi ottaa esimerkiksi kor
ruptiosta yhdeksän vuoden takaisen 
skandaalin, jossa Sosialistit ja silloin 
oppositiossa ollut Fidesz kaappasivat 
kahdelta kaupalliselta radioasemalta 
taajuudet ja jakoivat ne keskenään. 
Sen seurauksena Majtényi jätti pro
testiksi paikkansa taajuuksia jakaneen 
ja mediaa valvoneen valtiollisen elimen 
ORTT:n johdossa.

Korruptio oli maan tapa jo sosia
lismin vuosina. 1990luvulla löysästi 
jaettu EUraha, jonka käyttöä ei käy
tännössä valvottu, loi uusia korrup
tion lajeja. 

– Unkarilainen neuvostojärjes
telmä oli loppuaikoinaan muita sosia
listimaita liberaalimpi ja muun muassa 
salli rajoitetun markkinatalouden ja 
yksityisyrittäjyyden. Kommunistihal
linnon loppuvuodet muistetaan Unka
rissa yleisesti hyvänä aikana, jolloin 
kaikilla oli töitä. Maaseutu on kautta 
aikojen ollut konservatiivinen ja natio
nalistinen, eikä siellä senkään vuoksi 
pelätä autoritääristä valtaa samalla 
tavalla kuin kaupungeissa, ja Orban 
käyttää tätä hyväkseen.

Räätälöity vaalijärjestelmä
Fidesz on pystynyt tekemään perus
tuslakiin muutoksia, joilla aikaisem
min hyvin toiminutta vaalijärjestelmää 
on muokattu vahvistamaan hallituksen 
valtaasemaa. Tärkeimmät muutokset 
olivat luopuminen kaksiportaisesta 
äänestysprosessista sekä laskentatapa, 
joilla vaaleissa eniten ääniä saaneelle 
puolueelle käytännössä varmistetaan 
määräenemmistö.

– Aikaisemmin toisella kierroksella 

pääsi äänestämään jatkoon selvin
neistä kahdesta ehdokkaasta itselleen 
mieluisempaa – tai edes vähemmän 
epämieluista ehdokasta. Nyt valitaan 
jo ensimmäisellä kerralla eniten ääniä 
saanut ehdokas, vaikka hänen osuu
tensa äänistä jäisi pieneksi. Tämä vaa
litapa voisi toimia korkeintaan kaksi
puoluejärjestelmässä, sillä se edellyttäisi 
koko hajanaisen opposition kokoamista 
yhteisten ehdokkaitten taakse.

Hallitus on pyrkinyt varmistamaan 
määräenemmistön myös siirtele
mällä vaalipiirien rajoja omalle puo
lueelleen edullisiksi sekä antamalla 
naapurimaissa asuville liki kahdelle 
miljoonalle etniselle unkarilaisille kak
soiskansalaisuuden ja mahdollisuuden 
äänestää postitse.

– Samaan aikaan ulkomaille muutta
neet tai siellä väliaikaisesti asuvat puoli 

miljoonaa koulutettua nuorta unkari
laista joutuvat äänestämään lähetys
töissä ja konsulaateissa. Hallituksen 
kontrollissa oleva perustuslakituo
mioistuin on antanut tälle räikeälle 
epäoikeudenmukaisuudelle siunauk
sensa, Majtényi ihmettelee.

Paradoksaalisesti EU:n tarjoama 
vapaa liikkuvuus syö unkarilaista 
demokratiaa, sillä maasta muutta
neet nuoret ihmiset olisivat kotimaa
hansa jäädessään muodostaneet libe
raalin demokratian kannattajajoukon 
ytimen.

– Meillä on hybridijärjestelmä, joka 
on valtaosin autoritaarinen mutta jossa 
on vielä jäljellä jotain demokraattisia 
elementtejä. Näiden vaalien myötä 
olemme siirtymässä autoritaarisen 
hallituspuolueen hegemoniasta sen 
monopoliasemaan.
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Vihalla ja pelolla
Vaalien alla hallitus on lietsonut Lähi-
idän pakolaistulvan herättämää muu-
kalaispelkoa vihapuheellaan ja pro-
pagandallaan. Orbanin korostama 
”puhtaan” etnisen unkarilaisuuden 
ajatus on Majtényin mielestä keino-
tekoinen, sillä maa on aina ollut eri 
kansallisuuksien, kielten ja uskonto-
jen muodostama kokonaisuus.

Unkarilaiset ovat myös aikaisemmin 
historiansa aikana suhtautuneet pako-
laisiin lempeästi. 

– Toisen maailmansodan kestäessä 
Unkari vastaanotti ja sijoitti yli toista 
sataa tuhatta puolalaista pakolaista, 
vaikka nämä olivat sotineet vastakkai-
sella puolella. Sodan jälkeen ihmiset 
ottivat myös auliisti vastaan tuhansia 
Kreikan sisällissodan pakolaisia.

Hallitus on löytänyt myös muita 
vihollisia, joista tärkein on unkarilais-
taustainen amerikanjuutalainen Georg 

Soros ja kansalaisyhteiskuntaa tukevat 
organisaatiot.

– Pääministeri on puhunut Soroksen 
2 000 palkkasoturista, joiden nimet ja 
tekemiset ovat kuulemma tiedossa. Niitä 
pitäisi minun lisäkseni siis olla vielä  
1 999. Se on naurettava ja todenvastai-
nen väite.

Macchiavellista Orwelliin
Pääministeriä näkyvästi arvostellut ja 
mielenosoituksissakin puhunut Majté-
nyi katsoo olevansa hallituksen vihol-
listen listalla. Sama koskee hänen joh-
tamaansa perustuslaillista demokratiaa 
edistävää Eötvos-instituuttia, joka on 
Soroksen säätiön perustama ja tukema.
Hallituksen suunnalta on jo kuultu 
uhkauksia tämän täysin laillisesti toi-
mivan laitoksen lakkauttamisesta.

– Macchiavelli käski vallanpitäjiä 
etsimään sopivan vihollisen. Orba-
nille se on Soros ja hänen kuvitteelliset 
2 000 palkkasoturiaan. Soros on vanha 
mies, joka asuu ulkomailla – ihan 
samalla lailla kuin Turkin hallituksen 
päävihollinen Fethullah Gülen, tai 
George Orwellin 1984-romaanin val-

EU:n tuet poikki
Juristi ja historioitsija Katalin Miklóssy Helsingin yliopiston  
Aleksanteri-instituutista ei usko, että Unkarissa olisi vielä 1990- 
luvulla sisäistetty länsieurooppalainen ymmärrys oikeusvaltiosta,  
jossa toimii vallan kolmijako ja jossa ihmisoikeuksia kunnioitetaan.

– Mielestäni unkarilaisten pitäisi itse korjata poliittinen järjestel-
mänsä ja lopettaa muiden syyttely. EU-tukiaiset pitäisi ehdottomasti 
katkaista, sillä nämä autoritääriset hallitukset nimenomaan elävät 
eurooppalaisten veronmaksajien tuella, Miklossy muistuttaa.

– Lyhyellä tähtäyksellä se tietysti voimistaisi EU-vastaisuutta,  
mutta mielestäni se on ainoa ulkopuolinen keino kaataa nämä hal-
linnot. Demokratiaa voi hajottaa pienin askelin, mutta autoritaarisista 
järjestelmistä päästään eroon vain sisällissodan tai vallankumouksen 
kautta. Demokraattisin keinoin se ei onnistu, sillä ne pitävät vallastaan 
kiinni kynsin ja hampain.

Olimme 
oikeusvaltion 
rakentamisen 
edelläkävijöitä. 

Ja nyt se on 
romahtanut. 

tionvihollinen Emmanuel Goldstein. 
Uusi Pysäyttäkää Soros -lainsäädän tö 

määrää 25 prosentin rangaistusveron 
pakolaisia auttavien järjestöjen ulko-
mailta saamille tuille. Lisäksi niiltä ol - 
laan kieltämässä pääsy kahdeksan kilo-
metrin syvyiselle rajavyöhykkeelle. Nii-
den pitää myös saada sisäministeriöltä 
hyväksyntä toiminnalleen, mikä sotii 
eurooppalaisia perusvapauksia vastaan.

– Eötvos-säätiötä nämä pykälät eivät 
tietysti koske, koska emme työskentele 
pakolaisten parissa. Mutta koskaan ei 
voi tietää, mitä on tulossa.

– Kaikille autoritaarisille järjestel-
mille on ominaista paranoia, jossa 
kaikki riippumattomat toimijat ja kan-
salaisyhteiskunnan organisaatiot näh-
dään uhkana ja vihollisena. Viha koh-
distuu myös täysin epäpoliittisiin 

hyväntekeväisyyttä harjoittaviin järjes-
töihin, jos ne toimivat riippumattomasti.

Valta on jo rapautumassa
Majtényi arvioi, että Orbanin järjes-
telmä jo kriisiytynyt. 

– Vaikka he voittivat nämä vaalit, 
he ovat jo heikkenemässä, sillä oppo-
sitio sai jo enemmän ääniä kuin halli-
tus. Neuvostojärjestelmän hajoaminen 
tuli sekin kaikille täytenä yllätyksenä. 
Tällä hetkellä ei ole ketään, joka voisi 
ennustaa, milloin tälle hallitukselle käy 
samoin. Itse uskon, että heillä ei ole 
kovinkaan paljon aikaa jäljellä.

Voisiko Euroopan unioni tukea 
demokratiaa Unkarissa? Majtényi 
korostaa kotimaassaan erittäin vaiku-
tusvaltaisen Saksan suurta vastuuta. 

– En osaa neuvoa, mitä pitäisi tehdä. 
Olen lakimies enkä poliitikko. On tär-
keää muistaa, että yleinen mielipide 
Unkarissa on erittäin EU-myönteinen.

– Fideszin voisi erottaa Euroopan par-
lamentin Euroopan kansanpuolueen 
(EPP) ryhmästä, sillä Fidesz on todella 
kaukana heidän edustamistaan arvoista. 
EU-tuet avoimesti EU-vastaiselle halli-
tukselle ovat myöskin ongelmallisia. En 
kuitenkaan usko tukien katkaisemiseen, 
sillä tavalliset unkarilaiset olisivat suu-
rimpia kärsijöitä. 
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”Tiedustelulakeja käsittelevät valiokunnat eivät ole ylimääräisistä kokouksista huolimatta  
ehtineet pitkään aikaan käsitellä juuri mitään muuta kuin sote- ja maakuntauudistuksia.”

Vihreiden kansanedustaja Jyrki Kasvi | Kansanedustaja Olli-Poika Parviainen blogissaan 9.5.2018

Rahankeräyslain 
uudistus etenee
Rahankeräyslakia uudistetaan ja keräysten 
järjestämiseen ehdotetaan helpotuksia. 

Ehdotuksesta uudeksi rahankeräyslain-
säädännöksi annettiin 76 lausuntoa kevään 
2018 aikana. Lausunnonantajat arvioivat, 
että uudistusten myötä rahankeräysten  
järjestäjien hallinnollinen taakka kevenee 
ja rahankeräyksiä on mahdollista järjestää 
nykyistä joustavammin.

Uutta lakia on valmisteltu yhteistyössä 
sidosryhmien kanssa, ja sisäministeriö on 
kuullut muun maussa kansalaisjärjestöjä ja 
kansalaisaktiiveja.

Hallituksen esitys uudeksi rahankeräys-
lainsäädännöksi on tarkoitus antaa edus-
kunnalle syykuussa 2018.

Suomi sai kiitosta 
Grecolta
Euroopan neuvoston korruptionvastaisen toimielimen Grecon 
(Group of States against Corruption) tuoreessa raportissa  
kiiteltiin Suomea siitä, että Suomi on ainoana maana pannut 
täytäntöön kaikki Grecon suositukset kansanedustajien, tuo-
mareiden ja syyttäjien korruption estämiseksi. 

Raportissa tarkasteltiin eri maiden toimia korruption estä-
miseksi. Vertailun maista Suomi oli ainoana toteuttanut kaikki 
Grecon suositukset. Seuraavaksi parhaiten suositukset oli pantu 
täytäntöön Isossa-Britanniassa, Ruotsissa ja Virossa. 

Gregon raportin mukan suositukset on otettu käyttöön  
toivottua hitaammin, vaikka kehitystä korruption vastaisissa 
toimissa onkin tapahtunut. Parhaiten eri maissa oli toteu-
tettu suositukset, jotka liittyivät syyttäjien toimiin korruption 
ehkäisemiseksi.

Vuonna 1999 perustettuun Grecoon kuuluu 49 maata, 
eurooppalaisten maiden lisäksi myös Yhdysvallat. Greco valvoo 
korruptionvastaisten sopimusten noudattamista jäsenmaihin 
tehtävillä maatarkastuksilla.

Grecon englanninkielinen arviointiraportti on luettavissa 
kokonaisuudessaan Grecon verkkosivuilla: 
www.coe.int/en/web/greco
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Ideoi hanke STM:lle!
STM hakee ideoita hankkeille, joilla pysty
tään purkamaan sukupuolistereotypioita 
ja edistämään sukupuolivähemmistöjen 
asemaa työelämässä sekä tukemaan 
maahanmuuttajanaisten työllistymistä. 
Hakuaikaa on elokuun loppuun asti.

Liiton toimiston
kesäaukioloajat
• Lakimiesliiton toimisto on suljettu 9.–27.7.

• 25.6.–6.7. ja 30.7.–14.8. liiton toimisto on auki 
klo 8.30–15.00 (norm. 8.30–16.00)

• Työ- ja virkasuhdeneuvonta sekä Lakimiesten 
työttömyyskassa palvelevat myös toimiston 
ollessa kiinni.

Tarkemmat tiedot www.lakimiesliitto.fi.

 
Suomen Lakimiesliitto ja Lakimiesten
työttömyyskassa toivottavat aurinkoista
kesää!

PO L I I S I PÄÄ L L I KKÖ

Huumesätkä, ole hyvä! 
Viime aikoina on käyty laajaa keskustelua siitä, pitäisikö humaus-

aineiden käyttörikosten rangaistavuudesta luopua eli poistaa kysei - 

nen rikosnimike laista. Asia tuli julkisuuteen, kun kaksi Terveyden ja 

hyvinvoinnin laitoksen virkamiestä julkaisi laitoksen virallisilla sivuilla 

”räväkän” kirjoituksen asiasta. Tämän jälkeen asiaa on käsitelty eri 

yhteyksissä ja tilaisuuksissa. Kyse ei kuitenkaan ole siitä, että  

rangaistavuuden poistaminen tarkoittaisi kannabiksen laillistamista. 

 Asiassa on selvästi kaksi vastakkaista näkemystä. Rangaista-

vuuden poistamista puoltavat pelkäävät nuorempien ikäluokkien  

keskuudessa varsin yleisten huumekokeilujen leimaavan nuo nuoret 

rikollisiksi. Tämä saattaa haitata opiskelu- tai työpaikan saamista.  

Se taas voisi johtaa nuoren syrjäytymiseen.

Ennaltaehkäisyä pitäisi  
tehostaa. Keinoista taitaa  

vain olla pulaa.

 Vastakkaisia näkemyksiä ovat esittäneet ainakin poliisin edusta-

jat. Nykyisin huumausaineen käyttörikoksen piiriin menee jo melko 

iso määrä ainetta. Tämän ovat rikollisetkin huomanneet ja vievät ker-

rallaan asiakkaalle vain käyttöannoksen verran. Poliisi ei varsinaisesti 

”vahtaa” huumeiden käyttäjiä, vaan nämä rikokset tulevat esille  

muiden rikosten yhteydessä, koska suurimpaan osaan huumeiden 

käyttörikoksista liittyy muita vakavampia rikoksia. Esimerkiksi huume-

rattijuoppoja tavattiin viime vuonna lähes 5 600 ja niitä, joilla oli  

elimistössään sekä alkoholia että huumetta, 900.

 Yksi painava peruste on myös se, että muutos toisi aivan uusia 

mahdollisuuksia törkeälle huumausainerikollisuudelle, joka jo muu-

toinkin on paikoitellen kovassa kasvussa.

 Huumausaineen käyttörikos johtaa usein muiden isompien rikos-

ten jäljille, jolloin poliisi voi tehdä kotietsintöjä ja aloittaa varsinaisen 

rikostutkinnan. Tutkinnanjohtaja tai syyttäjä voi nytkin antaa käyttö-

rikoksesta pelkän huomautuksen. 

 Siitä eri osapuolet ovat pitkälti samaa mieltä, että ennaltaehkäi-

syä pitäisi tehostaa. Keinoista taitaa vain olla pulaa. On esitetty myös, 

että huumeongelman hoitaminen siirrettäisiin sosiaali- ja terveys-

toimen tehtäväksi. Tämä ei varmasti ole aivan yksinkertainen ratkaisu, 

kun otetaan huomioon menossa olevat suuret uudistukset ja ainainen 

resurssipula. Myöskään tämän alan lisäosaamista ei ole helppo kovin 

nopeasti saada.

eLakimies 
 
Lakimiesliitto on avannut uuden säh - 
 köisen työelämän lainsäädäntö palvelun. 
eLakimies vastaa yleisimpiin työsuhde-
kysymyksiin. Valitsemalla eLakimies- 
etusivulta jonkin sivulla mainitun 
aihealueen saat muutaman lisäkysy-
myksen jälkeen vastauksen mieltäsi 
askarruttaneeseen asiaan. eLakimies 
neuvoo työ suhteeseen liittyvissä perus-
asioissa ja keskittyy näin alkuvaiheessa 
vain työsuhdetta koskeviin kysymyksiin. 
eLakimies ei korvaa henkilökohtaista 
asiointia Lakimiesliiton työ- ja virka-
suhde neuvonnan kanssa. eLakimies-
palve luun pääset tutustumaan Laki-
miesliiton kotisivuilta lakimiesliitto.fi.

LIITTO PALVELEE

SUOMEN LAKIMIESLIITTO –
FINLANDS JURISTFÖRBUND ry

LIITTO PALVELEE
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Valtiosihteeri kansliapäällikkönä Martti Hetemäki antoi 16.5. eduskunnan valtiovarainvalio-
kunnalle, sosiaali- ja terveysvaliokunnalle ja tarkastusvaliokunnalle muistion sote-uudis-
tuksen vaikutuksista sosiaali- ja terveydenhuollon menoihin. Muistiossa Hetemäki arvioi, 
että valinnanvapauden säästöpotentiaali on nolla euroa.

Valtiovarainministeriön muistio sote-uudistuksen kustannusvaikutuksista 16.5.

Väitös: Puolustajan 
rooli kasvanut 
rikosoikeuden
käynneissä
Vaativien rikosjuttujen käsittely perustuu 
nykyään samanlaisen oikeudellisen koulu-
tuksen ja kokemuksen saaneiden tuomarei-
den, syyttäjien, puolustajien ja asianomis-
tajien avustajien yhteistyöhön. Puolustajan 
tehtävät ovat lisääntyneet merkittävästi 
1980-luvulta lähtien. Näin toteaa touko-
kuussa tohtoriksi väitellyt asianajaja Markku 
Fredman väitöskirjassaan.

Fredmanin mukaan puolustajan rooli 
oikeudenkäynnissä on noussut keskeiseksi 
kolmen viime vuosikymmenen aikana. Itse 
oikeudenkäynnin luonteen lisäksi puolustajat 
ovat saaneet uusia tehtäviä muun muassa 
esitutkinnassa, pakkokeinoasioissa, kuu-
lusteluavustamisessa, syyteneuvotteluissa, 
todistajien kuulemisessa, asiantuntijatodis-
telussa ja rikosasioissa tiedottamisessa. 

Suurin muutos puolustusasianajajien 
työssä on tapahtunut tuomioistuimissa 
sovellettavassa oikeudessa. Kansallisten  
normien rinnalle ovat tulleet ihmisoikeus-
velvoitteet ja EU:n sääntely. 

– Aloitin urani 1980-luvun lopulla ja sain 
siten nähdä oikeudenkäynnit ennen suurten 
prosessiuudistusten sarjaa, Fredman totesi 
väitöstilaisuudessaan.

– Kuvaavaa on, että 1980-luvulla proses-
saaminen oli lähempänä 1600-lukua kuin 
nykypäivää, hän kuvasi muutosta yleisölle.

Lakimiesliiton 
talous vakaalla 
pohjalla
Lakimiesliiton valtuuskunnan kevätkokous 23.5.2018 kokosi  
Helsinkiin liiton päättäjät eri puolilta Suomea. 

Edustajille esiteltiin liiton toimintaa ja taloudellista tilannetta.  
Talouden tila todettiin vakaaksi. Liiton käyttötalouden menoista 
80 prosenttia katetaan jäsenmaksuilla ja 20 prosenttia sijoitus-
toiminnan tuotoilla. Liiton päivittäistaloutta turvaa liiton merkit-
tävä sijoitusvarallisuus. Tämän vuoksi budjetti laaditaan vakiin-
tuneesti alijäämäiseksi. 

Vuonna 2017 budjetoidun 200 000 euron sijaan käyttöta-
louden tappio oli alle 100 000 euroa. 

– Käytämme sijoitusvarallisuutta hallitusti ja suunnitelmalli-
sesti. Vakaa taloudellinen tilanne mahdollistaa jäsenpalveluiden 
suunnitelmallisen kehittämisen, toteaa toiminnanjohtaja Jore 
Tilander.

Äänestys sääntömuutoksesta
Eniten keskustelua valtuuskunnassa aiheutti esitys nostaa opis-
kelijajäsenten määrää valtuuskunnassa neljästä seitsemään. 
Opiskelijajärjestöjä on nykyään seitsemän. Samalla esitettiin, 
että opiskelijaedustajien henkilökohtaiset valtuuskuntapaikat  
muutetaan järjestöpaikoiksi, jolloin opiskelijajärjestöt voivat 
joustavasti vaihtaa edustajanaan toimivaa henkilö, esimerkiksi 
aiemmin edustajana toimineen henkilön siirtyessä työelämään.

Valtuuskunta kannatti ajatusta siirtyä opiskelijoiden henkilö-
kohtaisista paikoista järjestöpaikkoihin. Sen sijaan valtuuskun-
nan äänestyksessä voitti kanta, jonka mukaan opiskelijoiden 
määrä valtuuskunnassa jää ennalleen, eli ei kasva neljästä seit-
semään. K
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Korkeakoulujen kevään 2018 yhteishaussa oikeustieteellisiin 
tiedekuntiin haki yhteensä 6 207 henkilöä. Suurin osa hakijoista oli 
ensikertalaisia (5 449). Aloituspaikkoja on 671.

Kirjalahjoitus 
Turun yliopiston 
kirjastolle
Lakitoimisto Kumpuvuori Oy:n toimitusjohtaja, luvan saanut 
oikeudenkäyntiavustaja ja vammaisoikeuksiin erikoistunut 
lakimies Jukka Kumpuvuori lahjoitti kymmenen vammais
oikeuksiin liittyvää teosta Turun yliopiston kirjastolle oikeus
tieteellisen tiedekunnan kokoelmiin. Kokoelma täydentyy 
jatkossa kattamaan yhteensä 100–150 teosta.

Kumpuvuori kertoo, että vammaisoikeuksiin keskittyvän 
kokoelman perustaminen on ollut hänen haaveensa opis
keluajoista lähtien. Vammaisoikeuksiin liittyvää kirjallisuutta 
on Kumpuvuoren mukaan ollut huonosti tarjolla oikeus
tieteellisissä kirjastoissa.

– Kokoelma palvelee lukuisaa joukkoa vammaisoikeuk
sista kiinnostuneita henkilöitä, jotka tarvitsevat vammais
oikeuskirjallisuutta opetukseen, seminaaritöihin, tutkielmiin 
tai väitöskirjoihin. Yliopistoväen lisäksi kokoelmaa tarvitsevat 
yksittäiset vammaisoikeuksista kiinnostuneet kansa laiset, 
vammaisoikeusaktivistit ja myös laajasti vammaisjärjestöt, 
Kumpuvuori sanoo.

