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merkistä sekä Journalistin ohjeista osoitteesta vastuullistajournalismia.fi

Työoikeuden
ajankohtaispäivä
6.11. Helsinki
Jaana Paanetoja, Tarja Kröger,
Markus Lohi, Anu Waaralinna
Työoikeuden ajankohtaispäivä tarjoaa kiinnostavia ja ajankohtaisia
työoikeuden teemoja.
Tänä vuonna aiheina muun muassa muuttuva työlainsäädäntö –
miten muutoksiin pitää käytännössä valmistautua, mitä oikeusohjeita tuoreesta oikeuskäytännöstä on saatavilla, laittoman
irtisanomisen hinta sekä epäasiallinen käyttäytyminen työpaikalla
– miten se näkyy käytännössä ja miten ongelmiin pitää puuttua.
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•
•
•
•
•
•

OTT, työ- ja sosiaalioikeuden dosentti Jaana Paanetoja,
Työneuvosto
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Lakimiesliiton jäsenet ja julkinen sektori 633 € (yksityinen sektori 845 €)

Voit osallistua seminaareihin suoratoistona omalta koneeltasi,
katso lisätiedot seminaarien verkkosivulta.

LAKIMIESLIITON KOULUTUS

Oili Kela

Pertti Välimäki, Pekka Tuunainen, Tuulikki Mikkola

SUURI SÄÄTIÖPÄIVÄ
2018, 6.11.

VELKOJANA
ULOSOTTOASIASSA 6.11.

Seminaarin ohjelmassa muun muassa:

Miten voit vaikuttaa ulosoton kulkuun
ja tuloksellisuuteen?

•

Oikeustapauskatsaus – mitä säätiövalvonnassa on tapahtunut?
• Katsaus rahankeräyslain
muutokseen
• Tietosuoja-asiat säätiössä
– mitä tulee huomioida?
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Oili Kela, Asianajotoimisto Oili Kela Oy.
Lakimiesliiton jäsenet ja julkinen sektori
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(yksityinen sektori 845 €)

JÄÄMISTÖRIIDAT 21.11.
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PUHEENVUORO

Vaalikone näyttäisi olevan vaalien
vaivalloisin osuus.
MATTI PALOJÄRVI
vaalilautakunnan puheenjohtaja

7633
ONKO OTSIKON LUKU äiteen kadonnut pin-koodi,
ennuste helsinkiläisen liigajääkiekkojoukkueen katsojalukujen keskiarvosta tulevalla kaudella, tietynikäisten
lakimiesten mediaanipalkka avoimella sektorilla vai
jotain ihan muuta? No tietysti tuo viimeinen.
Luku on suurpiirteinen ennuste niiden Suomen
Lakimiesliiton jäsenten lukumäärästä, jotka eivät
äänestä Suomen Lakimiesliiton valtuuskunnan vaalissa
2.–24.10.2018. Vaalissa liiton äänioikeutetut jäsenet –
joita 30.6. oli 11 565 – valitsevat liiton valtuuskuntaan
40 jäsentä kolmivuotiskaudeksi. Oikeustieteen opiskelijoiden kiintiössä täytetään tämän lisäksi neljä
opiskelijayhdistyspaikkaa.
Ja miksi eivät äänestä? En tiedä. Syitä voi olla monia.
Suomen Lakimiesliiton toiminta on ollut viime vuosina
vakaata ja näkyvää, liiton tavoitteissa ja toiminnan
toteuttamisessa ei kovin monella jäsenellä ole ilmeisesti
ollut erityisen suurta tyytymättömyyden aihetta eikä
lakimieskunta ole kohdannut mitään erityisen dramaattisia tai intohimoja herättäviä kysymyksiä viime aikoina.
Hiljainen enemmistö saattaa olla sitä mieltä, että kaikki
näyttää sujuvan hyvin ilman minuakin.
Yksi viime vaalien alla esittämistäni toiveista on nyt
toteutumassa; äänestäminen tapahtuu ensimmäistä
kertaa sähköisesti. Äänestäminen on ennakkotietojen
mukaan tehty nyt todella helpoksi ja yksinkertaiseksi.
Teknologiayliherkkyydestä kärsiville tai aidosti sähköis-

ten menetelmien ulottumattomissa oleville järjestetään
mahdollisuus äänestää liiton toimistolla. Äänestämisen
ei siis pitäisi olla kovin vaivalloista.
Mutta. Koneet on koneita, sanoi muori hohtimia.
Digitalisaatio voi aina tuottaa yllätyksiä.
Äänestyskoneen lisäksi tarjolla on tuttuun tapaan
vaalikone. Alustavat tiedot vaalikoneen kysymyksistä
viittaavat siihen, että siellä on vaalin vaivalloisin osuus,
niin ehdokkaille kuin äänestäjillekin; kysymyksissä
pyydetään nimeämään eri vaihtoehdoista muun
muassa Lakimiesliiton toiminnan tärkeimmät toimintaalueet, työelämän kehittämiseen liittyvät tärkeimmät
asiat, liiton oikeuspoliittisen ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen tärkeimmät asiat sekä liiton tärkeimmät
jäsenpalvelut ja edut – vain joitakin mainitakseni. Tämä
vaatinee keskivertolakimieheltäkin vähän miettimistä
ja hetken aikaa.
Kanssaihmisillä, mukaan lukien Suomen Lakimiesliiton jäsenet, tuntuu olevan kaikissa tilanteissa nykyään
tarve ja aikaa käyttää älypuhelimia, tablettia tai läppäriä, oli se sitten sopivaa, tarpeellista ja turvallista
tai ei. Rohkenen toivoa, että tämä lähes loppuunmyyty
Nordenskiöldinkadun jäähallillinen liiton jäseniä käyttäisi hetken koneajastaan Suomen Lakimiesliiton valtuuskunnan vaalin hyväksi.
matti.palojarvi@oikeus.fi
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Puut

– laki ja käytännöt
Lähiympäristömme puita suojellaan. Vaarallisina tai
häiritsevinä niitä myös poistetaan pihoilta, ulkoilualueilta tai liikenneväyliltä. Kirja selvittää, miten velvollisuudet ja vastuut jakautuvat katujen varsilla, pihoissa
ja naapurustossa.
Taajama- ja tonttipuihin liittyvän lainsäädännön,
tiedon ja kokemuksen kirjaaminen yksien kansien
väliin helpottaa puuston hoitoa niin yhteisillä alueilla
kuin yksityispihoissakin. Kirja antaa arvokasta tietoa
kuntien vihertoimeen, arboristeille, lakimiehille sekä
jokaiselle, joka omistaa yhden tai useamman puun tai
jonka lähiympäristössä puut tuottavat iloa tai harmia.

Hinta 38 €

Metsäoikeus
Uudistunut Metsäoikeus selvittää,
millaisilla pelisäännöillä Suomessa
metsää hoidetaan, käytetään ja
suojellaan. Kirja käsittelee monipuolisesti ja havainnollisesti metsien
hoitoa ja käyttöä, puukauppaa, valtion rahoitusta, metsien kaavoitusta
ja suojelua, metsätietoja koskevaa
lainsäädäntöä sekä erilaisia metsänomistusmuotoja.

Hinta 76 €

Tilaukset verkkokaupastamme

www.metsakirjakauppa.fi
tai asiakaspalvelustamme, puh. 09 315 49 840
s-posti: tilaukset@metsakustannus.fi
Toimituskulut ovat 5 euroa/lähetys.

SYNPUNKTEN

Valkompassen kommer att ge både
väljarna och kandidaterna mest huvudbry.
MATTI PALOJÄRVI
valnämndens ordförande

7633
ÄR TALET I RUBRIKEN en förkommen pinkod,
en uppskattning av det genomsnittliga åskådarantalet
vid den stundande säsongens ligamatcher i Helsingfors,
medianlönen hos en viss åldersgrupps jurister inom
den privata sektorn eller något helt annat? Naturligt
vis det sista.
Talet är en approximativ uppskattning av det antal
medlemmar i Finlands Juristförbund som inte kommer
att rösta i förbundets fullmäktigeval 2–24.10.2018.
Vid valet väljer de röstberättigade medlemmarna,
som 30.6.2018 uppgick till 11 565, in 40 ledamöter i
förbundsfullmäktige för en treårsperiod. Därtill fylls
studentförbundens fyra kvotplatser.
Varför avstår man från att rösta? Ingen aning, men
skälen är väl olika. Under de senaste åren har Finlands
Juristförbunds verksamhet varit både stabil och synlig,
få medlemmar har varit missnöjda med förbundets
verksamhet eller målsättning och därtill har juristkåren
inte behövt tampas med särskilt dramatiska eller
eldfängda frågor. Den tysta majoriteten resonerar
nog så att allt förlöper väl utan ”min insats”.
Ett av mina stora önskemål inför det förra valet,
nämligen elektronisk röstning, uppfylls nu för första
gången. Enligt förhandsuppgifterna blir röstningen
både enkel och smidig. De som till äventyrs lider
av tekniköverkänslighet och de som inte har tillgång

till elektroniska verktyg kan avge sina röster på för
bundskansliet. Deltagande i valet kommer således
inte att åsamka någon oöverstigliga problem.
Men: Apparater är apparater och digitala lösningar
kan bjuda på överraskningar.
Vid sidan om röstningsapparaten erbjuds valdel
tagarna en så kallad valkompass. De preliminära upp
gifterna om frågorna i valkompassen antyder att kom
passen kommer att ge både väljarna och kandidaterna
mest huvudbry. I frågorna ombeds användaren bland
annat ange Juristförbundets viktigaste verksamhets
områden, de viktigaste frågorna i anslutning till utveck
lingen av arbetslivet, de mest angelägna åtgärderna för
rättspolitisk och samhällelig påverkan och förbundets
mest önskade förmåner och medlemstjänster. Frågorna
i valkompassen tarvar nog en stunds begrundande av
alla och envar.
Våra medmänniskor, inklusive Juristförbundets med
lemmar, verkar alltid ha både tid och fäbless för smart
telefoner, pekplattor och laptopar oavsett lämpligheten,
behovet och tryggheten. Jag tror och hoppas att med
lemskåren, som fyller ishallen på Nordenskiöldsgatan
till bredden, använder en del av sin ”maskintid” till att
delta i Finlands Juristförbunds viktiga fullmäktigeval.
matti.palojarvi@oikeus.fi
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teksti JUSSI-PEKKA AUKIA | kuvitus MARKUS ANTERO

Huumeet:
rikoskontrollia ja
sosiaalipolitiikkaa
TULISIKO SUOMALAISEN VARSIN TIUKAN HUUMEKONTROLLIN
PAINOPISTETTÄ SUUNNATA OIKEUSVALVONNASTA
TERVEYDENHUOLLON JA SOSIAALIPOLITIIKAN SUUNTAAN?
MITÄ SANOVAT TERVEYS- JA SOSIAALIALAN AMMATTILAISET?

H

US:n hallintoylilääkäri Lasse Lehtosen
mielestä suomalaisen
huumelainsäädännön
kokonaisuus toimii
varsin hyvin. Säädöksiä on tarvittaessa
uudistettu eikä huutavia ongelmia ole.
– Lainsäädännön taustalla ovat
yhteiskuntapoliittiset linjaukset, joilla
pyritään estämään ja rajaamaan huumausaineiden käyttöä. Meillä on päätetty lähteä käyttörikoksesta. Ja koska
alkoholi on meillä niin dominoiva,
niitä jotka haluaisivat laillistaa esimerkiksi kannabiksen viihdekäytön,
on huomattavasti vähemmän kuin esimerkiksi Kanadassa tai Kaliforniassa
– missä taas suhtaudutaan alkoholiin
huomattavasti meitä kielteisemmin.
Asenne alkoholia kohtaan on koventunut meilläkin ja saattaa vielä edelleen

koventua muun muassa islamilaisen
maahanmuuttajaväestön myötä.
– Nämä ovat pitkän jakson kulttuurisia ilmenemiä. Terveysmielessä
alkoholi on kannabista haitallisempaa,
mutta terveysongelmia alkaa ilmetä,
jos kannabiksesta liu’utaan muiden
huumeiden käyttöön. Jos kannabistuotteet vapautettaisiin, pitäisi myös
ratkoa esimerkiksi liikenneturvallisuudessa sitä, mihin turvallisen käytön raja vedetään vai lähdetäänkö edelleenkin nollatoleranssista. Alkoholin
kohdalla nuo rajat tutkitusti tiedetään.

Muuntohuumeet
ja PKV-lääkkeet
Tällä vuosituhannella on opittu kiertämään lainsäädäntöä tuottamalla kielletyistä huumeista versioita, joilla on
suurin piirtein sama vaikutus mutta

joilla on alkuperäisestä hieman poikkeava molekyylirakenne. Näitä niin
sanottuja muuntohuumeita varten on
luotu kansallinen asetus- ja listausmenettely, joka on Lehtosen mielestä suhteellisen nopea ja joustava.
– Valtioneuvoston vahvistamalla
kiellettyjen psykoaktiivisten aineiden
listalla on jo satoja yhdisteitä, ja uusia
lisätään vuosittain. Käytännössä tieto
meille rantautuvista uusista yhdisteistä
saadaan kansainvälisen tiedonvaihdon
ja julkaisujen myötä sekä kotimaisilta
asiantuntijoilta että analysoimalla
näytteitä, jotka on saatu huumeisiin
kuolleiden ruumiinavauksissa ja ratsioissa tehdyistä huumausainetesteistä.
Keskushermostoon vaikuttavien
PKV-lääkkeiden, kuten opiaattien, väärinkäyttö on meillä yleisempää kuin
muualla maailmassa. Katukauppaan
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päätyvät lääkkeet ovat pääasiassa kotoperäisiä resepteillä tai lääkevarkauksilla hankittuja tuotteita, mutta maassa
liikkuu myös esimerkiksi Virosta ja
Espanjasta sikäläisillä resepteillä hankittuja ja Suomeen tuotuja lääkkeitä.
E-reseptien alkuperäinen tarkoitus
oli estää tällainen väärin- ja liikakäyttö,
mutta vaikutus olikin yllättäen päinvastainen.
– Reseptien väärentäminen on kyllä
vähentynyt e-reseptin myötä, mutta
lailliset reseptit jäävät sen sijaan helpommin ”päälle”. Sähköisen reseptin
uusiminen on helppoa ja lähes automaattista verrattuna aikaisempaan
käytäntöön, jossa lääkärit kirjoittivat
reseptit käsin – ja tulivat kirjoittaessaan katsoneeksi tarkemmin potilaan
tilannetta, Lehtonen pohtii.
– Potilaan tutkiminen ja seuranta
reseptiä uusittaessa on tässäkin mielessä erityisen tärkeää. Jos potilas on
esimerkiksi leikkauksen jälkeen saanut
voimakasta kipulääkettä, ja tätä reseptiä sitten uusitaan automaattisesti sen
kummempia miettimättä, potilas on
hetken päästä koukussa lääkkeeseensä.

Kipulääkkeiden alikäyttö
isompi ongelma
Väärinkäytettynäkin lääkkeet ovat
vähemmän vaarallisia käyttäjälleen
kuin hämärissä laboratorioissa tuotetut muuntohuumepillerit, joiden vahvuuksista ja koostumuksesta ei ole luotettavaa tietoa. Joissakin arvioissa on
havaittu, että vain alle viidennes katukaupassa ostetuista huumausaineista
todella on sitä, mitä ostaja luulee sen
olevan.
– Kaiken kaikkiaan PKV-lääkkeiden
väärinkäyttö on aito, mutta ei kovin
keskeinen ongelma. Ne ovat hyvässä
kontrollissa, ja lääkärit ja apteekitkin
tiedostavat niiden riskit hyvin.
Lehtonen muistuttaa, että kontrollin
jyrkkä tiukentaminen todennäköisesti
vain lisäisi näitä lääkkeitä todella tarvitsevien kipu- ja mielenterveyspotilaiden kärsimyksiä.
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– Kivunhoito on meillä ollut jo historiallisestikin riittämätöntä lääkeriippuvuuden välttelyn takia, ja alilääkitys on mielestäni väärinkäyttöä isompi
ongelma. Lääkeriippuvuuttakaan ei
toki pidä vähätellä, sillä esimerkiksi
nykyinen laajasti uutisoitu huumeepidemia Yhdysvalloissa ja Kanadassa
johtuu potilaille tyrkytetyistä riippuvuutta aiheuttavista kipulääkkeistä.

Lääkkeeksi
varhainen puuttuminen
Pitäisikö huumepolitiikkaa muuttaa
vapaammaksi? Lehtosen mielestä kysymys on järjestelmän tehokkuudesta ja
siitä, millaista kriminaalipolitiikkaa
halutaan harjoittaa. Käytön rankaiseminen voi olla yhteiskuntapoliittisesti
järkevää ilmaisemaan yhteiskunnan
kielteinen suhtautuminen huumeisiin.
– Toisaalta pitäisi miettiä, mikä
olisi se toimivin seuraamus huumeiden käytöstä. Sakot jäävät käyttäjiltä
usein maksamatta, eikä niiden istuminen muuntorangaistuksena vankilassa
tunnu sekään järkevältä. Myös erilaiset
yhteiskuntapalvelurangaistukset olisivat nekin kalliita ja hankalia toteuttaa,
Lehtonen pohtii.

Maailmalla
vallitsee näkemys
siitä, että
1960-luvulta
asti harjoitettu
kielto- ja kontrollipolitiikka ei toimi.

– Koviin huumeisiin suunnatut rangaistukset ovat meillä todella kovia
vastaaviin väkivaltarikoksiin verrattuna. Jos todella haluaisimme auttaa
päihdekoukkuun jääneitä, pitäisikö
käyttäjää rangaistuksen sijasta velvoittaa hakeutumaan hoitoon tai olemaan
vuosi päihteettömänä.
Tilastojen mukaan hoitotulokset
ovat huonoja ilman potilaan omaa
motivaatiota. Sen vuoksi tarvitaan
mahdollisimman varhaista puuttumista jo ennen liukumista kohti
kovempia aineita.
– Ennen kaikkea tarvittaisiin lisää
resursseja päihdetyöhön, sillä joku jää
aina koukkuun. Nämä ihmiset pitäisi
ottaa vakavasti ja hoitaa.

Suuri asennemuutos tulossa
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen
tutkimusprofessori Pekka Hakkarainen näkee, että maailmalla ja myös
Suomessa suhtautuminen huumeisiin ja huumepolitiikkaan on muuttumassa.
– Maailmalla vallitsee laaja ja jaettu
näkemys siitä, että 1960-luvulta asti
harjoitettu kielto- ja kontrollipolitiikka
ei toimi. Sääntelystä huolimatta huumeiden käyttö on yleistynyt ja uusia
aineita tulee koko ajan lisää. Samalla
järjestäytynyt rikollisuus, korruptio ja
muut ongelmat ovat vain lisääntyneet.
Monissa maissa on jo kevennetty
lainsäädäntöä, viimeksi eräissä Yhdysvaltain osavaltioissa ja Kanadassa,
missä kannabiksen viihdekäyttökin
on juuri laillistettu. Myös useat Euroopan valtiot ovat muuttaneet tai muuttamassa huumepolitiikkaansa.
Hakkaraisen mielestä tärkeämpää
kuin kannabiksen laillistaminen olisi
luopua käytön rangaistavuudesta, sillä
se parantaisi kaikkein vaikeimmassa
asemassa olevien ongelmakäyttäjien asemaa. Kun huumeisiin liittyvä
stigma lievenisi, hoitoon olisi helpompi hakeutua.
– Myös palvelujärjestelmässä toimivien olisi helpompi ottaa asia puheeksi

Reilu kolmannes
nuorista
suomalaisista
aikuisista on
syyllistynyt
käyttörikokseen.

samaan tapaan kuin jo tapahtuu alkoholin kanssa. Nyt jos lääkäri kysyy,
käyttääkö potilas huumeita, se on sama
kuin kysyisi, onko tämä tehnyt rikoksen. Käytön rangaistavuus estää myös
käyttäjien asemaa parantavien uusien
keinojen, kuten turvallisen käyttöhuoneen tai festareita kiertävän testauspalvelun, käyttöönoton.

