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Kirittämällä
parhaat tulokset
OLIN TAANNOIN MUKANA juoksutapahtumassa. Erityinen
huomioni kiinnittyi siellä johonkin aivan muuhun kuin meihin juoksijoihin. Havaintoni alkoivat jo pysäköintipaikalta: lukuisat jo eläkeikään
yltäneet rouvat ja herrat ohjailivat meidän osallistujien autoja parkkiruutuihin. Sama jatkui osallistumisnumeroita jaettaessa, tapahtuman
info-tiskillä ja juoksureitin varren järjestyksenpitäjiä katsoessa. Näitä
tehtäviä hoitivat pääosin hyvin varttuneet tai erittäin nuoret. Meille
parhaassa työiässä oleville oli jätetty kiitollinen osallistujan rooli.
Taisin tulla todistaneeksi suomalaisen järjestötoiminnan ikärakennetta.
Monenlainen yhteiskunnallinen toiminta ei suinkaan pyöri keskiikäisten voimin, vaan käyttövoimaa antavat merkittävästi nuoret ja
varttuneet. Ja tämä tasoittaa meidän ruuhkavuosien kanssa painiskelevien arkea.
Monen lapsiperheen energia menee työstä ja muusta välttämättömästä arjesta selviämiseen. Kyse ei kuitenkaan ole mistään painajaisesta. Kaikki on hyvin, mutta aikaa vain kovin vähän. Siksi kaiken
elämää helpottavan avun ottaa kiitollisena vastaan. Tulipa se lähipiirin
tarjoamana apuna – tai vaikkapa juoksutapahtuman vapaaehtoisilta.
Nautimme myös monissa järjestöissä jäsenyydestä, samalla kun pyöriä
pyörittävät muut.
Vapaaehtoisuuden ohella lapsiperheiden arkea voidaan tukea
yhteiskunnallisilla teoilla. Tässä lehdessä on esillä Lakimiesliitonkin ajama perhevapaauudistus (s. 32). Lakimiesliitossa
pidetään tärkeänä löytää malli, joka kannustaisi äitejä ja
isejä jakamaan perhevapaat nykyistä tasaisemmin. Tutkimusten mukaan tämä edistäisi molempien sukupuolten
ura- ja palkkakehitystä.
Kyse ei ole valinnanvapauden viemisestä perheiltä.
Perheet päättävät jatkossakin itse. Mutta vapaita
jakamaan kannustava malli on kuin tsemppaus
juoksukisassa: saavuttaaksemme parhaat
tulokset tarvitsemme myös kannustusta.
JANNE LAUKKANEN
päätoimittaja
janne.laukkanen@lakimiesliitto.fi
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Vastuullista journalismia -merkki on osoitus siitä, että kyseistä merkkiä käyttävä julkaisu
on sitoutunut noudattamaan Julkisen sanan neuvoston Journalistin ohjeita. Merkkiä
käyttävä media pyrkii tarkistamaan tietonsa mahdollisimman hyvin, ja mahdollisissa
virhetilainteissa media korjaa virheensä tai vastaa siitä JSN:lle. Lue lisää oikeuksistasi ja
merkistä sekä Journalistin ohjeista osoitteesta vastuullistajournalismia.fi

SUOMEN LAKI – KAIKKI LAISTA

Tietoa, joka auttaa amma
Suomen Laki -palvelu – Kaikki laista, digitaalisesti.
LAINSÄÄDÄNTÖ, ESITYÖT JA
OIKEUSKÄYTÄNTÖ YHDESSÄ PALVELUSSA
Palvelu päivittyy jatkuvasti – saat ajantasaisen tiedon päivittäin.
Tehokas haku löytää etsimäsi.
Hyödynnä ainutlaatuista Aikakonetta
Aikakone-toiminnolla näet säädökset sellaisina kuin ne olivat
voimassa valitsemanasi ajankohtana.
Pysy ajan tasalla Säädös- ja tapausseurannan avulla
Saat halutessasi joka arkipäivä sähköpostiisi uusimmat säädösmuutokset, hallituksen esitykset, valiokuntamietinnöt ja oikeustapaukset oikeudenaloilta, joita haluat seurata. Klikkaa suoraan
uuteen tietoon!
Uutta! 11 säädöskokonaisuutta
Palvelu on jaettu yhteentoista säädöskokonaisuuteen. Voit
halutessasi hankkia käyttöösi minkä tahansa yksittäisen säädöskokonaisuuden tai niiden yhdistelmän.

Lue lisää ja kokeile veloituksetta almatalent.fi/suomenlaki

LAKIMIESLIITON KOULUTUS

attilaista menestymään.
Kun haluat pitää huolta osaamisestasi, tervetuloa eturivin paikalle.
UUDISTUVA OIKEUDENKÄYNTIMENETTELY
HALLINTOASIOISSA

TAVARAMERKKIPÄIVÄ 2018
– UUSI TAVARAMERKKILAKI

21.11. Helsinki

Millaisia uusia mahdollisuuksia
lakimuutokset tuovat yrityksille?

Hallituksen esitys uudeksi laiksi
oikeudenkäynnistä hallintoasioissa on
parhaillaan eduskunnan käsiteltävänä.
Seminaarissa kuulet tuoreeltaan,
millaisia muutoksia on tulossa.
Seminaarin puheenjohtajana professori Olli Mäenpää. Luennoitsijoina
muun muassa oikeusneuvos
Janne Aer, professori Leena Halila,
lainsäädäntöneuvos Arja Manner ja
oikeusneuvos Eija Siitari.
Lakimiesliiton jäsenet ja julkinen sektori
633 € (yksityinen sektori 845 €)

4.12. Helsinki

Hallituksen esitys uudeksi tavaramerkkilaiksi annetaan lokakuussa
2018. Päivän aikana kuulet millaisia
muutoksia on tulossa. Lisäksi saat
tuoreimmat näkökulmat tavaramerkkioikeudellisesta oikeuskäytännöstä
sekä kansallisesti että kansainvälisesti.
Seminaarin puheenjohtajina lakimies
Minna Aalto-Setälä, Keskuskauppakamari ja asianajaja Markku Tuominen,
Roschier Asianajotoimisto Oy.
Lakimiesliiton jäsenet ja julkinen sektori
633 € (yksityinen sektori 845 €)

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

Tervetuloa seuraavalle tasolle almatalent.fi

MUISTA JÄSENALE
-20 %

Uusimmat juridiikan
teokset
Tutustu ja tilaa shop.almatalent.fi

Koskinen, Kairinen, Ullakonoja,
Nieminen, Valkonen

TYÖOIKEUS

Marjaana Helminen

SUOMEN LAKI I–III 2018 -PAKETTI

EU-VERO-OIKEUS

Pakettihinta 573 € sisältää Suomen Laki I 2018,
Suomen Laki II 2018 ja Suomen Laki III 2018
-teokset (jäsenhinta 458,40 €)

2018, sh. 129 € (jäsenhinta 103,20 €)

2018, sh. 227 € (jäsenhinta 181,60 €)

Mika Valkonen, Seppo Koskinen

Pekka Timonen (toim.)

YHDENVERTAINEN KOHTELU
TYÖSUHTEESSA

KKO:N RATKAISUT
KOMMENTEIN 2018:I

Marraskuu 2018, sh. 129 € (jäsenhinta 103,20 €)

Lokakuu 2018, sh. 139 € (jäsenhinta 111,20 €)

Lakimiesliiton jäsenet saavat 20% alennuksen kaikista Alma Talent Oy:n normaalihintaisista kirjoista

Tilaa osoitteesta shop.almatalent.fi

PUHEENVUORO

Poliittiset lakot eivät kuulu
vaikuttamistyömme keinovalikoimaan.
ANTERO RYTKÖLÄ
Suomen Lakimiesliiton hallituksen puheenjohtaja

Poliittisille barrikadeille
vain oikeusvaltion tähden
Työmarkkinoiden painostustoimet ovat värittäneet
kuluvaa syksyä. Ne olivat esillä myös Lakimiesliiton
järjestämässä Työ ja Oikeus -forumissa, josta enemmän
tämän lehden sivulla 56.
Lakimiesliitossa teemme työelämään liittyvää edunvalvontaa laajasti. Palkkauksen lisäksi vaikutamme lakimiesten työehtoihin ja työhyvinvoinnin edistämiseen.
Olemme kehittämässä myös perhepoliittisia etuja ja
yrittämisen edellytyksiä. Keskeistä on kiinnittää huomiota myös juristien yleiseen työmarkkinakelpoisuuteen: osaamisemme on oltava kilpailukykyistä. Laadukas oikeustieteellinen perustutkinto ja mahdollisuus
täydennyskouluttautumiseen luovat tälle perustan.
Lakimiesliitossa haluamme varmistaa, että yhteiskunnan tehtäviin valmistuu mahdollisimman osaavia
juristeja, panostamme arvostetaan niin rahallisesti
kuin muutenkin työelämässä ja että myös työhyvinvoinnistamme huolehditaan.
Poliittiset lakot eivät kuulu vaikuttamistyömme
keinovalikoimaan, ellei kyse ole oikeusvaltion perusrakenteisiin kajoavista uhkista. Poliittiset lakot kohdistuvat ensisijaisesti maan hallituksen tekemiin toimiin.
Poliittiset päätökset eivät viime kädessä kuulu
meille vaan eduskunnalle. Osallistumme kyllä laajasti lainsäädännön ennakkovalmisteluun. Olemme
mukana lukuisissa oikeus- ja koulutuspoliittisissa
hankkeissa sekä vaikutamme aktiivisesti työelämän
kehittämiseen asiapohjalla ja faktoihin tukeutuen.
Lakkobarrikadeille nousemme kuitenkin vain, jos

oikeusvaltion ydintä uhataan. Tällaisiakin esimerkkejä olemme saaneet valitettavasti seurata viime
aikojen Euroopasta. Puolassa ja Unkarissa ei ole kyse
vain poliittisen suhdanteen heilahteluista vaan oikeusvaltion perustan murentamisesta. Tällaisissa tilanteissa oikeudenhoidon ammattilaisten on reagoitava
myös poliittisesti.
Oikeusvaltion ylläpito ja kehittäminen ovat paitsi
lakimiesten myös kaikkien kansalaisten etujen
mukaista. Se, mikä edistää yksilöiden etuja, on siis
myös koko järjestelmän hyödyksi. Esimerkiksi tästä
käy tuomioistuinlaitoksen kehittäminen. Jos tuomioistuinlaitoksen toiminta kangertelisi, aiheuttaa se
ongelmia suoraan ja välisesti niin kaikille juristeille kuin
koko muulle yhteiskunnalle. Tämän vuoksi liitto on
ajanut voimakkaasti esimerkiksi tuomioistuinviraston
perustamista.
Maan poliittisiin linjauksiin vaikutetaan äänestämällä
eduskuntavaaleissa. Liitossa iloitsemme jokaisesta
ehdolle asettuvasta, poliittisesti aktiivisesta jäsenestämme. Uskomme heistä jokaisen edistävän työllään
myös oikeusvaltion asiaa. Mutta koska puoluepoliittinen vaikuttaminen ei kuulu toimintatapaamme, emme
tue puolueita tai yksittäisiä ehdokkaita rahallisesti.
Kärkiteemamme tulevissa eduskuntavaaleissa on
oikeusvaltion turvaaminen. Sillä tontilla meillä riittääkin
töitä kylliksi myös tulevaisuudessa.
antero.rytkola@lakimiesliitto.fi

OIKEUS JA KOHTUUS
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Jenni Lukander:
Juristikirjeen
Yhtiön edun asettaminen syksyn teemoja:
• Uusi juttusarja alkaa:
omien etujen edelle on
Oikkarit vaihdossa – kokemuksia ulkomailla opiskelusta
ollut urallani merkittävä • Juristitoimitusjohtajien uravinkit
• Juristin työpukeutuminen
menestystekijä.
• Esittelyssä juristin työpäivä
Haastateltavana Nokian patenttiliiketoiminnan vetäjäksi nimitetty
Jenni Lukander.
ONKO SINULLA JUTTUIDEA JURISTIKIRJEESEEN?
Tilaa Juristikirje: pro.almatalent.fi

Nimitysuutiset ja muut juttuaiheet voit ilmoittaa Juristikirjeen
toimitukselle: juristikirje@almamedia.fi

MAINOS

SYNPUNKTEN

Politiska strejker ingår inte
i vår påtryckningsarsenal.
ANTERO RYTKÖLÄ
Finlands Juristförbunds styrelseordförande

På de politiska barrikaderna
endast för rättsstatens skull
Arbetsmarknadens påtryckningar har färgat hösten.
Frågan uppmärksammades på Juristförbundets forum
Työ ja Oikeus (Arbete och Rätt). Läs mer på sidan 56
i denna tidning.
Juristförbundet bedriver omfattande förmåns
bevakning relaterad till arbetslivet. Verksamheten
gäller utöver lönefrågor även främjande av juristernas
arbetsvillkor och välbefinnande. Vi uppmärksammar
familjepolitiken och förutsättningarna för företagande
och vi fäster stor vikt vid juristernas allmänna dugli
ghet: Vår kompetens bör vara konkurrenskraftig. Juri
disk grundutbildning av hög kvalitet och möjligheter till
fortbildning står som garanti för detta.
Juristförbundet vill säkerställa att samhället tillförs
kompetenta jurister för olika uppgifter, att juristernas
insatser uppskattas såväl pekuniärt som på annat sätt
och att kårens välbefinnande beaktas.
Om rättsstatens principer inte är hotade ingår
politiska strejker inte i vår påtryckningsarsenal.
Politiska strejker riktar sig i första hand mot landets
regering och dess åtgärder.
Politiska beslut fattas inte av oss utan av riksdagen,
men vi deltar aktivt i lagberedningen. Vi deltar i många
rätts och utbildningspolitiska projekt och vi påverkar
aktivt arbetslivets utveckling utgående från fakta och
verkliga premisser. Vi ställer oss på strejkbarrikaderna
endast om rättsstaten är hotad. Under den senaste

tiden har vi tyvärr fått se exempel på sådant här i
Europa: I Polen och Ungern handlar det inte enbart
om politiska svängningar, utan om rämnande rätts
grunder. I sådana situationer bör de rättslärda agera
även politiskt.
Tryggandet och utvecklandet av rättsstaten gagnar
både juristkåren och medborgarna. Det som främjar
individens intressen gagnar alltså hela samhällssys
temet. Utvecklingen av domstolsväsendet är ett gott
exempel på detta. Ett haltande domstolsväsende har
direkt och indirekt negativ inverkan på både juristkåren
och samhället. Av den orsaken pläderar Juristförbundet
bland annat för grundande av ett domstolsverk.
Inverkan på landets politiska riktlinjer sker genom
röstning i riksdagsval. Juristförbundet gläder sig åt
varje politiskt aktiv medlem som kandiderar i det
förestående valet. Vi är övertygade om att kandida
terna främjar rättsstaten genom sitt arbete och sina
insatser. Eftersom partipolitisk påverkan inte ingår i
våra verksamhetsprinciper kan vi inte stöda enskilda
partier eller kandidater ekonomiskt.
Vårt centrala tema i vårens riksdagsval är tryggande
av rättsstaten. Det viktiga åtagandet kommer att
sysselsätta oss även framöver.

antero.rytkola@lakimiesliitto.fi
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teksti JUSSI-PEKKA AUKIA | kuvitus MARKUS ANTERO

Seksuaalirikoslainsäädäntö
ei vastaa
nykyhaasteisiin
NYKYISESSÄ SEKSUAALIRIKOKSIA KOSKEVASSA LAINSÄÄDÄNNÖSSÄ ON JOITAKIN TUNNISTETTUJA KIPUPISTEITÄ.
LAKIMIESLIITON MIELESTÄ LAKIUUDISTUS PITÄISI TEHDÄ KUITENKIN
HALLITTUNA KOKONAISUUTENA YKSITTÄISTEN PYKÄLIEN SIJAAN.

L

akimiesliiton mielestä seksuaalirikoksia koskeva lainsäädäntö kaipaa kokonaisuudistusta.
– Uudistuksen tarve näkyy annetuista tuomioista käytävässä
julkisessa keskustelussa. Liian usein
käy niin, että media, kansalaiset, poliitikot ja jopa oikeusoppineet ihmettelevät, että miten tässä nyt näin kävi, Lakimiesliiton hallituksen puheenjohtaja
Antero Rytkölä kuvaa nykytilannetta.
– Eivät kultasepänliikkeen ryöstäjien saamat tuomiot herätä samanlaisia
intohimoja kuin mitä seksuaalirikoksista annettavat seuraamukset herättävät. Siksi on syytä tarkistaa, vastaako
seksuaalirikosten nykyinen sääntely
yhteiskunnan tarpeita.
Rytkölä korostaa, että uudistuksen
tekeminen kokonaisuutena on järkevämpää kuin pykälien muuttelu yksittäisten tapausten herättämien kohujen
seurauksena.

– Seksuaalirikoslainsäädäntö on
monimutkainen kokonaisuus, jossa
yhden palasen liikuttelu vaikuttaa aina moneen muuhunkin asiaan.
Myös rikosnimikkeissä ja annetuissa
tuomioissa käytettävä kieli pitäisi saattaa ymmärrettäväksi tavalliselle suomalaiselle. Jotta käytettyjä termejä ei
tarvitsisi selitellä jälkikäteen, säädösten
pitäisi ilmaista yleiskielellä mahdollisimman selvästi, kuinka paheksuttavana yhteiskunta kyseistä tekoa pitää.

Maailma muuttuu
20 vuodessa
Lapin yliopiston rikosoikeuden professori Minna Kimpimäki kertoo, että
edellinen seksuaalirikoslainsäädännön kokonaisuudistus tehtiin vuonna
1998. Lakeihin on sen jälkeen kuitenkin tehty paljon pieniä muutoksia niin,
että kokonaisuudesta on tullut tilkkutäkkimäinen ja hankala hahmottaa.
– Lainsäädännön uudistamistarpeita

aiheuttavat niin yhteiskunnan muutokset, tekninen kehitys kuin uudet kansainväliset ihmisoikeusvelvoitteetkin,
ja seksuaalirikoksissa lainsäädäntöä on
täytynyt muokata kaikista näistä syistä.
Mikä sitten on muuttunut edellisen
uudistuksen jälkeen? Ainakaan tietoja verkkotekniikan kehitystä ja siihen
liittyviä hyväksikäyttörikoksia ei osattu
ennakoida silloisessa kokonaisuudistuksessa.
– Yhteiskuntakin on muuttunut ja
uhrin näkökulma on alkanut nousta
esiin aikaisemmin painotettujen teon ja
tekijän takaa. Myös rikosuutisointi on
lisääntynyt, vaikka tuomioiden salaisuuden takia toimittajilla on yleensä
rajallisesti tietoa siitä, minkälaisesta
teosta on tosiasiassa ollut kyse.
Julkisessa keskustelussa ongelmana
on myös, että juristit ja suuri yleisö tarkastelevat asioita eri lähtökohdista.
– Seksuaalirikokset herättävät tunteita, varsinkin jos niiden kohteena on
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lapsi. Vaikka niistä annetut rangaistukset olisivat kansainvälisestikin verrattuna oikealla tasolla, ne koetaan lievinä.

Onko rangaistus oikea?
Tekojen suuren kirjon takia seksuaalirikoksista annetut rangaistukset vaihtelevat paljon. Kimpimäki muistuttaa,
että tyypillisistä rangaistuksista on vaikea puhua, sillä samassa tekoluokassa
voi olla sekä lievempiä että todella törkeitä tekoja – alkaen koskettelusta ja
verkon yli tapahtuneesta hyväksikäytöstä päätyen vuosikausia toistuneisiin
yhdyntöihin lapsen kanssa.
Kukaan ei tiedä varmasti, onko rangaistusten tämänhetkinen taso oikea,
eikä todellisesta rangaistustasosta ole
kattavasti tutkittua tietoa.
– Järjestelmää on viime vuosina jo
muutettu ankarammaksi siirtämällä
tekoja pakottamisesta raiskaussäännösten alle ja raiskaussäädösten alta
törkeän raiskauksen puolelle. KKO on
myös äskettäin antanut ennakkoratkaisuja, joissa seksuaalirikoksista alemmissa tuomioistuimissa annettuja rangaistuksia on kiristetty.
Aikaisempien uudistusten vaikutuksia pitäisi Kimpimäen mielestä tutkia
huolella, ennen kuin lähdetään tekemään lisää muutoksia.

