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Oikeuskysymykset  
eivät kiinnosta?
PORILAINEN PUISTO täyttyy ihmisistä kesäisenä maanantai-iltana. 

Saman kaupungin ostoskeskuksen aulaan sulloutuu väkeä seuraavana 

helteisenä iltapäivänä. 

Äkkinäisenä ohikulkijana miettisin, mikä firma nyt jakaa ilmaisia 

ämpäreitä – noita vähittäiskaupan himoittuja sisäänheittotuotteita.

Mutta ei. Oikeudellisia kysymyksiä ihmiset ovat tulleet kuulemaan. 

Osa seisoo, kun istumapaikat ovat loppuneet.  

Näkymä on reilun kuukauden takaa Porista. Maanantaisena kesä-

iltana järjestetty Asianajajaliiton oikeudenkäyntinäytös ja seuraavan 

päivän Lakimiesliiton paneelikeskustelu suomalaisesta väkivallasta  

olivat osa Porin SuomiAreena-tapahtumaa (ks. s. 18–19).

Edes suosittu päätapahtuma ei selitä juristijärjestöjen tilaisuuksien 

vetovoimaa. Porissa velloo kyllä heinäkuussa väkeä, mutta kaikki  

SuomiAreenankaan keskustelut eivät onnistu kokoamaan porukkaa. 

Porissa nähtiin nytkin keskusteluita, joita olisi seuraamassa vain  

kourallinen ihmisiä. 

SuomiAreena näyttäytyy toisinaan politiikan ja lobbauksen kesä-

leirinä. Mutta Porissa on mahdollisuus tavoittaa myös suurta yleisöä  

ja synnyttää uutiskynnykset ylittävää keskustelua. Mutta vain, jos 

aihevalinta koskettaa ihmisiä.

Parhaimmat SuomiAreena-keskustelut ovat sellaisia, joissa  

järjestäjät haluavat aidosti saada kontaktia myös oman alansa 

ulkopuolisiin. Juristeria ei kiinnosta ihmisiä, mutta lähellä arkea 

olevat kysymykset kylläkin.

Molempien juristijärjestöjen tilaisuuksilla voi olla myös  

porilaiset kesäpäivät ylittävää merkitystä. Kun oikeudenhoito 

tulee kirjaimellisesti näkyväksi toreilla ja turuilla, saavat myös 

näiden asioiden kimpussa olevat juristit kasvot – inhimil-

liset sellaiset. Jos tätä tapahtuisi nykyistä enemmän, 

äänestäjäkin saattaa vaaliuurnalla miettiä myös 

sitä, miksi oikeudenhoidosta kannattaa maksaa  

ja oikeusturvan uhkille uhrata ajatuksia.

JANNE LAUKKANEN
päätoimittaja 

janne.laukkanen@lakimiesliitto.fi
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Seminaarihintoihin lisätään alv 24 %. Oikeudet muutoksiin pidätetään.

Tervetuloa seuraavalle tasolle almatalent.fi

UUSPERHEEN 
VARALLISUUSSUHTEET 
JA JÄÄMISTÖT 
20.9. Helsinki

Koulutuspäivässä professorit  
Tuulikki Mikkola ja Ahti Saarenpää 
valottavat seikkaperäisesti sekä 
teorian että käytännön oikeusta-
pausten valossa niitä oikeudellisia 
riskejä, joita uudenlaiset perhekuviot 
voivat varallisuus- ja jäämistö- 
oikeudellisesti aiheuttaa. 

Lakimiesliiton jäsenet ja julkinen sektori 
633 € (yksityinen sektori 845 €)

Lue lisää ja kokeile veloituksetta almatalent.fi/suomenlaki

Suomen Laki -palvelu – Kaikki laista, digitaalisesti. Kun haluat pitää huolta  osaamisestasi, tervetuloa eturivin paikalle.

Lue lisää ja ilmoittaudu seminaariin lakimiesliitonkoulutus.fi

SUOMEN LAKI – KAIKKI LAISTA LAKIMIESLIITON KOULUTUS

LAINSÄÄDÄNTÖ, ESITYÖT JA 
OIKEUSKÄYTÄNTÖ YHDESSÄ PALVELUSSA
Palvelu päivittyy jatkuvasti – saat ajantasaisen tiedon päivittäin. 
Tehokas haku löytää etsimäsi.

Hyödynnä ainutlaatuista Aikakonetta

Aikakone-toiminnolla näet säädökset sellaisina kuin ne olivat 
voimassa valitsemanasi ajankohtana.

Pysy ajan tasalla Säädös- ja tapausseurannan avulla

Saat halutessasi joka arkipäivä sähköpostiisi uusimmat säädös-
muutokset, hallituksen esitykset, valiokuntamietinnöt ja oikeus-
tapaukset oikeudenaloilta, joita haluat seurata. Klikkaa suoraan 
uuteen tietoon!

Uutta! 11 säädöskokonaisuutta

Palvelu on jaettu yhteentoista säädöskokonaisuuteen. Voit 
halutessasi hankkia käyttöösi minkä tahansa yksittäisen säädös- 
kokonaisuuden tai niiden yhdistelmän. 

Tietoa, joka vie ammattilaisen seuraavalle tasolle.

UUDISTUVA TYÖAIKALAKI
25.9. Helsinki

Seminaarissa käydään läpi uuden 
työaikalain tarkennettu soveltamisala, 
lain sisältämät työaikajoustojen 
mahdollisuudet, säännöllisen työajan 
määräytymistä sekä lisätyö-, ylityö- ja 
lepoaikasäännökset. Tervetuloa 
kuulemaan tulossa olevista lakimuu-
toksista ja keskustelemaan niistä 
lainsäädännön valmistelusta vastaa-
vien asiantuntijoiden johdolla.

Seminaarin asiantuntijoina työ- ja 
elinkeinoministeriöstä  
hallitusneuvos Tarja Kröger,  
vanhempi hallitussihteeriNico Steiner 
ja hallitusneuvos Jan Hjelt.

Lakimiesliiton jäsenet ja julkinen sektori 
633 € (yksityinen sektori 845 €)
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MAINOS

MAINOS

Tilaa Juristikirje: pro.almatalent.fi

Juristikirjeen  
syksyn teemoja:
JURISTIKIRJE RAPORTOI

• Oikeustieteelliset tiedekunnat esittelyssä
• Oikeustieteellisten dekaanien haastattelut
• Oikeustieteelliseen haku: Pääsykoeraportti 2018
• Oikkareiden trainee-ohjelmat
• Pykälät verissä -juttusarja jatkuu

JURISTIKIRJE JATKAA  
JURISTITYÖLLISYYDEN RAPORTOIMISTA:

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

Ville Soro: Suomalaisella 
juristikoulutuksella pärjää 
missä kulttuurissa vain
Expat-elämää -juttusarjassa tavataan pakkausvalmistaja 
 Huhtamäen M&A Director Ville Soro, joka työskentelee yritys- 
kaupoista  vastaavana lakimiehenä Hongkongissa.

on juossut maratonin.

JURISTIKIRJEEN LUKUNURKKA, VASTAUKSIA JURISTIKIRJEEN KYSELYSSÄ

osaa golfata.13 % soittaa pianoa.11 %27 %

uskoo, että Helsingin yliopiston tutkinto- 
todistus on oikeustieteellisen tutkinto- 
todistuksista arvostetuin.

juridiikan opintojen vaihtoehtona oli 
opinnot kauppakorkeakoulussa.32 %

haki oikeustieteelliseen, koska 
halusi pelastaa maailman.20 %43 %



P U H E E N V U O R O

Väsynyt tekee enemmän virheitä, ja 
innovatiivisuus ja tuottavuus kärsivät.

Rakkaudesta työhön 
TYÖELÄMÄN murroksesta on puhuttu jo pitkään.  

Raja-aidat työn ja vapaa-ajan, palkkatyön ja yrittä-

jyyden välillä kaatuvat, työpaikat ja työntekemisen 

muodot muuttuvat. Muutokset vaikuttavat luonnollisesti 

myös juristin työhön – mobiililaitteiden ja digi taalisten 

työkalujen ansiosta työtä voi tehdä missä ja milloin 

tahansa. Nopeasti etenevät muutokset ja kiireiset  

aikataulut haastavat hyvinvointia ja jaksamista, vaikka 

työ on monelle intohimo ja motivaation lähde. 

Lakimiesliitto tukee jäseniään muutoksissa ja työ-

elämän arjessa. Työelämään voidaan vaikuttaa työlain-

säädännön kautta, mutta myös edistämällä jäsenten 

tietoisuutta hyvinvointiin ja jaksamiseen vaikuttavista 

tekijöistä. 

Liiton työmarkkinatutkimus osoittaa vuodesta toi-

seen, että työajat venyvät ja läikkyvät myös vapaa-

ajalle. Työhön liittyviä yhteydenottoja tulee myös lomilla 

ja iltaisin. Todellisten työtuntien määrää lisää myös se, 

että puolet lakimiehistä ilmoittaa matkustavansa työ-

asioissa säännöllisen työajan ulkopuolella. Suurimmalla 

osalla matka-aikaa ei korvata tai sen katsotaan sisäl-

tyvän peruspalkkaan. Liiton tutkimuksen mukaan valta-

osa lakimiehistä kokee ainakin ajoittain työstressiä ja 

työuupumusta.  

Lakimiesliitto kantaa huolta jäsentensä hyvinvoin-

nista ja jaksamisesta. Valmisteilla oleva työaikalaki lisää 

mahdollisuuksia erilaisiin työaikajoustoihin, joista voi 

olla hyötyä sekä työntekijöille että työnantajalle. Jous-

tot lisäävät myös työntekijän omaa vastuuta työaikojen 

seuraamisesta ja omasta jaksamisesta huolehtimisessa. 

Työaikojen pituus vaikuttaa merkittävästi jokaisen 

hyvinvointiin ja terveyteen sekä kykyyn löytää ratkai-

suja työn haasteisiin. Väsynyt tekee enemmän virheitä, 

ja innovatiivisuus ja tuottavuus kärsivät. Työ kuormittaa 

aivojamme enemmän kuin uskommekaan. Siksi työstä 

on välillä pidettävä taukoa ja annettava aivojen palau-

tua. Pitkät työajat tutkitusti lisäävät myös kroonisten 

sairauksien riskiä. 

Runsas matkustaminen työasioissa kuormittaa, ja 

siksi siitä palautumiseen pitäisi olla riittävästi aikaa. 

Uudessa työaikalaissa työajan ulkopuolella tapahtuvaa  

matka-aikaa ei edelleenkään lueta työajaksi. Työn-

antajan velvollisuus on ehkäistä työajan ulkopuolella 

tapahtuvaan matkustamiseen liittyvää liiallista rasitusta 

työturvallisuuslain määrittelemällä tavalla. Työturvalli-

suuslaki ei valitettavasti ole aiemminkaan ollut riittävän 

tehokas väline matkustamisesta aiheutuvan kuormituk-

sen ehkäisyssä. Vastuulliset työnantajat ottavat asian 

kuitenkin jo nyt vakavasti. Työpaikoille voidaan ja olisi 

suositeltavaa luoda omat pelisäännöt ja parhaat keinot 

myös matkustuksesta aiheutuvan kuormituksen lievit-

tämiseksi. 

Tämän lehden ilmestyttyä suurin osa on jo palannut  

työn ääreen kesälomalta. Toivottavasti kaikilla on ollut 

lomalla mahdollisuus sekä fyysiseen että psyykkiseen  

palautumiseen ja lepoon. Syksyn myötä Lakimiesliitto 

järjestää paljon hyviä koulutuksia. Tiedossa on esi-

merkiksi koulutusta uudesta työaikalaista. Tervetuloa 

mukaan kuulemaan tarkemmin, mitä uutta laki sisältää 

ja miten se vaikuttaa juristin työhön.

jaana.meklin@lakimiesliitto.fi

JAANA MEKLIN
työelämäasioiden päällikkö

OIKEUS JA KOHTUUS
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RÄTT OCH SKÄL

S Y N P U N K T E N

Trötthet ökar antalet fel och hämmar 
kreativiteten och produktiviteten.

Av kärlek till arbetet
OMVÄLVNINGARNA i arbetslivet har diskuterats  

länge. Gränsen mellan jobb och fritid och mellan  

förvärvsarbete och företagande grumlas allt mer. 

Arbetsplatserna och arbetsformerna förändras fort

löpande. Förändringarna inverkar naturligtvis även  

på juristens arbete – de mobila och digitala arbets
redskapen gör att man kan jobba var och när som 

helst. Fast än jobbet är inspirerande och motiverande 

utgör de snabba förändringarna och de allt snävare 

tidtabellerna ett hot mot välbefinnandet och orkandet 

i arbetet.  

Juristförbundet stöder sina medlemmar i vardagen 

och när förändringens vindar blåser. Man kan påverka 

arbetslivet via arbetslagstiftningen, men även genom 

att främja människors kännedom om de faktorer som 

inverkar på välbefinnandet och orkandet i arbetet.  

Juristförbundets arbetsmarknadsundersökning  

visar år efter år att den verkliga arbetstiden blir längre 

och i allt större utsträckning inkräktar på fritiden.  

Juristerna blir allt oftare kontaktade kvällstid och under 

semestern. Hälften av juristerna uppger att de reser  

i tjänsteärenden utanför ordinarie arbetstid, vilket 

naturligtvis ökar det verkliga antalet arbetstimmar. 

I de flesta fallen betalas ingen ersättning för reseti

den eftersom denna anses ingå i grundlönen. Förbun

dets undersökningar visar att majoriteten av juristerna, 

åtminstone stundtals, upplever arbetsrelaterad stress 

eller utmattning.    

Juristförbundet värnar om medlemmarnas välbefin

nande och orkande i arbetet. Den arbetstidslag som 

är under beredning möjliggör nya former av flexibilitet 

som gagnar både arbetsgivaren och arbetstagaren.  

Flexibiliteten ökar arbetstagarens ansvar för följandet 

av arbetstiderna och för värnandet om sitt eget väl

befinnande. Arbetstidens längd har stor inverkan på 

hälsan, välbefinnandet och förmågan att anta arbets

relaterade utmaningar. Trötthet ökar antalet fel och 

hämmar kreativiteten och produktiviteten. Arbetet 

belastar oss mer än vi tror och därför är det viktigt att 

hålla pauser och låta hjärnan återhämta sig. Överlånga 

arbetstider ökar bevisligen risken för olika kroniska 

sjukdomar.  

Eftersom frekvent resande i tjänsteärenden är 

mycket belastande bör de som reser i arbetet ges  

tillräckligt mycket tid för återhämtning. Resor utanför 

ordinarie arbetstid betraktas inte som arbetstid i den 

nya arbetstidslagen, men enligt arbetarskyddslagen 

ankommer det på arbetsgivaren att stävja alltför stor 

belastning relaterad till tjänsteresor utanför ordinarie 

arbetstid.  Arbetarskyddslagen har dock inte hittills 

varit ett tillräckligt effektivt redskap för förebyggande 

av reserelaterad belastning. Många ansvarskännande 

arbetsgivare tar frågan på stort allvar. På arbetsplat

serna både kan och bör man skapa egna spelregler 

och välfungerande praxis för lindrande av reserelate

rad belastning.  

När denna tidning utkommer har de flesta av oss 

återvänt från semestern. Juristförbundet hoppas att 

semestern har skänkt samtliga medlemmar vila och 

välbehövlig fysisk och psykisk återhämtning. Förbun

det arrangerar flera nyttiga och intressanta utbildnings

tillfällen under hösten. Ett av tillfällena gäller den nya 

arbetstidslagen. Kom och hör vad lagen säger och hur 

den inverkar på juristens arbete!

jaana.meklin@lakimiesliitto.fi

JAANA MEKLIN
ansvarig för arbetslivsfrågor
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teksti JUSSI-PEKKA AUKIA | kuvitus SUSANNA TUONONEN

NIUKKENEVAN RAHOITUKSEN JA MUUTOSTEN PAINEESSA  
TOIMIVAT TIEDEKUNNAT PYRKIVÄT EDELLEENKIN  

KASVATTAMAAN OPISKELIJANSA JURIDISEEN AJATTELUUN. 

Entäs nyt, 
oikeustiede?

S
uomalainen yliopistomaailma 
on murroksessa tulosohjauk-
sen, tutkimusrahoituksen, 
tutkinnonuudistusten, kan-

sainvälistymisen ja digitalisaation 
haastaessa perinteiset tavat toimia. 

Kysyimme äskettäin nimitetyiltä 
kahdelta oikeustieteellisen tiedekun-
nan dekaanilta, Lapin yliopiston Soili 

Nysten-Haaralalta ja Helsingin yli-
opiston Pia Letto-Vanamolta, heidän 
työpaikkojensa tilanteesta.

Raha ratkaisee
Soili Nysten-Haarala pitää keskeisim-
pänä haasteenaan tasapainoilua niuk-
kenevan rahoituksen suuntaamisessa. 
Poliittisen ohjauksen tuloksena tehty-
jen leikkausten kanssa puun ja kuoren 
välissä ovat niin yliopiston rehtori kuin 
ministeriökin. 

– Leikata varmasti pitää, mutta 
se pitäisi pystyä tekemään aiheutta-
matta ylimääräistä vahinkoa. Ja toki 
jonkun pitää istua rahapussin päällä, 
jotta organisaatiot eivät turpoaisi ja 

muistaisimme miettiä yhteiskunnan 
tarpeita suunnittelussamme, Nysten-
Haarala pohtii.

– Onko leikkauksissa kuitenkin 
menty liian pitkälle? Ainakin tällai-
sessa pienessä yliopistossa ollaan tiu-
koilla, ja se myös vaikuttaa työskentely-
ilmapiiriin.

Kun aika ei riitä kaikkeen, asioita 
pitää myös jättää tekemättä.

– Liian usein kärsijänä on tutkimus, 
joka kuitenkin on yliopistossa vähin-
täänkin yhtä tärkeä tehtävä kuin opetus.

Monitieteisempää ja  
kansainvälisempää
Rovaniemellä uudistettiin muutama 
vuosi sitten notaarin tutkinto aikai-
sempaa kurssimaisemmaksi. 

– Se nopeutti opintoja. Opiskelijat 
myös tekevät asioita enemmän yhdessä 
ja kirittävät toisiaan. Työmäärän kasvu 
näkyy toisaalta paineiden ja henkisen 
pahoinvoinnin lisääntymisenä.

Opetuksessa joudutaan edelleenkin 
turvautumaan liian paljon massaluen-

toihin ja kirjatentteihin, sillä opiskeli-
jamääriä on kasvatettu antamatta lisä-
resursseja.

– Koulutuksessa pitäisi päinvastoin 
lisätä esiintymis-, neuvottelu- ja sovit-
telutaitojen opiskelua ja ryhmissä toi-
mimista. Haluamme tuottaa hyviä ja 
monitaitoisia juristeja, jotka ajattele-
vat omilla aivoillaan ja pystyvät sijoit-
tamaan juridiikan kontekstiinsa. Eikä 
se onnistu pelkällä pänttäämisellä, 
Nysten-Haarala linjaa.

– Pyrimme myös aikaisempaa moni-
tieteisempään lähestymistapaan, jossa 
oikeustieteen erityisalojen sijasta kat-
sotaan laajoja ongelmakenttiä. Samoin 
haluamme kehittää opetusta aikaisem-
paa kansainvälisempään suuntaan, 
koska elämme globalisoituvassa maa-
ilmassa. 

Globalisaation rinnalla myös tek-
nologian kehitys haastaa yliopistot. 
Verkko-opetus on tullut jo yliopistoihin. 

– Se on hirveän työlästä, mutta sii-
hen on pakko mennä jo siksi, että 
suuret yliopistot maailmalla tekevät 
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samoin. Digitaalisuus haastaa niin 
opiskelijat kuin opettajat tuomalla koko 
ajan jotain uutta opittavaa. Iso uusi asia 
on myös nopeutuva jatkuvan tiedotta-
misen ja keskusteluun osallistumisen 
tarve. Siihenkin pitäisi löytää aikaa.

Merkittävyyttä ja  
monitieteisyyttä
Tutkimusta pitäisi Nysten-Haaralan 
mielestä ehdottomasti suunnata yhteis-
kunnallisesti tärkeisiin kohteisiin. 

– Tutkimuksen pitää hyödyttää 
yhteiskuntaa. En halua mitenkään vähä-
tellä perustutkimuksen, esimerkiksi 
filosofian tutkimuksen, merkitystä. 
Oma kiinnostus pitää kuitenkin pystyä 
sijoittamaan muottiin, jossa siitä tulee 
rahoitettavaa tutkimusta. Lisähaasteena 
on saada professorit hakemaan rahoi-
tusta hankkeille, jotka käytännössä vain 
lisäävät heidän työtaakkaansa.

Nysten-Haarala haluaa hätistellä 
oikeustieteilijät pois omalta muka-
vuusalueeltaan. 

– Aika on kypsä aikaisempaa moni-
tieteisemmälle tutkimukselle, jossa tar-
kastellaan, miten oikeus toimii käy-
tännössä. Juristit ratkaisevat työssään 
ongelmia yhdessä muiden asiantunti-
joiden kanssa, ja näitä tilanteita pitäisi 
pystyä tarkastelemaan yhdessä esimer-
kiksi sosiologien, politologien ja insi-
nöörien kanssa.

Ei uutta auringon alla
Pia Letto-Vanamo pitää oikeustieteen 
opetuksen haasteita Helsingin yli-
opiston oikeustieteellisessä aika lailla 
samoina kuin mitä ne olivat vuosikym-
meniä sitten. 

– Nopeutuva muutos ja kansain-
välistyminen toki edellyttävät meiltä 
aikaisempaa suurempaa ketteryyttä 
tehdä uudelleenarviointeja. Kukaan 
ei esimerkiksi tiennyt vuosituhannen 
alussa, millaista tekninen kehitys tulisi 
olemaan – tai edellisen vuosikymme-
nen alussa, miten EU-jäsenyys muut-
taisi toimintaympäristöämme, Letto-
Vanamo kuvaa.

– Perustavoitteemme on kuiten-
kin edelleenkin sama: antaa opiskeli-
joille hyvä perusta ja riittävä yleiskuva 
oikeusjärjestyksestä kaikkiin juristin 
ammatteihin. Järjestämme opetusta 
kaikilla oikeuden aloilla välttäen liian 
kapeaa erikoistumista, sillä eniten tar-
vitaan juridista ajattelua ja argumentaa-
tiota, ei niinkään erityisalojen yksityis-
kohtia.

Kansallinen vai  
kansainvälinen?
Tutkimuspuolella haasteena on taata 
monipuoliset mahdollisuudet tutki-
mukseen, sillä tutkimusrahoitusta saa 
yleensä vain monitieteisiin ja kansain-
välisiin hankkeisiin. Professoriksikaan 

ei enää voi tulla ilman kansainvälistä 
verkottumista. 

– Kansallisen ja kansainvälisen tasa-
paino on juridiikassa vielä suurempi 
haaste kuin muualla, sillä juridiikka on 
perusluonteeltaan kansallista, Letto-
Vanamo pohtii.

– Meidän pitäisi osallistua kansalli-
seen keskusteluun ja huolehtia hyvästä 
lainopista samalla, kun toimintaympä-
ristömme kansainvälistyy kovaa vauh-
tia ja tutkimukselta edellytetään kan-
sainvälisiä ulottuvuuksia.

Paine kansainvälistymiseen tulee toki 
myös alan sisältä. Sitä tarvitaan jo laa-
dun takia.