Kriminalisointi ohjaa
käytön piilotteluun
Reilu kolmannes nuorista suomalaisista aikuisista on jo syyllistynyt käyttörikokseen vähintään kokeilemalla
kannabista. Voi kysyä, onko järkevää
kohdella näin isoa osaa ikäluokasta
rikollisina.
– Jos satunnainenkin käyttäjä joutuu tekemisiin poliisin kanssa, siitä jää
vuosiksi merkintä poliisin tietojärjestelmään myös siinä tapauksessa, että

Huumekuolemien taustalla
useimmiten sekakäyttö
Suomalaisen päihdekentän erityispiirteitä ovat humalajuomisen
tavanomaisuus, keskushermostoon vaikuttavien PKV-lääkkeiden
väärinkäytön yleisyys sekä heroiinin olematon merkitys amfetamiinin ja buprenorfiinin – eli esimerkiksi Subutexin – rinnalla.
Kannabiksen käyttö on lisääntynyt tasaisesti 1990-luvun alusta
ja siinä ollaan nyt keskimääräisellä eurooppalaisella tasolla.
Huumekuolemia rekisteröidään liki 200 vuodessa – mikä
on väkilukuun suhteutettuna kaksinkertaisesti eurooppalaiseen
keskiarvoon verrattuna. Suurimpaan osaan kuolemista liittyy
aineiden sekakäyttöä, ja noin 70 prosentissa huumekuolemista
on käytetty muiden aineiden ohella bentsodiatsepiineja. Opiaateista eniten kuolemantapauksia aiheuttaa buprenorfiini.
Huumeiden käyttöä säädellään rikoslaissa ja huumausainelaissa, joka tuli voimaan vuonna 1972 ja jota on uusittu vuosina
1993 ja 2008. Aineiden määritteleminen huumeiksi perustuu
kansainvälisiin sopimuksiin sekä kotimaisiin huume- ja lääkeluokituksiin. Muuntohuumeita on kontrolloitu vuodesta 2014
alkaen asetuksella kuluttajamarkkinoilla kielletyistä psykoaktiivisista aineista, johon sisältyvää kiellettyjen aineiden listaa
päivitetään tarvittaessa.

hän selviäisi vain huomautuksella. Ja
tämä saattaa myöhemmin estää työpaikan saannin tai koulutukseen pääsyn. Eikä tietojärjestelmään tehtävistä
kirjauksistakaan voi luopua, sillä ne
ovat kansalaisyhteiskunnassa välttämättömiä poliisin toiminnan valvonnan kannalta.
Kanadassa ja USA:ssa keskustellaan
erittäin vilkkaasti myös kannabista
vahvempien aineiden käytön dekriminalisoinnista. Syynä on kipulääkkeiden
väärinkäytöstä riehahtanut opiaattiepidemia, jolle pitää tehdä jotakin.
Hakkarainen huomauttaa, että
isoimmat ongelmat ovat siellä, missä
käytetään kovia aineita, ja kriminalisointi ajaa juuri nämä ihmiset piilottelemaan käyttöään sen sijaan että he
hakisivat apua. Huumeiden kontrolloinnin painopistettä pitäisikin siirtää
oikeusvalvonnasta sosiaali- ja tervey-

denhoidon käyttämiin keinoihin.
– Kontrollin tiukkuudella ei ole
todettu olevan juuri vaikutusta huumeiden käytön tasoon, vaan enemmänkin siihen, miten ihmisiä kohdellaan.
Erilaiset muoti-ilmiöt ja käyttötrendit
vaikuttavat käyttöön paljon enemmän.
Eikö tilanne sitten karkaa käsistä,
jos rikosleimasta luovutaan? Hakkarainen ottaa esimerkiksi Portugalin, jossa
kaikkien huumeiden käyttö dekriminalisoitiin vuosituhannen alussa.
– Portugalissa huumeiden käyttöä on pyritty sääntelemään sosiaalipoliittisilla toimilla ja ongelmakäyttäjien hoitoonohjauksella, ja kehitystä on
seurattu ja tutkittu laajasti dekriminalisoinnin jälkeen. Käyttö ei ole lisääntynyt. Lisäksi huumekuolemat ovat
vähentyneet ja huumeisiin liittyneitä
tartuntatauteja on onnistuttu ehkäisemään.
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Tekoälyn käyttö lisääntyy ja arkipäiväistyy yrityksissä kovalla vauhdilla. Se on herättänyt
myös huolen siitä, kunnioittaako uusi teknologia arvojamme. [Suomen] Tekoälyohjelma
pyrkii nostamaan tekoälyn suomalaisyritysten menestystekijäksi, ja sen eettisen
soveltamisen pohtiminen on vastuullisen yrityksen kilpailuvaltti.

Kuvat: Risto Silvola

Elinkeinoministeri Mika Lintilä | Työ- ja elinkeinoministeriön tiedote 4.9.2018

Eduskunnan puhemies Paula Risikko
ja presidentit Pekka Vihervuori ja
Kari Kuusiniemi.
KHO:n juhla täytti Finlandia-taloa.

Korkein hallinto-oikeus 100 vuotta

Tavoitteeksi kestävän
kehityksen oikeusvaltio
Korkein hallinto-oikeus juhli 100 historiaansa elokuun
lopussa. Samalla vaihtui viestikapula tuomioistuimen
johdossa. KHO:n presidentti Pekka Vihervuori jäi
eläkkeelle ja Kari Kuusiniemi aloitti tehtävässään.
– Korkeimmalla hallinto-oikeudella on aivan ensiarvoisen merkittävä tehtävä ylläpitää oikeusturvaa,
totesi tasavallan presidentti Sauli Niinistö juhlaseminaarin puheenvuorossaan.
– Yhteiskunnallisten suhdanteiden muutokset tai
yhteiskunnallinen kehitys eivät ole vuosisadan saatossa korkeinta hallinto-oikeutta tässä tehtävässään
horjuttaneet.
Muutokset ovat kuitenkin näkyneen korkeimman
hallinto-oikeuden ratkaisemissa jutuissa ja niiden
määrissä. Presidentti Pekka Vihervuori ennusti muutosten jatkuvan. Esimerkiksi kansainväliset levottomuudet pakolaisaaltoineen ovat heijastuneet viime
vuosina KHO:n työhön.
Vihervuori ennusti ilmastonmuutoksen heijastuvan
myös suomalaisten arkeen. Ympäristökysymysten
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huomioimiseksi Vihervuori ehdotti pyrkimystä kestävän
kehityksen oikeusvaltioon.
KHO:n uusi presidentti Kari Kuusiniemi totesi
tuomioistuinten toimivan yhteiskunnan peilinä.
– Hallintotuomioistuinten ydinroolina on suojata
yksityisten tahojen oikeuksia valtiovaltaan vastaan,
Kuusiniemi linjasi.
Tähän tarvitaan hänen mukaansa riittävästi resursoituja tuomioistuimia. Tuomioistuimilta puolestaan
edellytetään jatkuvaa halua kehittää toimintaansa.
KHO:n juhla kokosi Finlandia-talon seminaariin
ja Säätytalon iltatilaisuuteen 700 hallintotuomioistuimissa työskentelevää ja kutsuvieraita.

Tuomioistuimet
toimivat yhteiskunnan
peileinä.

P O L I I S I PÄ Ä L L I K KÖ

Kiusaaminen,
huolestuttava ilmiö
Kunniamerkkejä
ylimpien
oikeuksien
100-vuotisjuhlavuonna
Korkein hallintooikeus ja korkein oikeus
täyttävät kuluvana vuonna sata vuotta.
Ritarikuntien suurmestari, tasavallan
presidentti Sauli Niinistö on 30.5.2018
myöntänyt seuraavat kunniamerkit:
Suomen Leijonan suurristi
Schei, Tore, justitiarius, Oslo
Suomen Valkoisen Ruusun
I luokan komentajamerkki
Melander, Lauri Mikko Olavi,
hovioikeuden presidentti
Paunio, RiittaLeena Sisko, oikeusasiamies
Rosas, Allan Viktor Johnsson,
Euroopan unionin tuomioistuimen tuomari
Suomen Leijonan
I luokan komentajamerkki
Hidén, Mikael Juhana Vilhelm, professori
Pellonpää, Matti Paavo, oikeusneuvos
Suomen Valkoisen Ruusun
komentajamerkki
Hollo, Erkki Johannes, professori
Suomen Leijonan komentajamerkki
Peltonen, Jukka Tapani, asianajaja
Suomen Valkoisen Ruusun ritarimerkki
Oksanen, Martti Olavi, hallintopäällikkö
Tuominen, Pekka Sakari,
tietohallintopäällikkö
Suomen Valkoisen Ruusun
I luokan mitali kultaristein
Joutsenlahti, Kari Ilmari, ylivirastomestari

Wikipedia kertoo, että kiusaaminen on verbaalista, eleellistä tai
fyysistä aggressiivista käyttäytymistä. Väestöliiton mukaan se voi olla
suoraa, kuten nimittelyä ja haukkumista, toisen tavaroiden hajotta
mista tai varastamista tai jopa väkivaltaista käyttäytymistä kiusattua
kohtaan. Kiusaamista voi tapahtua niin kasvokkain kuin esimerkiksi
netin tai kännykän välityksellä.

Olenko jättänyt puuttumatta
kiusaamiseen?
Edelleen Väestöliiton mukaan epäsuoraa kiusaamista on vai
keampi havaita. Tällaista on esimerkiksi ikävien tai perättömien
juorujen levittäminen, selän takana pahan puhuminen, kiusatun
syrjiminen ja porukasta ulkopuolelle jättäminen. Sekin on kiusaamista,
että sallii kiusaamisen tapahtuvan, vaikka itse ei siihen aktiivisesti
osallistuisikaan. Sillä ei ole merkitystä, miten kiusataan. Ratkaisevaa
on se, miltä se kiusatusta tuntuu.
Kiusaaminen on levinnyt lähes kaikkialle yhteiskunnassa. Sitä
esiintyy työpaikoilla, kouluissa, kodeissa ja erilaisissa harrastuksissa.
Asiantuntijoiden mukaan kiusaaminen ei aina suinkaan johdu
kiusaamisen kohteeksi joutuneesta. Se ei ole koskaan hänen syytään.
Kyse on kiusaajan omasta tilanteesta: hänen pahan olonsa purkami
sesta tai vaikkapa muiden hyväksymisen tai arvostuksen hakemisesta
kaveripiirissä.
Hiljakkoin julkaistun kyselyn mukaan lapsia saatetaan kiusata
myös perheen taloudellisen tilanteen vuoksi. Lähes 70 prosenttia
vähävaraisten perheiden lapsista on kokenut kiusaamista. Hyvätulois
ten perheiden lapsista saman on kokenut 40 prosenttia.
Kiusaaminen on aina kova paikka sen kohteeksi joutuneelle. Sillä
voi olla vaikutusta henkilön loppuelämään, jopa sen päättymiseen.
Kiusaamisessa on kyse todella vakavasta asiasta. Mutta onko
asialle tehty kaikki mahdollinen? Vaikka en ole alan asiantuntija, on
pakko todeta, että näin ei ole. Toisaalta asia on niin laaja, että realis
tisia mahdollisuuksia sen täydelliseen kitkemiseen ei ole. Mutta siitä
huolimatta asiaan pitää panostaa entistä enemmän.
Yksi tapa aloittaa tämä on peiliin katsominen. Olenko itse ehkä
tietämättäni syyllistynyt tällaiseen, vaikkapa vitsailemalla jonkun
henkilön ”kustannuksella”? Tai olenko jättänyt kiusaamiseen puut
tumatta?
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Lakimiesuutiset.fi
tuo sisällön lähemmäs

Pidän erittäin tärkeänä, että pyrimme
samanaikaisesti ehkäisemään ylivelkaantumista
sekä parantamaan jo velkaantuneiden asemaa.
Oikeusministeri Antti Häkkänen | @oikeusmin
Twitterissä 29.8.2018

Lakimiesliiton
senioreiden
lounastilaisuus
Keskiviikkona 10.10.2018 klo 12.00 Ostrobotnian
Juhlahuoneisto, Museokatu 10, 2 krs. Helsinki

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

Anna palautetta tai kerro juttuideasi!
lakimiesuutiset.fi/palaute-ja-juttuideat
36 Akavan puheenjohtaja Sture Fjäder

48 Urakriisistä
unelmahommaan
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Aihe: Lakiesitysten laadun ja perustuslainmukaisuuden valvontaa sekä julkisen
toiminnan laillisuusvalvontaa ajassa
– valtioneuvoston oikeuskansleri Tuomas Pöysti
Ruokailun maksavat osallistujat. Päivän keitto,
lämminruoka ja kahvi sekä juomat 28 euroa.
Ilmoittautumisen yhteydessä mainittava
erityisruokavaliosta.
Ilmoittautumiset ma 3.10.2018 mennessä.
Lakimiesliitoon nettisivujen kautta:
www.lakimiesliitto.fi/tapahtumat tai puhelimitse
Lakimiesliiton vaihteeseen 09 8561 0300.
Lisätietoa tapahtumasta voi kysyä
Olli Niemeltä, olli.niemi@lakimiesliitto.fi
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selaamaan vanhoja artikkeleita arkistosta. Myös Momentit löytyvät
sivustolta tuttuun tapaan PDF-tiedostoina.
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Hotel Katajanokassa Helsingissä on auennut Armon
kalterit -valokuvanäyttely, jossa kymmenen vankia
tuo esiin kasvonsa ja tarinansa. Kuvat on ottanut
Johanna Kare ja tarinat kirjannut Haka Kekäläinen.
Näyttely on osa Johanna Kareen Katso ihminen
-nimistä näyttelykonseptia, joka nostaa esiin marginaalisia
ja unohdettuja ihmisiä ja ilmiöitä. Näyttelyn rahoittaja on
Rikosseuraamuslaitos (RISE) ja se on avoinna marraskuun
loppuun saakka.

VA RV I A L A

150

Poliisi kirjasi törkeitä
petoksia ja niiden yrityksiä
vuoden 2018 ensimmäisellä
vuosipuoliskolla 150
enemmän kuin viime vuonna.

Oikkari: Tervetuloa
lehden lukijaksi!
Lakimiesuutisilla on taas hieman vajaat 700
uutta lukijaa! Lehti postitetaan tämän syk
syn aikana näet kaikille oikeustieteellisissä
tiedekunnissa syksyllä opintonsa aloitta
neille. Kaikki aineisjärjestöjen uudet jäsenet
ovat myös Lakimiesliiton jäseniä. Jäsenyys ei
maksa opiskelijoille mitään. Tervetuloa jäsen
kuntaamme sekä paperi ja verkkolehden
lukijoiksi. Odotamme myös
palautettasi lehdestä
osoitteessa lakimiesuutiset@
lakimiesliitto.fi.
Ole rohkeasti
yhteydessä myös
kaikesta muusta
liiton toimintaan
liittyvästä!

TAPAHTUMAT
2.–24.10. Lakimiesliiton
valtuuskunnan vaali
s. 23
Urakoulutukset
2018 urakoulutuksia s. 28
Aluetapahtumat
Tulossa: Jyväskylä, Lahti,
Lappeenranta, Kouvola, Pori,
Kainuu, Oulu, Mikkeli, EUEurooppa.
Tapahtumista tarkemmin:
www.lakimiesliitto.fi/tapahtumat

SUOMEN LAKIMIESLIITTO –
FINLANDS JURISTFÖRBUND ry

Jukka Varviala

Oikeustieteen ylioppilas
Étudiant en droit! Liekö teillä tänä syksynä oikeustieteen opinnot
aloittaneilla mahdollisuus saada passiin tämä komealta kalskah
tava ranskankielinen ammattinimike? Se komeili taannoin passissani.
Oikeustieteen ylioppilas!
Tuo merkintä passissa tuotti samaa iloa kuin lakimiessormus
valmistuttuani. Autokauppiaskin tuli kohteliaaksi, kun taputtelin
uuden auton rattia sormus kiiltäen. Vaikka pelkkää unelmaa taput
telinkin tuolloin.

Valmistuttuanne
oikeustieteellisestä
etenkin kaunokirjallisuuden
lukunopeus on uskomaton.
Jo vuoden opiskeltuani tai pikemminkin viihdyttyäni tiedekunnas
samme olin itseoikeutettu adressien lukija sukulaisten hautajaisissa
saaden myös muita yhtä arvokkaita tehtäviä. Vanhat koulukaverit ja
tuttavat halusivat tulla keskustelemaan milloin mistäkin ehkä oikeu
dellisestakin ongelmastaan, ja koin, että he olivat ”palveluuni” tyy
tyväisiä. Eli oikeastaan he tarvitsivat huolilleen vain kuuntelijan.
Ja osasinhan toki jo selailla ensimmäistä lakikirjaani, Pellervo
Seuran kustantamaa kaksiosaista lakikirjaa eli ”PikkuHakulista”,
joka herätti hilpeyttä opiskelukavereissani.
Opiskelu nimenomaan oikeustieteellisessä tiedekunnassa oli
rauhallista ilman ylipolitisoitunutta meuhkaamista. Tehtiin töitä
eikä suunniteltu vallankumouksia. Mitäpä nyt menneistä meuh
kaamisista enää meuhkaamaan. Ja mitä niitä muistelemaan.
Jos haluatte 60–70lukujen vaihteesta tietää, lukekaapa valmis
tuttuanne eversti Pertti Suomisen kirjoittama armeijan tiedustelu
päällikkö Raimo Heiskasen elämänkerta (Armeijan silmä ja korva,
Otava 2012, sivut 367–368 riittävät, jos ette enempää jaksa).
Miksi vasta valmistuttuanne? Sanonpa syyn. Valmistuttuanne
oikeustieteellisestä lukunopeus etenkin kaunokirjallisuudessa on
uskomaton. Ei ole tarvis enää päntätä kirjoja ulkoa, kuten lakikirjaa,
ei alleviivata lauseita eikä ympyröidä alistus ja rinnastuskonjuktioita.
Tämän tulette kokemaan! Uskokaa vaaria!
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Eikö suomalaisessa yhteiskunnassa uskalleta ajatella niin, että näin suuri uudistus ei
kirjoituspöydällä tehtynä ja maakuntien testaamana ole vielä aivan valmis? Reformin voi
tehdä niin, että luodaan pohja, jota parin kolmen vuoden päästä tarvittaessa korjataan.
Sote-uudistusta johtava alivaltiosihteeri Päivi Nerg | sosiaalivakuutus.fi 4.9.2018

Tuomioistuinvirasto
Vantaalle
Vuoden 2020 alussa toimintansa aloittava tuomioistuin
virasto sijoitetaan Vantaalle.
– Tuomioistuinvirastolla rakennetaan vielä vahvempi
palomuuri poliitikkojen ja tuomioistuimien väliin.
Kansalaisten oikeusturvan ja yhteiskuntajärjestyksen
ydinpilarina on vahva luottamus tuomioistuimiin. Viraston
ja sitä kautta tuomioistuimien toimintakyvyn ja talou
dellisen tehokkuuden pitää olla paras mahdollinen.
Asiantuntijaselvityksissä Vantaa oli paras sijaintipaikka,
oikeusminiteri Antti Häkkänen sanoo.
– Olemme tyytyväisiä linjaukseen, että Tuomioistuin
virasto sijoitetaan pääkaupunkiseudulle. Näin turvataan
parhaiten sen aidot toimintaedellytykset, toteaa
Lakimiesliiton toiminnanjohtaja Jore Tilander.

VALTUUSKUNNAN VAALI
2.–24.10.2018
Vahva lakimieskunta – Yksityisalojen Lakimiehet ry
Yksityisalojen lakimiehet ry (YKLA) on edunvalvontajärjestö, jonka jäsenet
ovat järjestöjen, liikeelämän, teollisuuden, yksityisten palvelualojen, asian
ajo ja muiden konsulttitoimistojen palveluksessa. YKLAlla on vahva edustus
Lakimiesliitossa. YKLA järjestää mielenkiintoisia opintomatkoja, seminaareja
ja tapahtumia.

Ehdokkaat
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72

Autio, Riikka, AA, Helsinki
Engblom, Matleena, AA, VT, Turku
Hyvärinen, Jarmo, Senior Legal Counsel, VT, Helsinki
Kiviranta, Esko, kansanedustaja, VT, Sauvo
Malka, Ilkka, VT, Helsinki
Maskonen, Liisa, AA, VT, Helsinki
Nykänen, Otso, AA, VT, Helsinki
Rusanen, Jorma, VT, tietokirjailija, Helsinki
Vierula, Katriina, kassanjohtaja, VT, Helsinki
Tabell, Jenniveera, lakimies, Helsinki
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Tukea Puolan
oikeuslaitokselle
Pohjoismaiden, Viron ja Latvian tuomari
yhdistykset vetoavat maittensa hallituksiin,
jotta nämä käyttäisivät suhteitaan Puolan
oikeuslaitoksen riippumattomuuden palaut
tamiseksi.
Tuomariyhdistysten syyskuun alussa
julkistamassa julkilausumassa pidetään
Puolan viime aikaista oikeudellista kehitystä
hyvin huolestuttavana. Vetoomuksessa tode
taan, että Puolassa toteutetut lainmuutokset
muodostavan vakavan uhkan demokratialle
ja murentavat oikeuslaitoksen riippumatto
muutta.
Suomen Tuomariliitto pyytää Suomen
hallitusta käyttämään yhteyksiään Puolan
viranomaisiin ja muita kansainvälisiä suhtei
taan palauttakseen Puolen oikeuslaitoksen
riippumattomuuden.
– Tuomariliiton ja sen kansanvälisten
sisarjärjestöjen vetoomus on erittäin
tärkeä. Suomen on välttämätöntä puut
tua tilanteisiin, joissa oikeusvaltioperiaat
teita poljetaan, vieläpä Euroopan unionin
piirissä, toteaa Lakimiesliiton toiminnan
johtaja Jore Tilander.

M AT T I N O R R I

2,5

Hallitus päätti lisätä
2,5 miljoonan euron
määrärahan poliisin
ennalta estävään
toimintaan ensi
vuodelle.

Lain kehitys
Kun 1970-luvulla kävin Englannissa, menin Bournemouthissa seuraamaan oikeuden istuntoa. Sir David Penant otti minut viereensä
istumaan. Kun hänelle annettiin asiakirja, hän kysyi: Miten te tähän
Suomessa suhtaudutte?
Penant oli leppoisa mies. Kun ilmoitettiin, että todistaja on autoruuhkan vuoksi myöhässä, hän pyysi kehottamaan, ettei todistaja
kiirehtisi vaan ajaisi rauhallisesti ja turvallisesti.
Hänet oli pyydetty puhumaan laivanvarustajayhdistyksen kuukausilounaalle. Silloin laivojen Kanaaliin laskemat pilssivedet oli ongelma.
Mereen laskettiin öljyjä ja muuta likaa.

Anna palautetta lehdestä
ja voita designlahjakortti
Mistä haluaisit lukea jatkossa
Lakimiesuutisista? Mikä on
mennyt hyvin, missä taas olemme
epäonnistuneet? Vastaa lyhyeen
verkkokyselyyn osoitteessa
lakimiesuutiset.fi/
vastaa-lukijakyselyyn
Vastaaminen vie alle viisi minuuttia ja
onnistuu myös mobiilissa. Vastanneiden
kesken arvotaan 2 kpl Perfect Finnish
-designlahjakortteja (arvo à 62 €).

Palkintona
62 €
lahjakortti!

Arvontaan voivat osallistua kaikki Lakimiesuutisetlehteä lukevat yksityshenkilöt pois lukien arvonnan
järjestelyjen kanssa tekemisissä olleiden yritysten
henkilökunta ja heidän perheensä. Yksityishenkilöt
voivat osallistua arvontaan vain kerran. Palkinnon
arvontaan osallistuvat kaikki vastanneet. Palkinto
arvotaan 15.10.2018. Voittajalle ilmoitetaan sähköpostitse tai kirjeitse.