Laissa on useita kipupisteitä
Kimpimäen mielestä kokonaisuudistuksessa tulisi ottaa kantaa ainakin
suostumuksen puutteen sisällyttämiseen raiskaussäännöstöön sekä raiskaussäännösten ja hyväksikäyttösäännösten keskinäiseen suhteeseen.
– Suostumusvaatimus on ennemmin
tai myöhemmin pakko ottaa vakavasti
Suomessakin, sillä se on niin vahvasti
mukana kansainvälisessä keskustelussa
ja jo sisällytetty meille rikosoikeudellisesti läheisten Ruotsin ja Saksan lainsäädäntöön.
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Rikosnimikkeissä
käytettävän kielen
tulisi olla kaikkien
ymmärrettävissä.
Kysymys raiskaus- ja hyväksikäyttösäännösten suhteesta koskee käytännön oikeuselämässä sitä, onko jokin
teko lapsen seksuaalista hyväksikäyttöä vai raiskaus.
– Hallitus on laatinut tähän liittyen
lakiesitysluonnoksen, jossa esitetään
törkeää lapsenraiskausta koskevaa

uutta säännöstä. Se ei kuitenkaan korjaa tämän hetken vakavinta ongelmaa,
jossa ihan pieniin lapsiin kohdistuneita
tekoja tuomitaan vain poikkeustapauksissa raiskauksena.
Pakottamalla tehdyssä raiskauksessa
uhrilta edellytetään vastustamista, eikä
sitä voi soveltaa pieneen lapseen, joka
ei osaa vastustaa häntä hyväksikäyttävää aikuista. Muidenkaan raiskauksen tunnusmerkkien – uhrin pelon
tai avuttoman tilan – kohdalla raiskaussäädöstä ei ole juuri sovellettu
lapsiin.
– Hyväksikäytön törkeinä tekomuotoina katsotaan nykyisin esimerkiksi
lähellä suojaikärajaa olevien nuorten
pakottaminen, jossa käytetty väkivalta

Todellisesta
rangaistustasosta
ei ole kattavasti
tutkittua tietoa.
ei vielä ole ollut kovin vakavaa. Pieniinkin
lapsiin kohdistuvat teot on tuomittu raiskauksina käytännössä vain, jos lapsi on ollut
unessa. Ikä ei ole yksinään riittänyt perusteeksi, Kimpimäki kuvaa tilannetta.
– Uuden lakiesityksen esitöissä on edelleenkin ohitettu se, mitä avuton tila tarkoittaa ja riittääkö ikä yksinään perusteeksi
avuttomuudelle. Perusteluissa mainitut esimerkitkin ovat vain olleet omiaan rajaamaan
soveltamisalaa, sillä pelkotilan kohdalla ne
liittyvät kotiin tunkeutumiseen ja autokyydin yhteydessä tapahtuneeseen tuntemattoman tekemään tekoon, jotka eivät edes ole
oikeuskäytännössä tyypillisiä.

Ministeriö:
lakiesitys tulossa
Lainsäädäntöneuvos Ville Hinkkanen
kertoo, että oikeusministeriö järjesti kesällä
2018 asiantuntijafoorumin raiskausrikoksia
ja lapsiin kohdistuvia seksuaalirikoksia koskevan sääntelyn kehittämistarpeista. Asiantuntijoilta pyydettiin myös kirjallisia kannanottoja.
– Oikeusministeriössä laaditaan tältä
pohjalta loppuvuonna arviomuistio, jossa
tarkastellaan, tulisiko raiskausrikoksia koskevia rangaistussäännöksiä muuttaa. Arvioinnin
kohteena ovat ennen kaikkea suostumukseen liittyvät kysymykset ja seksuaalirikoksia
koskeva sääntelytekniikka. Syksyllä on lisäksi
tarkoitus antaa hallitusohjelman mukaisesti
hallituksen esitys, jossa ehdotetaan törkeimpien lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten
rangaistusten ankaroittamista ja törkeää
lapsenraiskausta koskevan uuden rangaistussäännöksen käyttöönottoa.

Näkemyksiä jakava kysymys
Suostumusedellytyksen ottaminen raiskauslainsäädäntöön jakaa
asiantuntijoiden mielipiteitä. Perusteluita löytyy niin puolesta
kuin vastaan.

Amnestyn asiantuntija Pia Puu Oksanen
Oksanen pitää suostumusedellytyksen ottamista raiskauksia
koskevaan lainsäädäntöön tärkeänä.
”Seksuaalisen autonomian suojan on oltava lainsäädännössä
kirkas, kun se tällä hetkellä on samea. Tarkoitan tällä sitä, että
laki ei nyt tunnista tahdonvastaista yhdyntää kaikissa tapauksissa raiskaukseksi. Laki ei pelkästään heijasta vaan myös rakentaa oikeudellista todellisuutta: suostumuksen nostamisella määrittelyn ytimeen muokattaisiin myös asenteita.
Muutaman sanan sisällyttäminen raiskauksen määritelmään
ei vielä riitä, vaan säännöstä on täydennettävä kriteeristöllä,
joka määrittelee olosuhteet, joissa suostumusta ei ole annettu
vapaaehtoisesti. Raiskausepäilyn yhteydessä käsitellään jatkuvasti sitä, oliko yhdyntä tapahtunut vastoin asianomistajan
tahtoa – tällä hetkellä ilman arviointia ohjaavaa kriteeristöä.
Suostumuksen puute on seksuaalirikosten keskeinen elementti kansainvälisessä oikeudessa ja esimerkiksi meillä voimassa olevassa naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan
vastaisessa Euroopan neuvoston Istanbulin yleissopimuksessa.”

Ruotsin asianajajaliiton
pääsihteeri Anne Ramberg
Myös Ruotsissa suostumuskysymys on herättänyt paljon keskustelua. Anne Ramberg suhtautuu kriittisesti suostumuksen puutteen nostamiseen raiskauksen määritelmään Ruotsin uudessa
seksuaalirikoksia koskevassa lainsäädännössä.
”Lainsäädäntöä on jo muutettu useampaan otteeseen viime
vuosina ja raiskauksen määrittelyä on laajennettu. Se on lisännyt
olennaisesti tehtyjä raiskausilmoituksia, mutta langettavien tuomioiden määrä ei ole lisääntynyt samassa suhteessa.
Syyttäjän on edelleenkin vaikea todistaa, että on tehty rikos.
Syyttäjän todistustaakka pitää tietenkin säilyttää, sillä se on yksi
oikeusvaltion peruskivistä. Ja sen vuoksi uusilla säädöksillä ei ole
tehoa.
Suostumusvaatimuksen soveltaminen on myös ongelmallista.
Minkä tuomioistuin määrittelee riittäväksi osoitukseksi suostumuksesta ja miten tuo määrittely tehdään? Ratkaisut tulevat
perustumaan yksittäisten tuomarien näkemyksiin.
Lainsäätäjä herättää nyt virheellisesti uskon siihen, että
uuden lainsäädännön myötä aikaisempaa useampi tuomitaan
tekemästään raiskauksesta. Riski siihen, että ihmisten luottamus
oikeusjärjestelmään heikkenee, on suuri.
Seksuaalisten väkivallantekojen ongelmaa ei poisteta uudella
entistä huonommalla lainsäädännöllä. Siihen tarvitaan parempaa
poliisityötä ja rikostutkimusta. Ja siinä olisi vielä paljon tehtävää.”
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”Itsenäiset ja riippumattomat tuomioistuimet eivät olekaan enää eurooppalainen
itsestäänselvyys. Se, minkä olemme kuvitelleet olevan Euroopassa rikkoutumatonta
ja pysyvää, onkin yllättäen uhattuna.”
Paula Virrankoski | lakimiesliitto.fin blogissa 19.9.2018

Timo Esko luovutti juhlan yhteydessä
Sauli Niinistölle KKO:n hopeisen mitalin.

KKO 100 vuotta

Oikeusvaltio ei ole saavutettu etu
Korkeimpien oikeuksien juhlavuosi sai jatkoa, kun
KKO juhli satavuotista historiaansa lokakuun alussa
Helsingin yliopiston juhlasalissa. Juhlassa muistutettiin,
että oikeusvaltiolla on aina uhkansa.
Tilaisuudessa puhunut tasavallan presidentti Sauli
Niinistö huomautti kansainvälisen sopimuspohjaisen
järjestelmän ottavan parhaillaan pohjakosketuksia.
Tällä Niinistö viittasi valtioiden pyrkimyksiin irtautua
kansainvälisistä sopimuksista.
– Historia kertoo karua kieltään. Hyvää ei ole
koskaan seurannut siitä, että yhdessä sovittu järjestys
sivuutetaan, hän huomautti.
Korkeimman oikeuden presidentti Timo Esko
korosti, ettei tuomari voi koskaan elää totuuden
jälkeistä aikaa, jossa tunteet ja henkilökohtaiset
vakaumukset ohjaavat toimintaa objektiivisia faktoja
voimakkaammin.
– Tuomioistuinten ja tuomareiden riippumattomuus,
itsenäisyys ja puolueettomuus ovat vaatimuksia,
joista ei voida tinkiä missään olosuhteissa.
KKO julkisti juhlavuoteensa liittyen myös historia

14 | Lakimiesuutiset 7/2018

teoksensa. Kirjan kirjoittajiin kuuluva oikeushistorian
professori Mia Korpiola muistutti, että Suomessa
ei ole syytä vaalia kertomusta, jossa suomalaiset
virkamiehet ja tuomarit olisivat aina vain uskollisesti
vaalineet lakia. Kipeitä kohti liittyy etenkin itsenäi
syyden alkuun.
– Oikeusvaltiosta ei voida vielä puhua Suomen
alkuvuosikymmenien aikana. Oikeus ja hyvinvointi
valtion rakentaminen alkoikin toden teolla vasta
toisen maailman sodan jälkeen, Korpiola totesi.
Ongelmia hän nosti esiin myös nykypäivästä.
Oikeusvaltion uhkiksi hän mainitsi muun muassa
oikeudenkäyntikulujen nousun ja prosessien liian
pitkät kestot.
– Suomalainen oikeusvaltio ei ehkä tule koskaan
olemaan valmis. Ja kuten nykypäivän Eurooppa
osoittaa, oikeusvaltio ei ole saavutettu etu.

Lue myös juttu KKO:n ja KHO:n satavuotisesta
historiasta tämän lehden sivuilta 48–51.

P O L I I S I PÄ Ä L L I K KÖ

Tekoäly ratkomaan
tietosuoja
kysymyksiä
Tekoälysovelluksia aiotaan tulevaisuudessa
käyttää tuomioistuinratkaisuissa ja viranomaispäätöksissä henkilötietojen poistamiseen asiakirjoista. Oikeusministeriö käynnisti
lokakuun alussa hankkeen, jossa tuotetaan työkaluja asiakirjojen automaattiseen
anonymisointiin ja sisällönkuvailuun. Hanke
on kaksivuotinen.
Julkisen sektorin toimijat tuottavat tietoaineistoja ja dataa, joiden saaminen muiden viranomaisten, yritysten ja kansalaisten
käyttöön olisi hyödyllistä. Se ei tällä hetkellä
ole mahdollista, koska aineistot sisältävät
henkilötietoja.
Käynnistettävässä hankkeessa toteutetaan kaksi kieliteknologiseen tekoälyyn
perustuvaa työkalua, joiden avulla tuomioistuinratkaisujen ja muiden viranomaispäätösten anonymisointia ja sisällönkuvailua voidaan automatisoida.
Oppivalla anonymisointityökalulla voidaan
peittää tai korvata päätöksissä olevia henkilötietoja automaattisesti. Sisällönkuvailun
oppiva verkkopalvelu puolestaan mahdollistaa dokumenttien älykkään haun ja linkityksen muihin aineistoihin. Esimerkiksi oikeustapaukset voidaan yhdistää toisiin vastaaviin
tapauksiin ja niihin liittyvään lainsäädäntöön.

Oma vai yhteinen etu?
Jokainen meistä joutuu aina välillä tilanteisiin, joissa taustalla on
kysymys siitä, toiminko itsekkäästi oman etuni mukaisesti vai otanko
huomioon myös kanssaihmiset.
Kyseessä voi olla varsin arkinen kohtaaminen. Annanko autolla
liikkuessani tietä suojatielle tulossa olevalle jalankulkijalle vai nostanko vähän nopeuttani, jotta ehdin vielä hyvin ennen häntä ylittää
sen. Ryntäänkö kaupan kassalle ohittaen sinne rollaattorin kanssa
menossa olevan vanhuksen, jolla on vain muutama ostos korissaan,

Toiminko itsekkäästi oman
etuni mukaisesti vai
otanko huomioon myös
kanssaihmiset?
kun taas itselläni on täysi kärryllinen. Raskinko luopua muutamasta
eurostani jonkin merkittävän asian, esimerkiksi Nälkäpäiväkeräyksen
hyväksi, vai keksinkö aina jonkin tekosyyn. Hyvin hoidetuilla keräyksillä saadaan kuitenkin paljon hyvää aikaan.
Seuraavassa kokoluokassa on paljon isompia asioita. Ne voivat
liittyä esimerkiksi käyttäytymiseen työpaikalla. Olenko mukana
yhteisessä ”tiimissä” vai pyrinkö aina tekemään ratkaisuni sillä
pohjalla, mistä itse hyödyn eniten.
Näkyvimmät ja suurimmat kysymykset liittyvät poliittiseen toimintaan, jossa joskus on kyse oman ryhmän näkemyksillä ”jyräämisestä”.
Ei oteta huomioon koko yhteiskunnan tai maakunnan parasta, vaan
lähestytään asiaa vaikkapa siltä pohjalta, millä toimintatavalla oma
tai puolueen vaalimenestys hyötyisi.
Tästä viimemainitusta ovat ”huonoina” esimerkkeinä sote-uudistus
ja niin sanottu irtisanomislakiuudistus. Jos vaikkapa sote-uudistus
kaatuu, ollaan taas lähtöruudussa. Eikö puolin ja toisin pitäisi katsella
asiaa siitä lähtökohdasta, että mallia voidaan aina parantaa, kun
se on saatu ensin kokeilukäyttöön. Vasta silloinhan sen toimivuus
voidaan nähdä. Säädösten valmistelussa pitäisi tietenkin kuunnella
kaikkia osapuolia.
Eiköhän oteta tulevien vaalien teemaksi: ”Yhteinen etu on
ykkösasia!”
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”Tieteellisten artikkelien määrä on pysynyt melko vakaana suomalaisissa oikeustieteellisen
alan aikakauslehdissä viime vuosina. Lehtiin kirjoitetaan tyypillisesti yksin ja useimmiten
kirjoittajana on mies.”
Tutkijatohtori Mika Sutela | Itä-Suomen yliopiston Oikeutta kohtuudella -blogissa 20.9.2018

Työelämäprofessorit Lapin yliopistoon
Lapin yliopistoon on nimitetty ensimmäiset työelämäprofessorit (Professor of practice) oikeustieteiden
tiedekuntaan. OTT, asianajaja Kai Kotiranta ja OTK,
asianajaja Manne Airaksinen on kutsuttu tehtävään
1.10.2018–1.12.2020.
Työelämäprofessorin tehtävä täytetään kutsusta.
Työelämäprofessoriksi kutsuttavalle henkilöllä tulee
olla yliopistoyhteisön ulkopuolelta työelämässä
saavutettuja erityisen merkittäviä ansioita. Teh-

tävään voidaan ottaa henkilö, joka on elinkeinoelämässä, julkisella sektorilla tai akateemisessa
maailmassa ansioitunut tai arvostettu asiantuntija, ammattilainen tai johtaja. Ansioista tulee olla
hyötyä yliopiston opetuksessa, tutkimuksessa tai
yhteiskunnallisessa palvelutehtävässä.
Työelämäprofessorin tehtävä edellyttää tohtorin tutkintoa tai muutoin korkeatasoista osaamista,
ansiota tai näyttöä asianomaiselta tehtäväalueelta.

LAKIMIESLIITON JÄSENETU

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

50

Helsingin poliisin tietoon
tulleiden eläinsuojelurikosten
ja -rikkomusten määrä on
kasvussa. Elokuun puoliväliin
mennessä rikosepäilyjä oli jo
50, yksi enemmän kuin viime
vuonna yhteensä.

Jukka Varviala

Bluff Your Way
LAKIMIESKALENTERI

2019

Suomen Lakimiesliiton julkaisema
Lakimieskalenteri on maksuton
jäsenmaksunsa maksaneille.

Lakimiesliitto postittaa
kalenterin marraskuussa
niille jäsenille, jotka ovat
sen erikseen tilanneet.
Lakimieskalenteria myy:
Alma Talent
puh. 020 442 4100
kirjat@almamedia.fi
shop.almatalent.fi
Suositushinta: 19,50 €
Hinta eläkeläisille: 16,60 €
Hinta opiskelijoille: 14,65 €
Toimituskulut 5 €

Bluffing – hämääminen. Ensi tuntuman tuohon sanaan sain nuorena
pihapeleissä. Muuan pelikaverimme osasi kehua hämäämistaidoillaan.
Voittaessaan jonkun kisan hän saattoi huudahtaa: ”Näitteks’ jätkät,
mä hämäsin!”
Asianajajana kiinnitin kirjakaupassa huomiota pieniin Bluff Your
Way -kirjasiin. Bluff Your Way in Teaching, in Philosopsy, in Theatre jne.
Kirjasten tarkoitus oli opettaa lukijansa esiintymään ikään kuin olisi
aiheesta hyvinkin perillä. Pintatiedoillaan.

Kirja-arvosteluissa on
kaikki tarvitsemani tieto uuden
kirjan sisällyksestä. Sillä tiedolla
jo bluffaan pitkälle.
Erityisesti kiinnitti huomiotani Bluff Your Way in Law -kirjanen.
Ostin sen, uteliaisuudesta. Verrattuna Kodin lakikirjaan tuo pikku
nide oli vaatimaton. Ja vielä vähemmän sen avulla voisi lakimiehenä
esiintyä.
Ne ”valelakimiehet” joihin tutustuin, olivat usein jo pitkälle opiskelleita tai sitten asioitsijoita, joita oli paljonkin vielä 70-luvulla. Eikä
ongelmaa ollut, elleivät esiintyneet nimenomaan valmiina lakimiehinä.
Asioitsijathan olivat usein varsin taitaviakin.
Tuon pikku kirjasen samoin kuin mittavan määrän ammatti- ja
muuta kirjallisuuttani olen tyhjentänyt roskiin. Eiväthän ne kelpaa
mihinkään enkä halua jättää perillisteni riesaksi. Pieteettisyistä olen
säästänyt vanhempieni ja isovanhempieni kirjoja.
Kovan kohtalon on kokenut myös pääosin oikeuselämää koskeva
lehtileikekokoelmani lukuun ottamatta urani alkuvaiheita. Ei se ole
kenellekään kelvannnut.
Nyttemmin olen leikannut lehdistä talteen lähinnä vain kirjaarvosteluja. Koska uudet kirjat eivät mahdu hyllyihini ja arvosteluissa
on kaikki tarvitsemani tieto uuden kirjan sisällyksestä. Sillä tiedolla jo
bluffaan pitkälle, eihän kukaan hevin enempää kirjasta muistakaan
vaikka olisi kirjan lukenut.
Palttua kaikelle! Voisiko joku tarkistaa, onko voimailukiveni vielä
Rukan Tuomarituvan halkokellarissa, ovesta oikealla. Olen kirjaillut
vaimon kynsilakalla siihen ex librikseni, oikeammin ex pondus
cubiculumin, punttisaliltani.
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”Ulosottovirastot tai yksittäiset ulosottomiehet eivät
tarvitse työssään kenenkään pankkitunnuksia eikä
kansalaisten tule missään tapauksessa antaa niitä
tietoja sähköpostitse tai puhelimitse.”
Valtakunnanvouti Juhani Toukola | 18.9.2018
valtakunnanvoudinvirasto.fi

Lakimiesliiton
senioreiden
lounastilaisuus
Tiistaina 4.12.2018 klo 12.00 Ostrobotnian
Juhlahuoneisto, Museokatu 10, 2 krs. Helsinki
Aihe: Korkein oikeus 100 vuotta, minne nyt menossa?
– korkeimman oikeuden presidentti Timo Esko
Ruokailun maksavat osallistujat. Päivän keitto, lämminruoka ja kahvi sekä juomat 28 euroa. Ilmoittautumisen
yhteydessä mainittava erityisruokavaliosta.
Ilmoittautumiset ti 27.11.2018 mennessä Lakimiesliitoon
nettisivujen kautta: www.lakimiesliitto.fi/tapahtumat tai
puhelimitse liiton vaihteeseen 09 8561 0300.
Lisätietoa tapahtumasta voi kysyä
Olli Niemeltä, olli.niemi@lakimiesliitto.fi
Tervetuloa!

Demokratiaa ja
ihmisoikeuksia
Oikeusministeriön vuoden 2018 Demokratiapalkinto jaettiin
lokakuussa Ihmisoikeusliitto ry:lle ja Naistoimittajat ry:lle.
Palkinnon tämänvuotisena teemana on demokratia- ja
ihmisoikeuskasvatus.
Ihmisoikeusliitto ry palkittiin perusteellisesta työstä
Ihmisoikeudet.net-sivuston uudistamisessa.
Naistoimittajat ry palkittiin koulutusyhteistyöstä
Afganistanissa paikallisen naistoimittajaverkoston kanssa
Learning together -hankkeessa.
Palkinnon avulla oikeusministeriö halusi nostaa esiin
kansalaisyhteiskunnan hyviä käytäntöjä demokratia- ja
ihmisoikeuskasvatuksen edistämiseksi ja kiittää kansalaisyhteiskunnan toimijoita. Nyt viidettä kertaa myönnettävä
palkinto on suuruudeltaan 10 000 euroa.

M AT T I N O R R I

1981

Suomessa on noudatettu
kesäaikaa yhtäjaksoisesti
vuodesta 1981 lähtien,
yli 35 vuotta. Eduskunta
päättää, luovutaanko
Suomessa kellojen
siirtelystä vuonna 2019.

Organisaatioluottamus
Tuomas Pöysti:
Oikeusvaltiota
vaalittava
aktiivisesti
Laillisuusvalvonnan pitkistä perinteistä puhu
nut oikeuskansleri Tuomas Pöysti kertoi,
miten laillisuusvalvontaa kehitetään ajassa.
– Yhtenä painopisteenä on säädösten
ennakollisen perustuslaillisuuden valvonnan
vahvistaminen, sanoi Pöysti.
Oikeusvaltion tilaa oikeuskansleri pitää
Suomessa kansainvälisesti ottaen erittäin
hyvänä, mutta muistutti, että oikeusvaltio
säilyy vahvana vain jos sitä hyvin aktiivisesti
jatkuvasti vaalitaan.
– Kyse on perus ja ihmisoikeuksien
toteuttamisesta ja oikeuksien tasapainosta
hyvinkin nopeasti muuttuvissa oloissa,
täsmensi Pöysti.
Tuomas Pöysti vieraili Aleksis Kiven päi
vänä Lakimiesliiton senioreiden tilaisuudessa
Helsingin Ostrobotnialla.

