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T

uomariliiton keväisen selvityksen mukaan kaksi kolmannesta
tuomareista on kohdannut epäasiallista käytöstä tai vaikuttamisen kohteeksi joutumista. Aggressiivinen häirintä kohdistuu
tuomareiden lisäksi myös syyttäjiin, asianajajiin ja monissa
muissa tehtävissä toimiviin juristeihin. Syyttäjäyhdistys uutisoi jo aiemmin jäsenistönsä kokemasta häirinnästä. Asianajajaliitto on parhaillaan
tekemässä omaa selvitystään. Aihe on esillä laajemmin tämän lehden
uutispalstalla.
Vihapuhe, häirintä ja jopa systemaattinen maalittaminen ovat myös
osa poliisien, toimittajien ja yhä useampien muiden ammattilaisten
arkea. Asiantuntijan tekemät päätökset kohtaavat entistä useammin
silmitöntä raivoa. Vihaa, joka ei kohdistu vain tehtyihin päätöksiin, vaan
henkilökohtaisesti niiden tekijöihin.
Ilmiön on tärkeää tulla esiin. Siksi tarvitsemme Tuomariliiton ja Syyttäjäyhdistyksen jo tekemiä ulostuloja. Aihe on esillä myös Lakimiesliiton
SuomiAreena-paneelissa Porissa 18.7.
Oikeudenhoidon ammattilaiset eivät kohtaa vain jälkikäteistä vihaa
tekemiinsä ratkaisuihin liittyen. Myös itse työ on ajoittain tavattoman
raskasta, kun sitä tehdään silmästä silmään ihmismielen synkimmän
puolen kanssa.
Seksuaalirikokset, lasten hyväksikäyttö ja vakavat väkivaltarikokset
ovat esimerkkejä tapauksista, jotka kuormittavat ammattilaisia. Nämä
ilmiöt ovat esillä lehtemme Ilmiö-jutussa (s. 36).
Oikeustieteellinen koulutus ei juuri anna valmiuksia psyykkisesti
kuormittavien tilanteiden kohtaamiseen. Viileä välinpitämättömyys
ei voi olla ainoa selviytymistapa henkisesti raskaiden ilmiöiden kohtaamisessa. Jatkuva kyynisyys on jo selvä merkki uupumisesta.
Työyhteisön on kyettävä tarjoamaan riittävää tukea vaikeissa tilanteissa. Aina sitä ei ikävä kyllä ole tarjolla tai ympäröivää työyhteisöä ei
edes ole. Etenkin tällöin korostuu myös asiantuntijan oma kyky hakea
apua. Ongelmien esiintuonti ei kerro heikkoudesta. Avun hakeminen on
osa ammattitaitoa.

Janne Laukkanen
päätoimittaja
janne.laukkanen@lakimiesliitto.fi
@LaukkanenJanne
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Tavoitteellista
oikeuspoliittista
vaikuttamista

Målinriktad
rättspolitisk
påverkan

Kevään tapahtumat osoittivat jälleen, että
hallitusohjelmaan vaikuttaminen on pikamatkan sijaan maraton. Lakimiesliiton ja sen
jäsenjärjestöjen aktiivinen oikeuspoliittinen
vaikuttaminen tulevaan hallitusohjelmaan
alkoi jo noin vuosi sitten.

Vårens händelser visade åter att den som vill påverka regeringsprogrammet får löpa ett maratonlopp i stället för sprint. Juristförbundet och dess
medlemsorganisationer inledde sitt aktiva rättspolitiska arbete för att påverka det kommande
regeringsprogrammet redan för cirka ett år sedan.

