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Viestinnän vaatimus
LAKIMIESLIITON yhteiskunnallisen vaikuttamisen tavoitteet
seuraavalle hallituskaudelle esitellään tämän lehden sivuilla 24–25.
Yksi kahdeksasta kärkitavoitteesta on oikeudenhoidon viestinnän
kehittäminen.
Tavoitetta perustellaan sillä, että merkittävä osa lainsäädäntöön
ja tuomioihin liittyvästä kritiikistä selittyy oikeuskysymysten riittämättömällä viestinnällä. Ymmärrettävyyden lisäämiselle on tarvetta. Sillä
kuten Helsingin käräjäoikeuden mediaryhmään kuuluva Petra Spring
toteaa tämän lehden pääjutussa: on paljon sellaisia juridiikan alueita,
joilla alan terminologia ja arkikieli eivät kohtaa.
Arki- ja ammattikielen kohtaamattomuudesta voi seurata vaatimuksia muuttaa lainsäädäntöä silloinkin, kun pykälät ja seuraamukset ovat
kyllä kunnossa, mutta lainsäädäntö ja sen soveltaminen näyttäytyvät
kansalaisille epäselviltä – jopa epäoikeudenmukaisilta.
Miksei sitten vain kirjoiteta ymmärrettävämpiä lakeja ja tuomioita?
Vastaus ei ole aivan yksinkertainen. Oikeuskieli on tietyn ammattiryhmän erikoisalaa, aivan kuten lääketieteen kieli terveydenhuollon
ammattilaisilla, muistuttaa haastattelussamme virkakielen asiantuntija
Aino Phiel.
Meidän juristien on syytä kehittää kieltämme yleistajuisemmaksi.
Realismia ei kuitenkaan ole, että juridiikan kieli ja siitä seuraavat
oikeudelliset ratkaisut olisivat aina yhtä helppotajuisia kuin mukaansatempaavin dekkari. Tämän kuilun ylittäminen edellyttää halua aktiiviseen viestintään. Juristeilta vaaditaan kykyä selittää monimutkaista
lainsäädäntöä, vaikeita prosesseja ja hankalia päätöksiä.
Viestintähalukkuudessa on tapahtunutkin juridiikan alalla selvää kehitystä aivan parin viime vuoden aikana. Tämä näkyy niin
viestintäosaamisen lisäämisenä eri organisaatioissa kuin vaikkapa
juristien aiempaa selvästi aktiivisempana osallistumisena sosiaalisen median keskusteluihin. Todellinen avain oikeudenhoidon ymmärrettävyyden lisäämiseen ei asu kuitenkaan
somessa tai viestinnän ammattilaisten rekrytoinneissa.
Olennaisinta on juristien halu nähdä yhteiskunnallinen keskustelu osana työtään.
JANNE LAUKKANEN
päätoimittaja
janne.laukkanen@lakimiesliitto.fi
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Tietoa, joka auttaa amma

Juridiikan teokset uudistuneesta verkkokaupastamme shop.almatalent.fi
Raimo Immonen

Jaana Norio-Timonen

YRITYSJÄRJESTELYT

VAKUUTUSSOPIMUSLAIN
PÄÄKOHDAT

Joulukuu 2018, sh. 117 € (jäsenhinta 93,60 €)

Marraskuu 2018, sh. 92 € (jäsenhinta 73,60 €)

KILPAILUOIKEUS JA
JULKISET HANKINNAT 2019

Leila Juanto, Anu Punavaara,
Petri Saukko

Joulukuu 2018, sh. 110 € (jäsenhinta 88 €)

ARVONLISÄVEROTUS JA
MUU KULUTUSVEROTUS
Marraskuu 2018, sh. 113 € (jäsenhinta 90,40 €)

RIKOSOIKEUS JA
OIKEUDENKÄYNTI 2019
Joulukuu 2018, sh. 115 € (jäsenhinta 92 €)

Tutustu ja tilaa kirjat uudistuneesta verkkokaupastamme shop.almatalent.fi
Lakimiesliiton jäsenet saavat 20% alennuksen kaikista Alma Talent Oy:n normaalihintaisista kirjoista

LAKIMIESLIITON KOULUTUS

attilaista menestymään.

Kun haluat pitää huolta osaamisestasi, tervetuloa eturivin paikalle.
YRITYSTALOUTTA
JURISTEILLE -SARJA
30.1.–27.3.
Tunnetko yritystalouden tunnusluvut?
Ymmärrätkö, mitä luvut kertovat
toiminnan kannattavuudesta? Entä
yrityksen vakavaraisuudesta tai
maksuvalmiudesta?
Brunssiseminaareissa käsitellään
yrityksen talouskysymyksiä käytännönläheisesti, ja huomioiden juristin
työn moninaiset vaatimukset.
Kouluttajana VTM Ilari Salmi. Ilarilla
on pitkä kokemus itsenäisenä kouluttajana, kirjoittajana ja konsulttina.
Koko sarjan yhteishinta 1 300 € + alv 24 %.
Yhteishinnasta ei myönnetä muita
alennuksia.

COMPLIANCE 2019, 12.2.
Ajankohtaiset lainsäädännölliset muutokset
ja vuoden painopisteet compliance-asioissa

Seminaari tarjoaa käytännönläheisen
tietopaketin lahjus-, lahjonta- ja
korruptioriskeistä sekä vinkit
parhaiden compliance-käytäntöjen
hyödyntämiseen organisaation
sisäisessä valvonnassa. Tämän vuoden
seminaarissa keskitytään erityisesti
compliance-asioihin liittyviin tutkintoihin.
Asintuntijoina muun muassa Counsel
Mervi Pyökäri (ylempi kuva), Asianajotoimisto Krogerus Oy ja Kihlakunnansyyttäjä Tuire Tamminiemi (alempi
kuva), Helsingin syyttäjänvirasto.
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

Sinä olet siellä.

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

PUHEENVUORO

Toivon uudelta valtuuskunnalta
rakentavan kriittistä otetta työssään.
ASKO NURMI
Lakimiesliiton entinen julkisen sektorin jäsen, hallituksen jäsen, koulutuspoliittisen valiokunnan
puheenjohtaja, talousvaliokunnan jäsen, hallituksen puheenjohtaja ja liiton puheenjohtaja

Valtuuskunnasta ja vähän muustakin
MINUA PYYDETTIIN KIRJOITTAMAAN jokunen
rivi Lakimiesuutisiin jättäessäni liiton luottamustoimet.
Miksei.
Usein kuitenkin tämänkaltaisissa itselaadituissa
muistokirjoituksissa minua vaivaa kirjoittajan ihastuminen omaan uraansa, haikailu menneisiin parempiin
aikoihin tai viimeisen sanan sanominen jo unohtuneisiin kiistoihin. Selittelystä puhumattakaan. Yritetään siis
välttää niitä. Ja kun tulevaisuutta on vaikea ennustaa,
niin jäljelle jäänee nykyisyys.
Tässä hetkessä ja tätä kirjoitettaessa Lakimiesliiton
ehkä keskeisin asia on valtuuskunnan vaalien äänestysinnon romahdus: kolmen vuoden takaisesta yli 30
prosentista alle 20 prosenttiin. Päätelmiä? Syitä voi olla
monia: äänestysinnon laskeminen yleensäkin kaikissa
vaaleissa, (eräiden SAK-laisten ammattiliittojen luoma?)
ammattiliittojen huono maine, liiton ydinviestin hämärtyminen, kärsimättömyys välillisen vaikuttamisen hitauteen, individualismin kasvu, äänestystavan tekninen
muutos.
Yksi kuulemani vaihtoehto äänestysinnon laskulle on
vaalien värittömyys. Viime ajat ovat olleet niin rauhallisia, ettei (Lakimiesliitonkaan) vaaleissa oikein tiedetä,
mistä äänestetään. Ehdokkaatkaan eivät oikein erotu
toisistaan. Ollaan niin sopuisia, värittömiä ja mauttomia.
Ratkaisuna on esitetty erojen korostamista.
Voi olla. Kuitenkin...
Tullessani kauan sitten lakimiesliittolaiseen toimintaan muistan valtuuskunnan kokouksen, jossa erään
ryhmän valtuutetut vaativat kiivaasti toisen ryhmän eli
tuomarien ja esittelijöiden asiasta tietävää edustajaa
kertomaan 44 valtuutetun plus muiden läsnäolijoiden
kuullen, luottamuksella, ne minimiehdot, joilla tuomarit
sopisivat vireillä olevan palkkariitansa oikeusministeriön
kanssa. En puhu mitään selkäänpuukottamisesta, yritys
oli kelvoton, mutta surullisinta tai hupaisinta oli, että

tuo kiista jälkimaininkeineen ei ollut yksityisen ja julkisen sektorin välillä, joka usein jakolinjana liiton sisällä
nähdään, vaan julkisen alan sisänen.
Tästä päästiin yli, ja naarmut arpeutuivat aikanaan.
Edellisten kiistojen kanssa osin päällekkäin ja osin
jälkeen valtuuskunnassa oli kausi, jossa eräs aktiivinen
valtuutettu löysi ja nosti esiin lukuisia epäkohtia Lakimiesliiton toiminnassa yleensä ja hallituksen erityisesti.
Kokoukset keskittyivät suurin osin keskusteluun näistä
teemoista. Koska muut valtuutetut eivät juurikaan
havainneet samoja ongelmia kuin mainittu valtuutettu,
ajautui tilanne siihen, ettei leimautumisen pelossa
hänen järkevillekään ehdotuksille löytynyt kannatusta.
Mutta keskustelua oli. Kannatusta löytyessä äänestyksiäkin.
Jos siis aivan viime vuodet valtuuskunnan kokouksissa on ollut liian sopuisalta vaikuttanut kausi, aina niin
ei välttämättä ole ollut.
Ehkä nykymeno on väritöntä ja mautonta. Ehkä se
aiheuttaa äänestysprosentin laskua.
Niin ei tietysti tarvitse olla. Yhdysvalloissakin on
saatu äänestysaktiivisuus nousuun. Marraskuissa välivaaleissa annettiin 114 miljoonaa ääntä. 31 miljoonaa
enemmän kuin edellisissä.
Liitolla on opiskelijajärjestöjen ohella 28 jäsenyhdistystä. On itsestäänselvyys, etteivät niiden kaikkien
intressit voi olla samoja. On itsestäänselvyys, että tuo
tosiasia tarvitsee nostaa esiin vain kun se on välttämätöntä.
Toivon uudelta valtuuskunnalta aktiivisuutta ja
rakentavan kriittistä otetta työssään. Vastuullisessa
työssään kaikki muistavat, että Lakimiesliitosta ei ole
tarkoitus tehdä museota, mutta ei sitä ole tarkoitettu
kullekin valtuuskunnalle kolmevuotiseksi kokeilulaboratorioksikaan.
Kestävyyttä.

OIKEUS JA KOHTUUS
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Onko sinulla juttuidea Juristikirjeeseen?
Nimitysuutiset ja muut juttuaiheet voit
ilmoittaa Juristikirjeen toimitukselle:
juristikirje@almamedia.fi

Manne Airaksinen:
Käytännönläheinen
opetus voi olla
vetovoimatekijä
yliopistolle.
Haastateltavana työelämäprofessoriksi nimitetty Manne Airaksinen.

Juristikirjeen
luetuimpia 2018:
Vuonna 2018 Juristikirjeen lukijoita kiinnostivat erityisesti
henkilöhaastattelut, kuten Pykälät verissä -sarja, jossa haastatellaan
useamman juristin perheitä.
• Juristin tutkinto yhteinen ponnahduslauta
– Haastattelussa Ristaniemet
• ”Isä vain vastasi kysymyksiini työstään”
– Haastattelussa Ilveskerot
• Juristina on aina pykälän verran edellä ja pärjää työmarkkinoilla
– Haastattelussa Saija Äikäs ja Aurora Idänpään-Heikkilä
• Isän intohimona on osakeyhtiölaki, tytärtä kiehtoo ratkaisujen
löytäminen – Haastattelussa Villat

Tilaa Juristikirje: pro.almatalent.fi

• Älä seiso liiketoiminnan tiellä – Haastattelussa Nelli Vilkko

MAINOS

SYNPUNKTEN

Jag hoppas innerligt att den nya delega
tionen är konstruktivt kritisk i sitt värv.
ASKO NURMI
Tidigare förtroendeuppdrag: medlem i Juristförbundets sektion för den offentliga
sektorn, styrelseledamot, ordförande i förbundets utbildningspolitiska kommitté,
ledamot i ekonomiutskottet, styrelseordförande och förbundsordförande

Om delegationen och lite annat
NÄR JAG BESLÖT att lämna förbundets förtroende
uppdrag blev jag ombedd att skriva några rader i Jurist
nytt.
Så varför inte?
Det finns vissa saker i den här typen av självför
fattade återblickar som jag inte är särskilt förtjust i:
upphöjande av den egna karriären, refererande till
gamla goda tider och sägande av det sista ordet i
redan glömda tvister. För att inte tala om bortförkla
ringar. Jag försöker alltså undvika allt detta. Eftersom
framtiden är ett oskrivet blad återstår nutiden.
I skrivande stund är det avtagande intresset för
att rösta i delegationsvalet en central fråga för Jurist
förbundet. Från att ha legat på över 30 procent för
tre år sedan har valdeltagandet sjunkit till under 20
procent. Slutsats? Orsakerna är många: den allmänna
nedgången i valiver, fackförbundens dåliga rykte (vållat
av vissa FFCförbund?), grumlingen av Juristförbundets
kärnbudskap, trögheten hos de indirekta påverknings
möjligheterna, ökad individualism, det förändrade röst
ningssättet...
En möjlig orsak till det minskade intresset är valens
färglöshet. Den senaste tiden har varit så lugn och
händelselös att man inte (ens inom Juristförbundet)
riktigt förstår vad valet gäller. Skillnaden mellan de
eniga, färglösa och konturlösa kandidaterna är alltför
ringa. Någon har föreslagit accentuering och betoning
av olikheterna. Kanske det. Men…
När jag för x antal år sedan gick med i Juristförbun
dets verksamhet deltog jag i ett delegationsmöte vid
vilket delegaterna i en grupp bestämt krävde att en
delegat med kännedom om en annan grupps, nämligen
domarnas och föredragandens, angelägenheter inför
44 delegater och andra närvarade i förtroende skulle
yppa de minimivillkor som gällde för lösande av en

lönetvist mellan domarna och justitieministeriet.
Jag talar inte om ett angrepp bakifrån (försöket miss
lyckades), utan om det dråpliga i att tvisten och dess
konsekvenser inte gällde ett mellanhavande mellan den
privata och offentliga sektorn utan en tvist inom den
senare. Divergerande uppfattningar mellan den privata
och den offentliga sektorn delar ofta åsikterna inom
Juristförbundet.
Nåja, allt löste sig till slut och tiden läkte såren.
Delvis samtidigt och delvis senare fann och fram
förde en mycket aktiv delegat flera missförhållanden
i Juristförbundets verksamhet i allmänhet och i styrel
sens verksamhet i synnerhet. Mötena dominerades
i stor utsträckning av detta tema. Av rädsla för att bli
stämplade undvek många delegater som hade en
annan syn på problemen än den aktuella delegaten
att stöda ens de vettigaste förslagen.
Men visst diskuterade man. Och visst röstade man.
Delegationens senaste år har präglats av sämja, men
så har det minsann inte alltid varit. Måhända är dagens
färg och konturlöshet orsaken till hela samhällets
blygsamma röstningsiver.
Men det behöver inte vara så. Se bara på USA!
I mellanvalet i november avgavs hela 114 miljoner
röster, vilket är 31 miljoner fler än gången innan.
Juristförbundet har 28 medlemsförbund utöver
studentförbunden. Det säger sig självt att alla inte
har samma intressen, men divergensen behöver inte
betonas i tid och otid.
Jag hoppas innerligt att den nya delegationen är
aktiv och konstruktivt kritisk i sitt värv. Alla som känner
ansvar inser att Juristförbundet varken får bli ett muse
alt organ eller ett treårigt experimentlaboratorium för
varje ny delegation.
Kämpa!

RÄTT OCH SKÄL
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teksti JUSSI-PEKKA AUKIA | kuvitus MARKUS ANTERO

Velvollisuus
viestiä
KOSKA TUOMIOISTA UUTISOIDAAN JA NIISTÄ KESKUSTELLAAN
JULKISUUDESSA AIKAISEMPAA ENEMMÄN, JURIDIIKKAA
ON AVATTAVA SUURELLE YLEISÖLLE. OIKEUDELLISEN
PÄÄTÖKSENTEON USKOTTAVUUS EI SYNNY VAIN SISÄLLÖSTÄ,
VAAN MYÖS YMMÄRRETTÄVYYDESTÄ.

P

etra Spring kuuluu ryhmään Helsingin käräjäoikeuden tuomareita, joiden vastuualueena on
normaalitöiden lisäksi
media ja mediavaikuttaminen. Tämän
vuoden alussa perustettu ryhmä oli
ensimmäinen lajissaan Suomessa. Sen
jälkeen vastaava toiminta on käynnistynyt myös Turussa, Oulussa ja Rovaniemellä hovioikeudessa.
Spring selventää häntä lähestyville
toimittajille tuomioihin liittyvää juridiikkaa ja tulkkaa päätöksissä käytettyjä
ilmaisuja, mutta ei ota mitenkään kantaa itse tuomioihin ja niiden oikeudellisuuteen. Hän jatkaa mediavastuutuomarina myös tulevan tehtävänsä ohessa
– hänet nimitettiin vuoden 2019 alussa
alkavaksi kaksivuotiskaudeksi Helsingin käräjäoikeuden hallintojohtajaksi.

– Yleensä toimittaja haluaa varmistaa
ymmärtäneensä oikein jonkin juridisen
seikan – esimerkiksi miten tutkintavankeus eroaa normaalista vankeudesta.
Kohujuttujen yhteydessä halutaan tietää rangaistusasteikosta ja -käytännöstä,
jotta tuomio osattaisiin laittaa kontekstiinsa, Spring kuvaa työtään.
– Meitä haastatellaan tuomioistuintyön asiantuntijana esimerkiksi tuomioiden juridiikasta tai jonkin ilmiön
yleisyydestä. Järjestämme toimittajille myös tilaisuuksia, joissa jaamme
tietoa tuomioistuintyöstä. Tavoitteenamme on, että liikkeellä olisi enemmän oikeata tietoa näistä asioista.
Oikean tiedon lisääminen julkiseen
keskusteluun on entistä tärkeämpää,
koska uutistoiminta on nopeutunut
ja uutisten tuottajia on sosiaalisen
median takia koko ajan enemmän.

Vääränä liikkeelle lähtenyttä tietoa on
vaikea korjata jälkikäteen.
– Olemme havahtuneet tuomioistuimissa siihen, että pelkkä tuomion
antaminen ei enää riitä. Meidän pitää
toimia julkisuudessa oikeudenkäytön
asiantuntijana ja oikoa virheellistä tietoa mielellään jo etukäteen ja jossakin
määrin osallistua myös julkiseen keskusteluun.

Ymmärrettävyydellä
samalle viivalle
Mediakeskustelussa pinnalle nousevat
väärinkäsitykset voivat esimerkiksi liittyä törkeän tekomuodon tunnusmerkistöön, josta oikeusistuin ei voi poiketa, sillä se on usein kirjoitettuna
lakiin tyhjentävällä tavalla. Normaalijärjellä ajatellen teko voi olla törkeä,
mutta ei siis välttämättä täytä juridi-
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sessa mielessä törkeän teon tunnus
merkistöä.
– On paljon tällaisia alueita, kuten
seksuaalirikokset, joissa arkikielen ja
lakikielen terminologiat eivät kohtaa.
Väärinkäsitysten riskiä lisää seksuaali
rikoksissa vielä se, että päätösten taus
toista ei voi uhrin suojelemiseksi antaa
juuri tietoja.
Säädöksissä on muutenkin käytetty
ilmaisuja, joista selvästi näkee, että
lainsäätäjä ei ole ajatellut, miten ne
avautuvat tavalliselle ihmiselle.
– Väärinkäsityksiin perustuvaan
julkisuuteen verrattuna on ihan eri
asia, jos kaiken tulkkauksen ja popu
larisoinnin jälkeen ollaan edelleenkin
sitä mieltä, että tuomio ei ole hyvä. Sil
loin kaikki ovat samalla viivalla tiedon
suhteen ja päästään todelliseen yhteis
kunnalliseen keskusteluun siitä, olisiko
lainsäädäntöä syytä muuttaa.
Entisaikoina tuomarinpelko piti hal
lintoalamaiset nöyrinä. Enää luottamus
oikeusjärjestelmään ja tuomioistuimiin
ei ole samalla tavalla itsestään selvää.
Spring ei usko tuomarien piilottautu
van vaikean kielensä taakse, vaan he
ovat olleet vaiti perinteisesti ja ajatel
leet puhuvansa tuomioiden kautta.
– Eikä tuomioiden ymmärtämi
sessä ole kyse vain kielestä, vaan siitä
että oikeusjärjestelmä on monimut
kainen. Tuomioistuimien tuomareiksi
tulevilta edellytetään vuosien opintoja
ja pitkää työkokemusta. Ei kaikkea voi
kaan tajuta vain otsikoita lukemalla.