LUOTTAMUSTA ON MONTA LAJIA. Yksi eurooppalaisen valis
tuksen teema oli yksilön vapauden korostuminen. Organisaatioissa
on tärkeää, että toimintavapauteen liittyy vastuu.
Turvallisuustarvetta tyydyttää sääntöjen määräämä keskitetty,
hierarkkinen rakenne. Se on yhteiskunnan, erityisesti valtion
organisaatio alistussuhtein. Tuo rakenne pohjaa kunnioittamiseen,
jonka johdosta täytämme esimiesten käskyt. Hierarkiarakenteen
vakiinnuttua teemme niin tottumuksesta.

Luottamus synnyttää
tarkkuutta ja
hyvää työnlaatua.
Turvallisuutta turvaava organisaatio on aina kallis. Se tuhlaa
välttämättömästi. Kun elinkeinotoiminnassa tiedetään, mihin
pyritään tai mitä pitää välttää, sitä tietoa turvallisuusasioissa
ei ole. Siksi varaudutaan moniin eri vaihtoehtoihin, joista vain yksi
toteutuu, jos sekään. Paljon menee hukkaan.
Suomen yhteiskunta oli 1960luvulle valtion keskushallintoa
lukuun ottamatta järjestetty orgaanihierarkian mukaisesti. Hierarkian
alempia orgaaneja olivat paikallisviranomaiset, kuten nimismiehet,
tuomarit ja maanmittarit. Ne toimivat laeilla, asetuksilla ja ohje
säännöillä määrättyjen sääntöjen puitteissa itsenäisesti. Ylemmällä
orgaanilla ei ollut heihin käskyvaltaa.
1960luvulla alkoi siirtyminen käskyhierarkiaan. Nyt ylempi virka
mies määrää, mitä alempi tekee.
Käskyhierarkia toi valvonnan.
Valvonta on ihmisen sosiopsykologisten käyttäytymissääntöjen
vastainen. Valvonta synnyttää leväperäisyyttä ja huonoa työnlaatua.
Tässä merkittävin argumenttini on kokemus suomalaisten elinkeinon
harjoittajien lainopillisena neuvonantajana Neuvostoliitossa. Siellä oli
kattava ja yksityiskohtiin mennyt valvonta. Vaikutukset olivat kontra
produktiivisia. Luottamus synnyttää tarkkuutta ja hyvää työnlaatua.
Varmistus on kallis toimintatapa. Olen sen itse nähnyt muun
muassa työskennellessäni Persiassa ja Irakissa, joissa ei ole luotta
musta ja kunnioitus sisäisen väkivaltakoneiston ylläpitämään aukto
riteettiin. Varmistuksesta luopuminen eli luottamus ja kunnioitus saa
turvallisuutta ylläpitävät organisaatiot toiminaan nopeasti ja halvalla.
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”Taitava lainkäyttäjä pystyy työhönsä uupumatta ja liiaksi kiirehtimättä lyhentämään
oikeudenkäyntien kestoa ja alentamaan niiden kustannuksia. Tämä koskee muitakin
lainkäyttäjiä kuin tuomareita.”
Käräjäoikeusverkoston kehittämishankkeen projektipäällikkö Jyrki Määttä |
oikeusministeriön blogissa 27.9.2018

kirja
Tilaa

Elinikäistä
oppimista
osaamissetelillä

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

192 sivua
Hinta ainoastaan 35 €

35 €

Tyylikäs, arvokas teoskokonaisuus
huomattavan edullisesti.
Tilaa osoitteesta
auli.lehtonen@lakimiesliitto.fi
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Suomen Lakimiesliitto ja kahdeksan muuta
akavalaista ammattiliittoa julkistivat syys
kuun alussa ehdotuksen kansalaisen osaa
mistiliksi. Osaamistilillä halutaan uudenlaista
tapaa jakaa jatkuvan oppimisen kustannuk
sia työntekijöiden, työnantajien ja valtion
kesken.
Jokainen työikäinen saisi osaamistilille
vuosittain työntekijöiden ja työnantajien
vakuutusmaksuilla rahoitettavan osaamis
setelin, jonka voisi käyttää osaamisen
kehittämisen kustannuksiin.
Setelin lisäksi myös työvoimaviranomai
nen voisi ohjata varoja osaamistilille. Perus
teena olisi joko yksilön koulutustarve tai
tarve vastata jonkin alueen tai toimialan
osaamistarpeisiin. Mallia täydentäisi yksi
lön oikeus vähentää koulutuskuluja vero
tuksessa.
Koulutustilille kertyneitä varoja voisi
käyttää koulutukseen vuosittain tai sääs
tää pidempään ja käyttää suuremman
summan kerralla.

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

TYÖELÄMÄ

Jaana Halonen
kehityskoordinaattori
09 8561 0329
041 458 0032

Jore Tilander
toiminnanjohtaja
09 8561 0300
041 458 0030

Tuija Parviainen
assistentti
09 8561 0321
041 458 0039

Jaana Meklin
työelämäasioiden
päällikkö
0400 741 686
Kirsi Venäläinen
neuvottelupäällikkö,
julkinen sektori
09 8561 0328
050 587 3528

Oikeus ihmisarvoiseen
työhön
Ihmisarvoiset työolot eivät ole itsestäänselvyys Suomessakaan. Etenkin
ulkomaalaiset työntekijät kokevat työpaikoilla monenlaista hyväksikäyttöä.
Rikosuhripäivystyksen asiakkaana
on tällä hetkellä yli 80 henkilöä, jotka
ovat joutuneet työperäisen ihmiskaupan tai muun vakavan työvoiman
hyväksikäytön uhriksi Suomessa.
Rikosuhripäivystyksen YouTubekanavalla on katsottavissa yhdeksällä
eri kielellä animaatiovideo, jonka tarkoitus on lisätä työntekijöiden tietoa
oikeuksistaan ja rohkaista ottamaan
yhteyttä, mikäli epäilee kokevansa
työpaikallaan rikollista hyväksikäyttöä.
Lisätietoa: riku.fi

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

Moa Fanta
perhevapaa
1.11.2018 alkaen –
Minna Rahja
lakimies/yksityisen
sektorin työsuhdeneuvonta
09 8561 0338
041 458 0035

Janne Laukkanen
johtaja
040 588 1925

OPISKELIJAT
Veli-Matti Tikkanen
opiskelija-asiamies
0400 325 654

Petteri Kivelä
lakimies/julkisen
sektorin työ- ja
virkasuhdeneuvonta
09 8561 0345
041 458 0038

HENKILÖKOHTAINEN
KEHITTYMINEN
Eero Blåfield
johtaja
041 458 0021

Pia Merisalo
assistentti
09 8561 0319
041 458 0025

Tuula Launonen
tietohallintoja urakoordinaattori
09 8561 0322
041 458 0026

JÄSENPALVELU

Auli Lehtonen
ura- ja tapahtumakoordinaattori
09 8561 0337
0400 829 029

Tommi Rainerma
johtaja
09 8561 0335
041 458 0040

VIESTINTÄ JA
VAIKUTTAMINEN

Olli Niemi
järjestöpäällikkö
09 8561 0311
041 458 0029

Linnea Viherkenttä
opiskelija-asiamies
040 515 3553

Kati Rautio
ura- ja tapahtumakoordinaattori
09 8561 0314
041 458 0041

Juha Mikkonen
toimituspäällikkö
09 8561 0320
041 458 0027
Mia Paju
viestintäasiantuntija
041 458 0031
Janne Hälinen
oikeuspoliittinen
asiantuntija
044 567 8163
TALOUS JA TOIMISTO
Ritva Välimäki
johtaja
09 8561 0316
041 458 0036
Hannele Törni
johdon assistentti
09 8561 0315
041 458 0037
Marjo Rintala
talousassistentti,
vaihde
09 8561 0300
041 458 0024
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”Olen huolissani siitä, että me eurooppalaiset poliitikot sorrumme yhä useammin
jakamaan ihmisiä etnisyyden tai uskonnon perusteella viesteissämme. Sellaista
on liian paljon ilmassa varsinkin sisäministereiden neuvoston keskusteluissa.”
Sisäministeri Kai Mykkänen | intermin.fin blogikirjoituksessaan 4.10.2018

Osakeyhtiölain
muutoksesta
Oikeusministeriössä lausuntokierroksella oleva osakeyhtiö
lakiin kaavailtu muutos poistaisi yksityiseltä osakeyhtiöltä
nykyisen 2 500 euron vähimmäispääomavaatimuksen. Esitys
on osa Sipilän hallituksen norminpurkuohjelmaa.
Lakimiesliitto kannattaa esitystä yksityisen osakeyhtiön
vähimmäispääomavaatimuksen poistamisen osalta, mutta
katsoo, ettei esitykseen sisältyvä osakepääoman menet
tämistä koskevan rekisteriilmoitusvelvollisuuden poisto
ole perusteltua. Lakimiesliiton mielestä rekisteriilmoitus
velvollisuuden pitäminen ennallaan turvaa luottamusta sekä
velkojien asemaa.

TAPAHTUMAT
Senioireiden lounastilaisuus s. 18
Urakoulutukset
2018 urakoulutuksia s. 28
Aluetapahtumat
Tulossa: Oulu, Mikkeli
Ajankohtaisia työlainsäädäntöä
ja oikeuskäytäntöä
8.11.2018 16.30–19.00 Lakimiesliiton
Ylähuone, Uudenmaankatu 4–6 B,
3. krs., Helsinki
Tapahtumista tarkemmin:
www.lakimiesliitto.fi/tapahtumat

Puhelinpalveluajat:
ma klo 10.00 - 12.00
ke klo 9.00 - 12.00
to klo 13.00 - 14.30
Puhelin 09 612 3067
Mikäli haluat asioida kassan
toimistolla, varaathan ajan etukäteen
esim. lähettämällä sähköpostia:
palvelut@lakimiestentk.fi
Postiosoite:
Uudenmaankatu 4-6 B, 00120 Helsinki
Käyntiosoite:
Uudenmaankatu 4-6 B, 2. krs, Helsinki
www.lakimiestentk.fi
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Lakimiesuutiset.fi
tuo sisällön lähemmäs

Sovitteluun
yli 15 000 juttua
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
kertoo, että sovittelulain mukaiseen
rikos- ja riita-asioiden sovitteluun
ohjattiin vuonna 2017 yhteensä
15 168 rikos- ja riita-asiaa. Rikosasioita oli 14 471 ja riita-asioita 697.
Sovitteluun ohjattujen rikos- ja
riita-asioiden määrä kasvoi lähes
16 prosenttia vuodesta 2016.
Sovitteluprosessi käynnistyi 61
prosentissa sovitteluun ohjatuista
rikosasioista. Sopimus syntyi 79
prosentissa käynnistyneistä rikosasioiden sovitteluprosesseista.

LIITTO PALVELEE

eLakimies
Lakimiesliitto on avannut uuden
sähköisen työelämän lainsäädäntöpalvelun. eLakimies vastaa
yleisimpiin työsuhdekysymyksiin. Valitsemalla eLakimiesetusivulta jonkin sivulla mainitun
aihealueen saat muutaman lisäkysymyksen jälkeen vastauksen
mieltäsi askarruttaneeseen
asiaan. eLakimies neuvoo työsuhteeseen liittyvissä perusasioissa ja keskittyy näin alkuvaiheessa vain työsuhdetta
koskeviin kysymyksiin. eLakimies
ei korvaa henkilökohtaista
asiointia Lakimiesliiton työ- ja
virkasuhdeneuvonnan kanssa.
eLakimies-palveluun pääset
tutustumaan Lakimiesliiton
kotisivuilta lakimiesliitto.fi.
SUOMEN LAKIMIESLIITTO –
FINLANDS JURISTFÖRBUND ry

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

Anna palautetta tai kerro juttuideasi!
lakimiesuutiset.fi/palaute-ja-juttuideat
momentti_2_17
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Suomen Erillisverkkojen
Erve Uutisten mukaan vuonna
2017 hätäkeskuksissa
vastaanotettiin noin 2,7
miljoonaa hätäilmoitusta.
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SUOMEN LAKIMIEHET
NYT SÄHKÖISESSÄ
MATRIKKELISSA
LÖYDÄ JA LÖYDY!
Tekoäly ottaa mittaa
muutoskyvystä

oikeuS ja kohtuuS
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Tekoäly ei vie työtä, mutta muuttaa työelämäämme
suuresti. Hevosmiehillekin löytyi autojen yleistyessä
uusia hommia, lohdutti EVA:n johtaja Matti Apunen
Tuomaripäivässä.
Yksi suurimmista työn murroksista liittyy Apusen
mukaan yksilöiden tuottavuuserojen valtavaan kas
vuun. Koneet auttavat meitä pian tiedon etsinnässä
ja jalostamisessa niin paljon, että esimerkiksi perin
teinen akateeminen oppineisuus ei enää takaa
menestystä. Menestyviä ovat vain he, jotka kyke
nevät sopeutumaan jatkuvaan ja kiihtyvään muu
tokseen.
Tuomioistuintyökin muuttuu, mutta muutos on
erilaista kuin vaikkapa lääketieteessä.
– Minun olisi helpompi antautua koneen leikatta
vaksi kuin sen tuomittavaksi. Tuomitseminen ei ole
vain oikean ratkaisun etsimistä, vaan yhteisön kul
loistakin normien eettistä punnintaa, Apunen arvioi.
Apunen puhui Tuomaripäivässä Hämeenlinnassa
lokakuun puolivälissä. Yli 300 osallistujaa koonneen
tapahtuman teemana oli tuomioistuinten rooli
yhteiskunnan muutoksessa.

HALILA

HEIKKI HALILA,
heikki.halila@helsinki.fi

Lakimiehet ja ruotsin kieli
RUOTSIN VALTAKUNNASSA ja vielä pitkään
Suomen suuriruhtinaskunnassakin virallinen
kieli oli ruotsi. Se oli myös lakimiesten vallitse
vana käyttämä kieli. Vuosien 1863 ja 1883 kieli
asetuksilla luotiin perusta suomen kielen asemalle
tuomioistuimissa ja virastoissa. Silloinkin, kun
enemmistö lakimiehistä oli jo suomenkielisiä,
lakimieseliitin ruotsin kielen taito oli kuitenkin
yleensä erinomainen. Niinpä neljä ensimmäistä
lakimiespresidenttiä – Ståhlberg, Svinhufvud,
Ryti ja Paasikivi – olivat käyttäneet ruotsin kieltä
perhepiirissä tai oppineet sen hyvin työssään.
Nyttemmin äidinkieleltään suomenkielisten
lakimiesten mahdollisuudet käyttää ruotsin kieltä
ovat vähäisemmät. Jos ruotsinkielisten ryhmään
tulee yksi suomenkielinen, kieli muuttuu herkästi
suomeksi, ellei tiedetä asianomaisen puhuvan
hyvää ruotsia. Tämä voi johtua kohteliaisuudesta
tai siitä, ettei haluta kuulla kankeaa ruotsia.
Samalla se estää suomenkielisiä harjaannutta
masta toista kotimaista.
Moni suomenkielinen lakimies on toki määrä
tietoisesti opetellut ruotsin kieltä. Tähän tarjoaa
erinomaisen mahdollisuuden pohjoismainen
yhteistyö. Missään muualla maailmassa ei ole
kulttuurisesti ja yhteiskunnallisesti niin vahvaa
valtioiden ryhmää kuin Pohjoismaat.
Tämä koskee myös lakimiehiä. Säännöllisiä
eri alojen pohjoismaisia lakimiestapaamisia on
lukuisasti. Ne ovat tärkeitä muun muassa tutki
joille. Muistutettakoon myös Mikko Majanderin
vuodelta 2004 olevan väitöskirjan ”Pohjoismaa
vai kansademokratia?” teesistä. Suomesta ei
tullut kansandemokratiaa, koska se oli Pohjois
maa.
Yhdistävänä tekijänä ovat Pohjoismaissa skan
dinaaviset kielet. Kohtuullisen vaivannäön myötä
ei suomenkieliselle ole kovin vaikeaa oppia luke
maan norjaa eikä tanskaakaan, mutta puhuttua

tanskaa on vaikea seurata. Paljon helpompaa
on islantilaisten käyttämä skandinaaviska.
Kaarlo Tuori on kirjoittanut osuvasti, ettei
englanti ole pohjoismaisen yhteistyön eikä poh
joismaisten ystävyyssuhteiden kieli. Tämä asema
on kuitenkin vakavasti uhanalainen englannin yhä
vahvistuessa lingua francana. Kaikkien pohjois
maisten juristien edellytetään osaavan sitä hyvin,
ja varsinkin nuoret haluavat käyttää sitä pohjois
maisissa tapaamisissa.

Englanti ei ole
pohjoismaisen yhteistyön
eikä pohjoismaisten
ystävyyssuhteiden kieli.
Puhuminen ja kirjoittaminen äidinkielellä
on kuitenkin aina vaivatonta, ja oikeudellisten
ilmiöiden ilmaiseminen apukielellä (englanniksi)
on usein käsitteellisesti epätarkkaa, niin kuin
Heikki Mattila sanoo erinomaisessa teoksessaan
”Vertaileva oikeuslingvistiikka” (2017).
J.K. Paasikivelle oli sydämen asia, että poh
joismainen kansakäyminen ei rajoitu meillä vain
äidinkieleltään ruotsinkielisiin. Pohjoismainen
yhteenkuuluvuus rapautuu, jos skandinaaviset
kielet korvataan englannilla. Pohjoismaisen kans
sakäymisen sujuvoittamiseksi tulisi käyttää esi
tysten tukena selkeitä powerpointeja ja kehottaa
välttämään nopeaa puherytmiä. Suomenkielinen
jää miettimään, miksi ruotsin kieltä kannattaa
opetella, jos sille ei ole käyttöä Suomessa eikä
Pohjoismaissa.
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Tutkinto kehittyy,
opiskelu muuttuu
Opetuksen laatu ja opiskelijamäärien mahdollinen
lisääminen huolestuttavat oikeustieteellisten
tiedekuntien opiskelijoita. Opiskelijamäärät
tuskin kuitenkaan kasvavat.

O

petus- ja kulttuuriministeriö on jo pitkään puoltanut
yliopistojen aloituspaikkojen lisäämistä. Aloituspaikkojen lisääminen on osa opetus- ja
kulttuuriministeriön rakennepoliittista
ohjelmaa, ja sen tavoitteena on ollut
lisätä korkeakoulutuksen sisäänottoa. Viime vuosina aloituspaikkoja on
lisätty muun muassa lääketieteellisissä
tiedekunnissa.
Huoli on kasvanut myös oikeustieteellisissä piireissä. Suomen Lakimiesliitto kantaa huolta opiskelijamäärien
kasvattamisesta ja tämän mahdollisesti tuomasta uhasta tutkinnon laadulle. Mitä tapahtuu, jos lakimiesopiskelijoiden määrä lisääntyy yhtäkkiä?
Helsingin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan dekaani Pia LettoVanamo pitää huolta turhana.
– Tietääkseni mitään radikaalia
muutosta ei ole tapahtumassa. Aloituspaikkoja kyllä lisättiin, kun muutama
vuosi sitten Itä-Suomen yliopisto sai
tutkinnonanto-oikeuden, mutta vastaavasti niitä vähennettiin muualla
maassa. Lakimieheksi koulutettavien
määrä on aina laajan keskustelun tulos,
ja siinä kuullaan monia tahoja, myös
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tiedekuntia, Letto-Vanamo kertoo.
Letto-Vanamo huomauttaa, että
oikeustieteellisen alan aloituspaikkojen
määrä määritellään tarpeen ja resurssien mukaan.
– Oikeustieteen aloituspaikkojen
määrä on perinteisesti pidetty järkevänä, jotta emme kouluta juristeja työttömiksi.

Aiempaa
monipuolisempi tutkinto
Helsingissä valmistuu tällä hetkellä
noin 250 oikeustieteen opiskelijaa
vuosittain. Määrä on Letto-Vanamon
mukaan sopiva.
– Esimerkiksi Kööpenhaminan
yliopisto ottaa vuosittain 800 uutta
opiskelijaa sisään, ja Oslon yliopisto
runsaat 400. Isot aloitusmäärät ovat
johtaneet siihen, että nämä yliopistot
joutuvat käyttämään paljon tuntipalkkaista, yliopiston ulkopuolista opettajakuntaa opetuksiin. Tällöin opetus
ei välttämättä perustu tutkimukseen,
kuten yliopistossa kuuluisi, LettoVanamo toteaa.
Kyse on ennen kaikkea rahasta.
Tämänhetkisillä resursseilla oikeustieteellisen tiedekunnan opiskelijamää-

Tutkinnot
säilyttävät
jatkossakin
tasonsa.
riä ei yksinkertaisesti voida kasvattaa.
Letto-Vanamo huomauttaa, että nyt
yliopistoissa keskitytään ensisijaisesti
niin sanotun Iso pyörä -koulutusuudistuksen kunnolliseen läpi viemiseen.
– Tutkintoa kehitetään parhaillaan,
joten aikomuksena ei ole ottaa mukaan
muita isoja muutoksia. Nyt on tärkeintä, että saamme uudistuksen vietyä kunnolla läpi.
Letto-Vanamon mukaan muun
muassa työelämätaidot korostuvat opetuksessa.
– Opiskelijat tekevät esimerkiksi
aiempaa enemmän ryhmätöitä. Myös
muihin juristina toimimisen valmiuk-

Lisää
resursseja,
kiitos!

siin kiinnitetään huomiota, ja teknologiaa tulisi hyödyntää opetuksessa ja
opiskelussa aikaisempaa enemmän.
Letto-Vanamo uskoo, että oikeustieteelliset tutkinnot säilyttävät jatkossakin tasonsa.
– Painotamme juridista ajattelua ja
ratkaisukykyä. Juristeja tarvitaan yhä
erilaisemmilla toimialoilla. Siksi on
tärkeää, että opiskelijat saavat opintojen aikana niin hyvän pohjan osaamiselleen, että sillä pärjää alalla kuin
alalla.

