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P U H E E N V U O R O

Usein oikeusrauha on tärkeämpi 
lopputulos kuin prikulleen lain  
mukainen ratkaisu.

Oikeus kuuluu kaikille!

Tämä Lakimiesliiton 75-vuotisjuhlavuoden teema  

kuulostaa lähes itsestään selvyydeltä länsimaisessa 

oikeusvaltiossa. Aina kaikki ei kuitenkaan toimi toivo-

tulla tavalla edes oikeusvaltiossa. Liitto tuleekin vuoden 

aikana nostamaan esille oikeudenhoidon epäkohtia.

Jokaisella on Suomessa oikeus nostaa kanne ketä 

tahansa vastaan milloin tahansa mistä tahansa. Ja 

kanne tutkitaan, jos kantajalla on asiassa hyväksyttävä 

ja riittävä oikeudellinen intressi. Oikeuteen pääsyssä ei 

siis pitäisi olla ongelmaa. Mutta kyse onkin siitä, minkä 

resurssin yhteiskunta ja asianosaiset oikeuksiin pää-

syyn uhraavat ja mitä oikeuksiin pääsyllä tarkoitetaan.

Kampanjallamme tulemme haastamaan koko  

yhteiskunnan käymään keskustelua oikeuksiin pääsyn  

esteistä. Näkökulmia aiheeseen on monia, tässä jo 

muutamia:

Tulevaisuudessa on merkityksellistä, että Suomen 

oikeusjärjestys tarjoaa monimuotoisen ja joustavan 

oikeussuojakoneiston. ”Oikeus kuuluu kaikille” ei  

tarkoita jokaisen oikeutta ajaa pikkuriidat täysimittai-

sessa oikeudenkäynnissä ainakaan vastapuolen oikeu-

denkäyntikuluriskillä. Oikeuslaitoksen ei tulisi tuhlata 

resursseja käyttämällä samaa koneistoa isoissa ja pie-

nissä asioissa. Kokoonpanon lisäksi vaihtelua voisi olla 

itse menettelyssä.

Siviiliasioissa on käytettävissä riidattomien asioiden 

summaarinen menettely, normaali riita-asian oikeuden-

käynti, sovittelu tuomioistuimessa ja sen ulkopuolella 

sekä välimiesmenettely. Tähän settiin kaivattaisiin lisää 

vaihtoehtoja. Meiltä puuttuu juoheva riitaisten pikku-

asioiden menettely. Kun summaarinen asia riitautuu, 

edessä ei pitäisi olla täysimittainen oikeudenkäynti 

vaan edullinen vakiohintainen kirjallinen/sähköinen 

”pikkumenettely pikkuriidoille”. 

Toisaalta tulee muistaa, että oikeus kuuluu myös 

vahvoille. Onko meillä tarjota toimivaa vaihtoehtoa  

kansainvälisten suuryritysten mahtiriidoille? Välimies-

menettelyn kehittämiseen tulisi löytyä halukkuutta.

”Oikeus” tarkoittaa lain mukaista ratkaisua, mutta 

myös oikeusrauhaa. Usein oikeusrauha on tärkeämpi 

lopputulos kuin prikulleen lain mukainen ratkaisu.  

Osapuolilla tulisi olla oikeus päästä sovittelun avulla  

laadukkaaseen ja tarkoituksenmukaiseen lopputulok-

seen. Tuomioistuinsovittelun lisäksi asianajajien toimit-

tamat sovittelut ovat tervetullut vaihtoehto. Toivottavaa 

olisi, että vähävaraisille tarjottaisiin sovittelupalveluja 

myös julkisessa oikeusavussa.

Valtio ei ole samalla tavalla satsannut riita-asioihin  

kuin rikosprosessiin. Rikosasioissa on onnistuttu 

paremmin resurssien suhteuttamisessa: pikkurikkeet 

käsitellään kevyemmin kuin raskaat rikokset. Kun kaikki 

rikokset, isoista pieniin, on jollakin tavalla käsiteltävä, 

on yhteiskunnalla ollut kustannustehokkuuden edis-

tämiseksi intoa kehittää rikosprosesseja. Onneksi  

sentään hallintolainkäytön uudistus on loppusuoralla.

Oikeudenkäyntien hitaus on Suomen varsinainen 

syntisäkki. Valtio korvaa viivästymisestä 1 500 euroa  

per vuosi. Tämän tulisi kuitenkin olla vain hätäratkaisu. 

On aika ryhtyä tositoimiin sujuvan oikeudenhoidon 

aikaansaamiseksi. 

Uuden kehittäminen vaatii panostuksia. Vaalike - 

väänä voimme edellyttää tätä halua myös poliittisilta 

päätöksentekijöiltä. Samalla kun muistutamme oikeu-

den kuuluvan kaikille, meidän on toki ymmärrettävä 

myös taloudelliset realiteetit. Voimavarat tulee kestä-

vällä tavalla suhteuttaa ratkaistavien asioiden merki-

tykseen. Resurssiviisaus on oikeuden saatavuuden  

kulmakivi.

TUULA LINNA
Lakimiesliiton puheenjohtaja

OIKEUS JA KOHTUUS
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Tilaa Juristikirje: pro.almatalent.fi

Juristikirjeessä keväällä:
• Juristijohtajan uravinkit

• Lex & Tech

• Suuri juristikysely

• Nimitysvaliokunta

• Oikkarit vaihdossa

”Pelikentällä 
asianajajan 
näkökulma 
unohtuu.”
Haastattelussa asianajaja ja erotuomari Mikko Alakare.

Onko sinulla juttuidea Juristikirjeeseen? 
Nimitysuutiset ja muut juttuaiheet voit ilmoittaa 
Juristikirjeen toimitukselle:  
juristikirje@almamedia.fi
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RÄTT OCH SKÄL

S Y N P U N K T E N

I ringa fall är rättsfriden ofta viktigare  
än bok stavliga lösningar.

Rätten tillhör alla!
Temat för Juristförbundets 75-årsjubileum låter som  

en självklarhet i en västerländsk rättsstat, men tyvärr 

fungerar inte allt på önskat sätt ens i ett rättssamhälle. 

Under innevarande år kommer Juristförbundet att lyfta 

fram olika missförhållanden i rättsskipningen.  

Alla finländare har rätt att väcka talan mot vem  

som helst, när som helst och i vilken sak som helst.  

Om den som väcker talan har tillräcklig grund och till-

räckligt juridiskt intresse bedöms och behandlas hans 

eller hennes talan. Rättslig prövning borde alltså inte 

stöta på patrull. Trots detta handlar det ofta om vilka 

resurser samhället och de berörda parterna är beredda 

att satsa på den rättsliga behandlingen och vad man 

avser med uppnående av rättigheter. 

Med vår kampanj utmanar vi hela samhället att 

inleda en diskussion om hindren för rättslig prövning. 

Perspektiven på frågan är många. Nedan följer några.

Framöver är det viktigt att den finländska rättsord-

ningen erbjuder ett mångsidigt och flexibelt rättsskydd. 

”Rätten tillhör alla” betyder inte automatisk rätt att 

driva små tvister i domstol, åtminstone inte på motpar-

tens bekostnad. Rättsväsendet skall inte öda resurser 

på att utnyttja samma mekanismer och förfaranden i 

små och stora fall. Både den personella sammansätt-

ningen och förfarandet borde anpassas till respektive 

fall eller mål. 

I civila ärenden kan man välja summarisk behandling, 

tvistebehandling, förlikning i och utanför domstol samt 

skiljemannaförfarande. Det behövs dock fler alternativa  

förfaringssätt så som smidig behandling av mindre 

ärenden. Tvister gällande summariska ärenden borde 

inte handläggas i domstol utan genom ett förmånligt  

skriftligt/elektroniskt ”småsaksförfarande” till fast pris.  

Vi får inte glömma att rätten även tillhör de starka 

i samhället. Har vi välfungerande alternativ för tvister 

mellan exempelvis internationella storföretag? Skilje-

mannaförfarandet tarvar definitivt vidareutveckling.  

Med ”rätt” avses både rättsliga lösningar och rätts-

frid. I ringa fall är rättsfriden ofta viktigare än bok-

stavliga lösningar. Oense parter borde ges möjlighet  

att genom förlikning nå ändamålsenliga slutresultat  

av hög kvalitet. Domstols- och advokatförlikning är  

ett emotsett rättsalternativ. De mindre bemedlade  

i samhället borde ha tillgång till välfungerande offent-

ligt finansierade förlikningstjänster. 

Staten har inte satsat lika mycket resurser på  

tvistefrågor som på straffrättsliga frågor. Resurseringen 

har lyckats bättre i det straffrättsliga segmentet än i 

tvisteärenden. Ringa brott och förseelser får en lättare 

behandling än grova brott. Eftersom alla brott, stora 

och små, skall behandlas har samhället med kostnads-

effektiviteten för ögonen haft vilja att utveckla brotts-

processerna. Lyckligtvis är revideringen av förvaltnings-

lagen på slutrakan. 

Vår långsamma domstolsbehandling är en skam - 

fläck för Finland. Staten betalar 1 500 euro per år i  

fördröjningsersättning. Denna borde endast vara en 

tillfällig nödlösning. Det är dags att lägga manken till 

för uppnående av ett smidigt rättsväsende.   

Nyskapande kräver satsningar – nu under valåret  

kan vi fordra nya grepp av politikerna och besluts-

fattarna. Samtidigt som vi hävdar att rätten tillhör  

alla bör vi inse de ekonomiska realiteterna. Resurserna 

bör på hållbart vis fördelas enligt frågornas och ären-

denas dignitet. Resursvishet är en av rättsskipningens 

hörnstenar.

TUULA LINNA
Juristförbundets ordförande 
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teksti JUSSI-PEKKA AUKIA | kuvitus SUSANNA TUONONEN

JURISTIN OSAAMISTA TARVITAAN NIIN ILMASTONMUUTOKSEN 
TORJUNNASSA KUIN SIIHEN SOPEUTUMISESSAKIN. TORJUNTAA 

VARTEN ON JO KEHITETTY MEKANISMIT, SOPEUTUMISEEN  
EI SEN SIJAAN OLE VIELÄ KUNNON TYÖKALUJA. 

Jokaisen juristin  
on ymmärrettävä 

ilmastotieteen 
perusteet

I
lmastonmuutoksen hidastamisesta  ja 
torjumisesta puhutaan enemmän kuin 
milloinkaan aikaisemmin. Ilmaston-
muutoksella on myös oikeudellisia vai-

kutuksia, jotka Itä-Suomen yliopiston profes-
sori ja ilmasto-, energia- ja ympäristöoikeuden 
keskuksen toinen johtaja Kati Kulovesi jakaa 
toisaalta ilmastonmuutoksen torjuntatoimiin ja 
toisaalta siihen sopeutumiseen liittyviin kysy-
myksiin.

– Torjunnan osalta on katsottava, miten ja 
millaisilla säätelykeinoilla saadaan aikaan tar-
vittava iso yhteiskunnallinen muutos talou-
dessa ja energian käytössä. Sopeutumisen 
osalta on mietittävä, miten varaudutaan nii-
hin muutoksiin ilmastossa, joita ei voida enää 
välttää, Kulovesi kuvaa tilannetta.

– Torjuntaa varten on viime vuosikymme-
ninä luotu yhä enemmän kansainvälisen sään-
telyn mekanismeja, jotka työllistävät lakimie-

hiä jo nyt. Sopeutumiseen liittyvä juridiikka 
on sen sijaan vielä lapsenkengissään.

Ilmasto-oikeuden  
monitasoinen kokonaisuus
Niiden juridisten toimien ja säätely-
mekanismien kokonaisuutta, joita käyte-
tään ihmisen aiheuttamien ilmaston muu-
tosten hallinnassa, on tällä vuosikymmenellä 
alettu kutsua ilmasto-oikeudeksi. Siihen sisäl-
tyy valtava kirjo erilaisia toimia: päästökaup-
paa, verotusta, tukia ja eri sektorien energia-
tehokkuuden ja CO2-päästöjen sääntelyä. 

– Paljon erilaisia keinoja tarvitaan, sillä hii-
lipäästöjä syntyy niin monesta lähteestä. Pääs-
töille annettava hinta on paras tiedossa oleva 
ohjauskeino, ellei teknologian kehittyminen 
tarjoa jatkossa jotain yllättävää läpimurtoa.

Hiilipäästöjen sääntelyyn liittyvä juridiikka 
on luonteeltaan monitasoista: kansainvälisen 
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tason alla on ensin EU:n ja sitten Suo-
men kansallinen taso, ja sen alla vielä 
paikalliset, esimerkiksi kaavoitukseen 
ja liikenteeseen liittyvät ohjelmat. Sel-
laisia luodaan parhaillaan esimerkiksi 
Helsingissä.

– Vaikka meillä on ilmastolaki, pääs-
tökauppalaki ja muuta lainsäädäntöä, 
pelkästään Suomen osalta ei voisi vielä 
puhua ilmasto-oikeudesta itsenäisenä 
oikeudenalana. Siihen tarvitaan isompi 
konteksti, jossa kansallinen ja kansain-
välinen ovat kiinteästi vuorovaikutuk-
sessa keskenään ja jossa eri maiden 
oikeusjärjestelmät linkittyvät, Kulo-
vesi sanoo.

– Vaikka Suomenkin ilmastolaissa 
on määritelty pitkän tähtäimen päästö - 
vähennystavoitteet, kansallinen ilmas-
topolitiikkamme pohjautuu kansain-
väliseen ja EU:ssa tehtävään ilmasto-
politiikkaan.

Kansainvälisen ilmastosääntelyn 
järjestelmän perusrakenne, instituu-
tiot, periaatteet ja peruskäsitteet luo-
tiin YK:n ilmastonmuutosta koske-
valla vuoden 1992 puitesopimuksella, 
joka on yksi kolmesta Rion sopimuk-
sesta, sekä vuoden 1997 Kioton pöytä-
kirjalla, jossa sovittiin päästöleikkauk-
sista kehittyneille maille. Kolme vuotta 
sitten hyväksytty Pariisin sopimus toi 
kaikki maat mukaan talkoisiin.

Katowicessa hyväksyttiin joulu-
kuussa 2018 Pariisin sopimuksen toi-
meenpanon mahdollistava yksityis-
kohtainen sääntökirja, jossa päästöjen 
vähentämiseen tähtäävä järjestelmä 
nojaa vahvasti maiden itsensä määrit-
telemille toimille. Tässä se poikkeaa 
perinteisistä kansainvälisistä sopimuk-
sista. Mailla on toisaalta velvollisuus 
säännöllisin väliajoin lisätä toimiensa 
kunnianhimoa sekä raportoida pääs-
töistään ja kansallisista toimista niiden 
vähentämiseksi. 

Ilmastonmuutoksen torjumiseen 
tähtäävät politiikkatoimet vaikuttavat 
keskeisesti energiasektoriin, energia-
intensiiviseen teollisuuteen ja liikenne-

sektoriin. Juristit joutunevat tulevaisuu-
dessa miettimään ilmastonmuutoksen 
vaikutuksia useissa eri yhteyksissä. 

– Rakentamisen ja yhteiskunta-
suunnittelun ohella ilmastonmuutos 
vaikuttaa myös vakuutusalaan, inves-
tointeihin, matkailuun, maa- ja metsä-
talouteen sekä muihinkin elinkeinoi-
hin. Näiden vaikutusten huomiointi 
eri yhteyksissä edellyttää juristeilta-
kin perusymmärrystä ilmastotieteen 
perusviesteistä, Kulovesi sanoo. 

Vaihtuvat vallan - 
käyttäjät haasteena
Kansainvälisellä tasolla sääntelyn 
isoin haaste on valtioiden suvere-
niteetti ja niiden ympäristöpolitiik-
kojen jyrkätkin muutokset vallan 
vaih tuessa, kuten esimerkiksi Yhdys-
valloissa tapahtui. 

Pitkälti vapaaehtoisuuteen perus-
tuvassa järjestelmässä on myös haas-
teena asettaa riittävän kunnianhimoi-
sia tavoitteita. CO2-päästöt eivät siksi 
vieläkään ole kestävällä tasolla, vaikka 
alkuperäisellä Rion sopimuksella on 
ikää jo 26 vuotta. 

– EU on ollut edelläkävijä ilmasto-
oikeuden kehittämisessä, päästöjen 
leikkaamisessa ja päästökaupassa. 
Siitä huolimatta päästöoikeuksien hin-
taa ei ole pystytty nostamaan niin kor-
keaksi, että sillä olisi todellista merki-
tystä esimerkiksi investointipäätöksiä 
tehtäessä. Järjestelmässä on muuten-
kin ilmennyt monenlaisia haasteita – 
mikä ei sinänsä ole ihme, kun ollaan 
antamassa hintaa asialle, joka aikai-
semmin on ollut ilmainen.

Ilmastotavoitteiden saavuttamista 
estää myös eri maiden tukiaispoli-
tiikka, joka kannustaa käyttämään 
fossiilisia polttoaineita. Tästä pitäisi 
päästä eroon.

– Yksi tämän hetken kohtalonkysy-
myksistä on, saadaanko uusien – ja sen 
vuoksi vielä vuosikymmeniä saastutta-
vien – laitosten rakentaminen nopeasti 
estettyä.

Kansainvälisellä 
tasolla sääntelyn 

isoin haaste 
on valtioiden 

suvereniteetti.
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Yhteiskuntia on  
autettava kestämään 
Ilmastonmuutoksen seurauksia kan-
nattaisi ennakoida kaikessa yhteis-
kunnallisessa suunnittelussa jo nyt. 
Esimerkiksi kaavoituksessa ja raken-
nusmääräyksissä on syytä huomioida 
tulva- ja muut riskit.

Isoin kysymys, johon tulee varau-
tua, on ilmastopakolaisuus ja erilaisten 
konfliktien lisääntyminen. Kulovesi ei 
usko, että suomalainen yhteiskunta 
sopeutuisi nykyisellään miljoonien 
ihmisten pakolaisaaltoon. Siksi tär-
keintä olisi leikata globaaleja pääs-
töjä ja siten torjua ilmastonmuutok-
sen pahimpia vaikutuksia. 

– Samalla meidän pitäisi kehit-
tää globaaleja mekanismeja, joilla 
voimme tukea yhteiskunnallista kehi-
tystä ilmastonmuutoksesta kärsivillä 
alueilla niin, että sikäläiset yhteiskun-
nat kestäisivät muutokset eikä ihmis-
ten tarvitsisi lähteä liikkeelle.

Mietittäviä asioita on paljon. 
– Miten valtioiden sisällä ja toisaalta 

kansainvälisesti autetaan niitä, jotka 
kärsivät ilmastonmuutoksen vaikutuk-
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sista, esimerkiksi korvauksilla, vakuutuksilla 
tai rahastoilla? Isoja eri maissa paikallisesti 
mietittäviä asioita ovat myös vesi- ja ruoka-
turvallisuus, sillä ilmastonmuutoksen vaiku-
tukset maatalouteen voivat olla radikaaleja 
ja ennalta-arvaamattomia, Kulovesi pohtii.

– Suomessa ilmastonmuutos vaikuttaa 
kasvuun sekä myönteisesti että kielteisesti. Ja 
toisin kuin esimerkiksi Afrikassa, meillä on 
enemmän varaa sopeutumiseen. Silti pahim-
mat uhkakuvat, kuten Golf-virran pysähty-
minen, voisivat myös meillä heikentää mer-
kittävästi elinolosuhteita.

Sopeutuminen vaatii  
uutta lainsäädäntöä 
Ilmastonmuutoksen vaikutuksiin sopeutu-
miseen liittyvät juridiset mekanismit ovat 
vielä kehittymättömiä niin kansainvälisellä 
kuin kansallisellakin tasolla. Kulovesi arvioi, 
että sopeutustoimet on alun perin jätetty 
taka-alalle siinä pelossa, että ne vievät huo-
mion torjuntatoimilta.

Nyt, kun ilmastonmuutoksesta on tullut 
hyväksytty tosiasia, on alettu puhua myös 
sopeutumiseen liittyvästä sääntelystä ja 
instituutioista. Kulovesi arvioi, että niitä var-
ten tarvittavat mallit joudutaan kehittämään 
lähivuosikymmeninä.

– Suomi oli kymmenen vuotta sitten yksi 
ensimmäisistä maista, jotka alkoivat laatia 
ilmastonmuutoksen kansallisia sopeutumis-
suunnitelmia. Nyt Pariisin sopimus velvoit-
taa kaikkia maita laatimaan tällaiset suunni-
telmat, jotka luonnollisesti täsmentyvät ajan 
myötä. Ensimmäiset kansainväliset meka-
nismit ongelmien arvioimiseksi ovat kuiten-
kin vielä alkutekijöissään. 

Romahdus voidaan välttää
Ilmastonmuutos uhkaa Suomea sekä suoraan että  
epäsuorien vaikutusten kautta. Katastrofi on onneksi 
vielä torjuttavissa.

ILMASTOTUTKIJAT arvioivat, että nykymenolla maapallo lämpiäisi 
3–3,5 astetta tämän vuosisadan puoliväliin mennessä. Seuraukset 
olisivat katastrofaalisia kaikkialla maapallolla, myös Suomessa, jossa 
ilmasto lämpenisi 6–7 asteella, sanoo ilmastoratkaisujen projekti
johtaja Janne Peljo Sitrasta. 

Peljo tunnistaa ja tulkitsee yhteiskunnan ja talouden näkökulmista 
energiaan ja ilmastoon liittyviä megatrendejä. Hän arvioi, että Suo
men kaltainen kansainväliseen kauppaan sidoksissa oleva avotalous 
kärsisi ilmastonmuutoksen välillisistä vaikutuksista vielä suoria hait
toja enemmän.

– Pelkästään Afrikassa ilmastopakolaisuuden uhan alla elää noin 
140–200 miljoonaa ihmistä. Jos he pahimpien ilmastoskenaarioiden  
toteutuessa lähtisivät kohti Eurooppaa, muuttoaalto olisi lähes 
200kertainen siihen verrattuna, mitä viime vuosina on koettu  
– ja mikä jo sai Euroopan täysin sekaisin, Peljo konkretisoi.