6 207

14.7. Lakimiesliiton valtakunnallinen  
kesätapahtuma
Tapahtuma järjestetään Savonlinnan  
oopperajuhlien yhteydessä

17.7. Lakimiesliitto Suomi Areenassa Porissa
Millainen väkivalta on sallittua Suomessa?  s. 68

25.-26.8. XXVI Lakimiesten tenniksen ulko-
kenttien mestaruuskilpailut Vierumäellä 
Lisätietoja tapahtumasta antaa Olli Niemi,  
olli.niemi@lakimiesliitto.fi tai puh. 09 8561 0311

1.9. Vara- ja Oikeusnotaariliitto ry:n  
kesätapahtuma Helsingin Seurasaaressa 
Kokoontuminen klo 10.00 sillankorvassa.  
Ilmoittautumiset 25.8.2018 mennessä  
vonltku@gmail.com. Tervetuloa! 

2.–24.10. Lakimiesliiton valtuuskunnan vaali 
 s. 32

Urakoulutukset
2018 urakoulutuksia  s. 27

Aluetapahtumat
Tulossa: Seinäjoki, Tampere, Jyväskylä, Lahti,  
Lappeenranta, Kouvola, Pori, Kainuu,  
Oulu, Mikkeli, EUEurooppa.

Tapahtumista tarkemmin:  
www.lakimiesliitto.fi/tapahtumat

SUOMEN LAKIMIESLIITTO –
FINLANDS JURISTFÖRBUND ry

TAPAHTUMAT

Tietoasiantuntija Johanna Viitanen, kirjastonjohtaja  
Ulla Nygrén, oikeustieteellisen tiedekunnan dekaani  
Jussi Tapani ja Jukka Kumpuvuori kokoelman luovutus
tilaisuudessa.
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Ympäristön turmelemiseen ja 
luonnonsuojeluun liittyvien 
rikosten määrä lisääntyy. 
Yhteensä 238 rikosta tuli 
viranomaisten tietoon viime 
vuonna.

Pekka Timonen 
oikeusministeriön 
kansliapäälliköksi

Oikeustieteen tohtori 

Pekka Timonen on nimi

tetty oikeusministeriön 

kansliapäälliköksi 1.6.2018 

alkavaksi viisivuotis

kaudeksi. 

Timonen työskentelee 

työ ja elinkeinoministe

riön työllisyys ja toimivat 

markkinat osaston osas

topäällikkönä. Aiemmin 

hän on työskennellyt työelämä ja markkinat osaston 

osastopäällikkönä sekä valtioneuvoston kansliassa omis

tajaohjausosaston päällikkönä. 

Oikeusministeriön kansliapäällikön tehtävä tuli avoi

meksi, kun virassa ollut Asko Välimaa siirtyi huhtikuun 

alussa korkeimman oikeuden jäseneksi. 

Pekka Timonen on työskennellyt Lakimiesliiton halli

tuksen jäsenenä sekä toiminut lyhyen aikaa myös liiton 

puheenjohtajana.

• yhteystietosi
• työpaikkatietosi
• sähköpostiosoitteesi

Kaikki helposti osoitteessa  
www.lakimiesliitto.fi 
Kirjaudu jäsenpalveluun

PÄIVITÄ VERKOSSA

238



VARV I A L A

Jukka Varviala

Kesään kevyemmin 
Tiuhaan ilmestyviin elämänkertoihin sisältyy joskus muistoja kirjoit

tajan kokemista oikeudenkäynneistä. Jos on hyvin mennyt, se johtuu 

siitä, että asianosaisella on ollut hyvä juttu. Hyvä lopputulos ei johdu 

asianajajasta, jos sellaiseen on turvautunut. Asianajajaa ei mainita 

saati kiitellä.

Sukukokouksessa asianajajaa helposti kyräillään henkilönä, joka on 

vetänyt hommaa puolueellisesti jonkun hyväksi ja jotakuta vastaan. 

Vähintään ollut vilpissä takapiruna.

Eurooppalaisen naisen eläke on 
keskimäärin  37 prosenttia pienempi 
kuin miehen eläke. 

The Pension Adequacy Report 
2018 (PAR)  | Euroopan komissio

Asianajaja on samassa  
asemassa kuin pukamalääkäri  

tai psykologi. Yh, hyh!

Kadulla ei saa entistä eikä nykyistä asiakasta olla tuntevinaan, 

etenkään jos tämä liikkuu mies tai naisseuralaisensa kanssa.  

Tervehtiminen herättää seuralaisessa kysymyksen: ”Kuka tuo oli?”  

Jatkuen: ”Ai, mistä tunnet hänet?” Asianajaja on samassa asemassa 

kuin pukamalääkäri tai psykologi. Yh, hyh!

Nuo seikat kolhivat itsetuntoa. Kohennuskeinoni on pistäytyminen 

PohjoisSavossa, lapsuuden ja myöhempienkin vuosieni maisemissa. 

Siellä minut tunnetaan rehellisenä jo pienestä. Sittemmin myös vii

saana lakimiehenä! Johtuen seuraavista syistä:

Pienenä mummulassa sain toimekseni taluttaa Asterilehmän parin 

kilometrin päähän tapaamaan mainioksi tunnettua sonnia. Perillä 

isäntä neuvoi aitauksen, missä sonni oli. Jäin yksin valvomaan toimi

tusta pisteaitaan nojaten. Kaksikin kertaa sonni naatti Asterista eli 

”sonni tuli tilaisuuteen astua toisen lehmää”, kuten asetuksessa son

nien laitumelle laskemisesta todetaan. Menin tupaan maksamaan. 

”Se on kolome sattaa”, sanoi isäntä.  Minä siihen: ”Mutta kun tuota, 

sonni astui kaksi kertaa?” ”Jopas on rehellinen poeka”, sanoi isäntä 

jatkaen: ”Se toenen kerta oli kaapantekijöitä!” Tuvassa räjähti nauru!

1990luvulla käytyäni Lepikon torpassa (ja Pielaveden pitkäripai

sessa) kehuin palattuani huoltamon kahvilassa Kekkosta. Siitä lähtien 

minua on kylällä pidetty viisaana lakimiehenä! 1950luvulla autossa 

ohi viilettävän Kekkosen kunniaksihan oli maalattu sillan kaiteet ja 

lossikin.

Hyvää kesää! Ja turvallista matkaa kesälaitumelle!

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  

10.0018.00
Verkkokauppa 24/7

37
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”Olemmekin antaneet määräyksen taksimatkan kokonaishinnasta eli jos matkan 
hinta ylittää 100 euroa, niin kuljettajan pitää sopia selkeästi hinnasta etukäteen 
asiakkaan kanssa.”

Trafin tieliikennejohtaja Marko Sillanpää | 18.4.2018

Tiivistä yhteistyötä 
jäsenyhdistysten 
kanssa 

Lakimiesliiton hallitus kutsui koolle 
kaikkien jäsenyhdistystensä puheen-
johtajat toukokuussa. Lakimieslii-

tolla on 35 jäsenjärjestöä. Näistä seitsemän 
on opiskelijayhdistyksiä. Kaikkien järjestöjen 
yhteistapaamisen lisäksi toukokuussa toteu-
tettiin myös Asianajajaliiton ja Lakimiesliiton 
hallitusten yhteistapaaminen.

Molemmissa tapaamisissa keskusteltiin 
erityisesti oikeuspoliittisesta yhteistyöstä. 
Monet juristijärjestöt osallistuvan ahkerasti 
lainsäädännön kehittämiseen lausunnoin ja 
asiantuntijakuulemisissa. Oikeuspoliittinen 
vaikuttamistyö tiivistyy tänä vuonna edus-
kuntavaalien lähestyessä, kun eri tahoilla 
kootaan yhteen tulevaan hallituspolitiikkaan 
liittyviä toiveita. 

Järjestötapaamisissa keskusteltiin yhteis-
työn tiivistämisestä oikeuspoliittisten hank-
keiden yhteydessä. 

– Toimiva yhteistyö jäsenyhdistysten 
kanssa on Lakimiesliitolle erittäin tärkeää  
ja haluamme ehdottomasti kehittää sitä 
entisestään, toteaa Lakimiesliiton hallituksen 
puheenjohtaja Antero Rytkölä.

– On tärkeää, että liitossa tiedämme, 
mitä jäsenyhdistyksissä tapahtuu. Näin 
osaamme olla avuksi ja hyödyksi tarvittaessa 
sekä edistää jäsenyhdistysten ajankohtaisia 
hankkeita.

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

192 sivua
Hinta ainoastaan 35 €

Tyylikäs, arvokas teoskokonaisuus 
huomattavan edullisesti.

Tilaa osoitteesta  
auli.lehtonen@lakimiesliitto.fi

OIKEUDEN 
NÄYTTÄMÖT 
–kuvallisuus lainkäytössä

Tilaa kirja

35 €
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Tilastokeskuksen 
mukaan konkurssien 
määrä kasvoi tammi–
huhtikuussa 2018 
edellisvuodesta 45,2 
prosenttia. 

Kari Kuusiniemi 
KHO:n 
presidentiksi
Oikeustieteen tohtori, korkeimman hallinto-
oikeuden oikeusneuvos Kari Kuusiniemi  
on nimitetty korkeimman hallinto-oikeuden 
presidentiksi syyskuun alusta. Kuusiniemi  
on toiminut korkeimman hallinto-oikeuden 
tuomarina vuodesta 1999. Tällä hetkellä hän 
on myös jaoston puheenjohtaja ja presiden-
tin sijainen. Rikoslain kirjoittajan on oltava 

työssä rikollisten kanssa 
kokemusta hankkinut psykologi.

45,2

M AT T I  N O R R I

Rankaisemisesta 
Olin varatuomari Seppo J. Niemisen kanssa 1970-luvulla Hollannissa, 

ja menimme seuraamaan oikeuden istuntoa. Saimme oikeudenpal-

velijan tulkiksi. Syytettynä ollut 17-vuotias nuorukainen oli rikkonut  

kioskin ikkunan ja anastanut tupakkaa, makeisia ja muuta, mihin käsi 

ulottui.

Hänet tuomittiin ensikertalaisena viikon ehdottomaan vankeusran-

gaistukseen, joka pantiin täytäntöön paikallisessa poliisivankilassa.

Käsittelyn päätyttyä menimme puhumaan tuomarin kanssa. Hän 

kertoi Hollannin rankaisukäytännöstä laaditusta tutkimuksesta. Pyyn-

nöstämme hän lähetti sen postitse, ja toimitin tutkimuksen silloin 

maan eturivin rikosjuristeihin kuuluneelle K. J. Långille, jonka manalle 

menosta tulee 20 vuotta. Lång otti yhteyttä ministeriöön.

Rangaistuksen alkuperäinen tarkoitus oli kosto: koska oli rikottu.

Rangaistuksen toinen tarkoitus oli ehkäistä rikollisuutta: jotta ei 

rikottaisi. Silloin tulee kuvaan psykologia.

Rangaistuksen pelko on klassillinen rikoslain perustelu. Erilaiset 

ihmiset pelkäävät rangaistusta eri määrin. Samoin vaikuttaa tilanne, 

kuten kiivastuminen ja humala, eri ihmisiin eri tavoilla. Tähän voi lailla 

vaikuttaa vähän. 

Psykologian näkökulmasta rangaistuksen on synnytettävä tuomi-

tussa häpeä, joka ehkäisee teon uusimista. Siksi on omaisuusrikok-

sista, ja niissä erikseen anastamisesta ja petoksesta, sekä pahoin-

pitelystä ja surmaamisesta rangaistava eri tavoilla.

Nuorisorikollista on rangaistava heti tuntuvasti. Hän ymmärtää 

ehdollisen rangaistuksen vapauttavaksi päätökseksi.

Lång kertoi myöhemmin, että ”ministeriön kirjoituspöytäteoree-

tikot eivät olleet ymmärtäneet asiaa”.

Rikoslain kirjoittajan on oltava työssä rikollisten kanssa kokemusta 

hankkinut psykologi. Vain niin voidaan rikollisuutta torjua. Se ei ole 

lakimiehen tehtävä. 

Rikosjuristin työ on pääasiassa todisteiden ja todistajainkertomus-

ten arviointia. 

Arvontaan voivat osallistua kaikki Lakimiesuutiset-
lehteä lukevat yksityshenkilöt pois lukien arvonnan 
järjestelyjen kanssa tekemisissä olleiden yritysten 
henkilökunta ja heidän perheensä. Yksityishenkilöt 
voivat osallistua arvontaan vain kerran. Palkinnon 
arvontaan osallistuvat kaikki vastanneet. Palkinto  
arvotaan 15.8.2018. Voittajalle ilmoitetaan sähkö-
postitse tai kirjeitse.

Mistä haluaisit lukea jatkossa 
Lakimiesuutisista? Mikä on 

mennyt hyvin, missä taas olemme 
epäonnistuneet? Vastaa lyhyeen 

verkkokyselyyn osoitteessa 
lakimiesuutiset.fi/ 

vastaa-lukijakyselyyn

Vastaaminen vie alle viisi minuuttia ja 
onnistuu myös mobiilissa. Vastanneiden 
kesken arvotaan 2 kpl Perfect Finnish 

-designlahjakortteja (arvo à 62 €).

Anna palautetta lehdestä  
ja voita designlahjakortti

Palkintona
62 €

lahjakortti!
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oikeuS ja kohtuuS

SUOMEN LAKIMIEHET
NYT SÄHKÖISESSÄ 

MATRIKKELISSA
LÖYDÄ JA LÖYDY!

kirjaudu 

jäsentunnuksillasi 

lakimiesliiton 

nettisivuille ja 

ota jokapäiväinen 

hyöty käyttöösi.

kirjaudu 

jäsentunnuksillasi 

lakimiesliiton 

maksuton jäsEnEtu

”Tullin mukaan harmaassa nuuskakaupassa 
pyörii vuodessa jopa 50 miljoonaa euroa.”

Yle.fi/uutiset 16.5.2018 

Itä-Suomen yliopistoon 
Hyvinvointioikeuden 
instituutti
Itä-Suomen yliopiston oikeustieteiden laitokselle on 
perustettu Hyvinvointioikeuden instituutti. Yli kymme-
nen tutkijan instituutti on merkittävin alan tutkimus- 
ja opetuskeskittymä Suomessa.

– Instituutissa tulee työskentelemään neljä pro-
fessoria ja apulaisprofessoria, neljä yliopistonlehto-
ria ja tutkijatohtoria sekä kuusi yliopisto-opettajaa ja 
nuorempaa tutkijaa, oikeustieteen laitoksen johtaja 
Tapio Määttä kertoo.

Instituutti kokoaa yhteen hyvinvointiteemoihin  
kytkeytyvien oikeudellisten kysymysten tutkimuksen, 
asiantuntijuuden ja koulutuksen. Instituutin tavoit-
teena on tehdä tiivistä yhteistyötä hyvinvointia  
edistävien ja tutkivien toimijoiden kanssa. 

Instituutin johtajana toimii vanhuusoikeuden  
yliopistonlehtori Anna Mäki-Petäjä-Leinonen.

Sote-uutiset mobiiliin
Sosiaali- ja terveysministeriön 
mobiilisovellus Sote-uutiset on 
uutissovellus, joka tarjoaa kaikki 
sosiaali- ja terveysministeriön  
ja Terveyden ja hyvinvoinnin  
laitoksen verkkosivuillaan jul-
kaisemat tiedotteet ja uutiset 
heti niiden ilmestyttyä mobiili-
laitteeseen.

Sote-uutiset toimii iOS- ja 
Android-laitteilla ja sen saa 
ladattua kyseisistä sovellus-
kaupoista.
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Vuonna 2017 15–17-vuotiaiden 
osuus omaisuus rikoksiin 
syylliseksi epäillyistä oli 8,2 
prosenttia kun se vuonna 
2006 oli 11,4 prosenttia. Lakimiesuutiset.fi 

tuo sisällön lähemmäs

Sivustolla pääsee yhä lukemaan kunkin lehden näköisversiota tai 

selaamaan vanhoja artikkeleita arkistosta. Myös Momentit löytyvät 

sivustolta tuttuun tapaan PDF-tiedostoina.

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

��������

2/2017

Sisältö
LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS • Vahvistetut lait 2 • Hallituksen esitykset 2 
• OIKEUSTAPAUKSET • Korkein oikeus 3 • Korkein hallinto-oikeus 4

momentti_2_17.fm  Page 1  Tuesday, February 28, 2017  10:49 AM

Lakimiesliitto.fi  /  Lakimiesuutiset.fi

Anne Nuorgam 
YK:n alkuperäis-
kansojen pysyvään 
foorumiin
Lapin yliopiston tutkija Anne 
Nuorgam on valittu YK:n alku-
peräiskansojen pysyvän foorumin 
varapuheenjohtajaksi. 

Nuorgam edustaa foorumissa kau-
della 2017–2019 arktisia alkuperäis-
kansoja, saamelaisia ja inuitteja.

Lisäksi Nuorgam on nimetty YK:n 
alkuperäiskansojen vapaaehtoisen 
rahaston (UN Voluntary Fund for Indi-
genous Peoples) hallituksen jäseneksi 
vuosiksi 2015–2020. 

Nuorgam työskentelee Lapin yli-
opiston oikeustieteiden tiedekun-
nassa saamentutkimuksen nuorem-
pana tutkijana. 

Hänellä on laaja kokemus alkuperäis-
kansojen asemaan, kalastusoikeuksiin ja 
arktisten alueiden tilanteeseen liittyvistä 
kysymyksistä. 

Valtteri Niiranen jakaa  
omaa osaamistaan Lakimiesliiton 

mentorointiohjelmassa

INTOA JA  
UUSIA URIA

10 Tietojärjestelmät: 
renkejä vai isäntiä?

50 Emma Niemistö:  
Lakeuden veri ei vapise

JURISTNYTT | 2’2018

Lue palkka-liitteestä, mitä lakimieskunta 
ansaitsi

TIETOSUOJAN  

TUOLLA PUOLEN 

36 Akavan puheen-

johtaja Sture Fjäder 

48 Urakriisistä 

unelmahommaan

JURISTNYTT | 3’2018

Hae mukaan 

Lakimiesliiton 

valiokuntiin

31
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– uhkaako sääntely kilpailukykyä?
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”Merkittiin tiedoksi Euroopan parlamentin jäsen Paavo Väyrysen kirje ja 
valtiosääntöasiantuntijoiden (professori Hidén, professori Lavapuro, VT Tiitinen,  
professori Viljanen) lausunnot edustajantoimeen palaamisesta.”

Eduskunnan puhemiesneuvoston kokouksen pöytäkirja 16.5.2018 

Tietoturva loukkausten 
raportointi velvollisuus 
laajentunut
Velvollisuudet raportoida tietoturvalouk kauksista ovat laa-
jentuneet EU:n verkko- ja tietoturvadirektiivin (NIS-direk-
tiivi) myötä. Direktiivin mukainen kansallinen lainsäädäntö 
ja sen velvoitteet tulivat voimaan 9.5.2018.

NIS velvoittaa huoltovarmuuskriittisiä yrityksiä ja keskei-
siä digitaalisten palvelujen tarjoajia raportoimaan tietotur-
valoukkauksista. Säädetty, pakollinen häiriöilmoitus tehdään 
toimialoittain nimetyille valvoville viranomaisille.

Tietoturvaloukkauksista voi ilmoittaa myös vapaaehtoi-
sesti Viestintäviraston Kyberturvallisuuskeskukselle. Tällöin  
keskus tarjoaa ilmoittajalle apua tieto turvaloukkaus ten sel-
vittämisessä ja siitä viestimisessä.

Viestintävirasto kokoaa viralliset raportit valvovilta viran-
omaisilta ja raportoi Suomesta kaikkien toimialojen tapah-
tumat kootusti EU:lle.

Vaaliluettelo on nähtävillä työpäivinä 6.–13.8.2018 Suomen Lakimiesliiton toimistossa,  
Uudenmaankatu 4–6 B, 00120 Helsinki. Tiedusteluja voi tehdä myös puhelimitse numerosta  
09 8561 0300. Vaaliluetteloa koskevat huomautukset, jotka tulee tehdä kirjallisesti, on oltava  
liiton toimistossa viimeistään 20.8.2018.

Vaalilautakunta

SUOMEN LAKIMIESLIITTO –
FINLANDS JURISTFÖRBUND ry

SUOMEN LAKIMIESLIITON VALTUUSKUNNAN  
VAALIN VAALILUETTELON ESILLÄOLO

Kaarlo Tuori 
Venetsian 
komission 
jäseneksi 
Oikeusministeriö on nimittänyt  
professori emeritus Kaarlo Tuorin 
Suomen jäseneksi Venetsian komis-
sioon eli kansainväliseen Demokra-
tiaa oikeusteitse -komissioon. Toimi-
kausi alkoi toukokuussa ja kestää 
neljä vuotta. Varajäseneksi nimitettiin 
oikeusneuvos Päivi Hirvelä. 

Kyseessä on luottamustehtävä, 
joten komission jäsenille ei makseta 
erillistä palkkiota.

Venetsian komissio on perus-
tettu vuonna 1990. Se on riippumatto-
mista asiantuntijoista koostuva komi-
tea, joka toimii Euroopan neuvoston 
alaisuudessa. Komission antaa lau-
suntoja joko jäsenmaiden tai Euroo-
pan neuvoston instituutioiden pyyn-
nöstä tai oma-aloitteisesti. Lisäksi se 
antaa oikeudellista neuvontaa jäsen-
maille perustuslakien ja lainsäädännön 
uudistusten yhteydessä sekä järjestää 
koulutusta ja seminaareja toimialansa 
kysymyksistä. 

24 | Lakimiesuutiset 4/2018



HAL I L A

HEIKKI HALILA, 
heikki.halila@helsinki.fi

Tapakulttuurista sananen
Lakimiesliiton puheenjohtajista on tohtori Matti L. 

Aho – tällä tavoin hän halusi itseään kutsuttavan – 

ollut tapakulttuuria ja etikettiä parhaiten tuntenut 

ja siitä eniten kiinnostunut. Tästä on oivana osoi-

tuksena hänen aikanaan paljonkin huomiota saa-

nut opaskirjasensa ”Osallistumisesta kansainväli-

seen kongressiin”. 

Tapakulttuurista voimme käydä keskustelua me 

muutkin. Tapakulttuurin muuttumisessa, lähemmin  

sanottuna löystymisessä, näkyy yhteiskunnan  

hierarkioiden madaltuminen. Pohjoismaiden ulko-

puolella, kuten Saksassa, ei ole ollut ainakaan näin 

vahvana tällaista kehitystä. Moni lakimieskin on 

ollut meillä muutosta vauhdittamassa pönötystä 

vastustaessaan, niin kuin ilmaisu on kuulunut.

Sähköpostin käyttöön liittyvä kulttuuri on kehit-

tynyt hiukan varkain. Aiheesta ilmestyi jo vuonna 

1999 Leena Louhiala-Salmisen sosio-lingvistinen 

väitöskirja, jossa hän tarkasteli sähköpostin käyt-

töönoton vaikutuksia englannin kielen kirjoitustot-

tumuksiin ja kielellisiin käytänteisiin liike-elämässä. 

Sähköpostiakaan käytettäessä ei ole yhdente-

kevää, kenelle viesti lähtee. Yliopistossa saa tottua 

siihen, että ensimmäisen vuoden opiskelija, jota 

ei ole koskaan tavannut, aloittaa viestinsä sanoin 

”Hei Heikki” tai vieläkin vapaamuotoisemmin,  

ja allekirjoituksena on pelkkä etunimi. Voisi kuvi-

tella, että lähettäjä on vastaanottajan parempi-

kin tuttu. Virka- ja siihen rinnastettavassa asiassa 

viesti henkilölle, jota ei tunne, tulisi aloittaa  

esimerkiksi sanoin ”Hyvä Pekka Timonen” tai 

”Kansliapäällikkö Pekka Timonen, oikeusminis-

teriö”. Kuka tätä opettaisi?

Sinuttelu on yleistynyt Suomessa niin, ettei 

hevin havaita tilanteita, joihin se ei ainakaan sovi. 