Leikkaustoimet
eivät juuri näy
Hallituksen tekemät leikkaukset yliopistojen rahoitukseen nappasivat
Helsingin yliopistolta kymmeniä miljoonia euroja. Pia Letto-Vanamon mielestä Helsingin oikeustieteellisen tiedekunnan tilanne on leikkauksista
huolimatta melko hyvä.

– Opettajavoimat riittävät kyllä, ja
olemme tehneet uusia rekrytointeja
ja saaneet uusia professuureja. Meillä
leikkaustoimet näkyvät enemmänkin
siinä, miten paljon saamme yliopiston
hallinnolta apua esimerkiksi opiskelijaneuvontaan. Lisäksi opetus- ja tenttihallinnon resurssit voisivat olla paljon
paremmat. Opetuksen taso on hyvä,
mutta opettajakunnan hallinnollinen
työtaakka on liian iso.
Parantamisen varaa Letto-Vanamo
näkee myös Helsingin yliopiston opetustiloissa.
– Oikeustieteellisen tiedekunnan
opiskelijat hyötyisivät ennen kaikkea toimivammista opiskelutiloista.
Meiltä puuttuvat nykyaikaiset neuvottelu- ja pienryhmätilat, joilla opetusta voisi saada aiempaa monimuotoisemmaksi. Näin opetus palvelisi
paremmin nykyisen oikeuselämän
tarpeita.

Oikeustieteen opiskelijat kai
paavat tutkinnon kehittämiseen
rohkeampaa otetta ja itse ope
tukseen lisää resursseja. Omia
oikeustieteen opintojaan viimeis
televän ja Lakimiesliiton koulu
tuspolitiikasta vastaavan asian
tuntijan Janne Hälisen mukaan
opiskelijat toivovat opetukseen
nykyistä enemmän työelämärele
vanssia.
– Vaikka useassa koulutusyk
sikössä on viime vuosina nähty
huomattavia panostuksia opetuk
sen kehittämiseen, on opetus yhä
paikoin liian kirjatenttipainotteista.
Akateeminen ote on toki tärkeä,
mutta olisi hyvä, jos opetusmene
telmät kautta linjan seuraisivat
paremmin aikaansa.
Hälinen on tyytyväinen näke
mykseen, jonka mukaan oikeus
tieteellisten tiedekuntien opiskeli
jamääriä ei oltaisi kasvattamassa.
– Opetuksen laatu varmasti
kärsisi ja työllistymistilanne alalle
huononisi, jos nykyisillä resurs
seilla täytyisi kouluttaa entistä
enemmän opiskelijoita.
Hälinen kertoo, että opiskeli
joilla on jo tällä hetkellä vaikeuksia
mahtua suosituimmille kursseille.
Yksilölliseen ohjaukseen ei hänen
kokemuksensa perusteella ole
tälläkään hetkellä tarpeeksi aikaa.
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Lakimiesliitto etsii mentoreita
Lakimiesliiton mentorointiohjelmiin osallistuu vuonna 2018 yli 220 henkilöä. Liitto onkin yksi
Suomen suurimmista mentoroinnin tarjoajista. Vaikka pystymme tarjoamaan mentorointiparin
suurelle osalle hakijoista, on lähes kaikissa ohjelmissa yli puolet mentorin hakijoista jäänyt ilman
mentoria. Mentorointi on erittäin palkitsevaa myös mentorin roolissa toimiville, ja suuri osa
mentoreistamme on toiminut mentorina jo monta vuotta.
Mikäli olet kiinnostunut mentorina toimimisesta juristille tai oikeustieteen opiskelijalle, niin täytä
yhteydenottolomake Lakimiesliiton mentorointi-sivuilla www.lakimiesliitto.fi/mentorointi

Kouluttajina

FRANZ SCHNIDER

Seuraava juristimentorointiohjelma käynnistyy 22.1.19 ja 29.1.19 järjestettävillä kick-off-tilaisuuksilla.
Hakuaika mentoroitavaksi on 12.11.–9.12.18. Mentoriksi Lakimiesliiton ohjelmiin voit hakea
jatkuvasti.
VESA SAMPAKOSKI

Joensuu
6.11.2018

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

Koulutuksen teemana on ajanhallinta asiantuntijatöissä sekä vuorovaikutus- ja viestintätaidot
haastavissa asiakastilanteissa.
• 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.

JOHANNA RANTANEN

Kouluttajana tilaisuudessa Franz Schnider, yrittäjä
SCHNIDER koulutus – ohjaus – valmennus
www.schnider.fi

Helsinki
7.11.2018

Esimiesaamiainen – Miten ja miksi johtaa ihmiskeskeisemmin?
Keskiviikko 7.11. klo 08.30-10.00, Lakimiesliiton Ylähuone, Uudenmaankatu 4-6 B, 00120 Helsinki

Megatrendit pakottavat useimmat organisaatiot uusiutumaan nopeassa tahdissa. Yksilöiden vahvuuksia ja voimavaroja halutaan
hyödyntää entistäkin joustavammin ja tehokkaammin oikean suunnan löytämiseksi. Esimiehiltä odotetaan nyt tehokasta
vuorovaikutusta organisaatio- ja yksilötasolla. Tavoitteen ja oman roolin merkityksen ymmärtäminen lisää yksilön sitoutumista
työhönsä, ja parantaa työhyvinvointia.
•
•
•
•
•

Miksi ihmiskeskeinen johtaminen on tärkeää juuri nyt?
Miten esimiehen kannattaa kohdata ihmiset työpaikalla?
Miten luodaan yhteinen ymmärrys tavoitteesta?
Miten esimies voi vahvistaa yksilön sitoutumista tavoitteisiin?
Mitä hyvän työvireen ylläpito vaatii esimiestyöltä arjessa?

Tervetuloa aamiaiselle hakemaan uusia näkökulmia ja keinoja ihmiskeskeiseen johtamiseen, sekä jakamaan kokemuksia
aiheesta muiden esimiesten kanssa.
Mukaan mahtuu 30 ensiksi ilmoittautunutta esimiestä/johtajaa.
Kouluttajana toimii DI Vesa Sampakoski, Veros Oy.
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MAKSUTON LIITON JÄSENILLE
LAADUKASTA URAKOULUTUSTA JO YLI 10 VUOTTA

Helsinki
14.11.2018

ETSITKÖ

Perhevapaaverkosto –
Perheystävälliset
työnantajakäytännöt

14.11.2018 klo 13.00–15.00, Lakimiesliiton ylähuone,
Uudenmaankatu 4–6 B, 00120 Helsinki
Verkoston tapaamisissa on perhevapaalla olevilla juristeilla mahdollisuus
keskustella ajankohtaisista teemoista, säilyttää yhteys työelämään ja
verkostoitua muiden perhevapaalla olevien juristien kanssa. Marraskuun
tilaisuuden teemana on perheystävälliset työnantajakäytännöt.
Tilaisuuteen mahtuu mukaan 20 vanhempaa lapsen kanssa.
Katso tarkempi ohjelma ja puhujat Lakimiesliiton nettisivuilta.

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

Vaasa
29.11.2018

Urakoulutus:
Palvelumuotoilu juridiikassa

29.11.2018 klo 16.30–19.30 , Orginal Sokos Hotel Royal, Vaasa

LakimiesRekrytointi

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.

Tulossa vuonna 2019 muun muassa
• 26.2. Vaikuta minuutissa – hissipuhevalmennus
• 4.4. Vastuullisuus ja kestävä kehitys juristin työssä

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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Jäsenetuna henkivakuutus

MAKSAA VAIN
UIMAREISSUN 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.
Aloita katsomalla oma hintasi nyt heti.

henkivakuutuskuntoon.fi
*Suomen edullisimman henkivakuutuksen (Vakuutus- ja rahoitusneuvonta FINEn hintavertailu 09/2016)
järjestöjäsenille myöntää Suomen vanhin henkivakuutusyhtiö, Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva.

i
Tutkitust

SUOMEN
EDULLISIN*

010 19 19 19

REINBOTH

Vaikka aborttioikeus on Yhdysvalloissa
täysin politisoitunut kysymys, siitä
päättävät viime kädessä tuomarit.
SUSANNA REINBOTH, susanna.reinboth@hs.fi

Suuri valta, olematon vastuu
AIVOT OVAT KÄYNEET YLIKIERROKSILLA, kun
olen seurannut Yhdysvaltojen korkeimman oikeuden
jäsenen nimityssirkusta. Tätä kirjoitettaessa Brett
Kavanaugh’n nimitysprosessi on jäädytetty FBI:n
pikaselvitystä varten.
Olen pohtinut, mitkä asiat kuuluvat poliitikkojen ja
mitkä tuomareiden päätettäviksi. Meillä korkeimman
oikeuden presidentti Olavi Heinonen ärähti aikoinaan
tuomarivaltiokehityksestä, kun riitelevät poliitikot jättivät lait niin epäselviksi, että vastuu siirtyi tuomareille.
Viime vuosina muutama kansanedustaja on kiukutellut ”perustuslakifundamentalisteille”, jotka ovat torpanneet hallituksen esityksiä perustuslain vastaisina.
Perustuslaki siis kaventaa ikävällä tavalla poliitikkojen
liikkumatilaa.
Olemme kuitenkin kaukana niistä intohimoista, joita
korkeimman oikeuden jäsenen valintaan Yhdysvalloissa
liittyy. Yhden jäsenen vaihtuminen voi johtaa esimerkiksi aborttioikeuden kumoutumiseen. Yllättävää on,
että vaikka aborttioikeus on Yhdysvalloissa täysin
politisoitunut kysymys, siitä päättävät viime kädessä
tuomarit.
KKO:n tuomarilla on Yhdysvalloissa siis merkittävää
(poliittista) valtaa, mutta entäpä vastuu? Hänet nimitetään eliniäksi, ja tuomarin riippumattoman aseman
takia kansanmurhaa pienemmät asiat eivät heiluta
pallia. (Tässä oli vain lievää liioittelua.)
Suuren vallan ja olemattoman vastuun takia
kiinnostus kohdistuu nimitykseen.
Senaatin oikeuskomitean kuulemisessa Brett
Kavanaugh esiintyi vihaisena ja raivokkaana. (Itse
toivoisin KKO:n jäseneltä hallitumpaa ja vähemmän
tunnepitoista käytöstä.) Selväksi tuli, että olut on nuoruudessa maistunut ja maistuu edelleen. Kysymyksiin
vastaaminen sen sijaan tuotti vaikeuksia. Kun demokraattisenaattori – nainen – kysyi, onko Kavanaugh
koskaan juonut niin paljon, ettei ole seuraavana päi-

vänä muistanut tapahtumia, Kavanaugh sinkosi pikkunokkelasti kysymyksen takaisin: ”En tiedä, entä sinä?”
Fox-kanavan haastattelussa Kavanaugh toisteli kohdelleensa naisia aina ”arvokkuudella ja kunnioituksella”.
The New Yorker oli kuitenkin kaivanut esiin kouluaikaisen vuosikirjan, jossa Kavanaugh’n kohdalle oli merkitty ”Renate Alumnius”. Usein muiden poikien tavoin
hän siis vihjaili harrastaneensa seksiä Renate-nimisen
naisen kanssa. Ummehtunutta, seksististä veljeskuntahuumoria, sanoisin. Kavanaugh’n valintaa tukenut
Renate järkyttyi tiedoista ja kiisti seksiväitteiden todenperäisyyden.
Kaiken tämän perusteella askarruttaa, miten
Kavanaugh oikein suhtautuu naisten oikeuksiin.
Blasey Fordin lisäksi kaksi muutakin naista syyttää
häntä seksuaalisesta ahdistelusta.
Selvää on, että Kavanaugh vastustaa naisten oikeutta
päättää omasta kehostaan, eikä hän ole väitteistään
huolimatta aina kohdellut naisia kunnioituksella.
Kuulemisessa kuultujen väistelevien vastausten
takia jäi epäselväksi myös, miten tämä etuoikeutettu
valkoinen mies suhtautuu vähemmistöjen oikeuksiin.
Oikeuskomitean kuulemisessa ei kuitenkaan ollut
kyse totuudesta: kuulemisen jälkeen komitea hyväksyi nimityksen. Republikaanisenaattoreiden mielestä
Kavanaugh olisi mitä mainioin mies KKO:n tuomariksi,
vaikka syytökset pitäisivätkin paikkansa.
Oikeusvaltio tarvitsee riippumattoman tuomioistuinlaitoksen, jonka päätökset pannaan täytäntöön riippumatta siitä, onko joku eri mieltä. Kannattaako tämän
instituution arvovaltaa riskeerata nimittämällä sinne
mies, jonka sopivuudesta tuomariksi on syntynyt vähintään perusteltu epäily? Onko aborttioikeuden vastustaminen niin suuri ansio, että kaikki muu voidaan sivuuttaa?
Tällä nimitysshow’lla on vain yksi voittaja: amerikkalaiset koomikot.
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teksti TARJA VÄSTILÄ | kuvat JUHO KUVA

Kohti tasa-arvoista
ja joustavaa
työelämää
Pölyttyneestä äidit kotona, isät töissä -ajattelumallista olisi modernissa
yhteiskunnassa päästävä eroon jo naisten urakehityksen vuoksi.
Perhevapaauudistuksen nähdään tuovan tähän tukea, ja sen uskotaan
toteutuvan ensi hallituskaudella.

P

erhevapaauudistus kaatui viime
keväänä, eikä pettymykseltä
vältytty. Hallituksen mukaan
uudistetun järjestelmän tavoitteena oli lisätä työelämän ja vanhemmuuden tasa-arvoa. Pitkään valmisteltu
uudistus kariutui tiukkojen ja keskenään
ristiriitaisten reunaehtojen vuoksi.
− Lähes kaikki puolueet ovat sitä
mieltä, että perhevapaauudistusta tarvitaan. Hankalin kysymys on se, millä
rahoituksella se toteutuisi, toteaa
työelämäasioiden päällikkö Lotta
Savinko. Hän oli Akavan edustajana
perhevapaauudistuksen työryhmässä.
Savingon mukaan uudistustarpeelle
on lukuisia syitä. Ensinnäkin perhevapaat jakautuvat epätasaisesti vanhem-
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pien kesken. Lisäksi työelämässä yhä
tarpeellisemmat joustot ovat perhevapaajärjestelmän osalta liian rajoitetut
ja jäykät.

Tasaisesti jakautuvat vapaat
Lakimiesliiton tuoreehkon palkkaerotutkimuksen mukaan perhevapailla
on myönteinen vaikutus miesjuristien
ansiokehitykseen, mutta naisilla perhevapaat hidastavat palkkakehitystä. Jälkimmäistä selittää se, että naiset ovat
perhevapailla huomattavasti pidempään kuin miehet.
− Perhevapaauudistus olisi tärkeä toteuttaa, jotta naisten työmarkkina-asema parantuisi ja perhevapaat
jakautuisivat tasaisemmin. Juhlapuheet

pitäisi viedä konkreettiselle tasolle,
kiteyttää työelämäasioiden päällikkö
Jaana Meklin Lakimiesliitosta.
Ongelmana on, etteivät isien pitämät
perhevapaat ole lisääntyneet riittävästi.
Ratkaisuna olisi korvamerkittyjen perhevapaiden lisääminen. Tätä kannattaa
myös Akava.
Meklinin mukaan tutkimuksen
perusteella voidaan arvioida, että
nykyistä tasaisemmin pidetyillä perhevapailla voisi olla myönteinen vaikutus
molempien vanhempien ura- ja ansiokehitykseen.

Kaikki kerralla kuntoon
Savingon mukaan perhevapaauudistuksen tulisi olla kattava eikä reunaeh-

Juristiperheessä kumpikin vanhemmista hyödynsi
perhevapaita. Kun äiti, lakimies Eliisa Reenpää palasi
töihin, oli asianajaja Kristian Karlsson tyttären kanssa kotona seitsemän kuukautta. Reenpään mukaan
isälle ja tyttärelle kehittyi sinä aikana ihan omat
jutut, joista äiti ei pääse aina kärryille.
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Tarvitaan
joustavuutta, jotta
työn ja perheen
voisi sovittaa
yhteen järkevästi.

toja saisi lukita liian tarkasti tulevassa
hallitusohjelmassa.
− Pelkkä järjestelmän osittainen
uudistaminen tai tuunaaminen ei riitä.
Nykyjärjestelmässä on paljon joustamattomia elementtejä. Vapaita pitäisi
pystyä käyttämään nykyistä vapaammin sekä lomittain että jakamalla ja
jaksottamalla.
Perhevapaauudistus vaatii kuitenkin
rahaa, eikä maksajaa ole löytynyt. Jos
mikään ei saa maksaa mitään, Meklinin
mukaan on vaikea lähteä uudistustielle.
Työnantajien, yrittäjien ja työntekijöiden maksamaa työtulovakuutusta
käytetään ansiosidottujen perhevapaiden rahoittamiseen. Jos vakuutusta
rahoitettaisiin lisää, se tarkoittaisi työn
sivukulujen nousua.
− Valtion osuus perhevapaajärjestelmästä oli 56 miljoonaa vuonna 2015,
työnantajien ja palkansaajien osuus
miljardi euroa. Kotihoidontuki tulee
kuntien budjetista, ja sen osuus on 300

Perhevapaauudistus parantaisi
naisten
työmarkkinaasemaa.
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miljoonaa. Eri rahoittajat ja eri kanavat
hankaloittavat uudistusta. Jos rahoitus
voitaisiin yhdistää, ratkaisuja saataisiin
enemmän, mutta se on vaikeaa, pohtii Savinko.

Keinoja työhön paluuseen
Järjestelmän uudistamisessa lainsäädäntöpuoli on rahoituskysymystä helpompi.
− Kiintiöidyt perhevapaat ja hoitovapaan pituus edellyttävät lakimuutoksia. Tosin esimerkiksi hoitovapaan
lyhentäminenkin on ollut kiistanalainen asia, toteaa Meklin.
Keskusteluissa on noussut esiin
kysymys, onko kolme vuotta liian pitkä
aika olla töistä pois. Savinko ei usko,
että kotihoidontuen ehtojen tiukentaminen yksin ratkaisisi nuorten naisten
työllisyyttä.
− Työhön paluun pitäisi olla sekä
turvattua että kannattavaa. Siihen olisi
etsittävä keinoja.
Akava teetti Suomen Gallupilla
jäsenkyselyn, jonka mukaan suurin osa
toivoisi osa-aikatyön tekemisen helpottuvan. Lainsäädäntöä pitäisi myös vahvistaa siltä osin, että töihin palaaja voisi
nykyistä turvatummin jatkaa entisissä
tai entisenkaltaisissa tehtävissä.
− Jäsenistö toivoo sellaista joustavuutta, joka mahdollistaisi työn ja perheen järkevän yhteensovittamisen.

Mylläystä piiloasenteisiin
Savingon mukaan korkeasti koulutetut isät pitävät perhevapaita enemmän
verrattuna muihin miehiin, ja jäsenkunnassa perhevastuita jaetaan. Hän
ottaa kuitenkin esimerkiksi itsenäisenä
yrittäjänä toimivan lakimiehen, jolla
pitäisi myös olla mahdollisuus kohtuulliseen perhevapaaseen.
− Työnantajien asenteissakin on
parantamisen varaa. Viikon isyysvapaa
on ihan normi, mutta piiloasenteissa
ajatellaan naisen kuuluvan enemmän
kotiin. Isien ei kuvitella olevan vuosia

tai edes kuukausia perhevapailla.
Meklin on samoilla linjoilla: isyysvapaata pidemmillä perhevapailla olevia
miehiä pidetään rohkeina ja heitä jopa
glorifioidaan. Hyvänä puolena on, että
perhevapaille lähteneillä isillä on pelkästään myönteisiä kokemuksia.
− Perhevapaauudistus uudistaisi
myös asenneympäristöä. Vaikka nytkin perhe voi itse päättää perhevapaiden jakamisesta, edistystä ei tapahdu.
Lapsen kannaltakin on hyvä, että heti
alusta asti syntyy hyvä suhde molempiin vanhempiin.

Työhön paluun
pitäisi olla sekä
turvattua että
kannattavaa.

Ei heti, mutta vähitellen
Savinko korostaa, että järjestelmää
uudistettaessakin aikajänne on pitkä.
Vaikutus ei realisoidu heti. Jos vanhemmille säädetään omat kiintiöt, vie
aikaa ennen kuin kaikki toimivat sen
mukaisesti.
Sekä Savinko että Meklin toivovat,
ettei perhevapaauudistuksesta tule
soten kaltaista soppaa. Ilmapiiri on jo
hyväksyvä, toistaiseksi vain toteutus
puuttuu.
− Yksi Lakimiesliiton tavoite ensi
kevään vaaleja ajatellen on, että seuraava hallitus toteuttaa tasa-arvon kannalta välttämättömän perhevapaauudistuksen, Meklin korostaa.
− Työ tasa-arvon lisäämiseksi suomalaisessa työelämässä jatkuu. Myös
Akavan tavoitteena on, että perhevapaajärjestelmä uudistetaan seuraavalla
hallituskaudella, Savinko lisää.