– Arabikevään mellakoita ja Syyrian sotaa edelsi pahin kuivuus  
alueella 900 vuoteen. Se ajoi väkeä maalta kaupunkeihin, missä 
monelle heistä ei ollut työtä eikä kunnollisia elinmahdollisuuksia.  
Ja kaikki tämä purkautui kriiseinä ja muuttoaaltona.

Me emme tällä hetkellä osaa vielä kuvitellakaan, millaisia muu
toksia ilmaston lämpiäminen uhkaa tuoda esimerkiksi ihmiskunnan 
kannalta kriittiseen ruoan tuotantoon.

– Ilmaston muuttuminen tuo suurta epävakautta sekä yhteis
kunnille että taloudelle ja lisää kriisejä kaikkialla. Jää nähtäväksi, 
miten vakaat ja vankat yhteiskunnalliset rakenteet valtioilla on  
puskuroida tuota epävakautta, Peljo miettii.

– Vaikka PohjoisEuroopan hyvinvointivaltioiden sietokyky on  
kohtalaisen hyvä, sekin varmasti joutuu koetukselle. Lumettomuu
teen pettyneet brittituristit craplandkommentteineen ovat pieni 
mutta konkreettinen esimerkki ilmastonmuutoksen vaikutuksesta 
yksittäiseen toimialaan.

Yksi mahdollinen riski on, että ilmastonmuutos tulee heikentä
mään globalisaatiota ja uhkaa päättää sen ennennäkemättömän  
pitkän rauhan ja vaurauden ajan, jota olemme eläneet.

– Sisäänpäinkääntyneisyys on nostamassa päätään eri puolilla 
maailmaa. Esimerkiksi jos poikkeukselliset sääolosuhteet romah
duttaisivat Euroopassa ravinnontuotannon parina peräkkäisenä  
satokautena, maanosan nykyistä yhtenäisyyttä varmasti koetel  
tai siin ennennäkemättömällä tavalla.

Peljo muistuttaa, että peliä ei kuitenkaan ole menetetty. Vaikka 
edessä on valtavia haasteita, niihin on myös olemassa paljon todel
lisia ja toimivaksi havaittuja ratkaisuja.

– Ratkaisut ovat jo olemassa. Nyt on kyse siitä, saadaanko ne 
skaalattua laajassa mittakaavassa käyttöön niin nopeasti, että  
päästöjä ehditään leikata riittävästi. Tällä hetkellä tehtävissä päätök
sissä on kyse siitä, investoimmeko me nyt puhtaamman tulevaisuu
den eteen vai jätämmekö lapsillemme laskun siitä, että yhteiskunnat 
natisevat liitoksissaan tai jopa romahtavat. 

Isoin kysymys, johon 
tulee varautua, on 

ilmastopakolaisuus ja 
erilaisten konfliktien 

lisääntyminen. 
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Tiedon t yöntövoimaa

Lapsen oikeudet 
terveydenhuollossa

Takautuvan verolainsää-
dännön hyväksyttävyys

IT2018-käytännön käsikirja 
Erlund, Lilja, Lindfors

Liikesalaisuuksien suoja Maakuntahallinto

Haluatko juristiksi? 4., uud. painos

Lapsen oikeudet terveydenhuollossa 

on monipuolinen ja käytännönläheinen 

kuvaus lapselle ihmisoikeutena turvatusta 

oikeudesta terveyteen.  

Jäsenetuhinta:  94 € (Norm. 125 €)

Jäsenetuhinta:  71 € (Norm. 95 €)

Jäsenetuhinta:  82 € (Norm. 109 €) Jäsenetuhinta:  82 € (Norm. 109 €)

Jäsenetuhinta:  35 € (Norm. 47 €)

Jäsenetuhinta:  90 € (Norm. 120 €)

Liikesalaisuuksien suoja on asianajaja 

Klaus Nyblinin kirjoittama perusteellinen 

kokonaisesitys liikesalaisuuksiin sovellettavasta 

lainsäädännöstä ja sen tulkinnasta.

Maakuntahallinto on kuvaus pitkään 

valmistellun hallintouudistuksen 

lopputulemasta. Teos soveltuu esim. 

yliopisto-opetukseen, julkishallinnon 

palveluksessa oleville ja aluekehityksestä 

kiinnostuneille.

Haluatko juristiksi? -kirjassa johdatellaan lukija 

suomalaiseen oikeusjärjestelmään ja sen 

terminologiaan, käydään läpi oikeudenalojen 

perusteet sekä kerrotaan oikeustieteiden 

opiskelusta ja alan  uramahdollisuuksista.

Väitöskirja verolainsäädännön 

takautuvuuden hyväksyttävyydestä EU-

oikeuden ja perus- ja ihmisoikeuksien 

näkökulmasta tarkasteltuna.

IT2018-sopimusehdot helpottavat 

sopimusten tekoa IT-alalla. Kirjassa 

käsitellään uudistuneita ehtoja 

käytännönläheisesti ja se sisältää 

runsaasti esimerkkejä ja oikeustapauksia.

www.kauppakamarikauppa.fi 

JURIDIIKAN 
UUTUUSKIRJAT 2019

Nämäkin teokset saatavilla myös Ammattikirjastosta!

UUTUUDET

TULOSSA 2019

Yli 50 € tilaukset ilman postituskuluja.
Hintoihin lisätään alv. 10%

Visa Kurki
Salminen,Turunen

Klaus Nyblin Matti Niemivuo

Hakalehto & Pahlman (toim.) Eero Männistö



Ensi vuonna 75 vuotta täyttävä Liittomme on yhä nuorekas, edustaa kumpaakin  
sukupuolta, asuu myös muualla kuin Etelä-Suomessa ja työskentelee niin julkisella  
kuin yksityisellä sektorilla.

lakimiesliiton puheenjohtaja tuula linna | blogi 18.12.2018 lakimiesliitto.fissä

– Järjestämme juhlavan aluekierroksen 17 paikka
kunnalla, 6. heinäkuuta on valtakunnallinen kesä
tapahtuma RuisRockin yhteydessä, 18. heinäkuuta 
osallistumme SuomiAreenaan ja juhlavuosi huipentuu 
Lakimiespäivään Messukeskuksessa 11.10. Me laki  
miehet kohtaamme siis toisiamme ympäri Suomea.  
Odotan tätä! iloitsee liiton puheenjohtaja Tuula 
Linna.

– Juhlavuonna haluamme kiittää jokaista jäsentä 
panoksesta lakimieskunnan ja suomalaisen yhteis
kunnan hyväksi, toteaa puolestaan hallituksen 
puheenjohtaja Antero Rytkölä.

– Juridiselle tietämykselle ja sen puolustamiselle, 
vakaalle harkinnalle sekä asiapitoiselle argumen
toinnille on todellakin tilausta tässä ajassa, Rytkölä 
toteaa.

Juhlan lisäksi liiton syntymäpäivä näkyy arkisessa 
työssä.

– Järjestämme esimerkiksi upean määrän mak
suttomia urakoulutuksia ja mentorointia. Niitä ja  
työelämäpalvelujamme tarjoamme asiantuntijoille, 
esimiehille ja yrittäjille. Kaikkea toimintaa kehitetään 
jäsenistöltä saatavien ideoiden pohjalta.

 

Juhlavuoden teema:  
oikeus kuuluu kaikille
Lakimiesliiton juhlavuoden teema on ”oikeus kuuluu 
kaikille”.

– Haluamme tuoda esiin oikeuden saatavuuteen 
liittyviä ongelmia. Elämme oikeusvaltiossa, jossa  
juristikunta tekee hienoa työtä. Resurssit ovat  
kuitenkin riittämättömät. Tämä heijastuu ongelmina 
niin kansalaisille kuin yrityksille, hallituksen puheen
johtaja Antero Rytkölä kuvaa.

Liiton 75-juhlavuosi 
näkyy jokaiselle jäsenelle

– Vaalikevät ja juhlavuotemme antavat erityistä 
aihetta rohkeaan puheeseen siitä, miten oikeus ei 
nykyisin toteudu tasapuolisesti kaikille.

Lakimiesliiton kampanja mainitusta teemasta  
käynnistyy helmikuussa.

Marraskuussa 2019 Lakimiesliitto täyttää 75 
vuotta. Juhla näkyy jäsenistölle pitkin vuotta.

Elämme oikeus-
valtiossa, jossa 

juristikunta tekee 
hienoa työtä.
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PO L I I S I PÄÄ L L I KKÖ

Pelkkä myötätunto  
ei enää riitä! 
Poliisin resursseista on käyty jo pitkään keskustelua. Tiukassa  

taloustilanteessa henkilöstöresursseja on vähennetty kymmenisen 

pro senttia vajaassa vuosikymmenessä, ja poliisimiehiä on tällä  

hetkellä vain noin 7 200.

 Poliisin voimavarat ovat nousseet julkisuuteen hiljakkoin muuta

masta erityisestä syystä. Ensin tuli uutinen siitä, että poliisi ei pysty 

tutkimaan läheskään kaikkia sille tehtyjä rikosilmoituksia, vaan ne 

siirretään ”hyllylle”. Tämä herätti tietenkin ankaraa kritiikkiä. Kun  

tieto leviää, se tulee lisäämään juuri tällaisten rikosten määrää, koska 

kiinnijäämisen riski on vähäinen. 

Poliisin ennalta estävä työ  
on edullisempi vaihtoehto  

kuin ”sotkujen” selvittäminen.

 Iso ongelmaryhmä ovat myös järjestyspoliisille tulevat hälytys

tehtävät. Kun partioita ei ole riittävästi, joudutaan useita kymmeniä 

tuhansia tehtäviä vuodessa jättämään hoitamatta.

 Toinen vuodenvaihteen paikkeilla esiin noussut suuri asia olivat 

lapsiin kohdistuneet seksuaalirikokset Oulussa ja Helsingissä. Tämä 

havahdutti myös hallituksen ja eduskunnan pohtimaan keinoja tilan

teen nopeaan haltuunottoon. Lähes kaikista puolueista näytettiin  

vihreää valoa poliisin resurssien lisäämiselle.   

 Vaikka poliisi on tehnyt lukuisia organisaatiouudistuksia, ei niillä 

ole mahdollista korvata resurssivähennyksiä. Nyt on pakko tarttua 

asiaan konkreettisesti ja todeta, että ainoa keino tilanteen korjaa

miseksi on poliisin taloudellisten resurssien lisääminen. Kyse ei ole 

kertaluontoisesta pienestä tukirahasta, vaan nyt on tehtävä pitem

män ajanjakson ratkaisu. 

Uusien poliisimiesten kouluttaminen kestää kolmisen vuotta.  

Heitä ei kannata kouluttaa työttömiksi. Puolueiden on sitouduttava 

siihen, että kulloinkin hallitusvastuussa olevat huolehtivat pitkäjäntei

sesti poliisin resursseista. Poliisin ennalta estävä  työ on edullisempi 

vaihtoehto kuin ”sotkujen” selvittäminen. 

SUOMEN LAKIMIESLIITTO –
FINLANDS JURISTFÖRBUND ry

TAPAHTUMAT

Senioireiden lounastilaisuus  
 s. 21

Urakoulutukset
2019 urakoulutuksia  s. 28

Poimi juhlavuoden  
tapahtumat kalenteriisi
 
Juhlavuoden Lakimiesillat  
(vahvistuneet, loput paikkakunnat 
ilmoitetaan myöhemmin):
Joensuu to 21.3.
Kuopio ke 10.4.
Rovaniemi ke 22.5.
Pääkaupunkiseutu  
(Helsinki) ke 5.6.
Hämeenlinna to 29.8.
Tampere ke 4.9.
Pori ke 11.9.
Lahti to 12.9.
Turku pe 27.9
Jyväskylä ke 30.10.
Kouvola ke 6.11.
Oulu ma 11.11.
Mikkeli to 14.11.
 
Valtakunnallinen kesätapahtuma
RuisRock, Turku la 6.7.  s. 24
 
SuomiAreena
Pori to 18.7.
 
Lakimiespäivä
Helsinki, Messukeskus pe 11.10.

Pidätämme oikeudet muutoksiin. 

Tapahtumista tarkemmin:  
www.lakimiesliitto.fi/tapahtumat
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Sosiaalisen median yhtiöiden on lisättävä avoimuutta vaalien ajan vaikuttamisen 
taustavoimista. Esimerkiksi vieraan valtion rahoittama vaalivaikuttaminen ei saa jäädä 
pimentoon. Vaalirahoituksen sääntelyä on kiristettävä, jos sosiaalisen median yhtiöt eivät 
oma-aloitteisesti lisää avoimuutta

oikeusministeri antti häkkänen | 8.1.2019 om:n vaalivaikuttamista koskevassa seminaarissa

Lakimiesliiton perustamiskokous pidettiin 
16.11.1944. Taustalla oli niin juristien heiken- 
 tynyt työmarkkina-asema kuin aatteellinen  
halu yhdistää ammattikuntaa valtiollisen  
jatkuvuuden takaamiseksi.

Uuden lakimiehet yhdistäneen järjestön taustalla oli 
erityisesti nuorten juristien halu kehittää edunval-
vontaansa. Oikeustieteen opiskelijoiden määrä oli 
lisään tynyt nopeasti 1920-luvulla, ja tämä johti seu-
raavalla vuosikymmenellä juristien työllistymisvai-
keuksiin.

Sota ja sitä edeltänyt lamakausi olivat puoles-
taan heikentäneet muutoinkin keskiluokan, ja siten 
myös juristien, asemaa. Niinpä jo ennen sotia kes-

kusteluissa olleen juristien yhteisen järjestön perus-
taminen sai taakseen uutta intoa.

Liiton perustamisella oli myös symbolista merki-
tystä: Sota oli yhtenäistänyt kansaa, ja liitto perus-
tettiin yhdistämään juristikuntaa. Yhteinen juristijär-
jestö edusti osaltaan jälleenrakentamisen henkeä.

Juttusarjassa esitellään kuusi Lakimiesliiton histo - 
rian käännekohtaa. Lähteenä on tutkija Juhana 
Salojärven kirjoittama Lakimiesliiton 75-vuotisjuhla-
teos, joka julkaistaan Lakimiespäivässä 11.10.2019.

Liitto perustetaan sotaraunioiden savutessa

Lakimiehet kokoontuivat 22.9.1943 Säätytalolle pohtimaan yhteisen järjestön perustamista.  
Itse perustamis kokous pidettiin noin vuotta myöhemmin.
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LAKIMIESLIITON 
YHTEYSTIEDOT

SUOMEN LAKIMIESLIITTO –
FINLANDS JURISTFÖRBUND ry

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-Lakimies-
liitto-Association-Finnish-Lawyers-3956379

TOIMISTO

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

LAKIMIESLIITON 
YHTEYSTIEDOT

TYÖELÄMÄ

Jore Tilander
toiminnanjohtaja
09 8561 0300
041 458 0030

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 työsuhde-
neuvonta 
09 8561 0338
041 458 0035

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

Pia Merisalo
assistentti
09 8561 0319
041 458 0025 

JÄSENPALVELU

Tommi Rainerma
johtaja
09 8561 0335
041 458 0040

Jaana Halonen
kehityskoordinaattori
09 8561 0329
041 458 0032

Tuija Parviainen
assistentti
09 8561 0321
041 458 0039

Olli Niemi
järjestöpäällikkö
09 8561 0311
041 458 0029 

OPISKELIJAT 

Veli-Matti Tikkanen 
opiskelija-asiamies
0400 325 654 

Linnea Viherkenttä
opiskelija-asiamies
040 515 3553 

HENKILÖ-
KOHTAINEN  
KEHITTYMINEN

Eero Blåfield
johtaja
041 458 0021

Tuula Launonen
tietohallinto-  
ja urakoordinaattori
09 8561 0322
041 458 0026

Auli Lehtonen
ura- ja tapahtuma-
koordinaattori
09 8561 0337
0400 829 029

Kati Rautio
ura- ja tapahtuma-
koordinaattori
09 8561 0314
041 458 0041 

VIESTINTÄ JA  
VAIKUTTAMINEN

Janne Laukkanen
johtaja
040 588 1925
 
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

Juristi tai oikkari 
– oletko ehdolla 
kevään vaaleissa?
Tänä keväänä käydään kahdet  
tärkeät vaalit, joissa perinteisesti 
on ollut paljon myös juristitaus-
taisia ehdokkaita. Lakimies liitto 
haluaa tukea eduskunta- ja euro-
parlamenttivaaleissa olevia jäse-
niään tarjoamalla heille näkyvyyttä 
vaalien alla. Ota yhteyttä Janne 
Häliseen (janne.halinen@lakimies-
liitto.fi), niin kerromme lisää.

OIKEUSPOLITIIKKA

SUOMEN LAKIMIESLIITTO –
FINLANDS JURISTFÖRBUND ry

Lakimiesliiton 
johto esittäytyy
Lue Lakimiesliiton tuoreen puheen-
johtajan, Tuula Linnan, ja varapuheen-
johtaja Mika Ilveskeron yhteishaas-
tattelu lakimies uutiset.fissä.

Verkkosaitilla on luettavissa myös  
Esko Yli-Hemmingin, hallituksen 
uuden opis kelijajäsenen, haastattelu.
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Mahdollisuus antaa omaishoidon tukena myös ainoastaan palveluita olisi syytä palauttaa 
lakiin omaishoidon tuesta. Tämä tarkoittaa lain 2 §:n omaishoidon tuen määritelmän 
muuttamista.

apulaisprofessori laura kalliomaa-puha | 16.1.2019 selvityshenkilön raportissa 
”omaishoidon ja ansiotyön yhteensovittaminen” sosiaali- ja terveysministeriölle

Syyttäjälaitoksesta 
yksi virasto
Nykyisestä Valtakunnansyyttäjänvirastosta 
ja sen alaisuudessa toimivista syyttäjän
virastoista muodostetaan yksi Syyttäjälaitos
niminen virasto. Uudistuksen voimaantulo 
1.10.2019 vahvistettiin tasavallan presidentin 
esittelyssä tammikuussa.

Syyttäjälaitos vastaa itsenäisesti ja riippu
mattomasti syyttäjäntoimesta. Virasto muo
dostuu keskushallintoyksikkönä toimivasta 
valtakunnansyyttäjän toimistosta ja viidestä 
syyttäjäalueesta. Valtakunnansyyttäjän toi
misto hoitaa keskushallinnon tehtävät ja 
syyttäjäalueet vastaavat rikosvastuun toteut
tamisesta alueellaan. Virastoa johtaa valta
kunnansyyttäjä, joka toimii ylimpänä syyt
täjänä ja syyttäjien esimiehenä.

Samassa yhteydessä kihlakunnansyyt
täjän virkanimike muuttuu aluesyyttäjäksi. 
Erikoissyyttäjät toimivat jatkossa erikois
syyttäjän virassa. 

Laissa säädetään edelleen syyttäjän  
tehtävistä, toimivallasta, tiedonsaanti
oikeuksista, esteellisyydestä, varallaolosta 
ja asiamiehenä toimimisesta. Nykyinen laki 
syyttäjälaitoksesta kumotaan uudistuksen 
yhteydessä.

Juristien 
ansiokehitys 
suotuisaa
Lakimiesliiton vuotuisen palkkatutkimuksen mukaan juristien  
mediaaniansiot ovat nousseet vuodessa noin viisi prosenttia  
(lokakuu 2017 – lokakuu 2018). Juristien kiinteän kuukausi
palkan mediaani ilman tulospalkkioita oli viime vuoden loka
kuussa 6 185 euroa. Kasvua vuotta aiempaan oli 4,8 pro senttia. 
Kokonaisansioiden mediaani oli 6 322 euroa, kun mukaan l 
asketaan luontaisedut ja ylityökorvaukset (+ 5,3%). Kyselyyn 
vastasi 1 975 juristia.

Palkkatutkimusta käsittelevä liite julkaistaan Lakimiesuutis
ten välissä huhtikuun numerossa.

Jo nyt palkkatutkimuksen ennakkomateriaali löytyy liiton 
verkkosivuston jäsenosiosta, jossa esitellään muun muassa 
ansioiden toimialakohtaiset erot ja työkokemuksen vaikutus  
ansiokehitykseen. Lue myös aihetta käsittelevä verkkojut
tumme: www.lakimiesuutiset.fi

20 | Lakimiesuutiset 1/2019



VARV I A L A

Jukka Varviala

Lepotekstiä 
Taannoin jossakin tilaisuudessa suullisen ja kirjallisen taidon asian

tuntija puhui lepotekstin tärkeydestä. Esitelmiin ja kirjelmiin oli  

tärkeätä tarkkaavaisuuden säilyttämiseksi sujauttaa asiaaineiston 

väliin kevennystä eli lepotekstiä. Kuten Kymmenen uutisten lopussa 

on loppukevennys. Sellainenhan oli ainakin viime vuonna kaiken 

uutisryöpyn jälkeen tarpeen mielenrauhan ja yöunien tähden.

Itselleni lepotekstin sujauttaminen hengentuotteisiini ei tuottanut 

vaikeuksia, joskaan valtaosaan oikeudenkäynneistä – etenkään rikos

jutuista – se ei soveltunut. Monesti kuitenkin huomasin, että raskaan 

päivän myöhäisten juttujen väsyttämät oikeudenjäsenet eivät olleet 

lainkaan pahoillaan ”loppukevennyksistäni”. 

Poliisin mukaan rikosten 
tutkinta kesti vuonna 
2018 keskimäärin  
130 vuorokautta.

Raskaan päivän myöhäisten 
juttujen väsyttämät 

oikeudenjäsenet eivät 
olleet lainkaan pahoillaan 
”loppukevennyksistäni”.

130

Koko viime vuodelle teki suomalaisen mielelle hyvää seurata itse

näisyyspäivän ohjelmaa ja siitä kiitos Ylelle, joka pysyi perinteissä.  

Kun vuoden tapahtumissa oli vähemmän ilon aiheita uutisten osalta, 

niin mikä oli istuessa nojatuolissa ja katsellessa Puolustusvoimien 

paraatia Mikkelistä, omasta varuskuntakaupungistani aliupseeri  

koulun ajalta. Sitten Edvin Laineen Tuntematon ja illalla Linnan kutsut  

– arvokkaat, mutta myös iloiset. 

Nyt on merkkivuosi 2019. Lakimiesliitto täyttää 75 vuotta ollen 

vauhdissa edelleen kuten minäkin, kun ajokorttini uusittiin taasen  

5 vuodeksi eteenpäin. 