Englannin oikeus
kehittyy ennakkopäätöksin.
Joskus riittää alioikeuden
päätöksen uhkakin.
Muistan yhä Penantin koko puheen tarkasti: ”Kun pilssivedet
seuraavan kerran lasketaan Kanaaliin, minä tuomitsen laivan päällikön
ja laivanvarustajan vankilaan”.
Joku läsnäolijoista huomautti, että laki säätää tuon seuraamuksen
laivan päällikölle mutta ei laivanvarustajalle. Penant vastasi: ”Kun minä
lähetän miehen vankilaan, luuletko, ettei vankilanjohtaja häntä siellä
pidä?” Pilssivesien mereen laskeminen loppui.
Englannin oikeus kehittyy ennakkopäätöksin. Joskus riittää alioikeuden päätöksen uhkakin.
Niin se kehittyy meilläkin, vaikka doktriini selittää sen kehittyvän
eduskunnan säätämin laein. Kun ”rahan tai tavaran” anastaminen oli
säädetty varkautena rangaistavaksi, korkein oikeus tuomitsi sähkön
anastajan varkaudesta.

Lakimiesuutisten lukijakyselyn
voittajat arvottu
Lakimiesuutisten kevään lukijakyselyyn vastanneiden
kesken arvotut 2 designlahjakorttia on lähetetty
voittajille. Kiitos kaikille kyselyyn vastanneille
arvokkaasta palautteesta.
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SUOMEN LAKIMIEHET
NYT SÄHKÖISESSÄ
MATRIKKELISSA
LÖYDÄ JA LÖYDY!

oikeuS ja kohtuuS
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Maalittaminen ei ole oikeusturvakeino,
eikä yhteiskunnan tule sitä sallia.
Lakimiesliiton hallituksen puheenjohtaja
Antero Rytkölä | Blogikirjoitus 3.7.2018
lakimiesliitto.fissä

KIRJAT

Uutuuskirjat pureutuvat
ajankohtaisiin aiheisiin
Elias Havansi: Kaunis kaupan kassa.
2018. 174 sivua.
Jäätyään eläkkeelle prosessioikeuden professorin virasta epäpoliittisena pidetty
Erkki Havansi yllätti ryhtymällä politiikan tekijäksi perussuomalaisissa. Hän oli
aivan hilkulla tulla valituksi eduskuntaan
vuoden 2011 vaaleissa, toimi Timo Soinin luottomiehenä ja eduskuntaryhmän
juristina ja on yhä Keravan kaupunginvaltuutettu. Tieteellinen kirjoittaminen
vaihtui poliittisten blogikirjoitusten laatimiseen.
Havansi on nyt onnistunut yllättämään toistamiseen. Tarkan lainopin taitaja on julkaissut kaunokirjallisen teoksen ja seurannut näin kollegojensa Aulis
Aarnion ja Erkki Aurejärven jalanjälkiä. Kirjan tarina
on selkeä. Äkillisesti leskeksi jäänyt viisikymppinen
mies on lupautunut kirkon yhteisvastuukerääjäksi.
Kirja kertoo sitä, mitä romaanihenkilö kahden tunnin aikana näkee paikallisessa marketissa, mistä hän
ohikulkijoiden kanssa keskustelee ja mitä hän miettii
maailmanmenosta, eletystä elämästä ja elämäntilanteestaan. Tähän liittyy myös kirjan otsikko.
Havansi leikkii hänet tuntevien henkilöiden kanssa
siinä, mikä romaanihenkilössä kertoo kirjoittajasta itsestään ja mikä vallan muusta. Paljon on tuttua, mutta paljon myös yllättävää: toki kiinnostavaa luettavaa Havansin tunteville ja muillekin. Pientä
hämäystä on jo tekijän nimessä. Elias on Erkin toinen etunimi. Havansi ei kenties ole toiminut yhteisvastuukerääjänä, mutta vaaliesitteiden jakaminen on
sen kanssa hiukan samanlaista puuhaa.
Romaanihenkilö(kin) on jäänyt leskeksi, pelaa
tennistä ja šakkia, mutta sanoo olevansa huono
nappuloiden siirtäjä, opiskelee kieliä ja on mieltynyt sanaleikkeihin. Romaanihenkilö on pyrkinyt kaksi
kertaa turhaan oikeustieteelliseen tiedekuntaan,
mutta toimii yhteiskuntatieteellisen koulutuksen saatuaan opettajana paikallisessa oppilaitoksessa. Hän
tulee pohtineeksi pullonpalauttajia katsellessaan,
ettei pullopantti ole mikään oikea panttioikeus. Aika
hyvin yhteiskuntatieteilijältä.

LAKIMIESLIITON
YHTEYSTIEDOT

Matti Norri: Havaintoja kuoleman ja
hyvinvoinnin vuosilta. Maailmassa, Suomessa ja oikeudessa. Terra Cognita.2018.
304 sivua.
Matti Norri on kokenut kirjoittaja, joka on
laatinut kirjoja, esseitä, pakinoita, käännöksiä ja puheenvuoroja koko aikuisikänsä. Julkaisuja tulee niin paljon, että niitä seuraava
tuntuu jatkuvasti olevan kirjanmitan jäljessä.
Näin on tässäkin tapauksessa. Kun ryhdyin
valmistelemaan tätä arviota, oli työpöydälleni
ehtinyt tulla uusi teos ”Moraali ja oikeus”.
Norrin teoksen sisältö on monitahoinen,
niin kuin kirjan nimestäkin voi päätellä, ja tyyli
on totutun iskevä. Tekstejä on niin kansainvälisestä politiikasta, demokratian olemuksesta, Suomesta ja maailmasta, laista, oikeudesta kuin juridiikan vaiheilta, kuten Norri itse
sanoo. Kunkin tekstin lopussa on kirjoittamisajankohtaa koskeva vuosiluku. Sitä ei sanota,
onko tekstejä kaivettu pöytälaatikosta vai
onko niitä julkaistu jo aikaisemmin.
Norrilla on esseistinä useita vahvuuksia.
Hän on itsenäinen ajattelija. Hän uskaltaa
käsitellä omaperäisesti myös aiheita, joita ei
nykyisen ilmaisun mukaan pidetä poliittisesti
korrekteina. Tämä koskee niin historiaa kuin
oman aikamme ilmiöitä. Herkullisia arvioita
on paljon kuten Hitlerin ja Churchillin pahuuden vertailu toisen maailmansodan ajalta.
Kirja on kiinnostava, parasta Norria.
Norrin lukeneisuus on hämmästyttävän laaja ja kombinaatiokyky eli eri ilmiöiden
yhdistelemisen taito oivallinen. Norri seuraa paljon sellaista ulkomaista kirjallisuutta ja
keskustelua, jota Suomessa tunnetaan joko
vähän tai ei ollenkaan. Tästä riittää ammennettavaa
ja kehiteltävää kotimaiselle lukijakunnalle.
Kaikesta ei tarvitse olla
samaa mieltä, mutta
ajattelemisen aihetta
Norri teksteillään antaa.
Heikki Halila

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

TYÖELÄMÄ

Halonen Jaana
kehityskoordinaattori
09 8561 0329
041 458 0032

Tilander Jore
toiminnanjohtaja
09 8561 0300
041 458 0030

Parviainen Tuija
assistentti
09 8561 0321
041 458 0039

Fanta Moa
lakimies/yksityisen
sektorin työsuhdeneuvonta
09 8561 0338
0400 242 560
Kivelä Petteri
lakimies/julkisen
sektorin työ- ja
virkasuhdeneuvonta
09 8561 0345
041 458 0038
Meklin Jaana
työelämäasioiden
päällikkö
0400 741 686
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Rainerma Tommi
johtaja
09 8561 0335
041 458 0040
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järjestöpäällikkö
09 8561 0311
041 458 0029
OPISKELIJAT
Tikkanen Veli-Matti
opiskelija-asiamies
0400 325 654
Viherkenttä Linnea
opiskelija-asiamies
040 515 3553

Venäläinen Kirsi
neuvottelupäällikkö,
julkinen sektori
09 8561 0328
050 587 3528
Merisalo Pia
assistentti
09 8561 0319
041 458 0025

sähköpostit:
etunimi.sukunimi@lakimiesliitto.fi
palvelut@lakimiesliitto.fi
jasenrekisteri@lakimiesliitto.fi
opiskelijat@lakimiesliitto.fi
www.lakimiesliitto.fi
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HENKILÖKOHTAINEN
KEHITTYMINEN
Blåfield Eero
johtaja
041 458 0021

Rautio Kati
ura- ja tapahtumakoordinaattori
09 8561 0314
041 458 0041
VIESTINTÄ JA
VAIKUTTAMINEN
Laukkanen Janne
johtaja
040 588 1925
Mikkonen Juha
toimituspäällikkö
09 8561 0320
041 458 0027
Paju Mia
viestintäasiantuntija
041 458 0031
Hälinen Janne
oikeuspoliittinen
asiantuntija
044 567 8163
TALOUS JA TOIMISTO
Välimäki Ritva
johtaja
09 8561 0316
041 458 0036

Launonen Tuula
tietohallintoja urakoordinaattori
09 8561 0322
041 458 0026

Törni Hannele
johdon assistentti
09 8561 0315
041 458 0037

Lehtonen Auli
ura- ja tapahtumakoordinaattori
09 8561 0337
0400 829 029
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talousassistentti,
vaihde
09 8561 0300
041 458 0024
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HALILA

HEIKKI HALILA,
heikki.halila@helsinki.fi

Kaksi episodia lainkuuliaisuudesta
Päättyneen kesän helteillä Ruotsin pääministeri Stefan
Löfven vetosi vakavasti kansalaisiin siinä, ettei metsäpalojen riivaamassa maassa sytytettäisi avotulia. Samaan
aikaan Suomessa kokenut yhteiskunnallinen toimihenkilö ja mielipidevaikuttaja Mikael Jungner twiittasi, ettei
hän ota täkäläistä metsäpalovaroitusta vakavasti, vaikkei hän missään teekään nuotiota. Jungner totesi, että
Suomi on Euroopan sääntöuskovaisin maa ja että säännön noudattamisen vastakohta on oman järjen käyttö.
Sisältääkö tämä periaate esimerkiksi sen, että tarpeeksi
valistunut henkilö voi Jungerin tavoin ajaa skootterilla
jalkakäytävällä Helsingin Espladanilla?
Jungnerin kannanotto kertoo individualismista, joka
ei ole ilmiönä vaaraton. Suomessa syttyi heinäkuussa
2018 metsäpalo työkoneen kipinästäkin. Meillä vedotaan yhä useammin siihen, että ”minulla on oikeus” –
silloinkin, kun loukataan yleistä etua. Antti Kivivuori on
kiinnittänyt oivallisesti huomiota siihen, että perustuslaissa painottuvat jokaisen oikeudet mutta velvollisuudet ovat sivummalla.
Päättyneen kesän kohutapauksia oli Vihreän Liiton
eduskuntaryhmän juristi Aino Pennasen performanssi.
Hän nousi seisomaan lähdössä olevassa lentokoneessa
ja yritti saada muita mukaansa estämään ulkomaalaisen
henkilön kuljettamisen pois Suomesta. Pennanen ei
tiennyt, miksi asianomaista oltiin poistamassa Suomesta.
Pennasen protesti saattoi olla spontaani. Tämän
puolesta ei tosin puhu se, että hän kuvasi tapahtumaa
Youtubea varten. Pakkopalautuksia vastaan on noustu
muissakin maissa organisoidusti. Ruotsissa poliisi luopui samanlaisessa tilanteessa pakkokäännytyksestä.
Suomessa mielenilmaisija taas poistettiin koneesta.
Tämä kertoo suomalaisen ja ruotsalaisen yhteiskunnan
eroista. Lentoliikenteen estämisestä voi aiheutua merkittävä korvausvastuu vahingon ilmeisen tahallisesti
aiheuttaneelle. Se voi olla performanssin hinta, jota
ei ole kenties ennakoitu.
Erityisesti lapsille voi olla outoa katseltavaa, kun
lentokoneessa ollaan viemässä vastaan panevaa ulkomaalaisen näköistä miestä. Ryhmäkuljetus olisi tietenkin
aina paras vaihtoehto. Pohjantähti-trilogiassa kerrotaan
Laurilan perheen häädöstä torpastaan. Työväenyhdistys
Riento oli järjestänyt (laillisen) mielenosoituksen. Kun
Anttoo ryhtyi panemaan vastaan, yhdistyksen lippua
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kantanut Akseli Koskela tulistui ja sanoi muiden kuullen: ”Ei jumalauta … Tota minä en kattele… Tuli mitä tuli
mutta nyt mentiin.” Adolf Halmeen ja Otto Kivivuoren
varoituksista huolimatta tilanne riistäytyi käsistä ja johti
lopulta virkavallan vastustamista koskeneiden syytteiden
käsittelyyn käräjillä.
Entä heinäkuinen tapaus Helsinki-Vantaalla? Lakimieskoulutuksen saaneen mielenilmaisijan arvion
mukaan kyseessä oli maastakarkotus. Sitä vastaan
asianomainen on kuitenkin voinut käyttää tarjolla olevia oikeussuojakeinoja. Lainsäädäntö on varsin tuoretta,
se on sopusoinnussa EU-normien kanssa ja läpäissyt
perustuslakivaliokunnan seulan. Karkotetuiksi tulleiden
oikeusturva on Suomessa hyvällä eurooppalaisella
tasolla. Tuomiovaltaa käyttävät lakimiehet tekevät tunnollista työtä. Tämä on myös lakimiesten syytä tuoda
painavasti esiin.
Mielenilmaisun tarkoituksena oli estää tuomion täytäntöönpano. Kyseessä ei ollut mielenosoitus, jollaiseen
oli päätetty ryhtyä Pohjantähti-trilogiassa. Vihreän Liiton
puheenjohtaja Touko Aalto vaati julkisuudessa pakkopalautusten väliaikaista keskeyttämistä. Vaatimus oli
raju niin kuin performanssikin oli. Oikeusvaltio murenee
pahasti, jos tuomioiden täytäntöönpano keskeytettäisiin mielenilmaisujen vuoksi tai jos mielensä pahoittanut ohikulkija voisi estää esimerkiksi häädön täytäntöönpanon.
YLE:n A-studiossa oli tuoreeltaan kaksi tutkijaa
keskustelemassa lentokoneessa nähdystä episodista.
Kumpikaan ei ollut juristi. Molemmat pitivät epäröimättä
tapahtumaa hyväksyttävänä kansalaistottelemattomuutena. Tällainen tuo pontta puheille kaiken maailman
dosenteista.
Lentokoneessa nähdyn tapahtuman on selitetty
olleen paikallaan, jotta voidaan käydä kriittistä keskustelua ulkomaalaispolitiikasta ja maahanmuutosta.
Keskustelun vauhdittamiseen ei kuitenkaan ole tarvetta.
Maahanmuutto on ollut eurooppalaisen politiikan
keskiössä, eikä Suomen kannalta relevanteissa vertailumaissa Ruotsissa ja Saksassa olla maahantuloa helpottamassa. Eduskuntavaalikeskusteluja ennakoiden voidaan todeta vastakkainasettelun olevan kohtalainen:
yhtäältä on vaadittu rajojen täydellistä avaamista ja
toisaalta maahantulon merkittävää rajoittamista.

Valtuuskunnan vaali 2018

Vaikuta Lakimiesliiton vaaleissa
Påverka i Juristförbundets val
Lakimiesliiton ylimmän
päättävän elimen, valtuus
kunnan, vaalin äänestysaika
alkaa 2.10.2018 klo 12.00
ja päättyy 24.10.2018
klo 12.00. Vaalissa valitaan
40 jäsentä valtuuskunnan
uudelle kolmivuotiskaudelle.
Valtuuskunnan neljä opis
kelijapaikkaa täytetään
opiskelijayhdistysten ehdo
tuksista ja opiskelijaedus
tajia ei siten valita vaalissa.
Äänestäminen
Äänestäminen tapahtuu nyt ensim
mäistä kertaa sähköisesti. Posti
äänestystä ei järjestetä. Äänestää
voivat kaikki Lakimiesliiton äänioi
keutetut varsinaiset jäsenet. Tarkem
paa tietoa äänioikeudesta löytyy
vaalioppaasta, johon pääset Laki
miesliiton verkkosivujen vaalisivulta
www.lakimiesliitto.fi/vaalit.
Sähköisesti tapahtuvassa äänes
tyksessä on huolehdittu siitä, että
vaalisalaisuus on turvattu.
Sähköiseen äänestykseen pääset
äänestysajan alkaessa vaalisivustolle
aukeavan linkin kautta.
Äänestystapahtuma etenee
sivuston ohjeiden mukaisesti.
Äänestyssivuilla tunnistautuminen
äänioikeutetuksi tapahtuu joko
1) verkkopankkitunnuksilla tai
2) Lakimiesliiton rekisterissä olevalla
sähköpostiosoitteella.
Äänestyssivuilla voi selailla
ehdokkaita, jotka esitetään vaali
renkaittain ja liitoittain tai hakea
ehdokkaita nimen perusteella.
Äänestäjä valitsee ehdokkaan ja
varmistaa vielä valintansa, minkä
jälkeen ääni rekisteröityy. Jos äänes
tysprosessi jää kesken ennen äänen
varmistamista, voi äänestäjä kirjau
tua järjestelmään uudelleen.

Sähköisen äänestämisen lisäksi
järjestetään mahdollisuus käydä
äänestämässä Lakimiesliiton toi
mistolla toimiston aukioloaikoina
osoitteessa Uudenmaankatu 4–6 B,
00120 Helsinki.

Ehdokkaat ja vaalikone
Vaalin ehdokkaat näet viereiseltä
sivulta. Tämän lisäksi ehdokaslista
julkaistaan äänestyssivuilla, vaali
koneessa ja Lakimiesliiton verkko
sivujen jäsenosiossa (vaatii kirjau
tumisen jäsentunnuksilla).
Vaalissa on käytössä vaalikone,
jossa voi käydä tutustumassa
ehdokkaisiin ja heidän mielipitei
siinsä. Vaalikone avataan äänestys
ajan alkaessa 2.10.2018 ja linkki
siihen löytyy Lakimiesliiton verkko
sivujen vaaliosiosta www.lakimiesliitto.fi/vaalit.

Vaikuta! Muista äänestää!
Valet av Juristförbundets
högsta beslutande organ,
delegationen, börjar
2.10.2018 klockan 12.00
och slutar 24.10.2018
klockan 12.00. I valet väljs
40 delegationsmedlemmar
för en ny treårsperiod.
Delegationens fyra stu
dentföreningsplatser fylls
enligt studentföreningar
nas förslag. Studentrepre
sentanterna väljs således
inte via val.
Röstning

tion om rösträtten hittas i valguiden på
adressen www.lakimiesliitto.fi/vaalit.
Den slutna omröstningen försäkras
i det elektroniska röstningsförfarandet.
Länken till valsidorna, där den elektro
niska röstningen sker, publiceras på för
bundets nätsida vid inledningen av valet.
Röstningen sker enligt anvisningarna
på valsidan. Du identifierar dig som
röstberättigad antingen med 1) dina
bankidentifieringskoder eller 2) din
epostadress som registrerats i för
bundets medlemsregister.
På valsidorna kan kandidater sökas
enlig namnsökning eller genom att
bläddra igenom kandidater som presen
teras enligt valblock och valförbund.
Den röstberättigade väljer en kandidat
och bekräftar sitt val, varefter rösten
registreras. Ifall omröstninsprocessen
avbryts innan rösten registrerats, kan
den röstberättigade logga in sig i syste
met på nytt.
Förutom elektronisk röstning ordnas
en möjlighet att rösta på Juristförbundets
kansli i Helsingfors på adressen Nylands
gatan 4–6 B under kansliets öppettider.

Kandidaterna och
kandidattestet
Kandidaterna i valet ser du på sidan
bredvid. Därutöver publiceras förteck
ningen över kandidater på valsidan, i
kandidattestet och på Juristförbundets
medlemssidor (kräver inloggning).
Under valet finns tillgång till kandidat
testet, i vilket du kan bekanta dig med
kandidaterna och deras åsikter. Kandi
dattestet öppnas vid inledningen av röst
ningstiden 2.10.2018 och länken till kan
didattestet hittas på Juristförbundets
nätsida på www.lakimiesliitto.fi/vaalit.

Påverka! Kom ihåg att rösta!