Abstraktia, vanhahtavaa,
ketjutettua
Oikeuskielen ongelmana on virk
keiden, lauseiden, sanojen ja asioi
den runsaus, josta lukijan on vaikea
hahmottaa, mikä siinä on olennaista
ja mikä ei. Tärkeää on myös se, mitä
lakeihin ei kirjata.
– Oikeuskieli on tietyn ammatti
ryhmän erikoiskieli, jota ulkopuo
lisen on vaikea ymmärtää – aivan
samalla tavalla kuin sairauskertomus
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On paljon alueita,
joissa arkikielen
ja lakikielen
terminologiat
eivät kohtaa.

ten kieli voi olla vaikeaa juristille. Ja
samalla tavalla kuin sairauskertomus,
ei myöskään tuomio ole kielenkäytöl
tään suunnattu sen saavalle maalli
kolle, sanoo Kotimaisten kielten kes
kuksen virkakielen asiantuntija Aino
Piehl.
Oikeuskielessä ymmärtämistä hait
taavat tuntemattomat termit ja raskas
virkerakenne. Se näyttää olevan yleis
maailmallinen ongelma, sillä lakikieltä
moititaan vaikeaselkoiseksi lähes joka

maassa. Vaikuttaisiko siihen oikeus
istuinten universaali seremoniallisuus
ja pyrkimys täsmällisyyteen ja tark
kuuteen?
Erikoistermeissä maallikoille on vai
keaa niiden abstraktius, kuten termissä
”saanto”, jonka merkitykseen sisältyy
monta tuttua konkreettista asiaa. Myös
vanhahtavat fraasit, kuten ”jättää sil
lensä”, ovat monelle merkitykseltään
epäselviä. Laeissa on myös tutkitusti
enemmän virkkeitä, lauseita ja sanoja
kuin yleiskielessä. Lisäksi asioita ketju
tetaan toisiinsa normaalikieltä useam
min ja, sekä, tai ja taikkasanoilla,
joiden avulla syntyneistä pitkistä luet
teloista voi olla vaikea hahmottaa niin
lauserakennetta kuin ydinasiaakin.
– Vaikka kaiken informaation niput
tamisesta jättivirkkeiksi luovuttiin jo
vuosikymmeniä sitten, virkkeet ovat
edelleen pitempiä kuin mihin eijuris
tit ovat tottuneet. Sivulauseitten tilalle
ovat tulleet määritteiden ketjut, jotka
katkaisevat ajatuksen kulun ja tekevät
tekstistä raskaslukuista.

Voimistuva
ajatus on, että
viranomaisten
viestinnän
ymmärrettävyys on
kansalaisoikeus.
Oikeusistuimissa
ollaan tässä muita
jäljessä.

Selkeys on kansalaisoikeus
Aiemmin virastoissa ei kirjoitettu
päätöksiä niiden saajia ajatellen vaan
ylemmille oikeus- ja valitusasteille.
Onneksi ajattelu, jonka mukaan viranomaisten viestinnän ymmärrettävyys
on kansalaisoikeus, on voimistumassa.
Oikeusistuimissa ollaan tässä muita
jäljessä.
Ymmärrettävyyttä haittaa olennaisesti oikeusistuinten tapa rakentaa
tekstejä.
– Useimmat viranomaiset kertovat
nykyisin päätöksensä heti asiakirjan
alussa, mutta oikeuden pitkissä päätöksissä ratkaisu esitetään edelleenkin
viimeiseksi. Päätöksissä referoidaan
asianosaisten kertomuksia ja jutun
aikaisempia käsittelyvaiheita niin,
että samat asiat voivat toistua moneen
kertaan. Maallikon on vaikea päätellä,
mitkä mainituista lukuisista seikoista
ovat päätöksen kannalta olennaisia ja
vaikuttavat asian ratkaisemiseen.
Takana lienee ajatus, että näytetään
kaiken asianosaisten kertoman tulleen
otetuksi huomioon.
– Edes perusteluista eivät ratkaisun
syyt aina aukea maallikolle. Niissä
vain toistetaan jälleen tosiseikat, joi-

den perusteella päätös on tehty ja joihin viitataan kokonaisuutena esimerkiksi ilmauksilla ”näin ollen” ja ”siten”.
Avainasiat eivät edelleenkään erotu
tosiasioiden viidakosta. Tavallisessa
kielenkäytössä asioiden keskinäisiä
suhteita selittäviä kausaali-ilmaisuja,
kuten ”koska” tai ”tämän vuoksi” ei
myöskään käytetä.

Se mitä ei sanota
Tunnettu ruotsalaistutkija BrittLouise Gunnarsson testasi jo vuonna
1980 säädösten ymmärrettävyyteen
vaikuttavia tekijöitä. Koehenkilöinä
hänellä oli oikeustieteen opiskelijoita,
ammattiyhdistysaktiiveja ja maallikoita. Näillä hän luetti Ruotsin silloin
uutta yhteistoimintamenettelyä koskevaa lakia ja sen selkeytettyä versiota,
joka oli hyväksytetty lain tekijöillä.
– Juristiopiskelijat selviytyivät
tekstin ymmärtämistä mitanneessa
kokeessa parhaiten, mutta lauserakenteeltaan ja sanastoltaan muokattu
versio ei olennaisesti auttanut kahta

muuta ryhmää. Gunnarsson tuli siihen
tulokseen, että ymmärtämisessä keskeistä olikin se, mitä laissa ei sanottu.
Vaikka sitä ei ehkä tehdä tietoisesti,
lait ja oikeuden päätökset kirjoitetaan
toisille asiantuntijoille, jotka tuntevat
oikeusjärjestelmän, lainsäädännön,
tuomioistuinten prosessit ja tekstikäytänteet.
– Maallikoilta puuttuu tieto tekstissä sanomatta jääneistä asioista, joita
ilman lakiteksti ei hahmotu ymmärrettäväksi kokonaisuudeksi. On hyvä,
että tuomioistuimet panostavat jo viestintäänsä ja että tuomioistuimiin tulee
mediatuomareita. Kansalaisten luottamusta oikeusjärjestelmää kohtaan
lisäisi kuitenkin vielä enemmän, jos
itse päätöksistä tehtäisiin ymmärrettävämpiä moniammatillisen yhteistyön avulla, esimerkiksi palkkaamalla
omia kielenhuoltajia.
Lisää esimerkkejä ja ohjeita löydät
Kotimaisten kielten keskuksen ”Säädöskielen ohjeita” -verkkosivuilla.

Uhri sakon
uhalla oikeuteen
KÄRÄJÄTUOMARI Petra Spring muistuttaa, että lakikieli
ja tuomioiden kieli ovat vain osa oikeusistuinten viestintää.
Paljon on vielä parannettavaa esimerkiksi tavassa, jolla
oikeusistuimet käyvät kirjeenvaihtoa asianosallisten kanssa.
Rikosasioissa asianomistaja eli uhri haastetaan sakon
ja pakkotoimien uhalla henkilökohtaisesti oikeuteen, kun
syyttäjä haluaa kuulla häntä.
– Näissä asiakirjoissa käytetty kieli osoittaa, että kirjeen
saajan näkökulmaa ei ole alkuunkaan ajateltu. Saajaa teititellään isolla T:llä ja kirjeessä käytetään muutenkin tavalliselle ihmiselle käsittämättömiä ilmauksia. Pienessäkin
riita-asiassa, jos esimerkiksi jokin lasku riitautetaan, asianomainen saa kolmesivuisen haasteen, joka on täynnä pelkkää lakikieltä ja sisältää sanasta sanaan pitkiä pätkiä oikeudenkäyntikaaresta. Juristikin joutuisi tällaista dokumenttia
tavaamaan, ellei hän tekisi päivittäin töitä näiden asioiden
kanssa, Spring huomauttaa.

Lakimiesuutiset 8/2018 |

13

Liian moni ihminen kärsii velkaongelmista. Ylivelkaantumisen ehkäisemiseksi tarvitaan
nykyistä tehokkaampia keinoja. [...] Pyrimme ehdotuksella tukemaan vastuullisten
luottomarkkinoiden toimintaa ja auttamaan ihmisiä välttämään velkakierrettä.
Oikeusministeri Antti Häkkänen | 15.11.2018 hallituksen esityksestä korkokaton
laajentamisesta kuluttajaluottoihin

Tuula Linna Lakimiesliiton
puheenjohtajaksi
Lakimiesliiton valtuuskunta
valitsi syyskokouksessaan
liiton uudeksi puheenjohtajaksi
professori Tuula Linnan.
Linna työskentelee prosessioikeuden professorina Helsingin
yliopistossa. Aiemmin hän on
toiminut muun muassa professorina Lapin yliopistossa ja lainsäädäntöneuvoksena oikeusministeriössä. Tuula Linna on
ensimmäinen nainen Lakimiesliiton puheenjohtajana. Toimikausi on kolmivuotinen.
Varapuheenjohtajaksi valittiin korkeimman oikeuden oikeusneuvos Mika Ilveskero. Hänet tunnetaan myös pitkästä
urastaan yhtiö- ja maksukyvyttömyysoikeuteen erikoistuneena
asianajajana. Ilveskero on toiminut aiemmin Suomen Asianajajaliiton puheenjohtajana.
Valtuuskunta teki henkilövalintoja myös Lakimiesliiton
hallituksen osalta. Liiton hallituksen puheenjohtajana jatkaa
toisen kaksivuotiskauden 2019–2020 apulaispoliisipäällikkö
Antero Rytkölä (varajäsen kihlakunnanvouti Marika
Valjakka). Erovuoroisista hallituksen jäsenistä uudelleen
valittiin kaksivuotiskaudelle asianajaja Antti Sorjonen (asianajaja Petri Impola) ja kassanjohtaja Katriina Vierula (asianajaja Liisa Maskonen). Uutena jäsenenä hallitukseen valittiin
ylitarkastaja Maija Salmi (asianajaja Jesse Viljanen).
Hallituksen vanhoina jäseninä ja heidän varajäseninään
jatkavat: tutkijatohtori Martti Häkkänen (tekijänoikeusneuvos
Viveca Still), vanhempi oikeuskanslerinsihteeri Pekka Liesivuori (tulosalueen johtaja Ulla Vainikka), vakuutusoikeustuomari Anna Pitkänen (hallinto-oikeustuomari Taina
Hakkarainen) ja käräjätuomari Paula Virrankoski (käräjätuomari Minna Hällström).
Lisäksi hallitukseen kuuluu yksi opiskelijaedustaja, jonka
hallitus nimittää joulukuun kokouksessaan.
Lue Tuula Linnan ja Mika Ilveskeron yhteishaastattelu
verkkolehdestä lakimiesuutiset.fi
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Käräjäoikeusverkosto supistuu
vuoden 2019 alussa
Käräjäoikeuksien rakenneuudistus tulee
voimaan ensi vuoden alussa. Uudistuksen
jälkeen käräjäoikeuksia on 20.
Käräjäoikeudet sijaitsevat vuoden 2019
alusta lähtien Espoossa, Helsingissä,
Hämeenlinnassa, Joensuussa, Jyväskylässä,
Kajaanissa, Kouvolassa, Kuopiossa, Lahdessa,
Lappeenrannassa, Maarianhaminassa,
Mikkelissä, Oulussa, Porissa, Rovaniemellä,
Seinäjoella, Tampereella, Turussa, Vaasassa
ja Vantaalla.
Käräjäoikeuksien toimipaikkoja on jatkossa 36 paikkakunnalla – hallinnollisten
kanslioiden lisäksi eri paikkakunnilla on
erillisiä kanslioita ja istuntopaikkoja.
Käräjäoikeusverkoston muuttuminen
vaikuttaa myös hovioikeuspiireihin ja siihen,
miltä hovioikeudelta haetaan muutosta
käräjäoikeuden ratkaisuun.
Myös tiettyihin käräjäoikeuksiin käsiteltäväksi keskitettyjen asiaryhmien tuomiopiirijakoon tulee muutoksia. Tämä koskee
merioikeus-, ryhmäkanne-, ulosottovalitus-,
yrityssaneeraus- ja sotilasoikeudenkäyntiasioita. Lisäksi syyskuusta 2019 alkaen summaaristen riita-asioiden käsittely keskitetään
yhdeksään käräjäoikeuteen.

P O L I I S I PÄ Ä L L I K KÖ

75

Lakimiesliiton jäsenmäärä
on jo yli 16 000. Tämä
on noin 75 prosenttia
suomalaisista juristeista.

Tilastojen kertomaa

LAKIMIESKALENTERI

2019

Suomen Lakimiesliiton julkaisema
Lakimieskalenteri on maksuton
jäsenmaksunsa maksaneille.

Lakimiesliitto on
postittanut kalenterin
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 €

Yhteiskunnassa tilastoidaan todella monenlaisia asioita. Vaikka tilastoihin suhtaudutaan monesti varsin skeptisesti, ei niiden tärkeyttä
voine liikaa korostaa. Ne ovat usein merkittävien päätösten pohjana.
Niistä myös nähdään, miten tehdyt päätökset ja toimenpiteet ovat
vaikuttaneet.
Tilastot kertovat myös pitkän aikavälin muutoksista. Ne luovat
ikään kuin pohjaa vaikkapa taloudellisten vaikutusten seurannalle.
Miten lama on eri tavoin vaikuttanut 1990-luvulla tai viime vuosikymmenen lopulta lähtien.

Kahdeksan henkilöä
kymmenestä käyttää
toisinaan kännykkää ajaessaan
ja joka kuudes usein.
On myös asioita, joissa luotettavia tilastoja on lähes mahdoton
saada aikaiseksi. Yksi tällainen kokonaisuus ovat varmaan erilaiset
työttömyyteen ja työllistymiseen liittyvät asiat. Kaikki oikeasti työttömät eivät edes hae työtä. Osa tekee pimeää työtä.
Poliisinkin toimintaa tilastoidaan monella tavalla. Niidenkin
kohdalla pitää selvittää taustoja ennen johtopäätösten tekemistä.
Esimerkkinä on vaikkapa poliisin määräämien rikesakkojen määrä
ajon aikana tapahtuneesta kännykän käytöstä: 8 800 vuonna 2011,
5 900 vuonna 2014 ja 8 000 kappaletta vuonna 2016.
Näistä ei ilmene millään muotoa tällaisten rikkeiden kokonaismäärä. Sen tajuaa jo pienenkin kävelylenkin aikana ohiajavia autoja
katsellessaan. Tilastoissa on nimittäin kyse muutamien viikkojen
tehostetusta valvonnasta, jonka määrä vaihtelee.
Luotettavampi tieto on se, että Liikenneturvan selvityksen
mukaan kahdeksan henkilöä kymmenestä käyttää toisinaan kännykkää ajaessaan ja joka kuudes usein. Tämä on todella huolestuttava
asia liikenneturvallisuuden kannalta. Kyse ei ole edes pelkästä puhumisesta, vaan usein myös viestien selaamisesta.
Mikä saisi autoilijat järkiinsä? Itse olen joskus esittänyt, että tässä
pitäisi käyttää rikoksentekovälineen takavarikoimisen mahdollisuutta.
Luulenpa, että kahdessa viikossa tilanne paranisi.
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554

Tilastokeskuksen mukaan maaliskuun 2017 alusta vuoden loppuun
mennessä 554 samaa sukupuolta olevaa paria solmi avioliiton. Pareista
181 oli miesparia ja 373 naisparia. Maaliskuun alusta 2017 voimaan
tulleen avioliittolain muutoksen myötä samaa sukupuolta olevat parit
solmivat avioliiton eikä parisuhteita enää rekisteröidä.

Oikeustoimittajat
30 vuotta

Lainsäädännön keinoin
kiinni terroristiseen
verkkosisältöön
Euroopan komissio esittää lainsäädäntöä, jolla torjuttaisiin
terroristisen verkkosisällön leviämistä internetissä. Komission
ehdotus sisältää velvoitteita internetpalveluiden tarjoajille ja
jäsenmaille.
Komissio ehdottaa, että toimivaltainen viranomainen
(esimerkiksi poliisi) voisi määrätä internetpalvelun tarjoajan
poistamaan terroristisen verkkosisällön. Palveluntarjoajan
tulisi poistaa terroristinen sisältö tunnin kuluessa tai estää
siihen pääsy ja ilmoittaa tästä viranomaiselle.
Asetusehdotus koskee vain terroristista verkkosisältöä,
joten esimerkiksi vihapuhe on rajattu sen ulkopuolelle.
Ehdotus velvoittaa internetpalvelun tarjoajat suojaamaan
aktiivisesti palvelunsa terroristisen sisällön levittämistä vastaan.
Tähän asti internetpalvelun tarjoajat ovat vastanneet viran
omaisten pyyntöihin puuttumalla terroristiseen sisältöön
vapaaehtoisuuden pohjalta.
Komission mukaan vapaaehtoisuuteen perustuvat toimen
piteet eivät ole olleet riittäviä. Kaikki palveluntarjoajat eivät
esimerkiksi ole osallistuneet toimintaan.
Valtioneuvosto antoi marraskuussa eduskunnalle kirjelmän
komission asetusehdotuksesta.
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Syksyllä 30 vuotta täyttänyt Oikeus
toimittajat ry tutki jäsenistönsä kokemuksia
ja mielipiteitä julkisuuslaista.
Suurin osa (86 %) kyselyyn vastanneista
oli sitä mieltä, että julkisuuslaki pitäisi laa
jentaa myös valtion, kuntien tai muiden jul
kisyhteisöjen enemmistöomisteisiin osa
keyhtiöihin, jolloin kuka tahansa saisi
pyydettäessä tiedon viranomaisen julki
sia asiakirjoja vastaavista yhtiön asiakirjoista.
Lisäksi lähes kaikki kyselyyn vastanneista
(94 %) oli sitä mieltä, että viranomaisissa
ei aina ymmärretä julkisuuslakia tai tiedetä
oman aineiston julkisuudesta, mikä vuoksi
tietoja salataan varmuuden vuoksi.
Oikeustoimittajat myönsi 30vuotis
juhlassaan vuosittaisen Valokeilapalkinnon
asianajaja Kaarle Gummerukselle. Palkinto
jaetaan julkisuusmyönteisestä asenteesta
ja julkisuuden edistämisestä. Gummerus on
viime vuosina ollut puolustusasianajajana
monissa julkisuutta saaneissa oikeuden
käynnissä, kuten Turun puukotusjutussa.
Oikeustoimittajien mukaan Gummeruksen
suhtautuminen median toiveisiin on ollut
asiallista ja rakentavaa, ja hän on yrittänyt
olla toimittajien käytettävissä mahdollisim
man hyvin.
OIkeustoimittajat julkaisi 30vuotisjuh
lansa kunniaksi myös Etusivun rikokset
nimisen kirjan, jossa parikymmentä rikos
toimittajaa kertoo uransa mielenkiintoisista
jutuista: miten jutut ovat synty
neet ja mitä tekeminen on vaa
tinut. Kirjassa käsitellään tun
nettuja rikosuutisia esimerkiksi
Anneli Auerista ja Jari Aarniosta.
Etusivun rikokset –
Näin kovat uutiset syntyivät:
Oikeustoimittajat 30 vuotta
(CrimeTime)

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

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

Jäsenmaksu
2019
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.

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

Jaana Meklin
työelämäasioiden
päällikkö
0400 741 686
Kirsi Venäläinen
neuvottelupäällikkö,
julkinen sektori
09 8561 0328
050 587 3528
Moa Fanta
perhevapaa
1.11.2018 alkaen –
Minna Rahja
lakimies/yksityisen
sektorin työsuhdeneuvonta
09 8561 0338
041 458 0035
Petteri Kivelä
lakimies/julkisen
sektorin työ- ja
virkasuhdeneuvonta
09 8561 0345
041 458 0038

Tuija Parviainen
assistentti
09 8561 0321
041 458 0039

Janne Laukkanen
johtaja
040 588 1925

OPISKELIJAT
Veli-Matti Tikkanen
opiskelija-asiamies
0400 325 654

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

SUOMEN LAKIMIESLIITTO –
FINLANDS JURISTFÖRBUND ry
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Lakimiesuutiset.fi
tuo sisällön lähemmäs

En miettinyt, keitä henkilöt olivat, vaan katsoin vain
kokemusta, osaamista ja hakemustekstiä. Jäljellä oli
vain ihminen, joka osasi jotain, ei maija tai matti.
Oikeusministeriön viestintäjohtaja Kati Pärnänen |
10.10.2018 om:n anonyymin rekrytoinnin kokeilusta

Neljännesmiljoona
euroa rahoitusta
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

Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen Oikeuskulttuurin päivässä
9. marraskuuta jaettiin yhdistyksen hallinnoimista rahas
toista palkintoja ja apurahoja yhteensä runsaat 101 000
euroa. Vastaava luku vuotta aiemmin oli 111 000 euroa.
Olga ja Kaarle Oskari Laitisen säätiö jakoi elokuussa 2018
runsaat 148 000 euroa. Yhteensä palkintoja ja apurahoja
jaettiin tänä vuonna siis kaikkiaan lähes 250 000 euroa.
Yhdessä Laitisen säätiön kanssa Suomalainen Lakimies
yhdistys on yhdistys ja säätiökentän suurin oikeustieteen
rahoittaja.
Vuoden 2017 väittelijän palkinto myönnettiin oikeustie
teen tohtori Jaakko Salmiselle velvoiteoikeuden väitös
kirjatutkimuksesta ”From National Product Liability to Trans
national Production Liability: Conceptualizing the Relation
ship of Law and Global Supply Chains” (Turun yliopisto).
Kaikkien rahoituksen saajien nimet löytyvät osoitteesta
www.lakimiesyhdistys.fi

Kiitos kyselyihin
osallistuneille!