Pakinoinnin aloittamisesta lehdessämme tulee 20 vuotta. Muistan 

edesmenneen päätoimittaja Liisa Grönroosin yhteydenoton 1999 

koskien kirjoittamista. Tällä tiellä olen. Yhteistyö on ollut edelleen 

mutkatonta, viimeiset 14 vuotta toimituspäällikkö Juha Mikkosen 

kanssa. Kiitos myös MCIPressille ja nyttemmin Otavamedialle. Pyyn

nöstäni pilkkuakaan ei ole muutettu. Heidän koneensa ovat olleet 

tarpeen aksenttien asettelussa ranskalaisiin nimiin ja eritoten paki

noitteni taitossa.

Lakimiesliiton 
senioreiden 
lounastilaisuus
Tiistaina 12.3.2019 klo 12.00  
Ostrobotnian Juhlahuoneisto,  
Museokatu 10, 2 krs. Helsinki

Aihe: ”Ajankohtaista  
Valtakunnan syyttäjävirastosta” 
Valtakunnan syyttäjä Raija Toiviainen

Ruokailun maksavat osallistujat.  
Päivän keitto, lämminruoka ja kahvi 
sekä juomat 28 euroa. Ilmoittau tu
misen yhteydessä mainittava erityis
ruokavaliosta.

Ilmoittautumiset pe 1.3.2019 men
nessä Lakimies  liitoon nettisivujen 
kautta: www.lakimiesliitto.fi/ 
tapahtumat tai puhelimitse Laki
miesliiton vaihteeseen 09 8561 0300. 
Lisätietoa tapahtumasta voi kysyä  
Olli Niemeltä, olli.niemi@lakimiesliitto.fi

Tervetuloa!

SUOMEN LAKIMIESLIITTO –
FINLANDS JURISTFÖRBUND ry

Lue valintakoe
kirjallisuus maksutta
Oikeustieteellisten tiedekuntien valintakokeessa 
keväällä 2019 käytettävä kirjallisuus julkaistaan 
sähköisesti ja on käytettävissä maksutta.  
Muutos koskee sekä suomen että ruotsinkie
listä kirjallisuutta. Valintakoekirjallisuus julkais
taan 10.4.2019. Valintakoe pidetään 14.5.2019.  
Lue lisää: www.oikeus tieteet.fi/valintakoe
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Lakimiesuutiset.fi 
tuo sisällön lähemmäs

Sivustolla pääsee yhä lukemaan kunkin lehden näköisversiota tai 

selaamaan vanhoja artikkeleita arkistosta. Myös Momentit löytyvät 

sivustolta tuttuun tapaan PDF-tiedostoina.

Monipuolinen sivusto tuo yhteen 
jäsenet, liiton ja alan kiinnostavat 

aiheet.
Lakimiesuutiset.fi:n sisältö on helposti luettavissa eri 
laitteilla. Selailu onnistuu niin mobiililla, tabletilla kuin 

tavallisella pöytäkoneella ja kannettavalla tietokoneella. 
Sivulle latautuu helposti lisää juttuja, jolloin artikkelista 

seuraavaan siirtyminen on sujuvaa.

Anna palautetta tai kerro juttuideasi!
lakimiesuutiset.fi/palaute-ja-juttuideat

Lakimiesliitto.fi  /  Lakimiesuutiset.fi

Ministeriö käynnisti 
raiskauslainsäädännön 
kokonaisuudistuksen
Oikeusministeri Antti Häkkänen ilmoitti tammikuussa 
asettavansa työryhmän raiskauslainsäädännön uudista-
miseksi. 

Lakimiesliitossa uudistuksen käynnistämiseen ollaan  
tyytyväisiä.

– Esitimme viime vuonna koko seksuaalirikoksia koske-
van lainsäädännön kokonaisuudistusta ja se on mukana 
myös vaalitavoitteissamme 2019, toteaa Lakimiesliiton  
toiminnanjohtaja Jore Tilander.

– Rikoslain 20 luku on sirpaleinen ja vaikeasti tulkittava. 
Ymmärrettävyys ja oikeustajunmukaisuus edellyttää koko-
naisuudistusta.

Oikeusministeri Antti Häkkänen käynnisti kesällä 2018 
arviointityön uudistuksen tarpeesta raiskaus- ja hyväksi-
käyttörikosten osalta. 

– Uudistamisen tarvetta on löytynyt ja nyt valmistelu 
aloitetaan. Rikoslain muutokset on valmisteltava huolella, 
ilman kiihkoa, jotta vaikutukset ovat tavoitteiden mukaisia, 
Häkkänen toteaa.

Ota yhteyttä  
lakimiesrekrytointi@lakimiesliitto.fi

Lakimiesrekrytointi on Suomen 
Lakimies liiton maksuton työnvälityspalvelu.

ETSITKÖ
lakimiestä,
oikeustieteen 
opiskelijaa tai
toimistolle jatkajaa

LakimiesRekrytointi

Tullin koiratoiminta 
täyttää 50 vuotta: Tulli on 
kouluttanut ja käyttänyt koiria 
huumausaineiden etsintään 
vuodesta 1969 alkaen. 

50



Asianajajia 
on Suomessa 
2 100.

Hänellä oli kaksi  
kahvipurkkia, valtion ja omilla 

rahoillaan ostamansa.

2 100

M AT T I  N O R R I

Lain säätämistä  
Risto Leskisen kanssa 
Ensimmäinen kohtaamisemme Risto Leskisen kanssa oli hänen  

tarkastaessaan oikeusasiamiehenä tuomiokuntaa, jossa olin  

notaarina. Tiloja esitellessäni kerroin (leuhkin), että olin siirtänyt  

lainhuutokortiston pahvilaatikoista puukaappiin halvalla, sillä  

teetin kaapin vankilassa. Risto Leskinen kertoi tehneensä saman  

käräjiä istuessaan.

Oikeuskanslerin tehtävään kuuluu lakienkin perään katsominen. 

Yleensä kanslereiksi tulee rikos- ja hallintolakeihin perehtyneitä  

juristeja.

Kun osakeyhtiölaki uusittiin, oikeuskansleriksi siirtynyt Leskinen  

huomasi, ettei siinä ollut ylimenosäännöksiä. Aamuvirkku arvasi 

minutkin aamuvirkuksi ja kutsui kahville kello 6 epp. Kun aioin  

ryhtyä niitä kirjoittamaan, hän pyysi sanelemaan nuo pykälät.  

Hän halusi antaa tekstin konekirjoittajalle käsialallaan kirjoitettuna.

Tyylipisteitä ei siitä herunut, taisi tulla yhteen pykälään seitsemän 

momenttia. Seuraavassa osakeyhtiölaissa olikin sitten 25 ylimeno-

pykälää.

Aika paljon tuli sitten Leskisen kanssa aamukahvia juoduksi, ilman 

korruptiota. Hänellä oli kaksi kahvipurkkia, valtion ja omilla rahoillaan 

ostamansa. Siitä päättelin, että omilla rahoilla ostettua kahvia kävivät 

muutkin juomassa.

Risto Leskinen oli oikeuden mies.

Asianajajaliitto  
100 vuotta
Asianajajaliiton perustamisesta tulee maalis-
kuussa kuluneeksi 100 vuotta.

Liitto viettää juhlavuotta teemalla ”asian-
ajaja turvaa oikeusvaltion”.

– Haluamme vuoden aikana tarjota  
erityisen näyteikkunan siihen, mikä asian-
ajajien rooli ja merkitys ovat oikeusvaltiossa, 
Asianajajaliiton puheenjohtaja Jarkko  
Ruohola kertoo.

– Nostamme myös esille tarpeen lisätä 
asianajajat perustuslakiin. Asianajajalaitoksen 
rooli tulisi turvata lainsäädännössä saman-
tasoisesti kuin oikeudenhoidon muut keskei-
set toimijat syyttäjät ja tuomioistuimet, 

Juhlavuoden tapahtumat alkoivat tammi-
kuun lopussa 1 800 osallistujaa kerän-
neellä Asianajajapäivällä. Liiton varsinainen 
100-vuotisjuhla on elokuussa Helsingissä.

– Tämän lisäksi jokaisessa 12 paikallis-
osastossamme tapahtuu jotakin juhlavuo-
teen liittyen, kuten yleisöluentoja ja avoimia 
ovia, Ruohola toteaa.

Lue juttu 25.1. olleet Asianajajapäivästä:  

www.lakimiesuutiset.fi
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Ulkomailla oleskelevalla henkilöllä 
on oikeus asumisperusteisiin 
sosiaaliturvaetuuksiin, jos  
ulkomailla oleskelun aiottu kesto  
on enintään kuusi kuukautta. 
Aiemmin aikaraja oli yksi vuosi.
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Tasa-arvotyölle 
palkinto syksyllä
Suomen hallituksen perustaman kansainvälisen tasa-arvo-
palkinnon, International Gender Equality Prizen, seuraavaksi 
saajaksi kerättiin ehdotuksia vuoden 2018 loppuun asti. 
Syksyllä 2019 jaettavan palkinnon saajaksi tehtiin runsaat 
kolmesataa ehdotusta eri puolilta maailmaa. 

Palkinto myönnetään henkilölle tai toimijalle, joka on 
edistänyt sukupuolten tasa-arvoa kansainvälisesti merkit-
tävällä tavalla. 

Palkintolautakuna arvioi ehdotukset ja tekee niiden 
perusteella valtioneuvostolle oman ehdotuksensa palkin-
nonsaajaksi. Lopullisen päätöksen palkinnonsaajasta tekee 
valtioneuvosto.

Vuoden 2019 palkintolautakuntaan kuuluvat sen puheen-
johtaja, kansanedustaja Pekka Haavisto, Naisjärjestöjen  
keskusliiton hallituksen puheenjohtaja Eva Biaudet, 
Women Deliver -järjestön johtaja Katja Iversen, europarla-
mentaarikko Anneli Jäätteenmäki sekä eteläafrikkalaisen 
kansalaisjärjestö Sonke Gender Justicen perustajiin kuuluva 
Dean Peacock.

Palkintoon kuuluu 300 000 euron suuruinen summa, 
jota palkinnonsaaja ei saa henkilökohtaiseen käyttöönsä 
vaan joka hänen tulee ohjata sukupuolten tasa-arvoa edis-
tävälle kohteelle.

Lakimiesliiton 
valtakunnallinen 
kesätapahtuma Turussa 
6.7.2019
Lakimiesliitto järjestää Ruisrockin yhteydessä jäsenistön keskuu-
dessa suuren suosion saaneen valtakunnallisen kesätapahtuman.

Tapahtumaan ilmoittautuminen aloitetaan helmi-maaliskuun  
vaihteessa Lakimiesliiton nettisivujen kautta  
www.lakimiesliitto.fi/tapahtumat.

Päivän yksityiskohtainen ohjelma, hinta ja muut tarkemmat tiedot 
julkaistaan helmikuun loppuun mennessä jäsenistölle uutiskirjeessä, 
nettisivuilla ja sosiaalisessa mediassa.

Ruisrockin Vip-lippuja on varattu 200 hengen kiintiö. Paikat  
täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittautuminen  
tilaisuuteen on sitova ja osallistumismaksu suoritetaan ilmoit-
tautumisen yhteydessä verkkopankkitunnuksilla tai luottokortilla.

Lisätietoja tapahtumasta antaa Olli Niemi, 
olli.niemi@lakimiesliitto.fi tai 09 85610311

Merkitse kesän paras tapahtuma kalenteriisi!



H A L I L A

HEIKKI HALILA, 
heikki.halila@helsinki.fi

Toisten osaamisella juristiksi
HELSINGIN YLIOPISTOSSA on käynnissä  

Iso pyörä -koulutusuudistus. Siinä on monipuolis-

tettu opetusmuotoja. Pakollisissa aineopinnoissa 

luento-opetusta on rytmitetty työpajaosuuden 

kanssa. Työpajoissa käydään opettajan johdolla 

lävitse harjoitustehtäviä, joita opiskelijat valmis-

televat yksin tai ryhmissä. 

Hyviä kokemuksia on saatu sellaisesta opis-

kelijoiden aktivoimisesta, jossa jokaisen on tullut  

tehdä tietojärjestelmään tehtäviä ja jossa kuka 

tahansa on joutunut vastaamaan niistä opettajan 

kysymyksiin. Erityisesti maisteriopinnossa opetus 

on pääosin seminaarimaista, ja työmuotoina pai-

nottuvat kirjalliset työt.

Joku oppii juridiikkaa parhaiten itsenäisesti 

lukemalla, toinen luentoja kuuntelemalla ja joku 

muu harjoitustehtäviä tehden. Vanhojen tentti-

kysymysten läpikäyminen on tunnetusti oivallinen 

oppimistapa. Paras opetusväline juridiikassa on 

yhä kirja, ajantasainen systemaattinen yleisesitys, 

jota mitkään powerpointit eivät korvaa. Ilman sii-

hen paneutumista opittu tieto jää pirstaleiseksi, 

kun yksityiskohdat ovat unohtuneet.

Kun lakimiestutkinto on virkatutkinto, tiede-

kunta vastaa siitä, että tutkinnon suorittaneet 

ovat omaksuneet tarvittavat asiat. Oppiaineiden  

suorituskontrolli voi olla monenlainen: suullinen  

kuulustelu, kirjallinen kuulustelu ilman apuväli-

neitä, kirjallinen kuulustelu, jossa saa käyttää 

lakikirjaa, kirjallinen kuulustelu, jossa saa ottaa 

mukaansa haluamansa materiaalin. Kysymykset  

rakennetaan tietenkin sen mukaan, millainen 

tenttimuoto on käytössä. Oppiainekohtaiset erot 

ja voimavarat vaikuttavat siihen, mikä on tarkoi-

tuksenmukaisin suoritustapa. 

Isoa pyörää toteutettaessa on käytössä 

moodle-kotitentti. Opiskelijoille avautuu tieto-

verkkoon tenttikysymys – tavallisimmin oikeus-

tapaus – johon vastataan annetussa määräajassa, 

kuten kahdessa tunnissa. Mitään kontrollia ei ole 

siinä, kuka vastauksen laatii, jolloin vastaukset 

voidaan laatia jopa ryhmissä. Vastaukset saatta-

vatkin olla miltei sanasta sanaan samoja. Opiske-

lija on voinut saada suorituksesta korkean arvo-

sanan, vaikkei kenties ole tehnyt muuta kuin 

kopioinut jonkun muun tekemän vastauksen ja 

muuttanut hiukan sanamuotoja.

Kotitentti voi olla hyvä harjoittelumuoto,  

kuten koulussa kotitehtävien tekeminen. Opitun 

aineiston kontrollimuotona se on täysin kelvoton 

vaarantaessaan lakimiestutkinnon virkatutkinto-

luonteen. Tilanne on sama kuin jos matematiikan 

ylioppilaskokeen voisi suorittaa opettajan kanssa. 

Kaikissa oppiaineissa, kuten siviilioikeudessa, koti-

tenttiä ei ole, ja siitä tulisi luopua niissä tutkinto-

aineissa, joissa sitä vielä käytetään.

Kirjallisia harjoitustöitä teetetään opiskelijoilla 

jo oikeusnotaarivaiheessa, kuten pitääkin. Tietty-

jen oppiaineiden muodostama opintokokonaisuus 

voidaan suorittaa laatimalla sinänsä vaativakin 

essee annetusta aiheesta. Opiskelija kyllä har-

jaantuu kirjoittamaan juridiikkaa, mutta kun kysei-

siä opintoalueita ei tarvitse muulla tavoin suorit-

taa, tiedot niistä voivat jäädä kovin puutteellisiksi.

Kotitentti voi olla hyvä 
harjoittelumuoto,  
kuten koulussa 

kotitehtävien tekeminen.
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teksti PÄIVI MAANIITTY | kuvitus ISTOCK

Tasapainottelua työn 
ja opiskelun välillä

Parhaimmillaan rinnakkainen opiskelu ja työnteko tukevat 
toisiaan ja motivoivat eteenpäin. Liika putkinäköisyys töiden 

hakemisessa voi kuitenkin viedä pöpelikköön.

T
yönteko opiskelujen ohella 
on jo enemmän normi kuin 
poikkeus. Tienestit helpot-
tavat elämää, ja työnanta-

jat odottavat, että vastavalmistuneella 
maisterilla on jo työkokemusta. Opis-
kelijoiden työnteko otetaan huomioon 
myös yliopistojen opetusohjelmassa.

– On tyypillistä, että oikeustie-
teen opiskelijat ovat kunnianhimoi-
sia ja tavoitteellisia myös opintojen 
ulkopuolella. Opintojen ja muun elä-
män yhteensovittamisen helpottami-
seksi meillä on vakioidut opetuspäivät: 
alkuviikosta pidetään vapaaehtoiset 
luennot ja loppuviikosta pakolliset 
pienryhmäharjoittelutunnit, kertoo 
Helsingin yliopiston oikeustieteelli-
sen tiedekunnan koulutussuunnitte-
lija Karoliina Pakkanen.

Hän on kuitenkin huolissaan siitä, 
että painetta oman alan työpaikan 
saantiin koetaan jo hyvin varhaisessa 
vaiheessa opintoja. 

– Jo ensimmäisen vuoden opiskeli-
jat pitävät oman alan työpaikan saan-
tia tärkeänä. Siinä vaiheessa on vielä 
hankala työskennellä juristina. Kaipai-
sin keskustelua siitä, mistä tämä paine 
tulee, Pakkanen sanoo.

Ensin ote opinnoista
Pakkasen mielestä tietty määrä työn-
tekoa tukee opiskelua. Työnteko lisää 
motivaatiota ja tuo erilaista perspektii-
viä opintoihin. Ainakin ensimmäisinä 
kahtena vuotena pääpaino olisi kuiten-
kin hyvä pitää opiskelussa.

– Silloin mahdollinen työkin voi olla 
jotakin ihan muuta kuin juristin työtä. 
Sen jälkeen työn paino voi vähitellen 
kasvaa niin, että opinnot kuitenkin 
hoituvat. Oman alan töiden olisi hyvä 
olla oikein ohjattu ja tuettu työnanta-
jan puolelta. Miettimisen paikka on 
myös siinä, kuinka hyvin työharjoit-
telu todella tukee työelämään tutustu-
misen tarpeita.

Sitä, vaikuttaako työnteko oikeustie-
teellisessä opiskelevien opiskelutahtiin 
yleisesti, Pakkanen ei osaa sanoa. Hän 
näkee työssään tavallisesti vain yksit-
täistapauksia. Valmistumismääriin 
työnteolla ei ole kuitenkaan vaikutusta.

– Lähes kaikki valmistuvat. Tavoite 
on viisi vuotta ja keskimääräinen opis-
keluaika noin 6–7 vuotta.

Kokemus auttaa työnhaussa
Asianajotoimisto Krogeruksella on 
toimistot Helsingissä, Turussa ja Kuo-

piossa. Erilaisten trainee-ohjelmien 
kautta toimistossa työskentelee saman-
aikaisesti aina noin 25 opiskelijaa. Tällä 
hetkellä heitä on 28.

– Opiskelujen alkuvaiheeseen sovel-
tuvien trainee-ohjelmien työaika on 
keskimäärin 14–18 tuntia viikossa ja 
työtehtävät yleishallinnollisia. Asso-
ciate trainee -ohjelmat on tarkoitettu 
lähtökohtaisesti neljännen tai viiden-
nen vuoden opiskelijoille, ja niissä työ 
on kokopäiväistä, kertoo Krogeruksen 
henkilöstöjohtaja Piia Järvinen.

Osa-aikaiset ohjelmat kestävät Kro-
geruksella yleensä vähintään vuoden, 
kokoaikaiset neljä kuukautta. Associate 
trainee -ohjelmiin hakijat haluavat tyy-
pillisesti hypätä hetkeksi kokeilemaan 
työelämää kokopäiväisesti ja laittavat 
siksi aikaa opinnot syrjään.

Työnhakuvaiheessa 
on arvokasta, 
jos on käynyt 

tutustumassa eri 
aloihin.
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– Kokopäiväiset tekevät 37,5-tun - 
tista työviikkoa. Välillä työ on syklistä, 
mutta tunteja myös tasataan. Pystymme 
nykyään entistä paremmin huolehti-
maan tasaisesta työtuntimäärästä.

Trainee-ohjelmien kautta pääsee tes-
taamaan, olisiko työ asianajotoimis-
tossa itselle sopivaa. Järvisen mukaan 
ensimmäisen vuoden opiskelijatkin 
voivat ohjelmiin hakea, mutta tyypil-
lisesti opintoja on takana vähintään 
vuosi ohjelman alkaessa.

Monipuolinen näkemys 
työstä hyväksi
Trainee-ohjelmat ovat Krogeruksen 
ensisijainen rekrytointikanava, ja niistä 
saatua kokemusta arvostetaan uutta 
työntekijää palkattaessa.

– Meillä on töissä lakimiehiä, jotka 
ovat suorittaneet muutamankin eri 

Valtaosa  
opiskelijoista 
tekee töitä
LAKIMIESLIITON toteuttaman 
opiskelijoiden työkyselyn 2018 
mukaan yhteensä yli 85 prosenttia 
opiskelijoista on työskennellyt jos-
sain vaiheessa opintojensa aikana. 
Heistä yli 65 prosenttia on työs-
kennellyt oman alan työssä tai  
siihen läheisesti liittyvässä työssä.

Opiskelijoista yli 67 prosenttia  
aloitti työskentelyn oman alan 
työpaikassa ensimmäisen tai  
toisen opiskeluvuoden aikana,  
jos kesätyöt lasketaan mukaan.

Lähes 80 prosenttia ei voisi 
kuvitella ottavansa vastaan työ-
paikkaa, josta ei makseta palkkaa.

Kysely lähetettiin kaikille Laki-
miesliiton opiskelijajäsenille, joiden 
sähköpostiosoite oli tiedossa. Vas-
taajia oli yhteensä 825. Vastaajissa 
oli hyvin edustettuna jokaosen 
vuosikurssin ja kaikkien opiskelu-
paikkakuntien opiskelijoita.

trainee-ohjelman eri toimistoissa. Toi-
saalta osa trainee-ohjelman suoritta-
neista toteaa, ettei halua valmistumi-
sen jälkeen töihin asianajomaailmaan, 
toteaa Järvinen.