Röstningen sker nu för första
gången elektroniskt. Brevröstning
ordnas ej. Alla Juristförbundets röst
berättigade ordinarie medlemmar
kan rösta i valet. Närmare informa
Lakimiesuutiset 6/2018 |
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Valtuuskunnan vaali 2018

Valtuuskunnan vaalin
ehdokaslistojen yhdistelmä
v. 2018
Sammanställning
av delegationsvalet
kandidatlistor år 2018

Poliisilakimiehet ry
9 Puolitaival Kari, poliisipäällikkö

HUOMISEN HALLINTO

Suomen Henkikirjoittajayhdistys ry
11 Lipiäinen Visa, henkikirjoittaja,
Kirkkonummi

(Vaalirengas)
Vaaliliitto 1
Hallinnon puolesta
Suomen Verolakimiehet ry, Hallinto
lakimiehet – Förvaltningsjurister ry,
Aluehallinnon lakimiehet, Sotilaslaki
miehet, Julkiset Oikeusavustajat ry
Suomen Verolakimiehet ry
2 Einola Pasi, asianvalvoja, VT, Lieto
3 Lehtonen Petri, ylitarkastaja,
VT, Espoo
Hallintolakimiehet – Förvaltnings
jurister ry
4 Vainikka Ulla, tulosalueen johtaja,
Nurmijärvi
5 Karppinen Laura, hallitusneuvos,
VT, Helsinki

Suomen Nimismiesyhdistys ry
10 Rytkölä Antero, apulaispoliisi
päällikkö, Ikaalinen

Suomen Syyttäjäyhdistys ry
12 Haavisto Jukka, kihlakunnan
syyttäjä, VT, Porvoo
13 Aho Sari, päätoiminen pääluot
tamusmies, kihlakunnansyyttäjä,
VT, Helsinki
Suomen Kihlakunnanvoudit ry
14 Valjakka Marika, kihlakunnanvouti,
Helsinki

SUOMALAINEN LAKIMIES
YHDISTYS RY – JURIDISKA
FÖRENINGEN I FINLAND –
SUOMEN LAINOPILLINEN
YHDISTYS R.F.
(Vaalirengas)

Aluehallinnon lakimiehet ry
6 Tervo Kalle, neuvotteleva virkamies,
Tampere
Sotilaslakimiehet
7 Lehmusjärvi Antti, sotilaslakimies,
Kaarina
Julkiset Oikeusavustajat ry
8 Kyllönen Anssi, julkinen oikeus
avustaja, asianajaja, Joensuu
Vaaliliitto 2
PUSH ry
Poliisilakimiehet ry, Suomen Nimis
miesyhdistys ry, Suomen Henkikirjoit
tajayhdistys ry, Suomen Syyttäjäyhdis
tys ry, Suomen Kihlakunnanvoudit ry
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Vaaliliitto 1
Suomalainen Lakimiesyhdistys ry
15 Aine Antti, OTT, VT, velvoite ja
kauppaoikeuden dosentti, Turku
16 Ervasti Kaijus, OTT, VT, dosentti,
tutkimusjohtaja, Helsinki
17 GuimaraesPurokoski Alice, OTT,
VT, oikeusneuvos, Espoo
18 Hoffrén Mia, OTT, dosentti,
esittelijäneuvos, Turku
19 HirvonenEre Suvi, OTT, Contract
Management Certified Member
(MCCM Cert.), Helsinki
20 Korpisaari Päivi, OTT, VT,
viestintäoikeuden professori,
dosentti, Espoo

21 Koulu Sanna, OTT, VT, tutkija,
Helsinki
22 Kuoppamäki Petri, OTT, yritys
juridiikan professori, Espoo
23 Kyrö Olli, OTK, VT, käräjätuomari
(eläkk.), Lahti
24 Liimatainen Jaana, OTK, VT,
lakimies, Riihimäki
25 Mattila Yrjö, OTL, VT, VTT,
johtava tutkija (eläkk.), Asikkala
26 Niemi Matti, OTT, VT, professori,
Lappeenranta
27 Norros Olli, OTT, apulaisprofessori,
Helsinki
28 Pahlman Irma, OTT, VT, MBA,
yliopettaja, Hyvinkää
29 Piisi Tero, OTK, VT, senior legal
counsel, Pori
30 Pönkä Ville, OTT, VT, yliopiston
lehtori, koulutusohjelman johtaja,
siviili ja kauppaoikeuden dosentti,
Helsinki
31 Raitio Juha, OTT, VT, eurooppa
oikeuden professori, Helsinki
32 Riekkinen Juhana, OTM, VT,
tutkija, Rovaniemi
33 Rönkä Petteri, OTK, VT, asianajaja,
Mikkeli
34 Vuorenpää Mikko, OTT, VT,
prosessioikeuden professori, Turku
Vaaliliitto 2
Juridiska Föreningen i Finland r.f. –
Suomen Lainopillinen Yhdistys ry.
35 Still Viveca, JD, upphovsrättsråd,
OTT, tekijänoikeusneuvos, Esbo/
Espoo
36 Renlund Maria, asianajaja,
OTM/JM, Esbo/Espoo
37 Tallberg Robert, OTM/JM,
Helsingfors/Helsinki

VAALILIITTO

NAISJURISTIT RY

38 Kokko Marja, toimitusjohtaja,
VT, EMBA, Helsinki

39 Raekivi Outi, OTK, lakiasiainjohtaja,
Helsinki
40 Hämäläinen Merva, tutkija, Helsinki

VAALILIITTO

VAALILIITTO

Yksityisalojen lakimiehet ry
63 Autio Riikka, asianajaja, Helsinki
64 Engblom Matleena, asianajaja,
varatuomari, Turku
65 Hyvärinen Jarmo, senior legal
counsel, varatuomari, Helsinki
66 Kiviranta Esko, kansanedustaja,
varatuomari, Sauvo
67 Malka Ilkka, varatuomari, Helsinki
68 Maskonen Liisa, asianajaja,
varatuomari, Helsinki
69 Nykänen Otso, asianajaja,
varatuomari, Helsinki
70 Rusanen Jorma, varatuomari,
tietokirjailija, Helsinki
71 Vierula Katriina, kassanjohtaja,
varatuomari, Helsinki
72 Tabell Jenniveera, lakimies, Helsinki

NUORET LAKIMIEHET RY

41 Apter Ted, työmarkkina- ja yhteiskuntapolitiikan asiamies, Helsinki
42 Hietanen-Tanskanen Ira, lakimies,
Espoo
43 Kuusi Olli, lakimies, Helsinki
44 Lindholm Kristiina, OTM, Helsinki
45 Meri Otto, Kokoomuksen eduskuntaryhmän lainsäädäntösihteeri,
Helsinki
46 Niemelä Lotta, OTM, Helsinki
47 Oksanen Teemu, legal counsel,
Helsinki
48 Paukku Eelis, yrittäjä, tutkija,
OTM, tohtoriopiskelija, Oulu
49 Pippingsköld Beata-Maria,
associate/lakimies, Helsinki
50 Rintamo Sara, OTM, Helsinki
51 Ritala Nelli, lakimies, Helsinki
52 Salmi Maija, varatuomari, Helsinki
53 Seppä Hanna-Maria, asianajaja,
yrittäjä, Helsinki
54 Viljanen Jesse, asianajaja, Helsinki

VAHVA LAKIMIESKUNTA –
YKSITYISALOJEN LAKIMIEHET
JA VAKUUTUSLAKIMIEHET

Suomen Vakuutuslakimiesten
yhdistys ry
73 Hujala Taisto, varatuomari, Tuusula
74 Suominen Teemu, lakimies,
jatko-opiskelija, Helsinki

Hallinto-oikeustuomarit ry
77 Hakkarainen Taina, hallintooikeustuomari, Espoo
78 Nieminen-Finne Hanna,
hallinto-oikeustuomari, Vaasa
Käräjäoikeustuomarit ry
79 Jaakkola Riku, laamanni, Seinäjoki
80 Kankaanrinta Veera, käräjätuomari,
Helsinki
81 Kylmälahti Päivi, käräjätuomari,
Muurame
82 Louhelainen Pekka, käräjätuomari,
Oulu
83 Nurmimäki Tiina, käräjätuomari,
Helsinki
84 Palomäki Petteri, laamanni, Kangasala
85 Selander Stina, käräjätuomari,
Naantali
86 Spring Petra, käräjätuomari, Helsinki
87 Tapanila Antti, käräjätuomari, Tampere
Suomen hovioikeustuomarit ry
88 Oikkonen Pasi, hovioikeudenneuvos,
Rovaniemi
89 Vaittinen Antti, osastonjohtaja,
hovioikeudenneuvos, Vaasa
90 Vanamo Tapio, hovioikeudenneuvos,
Helsinki
91 Viikari Nora, hovioikeudenneuvos,
Turku

VAALILIITTO
VAALILIITTO

SUOMEN ASIANAJAJALIITTO

55 Rantala Tapio, asianajaja,
varatuomari, Helsinki
56 Salmenkylä Hilkka, asianajaja,
VT, Helsinki
57 Sorjonen Antti, asianajaja, Helsinki
58 Supperi Iina-Mari, asianajaja,
counsel, Helsinki
59 Impola Petri, asianajaja,
varatuomari, Helsinki
60 Kalkas Hannu, asianajaja, Helsinki
61 Lehtinen Tuomas, asianajaja,
professor of practice, Helsinki
62 Marsala Marko, asianajaja, Paimio

TUOMAREIDEN JA
ESITTELIJÖIDEN VAALILIITTO

Korkeimpien oikeuksien virkamiehet ry,
Suomen Erityistuomarit ry, Hallintooikeustuomarit ry, Käräjäoikeustuomarit ry, Suomen hovioikeustuomarit ry
Korkeimpien oikeuksien virkamiehet ry
75 Heikinsalmi Minna, vanhempi
oikeussihteeri, Espoo
Suomen Erityistuomarit ry
76 Pitkänen Anna, vakuutusoikeustuomari, Helsinki

KIINTIÖ II
Oikeustieteen
ylioppilaiden yhdistykset
Valtuuskunnan vaalin vaalijärjestyksen
10 § 1 momentin mukaisesti vaalilautakunta on kokouksessaan 6.9.2018
vahvistanut Kiintiö II -vaalin sopuvaaliksi.
Oikeustieteen ylioppilaiden yhdistysten
kiintiön varsinaisten jäsenten nimet julkaistaan valtuuskunnan vaalin lopullisten
tulosten yhteydessä.
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teksti OLLI MANNINEN | kuvitus JANI SÖDERLUND

Tuplatutkinnot
tapa täydentää
osaamista
Kilpailu halutuimmista työpaikoista ja työelämän muuttuvat
odotukset saavat monen opiskelijan miettimään kahden
rinnakkaisen tutkinnon suorittamista. Tuplatutkinnot ovat
kuitenkin harvinaisia eivätkä ainut tapa laajentaa osaamista.

J

udica ry:n puheenjohtaja ja Lakimiesliiton opiskelijavaliokunnan
jäsen Jarkko Kontiainen opiskelee parhaillaan oikeusnotaariksi
Itä-Suomen yliopistossa. Hänellä on
takanaan myös kolmen vuoden opinnot Helsingin yliopiston matemaattisluonnontieteellisessä tiedekunnassa.
Kahden akateemisen loppututkinnon suorittamiseen hän päätyi oikeastaan käytännön syistä.
– Pyrin oikeustieteelliseen tiedekuntaan, mutta en päässyt heti
sisään. Minulla oli kuitenkin opintooikeus matemaattis-luonnontieteelliseen tiedekuntaan, ja aloin opiskella
matematiikkaa pääaineena. Jatkoin
matematiikan, taloustieteen ja tietojenkäsittelytieteen opiskeluja, kunnes
neljännellä kerralla läpäisin oikeustieteellisen kokeet ja pääsin opiskelemaan oikeusnotaarin tutkintoa, Kontiainen kertoo.
Kontiaisen mukaan oikeustieteilijät
vaihtavat vilkkaasti mielipiteitä siitä,
miten vahvistaa asemiaan työmarkkinoilla opintojen jälkeen.
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– Kilpailu työpaikoista on kovaa, ja
kaikki haluavat mahdollisimman hyvät
lähtökohdat. Monia opiskelijoita kiinnostaa esimerkiksi liikejuridiikka,
johon oikeustieteen perustutkinto ei
mielestäni anna riittävästi valmiuksia,
Kontiainen sanoo.
Hänen mukaansa useat opiskelijat
pohtivatkin oikeustieteen ja kauppatieteen maisterin tutkintojen suorittamista samaan aikaan.
– Kapitaalimarkkinasta löytyy juristeille paljon kiinnostavia työtehtäviä,
jos hallitsee juridiikan lisäksi myös
taloustieteitä.

Vaihtoehtona pienemmät
opintokokonaisuudet
Valtaosa oikeustieteilijöistä suorittaa
yhden tutkinnon, menee työelämään
ja täydentää vasta sitten opintojaan.
Helsingin yliopiston opintoasiainpäällikkö Mikko Vanhanen toteaa,
että keskustelu kaksoistutkinnoista
pulpahtaa aina säännöllisin väliajoin
esiin. Hänen keräämänsä tilastoaineisto Helsingin yliopiston oikeustie-

teilijöiden muista tutkinnoista osoittaa, että kyseessä on kuitenkin melko
marginaalinen ilmiö, jos otetaan huomioon ainoastaan Helsingin yliopiston
tutkinnonsuoritusoikeudet ja suoritetut tutkinnot.
– Tällöin ei huomioida esimerkiksi
kauppatieteitä, mikä voisi muuttaa
kokonaiskuvaa suurestikin. Tilannetta
pitäisikin arvioida valtakunnallisesti,
Vanhanen toteaa.
Helsingin yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa opiskelevista 13,5
prosentilla on suoritettuna jo jokin
muu tutkinto Helsingin yliopistossa
ja 6,7 prosentilla on voimassa oleva
opinto-oikeus muualla.
Vanhasen mukaan on ymmärrettä-

Juristin tutkinto on
edelleen arvokas
ja arvostettu
työelämässä.

Osaamisen
päivittämiseen
on varauduttava

vää, että monet opiskelijat haluavat
ammattitaitoaan syventävää koulutusta päätutkintonsa rinnalle.
– Juristin tutkinto on edelleen arvokas ja arvostettu työelämässä. Tutkinto
ei ole liian kapea, vaikka se painottuukin täysimääräisesti oikeustieteeseen.
Toisen tutkinnon vaihtoehtona kannattaa miettiä pienempien toisten tieteenalojen opintokokonaisuuksien
suorittamista. On myös hyvä jo opintojen aikana verkostoitua itseään kiinnostavien yritysten kanssa. Kontaktien
kautta voi avautua mielenkiintoisia
urapolkuja, Vanhanen sanoo.

Kauppa ja
tekniikka suosituin
Aalto-yliopiston oppimispalveluiden
päällikkö Eija Zitting toteaa, että kak-

soistutkinnot ovat Aalto-yliopistossa
tuttu ilmiö ja vaikuttavat joihinkin
opiskeluprosesseihin ja esimerkiksi
lukuvuosi-ilmoittautumisiin.
– Näiden opiskelijoiden kohdalla
prosessit voivat olla hieman keveämpiä. Esimerkiksi opiskelija, joka on
suorittanut kauppatieteen maisterin
tutkintoa varten kurssin, voi sisällyttää sen samaan aikaan suoritettavan diplomi-insinöörin tutkinnon
vapaasti valittaviin opintoihin ilman
hyväksilukumenettelyä, Zitting sanoo.
Aalto-yliopistossa opiskelevien keskuudessa selkeästi suosituin yhdistelmä on kauppatieteiden ja tekniikan
monitutkinto. Tällaisia tutkintoja oli
2010-luvun alussa lähes 200 vuosittain. Nykyisin määrä on tasaantunut
noin sataan.

Kahden samantasoisen tutkinnon
suorittaminen korkeakoulutasolla
on lisääntymässä. Opetushallinnon
tilastopalvelu Vipusen mukaan nel
jällä prosentilla ylemmän korkea
koulun suorittaneista oli vuonna
2010 jo aiemmin suoritettu vastaa
van tason korkeakoulututkinto.
Vuonna 2016 kahden tutkinnon
suorittaneita oli 6,3 prosenttia.
– Työelämässä toimivat ja jo kor
keakoulun suorittaneet tarvitsevat
nyt ja jatkossa todennäköisesti vielä
enemmän osaamisen pävittämistä
ja uudelleen suuntaamista, jatkuvan
oppimisen mahdollisuuksia, sanoo
opetus ja kulttuuriministeriön ope
tusneuvos Birgitta Vuorinen.
Mahdollisuudet osaamisen
uudistamiseen pitää Vuorisen
mukaan siis jatkossakin turvata,
mutta useimmiten siihen ei tarvita
kahden samantasoisen tutkinnon
suorittamista.
– Korkeakoulutus ja tutkimus
2030 visiossa tavoitteeksi on ase
tettu koulutustason nostaminen
siten, että vuonna 2030 puolella
25–34vuotiaista olisi korkeakoulu
tutkinto. Visiossa todetaan myös,
että korkeakoulujen tulee uudis
taa koulutustarjontaansa niin, että
se tukee jatkuvaa oppimista, Vuori
nen sanoo.
Näiden tavoitteiden saavuttami
nen edellyttää sitä, että tutkinto
koulutuksen aloittaa entistä use
ampi sellainen henkilö, jolla ei jo ole
korkeakoulututkintoa ja että kor
keakoulut tarjoavat nykyistä enem
män mahdollisuuksia suorittaa tut
kintojen osia (moduuleja) ja muita
osaamiskokonaisuuksia, joiden
avulla osaamista voidaan päivittää
ja suunnata uudelleen.
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Helsinki
31.10.–
4.12.2018

Juristi osakeyhtiön hallituksessa
-puheenvuorosarja

Kouluttajina mm.

31.10.–4.12.2018 klo 17.00–19.30. Tilaisuudet alkavat
kahvituksella klo 16.30–17.00. Eri paikat.

Lakimiesliitto järjestää juristeille suunnatun puheenvuorosarjan hallitustyöhön liittyvistä
kysymyksistä. Koulutuspaketissa keskitytään ajankohtaisiin ja olennaisiin asioihin käytännön
hallitustyössä sekä hallitustyöhön hakeutumiseen. Puhujina ovat alan huippuammattilaiset
Manne Airaksinen, Kirsi Komi, Kaisa Olkkonen ja Kalle Soikkanen.

FRANZ SCHNIDER

Koulutus tarjoaa osallistujille neljän illan keskustelufoorumin kokeneiden hallitusammattilaisten
ja hallitustyön sparraajien johdolla, ja se on tarkoitettu sekä lakimiesuraa tehneille että liikkeenjohdossa
toimineille juristeille.
JOHANNA RANTANEN

Puheenvuorosarjaan valitaan osallistujiksi 20 hallitustyössä toimivaa tai siihen motivoitunutta kokenutta
lakimiestä. Voit hakea ohjelmaan 10.10.2018 mennessä osoitteessa lakimiesliitto.fi/tapahtumat.
Puheenvuorosarjaan voivat hakea Lakimiesliiton jäsenet eikä osallistumisesta peritä maksua.
Jokainen koulutusilta sisältää juristitaustaisen hallitusosaajan puheenvuoron koko osallistujaryhmän
osallistavine keskusteluineen.

Joensuu
6.11.2018

ANNE KUMPULA

Urakoulutus: Ajan ja ajattelun hallinta
6.11.2018 klo 16.30–18.30, Orginal Sokos Hotel Kimmel, Itäranta 1,
Joensuu
LAURA RASTAS-JANSSON

Aika ja ihminen psykososiaalisina kuormitustekijöinä
(Ajanhallinta asiantuntijatöissä sekä vuorovaikutus- ja viestintätaidot
haastavissa asiakastilanteissa ja tiimityössä)
Miten pystyt suorittamaan työtehtäviäsi menestyneesti, vaikka aika on rajoitettu ja asiakkaan
tai kollegan kohtaaminen ei ole ollenkaan helppoa? Priorisoinnin, rajojen määrittämisen ja päätöksenteon vaikutus ajanhallintaan. Ulkoisten ja sisäisten häiriöiden hallitseminen ja tavoitteiden
saavuttaminen. Ihmisen normaalit psykologiset reaktiotavat ja tunneäly. Sanattoman viestinnän
vaikutus suhteeseen ja kehonkielen merkitys haastavissa vuorovaikutustilanteissa.
Kouluttajana tilaisuudessa Franz Schnider, yrittäjä
SCHNIDER koulutus – ohjaus – valmennus
www.schnider.fi

Vaasa
29.11.2018

NIINA PALAJA

JUKKA HEINONEN

Urakoulutus: Palvelumuotoilu juridiikassa
29.11.2018 klo 16.30–19.30 , Orginal Sokos Hotel Royal, Vaasa

Mitä on palvelumuotoilu ja mitä se tarkoittaa juridiikassa? Voiko juridisista
palveluista tehdä helposti lähestyttäviä ja käytettäviä, ja voiko juridinen
teksti olla yksinkertaista ja ymmärrettävää? Miksi palvelumuotoilulla on väliä?
Kouluttajana toimii asianajaja, partner, Johanna Rantanen,
Dottir Asianajotomistosta.

PASI KETTULA

JUSSI TAPANI
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MAKSUTON LIITON JÄSENILLE
LAADUKASTA URAKOULUTUSTA JO YLI 10 VUOTTA

Turku
10.10.2018

Urakoulutus:
Juristin urapolut

ETSITKÖ

10.10.2018 klo 18-21, Turun yliopiston
Calonian luentosali 1 (Vänrikinkatu 2),
Turku
Tilaisuuden kahvitarjoilu alkaa Calonian aulassa kello 17.30 ja
koulutus kello 18.00.
Urakoulutuksessa keskustelemme kuuden panelistin kesken
juristien mahdollisista urapoluista. Kuinka paljon uraa voi
suunnitella ja kuinka paljon sattumalla on merkitystä? Milloin
valinnat ovat ratkaisevia urakehityksen kannalta? Miten löytää
balanssi työn merkityksellisyyden, mielekkyyden ja palkitse
vuuden suhteen?
Mukana keskustelussa ovat:
• OTT, professori, dekaani Anne Kumpula
• OTM, VT, KTM, If Vahinkovakuutuksen
riskienhallintapalveluiden johtaja Laura RastasJansson
• OTM, VT, AA, osakas Niina Palaja
• OTK, VT, LL.M, Vice President, M&A, MacGregor Finland Oy:n
toimitusjohtaja Jukka Heinonen
• OTL, VT, käräjätuomari, osastonjohtaja Pasi Kettula
• OTT, KKO:n oikeusneuvos Jussi Tapani

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

LakimiesRekrytointi

Varaamme mahdollisuuden muutoksiin.
Katso lisätiedot www.lakimiesliitto.fi

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

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

MAKSAA PARI
TÖTTERÖÄ KUUSSA
Tee pieni päätös, jolla voi olla valtava merkitys. Henkivakuutus auttaa
säilyttämään perheesi nykyisen elintason, jos toinen jää yksin pitämään huolta
kaikesta. Järjestöjäsenenä saat Ifistä vakuutuksen jo muutamalla eurolla kuussa.
Jos asia kiinnostaa edes pikkuisen, aloita katsomalla oma hintasi nyt heti.

henkivakuutuskuntoon.fi
Tutkitusti

SUOMEN
EDULLISIN*

010 19 19 19

*Suomen edullisimman henkivakuutuksen (Vakuutus- ja rahoitusneuvonta FINE:n tekemä hintavertailu 9/2016)
järjestöjäsenille myöntää Suomen vanhin henkivakuutusyhtiö, Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva.