– Juridiikka ei enää voi olla kan-
sallinen saareke vahvasti kansain-
välistyvässä maailmassa. Sotea me 
väännämme täällä kansallisessa toimin-
taympäristössä, mutta perusoikeudet, 
joista siinä yhteydessä myös puhutaan, 
tulevat osaksi myös kansainvälisistä ja 
eurooppalaisista velvoitteista.

Kamppailu  
voimavaroista jatkuu
Oikeustieteilijät käyvät yliopiston 
sisällä jatkuvaa kamppailua tiedekun-
tansa toimintaedellytysten turvaami-
seksi. Taustalla vaikuttaa yliopiston 
luonnontieteitä painottava politiikka, 
joka näkyy esimerkiksi tuloksellisuu-

Aika on kypsä 
aikaisempaa 

monitieteisemmälle 
tutkimukselle, 

jossa tarkastellaan, 
miten oikeus toimii 

käytännössä.
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den arvioinnin indikaattorien määrit-
telyssä.

Letto-Vanamo ei hyväksy tätä ja 
korostaa, että Helsingin yliopistossa on 
nimenomaan vahvaa humanistis-yhteis-
kuntatieteellistä osaamista. Esimerkiksi 
filosofian, filologian ja juridiikan tutki-
muksessa ollaan usein kansainvälisten 
vertailujen kärjessä. Luonnontieteiden 
ja lääketieteen saavutukset ovat monesti 
paljon vaatimattomampia.

– Myös tiedekuntamme vahvuus on 
teoreettisten, kulttuuristen ja historial-
listen kontekstien ymmärtämisessä, 
mikä näkyy myös tiedekuntarajat ylit-
tävässä yhteistyössä.

Käynnissä olevassa koulutusuudis-
tuksessa korostetaan juridista ajattelua 
ja pyritään kehittämään opetusta kir-
joittamisen, keskustelun ja pienryhmä-
työskentelyn suuntaan. 

– Olemme myös tuoneet eri alojen 
opettajia opettamaan yhdessä. Kun 
opetuksessa käydään läpi samanaikai-
sesti esimerkiksi vero- ja kauppaoi-
keutta, päästään puhumaan eri yhtiö-
muotojen verovaikutuksista, kuten 
tosielämässäkin tehdään. Työelämä-
relevanssia meillä lisää, että käytän-
nössä kaikki opiskelijat ovat työssä ja 
että meillä on opettajina myös kentällä 
toimivia juristeja.

Reunaehtoja ja  
mahdollisuuksia
Yliopistojen autonomiasta huolimatta 
ministeriön asettamat taloudelliset 
reunaehdot ohjaavat toimintaa monin 
tavoin. Tiedekunnassa ollaan kuiten-
kin tarkkoja siinä, että opetuksen sisäl-
töön ei puututa.

– Ulkopuolisella rahoituksella 
perustetussa toiminnassa, kuten lah-
joitusprofessuureissa, on tasapainoil-
tava tutkimuksen vapauden ja lahjoit-
tajien toiveiden kanssa. Silti kaikille 
on selvää, että tämänkin opetuksen 
sisällöistä päätetään tiedekunnassa. 
Ja vaikka teemme jonkin verran myös 
tilaustutkimuksia, kaikilla on tiedossa, 
että tuloksia ei voi tilata.

Papereilla vai  
kokeiden kautta?
Soili Nysten-Haarala ja Pia Letto-Vanamo eivät kannata pel-
killä ylioppilastodistuksilla opiskelemaan otettavien opiskelijoiden 
osuuden lisäämistä. Kummankin perusteena on tavoite saada 
mahdollisimman monenlaisia ja eri taustoista tulevia opiskeli-
joita.

– Yhteiskunnalle ei ole hyväksi, että käytännössä kaikki juris-
tit ovat lähtöisin keskiluokkaisista hyvin toimeen tulevista per-
heistä. Koulumenestyjien rinnalle tarvitsemme valintakokeiden 
kautta tulevia myöhään heränneitä ja aikuisina työelämässä laki-
asioista kiinnostuneita opiskelijoita. Samasta syystä olen oikein 
tyytyväinen uudesta avoimen väylän kehittämiseen tarkoitetusta 
rahoituksesta, Nysten-Haarala sanoo.

Letto-Vanamokaan ei haluaisi opiskelija-aineksen homoge-
nisoituvan enää enempää. Helsingissä päädyttäisiin todennä-
köisesti tilanteeseen, jossa oppilaita tulisi vain kourallisesta pää-
kaupunkiseudun lukioita ja jossa viimeisetkin miesopiskelijat 
jäisivät oven ulkopuolelle.

– En ymmärrä opetus- ja kulttuuriministeriön kantaa, että 
otetaan vain ryhmä nuoria ihmisiä suoraan koulusta ja puske-
taan heidät mahdollisimman nopeasti työelämään. Juridiikka 
on oikeudenmukaisuuden tiedettä, ja siihen liittyvässä keskus-
telussa tarvitaan erilaisia lähtökohtia ja kantoja, Letto-Vanamo 
muistuttaa.

– En myöskään usko ministeriön väitteeseen opintojen 
nopeutumisesta, sillä nyt kun opiskelijat ovat lukeneet pääsy-
koekirjat ja tutustuneet juridiikkaan, heidän kanssaan päästään 
ensimmäisenä opintovuonna heti suoraan asiaan. Olen aikai-
semmin opettanut muun muassa Ruotsissa, missä opiskelemaan 
mennään papereilla, ja siellä opinnot käynnistyvät paljon hitaam-
min kuin meillä.

Juridiikka ei voi 
olla kansallinen 
saareke vahvasti 

kansainvälistyvässä 
maailmassa. 

Teknologian puolella puhutaan pal-
jon vaaroista, riskeistä ja vastuusta. 
Letto-Vanamo haluaisi keskustella 
myös sen tarjoamasta valtavasta poten-
tiaalista.

– Olemme suurten kysymysten 
äärellä. Uudet tekoälypohjaiset järjes-
telmät voisivat esimerkiksi helpottaa 
kansalaisten osallistumista ja vahvis-
taa demokratiaa, Letto-Vanamo kuvaa.

– Opetuksessa uuden teknolo-
gian ansiosta kaikki aineisto on koko 
ajan opiskelijan käytettävissä. Mei-
dän opettajien on jatkossa pohdit-
tava entistä enemmän sitä, mitä opis-
kelija jo tietää ja mitä tietoa hänelle 
tulee tarjota. Pelkkien faktojen sijasta 
on keskityttävä uusiin näkökulmiin ja 
kriittiseen keskusteluun. Se haastaa 
meitä valtavasti. 
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Väitöskirjani osoittaa, että terrorismin uhka on johtanut poliittisten rikollisten romantisoinnin 
romuttamiseen. Näiden muutosten seurauksena poliittisilla rikollisilla on aiempaa vähemmän 
liikkumavaraa ja oikeudellista turvaa.

Julia Jansson väitöskirjansa tiivistelmässä | Helsingin yliopiston digitaalinen arkisto 9.6.2018

Lakimiesliiton heinäkuussa julkistaman palkkaero
tutkimuksen mukaan naisjuristien keskipalkka on 18 
prosenttia alhaisempi kuin miesjuristeilla. Palkkaerosta 
10 prosenttiyksikköä voidaan selittää esimerkiksi 
eroilla työtehtävien vaativuuksissa tai työkokemuk
sessa. Noin kahdeksan prosenttiyksikön palkkaerolle 
ei kuitenkaan löydy selitystä. 

Nais ja miesjuristien palkkaeroja selittävät eniten 
toisistaan poikkeavat juristitehtävät: naisia toimii sel
västi miehiä vähemmän johtotehtävissä sekä yksityi
sellä että julkisella sektorilla.

– Erojen kaventamiseksi haluamme Lakimiesliitossa 
kannustaa työnantajia palkkamaan naisia myös ylim
piin johtotehtäviin – ja toisaalta naisia hakeutumaan 
niihin, Lakimiesliiton työelämäasioiden päällikkö Jaana 
Meklin toteaa.

Myös Lakimiesliiton toiminnanjohtaja Jore Tilander 
korostaa, että palkkaeroihin tulee puuttua.

– Ilman Lakimiesliiton keräämää tutkimustietoa 
palkkaerot sukupuolten välillä eivät nouse esille, eikä 
niihin voida vaikuttaa. Faktatiedoilla herätämme kes
kustelua aiheen ympärillä ja muistutamme työpaikkoja 
tasaarvokysymysten tärkeydestä. Palkkaerojen taus
toilla on niin suoranaista syrjintää kuin myös tiedosta
mattomuutta, Tilander huomauttaa.

Palkkaerotutkimuksesta selviää myös, että naisilla  

perhevapaat hidastavat ansiokehitystä. Sen sijaan 
perhevapailla olleilla miehillä myöhempi ansiokehitys  
on ollut suotuisampi kuin perhevapaita pitämättömillä 
miehillä. 

Tutkimuksen mukaan perhevapailla olleilla mies
juristeilla myöhempi ansiokehitys on parempi kuin 
niille miehillä, jotka eivät ole lainkaan pitäneet perhe
vapaita. Naisjuristien kohdalla vaikutus on puolestaan 
vastakkainen, eli perhevapaat hidastavat ansiokehi
tystä erityisesti yksityisellä sektorilla.

Miehillä perhevapaat ovat tyypillisesti huomattavasti 
lyhempiä kuin naisilla. Perhevapaiden kielteinen vaikutus 
ansiokehitykseen näyttäisi liittyvän erityisesti naisten 
pitkiin, yli kahden vuoden poissaoloihin työelämästä.               

Naisten ja miesten palkkaerot käyvät ilmi Laki
miesliiton teettämästä palkkatutkimuksesta ja sen 
tietojen pohjalta laaditusta palkkaeroja kartoittavasta 
jatkoselvityksestä. Lakimiesliitto kerää palkkatietoja  
vuosittain. Juristimiesten ja naisten palkkaeroja on 
selvitetty viimeksi vuonna 2009. Tuoreet tulokset 
perustuvat vastaajien ansioihin lokakuussa 2017.

Palkkaerotutkimuksen tietoja käytetään syksyllä 
2018 uudistettavan Lakimiesliiton tasaarvo ja yhden
vertaisuusohjelman taustamateriaalina. Ohjelmassa 
määritellään liiton tavoitteet tasaarvon ja yhden
vertaisuuden edistämiselle.

Naisjuristit ansaitsevat lähes  
20 prosenttia vähemmän kuin miehet
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Asuntomurtojen määrä 
kasvoi Suomessa 
tammi-toukokuussa 
viime vuoteen 
verrattuna 17 prosenttia.

PO L I I S I PÄÄ L L I KKÖ

17
Näpit irti pyörästäni! 
Polkupyörä on paitsi kätevä kulkuväline myös kiinnostava varkauden 

kohde. Tähän on monta syytä. Ensinnäkin hyvät pyörät ovat varsin 

hinnakkaita. Toisekseen käytetyillä pyörillä on kysyntää, varsinkin jos 

kaupankäynti näyttää lailliselta.                                         

 Valitettavasti pyörien turvallinen säilyttäminen ei joka paikassa  

ole mahdollista. Näin kesäaikana, kun pyöräily lisääntyy huimasti,  

ei esimerkiksi asemien lähistöllä löydy hyvää paikkaa kaikille. 

 Tänä vuonna pyörä - 
varkauksien määrä on  
lähtenyt taas kasvuun. 

 Viime vuonna polkupyörävarkauksia ilmoitettiin poliisille lähes  

19 000 ja vakuutusyhtiöille yli 14 000. Ero johtuu siitä, että kaikkia 

pyöriä ei ole vakuutettu. Laskua vuodesta 2016 oli rikostilastoissa  

noin tuhat ja vakuutusyhtiöiden osalta yli 3 500. Kaikkia varkauksia  

ei ilmoiteta mihinkään. Vakuutuskorvauksia maksettiin noin kuusi  

miljoonaa euroa.

 Tänä vuonna pyörävarkauksien määrä on lähtenyt taas kasvuun.  

Toukokuun loppuun mennessä rikosilmoituksia oli kirjattu jo noin  

700 viimevuotista enemmän. 

 Poliisi on muuttanut toimintatapojaan polkupyörävarkauksien 

kohdalla. Alueittain on toteutettu kesäaikana erilaisia polkupyörä

varkauksiin keskittyneitä projekteja, joiden tuloksena on pystytty 

tavoittamaan joitakin ”ammattilaisia”. Jos puolenkymmentä tällaista 

saadaan pois markkinoilta, paikkakunnaan tilastot paranevat selvästi.

 Varsinkin jos ajaa kalliilla polkupyörällä, kannattaa pyörän varkau

denestoon kiinnittää erityistä huomiota. Pyörää parkkeeratessaan  

on hyvä käyttää sekä pyörän omaa runkolukkoa että erityistä kaari

lukkoa, joka kiinnitetään pyörän rungon ja esimerkiksi kiinteän pyörä

telineen ympäri. Pyörän valokuvaaminen, turvamerkitseminen ja tun

nistetietojen kirjaaminen auttavat anastetun pyörän palauttamisessa.  

 Tänä kesänä ollaan kokeilemassa myös aivan uutta toimintatapaa.   

Siviilipukuiset poliisimiehet liikkuvat polkupyörillä tai jalkaisin ja ”tut

kailevat” sekä polkupyöriin että huumausaineisiin liittyviä rikoksia.  

Ne liittyvät usein toisiinsa.

 Jos olet ostamassa vaikkapa netistä pyörää, pyydä nähdä myyjän 

henkilöllisyystodistus ja kirjaa tiedot. Katso myös, että pyörän runko

numero on tallessa. Näin et syyllisty kätkemisrikokseen.

Lakimiesliiton jäsen
tervetuloa Werner & Jarl  

-kirjakauppaan!
 

Werner & Jarl on WSOY:n 
 ja Kustannusosakeyhtiö  

Tammen kirjakauppa.
 

Lakimiesliiton jäsenenä saat 
koodilla LAKIMIES 30 % edun 

normaalihinnoistamme.
Astu kiehtovien kirjojen maailmaan, 
myymälämme sijaitsee osoitteessa
Lönnrotinkatu 21,00120 Helsinki 

ja verkkokauppamme löydät 
osoitteesta www.wernerjarl.fi.

 
Myymälä avoinna arkisin  

10.00–18.00
Verkkokauppa 24/7
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Sukupuolivaikutuksia tulisi arvioida tarkemmin esitysluonnoksessa. Luonnoksessa keskitytään 
kuvaamaan tämänhetkistä tilannetta, ei niinkään lain aiheuttamaa muutosta. Esitysluonnoksesta 
tulisi käydä ilmi, vaikuttavatko esimerkiksi yötyön muutokset ja työaikapankki eri tavalla miehiin 
ja naisiin.

Lainsäädännön arviointineuvosto | Lausunto luonnoksesta hallituksen  
esitykseksi työaikalaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi 12.6.2018

Ari Mölsä 
työelämä
professoriksi
Varatuomari Ari Mölsä on kutsuttu Turun 
yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan 
Professor of Practise -tehtävään 1.8.2018–
31.7.2020.

Tiedekunnan tavoitteena on vahvistaa 
opiskelijoiden ja henkilökunnan viestintätai-
toja. Mölsän tehtävänä on luoda ja kehittää 
medialukutaidon ja mediaesiintymisten ope-
tusta sekä tutkimusta 

Mölsällä on taustallaan monipuolinen ura 
oikeustoimittajana. Hän on myös toimittanut 
Lakimiesuutisten Pykälöiden-palstaa useiden 
vuosien ajan.

Lakimiesliiton 
kesätapahtuma 
kokosi juristit
Kesäkuun kuudetta vietettiin iloisissa merkeissä pääkaupunki-
seudun kesätapahtumassa. Mukaan tapahtumaan oli tullut noin 
350 juristia Helsingistä ja lähiseuduilta. 

Ilta alkoi elokuvalla The Shape of Water. Tällä kertaa elokuva 
oli tuotu Tennispalatsin elokuvasalista hotelli Presidentin suu-
reen teatterisaliin, joka toimi hyvin myös elokuvan esityspaik-
kana. Esityksen jälkeen oli lyhyt matka siirtyä hotellin juhla-
saliin, johon oli katettu ruoka ja juoma. 

Ruokaa jonottava Risto Uoti kertoi olleensa kaikissa mah-
dollisissa Lakimiesliiton tilaisuuksissa viimeisen viidenkymme-
nenvuoden aikana ja myös hallituksessa vuonna 1995. Pian 
tapahtumasta löytyi myös entinen työkaveri Helsingin hovi-
oikeudesta, Maija Nyyssönen, ja juttu alkoi pulputa.

Myös Maila Siivonen oli tyytyväinen Lakimiesliiton tapah-
tumiin.

– Tänne on kiva tulla, kun näkee paljon tuttuja, kertoi  
Siivonen vieressään Malla Mäenpää. Molemmat naiset ovat 
tehneet uraa Helsingin hallinto-oikeudessa.

Pääkaupunkiseudun kesätapahtuman lisäksi liitto on järjes-
tänyt pitkin vuotta Lakimiesiltoja eri kaupungeissa, joten juristit 
ympäri maata ovat päässeet verkostoitumaan ja tutustumaan 
toisiinsa.

Maila Siivonen ja Malla Mäenpää nauttivat kesätapahtumassa 
erityisesti siitä, että pääsee näkemään paljon tuttuja.

54,2
Työasioissa matkustaa säännöllisen 

työajan ulkopuolella 54,2 % 
yksityisen sektorin lakimiehistä.  

Lähde: Lakimiesliiton 
työmarkkinatutkimus 2017
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8-tunnin työpäivälaki. Työnantajain keskusliitto esittää sen kumoamista.  
Hbl. kertoo, että työnantajain keskusliiton puolesta on senaattiin jätetty esitys, 
missä anotaan, että senaatti ryhtyisi toimenpiteisiin 8-tunnin työpäivälain 
kumoamiseksi; että sanotun lain soveltaminen heti lakkautettaisiin.

Sanomalehti Keskisuomalainen | 15.5.1918

Pohjoismainen 
#metoo-käsikirja
Pohjoismaat aloittavat yhteistyön seksuaalisen häirinnän 
ehkäisemiseksi oikeusalan työpaikoilla. Maiden oikeusyh-
teistyössä aletaan koota yhteistä #metoo-käsikirjaa, johon 
kerätään hyviä käytäntöjä seksuaalisen häirinnän ehkäise-
miseksi erityisesti oikeusalan työpaikoilla. 

Asiasta päätettiin Pohjoismaiden oikeusyhteistyön  
ministerikokouksen yhteydessä kesäkuun alussa. Päätös 
erilaisten toimintamallien ja toimenpiteiden keräämisestä 
häirintään puuttumiseksi tehtiin Suomen aloitteesta.  
Kokouksessa esiteltiin oikeusministeri Antti Häkkäsen 
viime syksynä käynnistämää #häirinnästävapaa-kampanjaa.  
Kampanjan avulla on pyritty nostamaan esille häirintään 
puuttumisen malleja ja saamaan aikaan asennemuutos.

Asianajajaliitto ja Lakimiesliitto tekemien jäsenkyselyiden 
tulokset osoittavat, että häirinnän kokemukset ja epäasialli-
nen käytös eivät ole harvinaisia oikeusalan työyhteisöissä.

8 h

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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Yli puolessa EU:n jäsenvaltioista kanteiden 
nostaminen sähköisesti on rajoitettua tai ei 
lainkaan mahdollista.

EU:n oikeusalan tulostaulu 2018 |  
Euroopan komissio

Lakimiesliitto: 
Seksuaalirikoksia koskeva 
lain säädäntö uudistettava
Lakimiesliitto oli heinäkuussa neljättä kertaa mukana Porin 
SuomiAreena-tapahtumassa. Liiton järjestämän paneeli-
keskustelun teemana oli suomalainen väkivalta ja keinot  
sen estämiseen. Liitto julkisti tilaisuuden yhtey dessä myös 
aloitteensa seksuaalirikoksia kos kevan lainsäädännön koko-
naisuudistuksesta. 

Julkisuudessa on käyty vuoden aikana vilkasta keskus-
telua seksuaalirikoksia kos kevista tuomioista ja yksittäisistä 
lainsäädännön uudistustarpeista.

– Lainsäädännön sirpalemainen uudistaminen ei ole  
tarkoituksenmukaista. Seksuaalirikosten osalta tarvitaan  
kokonaisuudistusta, toteaa Lakimiesliiton hallituksen 
puheenjohtaja Antero Rytkölä.

– On myös erityisen tärkeää miettiä, miten seksuaali-
rikosten erilaiset tekomuodot ja niihin liittyvät rangaistukset 
ovat viestittävissä suurelle yleisölle, Rytkölä jatkaa.

SuomiAreena-keskustelussa käsiteltiin seksuaalirikosten 
ohella laajasti suomalaisen väkivallan muotoja.

– Porin keskustelu kokosi hienosti yleisöä ja viritti  
vilkasta keskustelua myös mediassa ja somessa, kertoo 
Lakimiesliiton viestintäjohtaja Janne Laukkanen.

Lakimiesliiton paneelissa olivat mukana liiton hallituksen  
puheenjohtaja, apulaispoliisipäällikkö Antero Rytkölä,  
asianajaja Riitta Leppiniemi, kansanedustaja Eva Biaudet,  
syrjintäasiantuntija Pia Puu Oksanen, rikostoimittaja 
Jarkko Sipilä ja käräjätuomari Petra Spring. Keskustelun 
juonsi toimittaja Kirsi Heikel.



VARV I A L A

Jukka Varviala

Oikeustieteen huipulla 
Häpeäkseni tunnustan, että en ole osallistunut yhteenkään oikeus

tieteen tohtorin väitöstilaisuuteen. Moniin muihin kylläkin, laidasta  

laitaan. Alkaen taiteen tohtorista sotatieteiden tohtoriin. Saati, että 

itse olisin väitellyt.

Voisinhan lohdukseni sanoa, että olenhan väitellyt yli 

neljäkymmentä vuotta oikeussaleissa. Syytetyn avustajana kaikkien 

kanssa. Ennen oikeudenkäyntiuudistusta jopa puheenjohtajan 

kanssa. Riitaasioissa väittelyt olivat osin paljon kiivaampia 

Summaaristen riita-
asioiden käsittely keski-
tetään syyskuun 2019 
alusta alkaen yhdeksään 
käräjäoikeuteen.

Oikeustiede on tieteiden  
tiede! Ja tämä mielipide  

ei ole minun.

9

vastapuolen asianajajan kanssa. Siinä ikään kuin kaksi myskihärkää 

paukuttivat sarviaan yhteen.

Tieteeltä ei oikeudenkäynneissäkään välttynyt. Sitä kuvannee 

muistitietooni perustuva väittely 1980luvulla:

Asianajaja A: ”Vielä viittaan Kekomäen väitöskirjaan 

Ammattimaisesta ja tavanomaisesta rikoksesta, kun hän sivulla 72 

lausuu, että…”

Asianajaja B: ”Honkasalo teoksessaan Suomen rikosoikeus, 

Erityinen osa II lausuu, että…”

Asianajaja C: ”On päivänselvää, että kyseistä lakia on tulkittava 

siten, että…”

Puheenjohtaja (ilmeisen kyllästyneenä ) C:lle: ”No kenenkäs 

mielipide tuo nyt sitten oli!”

Asianajaja C: ”Minun.”

Puheenjohtaja: ”Ei siis kenenkään!”