Siksi työpaikan perässä ei kannata 
mennä liiaksi laput silmillä. Niin Pak-
kanen kuin Järvinenkin toivovat, että 
valmistuvilla oikeustieteen maistereilla 
olisi mahdollisimman monipuolinen 
kuva juristin työelämämahdollisuuk-
sista.

– Työnhakuvaiheessa on arvokasta, 
jos on käynyt tutustumassa eri aloihin, 
myös julkisella puolella ja yrityksissä, 
sillä asianajajat palvelevat myös yritys-
maailmaa. Jos yrittää pusertaa itseään 
liian ahtaaseen muottiin, ampuu usein 
itseään nilkkaan. Asianajotoimistoon-
kin voi lopulta päätyä hyvin monenlai-
sesta taustasta, toteaa Järvinen. 

Oikaisu
Arvosanojen korottamisesta kerto-
neessa Lakimiesuutiset 8/2018:n  
Oikkarit-jutussa haastatellun  
asian ajotoimisto Hannes Snell - 
manin HR Coordinatorin nimi on  
Sara Tyynysniemi, ei Tyysniemi.
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27.2. Perhevapaaverkosto: Perhevapaat 
uusiksi, Lakimiesliiton Ylähuone

Perhevapaaverkoston vuoden ensimmäisessä tapahtumassa  
keskustellaan eduskuntavaaliehdokkaiden kanssa perhepoliit-
tisista asioista. Minkälainen perhevapaauudistus Suomella on 
edessä tulevalla eduskuntakaudella sekä perhevapaauudistuksen 
tarpeellisuudesta. Lakimiesliiton vaalitavoitteina on perhevapaiden 
uudistaminen. Tutkimusten mukaan nykyistä tasaisemmin jaetut 
perhevapaat edistäisivät niin naisten kuin miestenkin ura- ja  
palkkakehitystä. Mitä mieltä tästä ovat puolueet? Mitä mieltä 
sinä? Tervetuloa kuuntelemaan ja keskustelemaan! Tilaisuuteen 
mahtuu 20 vanhempaa lapsen kanssa.

Aiheesta keskustelemassa:
• keskustan kansanedustaja Markus Lohi
• kokoomuksen kansanedustaja Sofia Vikman
• sosiaalidemokraattien Demarinuorten puheenjohtaja  

Mikkel Näkkäläjärvi
• vihreiden kansanedustaja Emma Kari sekä
• Akavan työelämän asioiden päällikkö Lotta Savinko

Opiskelijamentoroinnin haku 4.–24.2.
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 ura-
suunnitelmiin selkeyttä ja lisää rohkeutta tavoitella juuri itselleen tärkeitä asioita. Opiskelijamentorointiohjelmiin voivat 
hakea kaikki Lakimiesliiton opiskelijajäsenet ja juristiohjelmaan juristijäsenet.

Seuraavan juristimentorointiohjelman hakuaika on 1.–25.8.

26.2. Urakoulutus: Vaikuta minuutissa 
-hissipuhevalmennus, Lakimiesliiton 
Ylähuone 

Valmennuksen tavoitteet

Osallistuja
• saa tietoa vaikuttamisesta
• saa välineitä esittää asiansa loogisesti ja kiinnostavasti
• ymmärtää tavoitteellisen ja motivoivan viestinnän merkityksen
• oivaltaa nasevan aloituksen ja dynaamisen lopetuksen tarkoituksen

Keskeiset sisällöt
• Kuinka vakuuttaa ja vaikuttaa viestinnällään
• Mielenkiinnon herättäminen
• Naseva aloitus, motivoiva rakenne ja dynaaminen lopetus
• Selkeä viestin perille saattaminen
• Asiantuntemuksen välittäminen

Kouluttajana toimii Suomen Puheopiston vuorovaikutuskouluttaja 
Marsa Bäck.

21.3. Urakoulutus: Miten töissä voidaan hyvin? Hallitse stressi- ja ajankäyttö,  
Lakimiesliiton Ylähuone

Valmennuksen tavoitteet

Osallistuja
• Oppii kuinka voi muuttaa vireystasoaan ja tunteita päivän aikana
• Tiedostaa mistä asioista saa energiaa ja mitkä vievät sitä

Energiaa illassa pitää yllä OTM, KTM, YTM, väitöskirjantekijä, start-up-yrittäjä, ex-kilpaurheilija ja äiti Aino-Mari Kiianmies, joka paljastaa illassa 
omat parhaaksi kokemansa työkalut

Urapalvelut

Verkko  
lakimiesliitto.mentorointi

Keskeinen sisältö
• Suunnitelma oman energian hallintaan
• Työkaluja ajankäyttöön
• Tietoisen läsnäolon menetelmä (mindfulness)
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28.3. Urakoulutus: Tuomioistuinharjoittelu,  
Helsingin yliopisto, Porthania PIII-sali

Valmennuksen tavoitteet

Osallistuja
• Saa tietoa tuomioistuinharjoittelun haku- ja valintaprosessista
• Ymmärtää, millaista notaarin työ on käytännössä
• Hahmottaa, minkälaisia mahdollisuuksia tuomioistuinharjoittelun  

suorittaminen avaa

Keskeinen sisältö
• Tuomioistuinharjoittelun valintakriteerit, pisteytys ja pisterajat
• Notaarin työtehtävät, vastuut ja niiden kehitys vuoden aikana
• Ajatuksia harjoittelusta, mitä jäi käteen

www.lakimiesliitto.fi/tapahtumat

Ilmoittautuessa on mainittava osallistujan 
nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja 
jäsennumero. Muistathan ilmoittaa ajoissa 
mahdollisesta esteestä, jotta varasijalla  
oleva pääsee mukaan.

Lisätietoja: 
Eero Blåfield
041 458 0021
eero.blafield@lakimiesliitto.fi

Ilmoittautuminen:

TILAISUUDET MAKSUTTOMIA JÄSENILLE

LAADUKASTA URAKOULUTUSTA JO YLI 10 VUOTTA

4.4. Urakoulutus: Vastuullisuus ja kestävä 
kehitys – mitä juristin tulisi niistä tietää? 
Lakimiesliiton Ylähuone

Valmennuksen tavoitteet

Osallistuja
• Hahmottaa, mitä vastuullisuus ja kestävyys tarkoittavat juristin työssä
• Oppii keskustelemaan vastuullisuuden ja kestävän kehityksen teemoista
• Tunnistaa juristin vahvuudet vastuullisuus- ja kestävyysajattelun  

hyödyntämisessä
• Oivaltaa, miten juristi voi hyödyntää vastuullisuuden ja kestävän  

kehityksen oppeja uralla etenemiseen
• 
Keskeinen sisältö
• Mitä vastuullisuus ja kestävyys käytännössä tarkoittavat ja mitä  

hyötyä niistä on?
• Mitkä ovat vastuullisuuden ja kestävyyden perusedellytyksiä?
• Mitä vastuullisuus ja kestävä kehitys tarkoittavat juristin työssä?
• Miten juristi voi käytännössä edistää vastuullisuutta ja kestävyyttä?

Valmentajana toimii Michaela Ramm-Schmidt, juristi ja vastuullisuus-
asiantuntija, joka auttaa organisaatioita menestymään kestävän ja  
yhteiskunnallista hyvää tuottavan toiminnan kautta.
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Katso webinaarien 
nauhoitteita:

www.lakimiesliitto.fi  Palvelut – Koulutukset ja 
webinaarit  

Webinaarien katsominen vaatii kirjautumisen 
jäsensivuille.
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SUOMALAINEN LAKIMIESYHDISTYS
w w w . l a k i m i e s y h d i s t y s . f i  >  v e r k k o k a u p p a

Lauri Luoto

AVUNANNON
RANGAISTAVUUDEN
EDELLYTYKSET (A 339)
Teoksessa tutkitaan yhden rikoslain
5 luvussa säännellyn osallisuus-
muodon, avunannon,
rangaistavuuden edellytyksiä.
Hinta 105 €.

Mikko Puumalainen

EU:N ETUSIJA-
PERIAATTEESTA SUOMEN 
VALTIOSÄÄNNÖSSÄ (A 340)

Teos käsittelee EU:n ja jäsenvaltioiden 
keskinäistä – ja siten myös Suomen – 
suhdetta olennaisesti määräävän 
etusijaperiaatteen sisältöä ja asemaa 
Suomen valtiosäännössä ja erityisesti 
sen perustuslaillisessa järjestelmässä.  
Hinta 120 €.

JUHLAJULKAISU 
RISTO NUOLIMAA 
1948 – 2/6 – 2018 (C 42)

Professori Risto Nuolimaan 
70-vuotissyntymäpäivän kunniaksi 
julkaistu juhlakirja sisältää 26 
asiantuntija-artikkelia professori 
Nuolimaan omia kiinnostuksen 
kohteita lähellä olevista aihe-
piireistä. 
Hinta 90 €.

Lakimiesliiton jäsenille 10 %:n alennus 
suoraan toimistolta tilattaessa

Suomalainen Lakimiesyhdistys
Kasarmikatu 23 A 17

00130 Helsinki
p. 09 6120 300, toimisto@lakimiesyhdistys.fi

Avoinna klo 10–14

OIKEUSTIEDE – JURISPRUDENTIA LI:2018

• Janne Aer: Formalismi, realismi ja verolain kiertäminen
• Tiitus Hiivanainen: Tuomion purkaminen rikosasiassa 

syytetyn eduksi
• Lauri Koskenniemi: Mielettömyyden määrittelijät –

oikeushistoriallinen katsaus hulluuteen ja 
asiantuntijuuteen ranskalaisessa ja englantilaisessa 
rikosprosessissa 1700- ja 1800-luvuilla

• Tommi Oikarinen: Julkisen hallinnon tietohallinnon 
suunnitteluvelvoitteet

• Siina Raskulla: Muutoksen ja vakauden dynamiikka – 
oikeus ja politiikka yhteiskunnallisina diskursseina

Hinta 75 €



R E I N B O T H

Isku journalismille
Toukokuussa 2015 saksalaisen Der Spiegelin faktantar-

kastusosaston päällikkö Hauke Janssen oli puhumassa 

Haaga-Helian toimittajakoulutuksen seminaarissa. Esi-

tyksensä lopuksi hän esitteli lehden mainoskampanjaa. 

Janssen komeili siinä kädet puuskassa: ”Me emme usko 

mitään.” (Riikka Hirviniemen blogi Haaga-Helian netti-

sivuilla, 9.5.2015.)

Isku journalismille olikin erityisen suuri, kun faktan-

tarkastuksestaan kuuluisan Der Spiegelin toimittaja  

jäi joulun alla kiinni juttujensa sepittelystä. Toiminta  

oli jatkunut vuosia.

Palkintoja kahmineen nuoren tähtitoimittajan  

Claas Relotiuksen paljasti saman lehden kollega,  

Juan Moreno. Hän huomasi miehen työskentely - 

tavoissa outouksia yhteisellä juttukeikalla Yhdys - 

valtojen ja Meksikon rajalta. Taudinkuvaan kuuluu,  

että kotitoimituksessa Morenoa ei ensin uskottu. 

Hänen epäiltiin olevan kateellinen lahjakkaamman  

kollegansa menestyksestä.

Relotius ei ole ensimmäinen juttuja sepitellyt toi-

mittaja. Heitä on jäänyt kiinni myös muista faktan-

tarkistukseen panostavista laatulehdistä, kuten New 

York Timesista ja Washington Postista.

Suomessa mieleeni ei tule toimittajahuijareita –  

siis toimittajia, jotka tietoisesti rakentavat juttunsa  

valheille. Huteraa faktantarkistusta ja heikkoa lähde-

kritiikkiä toki on, mutta tahallista juttujen sepittämistä 

en perinteisestä mediasta muista. Lähimmäksi tulee 

muutaman vuoden takainen Enkeli-Elisan tapaus, jossa 

netissä levinnyt tarina itsemurhan tehneestä koulu-

kiusatusta Elisasta upposi joihinkin tiedotusvälineisiin 

turhan kritiikittömästi.

Silloin joku puolusteli valheellisen tarinan julkaisua 

sillä, että se olisi voinut olla totta. Huoh. Maailma  

on kummallinen paikka, joten melkein mikä tahansa 

voisi olla totta. Se ei kuitenkaan riitä journalismin lähtö-

kohdaksi.

Koska maailmassa nyt ilmiselvästi riittää huijareita ja 

emävalehtelijoita jopa suurvaltajohtajiksi, ei ole mitään 

syytä olettaa, että toimittajakunta poikkeaisi muusta 

ihmiskunnasta. Sen takia toimituksissa olisi olennaista 

tunnistaa riskit.

Mikä huijaritoimittajia siis yhdistää? Millaisia ovat 

olleet jutut, jotka ovat paljastuneet keksityiksi?

Yksi selittävä tekijä näyttäisi olevan toimittajan sai-

raalloinen kunnianhimo. Kun silmissä välkkyy arvostettu 

toimittajapalkinto, paineet faktojen paranteluun saat-

tavat nousta liian suuriksi. Näin Relotiuskin asiaa selitti.

Toinen satujuttuja yhdistävä piirre on se, että ne  

liittyvät usein yksittäisten ihmisten koskettaviin koke-

muksiin, mielellään vielä jossain toisessa maassa.  

Kiinnijäämisriski on silloin minimaalinen.

HS:n vastaava päätoimittaja Kaius Niemi kirjoitti 

Relotius-tapauksen paljastuttua, että hollantilainen  

kollega oli ehdottanut hänelle haastattelun sepittä-

mistä Balkanin-keikalla kesällä 1999. Niemi oli mietti-

nyt, vieläkö ehtisi käydä selvittämässä vetäytyvien  

serbiperheiden tilannetta, kun kollega totesi: ”Kyllähän 

sinä tiedät, mitä he sanovat. Keksi päästäsi nimet, ja 

juttu on kasassa.” (HS 21.12.)

Erityistä harkintaa vaatii aina anonyymien lähteiden  

käyttö. Silloin tiedotusväline myy luotettavuuttaan: 

se pyytää yleisöä luottamaan siihen, että jutun tiedot 

pitävät paikkaansa, mutta ei esitä siitä näyttöä. Silloin 

kaikki riippuu toimittajan ammattitaidosta ja -etiikasta.

Vähiten ongelmallista anonyymien lähteiden käyttö 

on, kun lähde paljastaa jotain sellaista, joka on tarkas-

tettavissa joko dokumenteista tai muilla tavoin.

Kaikki kietoutuu lopulta kontrolliin. Toimituksen  

johdon on tiedettävä tietolähteet ja tarvittaessa tutus-

tuttava lähdemateriaaliin, mukaan luettuna haastatte-

lunauhat ja -muistiinpanot. Taitava petkuttaja pystyy 

huijaamaan varmasti tässäkin, mutta ei sitä helpoksi 

kannata tehdä.

Melkein mikä tahansa voisi olla totta.  
Se ei kuitenkaan riitä journalismin  
lähtö kohdaksi.
SUSANNA REINBOTH, susanna.reinboth@hs.fi

 Lakimiesuutiset 1/2019 | 31

SUOMALAINEN LAKIMIESYHDISTYS
w w w . l a k i m i e s y h d i s t y s . f i  >  v e r k k o k a u p p a

Lauri Luoto

AVUNANNON
RANGAISTAVUUDEN
EDELLYTYKSET (A 339)
Teoksessa tutkitaan yhden rikoslain
5 luvussa säännellyn osallisuus-
muodon, avunannon,
rangaistavuuden edellytyksiä.
Hinta 105 €.

Mikko Puumalainen

EU:N ETUSIJA-
PERIAATTEESTA SUOMEN 
VALTIOSÄÄNNÖSSÄ (A 340)

Teos käsittelee EU:n ja jäsenvaltioiden 
keskinäistä – ja siten myös Suomen – 
suhdetta olennaisesti määräävän 
etusijaperiaatteen sisältöä ja asemaa 
Suomen valtiosäännössä ja erityisesti 
sen perustuslaillisessa järjestelmässä.  
Hinta 120 €.

JUHLAJULKAISU 
RISTO NUOLIMAA 
1948 – 2/6 – 2018 (C 42)

Professori Risto Nuolimaan 
70-vuotissyntymäpäivän kunniaksi 
julkaistu juhlakirja sisältää 26 
asiantuntija-artikkelia professori 
Nuolimaan omia kiinnostuksen 
kohteita lähellä olevista aihe-
piireistä. 
Hinta 90 €.

Lakimiesliiton jäsenille 10 %:n alennus 
suoraan toimistolta tilattaessa

Suomalainen Lakimiesyhdistys
Kasarmikatu 23 A 17

00130 Helsinki
p. 09 6120 300, toimisto@lakimiesyhdistys.fi

Avoinna klo 10–14

OIKEUSTIEDE – JURISPRUDENTIA LI:2018

• Janne Aer: Formalismi, realismi ja verolain kiertäminen
• Tiitus Hiivanainen: Tuomion purkaminen rikosasiassa 

syytetyn eduksi
• Lauri Koskenniemi: Mielettömyyden määrittelijät –

oikeushistoriallinen katsaus hulluuteen ja 
asiantuntijuuteen ranskalaisessa ja englantilaisessa 
rikosprosessissa 1700- ja 1800-luvuilla

• Tommi Oikarinen: Julkisen hallinnon tietohallinnon 
suunnitteluvelvoitteet

• Siina Raskulla: Muutoksen ja vakauden dynamiikka – 
oikeus ja politiikka yhteiskunnallisina diskursseina

Hinta 75 €



I
tä-Suomen yliopiston oikeustietei-
den laitoksen johtajan, professori 
Tapio Määtän mukaan jatkuvan 
oppimisen malli on oikeustietei-

lijöille tuttu. Omaa osaamista ollaan 
valmiita ja motivoituneita kehittämään 
läpi työuran. 

– Lainsäädäntö ja oikeuskäytäntö 
muuttuvat koko ajan. Juristin on 
pidettävä osaamistaan aktiivisesti ajan 
tasalla. Oikeustieteilijöiden asenne ja 
henkinen ote jatkuvaan oppimiseen on 
hyvä. Monilla alan ammattilaisilla, esi-
merkiksi asianajajilla, on myös velvoite 
hankkia tietty määrä koulutusta vuo-
sittain, Määttä toteaa.

Määtän mielestä juristeille suunnattu 
täydennyskoulutustarjonta on hyvällä 
tasolla. Perinteisten, yleensä Helsingissä 
järjestettävien koulutuspäivien lisäksi 
tarjolle on tullut pidempiä, kurssimuo-
toisia opintokokonaisuuksia. Niitä tar-

joavat sekä yliopistojen oikeus tieteelliset 
tiedekunnat ja avoimet yliopistot että 
yksityiset koulutusorganisaatiot. 

Myös suuremmat työnantajat orga-
nisoivat itsenäisesti opintokokonai-
suuksia omille työntekijöilleen. 

Opetusmuodot muutoksessa
Viime vuosina myös koulutusmuoto-
jen kirjo on kasvanut. Auditorioiden ja 
luokkien rinnalle on tullut uusia säh-
köisiä oppimisympäristöjä. Perinteinen 
luentomuotoinen opetus on korvau-
tunut monin paikoin vuorovaikuttei-
silla harjoitteilla ja yhdessä tekemisellä. 

Mukana on toki edelleen myös yksin 
tehtäviä harjoituksia ja lukemista, 
mutta useimmiten tehtäviin liittyy 
vuorovaikutteisia keskusteluosuuksia 
tai ryhmätöitä.

Määtän mielestä uudet verkko-
pohjaiset opiskelumuodot paitsi tuo-

vat uusia mahdollisuuksia opetuksen 
toteuttamiseen myös tasa-arvoistavat 
eri puolilla Suomea toimivien juristien 
kouluttautumismahdollisuuksia. 

Määttä näkee täydennyskoulutus-
kentässä myös haasteita ja kehittymis-
tarpeita, joihin erityisesti yliopistojen 
tulisi pystyä vastaamaan. 

Oikeustieteessä, kuten muillakin 
koulutusaloilla, on pyritty kehittä-
mään omia tutkintokoulutuksia sekä 
oman alan täydennyskoulutuksia jat-
kuvan oppimisen mallin mukaisesti. 
Juristien, kuten muidenkin ylemmän 
korkeakoulututkinnon suorittanei-
den, tulisi kuitenkin pystyä laajenta-
maan osaamistaan myös muille aloille.

– Yhteiskunnan oikeudellistumisen 
myötä muilla aloilla korkeakoulutut-
kinnon suorittaneet tarvitsevat oikeus-
tieteellistä osaamista. Vastaavasti 
OTM-tutkinnon suorittaneilla on tar-

teksti TUOMAS I. LEHTONEN | kuvat ISTOCK/JANI SÖDERLUND

Oikeustieteilijöillä on runsaasti mahdollisuuksia päivittää ja syventää 
oikeustieteen osaamistaan. Moni juristi tarvitsisi työssään myös muiden 

alojen osaamista. Tiedekuntien tulisikin kehittää opintotarjontaansa 
vastaamaan tätä tarvetta. 

Juristeillekin 
oppia oman alan 

ulkopuolelta
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vetta kasvattaa osaamistaan muullakin 
kuin omalla toimialalla. Nyt kysyntää 
olisikin tutkintoa pienemmille opinto-
pisteytetyille opintokokonaisuuksille. 
Koska tällaisia ei ole juurikaan ollut, 
moni on lähtenyt opiskelemaan koko-
naista tutkintoa, Määttä sanoo.

Tarvetta lyhytkestoisille  
koulutusmoduuleille
Määtän mielestä tarvittava toisen 
alan osaamistaso voitaisiin useimmi-
ten saavuttaa suorittamalla lyhyempi 
koulutuskokonaisuus. Oikeustieteel-
listen tiedekuntien tulisikin nyt pyrkiä 
rakentamaan pienempiä, sivuainetyyp-
pisiä modulaarisia koulutuskokonai-
suuksia muilla aloilla toimiville asian-
tuntijoille. 

Jonkinlaisia edistysaskelia on kehi-
tystyössä jo otettukin. Vastaavasti juris-
teilla olisi tarvetta esimerkiksi liike - 
talouden ja viestintäosaamisen vah-
vistamiseen.