REINBOTH

Muiden asiat voivat olla julkisia,
mutta minun asiani ovat salaisia.
SUSANNA REINBOTH, susanna.reinboth@hs.fi

Tietoa saa kun osaa pyytää
JOKA NELJÄS TOIMITTAJA ei ole koskaan pyytänyt
viranomaiselta asiakirjatietoja. Loputkin kollegat näyttävät tekevän tietopyyntöjä harvakseltaan. Vain 15
prosenttia toimittajista kertoo pyytävänsä viranomaisilta tietoja viikoittain, 28 prosenttia kuukausittain.
Tiedot ilmenevät Jyväskylän yliopiston tekemästä
kyselystä toimittajille. Niistä kertoi Journalisti-lehti
elokuussa.
Tulokset ovat hätkähdyttäviä. Oli oikein pakko istua
miettimään, millainen toimittaja ei koskaan tarvitse
työssään mitään tietoa miltään viranomaiselta – edes
taustaksi tai tarkistaakseen haastateltavan kertomuksia.
Voisiko siis kyse olla pikemmin siitä, miten kysymys
on ymmärretty? Ehkä toimittajat käsittävät asiakirjapyynnön olevan juhlallinen anomus, joka toimitetaan
kirjallisena viranomaisen kirjaamoon.
Itse ainakin teen asiakirjapyyntöjä viranomaiselle
jokseenkin jokaisena työpäivänä. Soitan ja meilailen eri
viranomaisille ja pyydän milloin mitäkin: tuomioistuimen
päätöstä, esitutkintapöytäkirjaa, sisäisen kokouksen
pöytäkirjaa, tuoreimpia diaaritietoja tai tilastotietoja.
Jokainen tällainen soitto tai meili on tietopyyntö.
Ongelma ei ole suuren suuri, jos toimittajat eivät
koe näitä yhteydenottojaan asiakirjapyynnöiksi. Todellinen ongelma siitä tulee vasta, jos viranomaisetkaan
eivät koe näin.
Journalistin haastattelussa pari kollegaa vahvistaa
oman kokemukseni siitä, että kaikki virkamiehet eivät
välttämättä ota suullista tietopyyntöä vakavasti. Virkamies saattaa ilmoittaa puhelimessa vahvalla mututietämyksellä, etteivät kyseiset tiedot ole julkisia. Kun
sitten pyytää kieltäytymisestä kirjallisen, valituskelpoisen päätöksen, tiedot päätetäänkin antaa. Laista ei
tarkemmalla tutkailulla olekaan löytynyt perusteluita
tiedon salaamiselle.

Suhtautumisella suullisiin tietopyyntöihin on suuri
merkitys. Kansalaisilta jää saamatta julkiseksi tarkoitettua tietoa, jos virkamies kuvittelee, että suulliseen tiedusteluun saa heittää lonkalta mitä mieleen juolahtaa.
Ja kun virkamies ilmoittaa jonkin asian olevan salassa
pidettävä, auktoriteettiuskoinen suomalainen luottaa
hänen sanaansa. Harva kansalainen – tai edes toimittaja – tuntee julkisuuslain niin hyvin, että hän tietää
olevansa oikeutettu saamaan kieltäytymisestä viranomaisen perustellun päätöksen.
Jyväskylän yliopiston kyselyn mukaan toimittajien
tietopyynnöt olivat yleensä menestyksellisiä. Tietoja
pyytäneistä valtaosa ilmoitti saaneensa kaikki tiedot
joko aina tai ainakin yleensä.
Itselläni on samanlaiset kokemukset. Parhaiten
yhteistyö luistaa niiden tahojen kanssa, jotka ovat
tottuneita toimittajien tietopyyntöihin. En edes muista,
milloin minulla olisi ollut ongelmia esimerkiksi Helsingin
käräjäoikeuden kanssa. Kollegat ovat näköjään samoilla
linjoilla: tutkimuksessa toimittajat antoivat parhaat
kouluarvosanat tuomioistuimille ja pelastusviranomaisille. Molemmat saivat arvosanan 8,9. Huonoimmat
arvosanat annettiin valtion ja kuntien liikelaitoksille.
Olen huomannut, että tietopyynnön (oletettu)
tarkoitus vaikuttaa siihen, miten siihen suhtaudutaan.
Julkisuuslain mukaan tiedon pyytäjällä ei ole velvollisuutta selvittää henkilöllisyyttään tai kertoa, miksi hän
tietoja kaipaa, mutta kyllähän virkamiehet joskus haistavat sen. Suhtautuminen muuttuu todella nihkeäksi,
kun tietopyynnön tarkoituksena on selvittää viranomaisen tai virkamiehen oman toiminnan asianmukaisuutta.
Tämä on toki inhimillistä. Varsinkin negatiivinen
julkisuus on ihan kiva niin kauan kuin se kohdistuu
muihin. Muiden asiat voivat olla julkisia, mutta minun
asiani ovat salaisia.
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teksti MATTI KOSKINEN | kuvat VILJA HARALA

Pekka Timonen
kantaa huolta
tuomioistuinten

resursseista

Oikeusministeriön uusi kansliapäällikkö Pekka Timonen vie
ensi kevään hallitusneuvotteluihin viestiä virkamieskunnalta:
toimiva oikeusvaltio edellyttää riittäviä resursseja.

P

ekka Timonen hyppäsi

uuteen työhön kuin liikkuvaan junaan. Hän siirtyi kesäkuun alussa työja elinkeinoministeriön
osastopäällikön tehtävästä oikeusministeriön kansliapäälliköksi tilanteessa,
jossa hallituskauden tärkeimmät hankkeet ovat jo loppusuoralla ja uudet
suunnitelmat vasta piirustuspöydällä.
Ensimmäiset kuukaudet ministeriöön ulkopuolelta tullut Timonen, 58,
on viettänyt oppimismoodissa tutustuen uuteen toimialaansa, ministeriön
toimintatapoihin ja henkilöstöön.
– Tässä vaiheessa hallituskautta
käynnistetään huonosti uusia hankkeita. Nyt valmistaudutaan siihen,
mitä ministeriö voi esittää tulevaan
hallitusohjelmaan, Timonen sanoo
työhuoneessaan Eteläesplanadilla.
Hän puhuu virkamiesmäisen harkittuja lauseita, mutta kieltää heti alkuun
visusti teitittelyn. Johtajana Timonen
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ei sanojensa mukaan panosta liiaksi
muodollisuuksiin vaan pyrkii avoimeen ja suoraan kommunikaatioon.
– Jokainen meistä johtaa luonteellaan. Olen ihmisenä avoin, hyvin suora
ja vaativa.
Tyyli on toistaiseksi toiminut, sillä
Timonen on työskennellyt valtionhallinnon esimiestehtävissä yli kymmenen vuotta, ensin omistajaohjauksen, sitten työ- ja elinkeinoministeriön
parissa. Alaisten määrä on kasvanut
tasaisesti vajaasta paristakymmenestä
yhdeksäänkymmeneen, ja nyt hän johtaa noin 260 työntekijän oikeusministeriötä.

Tuomioistuinvirasto
tulee viimein
Ministeriön käynnissä olevista hankkeista kenties tärkein on Tuomioistuinviraston perustaminen, jota koskeva
valmistelutyö on haastattelua tehtäessä saatu jo valmiiksi. Pitkään työn

alla ollut uudistus on viimein toteutumassa. Timosen mukaan viraston on
määrä käynnistyä vuoden 2020 alussa.
– Virastolla tulee olemaan alkuvaiheen tehtävänsä. Tiedän, että muun
muassa Lakimiesliitto olisi toivonut
niitä laajemmiksi. Esimerkiksi työnantajaviranomaisen tehtävää ei voi
suoraan pudottaa oikeusministeriöstä
uudelle viranomaiselle, vaan Tuomioistuinviraston täytyy ensin käynnistyä ja
rakentaa toimintansa, Timonen sanoo.
Tuomioistuinviraston suurin merkitys on oikeusvaltion kehittämisessä
ja tuomioistuinten riippumattomuuden vahvistamisessa. Kuten esimerkiksi
Puolan oikeuslaitoksen kehitys viime
vuosina on osoittanut, tuomioistuinten
poliittinen riippumattomuus ei ole edes
Euroopan unionissa välttämättä taattu.
Erottamalla tuomioistuinlaitoksen
hallinnointiin, tuomioistuinten tulosohjaukseen ja kehittämiseen sekä tuomarien koulutukseen liittyviä toimin-

Pekka Timonen on neljästi
nimitetty päällikkövirkaan eri
ministeriöissä, ja kaikki ministerit
ovat olleet eri puolueista.
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toja oikeusministeriöstä tuomioistuin
virastoon Suomi seuraa muiden poh
joismaiden esimerkkiä ja Euroopan neu
voston suosituksia.
– Tämä on selvä ja iso askel eteenpäin.
Samalla pitää säilyttää kansalaisen tar
vitseman palvelun saavutettavuus. Tuo
mioistuimilla pitää olla nykyistä parem
mat mahdollisuudet keskittyä tehtäväänsä,
Timonen sanoo.
– Oikeusministeriön rooliksi jää lain
valmistelu ja tuomioistuinlaitoksen tulos
ohjaus. Se valvoo, että uuden Tuomiois
tuinviraston tavoitteet tulevat tehokkaasti
hoidetuiksi. Juuri resurssien riittävyys on
yksi tärkeimmistä Tuomioistuinvirastoon
kohdistuvista huolenaiheista. Tätä vies
tiä oikeusministeriö vie eteenpäin, kun
se valmistautuu aikaan ensi kevään edus
kuntavaalien jälkeen.

Tuomioistuimilla
pitää olla
nykyistä
paremmat
mahdollisuudet
keskittyä
tehtäväänsä.

Politiikan ja
virkamieskunnan välissä
Kansliapäällikkönä Timosen tehtävänä
on toimia hallituksen ja virkamieskunnan
välikappaleena. Hän ohjaa toisaalta kan
san valitsemien päättäjien asettaman hal
litusohjelman toteutumista ministeriössä,
toisaalta hänen vastuullaan on viedä virka
mieskunnan näkemyksiä hallituksen
suuntaan.
– Hallitusohjelma määrittää pitkälti,
mitä teemme seuraavat neljä vuotta, mutta
virkamieskunnalla on vastuu omasta alas
taan ja sen kehittämisestä. Jos meidän esi
tyksemme on erilainen kuin mitä hallitus
päättää, tehtäväni on valvoa, että toimi
taan hallituksen päätöksen mukaan, kans
liapäällikkö toteaa.
Kokoomuslainen oikeusministeri Antti
Häkkänen valitsi Timosen kymmenen
hakijan joukosta esitettäväksi kansliapääl
likön virkaan toukokuussa. Omaa puolue
kantaa Timosella ei ole, vaan hän kutsuu
itseään sitoutumattomaksi.
– Olen itsekseni aika ylpeä siitä, että
minut on neljä kertaa nimitetty päällikkö
virkaan eri ministeriöissä, ja kaikki minis
terit ovat olleet eri puolueista, Timonen
myhäilee.
– Ensimmäisen nimityksen esitteli kes
kustan Mauri Pekkarinen, toisen SDP:n
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KUKA
PEKKA TIMONEN
• Oikeustieteen tohtori
• Oikeusministeriön
kansliapäällikkö
kesäkuusta 2018 alkaen
• Siirtyi työhön työ- ja
elinkeinoministeriön
osastopäällikön paikalta
• Työskennellyt myös
valtioneuvoston kansliassa
omistajaohjausosaston
päällikkönä ja
neuvottelevana
virkamiehenä sekä
Helsingin yliopistossa
tutkimus- ja
opetustehtävissä
• Toiminut lisäksi muun
muassa markkinaoikeuden
asiantuntijajäsenenä,
kilpailuneuvoston jäsenenä
sekä useiden yritysten
hallituksissa
• Harrastaa lukemista ja on
Suomalaisen kirjallisuuden
seuran hallituksen jäsen

Lauri Ihalainen. Viimeisimmän nimityk

sen työ ja elinkeinoministeriössä esitteli
sinisten Jari Lindström, ja nyt Häkkä
nen. Tämä on minusta hyvä osoitus siitä,
että sitoutumattomana virkamiehenä voi
edetä valtionhallinnossa. Ja myös siitä,
että virkamiehet eivät leimaudu heidät
esitelleisiin poliitikkoihin.
Timosen tärkeimmät terveiset seuraa
valle hallitukselle liittyvät oikeushallin
non resursointiin ja sen riittävyyteen.
Tiedossa on, ettei julkishallinnon talou
dellinen kehitys tue vaatimuksia resurs
sien lisäämisestä. Valtion viranomais
ten ensisijainen velvollisuus on käyttää
nykyiset resurssit entistä viisaammin ja
tehokkaammin. Mutta tuomioistuimet,
syyttäjänlaitos, ulosotto, vankeinhoito ja

– Eniten työssäni on ollut hyötyä
siitä, että harrastin yliopistolla
asioita, jotka rakensivat vahvan
järjestelmäosaamisen, Pekka
Timonen sanoo.

Oikeusvaltio
takaa kilpailukyvyn

oikeusapu ovat ensisijaisesti ihmistyövoimaan perustuvia toimintoja, joissa automaation osuus on parhaimmillaankin
rajattu.
– Jos halutaan pitää yllä toimiva oikeusvaltio, säästämisvelvoite on rajattava
johonkin pisteeseen. Loputtomiin ei voida
tehostaa ja vielä taata oikeuden saatavuus,
Timonen toteaa.
Hän mainitsee yleisten alioikeuksien
määrän tiivistämisen yli sadasta kahteenkymmeneen vuoden 2019 alusta. Näin saadaan suurempia yksiköitä ja tehokkuutta
tuomarien työn järjestämiseen, mutta
samalla tuomioistuimet ovat etääntyneet
kansalaisista.
– Paikalliset tuomioistuimet muuttuvat alueellisiksi.

Jos halutaan
pitää yllä
toimiva
oikeusvaltio,
säästämisvelvoite on
rajattava
johonkin
pisteeseen.

Juristina Timonen on liikkunut esimiesurallaan pikkuhiljaa kohti koulutustaan
paremmin vastaavia tehtäviä. Työ- ja elinkeinoministeriössä hänen tehtävänsä
käsitteli paljolti lainvalmistelua, ja oikeusministeriössä hän on oman osaamisalueensa ytimessä.
Aikoinaan oikeustieteen tohtori Timonen
päätyi virkamiesuralle tilanteessa, jossa yliopistovirkaa Helsingissä ei ollut näköpiirissä ja silloinen kauppa- ja teollisuusministeriö tarjosi vakinaista virkasuhdetta.
Timonen aloitti omistajaohjausyksikön
neuvottelevana virkamiehenä, ja kun valtion omistajaohjaus keskitettiin monesta
ministeriöstä valtioneuvoston kanslian
alaisuuteen vuonna 2007, Timonen valittiin osaston päälliköksi.
– Eniten työssäni on ollut hyötyä siitä,
että harrastin yliopistolla asioita, jotka
rakensivat vahvan järjestelmäosaamisen.
Toimitin esimerkiksi Suomen oikeusjärjestelmän yleisesitystä, olin lakikirjan toimittajana ja tarkastelin järjestelmän toimintaa
tutkijana, Timonen kertoo.
Toinen Timosen tutkimusaihe ja kiinnostuksen kohde liittyy elinkeinoelämään, yritysten toimintaedellytyksiin ja kilpailullisuuteen. Hänen väitöskirjansa esimerkiksi
käsitteli julkisesti noteeratun yrityksen määräysvallan siirtymisen oikeudellista sääntelyä. TEM:ssä hänen vastuullaan oli kilpailupolitiikka. Samoja vastuita Timonen näkee
myös oikeusministeriössä, vaikka ne eivät
ole yhtä näkyviä.
– Oikeusministeriön lainsäädäntötyö
on monella tavalla kiinni yhteiskunnan
ja yritysten toimintaedellytyksissä, vaikka
meidän perinteinen näkökulmamme on
– ja sen täytyy olla – kansalaisen asema ja
oikeudet sekä demokratian ja oikeusvaltion toimivuus, Timonen sanoo.
– Hyvän kilpailukyvyn yksi edellytys on
toimiva oikeusvaltio.
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LAKIMIESLIITTO PALVELEE

Reilu työnantaja
-tunnus tuo kilpailuetuja
Reilu työnantaja -tunnusta voi hakea Lakimiesliitosta.
Työnantajan pitää tunnuksen saadakseen noudattaa
12 periaatetta. Tunnusta voi käyttää rekrytointiin liittyvässä
markkinoinnissa.
teksti Mia Paju | kuvat iStock

R

eilu Työnantaja -tunnus on myönnetty tähän mennessä viidelle pääasiassa asianajoalalla toimivalle
työnantajalle. Myös merkittävästi lakimiehiä työllistävä julkishallinnon toimija tai järjestö voi hakea
tunnusta.
Saadakseen Reilu työnantaja -leiman työnantajan on noudatettava Lakimiesliiton määrittelemiä työsuhteissa noudatettavia periaatteita, jotka sisältävät 12 kohtaa. Kysymys on reilun ja tasapuolisen työpaikan perusasioista, kuten siitä, että
työntekijöitä kohdellaan yhdenvertaisesti, työhyvinvoinnista
ja -turvallisuudesta huolehditaan ja että työntekijät perehdytetään kunnolla.
Ennen luvan saamista periaatepaperin sisältämät asiat käydään kohta kohdalta läpi. Jos Reilu työnantaja -merkki luovutetaan, työnantaja myös sitoutuu pitämään kiinni periaatteista. Sitoutuminen tarkoittaa, että periaatteita noudatetaan

lakimiesten ja lakimiesopiskelijoiden rekrytoinnissa ja työsuhteissa niin kauan kuin työnantaja haluaa käyttää Reilu
työnantaja -leimaa.
Tunnustus myönnetään Lakimiesliiton arvioinnin jälkeen.
Käytännössä yhdessä keskustellen arvioidaan, ovatko työnantajan toimintatavat sellaisia, että periaatteet toteutuvat
jo käytännössä. Tarvittaessa voidaan myös yhdessä pohtia,
miten työpaikan käytäntöjä voidaan kehittää, jotta leiman
myöntöedellytykset täyttyvät.
Reilu työnantaja -tunnusta voi käyttää rekrytoinnissa.
Tunnuksen luomasta työnantajamielikuvasta on hyötyä rekrytoitaessa uusia työntekijöitä. Työpaikat, joissa lakimiesten on
hyvä olla töissä ja joissa heidän oikeuksiaan kunnioitetaan ja
jaksamisesta pidetään huolta, ovat haluttuja työpaikkoja.

Viilo-Vainio-Schön sai
Reilu työnantaja -merkin
Uusin Reilu työnantaja -merkin saanut asianajoitoimisto on
Töölössä sijaitseva toimisto Viilo-Vainio-Schön, joka haki Reilu
työnantaja -merkkiä keväällä 2018.
– Lähetin Lakimiesliittoon hakemuksen, jota sitten selvitettiin ja tarkastettiin, että varmasti täytämme kaikki nämä vaatimukset, kertoo asianajaja Esa Schön.
– Asiat olivat meillä jo ennestään hyvällä mallilla. Asiat,
joita reilulta työnantajalta vaaditaan ovat tavallaan itsestäänselvyyksiä, jotka pitäisivät olla kunnossa kaikilla, mutta kyllä
me olemme myös pyrkineet kehittämään työoloja. Tarjoamme
esimerkiksi henkilöstölle mahdollisuuksia koulutukseen ja
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Uskon myös
asiakkaiden
arvostavan sitä,
että työntekijöillä
on asiat hyvin.

Poimintoja Reilun
työnantajan periaatteista
1.

Työnantaja kohtelee työntekijöitään yhdenvertaisesti ja
tasa-arvoisesti.

2.

Työnantaja pyrkii tarjoamaan työntekijöille turvallisen,
terveellisen ja hyvin hoidetun työympäristön.

3.

Työnantaja huolehtii tarpeellisesta
perehdyttämiskoulutuksesta sekä täydennys- ja
jatkokoulutusta.

4.

Työsopimukset tehdään aina kirjallisena.

5.

Lähtökohtana on, että työsopimukset solmitaan aina
toistaiseksi voimassa oleviksi.

6.

Työsopimuksessa on todettava, sovelletaanko
työsuhteeseen työaikalakia.

7.

Työnantaja pitää huolen, että työntekijöiden työmääriä ja
kuormitusta seurataan.

8.

Työmäärät pyritään pitämään sellaisina, että työmäärä ei
kohtuuttomasti kuormita työntekijää.

9.

Työnantaja suorittaa korvauksen tavanomaisen työmäärän
ylittävästä työstä.

10. Perhevapaat kuuluvat kiinteänä ja luonnollisena osana
työelämään.
11.

Työntekijälle maksetaan vähintään Suomen Lakimiesliiton
vähimmäispalkkasuosituksen mukaista palkkaa.