E

V

ri kokoonpanoissa, mutta yhteisellä agendalla, on
i har presenterat vår gemensamma agenda för rikstavattu kansanedustajia, puolueiden johtoa ja tausdagsledamöter, partiledare och andra opinionsbiltavaikuttajia. Olemme kampanjoineet ”Oikeus kuuluu
dare. Temat har varit ”Rätten tillhör alla”. Förbundets
kaikille”-teemalla. Keskeinen asiakirja on ollut liiton oikeusrättspolitiska mål har varit ett centralt dokument.
poliittiset tavoitteet.
Förbundets främsta mål är kortare rättegångar genom
Liiton tavoitteista tärkeimmät liittyvät
ökade personresurser och enklare procesoikeudenkäyntien keston lyhentämiseen henser samt förbättrad tillgång till rättvisa bl.a.
kilöresursseja lisäämällä ja prosesseja yksingenom att utvidga rättshjälpen till medelkertaistamalla sekä oikeuden saatavuuden
inkomsttagare och förbättra det skydd som
parantamiseen muun muassa laajentamalla
rättsskyddsförsäkringarna ger. Dessutom
oikeusavun piiriä keskituloisiin ja parantakräver förbundet en totalreform av sexualmalla oikeusturvavakuutusten tarjoamaa
brottslagstiftningen för att trygga den fysiska
suojaa. Lisäksi liitto on edellyttänyt seksuintegriteten för vuxna och barn mot sexuella
aalirikoslainsäädännön kokonaisuudistusta
brott, familjevåld och grooming.
turvataksemme aikuisten ja lasten fyysistä
Vi har inte formulerat våra mål endast för
koskemattomuutta seksuaalirikoksilta, perregeringsförhandlingarna utan för hela den
heväkivallalta ja groomingilta.
kommande regeringsperioden.
Tavoitteitamme ei ole asetettu vain hallitusAtt slå vakt om rättsstaten och de mänskneuvotteluja varten vaan ajatellen koko alkaliga rättigheterna är centrala element i jurisvaa hallituskautta.
ternas yrkesetik. Vi får inte tiga om missANTERO RYTKÖLÄ
Juristien ammattietiikan keskeisiin vaatiförhållanden. Dessutom ligger rättsstatens
hallituksen puheenjohtaja
muksiin kuuluu huolenpito oikeusvaltiosta
funktionsförmåga i alla juristers intresse.
styrelseordförande
antero.rytkola@lakimiesliitto.fi
ja ihmisoikeuksien toteutumisesta. Emme
Våra arbetsvillkor och vår ställning skulle bli
saa vaieta epäkohdista. Lisäksi oikeusvaltion
betydligt sämre om samhällets förtroende för
toimintakyky on kaikkien lakimiesten edun mukaista. Työrättssystemet eller dess funktion försvagades. Det handlar
olomme ja juristien asema huononisivat merkittävästi, jos
således också om intressebevakning.
yhteiskunnan luottamus oikeusjärjestelmään, saati sen toiYtterligare ett viktigt mål är att upprätthålla och öka den
mintakyky, rapautuisi. Kyse on siis myös edunvalvonnasta.
juridiska kompetensen. Budskapet är att hela samhället från
Liiton tärkeä tavoite on myös juridisen osaamisen lisääminen
förvaltningen till affärslivet behöver välutbildade jurister.
ja ylläpitäminen. Viestimme on, että koko yhteiskunta hallinDärför måste förbundet verka på ett vidsträckt område från
nosta liike-elämään tarvitsee hyvin koulutettuja lakimiehiä.
utbildningspolitik till samhällets strukturer.
Tämä edellyttää liitolta toimia laajalla alalla, ulottuen kouluDet återstår således mycket att göra. När regeringsprotuspolitiikasta yhteiskunnan rakenteisiin.
grammet är klart kommer vi att påverka dess genomförande
Työtä siis riittää. Hallitusohjelman valmistuttua vaikuoch resurser samt att reagera på förändringar i verksamtamme sen toteuttamiseen ja resursseihin sekä reagoimme
hetsmiljön.
toimintaympäristön muutoksiin
Och nästa riksdagsval kommer ju alltid väldigt snabbt.
Ja ne seuraavat eduskuntavaalit – nekin tulevat aina
nopeasti.
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Lakimiespäivä 2019
Perjantai 11.10.2019
Messukeskus, Helsinki

Varmista paikkasi!
Ilmoittautuminen
alkaa 12.8.

Oikeusvaltio
ja demokratia
Digitaalinen
tulevaisuus

Lakimiesliiton 75-juhlavuoden
päätapahtuma ja Kaikkien
aikojen vuosijuhla!

Odotamme päivän kokoavan yhteen
ennätysmäärän osallistujia kaikilta
juridiikan aloilta.
Osallistumismaksu sisältää päiväohjelman lisäksi upean illan. Lakimieskunta on kuuluisa vuosijuhlistaan:
Lakimiespäivän iltajuhlasta lupaamme
tehdä Kaikkien aikojen vuosijuhlan!
Ethän halua olla poissa?