– Tarvetta olisi muun muassa 
oikeus psykologisen osaamisen, yrit-
täjävalmiuksien, kauppa- ja taloustie-
teellisen osaamisen sekä viestintäval-
miuksien, esimerkiksi neuvottelu- ja 
vuorovaikutustaitojen sekä asiakkai-
den kohtaamistaitojen, parantami-
seen. OTM-tutkintoon kuuluvat opin-
not eivät sisällä näitä riittävästi, Määttä 
sanoo.

Määtän mainitsemia opintokokonai-
suuksia löytyy yliopistojen täydennys-
koulutustarjonnasta, mutta niitä ei ole 
suunnattu juristien tarpeisiin.

– Jatkuvan oppimisen moduulimaa-
ilmassa pitäisi olla juuri tietyn alan 
ammattilaisille suunnattuja opinto-
kokonaisuuksia. Tässä on nähtävissä 
selkeä markkinarako. Yliopistoilla 
on syntymässä tähän innovaatioita, 
Määttä sanoo.

Yhtenä hyvänä esimerkkinä kehi-
tyksestä Määttä mainitsee Itä-Suo-
men yliopistossa järjestettävän psyko-
logeille suunnatun oikeuspsykologian 

monitieteisen koulutuskokonaisuuden, 
joka koostuu perus- ja aineopinnoista. 
Paketti soveltuu myös juristeille.

Tutkintokoulutuksista poiketen 
täydennyskoulutus rahoitetaan lähes 
kokonaan yksityisellä rahoituksella. 
Poikkeuksena tästä ovat yliopistojen 
avoimen yliopiston koulutukset, jotka 
rahoitetaan osin yliopistojen perus-
rahoituksella. 

Modulaariset koulutuskokonaisuu-
det edellyttävätkin uusien rahoitusmal-
lien kehittämistä.

– Jatkuvan oppimisen koulutusten 
pitää olla yliopistoille lähtökohtai-
sesti taloudellisesti kannattavia. Jat-
kuva oppiminen on kuitenkin tärkeä 
megatrendi, jossa yliopistojen tulee 
olla mukana. Koulutusmodulien kehit-

”Yhteiskunnan 
oikeudellistumi
sen myötä muilla 

aloilla korkea
koulututkinnon 

suorittaneet  
tarvitsevat oikeus

tieteellistä  
osaamista.” 

– Tapio Määttä
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Onko osaamistili 
ratkaisu jatkuvan 
oppimisen  
rahoittamiseen?

SUOMEN Lakimiesliitto ja kah-
deksan muuta akavalaista am - 
mattiliittoa ovat esittäneet, että 
suomalaisten jatkuvaa oppimista 
tuettaisiin jatkossa kansalaisen 
osaamistilillä. Tili jakaisi jatkuvan 
oppimisen kustannuksia työn-
tekijöiden, työnantajien ja valtion 
kesken ja toisi kaikille suomalai-
sille mahdollisuuden täydennys-
koulutukseen.

Esityksen mukaan jokainen 
työikäinen saisi osaamistililleen 
vuosittain työntekijöiden ja  
työnantajien vakuutusmaksuilla 
rahoitettavan osaamissetelin. 
Myös työvoimaviranomainen voisi  
harkinnanvaraisesti ohjata tilille 
varoja. Setelin voisi käyttää heti 
tai säästää tulevaa tarvetta varten.

Vakuutusmaksujen keräämisen 
ja setelin maksatuksen hoitaisi 
vasta perustettu Työllisyysrahasto. 

täminen ei voikaan perustua pelkkään 
lyhytnäköiseen ansaintalogiikkaan, 
Määttä sanoo. 

Tuomareidenkin täydennys-
koulutuksessa uutta
Tuomareiden riippumattomuus ja 
yhteiskunnallinen rooli asettaa erityi-
siä vaatimuksia heille suunnattavalle 
täydennyskoulutukselle. Tuomari ei ole 
asiantuntija kaikilla niillä aloilla, joita 
hänen ratkaistavakseen tuleviin oikeu-
denkäynteihin liittyy. Tuomari tarvitsee 
sen sijaan kyvyn arvioida hänelle esitet-
tyä asiantuntijatodistelua. 

Tuomarinkoulutuslautakunnan 
pu heenjohtajan Kirsti Uusitalon 
mukaan valtaosan Suomessa järjestet-
tävästä, tuomareille ja tuomioistuinten 
henkilökunnalle suunnatusta koulu-
tuksesta suunnittelee tuomarinkou-
lutuslautakunta ja oikeusministeriön 
koulutusyksikkö. 

Koulutusten tuottamisvastuu on 
tällä hetkellä oikeusministeriöllä ja 
tuomioistuimilla.

– Osa koulutuksista toteutetaan 
yhteistyössä yliopistojen, valtakun-
nansyyttäjänviraston koulutusyksikön 
tai asianajajayhdistysten kanssa. Tuo-
mioistuimilla ja yliopistoilla on ollut 
myös niin sanottuihin laatuhankkeisiin 
liittyvää koulutuksellista yhteistyötä. 
Tuomareilla ja tuomioistuinten henki-
lökunnalla on mahdollisuus osallistua 
European Judicial Training Networkin 
(EJTN), Pohjoismaisen tuomarikoulu-
tusverkoston (SEND) tai Europäische 
Rechtsakademien (ERA) koulutustilai-
suuksiin tai -vaihto-ohjelmiin, Uusi-
talo kertoo. 

Tuomarien täydennyskoulutusohjel-
massa painottuvat erityisesti rikos- ja 
prosessioikeus sekä eri oikeudenalo-
jen substanssikoulutus. Esimerkkeinä 
yksittäisistä koulutuksista Uusitalo 
mainitsee velvoiteoikeuden koulu-
tusohjelman, sovittelukoulutuksen, 
talous rikosten koulutuspolun sekä ensi 

vuonna uutena koulutuksena alkavan 
ympäristörikosten koulutuspäivän. 

Tuomareille suunnatussa laajassa 
oikeuspsykologian koulutusohjel-
massa kouluttajina olivat oikeuspsy-
kologit. Myös sovittelukoulutus sisäl-
tää moniammatillista osaamista, kun 
samaan koulutukseen osallistuvat tuo-
marit ja sosiaalialan asiantuntijat. 

Tuomareiden ja tuomioistuinten 
muun henkilöstön koulutusten järjes-
tämistä ohjaavat valtion talousarvio ja 
oikeusministeriön osoittamat taloudel-
liset raamit. 

– Käytännössä resurssit ovat riittä-
mättömät koulutustarpeisiin nähden. 
Toivon valtion voivan osoittaa tuoma-
rikoulutukseen enemmän resursseja ja 
yliopistojen osallistuvan halukkaam-
min tuomareille suunnattuun täyden-
nyskoulutukseen. Tuomarikoulutuk-
sessakin käytetään yhä enenevässä 
määrin nykyaikaisia osallistavia kou-
lutusmenetelmiä, mutta niiden käyttöä 
voisi vielä laajentaa, Uusitalo pohtii. 
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Elämäntapana 
vammaisten 

oikeudet
Juristi Jukka Kumpuvuori toivoisi, että Suomesta tulisi 
vammaisoikeuksien mallimaa. Vielä on matkaa, mutta 

sinnikkyys, ymmärrys ja tieto auttavat ennakkoluuloihin.

L
akitoimiston slogan näkyy 
jo Googlessa: Sinä olet 
aina oikeassa! Vammais
oikeudellisiin toimeksi
antoihin keskittynyt toi

mitusjohtaja, osakas ja OTM Jukka 

Kumpuvuori on sanojen takana: vam
maiset eivät turhaan halua palveluita, 
apua ja tukea, vaan niitä haetaan tar
peeseen. 

− Vammaisen henkilön arkitodel
lisuuden ymmärtäminen on monelle 
vaikeaa. Viranomaisten lähtökohta on 
yleensä se, että kaikki vammaiset pyy
tävät liikoja. Asenteet, ennakkoluulot 
ja myös raha vaikuttavat päätöksiin.

Töitä riittää, kasvu jatkuu
Uransa alussa Kumpuvuori toimi vuo
sia vammais ja ihmisoikeusjärjestöissä.

− Luottamustoimien merkitys on 
ollut tärkeä. Olen oppinut, miten 
yhteiskunta ja ihmiset toimivat sekä 
miten asioita viedään eteenpäin. Jär

jestöissä itseluottamuskin kasvaa auto
maattisesti. Sain paljon kokemusta 
myös kansainvälisestä yhteistyöstä.

Kumpuvuori on pyörittänyt omaa 
toimistoaan vuodesta 2010.

− Toimeksiantoja alkoi tulla sitä tah
tia, että oli pakko tehdä jotain. Firma 
on kasvanut itsestään, ja vasta syksyllä 
luovuin palkkatyöstä järjestössä. Har
rastuksesta tuli todellakin ammatti ja 
työpaikka. En tosin miellä tätä työksi 
vaan elämäntavaksi.

Yritykseen on vastikään palkattu 
toinen työntekijä, lakimies Tanja Ala-

tainio. Kumpuvuoren mukaan tavoit
teena on kasvattaa toimistoa 5−10 
työntekijällä 5−10 vuoden sisällä.

Ihmisten kanssa ja puolesta
Perheessä oli ja kasvoi insinöörejä, 
mutta Jukka pohti yläasteella optikon 
ammattia.

− Ammatinvalinnanohjauksessa 
suositeltiin, että ryhtyisin kemistiksi tai 

hakeutuisin alalle, jossa ei tarvitse olla 
ihmisten kanssa tekemisissä. Nykyään en  
muuta teekään, eli suositus ei pätenyt.

Loppujen lopuksi oikeustieteelli
set opinnot olivat selviö: Kumpuvuori 
halusi ja haluaa yhä puolustaa yksittäi
siä ihmisiä, joiden turvaksi oikeusjär
jestys on luotu.

− Oikeusjärjestys pakkojärjestyk
senä antaa yksilölle vallan muita ihmi
siä, viranomaisia ja esimerkiksi yrityksiä 
kohtaan. Se on hyvä asia tilanteessa, jossa 
puhutaan alistetusta ihmisryhmästä.

Muutoksenhaut vyöryvät
Juristina Kumpuvuori on erikoistunut 
vain vammaisoikeuksiin.

− Vammaisoikeus ulottuu kaikkiin 
oikeudenaloihin. Tarvitaan niin jul
kis kuin yksityisoikeuttakin, samoin 
rikosoikeudelliset kysymykset voivat 
olla vammaisoikeusspesifejä.

Vammaisoikeudellisissa toimek
siannoissa riittää työtä: tällä hetkellä 

teksti TARJA VÄSTILÄ | kuvat AURAN KUVA/BO STRANDÉN
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– Paasaan niin kauan kuin kansan-
edustajat, päättäjät ja viranomaiset 
alkavat ymmärtää, Jukka Kumpu-
vuori sanoo. Hänen mielestään on 
kohtuutonta, että ihmiset joutuvat 
taistelemaan oikeuksistaan. 
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vireillä on 500−600 tapausta eri puolilla 
Suomea. Toimeksiantoja on vuosien var-
rella kertynyt vajaa 2 000. Kumpuvuoren 
arvion mukaan esimerkiksi sosiaali- ja 
terveydenhuollon vammaisoikeudellisia 
muutoksenhakuja tehdään 5 000−8 000  
vuosittain.

− Ihmiset saavat kielteisiä päätöksiä 
liittyen henkilökohtaiseen apuun, kulje-
tus- ja asumispalveluihin, asunnon muu-
tostöihin, kuntoutukseen, eläkkeisiin, hoi-
totarvikkeisiin ja apuvälineisiin. Lisäksi 
ovat syrjintätapaukset ja pakkokeinojen 
käyttö.

Kumpuvuoren mukaan viranomaisten 
tietämättömyys muutoksenhakuproses-
seista tuottaa rutkasti turhaa työtä.

− On vääriä perusteluja, vääriä ohjeita, 
vääriä muutoksenhakuosoituksia.

Täytäntöönpano sakkaa
Kumpuvuori toteaa lainsäädännön olevan 
kunnossa, mutta ongelmia ilmenee täy-
täntöönpanossa. Esimerkiksi vammais-
palvelulakiin kunnilla on omat tulkinta-
marginaalinsa.

− Viranomaiset luovat omia ohjeitaan, 
jotka rajoittavat lakisääteisiä oikeuksia.

Tapauksia löytyy ja riittää: Henkilö-
kohtaista apua voi saada vain virka-
aikana arkisin, vaikka vammainenkin 
voisi haluta illalla teatteriin. Kun autis-
tinen lapsi tarvitsee kahdeksan vaippaa 
vuorokaudessa, vain viisi myönnetään. 
Laissa lukee tarpeen mukaan, ja kunta 
määrittelee tarpeen.

− Jollakulla katetritarve on kuusi päi-
vässä, mutta hän saa vain neljä. Se johtaa 
siihen, että katetreja käytetään uudestaan 
ja infektioriski kasvaa. Viranomaisten 
ohjeet voivat jopa vaarantaa terveyttä.

Haastavimpia tapauksia ovat ne, joissa 
ihmisillä on suuri hätä. Kumpuvuoren 
mukaan ihmisten odotukset oikeuslaitosta 
ja -valtiota kohtaan ovat suuremmat kuin 
mitä pystytään toteuttamaan.

− Esimerkiksi joku on otettu mielen-
terveyslain mukaiseen pakkohoitoon tai 

kunta ei myönnä vammautuneelle hissiä 
kotiin. Oikeusjutut kestävät, 1−2 vuotta, 
ja saman ajan ihminen odottaa sitä hissiä. 
On kohtuutonta ja raskasta, että valitus-
prosessit kestävät vuosikausia.

Suurin osa vammaisista jättää kuiten-
kin valittamatta. Arjessa alistutaan ja sin-
nitellään.

Syrjintä on yleistä
Uudistuneen yhdenvertaisuuslain myötä 
on tullut ilmi lisää syrjintätapauksia. 
Kumpuvuori toteaa vammaisten syr-
jinnän olevan yleistä ja heidän kohtaa-
van kovia asenteita, kun he alkavat ajaa 
oikeuksiaan.

− Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolauta-
kunta hukkuu juttuihin, mikä kertoo val-
tavasta yhteiskunnallisesta ongelmasta. 
Pahinta on se, että kun ottaa syrjintäepäi-
lyn tai -kokemuksen esiin, tulee helposti 
itse leimatuksi ja kaltoin kohdelluksi. 

Yhdenvertaisuuslaissa oikeusturva ei 
ole Kumpuvuoren mukaan kohdillaan.

− Lautakunnalla tulisi olla toimivalta 
hyvityksen määräämiseen. Nyt käytän-
nössä ainoa keino saada hyvitystä velvoit-
tavasti on viedä juttu käräjäoikeuteen. Sii-
hen taas yksittäisillä vammaisilla ei ole 
mahdollisuuksia kuluriskin vuoksi.

Vammaispalvelulaissa ongelmana 
on henkilökohtaisen avun saami-
nen esimerkiksi kehitysvammaisille. 
Kumpu vuori on tehnyt asiasta Suomen 
ensimmäisen valituksen YK:n vammais-
oikeuskomiteaan.

Tavoitteena vammais
oikeuksien mallimaa
Vuonna 2016 tuli voimaan YK:n vam-
maissopimus, joka on iso harppaus 
oikeaan suuntaan. Sopimuksen pohjalta 
Kumpuvuori on laatinut Tiekartan tule-
vaisuuteen eli julkaisun Suomi − Vam-
maisoikeuksien mallimaa 2030. Hän luo-
vutti julkaisun eduskunnan puhemiehelle 
syksyllä. Se on viety myös eduskunnan 
tulevaisuusvaliokuntaan.

Vammaisiin 
liittyvä 

lainsäädäntö 
on kunnossa, 
täytäntöön - 

pano ei.

JUKKA 
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• OTM 2008, Turun 
yliopisto, luvan saanut 
oikeudenkäyntiavustaja

• Lakitoimisto 
Kumpuvuori Oy 2010−, 
Henkilökohtaisten 
Avustajien Työnantajien 
Liitto ry 2010−2018, 
useita vammais- ja 
ihmisoikeusjärjestöjä 
2000-luvulla

• Naimisissa Tiina 
Kumpuvuoren kanssa

• Harrastukset: ruoanlaitto, 
Chaîne des Rôtisseurs – 
Paistinkääntäjät ry:n jäsen, 
vammaisoikeusaktivismi ja 
järjestötoiminta, liikunta, 
pöytätennis

KUKA
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− Vammaispalvelulain uudistus on par-
haillaan eduskunnassa, tosin hallitusoh-
jelmassa säästölistalla, mikä on hyvin 
surullista. Suomen pitäisi olla vammais-
oikeuksien mallimaa ja ottaa ne vienti-
tuotteeksi eikä säästellä.

Vaikka vammaisoikeuksia puolustavan 
juristin niskaan on sadellut myös tulta ja 
tappuraa, hän ei hellitä. Kumpuvuori on 
saanut muutoksiakin aikaan − kuten sil-
loin, kun hallitus yritti rajata iäkkäät vam-
maiset pois palvelujen piiristä. Suunnitel-
masta luovuttiin.

− Paasaan niin kauan kuin kansan-
edustajat, päättäjät ja viranomaiset 
alkavat ymmärtää. On kohtuutonta, että 
ihmiset joutuvat taistelemaan oikeuksis-
taan. Ei kukaan vammainen anele palve-

luita, katetroi tai pyydä ylimääräistä vaip-
paa huvikseen.

Kumpuvuoren mukaan tulokset puhu-
koot puolestaan, tärkeintä on ihmisten 
auttaminen. Siihen liittyy myös Lakilinja, 
jota juristi suunnittelee ympärivuorokau-
tiseksi puhelinpalveluksi. Ahdistus kun 
iskee usein yöllä.

− On hyvä, että silloin saa jonkun 
kiinni. Jatkossa olisi hienoa tarjota esimer-
kiksi psykologipalvelua kaupan päälle asi-
akkaille, jotka sitä usein tarvitsisivat.

Suuhun hyppääviä herkkuja
Kumpuvuori on lahjoittanut Turun yli-
opiston kirjastolle vammaisoikeuksiin 
liittyvän kirjakokoelman, jota kartute-
taan vähitellen. Tulevaisuudessa kokoelma 
voisi houkutella Suomeen myös tutkija-
vierailuja.

− Unelmani on kuitenkin Vammaisoi-
keussäätiö, joka toivottavasti toteutuu sit-
ten joskus.

Jos työstä jää vapaa-aikaa, juristi kok-
kaa. Mallia on tullut äidiltä ja isoäidiltä.

− Jo koulupoikana katoin pöytää ja osal-
listuin ruoanlaittoon sekä katsoin Patakak-
kosta ja muita kokkiohjelmia. Perinne on 
jatkunut. Keräilen kokkikirjoja, ja tarkoitus 
on kirjoittaa sellainen joskus itsekin.

Kumpuvuori kuuluu Paistinkääntäjiin 
ja nauttii kaikenlaisesta ruoasta.

− Suosikkini on kyllä italialainen keit-
tiö ja siellä erityisesti Saltimbocca, joka 
tarkoittaa ”hyppää suuhun”. Niin hyvää 
se on! 

Viranomaisten 
tietämättömyys 

muutoksen - 
haku prosesseista 
tuottaa rutkasti 

turhaa työtä.

OTM Jukka Kumpuvuori käy 
pitämässä Vammaisoikeuden 
ajokortti -koulutuksia ympäri 
Suomen. Paikallisissa vammais-
järjestöissä on ollut jo noin 80 
vuorovaikutteista tilaisuutta, 
joissa on ollut yhteensä tuhan-
sia osallistujia.
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Riidan parempi 
ratkaisu

Sovittelun tarkoituksena on antaa osapuolille lähtökohdat 
jatkaa elämäänsä ja jättää tunne yhteisen ratkaisun 
syntymisestä. Sovittelua käytetään yhä ahkerammin 

niin riita- kuin pienissä rikosasioissakin, ja myös 
vertaissovittelun suosio kasvaa.

E
spoon käräjäoikeuden tuomari 
ja sovittelija Antti Heikin-

heimo on suomalaisen sovit-
telukulttuurin tienraivaaja.

– Asianajajaliitto otti vuonna 1999 
sovintomenettelyn teema-alueeksi. Sil-
loin perustettiin Asianajajaliiton sovit-
teluvaliokunta, Heikinheimo muiste-
lee sovittelutoiminnan alkutaipaleita.

Asianajajaliitto alkoi kouluttaa omia 
jäseniään hyödyntämään sovittelua. 
Sovittelulaki tuli voimaan vuoden 2006 
alussa. Tässä vaiheessa myös käräjä-
tuomareita alettiin kouluttaa sovitte-
lun piiriin.

Tätä ennen oli jo voimassa laki 
rikos- ja riita-asioiden sovittelusta. 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 
(THL) organisoi käytännön toimeen-
panoa. 

Tuomioistuinsovitteluun tulee riita-
asioita, esimerkiksi huoltajuusriitoja ja 
yritysten välisiä riitoja. Tuomioistuin-
sovittelujen määrä on kasvanut parin 
viime vuoden aikana nopeasti.

THL:n alainen sovittelu hoidetaan 
kaupunkien sovittelutoimistoissa. 
Nämä sovittelut ovat pääasiassa pie-
niä rikos asioita, joissa vastaajana on 
yleensä nuori tekijä. Esimerkiksi Hel-
singissä kaikki alle 18-vuotiaiden teke-
mät rikokset viedään ensin sovitteluun.

Yksi keskeinen syy tuoda sovittelu 
Suomeen oli oikeudenkäyntien kalleus. 

Sovittelun ja lainkäytön  
erilainen logiikka
Sovittelu eroaa välimiesmenettelystä 
ja oikeudenkäynnistä siinä, ettei se 
ole lainkäyttöä. Sovittelu on konflik-
tinratkaisumenetelmä, jolla pyritään 
etsimään riitaan ratkaisua, joka on 
molemmille osapuolille parempi kuin 
riidan jatkuminen.

Oikeudenkäynnissä kyse on lain tul-
kinnasta ja näytön arvioinnista. Oikeus 
antaa päätöksen, mitä lainkohtaa pitää 
soveltaa ja miten sitä sovelletaan sen 
näytön perusteella, mitä oikeuteen on 
tuotu. Fokus on menneisyydessä.