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

Lakimiesliitto.fi / Lakimiesuutiset.fi

Lakimiesliitto on kerännyt kuluvan syksyn aikana lukija
ja jäsenkyselyillä palautetta sekä Lakimiesuutisetlehdestä
että lakimiesuutiset.fistä. Kiitos saamistamme mielipiteistä
ja ideoista! Saamamme palautteen avulla uudistamme Laki
miesuutisia tulevan talven aikana.
Kyselyjen yhteydessä olleet arvonnat on suoritettu ja
palkinnot toimitettu voittajille.
Palautetta lehdestä ja verkkosaitista voi antaa edelleen:
lakimiesuutiset@lakimiesliitto.fi

VA RV I A L A

Jukka Varviala

Unta ja arkea
Vihdoinkin! Jo kuukausi ovat yöt menneet ilman oikeusunia. Tulihan
niitä nähtyäkin seitsemän vuotta eläkeläisenä. Ei ihme, että sodan
käyneet miehet kävivät sotia unissaan vielä vuosikymmenet rauhan
tultua.
Oikeusunissani joku ahneuden piru kuihki korvaani, että jutun
päätteeksi on vielä oikeudelle jätettävä lasku. Se olikin niin olen
nainen unien osa, että heräsin painajaiseen. Siksi muistankin unien
lopun: jätin laskun, mutta kas, enhän ole edes lupalakimies. En ole
ennakkoperintärekisterissä, en arvonlisäverojen rekisterissä, en mis
sään. Hyvä, että vielä edes väestörekisterissä!

Tieto tuo tuskaa asianajajille
ja lääkäreille. Sekä asiakkaille
että potilaille.
Juristi osakeyhtiön hallituksessa -puheenvuorosarjassa esitelmöinyt Kalle Soikkanen.

Juristi hallituksessa
Lakimieliiton Juristi osakeyhtiön hallituksessa
puheenvuorosarja herätti mielenkiintoa
marraskuussa.
– Pelkkä juridiikan hyväkään osaaminen
ei riitä, vaan on oltava laajaalaisempi, sanoo
sarjassa esitelmöinyt Kalle Soikkanen
(osakas, Stanton Chase International).
Kyvykkääksi hallituksen jäseneksi tullaan
Soikkasen mukaan hankkimalla koulutusta
ja kokemusta.
– Erityisesti tarvitaan käytännön koke
musta liiketoimintavastuusta, uusista
liiketoimintamalleista ja kansainvälisestä
liiketoiminnasta, tarkentaa Soikkanen.
Lokajoulukuussa järjestetyssä maksutto
massa koulutuspaketissa puhuivat myös alan
huippuammattilaiset Manne Airaksinen
(osakas, Roschier), Kirsi Komi (juristi ja
hallitusammattilainen) ja Kaisa Olkkonen
(toimitusjohtaja, SSH Communications
Security).

En ole nähnyt koskaan unia suurista oikeudenkäynneistä. Mitä ne
lienevätkin. Enhän sellaisiksi kuvailtuja asioita kaiketi hoitanutkaan.
Siksi en ole kertonut eri haastattelutilanteissa jutuistani. Ehkäpä ne
eivät olisi kiinnostaneetkaan ketään. Kukaan ei ole saanut täytettä
kirjansa teksteihin. On ollut helppo säilyttää asianajajan vaitiolovel
vollisuus.
Saamani yliopistoopetuksen ja isäni neuvojen perusteella olin
asianajajana yleisjuristi. Kuten yleislääkäri. Tai tarkemmin määritellen
terveyskeskuslääkäri. Kuin vanhan ajan kunnanlääkäri. Tunsin asiak
kaani melko perin pohjin, usein myös hänen perhetaustansa ja
sukunsa. Jos oli monimutkaisempi tai tietoni tasolle oudompi juttu,
osasin ohjata erityisasiantuntijan puoleen. Kohtuuhintaiseksi tietä
mälleni.
Yleensä asiakkaatkin olivat ennen helpompia ja ongelmansa yksin
kertaisempia, oli vieläpä tavallisia arkipäivän riitoja. Kaikki ne katosivat
jo kustannuspelon vuoksi. Nykymenoon verrattuna rikoksentekijätkin
olivat ”rehellisempiä”.
Asiakkaat ja jutut sekä potilaat vaivoineen olivat kuin vanhoja
kuplavolkkareita. Jakoavaimella ja ruuvimeisselillä pärjäsi kuvaannol
lisesti. Tieto tuo tuskaa asianajajille ja lääkäreille. Sekä asiakkaille
että potilaille. Enää en hirviä kurkistaakaan autoni konepellin alle
saati, että sinne olisi tarvis mennä piuhojen ja namiskuukkeleiden
keskelle rukkaset kädessä.
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Millaista sääntelyä tarvitaan, kun ympäristöoikeuden sääntelykohde on jatkuvassa
murrostilassa ja sääntelykohdetta määrittävät yhteiskunnalliset päämäärät osin ristiriitaisia?
Tähän mennessä paras löytämäni vastaus löytyy sopeutuvan sääntelyn teoriasta.
Kestävän sääntelyn apulaisprofessori Niko Soininen |
6.11.2018 Helsingin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan verkkosivuilla

LIITTO PALVELEE

eLakimies

#Enterprise2018
tapahtumassa puitiin
tekoälyn mahdollisuuksia
Lakimiesliitto oli mukana järjestämässä seitsemättä valtakunnallista #Enterprise2018 tapahtumaa Tampereella 13.11. yhdessä
Tampereen Teknillisen Seuran, Tekniikan akateemiset TEK:n ja
Suomen Ekonomien kanssa. Futuristi ja startup -yrittäjä Perttu
Pölönen (kuvassa) kertoi, kuinka tulevaisuus yllättää ne, jotka
eivät luo omaa tulevaisuuttaan.

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

UUSI JÄSENKORTTI VALMISTUNUT
en
1234 Jaana Jäs

Lakimiesliiton jäsenkortti vuosille 2019–2020
on postitettu jäsenille ja opiskelijoille.
Mikäli et ole saanut korttia vuoden loppuun mennessä tai nimesi on
muuttunut, ota yhteyttä jäsenrekisteriin, puh: 09 8561 0321
tai jasenrekisteri@lakimiesliitto.fi.
Lisää tietoa jäseneduista saat Lakimiesliitosta
ja nettisivuiltamme osoitteessa

www.lakimiesliitto.fi

Lakimiesliiton jäsenyys kannattaa
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M AT T I N O R R I

Sivistys ja laki
Yleisessä kielenkäytössä oppineita usein kutsutaan sivistyneiksi.
Oppi ei kuitenkaan ole sivistyksen tae. Teknillisen korkeakoulun
professori tuli jakamaan tenttimerkintöjä: ”Tänään annan merkinnän
1,5 metrille ylioppilaita.” Ylioppilasjono tiivistyi.
Sellaisia professoreita oli lainopillisessakin tiedekunnassa: ”Minä
olen kova poika!” ja hylkäsi 44:stä tenttijästä 40. Toivon, ettei sellaisia
ole oikeustieteellisissä tiedekunnissa.
Yksilön sivistys on huomaavaista suhtautumista, toisen edun
huomion ottamista. Sillä on sopimusoikeudessa suuri merkitys,
sitä kutsutaan lojaliteettiperiaatteeksi. Kun ostaja ei nouda ostamaansa hevosta, myyjä on velvollinen sitä ruokkimaan ja hoitamaan
(lukija huomaa, että ratsastan).

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

Yhteisöllinen sivistys on
huolenpitoa muista,
erityisesti apua tarvitsevista,
sairaista ja vanhuksista.
Yhteisöllinen sivistys on huolenpitoa muista, erityisesti apua
tarvitsevista, sairaista ja vanhuksista. Lain alalla esimerkki toisen
huomioon ottamisesta on talonomistajan velvollisuus hiekoittaa
jalkakäytävä liukastumisen ehkäisemiseksi.
Kun olen matkustanut ulkomailla ja ammatissa joutunut paikkoihin, joihin muutoin ei menisi, olen päätynyt siihen, että yhteisöllinen
huolenpito on sivistystason ulkoisesti havaittava mittari. Sivistymättömissä (= barbaari, alikehittyneissä, kehitys-; lukija valitkoon mieleisensä termin) maissa porraskäytäviä ei siivota, katuja ei korjata,
puistot ovat rääseikköjä. Vain yksityisalueista pidetään huolta.
Siitä olen päätellyt: noissa maissa ei ole syytä odottaa sopimusneuvotteluissa lojaliteettia.
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Vuodesta 2021 lähtien
kaikki Suomen pelastajat
peruskoulutetaan
Pelastusopistolla
Kuopiossa.
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Kirjeäänestys
mahdolliseksi
ulkomailla

SUOMEN LAKIMIEHET
NYT SÄHKÖISESSÄ
MATRIKKELISSA
LÖYDÄ JA LÖYDY!

Ulkomailla asuvat ja tilapäisesti oleskelevat ääni
oikeutetut voivat jatkossa äänestää kirjeitse kaikissa
yleisissä vaaleissa. Laki vaalilain muuttamisesta tuli
voimaan 1.11.2018. Lakia sovelletaan ensimmäisen
kerran vuoden 2019 eduskuntavaaleissa.
Oikeus äänestää kirjeitse tulee ulkosuomalai
sille äänioikeutetuille ja niille koti
maassa vakituisesti asuville ääni
oikeutetuille, jotka ovat ulkomailla
koko sen ajan, kun Suomessa voi
äänestää eli ennakkoäänestys
ajan ja vaalipäivän.
Myös mahdollisuus äänestää
nykyiseen tapaan ennakkoon
asetuksella säädetyissä ulkomaan
edustustoissa säilyy jatkossa.

Virven tilalle
laajakaistainen
viestintäpalvelu

oikeuS ja kohtuuS
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Yhteiskunnan turvallisuudesta vastaavien viranomaisten
Virveradioverkon tilalle suunnitellaan laajakaistaista
viestintäpalvelua.
Hallitus esitti marraskuussa sähköisen viestinnän
palveluista annetun lain ja julkisen hallinnon turvalli
suusverkkotoiminnasta annetun lain muuttamista.
Esityksen mukaan mukaan lait tulisivat voimaan
mahdollisimman pian vuoden 2019 alkupuolella,
minkä jälkeen Suomen Erillisverkot oy kilpailuttaisi
verkkooperaattorin laajakaistaiselle viranomaisten
viestintäpalvelulle.

HALILA

HEIKKI HALILA,
heikki.halila@helsinki.fi

Helsingin monumentti
keskustan rakennukset
ERÄÄSSÄ PÄIVÄLLISPÖYDÄSSÄ keskus
teltiin kuluneena syksynä yliopistojen ahdingosta.
Muuan liikeelämän edustaja ihmetteli, miksei
Helsingin yliopisto ole luopunut päärakennukses
taan talouttaan tasapainottaakseen. 50 vuotta
sitten puhuttiinkin yliopiston siirtämisestä Viikkiin,
mutta päärakennuksesta ei sentään aiottu luo
pua. Monessa Euroopan maassa on siirretty yli
opistoja keskustaalueita kauemmaksi tilakulujen
säästämiseksi. Syrjässä on kuitenkin hankalampi
toimia kuin keskellä.
Eikö meilläkin voitaisi panna tasetta töihin,
mistä pääministeri Juha Sipilä muutama vuosi
sitten puhui? Tässä jää miettimään, mitä tuokin
slogan tarkoittaa. Köyhänä aikana hankittua
omaisuutta myydään, jotta voidaan jakaa yhä
enemmän ilmaista rahaa muun muassa asumis
tukeen, joka on omiaan pitämään yllä korkeaa
vuokratasoa.
Suomen Pankin pääjohtaja Risto Ryti,
maanviljelijän poika, tyynnytteli aikanaan
mielialoja kiinteistöjen pakkohuutokauppojen
tuomasta tuskasta sillä, että joku näissäkin
taloissa kuitenkin asuu, uusi tai vanhan omis
taja. Ei se ihan näin ole, ei ollut silloin eikä
nytkään. Ei ole samantekevää, kuka raken
nuksen omistaa ja mitä siinä tehdään.
Valtiovallan statukseen kuuluvat rakennukset
edustavilla paikoilla. Valtio on luopunut monista
monumentaalikeskustan arvokiinteistöistä, joille
ei ole tullut arvoistaan käyttöä. Tullihallituksen
rakennus Erottajan kulmalla on myyty, samoin
Rajavartiolaitoksen aikaisemmin yleisesikuntana
palvellut rakennus Korkeavuorenkadulla. Työtuo
mioistuimena viimeksi toiminut Marmoripalatsi
on tyhjillään. Tuon esiin oikeusneuvos ErkkiJuhani Taipaleen idean: sen voisi ostaa Suomen
Kulttuurirahasto.
Vanhojen rakennusten modernisoiminen ja
pitäminen alkuperäisessä käytössä voi olla han

kalaa ja kallista. Rakennuksilla voi kuitenkin olla
symboliarvo, joka on taloudellista arvoa paljon
merkittävämpi. Omaa luokkaansa on suurten
muistojen paikka, Helsingin Senaatintori. Tuomio
kirkon kahden puolen Valtioneuvoston linna ja
Helsingin yliopisto – ylin hallitusvalta ja sivistys –
katsovat toisiaan silmiensä tasalta, toivottavasti
jatkossakin.

Kiintoisa muutos
Helsingin ydinkeskustassa
on Esplanadin
muuttuminen asianajotoimistojen kaduksi.
Se, mistä on luovuttu, on menetetty. Suomi
100 vuoden juhlallisuuksissa oli sivussa Heimolan
talo, jossa Suomen itsenäisyys on julistettu. Pai
kalla on ruma liikerakennus.
Yksityisetkin toimijat ovat olleet luopumassa
arvokiinteistöistään. Forumin kortteli on myyty
amerikkalaisille. Eteläranta 10:n työnantajapa
latsin kahdeksannessa kerroksessa on poistettu
saneerauksen yhteydessä lukuisista uutiskuvista
tutut STK:n arvokkaat kokous ja neuvottelutilat.
Kiintoisa muutos Helsingin ydinkeskustassa
on Esplanadin muuttuminen asianajotoimistojen
kaduksi. Muutos on ollut nopea. Esplanadi on
vetänyt magneetin lailla suuria asianajotoimis
toja. Viime vuosina sinne ovat siirtyneet – eivät
toki kaukaa – muun muassa Hannes Snellman,
Castrén & Snellman ja Borenius. Tuntumassa on
lukuisia muita Roschierista alkaen. Alueen asian
ajotoimistoissa työskentelee lähes tuhat laki
miestä.
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Lakimiesliitto:
oikeus kuuluu kaikille
Lakimiesliitto aikoo nostaa vaalivuonna näkyvästi esille suomalaisen oikeudenhoidon haasteet. Vaikuttamistyön tähtäimessä ei ole yksin eduskuntavaalit, vaan
laajempi yhteiskunnallinen keskustelu oikeusvaltion merkityksestä. ”Oikeus kuuluu
kaikille” on myös Lakimiesliiton 75-vuotisjuhlavuoden teema.

Y

hteiskunnassa on selvästi
tilausta keskustelulle siitä,
mitä oikeusvaltio tarkoittaa. Tätä keskustelua ei synnytä vain oikeusvaltion ilmeinen kriisi
eräissä EU-valtioissa, vaan myös kotimainen keskustelu oikeuden saatavuudesta, toteaa Lakimiesliiton toiminnanjohtaja Jore Tilander.
Hän toteaa Lakimiesliiton tehneen
perusteellista työtä määritellessään
oikeuspoliittisia tavoitteita lähivuosille.
– Oikeuspolitiikan lisäksi toimin-

tamme ytimessä ovat myös juristien
työelämään ja koulutukseen liittyvät
kysymykset. Vaadimme muun muassa
perhevapaauudistuksen toteuttamista
ja uudenlaista ajattelua koulutuksen
resursointiin, Tilander sanoo.
– Juristikoulutus ei saa olla halpaa
massakoulutusta, vaan ammatillisten vaatimusten lisääntyessä koulutukseen on välttämätöntä laittaa myös
lisää euroja.
Lainsäädännön kehittämisessä Lakimiesliiton painopiste on oikeuden saa-

tavuudessa.
– Ongelmat eivät koske vain erityisen
haavoittuvassa asemassa olevia, vaan
esimerkiksi oikeusapuun ja oikeusturvavakuutuksiin liittyvät ongelmat
estävät keskituloisiakin puolustamasta
oikeuksiaan, Tilander toteaa.
Vuonna 2019 Lakimiesliitto täyttää
75 vuotta.
– ”Oikeus kuuluu kaikille” on liiton
juhlavuoden 2019 teema. Toivomme
sen puhuttelevan niin jäsenistöämme
kuin yhteiskunnallisia päättäjiä.

Lakimiesliiton tavoitteet vaalikaudelle 2019–2023
Tuomioistuinviraston
toiminta jouhevasti käyntiin
Lakimiesliiton pitkäaikainen tavoite
riippumattoman tuomioistuinviraston
perustamisesta on käymässä toteen.
Jotta virasto voisi toimia parhaalla mahdollisella tavalla, tulee sen toiminnalle
turvata heti alussa riittävät toimintaedellytykset.
Oikeudenhoitoon lisää euroja
– ja ne tehokkaaseen käyttöön
Oikeusvaltio maksaa – ja sen tuleekin
maksaa. Suomi laahaa panostusten
suhteen selkeästi jäljessä lähimmistä
verrokkimaista, kuten Ruotsista. Vain
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alle 1 % koko valtion budjetista käytetään oikeudenhoitoon, vaikka se on
kaikilla mittapuilla valtion ydintehtäviä. Pelkkä lisärahoitus ei tietenkään
riitä. Olennaista on se, miten rahoja
käytetään. Tässä toivomme kuultavan
laajasti juridiikan ammattilaisia.
Jokaiselle turvattava
mahdollisuus oikeudelliseen apuun
Maksuttoman julkisen oikeusavun
kohdistuessa vain vähävaraisiin keskituloiset jäävät oikeusturvan väliinputoajiksi. Tähän kauan tiedostettuun
puutteeseen tulee vihdoin tarttua.
Lisäksi julkisen oikeusavun rinnalla

tulee kehittää yksityisen oikeusavun
saatavuutta.
Oikeusturvavakuutusten
tarjottava aitoa turvaa
Oikeudenkäynti tulee usein kalliiksi,
eikä 1980-luvun tasolle jämähtäneet
oikeusturvavakuutusten korvaustasot
kata enää oikeusprosessien kuluja.
Onkin käynnistettävä yhteiskunnallinen keskustelu siitä, miten voimme
turvata kansalaisten yhdenvertaiset
mahdollisuudet puolustaa oikeuksiaan ilman henkilökohtaisen vararikon
pelkoa.

Seksuaalirikoksia koskeva
lainsäädäntö uudistettava
Viime vuosina seksuaalirikokset ovat
puhuttaneet paljon, ja lainsäädännön
tasolla asiaan onkin monelta osin
puututtu. Seurauksena on sirpaleinen
ja vaikeasti tulkittava rikoslain 20 luku
lukuisine rikosnimikkeineen. Jotta
seksuaalirikoksia koskeva lainsäädän
tömme olisi ajantasainen, ymmärret
tävä ja oikeustajunmukainen, tulee
käynnistää koko rikoslain luvun koko
naisuudistus.
Oikeudenhoidosta
viestittävä ymmärrettävästi
Merkittävä osa lainsäädäntöön ja tuo
mioihin liittyvästä kritiikistä selittyy
oikeuskysymysten riittämättömällä vies

tinnällä. Tähän kaivataan lisäpanostusta
ja uudenlaista ajattelutapaa viestin
nän merkityksestä. Esimerkiksi tuomio
istuinten ns. mediatuomarijärjestelmän
vakiinnuttaminen ja laajentaminen sekä
muu oikeudenhoidon toimijoiden vies
tinnän kehittäminen ovat keinoja lisätä
tietoisuutta oikeusjärjestämästä ja kas
vattaa sen nauttimaa luottamusta.
Tarvitsemme
perhevapaauudistuksen
Tarvitsemme Suomeen perhevapaa
uudistusta. Äitien ja isien nykyistä tasai
semmin jakautuvat perhevapaat tuki
sivat molempien sukupuolten ura ja
palkkakehitystä. Järjestelmän on tuet
tava vapaiden nykyistä tasaisempaa
jakautumista.

Lisäpanostuksia koulutukseen
Oikeustieteelliset tutkinnot ovat
halvimpia korkeakoulututkintojamme.
Tämä selittyy muun muassa kirja
tenteillä ja massaluennoilla. Oikeus
tieteellisessä koulutuksessa on
korostettava määrän sijasta laatua
ja työelämän tarpeisiin valmenta
via menetelmiä. Lisäksi yhteiskunnan
on kehitettävä mahdollisuuksia jatku
vaan oppimiseen työuran aikana, esi
merkiksi kaikille työikäisille tarjottavan
Osaamistilimallin avulla.

liitto.fi/
Lue lisää: lakimies lle
iki
ka
luu
uu
sk
eu
oik
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Urapalvelut
Lakimiesliiton mentorointiohjelmat
jatkuvat vuonna 2019
Lakimiesliitto järjestää vuonan 2019 neljä mentorointiohjelmaa, joista kaksi on suunnattu juristeille ja kaksi
opiskelijoille. Mentorointiohjelmat koostuu kuukausittaisista 1,5–2 tuntia kestävistä paritapaamisista oman
mentorointiparin kanssa sekä kolmesta yhteistapaamisesta. Ohjelma antaa osallistujille mahdollisuuden
tavoitteelliseen itsensä kehittämiseen kokeneemman sparraajan avustuksella. Mentorointi kehittää itsetuntemusta
ja ammattitaitoa, sen avulla saa urasuunnitelmiin selkeyttä ja lisää rohkeutta tavoitella juuri itselleen tärkeitä
asioita. Opiskelijamentorointiohjelmiin voivat hakea kaikki Lakimiesliiton opiskelijajäsenet ja juristiohjelmaan
juristijäsenet.
Seuraavien ohjelmien aikataulut ovat:
Opiskelija 19–20 (kevät)
•
•
•
•

Hakuaika mentoroitavaksi 4.–24.2.2019
Kick-off 26.3.2019
Puoliväli 12.9.2019
Päätös 18.3.2020

Juristi 19–20 (kesä)
•
•
•
•

Hakuaika mentoroitavaksi 1.–25.8.2019
Kick-off 25.9.2019
Puoliväli 3.3.2020
Päätös 8.9.2020

Mentoriksi Lakimiesliiton mentorointiohjelmaan
Juristimentorointiohjelmaan voi hakea mentoriksi jo pidempään työelämässä olleet, kokeneet juristit. Tarkkaa
kokemusvaatimusta ohjelmaan ei ole, mutta tyypillisesti yli 8 vuotta työelämässä toimineet ovat osallistuneet
mentoreina juristiohjelmaan ja alle 8 vuotta työelämässä olleet opiskelijaohjelmaan. Mentorille ohjelma tarjoaa
mahdollisuuden nuoremman juristin urakehityksen tukemiseen, omien esimiestaitojen kehittämiseen ja hyviin
uraan liittyviin keskusteluihin.