#Lakimiespäivä
#Lakimiesliitto75
Lakimiesmessut ja
oikkareiden Rekrymessut
Lakimiespäivässä ei tapahdu vain
seminaarisalissa, vaan paikalla on
kymmeniä yhteistyökumppaneita
esittelemässä lakimiehille suunnattuja etuja ja palveluita sekä
uramahdollisuuksia!
Seuraa Lakimiesliiton sosiaalisen
median kanavia:

OHJELMA

Vastuullisuus
ja kestävä
kehitys

12.30–14.00
Lounas

08.30
Ilmoittautuminen ja aamukahvi

09.30
Sukellus suomalaisen
lakimieskunnan historiaan
ja nykypäivään

10.30
Tauko
Tauon aikana voit tutustua Lakimiesmessujen ja oikkareiden Rekrymessujen tarjontaan sekä nauttia kahvitarjoilusta.

11.00–12.30

Oikeusvaltio ja demokratia
Rule of Law in the Era of Populism
Martin Šolc, Asianajajien kansainvälisen liiton (IBA) puheenjohtaja
2017–2018
Oikeusvaltiokehitys EU:ssa
Tiina Astola, Oikeus- ja kuluttajaasioiden pääosaston pääjohtaja,
Euroopan komissio
Democracy and Its Discontents:
A Perspective from Silicon Valley
on the Rule of Law
Hon. Rebecca Westerfield (Ret.),
JAMS Mediator and Arbitrator

14.00–15.30

Digitaalinen tulevaisuus
Disruptio ja eksponentiaaliset
teknologiat
Perttu Pölönen, keksijä, futuristi,
säveltäjä ja startup-yrittäjä
Ihmisyys tekoälyn aikakaudella
Katri Saarikivi, kognitiivisen
neurotieteen tutkija
Digitaalisuuden
haasteet verotukselle
Markku Heikura,
pääjohtaja, Verohallinto

15.30–16.00
Iltapäiväkahvi

16.00–17.30

Vastuullisuus
ja kestävä kehitys
Oikeuden rooli yhteiskunnal
lisessa kestävyysmurroksessa
Niko Soininen, apulaisprofessori,
Helsingin yliopisto
Valta. Vastuu. Kestävyys ja yritysten
evoluutio kohti laajempaa merkitystä.
ESG 2.0 tulee – Mitä se tarkoittaa?

Esa Saloranta

Katri Saarikivi

Esa Saloranta, Director, ESG sustain
able techonolgy, eQ varainhoito

Niko Soininen

Rebecca Westerfield

Suvi Haimi

Perttu Pölönen

Tiina Astola

Markku Heikura

Arja Suominen

Martin Šolc

Mitä vastuullinen lentomatkustaja edellyttää lentoyhtiöltä?
Arja Suominen, SVP, Corporate
Communications and Corporate
Responsibility, Finnair
Sulapac – Missiona pelastaa
maailma muoviroskalta
Suvi Haimi, CEO and Cofounder, Sulapac

17.30–19.00
Etkot
Virittäydymme iltaan ja Kaikkien
aikojen vuosijuhlaan, jossa voit nauttia
eri vuosikymmenien baareista ja tavata
tuttuja vuosien varrelta. Jos haluat
vaihtaa vaatteita iltaa varten, käytös
säsi ovat pukutilat.

19.00
Kaikkien aikojen vuosijuhla
Illallinen on katettu ja musiikki soi!
Lakimiehet ovat aina osanneet järjestää
myös juhlia. Näitäkään juhlia et halua
jättää välistä! Vuosijuhlatunnelmaan
virittäydytään pitkin päivää, mutta illal
linen huipentaa kaiken. Mikä olikaan
70luvun suosikkidrinkki? Mikä soi aine
järjestöbileissä 80luvulla? Minkä tahtiin
juhlittiin 90luvulla? Mitä on poimittu
mukaan 2000luvulta? Takaamme, että
tapaat tuttuja ja tunnelma on Messu
hallin katossa!
(Tumma puku)
Tilaisuus päättyy klo 23.00