Kollegastani Markku Fredmanista tuli viime keväänä 

oikeustieteen tohtori yli 500sivuisella väitöskirjallaan Puolustajan 

rooli. Meille suurille ikäluokille riitti 1970–1980lukujen juttuihin 

se oppi, jonka saimme kuunnellessamme vanhempia asianajajia 

oikeussaleissa ja odotustiloissa. Nyt kirja on tarpeen. Kirjassaan 

Fredman on monissa kohdin viitannut kirjoituksiini eri julkaisuissa. 

Tunsin itsekin päässeeni urallani tieteen huipulle.

Sanonkin nyt: oikeustiede on tieteiden tiede! Ja tämä mielipide 

ei ole minun, vaan roomalaisen lakimiehen Domitus Ulpianuksen 

100luvun lopulla esittämä. Osallistuttuaan suurella panoksella 

Corpus Juris Civiliksen kirjoittamiseen. 

Ehdonalaiseen 
entistä tiukemmin 
ehdoin
Hallituksen luonnos ehdonalaista vapauttamista 
koskevien säännösten kiristämisestä on lähe
tetty lausunnolle. Luonnoksen mukaan rikokse
nuusijoiden mahdollisuus ehdonalaiseen vapau
tumiseen tiukentuu. Esityksessä ehdotetaan, 
että vanki vapautettaisiin ehdonalaiseen vapau
teen, kun tämä on suorittanut puolet vankeus
rangaistuksestaan, jos hän ei ole rikosta edel
täneiden viiden vuoden aikana ollut vankilassa. 
Nykyisin vastaava määräaika on kolme vuotta.

Näytösoikeuden
käynti kiinnosti 
Porissa
Asianajajaliitto järjesti Porin SuomiAreenassa 
näytösoikeudenkäynnin. Tapahtuma kokosi  
yleisöä yli 400.

Oikeustapauksena oli rikosoikeudenkäynti, 
jossa käsiteltiin kuvitteellista porilaisessa  
baarissa tapahtunutta pahoinpitelyä. Tuomarina 
toimi Vaasan hovioikeuden presidentti Tapani 
Vasama, syyttäjänä valtakunnansyyttäjä Raija 
Toiviainen ja syytettyjä avustivat asianajajat 
Riitta Leppiniemi ja Antti Riihelä. Oikeuden
käynnin osapuolten rooleissa olivat ammatti
näyttelijät Sari Havas ja Kirsti Kuosmanen.
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Jos tavoitteemme rikosoikeudessa ja rangaistuksissa on vähentää rikollisuutta,  
tutkitusti tehokkain tapa on yhdenvertainen ja ennakoitava järjestelmä, ei äärimmäisen 
ankara. Näin kertoo uusien professorien juhlan pääluennoitsija @SakariMelander. 
#WeAreHelsinkiUni

Helsingin yliopiston Twitter-tilillä @helsinkiuni Sakari Melenderin luennosta  | 30.5.2018 

Lennokit pois 
vankila-alueilta
Oikeuministeriö kertoo, että 
Rikosseuraamuslaitokselle aiotaan 
antaa oikeus puuttua kauko-ohjattavien 
lennokkien lennättämiseen vankila-alueilla. 
Laitos saisi jatkossa käyttää laitteita, 
joiden avulla kauko-ohjattavat lennokit 
voidaan havaita ja tarvittaessa puuttua 
niiden kulkuun vankilan järjestyksen ja 
turvallisuuden ylläpitämiseksi. 

Asiaa koskeva lakiesitys on lähetetty 
lausunnolle. Rikosseuraamuslaitoksella 
ei tällä hetkellä ole selkeää toimivaltaa 
puuttua miehittämättömien kulkuneuvojen 
liikkumiseen vankilan alueella tai sen 
yläpuolella.

eLakimies
Lakimiesliitto on avannut uuden 
säh  köisen työelämän lainsäädäntö- 
palvelun. eLakimies vastaa 
yleisimpiin työsuhdekysymyksiin. 
Valitsemalla eLakimies-etusivulta 
jonkin sivulla mainitun aihealueen 
saat muutaman lisäkysymyksen 
jälkeen vastauksen mieltäsi 
askarruttaneeseen asiaan. 
eLakimies neuvoo työ suhteeseen 
liittyvissä perusasioissa ja kes-
kittyy näin alkuvaiheessa vain 
työsuhdetta koskeviin kysymyksiin. 
eLakimies ei korvaa henkilö-
kohtaista asiointia Lakimiesliiton 
työ- ja virka suhde neuvonnan 
kanssa. eLakimies-palve luun 
pääset tutustumaan Lakimiesliiton 
kotisivuilta lakimiesliitto.fi.

LIITTO PALVELEE

SUOMEN LAKIMIESLIITTO –
FINLANDS JURISTFÖRBUND ry

XXI TUOMARIPÄIVÄ 
HÄMEENLINNASSA
TUOMIOISTUIMET YHTEISKUNNAN  

MURROKSISSA

12.10.2018 Hämeenlinnassa Kulttuuri- ja kongressikeskus 
Verkatehtaassa
Tuomaripäivä on tarkoitettu tuomioistuinten lainkäyttöhenkilökunnalle, 
tuomioistuinten sidosryhmille ja muille asiasta kiinnostuneille.

Ohjelma
8.15 Ilmoittautuminen ja aamukahvi
9.00 Tilaisuuden avaus ja tervehdyspuheenvuorot
10.00 Sisällissota, oikeus ja oikeusvaltio –  
professori Jukka Kekkonen, Helsingin yliopisto
10.40 Tauko
11.00 Euroopan ihmisoikeustuomioistuin,  
unionin tuomioistuin ja oikeusvaltion vahvistaminen  
– OTT Matti Pellonpää, entinen EIT:n ja KHO:n jäsen
11.40 Lounas
13.00 Viisi vaarallisinta väärinkäsitystä teknologisesta murroksesta 
– Elinkeinoelämän Valtuuskunnan johtaja Matti Apunen
14.00 Kahvitauko
14.30 Rikos, totuus ja tuomio 1600-luvulla  
– yliopistonlehtori Mirkka Lappalainen, Helsingin yliopisto 
15.10 Turvapaikanhakijat ja oikeusturva – ajankohtaisia kysymyksiä 
– apulaisprofessori Ida Koivisto, Helsingin yliopisto 
16.00 Lauluesitys, Lain Huuto
17.00 Cocktail-tilaisuus Raatihuoneella

Ilmoittautuminen 
Tuomaripäivän osallistumismaksu on 120 euroa. Osallistujia 
pyydetään huomioimaan, että tapahtuman osallistujamäärä on 
rajoitettu. Ilmoittautuminen tapahtuu Suomen tuomariliitto ry:n 
verkkosivuilta (www.tuomariliitto.fi) löytyvän Webropol-linkin kautta 
ja maksamalla osallistumismaksu 21.9.2018 mennessä Suomen 
tuomariliitto ry:n tilille Danske Bank FI75 8000 1400 3250 73. 
Viimeisen ilmoittautumispäivän 21.9.2018 jälkeen peruutukset vain 
lääkärintodistuksella. Maksun yhteydessä on mainittava osallistujan 
nimi ja ammatti. Virastoja pyydetään ilmoittamaan maksamansa 
osallistujat mainitun Webropol-linkin kautta ja lähettämään olla 
olevaan sähköpostiosoitteeseen luettelo niistä osallistujista, joiden 
osallistumismaksun ne ovat maksaneet. Tuomaripäivää koskeviin 
tiedusteluihin vastaa Laura Kallioinen (puhelin 029 56 40605, 
sähköposti laura.kallioinen@oikeus.fi).
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Kansalaisaloitelaki tuli  
voimaan 1.3.2012. 
Kansalaiset ovat voineet 
tehdä lainsäädännön 
muutosta koskevia aloitteita 
eduskunnalle nyt viisi vuotta.

Kansalaisuus 
rikoksen hinnaksi?
Sisäministeriö ehdottaa, että esimerkiksi 
maanpetos-, valtiopetos- tai terrorismi-
rikokseen syyllistynyt voisi menettää Suo-
men kansalaisuutensa. Edellytyksenä kansa-
laisuuden menettämiselle olisi kuitenkin se, 
että rikokseen syyllistyneellä on myös jon-
kin toisen valtion kansalaisuus ja riittävästi 
tosiasiallisia siteitä toiseen kansalaisuus-
valtioonsa.

Kansalaisuuden menettämispäätös teh-
täisiin aina kyseisen henkilön tilanteen koko-
naisvaltaisen tarkastelun perusteella. Ehdo-
tuksen taustalla on halu tiukentaa maan- ja 
valtionpetoksista ja terrorismista koituvia 
seurauksia. 

5
M AT T I  N O R R I

Demokratia 
Demokratia on hyvä asia. Mutta mitä se on? 

Sen sisältö ilmaistiin yli 200 vuotta sitten: vapaus, veljeys, 

yhdenvertaisuus. Sen toteutumisessa on valtion organisoimi-

nen olennainen.

Ensiksi: poliitikoille, siis eduskunnalle kuuluu valtion ja sen 

toimielinten asioiden hoito.

Toiseksi: lain säätäminen ei kuulu poliitikoille. Varsinaista 

lakia poliitikot eivät osaa säätää, he hyväksyvät tehdyt ehdo-

tukset sellaisinaan. Eivätkä he poliittisiakaan lakeja säädä, siu-

naavat edunvalvojien neuvotteluissa syntyneen tuloksen. Niinpä 

keskituloiset saavat isompia tulonsiirtoja kun vähätuloiset. 

Kunta voi ottaa viidenneksen tontista maksutta. Varakkaat ja 

maanviljelijät maksavat vähäistä perintöveroa, keskivarakkaat 

paljon. Et cetera. Olisi perustettava lainsäädäntökamari, johon 

poliitikoilla ei olisi pääsyä.

Kolmanneksi: poliitikoille ei kuulu lain käyttöön puutuminen. 

”Todella tärkein Ruotsin vallan perintö Suomelle on varmasti 

ollut länsimaisen oikeuslaitoksen siemen, joka yhä elää Suomen 

kansassa sinä peräti länsimaisena käsityksenä, että herrojakin 

(nykykielellä: vallanhaltijoitakin) vastaan voi puolustautua oikeu-

dessa, että lain pitää olla kaikille sama.” (Yrjö Ahmavaara)  

Perus- ja ihmisoikeudet ovat lain yläpuolella. Niistä, kuten 

vapaudesta, yhdenvertaisuudesta, omaisuuden ja ruumiin kos-

kemattomuudesta, yhdistymisvapaudesta jne. päättäminen 

kuuluu vielä vähemmän poliitikoille. 

William H. Taft siirtyi USA:n presidenttinä toimittuaan tuoma-

riksi ja tuli Yhdysvaltojen KKO:n presidentiksi. Taftin johdolla  

tuo tuomioistuin otti tehtäväkseen lakien tulkinnan perustuslain 

ja ihmisoikeuksien nojalla syrjäyttäen parlamenttilakeja, jotka 

rikkovat perus- ja ihmisoikeuksia. Meidän perinteessämme tar-

vittaisiin perustuslakituomioistuin. Sen tehtäväksi sopisi siirtää 

myös tuomareiden nimittäminen.

Tämä olisi demokratia.
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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

Rikosuhripäivistyksen 
tietoon on tullut 106 ihmis
kaupan uhria kesäkuun 
loppuun mennessä. 
Tapauksista 52 liittyy työ
peräiseen hyväksikäyttöön.

EU puuttuu 
kertakäyttömuoveihin
Euroopan komissio on ehdottanut jäsenvaltioille toi-
mia, joilla kertakäyttömuovien päätymistä meriin voi-
daan hillitä. Komissio esittää toimia EU:n rannoilta 
eniten löytyville kertakäyttöisille muovituotteille. Se 
ehdottaa jäsenvaltioille tuoteryhmittäin eri toimia, 
kuten kulutuksen rajoittamista, tuotekieltoja, tuottei-
den ominaisuuksiin liittyviä vaatimuksia skeä laajen-
nettua tuottajavastuuta.

Suomen valtioneuvosto on lähettänyt komission 
kertakäyttömuoveja koskevan lainsäädäntöaloitteen 
eduskunnan käsiteltäväksi. Valtioneuvosto pitää tär-
keänä merten roskaantumiseen puuttumista mutta 
toivoo samalla, että direktiivin soveltamisalaan ei 
sisällytettäisi kuitu- ja sellupohjaisia tuotteita, joissa 
on vähäinen määrä olennaisia muovipinnoitteita. 

Kriisinhallintakeskus 
siirtyy Helsinkiin
Sisäministeriö on päättänyt siirtää siviilikriisinhallin-
taan ja kansainväliseen pelastustoimintaan keskitty-
neen Kriisin hallintakeskuksen Kuopiosta Helsinkiin. 
Muutosta edeltää noin kahden vuoden siirtymävaihe.

Kriisinhallintakeskuksen päätehtäviä ovat asiantun-
tijoiden koulutus ja rekrytointi kansainvälisiin siviilikrii-
sinhallinnan ja pelastustoimen tehtäviin sekä alaan liit-
tyvä tutkimus ja kehittäminen.

106
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Kevytautot 
liikenteeseen?
Liikenne- ja viestintäministeriö 
sai määräaikaan mennessä 49 
lausuntoa luonnoksista ajoneuvolain 
ja ajokorttilain muuttamiseksi. 
Muutoksilla mahdollistettaisiin 
kevytautojen käyttö. Kevytauto 
olisi uudentyyppinen ajoneuvo, 
joka on muunnettu henkilöautosta 
rajoittamalla sen nopeus 45 
kilometriin tunnissa.

Ehdotusta kannatti yli puolet  
lausunnonantajista. Kannattavissa 
lausunnoissa kevytautojen turvalli-
suutta pidettiin mopoautoja parem-
pana. Esitystä vastustaneiden  
mielestä ehdotus muun muassa  
heikentäisi liikenneturvallisuutta ja 
olisi Suomen ympäristötavoitteiden 
vastainen.

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 
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”Suomen vankiloissa on psykoottisia vankeja paljon, esimerkiksi skitsofreniaa sairastavia 
pienen sairaalan verran. Vuonna 2005 psykoosidiagnoosi oli 19 vangilla, mutta vuonna 
2016 sellaisia vankeja oli jo 185 eli määrä on 12 vuodessa kymmenkertaistunut.”

Psykiatri Alo Jüriloo | Rikoksentorjuntaneuvoston ja 
oikeusministeriön Haaste-lehti 2/2018

Elämän loppu
Sosiaali- ja terveysministeriö on asettanut työryhmän selvit-
tämään elämän loppuvaiheen hyvää hoitoa, itsemääräämis-
oikeutta sekä saattohoitoa ja eutanasiaa koskevia sääntely-
tarpeita ja tarvittaessa antamaan eduskunnalle ehdotukset 
lainsäädännön muutokseksi. Työryhmä työskentelee vuoden 
2021 kesäkuun loppuun saakka.

Eutanasia ei ole Suomen lain mukaan sallittua. Perhe- ja 
peruspalveluministeri Annika Saarikon mukaan nyt asetettu 
työryhmä vastaa muun muassa siihen tarpeeseen, joka nos-
tettiin esille eduskunnalle tehdyssä kansalaisaloitteessa ”Euta-
nasia-aloite hyvän kuoleman puolesta”. 

Lakialoitteen tarkoituksena oli auttaa kuolevia ja kärsiviä 
henkilöitä, jotka haluavat omasta vapaasta tahdostaan kuolin-
apua tilanteessa, jossa lääketiede ei pysty riittävästi auttamaan. 
Aloitteessa toivottiin myös, että korkeatasoisen palliatiivisen eli 
oireita lievittävän hoidon ja saattohoidon saatavuus turvattai-
siin kattavasti koko Suomessa. 

Eduskunta hylkäsi lakialoitteen toukokuussa 2018 mutta 
edellytti, että laajapohjainen asiantuntijaryhmä ryhtyy selvit-
tämään asiaa.

Alaikäisten 
avioliitot halutaan 
lopettaa
Oikeusministeri Antti Häkkänen haluaisi,  
että Suomi luopuisi alaikäisten avioliitot 
mahdollistavasta poikkeuslupamenettelystä. 
Vaikka oikeusministeriön kesäkuussa jul-
kaiseman muistion mukaan nykysääntelyn 
soveltamisessa ei ole tullut tietoon käytän-
nön ongelmia, lähes kaikki muut Pohjois-
maat ovat luopuneet tai luopumassa menet-
telystä. 

Häkkänen näkee, että alaikäisten 
avioliittojen poikkeuslupamenettelystä 
luopumisella olisi selvä kansainvälinen 
signaali, ja se kirkastaisi Suomen linjaa 
ulkomailla tehtävän tyttöjen oikeuksia 
koskevan työn kannalta. Etuna 
muistiossa mainitaan myös se, että 
lainsäädäntö selkeytyisi ja kaikkia 
alaikäisiä kohdeltaisiin samalla 
tavalla.

Tällä hetkellä oikeusministeriö 
saa vuosittain 10–30 hakemusta 
alaikäisten avioitumiseen. Vuonna 
2017 hakemuksia saapui 11 ja niistä 
seitsemän hyväksyttiin. 

Aseluvan sähköinen 
hakeminen viivästyy 
Ampuma-aselain mukaisen sähköisen asioin-
nin käyttöönotto siirtyy, koska poliisin ase-
tietojärjestelmän valmistuminen viivästyy. 

Ampuma-aselain mukaan sähköinen  
asiointi olisi tullut voimaan 1. joulukuuta 2018. 
Tietojärjestelmän viivästymisen vuoksi arviona 
on, että asetietojärjestelmän ensimmäinen 
vaihe olisi mahdollista ottaa käyttöön joulu-
kuun 2019 ja kevään 2020 välillä.
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HAL I L A

HEIKKI HALILA, 
heikki.halila@helsinki.fi

Virkanimitykset mediassa
1960-LUVUN puolivälissä Suomessa julkaistiin 

ammattien arvotusta koskeva tutkimus. Luoki

telluista ammateista oli ensimmäisellä sijalla kor

keimman oikeuden presidentti ja viimeisellä pai

men. Kansalaisten suuri enemmistö tuskin olisi 

osannut kertoa, että korkeimman oikeuden pre

sidentti on Antti Hannikainen. Niiden joukko olisi 

ollut todella pieni, jotka olisivat tienneet nimeltä 

itsenäisyyden ajan kaikki ylimmän tuomioistuin

asteen presidentit. Tämä ei kuulunut yleissivis

tykseen. 

Tiedotusvälineissä tuotiin kuitenkin tuolloin ja 

myöhemminkin asianmukaisesti esiin korkeimmat 

virkanimitykset usein haastattelujen kera. Radion 

pääuutisista kuultiin myös Helsingin yliopiston 

professorinimitykset. Sittemmin ovat tällaiset 

uutiset vähentyneet. Tohtorinväitöksistä ei enää 

kerrota johtavissa tiedotusvälineissä, ja promoo

tiotkin saavat väistyä viihdetapahtumien tieltä.

Tuomioistuinnimitykset voivat ylittää uutiskyn

nyksen, jos niistä haetaan uutisvoittoja. Tällai

sia uutisia ei ole usein. Kaksi esimerkkiä tulkoon 

tässä mainituksi. Olli Ainola pohti Iltalehdessä 

vuonna 1993 puoli vuotta ennen KHO:n president

tinimitystä jo tuolloin varsin tunnetun hallintoneu

vos Pekka Hallbergin mahdollisuuksia tulla nimi

tetyksi ja osuikin oikeaan. Vuonna 2006 Ainola oli 

saanut etukäteen vainun siitä, että Pauliine Kos

kelo nimitetään KKO:n presidentiksi, ja hän arvioi 

YLE:n uutistoimittajana tulevaa presidenttiä pää

uutislähetyksessä.

Toukokuun 9. päivänä 2018 tapahtui kaksi 

merkittävää lakimiesnimitystä. Pekka Timonen 

nimitettiin oikeusministeriön kansliapäälliköksi 

ja Kari Kuusiniemi KHO:n presidentiksi. Timosen 

nimityksestä vaiettiin television uutislähetyksissä, 

Helsingin Sanomissa ja iltapäivälehdissä. Kuusi

niemen tulevasta nimityksestä oli yhden palstan 

maininta etukäteen Helsingin Sanomissa, mutta 

itse nimitysuutista sai mediasta hakea turhaan, 

niin kuin kuukautta aikaisemmin tapahtuneesta 

Pekka Pärnäsen nimityksestä työtuomioistuimen 

presidentiksi. 

YLE:n pääuutisissa kerrottiin 18.5.2018 Olli Reh

nin nimityksestä Suomen Pankin pääjohtajaksi. 

Uutisen mukaan tehtävä saattaa hyvinä aikoina 

vaikuttaa helpolta, mutta vaikeina aikoina saa vai

van palkaksi sentään korkeaa 22 000 euron kuu

kausipalkkaa. Keskeinen viesti oli palkka: se näkyi 

ruudulla heti uutispätkän alettua. Uutistoimitta

jan viesti oli julkisen palvelun kanavalla yllättävän 

populistinen: on samantekevää, kuka korkeissa 

viroissa toimii, mutta niistä maksetaan hyvää 

palkkaa. Kumpikaan väittämä ei tietenkään pidä 

paikkaansa.

Tiedotusvälineitä kiinnostavat korkeat juristini

mitykset, jos niihin saadaan liittymään dramatiik

kaa. Viime vuonna nähtiin oikeuskanslerinimityk

sessä vastakkainasettelu virkamiesvalmistelijoiden 

ja nimittäjäportaan välillä, ja ongelmaksi koet

tiin se, milloin oikeuskansleri ottaa tehtävän vas

taan. 1970luvun alkupuoliskolla oikeusministeriön 

päällikkönimityksiin liittyi vahvasti politiikkaa, ja 

siksi niistä spekuloitiin sanomalehdissä. On myön

teistä, kun oikeudellisen elämän korkeisiin nimi

tyksiin ei liity ainakaan merkittäviä jännitteitä 

toisin kuin Yhdysvalloissa, mutta tämän ei tulisi 

johtaa niiden sivuuttamiseen mediassa. KHO:n 

presidentin valinta on tärkeämpi asia kuin tv

kokin siirtyminen uuteen ravintolaan.

Tiedotusvälineitä 
kiinnostavat korkeat 
juristinimitykset, jos 

niihin saadaan liittymään 
dramatiikkaa.
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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

Naisten, erityisesti äitien, asemaa ääriajattelun ja -toiminnan kitkemisessä sekä perheiden 
tukemisessa ei tule väheksyä. Äidit pystyvät usein vaikuttamaan omassa ympäristössään 
siihen, että tämän päivän lapsista ei tule tulevaisuuden väkivallan käyttäjiä.

Poliisitarkastaja Timo Kilpeläinen | Poliisiblogissa 12.3.2018

Lapsen asemaan 
parannuksia
Hallitus esittää lapsen huoltoa ja tapaamisoi-
keutta koskevan lain uudistamista. Muutok-
silla parannettaisiin lapsen oikeutta osallis-
tua häntä koskevien asioiden käsittelyyn ja 
korjattaisiin lakia vastaamaan yhteiskunnassa 
tapahtuneita muutoksia, kuten perhetilantei-
den monimuotoistumista.

Uudistuksella pyritään lisäksi tehostamaan 
lapsen huoltoon ja tapaamisoikeuteen liitty-
vien asioiden oikeuskäsittelyä.
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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 

Urakoulutukset
2018 urakoulutuksia  s. 30

Aluetapahtumat
Tulossa: Jyväskylä, Lahti, Lappeenranta, Kouvola, 
Pori, Kainuu, Oulu, Mikkeli, EU-Eurooppa.