Verkko
lakimiesliitto.fi/mentorointi

Perhevapaaverkostossa 27.2.2019 vaalikeskustelu
Perhevapaaverkoston vuoden ensimmäisessä tapahtumassa keskustellaan eduskuntavaaliehdokkaiden kanssa
perhepoliittisista asioista. Minkälainen perhevapaauudistus Suomella on edessä tulevalla hallituskaudella?
Miten ehdokkaat kehittäisivät varhaiskasvatusta, miten työ- ja perhe-elämän yhteensovittaminen helpottuisi
ja mitä muita teemoja ehdokkaat pitävät tärkeinä.
Tilaisuuteen mahtuu 20 vanhempaa lapsen kanssa.

Verkko
lakimiesliitto.fi/tapahtumat

26 | Lakimiesuutiset 8/2018

E
MAKSUTON LIITON JÄSENILLTTA
A JO YLI 10 VUO
LAADUKASTA URAKOULUTUST

CV ja Linkedin-profiili kuntoon
CV-coach auttaa sinua kertomaan parhaalla mahdollisella tavalla
omista kyvyistä ja osaamisestasi oli kysymys sitten pitkän työuran
tuoman kokemuksen tiivistämisestä, hakemuksesta ensimmäiseen
työpaikkaan tai vaikka LinkedIn -profiilin parantamisesta.
Rekrytointialan ammattilaisten hioman CV:n avulla parannat omia
mahdollisuuksiasi työnhaussa huomattavasti.
Ajan coachille voit varata täältä:

Verkko
urapalvelut.fi/lakimiesliitto

ETSITKÖ

lakimiestä,
oikeustieteen
opiskelijaa tai
toimistolle jatkajaa
Lakimiesrekrytointi on Suomen
Lakimiesliiton maksuton työnvälityspalvelu.

Löydä piilevä potentiaalisi webinaareista

Ota yhteyttä
lakimiesrekrytointi@lakimiesliitto.fi

Lakimiesliitto tarjoaa jäsenilleen ilmaisia lippuja uravalmentaja
UP Partnersin webinaareihin. Kirjaudu palveluun ja katso webinaareja.

LakimiesRekrytointi

Verkko
urapalvelut.fi/lakimiesliitto

Katso tulevan vuoden urakoulutukset
Tulevan vuoden urakoulutukset päivittyvät osoitteeseen
www.lakimiesliitto.fi/tapahtumat. Luvassa tulevana vuotena
on muun muassa:
• 16.1. Urakoulutus: VideoCV-valmennus
• 26.2. Vaikuta minuutissa -hissipuhevalmennus
• 4.4. Urakoulutus: Vastuullisuus ja kestävä kehitys juristin työssä

Verkko
lakimiesliitto.fi/tapahtumat

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.

Lakimiesuutiset 8/2018 |

27

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

Olennaista on antaa kuva, että itse
asiassa ei ole mitään uutisen arvoista.
SUSANNA REINBOTH, susanna.reinboth@hs.fi

Asiasta vai asian vierestä
”NÄIN EI VOI JATKUA. Onko tarkoituksena estää
minua tekemästä työtäni?”
Näin kyseli ohjaaja Aku Louhimies lokakuussa
Facebook-päivityksessään. Hänen ohjaustyönsä BBC:n
historiallisessa sarjassa oli juuri mennyt jäihin, koska
ohjaajan epäasiallisesta käytöksestä uutisoinut Ylen
toimittaja Sara Rigatelli oli ollut yhteydessä brittiyhtiöön. Louhimiehen mukaan Rigatelli oli ”asiansa
tueksi” toimittanut BBC:lle Ylen maaliskuisesta jutusta
ainakin englanninkielisen tiivistelmän, jossa ”hänen
alkuperäisen juttunsa huomiota herättävimmät asiavirheet kertautuivat”.
Yhteydenoton seurauksena BBC päätti ottaa aikalisän selvittääkseen, mistä on kyse.
Mutta mistä Louhimiehen päivityksessä oli kyse?
Siinä oli kyse klassisesta spinnauksesta, huomion
siirtämisestä muualle. Näin se tehdään:
Askel 1: Siirrä huomio omasta toiminnasta jonkun
muun toimintaan.
Jos ketään muuta ei kehtaa syyttää, epäselvyydet
paljastunut toimittaja on loistava vaihtoehto. Kyseenalaista siis toimittajan motiivit. Toimittaja on selvästi
omalla asiallaan. Ei haittaa, vaikkei toimittajan epäpuhtaille motiiveille löytyisi mitään järjellistä syytä. Kaikenlaista voi vihjailla, ja jos mikään muu ei auta, voi antaa
ymmärtää toimittajan nyt vain olevan niin kertakaikkisen ikävä ihminen, että hän nauttii viattomaan kohdistuvasta ajojahdista. Olennaista on antaa kuva, että itse
asiassa ei ole mitään uutisen arvoista.
Louhimies tuntui pitävän erityisen järkyttävänä
sitä, että Rigatelli oli yhteydessä BBC:hen ollessaan
opintovapaalla Yhdysvalloissa. Tämä argumentti
näytti resonoivan hyvin hänen kannattajakunnassaan ja riitti todisteeksi toimittajan henkilökohtaisista motiiveista. Eihän tietenkään ole mahdollista,
että journalismi olisi niin iso osa toimittajan identiteettiä, ettei se valahdakaan toimituksen kura-

matolle, kun ulko-ovi sulkeutuu työpäivän päätteeksi.
Askel 2: Vihjaile massiivisista asiavirheistä uutisoinnissa, mutta vältä yksilöimästä niitä.
Louhimies kirjoittaa postauksessaan, että Ylen maaliskuisessa julkaisussa olisi ollut ”minua, perhettäni ja
läheisiäni vahingoittavia virheellisiä ja halventavia väitteitä”. Nämä väitteet ovat hänen mukaansa alkaneet
elää omaa elämäänsä ja muuttuneet faktoiksi.
Hän ei kuitenkaan kerro, mitä virheet olivat ja mikä
on asian oikea laita.
Taktiikka oli sama maaliskuussa, kun hän kirjoitti
pitkän Facebook-päivityksen tuoreeltaan, samana
päivänä, kun Yle paljasti hänen työmenetelmiinsä kohdistuvan kritiikin. Silloin Louhimies aloitti päivityksensä
näin: ”Tuntuu järkyttävältä, että niin moni ihminen,
jonka kanssa olen tehnyt yhteistyötä, on kokenut
sen niin loukkaavana.” Hän suri sitä, ettei hänelle ole
aiemmin huomautettu asiasta. (Näyttelijä Matleena
Kuusniemi tosin sanoi Louhimiehelle päin naamaa
A-studiossa, että tälle on useita kertoja sanottu
asiasta, mutta tämä ei ole kuunnellut.)
Askel 3: Heittele omia arvailujasi totena. Etenkin
hardcore-kannattajat uskovat väitteesi ilman mitään
todisteita. He tuskin hylkäävät sinua, vaikka väitteesi
osoittautuisivat virheellisiksi.
Virheelliseksi osoittautui esimerkiksi Louhimiehen
väite siitä, että Rigatelli olisi toimittanut BBC:lle englanninkielisen tiivistelmän maaliskuisesta jutusta. Helsingin
Sanomien toimittaja Taika Dahlbom pyysi ja sai nähtäväkseen Rigatellin ja BBC:n välisen sähköpostikirjeenvaihdon. Siihen ei sisältynyt tiivistelmää.
Tähän päättyi lyhyt oppimäärä spinnauksesta.
Tämän omaksumisesta on hyötyä myös kaikille
median kuluttajille. Kiinnitä siis huomiota siihen, miten
epäselvyyksistä epäilty vastaa syytöksiin. Jos hän siirtää keskustelun muuhun kuin itse asiaan, kannattaa
olla tarkkana.
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teksti PÄIVI MAANIITTY | kuvat ISTOCK

Uusi työaikalaki
lähentyy käytäntöä
Syyskuussa eduskunnalle annettu työaikalakiesitys
ottaa huomioon asiantuntijatyön ajasta ja paikasta
riippumattoman luonteen. Laki antaa vapautta
mutta tuo myös vastuuta huolehtia itse niin työstä
kuin siitä palautumisesta.

A

sianajotoimisto Viilo, Vainio & Schönin tilat Helsingin Topeliuksenkadulla
on sisustettu intialaismatoilla, värikkäillä tauluilla sekä punaisella samettisohvalla ja -nojatuoleilla.
Sateisena aamuna toimistossa soi
radio, tulostin suoltaa papereita ja jostakin kantautuvat jo puhelinkeskustelun äänet.
Viilo, Vainio & Schön on saanut
Lakimiesliiton Reilu työnantaja -leiman, jonka mukaan töölöläisessä toimistossa nähdään vaivaa työntekijöiden jaksamisen ja työhyvinvoinnin
eteen.
Täällä työskentelee viisi juristia,
joista yksi on auskultoimassa, ja yksi
toimistosihteeri. Toimiston erikoisosaamiseen kuuluu muun muassa työoikeus.
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Joustotyö tuo liikkumavaraa
Asianajaja Esa Schön on yksi eduskunnan käsittelyyn syyskuussa menneen uuden työaikalain valmistelutyöryhmässä mukana olleista.
Lakiehdotuksessa on kiinnitetty huomiota asiantuntijatyön osalta ennen
kaikkea työajan joustavuuden parantamiseen.
Schönin mukaan uusi esitys työaikalaiksi on hyvä.
– Se ottaa huomioon, miten työelämä on muuttunut etenkin asiantuntijatyön osalta. Kun työvälineet ja
-menetelmät ovat kehittyneet, työ ei
ole enää samalla tavalla aikaan ja paikkaan sidottua kuin ennen. Asiantuntijatehtävissä olemme siirtyneet globaaliin työyhteisöön, jossa työ on hyvin
pitkälti myös kellonajoista riippumatonta. Uusi lakiehdotus ottaa parem-

min huomioon näitä työaikasääntelyyn liittyviä erityistarpeita, hän toteaa.
Työaikalakiehdotuksessa puhutaan
joustotyöstä, jonka käyttöönotosta
työnantaja ja työntekijä voivat sopia
yhteisellä sopimuksella.
Joustotyössä työnantaja määrittelee
työtehtävät, tavoitteet ja kokonaisaikataulun, mutta tekemisen paikka ja aika
ovat suureksi osaksi työntekijän itse
päätettävissä. Järjestely antaa vapautta
mutta tuo myös vastuuta työntekijälle.
Schönin mukaan joustotyön tulo ei
juurikaan muuttaisi käytäntöä, se vain
tekisi siitä laillista.
– Meillä työntekijät ovat saaneet
tähänkin asti pitkälti itse päättää, milloin tekevät työnsä. Keskellä päivää voi
käydä vaikka kuntosalilla, mutta sitten työpäivä tietenkin venyy toisesta
päästä. Myös etätöitä voi tehdä, jos
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siitä ilmoittaa etukäteen. Tiettyjen raamien sisällä on annettu melko vapaat
kädet.

Hyvinvointi
näkyy ulospäin
Työaikapankkia Viilo, Vainio & Schönillä ei ole, mutta tarpeen mukaan sellaisen käyttöönottoa voidaan harkita.
Työsuhteen ehdot halutaan pitää kilpailukykyisinä.
Palveluyrityksessä työntekijöiden
hyvinvointi ja viihtyvyys näkyvät myös
asiakkaille päin.
– Erityisiä haasteita meillä ei ole
ollut työssä jaksamisen suhteen. Oman
kokemukseni kautta tiedän, että joustavuus on keskeinen elementti jaksamisessa. Tämä edellyttää tietysti myös
riittäviä resursseja, jotta työajat eivät
koko ajan pitene.
– Täysin vapautettu työaikakin johtaisi ongelmiin, kuten Japanissa on
nähty. On myös työnantajan etu, että
työntekijöillä on vapaa-aikaa, Schön
toteaa.

Kunnassa
kellokortin mukaan
Vantaan kaupungilla työskentelykulttuuri on erilainen. Noin 10 600 hengen
organisaatio koostuu monen eri alan
tekijöistä, ja asiantuntijatyötä tekeviä
on tuhansia – opettajista ja lääkäreistä
lakimiehiin.
Kaupungin henkilöstöjohtaja KirsiMarja Lievonen ei osaa vielä ottaa
kantaa uuden työaikalain mahdollisiin vaikutuksiin organisaatiossa,
mutta arvelee niiden jäävän vähäisiksi.
– Noudatamme toimistotehtävissä
kunta-alan työehtosopimusta, jossa
työaika on liukuva kello 7–18, ja tiettyyn aikaan päivästä pitää olla työpaikalla, jos ei ole etätöissä. Kellokortilla
saa olla enintään kuusi tuntia miinusta
tai 20 tuntia plussaa. Jos tunnit eivät
pysy rajoissa, esimiehen pitää pystyä
priorisoimaan tehtäviä, puuttumaan
tilanteeseen ja katsomaan, missä mennään pieleen: ovatko esimerkiksi työn
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tekemisen tavat oikeat ja osaaminen
riittävällä tasolla.
Lievosen mukaan työaika ei ole
kunta-alalla samalla tavalla haaste kuin
yksityisellä sektorilla, sillä kohtuullisuuteen on totuttu. Joustotyömalli toisi
mukanaan kulttuurimuutoksen, joka
vaatisi erilaista itsensä johtamista ja
hyvin selkeitä mittareita omalle työlle.
– Näen, että monissa organisaatioissa on se ongelma, että töitä teetetään liikaa. Meillä kulttuuri on toisenlainen ja työaikaa kunnioitetaan.

Työmatkat eivät
edelleenkään työaikaa
Työaikapankkia Vantaan kaupungilla
ei ole käytössä, eikä Lievonen näe sille
tarvetta asiantuntijatyössä, jota itsekin tekee.
– Menemme samoilla pelisäännöillä
koko organisaatiossa. Työaikapankkia ei ole pohdittu, eikä asiantuntijatyö tulisi ensimmäisenä mieleeni, jos
sellaista alettaisiin harkita. Enemmän
tarvetta olisi esimerkiksi katujen kunnossapito- tai puistotöissä, joissa työtehtävät vaihtelevat paljon vuodenaikojen mukaan, hän toteaa.
Lakimiesliiton toiminnanjohtaja
Jore Tilander ei näe joustotyömallissa ainoastaan hyviä puolia. Hän
kokee puutteena, että vastuu työajan
seurannasta siirtyy suurelta osin työntekijälle itselleen.
– Pelkään sen johtavan siihen, että
työpäivistä tulee pidempiä kuin ennen.
Mutta teoriassa joustotyö antaa mahdollisuuden työaikajoustoihin ihan eri
tavalla kuin nykyään – jos haluaa katsoa
asiaa positiivisesti, hän sanoo.
Työaikapankkia Tilander pitää yleisesti hyvänä kaikessa asiantuntijatyössä. Uusi lakiehdotus toisi mahdollisuuden siihen myös niille aloille,
joilla ei ole työehtosopimusta.
– Se yhdenvertaistaa työn tekemisen muotoja.
Kritisoitavaa Tilander löytää myös
siitä, ettei työmatkoja ja matkustamisaikaa ole uudessa ehdotuksessa

”NYKYINEN
TYÖAIKALAKI ON
TEHTY SAVUPIIPPUTEOLLISUUSSUOMEEN.”

Lakiesityksen
keskeiset muutokset
asiantuntijatyössä
Joustotyöaika
Joustotyöaika on tarkoitettu käytettäväksi erityisesti tietotyössä ja muussa
sellaisessa työssä, jonka tekemistä ei ole
sidottu aikaan tai paikkaan. Joustotyöajassa työntekijä saa päättää vähintään
puolet oman työaikansa sijoittelusta ja
työntekopaikasta. Tarkoituksena on, että
työnantaja määrittelee vain työtehtävät
ja tekemisen tavoitteet.
Joustotyöaika vaatii kirjallisen sopimuksen, jossa sen ehdot määritellään
tarkemmin.

Työaikapankki
Työaikapankilla tarkoitetaan mahdollisuutta säästää ja yhdistää toisiinsa
työaikaa, ansaittuja vapaita tai vapaaajaksi muutettuja rahamääräisiä etuuksia.
Monissa työehtosopimuksissa on
jo määräyksiä työaikapankeista. Lakiin
perustuva työaikapankki olisi vaihtoehtoinen niissä tilanteissa, joissa työnantajaa
sitovassa työehtosopimuksessa on
työaikapankkimääräyksiä.
Työaikapankkiin voi vuoden aikana
kerryttää enintään 180 työtuntia.

Säännöllinen työaika
ja liukumat
katsottu osaksi työaikaa. Paljon työn
vuoksi matkustavien tilanteeseen se ei
siten tuo parannusta.
Ihmiset tekevät töitä pitkiä aikoja
junassa ja lentokoneessa, ja yhtäkkiä
se ei olekaan työaikaa. Lentokentillä
tai koneessa istuminen ei ole palautumisaikaa, josta pitää myös huolehtia.

Maailma jatkaa
muuttumistaan
Voimassa oleva työaikalaki on vuodelta 1996. Uusi ehdotus on tarkoitettu

tulemaan voimaan vuoden 2020 alussa.
Väliin mahtuu reilut 20 vuotta. Siinä
ajassa työn murros ja digitaalisuuden
lisääntyminen ovat muuttaneet merkittävässä määrin arkea ja toimintatapoja.
Uutta lakia siis tarvitaan.
– Nykyinen työaikalaki on tehty
savupiipputeollisuus-Suomeen. Se ei
ole enää ajantasainen. Mutta työ muuttuu edelleen, ja esimerkiksi yksinyrittäjyys lisääntyy. Uskon, että uusiin lakimuutoksiin tulee tarvetta hyvinkin
pian, Tilander toteaa.

Työnantajalla ja työntekijällä on mahdollisuus sopia 10 tunnin työpäivän
tekemisestä säännöllisenä työaikana.
Viikoittainen säännöllinen työaika ei saa
kuitenkaan ylittää 48 tuntia ja säännöllisen työajan tulisi tasoittua enintään 40
tuntiin enintään neljän kuukauden aikana.
Liukuma-aika pidentyy kolmesta
neljään tuntiin. Liukuman sijoittumisesta
on mahdollista sopia myös niin, että
työpäivän jakaa kahteen osaan siten,
että kiinteän osan ja myöhemmän työn
välillä on keskeytys. Säännöksen on
tarkoitus helpottaa työn ja perhevelvollisuuksien yhteensovittamista.
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teksti MATTI KOSKINEN | kuvat ROOPE PERMANTO

Työ ei tehostu
asiantuntemusta
purkamalla
Kansalaisten oikeusturva ja oikeusvaltion uskottavuus ovat
tuomarien asiantuntemuksen varassa, uskoo korkeimman
hallinto-oikeuden tuore presidentti. KHO:n toimintaa hän
tehostaisi kattavalla valituslupajärjestelmällä.

V

uonna 1918 sisällissodan
laittomuuksista oli kulunut
vain muutamia kuukausia,
kun eduskunta perusti korkeimman hallinto-oikeuden ja muurasi näin yhden suomalaisen oikeusvaltion peruskivistä.
Melkein päivälleen sata vuotta myöhemmin Kari Kuusiniemestä tuli
korkeimman hallinto-oikeuden uusin
presidentti.
Kuusiniemi aloitti uudessa toimessaan edeltäjänsä Pekka Vihervuoren jäätyä eläkkeelle syyskuun alussa.
Syyskuun 2. päivä KHO juhlisti satavuotista taivaltaan. Vaikka presidentin toimi on Kuusiniemelle uusi, KHO
työpaikkana on kaikkea muuta. Hän
on toiminut talossa tuomarina jo 18
vuotta.
– Suurin muutos on johtamistehtävien lisääntyminen. Aiemmin olin
yhden jaoston puheenjohtaja, nyt johdan koko tuomioistuinta. Pyrin istu-

34 | Lakimiesuutiset 8/2018

maan tasapuolisesti jokaisen jaoston
asioita, mutta nyt tuomarin työtä on
enää alle kolmannes työajasta, Kuusiniemi sanoo.
Presidenttinä hän keskittyy nyt
enemmän tuomioistuimen resursseihin, kehittämiseen ja strategiaan sekä
ulkoisiin suhteisiin. Huomiota herättävän pitkä ja hoikka 58-vuotias espoolainen on KHO:n kasvot julkisuudessa,
yhteiskunnassa ja kansainvälisessä
yhteistyössä.