– Sovitteluratkaisu on usein aivan 
erilainen kuin se, johon lakiin perus-
tuvalla välimiesmenettelyllä tai oikeu-
denkäynnillä mahdollisesti päästäisiin. 
Sovittelussa fokus on siinä, millaisen 
ratkaisun kanssa osapuolet voivat 
elää. Puhutaan osapuolten intresseistä: 
miten sovinto vaikuttaa esimerkiksi lii-
ketoimintaan tai lapsen hyvinvointiin 
tulevaisuudessa.

Sovittelu on Heikinheimon mukaan 
hyvin erilaista kuin lainkäyttö ja vaatii 
siksi juristilta erilaista ymmärrystä ja 
kykyä omaksua erilainen toimintatapa.

– Päämiesten eli riidan osapuolten 
näkemysten merkitys on sovittelussa 
huomattavasti suurempi kuin oikeu-
denkäynnissä. Asianosaiset tuntevat 
omat tarpeensa ja intressinsä. Jos esi-
merkiksi kaksi yritystä riitelee kes-
kenään, ne tietävät, miten mahdolli-
sesti parin vuoden päästä tuleva parin 
sadantuhannen korvaussumma vaikut-
taa niiden kassavirtaan. Tarkoittaako 
se konkurssia? Onko riskinottokykyä? 
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Onko aikaa käydä oikeudenkäyntiä vai 
olisiko parempi hoitaa asia pois sovitte-
lulla? Tällaisessa tilanteessa puhumme 
sovittelun aikana konfliktin diagnoo-
sista, analyysista, osapuolten riskin-
ottokyvystä ja monista muista intres-
seistä, Heikinheimo avaa.

Hometaloja ja 
huoltajuusriitoja
Asunnon osto on yksi suurimmista 
yksityisen ihmisen taloudellisen riskin 
sisältävistä päätöksistä. Varsinkin jos 
kyseessä on puurakenteinen rintama-
miestalo, jota mainostetaan ”remon-
toijan unelmakohteena”.

Nuoret hyvätuloiset ihmiset otta-
vat helposti riskin, joka ylittää heidän 
rajansa. Kun riski toteutuu, ollaan 
helposti käräjäoikeudessa. Oikeuden-
käynti sisältää puolestaan omat ris-
kinsä. Näitä asioita pohditaan sovit-
telun aikana: pitäisikö riskiä hallita 
sovinnon avulla niin, että elämä saa-
daan järjestykseen.

– Hometaloriita on tyypillinen riita, 
joka pitäisi aina sovitella, koska se on 
suuri riski sekä kantajalle että vas-
taajalle. Tavallisella ihmisellä ei ole 
yleensä resursseja käydä tällaista riitaa,  
Heikinheimo sanoo.

Huoltoriidat ovat toinen tyypillinen 
tapaus. Vanhemmat tietävät, mitkä 
ovat heidän toimintatapansa ja lapsen 
tarpeet. Sovittelussa he eivät luovuta 
päätöksentekoaan tuomioistuimelle.

– Miten minä, vanha gubbe, voisin 
tietää, miten jonkun yksittäisen lapsen 
hoito pitäisi järjestää. Minä en tunne 
lasta ja vanhempien elämäntilannetta. 
Minä voin sen sijaan sovittelijana aut-
taa heitä ymmärtämään ja keskuste-
lemalla ratkaisemaan, mikä heille on 
mahdollista ja lapsen edun mukaista.

Sovittelussa on kyse parato-optimaa-
lisuudesta eli ratkaisusta, jossa kukin 
saa mahdollisimman paljon sitä, mitä 
arvostaa ja mitä tarvitsee. Oikeuden-
käynnissä syntyvä ratkaisu toteuttaa 
monasti huonosti tällaista ajattelua.

– Sovittelu sopii hyvin tilanteisiin, 
joissa kummallakaan osapuolella ei ole 
varoja eikä aikaa käytettävissä pitkiin 
oikeudenkäynteihin.

Osaksi 
tuomioistuinten arkea
Sovittelun käyttö vaihtelee eri käräjä-
oikeuksissa. Esimerkiksi Espoossa ja 
Oulussa on Heikinheimon mukaan 
edetty hyvin. Sovittelujen määrät ovat 
kasvaneet tasaisesti, kun sekä asianaja-
jat että tuomarit ovat ottaneet sovitte-
lun työkalupakkiinsa.

Päämiesten eli 
riidan osapuolten 

näkemysten 
merkitys on 
sovittelussa 

huomattavasti 
suurempi kuin 

oikeuden-
käynnissä.
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– On hienoa nähdä, että sovittelun 
kulttuuri vakiintuu osaksi suomalaista 
konfliktienratkaisua.

Oikeustieteelliseen koulutukseen 
sovittelu on tullut hiljalleen osaksi pro-
sessioikeuden koulutusta. 

– Kyseessä on erilainen kulttuuri 
kuin se, johon juristeja on perintei-
sesti opetettu. Sovittelu muuttaa mei-
dän konfliktinratkaisukulttuuriamme 
hiljalleen.

Oikeusistuimissa sovittelu lähtee 
yleensä liikkeelle tuomarin ehdotuk-
sesta. Näin tapahtuu silloin, kun tuo-
mari näkee haastehakemuksesta, että 

Sovittelu sopii hyvin tilanteisiin, joissa 
kummallakaan osapuolella ei ole 
varoja eikä aikaa käytettävissä pitkiin 
oikeudenkäynteihin. 

Sovittelua 
monenlaisiin tarpeisiin
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen koordinoiman sovitteluproses-
sin piiriin tuli vuonna 2017 yli 15 000 rikos- ja riita-asiaa. Määrässä 
oli edellisvuodesta 16 prosentin kasvu. Kaupunkien sovittelutoimis-
toissa ja vapaaehtoisjärjestöjen palvelupisteissä työskentelevät alan 
ammattilaiset ja koulutetut vapaaehtoissovittelijat vastaavat käytän-
nön työstä. 

Varsinainen sovitteluprosessi käynnistyi noin 60 prosentissa  
vuoden 2017 tapauksista. Niistä noin 80 prosentissa syntyi sopimus. 
Lähes puolet sovitteluista oli välivaltarikoksia, joista puolestaan reilu 
kolmannes lähisuhteessa tapahtuneita rikoksia.

Käräjäoikeuksiin taas tuli vuonna 2017 noin 2 000 sovittelu-
tapausta. Käräjäoikeudessa sopimusprosessi voidaan käynnistää 
joko tuomarin ehdotuksesta tai asianomaisten tekemän sopimus-
hakemuksen perusteella.

Kouluissa oli vuonna 2017 noin 15 000 sovittelutapausta, joissa  
oli mukana vertaissovittelija. Koulujen vertaissovittelijoita koulute-
taan Verso-ohjelmassa. Vastaavanlaista toimintaa on tarjolla myös 
työyhteisöille Resto- eli Sovitteleva ja restoratiivinen yhteisö -koulu-
tuksena. Restoratiivinen sovittelu pyrkii siihen, että molemmat osa-
puolet kokevat vääryyden korjatuksi ja että heidän kokemansa mieli-
paha on vähentynyt. Tavoitteena on, että molemmille osapuolille jää 
tunne ongelman ratkaisemisesta.

Maailman tasolla suomalainen sovittelukulttuuri on tunnettu 
muun muassa Pohjois-Irlannin, Namibian, Etelä-Sudanin ja Acehin 
rauhansovitteluista. Harri Holkeri, Martti Ahtisaari ja Pekka  
Haavisto ovat nostaneet suomalaisen sovittelun maailmankartalle.

asia sopii hyvin sovitteluun. Tuomari 
ottaa yhteyden molempien osapuol-
ten asiamiehiin, joiden pitää hyväk-
syä sovittelumenettely.

Toinen tie on se, että jommankum-
man tai molempien osapuolten asia-
miehet hakevat sovittelua yhdessä 
sovitteluhakemuksella.

– Viime vuonna meillä oli Espoon 

käräjäoikeudessa 150 sovittelua var-
sinaisissa riita-asioissa. Näistä vain 
kolme tuli vireille sovitteluhakemuk-
sella. Tämä osoittaa, että sovittelukult-
tuuri ei ole vielä kovin kehittynyttä. 
Sovitteluhakemuksen tekeminen olisi 
todella nopeaa, halpaa ja helppoa, ja 
asiankäsittely todennäköisesti menisi 
huomattavasti nopeammin. 
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V
uokranantajajärjestön pomo 
ja rakkausjohtaja. Lakimies, 
asuntosijoittaja, asiantun-
tija ja höpönassu. Näin Mia 

Koro-Kanerva esittelee itsensä niin 
Twitterissä kuin virallisessa CV:ssä.

– Olen kipuillut vuosikaudet siitä, 
voiko johtaja olla tunteellinen ja höpsö 
taiteilijaluonne. Lopulta olen tullut sii-
hen tulokseen, että en voi olla muuta 
kuin mitä olen.

Rakkausjohtajan arvonimen Koro-
Kanerva sai alun perin vuokrananta-
jajärjestön vapaaehtoisilta aluepääl-
liköiltä. Sen jälkeen ympärillä olevat 
ihmiset ovat alkaneet viljellä titteliä 
laajemminkin.

– Joku voi kyseenalaistaa sen, että 
haluan profiloitua rakkausjohtajana. 
Mielestäni se kuvastaa kuitenkin täy-
dellisesti sitä, että ihmiset ovat minulle 
hyvin tärkeitä, oikeasti rakkaita. 

Koro-Kanerva uskoo, että positiivis-
ten tunteiden osoittaminen tekee ihmi-
selle hyvää ja auttaa niin johtamisessa 
kuin vaikuttamisessakin.  

– Tässä kentässä on paljon asialäh-
töisiä ihmisiä, jotka pitävät jonkinlaista 
muuria ympärillään. Hyvällä, positii-

visella sohimisella voi päästä muurien 
läpi ja saada hyvää aikaan.

Juridiikka ei yksin riitä
Pääasiassa Helsingin alueella alun 
perin toiminut vuokranantajayhdistys 
on Koro-Kanervan johtajuuden aikana 
kasvanut valtakunnalliseksi edunval-
vonta‐ ja palvelujärjestöksi.

Yhdistyksen jäsenmäärä on kymme-
nessä vuodessa noussut parista tuhan-
nesta 17 000:een, toimistolla työsken-
televien määrä kolmesta 11 henkilöön. 
Lisäksi eri puolilla Suomea yhdistyk-
sen hyväksi työskentelee 21 vapaaeh-
toista aluepäällikköä.

Yhdistys antaa jäsenilleen neuvontaa 
ja ottaa edunvalvojana kantaa vuokraa-
miseen ja asumiseen liittyvissä asioissa.

– Juuri äsken teimme tiedotteen 
EU-tuomioistuimen päätöksestä, joka 
koski valtion myöntämää tukea sosiaa-
liselle asuntotuotannolle.

Koro-Kanerva jakaa aikaansa juri-
dista asiantuntemusta vaativan työn ja 
organisaation kehittämisen sekä ihmis-
ten johtamisen välillä.

– Juridiikka on yksityiskohtien tai-
detta. Toisaalta järjestön johtajana 

Pomo koko 
persoonallaan

Suomen Vuokranantajien toiminnanjohtaja  
Mia Koro-Kanerva horjuttaa perinteisintä  
johtajakuvaa. Työssä saa olla ulospäinsuun-
tautunut, iloinen ja vähän hassukin, hän sanoo.  

teksti TIMO HÄMÄLÄINEN | kuvat VILLE RINNE
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minun pitää katsoa, miten kokonai-
suus saadaan toimimaan mahdollisim-
man hyvin. Vaihtelu tekee työstä hir-
veän mielenkiintoista.

Koro-Kanerva painottaa yhdistyk-
sen lakitiimille, että sen antama pal-
velu ei saa jäädä pelkäksi juridisten 
yksityiskohtien selvittämiseksi.

– Kysyjää ei koskaan saisi jät-
tää vaihtoehtojen kanssa yksin, vaan 
häntä pitää auttaa löytämään ongel-
maan paras ja käytännöllisin ratkaisu.

 Ymmärrettävää  
puhetta ja tekstiä
Mia Koro-Kanerva on antanut sattu-
malle sijan elämässään. Hän on aina 
uskonut, että elämä vie eteenpäin.

Kiinteistöalalle nuori opiskelija 
ajautui, kun hän sai kesäharjoitteli-
jana työkseen kerätä oikeustapauksia 
kommentaariin, joka käsiteli asunto-
osakeyhtiölakia.

Koro-Kanervan mukaan juristin 
koulutus on selvästi auttanut häntä 
etenemään uralla. Hän haluaa kuiten-
kin hieman ravistella vahvaa ammatti-
identiteettiä ja pöllyttää norsunluu-
torneja.

– Vierastan hienojen termien vilje-
lyä, joka etäännyttää tavallisia ihmisiä 
juridisista kysymyksistä. Juridiikasta 
tulisi puhua mahdollisimman käytän-
nönläheisesti. Juridiikan tehtävä on 
palvella ihmisiä ja yhteiskuntaa.

Toiminnanjohtaja ahkeroi työn 
ohessa luottamustehtävissä, kirjoittaa 
artikkeleita ja opettaa. Hän myös men-
toroi parhaillaan nuorta juristia Laki-
miesliiton mentorointiohjelmassa.

– Sain itse aikanaan tukea mentoril-
tani. Mentorointi on todella hienoa ja 
hedelmällistä kummallekin osapuo-
lelle. Nyt olemme puhuneet muun 
muassa siitä, mitä on olla naisena työ-
elämässä, millaista on hyvä esimies-
työ, miten selvitä aikataulupaineiden 
ja stressin alla. 

Entisenä partiolaisena Mia Koro-
Kanerva on löytänyt uudestaan polun 
metsään. Mukana taivaltavat myös 
lapset ja aviomies. Metsässä mieli rau-
hoittuu ja ympäröivä luonto täyttää 
ajatukset.

Pää tyhjenee kohinasta myös pia-
non ääressä tai laulaessa. Jazz-musii-
kin virheiden tekemisen kauneus vie-
hättää Mia Koro-Kanervaa. 

Positiivisten 
tunteiden avulla 
voin inspiroida ja 
motivoida ihmisiä 
heidän työssään.

KUKA

MIA KORO-KANERVA, 39

• Toiminnanjohtaja, Suomen 
Vuokranantajat ry, 2009–

• Vt. toiminnanjohtaja, Suomen 
Vuokranantajat ry 2007–2008

• Kouluttaja, Kiinteistöalan 
Koulutuskeskus Oy ja Kiinteistö
alan Koulutussäätiö, 2006–

• Neuvontalakimies, Suomen 
Vuokranantajat ry, 2006–2007

• Neuvontalakimies, Suomen 
Kiinteistöliitto ry, 2004–2007

• OTM, Helsingin yliopisto, 2007

• Jäsen Kuluttajariitalautakunnan 
täysistunnossa 2018–

• Jäsen hyvän vuokratavan työ  
ryhmässä ja AHVL:n uudistamis
selvityksen ohjausryhmässä. 
Lisäksi jäsenenä lukuisissa 
juridiikkaan ja asumiseen 
liittyvissä työ ja ohjausryhmissä.

• Julkaissut artikkeleita ja 
kirjoittanut yhdessä kumppanien 
kanssa oppaita.

• Kiinteistöalan Koulutuskeskuksen 
Vuoden luennoitsija 2012.

– Kerään ympärilleni itseäni 
taitavammista ihmisistä  
orkesterin, jota pyrin johta-
maan siten, että kokonaisuus 
ja sen jäsenet yksilöinä  
loistavat kirkkaasti, Mia  
Koro-Kanerva kuvailee.
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H
uonosti nukuttu yö tai 
vähäinen unimäärä kostau-
tuu seuraavana työpäivänä: 
vireys on nollassa eivätkä 

ajatukset pysy kasassa. Uni vaikuttaa 
aivoterveyteen: aivot elpyvät unessa, 
millä on suuri merkitys palautumisen 
kannalta.

− Unen aikana aivojen aktiivisuus 
vähenee ja aivoista huuhtoutuu pois 
kuona-aineita. Aivosolut korjaantuvat 
ja energiavarastot täydentyvät, määrit-
telee työterveyshuollon erikoislääkäri 
Rea Lagerstedt Helsingin yliopistosta.

Päivällä opitut asiat ja muistitoimin-
not vahvistuvat unessa. Tunne-elämä-
kin tasapainottuu.

Väsymyksestä päihtynyt  
muistaa huonosti
Univajeesta tai unettomuudesta kärsivä 
ei palaudu riittävästi yön aikana. Uni-
vajetta voi kertyä pikkuhiljaa: kun tois-
tuvasti ei mennä nukkumaan ajoissa 

Nukkumattia 
tarvitaan 

työelämässä
Unen aikana koko elimistö palautuu päivän rasituksista. 

Kun nukkuu hyvin, mieliala on tasaisempi ja töissä jaksaa 
keskittyä. Työnantaja voi myös tarjota tilat virkistäville 

päivätorkuille.

tai älylaitteita hypistellään vielä vuo-
teessakin.

Näytön sinertävä, kirkas valo jarrut-
taa melatoniinin eritystä ja nukahta-
minen vaikeutuu. Valo kertoo aivoille, 
että vielä ei ole yö. 

Univajeella on merkittäviä seurauk-
sia suoriutumiseen ja elämänlaatuun. 

− Mieliala heittelee, tarkkavaisuus 
huononee, reaktioaika hidastuu, kes-
kittymiskyky heikkenee sekä muista-
minen ja päätöksenteko vaikeutuvat, 
luettelee Lagerstedt.

Yhden yön valvomista on verrattu 
promillen humalaan. Väsymyksestä 
päihtyneihin törmää työelämässäkin.

Lagerstedt kehottaa hakemaan omaa 
vuorokausirytmiään vaikkapa lomalla. 
Tällöin tietää, onko uni riittävää ja laa-
dukasta.

− Nukkumaan mennään väsyneenä, 
aamulla herätään levänneenä ja päi-
vällä ollaan virkeitä. Keskimäärin ihmi-
set nukkuvat 7,5−8 tuntia, mutta jotkut 

selviävät vähemmilläkin yöunilla ja toi-
set taas tarvitsevat enemmän unta.

Ylivireisyys vie yöunet
Työperäinen stressi vaikuttaa uneen. 
Päässä pyörivät asiat ja tekemättömät 
työt eivät ole parhaita petikavereita. Jos 
viikossa paiskii töitä yli 50 tuntia, uni-
vajetta tulee väistämättä.
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Mittareilla 
uneen?
Nykyteknologiaa on valjastettu 
unen airueeksi: saatavilla on  
kotikäyttöön tarkoitettuja unen 
mittareita. Työterveyshuollon eri
koislääkärin Rea Lagerstedtin 
mukaan sovellukset ja laitteet 
ovat eritasoisia, eikä niistä saa
tava tieto ole välttämättä luo
tettavaa.

− Jos mittaaminen auttaa 
muuttamaan toimintatapoja,  
se voi kohentaa hyvinvointia  
ja parantaa unta. Jos oma koke
mus ei vastaa mittarin tulosta, 
tulee luottaa kokemukseen: kun 
olo on levännyt ja virkeä seuraa
vana päivänä, uni on ollut hyvää.

Sovelluksista, antureista ja 
prinssi Harrynkin käyttämästä 
älysormuksesta saa tietoa unen 
määrästä, laadusta ja kuorsaami
sesta. Sovellus kertoo myös, mil
loin on syytä mennä nukkumaan 
ja milloin herätä.

Kun unitietoja seuraa ja niitä 
pystyy tulkitsemaan, voi huomata  
vaikkapa stressin tai liikunnan 
vaikutuksen yöuneen. Mittaa
misesta ei saisi kuitenkaan  
tulla itseisarvoa – itse uni on  
tärkeämpi.

− Stressiin liittyy usein jatkuva kii-
reen tunne, ja kuormittunut tila jatkuu 
illalla. Stressaantunut on ylivireinen, 
vaikka uni vaatii rauhoittumista, toteaa 
Lagerstedt.

Kuormaa kestää paremmin, jos työ 
on palkitsevaa ja jos esimieheltä ja kol-
legoilta saa tukea. Työn imu, flow-tila, 
auttaa jaksamaan, mutta työpäivän 
aikana kannattaa pitää palauttavia 
taukoja.

Lagerstedtin mukaan sekin, että voi 
vaikuttaa omaan työhönsä, heijastuu 
myönteisesti arkeen.

− Epäoikeudenmukaisuuden koke-
mus taas voi aiheuttaa unettomuutta. 
Väärin kohtelu on sen verran iso asia, 
ettei sen kanssa ole helppoa mennä 
unten maille.

Torkuille kesken työpäivän
Univajeesta kärsivä saattaa hyötyä 
lyhyistä päiväunista. Jo vartin noko-
set virkistävät, ja niistä pystyy helposti 
heräämään. Palauttavat päiväunet las-
kevat stressitasoa ja lisäävät vireyttä.

Lakipalveluyritys Fondiassa päi-
vätorkut ovat sallittuja. Rauha-nimi-
sen, sisäisen neukkarin kautta voi hip-
siä lepohuoneeseen, jonka saa myös  
lukkoon.

− Lepohuone on tarkoitettu torkku-
jen lisäksi muuhunkin vetäytymiseen, 
jos tarvitsee ajattelutaukoa, rauhoittu-
mishetken tai odottaa päänsäryn hel-
littämistä. Siellä voi jokainen ottaa sen 
ajan minkä tarvitsee, kertoo Fondian 
henkilöstöjohtaja Wilma Laukkanen.

Molemmissa huoneissa on sama 
rauhoittava turkoosi-valkoinen väri-
maailma − kuin sinitaivas pilvineen. 
Hyvä olo tulee jo matkalla unille. 
Erillisestä torkkuhuoneesta löy-
tyy lepäilyyn sopiva sohva, tyynyjä 
ja torkkupeittoja sekä meditaatio- ja 
mindfulness-ohjeita ja jopa verenpai-
nemittari.

− Haluamme tarjota hyvät puitteet 
kiireisille työpäiville: omassa kahvi-
lassa voi nauttia terveellistä välipalaa ja 
hoitaa sosiaalisia suhteita. Toteutimme 
myös voimavarakyselyn, joka kattoi 
muun muassa ravinnon, levon, liikun-
nan ja työn mielekkyyden. Haemme 
palautumiseen porukalla tukea, Lauk-
kanen vakuuttaa. 