Tapahtumista tarkemmin:  
www.lakimiesliitto.fi/tapahtumat

SUOMEN LAKIMIESLIITTO –
FINLANDS JURISTFÖRBUND ry

TAPAHTUMAT
Eläinlääkeasetus 
hillitsee anti bioottien 
liikakäyttöä
EU:ssa valmisteilla ollut eläinlääkeasetus on hyväksytty. 
Asetuksella säädellään eläinlääkkeen koko elinkaarta, 
eläinlääketoimijoiden valvontaa ja lääkkeiden käyttöä 
eläimille. Asetus tullee voimaan loppuvuodesta 2018.

Asetuksella luodaan ensimmäistä kertaa yhteiset 
säännöt eläimille tarkoitettujen mikrobilääkkeiden käy-
tölle. Bakteerien ja muiden mikrobien muuttuminen vas-
tustuskykyisiksi lääkkeille on yksi vakavimmista kansan-
terveyden uhkista koko maailmassa. Mikrobilääkkeitä 
ovat esimerkiksi antibiootit. Näillä lääkkeillä hoidetaan 
muun muassa bakteeri-, virus- ja sieni-infektioita. Rajoi-
tuksilla pyritään estämään puutteellisen hygienian ja 
puutteellisten eläintenpitokäytäntöjen paikkaamista lää-
kinnällä.

OIkeustieteellisten tiedekuntien pääsykokeisiin osallistui reilu 4 000 
hakijaa. Suosituin hakukohde oli Helsingin yliopisto. Yhteensä uusia 
opiskelijoita hyväksyttiin 529 hakijaa.4 090

Lisää apteekkeja
Hallitus esittää lääkelakiin muutoksia, joilla tuettaisiin 
apteekkipalveluiden ja lääkkeiden saatavuutta. Muutos-
ten myötä lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus 
Fimean mahdollisuuksia uusien apteekkien perustami-
seen laajennettaisiin, jotta apteekkien määrää voitai-
siin lisätä nykyisestä. Fimea voisi päättää muun muassa 
apteekin perustamisesta sosiaali- ja terveydenhuollon 
toimintayksikön yhteyteen.

 Lakimiesuutiset 5/2018 | 27



teksti KARIN CEDERLÖF | kuvitus ISTOCK

Etelän lämpöön 
– SAKKE valloittaa 
Tallinnan!
Valtakunnallinen oikkaritapahtuma 
järjestetään tänä vuonna Tallinnassa.

28 | Lakimiesuutiset 5/2018



V
altakunnallinen oikkaritapah-

tuma on järjestetty joka toi-

nen vuosi vuodesta 1994 lähtien. 

SAKKE on tähän saakka järjes-

tetty jollain sellaisella suomalaisella paik-

kakunnalla, jossa ei ole oikeustieteellistä 

yksikköä. Tänä vuonna tehdään historiaa, 

kun SAKKE suuntaa ensimmäistä kertaa 

Suomen ulkopuolelle, kauniiseen Tallin-

naan.

SAKKEssa noin 250 oikkaria viettävät 

yhdessä hauskan viikonlopun perjantaista 

sunnuntaihin 16.–18.11. Perjantaina lähde-

tään aamupäivän laivalla Tallinnaan. Päi-

vään kuuluu asiaohjelmaa ja illalla kaupun-

kikierros. SAKKE huipentuu lauantai-illalla 

järjestettävään iltajuhlaan, jossa juhlitaan 

keskiajan tunnelmissa. Sunnuntaina on 

luvassa toisenlainen huipennus: perintei-

nen sillis järjestetään hieman uudella kon-

septilla kosteassa ympäristössä.

Jokainen ainejärjestö hoitaa lipunmyyn-

nin viikosta 40 alkaen. Lippu maksaa 159 

euroa. Hinta sisältää matkat, majoituksen 

sekä kaiken ohjelman ja ohjelmaan mer-

kityt ruokailut. SAKKEn lippuja on monena 

vuotena jonotettu tuntikaupalla, joten 

varaudu nopeaan toimintaan, jos haluat 

varmistaa oman lippusi!

Lisää infoa tapahtumasta löydät Face-

bookista ja Lakimiesliiton nettisivuilta. 

Nähdään SAKKEssa!

• Mitä? SAKKE 2018

• Milloin? 16.11.-18.11.

• Missä? Tallinnassa

• Hinta? 159 e

FAKTA

SAKKE huipentuu 
lauantai-illalla 
järjestettävään 

iltajuhlaan, jossa 
juhlitaan keskiajan 

tunnelmissa.
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PÄIVI HAUTAMÄKI

JANNE JUNTTILA

ANNI LINKO

KATI SAARIO

ARI MÖLSÄ

Tule mukaan esimies-coachingiin
1.10-11.12.2018, Lakimiesliiton Ylähuone, Uudenmaankatu 4–6 B, Helsinki

Valmennus toteutetaan kuuden tapaamisen sarjana business coaching -prosessina,  
jossa kysymysten ja keskustelun avulla pyritään selkeyttämään osallistujan tavoitteita  
nykyiseen tai tulevaan esimiestyön liittyen ja löytämään kestäviä keinoja niiden saavutta - 
miseen osallistujan omien oivallusten ja osaamisen kautta. Business Coaching -ryhmässä  
saat konkreettista tukea esimiestyöhösi ja opit positiivista ja coachaavaa vuorovaikutus - 
taitoa tiimin johtamiseen ja itsesi johtamiseen. Saat myös loistavan vertaisryhmän, jolta  
saat uudenlaisia näkökulmia luottamuksellisissa ryhmäkeskusteluissa.

Valmentajana toimii Business Coach: VT, CBC Päivi Hautamäki. Hän on tehnyt pitkän johtaja - 
uran kansainvälisten pörssiyritysten lakiasiain- ja compliance-johtajana toimien kansainvälisten  
tiimien esimiehenä ja konsernien johtoryhmän jäsenenä.

Koulutuksen hinta on 620 euroa. 

Tapaamiset järjestetään
• Ma 1.10. klo 15.30–17.00
• Ma 15.10. klo 15.30–17.00
• Ti 30.10. klo 15.30–17.00
• Ma 12.11. klo 15.30–17.00
• Ma 26.11. klo 15.30–17.00
• Ti 11.12. klo 15.30–17.00

Urakoulutus: Legal Design 
Junttila&Linko: Kipupisteitä ja ratkaisuja

6.9.2018 klo 17–19, Lakimiesliiton Ylähuone, Uudenmaankatu 4–6 B, Helsinki

Junttila&Linko toteutti keväällä viiden lakitoimiston kanssa Legal Design -työpajojen sarjan,  
jossa kartoitettiin lakipalvelujen kipupisteitä asiakaslähtöisesti. Junttila&Linko summaavat nyt 
ensimmäistä kertaa käytännönläheisen tutkimuksen havaintoja, minkä jälkeen pääsee osallistu-
maan ripeätahtiseen aivoriiheen! Janne Junttila ja Anni Linko ovat media- ja markkinointialan 
ammattilaisia, jotka kehittävät palvelumuotoilun työkaluja vaativille asiantuntija-aloille.

Urakoulutus: Johtaja tai asiantuntija –  
aktivoidu ja vaikuta LinkedInissa

11.9.2018 klo 16.30-19.30, Lakimiesliiton Ylähuone, Uudenmaankatu 4-6 B, Helsinki

Tulevaisuuden bisnes tehdään verkostoissa. LinkedIn on johtajien ja urasuuntautuneiden asian-
tuntijoiden 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 tarvitset oman läppärin ja laturin. 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.

Ilmoittaudu viimeistään 7.9.2018 mennessä.

Helsinki 
1.10.–11.12.

Helsinki 
6.9.2018

Helsinki 
11.9.2018

Kouluttajina

Katso webinaarien 
nauhoitteita:

www.lakimiesliitto.fi  Palvelut – Koulutukset ja 
webinaarit  

Webinaarien katsominen vaatii kirjautumisen 
jäsensivuille.

30 | Lakimiesuutiset 5/2018



MAKSUTON LIITON JÄSENILLE
LAADUKASTA URAKOULUTUSTA JO YLI 10 VUOTTA

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

Ota yhteyttä  
lakimiesrekrytointi@lakimiesliitto.fi

Lakimiesrekrytointi on Suomen 
Lakimies liiton maksuton työnvälityspalvelu.

ETSITKÖ
lakimiestä,
oikeustieteen 
opiskelijaa tai
toimistolle jatkajaa

LakimiesRekrytointi

Varaamme mahdollisuuden muutoksiin.
Katso lisätiedot www.lakimiesliitto.fi

Hae mukaan Lakimiesliiton  
opiskelijamentorointiohjelmaan 

Mentorointi on kahden henkilön välinen luottamuksellinen ohjaus-
prosessi, jossa kokeneempi kollega eli mentor ja työiältään nuo-
rempi mentoroitava eli aktor tapaavat sopiminaan aikoina säännöl-
lisesti vuoden kestävässä ohjelmassa. Aktor voi tapaamisissa pohtia 
ja esitellä opintoihinsa, työhönsä ja uraansa liittyviä kysymyksiä, 
mentorin tehtävänä on kommentoida, kysellä, haastaa ja kannus-
taa. Lakimiesliiton ohjelmassa mentoreina toimivat jo työelämässä 
olevat juristit. Mentoreiden taustat ja työnkuvat ovat monipuolisia.

Vuosittain järjestettävä ohjelma alkaa kick-off-tapaamisella, jossa 
perehdytetään mentorointiin ja tehdään mentorointisuunnitelma 
tulevalle vuodelle. Tämän jälkeen parit tapaavat noin kuukauden 
välein vuoden loppuun asti. Ohjelma koostuu mentorin ja aktorin 
keskenään sopimista paritapaamisista sekä Lakimiesliiton järjestä-
mistä kick-off-, puolimatka- ja päättäjäistilaisuuksista.

Opiskelijoiden mentorointiohjelman kick-off-tilaisuudet järjestetään 
26.9. sekä 3.10. ja haku ohjelmaan jatkuu 26.8. asti. 

Hakuohjeet löydät Lakimiesliiton nettisivuilta. 

Ilmoittautuminen:

Urakoulutus:  
Haastattelut hallintaan  

4.10.2018 klo 17.00–20.00, Lakimiesliiton Ylähuone,  
Uudenmaankatu 4–6 B, Helsinki

Toimittaja soittaa ja pyytää haastattelua. Mitä teen? Juristi on 
asiantuntija-ammatissa. Jokaisen juristin on syytä varautua siihen, 
että häneltä pyydetään joskus, ehkä useinkin, myös tv-haastatte-
lua. Haastattelun pelisäännöt – kuka vie ja kuka vikisee? Turvallinen 
polku; sudenkuopat. Esimerkkejä eetteristä.

Luennoitsija: Yle Uutisten oikeustoimittaja Ari Mölsä, VT, YTM, Pro-
fessor of Practice (työelämäprofessori), Turun yliopiston oikeustie-
teellinen tiedekunta.

Ilmoittautumiset 30.9.2018 mennessä.

Helsinki 
4.10.2018

 Lakimiesuutiset 5/2018 | 31



Uudet jäsenet 
valiokuntiin nimetty
Lakimiesliiton hallitus nimitti kesäkuussa uusia jäseniä julkisen sektorin-, 

jäsenpalvelu-, oikeuspoliittiseen-, tulevaisuus- ja yksityissektorin  
valiokuntiin sekä Lakimiesuutisten toimitusneuvostoon.

V aliokuntapaikat olivat haettavina kevään aikana, ja 
haku herätti runsasta kiinnostusta. Uudet valiokun-
nat ja Lakimiesuutisten toimitusneuvosto aloittivat 

toimikautensa 1.7.2018. 
– Valiokuntien kokoonpanojen on tärkeää olla tasapainossa 

koko liiton jäsenrakenteen kanssa jäsenten iän, sukupuolen, 
lakimiestehtävien, koulutustason ja alueellisen jakautuman 

osalta. Jokaisessa valiokunnassa tulee olla osaamiseltaan ja 
kokemukseltaan monipuolinen juristiedustus, toteaa Laki-
miesliiton hallituksen puheenjohtaja Antero Rytkölä.

– Liiton toiminnan ytimessä ovat kymmenet luottamus-
tehtävissä toimivat. On todella hienoa, miten lakimiehet 
ovat valmiita antamaan panoksensa yhteisten tavoitteiden 
hyväksi.

Julkisen sektorin valiokunta:

Pekka Liesivuori, puheenjohtaja
Aho Sari, varajäsen Mäenpää Pia
Haukilahti Heli-Anna, varajäsen 
ilmoitetaan myöhemmin
Judström Marja-Liisa, varajäsen 
ilmoitetaan myöhemmin
Pelkonen Jyrki, varajäsen Pakanen Kari     
Rintamo Sara (Lars Lindemanin 
varajäseneksi)
Valjakka Marika, varajäsen Ranta Ari
Valkola Kari, varajäsen ilmoitetaan 
myöhemmin                                        
Opiskelijajäsen:

Yli-Hemminki Esko, varajäsen 
Poikela Laura-Maria

Yksityissektorin valiokunta: 

Katriina Vierula, puheenjohtaja
Björkberg Elli
Leskinen Marianne
Melkko Merja
Nahkala Lotta
Nykänen Otso
Ruohola Hannu
Snell Petteri

Opiskelijajäsen:

Panula Pia-Maria

Oikeuspoliittinen valiokunta:

Paula Virrankoski, puheenjohtaja
Haavisto Jukka
Mäki-Kahra Kreetta
Niskasaari Mirva
Salmi Maija
Terämaa Jyri
Opiskelijajäsen: 

Ahsanullah Tarik

Jäsenpalveluvaliokunta:

Anna Pitkänen, puheenjohtaja
Hanski-Pitkäkoski Ritva
Jokinen Erik
Nykänen Sari
Petriotis Maija
Säteri Johanna
Opiskelijajäsen:

Aronen Sara

Tulevaisuusvaliokunta: 

Antti Sorjonen, puheenjohtaja
Ervasti Kaijus

Halila Leena
Hyvärinen Jarmo
Ihalainen Anne
Pääkkönen Virpi
Simonen Kristiina
Opiskelijajäsenet:

Ahoranta Ella
Engblom Pauli
Ruolahti Iiro

Lakimiesuutisten 

toimitusneuvosto:

Tuula Linna, puheenjohtaja
Ajo Pentti 
Helminen Johanna
Janas Pirkko
Kurki Tiina-Leena
Kurronen Johanna
Majanen Maria
Raikas Terhi 
Spring Petra
Tiainen Anneli
Opiskelijajäsenet:

Kontiainen Taneli
Partanen Matias
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R E I N B O T H

Toisen henki kultaisempi?
MIKSI RUOTSISSA PALJASTUU niin paljon enem

män oikeusmurhia kuin Suomessa? Tätä ihmettelee  

toukokuussa tohtoriksi väitellyt asianajaja Markku 

Fredman.

”Onko meillä niin paljon parempi järjestelmä, ettei 

meillä tapahdu oikeusmurhia? Vai onko kyse siitä, että 

meillä ei ole keinoja, joilla mahdolliset oikeusmurhat 

saadaan paljastettua? Minulla ei ole vastausta, mutta 

ero on silmiinpistävä”, Fredman sanoi, kun haastattelin 

häntä Helsingin Sanomiin (HS 20.5.2018).

Karmaisevana esimerkkinä oikeusmurhasta ja puo

lustuksen epäonnistumisesta Fredman mainitsi ruot

salaisen Thomas Quickin tapauksen. Quick tuomittiin 

oman tunnustuksensa perusteella kahdeksasta mur

hasta. Ruotsin korkein oikeus purki tuomiot sen jälkeen 

kun paljastui, ettei Quick ole tehnyt niitä.

Fredmanin kysymys on kiinnostava. Yhtä kiinnos

tavaa on pohdinta siitä, jääkö Suomessa tutkimatta 

törkeitä rikoksia. Kaikki viittaa siihen, että kyllä jää.

Helmikuussa ItäSuomen hovioikeus piti voimassa 

kontiolahtelaiselle sarjahukuttajalle tuomitun neljän

toista ja puolen vuoden vankeustuomion. Hänet  

tuomittiin muun muassa kahdesta taposta, kolmesta 

tapon yrityksestä, heitteillepanosta ja törkeästä kuo

lemantuottamuksesta.

Vuosina 2007–2014 miehen kotitilalla ja mökillä  

kuoli ryyppäjäisten yhteydessä epäselvissä olosuhteissa 

yhteensä ainakin seitsemän ihmistä. Vähintään kym

menkunta muuta oli hengenvaarassa.

Tutkinta aloitettiin vasta kesällä 2015. Silloin tutkin

nan aloittamiseen vaikutti tapausten samankaltaisuus. 

Miehen ympärillä kerta kaikkiaan hukkui epäilyttävän 

paljon ihmisiä.

Suomen Kuvalehti kertoi maaliskuussa 2017, että 

paikallinen poliisi oli kyllä kiinnittänyt huomiota kontio

lahtelaismieheen. Silti hän sai jatkaa vuosikausia ilman, 

että epäselviä kuolemantapauksia olisi alettu tosissaan 

tutkia.

Tapaus tuo mieleen Kivinokan murhat Helsingissä. 

1980luvulla Kivinokan siirtolapuutarhassa kuoli  

muutaman vuoden sisällä neljä miestä kolmessa eri 

tuli palossa.

Murhat alkoivat selvitä vasta, kun tekijä alkoi itse 

kertoa niistä poliisille ollessaan vangittuna vaimonsa 

surmasta. Vaimo oli itse asiassa miehen ensimmäinen 

uhri. Tutkinta vaimon kuolemasta alkoi, kun yksi paris

kunnan lapsista kävi aikuistuttuaan kertomassa polii

sille, että isä surmasi äidin.

Sarjahukuttajan ja Kivinokan tapauksissa silmiinpis

tävää on uhrien samankaltaisuus: uhrit olivat vaikeasti 

päihdeongelmaisia.

Tapausten yhtäläisyydet herättävät kysymyksiä.

Miksi poliisi ei aloittanut tutkintaa, kun samassa pai

kassa kuoli samalla kaavalla epäselvissä oloissa useita 

ihmisiä? Vaikuttiko siihen uhrien henkilöllisyys? Tutki

taanko syrjäytyneiden ja päihdeongelmaisten epäsel

vät kuolemat yhtä tehokkaasti kuin normikansalaisten? 

Onko joidenkin henki arvokkaampi kuin toisten?

Kuinka monta kontiolahtea ja kivinokkaa on jäänyt 

tutkimatta?

Onko joidenkin henki  
arvokkaampi kuin toisten?
SUSANNA REINBOTH, susanna.reinboth@hs.fi
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Tekoälytutkimus 
etsii hämärtyneitä 

lain rajoja
Kenelle kuuluu uutisrobotin kirjoittaman jutun tekijänoikeus?  
Taina Pihlajarinne tutkijaryhmineen selvittää tekoälykentän  

oikeudellisia kysymyksiä.

J
ournalismi on hyvä teema aloit-
taa tekoälytutkimus. Se on konk-
reettinen alue, jossa on jo pal-
jon esimerkkejä automatisaation 
käytöstä ja sen tuomista hyödyistä 

käytännön työhön. Siihen liittyy mie-
lenkiintoisia tutkimuskysymyksiä, ja 
siinä yhdistyvät tekoälyyn liittyvät ylei-
set oikeudelliset haasteet ja eri tieteen-
alat, selittää Taina Pihlajarinne.

Yksinkertaistetusti Pihlajarinteen 
kiinnostus kohdistuu siihen, mitä voi 
seurata, kun uutisrobotti kirjoittaa toi-
mituksessa juttuja esimerkiksi vaali- tai 
urheilutuloksista saamastaan datamas-
sasta ja ne julkaistaan lukijoiden luet-
tavaksi muun uutisvirran mukana. 
Kenelle kuuluvat uutisrobotin kirjoit-
tamien juttujen tekijänoikeudet? Voiko 
jollain olla tarvittavaan dataan yksinoi-
keus, ja kuinka toimitaan mahdollisissa 
vahingonkorvaustapauksissa?

– Luova ihminen tarvitsee taloudelli-
sen kannustimen ja moraalisen oikeuden 
tuottamaansa teokseen, jota tekijänoi-
keus suojaa. Asetelma muuttuu radikaa-
listi, jos teos onkin tekoälyn tuottama. 
Silloin pitää miettiä, tarvitseeko suo-
jaa toimittaja, joka syöttää sovellukselle 
ohjeita, algoritmin tekijä, vai tarvitseeko 
kukaan, pohtii Pihlajarinne.

Pitkään  
digitalisaation parissa
Helsingin yliopiston tekijänoikeuden 
professorina työskentelevä Taina Pih-
lajarinne kiinnostui immateriaalioi-
keuksien ja digitalisaation suhteesta jo 
jatko-opintojensa alussa vuonna 2002, 
kun digitalisaatio oli jo päässyt alkuun. 

Hän aloitti tutkimuksensa domain-
nimistä eli verkkotunnuksista työn 
ohella, kunnes siirtyi vuonna 2005 töi-
hin yliopistolle. Samasta aiheesta val-

mistui vuoden 2010 vaihteessa väitös-
kirja.

– Väittelyn jälkeen jatkoin yliopis-
ton KATTI-tutkimusyksikössä, ja siellä 
oli hyvä meininki. Silloinen johtaja ja 
nykyinen tiedekunnan dekaani kan-
nusti aloittamaan projekteja ja hake-
maan niille rahoitusta. Tutkimuspro-
jektien saaminen oli tärkeää.

Pihlajarinne kiittelee myös nuorta 
työryhmäänsä, johon kuuluvat apu-
laisprofessorit Katri Havu ja Riikka 

Koulu, tutkijatohtorit Anette Alen-

Savikko ja Juha Vesala sekä tutkimus-
avustaja Tone Knapstad. Kiinnostus 
uusimman tutkimuksen kohteeksi vali-
koituneeseen tekoälyteemaan oli tutki-
jaryhmän yhteinen. 

”Tekoälyjournalismin oikeudelli-
set haasteet” -nimellä kulkeva hanke 
alkoi toukokuussa työpajaesittelyillä ja 
jatkuu seuraavat kaksi vuotta. Rahoit-

teksti PÄIVI MAANIITTY | kuvat ISTOCK, JANI SÖDERLUND
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tajana toimii Helsingin Sanomain Säätiö 
215 000 euron apurahalla.

Monialaista tutkimusta
Hankkeen tarkoituksena on Pihlajarin-
teen sanoin luoda tekoälyn oikeudellista 
pohjaa. Mukana on tekijänoikeutta, mutta 
myös kilpailuoikeudellisia ja vahingon-
korvausoikeudellisia kysymyksiä. Lisäksi 
hanke yhdistää mediatutkimusta, journa-
lismin tutkimusta ja tietojenkäsittelytie-
dettä oikeustieteeseen.

– Emme pyri oikeustieteen sisäiseen 
pohdintaan vaan monitieteelliseen vuoro-
puheluun. Se on ainoa tapa tehdä tätä tutki-
musta. Sidomme oikeudellisen tarkastelun 
tekniseen ja taloudelliseen ympäristöön, 
arvioimme eri intressejä ja selvitämme, 
millaisia ratkaisuehdotuksia on tehty. Sen 
pohjalta pyrimme löytämään omia ratkai-
suehdotuksiamme, Pihlajarinne sanoo.

Kahdessa vuodessa ei tule kokonaan 
valmista, mutta toivomuksena on, että 
kysymysten asettelussa päästäisiin askel 
eteenpäin.