Kahdenkeskisiä juttuja
Juristiperheessä oli selvää jo ennen lapsen syntymää, että
molemmat vanhemmat hyödyntävät perhevapaita niiden
ollessa ajankohtaisia.
− Kaksivuotias tyttäremme meni päiväkotiin elokuun
alussa. Sitä ennen olin seitsemän kuukautta hänen kanssaan
kotona. Pidin alusta asti tärkeänä, että myös minä osallistun
lapsen hoitoon, kertoo asianajaja Kristian Karlsson. Hän
piti myös isyysvapaan tyttären syntymän jälkeen.
Lakimies Eliisa Reenpään mukaan ajoitus oli mitä parhain:
perhe oli osan viime vuodesta ulkomailla Karlssonin töiden takia,
ja äidin oli helpompi olla kotona. Vaikka lapsen kanssa aika kului
hyvin, Reenpää oli 1,5 vuoden jälkeen taas valmis työelämään.
− Tiesimme palatessamme, että vuoden alussa Helsingin
kantakaupungissa päiväkotipaikkaa on liki mahdoton saada.
Lisäksi minun oli parempi palata töihin, kun ei heti joutunut
päiväkotiarjen keskelle.
Pariskunta myöntää, että taloudellisesti ajatellen isän kotona
olo ei ollut itsestään selvää. Muut seikat kuitenkin ratkaisivat.

Työpaikat myötämielisiä
Asianajotoimisto Dittmar & Indreniuksella Karlssonin perhe
vapaalle jääminen otettiin hyvin vastaan. Työelämän tasaarvo
asioihin suhtautuminen on toimistossa luontevaa: se on myös

mukana Elinkeinoelämän keskusliiton lanseeraamassa Työ ei
syrji kampanjassa.
− Positiivista viestiä tuli esimiehiltä ja kollegoiltakin. Muutkin
isät ovat olleet perhevapailla, tosin lyhempiä aikoja. Taisin itse
tehdä toimiston ennätyksen, Karlsson hymyilee.
Valtiolla töissä oleva Reenpää kertoo perhevapaille jäämisen
olevan työnantajalle pelkkä ilmoitusasia. Isät ovat viihtyneet
hoitovapaalla jopa puolikin vuotta.
− Ystäväpiirissä useampi isä on ottanut perhevapaata ja jää
nyt lapsen kanssa kotiin. Tuntuu, että ainakin juristiperheissä
se on ihan tavallista.

Riehakkaat kuukaudet
Karlsson kehuu kuukausiaan tyttären kanssa: vuoden alku,
kevät ja kesä kuluivat yhteisen puuhastelun parissa yli odo
tusten.
− Minulla oli kovat odotukset, mutta jopa yllätyin, kuinka
antoisaa ja mukavaa oli. Meillä oli kaikenlaista puuhaa: muska
ria, sirkusta, tanssia, matkusteltiin ja mökkeiltiin. Tapasin myös
muita perhevapailla olevia äitejä ja isiä.
Reenpään mukaan isälle ja tyttärelle kehittyi reippaan puolen
vuoden aikana ihan omat jutut, joista äiti ei pääse edes kärryille.
− He riehuvat yhdessä ja myös naureskelevat asioille, joista
minä en tiedä mitään.
− Perhevapaa on paras tapa viettää aikaa lapsen kanssa,
korostaa Karlsson.
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teksti TIIA LAPPALAINEN | kuvat ROOPE PERMANTO

”Lisäresurssit
eivät yksin tuo
pelastusta”
Valtakunnansyyttäjä Raija Toiviainen vie läpi organisaatiouudistusta,
jonka tarkoitus on tehostaa ja helpottaa syyttäjien työtä sekä
taata nykyistä parempi oikeusturva. Oikeusturvaa uhkaavat muun
muassa monimutkaiset ja pitkiksi venyvät oikeusjutut.

O

ikeusvaltion keskeinen tehtävä on huolehtia kansalaisten oikeusturvan toteutumisesta. Jos emme pidä
tätä asiaa korkealla ja laadukkaana,
kielteiset vaikutukset heijastuvat kaikille yhteiskunnan alueille kilpailukyvystä kansalaisten hyvinvointiin, valtakunnansyyttäjä Raija Toiviainen sanoo.
– Oikeusvaltion vahvuutta mitataan
sillä, että oikeusturva toteutuu kohtuullisessa ajassa, kohtuullisin kustannuksin ja varmasti.
Toiviainen johtaa ylimpänä syyttäjänä syyttäjälaitosta, ja hänen yhtenä
tehtävänään on osaltaan varmistaa,
että oikeusturva ja rikosvastuu toimivat Suomessa. Syyttäjät ja syyttäjälaitos ovat osa oikeusturvaketjua, johon
kuuluvat niin esitutkintaviranomaiset,
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syyttäjät, tuomioistuin kuin tuomioiden täytäntöön panijatkin.
Jotta oikeusvaltion toiminta on turvattua, kaikkien ketjussa mukana olevien on tehtävä yhdessä ja aktiivisesti
töitä sen eteen.
– Meidän pitää huolehtia, että jokainen kohta ketjussa on riittävästi resursoitu. Muuten tuotos kärsii ja juttu
saattaa pyöriä pitkään eri viranomaisilla. Pahimmillaan tämä voi murentaa kansalaisten luottamusta järjestelmään, Toiviainen sanoo.
Kuten Toiviainen muistuttaa,
oikeusvaltion keskeinen tunnusmerkki
on riippumattomat ja itsenäiset syyttäjät ja tuomarit.
– Tämä tärkeä edellytys koskee
ennen muuta rikosjutun hoitamista.
Sen sijaan mikään ei estä rikosproses-

siketjun toimijoita pohtimasta yhdessä
työprosesseja, työn sujuvoittamista ja
ainakin päällekkäisen työn torjumista.

Kansainvälisyys on
tärkeä osa syyttäjälaitosta
Toiviainen aloitti valtakunnansyyttäjän virassa 1. elokuuta 2018. Tosin sitä
ennen hän oli hoitanut virkaa määräaikaisena, kun hänen edeltäjänsä Matti
Nissinen pidätettiin virastaan.
Nuorempana Toiviainen ajatteli, että
tuomarin työ olisi hänen kutsumuksensa. Mutta toisin kävi. Tie vei vuonna
1997 valtakunnansyyttäjänvirastoon,
jossa Toiviainen toimi valtionsyyttäjänä ja alkoi vetää syyttäjälaitoksen
kansainvälistä yksikköä.
– Syyttäjälaitoksella oli silloin vielä
minimaalisesti kansainvälistä toimin-

Raija Toiviaisen arvomaailmaa kuvaa
hänen Nelson Mandelalta kuulemansa
ajatus: ”Jos haluat tehdä rauhan vihollisesi kanssa, sinun on työskenneltävä
hänen kanssaan. Silloin hänestä tulee
kumppanisi.”
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taa. Oli rikoksia, joista mietittiin, että
mahtavatko nämä koskaan koskettaa Suomea, Toiviainen sanoo.
Kahdessakymmenessä vuodessa kansainvälisyys on tullut ihan uudella tavalla
osaksi syyttäjän työtä.
Vakavat rikokset, kuten terrorismi tai
sotarikokset, koskettavat myös Suomea. Ja
vaikka olisimme valtiona kaukana tapahtumien keskipisteestä, saatamme joutua setvimään rikoksia kansainvälisen yhteistyön
kautta ja Suomeen tulleiden henkilöiden
johdosta.
Toiviainen itsekin oli mukana valtionsyyttäjänä Ruandan kansanmurhaa koskeneessa oikeudenkäynnissä, jossa Suomessa pidätetty ruandalaispastori Francois
Bazaramba tuomittiin elinikäiseen vankeuteen. Kyseinen oikeudenkäynti kuuluu yhä Toiviaiselle henkilökohtaisesti uran
merkittävimpiin tapauksiin.
– Rikollisuus itsessään on kansainvälistynyt. On tärkeää, että teemme
yhteistyötä toisten valtioiden kanssa ja
olemme mukana erilaisissa kansainvälisissä ammatillisissa verkostoissa,
Toiviainen sanoo.
Syyttäjälaitoksen kansainvälisyydestä
hän aikoo pitää kiinni myös valtakunnansyyttäjän asemassaan. Suomi on monessa
asiassa esimerkillinen toimija, ja Toiviaisen
mukaan Suomen on tärkeää olla mukana
erilaisissa kansainvälisissä verkostoissa ja
työryhmissä puolustamassa esimerkiksi
syyttäjien riippumattomuuteen liittyviä
asioita.

Resursseja sinne,
missä niitä tarvitaan
Valtakunnansyyttäjänviraston johtajana
Toiviainen on viemässä läpi viraston
organisaatiouudistusta, jonka on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2019 aikana.
Uudistus vaatii toteutuakseen vielä lakimuutoksen ja eduskuntakäsittelyn.
Uudistuksen yhtenä tavoitteena on
saada viraston resurssit tehokkaammin ja
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– Toivon, että voimme tehdä työtä
tehokkaasti mutta niin, että ihmiset
voivat hyvin, sanoo Raija Toiviainen
valtakunnansyyttäjänviraston organisaatiouudistuksesta.

Oikeudentunnon on
oltava
kohdallaan
tässä työssä.

järkevämmin käyttöön sekä edistää syyttäjäntoiminnan yhdenmukaisuutta niin,
että oikeusturva toteutuu nykyistä paremmin. Samalla varaudutaan tulevaisuuteen,
jossa yhteiskunnan resurssit niukkenevat
entisestään.
Rikosjuttujen käsittelyajat ovat pidentyneet, sillä jutut ovat monimutkaistuneet ja
vaikeutuneet. Syyttäjälaitoksen voimavaroista yli puolet kuluu tällaisiin juttuihin,

vaikka juttulistalla niiden osuus on pieni.
Samalla rikollisuuden määrä on pysynyt
vuosikaudet suunnilleen samana.
– Jotakin tässä on tapahtunut, kun
emme saa näitä juttuja omalta pöydältämme pois niin nopeasti kuin pitäisi,
Toiviainen sanoo.
Monissa vaikeammissa jutuissa tarvittaisiin yhden syyttäjän lisäksi syyttäjäparia tai jopa ryhmää tekemään työtä
– etenkin jos juttu vaatii erityistä osaamista tai odotettavissa on erityisen pitkä
prosessi.
Organisaatiouudistuksella on tarkoitus kohdentaa tarkemmin olemassa olevia
resursseja – toisin sanoen laitetaan ihmisiä sinne, missä heitä tarvitaan.
Myös ammattitaitoon ja koulutukseen
sekä erityisosaamiseen panostetaan. Vaikeammissa jutuissa pyritään muun
muassa lisäämään erikoissyyttäjien tarjoamaa ammatillista konsultaatiota muille
syyttäjille.
Iso toiminnallinen muutos on niin
sanottu nopeasti hoidettavien juttujen
käsittelyn keskittäminen. Näihin juttuihin on kultakin alueelta nimetty tietyksi
ajaksi syyttäjät, jotka hoitavat vain näitä
asioita.
– Kun toimintaympäristö muuttuu,
meidän pitää itsekin muuttua. Lisäresurssit eivät yksin tuo pelastusta. Omaa
toimintaa on uskallettava katsoa kriittisesti. On paljon mukavampaa ja perustellumpaa perätä lisäresursseja, jos
samalla pystyy osoittamaan halunsa ja
ketteryytensä kehittää toimintaansa itse,
Toiviainen sanoo.
– Toivon, että voimme tehdä työtä
tehokkaasti mutta niin, että ihmiset voivat hyvin. Jokaisen organisaation tukitoiminnoissakin on tiedettävä, miten tärkeä
hänen panoksensa on tämän yhteiskunnan palvelemisessa.
Toiviainen huomauttaa, että valtion
menoissa oikeudenhoidon osuus on
lopulta aika pieni.

Rikosjuttujen
käsittelyajat
ovat piden
tyneet, sillä
jutut ovat
monimut
kaistuneet ja
vaikeutuneet.
KUKA
RAIJA TOIVIAINEN
• Syntynyt 1954.
• Toiminut valtakunnan
syyttäjän virassa 1.8.2018
lähtien. Hoiti virkaa jo
aiemmin määräaikaisena.
• Apulaisvaltakunnan
syyttäjänä 2016–2018.
Valtionsyyttäjänä ja
valtakunnansyyttäjän
viraston kansainvälisen
yksikön päällikkönä
1997–2016.
• Työskennellyt aiemmin
käräjätuomarina,
kaupunginviskaalina
sekä lakimiehenä
oikeusministeriön
kansainvälisessä
yksikössä.
• Toiviainen johtaa
syyttäjälaitosta ja
toimii myös ylimpänä
syyttäjänä. Hänellä on
yksinomainen syyteoikeus
terrorismirikoksissa ja
joukkotiedotusvälineiden
sananvapautta koskevissa
asioissa.

– Tavatessani ulkomaan kollegoitani
tuntuu, että monissa valtioissa oikeudenhoitoon ja esimerkiksi syyttäjälaitokseen
panostettaisiin suhteessa enemmän. Olen
seurannut, miten vaikkapa Ruotsissa syyttäjälaitos laatii jatkuvasti oikeudellisia käsikirjoja syyttäjien käyttöön. Olisi mahtavaa,
jos meilläkin olisi enemmän mahdollisuuksia sellaiseen.

Oikeudentunnon
on oltava hyvä
Valtakunnansyyttäjällä on paljon valtaa.
Valta tarkoittaa myös suurta vastuuta, ja
sitä Toiviainen aikoo toteuttaa oikeudenmukaisuuden kautta – tekemällä itse parhaansa sen eteen, että oikeus toteutuu niin
rikosvastuun toteuttamisessa kuin oman
organisaation sisällä.
Valtakunnansyyttäjältä vaaditaan rautaisia hermoja ja kykyä tehdä päätöksiä nopeasti ja oikeudenmukaisesti.
– Oikeudentunnon on oltava kohdallaan tässä työssä. Pitää myös olla aktiivinen toimija yhteiskunnallisesti ja kansainvälisesti.
Toiviainen toimi pitkään kansainvälisen
syyttäjäyhdistyksen International Association of Prosecutorsin aktiivina – hallituksen jäsenenä ja varapuheenjohtajana – ja
on edelleen jäsenenä mukana yhdistyksen
toiminnassa.
IAP myöntää muun muassa kunniamerkkejä harvoille ja valituille henkilöille, jotka ovat konkreettisesti toimineet
paremman maailman eteen. Yksi näistä
on ollut kansalaisoikeustaistelija Nelson
Mandela.
– Oli vaikuttavaa olla tilaisuudessa, jossa
Mandelalle annettiin tunnustus. Mandela
valisti maailmaa toteamalla: Jos haluat
tehdä rauhan vihollisesi kanssa, sinun
on työskenneltävä hänen kanssaan. Silloin hänestä tulee kumppanisi, Toiviainen
sanoo.
– Tuo sitaatti kuvaa hyvin omaa arvomaailmaani.

Lakimiesuutiset 7/2018 |

39

40 | Lakimiesuutiset 7/2018

teksti JUKKA NORTIO | kuva ISTOCK

Normeja puretaan
poliittisessa
ohjauksessa
Hallituksen nykyinen normienpurku helpottaa joissakin
tapauksissa kansalaisten arkea, mutta samalla se johtaa
lainsäädännön pirstoutumiseen.

N

ormienpurku on yksi
Juha Sipilän hallituksen kärkihankkeista.
Sitä kutsutaan myös
säädösten sujuvoittamiseksi. Liikenneministeri Anne
Bernerin vastuulla olevalla hankkeella
ei ole lainsäädäntöteknisiä syitä.
Hallitusohjelman mukaisesti sen
tavoitteena on ”mahdollistava sääntely,
turhien normien purkaminen ja hallinnollisen taakan keventäminen. Helpotetaan kansalaisten arkea, parannetaan
kilpailukykyä, edistetään markkinoillepääsyä ja digitalisaatiota.”
Itä-Suomen yliopiston lainsäädäntötutkimuksen professori Anssi Keinänen tuo perspektiiviä kovasti julkisuutta saaneelle hankkeelle.

– Harvoin normeja on purettu kokonaan, vaan pikemminkin on korjattu
olemassa olevia lakeja. Sitähän lainvalmistelu on ollut meillä iät ja ajat.
Uutta on se, että asiaan on kiinnitetty
huomiota.
Akateemiset oikeusoppineet – kuten
lainsäädäntötutkimuksen asiantuntijat
– ovat pitkään tähdentäneet, että lainsäädännön ajanmukaistamisen tulisi
olla yksi ministeriöiden tärkeimmistä
tehtävistä. Lainsäädännön ongelmakohtia pitää tunnistaa ja korjata niin,
että ne vastaavat kunkin ajan vaatimuksia.

Kokonaisuus hämärtyy
Lakien uudistushankkeen takana
on sekä ulkoisia että sisäisiä syitä.

OECD:n ja EU:n taholta on luotu painetta, että lainsäädäntömme pitää olla
ajan tasalla. Samalla myös poliittinen
ilmapiiri on ollut suotuisa normien
purulle.
– Yritystoimintaan ja kansalaisiin
liittyvän säätelyn purkaminen sopii
hyvin tämän hallituksen linjaan. Toisaalta yritysten kilpailukyvyn parantaminen ja niihin kohdistuvan lainsäädännön tarkistaminen pitäisi olla
kaikkien hallitusten tavoitteena.
Hallitus harjoittaa normien purussa
kokeilukulttuuria, jossa ensin tehdään
ja sen jälkeen katsotaan, miten onnistuttiin. Sopiiko tällainen toimintatapa
lainsäädäntötyöhön?
– Ongelmana on se, että normienpurku nähdään ensisijaisesti säästö-
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Normienpurku
nähdään nyt
ensisijaisesti
säästöjen
hakemisena.
jen hakemisena. Tällöin ei nähdä, että
sillä on laajempia vaikutuksia, kuten
harmeja kuluttajille tai ympäristölle.
Säästöjä on helppo laskea esimerkiksi
resurssisäästöinä, mutta ympäristöturvallisuuden negatiivisia vaikutuksia onkin vaikeampi mitata. Lainvalmistelun päätöksenteko on vaillinaista,
jos ei nähdä kokonaisuutta.
Viranomaisten keskinäisten valitusoikeuksien rajaaminen on esimerkki
siitä, miten kokonaissuunnittelu on
pettänyt.
– Menetetäänkö nyt yksi laillisuusvalvonnan kannalta keskeinen valvontainstrumentti, jos viranomaisten keskinäisvalvonnasta luovutaan, Keinänen
kysyy.
Säädösten sujuvoittaminen ei tarkoita sitä, että kaikki osapuolet hyötyvät asiasta, vaan on myös hankkeita,
joissa jonkun osapuolen asema heikkenee. Keinänen ottaa esimerkiksi hallituksen valmisteleman pienten yritysten
irtisanomissuojan muutoksen.
– Hallituksen näkökulmasta irtisanomissuojan heikennys merkitsee säätelyn sujuvoittamista, mutta samalla
jaetaan työnantajien ja työntekijöiden
sekä työvoiman ulkopuolella olevien
oikeuksia uudella tavalla.
Kaikki normienpurku ei noudata
perinteisiä rintamalinjoja. Kauppojen aukioloaikojen vapauttaminen
vuoden 2016 alussa jakoi osapuolia
uudistuksen vastustajiin ja puoltajiin.
Osa kaupoista, samoin kuin osa työntekijöistä ja kuluttajista, oli vastaan ja
osa puolesta.
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Säätelytulva heikentää
lainkuuliaisuutta
Keinänen uskoo, että säädösten sujuvoittamisella saadaan kokonaisuutena hyviä tuloksia ja sillä helpotetaan
monin paikoin ihmisten arkea. Sillä
ei pitäisi olla merkitystä, onko parkkikiekko sininen vai punainen.
– Oleellista on purkaa normeja
niissä paikoissa, missä on aihetta. Näin
ihmiset kokevat, että normien purkamisella on positiivinen vaikutus heidän elämäänsä.
Jos normien purku johtaa jatkuvaan uuteen säätelyyn, voi vaikutus
olla päinvastainen.
– Säätelytulva johtaa pahimmillaan siihen, ettemme ota mitään lain-

Tämä on kuin talo,
jota maalataan
aina neljän vuoden
välein, kun väri ei
miellytä.
säädäntöä vakavasti ja lainkunnioitus
alkaa hiipua.
Kyse ei ole yksin lainsäädännöstä ja
normeista, vaan koko poliittisesta järjestelmästä.
– Vaarana on, että kansalaiset eivät
luota poliittiseen järjestelmään. Jos

poliitikkoihin kohdistuva epäluotta
mus valuu viranomaistoimintaan ja
lainvalmisteluun, olemme vakavissa
ongelmissa. Siksi meidän on puhut
tava hyvästä lainvalmistelusta ja
hyvästä lainsäädännöstä. Näin säily
tämme kansalaisten uskon siihen, että
lainsäädännöllä pidetään yllä yhteistä
hyvää.
Lainvalmistelun laadusta on syytä
puhua nyt, kun se on noussut julkisuu
dessa useamman kerran esille.
– Poliittisen ohjauksen ja hyvän
lainvalmistelun välillä on ristiriita.
Tätä emme ole osanneet hoitaa. Meille
on tullut valmisteluun paljon tärkeitä
lakeja, joista poliitikot ovat tehneet
päätökset. Lainvalmistelijat taas joutu
vat kirjoittamaan vaikutusten arvioin
nin ja vaihtoehtojen kartoittamiset,
vaikka tietävät ennakkoon lopputulok
sen. Tämä on lainvalmistelun teatteria,
jota ministeriöissä tapahtuu. Kansan
edustajien tuleekin käyttää lainsäädän
tövaltaansa, mutta samalla on huoleh
dittava siitä, että hyvän lainvalmistelun
periaatteita noudatetaan.