Palauttavat 
päiväunet  
laskevat 

stressitasoa  
ja lisäävät  
vireyttä.
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LAKIMIESLIITON JÄSENMAKSU 2019

Jäsenmaksu on 353 euroa. 
Vastavalmistuneiden jäsenmaksu on 173 euroa 
(valmistumispäivästä alkaen kolmen vuoden ajan).
Jäsenmaksut sisältävät Lakimiesten työttömyys
kassan jäsenmaksun. Lakimiesliitto perii jäsen
maksut suoraan jäseneltä.  

• Jäsenmaksun voi maksaa yhdessä tai kolmessa 
erässä.

• Vuoden 2019 jäsenmaksut lähetään erissä niille 
jäsenille, jotka ovat maksaneet vuoden 2018 
jäsenmaksun useammassa erässä. Jokaisesta 
erästä lähetetään erillinen lasku ja se tulee 
maksaa kyseisen laskun viitenumerolla.

• Vuoden 2019 jäsenmaksujen eräpäivät ovat 
15.2.2019, 15.5.2019 ja 15.9.2019

• Jäsenmaksulaskulla näkyvää summaa ei 
voi muuttaa omatoimisesti. Muutosten 
tekemiseksi tulee ottaa yhteyttä Lakimiesliiton 
jäsenrekisteriin: jasenrekisteri@lakimiesliitto.fi.

• Maksamalla jäsenmaksun ajallaan, varmistat 
palveluiden ja jäsenetujen voimassaolon

• Jos olet maksanut vuonna 2018 liikaa, niin se 
huomioidaan automaattisesti vuoden 2019 
jäsenmaksulaskussa

• Huomioithan, että jäsenmaksun maksamatta 
jättäminen ei ole eroilmoitus 

Suosittelemme elaskun käyttöönottoa omassa 
verkkopankissasi.

Kesken kauden liityttäessä maksetaan jäsen
maksua jäljellä olevilta täysiltä kuukausilta (työt
tömyyskassan osuus liittymiskuukauden alusta 
lukien). Jäsenmaksulla saat muun muassa amma
tillisen oikeusturvavakuutuksen, Lakimiesuutiset
lehden, tasokasta työ ja virka suhdeneuvontaa, 
tehokasta työmarkkina, oikeus ja koulutus
poliittista vaikuttamista, laadukkaat urapalvelut 
ja juristi yhteisöä kokoavat lukuisat tapahtumat. 
Jäsenmaksu on verotuksessa vähennyskelpoinen. 
Ilmoitamme verottajalle tiedot maksetuista jäsen
maksuista. Tarkista, että vähennys on huomioitu 
verottajan lähettämässä esi täytetyssä veroilmoi
tuksessa.

Jäsenmaksualennukset

Alennettu jäsenmaksu on 173 euroa (sisältää  
Lakimiesten työttömyyskassan jäsenmaksun)

Alennettuun jäsenmaksuun on oikeus niiltä kuukausilta, 

kun alennusperusteet ovat olemassa. Alennusta haetaan 

kirjallisesti ja alennusperusteesta liitetään aina mukaan 

todistus.

Alennus on haettava viimeistään kuluvan vuoden  

joulukuun 15 pv:ään mennessä, kun em. peruste  

on tullut ajankohtaiseksi.

Vastavalmistuneet

Alennuksen saa valmistumispäivästä alkaen kolmen vuoden 

ajan. Valmistumisesta EI tarvitse toimittaa todistusta.

Äitiys-, isyys-, vanhempain- tai hoitovapaalla oleva
• kopio Kelan äitiyspäiväraha tai vanhempain 

päivärahapäätöksestä

• hoitovapaajaksosta työnantajan todistus

Työtön
• todistus työttömyyskassasta, Kelasta tai työ ja 

elinkeinotoimistosta 

Päätoiminen opiskelija, joka ei ole ansiotyössä
• oppilaitoksen todistus/työnantajan todistus

Työnvuorotteluvapaalla oleva
• kopio vuorotteluvapaasopimuksesta

Sairaus (yli 2kk)
• kopio sairauslomatodistuksesta

Eläkeläinen, joka jatkaa työttömyyskassan jäsenyyttä
• kopio eläkepäätöksestä

Tuomioistuinharjoittelu (auskultointi)
• kopio määräyskirjasta

Ulkomailla asuvien jäsenmaksu 173 euroa

Ulkomailla vakituisesti asuvat ovat hakemuksesta  

oikeu tettuja jäsenmaksualennukseen. Alennusta haetaan  

LAKIMIESLIITTO PALVELEE
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Oletko epävarma oikeudestasi 
alennukseen?

Ota yhteyttä: jasenrekisteri@lakimiesliitto.fi  
tai puhelimitse 09 8561 0321.

kirjallisesti. Alennuksen saamiseen edellytyksenä on 

jäsenrekisteriin merkitty ulkomaanosoite.

Muut alennukset
Avio-/avopuolisoalennus 30 euroa

Samassa taloudessa puolisoina elävät kaksi liiton jäsentä 

voivat anoa puolisoalennusta toiselle heistä, jos talouteen 

tulee vain yksi Lakimiesuutiset-lehti. Edellytyksenä on, 

että molemmat maksavat täysimääräistä jäsenmaksua. 

Alennusta haetaan kirjallisesti.

Kaksoisjäsenmaksu 278 euroa

Professoriliiton ja Tieteentekijöiden liiton kanssa on  

sopimus kaksoisjäsenten jäsenmaksuvelvollisuudesta ja 

25 % alennuksesta liiton jäsenmaksusta. Kaksoisjäsenen 

jäsenmaksu (225 € + 53 € kassan osuus) 278 euroa.

Vanhuuseläkeläisten jäsenmaksu 120 euroa

Vanhuuseläkeläiset, jotka eivät ole vakuutettuna Lakimies-

liiton kautta Lakimiesten työttömyyskassassa maksavat 

vain 120 euroa.
• kopio eläkepäätöksestä

• kirjallinen eroilmoitus työttömyyskassasta

Yrittäjien jäsenmaksu 300 euroa

Työttömyyskassaan kuulumattomilta yrittäjiltä ei peritä  

liiton jäsenmaksuun sisältyvää palkansaajan työttömyys-

kassamaksua. Kirjallinen ilmoitus yrittäjyydestä liiton 

jäsen rekisteriin.

Jäsenmaksuvapautus

Jäsenmaksusta on ilmoituksensa perusteella vapautettu 

oikeusnotaari, joka päätoimisesti opiskelee oikeustieteen 

maisterin tutkintoon johtavia opintoja ja kuuluu Lakimies-

liittoon oikeustieteen ylioppilaiden yhdistyksen opiskelija-

jäsenenä.

Jäsenmaksusta on ilmoituksensa perusteella vapautettu 

varusmies- tai siviilipalvelusta suorittava jäsen enintään 

yhdeltä vuodelta.
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LAKIMIES-
MATRIKKELI 2019 

SUOMEN LAKIMIEHET  
– FINLANDS JURISTER,  

ilmestyy jälleen lokakuussa 2019. 

Kirja ja verkkopalvelu sisältävät 
perustiedot lähes 20 000 ylemmän  

oikeustieteellisen korkeakoulututkinnon 
suorittaneesta lakimiehestä.

PÄIVITÄ NYT TIETOSI:
lakimiesmatrikkeli.fi/paivitys

TULOSSA

SUOMEN LAKIMIEHET
FINLANDS JURISTER



SANNA PALO on tehnyt näyttävän 
karriäärin poliisin eri tehtävissä sekä 
Suomessa että ulkomailla.

Hän on työskennellyt Interpolin 
kovassa ytimessä, sen toimeenpane-
vassa komiteassa. Tällä hetkellä Palo 
toimii jäsenenä Interpolin CCF-komi-
teassa (Commission for Control of  
Interpol’s Files). Itsenäisenä riippumat-
tomana toimi elimenä komitea valvoo, 
että henkilötietojen käsittely Interpo-
lissa on sääntöjen mukaista. 

Suomessa Palo johtaa Keskusrikos-
poliisin rautaista nyrkkiä, tutkintaosas-
toa. Hänellä on tehtävään kovat akatee-
misetkin valmiudet: hän on väitellyt 
oikeustieteen tohtoriksi järjestäytynei-
den rikollisryhmien rikosvastuusta. 

Pykälöikäämme. 

1. LUKU

JURISTIKSI AJAUTUMISESTA

1 §. Lapsuuden unelma. Lapsena 
ihailin opettajiani ja ajattelin itsekin 
tulevani opettajaksi. 
2 §. Valaistuminen. Oikeudenmu-
kaisuuden teema on ollut minulle tärkeä 
niin kauan kuin muistan. Lopullinen 
alanvalinta oli helppo, kun tutustuin 
oikeustieteellisiin opintoihin. Olin heti 
innostunut oikeustieteen logiikasta ja 
yhteiskunnallisesta merkityksestä.

Järjestäytyneeseen 
rikollisuuteen suhtauduttava 
aina ankarasti

KRP:n tutkintaosaston päällikkö Sanna Palo:

2. LUKU

SUOMEN LAINSÄÄDÄNNÖSTÄ

1 §. Kiva laki. Läheisistä läheisin on 
rikoslaki. Se on säädetty meidän kaik-
kien ja koko yhteiskunnan turvallisuu-
den ja hyvinvoinnin varmistamiseksi.
2 §. Kamala laki. Verolainsäädäntö 
on toisinaan koukeroineen aiheuttanut 
henkilökohtaisesti harmaita hiuksia, 
vaikka tarkoitus on silläkin toki hyvä 
ja tärkeä.

3. LUKU

EUROLAINSÄÄDÄNNÖSTÄ

1 §. Kiehtovinta. Se selkeys, jolla 
sisäisestä turvallisuudesta vastaava 
komission jäsen Julian King onnis-
tuu viestimään EU-lainsäädäntöasioita 
eteenpäin. Hankkeet ovat monimutkai-
sia, mutta King onnistuu viestinnällään 
rakentamaan hankkeille kosketuspinnan 
tavallisen kansalaisen elämään ja teke-

mään monimutkaisetkin asiat ymmär-
rettäviksi ja luomaan luottamusta.

2 §. Karmaisevinta. Maailmassa on 
asioita, jotka vaatisivat valtioilta yhtei-
siä ja entistäkin päättäväisempiä toimia, 
jotta nykyihmisillä, tulevilla sukupol-
villa – ja muilla luontokappaleilla – olisi 
hyvä olla. Siviiliväestöön kohdistuvat 
vakavat väkivallanteot, ihmisoikeus-
loukkaukset, ilmastonmuutos, eläinla-
jien hävittäminen sukupuuttoon…

4. LUKU

LAKIMIEHISTÄ ELIÖLAJINA

1 §. Taitava juristi. Etevällä juristilla 
on jo elämänkokemusta ja -viisautta. 
Hän ymmärtää yksittäisten pykälien 
sisällön lisäksi niiden tarkoituksen, on 
rohkea ja pyrkii oikeudenmukaisuuteen.
2 §. Tomppeli juristi. Juristi on 
hölmöläinen, jos hän laiskottelee eikä 
perehdy riittävästi hoitaaksensa otta-
miin asioihin.

5. LUKU

KESKUSRIKOSPOLIISIN 
ROOLISTA

1 §. Ilahduttavin perintö. Se luot-
tamus, mitä toimintaamme kohtaan 
tunnetaan. 

Etevällä 
juristilla on jo 

elämänkokemusta. 

PYKÄLÖIDEN

teksti ja kuva ARI MÖLSÄ
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SANNA PALO
• OTK 1994, Helsinki, VT 1996

• OTT 2010, Helsinki.Väitöskirjan 
aihe: ”Järjestäytyneet 
rikollisryhmät ja rikosvastuu”

• KRP, rikostarkastaja/rikos
ylitarkastaja 2000–, kvosaston 
päällikkö 2010–2014, tiedustelu
osaston päällikkö 2015–2017, 
tutkintaosaston päällikkö 2017–

• Interpolin toimeenpanevan 
komitean jäsen 2012–2014, 
Commission for the Control  
of Interpol’s Files 2017–

• Perhe: 3 lasta ja koira

• Harrastukset: puutarhanhoito, 
ulkoilu, mökkeily

KUKA

PYKÄLÖIDEN

2 §. Ikävin uhkakuva. Se, että tuo  
luottamus jostain syystä horjuisi. 
Teemme kaikkemme, jotta pysymme 
jatkossakin rikostorjunnan luotetta-
vana huippuosaajana.

6. LUKU

TUTKINTAOSASTON  
POMON TYÖSTÄ

1 §. Antoisinta. Rikosasiat, jotka 
ovat konkreettisia, aina yhtä kiinnos-
tavia ja yhteiskunnallisesti tärkeitä. 
Työskentely oman alamme ehdotto-
mien huippuosaajien kanssa.
2 §. Ankeinta. Toisinaan tutkinta-
aikojen venyminen eri syistä. On kaik-
kien intressissä, että tutkinta-ajat pystyt-
täisiin pitämään kohtuullisen lyhyinä.

7. LUKU

JÄRJESTÄYTYNEESTÄ 
RIKOLLISUUDESTA

1 §. Hyvä trendi. Järjestäytyneeseen 
rikollisuuteen suhtaudutaan siten kuin 
kuuluukin: jengiläisten tarkoitukselli-
nen asettautuminen yhteiskunnan lail-

lisia sääntöjä vastaan merkitsee samalla 
ankaroitettua suhtautumista jengien 
rikolliseen toimintaan.
2 §. Huono trendi. Jengien määrälli-
nen ja alueellinen leviäminen Suomessa 
ja uusien jengien rantautuminen. 

8. LUKU 

INTERPOLISTA

1 §. Ilon aihe. Positiivinen palaute 
siitä, miten Interpol on kehittänyt hen-
kilötietojen käsittelyn suojaa ja miten 
CCF on kyennyt tehokkaasti valvo-
maan sääntöjen noudattamista.
2 §. Huolen aihe. Toimintaympäristö 
muuttuu haastavammaksi, ja jäsenvalti-
oilla on tarpeita globaalin turvallisuu-
den lisäämiseksi. Uusia uhkia muo-
dostuu vanhojen rinnalle, eli työmäärä 
kasvaa. Näihin vaatimuksiin on vastat-
tava ilman vastaavaa resurssilisäystä.

9. LUKU

OMASTA URASTA

1 §. Makein voitto. Se, kun tulin 
nimitetyksi Keskusrikospoliisin rikos-

– Työskentely rikostutkinnan 
ehdottomien huippuosaajien 
kanssa tuntuu tosi hienolta  
– joka päivä.

tarkastajaksi. Silloin en osannut kuvi-
tellakaan, miten monipuolisesti saisin 
vuosien varrella työskennellä tosi kiin-
nostavien ja tärkeiden asioiden parissa.  
2 §. Karvain tappio. Tapoihini ei 
kuulu muistella menneitä katkeruu-
della. Jokin asia on saattanut hetkel-
lisesti harmittaa, mutta jälkikäteen 
arvioi tuna ei sitten laisinkaan.

10. LUKU

PIENET SUURET ASIAT

1 §. Mielimauste. Timjami.
2 §. Herkkuruoka. Vuohenjuusto-
salaatti.
3 §. Paras juoma. Kuiva kuohuviini.
4 §. Kaunein kukka. Kotipihan 
ruusut.
5 §. Viehättävin väri. Valkoinen.
6 §. Musiikin helmi. Leevi & the 
Leavingsin tuotanto.
7 §. Rakkain romaani.  Kari Hotakai - 
sen tuotanto.
8 §. Esikuva. Omat vanhempani ovat 
esimerkillään viitoittaneet elämäntie-
täni eniten.
9 §. Elämän tarkoitus. Olla iloksi 
ja hyödyksi muille.
10 §. Motto. Kyllä me tästäkin selvi-
tään!
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medvetna om dem. Väldigt mycket 
av det som påverkar barns vardag 
är faktiskt reglerat genom lagar och 
normer. Dessvärre visar verklighe-
ten att det finns en hel del missbruk, 
övergrepp, vanvård och likgiltighet, 
säger hon.

Immonen betonar att för att kunna 
säga ifrån och reagera behöver barn 
få veta om de regler som berör och 
beskyddar dem. 

– Boken behandlar inte mångfaset-
terade moraliska frågor utan är helt 
baserad på lagen. Skulle både vuxna 
och barn känna till barnens rättighe-
ter kunde många tråkiga saker undvi-
kas. Juridiken som behandlar barnens 
rättigheter är egentligen praktiskt beto-
nad och därför kan boken var bra läs-
ning också för vuxna, säger hon.

Man tänker inte alltid på att barnens enda egentliga lagstadgade  
skyldighet är läroplikten. Resterande barnrelaterade lagparagrafer  
gäller barnens rättigheter och vuxnas skyldigheter gentemot dem.  

Eftersom det inte funnits någon lättläst bok om detta ämne  
gjorde vicehäradshövding och tingsdomare Nina Immonen slag i saken 

och gav nyligen på svenska ut boken Min rätt. Att vara barn.

Nina Immonen fick idén till 
boken när hon besökte bib-
lioteket tillsammans med 
sin son. När hon stude-

rade barnbokshyllorna blev hon verk-
ligt förvånad över att det inte alls fanns 
några juridiska böcker riktade till barn, 
däremot nog böcker om snart sagt all-
ting annat. 

– Det sådde tanken på att göra en 
handfast och lättläst bok om de lagar 
som gäller barn. Jag ville uttryckligen 
göra den i bokform eftersom man kan 
bläddra i en bok och använda den som 
uppslagsverk. Boken riktar sig till barn 
och jag tror att greppet är rätt unikt, för 
åtminstone har jag inte hört om något 
motsvarande, säger hon. 

Lite före intervjun hade Immonen 
skickat boken till en barnombudsman 

i Sverige som hade fått nys om den via 
sociala medier.

– De har ett projekt på gång med att 
göra barnrätten enklare och såg styr-
kan i att boken handlade om vad lagen 
i praktiken innebär för barnen och att 
den exemplifierar sakerna. Det var en 
fin respons och jag hoppas verkligen 
att boken hjälper i det arbetet. Om 
boken kunde omarbetas till svenska 
förhållanden och säljas där är sedan 
en annan fråga, säger hon. 

Godtycke kan inte tolereras
Immonen tycker att centrala saker 
som respekt, rättvisa och rättigheter 
inte kan baseras på vuxnas godtycke 
då det gäller barn. 

– Därför vill jag berätta för barnen 
vilka rättigheter de har så att de blir 

text BO INGVES | bild ISTOCK

Välbehövlig bok om 
barnens rättigheter
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Boken 
behandlar inte 

mångfasetterade 
moraliska frågor 

utan är helt 
baserad på lagen.

Fyller många behov
Immonen berättar att hon alltid varit 
intresserad av att skriva men att hon 
inte hittat skönlitterära öppningar. 
En puff till boken var att hon reagerat 
starkt på omskrivna barnmisshandels-
fall och på det här sättet kunde göra 
något konkret för att förbättra läget. 

– I mitt dagliga arbete som tingsdo-
mare har ingått familjejuridik. Skils-
mässor kan vara upprivande händel-
ser och jag har sett hur viktigt det är att 
inte barnen hamnar i kläm då vuxna 
människor strider. Jag hoppas att 
boken kan fylla en roll också i sådana 
fall, säger hon.

Även om bokens huvudsakliga mål-
grupp är barn, riktar den sig enligt 
Immonen även till föräldrar och vuxna 
som exempelvis lärare, tränare, läkare, 
poliser, jurister och socialarbetare.

– Den kan också vara bra i dagis-
grupper och som bredvidläsning för 
föräldrar som ska separera eller som 

Både fakta 
och råd
BOKEN ”Min rätt. Att vara barn” 
är en handbok om barns rättig
heter och om vuxnas skyldigheter  
mot dem. Boken utgår från bar
nens lagstadgade rättigheter och 
de förklaras konkret och lättfatt
ligt. Boken ger också exempel på 
hur man kan ta upp och prata 
om svåra och känsliga företeelser 
med barn, som till exempel skils
mässa, lojalitet, sociala medier, 
kroppslig integritet, natur, pengar, 
brott och körkort. 

Boken kan också användas av 
ungdomar som vill slå upp något 
eller läsa utdrag ur t.ex. den rik
tiga barnskyddslagen eller skol
lagen och den ger handfasta råd 
för barn om de hamnar i en svår 
situation. Boken innehåller också 
kontaktuppgifterna till många 
hjälpinstanser. 

Boken kostar 29,60 euro inklu
sive frakt och kan beställas på 
www.booky.fi. 

kanske har problem med att klara 
vardagen. Den är ingen problemlös-
ningshandbok men många problem i 
det dagliga livet kan lösas om man blir 
medveten om dem. Det är fel av föräld-
rar att ta ut sina aggressioner på bar-
nen, som är oskyldiga till problemen, 
säger hon. 

Responsen på boken har enligt 
Immonen varit genomgående positiv. 

– Bokens ämne är aktuellt och till 
exempel pedagogikstudenter har varit 
eld och lågor över boken. Även kolle-
ger som tingsdomare och jurister har 
visat ett positivt intresse. En översätt-
ning till finska är en prioritet på min 
agenda men den kan jag inte göra för-
rän tidigast på sommaren. 
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HOVIOIKEUDET

Itä-Suomen hovioikeuden hovioikeudenneuvoksiksi  

HON Janne Markus Arvela 1.10.2018 ja

KäT Terhi Virpi Birgitta Pääkkönen 1.1.2019 lukien.

Helsingin hovioikeuden hovioikeudenneuvoksiksi  

ma. HON, LsN Jaakko Henrikki Rautio 1.12.2018 ja  

HON Heikki Kalervo Rautiola 1.2.2019 lukien.

Rovaniemen hovioikeuden hovioikeudenneuvokseksi 

HON Kaarina Hannele Ollikainen 1.12.2018 lukien. 

HALLINTO-OIKEUDET

Itä-Suomen hallinto-oikeuden ylituomariksi  

Specialist Partner Petri Saukko 1.12.2018–30.11.2025, 

hallinto-oikeustuomareiksi  

ma. HaOT, HaO esitt. Sanna Johanna Tohka ja  

ma. HaOT, HaO esitt. Meri-Tuuli Erika Heimonen 

1.11.2018 lukien.