Kaartinkaupungista
valvotaan lainkäyttöä
KHO:ta hieman vanhempi jykevä kivilinna Helsingin Kaartinkaupungissa
valmistui viime vuosisadan alussa
Helsingin säästöpankin konttoriksi, ja
presidentti Kuusiniemen toimisto on
varmasti talon isoimpia. Funkkishenkeen sisustetun avaran huoneen ikkunat avautuvat valoisalle Kasarmitorille.
– Talossa oli taannoin avoimet ovet,

ja moni kävijä kyseli, kuinka iso huone
oikein on. Mittasin sen seinät ja sain
tulokseksi noin 50 neliötä, Kuusiniemi
kertoo hieman itsekin hämmentyneenä.
Iso toimisto ei ole mikään statussymboli, eikä Kuusiniemi sellaista kaipaisikaan. Vaikka presidentti johtaa
KHO:ta, ei kyseessä ole mikään ”yhden
miehen show”, hän sanoo. Eikä pidäkään olla.
– Meillä on täällä aivan erinomainen
henki, ja minulla on vahva luotto tähän
henkilökuntaan, hän sanoo.
Kuusiniemen puheista käy ilmi, että
hän samastuu vahvasti edustamansa
laitoksen perustehtävään kansalaisten oikeusturvan ylläpitäjänä. Korkein hallinto-oikeus on valtakunnan
ylin viranomaisten lainkäytön oikeellisuutta valvova elin ja sen roolina on
myös toimia valitustuomioistuimena,
toisin kuin ennakkopäätöksiin erikoistuneen korkeimman oikeuden.

KHO:n uuden presidentin Kari Kuusiniemen
työhön kuuluu keskittyä tuomioistuimen
resursseihin, kehittämiseen ja strategiaan
sekä ulkoisiin suhteisiin.
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Tehtävä ei ole lainkaan triviaali. Siinä
missä korkein oikeus antaa vuodessa keskimäärin satakunta ennakkoratkaisua
pariin tuhanteen valituslupahakemukseen,
KHO:n käsittelyyn on viime vuosina tullut
jopa yli 6 500 tapausta vuodessa. Ratkaisuja KHO antoi viime vuonna hieman tätä
enemmän. Määrä on valtava, keskimäärin
yli seitsemäntoista tapausta päivässä.

Tuomioistuintyön hurmaama
Viime vuosina on esitetty korkeimpien
oikeuksien yhdistämistä tehostamisen
nimissä, mutta Kuusiniemi pitää ajatusta
huonona. Hallintolain puitteissa Suomessa tehdään joka vuosi noin 20–30
miljoonaa viranomaispäätöstä, joiden
aiheet vaihtelevat sosiaaliturvasta kilpailutuksiin, verotukseen tai kaavoitukseen,
hän muistuttaa. Korkeimmassa hallintooikeudessa tapauksia käsittelevät ja esittelevät erikoistuneet osaajat. Esimerkiksi
KHO:n verojaostossa työskentelee useita
vero-oikeuden alalta väitelleitä tohtoreita.
– Meidän uskottavuutemme kannalta
on tärkeää, että näihin päätöksiin luotetaan, ja se luottamus syntyy asiantuntevuudesta, Kuusiniemi sanoo.
Kuusiniemen oma erikoisala on ympäristöoikeus, jonka kautta hän sai ensikosketuksensa tuomarin työhön vuosituhannen taitteessa. Vuonna 1999 hän
työskenteli Turun yliopistossa ympäristöoikeuden professorina, kun korkein
hallinto-oikeus kohtasi valitusten suman.
Kyse oli Natura 2000 -hankkeesta, johon
liittyviä valituksia ratkomaan palkattiin
määräaikaisia tuomareita, muun muassa
Kuusiniemi.
– En ole mukana missään luonnonsuojeluliikkeessä, en ole entinen lintubongari
tai mitään sellaista. Olin vain kiinnostunut tutkijan urasta, ja silloinen professori
Veikko Hyvönen suositteli ympäristöoikeutta tutkimusalaksi.
Tätä ennen Kuusiniemi oli pitänyt tutkijan uraa selvänä valintana, mutta tuomarin työ tempaisi hänet mukaansa. Siitä
hän kertoo nauttivansa edelleen. Erityisen innostavaa on ratkaisujen laatiminen
yhdessä tuomarikollegoiden kanssa.
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KHO:n
käsittelyyn
on tullut jopa
yli 6 500
tapausta
vuodessa.

– Viihdyin akateemisessa maailmassa
todella hyvin, mutta hurmioiduin tuomioistuintyöstä. Tavallaan tutkijan ja
tuomarin työt ovat hyvin samanlaisia.
Kumpikin syventyy lakitekstiin ja esimerkkitapauksiin, mutta tutkija voi pyöritellä argumentteja puolesta ja vastaan
vaikka loputtomiin. Tuomarin on annettava ratkaisu.

Ulkomaalaisasiat eivät lopu
Viime vuosina KHO:n työtä on lisännyt
kasvava määrä ulkomaalaisasioita. Pelkästään vuonna 2015 Suomeen saapui
moninkertainen määrä turvapaikanhakijoita aiempaan verrattuna, ja turvapaikkapäätöksistä tehtyjä valituksia
kasautuu paljon KHO:n ratkottavaksi.
Se on monien muiden viranomaistaho-

Kuusiniemi
kannattaa
vahvasti
siirtymistä
kattavaan
valituslupa
järjestelmään.

KUKA
KARI KUUSINIEMI
• Syntynyt 1960 Helsingissä
• Oikeustieteen tohtori
• Korkeimman hallintooikeuden presidentti
syyskuun 2018 alusta
Kari Kuusiniemi ennustaa,
että ulkomaalaisasiat
työllistävät jatkossakin.

jen tavoin joutunut palkkaamaan lisävoimia.
– Tärkeintä on tarjota turvapaikanhakijoille tehokas oikeusturva riittävän
nopeasti. Ihmisiä ei voi pitää pitkiä aikoja
epätietoisuudessa siitä, voivatko he alkaa
rakentaa elämäänsä tässä maassa, Kuusiniemi sanoo.
Kyse on myös kustannuksista, hän
huomauttaa. Henkilöstön palkkaaminen
maksaa yhteiskunnalle, mutta niin maksaa myös ihmisten pitäminen vastaanottokeskuksissa. Tämä ajanjakso pitkittyy, jos
turvapaikkapäätöksestä tehdyn valituksen käsittely venyy resurssipulan vuoksi.
– Kun tapaukset saadaan ratkottua
tehokkaasti, uskon että nettovaikutus
kustannuksiin on joka tapauksessa positiivinen.

• Työskennellyt
KHO:ssa hallinto- tai
oikeusneuvoksena
lähes yhtäjaksoisesti
vuodesta 1999 lähtien
• Työskenteli aikaisemmin
yliopistolehtorina ja
professorina muun
muassa Teknillisessä
korkeakoulussa sekä Turun
yliopistossa
• Toimii yhä dosenttina
neljässä yliopistossa
• Julkaissut parikymmentä
kirjaa ja yli sata artikkelia
ympäristö- ja hallintooikeuden alalta
• Perheeseen kuuluvat
vaimo, kaksi teini-ikäistä
lasta ja koira
• Harrastaa muun muassa
liikuntaa sekä matkailua,
vaeltamista ja snorklausta

Vaikka tulijoiden määrä on viime vuosina ollut jälleen maltillisempi, ei tapausten
määrä KHO:ssa ole vielä pudonnut. Tällä
hetkellä vireillä on noin 1 050 yksinomaan
turvapaikkapäätöksiä koskevaa valituslupahakemusta, Kuusiniemi kertoo.
Hän povaa KHO:n asiamäärän jäävän
näillä näkymin pysyvästi korkeammalle
tasolle, sillä ulkomaalaisasioita riittää ratkottavana jatkossakin. Kun turvapaikkapäätöksiä koskevat valitusprosessit ovat
vähentyneet, nyt on nähtävissä piikki perheen yhdistämistä koskeviin oleskelulupapäätöksiin liittyvissä valituksissa. Sen
jälkeen odotettavissa on esimerkiksi kansalaisuusasioihin liittyviä tapauksia.
– Nuorten juristien työt on turvattu vielä
pitkäksi aikaa, Kuusiniemi sanoo.

Kannatus kattavalle
valituslupajärjestelmälle
Tulevaisuudessa resurssien varmistamiseksi on luvassa isompia uudistuksia. Kuusiniemi kannattaa vahvasti KHO:n siirtymistä kattavaan valituslupajärjestelmään.
Tällä hetkellä monissa asioissa hallintooikeuden päätöksestä voi valittaa suoraan
korkeimpaan hallinto-oikeuteen, mutta
jatkossa tarkoitus on siirtää kaikki hallintotuomioistuimista tulevat asiat valitusluvan taakse.
Uudessa järjestelmässä valituslupa ratkeaisi kolmella perusteella: onko tapauksella
merkitystä viranomaisia ohjaavana ennakkoratkaisuna, onko sen aiemmassa käsittelyssä tapahtunut virhe, tai onko käsittelylle
muu painava syy – tällainen voisi olla vaikkapa turvapaikanhakijan käännytysuhka
vaarallisena pidettyyn maahan tai tapauksen suuri yhteiskunnallinen merkitys.
Valituslupa-asia ratkaistaan kevennetyllä menettelyllä kolmen tuomarin voimin. Jollei valituslupahakemusta suoraan
hylätä, asian ratkaisemiseen kuulemismenettelyn jälkeen osallistuu viisi tuomaria.
Tämä säästää huomattavasti KHO:n tuomarien työtä, Kuusiniemi tiivistää.
– Uudistus ei estä ketään saattamasta asiaansa KHO:n ratkaistavaksi, ja se parantaa
meidän toimintamme tehokkuutta ja päätöstemme vaikuttavuutta.
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Valtuuskunnan
jäsenistä puolet vaihtui
Lakimiesliiton valtuuskuntaan kaudelle 2018–2021
valittiin 19 sellaista edustajaa, jotka eivät olleet
valtuuskunnan jäseniä päättyvällä kaudella.

V

altuuskuntaan valittiin vaa
lilla 40 jäsentä. Lisäksi opis
kelijajärjestöillä on valtuus
kunnassa neljä paikkaa.
Valtuuskunnan suurimpana ryh
mänä jatkaa Tuomarit ja esittelijät
yhdeksällä edustajalla. Toiseksi suu
rin ryhmä on Suomalainen Lakimies
yhdistys seitsemällä paikalla. Pronssi
tilan jakavat Hallinnon puolesta,
PUSH ja Vahva Lakimieskunta, jotka
kaikki saivat kukin viisi paikkaa val
tuuskunnan kokoonpanossa (katso
ryhmien selitteet seuraavalta sivulta).
Valtuuskuntaan valittiin seuraavat
henkilöt (vaalissa suurimman vertailu
luvun saanut ensimmäisenä; *merki
tyt ovat uusia jäseniä valtuuskunnassa):

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Einola Pasi
NieminenFinne Hanna
Vuorenpää Mikko
Valjakka Marika
Hyvärinen Jarmo
Seppä HannaMaria*
Viikari Nora
Korpisaari Päivi
Sorjonen Antti
Aho Sari
Pitkänen Anna*
Kyllönen Anssi
Ervasti Kaijus
Hujala Taisto
HietanenTanskanen Ira*
Hakkarainen Taina
Karppinen Laura*
GuimaraesPurokoski Alice
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19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

Selander Stina*
Hämäläinen Merva*
Lehtinen Tuomas*
Lipiäinen Visa*
Vierula Katriina
Ritala Nelli*
Jaakkola Riku*
Aine Antti*
Vainikka Ulla*
Kankaanrinta Veera*
Rytkölä Antero
Still Viveca
Engblom Matleena
Salmenkylä Hilkka
Viljanen Jesse*
Lehtonen Petri*
Spring Petra
Koulu Sanna*
Haavisto Jukka*
Oikkonen Pasi
Kiviranta Esko*
Riekkinen Juhana*

40 vaalissa valitun jäsenen lisäksi val
tuuskunnassa on neljä paikkaa opis
kelijajärjestöille. Kaudella 2018–2021
paikat ovat Artiklalla, Codexilla, Jus
tuksella ja Lexillä. Järjestöt päättävät
itse, ketkä henkilöt edustavat niitä kus
sakin valtuuskunnan kokouksessa tai
ne voivat halutessaan valtuuttaa myös
toisen opiskelijajärjestön osallistumaan
valtuuskunnan kokoukseen.

Lakimiesuutiset 8/2018 |

39

Katso lisää:
lakimiesliitto.fi
/vaali

Ryhmien selitteet:

Hallinnon puolesta: Verolakimiehet,
Hallintolakimiehet, Aluehallinnon
lakimiehet, Sotilaslakimiehet ja Julki
set oikeusavustajat
PUSH: Poliisilakimiehet, Nimismies
yhdistys, Henkikirjoittajayhdistys,
Syyttäjäyhdistys ja Kihlakunnanvoudit
Vahva Lakimieskunta: Yksityisalojen
lakimiehet ja Vakuutuslakimiehet

Eniten ääniä saaneet
Valtuuskunnan vaaleissa eniten ääniä
saivat Pasi Einola (64 ääntä), Sari
Aho (60 ääntä) ja Marika Valjakka
(60 ääntä). Mitä teemoja he ajavat ja
miten he kokevat valtuuskuntatyön?

Pasi Einola
Päätoiminen pää
luottamusmies,
asianvalvoja Vero
hallinnossa, VT
Huomisen hallinto / Hallinnon puolesta
/ Suomen Verolakimiehet ry.
– VALTUUSKUNNAN kokouksia
on vain kaksi kertaa vuodessa, joten
käsiteltäviä asioita on esityslistalla
runsaasti. Asioista on silti ehditty kes
kustella ja tehdä myös tarvittavat pää
tökset. Tämä ei olisi kuitenkaan mah
dollista ilman perusteellista esitysten
valmistelua valiokuntien, hallituksen ja
liiton toimiston taholta, Einola kertoo.
Einolalle keskeinen teema on palk
kaedunvalvonta Verohallinnossa ja
valtiolla yleensäkin.
– Asiantuntijatyön merkitys ja pai
noarvo sekä tehtävien edellyttämät
vaatimukset ovat kasvaneet. Kehi
tyksen tulee näkyä myös lakimiesten
palkkakilpailukyvyssä. Työelämämuu
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tosten ja erilaisten kehityshankkeiden
keskellä on tärkeää vaikuttaa myös sii
hen, että lakimiestutkintoa ja lakimies
ten osaamista arvostetaan hallinnossa
ja että arvostus myös näkyy työolo
suhteissa ja urakehityksessä, Einola
sanoo.
Einola aloittaa nyt toista kauttaan
valtuuskunnassa.
– Olen kiitollinen saamastani luotta
muksesta. Valtuuskunnan jäsenyys ja
osallistuminen sen toimintaan on tär
keä osa jäsenistömme edunvalvontaa.

Sari Aho
Päätoiminen pää
luottamusmies,
kihlakunnan
syyttäjä, VT
Huomisen hallinto / PUSH ry. / Suomen
Syyttäjäyhdistys ry
Aho valittiin jo neljänneksi kaudeksi
valtuuskuntaan, sitä ennen hän on toi
minut valtuuskunnassa varajäsenenä.
– OIKEUSPOLITIIKKA ja oikeus
valtion turvaaminen ovat minulle syyt
täjänä ja myös nykyisessä toimessani
tärkeä teema. Työskentelen sen puo
lesta, että oikeusvaltio ja oikeuslaitos
toimisivat mahdollisimman hyvin, Aho
sanoo.
Myös palkkaedunvalvonta on Aholle
keskeinen teema.
– Lakimiesliitto on yhtenä isona
tekijänä VESneuvottelupöydässä, Aho
kertoo.
Budjetin käsittely valtuuskunnassa
on Ahon mielestä yllättävästi melkein
läpihuutojuttu.
– Valtuuskunta ei kauheasti puutu
siihen, mihin ja missä määrin varoja
käytetään, vaan se hyväksyy esityk
set ilman, että asiasta keskustellaan
enemmälti, Aho sanoo.

Marika
Valjakka
Kihlakunnanvouti.
Huomisen hallinto
/ PUSH ry. /
Suomen Kihlakunnanvoudit ry.
Valjakka valittiin kolmannelle peräk
käiselle kaudelleen valtuuskuntaan.
Ulosottovirastossa työskentelevälle
Valjakalle tärkeä teema on oikeus
valtion turvaaminen.
– ULOSOTTO on osa oikeuslaitosta,
joka on toimivan oikeusvaltion perusta.
Lakimiesliiton taas näen lakimiesten
yhteisöllisyyden ja identiteetin kohot
tajana sekä aktiivisena ja aloitteellisena
toimijana oikeuspolitiikassa, Valjakka
kertoo.
Tärkeä teema Valjakalle on myös
yhteiskunnallisen keskustelun ylläpitä
minen.
– Valtuuskunnan kokouksista on
jäänyt parhaiten mieleen niin äänes
tykset kuin tanakat keskustelut, se
kuinka lakimiehet lajityypillisesti ja toi
siaan kunnioittaen perustelevat kanto
jaan, Valjakka kertoo.

Opiskelijat laskivat annettuja
ääniä ensimmäisissä nykymuotoisissa
valtuuskunnan vaaleissa.

KIINTEISTÖLAKIMIESKOULUTUS (10 OP)
Koulutusohjelma valmentaa hoitamaan vaativia asuntokaupan
riita-asioita. Koulutus järjestetään

yhteistyössä Kiinteistölakimies Suomi Oy:n kanssa, joka laajenee koko Suomen kattavaksi lakimiesyhteisöksi.
AIKA, PAIKKA JA SISÄLTÖ

KENELLE?

Koulutusohjelma sisältää neljä lähiopetuspäivää, yhden verkkotapaa-

Asunto- ja kiinteistökaupan riita-asioiden parissa

misen ja itsenäistä työskentelyä koulutuspäivien välillä. Ensimmäisellä

työskentelevät tai niihin tehtäviin aikovat.

tapaamiskerralla opiskelijat saavat kehittämistehtävän, jota tehdään

Kurssille otetaan enintään 20 opiskelijaa.

itsenäisesti koulutuksen kuluessa. Koulutusohjelman lopuksi käydään
palautekeskustelu tehtävästä.
1. Kiinteistökaupan ja asuntokaupan sopimukset, vuokrasopimukset
ja eri vastuutahot, 23.1.2019, Tampere
HTT, OTL, VT Esa Kyllästinen, johtaja, Itä-Suomen oikeusapu- ja
edunvalvontapiiri
Kiinteistölakimies, VT, LKV Jaana Peltola, Toimitilavälitys RHG Oy
2. Kun kaupasta tulee riitaa – teknisenä asiantuntijana RTA,
13.2.2019, Tampere

HINTA
2400 € + alv 24 %, verollinen myyntihinta 2976 €
(sis. luennot, sähköinen luentomateriaali, tehtävät ja
palaute, aamu- ja iltapäiväkahvit koulutuspäivinä)

ILMOITTAUTUMINEN
Viimeistään 2.1.2019. Liitä mukaan lyhyt hakemuksesi,
miksi haluat erikoistua kiinteistölakimieheksi.
https://elomake.uef.i/lomakkeet/21109/lomake.html

RTA Raimo Lajunen, Taloterveys Oy
RTA Hannele Rämö, toiminnanjohtaja, Asumisterveysliitto
3. Myyjän tiedonantovelvollisuus, ostajan tarkastus- ja selonottovelvollisuus, reklamaatio ja virheen seuraamukset oikeuskäytännön

JOENSUU | KUOPIO

valossa, 20.3.2019, Tampere

KOULUTUS- JA KEHITTÄMISPALVELU ADUCATE

HTT, OTL, VT Esa Kyllästinen, johtaja, Itä-Suomen oikeusapu- ja

on Itä-Suomen yliopiston asiantuntijaorganisaatio, jossa

edunvalvontapiiri

työskentelee noin 70 koulutusalan ammattilaista. Koulu-

4. Oikeudenkäynti kiinteistöriita-asiassa, 10.4.2019, Lahti
Käräjätuomari Risto Hiltunen, Päijät-Hämeen käräjäoikeus
Kiinteistölakimies Henri Alinen, Kiinteistölakimies Suomi Oy

tamme ja valmennamme vuoden aikana15 000 oppijaa.
Koulutuksemme perustuu yliopistomme vahvuusalueisiin sekä uusimman tieteellisen tiedon hyödyntämiseen.

5. Palautekeskustelu – verkkotapaaminen, 8.5.2019

LISÄTIEDOT,
KOULUTUKSEN SISÄLTÖ

Henri Alinen
henri.alinen@kiinteistolakimies.fi
020 7528400
www.kiinteistolakimies.fi

www.facebook.com/kiinteistolakimies/

YHTEYSHENKILÖ,
SUUNNITTELIJA

Karitta Hartikainen
Karitta.hartikainen@ue.
050 358 9239
www.aducate.fi

www.facebook.com/weaducate | @weaducate

teksti TUOMAS I. LEHTONEN | kuvitus ISTOCK

Käräjäsaliin
heti valmistumisen
jälkeen?
Lakimiesliitto on esittänyt muutosta, joka antaisi OTM-tutkinnon
suorittaneille oikeuden toimia oikeudenkäyntiavustajana.
Tutkintokoulutukseen voitaisiin sisällyttää käytännönläheinen
opintokokonaisuus, jonka suorittaneet voisivat valmistuttuaan toimia
oikeudenkäyntiavustajana. Vastavalmistuneiden työllistymistä edistävä
lainsäädäntöuudistus seisoo kuitenkin toistaiseksi ministeriössä.