ILMOITTAUTUMINEN: LAKIMIESPAIVA.FI
Lakimiespäivän osallistumismaksuun
sisältyy päivän ohjelma, aamukahvi,
lounas, iltapäiväkahvi ja kolmen
ruokalajin illallinen kahdella kaadolla.
Ilmoittautuminen tilaisuuteen
alkaa 12.8. ja päättyy 26.9.2019.
Varaa paikkasi ajoissa!
Osallistumismaksut
• Jäsenet: 250 euroa
• Eläkeläisjäsenet: 220 euroa
• Opiskelijajäsenet: 95 euroa
• Muut: 500 euroa
75juhlaillallisen takia Lakimies
päivään ei voi aiemmista vuosista
poiketen ilmoittautua paikan päällä.
Peruutusehdot
Osallistumisen voi peruuttaa
veloituksetta 1.9.2019 asti.
Ajalla 2.9–25.9. tehdyistä
peruutuksista veloitamme
50 % osallistumismaksusta.

26.9. tai sen jälkeen tehdyistä
peruutuksista veloitamme koko
osallistumismaksun.
Peruutus on tehtävä kirjallisesti.
Osallistumismaksun maksamatta
jättäminen ei peruuta ilmoittautu
mista.
Majoitus
Holiday Inn Helsinki Expo hotelli
(Hotellista on suora kulkuyhteys
Messukeskukseen)
Messuaukio 1, Helsinki
109 euroa / 1hengen huone / vrk
129 euroa / 2hengen huone / vrk
Hinnat sisältävät aamiaisen.
Huoneet ovat varattavissa
www.lakimiespaiva.fisivustolla
olevan linkin kautta
Ilmoittautuminen ja lisätiedot:
www.lakimiespaiva.fi
Pidätämme oikeuden muutoksiin.

UUTTA! SEMINAAREJA NYT
MYÖS STRIIMATTUNA

Työoikeuden asiantuntijaohjelma 2019–2020
8.10.2019–1.4.2020

Tarja Kröger, Ulla Liukkunen, Petteri Uoti, Markus Äimälä
Jatkuva oppiminen on työelämän tärkeä taito.
Vastaat itse omasta markkina-arvostasi.
Lakimiesliiton Koulutuksen ja Helsingin yliopiston oikeus
tieteellisen tiedekunnan työoikeuden oppiaineen yhteistyössä
toteuttama Työoikeuden asiantuntijaohjelma sisältää seitsemän
seminaarijaksoa, kaksi välitehtävää ja lopputentin.
Asiantuntijaohjelman osat:
TYÖSUHTEEN EHTOJEN MÄÄRÄYTYMINEN JA
YHTEISTOIMINTA YRITYKSISSÄ 8.–9.10.
TYÖELÄMÄN TIETOSUOJA 5.11.
SYRJINTÄ JA EPÄASIALLINEN KOHTELU TYÖSSÄ 3.12.
IMMATERIAALIOIKEUDET, SALASSAPITO JA
KILPAILUKIELLOT TYÖSUHTEISSA 12.12.
TYÖAIKA, VUOSILOMA JA MUUT TYÖSUHDEVAPAAT 29.–30.1.
YRITYSKAUPAT JA TYÖOIKEUS 3.–4.3.
TYÖSUHTEEN PÄÄTTÄMINEN JA LOMAUTTAMINEN 31.3.–1.4.

Suunnittelusta vastaavat:
•
•
•
•

Hallitusneuvos Tarja Kröger, työ ja elinkeinoministeriö
Professori Ulla Liukkunen, Helsingin yliopisto
Asianajaja Petteri Uoti,
Dittmar & Indrenius Asianajotoimisto Oy
Lakiasiainjohtaja Markus Äimälä,
Elinkeinoelämän keskusliitto EK

Hyödynnä ennakkoilmoittautujan etuhinta:
Ilmoittaudu koulutusohjelmaan viimeistään 31.8. hintaan 4 950 €.
Koko koulutusohjelman hinta yksityiselle sektorille on 5 950 €,
Lakimiesliiton jäsenille ja julkiselle sektorille 5 250 €.
Hintoihin lisätään alv 24 %.
Koulutusohjelman hinnasta ei myönnetä muita alennuksia.

LAKIMIESLIITON KOULUTUS

VAKUUSOIKEUSPÄIVÄ 2019

AVIOVARALLISUUSPÄIVÄ

12.9. Helsinki

19.9. Helsinki

This course will offer:

Mitkä ovat ensipantinsaajan velvolli
suudet suhteessa jälkipantinsaajaan?