Esimerkkinä voidaan mainita akateemiset väitös-

tilaisuudet. Kaikissa tilanteissa ei sinutella, ovatpa 

henkilöt kuinka hyviä tuttuja tahansa. Professori 

Matti Klinge ei pidä siitä, että koneet sinuttelevat 

häntä esimerkiksi muodossa ”Näppäile tunnusluku 

ja paina ruutua”. Rohkenen olla hänen kanssaan 

samaa mieltä.

Eläkkeelle jäänyt Helsingin piispa halusi olla  

kaikille ”Irja-piispa”, siis muillekin kuin lapsille.  

Näin matalakirkollinen identifioituminen ei ole  

suotavaa: korkeimman oikeuden presidentti ei  

sentään esiinny Timo-presidenttinä tai -tuomarina. 

Älypuhelin näyttää olevan monelle lakimiehel-

lekin käden jatke. Toisinaan näkee virallisessa 

kokouksessa näppäiltävän jatkuvasti älypuhelinta.  

Tätä voidaan pitää muiden aliarvioimisena. En 

tunne sosiaalisen median käytäntöjä, kun en ole 

siinä mukana. Toki some tarjoaa välineen asialli-

seen ja hyvään kommunikointiin. Se on kuitenkin 

myös lakimiespiireissä johtanut työpaikkakiusaa-

miseksi luonnehdittaviin vihapuheisiin, mitä ei tulisi 

vaikenemalla sivuuttaa. Lakimiesliiton keskustelu-

palstalla saattoi viime vuosikymmenellä esiintyä 

anonyymisti. Palsta jouduttiin sulkemaan, kun siinä 

esiintyi VT-Naken kaltaisia asiattomien puheen-

vuorojen käyttäjiä.

Suomalaisessa tapakulttuurissa on yleistynyt 

poskisuudelmien jakaminen. Mikäpä siinä: var-

sinkin eräissä vuosijuhlissa voi seurata eturiveille 

sijoitettujen näytelmää kuin teatterikatsomosta. 

Mihin tahansa tapah tumiin, kuten valtiovallan  

järjestämiin juhliin, tätä ei voida tehdä arvokasta 

tunnelmaa rikkomatta, mutta niissäkin tätä on 

nähty. 

Sinuttelu on yleistynyt 
Suomessa niin, 

ettei hevin havaita 
tilanteita, joihin se ei 

ainakaan sovi.
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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. 

LAKIMIESLIITON JÄSENETU

”Raija Toiviainen #KKO’n syyttäjäpäivässä: ”Syyttäjälaitoksen organisoiminen 
yhdeksi virastoksi parantaa yhdenvertaisuutta lain edessä. Kansalaisella on  
oikeus odottaa yhdenvertaista kohtelua riippumatta siitä, missä päin maata  
rikos on tapahtunut”. #syyttäjä”

VKSV @syyttajaVKSV  | Twitterissä 4.5.2018

Parhaana 
valmistuneet 
palkittiin
Lakimiesliiton valtuuskunnassa palkittiin 
oikeustieteellisistä tiedekunnista vuonna 
2017 parhaina valmistuneet. 

Stipendin saivat Vilja Klemola Helsin-
gin yliopistosta, Veera Koski Turun yliopis-
tosta, Katariina Sovela Itä-Suomen yliopis-
tosta ja Jyrki Kaiponen Lapin yliopistosta. 
Paikalle pääsi onnitteluja vastaanottamaan 
Veera Koski. K

u
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Johtaja tai asiantuntija –  
Aktivoidu ja vaikuta LinkedInissa 

11.9.2018 klo 16.30–20.00, Lakimiesliiton Ylähuone, 
Uudenmaankatu 4–6 B, Helsinki

Tulevaisuuden bisnes tehdään verkostoissa. LinkedIn on johtajien ja ura-
suuntautuneiden asiantuntijoiden ammattimainen sosiaalisen median 
kanava, jossa keskustelu on asiallista ja bisnes orientoitua. LinkedInissa 
asiantuntija rakentaa henkilöbrändiä, kasvattaa strategista verkostoa sekä 
tekee kauppaa henkilökohtaisilla suhteilla. Hyvä LinkedIn-profiili herättää  
luottamusta, jonka kautta luodaan suhteita tulevaisuutta varten.

Mukaan valmennukseen tarvitaan oma läppäri ja laturi. Osallistujalla tulee 
olla valmiiksi perustettuna LinkedIn-profiili, www.linkedin.com. 

Valmentajana toimii KTM, sosiaalisen median 
konsultti Kati Saario, jolla on yli 25 vuoden 
kokemus liike-elämästä. Kati toimii LinkedIn- 
asiantuntijana ja uracoachina yrityksessään 
Happy Customer Companyssa.

Helsinki 
11.9.2018

MAKSUTON LIITON JÄSENILLE
LAADUKASTA URAKOULUTUSTA JO YLI 10 VUOTTA

Ota yhteyttä  
lakimiesrekrytointi@lakimiesliitto.fi

Lakimiesrekrytointi on Suomen 
Lakimies liiton maksuton työnvälityspalvelu.

ETSITKÖ
lakimiestä,
oikeustieteen 
opiskelijaa tai
toimistolle jatkajaa

LakimiesRekrytointi

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

Ilmoittautuminen:

Varaamme mahdollisuuden muutoksiin.
Katso lisätiedot www.lakimiesliitto.fi

Kouluttajna

KATI SAARIO

Katso webinaarien 
nauhoitteita:

www.lakimiesliitto.fi  Palvelut – Koulutukset ja 
webinaarit  

Webinaarien katsominen vaatii kirjautumisen 
jäsensivuille.
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koonnut TARJA VÄSTILÄ | kuvitus OIKKARIT

Oikkarit 
hyvällä asialla
OTH-tempaus järjestettiin hyväntekeväisyys-
viikkona toukokuussa.

O
piskelijajärjestöjä ei tarvin-

nut houkutella osallistu-

maan Oikkari tekee hyvää 

-kampanjaan. Hyvänteke-

väisyyshaaste otettiin vastaan kaikilla 

paikkakunnilla.

Norppa kiittää!
Rovaniemeläinen Artikla järjesti Norp-

pakirppiksen, jonka tuotot ohjattiin 

kokonaisuudessaan WWF:lle saimaan-

norppien suojeluun. Kirpputori pidettiin 

Lapin yliopiston aulassa.

Iltapäivä oli virkistävä kokemus kai-

kille osallistujille ja tunnelma tilaisuu-

dessa vaihteli kaihoisasta hilpeään. 

Tarinoita riitti, ja tapahtuma venyi  

reilusti suunniteltua pidemmäksi.

Turussa juostiin
Turun yliopiston Lex ja Åbo Akademin  

Stadga järjestivät hyväntekeväisyys-

juoksun yhteistyössä asianajotoimisto  

Opiskelijat lahjoittivat tarpeetto-

maksi käyneitä vaatteita, kodintar-

vikkeita ja muuta tavaraa myytäväksi 

kirppikselle. Lähestyvät muutot kesäko-

teihin ja kevätsiivoukset edesauttoivat 

sitä, että artistit tarttuivat tuumasta 

toimeen. Lahjoittajia oli noin 40.

Kirppispöytien ympärillä kävi kuhina 

ympäristötietoisten opiskelijoiden teh-

dessä löytöjä ja samalla hyvää. Hinnat  

pidettiin edullisina, ja pöydät tyhjeni-

vät tehokkaasti: myyntituloja kertyi 

lopulta 139 euroa. Myymättä jääneet 

tavarat lahjoitettiin eteenpäin Rova-

niemen Konttiin tukemaan SPR:n aut-

tamistyötä.

Senioreiden iloksi
Itä-Suomen yliopiston Judica järjesti 

paikallisessa palvelukodissa musiikin-

täytteisen iltapäivän, jonka aikana 

laulettiin yhteislauluja, jutusteltiin 

senioreiden kanssa, nautittiin haitari-

musiikista ja kahviteltiin.

Tapahtumaan osallistui noin 40  

henkeä, joista liki puolet oli judisteja  

ja toinen puoli palvelutalon asukkaita  

ja henkilökuntaa.
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Roschierin kanssa. Lex markkinoi 

tapahtumaa Facebookissa, Insta

gramissa, Twitterissä ja Snapchatissa. 

Somessa kerrottiin jäsenille myös  

OTHkampanjasta.

Juoksuun osallistui noin 30 henkilöä  

ja neljä roschieriläistä. Tapahtumaa 

piristivät Lexin tiedotusvastaavan koi

rat, chihuahua Tami ja shetlanninlam

maskoira Tiki.

Osallistujat juoksivat ja kävelivät 

kymmenen ja viiden kilometrin pituiset 

reitit. Kaunis sää ja +20 asteen lämpö

tila kruunasivat reippaan menon. Saa

ronniemen uimarannalla Ruissalossa 

saunottiin, heitettiin talviturkit keväisen 

viileään veteen ja grillailtiin.

Rennon mukava tapahtuma onnis

tui kaikilla tavoin. Osallistujat keräsivät 

hyvän summan lahjoitettavaksi Man

nerheimin Lastensuojeluliitolle.

Pykälän verran hyvää
Uudistunut OTH otettiin helsinkiläisessä 

Pykälässä avoimin mielin vastaan.  

Suosituin tapa osallistua kampanjaan 

oli ylimääräisten vaatteiden ja käyt

tötavaroiden lahjoittaminen Hope ry:lle. 

Kymmenkunta opiskelijaa kävi luo

vuttamassa verta. Kiitokseksi avusta sai 

OTH2018haalarimerkin. 

Seurustelua ja keräystä
Justuksessa OTH 2018 onnistui hyvin. 

Viikon aikana osallistuttiin vaasalaisen 

palvelutalon senioriryhmiin, jotka oli 

tarkoitettu muistisairaudesta kärsiville 

ikäihmisille.

Jokainen seniori sai keskustella 

oman justuslaisensa kanssa ja katsella 

vanhoja valokuvia, joita ryhmäläisillä 

oli mukanaan. Tunnit sisälsivät myös 

yhteislauluja sekä yhdessä pelailua.

Toisessa tapahtumassa, vaatekerä

yksessä, osallistujia oli odotettua suu

rempi joukko ja lahjoituksia saatiin 

useita muovipussillisia. Anti ohjattiin 

paikalliseen hyväntekeväisyyteen. 

Blod- och ekodagen 
i Helsingfors
För Codex del bestod årets OTH 

evenemang av bloddonation vid  

Röda Korsets blodtjänst samt en  

ekodag på klubblokalen.

Trots att OTH under flera år  

onekligen ansetts vara ett av de mest 

lyckade studerandeevenemangen 

avsett för alla juridiska ämnesförenin

gar i Finland var en ändring av koncep

tet mycket välkommet! Så som namnet  

på evenemanget tyder är avsikten att 

vi juridikstuderande under kampanj

veckan ska göra väl på ett eller annat 

sätt.

Med årets program har 

detta syfte uppfyllts och man 

kan med gott samvete ge sig 

en klapp på axeln för de goda 

gärningarna. 
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Juridiikan ajankohtaistapahtuma Käräjät 2018 kokoaa yhteen 
asiantuntijat oppimaan ja verkostoitumaan ajankohtaisten 

juridisten aiheiden äärelle.

(Tarjous voimassa 31.8. asti. Hintaan lisätään alv 24 %.)

ILMOITTAUDU NYT EARLY BIRD -HINTAAN 290 €

WWW.KÄRÄJÄT.FI

Asiakaspalvelu | asiakaspalvelu.publishing@edita.fi | p. 020 450 2040 | www.käräjät.fi

OHJELMALINJAT

Työoikeuslinja    Vero-oikeuslinja    Tietosuojalinja

Ohjelmalinjoissa perehdymme työoikeuden, tietosuojan ja vero-oikeuden häiriö-
tilanteisiin sekä ajankohtaisimpiin muutoksiin ja tulkintakäytäntöihin.

ILKKA HALAVA KATRI SAARIKIVI

Ilkka Halava, tulevaisuustut-
kija, yritysvalmentaja ja Prime 
Frontier Oy:n sekä Future 
Works Oy:n toimitusjohtaja. 

Katri Saarikivi on aivotutkija 
ja tiiminvetäjä Helsingin 
yliopiston Kognitiivisen aivo-
tutkimuksen yksikössä.

AAMUPÄIVÄN PUHEENVUOROISSA

YHTEISTYÖSSÄ

5.10. HELSINGISSÄ VANHALLA YLIOPPILASTALOLLA



R E I N B O T H

Yksittäisen kivittäjän vastuu
SUOMEN SIJOITUS maailman lehdistönvapausin-

deksissä putosi taas yhdellä sijalla. Nyt olemme nel-

jäntenä. Tulos on hieno, mutta toki pettymys parin 

vuoden takaiseen tilanteeseen, jolloin Suomi oli ran-

kingissa ykkönen viisi vuotta peräkkäin.

Suomen miinuksena mainitaan kaksi tapausta: Sipi-

lägate eli pääministeri Juha Sipilän (kesk) sähköpos-

tiraivarit Ylelle itseään koskevasta uutisoinnista sekä 

Helsingin Sanomien toimittajaan kohdistunut kotiet-

sintä sen jälkeen, kun lehti oli julkaissut tietoja Puolus-

tusvoimien Viestikoekeskuksesta.

Pohjoismaat ovat hyvin edustettuna rankin-

gin kärjessä. Norja on ykkönen, Ruotsi kakko-

nen. Kiinnostavaa on Tanskan romahtaminen listan 

nelostilalta yhdeksänneksi. Syynä tähän on ruot-

salaistoimittaja Kim Wallin murha. Huhtikuussa 

tanskalaiskeksijä Peter Madsen sai Wallin murhasta 

elinkautisen.

On jossain määrin yllättävää, että tämä murha vai-

kutti Tanskan sijoitukseen lehdistönvapausindeksissä.

”Ei kai tämä murha ollut hyökkäys #media’a vas-

taan vaan ihan normi naisvihan ja kahjouden tuotos?” 

tviittasi päätoimittaja Petri Korhonen osuvasti.

Toimittajat ilman rajoja -järjestön indeksissä leh-

distönvapauteen vaikuttavat sekä viranomaisten että 

muiden kuin viranomaisten toimet mediaa vastaan. 

Suomen molemmat erikseen mainitut tapaukset liitty-

vät siis viranomaisten toimiin.

Sen sijaan esimerkiksi Venäjän (sijalla 148) synneiksi 

lasketaan sekä joukko viranomaisten toimia että toi-

mittajia vastaan suunnatut hyökkäykset ja murhat. 

Jälkimmäisiä ei väitetä hallinnon teoiksi, mutta syyt-

tävä sormi kuitenkin osoittaa viranomaisiin: toimittajiin 

kohdistuvasta väkivallasta ei yleensä rangaista ketään.

Tästä näkökulmasta voisi pohtia myös Suomen lain-

säädäntöä. Väkivallan kohteeksi suomalaiset toimitta-

jat joutuvat harvoin, mutta organisoiduista nettihyök-

käyksistä on selkeitä merkkejä.

Niiden tavoite on sama kuin suorassa väkivallassa: 

tarkoitus on tukkia toimittajien suut ja saada heidät 

välttämään tiettyjen aiheiden käsittelyä.

Räikeänä esimerkkinä voisi mainita Turun Sano-

mien toimittajan Rebekka Härkösen tapauksen. 

Kaikkia ei miellyttänyt se, että hän haastatteli Turun 

puukotuksen uhreja auttanutta ulkomaalaistaustaista 

miestä. Jussi Halla-ahon (ps) esitettyä julkisesti 

epäilynsä kirjoituksen todenperäisyydestä Härkönen 

joutui järjettömiä mittasuhteita saaneen ja kuukausia 

jatkuneen hyök käyksen kohteeksi.

Aiemmin Ylen toimittaja Jessikka Aro joutui 

samantapaiseen tilanteeseen Venäjän trollitehtaita 

koskevista kirjoituksistaan.

Onko laista apua, kun yksittäiseen ihmiseen koh-

distuu masinoitu kampanja?

Nettihyökkäyksissä – olipa kohde toimittaja tai  

kuka tahansa – yksittäisen huutelijan osuus voi jäädä 

pieneksi. Jokainen heistä voi puolustautua sanomalla, 

että kirjoitti vain yhden pienen herjaviestin ja senkin 

kännissä ja läpällä.

Uhrin kannalta tilanne näyttää aivan muulta. Vaiku-

tus syntyy hyökkääjien massasta.

Tehdään ajatusleikki. Kuvitellaan, että sadan ihmi-

sen väkijoukko kivittää jonkun hengiltä. Jokainen kivit-

täjä puolustautuu sanomalla, että heitti vain kaksi 

pientä kiveä ja nekin ohi.

Mikä on yksittäisen kivittäjän vastuu? 

Nettihyökkäyksissä yksittäisen  
huutelijan osuus voi jäädä pieneksi.
SUSANNA REINBOTH, susanna.reinboth@hs.fi
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Kiintiöt
Lakimiesliiton sääntöjen 8 §:n 2 ja 3 

momentin mukaan valtuuskunnan 

jäsenistä 40 valitaan oikeustieteellisen 

tutkinnon suorittaneiden jäsenten  

kiintiöstä (kiintiö I) ja 4 opiskelijoiden 

kiintiöstä (kiintiö II). Kiintiön II paikat 

ovat yhdistyspaikkoja. 

Äänioikeus ja vaalikelpoisuus
Tutkinnon suorittaneiden kiintiössä 

äänioikeutettuja ja vaalikelpoisia ovat 

ne Lakimiesliiton jäsenet, joiden osalta 

liitolle on vaalivuoden 2018 kesäkuun 

loppuun mennessä maksettu edellisen  

vuoden 2017 jäsenmaksu. Mikäli  

jäseneksi liitytään vuonna 2018, on 

30.6.2018 mennessä maksettava vähin

tään kahdestoistaosa vaalivuoden 2018 

jäsenmaksusta kultakin jäseneksiliitty

mispäivän ja heinäkuun 2018 väliseltä 

täydeltä kuukaudelta.

Äänioikeuden voi tarkistaa vaaliluet

telosta, joka on viikon ajan nähtävillä 

Lakimiesliiton toimistossa 6.–13.8.2018.

Nähtävänäpidon ajankohdasta ilmoi

tetaan myös Lakimiesuutisissa. Tarkis

tuksen voi tehdä myös puhelimitse liiton 

toimistosta, puh. 09 8561 0300. Vaali

luetteloa koskevat huomautukset on 

esitettävä vaalilautakunnalle viikon kulu

essa nähtävänäoloajan päättymisestä, 

eli viimeistään 20.8.2018 klo 16.00.

Ehdokkaiden asettaminen
Kiintiössä I ehdokkaita voivat asettaa 

kiintiöön kuuluvat jäsenyhdistykset ja 

kiintiöön kuuluvien yhdistysten jäsen

ten perustamat valitsijayhdistykset. 

Vaalikelpoinen ehdokkaaksi on jokai

nen äänioikeutettu liiton jäsen. Jäsen 

saa suostua vain yhden jäsenyhdis

tyksen tai valitsijayhdistyksen ehdok

kaaksi eikä hän saa olla allekirjoittajana 

omassa valitsijayhdistyksessään.

Kiintiössä II ei järjestetä vaalia. Opis

kelijayhdistykset sopivat paikkajaosta 

keskenään.

Jäsenyhdistykset

Liiton jäsenyhdistys voi asettaa useita 

ehdokkaita. Sekä yhdistyksen ehdo

kaslistassa että vaaliliitossa enimmäis

määrä on kuitenkin tutkinnon suoritta

neiden kiintiössä 80.

Valitsijayhdistykset

Valitsijayhdistys voi asettaa vain yhden 

ehdokkaan. Ehdokasasettelu tapahtuu  

siten, että vähintään kolme liiton  

äänioikeutettuajäsentä asettaa nimeä

mänsä henkilön ehdokkaaksi perus

tamalla ko. ehdokkaan valitsijayhdis

tyksen. Liiton jäsen saa kuulua vain 

yhteen valitsijayhdistykseen.

Ehdokkaan yksilöinti  
ja suostumus
Ehdokaslistassa ja valitsijayhdistyksen  

perustamissopimuksessa, joka on 

samalla sen ehdokaslista, on mainit

tava ehdokkaan etu ja sukunimet, 

ammatti, arvo tai toimi ja kotipaikka.

Jäsenyhdistyksen ja valitsijayhdis

tyksen perustajien on varmistaudut

tava ehdokkaaksi asetettavan suostu

muksesta vastaanottaa valtuuskunnan 

Suomen Lakimiesliiton valtuuskunnan vaali  
järjestetään 2.–24.10.2018. Vaalissa liiton  
jäsenet valitsevat Lakimiesliiton valtuuskuntaan 
40 jäsentä (tutkinnon suorittaneet) kolmivuotis
kaudeksi. Lisäksi valtuuskunnassa on 4 opis  
kelijayhdistyspaikkaa. Tässä oppaassa on ohjeet 
ehdokkaiden asettamisesta ja äänioikeuden  
käyttämisestä. Oppaassa selostetaan myös  
vaalintuloksen laskeminen. Ehdokasasettelua  
varten tarvittavia lomakkeita voi tilata Laki
miesliiton toimistosta, puh. 09 8561 0300.  
Vaali toteutetaan nyt ensimmäisen kerran  
sähköisenä äänestyksenä.

Lakimiesliiton valtuuskunnan vaali 2.–24.10.2018
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jäsenen toimi. Tätä koskeva vakuutus on 

merkittävä jäsenyhdistyksen ehdokas

listaan ja valitsijayhdistyksen perusta

missopimukseen.

Vakuutuksen ei tarvitse olla ehdok

kaan allekirjoittama.

Vaaliasiamiehet
Jäsenyhdistyksellä ja valitsijayhdistyksellä 

tulee olla vaaliasiamies, joka on liiton 

äänioikeutettu jäsen. Ehdokkaaksi ase

tettu ei voi olla vaaliasiamies.

Jäsenyhdistyksillä voi sen sijaan olla 

yhteinen vaaliasiamies. Vaaliliitolla ja  

vaalirenkaalla tulee myös olla oma vaali

asiamies, joka voi olla sama kuin siihen 

kuuluvan valitsijayhdistyksen, jäsenyhdis

tyksen tai vaaliliiton asiamies.

Vaaliliiton ja vaalirenkaan 
perustaminen
Jäsenyhdistykset tai valitsijayhdistykset 

voivat yhtyä vaaliliitoksi. Tästä on teh

tävä kirjallinen sopimus, jonka allekirjoit

tavat jäsenyhdistysten ja valitsijayhdis

tysten vaaliasiamiehet.

Vaaliliitot, jäsenyhdistykset ja valit

sijayhdistykset voivat keskenään yhtyä 

vaalirenkaaksi. Tästä on tehtävä kirjalli

nen sopimus, jonka allekirjoittavat vaa

liliittojen, jäsenyhdistysten ja valitsija

yhdistysten vaaliasiamiehet.

Vaaliliitto on
• yksi jäsenyhdistys
• jäsenyhdistys + jäsenyhdistys  

(tai useampia)
• valitsijayhdistys + valitsijayhdistys  

(tai useampia)
• jäsenyhdistys + valitsijayhdistys  

(tai useampia).

Vaalirengas on
• vaaliliitto + vaaliliitto (tai useampia)
• vaaliliitto + valitsijayhdistys  

(tai useampia)
• vaaliliitto + jäsenyhdistys  

(tai useampia).

Tunnukset

Valitsijayhdistyksen ehdokaslistaan  

saadaan merkitä tunnus, joka viittaa  

johonkin liiton jäsenten muodosta

maan ryhmittymään. Kullakin vaaliliitolla 

ja vaalirenkaalla tulee olla omat tun

nuksensa, jotka mainitaan niiden muo

dostamista koskevissa ilmoituksissa tai 

sopimuksissa. Tunnusten tulee erota riit

tävästi toisistaan. Niiden hyväksymisestä 

päättää vaalilautakunta, joka voi tarvit

taessa antaa vaaliryhmittymille tilaisuu

den myös vaihtaa tunnuksensa.