L

aki luvan saaneista oikeudenkäyntiavustajista tuli
voimaan vuoden 2013
alusta. Sen jälkeen avustajana on voinut toimia, muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta,
vain asianajaja, julkinen oikeusavustaja tai erillisen luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja.
Prosessioikeuden professori Tuula
Linnan mukaan lainmuutoksella haluttiin varmistaa oikeudenkäynteihin
osallistuvan asiamieskunnan riittävä
ammatillinen pätevyys ja moitteeton
ammattieettinen toiminta. Aiemmin
oikeusavustajina saattoivat toimia
myös henkilöt, jotka eivät sitoutuneet
toimimaan eettisesti. Tämä heikensi
asianosaisten oikeusturvaa ja tuomioistuinlaitoksen toiminnan sujuvuutta.
Linnan mielestä lupalakimiesmallin
käyttöönotto on kuitenkin heikentänyt
vastavalmistuneiden juristien työllistymistä. Alan työtilanne heikkeni 2000luvun lopun finanssikriisin aikaan, eikä
tilanne ole nousukaudella parantunut
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monien muiden akateemisten koulutusalojen tapaan.
Valmistumassa oleva tai vastavalmistunut juristi voi saada ”salikelpoisuuden” suorittamalla hintavan asianajajatutkinnon tai auskultoimalla.
Kolmas vaihtoehto on hankkia vuosi
työkokemusta syyttäjänä tai avustavana lakimiehenä.

Kurssin laajuus
voisi olla
esimerkiksi
kymmenen
opintopistettä.
– Erityisesti pienemmät asianajoja lakiasiaintoimistot eivät mielellään
palkkaa juristia, joka ei voi toimia
oikeudenkäyntiasiamiehenä. Tämä
saattaa heikentää jatkossa oikeudenkäyntiasiamiespalvelujen saatavuutta,
Linna sanoo.

Käytännönläheinen koulutus
Linna toimi Lapin yliopiston edustajana Lakimiesliiton työryhmässä,
joka valmisteli oikeusministeriölle esitystä lupalakimieslain muuttamisesta.
Nykyisin Linna toimii Helsingin yliopistossa.
Työryhmä esitti, että oikeustieteelliset tiedekunnat kehittäisivät yhdessä
OTM-tutkintokoulutuksen loppuvaiheessa suoritettavan valinnaisen opintojakson. Se toimisi vaihtoehtoisena
väylänä oikeudenkäyntiasiamiehen
kelpoisuuden hankkimiseen. Kurssin
laajuus voisi olla esimerkiksi 10 opintopistettä.
– Tarkoituksena ei ole laskea oikeudenkäyntiasiamiesten tasoa tai kehittää edes osittain asianajajatutkintoa
korvaavaa koulutusta. Opintosuoritteen tulisi olla korkeatasoinen ja antaa
sisällöltään riittävät valmiudet toimia oikeudenkäyntiavustajana, Linna
sanoo.
Asiasta laadittiin oikeusministeriössä arviomuistio (1/42/2017). Lau-

suntokierroksella pääosin kannatettiin
ajatusta, että oikeudenkäyntiavustajan
työssä tarvittava perehtyneisyys voitaisiin osoittaa myös yliopistossa tehdyllä opintosuoritteella. Asianajajaliittokaan ei nähnyt asiassa ongelmaa
mutta korosti asianajajatutkinnon itsenäisyyttä ja erillisyyttä. Lausunnoissa
painotettiin sitä, että opintosuoritteen
tulisi vaativuudessaan vertautua asianajajatutkintoon.
Linnan mielestä opintojakso voisi
rakentua luennoista, kirjatenteistä,
yksilö- ja ryhmätyönä toteutettavasta eettisestä osuudesta sekä
käytännönläheisestä harjoittelusta,
esimerkiksi simuloiduista oikeuden-

käynneistä ja asiakirjatyöskentelystä.
– Tiedekunnat näyttäisivät olevan
valmiina ottamaan haasteen vastaan
resurssiensa puitteissa ja autonomiaansa varjellen. Tiedekunnat kouluttavat koko juristikunnan, joten uskoisin kurssin organisoinnin onnistuvan
yhteistyössä tuomarien, asianajajien ja
syyttäjien kanssa, Linna sanoo.

Perehdytyksen rooli kasvaisi
Itä-Suomen yliopiston rikos- ja prosessioikeuden professori sekä asianajajien,
julkisten oikeusavustajien ja lupalakimiesten toimintaa valvovan Asianajajaliiton valvontalautakunnan jäsen
Matti Tolvanen kannattaa Linnan

tavoin OTM-tutkintoon sisällytettävää
kurssia. Hän uskoo sen parantavan valmistuvien opiskelijoiden työllistymistä
ja edesauttavan erityisesti pienten toimistojen rekrytointimahdollisuuksia.
Tolvanen ei näe asiaan liittyvän merkittäviä riskejä. Hän kuitenkin painottaa koulutuksen riittävän laatutason
tärkeyttä.
– Koulutuksen tulee olla käytännönläheinen. Sen on perehdytettävä opiskelijat tuomioistuinprosessiin, asiakastyöhön sekä alan etiikkaan ja hyvään
asianajotapaan. Valvontalautakunnassa
olen nähnyt, miten tärkeitä nämä asiat
ovat. Virheitä sattuu kokeneillekin
asianajajille, Tolvanen sanoo.
Myös työpaikalla tapahtuvan perehdytyksen ja mentoroinnin merkitys
tulisi lisääntymään. Tolvanen uskoo,
että mentorointisuhde hyödyttäisi
molempia osapuolia; kokenut työntekijä saisi uusia raikkaita näkökulmia ja
uusi tulokas ohjeita sekä tärkeää työkokemusta.
– Toimiston johdon tulisi aina tehdä
riskienarviointi ja pohtia, millaisia tehtäviä nuorelle lakimiehelle voi antaa.
Uskon, että työpaikat kyllä kykenisivät tähän, Tolvanen pohtii.
Ihan lähiaikoina nuorten juristien
tilanteeseen ei näyttäisi kuitenkaan
tulevan muutoksia. Oikeusministeriön
lainsäädäntöneuvos Kirsi Pulkkisen
mukaan lupalakimieslain muutostarpeisiin liittyvät mahdolliset jatkotoimenpiteet siirtynevät seuraavalle hallituskaudelle. Syksyllä 2019 käynnistyvä
Suomen EU-puheenjohtajuuskausi voi
osaltaan viivästyttää lakivalmisteluja.
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teksti TIIA LAPPALAINEN | kuvat ROOPE PERMANTO

Alexander Puution urahaaveet asianajo
toimiston partnerina vaihtuivat puolivahingossa
työhön YK:n lakimiehenä. Nyt Puutio työs
kentelee YK:n päämajassa New Yorkissa ja
kannustaa myös muita suomalaisia lakimiehiä
ja naisia hakemaan YK:n paikkoja.

Lakimiehenä
Manhattanilla

K

un Teemu Alexander Puution harjoittelu asianajotoimisto Roschierilla loppui, ja
hän lähti suorittamaan opintoihin liittyvää viimeistä harjoitteluaan
Yhdistyneiden kansakuntien Aasiantoimistoon Bangkokiin vuonna 2011,
suunnitelmiin ei varsinaisesti kuulunut ura YK:lla.
Puution ajatuksissa oli palata parin
kuukauden harjoittelun jälkeen Suomeen. Tähtäimessä oli ura ja partnerius asianajotoimistossa.
Toisin kuitenkin kävi.
Kiinnostavaa paikkaa suomalaisesta
asianajotoimistosta ei löytynyt, ja lopulta
Puutio jäi puolisonsa kanssa Thaimaan
Bangkokiin viideksi vuodeksi. Harjoittelu vaihtui kumppanuuskoordinointiin
sekä immateriaalioikeuksien lisensointiin ja kauppaan Aasian alueella.
Puutio viihtyi, mutta arki oli välillä
myös raskasta – konsulttimainen työ
Bangkokissa tarkoitti muun muassa
sitä, ettei Puutiolla käytännössä ollut
lomapäiviä. Pariskunta alkoi etsiä työmahdollisuuksia Suomesta uudestaan,
sillä myös vaimo kaipasi takaisin.
Samaan aikaan YK:lla aukesi Suomen ulkoministeriön rahoittama paikka
Junior Professional Officer eli JPOohjelmassa.
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Puutio haki paikkaa ja sai sen. Uusi
työ tarkoitti sitä, että Thaimaan lämpö
muuttui New Yorkin pilvenpiirtäjien
välissä seikkailuun. Puutio aloitti työnsä
YK:n päämajassa New Yorkissa hankintaosaston laki- ja talousasioiden apulaisasiantuntijana heinäkuussa 2016.

Ihmisten puheille
pääsee helposti
Joskus hissimatka 31. kerrokseen tai
sieltä alas tuntuu puisevalta. Sen matkan Puutio joutuu kuitenkin tekemään
päivittäin, sillä perheen asunto Manhattanilla sijaitsee tuossa kerroksessa.
Talossa on oma ovimies, ja asuminen
maksaa maltaita.
Kahden kilometrin metromatka
saattaa kestää 50 minuuttia, ja silloin
kun metrot eivät toimi, koko kaupungin työmatkaliikenne on sekaisin. Auton omistaminen ei tule kyseeseenkään – Puutio ei usko, että hänellä
olisi siihen ikinä varaa New Yorkissa.
Puutio on asunut Manhattanilla reilut kaksi vuotta vaimonsa ja bokserikoiransa kanssa. Ja vaikka kaupunki
on kallis ja välillä infrastruktuuri tökkii, Puutio viihtyy.
Yhdysvalloissa ja erityisesi New Yorkissa ihmisten kohtaamiseen liittyy
jotain sellaista mutkattomuutta, joka

Joka päivä
tiedän tekeväni
työtä, jolla
pelastetaan
ihmisten henkiä.

Suomessa on vasta kehittymäisillään.
– Jos haluan tavata jonkun ihmisen, se onnistuu New Yorkissa helposti. Suomessa on vaikea saada
sovittua tapaamisia tuntemattomien
ihmisten kanssa, Puutio kertoo ja lisää,
että tämänkin asian suhteen tunnelma
Suomessa on kuitenkin viime vuosien
aikana muuttunut.
– Suomeen on tullut enemmän start
up -henkeä, hän sanoo ja kiittelee
muutoksesta erityisesti Slushin tyyppisiä tapahtumia ja niiden takana olevia henkilöitä.
Mielikuva New Yorkista on usein se,
että työpäivät ovat pitkiä ja illat kuluvat cocktail-kutsuilla – ja että kaupunki on täynnä mahdollisuuksia.
Verkostoituminen ja sen helppous
onkin Puution mukaan yksi kaupungin parhaita puolia. Sen sijaan pitkiä työpäiviä kaupunki ei välttämättä
vaadi. Aiemmassa työssään apulaisasiantuntijana Puutio saattoi hyvin
lähteä töistä jo kolmelta iltapäivällä.
– Suomalaisella tehokkuudella on
hyvät puolensa, hän huomauttaa.

YK:n apulaispääsihteerin alaiseksi
Mainitussa YK:n Junior Professional
Officer eli JPO-ohjelmassa on vuosittain haussa avoimia paikkoja. Puutio
vinkkaa muitakin suomalaisia lakimiehiä ja -naisia hakemaan niitä, sillä
lakiosaamiselle ja skandinaaviselle
tehokkuudelle on käyttöä.
Ohjelma on myös oiva mahdollisuus saada jalka ovenrakoon YK:ssa,

Teemu Alexander Puutio viihtyy New Yorkisssa. Suomesta hän kaipaa erityisesti
sienestystä.

jonne ei ole muuten kovin helppoa
päästä töihin.
JPO-ohjelmassa Puutio oli apulaisasiantuntijana tekemässä ja neuvottelemassa jopa miljardiluokkaa olevia kauppasopimuksia erityisesti puolustuksen,
IT:n, talouden ja viestinnän aloilla.
Hän oli esimerkiksi mukana hankkimassa IT-järjestelmää, jolla voitiin seurata Afrikan Ebola-kriisin etenemistä
ja ohjata lääkkeitä oikeisiin paikkoihin
sekä taata lääkäreille ajankohtainen,
lääkkeitä koskeva data. Puolustukseen
liittyvillä järjestelmillä on niilläkin saatettu pelastaa ihmishenkiä.
Syyskuussa Puutio sai ylennyksen
apulaispääsihteeri, Assistant SecretaryGeneral Christian Saundersin toimistoon hallinnon erityisosaajaksi.
Nyt Puution tehtäviin kuuluu muun
muassa kaikkien yli miljoonan dollarin
hankintojen läpikäynti ja päätösehdotelman valmistelu apulaispääsihteerille.
– Toimenkuvani on operatiivisen
hankintatoimen johto ja valvonta.
Uusi toimi ei ole enää ulkoministeriön rahoittama, vaan suoraan YK:n
alainen.
Vastuun kasvaessa myös työtuntien
määrä on tuplaantunut.
Mutta Puutio kuulostaa uudesta toimenkuvastaan innostuneelta.

– Oikeastaan tämän parempaa paikkaa on vaikea kuvitella, Puutio hymyilee.
Hän saa olla mukana tekemässä isoja
kansainvälisiä sopimuksia, joilla on
myös humaani merkityksensä.
– Yksi tämän työn parhaita puolia on,
että joka päivä tiedän tekeväni työtä,
jolla pelastetaan ihmisten henkiä.

KUKA
TEEMU ALEXANDER
PUUTIO
• Syntynyt 1986 Pomarkussa
• Oikeustieteen maisteri 2012,
Turun yliopisto, ja 2016, Fordham
University School of Law
• Taloustieteen kandi 2018,
London School of Economics
and Political Science
• Tekee oikeustieteen väitöskirjaa
Turun yliopistoon
• Työskennellyt YK:lla Bangkokissa
ja New Yorkissa seitsemän vuotta
• Työskenteli opiskeluaikoinaan
ravintolapäällikkönä turkulaisissa
yökerhoissa.
• Mensan jäsen Yhdysvalloissa.
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teksti PÄIVI MAANIITTY | kuvitus ISTOCK/JANI SÖDERLUND

Juristilla on
velvollisuus
voida hyvin
Hyvinvointi vaikuttaa tutkitusti työn laatuun.
Siksi kansainvälisessä IDEA-hankkeessa
kehitettiin SPARK-työkalu, jolla omaa
tilannetta voi seurata.

J

uristiin otetaan yhteyttä yleensä
silloin, kun jokin on pielessä tai
elämäntilanne on hankala. Asianajajat ja tuomarit setvivät vaikeita
riita-asioita. Yksi raskaimmista
on lasten huostaanotto, sanoo Tampereen yliopiston sosiaalioikeuden apulaisprofessori Laura Kalliomaa-Puha.
Kalliomaa-Puha on mukana viiden
maan yhteisessä IDEA-hankkeessa,
joka keskittyy lasten oikeuksien edistämiseen. Hankkeen puitteissa on
nostettu esiin myös lastensuojelun
työntekijöiden hyvinvointiin liittyviä
asioita, sillä juristien ja sosiaalityöntekijöiden jaksaminen vaikuttaa heidän
tekemänsä työn laatuun ja siten lasten
hyvinvointiin.
– Juristilla on suorastaan velvollisuus pitää hyvää huolta itsestään,
jotta hän voi tehdä vaativaa työtä riittävän hyvin ja asiakkaidensa eduksi.
Kuten lentokoneessa, täytyy ensin laittaa happinaamari itselle, jotta voi auttaa muita.
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Avointa puhetta
terveysasioista
Suomessa tehtiin kesällä 2017 kysely
lastensuojelualan työntekijöille IDEAhankkeeseen liittyen. Selvisi, että yleisesti vain sosiaalityöntekijät olivat
saaneet työn negatiivisten vaikutusten käsittelyyn koulutusta, tukea tai
ohjausta. He myös kokivat samojen asioiden parissa työskenteleviä asianajajia
tai tuomareita useammin työn aiheuttamia terveydellisiä haittoja, kuten unettomuutta, stressiä ja energian puutetta.
Kalliomaa-Puha arvelee, että kyse
saattaa olla siitä, etteivät juristit tunnista työn aiheuttamia terveyshaittoja
yhtä hyvin.
– Juristin koulutuksessa ei opeteta ihmisten kohtaamista tai kiinnitetä huomiota palautumiseen. Aihepiiri saattaa olla monelle aivan vieras.

Itsehoitotyökalu SPARK
Koska hyvinvointi vaikuttaa olennaisesti työn onnistumiseen, sen arvioin-

olo kehittyy, kertoo Kalliomaa-Puha.
Käytännössä SPARK näyttää ympyrän muotoiselta ruudukolta, jossa on
omat sektorinsa erilaisille hyvinvoinnin osatekijöille, kuten nukkumiselle,
verkostoille, vapaa-ajalle, teknologian
käytölle ja työympäristölle. Jokaista
osatekijää arvioidaan asteikolla 1–10
oman tilanteen mukaan. Arvioinnin
jälkeen tehdään suunnitelma, jonka
avulla lukemaa voi yrittää parantaa.
SPARK on vapaasti tulostettavissa
IDEA-hankkeen verkkosivuilta.

On hyvä
tiedostaa,
että juristin
työhön
todella liittyy
raskaita
asioita.
tiin haluttiin kehittää työkalu. Itsehoitotyökalu nimeltään SPARK (Self-reflection, Prevention, Assessment, Resilience, Kindness) syntyi irlantilaisen
sosiaalityön tutkijan, tohtori Kenneth
Burnsin pöydällä.
SPARK on kehitetty erityisesti lastensuojelun työntekijöille oman hyvinvoinnin arviointiin, mutta se soveltuu
kaikille nykyajan hektistä ja kuormittavaa työtä tekeville.
– SPARKin avulla voi kysellä, mitä
itselle kuuluu, ja se antaa ehdotuksia,
mitä asioiden parantamiseksi voisi
tehdä. Tutkimusten mukaan esimerkiksi yhdessä syöminen on yksi parhaista tavoista purkaa kuormitusta.
Työkalua voi käyttää silloin tällöin
itsenäisesti ja seurailla, miten oma

Kääntäminen suunnitteilla
Vastaavia oman hyvinvoinnin arviointiin tarkoitettuja työkaluja on muitakin. Kalliomaa-Puha suosittelee esimerkiksi Työterveyslaitoksen sivuilla
olevaa Työn imu -verkkotestiä. Tällä
hetkellä SPARK on saatavilla vain englanninkielisenä, mutta sen kääntämistä
suunnitellaan.
– Aika moni on ottanut yhteyttä
ja toivonut, että SPARKin saisi myös
suomeksi. Käyttäjät ovat olleet siihen
tyytyväisiä. Virossa sitä on sovittu
käytettäväksi järjestelmällisesti lastensuojelutyössä. Suomessa työkalua ei
ole vielä suuremmin levitetty – sen voi
hakea nettisivuilta, ja lisäksi se on ollut
esillä IDEA-hankkeen koulutuksessa.

Työnohjauksesta
keskusteluapua
Testin tekeminen silloin tällöin on
helppo ja ilmainen tapa seurata omaa
jaksamista. Kalliomaa-Puha toivoo,
että SPARKia kokeiltaisiin rohkeasti
mutta myös, että jaksamisesta alettaisiin puhua alalla laajemminkin.
– On hyvä tiedostaa, että juristin
työhön liittyy raskaita asioita, ja että
on ihan ok, jos välillä tuntuu pahalta.
Negatiivisten asioiden käsittelyn pitäisi
olla arkinen osa koulutusta, ja niistä
pitäisi puhua myös työpaikoilla. Tie-

dän, että joissakin toimistoissa tai
syyttäjillä on tarjolla työnohjausta.
Jaksamista auttaa, jos vaikeista asioista
voi keskustella jonkun kanssa.
Tutustu ja tulosta SPARK:
ideachildrights.ucc.ie

Poimintoja
SPARKvinkeistä
• Mentorointi, pienten
saavutusten huomaaminen,
avoimuus uuden oppimiselle
• Vuosiloman pitäminen,
työkierto
• Säännöllinen unirytmi,
huolenaiheiden kirjoittaminen
ylös
• Puhelimen sulkeminen
työpäivän jälkeen, näytöt pois
lepotiloista
• Avun pyytäminen, hauskanpito,
aikaa perheelle ja ystäville,
tukiryhmään liittyminen
• Vanhoista harrastuksista
innostuminen,
kulttuuritapahtumiin
osallistuminen
• Jooga, mindfulness, lukeminen,
ulkoilu, meditointi
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teksti VELI-MATTI TIKKANEN | kuvitus iSTOCK

Arvosanoja
hampaat irvessä?
Opiskelijoiden halukkuus uusia tenttejään moneen
kertaan näyttäisi olevan kasvussa. Onko tästä hyötyä
vai haittaa, ja pitäisikö ilmiöön puuttua?