•

Seminaarin ohjelmassa muun muassa:

Päivän aikana tarkastellaan aviooikeuden laajuutta
ja siitä sopimista, puolisoita yhteisomistajina
sekä vapaaehtoisten eläkevakuutusten kohtelua
avioeroosituksessa. Osituksen sovittelun
tuore hovioikeuskäytäntö on esillä, samoin kuin
aviovarallisuusoikeuden kansainväliset kytkennät.

CONTRACT DRAFTING
IN ENGLISH
11.9. Helsinki

•
•

useful tips on contract drafting
techniques and common pitfalls
useful materials that can be used as
a basis for drafting contracts
guidance on differences between
the common law and Finnish
systems of contract law.

•
•
•
•

vakuuden pysyvyys ja takaisin
saantiriski
saatavan dokumentoinnin merkitys
saatavan panttaukseen
jälkipantti käytännössä
dynaaminen vakuuspooli.

The course will be given by David
Fletcher, an English solicitor who is a
frequent lecturer in Scandinavia.

Seminaarin puheenjohtajana asianajaja
Tero Tuomisto, Asianajotoimisto
Castrén & Snellman Oy.

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

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

Asiantuntijoina OTT, asianajaja Pekka Tuunainen
Itäinen & Ojantakanen Asianajotoimisto Oy (pj.,
kuvassa), professori Tuulikki Mikkola, Turun yliopisto
ja esittelijäneuvos Tiina Väisänen, korkein oikeus.
Lakimiesliiton jäsenet ja julkinen sektori 633 €
(yksityinen sektori 845 €)

Seminaarihintoihin lisätään alv 24 %. Oikeudet muutoksiin pidätetään.

Lue lisää ja ilmoittaudu seminaariin lakimiesliitonkoulutus.fi

LYHYESTI

U u t i s i a // Ta p a h t u m i a // A j a n k o h t a i s t a a s i a a

Kyselyt osoittavat:

Maalittaminen uhkaa
oikeudenhoidon ammattilaisia

S

2/3
TUOMAREISTA
on joutunut
epäasiallisen
käytöksen ja
vainoamisen
kohteeksi.
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uomen Tuomariliiton tou
kokuussa julkistaman kyse
lyn mukaan kaksi kolmesta
tuomarista, esittelijöistä ja
valmistelijoista on joutunut työteh
tävissään epäasiallisen käytöksen
ja vaikuttamisen kohteiksi. Pahim
millaan kyse on järjestäytyneestä ja
aggressiivisesta vainoamisesta.
Tuomariliiton varapuheenjohtaja
Minna Hällströmin mukaan tuoma
reihin kohdistuva epäasiallinen käy
tös näyttää muuttuneen aikaisempaa
aggressiivisemmaksi. Uutta on myös
se, että häirintä on entistä useammin
tavoitteellista ja järjestäytynyttä. Häi
rintä tapahtuu usein sosiaalisessa
mediassa ja saa suuren yleisön.
Myös Suomen Syyttäjäyhdistys
selvitti viime syksynä syyttäjien jou
tumista vihapuheen ja maalittamisen
kohteiksi. Kyselyyn tuolloin vastan
neista sadasta syyttäjästä 40 oli jou
tunut työnsä vuoksi epäasiallisen
käytöksen kohteeksi.
Suomen Asianajajaliitto selvittää
parhaillaan jäsenkuntansa kokemuk
sia vihapuheesta ja maalittamisesta.
– Tärkeä osa Lakimiesliiton edun
valvontaa on edellyttää, että lainsää
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däntö on kunnossa ja työsuojelu toi
mii myös näiden uusien haitallisten
ilmiöiden kohdalla, toteaa Lakimies
liiton hallituksen puheenjohtaja
Antero Rytkölä.
– Työpaikoilla on oltava selkeät toi
mintamallit siitä, miten työntekijöitä
rohkaistaan tuomaan kokemansa vai
noaminen heti esille, miten asiasta
tehdään työnantajan tuella rikosilmoi
tus ja millaista muuta tukea työnteki
jälle tarjotaan asian käsittelemiseksi.
Rytkölä korostaa, että yhteiskunnan
pitää reagoida jokaiseen vainoamis
tapaukseen.
– Juristien vainoaminen on aito
uhka oikeusvaltion toimintakyvylle
ja sen nauttimalle luottamukselle.
Vainoamisella pyritään vaikuttamaan
siihen, miten rikosten tai muiden
asioiden käsittely etenee oikeuskoneis
tossamme ja esimerkiksi ketkä tuoma
rit, syyttäjät tai asianajajat suostuvat
minkäkinlaisia juttuja hoitamaan.