Asiakirjojen toimittaminen 
vaalilautakunnalle
Jäsenyhdistysten ja valitsijayhdistysten 

ehdokaslistoja, vaaliliittoja ja vaaliren

kaita koskevat asiakirjat on toimitettava 

Lakimiesliiton toimistoon viimeistään 

maanantaina 27.8.2018 kello 12.00  

mennessä. Liiton toimiston osoite on 

Uudenmaankatu 4–6 B, 00120 Helsinki.

Asiakirjat suositellaan toimittamaan 

hyvissä ajoin ennen määräpäivää, jolloin  

mahdolliset virheet voidaan ajoissa  

korjata.

Ehdokaslistojen yhdistelmä
Vaalilautakunta tarkastaa asiakirjat ja 

hyväksyy ehdokaslistojen yhdistelmään 

otettavaksi ne ehdokaslistat, vaaliliitot  

ja vaalirenkaat, joita koskevat asiakirjat 

on oikein laadittu ja toimitettu ajoissa.

Ehdokaslistojen yhdistelmä julkais

taan liiton vaalisivuilla sekä Lakimies

uutisten syyskuun 2018 numerossa. 

Äänestäminen
Äänestäminen tapahtuu nyt ensim

mäistä kertaa sähköisesti. Sähköisesti 

tapahtuvassa äänestyksessä on huo

lehdittu siitä, että vaalisalaisuus on 

turvattu. Äänestyksen alkamisesta ja 

äänestysohjeista tiedotetaan vielä erik

seen Lakimiesliiton eri tiedotuskana

vissa.

Liiton verkkosivuilla julkaistaan vaa

lin alkaessa linkki vaalisivuille sähköi

seen äänestämiseen. Sähköinen äänes

tystapahtuma etenee sivuston ohjeiden 

mukaisesti. Äänestäjä tunnistautuu ääni

oikeutetuksi joko 1) verkkopankkitun

nuksillaan tai 2) liiton rekisterissä ole

valla sähköpostiosoitteellaan.

Äänestyksessä ehdokkaita voi hakea 

nimen perusteella tai selailla ehdokkaita, 

jotka esitetään vaalirenkaittain ja liitoit

tain.  Äänestäjä valitsee ehdokkaan ja 

varmistaa vielä valintansa, minkä jälkeen 

ääni rekisteröityy. Jos äänestysprosessi 

jää kesken ennen äänen varmistamista, 

voi äänestäjä kirjautua järjestelmään 

uudelleen.

Lisäksi tullaan järjestämään mahdolli

suus käydä äänestämässä Lakimiesliiton 

toimistolla osoitteessa Uudenmaankatu 

4–6 B, 00120 Helsinki.

Vaalin tuloksen laskeminen
Samassa vaaliliitossa olevat ehdokkaat  

järjestetään heidän äänimääriensä  

suuruuden mukaan. Vaaliliitossa eniten 

ääniä saaneelle ehdokkaalle annetaan 

vertailuluvuksi vaaliliiton äänestyslippu

jen koko lukumäärä, toiselle puolet siitä, 

kolmannelle kolmannes jne. Jos ehdo

kas ei kuulu vaaliliittoon, on vertausluku 

hänen saamansa äänimäärä.

Kunkin vaalirenkaan ehdokkaat jär

jestetään heidän edellä mainituin tavoin 

saamiensa vertauslukujen suuruuden  

mukaan. Tämän jälkeen muutetaan 

ensimmäiselle ehdokkaalle lopulliseksi 

vertausluvuksi vaalirenkaan äänien koko 

lukumäärä, toiselle puolet siitä, kolman

nelle kolmannes, jne. Ehdokkaita järjes

tettäessä saman äänimäärän tai vertaus

luvun saaneidenvälisen järjestyksen 

ratkaisee arpa. Kaikki ehdokkaat järjes

tetään lopullisten vertauslukujen suuruu

den mukaan ja valtuuskunnan jäseniksi 

valitaan suurimman vertausluvun saa

neesta lähtien tutkinnon suorittaneiden 

kiintiöstä 40 jäsentä. Kunkin vaaliren

kaan, vaaliliiton ja niihin kuulumattomien 

jäsenyhdistysten valitsematta jääneistä 

ehdokkaista määrätään vastaavassa jär

jestyksessä valtuuskunnan varajäsenet.

Vaalilautakunta tiedottaa vaalin tulok

sesta jäsenyhdistysten yhteyshenkilöille 

sekä valituksi tulleille. Vaalin viralliset 

tulokset julkaistaan liiton internet

sivuilla vaalin tuloksen vahvistamisen jäl

keen ja Lakimiesuutisten joulukuun 2018 

numerossa. 
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Kvoter
Enligt 8 § 2 och 3 mom. i Juristförbun

dets stadgar väljs 40 av delegationens 

medlemmar inom kvoten för personer 

som har avlagt juridisk examen (kvot I) 

samt 4 från studerandekvoten (kvot II). 

Platserna i kvot II är föreningsplatser. 

Rösträtt och valbarhet
Inom kvoten för personer som har 

avlagt examen är de medlemmar i 

Juristförbundet valbara, vilka till för

bundet senast i juni under valåret, dvs. 

2018 har betalat medlemsavgiften för 

föregående år, dvs. 2017. För medlem

mar som ansluter sig 2018 skall minst 

en tolftedel av 2018 års medlemsavgift 

senast 30.6.2018 vara inbetald per full 

månad mellan medlemsanslutnings

dagen och juli 2018.

Rösträtten kan kontrolleras i val  

längden, som i en veckas tid under 

perioden 6.–13.8.2018 hålls framlagd 

på Juristförbundets kansli.

Om framläggningens tidpunkt  

meddelas också i tidningen Juristnytt. 

Kontroll av vallängden kan likaså göras 

per telefon, 09 8561 0300. Anmärk

ningar rörande vallängden skall fram

föras till valnämnden inom en vecka 

efter framläggningstidens utgång,  

d.v.s. senast 20.8.2018 klockan 16.00.

Kandidatnominering
Inom kvot I kan kandidater uppställas av 

respektive medlemsföreningar och av 

de valmansföreningar som har bild

ats av de till respektive kvot hörande 

medlemmarna. Varje röstberättigad 

medlem kan nomineras till kandidat. 

En medlem får ställa upp som kan

didat för endast en valmansfören

ing eller medlemsförening och han 

får inte vara undertecknare i sin egen 

valmansförening.

Inom kvot II ordnas inget val. Stu

dentföreningarna kommer överens  

om platsfördelningen sinsemellan.

Medlemsföreningarna

En medlemsförening i förbundet får 

nominera flera kandidater. Både när 

det gäller en förenings kandidatlista 

och ett valförbund är emellertid det 

största möjliga antalet kandidater inom 

kvoten för utexaminerade 80.

Valmansföreningar

En valmansförening kan nominera 

endast en kandidat. Nomineringen 

sker så att minst tre röstberättigade 

medlemmar ställer upp en namngiven  

person som kandidat genom att  

bilda en valmansförening för denne. 

En medlem får höra till endast en  

valmansförening.

Personuppgifter om kandida-
ten samt dennes samtycke
En kandidatlista och avtalet om att bilda 

en valmansförening, vilket sam tidigt är 

valmansföreningens kandidatlista, skall 

uppta kandidatens för och tillnamn, 

yrke, titel eller befattning och hemort.

Medlemsföreningen skall, i likhet 

med dem som har bildat en valmans

förening, förvissa sig om att den som 

nomineras samtycker till ett eventuellt 

delegationsuppdrag. En försäkran om 

detta skall antecknas på medlemsför

eningens kandidatlista och på avtalet 

om att bilda valmansföreningen. För

säkran behöver inte vara undertecknad 

av kandidaten.

Finlands Juristförbunds delegationsval förrättas  
2.–24.10.2018. Delegationen, som består av 40 
medlemmar (som avlagt examen) väljs för en 
treårsperiod. Därtill har delegationen 4 student
föreningsplatser.  Valguiden ger anvisningar om  
kandidatnomineringen och utnyttjandet av  
rösträtten. Vidare redogör den för hur valresul
tatet räknas ut. Blanketter för kandidatnomi
neringen kan rekvireras från Juristförbundets 
kansli, tfn 09 8561 0300. Valet förrättas för 
första gången genom elektronisk omröstning.

Finlands Juristförbunds delegationsval 2.–24.10.2018
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Valombudsmän
En medlemsförening och en valmansför

ening skall ha en valombudsman som är 

en röstberättigad medlem. En nominerad 

kandidat kan inte vara valombudsman.

Flera medlemsföreningar kan däremot 

ha en gemensam ombudsman. Också ett 

valförbund och ett valblock skall ha en 

egen valombudsman, som kan vara den

samme som ombudsmannen för en val

mansförening, en medlemsförening eller 

ett valförbund som hör till det.

Hur valförbund och 
valblock bildas
Medlemsföreningarna eller valmans

föreningarna kan gå samman i ett val

förbund. De skall ingå ett skriftligt val

förbundsavtal som undertecknas av 

medlemsföreningarnas och valmans

föreningarnas valombudsmän.

Valförbunden, medlemsföreningarna 

och valmansföreningarna kan sinsemel

lan bilda ett valblock. Ett skriftligt avtal 

skall ingås om saken. Avtalet under

tecknas av valförbundens, medlemsför

eningarnas och valmansföreningarnas 

valombudsmän.

Ett valförbund består av
• en medlemsförening
• en medlemsförening +  

en medlemsförening (eller flera)
• en valmansförening +  

en valmansförening (eller flera)
• en medlemsförening +  

en valmansförening (eller flera)

Ett valblock består av
• ett valförbund + ett valförbund  

(eller flera)
• ett valförbund + en valmansförening 

(eller flera)
• ett valförbund + en medlemsförening 

(eller flera)

Benämning

På en valmansförenings kandidatlista får 

antecknas en benämning som hänvisar 

till någon gruppering som bildas av för

bundsmedlemmar. Varje valförbund och 

valblock skall ha sina egna benämningar 

som nämns i meddelandena och avtalen 

i det skede då de bildas. Benämningarna 

skall i tillräcklig grad skilja sig från varan

dra. Om god kännandet av detta beslu

tar valnämnden, som vid behov också 

kan ge grupperingar möjlighet att byta 

ut sina benämningar.

Insändande av handlingarna 
till valnämnden
De handlingar som gäller medlemsför

eningarnas och valmansföreningarnas 

kandidatlistor, valförbunden och val

blocken skall vara Juristförbundets kansli 

tillhanda senast mondagen 27.8.2018 

klockan 12.00. Kansliets adress är 

Nylandsgatan 4–6 B, 00120 Helsingfors.

Sänd gärna in handlingarna i god tid 

före nämnda tidpunkt, så att det finns 

tid att korrigera eventuella felaktigheter.

Sammställning  
av kandidatlistorna
Valnämnden kontrollerar handlingarna 

och godkänner för intagning i samman

ställningen de kandidatlistor, valförbund 

och valblock, för vilka korrekt upprät

tade handlingar har inkommit i tid.

Sammanställningen av kandidat

listorna publiceras på förbundets val

sidor samt i Juristnytt i septemper 2018.

Röstningen
Röstningen sker nu för första gången 

elektroniskt. Den slutna omröstningen 

försäkras i det elektroniska röstnings

förfarandet. Om röstningens början och 

röstningsanvisningar informeras även 

skilt via Juristförbundets olika kommu

nikationskanaler. Länken till valsidorna, 

där den elektroniska röstningen sker, 

publiceras på förbundets nätsida vid 

inledningen av valet. Den elektroniska 

röstningen sker enligt anvisningar på val

sidorna. Personen som skall rösta iden

tifierar sig som röstberättigad antingen 

med 1) sina bankidentifieringskoder eller 

2) sin epostadress som registrerats i 

förbundets medlemsregister. 

I röstningen kan kandidater sökas 

på valsidorna med namnsökning eller 

genom att bläddra igenom kandidater 

som presenteras enligt valblock och val

förbund. Den röstberättigade väljer en 

kandidat och bekräftar sitt val, varefter 

rösten registreras. Ifall omröstninspro

cessen avbryts innan rösten registrerats, 

kan den röstberättigade logga in sig i 

systemet på nytt. 

Förutom elektronisk röstning kommer 

det att ordnas en möjlighet att rösta på 

Juristförbundets kansli i Helsingfors på 

adressen Nylandsgatan 4–6 B.

Hur valresultatet räknas ut
Kandidaterna inom ett och samma val

förbund placeras i den ordningsföljd som 

deras röstetal anger. Den kandidat som 

har fått de flesta rösterna inom förbun

det tilldelas som jämförelsetal valför

bundets sammanlagda röstetal, den som 

har fått näst mest röster tilldelas hälften 

därav, den som har fått tredje mest en 

tredjedel osv. Jämförelsetalet för en kan

didat som inte hör till något valförbund 

är kandidatens personliga röstetal.

Inom varje valblock ställs kandida

terna i den ordningsföljd som anges av 

deras på ovan nämnt sätt tilldelade jäm

förelsetal. Därefter tilldelas den förste 

kandidaten som slutligt jämförelsetal 

valblockets sammanlagda röstetal, den 

andre i ordningen hälften därav, den 

tredje en tredjedel osv.

Om det när ordningsföljden mellan  

kandidaterna skall fastställas visar sig 

att någon eller flera har fått samma  

röstetal eller jämförelsetal, avgör lotten 

ordningen. Samtliga kandidater ställs 

därefter i den ordningsföljd som de slut

giltiga jämförelsetalen anger och till 

delegationens medlemmar väljs, bör

jande från den som tilldelats det högsta 

jämförelsetalet, sammanlagt 40 med

lemmar inom kvoten för examinerade. 

Delegationens suppleanter väljs i mot

svarande ordningsföljd av de kandida

ter som inte blivit nominerade, som hör 

till ett valblock, valförbund eller en med

lemsförening som står utanför dessa.

Valnämnden underrättar medlems

föreningarnas kontaktpersoner och de 

invalda om valets resultat. Det officiella 

valresultatet publiceras efter att det 

fastställts på förbundets internetsidor 

och i Juristnytt december 2018.
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Mies, jolla palaset 
loksahtelivat 
paikoilleen

KKO:n oikeusneuvos Mika Ilveskero nauttii  
ratkaisujen tekemisestä. Entinen asianajaja pohtii paljon  

asianajajakunnan roolia yhteiskunnassa.

A
sianajajana toimi-
essaan Mika Ilves

keron työpäivä oli 
jatkuvaa säätämistä: 
suunnitellusta työ-

päivän kulusta toteutui yleensä noin 
kymmenen prosenttia. Ilveskero vertaa 
työtä asianajotoimistossa muurahais- 
tai ampiaispesässä istumiseen. Pieniä 
pistoja tulee koko ajan, mutta et tiedä, 
koska purraan seuraavan kerran. 

Oikeusneuvoksen eteenpäin työn-
tävä voima on Ilveskeron mukaan eri-
lainen. Se tarkoittaa paperipinon sent-
tien mittaamista pöydällä. Jos pinoon 
tulee kymmenen senttiä lisää, se tar-
koittaa, että joku vääntää ”rautapataa” 
pään ympärillä kierroksen enemmän. 
Tämä paineen muoto on Ilveskerolle 
miellyttävämpää. Ainakin hänen täytyy 
sanoa niin, koska on sen itse valinnut.

Tyypillinen työpäivä Korkeimmassa 
oikeudessa pitää sisällään paljon ajat-
telua. Huomattavasti enemmän kuin 

asianajajan työssä, jota Ilveskero ehti 
tehdä Castrén & Snellmanilla 23 vuotta 
ja 10 kuukautta, ennen kuin hän viime 
syksynä aloitti työt oikeusneuvoksena. 

– Olen ymmärtänyt sen, että en ole 
ikinä lukenut lehdestä kirjailijahaastat-
telua, jossa tämä olisi sanonut, että kir-
joitin eilen 12 tuntia, koska sellaiseen 
ei pysty. Tässä on sama juttu. Asianaja-
jana ruuhkahuipuissa pystyi venymään 
tekemällä enemmän. Nyt työpäivää ei 
pysty mielin määrin venyttämään, jos 
haluaa järjellistä tekstiä. 

Toisaalta ei ole ulkopuolisia tekijöitä 
huolehtimassa, että hommat tulee teh-
tyä ajallaan, mikä vaatii vahvaa itse-
kontrollia. Jos Ilveskero ei saa jotain 
tehtyä, syy on ollut yleensä siinä, että 
hän arvioi oman työnopeutensa liian 
suureksi, eli ratkaisu vaati sittenkin 
enemmän pohtimista.

Ilveskerolle tuomarin työssä antoi-
sinta ja mielenkiintoisinta on nimen-
omaan ratkaisujen tekeminen. 

– Toivoisin, että terveellä itsetunnolla 
olisi jotain tekemistä sen kanssa. Moni 
pyrkii tilanteisiin, joissa asioita voisi 
viedä eteenpäin ilman, että tarvitsee 
tehdä ratkaisuja. Minulle ratkaisujen ja 
valintojen tekeminen on kaiken suola. 
Varsinkin, jos ratkaisun tekemiseen on 
mahdollista käyttää tarpeeksi aikaa.

Keskustelua kaivataan
Korkein oikeus antaa ennakkopää-
töksiä, joihin viitataan vuosien ja jopa 
vuosikymmenten jälkeen. Ilveskeroa 
kiehtoo, että huolellisen pohdinnan jäl-
keen tehty ratkaisu ei ole seuraavana 
päivänä tai seuraavalla viikolla vanha.

Liki kolmekymmentä vuotta lukui-
sissa eri luottamustoimissa on sijoitta-
nut Ilveskeron työn asianajajana yhteis-
kunnalliseen kontekstiin ja antanut 
sille vahvemman merkityksen.

Ilveskero painottaa, että asianaja-
jat ovat kansan ja esivallan välissä, eli 
oikeusvaltiossa täytyy olla valtiosta 

teksti PETRA PIITULAINEN-RAMSAY | kuvat VILJA HARALA



”Tee työtä, jolla on merkitys”, kuulee usein todettavan 
sarkastisesti, mutta Mika Ilveskerolle se on täyttä totta.  
Liki kolmekymmentä vuotta lukuisissa eri luottamustoi
missa on sijoittanut Ilveskeron työn asianajajana yhteis
kunnalliseen kontekstiin ja antanut työlle vahvemman 
merkityksen.
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riippumaton asianajajien sääntelyelin, 
joka tarvittaessa suojelee valtiota itseltään. 

–Yhteiskunnalliset rakenteet auttavat 
silloin, kun tulee heikompia hetkiä ja 
vallanpitäjät hetkeksi unohtavat, mitkä 
ovat perus- ja ihmisoikeuksien antamat 
oikeudet. 

Ilveskero tarkoittaa, että hyvinä hetkinä 
täytyy laittaa rakenteet kuntoon, jotta ne 
kestävät, kun ajat ovat huonommat. Suo-
messa tosin menee hänen mielestään lii-
kaa aikaa asianajajalaitoksen olemassa-
olon perusteluun. Jos tätä keskustelua ei 
tarvitsisi käydä, olisi helpompaa käydä 
keskustelua siitä, mikä esimerkiksi on asi-
anajajalle riittävä kokemus tai oppipohja.

Tällä hetkellä järjestelmä pyörii kahden 
rakenteen kautta, asianajajajärjestelmän 
ja lupalakimiesten. Asianajajiin kohdis-
tuva sääntely koskee koko heidän toi-
mintaansa. Lupalakimiehiin kohdistuva 
sääntely koskee ainoastaan heidän toimin-
taansa oikeudessa. 

– Lupalakimiehen toimistoon ei voi 
mennä tarkastamaan, että esimerkiksi 
asiakasvaratilit ovat olemassa. Lupalaki-
miehiin kohdistuu kokonaisuudessaan 
vain jälkivalvonta, ja sekin koskee vain 
oikeudenkäyntityötä. Oikeudellista avus-
tamista koskeva kenttä on melko sekalai-
nen tässä suhteessa. 

Oikeusministeriö on koonnut lupala-
kimieslainsäädäntöä koskevia eri aloit-
teita yhteen ja tehnyt niistä arviomuis-
tion, mikä on nyt lausuntokierroksella. 

– Nämä erilaiset aloitteet osoittavat 
valuvikoja, joita saattaa olla syytä korjata. 
Pitäisi kuitenkin aina muistaa mennä ylä-
tasolle ja miettiä, mitä varten koko tämä 
oikeudellisen avustamisen ja edustamisen 
järjestelmä on olemassa. 

Nykytilaa ei ole Ilveskeron mielestä jär-
kevää muuttaa ilman, että pidetään kirk-
kaana mielessä, että järjestelmän lähtö-
kohta eivät ole lakimiehet vaan palvelujen 
käyttäjät. Ilveskero kaipaa siis kunnollista 
keskustelua siitä, mitä vaateita tämä tar-
koittaa sääntelyn puolelta. Näiden vaatei-
den pohjalta järjestelmä tulisi rakentaa. 

Ja mitä kelpoisuusehtoihin tulee, Ilves-
keron mielestä pitäisi miettiä, mikä on 
kelpoisuusehtojen tarve. Millainen taso 
pitää olla, jotta palveluja käyttävät ihmi-
set saavat riittävän laadukasta neuvontaa 
ja apua? Mitä vaaditaan, että oikeudessa 
toimivat henkilöt pystyvät hoitamaan 
asiat kohtuullisen nopeasti ja kohtuulli-
sin kustannuksin? Onko pelkkä yliopis-
totutkinto riittävä taso, siihen Ilveskerolla 
ei ole vastausta.

Vapaa maa
Löytyy kuitenkin asia, josta Ilveskero on 
tyytyväinen: oikeudessa oikeudellinen 
työ jaetaan oikeudelliseen neuvontaan ja 
avustamiseen. Oikeudellista neuvontaa 
voi antaa kuka tahansa. On maita, joissa 
sekin on säänneltyä. 

– Ongelma on, missä menee raja oikeu-
dellisen neuvonnan ja muun neuvonnan 
välillä. Miten voi erottaa juridiikan elä-
mästä? 

Digitaalisuus taas on saanut Ilveskeron 
pohtimaan myös, onko parempi, että digi-
taalisten palvelujen avulla 100 prosenttia 
väestöstä saa 90 prosenttia oikeaan osuvaa 
palvelua kuin se, että 50 prosenttia väes-
töstä voivat ostaa oikeudellisia palveluja 
jotka antavat 99 prosenttia oikeaan osu-
vaa palvelua. 

– Kumpi on parempi? En minä tiedä, 
mutta on tärkeää pohtia, miten pitkälle 
oikeudellinen neuvonta on säädeltyä. 
Se, että Suomessa neuvontaa ei ole sää-
delty on ihan hyvä asia, jolloin sitä ei tar-
vitse alkaa purkamaan, vaan saa kehit-
tyä vapaasti. 

Takaisin tuomarinuralle
Kun Ilveskero valmistui, hän halusi aus-
kultoimaan. Työskenneltyään vuoden 
käräjäoikeudessa hänelle tarjottiin viran-
sijaisuuksia. Ilveskero oli sinä vuonna 
osastolla, joka käsitteli konkurssiasioita. 

– Sinä vuonna tuli yrityssaneerauslaki 
voimaan, mikä taas johti siihen, että kun 
asianajopuolella oli vain harvoja yrityssa-
neerausasioita osanneita, Castrén & Snell-

Moni pyrkii 
tilanteisiin, 
joissa asioita 
voisi viedä 
eteenpäin 
ilman, että 
tarvitsee 
tehdä 
ratkaisuja.

MIKA ILVESKERO, 51

• Oikeustieteen kandidaatti

• Korkeimman oikeuden 
tuomari ja oikeusneuvos 
syyskuusta 2017 lähtien 

• Toiminut asianajotoimisto 
Castrén & Snellmanin 
lakimiehenä ja 
osakkaana, Helsingin 
raastuvanoikeuden vs. 
oikeusneuvosmiehenä 
ja notaarina sekä 
asianajotoimisto Kari Keto 
Ky:n lakimiehenä.