Hämeenlinnan hallinto-oikeuden  

hallinto-oikeustuomareiksi  

HaOT Jaakko Juhani Sivonen,  

HaOT Jussi-Pekka Lajunen,  

HaOT Paula Johanna Pihlava,  

HaOT Virpi Marita Juujärvi,  

HaOT Jyri Antero Vesanto,  

HaOT Anneli Kaarina Aura,  

HaOT Tuomas Kalervo Salo,  

ma. HaOT, OikSiht Juhana Taisto Samuel Niemi,  

ma. HaOT, HaO esitt. Bettina Patricia Kermann ja  

ma. HaOT, HaO esitt. Eriikka Anneli Kaipiainen 

1.10.2018 lukien.

KÄRÄJÄOIKEUDET 

Pohjois-Savon käräjäoikeuden käräjätuomariksi  

ma. HON, KäT Sari Maarit Nevalainen 1.1.2019 lukien.

Satakunnan käräjäoikeuden käräjätuomareiksi  

KäT Samuli Juhani Nyblom 1.11.2018 ja 

ma. KäT Katri Marja Tuulikki Kymäläinen  

1.12.2018 lukien.

Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeuden käräjätuomariksi  

ma. KäT Toni Mauritz Savolainen 1.1.2019 lukien.

Helsingin käräjäoikeuden käräjätuomareiksi  

HON Petri Johannes Voima ja  

ma. HON, KäT Tiina Susanna Nurmimäki  

1.1.2019 lukien.

Jussi Häyrinen  
Asianajotoimisto 
Krogerus Oy

Heidi Markus  
Asianajotoimisto 
Krogerus Oy

Milla Niemi  
Asianajotoimisto 
Krogerus Oy

Nimityksiä-palstan tekstit ja värikuvat (valkoisella taustalla) toimitetaan lomakkeella 
osoitteessa www.lakimiesliitto.fi tai sähkö postitse auli.lehtonen@lakimiesliitto.fi  
viimeistään 8.3.2019. Julkaistuista kuvista veloitamme käsittelykuluina 40 euroa/kpl. 
Numero 2/19 ilmestyy 10.4.2019. Toimitus pidättää oikeuden tekstin muokkaamiseen  
ja lyhentämiseen tarvittaessa.

Tuulia  
Tanskanen  
Asianajotoimisto 
Krogerus Oy

Riku Meriläinen  
Asianajotoimisto 
Krogerus Oy

Laura Anttinen  
Asianajotoimisto 
Krogerus Oy

Jani-Pekka  
Jussila  
Asianajotoimisto 
Krogerus Oy

Andreas Brink  
Asianajotoimisto 
Krogerus Oy

Henrik af Ursin  
Asianajotoimisto 
Merilampi Oy

Mikko Ravi  
Asianajotoimisto 
Kuhanen, Asikainen 
& Kanerva Oy
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Pirkanmaan käräjäoikeuden käräjätuomariksi  

KäT Anna Mari Sulkonen 1.1.2019 lukien.

Länsi-Uudenmaan käräjäoikeuden käräjätuomareiksi  

KäT Jenny Anna-Kristiina Wacklin 1.12.2018 sekä  

KäT Sanna Pauliina Mikkola ja  

KäT Juha Valtteri Pihlamaa 1.1.2019 lukien.

Varsinais-Suomen käräjäoikeuden käräjätuomareiksi  

KäT Jarmo Petteri Hannikainen ja  

HO esitt. Mika Juhani Koivunen 1.1.2019 lukien.

SYYTTÄJÄLAITOS

Apulaisvaltakunnansyyttäjäksi  

VT, valtionsyyttäjä, ma. apulaisvaltakunnansyyttäjä  

Jukka Rappe 1.1.2019 alkaen.

OIKEUSAPUTOIMISTOT

Länsi-Uudenmaan edunvalvontatoimiston  

(Espoo) julkiseksi oikeusavustajaksi  

Mikael Hagman 1.1.2019 lukien.

Keski-Uudenmaan oikeusaputoimiston  

(Hyvinkää) julkiseksi oikeusavustajaksi  

Laura Teittinen 17.9.2018 lukien.

VALTION JA KUNTAIN HALLINTO

Finanssivalvonnan johtajaksi  

VT, ekon Anneli Tuominen viisivuotiskaudeksi  

4.2.2019 lukien.

ASIANAJO- JA LAKIASIAINTOIMISTOT

Borenius Asianajotoimisto Oy:n Associateiksi  

OTM Emma Laaksonen ja 1.11.2018 OTM Freja Väyrynen 

8.1.2019. Senior Associateiksi AA Laura Nurmela 26.11.2018, 

AA Henna Laulunen ja AA Niklas Vartiainen 1.1.2019 lukien.

Asianajotoimisto Krogerus Oy:n Senior Associateiksi  

OTM Jussi Häyrinen, AA Heidi Markus, AA Milla Niemi  

ja AA Tuulia Tanskanen 1.10.2018, Associateiksi  

OTM Riku Meriläinen 28.8.2018, OTM Laura Anttinen 

1.11.2018, OTM Jani-Pekka Jussila 11.11.2018 ja  

OTM Andreas Brink 16.11.2018. (kuvat)

Otsikko

Nimi Nimi teksti

Liisa Kiianlinna FIFCJ:n 
varapresidentiksi ja 
hallituksen jäseneksi
Kuopiolainen ihmisoikeusjuristi Liisa Kiianlinna 

valittiin marraskuussa 2018 kansainvälisen FIFCJ:n 

eli Fédération Internationale des Femmes des  

Carrières Juridiques -lakimiesjärjestön varapresi-

dentiksi ja hallituksen jäseneksi. Kiianlinna valittiin 

samassa yhteydessä myös järjestön ihmiskauppaa  

ja lasten hyväksikäyttöä tutkivan komitean 

puheenjohtajaksi sekä YK:n naisten syrjinnän pois-

tamista koskevaa sopimusta käsittelevän komitean 

puheenjohtajaksi. 

FIFCJ on perustettu Pariisissa vuonna 1928.  

Järjestöllä on neuvoa antava status YK:n talous-  

ja sosiaalineuvosto Ecosocissa, kansainvälisessä 

työjärjestö ILOssa, elintarvike- ja maatalous järjestö 

FAOssa sekä kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestö 

Unescossa.

• yhteystietosi
• työpaikkatietosi
• sähköpostiosoitteesi

Kaikki helposti osoitteessa  
www.lakimiesliitto.fi 
Kirjaudu jäsenpalveluun

PÄIVITÄ VERKOSSA

Asianajotoimisto Merilampi Oy:n osakkaaksi kutsuttuna  

AA Henrik af Ursin 9.11.2018 lukien. (kuva)

Asianajotoimisto Kuhanen, Asikainen & Kanerva Oy:n 

lakimieheksi OTM Mikko Ravi 3.12.2018 lukien. (kuva)
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M
ö
ki

t SUOMEN LAKIMIESLIITOLLA on  jäsenten 

käyttöön edulliseen jäsen hintaan kaksi lomahuo-

neistoa Levillä ja Rukalla sekä kolme  Vierumäellä. 

Lapin mökeissä vuokraan  sisältyy  2  hissilippua/

mökki ja  Vierumäen Loma- aika- ja Paavonkangas- 

mökeissä 4 golf- peli oikeutta. Vierumäen  Golf 

Resort -huoneiston vuokraan  sisältyy 2 peli-

oikeutta alennetulla green fee  -hinnalla. Kaikissa 

näissä kohteissa sinua  odottavat viihtyisät tilat ja 

monipuoliset  harrastusmahdollisuudet. Mökit on 

varusteltu 6–8 henkilölle. Lisätietoja mökeistä: 

www.lakimiesliitto.fi > palvelut ja edut > 

lomamökit

Hakuaika päättyy 31.3.2019. Jos useampi hake-

mus kohdistuu samalle lomaviikolle, saaja arvo-

taan. Etusijalla ovat jäsenet, jotka eivät ole saa-

neet lomaviikkoa mökkiarvonnassa viimeisen 

viiden vuoden aikana. Tulokset ilmoitetaan kirjal-

lisesti kaikille hakijoille 30.4.2019 mennessä.

Levi Tunturinlaki 1 ja 2  

(2=allergiamökki) (la–la)   

Viikot Päivämäärät      Vuokra/€

27–36 29.06.–07.09. 300

37–39 07.09.–28.09. 400

40–45 28.09.–09.11. 300

46–51 09.11.–21.12. 500

52 21.12.–28.12. 600 

   

Ruka Tuomarintupa (la–la)   

Viikot Päivämäärät     Vuokra/€

27–36 29.06.–07.09. 300

37–39 07.09.–28.09. 400

40–45 28.09.–09.11. 300

46–51 09.11.–21.12. 500

52 21.12.–28.12. 600

   

Ruka Vuosseli (allergiamökki) (la–la) 

Viikot Päivämäärät     Vuokra/€

27–36 29.06.–07.09. 400

37–39 07.09.–28.09. 500

40–45 28.09.–09.11. 400

46–51 09.11.–21.12. 600

52 21.12.–28.12. 700  

 

Lomamökkien hinnat syksy 2019

Vierumäki Golf Resort 

(allergiahuoneisto) (pe–pe)   

Viikot Päivämäärät      Vuokra/€

27–32 28.06.–09.08. 700

33–38 09.08.–20.09. 650

39–41 20.09.–11.10. 550

42 11.10.–18.10. 650

43–51 18.10.–20.12. 550

52 20.12.–27.12. 700 

   

Vierumäki Loma-aika (pe–pe)  

Viikot Päivämäärät     Vuokra/€

27–32 28.06.–09.08. 650

33–38 09.08.–20.09. 600

39–41 20.09.–11.10. 500

42 11.10.–18.10. 600

43–51 18.10.–20.12. 500

52 20.12.–27.12. 650 

   

Vierumäki Paavonkangas (pe–pe) 

Viikot Päivämäärät      Vuokra/€

27–32 28.06.–09.08. 800

33–38 09.08.–20.09. 750

39–41 20.09.–11.10. 650

42 11.10.–18.10. 750

43–51 18.10.–20.12. 650

52 20.12.–27.12. 800

Hakemukset palautettava Lakimiesliittoon 31.3.2019 mennessä. 
Osoite: Uudenmaankatu 4–6 B, 00120 Helsinki, fax 09 8561 0306, e-mail: lomamokit@lakimiesliitto.fi

LEVI II (Huom! Mökkiin ei saa viedä lemmikkieläimiä) 

1. 2. 3.

1. 2. 3.

RUKA Vuosseli (Huom! Mökkiin ei saa viedä lemmikkieläimiä) 

1. 2. 3.

1. 2. 3.

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

1. 2. 3.

1. 2. 3.

Päiväys ja allekirjoitus

LEVI I

1. 2. 3.

1. 2. 3.

RUKA Tuomarintupa

1. 2. 3.

1. 2. 3.

VIERUMÄKI Loma-aika

1. 2. 3.

1. 2. 3.

VIERUMÄKI Paavonkangas

1. 2. 3.

1. 2. 3.

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

Jäsennro:

Puhelin:

Sähköposti:

Hakijan nimi:

Osoite:

Postinro ja -toimipaikka:

Lomamökkien vuokrahakemus syyskaudelle 2019

Suomen Lakimiesliitto –
Finlands Juristförbund ry

VASTAUSLÄHETYS
Tunnus 5005193
00003 VASTAUSLÄHETYS

Lakimiesliitto

maksaa

postimaksun
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TUNTURINLAKI

Vapaat viikot kevät 2019

Levi, Tunturinlaki 1 (la–la)

Viikko Pvm Vuokra/€

20 11.05.–18.05. 250

21 18.05.–25.05. 250

22 25.05.–01.06. 250

23 01.06.–08.06. 250

24 08.06.–15.06. 300

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

Viikko Pvm Vuokra/€

19 04.05.–11.05. 250

20 11.05.–18.05. 250

21 18.05.–25.05. 250

22 25.05.–01.06. 250

23 01.06.–08.06. 250

24 08.06.–15.06. 300

25 15.06.–22.06. 300

26 22.06.–29.06. 300

GOLF RESORT

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

Viikko Pvm Päivät Vuokra/€

07 12.02.–15.02. ti–pe 280

14 02.04.–05.04. ti–pe 280

15 05.04.–09.04. pe–ti 430

15 09.04.–12.04. ti–pe 280

17 23.04.–26.04. ti–pe 280

18 26.04.–03.05. pe–pe 650

19 03.05.–10.05. pe–pe 650

20 10.05.–17.05. pe–pe 650

21 17.05.–24.05. pe–pe 700

24 07.06.–14.06. pe–pe 700

25 14.06.–21.06. pe–pe 700

PAAVONKANGAS

Vierumäki Paavonkangas

Viikko Pvm Päivät Vuokra/€
13 26.03.–29.03. ti–pe 330

14 02.04.–05.04. ti–pe 330

15 09.04.–12.04. ti–pe 330

16 16.04.–19.04. ti–pe 330

19 03.05.–10.05. pe–pe 750

20 10.05.–17.05. pe–pe 750

23 31.05.–07.06. pe–pe 800

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

LOMA-AIKA

Vierumäki Loma-aika

Viikko Pvm Päivät Vuokra/€
07 12.02.–15.02. ti–pe 250

09 22.02.–01.03. pe–pe 600

10 01.03.–08.03. pe–pe 600

11 12.03.–15.03. ti–pe 250

12 15.03.–19.03. pe–ti 390

12 19.03.–22.03. ti–pe 250

13 26.03.–29.03. ti–pe 250

14 02.04.–05.04. ti–pe 250

15 05.04.–09.04. pe–ti 390

15 09.04.–12.04. ti–pe 250

16 12.04.–16.04. pe–ti 390

16 16.04.–19.04. ti–pe 250

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

TUOMARINTUPA

Ruka Tuomarintupa (la–la)

Viikko Pvm Vuokra/€

19 04.05.–11.05. 250

20 11.05.–18.05. 250

21 18.05.–25.05. 250

VUOSSELI

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

Viikko Pvm Vuokra/€

19 04.05.–11.05. 350

20 11.05.–18.05. 350

21 18.05.–25.05. 350

22 25.05.–01.06. 350

25 15.06.–22.06. 400

26 22.06.–29.06. 400
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1. Savonlinnan raastuvanoikeuden pormestarina  
toimi vuosina 1933–1968 Kaarle Hilapuu (1898–1981). 
Raastuvanoikeus sijaitsi tuolloin vanhassa ja vetoisessa 
puurakennuksessa. Mitä Hilapuu teki pysyäkseen läm
pimänä työpöytänsä ääressä epätavallisen kylmässä  
työhuoneessaan?

a) Piti jalkojaan ilman kenkiä ison lampaan päällä.

b) Piti jalkojaan heinälaatikossa.

c) Istui työhuoneen komerossa kiehuvalla vedellä  

    täytettyjen kattiloiden vieressä.

d) Kannatutti kuumia kiuaskiviä pöydän viereen.

2. Millä epätavallisella perusteella keskiajalla  
Euroopassa kuolemaantuomittu nainen saattoi  
pelastua ja saada armahduksen?

a) Hän suostui mestaamaan jonkun.

b) Hän lupautui loppuiäkseen mestauspaikan siivoojaksi.

c) Piispa piti häntä kauniina ja siten viattomana.

d) Hän suostui pyövelin kosintaan.

Kysymykset: Pressmen Finland Oy, www.pakkotietaa.fi

Lakimiesuutisten tietokilpailussa esitetään yllättäviä 
ja mieltä piinaavia tietokilpailukysymyksiä.

Kysymykset

1. Oikea vastaus: b) Piti jalkojaan heinälaatikossa. Kun  
hän lähti pois työpöytänsä äärestä, varisi heiniä lattialle  
ja kulkeutui muuallekin. Hilapuun seuraajat käyttivät 
samaa työhuonetta – ja kärsivät hekin kylmyydestä.  
Entisessä raastuvanoikeuden talossa on nykyisin Savon
linnan oopperajuhlien toimisto. Talo on kunnostettu.

2. Oikea vastaus: d) Hän suostui pyövelin kosintaan.  
Kaikki eivät suostuneet, sillä pyöveleitä vieroksuttiin  
ja jopa kammottiin. Heitä pidettiin vastenmielisinä ja  
heidät pyrittiin eristämään sosiaalisesti. Keskiaikaisissa 
lauluissa ja tarinoissa naiset valitsivat mieluummin kuo
leman kuin menivät pyövelin vaimoiksi. Toinen hyljeksitty 
ryhmä olivat nahkurit, jotka työnsä vuoksi haisivat pahalle. 

3. Oikea vastaus: a) Otti ryypyn viinaa. Viinakannu hänellä 
oli vieressään. 

Ryypyissä oli Wijkmanin mukaan kyse terveyden yllä
pidosta, mutta käytännössä hän esiintyi punakkana,  
mongersi ja oli usein selvästi humalassa. Wijkmanin viran
hoito oli laiskaa, horjuvaa ja mielivaltaista. Hän vaati ja  
sai kansalta lahjoja ja palveluksia. Suomea hän osasi  
hyvin huonosti.

Lopulta PienSavo eli PohjoisSavo sai tarpeekseen  
ja Wijkmanista tehtiin ilmianto. Hän puolustautui väittä
mällä muita juopoiksi ja rikollisiksi. Maaherra Henrik Jacob 
Wreden eteen hän kuitenkin meni viinasta tulipunaisena 
ja sai sakot juopumuksesta, vaikka selitti punan johtuvan 
käräjätuvan kuumuudesta ja maaherran ankaruudesta.

Wijkman pakeni Venäjälle kesken ilmiantotutkinnan 
vuonna 1748. Hän palasi turvakirjan avulla hoitamaan  
asioitaan Tukholmassa, mutta sai ne entistä surkeampaan  
jamaan. Hänen elintapansa ja rahapulansa pahenivat. 
Lopulta hän värväytyi salaa Venäjän asiamieheksi Suo
meen, mutta jäi pian kiinni. Hänet mestattiin Tukholmassa.

 
4. Oikea vastaus: d) Töräyttivät tarpeensa käräjätupaan. 
Tupaan levisi paha löyhkä. 

Wijkman istui käräjiä tavallisesti neljä viikkoa ja lykkäsi 
moni juttuja, mikä aiheutti hankaluuksia juttunsa käsit
telyä odottaneelle kansalle. Istunnot venyivät usein  
yöhön, koska Wijkman aloitti pitkän istunnon vasta klo 18. 

Varhaiseen päivärytmiin tottuneille tämä oli hankalaa 
ja esimerkiksi lautamies Mykkänen nukahti useasti istun
non aikana. 

Oikeuspähkinöitä  
purtavaksi

3. PienSavon tuomiokunnan tuomarina  
toimi 1740luvulla Johan Henrik Wijkman  
(noin 1698–1751). Käräjiä istuessaan hänellä 
oli tapana kääntää hetkeksi selkänsä käräjä
kansalle. Mitä hän tuolloin teki?

a) Otti ryypyn viinaa.

b) Pyllisti hävinneelle tai häviävälle osapuolelle.

c) Varmisti, että kivääri oli ladattu.

d) Puuteroi nenänsä ja peruukkinsa.

4. Wijkmanin istunnoissa Kuopion käräjä
talolla oli selänkääntämisen lisäksi muuta  
ylimääräistä ohjelmaa. Hänen pieni vaalea 
koiransa istui isäntänsä vieressä ja sai välillä 
nuolla tämän kasvoja. Kerran paikalla oli  
jopa kuusi Wijkmanin koiraa. Mitä ne tekivät?

a) Haukkuivat aina, kun kantaja tuli tupaan.

b) Murisivat lautamiehille ja purivat siltavoutia.

c) Etsivät namuja, joita Wijkman heitti tupaan.

d) Töräyttivät tarpeensa käräjätupaan.
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Millaista on  
lakimiehen työ 2050?

Digitalisaatio tulee vaikuttamaan myös  
lakimiesten työhön. Jatkossa ei riitä, että  
asiakkaille tehdään yksittäinen asiakirja, 

vaan asiakkaan kanssa tulee luoda  
kumppanuus, jossa pystytään ottamaan 

huomioon koko elämään vaikuttavat asiat ja 
ennakoimaan myös tulevaa. Lisäksi erityis
asiantuntijuutta ja syväosaamista tietyiltä 

erikoisaloilta vaaditaan lisää.

Miksi sinusta  
tuli lakimies?

Lukioaikana oli mahdollisuus 
käydä tutustumassa käräjä

oikeuteen ja siellä työskentelyyn. 
Tuolla käynnillä heräsi ajatus  

mielenkiintoisesta koulutusmah
dollisuudesta – ja sillä tiellä ollaan. 

Lisäksi lakimieskoulutuksen  
monipuolisuus ja mahdollisuus 

työllistyä useisiin erilaisiin  
tehtäviin houkuttivat.

Miten pidät 
huolta omasta 

työhyvinvoinnistasi?
Luen dekkareita ja voima

harjoittelen 3–4 kertaa 
viikossa.

Kolme asiaa, 
joita tarvitset 

työssäsi päivittäin?
Vuorovaikutustaitoja tiimin ja  

koko organisaation välillä, kykyä  
auttaa henkilöitä kehittämään  

omaa toimintaansa sekä selkeää 
näkemystä ja kokonaisuuksien  

hahmottamista.

Mikä on mielestäsi 
alueasiamiehen  
tärkein tehtävä? 

Alueasiamiehen tulee toimia  
Lakimiesliiton ja oman alueensa  
lakimiesten yhteyshenkilönä ja  

viestinviejänä kumpaankin suuntaan. 
Alueasiamiehen roolissa tulee myös 

luoda mahdollisuuksia alueen  
lakimiesten verkostoitumiseen  
järjestettävien tapahtumien  

kautta.
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Nina Saarnikoivu, Suomen Lakimiesliiton KeskiSuomen alueasiamies
Työt muun muassa maistraatissa, perintätoimistossa ja toisen pankkiryhmän palveluksessa veivät 
Nina Saarikoivun aikoinaan lakimieheksi OP:hen.  Viimeiset kymmenen vuotta hän on toiminut 
OP Keski-Suomessa myyntijohtajana. Suomen Lakimiesliiton Keski-Suomen alueasiamiehenä 
Saarnikoivu on ollut vuodesta 2005 alkaen.
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#OikeusKuuluuKaikille

 

Oikeus kuuluu kaikille, 

mutta onko se

kaikkien saavutettavissa?

Kampanjamme alkaa

helmikuussa 2019.