Rutiinityöt roboteille
Suomalaisissa mediataloissa uutisrobot-
teja on jo kokeiltu ja niitä kehitetään edel-
leen. Esimerkiksi Valtteri-uutisrobotiksi 
nimetty tekoälysovellus kirjoitti vuoden 
2017 kuntavaaleissa juttuja vaalituloksista. 
Paranneltua versiota on tarkoitus kokeilla 
rikosuutisoinnissa. Valtterin on kehittänyt 
tohtorikoulutettavana työskentelevä Leo 

Leppänen Helsingin yliopiston tietojen-
käsittelytieteiden osastolta. Myös maail-
malla on vastaavia.

– Ainakin uutistoimisto Reutersilla on 
myös tekoälysovellus. Sovellusten avulla 
ei pyritä tuottamaan pitkiä juttuja, mutta 
ne kehittyvät koko ajan. Nykyisellään ne 
voivat kirjoittaa lyhyitä vaali- ja urheilu-
uutisia tai maanjäristystiedotteita annetun 
faktan pohjalta. Toimittaja opettaa sovel-
lukselle, mitkä asiat ovat kiinnostavia, ja se 
koostaa jutun ohjeiden perusteella. Robo-
tit pystyvät kuitenkin sen verran omaperäi-
siin tuotoksiin, että aika monessa teoskyn-
nys ylittyy, toteaa Pihlajarinne.

Käytännössä uutisrobotit korvaavat 
toimittajien tekemää työtä. Niiden hyö-

tynä on, että niiden avulla voidaan mah-
dollisesti suunnata toimittajien työpa-
nosta vaativimpiin töihin. Tavoitteena 
on entistä laadukkaampi ja monimuo-
toisempi journalismi ja enemmän uutisia.

Pihlajarinne löytää vertauskohdan 
musiikin tuottamisesta.

– Jo nyt on sovelluksia, joissa algorit-
mille annetaan vaikka sata Beatlesin kap-
paletta ja pyydetään sitä säveltämään nii-
den pohjalta tietyn tyylilajin musiikkia. 
Mikä on alkuperäisten teosten asema täl-
laisessa tapauksessa? Onko kyseessä jokin 
tekijänoikeudellinen loukkaus?

– Se olisi seuraava kiinnostava teema 
tutkia. Voitaisiin miettiä, millaisilla yhtei-
sillä ratkaisukeinoilla tällaisia ongelma-
kimppuja pystytään ratkaisemaan, ja miten 
paljon eri tilanteet eroavat toisistaan.

”Robotit 
pystyvät sen 
verran oma
peräisiin 
tuotoksiin, 
että aika 
monessa 
teoskynnys 
ylittyy.”
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”Asetelma 
muuttuu 
radikaalisti, 
jos teos 
onkin 
tekoälyn 
tuottama.”

Pois laastariratkaisuista
Pihlajarinteen mukaan Suomessa ollaan 
tekoälyyn liittyvien kysymysten selvittä-
misessä ennemmin etunenässä kuin jälki-
junassa, jos verrataan muuhun maailmaan.

– Olemme hyvässä tilanteessa, mutta 
asioihin täytyy vielä kovasti panostaa. 
Kiinnostus on ollut suurta, joten täy-
tyy olla positiivinen. Toivon, että tämä 
tutkimus olisi vasta alkua, sillä tutkitta-
vaa on paljon. Olemme tehneet esimer-
kiksi Lapin yliopiston Rosa Ballardinin 
kanssa paljon yhteistyötä. Meitä kiinnos-
tavat samanlaiset asiat.

Kysymykseen siitä, voiko laki koskaan 
pysyä digitalisoitumisen perässä, hän vas-
taa seuraavasti:

– Kyllä se mahdollista on mutta haas-
teellista. Tekijänoikeusjärjestelmässä 
ongelmana on, että on pyritty tekemään 
kasuistisia säännöksiä ja laastariratkai-
suja monimutkaisiin tilanteisiin, eivätkä 
ne kestä kovin hyvin aikaa.

– On luonnollista, että sääntely on vähän 
jäljessä, mutta valitettavasti tuntuu, että 
siinä mennään osin väärään suuntaan. 
EU:ssa suuntaus on se, että kasuistisia 
säännöksiä lisätään. Ei pitäisi hätäillä vaan 
katsoa rauhassa, mihin mennään. Laastari-
ratkaisujen sijaan pitäisi pyrkiä abstraktiin 
sääntelyyn ja hakea yleisiä ohjeita.

TEKOÄLY- 
JOURNALISMIN 
OIKEUDELLISET 
HAASTEET

• Kaksivuotinen hanke, 
jossa tarkastellaan, 
millaisia haasteita 
tekoälyjournalismi luo 
oikeudelliselle sääntelylle.

• Hankkeessa selvitetään, 
kuinka tekijänoikeudellista 
sääntelyä tulisi arvioida 
uudelleen ja millaisilla 
oikeudellisilla keinoilla 
markkinoiden toimivuus 
voidaan varmistaa 
uutistuotannossa. 
Lisäksi tarkastellaan 
vahingon korvaamiseen 
liittyviä kysymyksiä 
tekoälyjournalismissa.

• Rahoittajana toimii 
Helsingin Sanomain 
Säätiö, joka on myöntänyt 
hankkeelle 215 000 euron 
apurahan.

• Hanketta johtaa 
tekijänoikeuden professori 
Taina Pihlajarinne.

FAKTALuotettavuus puntarissa
Haasteita tuo tekniikan nopea kehitty-
minen, mutta myös se, että tekijänoikeus 
koskettaa monia ihmisiä, joiden pitäisi 
pystyä ymmärtämään monimutkaisiksi 
muotoutuneita säännöksiä.

– Monet asiat ovat tekijänoikeusjuris-
tillekin vaikeita tulkita, saati sitten niihin 
perehtymättömälle tai tavalliselle kansa-
laiselle. Se on huono juttu. Jos laki ei pysy 
tekniikan kehityksen tahdissa, siitä seu-
raa, että säännökset johtavat sattuman-
varaisiin päätöksiin.

Pihlajarinne veikkaa, että aikaa myö-
den uutisrobotit alkavat pystyä yhä luo-
vemman ilmaisun tuottamiseen, ja niiden 
tekemät jutut alkavat muistuttaa enem-
män ihmisen kirjoittamaa tekstiä. Datan 
läpinäkyvyyden turvaaminen ja juttu-
jen merkitseminen tekoälyn tuottamiksi 
ovat tärkeitä. Robotttijournalismiin liit-
tyy myös kiinnostavia kulttuurisia kysy-
myksiä.

– On luonnollista, että maissa, joissa on 
totuttu luottamaan journalismiin, lukijat 
kokevat robotin kirjoittamat jutut ehkä 
tavallista epäluotettavammiksi. Mutta voi 
olla, että maissa, joissa ei perinteisesti luo-
teta journalismiin, ne koetaankin ihmi-
sen kirjoittamia uutisia luotettavammiksi, 
hän pohtii. 



LAKIMIESLIITTO PALVELEE

teksti LAKIMIESLIITTO | kuvat ISTOCKPHOTO

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

Mitä hyötyä liittoon  
kuulumisesta on?

Mistä jäsenmaksu 

koostuu ja  
mitä sillä saa?
Lakimiesliiton jäsenmaksu vuodelle 2018 on 

353 euroa. Summa sisältää Lakimiesten työttö-

myyskassan jäsenmaksun. On myös mahdollista  

olla Lakimiesliiton jäsen kuulumatta Lakimies ten  

työttömyyskassaan. Mitä jäsenmaksulla sitten  

saa? Sillä saa turvaa työelämässä, tukea ura-

kehityksessä, tilaisuuksia verkostoitumiseen sekä 

lukemattomia kursseja, etuja ja alennuksia.

Hyviä vakuutuksia

Liiton jäsen saa etuja Fenniasta. Koti- ja auto-

vakuutuksissa alennukset ovat 20–30 %, ja alen-

nukset ovat jatkuvia. Liitto tarjoaa jäsenilleen myös 

ammatillisen oikeusturvavakuutuksen  mahdollisia 

työ- tai virkasuhderiitoja varten. 

– Lakimiesliiton jäsenille oikeusturvavakuutuksen 

vakuutusmäärä on 20 000 euroa yleisen 8 500 euron 

sijaan, ja kyseinen vakuutus korvaa sekä omia että 

vastapuolen kuluja, sanoo jäsenpalveluyksikön johtaja 

Tommi Rainerma.

Työelämän  
vahva  vaikuttaja
Lakimiesliitto on vahvasti mukana lakimiesten työelämän kehittämisessä. Liitto neuvottelee työ- ja virkaehtosopimuksista akavalaisten neuvottelu-järjestöjen kautta. Yrittäjien ja ammatinharjoitta-jien työolojen ja aseman parantamiseksi liitto tekee yhteistyötä akavalaisten liittojen kanssa.  Lakimiesliitto auttaa myös henkilökohtaisesti työelämän eri tilanteissa. Työ- ja virkasuhde-neuvonnan puoleen voi aina kääntyä, oli kyse  sitten työsopimusneuvotteluista, palkkakeskus-telusparrauksesta, työsuhteen ongelmatilanteista, työpaikan vaihtamisesta tai palvelussuhteen päät-tämisestä.
– Työhöni kuuluu jäsenten neuvominen työ-oikeudellisissa kysymyksissä puhelimitse, sähkö-postitse ja henkilökohtaisesti. Tarvittaessa osal-listun neuvotteluihin ja kuulemistilaisuuksiin. Neuvonnan laajuus lähtee aina jäsenen tarpeista ja toiveista, kertoo Lakimiesliiton työsuhde-neuvoja, lakimies Moa Fanta.

Lakimiesliiton arvot
 

Lakimiesliiton arvot ovat 
oikeudenmukaisuus, jäsenkeskeisyys, 

yhtenäisyys ja ammattitaito.  

– Lakimiesliitto on kaikkien juristien yhteinen järjestö, 
ja haluamme toiminnassamme korostaa lakimieskunnan 
yhteisöllisyyttä. Lakimiesliitto on jäsentä varten, ja jäsen 

on toimintamme perusta. Laadukas työelämä kaikille 
lakimiehille on tavoitteemme, sanoo Tommi Rainerma.

www.lakimiesliitto.fi/palvelut-j
a-edut
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HYÖDYNNÄ 
LAKIMIESLIITON 
JÄSENEDUT

Etuja kotitalouksien vakuutuksiin

Lakimiesliiton jäsenet saavat Fenniasta etuja kodin  
ja auton vakuutuksiin. Jatkuvan alennuksen lisäksi koti
vakuutuksessa mm. ehdollinen omavastuu sekä laajen
nettu oikeusturvavakuutus (korvaa myös vasta puolen 
kulut sekä korotettu vakuutusmäärä). Autoon mm.  
Premiumkasko Laajan Fenniakaskon hinnalla. 

Lakimiesliiton jäsenille Suomen  
edullisin henkivakuutus

Lakimiesliiton jäsenenä sinulla on mahdollisuus ostaa 
ylivoimaisesti Suomen edullisin henkivakuutus, Kalevan 
myöntämä Ryhmäsampo Primus. Saat Ryhmäsampo 
Primus henki ja tapaturmavakuutuksen jopa 60 % 
normaalihintaisia edullisemmin. Primushenkivakuutus 
on tutkitusti Suomen edullisin (Vakuutus ja rahoitus
neuvonta FINEn hintavertailu 9/2016).

Pankkietuja vastavalmistuneille

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

Yrittäjille edullinen varallisuusvakuutus 
sekä yrityksen sairauskuluvakuutus 

Lakimiesliiton asianajotoimintaa harjoittavat jäsenet 
voivat hankkia erittäin edullisen varallisuusvastuu
vakuutuksen Fenniasta. Lisätietoja ja hinnat löydät 
Lakimiesliiton verkkosivuilta. 

Lisäksi yrittäjäjäsenillä on mahdollisuus ottaa  
yrityksen sairauskuluvakuutus ryhmävakuutuksena.  
Se täydentää työterveyshuoltoa ja on osa työntekijöi
den hyvinvoinnista huolehtimista. Sairauskuluvakuutus 
on hyvä työntekijöiden sitouttamis ja motivointikeino 
sekä uusia työntekijöitä palkattaessa rekrytointivaltti. 
Vakuutus myönnetään ilman terveysselvitystä.

Lisätietoja www.lakimiesliitto.fi

LIITTO PALVELEE

Verkostoituminen 
kannattaa
Lakimiesliitto järjestää vuosittain eri puolilla  
Suomea kymmeniä tapahtumia. Erityisesti 
lakimies illat ja kesätapahtumat ovat olleet  
suosittuja.

Suurtapahtuma Lakimiespäivä järjestetään 
joka toinen vuosi. Syksyllä 2017 järjestettiin  
myös ensimmäinen Kysy Lakimieheltä päivä,  
jolloin lakimiehet jalkautuivat kaduille neuvo  
maan kansalaisia oikeudellisissa kysymyksissä.

Tapahtumiin osallistuminen on oiva keino  
verkostoitua. Liiton jäsenenä voi myös hakea 
apu rahoja, stipendejä ja lomamökkejä.

Urakehityksen 
 edistäminen 
Lakimiesliiton mentorointiohjelmissa on nykyisin 
mukana noin 200 juristia ja oikeustieteen opis
kelijaa. Mentorointi kehittää osallistujien itsetun
temusta ja antaa rohkeutta sekä välineitä päästä 
uralla eteenpäin. Opiskelijamentorointiohjelma 
käynnistyy syyslukukauden alussa, ja juristi
mentorointiohjelmaan haku on marraskuussa. 

Lakimiesliitto järjestää vuosittain jäsenille 
maksuttomia urakoulutuksia, joiden oppeja voi 
hyödyntää työelämässä. Alma Talentin järjes
tämistä koulutuksista Lakimiesliiton jäsen saa 
 alennusta.

Liitolla on myös oma rekrytointifoorumi,  
Lakimiesrekrytointi, jonne vain jäsenet pääsevät. 
Siellä on vuosittain tarjolla yli 400 työpaikkaa 
vain liiton jäsenille. 
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teksti PETRA PIITULAINEN-RAMSAY

Teknologia toi 
muusikoille myös 
mahdollisuuksia

Valta siitä, kuka saa näkyä ja kuulua, on ollut 
musiikinjakelijoilla aina. Teknologisessa murroksessa 
ne ovat olleet etulyöntiasemassa olemassa olevan 

koneistonsa turvin. Nyt asetelma on muuttumassa, sillä 
myös musiikin tekijät alkavat päästä jyvälle teknologian 

mahdollisuuksista.

A
rtisti maksaa on vanha 
vitsi, joka suoratoistopal-
veluiden aikakaudella ei 
muusikoita juurikaan nau-

rata. Spotifyn kaltaisia suoratoistopal-
veluja pidettiin aikanaan vastauksena 
musiikin laittomalle kopioinnille ja 
lataamiselle. Ne ovatkin laillinen rat-
kaisu musiikin kuuntelijoille, mutta 
eivät helli musiikin tekijöitä.

Spotify kuohutti musiikkialaa vii-
meksi helmikuussa, kun musiikkialan 
etujärjestöjen tilaama tutkimus jul-
kaistiin. Tutkimuksesta kävi ilmi, että 
suoratoistopalvelujen käyttämässä pro 
rata -mallissa kuukausimaksua maksa-
vien käyttäjien rahat kohdentuvat pal-
velussa eniten kuuntelukertoja kerän-
neille artisteille eikä sen mukaan, mitä 
yksittäinen käyttäjä on oikeasti kuun-
nellut.

Spotifyn kritisoitu bisnesmalli on 
käytössä kaikilla muillakin isoilla toi-
mijoilla. Tilalle on tarjottu user centric  
-mallia, jossa premium-käyttäjien kuu-
kausimaksut kohdentuisivat käyttäjien 
todellisen kuuntelun mukaan. Suora-
toistopalveluissa tämä ei ole saanut 
vastakaikua. 

Kaikki muusikot eivät kuitenkaan 
halua jäädä voivottelemaan, vaan yrit-
tävät luovia järjestelmässä parhaansa 
mukaan. Alternative metal -yhtye 
Fear of Dominationin (FoD) solistit 
Saku Solin ja Sara Strömmer näke-
vät Spotifyn ja muut suoratoistopalve-
lut ainoas taan mahdollisuuksina, jotka 
tuovat musiikin lähelle ihmistä.

– Kaikki muuttuu ympärillä. Uusia 
teknologioita kehitetään nopeam-
massa tahdissa ja niistä myös tiedetään 
nopeam min kuin ennen. Sen sijaan, että 

uuden edessä ajateltaisiin, että tässä on 
mahdollisuus, alkaa nillittäminen, kun 
ei ole samanlaista kuin ennen, Solin 
moittii.

Solin ei myöskään ymmärrä muusi-
koiden valitusta siitä, että suoratoisto-
palvelut polkevat heidän oikeuksiaan. 

– Ehkä me olemme niin tyhmiä, että 
emme tajua. Tai olemme menestyneet 
oikealla tavalla, eikä siitä ole meille 
haittaa. Tai sitten toimintamme on niin 
pientä, että häviämämme luvut eivät 
ole merkitseviä, Solin jatkaa.

Solinin mukaan FoD:n kuuntelijalu-
vut Spotifyssa ovat puolessa vuodessa 
kolminkertaistuneet, mikä näkyy kor-
vauksissa samassa suhteessa.

Arvostus rahaksi
Tilanne ei ole kuitenkaan täysin ongel-
maton. Esimerkiksi nuorten musiikin 
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Lavalla vasemmalta lukien Fear of 
Dominationin laulaja Saku Solin, kitaristi 
Jan-Erik Kari ja basisti Lauri Ojanen.
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tilanne on hieman toinen kuin artis-
teille ja muusikoille, joille suoratoisto 
voi olla tärkeimpiä tulonlähteitä. Teos-
ton keräämistä korvauksista digitaalis-
ten palvelujen osuus on nopeasta kas-
vusta huolimatta pieni. Valtaosa rahasta 
tulee tv:stä, radiosta ja livekeikoista.

Suomalaiset kuluttajat ovat ottaneet 
digitaaliset palvelut nopeasti käyttöön, 
mutta musiikintekijöitä ja artisteja aja-
tellen kasvumahdollisuuksia on edel-
leen. Kysymys on kuitenkin uusien 
käyttäjien sijaan enemmän hinnoit-
telumalleista ja lisensiointiehdoista, 
jotka varmistavat reilut korvaukset 
tekijöille. 

Taustalla on myös poliittinen arvo-
kuilukeskustelu Youtuben ja Faceboo-
kin kaltaisten alustapalvelujen mak-
samista tekijänoikeuskorvauksista. 
Keskustelua käydään Euroopassa laa-
jemminkin. Suomessa Youtube on käy-
tetyin musiikkipalvelu, mutta se mak-
saa huomattavasti pienempiä rojalteja 
kuin esimerkiksi Spotify. 

Musiikin reilua kauppaa
Tällä hetkellä musiikkialaa puhuttavat 
moraaliset oikeudet eli metadata, joka 
kulkee teosten mukana. 

Suoratoisto- ja muissa digitaalisissa 
palveluissa jää Pekarin mukaan paljon 
rahaa tilittämättä, koska tiedot ovat 
puutteellisia. 

– Artistien kannalta tilanne on hyvä, 
mutta harmittavan useissa tapauksissa 
sieltä jää puuttumaan tiedot säveltä-
jistä, sanoittajista, sovittajista ja kus-
tantajista sekä studiomuusikoista. Se 
on heille iso ongelma. Tätä on maail-
manlaajuisestikin pyritty ratkomaan, 
Pekari kertoo.

Myös Muusikkojen liiton Pokkinen  
tunnistaa ongelman. Moraalisten 
oikeuksien merkitys korostuu tulevai-
suudessa entisestään. Vireillä onkin iso 
juridinen hanke, jotta kaikki palvelut 
saadaan pitämään huolta, että nimet 
löytyvät sieltä mistä pitää.

Yksi tulevaisuuden tekijänoikeudel-
lisista kysymyksistä saattaa Pokkisen 

Hypetys ja mystiikka. 
Menestymisen ydin on, miten 
tehdä omasta jutustaan niin 
kiinnostava, että ihmiset tulevat 
katsomaan yhä uudelleen.

kuuntelu on pitkälti Spotifyn ja You-
tuben varassa. Ne tuottavat Teosto-
korvauksia kappaleiden kirjoittajille, 
mutta  eivät monelle esittävälle taitei-
lijalle merkittävänä tulonlähteenä ole-
via Gramex-korvauksia. 

Muusikkojen liiton lakiasiainpääl-
likkö Lottaliina Pokkisen mukaan 

vireillä onkin hanke saada EU:n teki-
jänoikeusdirektiiviin luovuttamaton 
korvausoikeus myös nettivälittämi-
sestä, joka maksettaisiin Gramex-tyyp-
pisten järjestöjen kautta.

Teoston innovaatioasiantuntija 
Turo Pekari muistuttaa, että musiikin 
säveltäjille, sanoittajille ja kustantajille 
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Fear of Dominationin kitaristi Johannes Niemi.
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mukaan olla myös taiteellisten tuotta-
jien juridinen rooli, joka on korostu-
nut konemusiikin menestyksen myötä. 
Etujärjestöt lobbaavat myös kohtuulli-
sen korvauksen ja sitä koskevan lain-
säädännön puolesta. 

– Taiteilija- ja tekijäpuolen etujärjes-
töt ovat jo pitkään puhuneet sellaisen 
tekijänoikeussääntelyn puolesta, jossa 
lakiin kirjattaisiin työehtosopimista 
muistuttava mahdollisuus tarkastella 
tekijänoikeussopimuksia. Meillä on 
kuitenkin ollut suuria näkemyseroja 
käyttäjäpuolen kanssa. 

Yhtäältä mahdollisuuksia on enem-
män kuin ennen, toisaalta toimijoiden 
määrä pienenee. Musiikkibisneksen 
keskittyminen muutaman ison käsiin 
ei ole välttämättä hyvä asia. 

– Reilu kauppa -ajattelu olisi myös 
musiikkialalla järkevää. Mutta millä 
ne banaanien välittäjät ja myyjät saa-
daan maksamaan järkevämpää palkkaa 
banaaninviljelijöille, on tässä se kysymys. 
Tarvitaanko siihen lainsäädäntöä vai voi-
daanko tehdä kohtuullisempia keskinäi-
siä sopimuksia, Pokkinen pohtii.

Ura omiin käsiin
Musiikin lisenssibisneksessä on Peka-
rin mukaan tapahtunut viime vuosina 
melko isoja lainsäädäntömuutoksia, 
joiden myötä musiikintekijöillä on 
entistä suurempi vapaus hallinnoida 
lisenssejä itse. 

Avainlukuja  
musiikin korvauksista
Musiikin tekijöiden tekijänoikeusjärjestö Teosto maksoi musiikinteki-
jöille ja -kustantajille 53,6 miljoonaa euroa korvauksia musiikkinsa käy-
töstä vuonna 2017. Summasta 26,3 miljoonaa euroa maksettiin kotimai-
sille ja 27,3 miljoonaa euroa ulkomaisille musiikintekijöille ja -kustantajille. 
Korvauk sia maksettiin miljoona euroa enemmän edelliseen vuoteen ver-
rattuna.

Suurimpia musiikin käytön alueita viime vuonna olivat radio ja tv.  
Niiden osuus Teoston keräämistä korvauksista oli yli 50 prosenttia  
sisältäen radio- ja televisioyhtiöiden online-korvaukset.

Teosto keräsi online-korvauksia yhteensä 8,2 miljoonaa euroa.  
Korvausten kasvu oli pitkälti peräisin Spotifyn kaltaisista musiikki-
palveluista sekä video on demand -palveluista, kuten Netflix ja HBO.