12. Vuosiloman määräytymisessä noudatetaan vuosilomalain
säännöksiä.
Lue periaatteet kokonaisuudessaan:
www.lakimiesliitto.fi/reilu-tyonantaja

pidämme työsuhteen ehdot sellaisina, että meillä on
hyvä olla töissä.
Tärkeä motivaatio hakea merkkiä oli Scönin mukaan
se, että merkkiä voi käyttää rekrytoinneissa.
– Pyrimme olemaan kilpailukykyinen työnantaja, jotta
ihmiset haluavat tulla meille töihin ja pysyä meillä töissä.
Ajatuksemme oli siis alusta alkaen myös se, että merkkiä
voi käyttää kilpailtaessa parhaista tekijöistä.
Työntekijät kiinnittävät yhä suuremmassa määrin huomiota työoloihin sekä työn ja vapaa-ajan väliseen suhteeseen.
– Uskon, että työnhakijoille tärkeintä on yhä työn
sisältö, että työ on mielenkiintoista, mutta yhä suurempi
merkitys on työsuhteen ehdoilla, esimerkiksi sillä, korvataanko ylityöt, jos joutuu tekemään pitkää päivää. Meillä
tietenkin korvataan työaikalain mukaisesti. Jos tulee ylitöitä tehtyä, siitä saa korotetun palkan tai vapaata.
Scön myös muistuttaa, että asianajotoimistot ovat
palvelualan yrityksiä.
– Sen verran on tullut luettua liiketaloutta ja henkilöstöhallintoa että tiedän, kuinka tärkeää palveluyrityksessä on, että henkilöstö on motivoitunutta ja sitoutunutta työnantajaan.
Schönin mukaan myös asiakas huomaa motivoituneen ja hyvin kohdellun työntekijän.
– Uskon, että myös asiakkaat arvostavat sitä, että
meillä työntekijöillä on asiat hyvin.
– Kyllähän se välittyy asiakkaalle palvelun kautta.
Kun ihmisillä on asiat kunnossa, se näkyy myös palvelun
tasossa, toteaa Schön.
Lue lisää Reilu työnantaja -tunnuksesta Lakimiesliiton
kotisivuilta www.lakimiesliitto.fi/reilu-tyonantaja
Jos haluat hakea Reilu työnantaja -merkkiä, ole
yhteydessä tommi.rainerma@lakimiesliitto.fi
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teksti TUOMAS I. LEHTONEN | kuvitus JANI SÖDERLUND

Velkaneuvonta
nopeutuu ja
yhdenmukaistuu
Vuodenvaihteessa talous- ja velkaneuvojat siirtyvät
oikeusaputoimistojen palkkalistoille. Uudistuksella pyritään saamaan
velkaantuneet nopeammin avun piiriin sekä yhdenmukaistamaan
talous- ja velkaneuvonnan vaihtelevia käytänteitä.

V

uoden vaihteessa talous- ja
velkaneuvonnan järjestämisvastuu siirtyy aluehallintovirastoilta ja kunnilta
oikeusapu- ja edunvalvontapiireille.
Samalla neuvontapalveluiden ohjaus
ja valvonta siirtyvät Kilpailu- ja kuluttajavirastolta oikeusministeriölle.
Käytännössä muutos tarkoittaa sitä,
että jatkossa oikeusaputoimistot tuottavat talous- ja velkaneuvonnan palvelut tai ne hankitaan ostopalveluina.
Työ- ja elinkeinoministeriön vuonna
2015 julkaiseman talous- ja velkaneuvontaa koskevan selvityksen mukaan
keskimääräinen jonotusaika neuvontapalveluihin oli selvitysvuoden alussa
35 päivää. Jonotusajat kuitenkin vaih-

telivat kuntakohtaisesti 0–176 päivän
välillä, eli pisimmillään neuvontaan
piti jonottaa puoli vuotta.
Oikeusministeriön hallitusneuvos
Maaria Rubaninin mukaan uudistuksen keskeisenä tavoitteena on, että asiakkaat saavat avun mahdollisimman
pian velkaongelmiinsa. Tätä helpottaa se, että talous- ja velkaneuvonnan
kunnalliset rajat poistuvat ja asiakkaat
voivat valita, missä oikeusaputoimistossa he asioivat.
– Kun palvelu muuttuu valtakunnalliseksi, palvelun saatavuuserot
tasoittuvat ja jonotusajat lyhenevät.
Uudistuksen toisena tavoitteena on
yhdenmukaistaa neuvontapalveluiden
toimintatapoja ja kehittämistä. Tähän

asti tämä on ollut hankalaa, koska
palveluiden järjestämisestä vastuullinen taho on vaihdellut kunnittain ja
eri hallintokunnilla on ollut toisistaan
poikkeavat käytännöt, Rubanin sanoo.
Oikeusministeriö ei ole vielä asettanut tarkkoja aikatavoitteita esimerkiksi
jonotusajoille tai mittareita toiminnan
seuraamiseen, vaan niitä valmistellaan
parhaillaan. Rubanin näkee, että tässä
vaiheessa on oleellista antaa talousja velkaneuvonnalle riittävästi aikaa
uuteen organisaatioon siirtymiseen
sekä uusien työvälineiden ja palvelukanavien sisäistämiseen.
– Muutosvaihe tulee olemaan haastava, ja alkuvaiheessa koneisto varmasti vielä yskii. Toivonkin asiakkailta
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ja yhteistyökumppaneiltamme kärsivällisyyttä, Rubanin sanoo.

Neuvontakanavat lisääntyvät
Uudistuksen myötä talous- ja velkaneuvonnan käyttöön tulee uusia sähköisiä
työkaluja, jotka mahdollistavat aikaisempaa tehokkaamman työskentelyn ja asiakkaiden monikanavaisen palvelun.
Talous- ja velkaneuvojien käyttöön
tulevaa sähköistä järjestelmää on tarkoitus esitellä neuvojille syyskuussa.
– Ensimmäiseksi otetaan käyttöön työväline, jolla neuvojat voivat muun muassa
tehdä asiakaskohtaisia talouslaskelmia.
Myöhemmässä vaiheessa myös asiakkaat
saavat työkalun oman taloutensa analysoimiseen. Toimintoja siis lisätään vähitellen
hyödyntäen jatkuvaa ja ketterää ohjelmistokehitystä, Rubanin painottaa.
Tähän asti talous- ja velkaneuvonnan
palvelut ovat perustuneet lähinnä neuvojan ja asiakkaan henkilökohtaisiin tapaamisiin ja puhelinpalveluun. Jatkossa henkilökohtaisten tapaamisten rinnalle tulee
etäpalvelu, ja kehitteillä on esimerkiksi
valtakunnallinen puhelinpalvelu sekä
myös chat-kanava.
– Sähköiset palvelukanavat lisääntyvät
kaikkialla kovaa vauhtia, ja me pyrimme
seuraamaan yhteiskunnan kehitystä. On
tärkeää, että asiakas voi valita palvelukanavista itselleen sopivimman. Esimerkiksi chat-kanavan kautta asiakkaan on
helppo ottaa anonyymisti ensimmäinen
kontakti neuvojiin. Tämä varmasti alentaa kynnystä avun hakemiseen, Rubanin
sanoo.

Velkajärjestelylakiin
ei muutoksia
Rubaninin mukaan valtaosa nykyisistä
talous- ja velkaneuvojista siirtyy vanhoina
työntekijöinä oikeusapu- ja edunvalvontapiirien oikeusaputoimistoihin. Siirtyvään
henkilöstöön sovelletaan liikkeenluovutusta koskevia säännöksiä.
– Kaikilla neuvojilla, jotka ovat aloittaneet työnsä ennen 1.10.2017 ja jotka ovat
tehneet vähintään 70 prosenttia työajas-
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Nopea
neuvontaan
pääsy
voi estää
asiakasta
tekemästä
lisää huonoja
taloudellisia
ratkaisuja.

taan talous- ja velkaneuvonnan tehtäviä,
on oikeus jatkaa velkaneuvojina. Sijoituspaikka ei ole kuitenkaan kaikkien osalta
selvillä. Pyrimme kuulostelemaan työntekijöiden toiveita, Rubanin sanoo.
Talous- ja velkaneuvonnan uudistuksen yhteydessä ei muuteta velkajärjestelylakia. Rubanin kuitenkin toteaa, että
oikeusministeriö selvittää keinoja ylivelkaantumisen ehkäisemiseksi. Selvitettävänä on esimerkiksi, voidaanko tilannetta parantaa pikavippejä koskevalla
lainsäädännöllä ja positiivisen luottorekisterin avulla. Parhaillaan meneillään
oleva ulosottotoimen rakennemuutos
etenee omaa tahtiaan, eikä siinä ole suo-

ria yhtymäkohtia talous- ja velkaneuvonnan uudistukseen.
– On kuitenkin tärkeää, että velkaneuvonta ja ulosottotoimi tekevät tiivistä
yhteistyötä ja kehittävät yhteistä toimintamallia ylivelkaantumisen rajaamiseksi.
Yhtä tärkeää on kehittää yhteistyöpolkuja
myös sosiaali- ja terveysalan viranomaisten ja alan järjestöjen kanssa. Yhteistyömuotojen kehittämisen keinoja lähdetään
pohtimaan alustavasti jo tämän syksyn
aikana, Rubanin tähdentää.

Chat-kanavan
kautta asiakkaan
on helppo ottaa
anonyymisti
ensimmäinen
kontakti neuvojiin.

Uudistus helpottaa neuvojan työtä
Espoon johtava talous- ja velkaneuvoja Aulikki
Pentikäinen on harmissaan siitä, että vuodenvaihteessa häämöttävästä muutoksesta on tullut neuvojille
toistaiseksi melko nihkeästi tietoja. Kukaan ei esimerkiksi vielä tiedä tulevaa toimipaikkaansa, mikä vaikeuttaa esimerkiksi asumisjärjestelyiden sekä lasten päivähoidon ja koulunkäyntipaikkojen suunnittelua.
Pentikäisen mielestä talous- ja velkaneuvonnan
uudistus on kuitenkin kokonaisuudessaan hyödyllinen.
Erityisen hyvänä asiana hän pitää toimintamallien
uudistamista ja uusien työvälineiden käyttöönottoa.
Nykyiset työvälineet ovat olleet käytössä 1990-luvulta
lähtien, eivätkä ne Pentikäisen mielestä vastaa nykypäivän tarpeisiin. Ehdoton plussa on luonnollisesti myös
jonotusaikojen lyheneminen ja tasaantuminen, olettaen, että asiakasmäärät eivät monikanavaisuuden
myötä kasva merkittävästi. Toki luvassa on myös lisää
resursseja.
– Kun asiakkaat ottavat meihin yhteyttä, talousongelmat ovat yleensä edenneet pitkälle. Haastavan
tilanteen selvittäminen vie aina aikaa. Nopea neuvontaan pääsy voi estää asiakasta tekemästä lisää huonoja
taloudellisia ratkaisuja. On myös ihmisen hyvinvoinnin
kannalta hyvin tärkeää, että apua saa nopeasti, Pentikäinen sanoo.
Pentikäinen ei usko, että uudet sähköiset kanavat
poistaisivat kokonaan tarvetta asiakkaan ja neuvojan
henkilökohtaisiin tapaamisiin. Todennäköisintä on, että
neuvontaprosessin aikana hyödynnetään niin tapaamisia, puhelinkeskusteluja kuin muitakin palvelukanavia.
– Luottamussuhde syntyy helpoimmin, kun asiakas
kohdataan kasvokkain. Saman pöydän ääressä istuessa

neuvojan on myös helpompi varmistaa, että asiakas
on ymmärtänyt vaihtoehtonsa, velvoitteensa ja annetut
ohjeet. Täytyy muistaa sekin, että kaikilla asiakkailla ei
ole käytössään sähköisiin palveluihin tarvittavia laitteita,
Pentikäinen sanoo
Pentikäinen toivoo, että oikeusaputoimistossa
talous- ja velkaneuvojat saisivat nykyistä paremmin
ammatillista tukea haastavien työtehtävien hoitamiseen. Nykyisin esimiehillä ja johdolla ei ole aina ollut
tarpeeksi substanssiosaamista neuvojien tukemiseen.
Ongelma on korostunut erityisesti pienissä kunnissa,
joissa ei ole ollut johtavia talous- ja velkaneuvojia.
Pentikäinen pitää tiiviin yhteistyön jatkumista
sosiaali- ja terveystoimen kanssa ehdottoman tärkeänä, jotta moniammatillinen yhteistyö onnistuu.
– Neuvojat tuntevat sote-puolen palvelutarjonnan
hyvin. Esimerkiksi peliriippuvuudesta tai asumisongelmista kärsivä asiakas on ollut helppo ohjata talousja velkaneuvonnasta kunnan muiden palveluiden piiriin
tai järjestää yhteisiä asiakastapaamisia. Uuteen organisaatioon siirryttäessä moniammatillisen yhteistyön jatkuvuutta tulee varjella, Pentikäinen pohtii.
Hän toivoo, että talous- ja velkaneuvonnan uudistuksen vanavedessä saataisiin myös tiukkaa velkajärjestelylakia muutetuksi. Nykyisellään se ei riitä kyllin hyvin auttamaan asiakkaita.
– On melkoisen paljon asiakkaita, jotka eivät usko
selviytyvänsä velkajärjestelyn tiukoista velvoitteista.
Siksi velkajärjestelyjä tehdään yllättävän vähän talousja velkaneuvonnan asiakasmääriin nähden. Monesti
asiakas kokee pääsevänsä helpommalla, kun velat
menevät ulosottoon, Pentikäinen harmittelee.
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Apulaispoliisipäällikkö Rytkölä (oik.)työskentelee Sisä-Suomen poliisilaitoksella. Asianajaja Ruohola on turkulaisen Asianajotoimisto
Lukander Ruohola HTO Oy:n toimitusjohtaja. Järjestöjensä puheenjohtajakokemusta on molemmille kertynyt parin vuoden ajalta.

Oikeusvaltion
puolustajat
Lakimiesliitolla ja Asianajajaliitolla on paljon yhteisiä
tavoitteita. Järjestöjen roolit eroavat toisistaan, mutta
luottamus oikeusvaltioon yhdistää.
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P

uheenjohtajat sopivat hyvin
saman pöydän ääreen: Suomen Lakimiesliitto ry:n
Antero Rytkölä ja Suomen
Asianajajaliiton Jarkko Ruohola ovat
monesta asiasta tismalleen samaa
mieltä. Järjestöjensä luotseina he ovat
toimineet parisen vuotta.
− Meillä ei ole ristiriitaa: missiommekin voisi vaihtaa keskenään, lausahtaa Ruohola.
Rytkölän mukaan Lakimiesliiton
missioon, Oikeus ja kohtuus, sisältyy
paljon.
− Lakimiesliitto puolustaa ja kehittää toimivaa oikeusjärjestelmää ja
juristien roolia oikeudellisina asiantuntijoina sekä oikeuden ja kohtuuden toteutumista koko yhteiskunnassa.
Ruohola toteaa asianajajakunnan
olemassaolon tarkoituksena eli missiona olevan se, että asianajaja turvaa
oikeusvaltion. Oikeudenkäytön ytimenä on perus- ja ihmisoikeuksien
kunnioitus.

Riippumaton asianajajakunta
Juristijärjestön yhteiskunnalliset roolit eroavat toisistaan. Lakimiesliitto
on edunvalvonta- ja palvelujärjestö
ja Asianajajaliitto julkisoikeudellinen
yhteisö, jonka lakisääteisenä tehtävänä on säännellä ja valvoa asianajotoimintaa.

YHTEISKUNTAA
HALLITAAN LAINSÄÄDÄNNÖLLÄ
MYÖS
TULEVAISUUDESSA.

− On välttämätöntä, että sääntely ja
valvonta ovat ammattikunnan omissa
käsissä. Alan eettiset tapaohjeet määrittävät, mitä asianajajalta edellytetään,
kertoo Ruohola.
Asianajajaliiton yhteydessä toimii
sekä riippumaton valvontalautakunta
että riippumaton valvontayksikkö,
jotka valvovat asianajajien, julkisten
oikeusavustajien ja luvan saaneiden
oikeudenkäyntiavustajien toimintaa.
Näin oikeudellisten palveluiden laatu
säilyy.
− Valvonnan avulla turvaamme asianajajien asiakkaiden perus- ja ihmisoikeudet sekä riippumattoman oikeudenkäynnin.
Ruoholan mukaan asiakas, vastapuoli tai kuka tahansa voi kannella toiminnasta, jonka katsoo olevan hyvän
asianajajatavan vastaista. Moitittavasta
menettelystä on aina seuraamuksia,
jopa liitosta erottaminen, jolloin juristi
ei enää voi toimia asianajajana.

Vuorovaikutteinen
ammattiliitto
Lakimiesliitto on ay-etujärjestö ja
ammattiliitto, jonka jäsenyys on
vapaaehtoista. Edunvalvonta on tärkeää: Rytkölän mukaan on kaikkien
etu, että oikeusjärjestelmä on toimiva
ja että juristien työllä on oikea hinta.
− Toiminnan kärkinä ovat työelämän kehittäminen, oikeuspolitiikkaan
ja yhteiskunnalliseen keskusteluun vaikuttaminen, juristien osaamisen kartuttaminen, jäsenpalveluiden tuottaminen ja lakimiesidentiteetin tukeminen.
Jälkimmäisestä rakentuu oikeusvaltiossa ja työelämässä tarvittava ammatillinen perusta.
Järjestö edustaa koko juristikuntaa,
joten Rytkölän mukaan olisi hyvä, että

SEURAAVAA
DIGIASKELTA,
TEKOÄLYÄ, EI
VIELÄ OSATA
HYÖDYNTÄÄ EIKÄ
EDES YMMÄRTÄÄ.
myös asianajajien ääni kuuluisi. Palveluista on hyötyä niin asiantuntijoina
ja esimiehinä kuin yrittäjinäkin toimiville.
− Tuotamme runsaasti eri juristirooleissa tarvittavia koulutuksia ja
palveluita. Tapahtumat ovat pääosin
maksuttomia, joten jäsenmaksulle saa
vastinetta. Osaamisen kehittämisen
ohella pääsee vuorovaikutukseen kollegoiden kanssa ja vahvistamaan lakimiesidentiteettiään. Liitto on muun
muassa toiseksi suurin mentoroinnin
järjestäjä Suomessa, kertoo Rytkölä.
Myös Ruohola on vuosien varrella kokenut Suomen Lakimiesliiton jäsenyyden hyödylliseksi ja suosittelee sitä muillekin asian ajajille.

Uusia taitoja työelämään
Liitot osallistuvat aktiivisesti yhteiskunnalliseen keskusteluun. Järjestöissä
halutaan korostaa etenkin lainopillisen
osaamisen merkitystä.
− Luotamme siihen, että yhteiskuntaa hallitaan lainsäädännöllä myös
tulevaisuudessa, kiteyttää Rytkölä.
Julkisuudessa nostetaan esiin myös
kehittämistarpeita. Vaikka suomalaisjuristit tekevät hyvää työtä, rakenteita
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voisi rukata parempaan suuntaan. Rytkölä peräänkuuluttaa riittäviä resursseja, ajantasaista koulutusta ja reagointikykyistä oikeudenhoitoa muuttuvassa
yhteiskunnassa.
− Koulutusta tulisi kehittää, vaikka
nytkään ei toimita huonosti. Jääkiekkovalmentajan termein: ”lite bättre”
olisi tarpeen. Esimerkiksi tärkeää johtamistaitoa ei opeteta nykykoulutuksessa, vaikka osa juristeista toimii henkilöjohtamistehtävissä.
Ruoholan mukaan oikeustieteellinen
koulutus ei kaikilta osin vastaa tulevaisuuden työelämän vaatimuksia. Myös
juristi tarvitsee ihmissuhde-, myyntija markkinointi- sekä verkostotaitoja.

Oikeudenkäynnit lyhemmiksi
Kansainvälisesti oikeudelliset asiat
ovat meillä hyvin. Rule of Law Indexin
mukaan Suomi on maailman kolmanneksi paras oikeusvaltio. Koko neljän
kärki löytyy Pohjoismaista. Ruoholan
mukaan Suomen suurin ongelma on
oikeudenkäyntien kesto.
− Esimerkiksi rikoksissa kaari esitutkinnasta tuomioistuinkäsittelyyn kestää liian kauan. Tarvitsemme enemmän poliiseja, syyttäjiä ja tuomareita,
jotta ratkaisut saataisiin nopeammin.
Julkinen oikeusapu on globaaleilla
mittareilla Suomessa hyvällä tolalla,
mutta sitä olisi kuitenkin kehitettävä
kansallisesti. Rytkölä toteaa maksutonta oikeusapua tarvittavan muuallakin kuin tuomioistuimissa. Valtion
tulisi korvata myös muuta oikeudellista apua.
Puheenjohtajien mukaan sovittelua
pitäisi lisätä ja laajentaa, tuomioistuinten ulkopuolellakin.
− Sovittelu on taitolaji: juridiikan
lisäksi tarvitaan vuorovaikutusta.
Sovittelutaitoja olisi hyvä pystyä kartuttamaan jo opiskeluaikoina.

Digitalisaatio helpottaisi
Ruohola ei ole huolissaan asianajajien
pärjäämisestä. Tosin hän pelkää asianajajien hakeutuvan hoitamaan vain
itse maksavien asiakkaiden toimeksi-
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antoja, sillä julkisen puolen palkkiosummat laahaavat jälkijunassa. Esimerkiksi turvapaikanhakijoiden
asioita hoidetaan kiintein palkkioin,
mikä ei vastaa työmäärää.
− Jos meille tulisi uusi turvapaikkavyöry, en tiedä, riittäisikö ihmisiä enää
sitä hoitamaan.
Käräjäoikeusverkoston supistaminen on tuonut säästöjä, joiden Ruohola toivoo ohjautuvan resursseihin.
Virkoja tulisi täyttää eikä lakkauttaa.
− Todennäköisesti seurauksia näkyy
niillä paikkakunnilla, joissa käräjät
loppuvat. Kun paikalliset asianajajat
jäävät eläkkeelle, asianajopalvelutkin
loppuvat.

SUOMI ON
MAAILMAN
KOLMANNEKSI
PARAS
OIKEUSVALTIO.

SUOMEN
LAKIMIESLIITTO
• Perustettu 1944
• Jäsenmäärä noin 15 900
• Järjestössä työskentelee
23 henkilöä

SUOMEN
ASIANAJAJALIITTO
• Perustettu 1919
• Jäsenmäärä noin 2 100
• Toimistossa työskentelee 15,
valvontayksikössä lisäksi 10
henkilöä

yhdenvertainen oikeusapu − sateenvarjona on oikeusvaltion turvaaminen.
− Julkisen oikeusavun kriteereitä
pitäisi päivittää. Esimerkiksi hometaloperheen kustannuksiin vaikuttaa, onko
oikeusapua saatavilla. Lisäksi oikeusturvavakuutus täytyisi saada vastaamaan
nykyaikaa. Kehittäisivätkö vakuutusyhtiöt tuotettaan vai tarvitaanko lainsäädäntöä avuksi? kysyy Rytkölä.
− Oikeusturvavakuutus on nyt kuin
palovakuutus, joka on voimassa vain
vesisateella ja koskee vain autotallia,
kuvailee Ruohola. − Nykyiset oikeusturvavakuutukset ovat halpoja ja huonoja, eikä niillä pysty varautumaan
isoon riskiin.