Lainvalmistelun
resursseja tuhlataan
Ministeriöiden ongelma on se, ettei
valmistelussa ole riittävästi resursseja,
kun uusia lakeja halutaan normienpu
run nimissä saada kiihtyvällä vauhdilla
eteenpäin.
– Hyvä asia on se, että lainsäädän
nön arviointineuvosto arvioi lainval
mistelun laatua. Toisaalta ministe
riöissä kysytään, miten voidaan tehdä
parempaa valmistelua, kun resurs
seja ei ole.
Lainvalmistelussa on tapah
tunut iso muutos, kun aiem
masta komiteavalmistelusta
on luovuttu. Komiteat val
mistelivat lakeja yli vaalikau
sien, ja niissä oli parlamen
taarinen kokoonpano. Tällä

taattiin se, että lait valmisteltiin huo
lellisemmin ja ne menivät nykyistä
varmemmin läpi eduskunnassa.
– Vallassa olevat hallitukset haluavat
ajaa lainsäädännössä läpi omia tavoit
teitaan. Pitkäjänteisyys on vähentynyt.
Lainvalmistelulle tämä merkitsee
sitä, että samat asiat tulevat aina uudel
leen valmisteluun, kun jokainen halli
tus haluaa omat poliittiset tavoitteensa
lakeihin.
– Lainvalmisteluresursseja käyte
tään hukkaan. Tämä on kuin talo, jota
maalataan neljän vuoden välein aina
uudestaan, kun väri ei miellytä.
Lainsäädännön kokonaisuus kärsii,
kun lakeja muutetaan jatkuvasti.
Lakien tulkinta vaikeutuu.
– Kun puhutaan säätelyn sujuvoit
tamisesta, keskusteluun pitäisi ottaa

Poliittisen
ohjauksen ja hyvän
lainvalmistelun
välillä on ristiriita.

hallituksen lisäksi laajempi porukka:
oppositio, yrityselämä, kansalaisjär
jestöt ja kansalaiset eli kaikki ne, joi
hin lainsäädäntö vaikuttaa. Hyvän
lainsäädännön luominen on kaikkien
intressi. Ei riitä, että hallitus miet
tii yksin, miten vastaamme lainsää
dännöllä uusiin haasteisiin. Sellaisiin
kuten digitalisaatioon, globalisaatioon
ja väestörakenteen muutokseen.

Digitalisaatio
helpottaa arkea
Normien purkuun liittyy tarve digitalisoida jäykkiä lupa
prosesseja, jotka ovat vaatineet esimerkiksi kansalaisten
tai yritysten asiointia viranomaisten luona. Digitalisaatio
hyödyttää näissä tapauksissa kaikkia.
Etänä tehtävät ajokortti ja passihakemukset ovat hyvä
esimerkki. Hakemukset voidaan täyttää netissä, ja valoku
vat siirtyvät suoraan hakemusten käsittelyyn. Valmis passi
haetaan Rkioskilta. Lainsäädännön muutos on helpottanut
ihmisten elämää.
Kaikkialla normeja ei kuitenkaan voida purkaa yhtä
vauhdikkaasti. Erityisesti ympäristönsuojelussa ja terveyden
huollossa pitää olla tarkkana, jos ja kun normeja puretaan.
– Seurantamekanismien pitää olla kunnossa, ja jos on
menty vikaan, asiat pitää korjata välittömästi. Sääntöjen
sujuvoittamista ei näilläkään aloilla pidä välttää, mutta
valvontamekanismien pitää toimia, ettei virheitä pääse
sattumaan, sanoo ItäSuomen yliopiston lainsäädäntö
tutkimuksen professori Anssi Keinänen.
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teksti ANU VALLINKOSKI | kuvat JUHO KUVA

Asianajaja Toni Malminen on mentoroinut
kollegoitaan, jotka ovat suunnitelleet väitös
kirjan tekoa tai ulkomaanopintoja. Nyt hän
jakaa kokemuksiaan opiskelijoille työelämä
professorina ItäSuomen yliopistossa.

Siltaa
rakentamassa
yliopiston ja
työelämän välille

K

ilpailuoikeuden perusteita,
kurkistuksia todellisiin
asianajotoimistolle tulleisiin
toimeksiantoihin ja pohdintaa asianajajan arjesta. Muun muassa
tätä on tiedossa Itä-Suomen yliopiston oikeustieteen opiskelijoille tuoreen
työelämäprofessori Toni Malmisen
luennoilla.
– Perinteisesti Itä-Suomen yliopistosta valmistuneet oikeustieteilijät
ovat työllistyneet julkiselle sektorille.
Yliopiston painopistealueet – vero-,
ympäristö- ja energiaoikeus –ovat kuitenkin viime aikoina nousseet esille
aiempaa enemmän myös asianajotoimistoissa. Haluankin tuoda esille uravaihtoehtona myös yksityistä sektoria,
kertoo elokuussa työnsä yliopistolla
aloittanut Malminen.
Opiskelijoidensa työelämävalmiuksia Malminen aikoo kehittää paitsi
kuvailemalla juristin arkea myös kannustamalla heitä osallistumaan kansainvälisiin oikeustapauskilpailuihin.
Niissä opiskelijat ahkeroivat kuvitteellisten oikeustapausten parissa. He
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ottavat hoitaakseen joko kantajan tai
vastaajan asiamiehen tehtävät: kirjoittavat oikeudenkäyntikirjelmät ja esittävät argumentit suullisesti tuomareille.
Malmisen mukaan suomalainen
oikeustieteellinen koulutus antaa
nykyisellään hyvät valmiudet työelämään. Valmistuneet hallitsevat oikeuden perusperiaatteet hyvin. Käytännön asiat, kuten kirjelmien laatimisen,
oppii parhaiten työpaikalla.
– Aina voi toki parantaakin. Kehitettävää olisi esimerkiksi esiintymistaitojen hiomisessa. Jo opintojen aikana
olisi hyvä hankkia itseluottamusta ja
harjoitella suullista argumentointia,
Malminen huomauttaa.

Rohkeasti kantaa
Malminen innostui oikeustieteestä
lukioikäisenä. Lakitiedon kurssi ja
1990-luvun päivänpolttavat oikeustieteelliset keskustelut mediassa herättivät hänen kiinnostuksensa.
– Etenkin pohdinnat EU-jäsenyyden vaikutuksista Suomen lainsäädäntöön ja oikeuteen jäivät mieleen.

Monet juristit
pelkäävät,
että ahkerasti
osallistuva
leimautuu
poliittisesti.
Samoin edesmenneen Hannu Tapani
Klamin esiintymiset tekivät vaikutuksen, hän muistelee.
Opintojen alkuvaiheessa Malminen
kiinnostui oikeusfilosofiasta ja -historiasta. Kysymykset oikeuden ja oikeusjärjestelmän juurista ja kasvamisesta
nykyiseen muotoonsa kiinnostivat.
Oikeushistorian parista löytyi myös
aihe opinnäytteisiin. Väitöskirjaa
oikeusrealismin koulukunnasta valmistellessaan hän hakeutui opiskelemaan Yhdysvaltoihin Yalen yliopistoon.
Myöhemmin hän työskenteli vielä
vierailevana tutkijana Harvardin yliopistossa.
– Nuo Yhdysvaltain vuodet jättivät
minuun jäljen. Ne valoivat rohkeutta
ottaa kantaa myös sellaisiin oikeudellisiin aiheisiin, jotka eivät ole aivan
ydinosaamistani. Olen kirjoittanut
muun muassa valtiosääntöoikeudesta,
Malminen kertoo.
Hän kannustaa juristeja ottamaan
rohkeasti osaa julkiseen keskusteluun
ja seuraamaan oikeudellista debattia
ja tutkimusta myös omaa erikoisalaa
laajemmin.
– Se pitää virkeänä ja rikastaa omaa
ajattelua. Toisaalta, kun asioita katsoo hieman ulkopuolelta, keskusteluun voi olla annettavana tuore näkökulma. Monet juristit pelkäävät, että
ahkerasti osallistuva leimautuu poliittisesti. Minusta pelko on turhaa.

Kollegoiden kannustaja
Opettaminen ei ole Malmiselle uusia
asia. Toisesta opiskeluvuodestaan läh-

Elokuussa työelämäprofessorina Itä-Suomen yliopistossa aloittaneen Toni Malmisen
mukaan suomalaiset opiskelijat saavat oikeustieteen opinnoista hyvät valmiudet
työelämään. Parantaa toki voi aina. Malminen harjoituttaisi opiskelijoiden esiintymistaitoja nykyistä enemmän.

tien hän on prepannut oikeustieteellisen pääsykokeisiin valmistautuvia
nuoria valmennuskursseilla. Hän on
pitänyt satunnaisesti luentoja myös yliopistoissa.
– Minusta opettaminen on hirveän
hauskaa. Kun on itse aiheesta innostunut ja opiskelijatkin ovat kiinnostuneita,
saattaa syntyä hienoja keskusteluja.
Malmisen viisivuotinen työelämäprofessuuri on osa-aikainen. Vuodessa
hänellä on noin 40 lähiopetustuntia.
Malminen ei jätäkään professuurin takia päätyötään asianajajana Hannes Snellman Asianajotoimistossa Helsingissä.
– Yritän opettamisen ja asianajajan
työn ohessa etsiä aikaa myös tieteellisten artikkelien kirjoittamiseen. Tarkoitus on jatkaa aiempia oikeushistoriallisia tutkimuksiani. Saatan myös ottaa
kantaa ajankohtaiseen keskusteluun
oikeuden eri aloilta.
Oikeus tunkeutuu myös Malmisen
vapaa-ajalle. Hän on mukana Asianajajatutkintolautakunnassa. Lisäksi hän
mielellään kannustaa ja tukee kollegoitaan, jotka suunnittelevat väitöskirjan
tekemistä työn ohella tai opiskelua
ulkomailla.

– Jaan auliisti kokemuksiani ajankäytöstä ja hakemusten laatimisesta,
jottei muiden tarvitsisi ryhtyä tekemään samoja asioita aivan alkutekijöistä, Malminen hymyilee.

KUKA
TONI MALMINEN, 41
• Työelämäprofessori,
Itä-Suomen yliopisto 1.8.2018–
• Asianajaja, Hannes Snellman
Asianajotoimisto Oy 2007–
• Vieraileva tutkija, Harvardin
yliopisto 2009–2010
• Ylitarkastaja, maa ja metsätalousministeriö 2004–2006
• Väitteli oikeustieteen tohtoriksi
2016 Helsingin yliopistosta.
• Kuuluu Asianajajatutkintolautakuntaan ja tutkinnonkehittämistyöryhmään.
• Elää parisuhteessa. Harrastaa
kirjallisuutta ja sulkapalloa.
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teksti TARJA VÄSTILÄ | kuvitus istock

Saako
ikääntynyt
töitä?
Kun ikää tulee mittariin, uuden työpaikan
tavoittelu on aiempaa haasteellisempaa.
Työkalupakista pitäisi löytyä
päivitettyä osaamista sekä rutkasti
itsetuntoa ja motivaatiota.
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M

ahtaakohan mukailtu rallatus pitää paikkaansa −
ihminen kun tulee tiettyyn ikään, niin silloin ei
pelaa mikään. Mihin haasteisiin törmää yli 50-vuotias, joka ponnahtaa
työmarkkinoille?
− Nykypäivän kuusikymppinen vastaa 60-luvun nelikymppistä, lohduttaa työelämäasioiden päällikkö Lotta
Savinko Akavasta.

Asenteet ja
kulttuuri vaikuttavat
Vuosirenkaat ovat vain numeroita,
mutta yli 55-vuotias määritellään
jo ikääntyneeksi. Rekrytoinnissa ei
iän pitäisi vaikuttaa, mutta Savingon
mukaan työtä hakevan asiantuntijan 56
vuoden ikä johtaa usein B-luokkaan.
− Kukaan ei sano ääneen, että iällä
on merkitystä. Mutta jos joutuu ikääntyneenä työttömäksi, työllistyminen

Tavoitteena on,
että työelämässä
syrjimättömyys on
itsestäänselvyys.
ansiotyöhön on vaikeaa. Verkostoituminen auttaa, kun rekrytoijat tietävät
ja tuntevat hakijan. Lisäksi omaa työkykyä ja osaamista kannattaa aina pitää
ajan tasalla.
Työnantajat pelkäävät ikääntyneen
palkkaamista osittain siksi, että riskinä
on vanhenevan työntekijän sairastuminen tai jopa työkyvyttömyys. Maksumieheksi joutuu viimeinen työnantaja.
− Samat jutut toistuvat vuodesta toiseen: asenteet ja kulttuuri. Työpaikoilla
kaikkia tulisi kohdella yksilöinä ja
tukea työkykyä. Usein käy niin, että 62
vuotta täyttävästä ajatellaan, että vieläkö tuo täällä pyörii, kuvailee Savinko.

Työsuhteet lyhenevät
UP! Partners Oy:n kouluttaja Susan
Calonius on toiminut lakimiestenkin uravalmentajana. Hän on tehnyt
yhteistyötä työttömien ja uran vaihdosta haaveilevien juristien kanssa.
− Mukana on ollut myös ennakoijia,
jotka haluavat valmennusta epävarman
työelämän pyörteissä. He eivät halua
jäädä tyhjän päälle, jos lähtö tulee. Verkostoitumistaidot ovat tärkeitä.
Jos urahaave vie uudelle polulle,
Calonius kehottaa miettimään, mitä
osaamista on kertynyt ja miten sitä
voisi hyödyntää. Caloniuksen mukaan
näkökulma muuttuu kapeaksi, jos
tavoitteena ovat vain johtotehtävät.
− Työelämän pirstaloituessa työsuhteet lyhenevät. Osaamista vastaava määräaikainen pesti tukee myös
seuraavan työn saantia. Isojen yritysten toimitusjohtajatkin vaihtavat säännöllisin väliajoin työpaikkaa testatakseen markkina-arvoaan ja välttääkseen
sammaloitumisen.

Pakko, keppi ja porkkana
Juristeilla pyyhkii hieman paremmin
kuin muilla työttömillä: työttömyysaste
on alle kolme prosenttia. Kaksi kolmasosaa työttömistä on naisia. Lakimiesten työttömyyskassan mukaan päivärahan saajista yli 50-vuotiaiden osuus on
30–35 prosenttia. Ikääntyvissä työttömissä miesten osuus on naisia suurempi.
Jos juristi työllistyy yli 50-vuotiaana, hän yleensä tekee toimeksiantoja, konsultoi, ryhtyy yrittäjäksi tai
toimii asiantuntijana erilaisissa hallituksissa. Iäkkäämmät juristit vain

toteavat, etteivät saa töitä.
Savingon mukaan ei ole olemassa
lainsäädännöllistä kikkaa, joka auttaisi ikääntyneitä työllistymään. Hän
toivoo, ettei yli viisikymppisten irtisanomista tehtäisi nykyistä houkuttelevammaksi. Yhdenvertaisuuslain jalkauttaminen olisi suotavaa.
− Kukaan ei ihmettele, jos valtakunnan tai pörssiyrityksen johtoon
valitaan yli 60-vuotias henkilö. Tarvitaan pakkoa, keppiä ja porkkanaa,
jotta myös asiantuntijatehtävissä ikää
arvostettaisiin.

Työnhaun ABC
Psyyke kuntoon!
• Pyri eroon ”ei mua kukaan ota” -asenteesta.
• Ota tilalle ”olen vasta tämän ikäinen”.
Ole ajan tasalla!
• Älä vähättele saavutuksiasi. Ylläpidä osaamistasi.
• Älä luettele cv:ssä koko työhistoriaasi. Pysyttele 2000-luvulla.
• Verkostoidu.
Hae heti töitä!
• Jos sinut vapautetaan tehtävistäsi, älä jää ansiosidonnaislaakereille.
• Sapattivapaan tai lomailun jälkeen työnhakuun ryhtyminen on vaikeaa.
• Hyödynnä verkostojasi.
• Tartu määräaikaisiinkin pesteihin. Työtuntuma säilyy ja eläkettä kertyy.
Kouluttaja, valmentaja Susan Calonius, UP! Partners Oy
Jos koet syrjintää:
• Jäsenenä voit olla yhteydessä Lakimiesliittoon. Voimme selvittää ja
arvioida, onko kokemasi syrjintä sitä myös juridisesti.
• Kunnan ja valtion virkavalinnoissa tehdään ansiovertailu, jossa
osoitetaan ansioitunein hakija. Päätös virkavalinnasta on
perusteltava. Siitä ilmenevillä tiedoilla on merkitystä, kun selvitetään
yhdenvertaisuuslain noudattamista rekrytoinnissa.
• Yksityissektorin työnantajalla ei ole velvollisuutta perustella
työhönottopäätöstään. Työnantaja voi arvottaa vapaammin
työntekijöiden sopivuutta avoinna olevaan tehtävään. Ikäsyrjinnän
selvittäminen on jo lähtökohtaisesti hankalampaa.
• Syrjintäepäilyssä työnantajan on osoitettava, ettei hakijaa ole syrjitty
yhdenvertaisuuslaissa kielletyllä tavalla.
• Hyvitysvaadetta käsitellään käräjäoikeudessa.
Lakimies, OTK Petteri Kivelä, Lakimiesliitto
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Valokuvateos tulkitsee muun
muassa kansainvälistä suojelua
ja oleskelulupaa käsitellyttä
oikeustapausta 2017.
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Jutun kuvitu
ksen
ovat KHO:n
juhlakirjasta
,
jossa valoku
vaaja Juuso
Westerlund
tulkitsee
valokuvataite
en
keinoin tuom
ioistuimen
satavuotisen
historian
varrelta valit
tuja
oikeustapauk
sia.

teksti JUSSI-PEKKA AUKIA | kuvat JUUSO WESTERLUND

SATAVUOTIAAT
OIKEUSVALTION
RAKENTAJAT
Suomen ylimmät tuomioistuimet täyttävät tänä syksynä sata
vuotta. Miten yhteiskunnan kehitys on vaikuttanut niiden
toimintaan ja miten ne ovat vaikuttaneet yhteiskuntaan?

P

rofessori Heikki Pihlajamäki on yksi korkeimman
oikeuden satavuotiskirjan
tekijöistä. Hän arvioi, että
korkein oikeus eli KKO edustaa mannermaista demokraattista perinnettä
ja eetosta, jossa oikeus ei ole eikä sen
kuulukaan olla yhteiskunnallisesti
aktiivinen.
– Tuomarit ovat pyrkineet toimimaan nimettöminä lainsäädännön
soveltajina – vaikka toki KKO on vaikuttanut oikeudenkäyttöön ja kehittänyt sitä erityisesti siviilioikeuden alueella. Viime vuosikymmeninä se on
myös selvästi kehittynyt yhdeksi perusja ihmisoikeuksien ylimmistä tulkeista
Suomessa.
Yhteiskunnallinen kehitys on sen
sijaan vaikuttanut vahvasti KKO:n asemaan ja toimintaan. Erityisesti sotien
välinen oikeistoradikalismi koetteli paljon suomalaista oikeusvaltiollisuutta, joka oli siihen aikaan vielä
rakenteilla niin meillä kuin muuallakin. KKO oli vielä sota-aikanakin selkeästi valkoinen tuomioistuin, mikä
näkyi tuomioissa.
– Tietysti tuomioistuimissa suurin
osa asioista hoidetaan rutiinilla, eikä

oikeusvaltion puute tarkoittanut, että
kaikkia asioita olisi politisoitu tai että
olisi ollut laajamittaista korruptiota.
Kovalla poliittisella paineella oli kuitenkin merkitystä selkeästi poliittisissa
jutuissa, Pihlajamäki sanoo.

Oikeusvaltio vakiintuu
Sodan jälkeen sopeuduttiin jyrkästi
muuttuneeseen poliittiseen tilanteeseen ilman takinkääntöjä: henkilöstö
vaihtui vain luonnollista tietä ja tarjosi selkeän jatkumon.
– Se kertoo nuoren oikeusvaltion kestämisestä. Ja sodanjälkeisessä
Euroopassa oli poikkeuksellista sekin,
että 1918 hallitusmuoto oli edelleen
käytössä.
Suomalainen yhteiskunta joutui
kuitenkin taipumaan sotasyyllisyysoikeudenkäyntiin, jossa maan sodanaikaiselle johdolle jaettiin taannehtivia
tuomioita, ja josta vastanneen erityistuomioistuimen tuomareina joutuivat
virkansa puolesta toimimaan KKO:n
presidentit.
– Oikeusvaltion rakentaminen pääsi
kunnolla käyntiin vasta 1950-luvulla,
jolloin poliittiset paineet olivat poistuneet ja tuomioistuimilla oli aikaa hioa

doktriineitaan. Historioitsijalle 1950luku näyttäytyy tylsänä ajanjaksona,
jolloin ei tapahdu mitään ja jossa kansainväliset yhteydet ovat ohuimmillaan
myös oikeustieteessä.
1960- ja 1970-lukujen vilkas kehitys
heijastui oikeusistuimiin voimakkaasti
uusiutuvan lainsäädännön kautta: luotiin sosiaalivaltion rakenteet, käynnistettiin rikoslain uusiminen ja tehtiin
tietoista kriminaalipolitiikkaa.
– KKO:n painoarvoa nosti huomattavasti vuoden 1980 uudistus, jossa se
keskittyi ennakkotapauksiin merkittävästi aikaisempaa enemmän. Muutos tuli juristikunnalle yllätyksenä ja
herätti myös vastustusta.
Samoihin aikoihin sattumalta tapahtunut tietotekniikan yleistyminen ja
Finnlex-järjestelmän käyttöönotto
vahvistivat vielä osaltaan KKO:n asemaa, kun aikaisempaa perustellummat ja harkitummat ennakkopäätökset alkoivat levitä kentällä entistä
kattavammin.
– Viimeinen iso KKO:n toimintaan
ja asemaan vaikuttanut ulkopuolinen muutosajuri on ollut 1980-luvun
lopussa käynnistynyt yhteiskunnan
raju kansainvälistyminen – ennen
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Tulkinta elokuvan sensurointiin liittyvästä oikeustapauksesta 1959.

kaikkea EU-lainsäädäntö ja kansainväliset ihmisoikeussopimukset. Tänään
ne näkyvät KKO:n tuomioissakin
todellisena osana argumentointia.