Ulkomaan korvausten perusteella suomalainen musiikki soi eniten  
Saksassa ja Ruotsissa. Yhteensä ulkomailla esitetystä musiikista korvauk-
sia kertyi 3 miljoonaa euroa. 

Muusikoiden ja tuottajien tekijänoikeusjärjestö Gramex keräsi kor-
vauksia 23,9 miljoonaa euroa vuonna 2017. Kor vauksia maksettiin oikeu-
denhaltijoille yhteensä 15,5 miljoonaa euroa, josta 10,1 miljoonaa euroa 
kotimaisille asiakkaille ja 5,4 miljoonaa euroa ulkomaisille asiakkaille. 
Internetin ja tietoverkon osuus Gramexin tekijänoikeustuloista oli noin 2,6 
miljoonaa euroa.

Lähde: Teosto ja Gramex

2013 2014 2015 2016 2017

2,6

3,3

4,0

7,1

8,2 Online / Teosto
Pääosin videopalveluita, 
kuten Netflix, HBO, 
operaattoreita.

 Online / NMP
Pääosin musiikkipalveluita 
ja Youtube.

Tv-yhtiöiden maksuttomat 
online-palvelut eivät ole 
mukana luvuissa.

Online-alueen tuotot Suomessa

2017: 

8,2 
milj. euroa
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Sara Strömmer on Fear 
of Dominationin solisti.
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Perkussionisti Miikki Kunttu 
(vas.) ja koskentinsoittaja 
Lasse Raelahti.
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Pokkinen näkee musiikkibisneksen 
muutoksen konkreettisesti nenänsä 
edessä sopimuksissa, joita pyörittelee 
päivittäin. Tekijänoikeudellisessa mie-
lessä hänen työnsä palikoita ovat erityi-
sesti musiikin tekijän, esittävän taiteili-
jan ja taloudellisen tuottajan oikeudet. 

– Kun aloitin liitossa lähes 20 vuotta 
sitten, äänitteen taloudellisen tuottajan 
oikeudet eivät juuri koskaan syntyneet 
artistille. Jos halusi tehdä äänitteen, piti 
löytää ulkopuolinen tuottaja. Viimei-
sen 15 vuoden aikana tilanne on muut-
tunut radikaalisti, ja enää ei ole mikään 
juttu artistilta tuottaa levy itse. 

Myös FoD haluaa pitää langat 
omissa käsissään.

– Sellainen mentaliteetti on ollut val-
lalla, että kun saat levytyssopimuksen, 
kaikki on hyvin. Nyt aletaan herätä sii-
hen, että se ei ole realistista. Levy-yhtiö 
ei välttämättä anna niitä asioita, joita 
bändi tarvitsee, Strömmer sanoo.

– Toki tulee lisää painetta, lisää työtä, 
lisää velvoitteita, mutta itse olen aina 
ajatellut, että ilmaisia lounaita ei ole. Jos 
ei halua kolmansia osapuolia, hommat 
pitää tehdä itse, Solin täydentää.

Pokkisen mukaan jotkut artistit ovat 
viime vuosina saaneet neuvoteltua sel-
laisia yhteistyösopimuksia, joita hän 
ei vielä jokin aika sitten olisi kuvitel-
lut näkevänsä. 

– Yhtäkkiä voidaan neuvotella 
molemminpuolisesta optiosta, että 
artisti voi myös kieltäytyä jatkosta. Se 
on minulle merkki siitä, että levy-yh-
tiöissä on tajuttu, että artisti voi myös 
pärjätä aika hyvin ilman heitä. Siellä-
kin puolella on pakko joustaa.

Yrittäjämäisellä asenteella
Teknologisessa murroksessa sosiaali-
sesta mediasta tuli artisteille auttava 
käsi, jonka avulla fanikunta sitoutetaan 
ja voi itse järjestää vaikka Aasian kier-
tueen. Tätä mahdollisuutta FoD hyö-
dyntää aktiivisesti. 

– Muusikolle saattaa olla tylsää, että 
pitää tehdä muutakin kuin musiikkia. 
Jos ei ole valmis maksamaan niistä 

palveluista, pitää hoitaa ne itse. Pitäisi 
vaan mennä ajan mukana, Solin toteaa.

– Me puhumme siitä elämäntapana. 
Aamulla ensimmäiseksi ajattelen bän-
din juttuja ja omia laulujuttuja. Sitä 
pitää elää joka päivä ja päivittää teke-
mistä myös nettiin. 

Solin ja Strömmer rinnastavat muu-
sikon ammatin yrittäjyyteen: vaikka 
taiteellisuus kulkee vahvasti mukana, 
se on työ siinä missä muutkin. 

– Mielestäni joku Spotify on lopulta 
aika pieni asia, kun miettii, mistä tulee 
leipä pöytään. Eivät se tai Youtube sitä 
todellakaan määritä, vaan mitä ihmi-
senä tekee, Strömmer pohtii.

FoD:n solistien perusviesti on, että 
musiikkiala koostuu monesta pienestä 
purosta, ja jos yksi puro ehtyy, kannat-

taisi miettiä, löytyisikö jokin uusi puro. 
– En tarkoita kuitenkaan, ettei saisi 

arvostella, varsinkaan niin kauan kuin 
ala pyörii muutaman ison käsissä. 
Nehän voivat muuten tehdä mitä vaan. 
Pitää olla kriittinen järjestelmälle ja 
älähtää, jos aihetta on, mutta jos se on 
pelkkää valittamista, olet koko ajan 
askeleen jäljessä, Solin tarkentaa.

Muusikkojen liiton Pokkisella on 
asiakkainaan tunnettujen nimien 
lisäksi monta vähemmän tunnettua, 
mutta hyvin menestyvää omakustan-
neyhtyettä. Hänen on helppo olla alan 
suhteen optimistinen.

– Uskon, että musiikki on yksi 
ihmisen perustarpeista. Siksi ammat-
timaista musiikin tekemistä ja esittä-
mistä kaivataan tulevaisuudessakin. 

Jokaisen artistin kannattaa 
miettiä, onko esimerkiksi Spotify 
itselleen oikea paikka.
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Perkussionisti Miikki Kunttu.
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T
ietoa jakamalla kukaan ei 
häviä vaan kaikki voittavat, 
Niko Jakobsson sanoo.

Lausahdus kuvastaa 
hyvin Jakobssonin toiminta-ajatusta. 
Tieto tekniikasta ja yhteiskunnalli-
sista asioista kiinnostunut Jakobsson 
kirjoitti kuusitoistavuotiaana ensimmäi - 
sen artikkelinsa MikroPC-lehteen. Sen 
jälkeen juttuja on ilmestynyt liki parin-
kymmenen vuoden ajan monissa tie-
toteknisissä lehdissä.

Lehtijutut Jakobsson näkee hyvänä 
keinona sekä levittää tietoa että kehit-
tää omaa osaamistaan. 

– Ajatukset kirkastuvat, kun aiheeseen 
paneutuu perusteellisesti ja muotoilee 
asian helposti luettavaan muotoon.

Juridiikkaa ja tietotekniikkaa
Jakobsson pääsi ensin opiskelemaan 
Helsingin yliopiston tietojenkäsittely-
tieteen laitokselle. Seuraavana keväänä 
hän haki oikeustieteellisen tiedekuntaan. 

Tietotekniikan harrastus vaikutti 
Jakobssonin työnkuvaan heti ensim-
mäisessä harjoittelupaikassa oikeustie-
teen ylioppilaana Editassa. Hän pääsi 
mukaan kehittämään Edilex- ja Fin-

lex-tietopalveluita ja niiden taustajär-
jestelmiä. Opiskeluaikanaan Jakobs-
son osallistui kehitysprojekteihin myös 
muutamassa isossa asianajotoimistossa.

Vuonna 2012 Jakobsson aloitti Bore-
nius Asianajotoimisto Oy:n tieto pal-
velulakimiehenä. Hän auskultoi, minkä 
jälkeen hänet nimitettiin pian kehitys-
johtajaksi. Tietojärjestelmien rinnalla 
Jakobsson kehittää asianajotoimiston 
sisäisiä prosesseja ja johtaa sisäisiä pal-
veluja. 

– Ymmärrys juridiikasta ja juristin  
työstä sekä tietotekniikasta auttaa näke-
mään, millaisia mahdollisuuksia teknolo-
gia voi tarjota asianajotoimiston liiketoi-
minnan kehittämiseen, Jakobsson sanoo.

Äly voittaa tekoälyn 
Jakobssonin halu vaikuttaa laajemmin 
kuin vain lähiympäristöön näkyy myös 
monina luottamustehtävinä. Hän pohtii 
ja edistää yhteisiä asioita muun muassa 
Lakimiesliiton tulevaisuusvaliokunnassa 
ja Asianajajaliiton it-valiokunnassa.

– Tarkastelemme koko lakimiespro-
sessia. Peruskysymyksenä on, millainen 
on tulevaisuuden lakimies, minkä tyyp-
pisiä tehtäviä hän tulevaisuudessa tekee. 

Tulkkina juridiikan 
ja teknologian 
välissä 

Niko Jakobsson on tottunut painimaan uuden 
tiedon parissa niin teknologiaa tutkivana  
journalistina kuin analysoivana juristina.  
Nyt hän käyttää osaamistaan sekä Borenius 
Asianajotoimiston kehittämisessä että koko  
lakimieskunnan hyväksi.

teksti TIMO HÄMÄLÄINEN | kuvat ROOPE PERMANTO
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Miten lakimies pärjää kaiken kasvavan 
data- ja dokumenttimäärän keskellä?

Yksi kuumista keskusteluaiheista 
on tekoäly, jonka ympärillä Jakobsson  
näkee hypetyksen.

– Työntekoa helpottamaan on kyllä 
kehitetty jo digitaalisia ratkaisuja. Nii-
den avulla voidaan löytää dokumen-
teista haluttu lauseke tai klausuuli, 
mutta analyysi jää edelleen ihmisen 
tehtäväksi. Juristin työssä tarvitaan 
asioi den yhdistelyä tavalla, johon teko-
äly ei ainakaan toistaiseksi pysty.

Jakobssonin mukaan tekoälyn sovel-
taminen juridiikkaan on vaikeaa, koska 
lakimiehen työ ei perustu yksinker-
taiseen logiikkaan vaan vaatii moni-
mutkaisempaa päättelyä. Jotta tekoäly 
pystyisi tekemään päätöksiä, pitäisi 
kysymykset esittää sille määrämuotoi-
sina. Juridiikassa kysymysten asettelu 
kuitenkin vaihtelee tapauskohtaisesti.

– Oikeudelliset ongelmat ja riidat 
ovat aina yksilöllisiä. Kaikki seikat 
pitää pystyä perusteleman ja muotoi-
lemaan oikeudelliseen muotoon. 

Vaikeusastetta lisää ihmisten käyt-
tämä kieli, sen rikkaus ja erilaisista 
sanayhdistelmistä sekä rakenteista joh-
tuvat merkitysten muutokset. 

Digitaaliset ratkaisut toki helpotta-
vat ja tehostavat juristin työtä. Pohjois-
Carolinan yliopisto ja Massachusettsin 
teknologinen instituutti (MIT) julkai-
sivat loppuvuonna 2016 tutkimuksen, 
jonka mukaan isot asianajotoimistot 
voisivat vähentää juristien työtunteja 
13 prosentilla ottamalla käyttöön kai-
ken uuden teknologian.

– Uskon, että digitalisaatio tekee 
meistä parempia juristeja, koska uusien 
työkalujen avulla pystymme vähentä-
män aikaa vieviä manuaalisia töitä.

– Digitaaliset työkalut ja tekoäly helpottavat tietomassojen ja dokumenttien  
käsittelyä. Teknologia ei kuitenkaan voi syrjäyttää ihmistä. Juristin ajattelukykyä  
ja kykyä yhdistellä asioita tarvitaan myös tulevaisuudessa, Niko Jakobsson sanoo.

Jakobsson ei usko, että lähitulevai-
suudessa voisi tapahtua suurta mur-
rosta, joka muuttaisi juristin työtä mer-
kittävästi.

– Juristeja koulutetaan juristeiksi, 
kuten ennenkin. Perusjuridiikka säilyy 
samana niin kauan kuin ihmiset lakeja 
laativat. Niin kauan tarvitaan juristeja 
lakeja tulkitsemaan.

Perhe voimavarana
Kun Jakobssonilta kysyy, miten hän 
karistaa työasiat mielestään, tulee vas-
taus kuin apteekin hyllyltä.

– Perhe on tärkein voimavara. Ilman 
sitä en jaksaisi.

Perheeseen kuuluu vaimon lisäksi 
kolme lasta, joista vanhin on kuusivuo-
tias, nuorin kuuden kuukauden ikäinen.

– Perheen kanssa keskityn täysin yh - 
dessäoloon ja siihen hetkeen.

Sosiaaliseen kanssakäymiseen per-
heen ulkopuolella kuuluvat myös orga-
nisaatiot, joissa Jakobsson hoitaa luot-
tamustehtäviään.

– Hyvässä hallituksessa on ihmisiä, 
joiden kanssa on mukava olla muutoin-
kin kuin kokouksissa. Luottamustehtä-
vät on yksi tapa olla tekemisissä muiden 
kanssa ja tutustua moniin mielenkiin-
toisiin ihmisiin, Jakobsson toteaa. 

Uskon, että 
digitalisaatio tekee 
meistä parempia 

juristeja.

KUKA

NIKO JAKOBSSON, 33

• Asianajaja, varatuomari 

• Kehitysjohtaja, johtoryhmän 
jäsen, Borenius Asianajotoimisto 
Oy, 2016–

• Tietopalvelulakimies, Borenius 
Asianajotoimisto Oy, 2012–2016

• Lakimies, vt. toimitusjohtaja, 
Uudenmaan Isännöintipiste Oy, 
2011–2012

• Auskultoi 2014–2015 Helsingin 
käräjäoikeudessa

• Oikeustieteen maisteri,  
Helsingin yliopisto, 2012

• Toimii jäsenenä muun 
muassa  Lakimies liiton 
tulevaisuusvaliokunnassa, 
Asianajajaliiton IT-valiokunnassa 
ja Telekommunikaatio, media  
ja teknologia -asiantuntija - 
ryh mässä, Helsingin asianajaja-
yhdistyksen hallituksessa, 
Suomen urheilun eettisen 
keskuksen hallituksessa. 

• Ajavana voimana halu  
oppia uutta ja jakaa tietoa.
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teksti TUOMAS LEHTONEN | kuvitus ISTOCK

Kilpailuetua 
digityökaluista
Digisovellusten avulla voidaan muun muassa 

automatisoida rutiineja ja tehostaa asiantuntijoiden 
työtä. Juridiikan saralla digitaalisuus on 

kuitenkin vielä lapsenkengissä. Nyt jos koskaan 
innovatiiviset toimijat voisivatkin napata teknologiasta 

itselleen kilpailuedun.

 L akimiesliiton tulevaisuusvalio
kunnan varapuheenjohtaja ja 
TrademarkNow Oy:n perustaja

osakas Anna Ronkaisen mukaan 
konservatiivisella oikeustieteen alalla 
työtä mullistavat digitaaliset työkalut 
ovat vielä harvassa. 

– Erityisesti pienten maiden ja 
kieli alueiden tarpeisiin ei ole nähty 
talou dellisesti järkevänä kehittää 
ohjelmistoja. Suomessa juristien 
käyttämät tiedonhakuohjelmatkin 
ovat samat kuin 80luvulla, Ronkainen 
toteaa.

USA ja IsoBritannia ovat oikeustek
nologian hyödyntämisen kärkimaita. 
Ronkainen laskee Yhdysvalloissa ole
van reilut 500 yritystä, jotka tarjoavat 
oikeusteknologiaan linkittyviä ohjel
mistoja. Kaksi kolmasosaa sovelluk
sista on suunnattu ammattikäyttäjille. 
Valtaosa ohjelmistoista keskittyy pie
neen oikeustieteen alueeseen, kuten 
immateriaalioikeuksiin.

– Ohjelmistoja on kehitetty esimer
kiksi tavaramerkkien hallintaan, koska 
immateriaalioikeudet ovat maasta 
toiseen samanlaisia. Suomalaiset
kin yritykset ovat kehittäneet Trade
markNOW  ja Teqmine Analytics ohjel  
mistot kansainvälisille markkinoille.

Laajamittaisempien, uraauurtavien 
ohjelmistojen kehittämisen haasteena 
on lainsäädännön ja oikeuskäytäntöjen 
vaihtelu maittain ja osavaltioittain. Laa
jalle markkinaalueelle sopivia oikeus
tieteen yleisohjelmistoja on mahdotonta 
tai ainakin haasteellista kehittää. 

Ronkainen ei usko digitalisaation 
muuttavan suomalaisen juristin työtä 
merkittävästi lähivuosina. Toisaalta 
kehityskulku tulee vaihtelemaan 
toimialakohtaisesti. Liikejuridiikassa, 
jossa englannin kieli on yleisesti 
käytössä, muutos voi olla nopeaa. 
Muun muassa due diligenceä varten on 
tarjolla jo useita sovelluksia. Rikosoikeu
den saralla muutokset puolestaan ovat 
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verkkaisempia, vaikka tuomioistuinten 
digitalisoituminen toimintaa 
muuttaakin.

– Yritysten halu kehittää sovelluksia 
ratkaisee paljon. Nyt yrityksillä olisi 
kohtuullisen hyvä mahdollisuus 
kehittää teknologiasta kilpailuetu. 
Fondia on tästä hyvä esimerkki. 
Ohjelmistokehityksessä tärkeintä 
on satsata käyttäjäkokemukseen 
ja muovata juridiikasta paremmin 
ihmisten tarpeisiin soveltuvaa, 
Ronkainen painottaa. 

Sopimusneuvottelut 
siirtyvät verkkoon
Tamperelaisen start up -yritys DocuD 
Oy:n kehittämällä pilvipalvelulla 
lakimies ja asiakas voivat valmistella 
ja allekirjoittaa asiakirjoja verkossa. 
Osallistujien määrää ei ole rajoitettu, 
ja kommunikointi onnistuu chatin tai 
puhelimen välityksellä. Syksyllä käyttöön 
otetaan myös videoyhteys. Asiakirja on 
mahdollista työstää ohjelmassa alusta 
lähtien, mutta työssä voidaan myös 
hyödyntää asiakkaan omia pohjia tai 
DocuD:n yleisiä asiakirjapohjia.

– Osapuolten ei tarvitse enää kohdata 
samassa fyysisessä tilassa. Aikaa 
sekä rahaa säästyy ja osallistuminen 
neuvotteluun onnistuu mistä päin 
maailmaa tahansa. Asiakirjat voi 
tallentaa DocuD:n kansioihin, joten 
niiden saatavuus, muokattavuus 
ja jakaminen helpottuvat. Tiedot 

voidaan myös turvallisesti arkistoida 
järjestelmään, Jussi Pirhonen, yksi 
DocuD Oy:n partnereista luettelee.

DocuD:tä vastaavia sovelluksia on 
muitakin. Niissä asiakirjan laatija 
ei kuitenkaan voi määritellä, mitä 
asiakirjan osia muut osallistujat 
näkevät. DocuD:ssä tämä onnistuu.

– Täysin vastaavaa ohjelmistoa ei 
ole markkinoilla. Haluamme tehdä 
tästä kansainvälisen digitaalisen 
lakipalvelun. Suunnittelemme 
parhaillaan asiakirjojen laadun 
parantamista lohkoketjutekniikalla 
ja tekstimassojen automaattista 
läpikäyntiä tekoälyllä. Rutiinien 
automatisoituminen tehostaa juristin 
työtä. Uskonkin digitaalisuuden 
alalla lisääntyvän. Jos ei muuten niin 
teknologiaan tottuneiden asiakkaiden 
vaatimuksesta, Pirhonen sanoo. 

DocuD:n voi ottaa käyttöön crm-
järjestelmä WebCasen lisäosana tai 
rekisteröitymällä DocuD -käyttäjäksi 
verkossa. Palvelun peruskäyttö on 
maksutonta, mutta tietyt lisäosat saa 
käyttöön kuukausimaksulla. Tällaisia 
ovat muun muassa sähköinen 
allekirjoitus, kansioiden luominen ja 
asiakirjojen tallentaminen.

Kiinteistötiedot 
automaattisesti 
kauppakirjaan 
Senaatti-Kiinteistöt lähti viime syksynä 
automatisoimaan myyntisopimustensa 

valmisteluprosessia ja  yksinkertais-
tamaan sopimusrakennetta.
 Liikelaitoksen lakiasianpäällikkö Ilkka 

Koposen mukaan ajatus muutokseen 
heräsi, kun yksi lakitiimin kehittämä 
malliasiakirja osoittautui yrityksen 
johdon ja sisäisten asiakkaidenkin 
näkökulmasta liian monimutkaiseksi.

–Juridinen täydellisyys teki liike-
toiminnasta käytännössä mahdotonta. 
Ymmärsimme, että meidän on pakko 
muuttaa ajattelu- ja toimintatapaamme, 
Koponen muistelee.

Senaatti-Kiinteistöt lähti kehittämään 
sähköistä työkalua ensivaiheessa 
kiinteistön kauppakirjapohjien 
valmisteluun. Kokeiluhanke pääsi 
myös ympäristöministeriön kiinteistö- 
ja rakennusalalle suunnatuksi KIRA-
digi-hankkeeksi. Senaatti-Kiinteistöiltä 
kehittämiseen osallistuu lakitiimin 
lisäksi kiinteistöjen myyntiyksikön 
edustajia. Näin työkalun käytettävyyttä 
ja automaation piiriin tuotavia 
sisältöjä pystytään muotoilemaan 
loppukäyttäjän tarpeiden mukaiseksi. 
Tekniseksi kumppaniksi valikoitui 
lakiasiantoimisto Turre Legal, jolla 
on myös sovelluskehitysosaamista. 
Työkalun pilottikäyttö on tarkoitus 
aloittaa syyskuussa.

– Merkittävä osa kiinteistöjen 
kauppakirjaan tarvittavista tiedoista 
on olemassa sähköisessä muodossa. 
Työkalun avulla nämä tiedot voidaan 
tuoda pitkälti automatisoidusti 
kauppakirjapohjaan, esimerkiksi 
syöttämällä kohteen kiinteistötunnus 
järjestelmään. Kun manuaalinen 
kirjaaminen jää pois, inhimillisten 
virheiden mahdollisuus vähenee ja 
aikaa säästyy. Tällä on iso mer kitys, 
kun teemme 150 kauppaa vuodessa. 
Haluamme edetä digi kehityksessä 
pienin askelin. Lähdemme automaatiolla 
liikkeelle. Tulevaisuudessa työkalu 
voisi tekoälyllä vaikkapa tulkita tietoa, 
Koponen visioi. 

Ohjelmistoja on kehitetty esimerkiksi 
tavaramerkkien hallintaan, koska 
immateriaalioikeudet ovat maasta 

toiseen samanlaisia.
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1. Viitasaaren tuomiokunnan kihlakunnantuomari  
Väinö Valentin Heiniö (1885–1958) saapui tammikuussa 
1945 linja-autolla Viitasaarelta Konginkankaalle pitämään  
talvikäräjiä. Käräjätalon pihassa oli paljon käräjäkansaa,  
jota Heiniö tervehti kumartelemalla puolelta toiselle. 
Mitä hän teki käräjäkansan nähden juuri ennen kuin 
astui sisälle käräjätaloon?

a) Heitti kivellä linja-auton ikkunan rikki. 

b) Osti viinatrokarilta pullon pontikkaa. 

c) Polvistui ja kosi leskirouvaa sekä osti kanan. 

d) Virtsasi käräjätalon kivijalan viereen.