SUOMEN
OIKEUSVALTION
SUURIN ONGELMA
ON OIKEUDENKÄYNTIEN KESTO.
Rytkölä toivoisi, että oikeuspoliittiset teemat nousisivat yhteiskunnallisen
keskustelun keskiöön myös ensi vuoden vaalikentillä.
− Näin ne voitaisiin saada myös tulevaan hallitusohjelmaan.

Rytkölällä on konkreettinen esimerkki kotiseudultaan Ikaalisista:
aikaisemmin kaupungissa oli kolme
asianajotoimistoa, käräjäoikeuden lakkauttamisen jälkeen ei yhtäkään.
Ruohola pitää tietotekniikkaa yhtenä
ratkaisuna: käräjäoikeudessa pitäisi olla
mahdollista asioida etäyhteyksin. Digitalisaatioon liittyy myös oikeusministeriön aineistopankkihanke Aipa, joka
tähtää paperittomaan asiointiin syyttäjänvirastojen, tuomioistuinten ja asianajajien välillä.
Aipa on viivästynyt vuosia, joten
Ruoholan mukaan seuraavaa digiaskelta, tekoälyä, ei vielä osata hyödyntää eikä edes ymmärtää. Tekoäly
vapauttaisi juristien, poliisien, syyttäjien ja tuomareiden resursseja tuottavampaan työhön.

Vaikuttavaa keskustelua
Pinnalla olevista oikeuspoliittisista
tavoitteista Rytkölä pitää tärkeänä,
että keskituloistenkin pitäisi pystyä
käymään oikeutta. Myös Ruoholan
mukaan oikeuden on oltava kaikkien
saatavilla.
Asianajajaliiton oikeuspoliittiset
tavoitteet on kirjattu Oikeusvaltio 2015
-nettisivustolle. Neljän osa-alueen −
ammattina asianajaja, moderni oikeudenhoito, tehokas säädösvalmistelu ja
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Jätä perinnöksi
parempi maailma.

L

asten hyvinvointi on edellytys kehitykselle kaikkialla
maailmassa. UNICEF on puolustanut lapsen oikeuksien
toteutumista jo 70 vuoden ajan. Muutokset ovat mahdollisia
ja lasten tilanne on parantunut vuosikymmenien aikana huimasti.
Esimerkiksi lapsikuolleisuus on laskenut yli 60 % vuodesta 1990 ja
yli 2 miljardia ihmistä on saanut puhtaan juomaveden.
Hyvästä kehityksestä huolimatta 5,6 miljoonaa lasta kuolee
joka vuosi ennen viisivuotissyntymäpäiväänsä. Suurin osa
heistä asuu kehitysmaissa ja kuolee tauteihin, jotka olisivat
helposti ehkäistävissä. Joka viides lapsi maailmassa kärsii
aliravitsemuksesta, joka vaarantaa lapsen hengen ja kehityksen.
Edelleen 63 miljoonaa alakouluikäistä lasta jää koulun ulkopuolelle.
Seuraukset kantaa koko maailma. Me UNICEFilla teemme
kaikkemme, jotta eniten apua tarvitsevat lapset saavat kasvaa
terveinä ja turvassa ja käydä koulua.
UNICEF tekee tiivistä yhteistyötä sekä maiden hallitusten että
paikallisten kansalaisjärjestöjen, yhteisöjen ja perheiden kanssa,
jotta ne itse pystyvät yhä paremmin huolehtimaan lapsista.
Tuemme maiden omia rakenteita ja autamme niitä toteuttamaan
esimerkiksi kansallisia rokotus- ja koulutusohjelmia. UNICEF on
myös yksi suurimmista hätäaputoimijoista ja huolehtii lasten
terveydestä, ravitsemuksesta, koulutuksesta ja suojelusta
katastrofialueilla.
UNICEFilla on maailman kallisarvoisin mandaatti – maailman 2,2
miljardia lasta. Työmme on kuitenkin mahdollista vain lahjoittajien
tuella, sillä UNICEF saa kaikki varansa vapaaehtoisina lahjoituksina.
Jokainen testamenttilahjoittaja jättää perinnöksi jotain
korvaamattoman tärkeää. Paremman tulevaisuuden jokaiselle
lapselle.

unicef.fi/testamentti

© UNICEF/UN043451/Lister
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Katriina Jaakkolan urapolku on johtanut
Kirjastopalvelu Oy:n toimitusjohtajaksi.
Hän nauttii siitä, että saa tehdä ihmisten
kanssa töitä ja kokea onnistumisia.

Kirja-alan lakinainen innostuu
työstään

V

uosikymmeniä sitten matikkaluokkalainen haaveili insinöörin urasta. Mieli kuitenkin muuttui: Katriina
Jaakkola ei halunnut mennä opiskelemaan samaa alaa kuin kaikki muut
luokkakaverit. Hän valitsi kauppaopiston ja jatkoi sieltä valtiotieteelliseen
opiskelemaan viestintää. Pari vuotta
valtsikassa riitti, ja tie vei oikeustieteelliseen.
− Olin loputtoman kiinnostunut kaikesta, enkä tiennyt, mitä halusin. Maailma oli ja on täynnä mielenkiintoisia
asioita. Myöhemmin olen työn ohessa
opiskellut myös henkilöstöpäällikön
tutkintoa Markkinointi-instituutissa.
Kaikesta, mistä Jaakkola on vuosien
varrella oppia ammentanut, on ollut
hyötyä työuralla.

Kohderyhmä tutuksi
Jaakkola on aina tykännyt lukemisesta. Sattuma saneli, että kirja-alasta
tuli työsarkaa.
− Aloitin juridiikan kirjojen kustannustoimittajana Talentum Mediassa. Tein juristien kanssa töitä ja
sain yhdistettyä oppimaani: viestintää ja juridiikkaa. Etenin tehtävässä
toimituspäälliköksi ja ammattikirjojen
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kustannuspäälliköksi.
Kustannusalan jälkeen Jaakkola
siirtyi Kirjakauppaliiton toimitusjohtajaksi ja toimi sen ohessa kuluttajansuoja-asioiden asiantuntijana Kaupan
liitossa.
Kun kutsu kävi ja Jaakkola pyydettiin silloisen BTJ Finlandin, nykyisen Kirjastopalvelu Oy:n, nokkanaiseksi, mietintään kului klassinen yön
yli -aika. Tuolloin hän oli ollut Kirjakauppaliiton toimitusjohtajana kahdeksan vuotta.
− Olin jo tehnyt henkisesti lähtöä
ja olin valmis muutokselle. Mietitytti
vain se, etteivät kirjastot olleet liiketoimintanäkökulmasta tuttuja.
Kirjastopalvelu Oy on perustettu
1960-luvun alussa, ja se on Suomen
monipuolisin kirjastomateriaalien ja
-palveluiden toimittaja. Lisäksi yritys
välittää peruskoulujen oppimateriaaleja kunnille.
Kun Jaakkola aloitti pestissään puolitoista vuotta sitten, hän jalkautui kentälle ja tutustui ihmisiin. Samaa hän
teki jo Kirjakauppaliitossa: kävi palvelemassa asiakkaita kassan takana kirjakaupassa.
− Olipa kyseessä mikä tahansa liiketoiminta, yrityksen on tunnettava

Juristi ja
toimitusjohtaja
on hyvä
yhdistelmä.
kohderyhmänsä, asiakkaansa ja heidän
arkensa. Hyvä myyjä tekee yhteistyötä
ja tarjoaa ratkaisuja, joista on hyötyä.

Ihmisten joukossa
Juristi ja toimitusjohtaja on hyvä
yhdistelmä. Työnkuvaan kuuluvat
muun muassa kirjasto- ja kouluasiakkaiden hankintasopimukset, liiketoiminta ja myynti sekä sisäinen hallinto.
Kun Bookyn kirjastotoiminnot integroitiin Kirjastopalveluun, Jaakkola
hoiti sisäiset prosessit kuntoon.
− Sopimus- ja työsuhdejuridiikan
hallinnasta on hyötyä.
Toimitusjohtaja kehittää sekä prosesseja että ihmisiä. Esimiestyö sopii
pirtaan: ihmisläheinen työ tuntuu
omimmalta.
Oikeudellisia kysymyksiä Jaakkola
pääsee ratkomaan luottamustehtävässä
vakuutuslautakunnassa, jossa ratkaistaan yritysten ja vakuutusyhtiöiden
välisiä riita-asioita.
− On hirveän mukavaa olla välillä
oikea juristi!

Vastuuta ja vuorovaikutusta
Työelämän ja koulutuksen asiantuntijat − Jaakkola muiden mukana − ovat
pohtineet Opetushallituksen koordinoimassa Koulutuksen ennakointifoorumissa, millaista osaamista Suomessa
tarvitaan 20 vuoden päästä.
− Tärkeitä ovat esiintymistaidot,
kyky asioiden yhdistämiseen ja kokonaisuuksien hallinta sekä verkostoituminen. Yksilön vastuu itsestä,
koulutuksesta ja urasta korostuu.
Ammattitaitoa on vaalittava, sillä
ihmisellä voi olla monta työuraa.
Jaakkola uskoo, että juristienkin

Juristit tarvitsevat tulevaisuudessa esiintymistaitoja, verkostoitumista, pelisilmää
ja joustavuutta. Katriina Jaakkolan mukaan juridiikassa on tärkeää myös oman
äidinkielen hallinta.

työ muuttuu tulevaisuudessa. Muun
muassa valmiita sopimusmalleja saadaan keinoälyn ansiosta.
− Juristeja ei tarvita rutiineihin,
vaan muut tiedot ja taidot merkitsevät enemmän. Pelkät pykälät eivät riitä,
jos juristi työskentelee esimerkiksi yritysten ja pk-sektorin kanssa. Tarvitaan
pelisilmää ja joustavuutta sekä yrityselämän ja bisneksen tuntemusta.

Kielinyanssit haltuun
Jaakkola uskoo kirja-alan tulevaisuuteen, eikä lukeminenkaan ole kriisissä,
vaikkakin polarisoituu.
− Lukutaitoa ja sen kehittymistä on
vaalittava. Kansainvälistyvässä maailmassa äidinkieli on hallittava: se vaikuttaa ajatteluun ja uuden luomiseen.
Suomalainen sivistys ei saa hävitä.
Oman kielen osaaminen on tärkeää
myös juridiikassa, jotta ymmärtää eri
sanojen nyanssit.
Kirjastopalvelu hakee kasvua, ja uusia
palveluita kehitetään koko ajan. Yksi
esimerkki on elokuvapalvelu Viddla,
kirjastojen Netflix, jonka kautta leffoja
voi katsella kotisohvalla.
Mietintämyssy päässä ei sammaloidu, ja ihmisistä saa voimaa. Toimi-

tusjohtaja sanoo olevansa innostunut
sekä työstään, työntekijöistään että
asiakkaistaan.
− Jos on tarpeen, haen oman tilani
olla rauhassa ja kirja kädessä. Sekin
antaa energiaa.

KUKA
KATRIINA JAAKKOLA, 48
• Kirjastopalvelu Oy:n
toimitusjohtaja 2017−
• OTK 2000
• Kirjakauppaliiton ja Kirjamedian
toimitusjohtaja 2008−17, Kaupan
liiton kuluttajansuoja-asioiden
asiantuntija 2015−17, Talentum
Median Ammattikirjojen
kustannustoimittaja ja vastaava
kustannuspäällikkö 2000−08,
Outplacementin työsuhdejuristi
1999, Kelan etuuskäsittelijä
1995−98
• Avoliitossa, perheessä miehen
kaksi teini-ikäistä poikaa
• Harrastukset: lukeminen, golf,
kuntosali, ulkoilu, laskettelu
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PYKÄLÖIDEN

Twiittaileva professori Tapio Määttä:

Ovatko perinteiset tentit
tarpeellisia?
teksti ARI MÖLSÄ | kuva OSKARI KORHONEN/ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO

TAPIO MÄÄTTÄ on ympäristöoikeuden professori ja Itä-Suomen yliopiston oikeustieteiden laitoksen johtaja.
Määttä tunnetaan ärhäkkänä ympäristöoikeutta popularisoivana kommentaattorina ja monialaisen oikeustieteellisen tutkimuksen puolestapuhujana. Mies on myös aktiivinen
yliopistopoliittinen keskustelija.
Määtän media on erityisesti Twitter.
Hänellä on yli 3 600 seuraajaa, ja hän
on lähettänyt maailmalle yli 4 000
twiittiä.
Pykälöikäämme.

1. LUKU
JURISTIKSI AJAUTUMISESTA
1 §. Lapsuuden unelma. Innok-

kaana penkkiurheilijana olin kiinnostunut urheiluselostajan hommasta. Se
oli aikaa, jolloin Raimo Häyrisen ja
Paavo Noposen tyyppiset persoonat
olivat isoja staroja.

Huippuhetkiä
ovat päivät, jolloin
saa uppoutua
tutkimukseen ja
kirjoittamiseen.
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2 §. Valaistuminen. Yläasteella kiin-

nostuin yhteiskunnallisista asioista ja
päädyin kouluneuvostoonkin. Juristin
tai kauppatieteilijän ura rakentui haaveeksi lukiossa. Pääsin opiskelemaan
molempia. Jälkeenpäin olen ollut tyytyväinen, että valitsin oikiksen. Se
on avannut ajattelun portteja laajasti
yhteiskuntaan ja maailmaan.
2. LUKU
LAINSÄÄDÄNNÖSTÄ
1 §. Kiva laki. Raideliikennevastuu-

laki. Ytimekäs ja tiivisti vain olennaiseen keskittyvä laki. Olin sitä
kirjoittamassa oikeusministeriön lainvalmisteluosastolla. Kokemus oli hyvin
opettavainen.
2 §. Kamala laki. Epäselvät lait
aiheuttavat juristille aina ammatillista
tuskaa ja päänvaivaa. Poliittiset kompromissit ovat osa lainvalmistelua, ja
kompromissien seurauksena lait voivat olla aukollisia tai jopa sisäisesti ristiriitaisia.
3. LUKU

rettävästi myös muille kuin juridiikan
ammattilaisille.
2 §. Tomppeli juristi. Tunari takertuu
pilkunviilaukseen.
4. LUKU
YMPÄRISTÖOIKEUDESTA
1 §. Hyvä trendi. Globaalien ympä-

ristöongelmien hallinta edellyttää myös
velvoittavaa lainsäädäntöä. Välillä on
esitetty näkemyksiä, että yritysten ja
kuluttajien vapaaehtoiset toimet olisivat riittäviä. Eivät ne riitä. Esimerkiksi
kiertotalousajattelun todellisen läpimurron toteuttamiseksi tarvitaan myös
uutta lainsäädäntöä, erityisesti EU- ja
kansainvälisellä tasolla. Olen ilokseni
huomannut, että tämä näkökulma on
nykyisin jo aika vahvasti esillä ympäristökeskustelussa.
2 §. Huono trendi. Istuvan hallituksen toteuttama niin sanottu sujuvoittaminen on ollut osin poliittisten norminpurku-irtopisteiden keräilyä. Se on
johtanut sekavaan sääntelyyn.
5. LUKU

LAKIMIEHISTÄ ELIÖLAJINA

PROFESSORIN TYÖSTÄ

1 §. Taitava juristi. Etevä juristi hal-

1 §. Antoisinta. Vuorovaikutus opis-

litsee kokonaisuudet. Hän on omaksunut ajatuksen, että lain henki on pykälien yksittäisiä sanamuotoja tärkeämpi.
Hän osaa puhua juridiikasta ymmär-

kelijoiden, kollegoiden, alan ammattilaisten ja muiden juridiikasta kiinnostuneiden kanssa. Tykkään auttaa
myös toimittajia ymmärtämään ympä-

PYKÄLÖIDEN

9. LUKU
PIENET SUURET ASIAT
1 §. Mielimauste. Basilika.
2 §. Herkkuruoka. Mozzarella

salaatti.

3 §. Paras juoma. Vesi.
4 §. Kaunein kukka. Tikankontti.
5 §. Viehättävin väri. Keltainen.
6 §. Rakkain romaani. Hilary

Mantel: Susipalatsi.

7 §. Inspiroivin oikeudellinen
teos. Juha Pöyhösen Uusi varallisuus
Tapio Määtän mielestä jokaisen juristin tulisi olla Twitterissä ammatillisista syistä.

ristöoikeuden kiehtovaa maailmaa.
Huippuhetkiä ovat päivät, jolloin saa
rauhassa uppoutua tutkimukseen ja
kirjoittamiseen. Nautin kovasti myös
opettamisesta.
2 §. Ankeinta. Yliopistojen byrokra
tisoituminen, työn ulkoisen kontrollin
lisääntyminen ja perusrahoituksenkin
pirstaloituminen pieniksi hankkeiksi.
6. LUKU
OPISKELIJA-AINEKSESTA
1 §. Ilon aiheet. Oikisopiskelijat ovat

motivoituneita ja uraorientoituneita.
He ymmärtävät hyvin, miksi opinto
jen aikana joutuu tekemään aika pal
jon töitä, kuulemma jopa joitakin muita
aloja enemmän.
2 §. Murheenkryynit. Joskus joku
yrittää lusmuilla läpi sellaisen kurssin,
joka ei kiinnosta. Tenttien suoritta
mista vanhoihin kysymyksiin perustu
villa tärpeillä en ymmärrä. En tosin itse
kään pidä perinteisiä tenttejä ainakaan
oppimisen kannalta välttämättöminä.
7. LUKU
PROFESSORISTA JA TWITTERISTÄ

1 §. Palkitsevinta. Twitter on

erinomainen kanava vuorovaiku

tukseen ja keskusteluun ajankohtai
sista asioista. Jokaisen juristin tulisi
olla Twitterissä ammatillisista syistä.
Opetamme Twitterin käytön tänä syk
synä uusille opiskelijoillemme ensim
mäisellä kurssillamme. Tykkään tes
tailla keskeneräisiä ideoita ja saan
usein hauskaa ja hyödyllistä spar
rausta Twitterkeskustelujen kautta –
äskettäin esimerkiksi valintakokeiden
kehittämisestä.
2 §. Puuduttavinta. Koskaan ei
tiedä, mistä twiitistä syntyy keskus
telua. Joskus tulee riittämättömyyden
tunteita, kun ei ehdi kunnolla osallis
tua itse käynnistämäänsä debattiin.
8. LUKU
OMASTA URASTA
1 §. Makein voitto. Vuosi väittelyn

jälkeen professuurin hoidon aloittami
nen Joensuussa tuntui hienolta.
2 §. Karvain tappio. Heti Lapista
valmistuttuani hain Kokoomuksen
eduskuntaryhmän tiedotussihteerin
paikkaa, mutta en tullut valituksi –
ilmeisesti vääräoppisena. Jälkeenpäin
ajateltuna se oli kylläkin onnenpotku,
koska aloittelin sen sijasta väikkäriä ja
päädyin opettavaisiin lainvalmistelu
hommiin oikeusministeriöön.

oikeus.

8 §. Esikuva. Klaus Bosselmann.
9 §. Elämän tarkoitus. Henkinen

kasvu ja innostuminen kaikesta uudesta.
10 §. Motto. Puhu vähemmän,
kuuntele ja kysy enemmän.

KUKA
TAPIO MÄÄTTÄ
• s. 1965, Kuusamo
• OTK 1993, LY, OTT 1999, HY
• Itä-Suomen yliopisto (ISY),
ympäristöoikeuden professori
2000–
• ISY, oiktiet lait varajohtaja eri
jaksoissa 2004–2013 ja johtaja
2015–
• WWF:n Suomen hallintoneuvosto
2018–
• ISY:n Vuoden opettaja -palkinto
2016
• Oikeus-lehti, päätoimittaja
2005–2006
• Yhteensä 150 julkaisua
• Perhe: elämänkumppani
europarlamentaarikko Sirpa
Pietikäinen
• Harrastukset: lenkkeily,
kuntosali, puutarha,
metsänhoito ja kirjallisuus
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Kreditexpert i Sverige:

Krävs mycket kunskap
för att upptäcka
penningtvätt
Bilhandlare och fastighetsmäklare hör till de aktörer som kan
utnyttjas för penningtvätt. Enligt de nya skärpta regler,
som gäller i Sverige, måste de numera ha klara planer
för hur de ska agera för att undvika att utsättas.

E

n del av aktörerna är tagna på
sängen. Det ställs stora krav
på kunskap och fortlöpande
utbildning för att kunna upptäcka oseriösa kunder, säger Richard
Damberg utbildare och kreditexpert
vid UC-koncernen.
UC är Sveriges ledande affärs- och
kreditinformationsföretag och en del
av Asiakastieto Group Plc.
– Trots skärpta regler är penningtvätt fortfarande ett omfattande problem. Enligt Finansinspektionen tvättas pengar i Sverige till ett värde av
minst 100 miljarder kronor varje år,
berättar Richard Damberg.
Dels finns det luckor i lagen som
oseriösa aktörer kan utnyttja. Dels
omfattar de nya skärpta reglerna en rad
aktörer utanför bank- och finansvärlden, som fastighetsmäklare, bolagsbildare och företag, som handlar med
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antikviteter, konst, ädelstenar, metaller,
skrot eller transportmedel och som tar
emot kontanta betalningar på 15 000
euro eller mer, men en del av dem har
varken tid eller resurser att utbilda
sina anställda för att säkerställa att de
granskar sina kunder så ingående som
regelverket kräver.