H

iljattain yhteisöpalvelu Twitterissä heräsi oikeustieteellisten tiedekuntien edustajien piirissä keskustelua
siitä, miten opiskelijat uusivat tenttejään. Useiden kommenttien perusteella saattaa olla syntymässä ilmiö,
jossa opiskelija pyrkii nostamaan tentin arvosanaa useitakin kertoja, ennen
kuin on tyytyväinen tulokseen.
Uusitaanko tiedekunnissa tenttejä
tosiaan useaan kertaan? Kysymykseen vastaavat Itä-Suomen yliopiston
oikeustieteen laitoksen johtaja Tapio
Määttä ja Lapin yliopiston opetusvaradekaani Ilari Hovila.
Määttä: – Aiemmin tenttien uusiminen oli harvinaista, mutta viime
aikoina se on yleistynyt. Oma näkemykseni on ollut, että uusiminen on
ajanhaaskausta ja että työelämässä ratkaisee osaaminen, ei arvosanat. Tämän
olen myös kertonut opiskelijoille eri
yhteyksissä. Tilanne on ehkä muuttunut, mutta en edelleenkään suosittele
opiskelua arvosanojen vuoksi.
Hovila: – Tenttien uusiminen arvosanojen korottamiseksi on suhteellisen
yleistä. Tuntumani on, että ykkösiä ja
kakkosia pyritään korottamaan keski-
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arvon nostamiseksi. Tähtäin on nelosessa tai vitosessa. Saman opintojakson
moneen kertaan uusiminen ei onneksi
ole kovin yleistä.
Mistä luulet uusimisinnon johtuvan?
Määttä: – Arvosanojen merkitys
tuomioistuinharjoittelun valinnan kriteerinä on selvästi vaikuttanut opiskelijoiden asenteisiin arvosanoja kohtaan.
Hovila: – Arvosanojen korottamiskulttuuri on meillä laajentunut nimenomaan auskultointivalintajärjestelmän
uudistamisen jälkeen.
Onko jatkuva uusiminen muodostumassa ongelmaksi?
Määttä: – Toistaiseksi uusiminen ei
liene vielä ongelma, mutta tilannetta
seurataan. Tulevaisuudessa voi olla tarpeen arvioida esimerkiksi uusimiskertojen rajoittamista.
Hovila: – Kehityssuunta on huolestuttava. Tiedän opiskelijoita, jotka
käyttävät lukuvuoden lähes yksinomaan arvosanojen korottamiseen,
vaikka tutkintoon vaadittavat suoritukset olisi tehtyinä. Yleistyessään tämä
vaikuttaa ilman muuta pidentävästi
keskimääräiseen valmistumisaikaan.
Huolestuttavaa hyvin arvosanakeskeisessä opiskelussa tai systemaattisessa

korottelussa on myös opiskelijan jaksaminen. Tiedän, että suuri joukko opiskelijoita kokee vain kiitettäviin arvosanoihin keskittyvän opiskelukulttuurin
erittäin stressaavana.

Työelämässä
ihminen on kokonaisuus
Vanhasta mallista eroten hakija saa
auskultoinnin valintamenettelyssä
uudistuksen jälkeen pisteitä muun
muassa pakollisten kurssien keskiarvon, gradun, työkokemuksen ja haastattelun perusteella.
Entä miten on yksityisellä sektorilla
– ovatko arvosanat kultainen avain
työpaikkaan? Asiaa valaisee Asianajotoimisto Hannes Snellmannin HRcoordinator Sara Tyysniemi.
– Rekrytointiprosessien valintapäätökset ovat aina usean asian summa,
ja arvosanat ovat vain yksi kokonaisarviointiin vaikuttava osatekijä. Emme
painota yhtäkään kriteeriä yli muiden
vaan arvioimme jokaisen hakijan osaamisen ja sopivuuden tiimiin aina yksilöllisesti.
Arvosanat eivät siis ole rekrytoinnissa ainut valintakriteeri. Työnantajat
katsovat myös hakijoiden muita omi-

SAKKE
valloitti
Tallinnan

naisuuksia ja saavutuksia. Työelämässä
työntekijä on muutakin kuin vaikkapa
viisi vuotta sitten hankittu arvosana
varallisuusoikeudesta.
Tämän vuoksi työnantajalle on merkitystä myös työntekijän sosiaalisilla
taidoilla sekä vaikkapa paineensietokyvyllä. Työntekijä on kokonaisuus,
ihminen, ja kokonaisuus todellakin
ratkaisee.

Keskity itseesi,
älä arvosanaan
Valitettava totuus tuomioistuinharjoittelussa toki on, että arvosanat ratkaisevat ja tämä on perusteltua. Paikkoja on
hyvin rajallinen määrä, ja halukkaita
on useita. Hakijat on pystyttävä erottamaan toisistaan tasavertaisin ja luotettavin kriteerein, ja arvosanojen vertailu
on yksi osa yhtälöä. Valitettavasti opiskelijoiden monet uusimiskerrat työllistävät myös tiedekuntia. Kuulostaakin
hieman tuhlaukselta, että professori
joutuu korjaamaan saman opiskelijan
tentin viiteen kertaa.

Toisaalta opiskelijoiden uusimisrumba viestii myös siitä, etteivät he
saavuta haluamiaan arvosanoja ensimmäisellä kerralla. Opiskelija-asiamiehen suositus on, että kannattaa stressata tuloksistaan vähemmän, keskittyä
omaan tekemiseen ja kehittää itseään
sekä omaa opiskelutekniikkaansa. Kun
keskittyy ja parantaa omaa suoritustaan, paremmat arvosanat seuraavat
perässä.
Samalla myös säästää itseään turhalta
stressiltä. Omiin tuloksiin on helppo
pettyä kerta toisensa jälkeen, kun arvosanat eivät lähde nousuun näennäisistä
ponnisteluista huolimatta. Puhun tässä
nyt omakohtaisesta kokemuksesta.
Siispä haastankin jokaisen oikkarin
tutkimaan omaa opiskelumetodiaan
kriittisesti ja kehittämään itseään tietoisesti oppijana. Voin luvata, että se
kannattaa.

Lakimiesliiton joka toinen vuosi
järjestettävä SAKKE-opiskelijatapahtuma oli tänä vuonna Tallinnassa 16.–18. marraskuuta.
Jo varsin huimaan 24 vuoden
ikään ehtinyt SAKKE sisälsi jopa
kaksi luentoa (voi opiskelijaparat)
sekä paljon muuta enemmän tai
vähemmän vauhdikasta ohjelmaa.
Tapahtuma starttasi perjantaiaamuna opiskelijoiden saapuessa
busseilla Helsinkiin. Erityinen kunnia-maininta Artiklan porukalle,
joka lähti matkaan Rovaniemeltä
edellisenä iltana kello 21. Tallinnassa päivän ohjelmaan kuuluivat
seminaari ja rastikierros.
Lauantaina jatkettiin seminaarilla, jossa opiskelijoita valistivat
tapahtuman pääyhteistyökumppani KPMG sekä Elina Koivumäki.
Seminaarin jälkeen ainejärjestöt
keräsivät rivinsä ja näyttivät taitonsa ainejärjestöjen välisessä
laulukilpailussa, jossa pehmeällä
balladillaan voittoon kipusi Vaasan
ikioma JUSTUS!
Opiskelijat pääsivät nauttimaan yhteisen illallisen Tallinnan
vanhan kaupungin sydämessä,
oi mitä tunnelmaa! Sunnuntaisen
kotimatkan aikana seurasivat
spontaanit laivasitsit, ja mikäs
sen parempaa.
OI SAKKE ON!
Lakimiesliitto ja SAKKE-toimikunta kiittävät vielä kerran lämpimästi kaikkia oikkareita unohtumattomasta matkasta. Te teitte
tästä hienon reissun!

Kirjoittaja toimii opiskelijaasiamiehenä Lakimiesliitossa.
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teksti DIANA TÖRNROOS | kuvitus JANI SÖDERLUND

Sukupuoleen,
taustaan ja ikään
katsomatta
Lakimiesliiton tavoitteena on monimuotoinen juristikunta, joka voi tehdä
työtään rauhassa ja yhdenvertaisista lähtökohdista. Pyrkimyksiä tukevat
juuri päivitetyt tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustavoitteet.

S

eksuaalinen häirintä, seksuaalinen suuntautuminen ja
sukupuoli-identiteetti ovat
asioita, jotka ovat nousseet voimakkaasti keskusteluun sitten vuoden 2011. Tuolloin
Lakimiesliitto edellisen kerran päivitti tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustavoitteensa. Naisten osuus lakimieskunnassa on edelleen kasvanut, ja yhä
useampi juristi työskentelee yksityisellä sektorilla.
Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustavoitteet on päivitetty liiton toimintasuunnitelman mukaisesti syksyn 2018
aikana. Päivitys heijastaa yhteiskunnan
ja keskustelun muutosta, ja liiton hallitus hyväksyi sen lokakuussa.
– Vuonna 2011 tasa-arvosuunnitelma keskittyi vielä voimakkaasti naisiin ja miehiin. Sukupuolten välinen
tasa-arvo on edelleen keskeinen asia,
mutta esimerkiksi sukupuoli-identiteetistä puhutaan nyt aivan toisella tavoin
avoimesti kuin tuolloin, sanoo Laki-

miesliiton työelämäasioiden päällikkö
Jaana Meklin.
– Yhdenvertaisuuden käsite on laajentunut ja painottunut osin uudella
tavalla.

Kenelle oikeustieteellistä
suositellaan?
Julkiseen keskusteluun nousseiden
asioiden ohella Meklin kantaa huolta
tilanteista, jotka jäävät piiloon esimerkiksi tilastojen puuttumisen vuoksi.
– Meidän olisi tiedostettava, kokeeko
joku syrjintää esimerkiksi etnisen taustan tai vammaisuuden vuoksi.
Suomessa lakimieskunta on edelleen
kohtalaisen homogeenista, joten muun
muassa etniseen taustaan liittyvä keskustelu on meillä ollut vähäistä. Tämä
saakin Meklinin kysymään, miksi
alalle ei hakeudu enemmän erilaisia
taustoja ja ominaisuuksia omaavia
henkilöitä. Ja kuinka tästä voisi saada
enemmän tietoa?
– Voi miettiä, miten vaikkapa kou-

lujen opintojenohjauksessa toimitaan.
Millaisille ihmisille suositellaan oikeustieteellisiä opintoja hyvänä vaihtoehtona? Mehän haluaisimme saada Suomeen taustaltaan ja ominaisuuksiltaan
monipuolista juristikuntaa.
Meklin muistuttaa, että rakenteissa
piilevät stereotypiat tulisi tuoda näkyviksi ja taistella niitä vastaan. Aiheesta
on keskusteltu muun muassa Lakimiesliiton omankin viestinnän joukoissa, pohdittu esimerkiksi kuvavalintoja.

Suunnitelman
toteutumista seurataan
– Lakimiesliitto oli aikanaan ensimmäinen akavalainen liitto, joka teki
edunvalvonnallisen tasa-arvosuunnitelman toimintansa tueksi vuonna
2002, Meklin hymyilee. Nyt hän on
mukana työryhmässä, joka valmistelee Akavan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman päivittämistä vuoden 2012 suunnitelman pohjalta.
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Akavan ja jäsenliittojen omat tavoitteet tukevat toisiaan, painotukset toki
vaihtelevat liitoittain. Akavalla on
yksittäisiä jäsenliittoja enemmän voimaa ulospäin, siksi yhteistyö ja osallistuminen puolin ja toisin on tärkeää.
Esimerkiksi Lakimiesliitto välittää
omaa tutkimustietoaan myös Akavalle.
Tietoa erilaisista epäkohdista ja työn
arjesta Lakimiesliitto saa tilastoista ja
liiton neuvontalakimiehille tulevista
yhteydenotoista – ja erityisesti säännöllisesti toteutetuista kyselyistä. Näitä
ovat esimerkiksi työmarkkinatutkimus ja ajoittainen palkkaerotutkimus.
Tämän vuoden alussa liitto toteutti
ensimmäisen kyselyn lakialalla esiintyvästä seksuaalisesta häirinnästä ja laati
tulosten pohjalta toimintaohjeet seksuaalisen häirinnän estämiseksi.
Jaana Meklin lähettää terveisiä kaikille jäsenille:
– Pyydämme vastaamaan liitosta
tuleviin kyselyihin. On tärkeää saada
vastauksia mahdollisimman laajasti
todellisen kuvan muodostamiseksi. Ja
jos koette tai näette syrjintää, kannattaa ehdottomasti olla yhteydessä lakimiesten työsuhdeneuvontaan. Voimme
pyrkiä vaikuttamaan vain asioihin,
joista tiedämme, Meklin muistuttaa.
Lakimiesliiton tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustavoitteiden ajantasaisuutta
ja toteutumista seurataan aiempaa tarkemmin. Jatkossa aiheesta raportoidaan hallitukselle vuosittain, ja tavoitteita päivitetään tarvittaessa. Samalla
liitto arvioi omaa toimintaansa: onko
tehty tarpeeksi ja mitä muuta se voisi
vielä tehdä.
Voit tutustua Lakimiesliiton
päivitettyihin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustavoitteisiin osoitteessa
lakimiesliitto.fi/tasa-arvo.
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Suomessa yhdenvertaisuus
keskustelu liittyy edelleen
pääasiassa sukupuoleen,
maailmalla etninen tausta
nousee yhtä tärkeäksi aiheeksi.

Etninen tausta on maailmalla
iso tasa-arvokysymys
Yhdenvertaisuuskysymykset olivat näkyvästi esillä asianajoalan
maailmanlaajuisessa IBA 2018 -konferenssissa Roomassa lokakuussa. Paikalla olleen asianajaja Hanna Räihä-Mäntyharjun
mukaan tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen liittyvät ongelmat
on tiedostettu viime vuosien aikana kaikkialla maailmassa.
– Kiinnostus oli minusta aivan aitoa, kyse ei ollut vain juhlapuheista. Kun puhuttiin tasa-arvosta, äänessä olivat kyllä enemmän naiset – mutta paljon kommentoivat myös miehet, ja heistä
myös urallaan pidemmälle ehtineet. Tämä oli minusta positiivista,
Räihä-Mäntyharju sanoo.
– Kulttuuriset erot eri puolilla maailmaa ovat suuret ja ongelmia paljon. Silti paranemista oli havaittavissa maailmaanlaajuisesti. Vaikka kuulimmekin ikäviä tarinoita, kuulimme myös monia
myönteisiä.
Selvä ero Suomessa käytävään keskusteluun oli siinä, että
etninen tausta nousi yhdenvertaisuuskeskustelussa vahvaan
rooliin. Monessa puheenvuorossa pohdittiin, onko juristilla samat
mahdollisuudet saada työtä ja edetä uralla, jos hän on etniseltä
taustaltaan muuta kuin valtaväestöä.
– Tämä on maailmalla ihan polttava kysymys, Räihä-Mäntyharju toteaa.
Hanna Räihä-Mäntyharju on Asianajajaliiton varapuheenjohtaja. Asianajajaliitossa perustettiin loppusyksystä työryhmä
pohtimaan keinoja edistää sukupuolten välistä tasa-arvoa ja
muuta yhdenvertaisuutta. Loppuraportti on odotettavissa reilun
vuoden kuluttua. Asianajajaliitolle on tehty myös opinnäytetyö
tasa-arvosta, ja liitto on toteuttanut Me too -kyselyitä tunnisteella #eimilläänoikeudella.
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PYKÄLÖIDEN

Professori emeritus Seppo Koskinen:

Työoikeus on taiteilua
työn ja pääoman
ristiriidan välissä
teksti ja kuva ARI MÖLSÄ

SEPPO KOSKINEN on tehnyt pitkän,
vuosikymmeniä kestäneen akateemisen uran suomalaisen työ- ja sosiaalioikeuden parissa.
Mies jäi marraskuussa eläkkeelle.
Takana on 21 vuotta työ- ja sosiaalioikeuden professorina Lapin yliopistossa ja 5 vuotta työoikeuden professorina Turun yliopistossa. Julkaisuja
hänellä on yli 500.
Useimmista lajitovereistaan Koskinen on poikennut siinä, että hän on aina
ja vikisemättä ollut myös toimittajien
käytettävissä.
Pykälöikäämme.

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

kansakoulun neljänneltä luokalta oppikouluun eli Oulun Lyseoon. Koulussa

Etevä juristi
tuntee sekä
teorian että
oikeuskäytännön.
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on opiskellut kolme maamme presidenttiä. Eihän sellaisessa koulussa voinut olla kiinnostumatta yhteiskunnallisista asioista.
2 §. Valaistuminen – miksi juristiksi? Yllätys, yllätys: Jo 16-vuotiaana

arpa oli heitetty – päätin ryhtyä työoikeuden tutkijaksi. Oikeustieteessä
kyse on ristiriitojen ratkaisemisesta ja
sovittelemisesta. Asia kiinnosti ja kiinnostaa edelleen.

4. LUKU
LAKIMIEHISTÄ ELIÖLAJINA
1 §. Taitava juristi. Etevä juristi tun-

tee sekä teorian että oikeuskäytännön.
Oikeuskäytäntö kuvaa elävää elämää
villimmin kuin romaanit.
2 §. Tomppeli juristi. Toope tapaus
luulee osaavansa kaiken muita paremmin.
5. LUKU

2. LUKU
SUOMEN LAINSÄÄDÄNNÖSTÄ
1 §. Kiva laki. Työsopimuslaki, koska

se sääntelee sopimista, sopimussuhteen aikaisia velvoitteita puolin ja toisin sekä sopimussuhteen päättämistä.
Tämä laki on sopimisjuridiikan merkittävä lähde.
2 §. Kamala laki. Työaikalaki,
koska itselläni ei ole koskaan ollut
työaikaa.
3. LUKU

TYÖOIKEUDESTA ENNEN
1 §. Ilahduttavin perintö. Paras

yritys sovittaa työn ja pääoman välistä
ristiriitaa. Vaikka työntekijät ja työnantajat ovat samassa veneessä, silti välillä
venettä keikutetaan.
2 §. Ikävin muinaisjäänne. Yksipuoliset tulkinnat. Vaikka työntekijöitä
tulee suojella, myös työnantajan intressit on huomioitava. Tässä on vielä
opeteltavaa.
6. LUKU

EU-LAINSÄÄDÄNNÖSTÄ

TYÖOIKEUDESTA TÄNÄÄN

1 §. Kiehtovinta. Yhteisön tuomio-

1 §. Hyvä trendi. Paikallisen sopi-

istuimen uudet ratkaisut. Niissä riittää
ihmettelemistä.
2 §. Karmaisevinta. Liiallinen ylikansallisuus.

misen yhteinen kehittäminen. Paljon
on jo työehtosopimuksissa tätä sallittu,
mutta piirun verran voisi edetä jokaisella sopimuskierroksella lisää.

PYKÄLÖIDEN

4 §. Kaunein kukka. Männyn oksa.

– Joskus jopa itse tajuan
jälkikäteen, että olen ajatellut
surkean puutteellisesti, Seppo
Koskinen sanoo.

2 §. Huono trendi. Nopeat puo-

luepoliittiset työelämän uudistukset.
Poliitikkojen ammattitaito on vähäinen
juridisten kiemuroiden sääntelyssä.
7. LUKU
TYÖOIKEUDESTA HUOMENNA
1 §. Lyhyt sihti. Työllistämisen hel-

pottaminen. Työllistämiskynnyksen
korkeudesta ja sen esteistä pitäisi kuitenkin ensin saada riittävän varmaa tietoa.
2 §. Pitkä sihti. Yleissitovuuden
keventäminen. Alusta- ja vaihdantatalouden työt, digitalisaatio, tekoäly...
8. LUKU
PROFESSORIN TYÖSTÄ
1 §. Antoisinta. Monipuolisuus

ja ajan hermolla oleminen. Nuorten
kanssa touhuaminen on todella antoisaa, ja sen voisi laittaa kansalaisvelvollisuudeksi jokaiselle niin sanotulle
aikuisille.
2 §. Ankeinta. Suurten tenttien tarkastaminen.
9. LUKU
JULKISUUDESTA
1 §. Hyvät puolet. Toimittajien

auttaminen tärkeässä työssä. Saa olla
mukana mielenkiintoisissa asioissa ja
oppii itsekin esimerkiksi käyttämään
kieltä ja tiivistämään. Julkisuuden
kautta syntyy myös tärkeitä verkostoja.
2 §. Huonot puolet. Asioiden juridinen vaikeus ja tulkinnanvaraisuus
eivät aina välity lyhyissä haastatteluissa.

Ne ovat usein todella kauniita.
5 §. Viehättävin väri. Kirkkaan
punainen.
6 §. Musiikin helmi. Paratiisi Raulin laulamana.
7 §. Rakkain romaani. Elämäni
merkittävin romaani on ollut Pertti
Karkaman väitöskirja Sosiaalinen
konkfliktiromaani.
8 §. Esikuva. En pidä esikuva-käsitteestä, mutta arvostan suuresti 1900luvun alun työlainsäädännön laatijoita.
9 §. Elämän tarkoitus. Tehdä
yhdessä ja auttaa toisia.
10 §. Motto. Sami Jauhojärven lausuma ”Rinta rottingilla kohti uusia
pettymyksiä” saa minut aina hyvälle
tuulelle.

KUKA
SEPPO KOSKINEN
• s. 1950 Oulussa

10. LUKU
OMASTA URASTA
1 §. Makein voitto. Teen työtä, en

ajattele voittoja. Olen työläinen.
2 §. Karvain tappio. Joskus olen ajatellut surkean puutteellisesti – ja sitähän
sattuu. Aika usein, tarkemman pohtimisen jälkeen, jopa itse tajuan tämän.
11. LUKU
PIENET SUURET ASIAT

1 §. Mielimauste. En kiinnitä huo-

miota mausteisiin – paitsi liialliseen
suolan käyttöön. Herrat ne mausteilla
herkuttelevat.
2 §. Herkkuruoka. Opiskeluaikoina se oli tehdasvalmisteinen maksalaatikko. Nykyisin jokin erikoinen
jälkiruoka.
3 §. Paras juoma. Rasvaton maito.
Jos sitä ei saa, sitten vettä.

• OTK 1973, OTT 1989, VTK 1976
• Eri tehtävissä Turun ja Lapin
yliopistoissa vuodesta 1973
• Eläkkeelle Turun yliopiston
työoikeuden professorin
tehtävästä syksyllä 2018
• Noin 500 työoikeutta
käsittelevää oikeudellista
kirjoitusta
• Työoikeudellista konsultointia
• Lex ry:n lehden Totuus
vakuutuksen päätoimittaja
1970luvulla
• Edilexin toimitusneuvosto
• LähiTapiolan hallintoneuvosto
• Perhe: Vaimo, kolme poikaa ja
kuusi lapsenlasta (+ 1 tulossa)
• Harrastukset: Kustavin
kesäasunto, taiteilijoiden
tukeminen ja jalkapallon
pelaaminen (noin 30 vuotta)
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Recept mot no-go-zoner:

Närpoliser och
förebyggande
verksamhet
För nästa år har regeringen beviljat ett tilläggsanslag på 2,5
miljoner euro till så kallade närpoliser. Beslutet ingår
i arbetet på att utveckla den förebyggande polisverksamheten.