• Lisäksi toiminut muun 
muassa Suomen Asia n - 
ajajaliiton puheenjohta-
jana, varapuheenjohtajana, 
hallituksen jäsenenä, 
hallituksen varajäsenenä 
sekä useiden valiokuntien 
ja työryhmien jäsenenä. 

• Perheeseen kuuluu vaimo 
ja kolme poikaa, joista  
yksi asuu kotona.

• Harrastaa juoksua, 
pyöräilyä, tennistä, 
lukemista ja kulttuuria.

KUKA
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manilta soitettiin ja kysyttiin, kiinnos-
taisiko työpaikka.

Ilveskerolla oli kolme kuukautta 
määräaikaista työtä jäljellä, hän oli 
juuri mennyt naimisiin, ensimmäinen 
lapsi oli syntynyt ja lisäksi oli asunto-
lainaa. Tarjolla oli toistaiseksi voimassa 
oleva työsuhde merkittävästi parem-
malla palkalla. Ratkaisu oli siis sillä 
hetkellä helppo.

– Tästä kahdesta vuodesta jäi kui-
tenkin niin hyvä fiilis, että se yli kaksi-
kymmentä vuotta piti avoinna ajatusta, 
että jos minä sittenkin pääsisin takaisin 
tuomarinuralle.

Jo hakemalla paikkaa vuosi sitten 
keväällä Korkeimmasta oikeudesta 
Ilveskero otti riskin. Hän oli kuiten-

MIka Ilveskero on pohtinut rajaa oikeudellisen neuvonnan ja muun neuvonnan välillä - miten erottaa juridiikka elämästä.

kin tehnyt taustatöitä sen verran, että 
ymmärsi käsillä olevan melko hyvän 
tilaisuuden. Kohtalo oli lisäksi järjes-
tänyt pääsiäisen verran pohdinta-aikaa 
juuri ennen hakemuksen jättämistä, 
sillä ilman tuota pohdintaa Ilveskero 
olisi voinut päättää toisin.

Palaset ovat loksahdellet paikoilleen 

Yhteiskunnalliset rakenteet 
auttavat, kun tulee heikompia 
hetkiä ja vallan pitäjät 
unohtavat, mitkä ovat perus- ja 
ihmisoikeuksien antamat oikeudet. 

Ilveskeron elämässä, mistä hän on nöy-
rän tietoinen. 

– Olisi hienoa, että pystyisi käyt-
tämään kaikki nämä mahdollisuudet 
ja onnenpotkut sillä tavalla, että olisi 
lopulta antanut enemmän kuin saa-
nut, huolimatta siitä, että on saanut 
niin tavattoman paljon. 



Lakimiesliiton toimiston tiimijakoa uudistettiin kevään 2018 
aikana. Uudistuksen taustalla on halu palvella jäsenkuntaa entistä 
tehokkaammin ja tuoda liiton tekemistä entistä näkyvämmäksi. 
Tuotamme tapahtumia ja palveluita maan laajuisesti. Tiimien nimet 
kertovat toiminnan painopisteistä.

Sinua palveleva toimisto

LAKIMIESLIITTO PALVELEE

Jäsenpalvelu
Hyvää jäsenpalvelua on se, että 
tavoitat meidät nopeasti ja saat 
asiantuntevat vastaukset kaikkiin 
Lakimiesliittoa koskeviin kysymyk-
siisi. Jäsenpalvelua ovat myös sinulle 
neuvottelemamme erinomaiset 
jäsenedut, kuten esimerkiksi edulli-
set kodin vakuutukset, vastuuvakuu-
tus asianajotoimintaan ja alhaiset 
lainamarginaalit.

Henkilökohtainen 
kehittyminen
Liitto järjestää vuosittain kymmenit-
täin tapahtumia ja erilaisten amma-
tillisten verkostojen tapaamisia. Toi-
minta on liki kokonaan maksutonta. 
Olemme saaneet loistavaa palautetta 
koulutuksista, verkostoista ja men-
toroinnista, jossa olemme kasvaneet 
yhdeksi Suomen suurimmista toimi-
joista.

Työelämä
Olemme juristikunnan työelämän 
tehokkaita kehittäjiä. Teemme 
yhteistyötä niin yksityisen- kuin julki-
sen sektorin kanssa paremman työ-
elämän rakentamisessa. Tarjoamme  
palveluita asiantuntija-, esimies- ja 
yrittäjäroolissa toimiville. Teemme 
paljon taustavaikuttamista, mutta 
neuvontapuhelimemme on suora 
yhteytesi meihin. Autamme kaikissa 
työelämään liittyvissä kysymyksissä. 

Opiskelijat
Opiskelijat ovat juristikunnan tule-
vaisuus, joten oikkarit ovat keski-
össä liiton toiminnassa. Opiskelija- 
asiamiehemme huolehtivat oikka-
reiden edunvalvonnasta ja moni-
puolisesta tapahtumatarjonnasta. 
Vaikutamme niin opiskelijavalintoi-
hin kuin tutkinnon sisältöihin.

Viestintä ja 
vaikuttaminen
Teemme näkyväksi liiton tavoitteita, 
työtä ja yhteiskunnallista roolia. Käy-
tössä ovat tutut viestintäkanavat ja 
kasvava joukko uusia. Tiimissä keski-
tytään niin oikeuspoliittiseen vaikut-
tamiseen kuin päivittäisen viestinnän 
toteuttamiseen. Vaikuttaminen on 
tietoa, kuulluksi tulemista ja näkö-
kulmien uskottavaa perustelua.

Talous
Lakimiesliiton toiminnan edellytyk-
senä on vakaa talous. Liiton toiminta 
rahoitetaan jäsenmaksu- ja sijoitus-
tuotoilla. Seuraamme, että jäsen-
maksusi käytetään tehokkaimmalla 
mahdollisella tavalla. Pyöritämme 
myös liiton päivittäistä hallintoa 
siten, että luottamushenkilöt voivat 
keskittyä ammattikuntaan vaikutta-
vien päätösten tekemiseen. 
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Rikosuhrimaksut 
karttuvat hitaasti

Viime vuonna rikoksiin tuomituilta kerättyjen rikosuhrimaksujen määrä jäi 
reilusti tavoitteesta. Oikeusministeriö uskoo tilanteen korjaantuvan muu-
tamassa vuodessa. Jatkossakaan kaikkia uhrien tukipalveluita ei ole kui-

tenkaan tarkoitus rahoittaa rikosuhrimaksulla.

L
aki rikosuhrimaksusta astui 
Suomessa voimaan 1.12.2016 
eli noin puolitoista vuotta 
sitten. Rikosuhrimaksun 
käyttöönoton taustalla on 

EU:n uhridirektiivi, jonka yhtenä tar-
koituksena on parantaa jäsenmai-
den tarjoamia tukipalveluja rikosten 
uhreiksi joutuneille sekä heidän omai-
silleen. Rikos uhrimaksu on Suomen 
lisäksi käytössä joissakin muissakin 
EU-maissa, esimerkiksi Ruotsissa ja 
Tanskassa. Maksun tarkoituksena on 
vahvistaa tukipalveluihin kohdennet-
tavaa valtionrahoitusta.

– Direktiivin ja lain taustalla on aja-
tus, että rikoksen tekijän oikeusturvan 
ohella myös uhrin oikeusturvasta huo-
lehditaan. On oikeudenmukaista, että 
osan uhrille tarjottavien tukipalvelui-
den kustannuksista maksavat rikoksen 
tekijät, oikeusministeriön neuvotteleva 
virkamies Mervi Sarimo sanoo.

Lain valmisteluvaiheessa rikosuhri-
maksua arvioitiin kerättävän vuosit-
tain noin 4,5 miljoonaa euroa. Tois-

taiseksi tällaisiin rahasummiin ei ole 
vielä päästy. 

– Viime vuosi oli ensimmäinen 
kokonainen vuosi, jolloin maksua 
kerättiin. Oikeusrekisterikeskuksesta 
saatujen tietojen mukaan maksua ker-
tyi vuoden aikana 2,3 miljoonaa euroa 
eli noin puolet tavoitteesta. Joulu-
kuussa 2016 kerätty summa oli 22 000 
euroa ja kuluvan vuoden tammi–huh-
tikuussa 679 000 euroa. Tänä vuonna 
saatetaan päästä jo yli 3 miljoonan 
euron, Sarimo sanoo.

Kerättyjen maksujen odotettua 
alhaisempi määrä ei yllätä Sarimoa, 
sillä rikosuhrimaksua on voitu mää-
rätä vasta lain voimaantulon jälkeen 
tehdyistä rikoksista. Taustalla on toki 
muitakin syitä.

– Vankeusuhkaisista rikoksista 
annetut tuomiot vaihtelevat vuosittain, 
ja poliisin muuttunut sakkomenette-
lykin voi vaikuttaa asiaan. Toisaalta 
rikosoikeusprosessit vievät aikansa ja 
osa maksuista menee perintään. Siksi 
rahat karttuvat viiveellä, Sarimo toteaa.

Osa tukipalveluista 
rahoitetaan verovaroin
Valtio on varannut talousarviossaan 
oikeusministeriön momentille yli 4,8 
miljoonaa euroa rikosten uhreille 
tukipalveluja tuottaville organisaa-
tioille. Tästä summasta noin 4 mil-
joonaa euroa ohjataan Rikosuhripäi-
vystykselle (RIKU), joka on sitoutettu 
uhridirektiivin mukaisten tukipalvelu-
jen tuottajaksi 10 vuoden palveluvel-
voitteella. Lähisuhdevakivallan uhrien 
Nollalinja-puhelinpalvelulle avustus-
potista ohjautuu 694 000 euroa. 

RIKUlle ja Nollalinjalle kohdennet-
tavien avustusten on tarkoitus vastata 
rikoksiin tuomittujen maksamien rikos - 
uhrimaksujen tuottoja. Koska koko sum-
maa ei näin saada kasaan, joudutaan 
puuttuva summa kattamaan verovaroilla. 
Lisäksi sosiaali- ja terveysministeriön 
hallinnonalalle kuuluva turvakotipalve-
luiden rahoitus hoidetaan täysin rikos-
uhrimaksuista erillisenä.

– Laskennallisena perusteena 
oikeusministeriön momentilta makset-
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taville avustuksille on ollut rikosuhri-
maksujen tuottoarvio. Avustusten taso 
on kuitenkin budjettivalmisteluissa ja 
valtion kehyksissä sovittu, eivätkä kerä-
tyt rikosuhrimaksut vaikuta siihen suo-
raan, Sarimo sanoo.

Kun palvelujen tuottamiseen käy-
tettävä summa on tiedossa, RIKUlla 
ja Nollalinjalla on paremmat mahdol-
lisuudet toimintansa suunniteluun. 
Sarimon mukaan Ruotsissa toimitaan 
toisin. Siellä rikosuhrimaksut rahastoi-
daan ja kerätty summa vaikuttaa suo-
raan palveluiden tuottamiseen käytet-
tävään rahasummaan.

Tukiasiakkaiden määrä 
kasvoi kolmanneksella
Rikosuhrimaksun käyttöönotto on 
lisännyt merkittävästi vuonna 1994 

perustetun Rikosuhripäivystyksen 
resursseja. Vielä vuonna 2015 RIKUn 
kokonaisrahoitus oli noin 1,8 mil-
joonaa euroa, mutta tänä vuonna se 
on noussut siis jo noin 4 miljoonaan 
euroon. Samalla rahoittajat ovat vaih-
tuneet. Aiemmin suurimpana rahoitta-
jana oli RAY, mutta nykyään rahoitus 
tulee lähes kokonaisuudessaan valtiolta 
ja oikeusministeriöltä.

RIKUn toiminnanjohtaja Leena-

Kaisa Åberg kertoo valtionavustuk-
sena saadun tukisumman menevän 
palkkoihin, tilavuokriin ja muihin 
yleiskuluihin sekä vapaaehtoistyön 
organisointiin ja koulutuksiin. Resurs-
sien lisääntymisen myötä RIKUn hen-
kilöstömäärä on tuplaantunut lyhyessä 
ajassa ja palvelupisteiden määrääkin on 
pystytty lisäämään. Nyt 31 palvelupis-

Rikosuhri-
maksu
• Rikoksen tekijöiltä perittävä 

maksu, jonka tuotoilla rahoite-
taan uhrien tukipalveluita, kuten 
Rikosuhripäivystyksen toimintaa 
sekä Nollalinja-puhelinpalvelua. 

• Eduskunta hyväksyi EU:n  
rikos uhridirektiivin täytäntöön-
panoa tukevan lain rikosuhri-
maksusta keväällä 2015 ja laki  
tuli voimaan 1.12.2016. 

• Määrätään rikoksista, joista  
säädetty ankarin rangaistus  
on vankeutta.

• Yksityishenkilölle maksun  
suuruus on rikoksen vaka-
vuudesta riippuen 40–80 e, 
oikeushenkilölle 800 e.

• Maksua ei määrätä, jos tekijä on 
alle 18-vuotias tai maksu olisi 
rahamäärältään suurempi kuin 
rikoksentekijälle määrätty sakko.

teessä ja muissa yksiköissä työskente-
lee noin 60 työntekijää. Vapaaehtoisten 
määrä on kasvanut reilusta 300 henki-
löstä yli 500:een. Lähivuosien aikana 
RIKUn tavoitteena on laajentaa Aut-
tava puhelimen ja chat-palvelun auki-
oloaikoja sekä kehittää palvelutoimin-
nan laatua.

– Olemme pystyneet laajentamaan 
huomattavasti palvelujamme ja paran-
tamaan niiden saatavuutta. Vuonna 
2016 palveluitamme käytti kaikkiaan 
8 400 asiakasta ja pidemmässä tuki-
suhteessa oli 3 600 asiakasta. Viime 
vuonna asiakkaiden kokonaismäärä 
nousi 12 700 asiakkaaseen ja tukisuh-
teessa olevien asiakkaiden määrä 4 700 
asiakkaaseen. Vastaavasti asiakasyh-
teydenottojen määrä kasvoi 44 000:stä 
62 800:aan. Puhelimen lisäksi meihin 
voi olla yhteydessä anonyymisti chat-
palvelun kautta, Åberg laskee.
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teessa oleva henkilö saa tuekseen hen
kilökohtaisen tukihenkilön, joka voi 
kulkea asiakkaan rinnalla koko rikos
asian selvittämisen ajan. Monesti pro
sessi kestää vuosia. Tarvittaessa asiakas 
ohjataan hänelle sopivien erityispal
velujen pariin ja vertaistukiryhmiin.

– Tukihenkilö voi auttaa asiakasta 
käymään tapahtumaa läpi keskustel
len. Hän voi myös neuvoa rikosilmoi
tuksen tekemisessä, oikeusavustajan 
hankkimisessa ja rikosvahinkokor
vausten hakemisessa sekä opastaa asia  
kasta oikeusprosessin etenemisessä. 
Työmme helpottaa myös asiakkai
demme oikeusavustajien työtä. Avus
taja voi keskittyä paremmin juridis
ten asioiden hoitamiseen, koska me 
voimme tukea asiakasta muissa käy
tännön asioissa, Åberg kertoo. 

taan myös lähestymiskieltojen hakemi
sessa ja niitä koskevissa loukkauksissa. 

Åberg painottaa, että kaikkien rikos
ten uhrit saavat RIKUlta tarvitsemansa 
peruspalvelun. Rikosuhridirektiivi antaa 
rikosten uhreille mahdollisuuden hyö
dyntää RIKUn tukipalveluja heti rikok
sen tapahduttua. Palvelujen käyttö ei siis 
edellytä rikosilmoituksen tekemistä.

– Monet asiakkaat kääntyvät puo
leemme selvittääkseen, ovatko he jou
tuneet rikoksen uhriksi ja kannattaako 
asiasta tehdä rikosilmoitus. Monet 
haluavat myös tietää, millaisia vai
kutuksia rikostutkinnalla ja mahdol
lisella oikeudenkäynnillä on heidän 
elämäänsä. Suosittelemme tekemään 
rikosilmoituksen, jos rikoksen tunnus
merkistö täyttyy, Åberg sanoo.

Rikosuhripäivystykseen tukisuh

Asiakasmäärien kasvu johtuu Åber
gin mukaan osittain siitä, että resurssien 
lisääntymisen ansiosta poliisi on pys
tynyt ohjaamaan rikosten uhreja aikai
sempaa enemmän RIKUn asiakkaiksi. 
RIKU on myös pystynyt tehostamaan 
palveluidensa markkinointia, mikä on 
parantanut toiminnan tunnettuutta.

– Tärkeintä on tavoittaa apuamme 
tarvitsevat uhrit. Näin voimme var
mistaa, että kaikilla rikosten uhreilla on 
yhdenvertainen mahdollisuus palvelui
demme käyttöön. Esimerkiksi miehet ja 
maahanmuuttajataustaiset henkilöt ovat 
olleet selvästi aliedustettuina asiakas
kunnassamme. Heidän tavoittamisensa 
onkin meille tärkeää, Åberg sanoo.

Väkivallan uhrit 
hakevat eniten tukea
Åbergin mukaan RIKUn palveluja 
käyttävät eniten väkivalta ja seksuaa li  
rikosten uhrit, jotka muodostavat 
yhteensä 60 prosenttia asiakaskun
nasta. Tästä ryhmästä lähes puolet on 
pari ja lähisuhdeväkivallan uhreja 
(kaikista asiakkaista noin kolmannes). 

Väkivalta ja seksuaalirikosten 
uhrien lisäksi RIKUn asiakkaina on 
uhkailun, häirinnän ja henkisen väki
vallan uhreja (15 %) sekä erilaisten 
omaisuusrikosten uhreja (7 %). 18 
prosenttia asiakkaista on jonkin muun 
rikoksen uhreja. Åbergin mukaan 
tähän viimeiseen kategoriaan kuulu
vat esimerkiksi ihmiskaupan ja liiken
nerikosten uhrit sekä henkirikosten 
uhrien läheiset. RIKU auttaa asiakkai

Rikosuhri-
päivystyksen 
tukisuhteiden 
määrä kasvoi 
viime vuonna 
31 prosenttia.
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J
ohanna Niemestä tuli suku-
puolen ja oikeuden kysymysten 
asiantuntija pitkän kierroksen 
kautta. Väitöstutkimus käsitteli 
konkursseja ja velkajärjestelyä.

– En nuorena ajatellut, että 
sukupuolikysymykset voisivat olla 
työni, vaikka olen varmaan syntynyt 
feministiksi, Niemi sanoo nyt.

Kun Niemi alkoi 1990-luvulla tut-
kia sukupuolen kysymyksiä rikos-
oikeudessa ja oikeudenkäynneissä, 
hän huomasi, että parisuhdeväkivalta 
oikeus prosessissa oli – ja on yhä – näky-
mätön asia. Jopa tuolloin uudistetusta 
seksuaalirikoslaista sukupuoli oli täy-
sin häivytetty.

– Suomi on sitoutunut naisiin kohdis-
tuvan väkivallan vähentämiseen Istan-
bulin sopimuksessa, mutta suuria 
toimenpiteitä ei ole tehty. Tarvitaan koko - 
naisvaltainen lainsäädännön arviointi 
naisiin kohdistuvan väkivallan kannalta.

Istanbulin sopimuksen mukaan 
lähisuhdeväkivallan pitäisi rikosoi-
keudessa olla raskauttava asianhaara. 
Suomessa näin ei ole, toisin kuin esi-
merkiksi Ruotsissa.

– Se ei ole koventanut rangaistuksia, 
mutta poliisi on alkanut tutkia jatkuvia 

perheväkivaltatapauksia yhtenä koko-
naisuutena sen sijaan, että niitä käsitel-
täisiin erillisinä tapauksina.

Tarvittaisiin myös poliisin ja tuoma-
rien kouluttamista näkemään väkivalta 
laajemmin ja huomioimaan esimer-
kiksi tekijän kontrolli uhriin.

Väkivaltarikoksiin liittyy toinenkin 
epäkohta. Lähisuhteessa lievä pahoin-
pitely on yleisen syytteen alainen rikos; 
tuntemattomien kesken se on asian-
omistajarikos.

– Jos kaikki pahoinpitelyt olisivat 
yleisen syytteen alaisia, se antaisi vies-
tin, että väkivalta on aina väärin ketä 
tahansa kohtaan. Uhrin ei tarvitse toi-
mia, yhteiskunta toimii.

Kieli muokkaa ymmärrystä
Jo ennen valmistumistaan Niemi työs-
kenteli oikeusministeriön lainvalmiste-
luosastolla. Ammattitaitoa kasvattaak-
seen hän auskultoi ja ryhtyi tekemään 
lisensiaattityötä.

Lisensiaattityön jälkeen alkoi lama. 
Velkaongelmat räjähtivät käsiin. Niemeä  
pyydettiin mukaan velkajärjestelyä 
koskevaan tutkimukseen, aihe vei 
mukanaan ja johti väitöskirjaan.

– Vasta väitöksen jälkeen ymmärsin, 

Kieli muovaa 
oikeudenkin 
maailmaa

Prosessioikeuden professori Johanna Niemen  
työ sukupuolittuneen väkivallan parissa on  
kestänyt jo pari vuosikymmentä. Niemi palkittiin 
huhtikuussa Vuoden nainen -tunnustuksella,  
jonka myönsi Suomen liike- ja virkanaisten liitto.

teksti ELINA TEERIJOKI | kuvat JUHO KUVA
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että tutkimus on minun juttuni ja sitä 
teen, jos se vain on mahdollista.

Niemi on halunnut tuoda oikeustie-
dettä lähemmäksi yhteiskuntatieteitä 
ja kulttuurintutkimusta. Tärkeä työ-
kalu siinä on diskurssianalyysi: miten 
kielenkäyttö muokkaa tapaa ymmär-
tää ja nähdä asiat. Hänen kansainväli-
nen läpimurtoartikkelinsa käsitteli sitä, 
miten yksityishenkilön konkurssi näh-
dään skandinaavisessa ja amerikkalai-
sessa oikeuskulttuurissa.

– Skandinaavisessa käytännössä yli-
velkaantumisella nähdään yhteiskun-
nallinen ulottuvuus, kun taas amerik-
kalaisessa se on vain epäonnistuminen 
markkinoilla. Siellä ei ole keskeistä 
miettiä epäonnistumisen syitä, vaan 
konkurssin jälkeen suunnataan takai-
sin markkinoille kuluttajakonkurssin 
kautta, Johanna Niemi kertoo.

Nyt Niemi johtaa Turun yliopistossa 
ASLA-tutkimushanketta, jossa tutkitaan, 
miten oikeudessa rakennetaan suku-
puolta, toimijuutta ja asiantuntijuutta.

Palkittu opettaja
Ainejärjestö Pykälä palkitsi Johanna 
Niemen vuoden opettajana vuonna 
2000. Opetuksen kehittäminen on Nie-
melle intohimoasia.

– Massaluentojen oheen tarvitaan 
aktivoivampia opetustapoja. Oikeus-
tieteessä opettaja-oppilassuhdeluku on 
huono, mutta jos haluamme kouluttaa 
parempia juristeja, tarvitsemme enem-
män opettajia.

Oivalluksia tuottava metodi on esi-
merkiksi oikeudenkäyntinäytelmä, 
jossa opiskelijat esittävät erilaisia roo-
leja. Myös ongelmalähtöinen oppimi-
nen eli käytännön tilanteissa esiinty-
vien oikeusongelmien käsittely on hyvä 

Johanna Niemi kirjoittaa blogia, johon hän sai kimmokkeen Ruotsin vanhempain
vapaamallista.

opetusmenetelmä, joka kuitenkin edel-
lyttää opettajaresursseja.

Johanna Niemi on työskennellyt 
myös Ruotsissa, Uumajan yliopistossa. 
Hän vieroksuu kysymystä, mitä voi-
simme omaksua ruotsalaisesta järjes-
telmästä; ”Ruotsi-kortti” kun herättää 
usein puolustusreaktion. Yhden asian 
hän kuitenkin tuo esiin.