Laillisuuden
taustavaikuttajana
Korkeimman hallinto-oikeuden
100-vuotisjuhlakirjan pääkirjoittaja
OTT Markus Kari käyttää KHO:sta
nimitystä oikeusvaltiotuomioistuin,

sillä se on tarjonnut mekanismin
yksilön ja virkamiesten erimielisyyksien ratkomiseen riippumattomalla ja
puolueettomalla tavalla ja kansalaisille
keinon haastaa viranomaistoimintaa.
Toimintansa aikana KHO on tehnyt
470 000 ratkaisua, jotka kaikki ovat jättäneet jälkensä julkishallintoon.
– Massa tuo merkityksen. KHO on
pystynyt pysyttelemään laillisuudessa
ja lain kirjaimessa ja onnistunut sul-

Tulkinta
työväenjärjestöjen
oikeutta
julkisiin huveihin
käsitelleestä
oikeustapauksesta
1925.
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kemaan poliittiset vaikutteet ratkaisutoimintansa ulkopuolelle. Sen toiminta
ei ole ollut näkyvää ja värikästä vaan
taustalla vaikuttamista, Kari kuvaa
KHO:n toimintaa.
– KHO:n juttujen näkökulma on usein
ollut viranomaisen päätöksen kanssa
eri mieltä olevan tavallisen kansalaisen
tasolla. Käsiteltävät asiat voivat olla lähes
mitä tahansa inhimillistä, kuten sosiaaliasiat lastensuojelusta vammaispalveluun ja toimeentulotukeen, ympäristöja maankäyttöasiat, ulkomaalaisasiat,
verot, hankinta- ja kilpailuasiat.
KHO on myös oikeuspoliittinen toimija, joka on ratkaisujen lisäksi antanut satoja lausuntoja ja tehnyt liki sata
esitystä lainsäädännölliseen toimeen
ryhtymisestä.
– KHO on johdonmukaisesti keskittynyt hallintolainkäytön kehittämiseen ja hallinto-oikeuksien nostamiseen riippumattomiksi ja itsenäisiksi
tuomioistuimiksi. Laillisuuskontrollin tason nostaminen on ollut selvästi
tämän toiminnan punainen lanka.

Oikeusvaltion
rakentaminen
pääsi kunnolla
käyntiin vasta
1950-luvulla.

Tehokas myös
sekasorron aikoina
Ulkopuolisen yhteiskunnan vaikutus
KHO:n toimintaan on näkynyt etenkin käsiteltävien juttujen painottumisessa kulloinkin yhteiskunnassa ajankohtaisiin kysymyksiin.
– KHO:n DNA:ssa on mukana ståhlbergilainen oikeusvaltiollisuuden ja
lainmukaisuuden henki, joka ei antanut periksi myöskään ensimmäisen
tasavallan oikeistoradikalismin aikana.
KHO esimerkiksi piti kiinni työväenyhdistyksien laillisesta oikeudesta järjestää tansseja ja iltamia hallitusvallan
antamista kielloista ja kommunismisyytöksistä huolimatta.
Kari pitää myös hämmästyttävänä,
kuinka tehokkaasti KHO jatkoi ratkaisujen tuottamista sotavuosina ja
sodanjälkeisen sekasorron keskellä.
– Kun sodan jälkeen alettiin rakentaa hyvinvointivaltiota ja laajentaa
julkisen hallinnon tehtäviä, se näkyi
vahvasti KHO:ssa, jonne uuteen lainsäädäntöön liittyvät konfliktit viime
kädessä saapuivat. Juttutyyppien muuttumisen ohella kehitys on merkinnyt
jatkuvaa kamppailua käsittelyaikojen
pitämiseksi aisoissa, Kari sanoo.
– Viimeiset isot toimintaympäristön muutokset ovat tulleet eurooppaoikeuden nousun, ihmisoikeuksien
merkityksen kasvun sekä talouden
sääntelymallien muuttumisen myötä.
Juttutyyppien ja tulkittavan oikeuden
muutoksista huolimatta itse ratkaisuprosessi on pitkälti samanlainen kuin
100 vuotta sitten – ja oikeusvaltio edelleen tuomioistuimelle tärkeä.

Tulkinta sotilaiden omaisille maksettavaa sotilasavustusta käsitelleestä
oikeustapauksesta 1942.

Presidenteillä katse tulevaan
”Pihlajamäki on hyvin kuvannut sitä, miten yhteiskunnan kehitys
heijastuu tuomioistuinten käsiteltäviksi tulevissa jutussa. Varmaan
tulevaisuudessakin laman ja taantuman ajat tuovat tuomioistuimiin
omanlaisiaan asioita ja vaurastuminen ja taloudellisen aktiviteetin
lisääntyminen toisenlaisia. Mutta kun ajatellaan syvempiä yhteis
kunnallisia virtauksia, täytyy toivoa, ettei se monissa maissa nyt
ilmennyt suuntaus, joka vakavasti uhkaa tuomioistuinten riippu
mattomuutta, saa sijaa Suomessa.”
Korkeimman oikeuden presidentti Timo Esko
”Yhteiskunnan muutokset synnyttävät uusia oikeusturvatarpeita.
Saamelaiskäräjävaaliasiat olivat kotoperäisiä, Naturavalitukset
EUsääntelystä lähtöisin ja turvapaikan hakijoiden moninkertais
tuminen kansainvälisten kriisien heijastumaa.
Tulevaisuuden haasteista ilmastonmuutos ei ole vain ympäristö
kysymys, vaan ilmastopakolaisuus näkyy kansainvälisen suojelun
tarpeena. Soteuudistuksen vaikutuksia on vaikea ennakoida.
Digitalisaatio vaikuttaa työmenetelmiin ja ratkaistaviin asioihin
tietosuojakysymysten kautta. Yhteiskunnan polarisaatio ja oikeus
valtiokehityksen uhat EU:ssa edellyttävät riippumattomia tuomio
istuimia, jotka antavat oikeussuojaa ja rakentavat yhteiskunnallista
luottamusta.”
Korkeimman hallinto-oikeuden presidentti Kari Kuusiniemi
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teksti PÄIVI MAANIITTY | kuvitus ISTOCK, kuva JUHO KUVA

Haastaako
työelämän
murros
työtaistelun
keinoja?
Totuttujen painostuskeinojen sopivuus
vauhdilla muuttuvassa työelämässä
puhututtaa työmarkkinoilla. Työelämä
näyttää toisaalta hieman rauhoittuneen,
toisaalta työtaisteluilla saattaa olla aiempaa
suuremmat vaikutukset.

S

uomalaiset työmarkkinat toimivat nykyään huomattavasti
paremmin kuin aikaisemmin.
Erilaiset lakot ovat vähentyneet, ja asioista pystytään puhumaan.
Työkulttuuri on kehittynyt työpaikoilla, sanoo Elinkeinoelämän keskusliiton johtaja Ilkka Oksala.
– Ja nyt katson vuosikymmenten
kehitystä.
Puheena on painostuskeinojen
käyttö työelämän murroksessa ja niissä
tapahtuneet mahdolliset muutokset.
SAK:n lakimies Paula Ilveskivi katsoo lähemmäs.
– Suomella on pitkä historia kaksija kolmikantaisessa yhteistyössä, jolla
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on taattu yhteiskuntarauha. Neuvotteluilmapiiri on ollut pitkään positiivinen. Mutta jos katsoo tämän hetken
tilannetta, ilmapiiri on ollut koetuksella. Nykyisen hallituksen yksipuolisesti tekemät päätökset ovat olleet omiaan heikentämään tilannetta.
– Painostustoimet näyttävät olevan
työntekijöille entistä tärkeämpi vaikuttamiskeino. Ne on turvattu lainsäädännössä ja ihmisoikeussopimuksissa. Ei
ole syytä katsoa, etteivät ne sopisi tarvittaessa nykyiseen työmarkkinatilanteeseen. Työtaistelutoimet ovat kuitenkin viimeinen vaikuttamiskeino
neuvottelemisen ja sopimisen jälkeen,
Ilveskivi toteaa.

Muuttuvat kanavat,
muuttuva bisnes
Ilveskiven mukaan vaikuttamisen
kanavat ovat aikojen saatossa muuttuneet. Sosiaalisen median rooli on yhä
merkittävämpi. Uusia mielenilmaisun
muotoja voi kehittyä jatkossakin.
– 2000-luvulla työtaistelujen luonne
on muuttunut ja lyhyet ulosmarssit ovat
lisääntyneet. Ne ovat myös kohdennetumpia ja rajoitetumpia kuin aikaisemmin. Työnantajat taas ovat alkaneet
käyttää työsulkuja, Ilveskivi kertoo.
Ilkka Oksala korostaa, että työrauhan säilyttäminen on kiristyvässä
kansainvälisessä kilpailussa yrityksille
entistä tärkeämpää.

Painostustoimet
ovat työntekijöille
edelleen tärkeä
vaikuttamiskeino.
– Sellaisiin yrityksiin, jotka eivät ole
kiistassa millään tavalla mukana.
Paula Ilveskiven mukaan Suomessa
on työtaisteluja yleisesti vähemmän
moneen muuhun eurooppalaiseen
maahan verrattuna. Enemmän lakkoil-

laan esimerkiksi Ranskassa, Tanskassa,
Belgiassa, Espanjassa ja Norjassa.
– Suomea verrataan aina Ruotsiin,
vaikka Pohjoismaita on muitakin.
Esimerkiksi Tanskassa on yli kaksinkertainen, melkein kolminkertainen
määrä lakkoja Suomeen verrattuna.

”Painostuskeinot työelämän murrok
sessa” oli yksi Lakimiesliiton Työ ja
oikeus forumin aiheista 10.10.2018.
Tapahtuma kokosi Helsinkiin 130
työoikeuden asiantuntijaa.

Oikeus ja kohtuus -palkittu:
Nykyinen kehitys ajaa poliittisiin
työtaisteluihin

– Kansainvälinen bisnes on kehittynyt siihen suuntaan, että häiriöt tuotannossa ovat vakavampia kuin ennen.
Koska tavaraa ei enää kannata makuuttaa varastossa, pienikin työhäiriö vaikuttaa dramaattisemmin kuin aikaisemmin. Lyhytkin katkos voi olla
tuotannon kannalta vaarallinen.

Kansainvälisesti
lakkoherkkä Suomi?
Oksalan mukaan laittomien lakkojen
määrä on Suomessa Ruotsiin verrattuna suuri. Hän puuttuisi niihin kasvattamalla sakkoja ja varmistaisi, etteivät tukilakot pääsisi vaikuttamaan
kolmansiin osapuoliin.

Oikeustieteen tohtori, työoikeuden dosentti ja työtuomioistuimen presidenttinä
vuosina 2010–2017 toiminut Jorma Saloheimo näkee kaksi olennaista muu
tosta nykyisessä työmarkkinapolitiikassa.
– Työlainsäädännön kehittäminen ei ole viime aikoina merkinnyt yksinomaan
työntekijöiden suojan parantamista, kuten ennen, vaan hallitus on esittänyt
myös työmarkkinajoustoja ja työntekijöiden etujen heikennyksiä – kuten
työajan pidentämistä ja nyt syksyllä irtisanomissuojan heikentämistä pienissä
yrityksissä.
– Toinen piirre on ollut se, ettei lakiuudistuksia ole valmisteltu perinteiseen
tapaan kolmikantaisessa konsensuksessa. Vaikka työmarkkinaosapuolia
on kuultu, hallitus on viime kädessä itse päättänyt uudistusten sisällöstä.
Saloheimon mukaan kehityssuunta on osin yleiseurooppalainen. Kehitystä
on seurannut, että palkansaajapuolen vaikutuskeinoiksi ovat jääneet lähinnä
poliittiset työtaistelut.
– Niillä koetetaan vaikuttaa tulevan lainsäädännön sisältöön. Poliittisia työ
taisteluja ei ole Suomen lainsäädännössä rajoitettu kuin virkamiesten osalta.
Ne ovat sallittuja sopimuskauden aikanakin riippumatta toimenpiteiden laa
juudesta tai käytettyjen keinojen suhteellisuudesta tavoitteisiin nähden.
– Tällaiset toimenpiteet ovat väistämättä
valtakunnallisia, ja niistä voi olla suurta hait
taa yleisölle ja niille yrityksille, joissa työtais
telut pannaan toimeen. Poliittiset työtaistelut
eivät myöskään ole työriitojen sovittelun pii
rissä, joten konfliktin ratkaiseminen voi olla
hyvin hankalaa.
Jorma Saloheimolle myönnettiin Oikeus ja
kohtuus -palkinto tunnustuksena työoikeuden hyväksi elämän mittaan tehdystä työstä.
Palkinto luovutettiin Työ ja oikeus -forumissa.
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PYKÄLÖIDEN

Oikeusministeriön lainsäädäntöneuvos Sonya Walkila:

EU on pragmatismia ja
ihmissuhdetaitoja
teksti ARI MÖLSÄ | kuva SONYA WALKILAN KOTIARKISTO

SONYA WALKILA on yksi EU-oikeu-

den erityisosaajista Suomessa.
Hänellä on plakkarissaan useita
ulkomailla suoritettuja opintoja ja tutkintoja sekä työkokemusta EU-tuomioistuimesta. Parhaillaan Walkila
työskentelee lainsäädäntöneuvoksena
oikeusministeriössä.
Pykälöikäämme.

2. LUKU
SUOMEN LAINSÄÄDÄNNÖSTÄ
1 §. Kiva laki. EU:n perusoikeus-

kirja. Moderni ja kattava perusoikeusinstrumentti, jota sovelletaan kaikessa
EU-oikeudessa.
2 §. Kamala laki. Joku tekninen
direktiivi. Siitä on hauskuus kaukana.
3. LUKU

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

soiton opettaja.

2 §. Valaistuminen – miksi juristiksi? Huomasin viimeistään lukiossa

nauttivani ongelmanratkaisusta ja kansainvälisyydestä, jotka oli mahdollista
yhdistää juristin ammatissa.

Taitava juristi
näkee metsän
puilta.

EU-LAINSÄÄDÄNNÖSTÄ
1 §. Kiehtovinta. EU-oikeudellinen

argumentointi, joka rakentuu kansallista järjestelmäämme enemmän EUtuomioistuimen oikeuskäytännölle ja
oikeustapauksille. Vastauksia ei lueta
vain direktiivin tai asetuksen sanamuodosta, vaan oikeasta tulkinnasta
täytyy aina varmistua oikeuskäytännön perusteella. Se tekee työstä kiehtovaa ja inspiroivaa.
2 §. Karmaisevinta. Poikkeuksen
poikkeuksen poikkeus, ja siitä vielä
jokin erioikeus.
4. LUKU
LAKIMIEHISTÄ ELIÖLAJINA
1 §. Taitava juristi. Näkee metsän

puilta. Tai kuten eräs tuomioistuimessa
elämänuransa tehnyt mentorini kerran
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sanoi: etevä juristi tekee päätökset sekä
päällä että sydämellä.
2 §. Tomppeli juristi. Näkee vain ne
puut ilman metsää. Huokaus.
5. LUKU
EU-BYROKRATIASTA
1 §. Antoisinta. Erilaisten ihmisten,

kulttuurien ja näkökulmien kohtaaminen ja tietynasteinen pragmaattisuus.
Hyvät ihmissuhdetaidot ja kulttuurinen ymmärrys ovat elinehtoja.
2 §. Ankeinta. Monimutkaisuus on
joidenkin mielestä hyve.
6. LUKU
EU-VAIKUTTAMISESTA
1 §. Ilon aihe. Moni oikeudellisen

elämän elementti on Suomessa esimerkillisellä tasolla. Meillä on paljon
loistavia vientituotteita: oikeusvaltioperiaate, matala korruptio, prosessien
tehokkuus ja toimivuus, hallinnon
avoimuusperiaate ja lakien perustuslainmukaisuuden ennakkovalvonta.
2 §. Murheenkryyni. Markkinointi.
Pelkkä loistava osaaminen ei yksinkertaisesti riitä nykyisessä globaalissa
kilpailussa. Muiden täytyy tietää, mitä
meillä on tarjottavana, ja se on osattava

PYKÄLÖIDEN

KUKA
– Kulttuurinen ymmärrys ja
hyvät ihmissuhdetaidot ovat
EU-yhteistyössä elinehtoja.

SONYA WALKILA
• 2007, OTK/OTM Helsingin
yliopisto
• 2006–2007, Tukholman yliopisto
(EU-oikeus)

vielä markkinoida myyvällä tavalla.
7. LUKU
EU:N TULEVAISUUDESTA
1 §. Lyhyt sihti. Suomen EU-

puheenjohtajuuskausi vuoden 2019
jälkipuoliskolla on menestys. Tahti on
jo kiihtymässä.
2 §. Pitkä sihti. Perusoikeuksien
merkitys vahvistuu edelleenkin EU:n
lainsäädännössä ja oikeuskäytännössä.
Tendenssi on ollut selvä Lissabonin
sopimuksesta lähtien, kun EU-tuomioistuin on ryhtynyt arvioimaan perusoikeuksien toteutumista myös unionin
oman lainsäädännön osalta aiempaa
tiheämmällä kammalla.
8. LUKU
OMASTA URASTA
1 §. Makein voitto. Pro bono -avus-

taminen rikosasiassa, jossa oikeus
voitti.
2 §. Karvain tappio. Uran alkuvaiheessa opin, että riita-asiat voivat

olla joskus rikosasioitakin katkerampia. Usein juuri rikosasioita kauhistellaan, vaikka suurin osa niistä johtuu
joistakin tekohetkellä kehossa olleista
ylimääräisistä aineista. Kyllä ne ihmisluonnon karuimmat piirteet tulevat
esiin harkituissa riidoissa.
9. LUKU
PIENET SUURET ASIAT
1 §. Mielimauste. Minttu.
2 §. Herkkuruoka. Avokado.
3 §. Paras juoma. Kylmä vesi ja

samppanja.

4 §. Kaunein kukka. Valkoinen

• 2009–2010, Gentin yliopisto
(EU-oikeuden jatko-opintoja)
• 2010, Euroopan yliopistollinen
instituutti, Firenze (EU-oikeuden
jatko-opintoja)
• 2011, Geneven yliopisto (ranskan
kielen ja kulttuurin opintoja)
• 2015, OTT, Helsingin
yliopisto (väitöskirja EU:n
perusoikeuksista)
• 2007–2011, eri
asianajotoimistoissa
• 2009–2013, väitöskirjatutkija ja
luennoitsija, Helsingin yliopisto
• 2011–2012, stagiaire,
EU-tuomioistuin, Luxemburg

ruusu.

• 2012–2013, osakas, L&L Legal

tarin Valtakunnan salaisuus.

• Yhdenvertaisuus- ja tasaarvolautakunnan jäsen (2015–)

5 §. Viehättävin väri. Vanilja.
6 §. Rakkain romaani. Mika Wal7 §. Inspiroivin oikeudellinen
teos. Graig&de Búrca: EU Law.
8§. Juristimaailman esikuva.

Kamala Harris.

9 §. Elämän tarkoitus. Jotain juri-

diikkaakin ylevämpää.
10 §. Motto. Periksi ei anneta.

• 2013– lainsäädäntöneuvos,
EU-asiat, oikeusministeriö

• Useita julkaisuja ja säännöllisiä
koulutus- ja luennointitehtäviä
erityisesti EU-oikeudesta
• Perhe: juristipuoliso
• Harrastukset: liikunta, kulttuuri
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text BO INGVES | bild JANI SÖDERLUND

Svenska, finska
eller engelska
– eller alla tre?
Diskussionen går het om finskans och svenskans framtid som
akademiska språk. Det gäller inte minst det juridiska språket
som via lagstiftningen är av central betydelse för alla i Finland.

R

edan nu använder man på
vissa områden, till exempel
det matematisk-naturvetenskapliga, knappt alls finska
eller svenska utan i huvudsak engelska som forskningsspråk”, sades det i
Statsrådets principbeslut om nationalspråksstrategin 2012.
Det är alltså ingen nyhet att forskare numera riktar sig utomlands på
ett helt annat sätt än för något decennium sedan.
– Det gäller också juridiken, men
där fungerar återkopplingen till Finland på ett annat sätt tack vare att finska och svenska är officiella språk i EU,
säger Katja Lindroos. Hon är finlandssvensk jurist från Åbo Akademi som
doktorerat vid Åbo universitet och nu
är professor i handelsrätt vid Östra
Finlands universitet (ÖFU).
För forskare inom den juridiska disciplinen var det enligt henne tidigare
mest frågan om att påverka lagstiftningen i Finland. Därför var forskarna
nöjda med den nationella forskningsmarknaden.
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– Då universiteten nu pressas att bli
internationellare måste också forskarna
se ut i världen på ett annat sätt än tidigare. Nu börjar forskarna också se vikten av att översätta de nationella traditionerna till ett språk som kan förstås
av en större publik inom EU:s lagstiftningskretsar, säger Lindroos.