Muutoksia lainsäädäntöön

Käräjäoikeuksien päälliköt esittivät
talvella oikeusministeriölle, että tuo
mareita ja muita oikeuden jäseniä suo
jattaisiin netin ja sosiaalisen median

halventavaa ja uhkaavaa kirjoittelua
vastaan uudella lainsäädännöllä.
Syyttäjille tehdyssä kyselyssä
70 prosenttia oli sitä mieltä, että
työssä kohdatun vihapuheen ja maa
littamisen eli muun muassa laittoman
uhkauksen, kunnianloukkauksen ja
yksityiselämää koskevan tiedon levit
tämisen tulisi olla aina virallisen syyt
teen alaisia, kun ne nykyisin ovat
asianomistajarikoksia.
Oikeusministeriön vastauksen
mukaan vihamielistä mediavaikut
tamista vastaan on jo sovellettavissa
monia rangaistussäännöksiä, eikä
välittömiin muutoksiin ole tarvetta.
– Alkaneella hallituskaudella on
tärkeää jatkaa keskustelua siitä, onko
nykyisessä sääntelyssä aukkoja. Uutta
lainsäädäntöä pitää valmistella, jos
käy ilmi, etteivät olemassa oleva lain
säädäntö tarjoa riittävää suojaa, Laki
miesliiton Rytkölä toteaa.

Juristien vainoa
minen on aito
uhka oikeusvaltion
toimintakyvylle.

www.lakimiesliitto.fi

Vihapuhe esillä
myös SuomiAreenassa
Maalittaminen ja aggressiivinen palaute ovat esillä
myös Lakimiesliiton SuomiAreena-paneelissa 18. heinäkuuta Porissa.
Keskustelua käydään Lain rajat -yläotsikon alla.
– Viimevuotiseen tapaan haluamme jälleen herättää
keskustelua ajankohtaisen, oikeudenhoitoon vahvasti
liittyvän teeman ympärillä. Millaista asiatonta palautetta ja jopa maalittamista eri ammattiryhmien edustajat työssään kohtaavat ja missä kulkevat lain rajat, kertoo Lakimiesliiton viestintäjohtaja Janne Laukkanen.
Keskustelemassa aiheesta ovat valtakunnansyyttäjä Raija Toiviainen, Lakimiesliiton hallituksen
puheenjohtaja Antero Rytkölä, Asianajajaliiton varapuheenjohtaja Hanna Räihä-Mäntyharju, Suomen
Poliisijärjestöjen Liiton puheenjohtaja Jonne Rinne,
oikeustoimittaja Päivi Happonen ja käräjätuomari
Paula Virrankoski. Keskustelun vetää toimittaja Kirsi
Heikel.
SuomiAreena, 18.7. klo 14.30–15.30,
Purje-lava (Raatihuoneenpuisto), Pori

77

OPISKELU
TERVEYDEN
HUOLTO
Uusi laki korkea
kouluopiskelijoiden
opiskeluterveyden
huollosta tulee
voimaan 1.1.2021.
Jatkossa Kela
järjestää korkea
kouluopiskelijoiden
opiskeluterveyden
huollon ja YTHS
tuottaa palvelut
valtakunnallisesti.
Toiminnasta suurin
osa, 77 prosenttia,
rahoitetaan valtion
varoista. Loput
kustannuksista
rahoitetaan
opiskelijoilta perit
tävällä pakollisella
terveydenhoito
maksulla, joka on
arviolta noin 77
euroa luku
vuodessa.