– Vanhempainvapaa on Ruotsissa 
hyvin joustava. Vanhempi voi olla 
aamupäivän töissä ja iltapäivän van-
hempainvapaalla, miten se perheelle 
ja työnantajalle parhaiten sopii. Yli-
opistolla moni vanhempi palasi työ-
elämään portaittain.

Ruotsin vanhempainvapaamalli 
antoi Niemelle kimmokkeen aloittaa 
blogi, jota hän oli suunnitellut jo pit-
kään. Blogi käsittelee väljästi työasioi ta, 
mutta tarkoitus on siirtää työt yliopis-
ton blogialustalle ja suunnata oma 
blogi kirjallisuuteen, rakkaaseen har-
rastukseen.

Niemi lukee mieluiten nykykirjalli-
suutta, esimerkiksi postkoloniaalista 
kirjallisuutta.

– Siinä kiehtoo eri positioista puhu-
minen. Suosittelen esimerkiksi Chima-

manda Ngozi Adichien tuotantoa, 
Niemi sanoo. 

Massaluentojen 
oheen tarvitaan 
aktivoivampia 
opetustapoja. 

KUKA

JOHANNA NIEMI

• Työura: 2014– Turun yliopiston 
prosessioikeuden professori, 
Suomen Akatemian Minna Canth 
-professori

• 2010–2013 Helsingin 
yliopiston ma. professori, 
opetusvaradekaani

• 2004–2007 Uumajan yliopiston 
oikeustieteen professori

• 1998–2004 johti kahta 
tutkimushanketta, joissa 
analysoitiin sukupuolistuneen 
väkivallan tulkintoja oikeuden 
neutraalissa kielenkäytössä

• 1997–1998 Fulbright-tutkijana 
University of Wisconsinissa, 
Madisonissa 

• 1995 väitteli tohtoriksi  
Helsingin yliopistossa

• Perhe: kaksi aikuista lasta

• Harrastukset: kirjallisuus, 
patikointi

• Motto: On parempi sytyttää 
kynttilä kuin valittaa maailman 
pimeyttä. (kiinalainen 
sananlasku)
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Lähtölaskenta 
PARIISIIN

Helsinkiläinen hyväntekeväisyysjoukkue  
pyöräilee kesä–heinäkuun vaihteessa Helsingistä 

Pariisiin ja kerää rahaa syöpään sairastuneille 
lapsille ja lasten syövän tutkimukseen. Joukkueessa 

polkee mukana seitsemän juristia.

T
eam Rynkeby–God Mor-
gon-pyöräilyjoukkue on 
vähän kuin mehiläis-
parvi vastaan tullessaan. 
Ryhmällinen keltapyö-

räisiä ja keltamustaan pukeutuneita 
hyväntekijöitä ajaa joukkueena sau-
mattomasti parijonossa ja suhahtaa 
ohi mennessään.

Team Rynkeby ei kuitenkaan koostu 
huippupyöräilijöistä vaan enimmäk-
seen tavallisista toimistotyöntekijöistä. 
Helsingin 43 hengen joukkueessa ajaa 
vapaa-ajallaan yhteensä seitsemän 
juristia. Heitä kaikkia yhdistää paitsi 
kiinnostus oman kunnon ylläpitämi-
seen myös halu auttaa syöpään sairas-
tuneita lapsia.

Juristeista neljä – Laura Suominen, 
Anmari Hippeläinen, Lassi Nyyssö-
nen ja Jari Maaranen – ehtivät pysähtyä 
hetkeksi kertomaan harrastuksestaan.

Hyväntekeväisyyden vuoksi
Pääsponsoreiden mukaan nimetty 
Team Rynkeby–God Morgon on 
jokavuotinen tempaus, jossa joukku-

eet Suomesta, Ruotsista, Tanskasta, 
Norjasta, Islannista ja Färsaarilta aja-
vat pyörillä Pariisiin 1 200 kilomet-
rin matkan kukin omasta lähtöpis-
teestään. Samalla kerätään rahaa, 
joka lahjoitetaan lyhentämättömänä 
syöpään sairastuneiden lasten autta-
miseksi. Matkakulunsa, pyöränsä ja 
harjoittelunsa rynkebyläiset maksa-
vat omasta pussistaan.

– Entinen työkaverini oli mukana 
joukkueessa vuonna 2015. En ollut 
kuullut siitä aikaisemmin enkä har-
rastanut pyöräilyä millään tavalla. Oli 
mahtava ajatus, että saa niin konkreet-
tisesti käyttää vapaa-aikaansa hyvän-
tekeväisyyteen. Nyt olen mukana kol-
matta vuotta, kertoo Laura Suominen, 
porukan kokenein.

– Minulla on kaksi sukulaista 
menehtynyt syöpään tänä vuonna. 
Tämä on lasten, tulevaisuuden toivo-
jen, tukemista sataprosenttisesti. Näin 
pystyn vaikuttamaan pienten ihmis-
ten hyvinvointiin, sanoo nelisen vuotta 
sitten itsekseen pyöräilyharrastukseen 
hurahtanut Hippeläinen.

Uudessa asianajotoimistossa osak-
kaana työskentelevä Nyyssönen haluaa 
pyöräilyharrastuksellaan näyttää myös 
esimerkkiä.

– Meillä on uusi yritys, ja porukat 
ovat tehneet paljon töitä. Työhyvin-
vointi sekä työn ja vapaa-ajan tasa-
paino on tärkeää. Tässä siihen yhdistyy 
myös yhteiskuntavastuu lasten ja nuor-
ten tukemisen kautta. Jos näitä asioita 
kirjataan yhdessä yrityksen arvoihin, 
täytyy myös itse näyttää mallia.

Jari Maaranen kuului viime vuonna 

teksti PÄIVI MAANIITTY | kuvat ANTON REENPÄÄ
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teksti PÄIVI MAANIITTY | kuvat ANTON REENPÄÄ

huoltojoukkoihin, kun hänen vai-
monsa ajoi matkan. Tänä vuonna hän 
toimii joukkueen kapteenina ja pääsee 
itsekin pyörän selkään.

Harjoittelu vaatii 
sitoutumista
Suomen kaikkiaan seitsemän jouk-
kuetta aloittavat tämän kesän koitok-
sensa 29.6. Helsingin Rautatientorilta. 
Ensin matkataan lautalla Travemün-
deen, josta pyöräillään Saksan, Hol-
lannin ja Belgian läpi Pariisiin. 1 200 

kilometrin matkaa ei jaksa, jos perus-
kunto ei ole kohdillaan. Siksi kunnon-
kohotus alkaa jo lokakuussa, yhdeksän 
kuukautta ennen tapahtumaa.

– Aloitamme tosi pitkillä kävelylen-
keillä. Kävelemme kolme tuntia put-
keen. Talvella pyöräilemme sisäpyö-
rillä. Yhteisharjoituksia on kaksi kertaa 
viikossa, ja jokainen sitoutuu tekemään 
saman verran yksin.

– Kun lumet sulavat keväällä, 
menemme ulos. Sunnuntaisin ajamme 
100 kilometriä tai enemmän ja tors-

taisin 50 kilometriä. Yhteensä jokai-
sen täytyy ajaa ennen reissuun lähtöä 
2 500 kilometriä maantieajoa, Suomi-
nen kertoo.

Pakollisten harjoitusten päälle 
jokainen tiimiläinen kuntoilee oman 
halunsa mukaan. Suominen harras-
taa tennistä ja muodostelmaluistelua, 
ja Hippeläinen huoltaa kehoaan joo-
galla ja saliharjoittelulla.

– Moni tekee voimatreeniä pyöräi-
lyn lisäksi, kertoo Maaranen.

Joukkueen jäsenet ovat yleisesti 

Pyöräilyharrastus täyttää vapaa-ajan 
liikunnalla. Harjoitteluintoa pitää olla, 
jotta pysyy vauhdissa mukana.
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ottaen hyvässä kunnossa, ja motivaatio 
harjoitteluun on tärkeää myös joukku-
eeseen haettaessa. Nyyssönen on poru-
kasta ainoa, joka sanoo huomanneensa 
virkistymisen ja kunnon kohoamisen 
liikunnan rajun lisääntymisen jälkeen.

– Minulla paino tahtoo tippua, kun 
en liiku, ja nyt olen huomannut, että 
housut ovat alkaneet käydä pieniksi. 
Liikunnan lisääntymisen huomaa myös 
jaksamisessa. Jaksan tehdä kotitöitäkin 
eri tavalla, hän sanoo.

Tukipotti kasvaa
Jokainen tapahtumaan osallistuva pyö-
räilyjoukkue hankkii vuoden aikana 
omat sponsorinsa. Helsingin joukku-
een ajovaatteissa on tänä vuonna 37 
logoa. Yhteensä heillä on lahjoittajia 
yli sata. Monen pyöräilijän työnan-
taja on lähtenyt tapahtumaan mukaan 
sponsorina.

Kaikki kerätyt varat annetaan Suo-
messa Aamu Suomen Lasten Syö-
päsäätiölle tutkimukseen sekä Sylva 
ry:lle syöpään sairastuneiden lasten, 
nuorten ja heidän läheistensä tuke-
miseen. Sekki luovutetaan Turussa 
29.9. Pariisin matkan jälkeen. Viime 
vuonna rahaa kerättiin yli 566 000 

Työhyvinvointi 
sekä työn ja vapaa-

ajan tasapaino 
on tärkeää. Tässä 

siihen yhdistyy myös 
yhteiskuntavastuu 
lasten ja nuorten 
tukemisen kautta.

Esimerkiksi näissä tapahtu-
missa työyhteisösi voi kerätä 
rahaa hyvään tarkoitukseen

Team Rynkeby–God Morgon
• Polkee vuosittain 1 200 km 

pyörällä Pariisiin ja kerää 
tempauksella rahaa syöpään 
sairastuneille lapsille ja nuorille. 

• www.team-rynkeby.fi

Suomen Urheiluliiton  
juoksutapahtumat
• Suomen Urheiluliiton 

juoksutapahtumien juoksijat 
voivat halutessaan tukea omaa 
varainkeruukohdetta. 

• www.helsinkirunningevents.fi

YHDESSÄ HYVÄÄ

euroa, tänä vuonna summa tulee kas-
vamaan.

Lasten ja nuorten konkreettinen aut-
taminen omalla harrastuksella on pyö-
räilijöille voima, joka pistää antamaan 
parastaan ja puskemaan mäkeä ylös.

– Lapsethan tässä sen suurimman 
työn tekevät, sanoo Maaranen.

– Voisi sanoa, että meitä kaikkia 
yhdistää peräänantamattomuus. Ne 
pikkutyypit ovat pirun sisukkaita, vah-
vistaa Hippeläinen.

Mäkistä maisemaa
Heinäkuun 7. päivä Pariisissa tapaa  
1 900 keltamustaa pyöräilijää kuu-
desta eri maasta. Viime vuoden tapah-
tumasta Maaraselle on jäänyt mieleen 
erityisesti porukan hyvä yhteishenki.

– Olin niin positiivisesti yllättynyt. 
Kaikki tehtiin yhdessä tiiminä, eikä 
ketään jätetty yksin. Lähdimme ja 
tulimme perille tiiminä. Tänä vuonna 
homma hoidetaan ihan samalla tavalla.

Aamut alkavat matkalla seitsemän 
jälkeen, ja yleensä päivän pyöräily-
urakka päättyy viiden aikaan saavut-
taessa hotellille. Tänä vuonna pisin 
päivämatka on 230 kilometriä. Välillä 
pysähdytään tankkaamaan – ruoka-

huollosta huolehtivat autolla mukana 
kulkevat huoltojoukot.

Suominen muistelee erityisellä läm-
möllä pyöräreittien kauniita keskieu-
rooppalaisia maisemia.

– Viides päivä viime vuonna oli 
mäkipäivä Belgiassa. Se oli fyysisesti 
rankin, mutta samalla ehkä elämäni 
paras pyöräilypäivä. 

Jari Maaranen, Anmari Hippeläinen, Laura Suominen ja Lassi Nyyssönen ovat 
treenanneet yhdessä talven ja kevään.
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Vinkkejä ja vertaistukea
Moni perhevapaalla olija huomaa 
kaipaavansa työelämään jäänyttä 
ammatti-identiteettiään. Lakimiesliiton 
Perhevapaaverkosto tarjoaa jäsenilleen 
mahdollisuuden säilyttää yhteydet 
työelämään, saada vertaistukea sekä 
vinkkejä perheen ja työelämän 
yhdistämiseksi.

teksti LAURA KOLJONEN | kuvat JUHO KUVA

L
akimiesliiton Perhevapaaverkosto syn-
tyi, kun liitossa henkilökohtaisen kehit-
tymisen palveluista vastaavan Eero  

Blåfieldin perhevapaalta palaava tuttu 
jäsen kyseli sellaisen perään. 

– Idea kuulosti hyvältä. Liitto keskittyy paljon työ-
elämän tarpeisiin, mutta haluamme olla jäsentemme 
tukena myös perhevapaan aikana, Blåfield sanoo.

Neljä kertaa vuodessa järjestettävän Perhevapaa-
verkoston idea on tarjota vertaistukea ja työelämä-
kontakteja. 

Verkoston toisen tapaamiskerran itsensäkehittä-
misteema kiinnosti toukokuussa noin pariakym-
mentä juristia – ja heidän jälkikasvuaan.

Lakimiesliiton järjestämä Perhevapaaverkosto kiinnosti pariakymmentä juristia ja heidän jälkikasvuaan.
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Muutakin kuin äiti 
Itsensäkehittämisestä oli keskustele-
massa kolme panelistia. Yksi heistä 
oli Mari Mohsen, 37. Mohsen työs-
kentelee Roschier Asianajotoimisto 
Oy:ssä työoikeuteen erikoistuneena 
asianajajana. Hän on jo palannut per-
hevapaaltaan.

Kaksivuotiaan lapsen äiti kertoi työ- 
ja perhe-elämän yhteensovittamisesta. 
Alku herätti kuulijoissa hilpeyttä.

– Ennen lapsen syntymää mietin, 
kirjoittaisinko perhevapaalla väitös-
kirjaani vai jonkin muun teoksen. 
Minulla ei ollut mitään käsitystä siitä, 
mitä lapsen tulo käytännössä tarkoit-
taa. Ympärilläni oli runsaasti ihmi-
siä, jotka olivat oman perhevapaansa 
aikana toteuttaneet vaikka mitä pro-
jekteja, Mohsen kertoi.

Tästä syystä Mohsen ei epäröinyt, 
kun häntä pyydettiin mukaan pienen 
asianajotoimiston osakkaaksi. Mohsen  
teki töitä start up -yrittäjänä koko 
äitiyslomansa ajan.

– Se ei olisi onnistunut ilman tuki-
verkostoja. Juristimieheni on hoitanut 
lastamme paljon. Apua olemme saa-
neet myös isovanhemmilta ja palka-
tulta lastenhoitajalta. 

Kun lapsi oli 1,5-vuotias, Mohsen 
siirtyi Roschierille täyspäiväiseksi 
työntekijäksi. 

– Olen jälkikäteen pohtinut valin-
tojani kriittisesti. Työskentely perhe-
vapaalla riippuu niin paljon lapsesta. 
Oma lapseni esimerkiksi nukkui huo-
nosti, mihin en ollut varautunut.

Työelämäkontaktien säilyttäminen oli 
Mohsenille kuitenkin henkisesti tärkeää.

– En halunnut luopua omasta identi-
teetistäni ja yhtäkkiä olla niin sanotusti 
vain äiti. Olen ehdottomasti sitä mieltä, 
että perhevapaalla voi tehdä muutakin 
kuin hoitaa lasta. 

Mohsen pitää Perhevapaaverkos-
ton kaltaisten tapahtumien parhaim-
pana antina samanhenkisten ihmisten 
tapaamista. 

– Työntekoani ja mieheni kotiinjää-
mistä on kummasteltu. Siksi tämänkaltai-
set verkostot, joissa kannustetaan, että on 
okei tehdä myös töitä, ovat rohkaisevia. 

Opiskelu pitää 
ammatillisesti virkeänä
Entä olisiko perhevapaalla mahdollista 
opiskella? 

Kyllä on, vakuuttaa Helsingin syyt-
täjäviraston kihlakunnansyyttäjä Maija 

Kähkönen, 39. Hän on jäänyt äitiys-
lomalle Valtakunnansyyttäjänviraston 
ylitarkastajan pestistä ja siirtyy kihla-
kunnansyyttäjäksi syyskuussa, kun 
lapsi on vuoden ikäinen. 

Kähkönen puhui paneelissa siitä, 
miten itseään voi kehittää perheva-
paalla.

Muutamaa viikkoa ennen lapsen 
syntymää Kähkönen aloitti oikeus-

Tarjolla oli kaikille samanhenkistä seuraa.
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psykologian erikoistumisopinnot Åbo 
Akademissa. 

– Kuulin kyseisestä kurssista pari 
vuotta sitten, kun opiskelin Italiassa 
kriminaali- ja oikeuspsykologiaa. Tie-
sin heti, että haluan kurssille. Opinto-
kokonaisuus mahdollistaa tulevaisuu-
dessa monipuolisemmat työtehtävät 
ja syvemmän osaamisen, Kähkönen 
sanoi. 

Opiskelu pitää myös ammatillisesti 
virkeänä. 

– Samalla se poistaa pelkoa, että jään 
perhevapaan aikana jotenkin ammatil-
lisesti sivuun. 

Yleisöstä ihmetteltiin, miten Kähkö-
nen pystyy opiskelemaan univelkaisilla 
aivoilla.

– Ei se helppoa olekaan. Tällä het-
kellä opiskelen sillä mentaliteetilla, että 
”valmis on parempi kuin täydellinen”.

Yleisöä kiinnosti, miten opiskelu jär-
jestyy käytännössä.

– Vinkkini on, että lastenhoidosta 
kannattaa tehdä heti aluksi kunnolli-
nen ja realistinen suunnitelma. Kiitol-
lisuusvelkaa ei kannata kerryttää, vaan 
maksaa hoitoavusta rahalla. 

Verkosto voisi 
herättää keskustelua 
Perheenlisäyksen myötä monelle pal-
jastuu yhteiskunnan konservatiivisuus. 
Ulkopuoliset saattavat äimistellä, jos 
nainen pitää lyhyen perhevapaan ja 
mies jää pidemmäksi aikaa hoitamaan 
lasta. Samaan aikaan yhteiskunnalli-
sessa keskustelussa ollaan huolestu-
neita naisten työurista ja palkkakehi-
tyksestä. 

Kolmas panelisteista oli Vantaan 
kaupungilla työskentelevä maankäyttö- 
ja ympäristöjuristi Paula Kovari, 30. 
Hän huomautti, että tasa-arvoasioista 
puuttuu usein pitkäjänteisyys. 

– Tarvitaan rakenteellisia uudistuksia. 
Lakimiesliitto voisi asettaa tasa-arvon 
toteutumissuunnitelmansa tavoitteet 
vaikka 20 vuoden päähän ja tehdä nii-
den eteen töitä, kunnes toivottu muutos 
saavutetaan, Kovari sanoi.

Kovarin mielestä Perhevapaaverkos-
tolla olisi oiva mahdollisuus herättää 
keskustelua ja kehitellä toimintamal-
leja tukemaan tasa-arvoista uralla ete-
nemistä ja palkkakehitystä. 

– Verkosto voisi myös jakaa vinkkejä 
eri työpaikkojen hyväksi koetuista käy-
tännöistä. Tiedän, että joissakin työ-
paikoissa perheen ja työn yhdistämistä 
tuetaan esimerkiksi joustavin etätyö-
mahdollisuuksin tai tarjoamalla lyhen-
nettyä työaikaa. Verkosto voisi myös 
pohtia keinoja juristi-isien perhevapai-
den käytön lisäämiseksi. 

Kovarilla on kaksi lasta. Hän on 
huomannut, että kun mies ilmoittaa 
perheenlisäyksestä, tätä onnitellaan. 
Naiselle saatetaan vihjata, että ura oli 
sitten siinä.

Asenteet näkyvät 
myös palkkauksessa.
– Lakimiesliiton omankin palkkalas-
kurin mukaan samanlaisissa työteh-
tävissä samanlaisella kokemuksella 
työskentelevien juristien palkkaero on 
useita satoja euroja kuukaudessa juris-
tin sukupuolesta riippuen. Se on ihan 
käsittämätöntä.

Kovari sanoi kuitenkin ymmärtä-
vänsä, miksi naiset jäävät miehiä use-
ammin kotiin. 

– Etenkin esikoisen kohdalla kaikki 
on uutta ja ihmeellistä, joten on todella 
helppo noudattaa yhteiskunnan van-
hoja, valmiita normeja. 

– Moni nainen perustelee kotiin 
jäämistä miehen paremmalla palkalla. 
Mutta kuinka moni oikeasti lyö ne 
luvut Kelan laskuriin ja katsoo, mitä 
käteen jää kummassakin tapauksessa? 
Ja toisaalta, jos kotiin ei aina jäisi vain 
nainen, palkkaerotkin tasoittuisivat 
vähitellen. 

Perhevapaaverkoston seuraava  
tapaaminen järjestetään syyskuussa  
ja aiheena on ”Miten perhevapaiden  
pitäminen vaikuttaa työuraan ja 
palkkaukseen”.

Juristit Paula Kovari (vas.), Mari Mohsen ja Maija Kähkönen kertoivat paneelissa 
omista perhevapaakokemuksistaan.
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toimintakulttuurissa. On tärkeää, että 
liitot ovat nostaneet seksuaalisen häi-
rinnän esille. Se on viesti siitä, että asia 
otetaan tosissaan, kiteytti Gustavsson 
seminaarissa.

Lakimiesliiton ja Asianajajaliiton 
kyselyjen perusteella häirintä on ole-
tettua yleisempää. Gustavsson muis-
tuttaa, että vallan väärinkäyttö vaikut-
taa alan uskottavuuteen.

Rutiinit tunnistamiseen
Gustavssonin mukaan olemme kään-
nekohdassa: tasa-arvotyö vaatii uuden-
laisia lähestymistapoja ja keinoja. Hän 
esitti muutokseen neliportaisen mallin, 
jolla voitaisiin estää seksuaalista häi-
rintää työpaikoilla ja puuttua siihen.

− Ensimmäinen askel on tunnista-
minen: työyhteisössä nähdään ongel-
man olemassaolo, ja myös työntekijä 
tunnistaa itsensä. Onko hän havainnut 
häirintää ja ollut hiljaa tai kääntynyt 
pois vai peräti mennyt itse rajojen yli.

Johdon vastuulla on puuttua häirin-
tään, mutta Gustavsson kehotti sukel-
tamaan syvemmälle.

− Puuttuuko organisaatiosta ohjeis-
tus vai eikö se ole tiedossa? Osataanko 

häirintää käsitellä? Mistä hiljainen 
kulttuuri johtuu? Edistetäänkö työpai-
kalla tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta?

Häirintään puuttuminen vaatii toi-
menpiteitä, mutta tiedossa pitäisi olla 
muun muassa se, kenelle asiasta ilmoi-
tetaan. Toimintaohjeet tulisi suunnata 
sekä työntekijöille että esimiehille.

− Organisaatioiden on löydettävä 
oma tapansa toimia. Työpaikoilla tulisi 
olla kunnon rutiinit syrjinnän ja seksu-
aalisen häirinnän tunnistamiseksi, sel-
vittämiseksi ja ratkaisemiseksi.

Jokaisella velvollisuuksia
Toisena askeleena on ymmärtäminen: 
miksi seksuaalista häirintää on ole-
massa ja miksi se jatkuu. Lisäksi olisi 
selvitettävä, miten rajoja ylittävästä 
käytöksestä toivotaan kollegan huo-
mauttavan.

− Tänä päivänä on uskallettava sanoa, 
jos toinen tekee jotain, joka loukkaa 
omaa fyysistä tai henkistä koskematto-
muutta. Kun ystävällisesti huomauttaa, 
teko voi loppua siihen.