Nordiska
dimensionen förstärks
Markku Suksi, professor i offentlig

rätt vid Åbo Akademi och viceordförande i den av Statsrådet tillsatta delegationen för språkärenden, konstaterar att det kan vara bekymmersamt ur
den nationella juridikens perspektiv att
engelskan har fått en så framskjuten
ställning i forskningen.
– Enligt statsrådets justitiekansler ska
det ändå alltid vara möjligt att avlägga
en akademisk examen på något av
nationalspråken. Därför är jag språkmässigt inte särskilt orolig just nu
åtminstone för juridikens del, säger han.
Enligt honom verkar det som om
den nordiska dimensionen, särskilt

kontakten till Sverige, håller på att förstärkas i den akademiska världen.
– Det kan till och med hända att
detta stärker svenskans position i Finland, säger Suksi och får medhåll av
Lindroos.
– Forskningsnätverken är starka i
Norden och då är den vetenskapliga
kunskapen i svenska viktig. Fast många
nordiska forum publicerar artiklar på
engelska är det för att hålla kvaliteten
och få en bredare forskningsbas, säger
Lindroos.

Världen är öppen
Lindroos påpekar att digitaliseringen
och den öppna forskningen inte bara
har öppnat världen för finska forskare,
utan också öppnat Finland för utländska influenser på ett hälsosamt sätt.
– Om inte finländska akademiker
inom olika vetenskapsgrenar riktade
sig ut mot den internationella marknaden skulle vi prata för oss själva i Finland och inte kunna påverka den allmänna utvecklingen i EU, säger hon.
EU-domstolen har enligt Lindroos

Det är aldrig fel
att kunna många
språk, men det är
viktigt att sköta
om sitt eget språk.

nu mer och mer börjat lyssna på övriga
medlemsländer än Storbritannien. Det
har enligt henne gett ett viktigt utbyte
av språklig information mellan Finlands och EU:s rättsordningar som
enligt henne påverkar även det rättsliga språket.
– Svenska och finska är officiella
språk i EU-rätten, liksom alla andra
EU-medlemsländers språk. Den vägen

har den nordiska och mellaneuropeiska
kulturen allt starkare börjat föras fram
i europeisk lagstiftning medan den
anglosaxiska influensen har minskat.

Inte bara engelskans fel
Suksi ser inte heller någon stor risk för att
lagstiftningen eller lagberedningen skulle
lösgöras från nationalspråken trots den
internationaliserade forskningen.

– Man ska givetvis bibehålla systemet att en universitetsstuderande ska
kunna behärska någotdera nationalspråket på utmärkt nivå och förutsätta språkkunskap på utmärkt nivå
vid tjänstetillsättningar, säger han.
Lika viktigt är det enligt honom att
det i fortsättningen finns tillräckligt
med privatpraktiserande jurister som
kan upprätta civilrättsliga dokument
på svenska och företräda svenskspråkiga parter i olika typer av processer.
– Det förutsätter akademisk juridisk
utbildning på svenska i Finland även i
framtiden, säger han.
Det är enligt Suksi också möjligt
att en eventuell utarmning av språken beror på annat än engelskan, som
till exempel att människorna läser och
skriver mindre än förr.
– Men det är klart att man bör göra
allt man kan under studietiden, inbegripen läsning av hela böcker och
avfattande av rättsfallsanalyser, uppsatser och avhandlingar pro gradu, helst
på svenska eller finska. Det är aldrig
fel att kunna många språk, men det
är viktigt att sköta om sitt eget språk,
säger han.
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VALTION JA KUNTAIN HALLINTO
Oikeusministerin erityisavustajaksi kutsuttuna
OTM Sami Paatero 17.9.2018 lukien.
Hämeenlinnan kaupunginlakimieheksi
VT Christer Brännkärr 1.9.2018 lukien.

ASIANAJO- JA LAKIASIAINTOIMISTOT
Asianajotoimisto Bird & Bird Oy:n Associateiksi
OTM Marianna Santamala 22.1.2018,
OTM Carl Hoffman 26.2.2018,
OTM Markus Majer 1.3.2018,
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OTM Esa Airola 19.3.2018,
OTM Matti Kuokkanen 16.4.2018,
OTM Anastasia Taipale 11.6.2018,
OTM Emmi Nuutila 1.6.2018,
OTM Jaakko Honkala 13.8.2018,
OTM Anna Kallio 13.8.2018,
OTM, LL.M. Ilkka Toikkanen 3.9.30128 ja
Senior Tax Specialistiksi
OTM Antti Paloniemi 4.6.2018 sekä
Senior Counseliksi OTT Tobias Bräutigam ja
Counseliksi OTM Iina-Mari Supperi 1.5.2018 lukien.

Borenius Asianajotoimisto Oy:n
Senior Associateksi Advisory -linjaan
OTM Jonna Yli-Äyhö 28.8.2018,
Associateksi Transactions -linjaan
OTM Suvi Hyvärinen 1.9.2018 ja
Associateksi Advisory -linjaan
OTM Pilvikki Pakola 8.9.2018 lukien.
Properta Asianajotoimisto Oy:n osakkaaksi kutsuttuna
AA, OTT Marko Mononen 27.8.2018.
Asianajotoimisto Mäkitalo Rantanen & Co Oy:n
Associateksi OTM Hanna Tuominen 13.8.2018 lukien. (kuva)
Asianajotoimisto Alfa Oy:n lakimieheksi
VT Otto Ropponen 7.8.2018 lukien. (kuva)
Eversheds Asianajotoimisto Oy:n osakkaaksi kutsuttuna
AA Jukka-Pekka Joensuu. (kuva)

Otsikko
Minna Rahja
Nimi Nimi teksti
työsuhdeneuvontaan
Minna Rahja aloitti lokakuun alussa lakimiehenä
Lakimiesliiton työsuhdeneuvonnassa. Rahja on
työskennellyt aiemmin muun muassa asianajotoimistossa ja Maahanmuuttovirastossa. Työoikeus
on kiinnostanut Rahjaa
opinnoista alkaen ja niinpä
perhevapaan sijaisuus
näiden kysymysten parissa
herätti kiinnostuksen. Rahja
hoitaa liitossa erityisesti
yksityissektorin työsuhdeneuvontaa.

Mentula & Väätäinen Asianajotoimisto Oy:n
Senior Associateksi Hanna Sarkio 3.9.2018 lukien. (kuva)
Asianajotoimisto Merilampi Oy:n Associate -lakimiehiksi
OTM, KTM, LL.M. Stina-Sofia Moberg,
OTM Hermanni Nevanperä sekä
OTM Hilma Parvela. (kuvat)
Asianajotoimisto Lukander Ruohola HTO Oy:n
Oulun toimiston vetäjäksi kutsuttuna
AA, VT, KTM Antti Korkeakivi,
juristeiksi OTM Milla Forsman (Salo),
OTM Joska Rytkönen (Turku) ja
OTM, KTM Antti Saari (Kuopio) 12.11. lukien. (kuvat)
HPP Asianajotoimisto Oy:n Specialist Counseliksi
OTM, LL.M. (UC Berkeley), MBA Reeta Niemisvirta
1.8.2018, Associateiksi OTM Mikaela Kuparinen,
OTM Ella Rinne 1.9.2018 ja OTM, LL.M. Daniil Levanov
3.9.2018 lukien. (kuvat)
Asianajotoimisto Urtti & Toiviainen Oy:n osakkaiksi
AA Elina Saari, AA, VT Johanna Toiviainen ja
lakimieheksi OTM Eero Urtti. (kuvat)

PÄIVITÄ VERKOSSA
• yhteystietosi
• työpaikkatietosi
• sähköpostiosoitteesi

Kaikki helposti osoitteessa
www.lakimiesliitto.fi
Kirjaudu jäsenpalveluun
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LAKIMIESLIITTO PALVELEE
Työelämän
vahva vaikuttaja

Mitä hyötyä liittoon
kuulumisesta on?
teksti LAKIMIESLIITTO | kuvat ISTOCKPHOTO

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

Lakimiesliitto on vahvas
ti mukana lakimiesten
työelämän kehittämisess
ä. Liitto neuvottelee työ
ja virkaehtosopimuksista
akavalaisten neuvottelu
järjestöjen kautta. Yrittäji
en ja ammatinharjoitta
jien
työolojen ja aseman par
antamiseksi liitto tekee
yhteistyötä akavalaiste
n liittojen kanssa.
Lakimiesliitto auttaa my
ös henkilökohtaisesti
työelämän eri tilanteissa.
Työ- ja virkasuhdeneu
vonnan
puoleen voi aina käänty
ä, oli kyse sitten työsop
imusneuvotteluista, palkka
keskustelusparrauksest
a, työsuhteen ongelmatilant
eista, työpaikan vaihta
misesta
tai palvelussuhteen pää
ttämisestä.

Tuntuvia jäsenetuja
n lomamökit ja
Jäsenenä käytössäsi ovat liito
erkiksi tankkaa-huoneistot sekä alennuksia esim
ä. Tutustu myös
öist
yhti
misesta, hotelleista ja laiva
tarjouksiin. Äläkä
utus
vaku
in
ttuih
jäsenillemme suunna
ankin asuntolainaetua!
unohda huomattavaa DanskeB

Jäsenmaksualennukset
kuluvalle vuodelle 2018

Verkostoituminen
kannattaa
Lakimiesliitto järjestää vuosittain eri puolilla
Suomea kymmeniä tapahtumia. Erityisen
suosittuja ovat lakimiesillat ja kesätapahtumat.
Suurtapahtuma Lakimiespäivä järjestetään
joka toinen vuosi. Tapahtuma on seuraavan
kerran 11.10.2019.

Jäsenmaksualennukset kuluvalle vuodelle tulee hakea
tämän vuoden puolella, viimeistään 15.12.2018. Voit
tarkistaa oikeutesi alennukseen täältä: lakimiesliitto.fi/
palvelut-ja-edut/jasenmaksut/alennetut-jasenmaksut.
Lisätietoja antaa jasenrekisteri@lakimiesliitto.fi.

Jäsenmaksu 2019

Urakehityksen edistäjä

Jäsenmaksulaskut lähetetään tammikuussa, ja sinulla on
mahdollisuus vaikuttaa siihen, tuleeko laskusi yhdessä vai
kolmessa erässä. Voit käydä merkitsemässä jäsenportaalissa jasenportaali.lakimiesliitto.fi omissa tiedoissa, monessako erässä haluat jäsenmaksun maksaa. Valinnan voi
tehdä portaalissa 15.12.2018 asti. Tämän jälkeen voit ottaa
yhteyttä jäsenrekisteriin jasenrekisteri@lakimiesliitto.fi.

Lakimiesliiton mentorointiohjelmissa on nykyisin mukana
noin 200 juristia ja oikeustieteen opiskelijaa. Mentorointi
kehittää osallistujien itsetuntemusta ja antaa rohkeutta
sekä välineitä päästä uralla eteenpäin. Opiskelijamentorointiohjelma käynnistyy syyslukukauden alussa, ja
juristimentorointiohjelmaan haku on marraskuussa.
Lakimiesliitto järjestää vuosittain jäsenille maksuttomia urakoulutuksia, joiden oppeja voi hyödyntää työelämässä. Alma Talentin järjestämistä koulutuksista
Lakimiesliiton jäsen saa alennusta.
Liitolla on myös oma rekrytointifoorumi, Lakimiesrekrytointi, jonne vain jäsenet pääsevät. Siellä on
vuosittain tarjolla yli 400 työpaikkaa vain liiton jäsenille.

-edut
www.lakimiesliitto.fi/palvelut-ja
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TUNTURINLAKI

GOLF RESORT

LOMA-AIKA

Levi, Tunturinlaki 1 (la–la)

Vierumäki Golf Resort

Vierumäki Loma-aika

Viikko

Pvm

Vuokra/€

Mökit

Vapaat viikot syksy 2018

45

03.11.–10.11.

300

Viikko
46

Pvm
13.11.–16.11.

Päivät Vuokra/€
ti–pe
250

46

10.11.–17.11.

500

47

16.11.–20.11.

pe–ti

390

48

24.11.–01.12.

500

47

20.11.–23.11.

ti–pe

250

48

23.11.–27.11.

pe–ti

390

48

27.11.–30.11.

ti–pe

250

Levi Tunturinlaki 2 (allergiamökki,

49

30.11.–04.12.

pe–ti

390

ei saa viedä lemmikkieläimiä) (la–la)

390

50

07.12.–11.12.

pe–ti

Viikko

Pvm

Vuokra/€

50

11.12.–14.12.

ti–pe

250

47

17.11.–24.11.

500

51

14.12.–18.12.

pe–ti

390

48

24.11.–01.12.

500

51

18.12.–21.12.

ti–pe

250

(allergiahuoneisto, ei saa viedä
lemmikkieläimiä)
Viikko

Pvm

Päivät

Vuokra/€

45

06.11.–09.11.

ti–pe

280

49

30.11.–04.12.

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

PAAVONKANGAS

VUOSSELI
Ruka Vuosseli (allergiamökki,

Vierumäki Paavonkangas

ei saa viedä lemmikkieläimiä) (la–la)
Viikko

Pvm

Vuokra/€

Viikko
46

Pvm
09.11.–13.11.

Päivät
pe–ti

Vuokra/€
480

46

10.11.–17.11.

600

46

13.11.–16.11.

ti–pe

330

47

20.11.–23.11.

ti–pe

330

49

30.11.–04.12.

pe–ti

480

49

04.12.–07.12.

ti–pe

330

50

11.12.–14.12.

ti–pe

330

51

18.12.–21.12.

ti–pe

330

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 ja tiedot kevään 2019 vapaista mökkiviikoista: www.lakimiesliitto.fi > palvelut ja edut > lomamökit
Tiedustelut ja varaukset: Hannele Törni, puh. 09 8561 0315, hannele.torni@lakimiesliitto.fi
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Kysymykset: Pressmen Finland Oy, www.pakkotietaa.fi

Vastaukset
1. Oikea vastaus: a) Ajoi hiilihanko kädessä ulos. Samalla
hänen kerrotaan lausuneen ”että hän, joka oli ollut monen
tuhannen miehen päällikkönä, kaiketi voi tehdä selvän
muutamista kinastelevista peruukkipölkyistä”. Tempauksensa
jälkeen Lichton pelästyi, lähti pikaisesti Tukholmaan ja pyysi
kuningas Kaarle XI:ltä armoa. Turkuun hän ei enää palannut
vaan kuoli Rörstrandin tilallaan Tukholman lähellä tammi
kuussa 1692. Lichton oli vahva mies ja tunnettu kovana
tappelijana. Hän joutui kiivaan ja äkkiväärän luonteensa
vuoksi vaikeuksiin jo vuonna 1654 surmattuaan rykmentin
välskäri Lorentz Greekin. Hän pakeni Ruotsista mutta sai
armahduksen 10 vuotta myöhemmin. Presidentinviran
Lichton sai aatelisarvonsa vuoksi. Lainopillista koulutusta
hänellä ei ollut. Koulutetut lakimiehet toimivat tuolloin
lähinnä alemmissa viroissa, kuten kirjureina ja asiantuntijoina.
2. Oikea vastaus: a) Piti jalkojaan isossa vanerisessa
paperikorissa. Kori suojasi Heiniön reumaattisia jalkoja
kovalta vedolta käräjäsalissa. Heiniö oli tuolloin jo kuusi
kymppinen ukkotuomari. Hän oli edellisiltana soittanut
Viitasaarelta nimismies Vilho Koskimäelle ja määrännyt
tämän olemaan vastassa, kun hän astuisi linjaautosta

käräjäpaikan kohdalla, sillä hän tarvitsi reumatismin vuoksi
tukea kävellessään. Heiniö tarttui kolmekymppistä Koski
mäkeä käsikoukkuun ja niin pariskunta asteli hiljakseen
koivukujaa pitkin käräjätalon pihaan.
3. Oikea vastaus: a) Olevansa väärentäjä. Van Meegereniä
syytettiin kansallisaarteen, hollantilaismestari Johannes
Vermeerin teoksen myymisestä natsijohtaja Hermann
Göringille. Häntä uhkasi pahimmillaan kuolemantuomio.
Teos oli kuitenkin van Meegerenin tekemä väärennös. Aluksi
häntä ei uskottu, sillä useat asiantuntijat kuten van Meege
renin erityisesti inhoama Abraham Bredius väittivät väären
nöksiä aidoiksi Vermeereiksi. Syytteestä kuitenkin luovuttiin,
kun van Meegeren maalasi viimeisen Vermeerväärennöksensä
todistajien ja toimittajien läsnäollessa. Van Meegeren vapau
tettiin alkuvuonna 1946. Hänestä tuli kansallissankari natsien
huijaamisen vuoksi. Göring oli pitänyt väärennöstä yhtenä
kokoelmansa arvokkaimmista teoksista. Mielipidekyselyssä
lokakuussa 1947 van Meegeren oli toiseksi suosituin hollan
tilainen. Van Meegeren oli kuitenkin huijannut myös monia
hollantilaisia ja valtiota, joten hän sai syytteen petoksista ja
useista muista väärennöksistä. Tuomioksi tuli minimi eli vuosi
vankeutta, mutta van Meegeren kuoli sydänkohtaukseen
ennen kuin joutui vankilaan.

a) Piti jalkojaan isossa vanerisessa paperikorissa.
b) Pelasi auskultantin kanssa shakkia rahapanoksesta.
c) Lämmitti käsiään pöydällä makaavan kissan päällä.
d) Lorautteli teemukiinsa pirtua yskänlääkkeeksi.
Valentin Heiniö (1885–1958) piti tammikuussa 1945 talvikäräjiä Konginkankaan käräjäkunnassa. Mitä hän teki
istuntojen aikana istuessaan tuomarinpöydän takana?

2. Viitasaaren tuomiokunnan kihlakunnantuomari Väinö
1. Kreivi Robert Lichton (1631–1692) toimi Turun

3. Mitä hollantilainen taidemaalari Han

a) Ajoi hiilihanko kädessä ulos.
b) Tuomitsi sakkoja typeryydestä.
c) Pakotti juomaan väkiviinaa sammuksiin asti.
d) Hankki väliaikaisen kirkonkirouksen.

a) Olevansa väärentäjä.
b) Olevansa värisokea.
c) Olevansa omien teostensa tekijä.
d) Olevansa Han van Meegeren eli hän itse.

hovioikeuden presidenttinä vuosina 1687-1692. Virkakautensa loppuvaiheessa hän suuttui hovioikeuden
muille jäsenille siitä, että nämä olivat jossain asiassa
vastustaneet häntä. Mitä Lichton teki hovioikeuden
jäsenille?

van Meegeren (1889–1947) yritti – vastoin
Hollannin arvostetuimpia asiantuntijoita
– todistaa itseään vastaan nostetussa
oikeudenkäynnissä Hollannissa heinäjoulukuussa 1945?

Kysymykset

Lakimiesuutisten tietokilpailussa esitetään yllättäviä
ja mieltä piinaavia tietokilpailukysymyksiä.

Oikeuspähkinöitä
purtavaksi

teksti OUTI RINNE | kuva MIIKKA-PETTERI KIMINKI

Anna AlarautalahtiHeurlin, Suomen Lakimiesliiton Satakunnan alueen alueasiamies
Ylioppilasvuonna Turun yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa aloitetut opinnot johtivat valmistumiseen vuonna
2006, sitten töihin muun muassa Työsuojelupiirissä, tilintarkastusyhteisössä, Hätäkeskuslaitoksella ja Satakunnan
sairaanhoitopiirissä. Tänä vuonna Anna Alarautalahti-Heurlin on aloittanut myös Lakimiesliiton Satakunnan alueen
alueasiamiehenä.

Miksi sinusta
tuli lakimies?
Olin lapsena ahkera lukija,
erityisesti pidin dekkareista.
Olettaisin, että lakimiehen työ
tuli haaveeksi sitä kautta. Ura
valinta oli selvä jo alaasteella.
Edelleen ammatinvalinta tuntuu
täysin oikealta.

Miten pidät huolta
omasta työhyvinvoinnistasi?
Työssä pyrin tekemään sen mitä lupaan ja
pitämään kiinni aikatauluista. Vapaaajalla
kolme lasta takaavat sen, että työpäivät
eivät turhaan veny ja itsekin tulee ulkoiltua
ja nukuttua riittävästi. Oman elämän
hallinta ja työkyvyn ylläpitäminen ovat
jokaisen omalla vastuulla. Työhyvinvoinnin
keskeisiä elementtejä ovat myös mielekäs
työnkuva ja oikeudenmukaisen johtamisen
kulttuuri organisaatiossa.

Mikä on mielestäsi alueasiamiehen tärkein tehtävä?
Alueasiamiehen tärkein tehtävä on
ylläpitää alueen lakimiesten verkostoa
sekä toimia alueen yhteyshenkilönä
liittoon päin. Olisi hyvä saada myös
nuoria innostettua mukaan
toimintaan.

Millaista on lakimiehen
työ vuonna 2050?
Uskon, että työelämän ja työ
tehtävien muutokset ovat hitaita.
Työtehtävät muuttuvat varmasti
entistäkin vaativammiksi, mutta
ihmiset haluavat tulevaisuudessakin
toimia ihmisten kanssa.

Kolme asiaa, joita
tarvitset työssäsi
päivittäin?
Osaavaa ja ammattimaista
työyhteisöä, mielellään hyvin
valmisteltua lainsäädäntöä,
totta kai tietotekniikkaa ja
neljänneksi listaan vielä
vuorovaikutustaidot.
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Tarvitsetko vuokralaisen
asuntoosi?

Haluatko myydä asuntosi
kätevästi?

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

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

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

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

Me takaamme vuokranmaksun ja
turvaamme vuokratulosi.

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

p. 010 2327 300, www.vuokraturva.fi
p. 010 2327 400, www.myyntiturva.fi
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