SENIOREIDEN
KEVÄTRETKI
ILOISTEN lakimiessenioreiden perin
teinen kevätretki suuntautui toukokuun
puolivälissä Hämeenlinnaan. Kuvassa
osanottajia valmistautumassa tutustu
maan Vankilamuseoon. Päivä aloitettiin
vierailulla Museo Militariaan, ja sitä
jatkettiin lounaalla Inkalan kartanossa.
Retken lopuksi seniorit tutustuivat vielä
Kotimaan kasvoja taidenäyttelyn taide
museossa.

lakimiesliitto.fi/tapahtumat

Sanottua

Työryhmä esittää, että oikeusministeriö arvioi, pitääkö sananvapauteen liittyvät viharikokset säätää virallisen syytteen alaisiksi ainakin niissä tilanteissa, joissa henkilö joutuu vihapuheen kohteeksi virkatoimiensa, työtehtäviensä
tai luottamustehtäviensä hoitamisen vuoksi. Tällöin niiden eteenpäin vieminen rikosprosessissa ei edellyttäisi asianomistajan rangaistusvaatimusta.
Vihapuhetta puinut työryhmä 17.5.2019 ilmestyneessä raportissaan “Sanat ovat tekoja. Vihapuheen ja nettikiusaamisen vastaisten toimien tehostaminen.”

Valtuuskunta käsitteli toimintaa ja taloutta
Lakimiesliiton valtuuskunta käsitteli toukokuun kokouksessaan liiton toimintaa ja taloutta. Keskustelua synnytti
muun muassa keväällä toteutettu jäsentutkimus. Kysely keräsi 971 vastausta.
Kokonaisarvosanaksi liiton toiminnasta
vastaajat antoivat 3,53 (asteikolla 1–5).

Kyselyllä selvitettiin esimerkiksi jäsenistön kannalta keskeisiä edunvalvonnan kohteita ja liiton palveluiden tunnettavuutta.
Edunvalvonnassa toivottiin huomiota
kiinnitettävän ennen kaikkea työaikoihin
ja työssäjaksamiseen. Näitä pidettiin palkkaa tärkeämpinä kehittämisen kohteina.

Liiton palveluiden osalta tulokset
osoittivat selvää tarvetta markkinoinnin
tehostamiseen ja kiinnittämään huomiota asiaan jo kuluvan vuoden aikana.
Lue lisää liiton taloudesta ja toiminnasta:
lakimiesliitto.fi/julkaisut/vuosikertomukset

LAKIMIESUUTISET 3/2019
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U u t i s i a // Ta p a h t u m i a // A j a n k o h t a i s t a a s i a a

Numerokulmalla
Faktaa numeroiksi tiivistettynä

1 373

n. 15

n. 10

YHTEYDENOTTOA

YKSITYISEN SEKTORIN

JULKISEN SEKTORIN

Lakimiesliiton työ- ja virkasuhdeneuvontaan vuonna 2018.

työehtosopimusta
sovellettavana.

työ- ja virkaehtosopimusta
sovellettavana.

RIKOKSENTORJUNTA
KILPAILULLA NUORTEN
HUUMESIDONNAISTA
RIKOLLISUUTTA VASTAAN

Mittava panostus ruotsin
kieliseen oikeuskirjallisuuteen

J

uridiska Föreningen i Finland –
Suomen Lainopillinen yhdistys on
tehnyt merkittävän panostuksen
ruotsinkieliseen oikeuskirjallisuu
teen. Fiduciakirjasarjassa julkaistiin
toukokuussa peräti yhdeksän uutta ruot
sinkielistä teosta oikeuden eri aloilta.
Alma Talentin kanssa yhteistyössä
tuotetun Fiduciakirjasarjan tavoitteena
on vahvistaa ruotsinkielisen oikeuskir
jallisuuden saatavuutta muun muassa
oikeustieteen opintoja suorittaville.
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Yhdistys järjesti 16. toukokuuta ravin
tola Badenbadenissa keskustelutilaisuu
den, jossa opiskelija Nora Liimatainen
kertoi, että 65 prosenttia peruskursseista
on ollut sellaisia, että niille ei ole ollut
ruotsinkielistä kirjallisuutta. Nyt julkais
tut teokset tulevat siis tarpeeseen ja aut
tanevat myös ruotsinkielisen lakitermi
nologian oppimisessa.
Katso kirjoja: shop.almatalent.fi
hakusanalla Fiducia