Työnantajalla ja -tekijällä ovat 
samankaltaiset velvollisuudet. Työn-
antajan on luotava avoin, turvallinen 

Oikeusministeriö, Lakimiesliitto ja Asianajajaliitto kokosivat voi-
mansa ja järjestivät Häirinnästä vapaa -seminaarin. Sanoma oli 

selvä: seksuaaliseen häirintään on puututtava.

LAKIMIESLIITTO PALVELEE

S
äätytalossa järjestetty semi-
naari oli suunnattu oikeus-
alan johto-, esimies- ja HR-
tehtävissä toimiville. Se oli 
jatkoa oikeusministeriön 

käynnistämälle Häirinnästä vapaa 
-kampanjalle sekä Lakimiesliiton ja 
Asianajajaliiton jäsenkyselyille.

Avauspuheenvuorossaan oikeusmi-
nisteri Antti Häkkänen totesi Suomen 
olevan maailman tasa-arvoisin maa ja 
siten esimerkkinä muille valtioille.

− Juristikunta on myös kansalaisten 
silmissä keskeisessä roolissa. Oikeuden 
alan pitää olla eturivissä estämässä seksu-
aalista häirintää. Vuosikausien hiljaisuu-
den jälkeen puhe ilmiöstä ei riitä, vaan 
nyt on toiminnan aika. Vaikka lainsää-
däntö on kunnossa, tarvitaan vielä paljon 
askeleita häirinnän kitkemiseen.

Alan uskottavuus kärsii
Ekvalita Oy:n toimitusjohtaja, tasa-
arvo- ja moninaisuusasiantuntija 
Malin Gustavsson on perehtynyt tasa-
arvoasioihin jo yli kymmenen vuotta.

− Vihdoinkin aika on otollinen! Uusi 
tuuli puhaltaa tasa-arvokentällä ja iso 
muutos on meneillään työpaikkojen 

Askeleita 
seksuaalisen häirinnän 

kitkemiseen
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ja toimiva työilmapiiri, ja työntekijän 
on kunnioitettava kollegoitaan louk-
kaamatta ketään.

− Meidän on pyrittävä osallistavaan 
yrityskulttuuriin, joka sallii puhua vai-
keistakin asioista ilman, että puhuja 
koetaan ongelmaksi. Kaikenlaiset kaa-
vat olisi rikottava.

Sukupuolten yhteinen työhistoria on 
lyhyt, ja aikoinaan naiset olivat työelä-
mässä eriarvoisia verrattuna miehiin. 
Gustavssonin mukaan historiasta pitää 
irtautua ja muuttaa kulttuuria niin, että 
teemme yhdessä töitä.

Tahtotila kuntoon
Jos halua on, mutta uskallusta puut-
tuu, työnantajan velvollisuus on luoda 
tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta edis-
tävä toimintakulttuuri. Muutostahtoa 
tarvitaan.

− Johdon täytyy selkeästi ilmaista, 
ettei häirintää hyväksytä. Eettiset toi-
mintaohjeet ja arvoperusta on konkreti-
soitava. Ylimmälle johdolle, esimiehille, 
työnjohdolle ja työsuojeluihmisille on 
hyvä järjestää koulutusta. Etenkin hen-
kilöstöhallinnon edustajat ja esimiehet 
tarvitsevat tietoa seksuaalisesta häirin-
nästä, sen syistä, torjumisesta ja oikean-
laisesta puuttumisesta.

Kohteluun ja käyttäytymiseen liit-
tyvissä asioissa on tehtävä yhteistyötä.

− Normikeskustelun on oltava aktii-
vista ja jatkuvaa. Suunnitelma tasa-
arvosta ja yhdenvertaisuudesta auttaa 
itsekriittisen, ajattelevan toimintaym-
päristön luomisessa.

Tekoja tarvitaan
Viimeinen askel liittyy tekemiseen. 
Muutos vaatii välineitä, tukea, aikaa ja 
resursseja sekä tietoa ja osaamista, jotta 
menetelmät voidaan panna täytäntöön. 
Ennaltaehkäisevää työtä on tehdä toi-
mintakartoitus, jossa havaitut riskipai-
kat ja -tilanteet otetaan esille.

− On hyvä miettiä, missä häirintä 
otetaan puheeksi: perehdytyksessä, 
kehityskeskusteluissa vai työpaikkako-
kouksissa. Matalan kynnyksen keskus-
televa organisaatio pystyy luomaan tur-
vallisen toimintakulttuurin, joka tukee 
kaikkia työyhteisön jäseniä.

Gustavsson heitti seminaarissa pal-
lon ilmaan: missä on itse kunkin seu-
raava askel, missä vaiheessa kuulijat 
ovat tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden 
edistämisessä?

Miettiessä voi tutustua FIBSin ja 
Ekvalitan julkaisemaan tietopakettiin, 
Nollatoleranssi seksuaaliselle häirin-
nälle. Gustavssonin laatiman oppaan 
voi ladata netistä maksutta. 

www.fibsry.fi/fi/palvelut/julkaisut

Työpaikoilla tulisi 
olla kunnolliset 

rutiinit seksuaalisen 
häirinnän 

tunnistamiseksi, 
selvittämiseksi ja 
ratkaisemiseksi.
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Lakimiesliiton ohjeistus 
seksuaalisen häirinnän 

torjumiseksi on julkistettu 
”Vastuu hyvästä käyttäytymisestä työpaikalla kuuluu kaikille.” Näin  

linjataan Lakimiesliiton asiantuntijoiden laatimassa ohjeistuksessa, jolla  
pyritään tarjoamaan työpaikoille ja opiskelijajärjestöille työkaluja omien 
toimenpiteiden pohjaksi. Myös Häirinnästä vapaa -seminaarin järjestäjiin 

kuulunut Asianajajaliitto julkistaa oman ohjeistuksensa kesäkuussa.

L
akimiesliiton asiantuntijat ovat 
laatineet ohjeistuksen jäsen-
tensä käyttöön. Liiton laki-
mies Moa Fanta oli mukana 
laatimassa ohjeistusta.  

− Ohjeistuksessa avataan, mitä sek-
suaalisella häirinnällä voidaan tarkoit-
taa ja miten ilmiön voi tunnistaa sekä 
valotetaan eri osapuolten vastuita, Moa 
Fanta kertoo.  

Jäsenkysely johti 
toimenpiteisiin
Lakimiesliiton vuoden 2018 alussa teke-
män jäsenkyselyn mukaan työelämässä 
häirintää on omakohtaisesti kohdannut 
26 % naisista ja 5 % miehistä. Häirintää 
kokeneista työntekijöistä 60 % oli koke-
nut häirintää oman työpaikan kollegan 
ja 30 % esimiehen taholta. 

Jäsenkysely osoitti siis, että seksuaa-
linen häirintä on huolestuttavan yleistä. 
Lisäksi kysely paljasti, että yli puolet  
(55 %) häirintää kokeneista ilmoitti, 
ettei ole ryhtynyt mihinkään toimenpi-
teisiin seksuaalisen häirinnän johdosta. 

Kyselyn mukaan yleisin syy toimenpi-
teisiin ryhtymättä jättämiselle oli pelko 
siitä, ettei asiaa otettaisi vakavasti ja että 
asiaa vähäteltäisiin. Häirintää kohdan-
neet kokivat, ettei esimerkiksi asiasta 
ilmoittamisella työnantajalle olisi mitään 
todellista vaikutusta. 

Pyrkimys tasa-arvoon
Toimintaohjeessa Lakimiesliitto tuomit-
see seksuaalisen häirinnän ja seksismin 

ja on huolissaan kaikesta epäasiallisesta 
käytöksestä. Lakimiesliitto haluaa olla 
rakentamassa tulevaisuuden tasa-arvoista 
työ- ja opiskelukulttuuria ja tukea tässä 
erityisesti nuoria. 

Ennaltaehkäisy tärkeää
Paras tapa vaikuttaa seksuaaliseen häi-
rintään on ennaltaehkäisy. Lakimiesliitto 
rohkaisee toimintaohjeiden luomiseen 
ja ajan tasalla pitämiseen. Ennaltaehkäi-
syä ja asenteita voidaan käsitellä tasa-
arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmissa.

Koulutus koko työyhteisölle, erityi-
sesti esimiehille, henkilöstöedustajille 
ja työsuojelupäälliköille, sekä yliopis-
toissa myös opiskelijoille auttaa ymmär-
tämään asiaa ja sen vakavuutta. Asia on 
syytä käydä läpi uutta työntekijää tai esi-
miestä perehdytettäessä. Yliopistoissa ja 
opiskelijajärjestöissä asiaa on syytä käydä 
läpi silloin, kun uudet opiskelijat aloitta-
vat opintonsa. Asiasta voidaan kertoa esi-
merkiksi johdantoluennoilla tai opiskeli-
jajärjestön aktiivien esittäytyessä.

Asianajajaliiton 
ohjeistus työn alla
Asianajajaliitto käynnisti joulukuussa 
2017 #Eimilläänoikeudella-toiminta-
ohjelman, ja varapuheenjohtaja Hanna 
Räihä-Mäntyharjun mukaan myös 
Asian ajajaliitossa on valmisteltu ohjeis-
tusta, joka on tarkoitus julkistaa kesä-
kuussa. 

Asianajajaliiton ohjeistus tarjoaa 
tukea häirinnän käsittelyyn ja ennalta-

ehkäisyyn erityisesti työyhteisöjen käyt-
töön. 

− Työryhmässä haluttiin huomioida 
työyhteisön monenlaiset roolit ja antaa 
eväitä vaikean aiheen käsittelyyn, avaa 
Räihä-Mäntyharju luonnosvaiheessa 
olevaa ohjeistusta. Ohjeistuksessa pyri-
tään lähestymään aihetta usean eri 
näkökulman kautta. Tarjotaan työka-
luja ja vinkkejä työnantajalle, mutta 
myös neuvoja ja tukea häirinnän koh-
teeksi joutuneelle. Toisaalta herätellään 
keskustelua ”minäkö häiritsijä?”-otsi-
kolla. Yksi näkökulmista nostaa esiin 
sivullisen roolin. Mitä pitäisi tehdä, jos 
havaitsee häirintätilanteita? Miten tilan-
teeseen voisi puuttua?

Neuvontaa on tarjolla
On mahdollista, ettei kaikkia tilanteita 
pystytä ratkaisemaan työyhteisöjen 
sisällä. Tarvittaessa apua, tukea ja neu-
voja saa työterveyshuollolta tai opiskeli-
jaterveydenhuollosta ja työsuojeluviran-
omaisilta. Lakimiesliiton jäsenet voivat 
tarvittaessa kääntyä liiton lakimiesten 
puoleen. 

Yhteystiedot: 
Lakimies Moa Fanta 
puh. 09 8561 0338
Lakimies Petteri Kivelä 
puh. 09 8561 0345

Lähde: Lakimiesliiton toimintaohjeet 
seksuaalisen häirinnän torjumiseksi, 
www.lakimiesliitto.fi/edunvalvonta/
oppaat
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INGA PAAVOLA ON ehtinyt kiertää 
maailmaa ikäistään juristia keskiver-
toa enemmän.

  Juristiksi hän opiskeli Lapin ja Hel-
singin yliopistoissa. Sen lisäksi hän 
on suorittanut oikeudellisia opintoja 
Sveitsissä ja Australiassa. Onpa hän 
hankkinut opillista viisautta myös Sak-
sasta, Ranskasta ja Yhdysvalloista.

  Paavola on työskennellyt juristi-
lingvistinä noin kolme vuotta Euroo-
pan unionin tuomioistuimessa (EUT) 
Luxemburgissa.

  Parasta aikaa hän auskultoi Hel-
singin käräjäoikeudessa. Työn alla 
on myös väitöskirja eurooppalaisen 
ympäristö- ja energiaoikeuden alalta. 

  Pykälöikäämme.

1. LUKU

JURISTIKSI AJAUTUMISESTA

1 §. Lapsuuden unelma. Olin jo 
pikkutyttönä eläinrakas ja halusin 

Kielten ja oikeusjärjestysten 
sekamelska oli riemukasta

Juristi-lingvistinä EUT:ssa työskennellyt Inga Paavola:

eläinlääkäriksi.  Sitten ymmärsin, että 
siinä työssä on pakko käyttää myös 
kirurgin veistä. Annoin olla.
2 §. Valaistuminen. Olin alanva-
linnan suhteen melko pragmaattinen 
viimeistään lukiossa. Juristin urapolku 
kiinnosti, ja koin olevani ominaisuuk-
siltani sille alalle sopiva.
 

2. LUKU

OPISKELUSTA SUOMESSA

1 §. Antoisinta. Yhteiskuntaa 
ymmärtää parhaiten, kun osaa hah-
mottaa sen oikeusjärjestelmää ja ins-
tituutioiden toimintatapoja. Tältä poh-
jalta on hyvä rakentaa myös muiden 
oikeuskulttuurien hahmotuskykyä.
2 §. Ankeinta. Välillä tenttei-
hin lukeminen tuntui turhan pikku-
maiselta yksityiskohtien ulkoluvulta. 
Tutkinnossa saisi olla enemmän sys-
temaattiseen ja analyyttiseen oikeus-
ajatteluun valmentamista.
 

3. LUKU

OPISKELUSTA ULKOMAILLA

1 §. Riemukkainta. Hyppääminen 
toisenlaiseen kulttuuriin ja oikeusjär-
jestelmään.
2 §. Rasittavinta. Ulkomailla ylei-
set suulliset tentit koin ajoittain tuka-
liksi. Esimerkiksi Sveitsin perustus-
laista puhuminen saksan kielellä vaati 
pientä pinnistelyä.

4. LUKU

LAKIMIEHISTÄ ELIÖLAJINA

1 §. Taitava juristi. Etevä juristi 
havaitsee nopeasti sekavassakin tilan-
teessa olennaiset oikeudelliset ongel-
mat. Samassa jutussa on usein osattava 
soveltaa monen oikeudenalan tietä-
mystä. Myös retoriikan ja argumen-
taation taidot ovat juristille välttämät-
tömiä – myös vierailla kielillä.
2 §. Tomppeli juristi. Edellisessä 
pykälässä kuvaillun otuksen vastakohta.
 

5. LUKU

SUOMEN LAINSÄÄDÄNNÖSTÄ

1 §. Kiva laki. Jokainen huolellisesti 
valmistelu, selkeästi kirjoitettu ja sään-
telytarkoitusta vastaava laki.
2 §. Kamala laki. Vanhentunut tai 
liian tulkinnanvarainen laki.
 

6. LUKU

EU-OIKEUDESTA

1 §. Hyvät trendit. Positiivisimmat-
kin asiat ja kova ydin EU:ssa – kuten 
ihmisten, tavaroiden, palveluiden ja 
pääomien vapaa liikkuvuus – perus-
tuvat lopulta sääntelyyn. 
2 §. Huonot trendit. Olisi viisasta, 
jos EU-sääntelyssä keskityttäisiin pää-
asiassa suuriin linjoihin. Pikkutarkka 
sääntely hoituu parhaiten kansallisella 
tasolla. 

Eri kielet  
johtavat 

mielenkiintoisiin 
versioihin samasta 

säännöksestä.

PYKÄLÖIDEN

teksti ja kuva ARI MÖLSÄ
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INGA PAAVOLA
• s. 1985

• OTM, Lapin yliopisto 2010

• Oikeustieteen 
tohtorikoulutettava, tutkimus ja 
opetus 2011–2014, Helsinki

• Työn alla väitöskirja ympäristö- 
ja energiaoikeudesta

• Hovioikeudenauskultantti 
käräjäoikeudessa, 2018

• Euroopan unionin tuomioistuin 
(EUT), juristi-lingvisti 2015–2018

• Projektitutkija ja juridiikan 
asiantuntijana mm. Suomen 
Akatemian, Euroopan komission 
ja TEKESin kansainvälisissä 
tutkimusprojekteissa

• Juridista työkokemusta 
myös asianajotoimistoissa, 
elokuvatuotantoyhtiössä sekä 
ELY-keskuksessa.

• Harrastukset: Matkustelu, 
liikunta eri muodoissaan, 
lukeminen.

KUKA

PYKÄLÖIDEN

7. LUKU

EU-TUOMIOISTUIMESTA

1 §. Kiehtovinta. Erilaisten kansal-
listen oikeuksien kirjo. On kiintoisaa, 
kuinka monella tavalla jäsenvaltiot voi-
vat implementoida ja tulkita EU-säädök-
siä. Eri kieletkin johtavat mielenkiintoi-
siin versioihin samasta säännöksestä.
2 §. Kummallisinta. Säädösten ja 
tuomioistuinratkaisujen volyymista 
sekä 28 jäsenvaltion erilaisista oikeus-
järjestelmistä huolimatta järjestelmä 
toimii ja EUT kykenee luomaan yhtei-
siä linjauksia.
 

8. LUKU

JURISTI-LINGVISTIN TYÖSTÄ

1 §. Hauskinta. Oikeusjärjestysten, 
lainsäädännön ja instituutioiden sel-
keä kuvaaminen sekä EU-oikeuden 
ytimen selittäminen eri kielillä siltä 
pohjalta, että kaikki tuomiot anne-
taan ranskaksi.
2 §. Hankalinta. Suomessa oikeu-
dellistenkin virkkeiden pitäisi olla 

jämäköitä. Ranskankielinen virke 
taas voi olla puolen sivun mittainen ja 
kovin korullinen.
 

9. LUKU

VÄITÖSKIRJAN 
KIRJOITTAMISESTA

1 §. Mukavinta. Omasta mielestäni 
olen kohtuullisen analyyttinen ja poh-
diskeleva ihminen. Väitöskirjan kir-
joittaminen sopii minulle.
2 §. Murheellisinta. Vaativan ja 
akateemisenkin tarkastelun kestävän 
tekstin kirjoittaminen työn ohessa on 
haastavaa.
 

10. LUKU

AUSKULTOINNISTA

1 §. Hohdokkainta. Menossa on 
ainutkertainen ja monipuolinen inten-
siivivuosi käytännön juridiikan parissa. 
On antoisaa kokea myös tuomarinpöy-
dän takaa se, kuinka tuomioistuinpro-
sessi toimii.
2 §. Himmeintä. Hektinen hyppely 
asiaryhmästä toiseen haastaa aivosoluja. 

– Tulevaisuudelta toivon monipuolista työuraa ja kansainvälissävytteisiä työtehtäviä, 
Inga Paavola sanoo.

11. LUKU

PIENET SUURET ASIAT

1 §. Mielimauste. Erilaiset chilit. 
Mitä tulisempaa, sen parempaa.
2 §. Herkkuruoka. Potkua pitää 
olla, vaikkapa aasialaiset keittiöt.
3 §. Paras juoma. Raikas vesi on 
maailman parasta. Sähäkkyyttä saan 
arkena kahvista, viikonloppuna kup-
lista.
4 §. Kaunein kukka. Rakkaina het-
kinä saadut ruusut.
5 §. Väri ylitse muiden. Musta.
6 §. Rakkain romaani. Psykologiset  
trillerit.
7 §. Musiikin lempigenre. Tilan-
teesta riippuen: urheillessa energistä 
jumputusta, oopperassa oopperaa.
8 §. Elämän tarkoitus. Tarkoituk-
sellinen elämä.
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fientligt innehåll. De journalister, juris-
ter, opinionsbildare och politiker som 
hängts ut av nätverket har sedan drab-
bats av hat, hot och trakasserier. I flera 
fall har även de uthängdas barn och 
familjer utsatts”, skrev Gustafsdotter 
och betonade att den här utvecklingen 
ytterst är ett hot mot demokratin och 
rättsstaten.

En advokatbyrå drabbades enligt 
tidningen Advokaten av ett försök till 
dataintrång med syfte att röja klient
kontakter som en följd av att Youtube 
lämnade ut byråns namn till nazist
sympatisörer.

”Denna typ av företeelser hör inte 
hemma i demokratiska rättsstater. För-
sök att skrämma advokater och jour-
nalister till tystnad måste vi alla med 
gemensamma krafter motverka. Därför 
är det angeläget att polisanmäla hoten”, 
säger Advokatsamfundets general

Googles videotjänst YouTube sprider material med hot, hat och våld  
och följer varken Sveriges lagar eller koncernens egna regler.  
Det skrev Jeanette Gustafsdotter, vd för Tidningsutgivarna,  
i ett öppet brev till Sveriges justitieminister. Det resulterade  

i ett möte på regeringskansliet med företrädare för nätjättarna  
som utlovade ökad självkontroll.

S
veriges justitieminister  
Morgan Johansson och 
digitaliseringsminister 
Peter Eriksson kallade till 
mötet, som hölls i april på 

regeringskansliet Rosenbad i Stock
holm. Googles och YouTubes Europa 
chefer deltog liksom Jeanette Gustafs - 

dotter, vd för Tidningsutgivarna, 
medan Twitters dito medverkade på 
telefon. Facebook däremot dikterade 
egna villkor för att närvara och uteblev 
när de inte uppfylldes.

Det blev ett bra möte enligt Jeanette 
Gustafsdotter.

– Nätjättarna lovade att 10 000 fler 
moderatorer, som granskar materi
alet på nätet och rensar bort sådant 
som strider mot lagarna, ska anställas 
i Europa så snart som möjligt. Jag upp
levde löftet som trovärdigt men vi ska 
givetvis följa med utvecklingen. Justi

tieministern lovade att det blir ett upp
följningsmöte om ett halvt år, säger 
Jeanette Gustafsdotter.

Hon har tidigare påpekat att Google 
minsann har råd att anställa självsane
rare. Tekniksajten Breakit har nämli
gen räknat ut att svenska Google i fjol 
hade intäkter på cirka nio miljarder 
kronor. Den största delen av pengarna 
slussas dock till olika skatteparadis.

Jurister hängs ut
Jeanette Gustafsdotter skrev tidigare i 
våras ett öppet brev till justitieminis
tern där tidningsbranschen ville veta 
mer om hur den svenska regeringen 
ser på det faktum att stora bolag som 
Google fungerar som hatets hovleve
rantör när direkta olagligheter public
eras på deras plattformar.

”Under flera år har ett högerextremt 
nätverk spridit filmer med främlings-

text HELENA FORSGÅRD | bild ISTOCK

Nätjättar struntar  
i lagar och sprider 

hot och hat

Kritisk debatt i Sverige
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En kritisk debatt har förts i Sve-
rige under våren om Googles och 
andra nätjättars ansvar för det 
som publiceras på deras plattfor-
mar. Frågan väcktes efter att tid-
ningarna Dagens Nyheter och 
Expressen granskat innehållet och 
bland annat funnit att extrema 
organisationer lagt ut klipp på 
videodelningssajten Youtube som 
innehållit upphovsrättsskyddat 
material, trakasserier och ibland 
hot. Även ett antisemitisk register 
över judar i Sverige låg länge kvar 
i sökindexet trots upprepade krav 
på att det skulle tas bort.

Bland kritikerna finns bransch-
organisationen Tidningsutgivarna 
i Sverige som påpekar att bolagen 
visar en anmärkningsvärd noncha-
lans mot gällande lagstiftning.

Det krävs 
krafttag av vårt 

rättsväsende – av 
poliser, åklagare 
och domstolar så 
att lagstiftningen 
tillämpas oftare 

och fler åtal väcks 
som kan leda till 
fällande domar. 

sekreterare Anne Ramberg i tidningen 
Advokaten.

Strängare lagar behövs inte
Många hot har även anmälts men utan 
resultat.

– Den lagstiftning vi har när det gäl-
ler vad som får publiceras är väldigt 
tydlig och jag tror att den räcker. Däre-
mot krävs krafttag av vårt rättsväsende 
– av poliser, åklagare och domstolar så 
att lagstiftningen tillämpas oftare och 
fler åtal väcks som kan leda till fällande 
domar. Mer utbildning behövs också, 
kunskapen är väldigt låg om vad det 
innebär att bli hotad och kränkt på 
nätet, säger Jeanette Gustafsson.