B

etydelsen av brottsförebyggande verksamhet är svår att
definiera eftersom brott som
inte begåtts inte heller statistikförs. Polisen har i alla fall ett bra
konkret exempel på nyttan med närpoliser i Kråkkärret i Åbo.
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Av förortens alla invånare är hälften
invandrare, men av ungdomarna har
hela 70 procent invandrarbakgrund.
Trots avskräckande exempel på problem som uppstått på motsvarande
områden i andra länder är det ganska
lugnt i Kråkkärret, där närpolis Vesa
Jauhiainen rör sig bland invånarna
som fisken i vattnet.
Han har jobbat här som närpolis i 12
år. Under åren har han lärt sig känna
områdets underliggande strömningar
och vet i vilka tåtar han ska dra för att
på förhand förhindra problem.
– Mina kolleger i Sverige är häpna
över att jag rör mig helt ensam här.
Jag tror att en viktig del av förklaringen är att mitt ansikte syns på olika
håll i närmiljön. Jag har också skapat
god kontakt till personer med stort
inflytande i invandrargemenskapen,
sade han i Yles morgon-tv i slutet av
augusti.

Gäller både städer
och glesbygd
Med polisens förebyggande arbete
avses systematiska och ledda åtgärder i
syfte att förhindra brott, ordningsstörningar, olyckor och andra icke önskvärda händelser som påverkar trygghets- och säkerhetskänslan.
Polisinspektör Pekka Heikkinen
berättar att den förebyggande verksamheten i hög grad grundar sig på
ett fungerande samarbete mellan olika
myndigheter, organisationer och sammanslutningar.
– De här frågorna står i fokus i den
strategi om polisens förebyggande
arbete som nu håller på att färdigställas efter en remissrunda i september,
säger han.
Heikkinen jobbar på polisstyrelsen
med ansvar för polisens förebyggande
verksamhet. Han berättar att betydelsen
av samarbete med andra organisationer

arbetet har vi socialarbetare stationerade vid polisstationerna. De hjälper
till framför allt då det gäller unga personer som råkat i klammeri med rättvisan, säger Heikkinen.

Förebyggande verksamhet
är kostnadseffektiv

Förebyggande
verksamheten
måste ses som en
kostnadseffektiv
och viktig del
av polisens hela
verksamhet.
typ socialmyndigheternas uppsökande
ungdomsarbete har ökat i och med att
polisdistrikten har blivit allt större.
– För 20 år sedan hade vi 200 länsmansdistrikt medan vi i dag har endast
11 polisinrättningar. Den förebyggande verksamheten är viktig likaväl i
städerna som på glesbygden, säger han.

Inte no-go i Finland
Den uppdaterade strategin gällande

förebyggande verksamhet omfattar
också dedikerade poliser i förorter och
på glesbygden, där det på några orter
pågår försök med så kallade bypoliser.
– Exemplet i Kråkkärret visar hur
viktigt det är att polisen är en del av
människornas vardag i områden som
av olika anledningar har större risk
än andra att utvecklas negativt, med
exempelvis gängbildning som resultat,
säger Heikkinen.
De här frågorna står enligt honom i
fokus i den strategi om polisens förebyggande arbete som nu utarbetas.
– Läget är ännu hanterbart i Finland eftersom vi inte har liknande
no-go-zoner som i Sverige, men det
gäller nu att aktivt arbeta för att läget
inte ska försämras, säger Heikkinen.
Samhället förändras dock hela tiden
och det ökade antalet invandrare har
lett till konfrontationer som vi inte är
vana vid i Finland.
– Som en del av det förebyggande

Tilläggsanslaget på 2,5 miljoner euro
för polisens förebyggande verksamhet
är öronmärkta för att med hjälp av närpoliser förbättra tryggheten på utsatta
områden innan problemen tillspetsats.
Tarja Mankkinen, som är ordförande för den arbetsgrupp som bereder
den uppdaterade strategin för polisens
förebyggande verksamhet, konstaterar
att polisen vanligtvis tillkallas först då
något brott skett.
– Målet med strategin för det förebyggande polisarbetet är däremot
att utveckla åtgärder för att genom
bland annat analys, deltagande i sociala medier och samarbete med andra
myndigheter på förhand kunna bryta
negativa trender, säger hon.
Mankkinen betonar vikten av att den
förebyggande verksamheten ses som
en kostnadseffektiv och viktig del av
polisens hela verksamhet.
– Det sektoröverskridande samarbetet och polisens samarbete med olika
organisationer är en orsak till att Finland är ett av världens tryggaste länder.
I det förebyggande polisarbetet står
samarbetet med andra aktörer i fokus. I
den så kallade Ankarverksamheten har
man utvecklat allt effektivare metoder
för att hjälpa unga som begått brott.
– Ankarteamen kan förbättra barns
och ungas livssituation på ett övergripande sätt genom samarbete mellan
polisen, ungdoms- och socialarbetet
samt skolorna, säger Mankkinen.
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Nimityksiä-palstan tekstit ja värikuvat (valkoisella taustalla) toimitetaan lomakkeella osoitteessa
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Toimitus pidättää oikeuden tekstin muokkaamiseen ja lyhentämiseen tarvittaessa.

ASIANAJO- JA LAKIASIAINTOIMISTOT
Borenius Asianajotoimisto Oy:n Counseliksi
Advisory -linjaan AA Anna Aalto,
Senior Associateiksi Transactions -linjaan
AA Joel Kättö ja AA Mark Falcon sekä
Associateksi Dispute Resolution -linjaan
OTM Lasse Parkkamäki 1.10.2018 lukien.
Asianajotoimisto Heikkilä & Co Oy:n
osakkaaksi kutsuttuna AA Kimmo Vainio,
lakimiehiksi VT Sirpa Otsola ja
AA, VT Tuula Vesalainen.
BDO:n vero- ja lakipalveluiden liiketoimintajohtajaksi
OTK Harri Huikuri 1.9.2018 lukien.
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Asianajotoimisto Blackbird Oy:n Senior Associateksi
OTM Heidi Elvilä 1.10.2018 lukien. (kuva)
Asianajotoimisto Merilampi Oy:n Senior Associate
-lakimieheksi OTM, VT Jussi Koivu. (kuva)
Castrén & Snellmann Oy:n Senior Associate
-lakimiehiksi AA, YTM Teresa Kauppila 6.8.2018,
Associate-lakimies, AA, VT Säde Kaituri,
Associate-lakimies, AA Hilma-Karoliina Markkanen,
Associate-lakimies, AA Silvaliisa Virri 1.10.2018,
Associate-lakimieheksi OTM Nelli Tyrkkö 6.8.2018
ja Counsel-lakimieheksi AA, VT Ilona Karppinen
sekä Counsel-lakimieheksi AA Samuli Tarkiainen
1.10.2018 lukien. (kuvat) Osakkaiksi kutsuttuina
M&A-juristi Benjamin Bade sekä

kiinteistötransaktiojuristit Antti Kaakkola ja
Matti Lajunen 1.2.2019 lukien.

kirja
Tilaa

Asianajotoimisto Merkurius Oy:n osakkaiksi kutsuttuina
AA, VT Kirsi-Marja Salokangas ja
AA, VT Tomi Kauppinen 18.6. 2018 ja
Counseliksi AA, VT Annukka Lagerstam
23.10.2018 lukien. (kuvat)
Lakiasiaintoimisto Laine & Nikka-Laitinen Oy:n
osakkaaksi kutsuttuna OTM Fida Hairetdin
15.10.2018 lukien. (kuva)
Asianajotoimisto Trust Oy:n Associateksi
Terhi Rekilä. (kuva)

ELINKEINOELÄMÄ
PricewaterhouseCoopers Oy:n Directoriksi
LL.B, LL.M, OTK Sami Kyntölä 15.10.2018. (kuva)

JÄRJESTÖT
Työttömyysvakuutusrahasto (TVR ja Koulutusrahasto
yhdistyvät Työllisyysrahastoksi 1.1.2019)
Työllisyysrahaston toimitusjohtajaksi
OTK Janne Metsämäki 1.1.2019 lukien.
Rakennusteollisuus RT ry:n työmarkkinajohtajaksi
VT Kim Kaskiaro 11.2018 lukien.

PÄIVITÄ VERKOSSA
• yhteystietosi
• työpaikkatietosi
• sähköpostiosoitteesi

Kaikki helposti osoitteessa
www.lakimiesliitto.fi
Kirjaudu jäsenpalveluun

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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Mökit

Vapaat viikot syksy 2018 ja kevät 2019

TUNTURINLAKI

TUOMARINTUPA
Ruka Tuomarintupa (la–la)

Levi, Tunturinlaki 1 (la–la)
Viikko

GOLF RESORT
Vierumäki Golf Resort

Pvm

Vuokra/€

Viikko

Pvm

Vuokra/€

02

05.01.–12.01.

550

18

27.04.–04.05.

400

03

12.01.–19.01.

550

19

04.05.–11.05.

250

19

04.05.–11.05.

250

20

11.05.–18.05.

250

20

11.05.–18.05.

250

21

18.05.–25.05.

250

21

18.05.–25.05.

250

22

25.05.–01.06.

250

22

25.05.–01.06.

250

24

08.06.–15.06.

300

23

01.06.–08.06.

250

24

08.06.–15.06.

300

26

22.06.–29.06.

300

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

(allergiahuoneisto, ei saa viedä
lemmikkieläimiä)
Viikko

Pvm

Päivät

51

14.12.–18.12.

pe–ti

Vuokra/€
430

51

18.12.–21.12.

ti–pe

280

02

04.01.–11.01.

pe–pe

550

04

18.01.–25.01.

pe–pe

550

05

25.01.–01.02.

pe–pe

550

12

15.03.–22.03.

pe–pe

550

13

22.03.–29.03.

pe–pe

550

15

05.04.–12.04.

pe–pe

550

17

19.04.–26.04.

pe–pe

550

18

26.04.–03.05.

pe–pe

650
650

19

03.05.–10.05.

pe–pe

Viikko

Pvm

Vuokra/€

20

10.05.–17.05.

pe–pe

650

02

05.01.–12.01.

550

21

17.05.–24.05.

pe–pe

700

03

12.01.–19.01.

550

24

07.06.–14.06.

pe–pe

700

04

19.01.–26.01.

550

25

14.06.–21.06.

pe–pe

700

05

26.01.–02.02.

550

18

27.04.–04.05.

400

19

04.05.–11.05.

250

Ruka Vuosseli (allergiamökki,

20

11.05.–18.05.

250

ei saa viedä lemmikkieläimiä) (la–la)

VUOSSELI

21

18.05.–25.05.

250

Viikko

Pvm

Vuokra/€

22

25.05.–01.06.

250

19

04.05.–11.05.

350

23

01.06.–08.06.

250

20

11.05.–18.05.

350

24

08.06.–15.06.

300

21

18.05.–25.05.

350

25

15.06.–22.06.

300

22

25.05.–01.06.

350

26

22.06.–29.06.

300

23

01.06.–08.06.

350

25

15.06.–22.06.

400

26

22.06.–29.06.

400
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PAAVONKANGAS

LOMA-AIKA

Vierumäki Paavonkangas

Vierumäki Loma-aika
Viikko
51

Pvm
14.12.–18.12.

Päivät Vuokra/€
pe–ti
390

51

18.12.–21.12.

ti–pe

03
04

11.01.–18.01.
18.01.–25.01.

pe–pe
pe–pe

Viikko
Pvm
51
18.12.–21.12.

Päivät
ti–pe

Vuokra/€
330

250

02

04.01.–11.01. pe–pe

650

500

05

25.01.–01.02. pe–pe

650

500

09

22.02.–01.03. pe–pe

750

22.03.–29.03. pe–pe

650

05

25.01.–01.02.

pe–pe

500

13

06

01.02.–08.02.

pe–pe

500

16

12.04.–19.04. pe–pe

650

600

19

03.05.–10.05. pe–pe

750

500

20

10.05.–17.05. pe–pe

750

17.05.–24.05. pe–pe

800

31.05.–07.06. pe–pe

800

10
11

01.03.–08.03.
08.03.–15.03.

pe–pe
pe–pe

12

15.03.–22.03.

pe–pe

500

21

14

29.03.–05.04.

pe–pe

500

23

500

15

05.04.–12.04.

pe–pe

16

12.04.–19.04.

pe–pe

500

18

26.04.–03.05.

pe–pe

600

19

03.05.–10.05.

pe–pe

600

20

10.05.–17.05.

pe–pe

600

21

17.05.–24.05.

pe–pe

650

22

24.05.–31.05.

pe–pe

650

23

31.05.–07.06.

pe–pe

650

24

07.06.–14.06.

pe–pe

650

RENTOUDU
LOMALLASI
LAKIMIESLIITON
UPEISSA MÖKEISSÄ
RUKALLA, LEVILLÄ
TAI VIERUMÄELLÄ.

SUOMEN LAKIMIESLIITOLLA on jäsenten käyttöön edulliseen jäsenhintaan kaksi lomahuoneistoa Levillä ja Rukalla
sekä kolme Vierumäellä. Lapin mökeissä vuokraan sisältyy 2 hissilippua/mökki ja Vierumäen Loma-aika- ja Paavonkangasmökeissä 4 golf-pelioikeutta. Vierumäen Golf Resort -huoneiston vuokraan sisältyy 2 pelioikeutta alennetulla green fee
-hinnalla. Kaikissa näissä kohteissa sinua odottavat viihtyisät tilat ja monipuoliset harrastusmahdollisuudet. Mökit on
varusteltu 6–8 henkilölle. Osa Vierumäen mökkiviikoista on varattavissa myös ajalle perjantai–tiistai ja tiistai–perjantai.
Lisätietoja mökeistä: www.lakimiesliitto.fi > palvelut ja edut > lomamökit
Tiedustelut ja varaukset: Hannele Törni, puh. 09 8561 0315, hannele.torni@lakimiesliitto.fi
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Kysymykset: Pressmen Finland Oy, www.pakkotietaa.fi
1. Oikea vastaus: d) Lähetti Valpon miehille salapoliisiromaaneja. Kivimäki toivoi miesten saavan niistä viihdykettä, koska heidän aikansa täytyi käydä pitkäksi.
Hänen mielestään vartiointitouhu oli naurettavaa,
koska hän olisi voinut koska tahansa soutaa yön
pimeydessä järven yli ja karata.
Kivimäki palasi Helsinkiin syyskuun lopulla ja hänet
pidätettiin marraskuun alkupuolella. Sotasyyllisyysoikeudenkäynnissä hänet tuomittiin vankilaan viideksi
vuodeksi, josta hän istui puolet.
Kivimäki oli Helsingin yliopiston siviilioikeuden
professori vuosina 1931–1956. Hän toimi oikeusministerinä
maaliskuusta 1931 joulukuuhun 1932 ja sen jälkeen pääministerinä lokakuuhun 1936. Toisen maailmansodan
aikana Kivimäki oli Suomen suurlähettiläs Berliinissä.
2. Oikea vastaus: d) Halu tulla teloitetuksi. Silloisen uskonnollisen käsityksen mukaan itsemurhan tehnyt ihminen
päätyi ikuiseen kadotukseen. Siksi omaa kuolemaansa

toivoneen ihmisen oli parempi tappaa joku ja saada
kuolemantuomio.
Niitä kutsutaan suisidaalimurhiksi (suicidalmord) eli
itsemurhamurhiksi. Ne olivat usein epätoivoisten mutta
tarpeeksi kylmäpäisten ihmisten suunnitelmallisia tekoja
– tai ainakin sellaisiksi tulkittuja. Muita henkirikoksia
kuten surmia ja tappoja oli luonnollisesti enemmän.
Suomesta tunnetaan Ruotsin suurvaltakaudelta vain
yksi suunnitelmallinen henkirikos. Se tehtiin Turussa
vuonna 1643. Margareta Kitt myrkytti aviomiehensä,
porvari Mårten Hornin.
3. Oikea vastaus: d) Langinkoski kirjoitti ajokorttiin saman
tien 5 vuoden pidennyksen. Langinkoski pyysi kortin nähtäväkseen takapenkille. Poliisi ei ehtinyt tehdä mitään ennen
kuin pidennys oli kirjattu. Poliisi ärähti, ettei käy päinsä,
että ukko kuin ukko kirjoittaa ajokortteja, mihin Langinkoski totesi, ettei hän ole ukko kuin ukko vaan Kangasniemen piirin kruununnimismies. Ja niin jatkui matka ja
ällistynyt poliisi jäi maantien varteen.

a) Pakanajumalan kunnian varjelu.
b) Salaseurojen vedonlyönti.
c) Aateliston kaksintaistelut.
d) Halu tulla teloitetuksi.
murhia. Suurin osa niistä tapahtui Tukholmassa, josta
viranomaisten tiedossa oli koko vuosisadalta alle
30 murhaa. Mikä oli motiivina useimmissa niissä?

2. Ruotsin valtakunnassa tehtiin 1600-luvulla vähän
a) Kutsui kylään kaksi kaksoisolentoaan.
b) Opetti Valpon miehille perintökaarta ja piti tentinkin.
c) Palkkasi kylän pojat kummittelemaan.
d) Lähetti Valpon miehille salapoliisiromaaneja.

(1886–1968) vietti loppukesää 1945 huvilallaan Tyrvännössä Kanta-Hämeessä, kun hän huomasi naapurihuvilalle majoittuneen kahden nuoren miehen tarkkailevan
häntä päiväsaikaan aidan takaa. Kivimäki totesi miesten
kuuluvan Valtiolliseen poliisiin eli silloiseen Punaiseen
Valpoon, joka vartioi häntä, jottei hän pakenisi sotasyyllisyysoikeudenkäyntiä. Mitä Kivimäki teki?

1. Siviilioikeuden professori Toivo Mikael Kivimäki

a) Langinkoski teeskenteli hullua ja Fabian sanoi
vievänsä tätä sairaalaan.
b) Langinkoski käski Fabianin ajaa pakoon.
c) Langinkoski sanoi kyseessä olevan ajokoe
kortin uusimiseksi.
d) Langinkoski kirjoitti ajokorttiin saman tien
5 vuoden pidennyksen.
Niilo Jalmari Langinkoski (1890–1961) oli
Kangasniemen piirin nimismies vuosina
1914–1957. Hän oli autollaan matkalla Helsinkiin ja istui takapenkillä. Autoa ajoi hänen
renkinsä Fabian, joka oli niin pienikokoinen,
että häntä oli vaikea nähdä kojelaudan takaa.
Ennen Helsinkiä poliisi pysäytti auton ja
huomasi Fabianin ajokortin vanhentuneen.
Miten Fabian selvisi ilman sakkoa?

3. Huumorimiehenä tunnettu varatuomari

Kysymykset

Lakimiesuutisten tietokilpailussa esitetään yllättäviä
ja mieltä piinaavia tietokilpailukysymyksiä.

Oikeuspähkinöitä
purtavaksi

teksti OUTI RINNE | kuva JUHO KUVA

Heidi Mäkelä, Suomen Lakimiesliiton Lahden alueen alueasiamies
Tietosuojajuristina Telia Finlandissa työskentelevä Heidi Mäkelä on toiminut Lakimiesliiton
Lahden alueen alueasiamiehenä vuodesta 2013 lähtien. Mäkelä on valmistunut Turusta vuonna
2009 ja työskennellyt ennen Telialle siirtymistään asianajotoimistoissa, perintä- ja rahoitusalalla
sekä suorittanut tuomioistuinharjoittelun Päijät-Hämeen käräjäoikeudessa.

Miksi sinusta
tuli lakimies?
Halusin suorittaa tutkinnon,
joka mahdollistaa erilaisia uravalintoja, sillä olen kiinnostunut
kehittämään itseäni ja pitämään
ovet auki erilaisille urapoluille.
Juristin tutkinto mahdollistaa
tämän erinomaisesti.

Millaista on lakimiehen
työ 2050?
Juristi on yhä tärkeämpi strateginen kumppani
liiketoiminnalle, moniosaaja, joka ei voi
piiloutua pykälien taakse. Tekoäly ja muut työvälineet ovat helpottaneet työskentelyä ja
vapauttaneet aikaa inhimillistä ajatustyötä
vaativiin asioihin. Varsinainen juristin perustyö
eli oikeuden ja kohtuuden huomioiminen,
eri oikeuksien välinen punninta ja juridinen
intuitio yksittäistapauksissa ovat työssä
menestymisen avaimia edelleen.

Mikä on mielestäsi
alueasiamiehen tärkein
tehtävä?
Toimia Lakimiesliiton edustajana ja
tuoda Lakimiesliiton jäsenedut ja
edunvalvonta paikallistasolle sekä
luoda ja ylläpitää alueen juristien
verkostoa.

Kolme asiaa,
joita tarvitset
työssäsi päivittäin?
Vuorovaikutusta liiketoiminnan
kanssa, sparrailua kollegoiden
kanssa ja GDPR:n
asetustekstiä.

Miten pidät
huolta omasta
työhyvinvoinnistasi?
Perheen ja läheisten kanssa
vietetty vapaa-aika, vapaa-ajan ja
työn tasapaino, mielekäs työ ja työympäristö, lepo ja liikunta, hyvä
ravinto ja lomamatkat aurinkoon.
Näillä pääsee jo pitkälle, joskin
opittavaa on koko ajan.
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Suomen Lakimiesliitto
ja Lakimiesten työttömyyskassa