Kysymykset: Pressmen Finland Oy, www.pakkotietaa.fi

Lakimiesuutisten tietokilpailussa esitetään yllättäviä 
ja mieltä piinaavia tietokilpailukysymyksiä.

Kysymykset

Vastaukset

1. Oikea vastaus: d) Virtsasi käräjätalon kivijalan viereen. 
Käräjäkansa naureskeli toimitukselle. Ennen sitä Heiniö  
oli sanonut kovaan ääneen nimismies Vilho E. Koskimäelle 
(1914–1997) ”Eiköhän tässä ensiksi mennä kuselle niin kuin 
siellä Pohjanmaallakin sanotaan”. Koskimäki oli kotoisin  
Pohjanmaalta. Heiniö oli Koskimäen mukaan huumorimiehiä  
ja kertoi hauskoja juttuja kesken asioiden käsittelyn. Kongin-
kankaalla käräjät olivat kuin juhlatilaisuus ja niihin kertyi  
paljon yleisöä.  
 
2. Oikea vastaus: d) Heillä oli yhteinen kesähuvila 
Espoossa. Lisäksi Tarjanne oli Rangellin Jaakko-pojan 
kummi. He tunsivat toisensa jo opiskeluajoilta Helsingin 
yliopistosta ja Hämäläis-Osakunnasta. He ostivat vuonna 
1938 ystävänsä Bruno Suvirannan (1893–1967) kanssa 
Espoosta Gräsan kartanon mökin. Perheet viettivät paljon  
aikaa keskenään. Läheisistä suhteista huolimatta Tarjanne 
joutui vastentahtoisesti viran puolesta sotasyyllisyysoikeu-
denkäynnin syyttäjäksi. Presidentti C. G. Mannerheim vaati 
häntä uhrautumaan, eikä pääministeri J. K. Paasikivikään 

joustanut. Oikeudenkäynti hiersi pahasti Rangellin ja  
Tarjanteen suhteita. Tilannetta pahensi se, että Tarjanne 
ajoi syytteitä aggressiivisesti. Hänen asenteestaan ja käy-
töksestään oltiin yllättyneitä. Rangell, Tarjanne ja Suviranta 
lahjoittivat huvilan vuonna 1980 Suomen Kulttuurirahas-
tolle, joka perusti saamillaan varoilla Pihlan rahaston. 

3. Oikea vastaus: c) Hän oli joutunut tunteidensa valtaan. 
Kyseessä oli ns. intohimorikos, joka kelpasi tuolloin puolustuk-
seksi. Henriette Caillaux kätki pienen Browningin muhvinsa 
sisään, meni Le Figaron toimitukseen, ampui kuusi luotia, joista 
neljä osui, ja jäi odottamaan poliisia. Puolustuksen mukaan 
kyseessä oli tunteidensa valtaan joutuneen ja miestään puo-
lustaneen naisen purkaus, ei harkittu teko, sillä naiset eivät 
hallitse itseään yhtä hyvin kuin miehet. Vain miehistä koos-
tunut valamiehistö oli samaa mieltä. Päätös johti valtavaan 
kohuun, koska Caillauxit ja monet todistajat olivat varakkaita 
ja vaikutusvaltaisia. Valaehtoisen lausunnon antoi mm. pre-
sidentti Raymond Poincaré (1860–1934). Tapaus kuitenkin 
unohtui nopeasti, koska ensimmäinen maailmansota alkoi. 
Caillauxien suhde oli alkanut, kun kumpikin oli vielä tahollaan 
naimisissa. Henriette pelkäsi Le Figaron julkaisevan heidän 
rakkauskirjeitään. 

Oikeuspähkinöitä  
purtavaksi

2. Suomen entinen pääministeri, lakitieteen lisensiaatti 
Jukka Rangell (1894–1982) oli yksi syytetyistä 
sotasyyllisyysoikeudenkäynnissä vuosina 1945–1946. 
Syyttäjänä toimi oikeuskansleri Toivo Tarjanne  
(1893–1988). Mitä yhteistä heillä oli?

a) Heidän vaimonsa olivat sisaruksia. 

b) Tarjanne asui Rangellin omistamassa asunnossa. 

c) Rangell oli ostanut käytetyn auton Tarjanteelta. 

d) Heillä oli yhteinen kesähuvila Espoossa. 

3. Ranskan valtiovarainministerin ja aiemman 
pääministerin Joseph Caillauxin (1863–1944) 
vaimo Henriette (1874–1943) ampui miestään 
kritisoineen Le Figaro -lehden päätoimittajan 
Gaston Calmetten maaliskuussa 1914. Hän 
sai murhasyytteen. Miksi hänet kuitenkin 
vapautettiin? 

a) Uhri oli tarjonnut hänelle liikaa samppanjaa. 

b) Hän kertoi luulleensa asetta pilailuvälineeksi. 

c) Hän oli joutunut tunteidensa valtaan. 

d) Hän piti silmiään kiinni ampuessaan. 
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OTT, DOSENTTI, yliopistonlehtori 
Liisa Nieminen tunnetaan uutterana 
ja tunnollisena yliopistoihmisenä.

  Hän ei laske viikoittaisiakaan työ-
tuntejaan. Paljon niitä joka tapauk-
sessa on. Sunnuntai on hänen mielui-
sin Porthania-päivänsä. Silloin talossa 
on hiljaista ja kirjoittaminen sujuu par-
haiten.

  Liisa Nieminen kutsutaan usein 
myös eduskunnan valiokuntiin 
asiantuntija kuultavaksi.

  Pykälöikäämme.

1. LUKU

JURISTIKSI AJAUTUMISESTA

1 §. Varhaisnuoren unelma.  
Alkuperäisenä tavoitteenani oli val-
tiotieteellinen tiedekunta. Meillä oli 
kotona Pekka Kuusen 60-luvun sosi-
aalipolitiikka -kirja, joka teki minuun 
syvän vaikutuksen.

Väitöskirjaohjattavat 
ovat elämän suola

OTT, VTM Liisa Nieminen:

2 §. Valaistuminen. Lukion opetta-
jamme sanoi, että valtiotieteen maisteri 
ei ole mikään ammatti. Keksin oikeus-
tieteellisen tiedekunnan, kun huoma-
sin, että sellainenkin oppiaine kuin val-
tiosääntöoikeus on olemassa. Aiemmin 
käsitykseni juristin ammatista perustui 
tv-sarjaan Peyton Place (asianajaja Ste-
ven Cord on yksi sen päähenkilöistä).

2. LUKU

LAINSÄÄDÄNNÖSTÄ

1 §. Kiva laki. En sano Suomen perus-
tuslaki, koska se olisi liian helppo vas-
taus. Siksi sanonkin yhdenvertaisuus-
laki. Olen mukana kirjoittamassa siitä 
kommentaaria ja olen tulkitsemassa 
sitä yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolau-
takunnassa.
2 §. Kamala laki. Ulkomaalaislaki, 
jota on muutettu lukuisia kertoja. Olin 
juuri kuultavana perustuslakivaliokun-
nassa taas yhdestä muutoksesta.

3. LUKU

LAKIMIEHISTÄ ELIÖLAJINA

1 §. Taitava juristi. Käytännön laki-
miestehtävissä toimiessani (EOA ja 
edellä jo mainittu yhdenvertaisuus- ja 
tasa-arvolautakunta) olen huomannut, 
että taitaviakin juristeja on kyllä ole-

massa. Jotkut ilmiselvästi jopa nautti-
vat päätöksen perustelujen laatimisesta 
ja ovat siinä tosi eteviä.  
2 §. Tomppeli juristi. Heitäkin on. 
Tekevät rahasta mitä tahansa – esimer-
kiksi turvapaikanhakijoilla rahastavat 
juristit. 

4. LUKU

TERVEYS- JA IHMISOIKEUDET 

1 §. Ilon aihe. Elämän loppuvai-
heen hoitoa, itsemääräämisoikeutta, 
saattohoitoa ja eutanasiaa koskevan 
lainsäädäntötarpeen asiantuntijatyö-
ryhmä, jonka jäseneksi minut nimitet-
tiin (2018–2021).
2 §. Murheen paikka. Tietosuoja-
asetuksen ylitulkinta ikään kuin muita 
perusoikeuksia ei olisikaan, ja oletus, 
että tietosuoja ei koskaan pidä, vaan 
kaikessa pitää varautua pahimpaan. 
Terveyden edistäminen tuntuu jäävän 
sivuasiaksi.

5. LUKU

VALIOKUNTAVIERAILUISTA

1 §. Antoisinta. Jos huomaa saa-
neensa jotakin omasta lausunnostaan 
valiokunnan lausuntoon.
2 §. Ankeinta. Ihmettelen usein, 
miksi minua kuullaan asioista, joista 

Useimmat 
opiskelijat ovat 

valmiita tekemään 
paljon työtä 

unelmiensa eteen.

PYKÄLÖIDEN

teksti ARI MÖLSÄ kuva OLLI HÄKÄMIES
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LIISA NIEMINEN
• OTK 1977 (HY), OTL 1980,  

VTM 1980 (HY), OTT 1990 (HY)

• Helsingin yliopisto: valtiosääntö
oikeuden assistentti ja ma. 
apulaisprofesssori 1980–1995

• Helsingin yliopisto: valtiosääntö
oikeuden dosentti, 1991–

• Suomen Akatemia: vanhempi 
tutkija ja akatemiatutkija,  
1995–1998 ja 2000–2005

• Eduskunnan oikeusasiamiehen 
kanslia: esittelijä 1998–1999 ja 
2006–2008

• Lapin yliopisto: julkisoikeuden 
professori 1999–2000

• Tutkimuseettisen neuvottelu
kunnan pääsihteeri, 2008–2010

• Helsingin yliopisto: valtiosääntö
oikeuden professori, 2010–2011

• Helsingin yliopisto: lääkintä ja 
biooikeuden yliopistonlehtori 
2012–

• Lisäksi useiden eettisten 
toimikuntien jäsen

• Yli 10 kirjaa ja yli 100 artikkelia

KUKA

PYKÄLÖIDEN

en juurikaan tiedä, mutta ei asioista, 
joista aika paljon tietäisinkin. Esimer-
kiksi sotesta ei minua kuultu. 

6. LUKU

PERUSTUSLAKIVALIO KUNNASTA

1 §. Fundamentalistit – onko 
heitä? En ymmärrä koko sanaa, en 
ole törmännyt fundamentalisteihin. 
Yksi kevyt heitto on saanut kohtuut-
tomat mittasuhteet.
2 §. Nihilistit – onko heitä?  Ehkä 
jossakin, mutta en itse ole törmännyt 
heihinkään. Perustuslakivaliokunnan 
jäsenet – muutkin kuin juristit – ovat 
pääsääntöisesti hyvin perillä perus- ja 
ihmisoikeuksista.

7. LUKU

YLIOPISTOTUTKIJAN 
URAPUTKESTA

1 §. Ihaninta. Saa itse valita, mitä 
tutkii. Laaja-alaisen lukeneisuuden 
hankkiminen, oma laaja kirjasto. Saa 
olla tekemisissä opiskelijoiden kanssa, 
joista useimmat ovat valmiita teke-

mään paljon työtä unelmiensa eteen. 
Väitöskirjaohjattavat!
2 §. Inhottavinta. Aiempina vuosi-
kymmeninä naisten syrjintä oli täysin 
avointa, nykyään ikäsyrjintä on tullut 
sen tilalle. Työsuhdeturva olematon. 
Ilmaista työtä saa tehdä niin paljon 
kuin jaksaa.

8. LUKU

OMASTA URASTA

1 §. Makein voitto. Suomen Aka-
temian vanhemman tutkijan ja akate-
miatutkijan kaudet.
2 §. Karvain tappio. Tappioita riit-
tää, mutta karvain on ehkä – niukka 
– häviö vuonna 1993 valtiosääntöoi-
keuden apulaisprofessuurista Martin 

Scheininille.

9. LUKU

PIENET SUURET ASIAT

1 §. Mielimauste. Ei ole.
2 §. Herkkuruoka. Äidin tekemät 
kaalikääryleet ja puolukkahillo (vii-
meinen kerta vuonna 1994).

– Takavuosina naisten 
syrjintä oli yliopistoissakin 
täysin avointa. Nykyisin 
sen tilalle on tullut ikäsyr-
jintä, sanoo Liisa Nieminen.

3 §. Paras juoma. Lähdevesi.
4 §. Kaunein kukka.  Pioni.
5 §. Viehättävin väri.  Vanha roosa.
6 §. Rakkain romaani. Väinö 

Linnan Täällä Pohjantähden alla ja 
uudemmista Riikka Pulkkisen tuo-
tanto.
7 §. Inspiroivin oikeudellinen 
teos. Antero Jyrängin Perustuslaki 
ja yhteiskunnan muutos.
8 §. Esikuva. Juristeista etenkin 
Matti Pellonpää ja Lauri Lehtimaja, 
jotka ovat ihmisoikeusjuridiikan uran-
uurtajia. 
9 §. Elämän tarkoitus. Tuomari 
Nurmiolla on Kohdusta hautaan 
-niminen kappale. Eiköhän siinä tule 
esiin elämän tarkoitus (eli selvitä koh-
dusta hautaan)?
10 §. Motto. ”Huomenna on uusi 
päivä.” (Scarlett O’Hara)
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Advokatbranschen i Sverige är långt ifrån jämställd. Men det är ingen 
idé att bara klaga, det är betydligt bättre att försöka hitta en lösning 
som förändrar läget. Det är juristen Louise Meijers modell och därför 

instiftade hon Justitiapriset som delades ut första gången 2017.
För det initiativet vann hon själv en utmärkelse – den som Årets jurist  

i Sverige 2017.

J
ustitiapriset har en tydlig ambi-
tion – att stegvis skapa en advo-
katbransch som är mer jämställd.

I dag ser det långt ifrån bra ut. 
Av delägarna i advokatbyråer är 

endast 20 procent kvinnor och under-
sökningar gjorda av Jusek, fackförbun-
det för bland andra jurister och eko-
nomer, visar att över 40 procent av 
kvinnorna känner sig missgynnade 
när gäller tilldelade arbetsuppgifter 
och tre av tio när det gäller lön och 
delägarskap.

– Det är fler kvinnor än män som 
studerar juridik och som tar examen, 
och det är fler kvinnor än män som 
arbetar som biträdande jurister vid 
advokatbyråer. Men när det är dags för 
nästa karriärsteg händer det något. Då 
tar männen över, säger Louise Meijer.

Granskas av experter
Justitiapriset vänder sig till affärsjuri-
diska byråer som får anmäla sig själva. 
De svarar på en enkät som anonymise-
ras och analyseras av genus- och jäm-
ställdhetsexperter vid bolaget Add Gen-

der med fokus på tre områden – balans, 
kultur och struktur. I sista hand avgör 
en jury vilken byrå som får priset.

– Balans handlar om andelen kvin-
nor och män i ledningen och som del-
ägare. När det gäller kultur beaktas 
bland annat hur kvinnor kommer till 
tals på respektive byrå och hur deras 
åsikters beaktas. Struktur handlar om 
framtida mål beträffande jämställdhet. 
Har man sådana? Hur följs de upp? 
Vem har ansvaret?

Stor nyfikenhet
Jurister har, säger Louise Meijer, en 
tendens att vara avvaktande mot för-
ändringar.

– Därför är det glädjande att nyfi-
kenheten kring priset varit stor och att 
det välkomnats som ett angeläget initi-
ativ, säger Louise Meijer. 

Priset, som förutom ”ära och beröm-
melse” består av en tavla, ska förhopp-
ningsvis leda till en mer jämställd 
bransch överlag men kan också ha 
positiva effekter för de enskilda vin-
narna. Priset kan helt enkelt bli en kon-

LOUISE MEIJER
• Ålder: 27 år

• Hemort: Lund

• Karriär: Biträdande jurist på  
Moll & Grosskopf Advokater. 
Har varit vice ordförande för 
Moderata Ungdomsförbundet 
och satt då i partistyrelsen. 
Kandiderar till riksdagen för 
Moderata samlingspartiet 
i valet den 9 september. 
Kämpar för en mer jämställd 
advokatbransch och har instiftat 
Justitiapriset som delas ut till 
den affärsjuridiska byrå som  
är bäst på jämställdhet.

• Övrigt: Valdes bland tio 
nominerade till Årets jurist i 
Sverige 2017, som arrangeras 
av Legally Yours och tidningen 
Dagens Juridik. 

• Intressen: Mode, inredning  
och träning.

text HELENA FORSGÅRD

VEM

Årets jurist 2017 i Sverige

Kämpar för ökad jämställdhet 
i advokatbranschen
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Byråer förlorar 
kompetens om de 
vid rekryteringen 

väljer bort kvinnor.

kurrensfördel vid rekrytering. Juseks 
undersökningar har nämligen också 
visat att yngre jurister drivs mer av vär-
deringar, de söker gärna en arbetsplats 
som de kan vara stolta över.

– Och det är självklart att byråer för-
lorar kompetens om de vid rekryte-
ringen väljer bort kvinnor, det vill säga 
mer än hälften av tänkbara medarbe-
tare och delägare, säger Louise Meijer.

Även metoo-rörelsen har bidragit till 
att sätta jämställdheten på agendan i 
branschen.

Politiskt engagerad
Louise Meijer tycker om att förändra, 
att försöka hitta en lösning istället för 

att enbart prata och klaga. Det var en 
drivkraft till att hon instiftade Justi-
tiapriset och det är en drivkraft till att 
hon även engagerat sig politiskt. Nu 
står hon på en valbar plats på Mode-
rata samlingspartiets lista och har goda 
chanser att få en plats i riksdagen efter 
höstens val.

Också som politiker har hon fokus 
på jämställdhet. Som vice ordförande 
i Moderaternas ungdomsförbund drev 
hon en fråga hårt – en sexualbrotts-
lagstiftning som bygger på frivillighet 
och samtycke – och hon fick partiet att 
ändra sin linje.

Det finns mer att ta itu med.
– Barnäktenskap och månggifte 

borde bli totalförbjudet i Sverige. I 
dag accepteras det om en inflyttad har 
flera fruar.

Svårt att ta in
Louise Meijer utsågs till Årets jurist 
2017 i Sverige – som den yngsta 
någonsin. Bland hennes motkandi-
dater fanns kända namn som Annie 

Lööf, ledare för Centerpartiet, och 

Christer Danielsson, ordförande för 
Advokatsamfundet.

– Jag blev helt chockad. Det är en 
jättestor utmärkelse och jag har näs-
tan inte fattat det ännu att jag fick 
den. Men det visar att hårt och foku-
serat arbete lönar sig och att branschen 
uppskattar satsningen mot ökad jäm-
ställdhet. 

Louise Meijer instiftade  
ett pris för att uppmuntra till 
ökad jämställdhet inom advokat-
branschen och fick själv ett när 
hon utsågs till Årets jurist 2017  
i Sverige. Nu väntar förmodligen  
en karriär som riksdagsledamot.
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Hillevi Kontturi    
Asianajotoimisto 
Kontturi & Co

Saija Rantala  
Asianajotoimisto  
Reims & Co

Andrei Donoghue  
HPP Asianajo- 
toimisto Oy

Verneri Salminen  
Kotka & co. Asian-
ajotoimisto Oy

Asta Tukiainen  
Asianajotoimisto 
White & Case Oy

Mira Rissanen  
Asianajotoimisto 
Mäkitalo Rantanen 
& Co Oy

Jani Pitkänen  
Asianajotoimisto 
Krogerus Oy

Jussi Juusti  
Asianajotoimisto 
Krogerus Oy

Nimityksiä-palstan tekstit ja värikuvat (valkoisella taustalla) toimitetaan lomakkeella osoitteessa www.lakimiesliitto.fi tai  
sähkö postitse auli.lehtonen@lakimiesliitto.fi  viimeistään 27.8. Julkaistuista kuvista veloitamme käsittelykuluina 35 euroa/kpl. 
Numero 6/18 ilmestyy 26.9.2018. Toimitus pidättää oikeuden tekstin muokkaamiseen ja lyhentämiseen tarvittaessa.

Jussi Saviharju  
Asianajotoimisto 
Krogerus Oy

Vilma Piipponen  
Asianajotoimisto 
Krogerus Oy

Vilma Jeskanen  
Asianajotoimisto 
Krogerus Oy

Samuli Torpisto 
Asianajotoimisto 
Krogerus Oy

Mårten Knuts  
Asianajotoimisto 
Krogerus Oy

Kirsi Kannaste  
Asianajotoimisto 
Krogerus Oy

Kalle Hynönen  
Asianajotoimisto 
Krogerus Oy

Pyry Somervuori  
Asianajotoimisto 
Krogerus Oy

Valle-Veikko 
Eronen  
Asianajotoimisto 
Krogerus Oy

Ville Alahuhta  
Asianajotoimisto 
Castrén &  
Snellman Oy

Sara Bärholm  
Asianajotoimisto 
Castrén &  
Snellman Oy

Teemu Auresalmi  
Asianajotoimisto 
Castrén &  
Snellman Oy

Emmi Mäkäräinen  
Asianajotoimisto 
Castrén &  
Snellman Oy

Johanna Salo  
Asianajotoimisto 
Castrén &  
Snellman Oy

Hanna Salokangas 
Asianajotoimisto 
Castrén &  
Snellman Oy

Sampsa Purojärvi 
Asianajotoimisto 
Castrén &  
Snellman Oy

Henri Kaasalainen  
Asianajotoimisto 
Castrén &  
Snellman Oy

Laura Gräsbeck  
Asianajotoimisto 
Castrén &  
Snellman Oy

Ruusu Nyqvist 
Asianajotoimisto 
Castrén &  
Snellman Oy

Elina Marttala  
Asianajotoimisto 
Castrén &  
Snellman Oy

Mats Forsius 
Asianajotoimisto 
Castrén &  
Snellman Oy

Hannu Huotilainen 
Asianajotoimisto 
Castrén &  
Snellman Oy

Niko Johansson  
Asianajotoimisto 
Castrén &  
Snellman Oy

Marjut Kaariste  
Asianajotoimisto 
Castrén &  
Snellman Oy

Erno Kaskinen 
Asianajotoimisto 
Castrén &  
Snellman Oy

Tiina Orre 
Asianajotoimisto 
Castrén &  
Snellman Oy

Aksu Tuominen 
Asianajotoimisto 
Castrén &  
Snellman Oy
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KORKEIMMAT OIKEUDET

Korkeimman hallinto-oikeuden presidentiksi  

OikN Kari Juhani Kuusiniemi,  

oikeusneuvokseksi  

ma. OikN, HaOT, OTT, OTL, OTK, VT Anne Johanna Nenonen 

1.9.2018 sekä 

ma. oikeusneuvokseksi työtuomioistuinneuvos,  

OTK, VT Ari Matti Anton Wirén 1.9.–31.12.2018.

HOVIOIKEUDET

Helsingin hovioikeuden hovioikeudenneuvoksiksi  

HON Marja-Leena Honkanen 1.5.2018 lukien ja  

KäT Tuula Hannele Myllykangas 1.8.2018 lukien.

Rovaniemen hovioikeuden hovioikeudenneuvoksiksi  

ma. HON, HO esitt. Teija Marita Ahola ja 

ma. HON, HO esitt. Timo Matti Johannes Lahdenperä 

1.7.2018 lukien.

HALLINTO-OIKEUDET
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.