Ha klara rutiner
Varje aktör, som berörs av regelverket,
bör göra upp en riskanalys och ha klara
rutiner för hur kundrelationer hanteras. Hur och när kontrolleras en fysisk
och en juridisk persons identitet? Hur
gör man för att kontrollera vem som
är verklig huvudman i ett bolag som
man har som kund? Vilka rutiner har
man för att regelbundet kontrollera de
förändringar som äger rum i kundens
verksamhet?
– Det är viktigt att varje aktör har en

FAKTA
• Europaparlamentet tog
2015 fram nya regler, som
medlemsländerna ska införa,
för att motverka penningtvätt,
skattebrott och finansiering
av terrorism både nationellt
och internationellt. Lagen
har sedan dess uppdaterats
och skärpts och ett fjärde
penningtvättsdirektiv har
utfärdats med betydligt fler
detaljerade regler än tidigare.
• Sedan den 1 augusti 2017 gäller
de nya reglerna i Sverige och
de innebär en rad utökade
skyldigheter för en rad olika
aktörer som bedöms vara i
riskzonen för att utsättas för
penningtvättare. Hit hör även
advokater och jurister.

Flest rapporter
om misstänkt
penningtvätt
kommer från
bankerna.
ansvarig som ser till att rutinerna följs.
Man ska också kunna visa hur och när
de anställda får utbildning om regel
verket och fortlöpande information
om förändringar. Det är klart att stor
banker, som länge berörts av regelver
ket och som enligt Finansinspektio
nen är väl uppdaterade, har helt andra
resurser att leva upp till det än mindre
företag för vilka det kan bli en omfat
tande administrativ börda. Men i sig
är det givetvis en sund utveckling att
fler aktörer omfattas, säger Richard
Damberg.

Oärligheten har ökat
Antalet rapporter om misstänkt pen
ningtvätt har ökat i Sverige, enligt nät
portalen Allt om juridik med nästan 25
procent i fjol jämfört med 2016. Flest
rapporter kommer från bankerna. En
ökning av antalet från spelbolag och

pantbanker märks också medan advo
kater, biträdande jurister och skatte
rådgivare ”står för få eller inga rappor
ter alls”.
Advokatsamfundets generalsekrete
rare Anne Ramberg säger i en kom
mentar till Allt om juridik att det finns
naturliga skäl till att rapporterna från
juristbranschen hittills varit så få efter
som advokater av princip tackar nej till
uppdrag ”om de inte känner sig trygga
i sin klientkontroll”.

Kryphål utnyttjas
Den organiserade brottsligheten kan
också utnyttja kryphål i den så kall
ade penningtvättslagen. Richard Dam
berg pekar bland annat på att det är lätt
att starta eller kapa ett bolag i Sverige
eftersom Bolagsverket, som huvud
sakligen hanterar registreringen av
nya företag och registerändringar för

befintliga företag, inte har en gran
skande funktion utan enbart är en ser
vicemyndighet.
Tidningen Dagens Nyheter satsade
i fjol stort på att granska hur Sverige
utnyttjas för penningtvätt och upp
täckte närmare 50 företag som är
registrerade i Sverige, men som har
sin bas och sitt kapital i skattepara
dis. Registreringen i Sverige ger före
taget alla de fördelar som ett bolag i
ett EUland har och ger också sken av
att bolaget granskas av svenska myn
digheter.
Dagens Nyheters artikelserie visade
att om en person registrerar ett bolag
i Sverige utan att ha svenskt person
nummer klarar hen sig undan den
granskning, som ska ske enligt lag
stiftningen, eftersom granskningen är
automatiserad och fungerar enbart för
svenska personnummer.
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Ville-Veikko
Essi Hietaoja
Vänttinen
Asianajotoimisto
Waselius & Wist Oy Asianajotoimisto
Waselius & Wist Oy

Risto Riikonen
Mentula &
Väätäinen Asianajotoimisto Oy

Nimityksiä-palstan tekstit ja värikuvat (valkoisella taustalla) toimitetaan lomakkeella osoitteessa www.lakimiesliitto.fi tai
sähköpostitse auli.lehtonen@lakimiesliitto.fi viimeistään 25.9. Julkaistuista kuvista veloitamme käsittelykuluina 35 euroa/kpl.
Numero 7/18 ilmestyy 31.10.2018. Toimitus pidättää oikeuden tekstin muokkaamiseen ja lyhentämiseen tarvittaessa.

HALLINTO-OIKEUDET
Turun hallinto-oikeuden hallinto-oikeustuomareiksi
HaOT Riitta Sirkku Hannele Laato,
HaOT Kari Juhani Hartzell 1.9.2018 ja
HaOT Matti Jukka Leikkonen 1.10.2018 lukien.
Vaasan hallinto-oikeuden tekniikan tai
luonnontieteiden alan hallinto-oikeustuomariksi
ma. HaOT, ympäristö ylitark. Jenni Katariina Korpeinen
1.9.2018 lukien.
Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden
hallinto-oikeustuomareiksi
ma. HaOT, HaO esitt. Antti Arto Olavi Toppari,
ma. HaOT, HaO esitt. Kaisa-Leena Hagman ja
HaO esitt. Mira Maren Koivumaa 1.9.2018 lukien.

KÄRÄJÄOIKEUDET
Helsingin käräjäoikeuden käräjätuomareiksi
KäT Riikka Johanna Rask 1.10.2018,
KäT Aarno Kari Juhani Airakorpi,
ma. KäT, HO esitt. Arto Juhana Perälä,
ma. KäT, HO esitt. Hanna Maria Holsti ja
ma. KäT, HO esitt. Juha Matti Hartikainen
1.9.2018 lukien.
Vantaan käräjäoikeuden käräjätuomareiksi
KäT Olli Pekka Haapanen ja
KäT Marja-Leena Virkkala 1.9.2018 lukien.
Pirkanmaan käräjäoikeuden käräjätuomariksi
KäT Timo Juhani Kokkomäki 1.9.2018 lukien.
Espoon käräjäoikeuden käräjätuomareiksi
ma. KäT, LsSiht Sanna Pauliina Mikkola ja
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ma. KäT, HO esitt. Juha Valtteri Pihlamaa
1.9.2018 lukien.
Länsi-Uudenmaan käräjäoikeuden käräjätuomareiksi
ma. KäT, HO esitt. Jenny Anna-Kristiina Wacklin ja
ma. KäT, HO esitt. Terhi Anniina Salo 1.9.2018 lukien.
Varsinais-Suomen käräjäoikeuden käräjätuomariksi
ma. KäT, HO esitt. Timo Juhani Hinkkanen
1.9.2018 lukien.
Kanta-Hämeen käräjäoikeuden käräjätuomariksi
ma. KäT Kirsi Helena Toivoniemi 1.1.2019 lukien.

ERITYISTUOMIOISTUIMET
Vakuutusoikeuden vakuutusoikeustuomareiksi
ma. hankejohtaja,
kansliapäällikkö Tuula Marjatta Kivari ja
VakOT Juha Henrik Mutka 1.9.2018 lukien.

SYYTTÄJÄLAITOS
Valtakunnansyyttäjänviraston valtionsyyttäjiksi
valtionsyyttäjät Mikko Männikkö ja
Anssi Hiivala 1.9.2018 lukien.
Länsi-Suomen syyttäjänviraston kihlakunnansyyttäjäksi
Venla Stång 1.9.2018 lukien.

ULOSOTTOVIRASTOT
Ulosottolaitoksen tietosuojavastaavaksi hallintovoudiksi
OTK, VT Tommi Talvitie 1.9.2018 lukien.
Kanta-Hämeen ulosottoviraston
johtavaksi kihlakunnanvoudiksi
OTK, VT Petri Pitkänen 1.7.–31.12.2018.

OIKEUSAPUTOIMISTOT
Etelä-Savon oikeusaputoimiston
Mikkelin toimipaikkaan julkiseksi oikeusavustajaksi
Riikka Meriläinen 1.9.2018 lukien.
Kanta-Hämeen oikeusaputoimiston
julkiseksi oikeusavustajaksi Hämeenlinnaan
Emilia Salmenoja 1.8.2018 lukien.
Kaakkois-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiirin
Päijät-Hämeen oikeusaputoimiston julkiseksi oikeusavustajaksi
Katriina Martikainen 16.7.2018 lukien.

VALTION JA KUNTAIN HALLINTO
Valtiovarainministeriön neuvottelevaksi virkamieheksi
OTM Tanja Stormbom 3.9.2018 lukien.
Hallitusneuvokseksi
OTK Lauri Liusvaara 3.9.2018 lukien.
Opetus- ja kulttuuriministeriön hallitusneuvokseksi
HtusSiht, OTM Matti Sillanmäki 1.9.2018 lukien.

Otsikko
Muutoksia liiton
Nimi Nimi teksti
henkilökunnassa

Syyskuun alussa liitto sai kolme uutta työntekijää:
opiskelija-asiamiehinä aloittivat Veli-Matti Tikkanen ja Linnea Viherkenttä sekä toimistoassistenttina Marjo Rintala. Samalla vietettiin toimistoassistentti Marianne Valldénin läksiäisiä hänen
jäädessään eläkkeelle. (Kuva: Nina Kaverinen)

Ulkoministeriön oikeuspäälliköksi
LsN Kaija Suvanto 1.10.2018–31.8.2023.

ASIANAJO- JA LAKIASIAINTOIMISTOT
Asianajotoimisto Waselius & Wist Oy:n lakimiehiksi
Essi Hietaoja 22.01.2018 ja
Ville-Veikko Vänttinen 4.6.2018 lukien. (kuvat)
Mentula & Väätäinen Asianajotoimisto Oy:n
Counsel -lakimieheksi
AA Risto Riikonen 6.8.2018 lukien. (kuva)

ELINKEINOELÄMÄ
Comatec Groupin General Counseliksi ja
laajennetun johtoryhmän jäseneksi
OTK, OTM Tommi Mustonen 4.6.2018 lukien.

PÄIVITÄ VERKOSSA
• yhteystietosi
• työpaikkatietosi
• sähköpostiosoitteesi

Kaikki helposti osoitteessa
www.lakimiesliitto.fi
Kirjaudu jäsenpalveluun
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Mökit

Lomamökkien hinnat kevät 2019
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

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

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

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

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

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

SUOMEN LAKIMIESLIITOLLA on jäsenten
käyttöön edulliseen jäsenhintaan kaksi lomahuoneistoa Levillä ja Rukalla sekä kolme Vierumäellä.
Lapin mökeissä vuokraan sisältyy 2 hissilippua/
mökki ja Vierumäen Loma-aika- ja Paavonkangasmökeissä 4 golf-pelioikeutta. Vierumäen Golf
Resort -huoneiston vuokraan sisältyy 2 pelioikeutta alennetulla green fee -hinnalla. Kaikissa
näissä kohteissa sinua odottavat viihtyisät tilat ja
monipuoliset harrastusmahdollisuudet. Mökit on
varusteltu 6–8 henkilölle. Osa Vierumäen mökkiviikoista on varattavissa myös ajalle perjantai–
tiistai ja tiistai–perjantai. Lisätietoja mökeistä:
www.lakimiesliitto.fi > palvelut ja edut >
lomamökit
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 kirjallisesti kaikille hakijoille 31.10.2018 mennessä.
Tiedustelut ja varaukset: Hannele Törni,
puh. 09 8561 0315, hannele.torni@lakimiesliitto.fi

Lomamökkien vuokrahakemus kevätkaudelle 2019
Hakijan nimi:

Jäsennro:

Osoite:

Puhelin:

Postinro ja -toimipaikka:

Sähköposti:

Lakimiesliitto
maksaa
postimaksun

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

LEVI I

1.
1.

2.
2.

3.
3.

2.
2.

3.
3.

2.
2.

3.
3.

3.
3.

1.
1.

2.
2.

3.
3.

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

VIERUMÄKI Loma-aika

1.
1.

2.
2.

RUKA Vuosseli (Huom! Mökkiin ei saa viedä lemmikkieläimiä)

RUKA Tuomarintupa

1.
1.

1.
1.

1.
1.

2.
2.

3.
3.

VIERUMÄKI Paavonkangas

1.
1.

2.
2.

3.
3.

Päiväys ja allekirjoitus

Hakemukset palautettava Lakimiesliittoon 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

56 | Lakimiesuutiset 6/2018

Suomen Lakimiesliitto –
Finlands Juristförbund ry
VASTAUSLÄHETYS
Tunnus 5005193
00003 VASTAUSLÄHETYS

Vapaat viikot syksy 2018

TUNTURINLAKI

GOLF RESORT

LOMA-AIKA

Levi, Tunturinlaki 1 (la–la)

Vierumäki Golf Resort

Vierumäki Loma-aika

Viikko

Pvm

Vuokra/€

40

29.09.–06.10.

41

06.10.–13.10.

43

300

Viikko
40

Pvm
02.10.–05.10.

Päivät Vuokra/€
ti–pe
250

300

43

23.10.–26.10.

ti–pe

250

20.10.–27.10.

300

44

26.10.–30.10.

pe–ti

390

44

27.10.–03.11.

300

44

30.10.–02.11.

ti–pe

250

45

03.11.–10.11.

300

45

02.11.–06.11.

pe–ti

390

46

10.11.–17.11.

500

46

13.11.–16.11.

ti–pe

250

48

24.11.–01.12.

500

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

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

Levi Tunturinlaki 2 (allergiamökki,
ei saa viedä lemmikkieläimiä) (la–la)
Viikko
40

Pvm

Vuokra/€

29.09.–06.10.

300

41

06.10.–13.10.

300

43

20.10.–27.10.

300

44

27.10.–03.11.

300

47

17.11.–24.11.

500

48

24.11.–01.12.

500

(allergiahuoneisto, ei saa viedä
lemmikkieläimiä)
Viikko

Pvm

Päivät

Vuokra/€

40

02.10.–05.10.

ti–pe

280

41

09.10.–12.10.

ti–pe

280

44

26.10.–30.10.

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

TUOMARINTUPA

PAAVONKANGAS

VUOSSELI

Ruka Tuomarintupa (la–la)
Viikko

Pvm

Vuokra/€

41

06.10.–13.10.

300

Ruka Vuosseli (allergiamökki,

Vierumäki Paavonkangas

ei saa viedä lemmikkieläimiä) (la–la)
Viikko

Pvm

Vuokra/€

44

27.10.–03.11.

400

45

03.11.–10.11.

400

46

10.11.–17.11.

600

Viikko
Pvm
Päivät
40 02.10.–05.10. ti–pe

Vuokra/€
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

37

20.11.–23.11.

ti–pe

330

50

11.12.–14.12.

ti–pe

330

51

18.12.–21.12.

ti–pe

330
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Kysymykset: Pressmen Finland Oy, www.pakkotietaa.fi

Vastaukset
1. Oikea vastaus: d) Useat riitapukarit hakivat lauantaipullon
ja sopivat asiansa. Taktiikka toimi erittäin hyvin, sillä Kivekkään
mukaan useimmat kunnianloukkausjutut sovittiin ja vain
muutama piti ratkaista. Lisäksi Kivekäs oli hyvä sovittelemaan
riita-asioita. Sovinnot tulivat tarpeeseen, sillä juttuja saattoi
olla jopa 119 – ja ne kaikki runtattiin viikkoon. Kivekäs toimi
tuomarina Tornion tuomiokunnassa ja raastuvanoikeudessa
sekä vuodesta 1993 laamannina Tornion käräjäoikeudessa.
Yhden parhaina pitämistään tunnustuksista työstään hän
kuuli mieheltä, jonka oli tuominnut taposta ja monista pikkurikoksista sekä myös vihkinyt avioliittoon. Mies tokaisi käräjäoikeuden hississä: ”Sinä olet saatanan hyvä jätkä.”
2. Oikea vastaus: a) Tapaus päätyi käräjille ja hovioikeuteen asti. Lapsia epäiltiin jumalanpilkasta, mikä oli vakava
rikos. Onneksi tytöt kielsivät käyttäneensä vettä ristimisessä tai lukeneensa Isä meidän -rukousta. Vehmaan
kihlakunnanoikeus kuuli asianosaisia Taivassalon käräjillä
ja ihmetteli, miksi kappalaisen tytär Marja Nilsintytär otti

osaa ristiäisiin ja mikseivät aikuiset puuttuneet tapaukseen. Se ei kuitenkaan osannut tehdä muuta kuin lähettää
asian tiedoksi Turun hovioikeudelle. Hovioikeus palautti
asian, koska sitä ei oltu ratkaistu. Kihlakunnanoikeus
määräsi, että lasten pitää saada piiskaa lähiomaiselta lautamiehen valvonnassa. Lisäksi he saivat kirkkorangaistuksen,
joka on voinut tarkoittaa muun muassa kirkon ovella seisomista. Lasten vanhemmat määrättiin hakemaan neuvoa
kirkkoherralta. Sofia-kissaa ei rangaistu.
3. Oikea vastaus: d) Saadakseen veriroiskeen tai siepatakseen verta. Ihmisruumiin osien ja etenkin veren uskottiin
sisältävän parantavaa voimaa, minkä vuoksi niitä käytettiin
lääkeaineina ja taikajuomina. Teloitettujen veressä ja elimissä
uskottiin olevan tavanomaista enemmän voimaa, koska kyse
oli fyysisesti terveistä ihmisistä, jotka olivat kuolleet äkkiä
eivätkä olleet sairastaneet ja heikentyneet pitkään. Myös
kynnet ja hiukset olivat arvokkaita lääkeaineita, koska ne
näyttivät kasvavan jopa kuoleman jälkeen. Verta ja ruumiinosia ostettiin salaa suoraan pyöveleiltä ja varastettiin teloituspaikoilta.

ja Marja Mårthenintytär sekä joukko 6–13-vuotiaita
tyttöjä ja poikia leikki kissanristiäisiä Taivassalossa
vuonna 1678. He pukivat kissan kastevaatteeseen,
ristivät sen Sofiaksi kristillisin menoin ja veivät
kulkueessa kylälle. Sofia karkasi kesken matkan,
jolloin lapset laittoivat kastevaatteeseen halkopuun.
Mitä sitten tapahtui?

2. 13–14-vuotiaat Elsa Tuomaksentytär, Marja Nilsintytär
a) Moni tuli synnintuntoon ennen sunnuntaita ja
katui puheitaan.
b) Lauantaina moni halusi kuunnella radiota
eikä tullut paikalle.
c) Harva halusi tuomiotietoja sunnuntain sanomalehteen.
d) Useat riitapukarit hakivat lauantaipullon ja sopivat asiansa.

a) Saadakseen kuolemaantuomitun siunauksen.
b) Nähdäkseen tuomitun silmistä tuonpuoleiseen.
c) Huutaakseen yhdessä kovempaa kuin tuomittu.
d) Saadakseen veriroiskeen tai siepatakseen verta.
kerääntyivät keskiajalla Euroopassa
mestausten aikana mahdollisimman lähelle
mestauslavaa?

3. Miksi sairaat ja vammautuneet ihmiset
a) Tapaus päätyi käräjille ja hovioikeuteen asti.
b) Lasten vanhemmat ja halonhakkaaja
joutuivat jalkapuuhun.
c) Sofia-kissa hirtettiin ja halko poltettiin.
d) Halko hirtettiin ja Sofia-kissa poltettiin.

tuomarina 1960-luvulla käräjiä Kemin kihlakunnanoikeudessa, hänellä oli tapana jakaa jutut maanantaina
kuudelle päivälle ja sijoittaa kunnianloukkausjutut
viimeiseksi eli lauantaille. Miksi hän teki näin?

1. Kun laamanni Matti Kivekäs (1930-2000) istui vt.
Kysymykset

Lakimiesuutisten tietokilpailussa esitetään yllättäviä
ja mieltä piinaavia tietokilpailukysymyksiä.

Oikeuspähkinöitä
purtavaksi

teksti OUTI RINNE | kuva ROOPE PERMANTO

Janne Hälinen, oikeuspoliittinen asiantuntija, Suomen Lakimiesliitto
Tradenomiopintojen jälkeen oikeustieteen opintojen pariin siirtynyt ahkera järjestöaktiivi
Janne Hälinen aloitti Lakimiesliiton opiskelija-asiamiehenä syksyllä 2017. Tämän vuoden
syyskuussa Hälinen siirtyi liiton oikeuspoliittisen asiantuntijan tehtäviin.

Miksi sinusta
tuli lakimies?
Opintoni ovat aivan loppusuoralla.
Juristin ammatti ei ollut mikään itses
täänselvyys nuoresta pitäen. Olen
aina ollut kiinnostunut yhteiskunnal
lisista asioista, joten päädyin pitkien
pohdintojen jälkeen oikeustieteeseen
sen avaamien moninaisten ura
mahdollisuuksien vuoksi.

Millaista on
lakimiehen työ 2050?
Nykyistä enemmän työtä tehdään
koneiden ja tekoälyn kanssa ja nii
den avulla. Moninainen ulkojuridinen
osaaminen korostuu, mutta varsinai
sen juridiikan puolella taas entistä
tarkkarajaisempi erikoistuminen
näyttelee suurta roolia
juristin työssä.

Millainen on liiton oikeuspoliittisen asiantuntijan rooli?
Oikeuspoliittisen asiantuntijan rooli on
hyvin monipuolinen, sillä siihen kuuluu
oikeuspolitiikan lisäksi myös koulutus
politiikasta vastaaminen. Tehtävä on
vahvasti substanssipitoinen, mutta sii
hen sisältyy myös paljon viestinnällisiä
elementtejä; jäsenistön ja sidosryhmien
tulee myös olla tietoisia siitä, mitä Laki
miesliitossa tehdään vaikuttamisen ja
edunvalvonnan saralla.

Miten pidät huolta
omasta työhyvinvoinnistasi?
Kolme asiaa,
joita tarvitset
työssäsi päivittäin?
Tietokone, älypuhelin ja oma
pää – joista viimeisen hukkaan
todennäköisimmin.

Fyysisellä puolella hyötyliikunta ja
kuntosali. Kotona rentoudun sar
jojen, elokuvien ja pelien parissa.
Vietän myös paljon aikaa ystä
vieni kanssa ja järjestötoiminnan
parissa, mikä pitää mielen
virkeänä.
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Sinä olet siellä.

Aikakausmedioihin uppoudutaan. Ne kuljettavat lukijan toiseen maailmaan. Niitä luetaan
keskittyneesti ja usein. Myös mainoksia. Lisätietoja aikkarimainonnasta: aikakausmedia.fi/sinaoletsiella