Enligt ett par år gamla uppgifter från 
myndigheten Brå, Brottsförebyggandet 
rådet, som hon hänvisar till avskrevs 
97 procent av alla anmälningar om 
olagliga publiceringar på nätet.

– Google lovar i och för sig att följa 
inhemsk lagstiftning och har en egen 
policy, som säger att man ska rensa 
bort oetiskt material, men man följer 
varken det ena eller det andra. Och 

den som försöka kontakta Google 
gör det förgäves – det finns ingen 
att ringa och mejlen försvinner ut i 
cyberrymden.

Justitieminister Morgan Johanssons 
kansli låter meddela på en förfrågan 
från denna tidning att det i dagsläget 
inte finns konkreta förslag på sträng-
are lagstiftning. I första hand vill man 
öka pressen på nätjättarna genom 
samtal som ska leda till ökad själv-
sanering.  

”Vi har åsiktsfrihet. Men nazism är 
ingen åsikt. Det är ett brott mot mänsk-
ligheten”, sade Johansson i program-
met Agenda i SVT, Sveriges television, 
enligt SVT:s hemsida.

De sköter sig
Samhällstonen har måhända blivit  
råare men Jeanette Gustafsdotter säger 
att nätjättarna inte lockat de traditio-
nella medierna att sprida olagligt mate-
rial. Anmälningarna till Allmänhetens 
pressombudsman har förvisso blivit 
fler under senare år men antalet fäll-
ningar har inte ökat.

FAKTA
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KORKEIMMAT OIKEUDET

Korkeimman oikeuden oikeusneuvoksiksi  

prof. Eva-Maija Tammi-Salminen ja  

prof. Jussi Tapani 1.8.2018 lukien.

HOVIOIKEUDET

Itä-Suomen hovioikeuden hovioikeudenneuvoksiksi  

HON Tanja Eva Eudokia Makkonen ja  

KäT Seppo Martti Olavi Isometsä 1.5.2018 lukien.

Rovaniemen hovioikeuden hovioikeudenneuvokseksi  

HON Liisa Johanna Rintala 1.5.2018 lukien.

Helsingin hovioikeuden hovioikeudenneuvoksiksi  

HON Marja-Leena Honkanen 1.5.2018 ja  

KäT Tuula Hannele Myllykangas 1.8.2018 lukien.

HALLINTO-OIKEUDET

Turun hallinto-oikeuden hallinto-oikeustuomareiksi  

ma. HaOT, HaO esitt. Kristian Erik Hellman ja  

HaOT Seija Kaarina Kaijanen 1.5.2018 lukien.

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden  

hallinto-oikeustuomariksi  

HaOT Anne-Mari Keskitalo 1.5.2018 lukien.

Itä-Suomen hallinto-oikeuden hallinto-oikeustuomariksi  

HaOT Riitta Päivi Hannele Huurre 1.9.2018 lukien.

Vaasan hallinto-oikeuden hallinto-oikeustuomareiksi  

HaOT Pertti Antero Piippo ja  

ma. HaOT, HaO esitt. Jon Patrick Sahlström  

1.5.2018 lukien.

KÄRÄJÄOIKEUDET

Kainuun käräjäoikeuden käräjätuomariksi  

ma. KäT Kaisa Maaret Teivaanmäki 1.5.2018 lukien.

Satakunnan käräjäoikeuden käräjätuomariksi  

ma. KäT, HO esitt. Kalle Henrik Kalliokoski 1.5.2018 

lukien.

Etelä-Savon käräjäoikeuden käräjätuomareiksi  

ma. KäT Niko Ilari Kiviluoto 1.5.2018 ja  

ma. KäT Harri Juhani Tuhkanen 1.6.2018 lukien.

Oulun käräjäoikeuden käräjätuomariksi  

KäT Timo Matti Mäkeläinen 1.6.2018 lukien.

Pirkanmaan käräjäoikeuden käräjätuomareiksi  

KäT Kirsi Marjaana Kännö 1.5.2018 ja  

Jaakko Eeli Rieti Raittila 1.9.2018 lukien.

Espoon käräjäoikeuden käräjätuomariksi  

KäT Camilla Pia Isabell Rauma-Sehm 1.5.2018 lukien.

Päijät-Hämeen käräjäoikeuden käräjätuomariksi  

ma. OikSiht Heidi Tuulia Myllys 1.7.2018 lukien.

Vantaan käräjäoikeuden käräjätuomareiksi  

KäT Tea Marja Kangasniemi 1.8.2018 ja  

KäT Marjut Tellervo Löfroth 1.9.2018 lukien.

Johanna Renkola  
Asianajotoimisto 
Roihu Oy

Joel Uusi-Oukari 
Asianajotoimisto 
Roihu Oy

Viivi Lamminen  
Asianajotoimisto 
Roihu Oy

Tatu Hirvonen  
Asianajotoimisto 
Kontturi & Co Oy

Petri Anttila  
Asianajotoimisto 
Järvinen & Co Oy

Tanja Lecklin  
Asianajotoimisto 
Seppo Lindberg Oy

Manu Laapas  
Eversheds Asian-
ajotoimisto Oy

Irja Putkuri-
Niemistö  
Eversheds Asian-
ajotoimisto Oy

Nimityksiä-palstan tekstit ja värikuvat (valkoisella taustalla) toimitetaan 
lomakkeella osoitteessa www.lakimiesliitto.fi tai sähkö postitse  
auli.lehtonen@lakimiesliitto.fi  viimeistään 30.6. Julkaistuista kuvista 
veloitamme käsittelykuluina 35 euroa/kpl. Numero 5/18 ilmestyy 22.8.2018. 
Toimitus pidättää oikeuden tekstin muokkaamiseen ja lyhentämiseen 
tarvittaessa.Topi Ruotsalainen  

Inventio Asian-
ajotoimisto Oy

Johanna Säteri  
Berggren Oy

Marianne  
Hollands  
Berggren Oy
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Kymenlaakson käräjäoikeuden käräjätuomareiksi  

ma. KäT Mikko Juhana Moilanen,  

ma. KäT Juha-Pekka Tapani Heikkilä ja  

ma. KäT Tarja Marita Ylikoski 1.5.2018 lukien.

Kemi-Tornion käräjäoikeuden käräjätuomariksi  

ma. KäT, HO esitt. Janne Markus Mononen 1.8.2018 lukien.

Etelä-Karjalan käräjäoikeuden käräjätuomareiksi  

ma. KäT Anniina Sofia Teronen ja  

ma. KäT Samuli Matias Yli-Rahnasto 1.5.2018 lukien.

Itä-Uudenmaan käräjäoikeuden käräjätuomareiksi  

ma. KäT, HO esitt. Kaisa Matleena Voima 1.5.2018 lukien.

Tuusulan käräjäoikeuden käräjätuomariksi  

ma. KäT, HO esitt. Arto Juhana Perälä 1.9.2018 lukien.

Keski-Suomen käräjäoikeuden laamanniksi  

KäT Hannu Kilpelä 1.8.2018–31.5.2022.

ERITYISTUOMIOISTUIMET
Vakuutusoikeuden vakuutusoikeustuomariksi  

ma. VakOT, VakO esitt. Anna Maria Pitkänen 1.5.2018 lukien.

SYYTTÄJÄLAITOS

Helsingin syyttäjänviraston kihlakunnansyyttäjiksi  

Nina Keskinen, Matleena Laakso, Maija Kurki  

ja Toni Pörsti 1.5.2018 lukien.

OIKEUSAPUTOIMISTOT

Kymenlaakson oikeusaputoimiston julkiseksi oikeusavustajaksi  

Lotta Majoniemi 1.4.2018 lukien.

Pohjois-Karjalan oikeusaputoimiston  

ma. johtavaksi julkiseksi oikeusavustajaksi  

OTK, VT Tuomo Romppanen (Joensuu) 1.4.2018 ja  

julkiseksi oikeusavustajaksi  

OTK, VT Markku Niemelä (Nurmes) 1.5.2018 lukien.

Satakunnan oikeusaputoimiston julkisiksi oikeusavustajiksi  

Sami Repo ja Elina Kemppainen 1.4.2018 lukien.

VALTION JA KUNTAIN HALLINTO

Rajavartiolaitoksen esikuntaan oikeudelliselle osastolle  

ma. lainsäädäntöneuvokseksi  

OTM, rajavartioylitarkastaja Anne Ihanus 1.4.2018–5.5.2019. 

Valtioneuvoston kanslian ma. osastopäälliköksi  

ospääll, OTL Kare Halonen 1.7.2018–30.6.2023. 

Ympäristöministeriön hallitussihteeriksi  

OTM, lakimies Liisa Meritähti 1.5.2018 lukien ja  

ma. hallitussihteeriksi  

HtusSiht, JM, VT Hanna-Lena Fallenius-Tuurihalme  

7.6.–4.11.2018.

Sosiaali- ja terveysministeriön neuvottelevaksi virkamieheksi  

OTK, VT Henna Huhtamäki 1.6.2018 lukien.

ASIANAJO- JA LAKIASIAINTOIMISTOT

Asianajotoimisto Roihu Oy:n osakkaaksi kutsuttuna  

AA, VT Johanna Renkola (kuva) 1.4.2018, lakimieheksi  

OTM, KTM Joel Uusi-Oukari (kuva) (Helsinki) 1.3.2018 ja 

asianajoassistentiksi oik. yo. Viivi Lamminen  

(kuva) (Helsinki ja Tampere) 2.1.2018 lukien.

Asianajotoimisto Kontturi & Co Oy:n osakkaaksi kutsuttuna  

AA Tatu Hirvonen (kuva) 27.3.2018 lukien.

Asianajotoimisto Järvinen & Co Oy:n asianajajaksi  

AA Petri Anttila (kuva) 1.4.2018 lukien.

Asianajotoimisto Seppo Lindberg Oy:n lakimieheksi  

OTM, VT Tanja Lecklin (kuva) 1.4.2018 lukien. 

Eversheds Asianajotoimisto Oy:n Senior Associateksi  

OTK Manu Laapas (kuva) (Helsinki) ja Specialist Counseliksi 

OTK Irja Putkuri-Niemistö (kuva) (Jyväskylä).

Inventio Asianajotoimisto Oy:n Counseliksi  

OTM Topi Ruotsalainen (kuva) 19.3.2018 lukien. 

Borenius Asianajotoimisto Oy:n lakimiehiksi Advisory -linjaan  

OTM Esa-Pekka Saari (kuva) 12.3.2018 ja  

OTM Max Malinen 1.4.2018 lukien.

ELINKEINOELÄMÄ 

Berggren Oy:n IPR-lakimiehiksi  

OTM, VT Johanna Säteri (kuva) 1.4.2018 ja  

OTM Marianne Hollands (kuva) 2.5.2018 lukien.

KORKEAKOULUT

Itä-Suomen yliopiston oikeustieteen Professor of Practice 

-tehtävään opetusalanaan kilpailu- ja asianajajaoikeus  

AA, OTT (Helsinki), LL.M. (Yale) Toni Malminen 1.8.2018 

lukien.
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Vapaat viikot vuonna 2018

TUOMARINTUPATUNTURINLAKI

Levi, Tunturinlaki 1 (la–la)

Viikko Pvm Vuokra/€

25 16.06.–23.06. 300

27 30.06.–07.07. 300

28 07.07.–14.07. 300

30 21.07.–28.07. 300

32 04.08.–11.08. 300

33 11.08.–18.08. 300

36 01.09.–08.09. 300

39 22.09.–29.09. 400

40 29.09.–06.10. 300

41 06.10.–13.10. 300

43 20.10.–27.10. 300

44 27.10.–03.11. 300

45 03.11.–10.11. 300

46 10.11.–17.11. 500

47 17.11.–24.11. 500

48 24.11.–01.12. 500

50 08.12.–15.12. 500

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

Viikko Pvm Vuokra/€

25 16.06.–23.06. 300

26 23.06.–30.06. 300

27 30.06.–07.07. 300

30 21.07.–28.07. 300

33 11.08.–18.08. 300

35 25.08.–01.09. 300

36 01.09.–08.09. 300

37 08.09.–15.09. 400

38 15.09.–22.09. 400

40 29.09.–06.10. 300

41 06.10.–13.10. 300

44 27.10.–03.11. 300

45 03.11.–10.11. 300

46 10.11.–17.11. 500

47 17.11.–24.11. 500

48 24.11.–01.12. 500

50 08.12.–15.12. 500

Ruka Tuomarintupa (la–la)

Viikko Pvm Vuokra/€

25 16.06.–23.06. 300

26 23.06.–30.06. 300

27 30.06.–07.07. 300

39 22.09.–29.09. 400

41 06.10.–13.10. 300

43 20.10.–27.10. 300

44 27.10.–03.11. 300

45 03.11.–10.11. 300

46 10.11.–17.11. 500

47 17.11.–24.11. 500

GOLF RESORT

Vierumäki Golf Resort 
(allergia huoneisto, ei saa viedä   
lemmikkieläimiä) (pe–pe)

Viikko Pvm Vuokra/€

34 17.08.–24.08. 650

35 24.08.–31.08. 650

36 31.08.–07.09. 650

37 07.09.–14.09. 650

38 14.09.–21.09. 650

39 21.09.–28.09. 550

40 28.09.–05.10. 550

41 05.10.–12.10. 550

43 19.10.–26.10. 550

44 26.10.–02.11. 550

45 02.11.–09.11. 550

46 09.11.–16.11. 550

48 23.11.–30.11. 550

49 30.11.–07.12. 550

50 07.12.–14.12. 550

51 14.12.–21.12. 550

52 21.12.–28.12. 700

LOMA-AIKA

Vierumäki Loma-aika (pe–pe)

Viikko Pvm Vuokra/€
35 24.08.–31.08. 600

36 31.08.–07.09. 600

37 07.09.–14.09. 600

38 14.09.–21.09. 600

39 21.09.–28.09. 500

40 28.09.–05.10. 500

41 05.10.–12.10. 500

43 19.10.–26.10. 500

44 26.10.–02.11. 500

45 02.11.–09.11. 500

46 09.11.–16.11. 500

47 16.11.–23.11. 500

48 23.11.–30.11. 500

49 30.11.–07.12. 500

50 07.12.–14.12. 500

51 14.12.–21.12. 500

52 21.12.–28.12. 650

PAAVONKANGAS

Vierumäki Paavonkangas

Viikko Pvm Vuokra/€
37 07.09.–14.09. 750

38 14.09.–21.09. 750

40 28.09.–05.10. 650

41 05.10.–12.10. 650

44 26.10.–02.11. 650

45 02.11.–09.11. 650

47 16.11.–23.11. 650

50 07.12.–14.12. 650

51 14.12.–21.12. 650

M
ö
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t
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SUOMEN LAKIMIESLIITOLLA on  jäsenten käyttöön edulliseen  

jäsen hintaan kaksi lomahuoneistoa Levillä ja Rukalla sekä kolme 

 Vierumäellä. Lapin mökeissä vuokraan  sisältyy  2  hissilippua/mökki ja 

 Vierumäen Loma- aika- ja Paavonkangas-mökeissä 4 golf- peli oikeutta. 

Vierumäen  Golf Resort -huoneiston vuokraan  sisältyy 2 peli oikeutta  

alennetulla green fee  -hinnalla. Kaikissa näissä kohteissa sinua  odot tavat 

viihtyisät tilat ja monipuoliset  harrastusmahdollisuudet. Mökit on varus-

teltu 6–8 henkilölle. Osa Vierumäen mökki viikoista on varattavissa myös 

ajalle perjantai–tiistai ja tiistai–perjantai. 

 

Lisätietoja mökeistä: www.lakimiesliitto.fi > palvelut ja edut > 

lomamökit

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

VUOSSELI

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

Viikko Pvm Vuokra/€

25 16.06.–23.06. 400

27 30.06.–07.07. 400

33 11.08.–18.08. 400

34 18.08.–25.08. 400

41 06.10.–13.10. 400

44 27.10.–03.11. 400

45 03.11.–10.11. 400

46 10.11.–17.11. 600

47 17.11.–24.11. 600
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UUDISTETTU 
5. PAINOS!

Käytännönläheinen maankäyttö- 
ja rakennuslain selitysteos

Kirjoittajat Lauri Jääskeläinen, Olavi Syrjänen, Jyrki Hurmeranta ja 
Susanna Wähä  |  Julkaistaan myös e-kirjana.
ISBN 978-952-267-248-3   |  1055 s., 198 €  

www.rakennustietokauppa.fi

Maankäyttö- ja rakennuslaki on muuttunut 18 voimassa-
olovuotensa aikana enemmän kuin vanha rakennuslaki yli 
40 vuodessa: runsas kaksi kolmasosaa lain pykälistä on 
muuttunut. Uudessa Maankäyttö- ja rakennuslaki -kirjassa 
käsitellään kaikki lain ja asetuksen pykälät sekä niihin teh-
dyt muutokset ja täydennykset perusteluineen. Muutoksia 
on seurattu 2018 alkuun asti. Myös vireillä olevan maakun-
tauudistuksen keskeiset vaikutukset on otettu huomioon.



1. Ilmajoen tuomiokunnan tuomari, laamanni Lennart 
Osvald Laurén (1867–1932) asui Seinäjoella, jossa hänellä 
oli tapana mennä lauantai-iltaisin rautatieasemalle. 
Mistä syystä aseman asemamiehet hurrasivat Laurénille 
yhtenä lauantai-iltana vuonna 1926?

a) Laurén oli oppinut ajamaan polkupyörällä.

b) Laurén oli saanut kosintaansa rukkaset.

c) Laurén tasapainoili yhdellä kiskolla umpihumalassa  

112 metriä.

d) Laurénin paino oli noussut yli 145 kilon.

Kysymykset: Pressmen Finland Oy, www.pakkotietaa.fi

Lakimiesuutisten tietokilpailussa esitetään yllättäviä 
ja mieltä piinaavia tietokilpailukysymyksiä.

Kysymykset

Vastaukset

1. Oikea vastaus: d) Laurénin paino oli noussut yli 145 kilon. 
Kun Laurén oli aloittanut Ilmajoen tuomarina muutama  
vuosi aiemmin, hän alkoi punnituttaa itseään rautatieaseman 
pakaasitoimistossa, jossa oli tarpeeksi suuri vaaka. Ensim
mäinen punnitus näytti 125 kiloa. Samalla kertaa punnittu  
tuomiokuntaharjoittelija painoi 62 kiloa, vaikka oli suunnilleen 
yhtä pitkä kuin Laurén eli noin 170 cm. Laurén kertoi asema
miehille tulevansa uudelleen punnitukseen kunnes paino  
nousisi yli 145 kilon. Jännitys – ja punnitusta seuraavien  
asemamiesten määrä – alkoi nousta, kun Laurén pääsi  
vähitellen 135 kiloon ja 140 kiloon. Laurén sai laamannin 
arvonimen vuonna 1919. Hän toimi Piippolan, Salon ja  
Ilmajoen tuomiokuntien tuomarina vuosina 1918–1932.
 
2. Oikea vastaus: c) Calonius ei saanut palkkaa viran
hoidosta. Hänen edeltäjänsä, sairaalloinen Olof Pryss 
(1708–1785) sai silloisen tavan mukaan pitää palkan  

eläkeetunaan kuolemaansa asti. Vuosipalkka koostui  
ainakin 500 taalarista ja kahden palkkatilan tuotannosta  
eli pääasiassa elintarvikkeista ja luonnontuotteista. 
Calonius oli hoitanut lainopin professorin viransijaisuutta 
vuosien ajan jo aiemmin. Professorikautensa aikana hän 
toimi muun muassa Ruotsin korkeimman oikeuden jäse
nenä Tuk holmassa vuosina 1793–1800 ja Venäjän vallan 
aikana Suomen ensimmäisenä prokuraattorina vuosina 
1809–1816. 

3. Oikea vastaus: a) Suolata. Ruumis säilyi paremmin  
suolattuna ja haisi vähemmän. Myös vankiloissa kuolleiden 
syytettyjen ruumiit suolattiin ja vietiin tuomioistuimeen.  
Toki poikkeuksia sattui: esimerkiksi vankilassa Cornouaillen 
kaupungissa Bretagnessa kuollut Maurice le Corre suolattiin, 
mutta hänet unohdettiin viedä tuomiolle. Seitsemän vuotta 
myöhemmin hänen ruumiinsa löydettiin suolattuna ja –  
tun temattomasta syystä – olueen säilöttynä ja sen vuoksi  
fermentoituneena. Le Corre haudattiin ilman oikeuden käyntiä. 

Oikeuspähkinöitä  
purtavaksi

2. Suomen kaikkien aikojen huomattavimpana 
oikeusoppineena pidetty Matthias Calonius (1738–1817) 
nimitettiin Turun akatemian lainopin professoriksi vuonna 
1778. Mitä tapahtui viranhoidon kuuden ensimmäisen 
vuoden aikana?

a) Calonius ei saanut tietää nimityksestä.

b) Calonius yritti päästä virasta eroon.

c) Calonius ei saanut palkkaa viranhoidosta.

d) Calonius ei saanut virkapukuaan eikä päässyt 

virkahuoneeseensa.

3. Ranskassa säädettiin vuonna 1670 
itsemurhien ehkäisemiseksi laki, jonka 
mukaan itsemurhan tehneen ruumis viedään 
tuomioistuimeen, joka määrää ruumiin 
julkisesti esille pantavaksi. Mitä ruumiille 
piti lain mukaan tehdä ennen kuin se tuotiin 
tuomioistuimeen?

a) Suolata.

b) Hakata kappaleiksi.

c) Sulkea tynnyriin.

d) Pukea säädyllisesti.
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Millaista on  
lakimiehen työ 2050?

Lakimiehen työ muuttuu paperittomaksi.  
On syntynyt täysin uusia oikeudenaloja, 
ja on tärkeää pureutua entistä enemmän 

tiettyyn osaamisalueeseen. Myös  
sovittelu- ja neuvottelutaidot ovat yhä 
tärkeämmässä roolissa, ja oikeuden-
käynnille vaihtoehtoisten ratkaisujen  

löytäminen korostuu.

Miksi sinusta  
tuli lakimies?

Halu auttaa ohjasi minut tälle 
tielle. Lakimiehen koulutus  
tarjoaa myös monipuoliset  

uramahdollisuudet.

Kolme asiaa, joita  
tarvitset työssäsi  

päivittäin?
Perinteiset läppäri ja  

puhelin, mutta tärkeitä ovat 
myös purkavat keskustelut  

kollegan kanssa.

Miten pidät huolta 
omasta työhyvin-

voinnistasi?
Koetan turvata itselleni riittävän 
vapaa-ajan. Kotona pienet lapset 
saavat ajatukset pois työasioista. 
Huumori on myös tärkeä keino  
– hauskat ja vapaamuotoiset  
keskustelut työpaikalla tuovat  

hyvän tauon työajatuksiin.

Mikä on mielestäsi  
alueasiamiehen tärkein  

tehtävä?
Alueasiamiehen rooli on toimia  

yhteyshenkilönä alueen lakimiesten  
ja liiton välillä. Tärkeä tehtävä on myös 

tapahtumien, kuten lakimiesillan,  
järjestäminen alueen lakimiehille.
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OTM, asianajaja ja osakas Heidi Patronen, Asianajotoimisto Aawa Oy
Heidi Patronen valmistui vuonna 2008 Helsingin yliopistosta. Hän on työskennellyt ennen 
valmistumista ja sen jälkeen muun muassa kuluttajaneuvojana ja vuodesta 2009 lakimiehenä 
ja asianajajana – vuodesta 2017 omassa asianajotoimistossa. Patronen nimettiin Lakimiesliiton 
Pohjanmaan alueasiamieheksi tammikuussa 2018.
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#LAINRAJAT
Lakimiesliitto SuomiAreenassa
tiistaina 17.7. klo 13-14
BEPOPin lava,  Yrjönkatu 22, Pori

Millainen väkivalta 
on sallittua Suomessa?

Luvassa yksi SuomiAreenan
mielenkiintoisimmista
keskusteluista. Teemana
suomalainen väkivalta.
 
Mistä meillä rangaistaan?
Mistä ei?
Missä kulkevat lain rajat?
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