Helsingin hallinto-oikeuden hallinto-oikeustuomareiksi  

ma. kehittämispääll, EsittN Tuula Annikki Pääkkönen,  

ma. HaOT, EsittN Jukka-Pekka Reinikainen,  

HaOT Tero Kalevi Särkikangas ja  

ma. kansliapäällikkö, EsittN Toni Erik Kaarresalo  

1.9.2018 lukien.

KÄRÄJÄOIKEUDET

Itä-Uudenmaan käräjäoikeuden laamanniksi  

laamanni Timo Riku Petteri Heikkinen 1.1.2019–31.12.2025 

ja käräjätuomariksi  

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

Espoon käräjäoikeuden käräjätuomareiksi  

KäT Camilla Pia Isabell Rauma-Sehm 1.5.2018 ja  

KäT Hanna Ann-Sofie Högström 1.9.2018 lukien.

Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeuden käräjätuomariksi  

KäT Tuija Tellervo Forss 1.7.2018 lukien.

Pohjois-Savon käräjäoikeuden käräjätuomariksi  

KäT Jusse Petteri Määttä 1.7.2018 lukien.

Päijät-Hämeen käräjäoikeuden käräjätuomareiksi  

KäT Tomi Petteri Mäkelä ja  

ma. OikSiht Heidi Tuulia Myllys 1.7.2018 lukien.

Länsi-Uudenmaan käräjäoikeuden käräjätuomariksi  

KäT Rickard Vilhelm Grönqvist 1.7.2018 lukien.

Pohjanmaan käräjäoikeuden käräjätuomareiksi  

ma. KäT, HO esitt. Carl-Gunnar Ulf Andersson Brunberg 

1.7.2018 ja  

ma. kanslpääll, HO esitt. Sandra Alice Wallin 1.9.2018 lukien.

Keski-Suomen käräjäoikeuden laamanniksi  

KäT Hannu Kari Tapani Kilpelä 1.8.2018-31.5.2022. 

Oulun käräjäoikeuden käräjätuomariksi  

KäT Timo Matti Mäkeläinen 1.6.2018 lukien.

Pirkanmaan käräjäoikeuden käräjätuomareiksi  

KäT Kirsi Marjaana Kännö 1.5.2018 ja 

KäT Jaakko Eeli Rieti Raittila 1.9.2018 lukien.

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 1.9.2018  

lukien.

Etelä-Karjalan käräjäoikeuden käräjätuomareiksi  

ma. KäT Anniina Sofia Teronen ja 

ma. KäT Samuli Matias Yli-Rahnasto 1.5.2018 lukien.

Tuusulan käräjäoikeuden käräjätuomariksi  

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

Vantaan käräjäoikeuden käräjätuomareiksi  

KäT Tea Marja Kangasniemi 1.8.2018 ja

KäT Marjut Tellervo Löfroth 1.9.2018 lukien.

ERITYISTUOMIOISTUIMET

Markkinaoikeuden markkinaoikeustuomariksi  

ma. vanhempi OikSiht, MaOT Sanna Kaarina Holkeri 

1.7.2018 lukien.

Vakuutusoikeuden vakuutusoikeustuomariksi  

ma. VakOT, VakO esitt. Petri Antero Penttilä 1.7.2018 lukien.
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Oikeusministeriön lainsäädäntöneuvokseksi  

erityisasiantuntija Markus Tervonen 1.6.2018 lukien.

Sisäministeriön neuvottelevaksi virkamieheksi  

OTK Wivi-Ann Wagello-Sjölund 1.8.2018 ja 

ma. hallitussihteeriksi  

OTM Heidi Lempiö 1.7.2018–30.6.2020. 

Liikenne- ja viestintäministeriön hallitusneuvokseksi  

OTK, KTM Jarkko Paldanius 1.7.2018 lukien.

Ympäristöministeriön hallitussihteeriksi  

OTM, erityisasiantuntija Sini Pietilä 1.6.2018 ja 

lainsäädäntöneuvokseksi  

OTM, VT, HtusSiht Johanna Korpi 1.7.2018 lukien.

Valtiovarainministeriön neuvottelevaksi virkamieheksi  

OTM Ulla Westermarck 1.8.2018 lukien. 

Valtakunnansovittelijaksi  

OTK Vuokko Piekkala 6.8.2018–5.8.2022. 

Työ- ja elinkeinoministeriön työllisyys ja toimivat  

markkinat -osaston osastopäälliköksi

OTK, VT Antti Neimala 13.8.2018–12.8.2023. 

Sosiaali- ja terveysministeriön hallitussihteereiksi  

OTM, VTM Outi Äyräs-Blumberg 13.8.2018  

OTM Outi Kumpuvaara 13.9.2018 sekä  

ma. hallitussihteeriksi  

OTM Mira Saloheimo 16.8.2018–31.7.2020.

ASIANAJO- JA LAKIASIAINTOIMISTOT 

Borenius Asianajotoimisto Oy:n Advisory-linjaan  

Counseliksi AA, VT Mikael Calonius 22.5.2018,  

Senior Associateiksi AA Peter Hänninen ja  

AA Marius af Schultén 1.7.2018.  

Transactions-linjaan lakimiehiksi  

OTM Mio Kortman 23.5.2018, OTM Anna Salonen,

OTM Saara Mohamed 29.5.2018,  

Counseliksi OTK, EMBA Jorma Yli-Jaakkola 1.6.2018 ja

Senior Associateksi OTM Jenny Shahnovskij 1.7.2018 

lukien.

Properta Asianajotoimisto Oy:  

asianajaja Emilia Lasanen 14.5.2018 sekä  

oik.yo Saga Lamminsivu 8.5.2018.

PricewaterhouseCoopers Oy:n partneriksi  

OTK, VT Elina Kumpulainen 1.7.2018 lukien. 

SYYTTÄJÄLAITOS
Valtakunnansyyttäjäksi  
apulaisvaltakunnansyyttäjä Raija Toiviainen 1.8.2018 lukien.

Helsingin syyttäjänviraston kihlakunnansyyttäjiksi  
Miia Malmivaara ja Heidi Nieminen 1.8.2018 lukien.

Pohjanmaan syyttäjänviraston kihlakunnansyyttäjäksi  

Kreetta Mäki-Kahra 1.7.2018 lukien.

OIKEUSAPUTOIMISTOT

Kaakkois-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiirin  

Päijät-Hämeen oikeusaputoimiston  

johtavaksi julkiseksi oikeusavustajaksi (Lahti)  

Arto Kantonen 1.7.2018 lukien.

Itä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiirin Pohjois-Savon 

oikeusaputoimiston johtavaksi julkiseksi oikeusavustajaksi 

Ilkka Laari ja  

julkiseksi oikeusavustajaksi (Suonenjoki)  

Juhana Mäkinen 1.7.2018 lukien.

Etelä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiirin  

Keski-Uudenmaan oikeusaputoimiston  

johtavaksi julkiseksi oikeusavustajaksi (Järvenpää)  

Jonathan Rosengren 1.5.2018 lukien.

Etelä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiirin  

Helsingin oikeusaputoimiston julkiseksi oikeusavustajaksi 

Selina Holmas-Rasila 1.6.2018 lukien.

Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan oikeusaputoimiston 

julkiseksi oikeusavustajaksi (Vaasa) 

Vesa Hannonen 1.12.2017 lukien.

Pirkanmaan oikeusaputoimiston  

julkisiksi oikeusavustajiksi (Tampere)  

Piia Ojala 1.5.2018 ja Hannaliisa Räisänen 1.6.2018 lukien.

Päijät-Hämeen oikeusaputoimiston  

julkiseksi oikeusavustajaksi  

Katriina Martikainen 16.7.2018 lukien.

Kanta-Hämeen oikeusaputoimiston  

julkiseksi oikeusavustajaksi (Hämeenlinna)  

Emilia Salmenoja 1.8.2018 lukien.

VALTION JA KUNTAIN HALLINTO

Konkurssiasiamieheksi  

OTL Helena Kontkanen viiden vuoden määräajaksi  

1.8.2018 lukien.
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Asianajotoimisto Kontturi & Co Oy:n lakimieheksi  

OTM Hillevi Kontturi 25.5.2018 lukien. (kuva)

Asianajotoimisto Reims & Co Oy:n lakimieheksi  

AA Saija Rantala 26.3.2018 lukien. (kuva)

HPP Asianajotoimisto Oy:n Senior Counseliksi  

lakimies Andrei Donoghue 5.4.2018 lukien. (kuva)

Kotka & co. Asianajotoimisto Oy:n lakimieheksi  

OTM Verneri Salminen 16.5.2018 lukien. (kuva)

Asianajotoimisto White & Case Oy:n lakimieheksi  

OTM Asta Tukiainen on nimitetty 7.5. 2018 lukien. (kuva)

Asianajotoimisto Mäkitalo Rantanen & Co Oy:n Associateksi 

OTM Mira Rissanen 21.5.2018 lukien. (kuva)

Asianajotoimisto Krogerus Oy:n Senior Associateksi  

OTM Jani Pitkänen 20.2.2018, Associateiksi  

OTM Jussi Juusti 25.1.2018, OTM Jussi Saviharju 26.3.2018, 

OTM Vilma Piipponen 2.5.2018, OTM Vilma Jeskanen 

23.5.2018 ja OTM Samuli Torpisto 23.5.2018, Managing 

Partneriksi AA, VTT, KTM Mårten Knuts, osakkaiksi 

kutsuttuina AA Kirsi Kannaste, AA Kalle Hynönen  

ja AA Pyry Somervuori ja Senior Associateksi  

OTM Valle-Veikko Eronen 1.4.2018. (kuvat)

• yhteystietosi
• työpaikkatietosi
• sähköpostiosoitteesi

Kaikki helposti osoitteessa  
www.lakimiesliitto.fi 
Kirjaudu jäsenpalveluun

PÄIVITÄ VERKOSSA

 
 

 
Puolustushallinnon rakennuslaitos on puolustusministeriön alainen laitos. Rakennuslaitos on 
puolustushallinnon kiinteistö- ja ympäristöalan asiantuntija- ja palveluorganisaatio, joka tukee 
puolustusvoimia ja sotilaallista maanpuolustusta kaikissa oloissa. Liikevaihtomme on n. 150 milj. € 
ja henkilöstömme määrä n. 700. 

Haemme Keskusyksikköön  

HANKINTALAKIMIESTÄ 
ID: 27-730-2018 

Rakennuslaitos on valtakunnallinen organisaatio, jolla on toimipisteitä  ympäri Suomen. 
Keskusyksikkö sijaitsee Haminassa, mutta työskentely on mahdollista myös muissa toimipisteissä. 

Lisätietoja tehtävästä antaa hallintojohtaja Ritva Peura, p. 0299 83 1010. 

Katso tarkempi tehtävänkuvaus osoitteesta www.valtiolle.fi tehtävän ID-numeron mukaan. 
Hakuaika päättyy maanantaina 3.9.2018 klo 16:15. 

Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy:n Associate 

-lakimiehiksi OTM Sara Bärholm 12.3.2018,  

OTM, VT Teemu Auressalmi, OTM Emmi Mäkäräinen, 

3.4.2018, OTM, KTK Johanna Salo, OTM Hanna 

Salokangas 25.4.2018, OTM Sampsa Purojärvi 22.5.2018,  

OTM Henri Kaasalainen 25.5.2018, OTM Laura 

Gräsbeck, OTM Ruusu Nyqvist 4.6.2018, OTM Elina 

Marttala, 13.6.2018. Senior Associate -lakimiehiksi 

Associate -lakimies AA, LL.M Mats Forsius, Associate-

lakimies AA Hannu Huotilainen, Associate-lakimies  

AA, KTM Niko Johansson, Associate-lakimies  

AA, KTM Marjut Kaariste, Senior Associate -lakimiehiksi 

Associate-lakimies AA Erno Kaskinen, Associate-lakimies  

AA, VT Tiina Orre ja Associate-lakimies  

AA, FM, MBA  Aksu Tuominen 1.4.2018,  

AA, KTM Ville Alahuhta, 4.6.2018 lukien. (kuvat)
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Tiedustelut ja varaukset: Hannele Törni,  
puh. 09 8561 0315, hannele.torni@lakimiesliitto.fi

SUOMEN LAKIMIESLIITOLLA on  jäsenten 

käyttöön edulliseen jäsen hintaan kaksi lomahuo-

neistoa 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  odottavat viihtyisät tilat ja 

monipuoliset  harrastusmahdollisuudet. Mökit on 

varusteltu 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

Hakuaika päättyy 30.9.2018. Jos useampi 

hakemus kohdistuu samalle lomaviikolle, saaja 

arvotaan. Etusijalla ovat jäsenet, jotka eivät ole 

saaneet lomaviikkoa mökkiarvonnassa viimeisen 

viiden vuoden aikana. Tulokset ilmoitetaan kirjal-

lisesti kaikille hakijoille 31.10.2018 mennessä.

Levi Tunturinlaki 1 ja 2  

(2=allergiamökki) (la–la)   

Viikot Päivämäärät      Vuokra/€

1 29.12.–05.01. 600

2–5 05.01.–02.02. 550

6–17 02.02.–27.04. 600

18 27.04.–04.05. 400

19–23 04.05.–08.06. 250

24–26 08.06.–29.06. 300 

   

Ruka Tuomarintupa (la–la)   

Viikot Päivämäärät     Vuokra/€

1 29.12.–05.01. 600

2–5 05.01.–02.02. 550

6–17 02.02.–27.04. 600

18 27.04.–04.05. 400

19–23 04.05.–08.06. 250

24–26 08.06.–29.06. 300 

   

Ruka Vuosseli (allergiamökki) (la–la) 

Viikot Päivämäärät     Vuokra/€

1 29.12.–05.01. 700

2–5 05.01.–02.02. 650

6–17 02.02.–27.04. 700

18 27.04.–04.05. 500

19–23 04.05.–08.06. 350

24–26 08.06.–29.06. 400  

 

Lomamökkien hinnat kevät 2019

Vierumäki Golf Resort 

(allergiahuoneisto) (pe–pe)   

Viikot Päivämäärät      Vuokra/€

1 28.12.–04.01. 650

2–7 04.01.–15.02. 550

8–10 15.02.–08.03. 650

11–17 08.03.–26.04. 550

18–20 26.04.–17.05. 650

21–26 17.05.–28.06. 700 

   

Vierumäki Loma-aika (pe–pe)  

Viikot Päivämäärät     Vuokra/€

1 28.12.–04.01. 600

2–7 04.01.–15.02. 500

8–10 15.02.–08.03. 600

11–17 08.03.–26.04. 500

18–20 26.04.–17.05. 600

21–26 17.05.–28.06. 650 

   

Vierumäki Paavonkangas (pe–pe) 

Viikot Päivämäärät      Vuokra/€

1 28.12.–04.01. 750

2–7 04.01.–15.02. 650

8–10 15.02.–08.03. 750

11–17 08.03.–26.04. 650

18–20 26.04.–17.05. 750

21–26 17.05.–28.06. 800

Hakemukset palautettava Lakimiesliittoon 30.9.2018 mennessä. Tulokset ilmoitetaan kirjallisesti 31.10. mennessä.
Osoite: Uudenmaankatu 4–6 B, 00120 Helsinki, fax 09 8561 0306, e-mail: lomamokit@lakimiesliitto.fi

LEVI II (Huom! Mökkiin ei saa viedä lemmikkieläimiä) 

1. 2. 3.

1. 2. 3.

RUKA Vuosseli (Huom! Mökkiin ei saa viedä lemmikkieläimiä) 

1. 2. 3.

1. 2. 3.

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

1. 2. 3.

1. 2. 3.

Päiväys ja allekirjoitus

LEVI I

1. 2. 3.

1. 2. 3.

RUKA Tuomarintupa

1. 2. 3.

1. 2. 3.

VIERUMÄKI Loma-aika

1. 2. 3.

1. 2. 3.

VIERUMÄKI Paavonkangas

1. 2. 3.

1. 2. 3.

Merkitse kohteeseen selvästi (1.) viikko, (2.) päivämäärät ja (3.) vuokra. 
Voit hakea enintään kolmea kohdetta ja kahta ajankohtaa/mökki.

Jäsennro:

Puhelin:

Sähköposti:

Hakijan nimi:

Osoite:

Postinro ja -toimipaikka:

Lomamökkien vuokrahakemus kevätkaudelle 2019

Suomen Lakimiesliitto –
Finlands Juristförbund ry

VASTAUSLÄHETYS
Tunnus 5005193
00003 VASTAUSLÄHETYS

Lakimiesliitto

maksaa

postimaksun
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TUNTURINLAKI

Vapaat viikot syksy 2018

Levi, Tunturinlaki 1 (la–la)

Viikko Pvm Vuokra/€

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

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

Viikko Pvm Vuokra/€

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

GOLF RESORT

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

Viikko Pvm Päivät Vuokra/€

35 24.08.–28.08. pe–ti 480

35 28.08.–31.08. ti–pe 330

36 04.09.–07.09. ti–pe 330

37 07.09.–11.09. pe–ti 480

37 11.09.–14.09. ti–pe 330

38 18.09.–21.09. ti–pe 330

39 25.09.–28.09. ti–pe 280

40 28.09.–02.10. pe–ti 430

40 02.10.–05.10. ti–pe 280

41 05.10.–09.10. pe–ti 430

41 09.10.–12.10. ti–pe 280

43 19.10.–23.10. pe–ti 430

43 23.10.–26.10. ti–pe 280

44 26.10.–30.10. pe–ti 430

44 30.10.–02.11. ti–pe 280

45 02.11.–06.11. pe–ti 430

45 06.11.–09.11. ti–pe 280

46 09.11.–13.11. pe–ti 430

46 13.11.–16.11. ti–pe 280

48 23.11.–27.11. pe–ti 430

48 27.11.–30.11. ti–pe 280

49 30.11.–04.12. pe–ti 430

50 07.12.–11.12. pe–ti 430

50 11.12.–14.12. ti–pe 280

51 14.12.–18.12. pe–ti 430

51 18.12.–21.12. ti–pe 280

52 21.12.–28.12. pe–pe 700

PAAVONKANGAS

Vierumäki Paavonkangas

Viikko Pvm Päivät Vuokra/€
37 11.09.–14.09. ti–pe 370

38 18.09.–21.09. ti–pe 370

40 02.10.–05.10. ti–pe 330

41 09.10.–12.10. ti–pe 330

44 30.10.–02.11. ti–pe 330

45 06.11.–09.11. ti–pe 330

47 16.11.–20.11. pe–ti 480

LOMA-AIKA

Vierumäki Loma-aika

Viikko Pvm Päivät Vuokra/€
35 24.08.–28.08. pe–ti 460

35 28.08.–31.08. ti–pe 310

36 31.08.–04.09. pe–ti 460

36 04.09.–07.09. ti–pe 310

37 07.09.–11.09. pe–ti 460

38 14.09.–18.09. pe–ti 460

38 18.09.–21.09. ti–pe 310

39 21.09.–25.09. pe–ti 390

39 25.09.–28.09. ti–pe 250

40 28.09.–02.10. pe–ti 390

40 02.10.–05.10. ti–pe 250

41 05.10.–09.10. pe–ti 390

41 09.10.–12.10. ti–pe 250

43 19.10.–23.10. pe–ti 390

43 23.10.–26.10. ti–pe 250

44 26.10.–30.10. pe–ti 390

44 30.10.–02.11. ti–pe 250

45 02.11.–06.11. pe–ti 390

45 06.11.–09.11. ti–pe 250

46 09.11.–13.11. pe–ti 390

46 13.11.–16.11. ti–pe 250

47 16.11.–20.11. pe–ti 390

37 20.11.–23.11. ti–pe 250

48 23.11.–27.11. pe–ti 390

48 27.11.–30.11. ti–pe 250

49 30.11.–04.12. pe–ti 390

49 04.12.–07.12. ti–pe 250

50 07.12.–11.12. pe–ti 390

50 11.12.–14.12. ti–pe 250

51 14.12.–18.12. pe–ti 390

51 18.12.–21.12. ti–pe 250

37 20.11.–23.11. ti–pe 330

50 11.12.–14.12. ti–pe 330

51 14.12.–18.12. pe–ti 480

51 18.12.–21.12. ti–pe 330

Jatkuu seuraavalla sivulla
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TUOMARINTUPA

Ruka Tuomarintupa (la–la)

Viikko Pvm Vuokra/€

35 25.08.–01.09. 300

36 01.09.–08.09. 300

39 22.09.–29.09. 400

41 06.10.–13.10. 300

VUOSSELI

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

Viikko Pvm Vuokra/€

35 25.08.–01.09. 400

36 01.09.–08.09. 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

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

62 | Lakimiesuutiset 5/2018

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.



Miten pidät huolta  
omasta työhyvinvoinnistasi?
Liikkumalla, nukkumalla ja viettämällä 

aikaa perheen ja ystävien kanssa. Työssä 
viihtymisen kannalta taitavat ja innos

tavat työkaveri ovat myös tärkeitä. Tässä 
suhteessa olen aina ollut onnekas, koska 

paikoissa, joissa ole työskennellyt, 
olen aina saanut oppia, neuvoja ja 

tukea loistavilta työkavereilta. 

Miksi sinusta  
tuli lakimies?

Olen aina ollut kiinnostunut yhteis
kunnallisista asioista. Lakimies on asian
tuntija, joka tuntee yhteiskunnan peli

säännöt eli lait. Lakimies oli haave
ammattini koululaisena, ja olen iloinen, 

että haaveni toteutui. Nykyisessä työssäni 
käräjäoikeudessa pidän siitä, että lakia 

saa soveltaa käytäntöön ja 
ratkaista monipuolisesti eri oikeus

aloihin liittyviä konflikteja.

Kolme asiaa,  
joita tarvitset 

työssäsi päivittäin?
Tietokone, lakikirja 

ja puhelin.

Millaista on  
lakimiehen työ 2050?

Se seikka, että lakimiehen tulee olla 
asiantuntija ja etsiä työssään ratkai
suja ihmisten, yritysten ja yhteisöiden 
ongelmiin ei katoa mihinkään tulevina 
vuosina. Sen sijaan työtavat, työväli
neet ja konkreettinen työntekopaikka 

saattaa muuttua paljonkin. Oman 
näkemykseni mukaan lakimiehen  
työ on kiinnostavaa ja innostavaa  

myös vuonna 2050. 

Mikä on alueasiamiehen  
tärkein tehtävä?

Lakimiesliiton alueasiamiehen tärkeimmät 
tehtävät on tuoda Lakimiesliitto näkyväksi 

myös paikallistasolla ja mahdollistaa lakimie
hille erilaisia tilaisuuksia tavata sekä liiton 

väkeä että omia samalla alueella työskente
leviä kollegoja. Oikean ja ajantasaisen tiedon 
saaminen oman liiton toiminnasta on myös 

tärkeää. Alueasiamiesjärjestelmä 
toivottavasti myös madaltaa kynnystä 

lähestyä liittoa ja osallistua oman 
liiton toimintaan. 
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OTM, kärjätuomari Minnimari Saari, VarsinaisSuomen käräjäoikeus
Takana muun muassa nelisen vuotta avustavana lakimiehenä asianajotoimistossa, kaksi vuotta syyttäjänä, neljä 
vuotta Turun hovioikeuden esittelijänä ja 6,5 vuotta käräjätuomarina eri käräjäoikeuksissa. Minnimari Saari on 
toiminut myös Lakimiesliiton Varsinais-Suomen alueasiamiehenä vuodesta 2010 lähtien. 
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Ford Mustang -malliston CO2-päästöt 199–285 g/km ja EU-keskikulutus 9,0–12,8 l/100 km.

ford.fi/uusimustang