Rikoksentorjuntaneuvosto jär
jestää kansallisen rikoksentorjuntakil
pailun, jonka voittaja edustaa Suomea
vuoden 2019 Euroopan rikoksentorjun
takilpailussa.
Tämän vuoden kilpailun teemana on
nuorten huumeiden käyttöön liittyvän
oheisrikollisuuden ja käytöstä aiheutu
vien haittojen ehkäiseminen ja vähen
täminen.
Kilpailun ehdokashanke voi liittyä
esimerkiksi nuorten huumeidenkäytön
katkaisuun tai käytön aiheuttamien
haittojen vähentämiseen.
Euroopan rikoksentorjuntakilpailun
voittaja saa palkinnoksi 10 000 euroa.
Toiseksi ja kolmanneksi tulleet kilpailu
ehdotukset saavat kunniamaininnan
lisäksi 5 000 euroa.
Kilpailuehdotusten on oltava oikeus
ministeriössä viimeistään 23.8.2019.
Ilmoittautuminen ja lisätietoja:
rikoksentorjunta.fi

www.lakimiesliitto.fi

Jäsenetu

Esittelemme Suomen
Lakimiesliiton jäsenetuja
etu kerrallaan.
Member+
Mikä etu?

Member+ on akavalaisten ammattijärjestöjen yhteinen
jäsenetupalvelu, jonka tarjoaa kaikille akavalaisille pysyviä
ja kausittain vaihtuvia jäsenetuja ja -palveluita.
Member+-palvelussa on muun muassa lomailuun,
matkailuun ja majoitukseen liittyviä etuja, terveyden ja
hyvinvoinnin ylläpitoon tarkoitettuja palveluita. Member+
kasvaa ja tuo hyödynnettäväksi jatkuvasti uutta.

Miten saan sen käyttööni?

Lakimiesliiton juhlavuoden
kiertue kerää väkeä
Lakimiesliitto viettää parhaillaan 75-juhlavuottaan.
Juhlan merkeissä liitto järjestää kuluvan vuoden aikana
Lakimiesillan kaikkiaan 17 paikkakunnalla.
Kevään aikana tilaisuuksia on ollut esimerkiksi Joensuussa, Kuopiossa, Vaasassa ja Rovaniemellä. Lisäksi Lakimiesiltaa vietettiin toukokuussa Brysselissä, jossa työskentelee runsaasti Lakimiesliittoon kuuluvia juristeja. Kiertue
jatkuu syksyllä eri puolilla Suomea.
– Liitolta toivotaan kovasti alueellista toimintaa, ja Lakimiesilloilla on pitkät perinteet, kertoo jäsenpalveluista vastaava johtaja Tommi Rainerma.
– Juhlavuonna puitteet ovat tietysti tavanomaista juhlavammat ja väkeä on ollut hienosti liikenteessä.
Tapahtuma mahdollistaa kollegoihin tutustumisen ja
keskustelun ajankohtaisista oikeudellisista kysymyksistä.
– Tietenkin haluamme maksuttomalla juhlavalla tilaisuudella kiittää myös jäseniä Lakimiesliiton työhön osallistumisesta.
Katso syksyn Lakimiesillat Tapahtumat-kalenterista
sivuilta 48–49.

Koska Member+-edut ovat vain akavalaisille, palveluun
rekisteröidytään osoitteessa memberplus.fi.
Rekisteröityminen on maksutonta eikä sido jäsentä
mihinkään. Palveluun kirjautuneille näkyvät kaikille
akavalaisille tarjotut edut ja Lakimiesliiton erityisesti
omille jäsenilleen suunnatut jäsenedut ja -palvelut.

Mistä saan lisätietoja?

Member+ kertoo uusista eduista verkkosivuillaan
memberplus.fi.
M+ Storen erikoisetu vain Lakimiesliiton jäsenille –
normaalin 20 %:n alennuksen lisäksi 10 %:n lisäalennus jo
edullisiin hintoihin! Etu on voimassa 17.6.–1.7. välisen ajan!
M+ Storesta löydät muun muassa urheiluvaatteita, golfja tennistarvikkeita, Suunto-urheilukelloja ja lisätarvikkeita, kompressiosukkia, takkeja ja paljon muuta. Esimerkiksi
kuvan huippu-uutuus SUUNTO 5.

Tutustu Lakimiesliiton kaikkiin jäsenetuihin
osoitteessa lakimiesliitto.fi/jasenedut

LAKIMIESUUTISET 3/2019
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OPISKELIJA
JÄRJESTÖT
LIITON JÄSENIKSI
Vuoden 1965 säääntömuutos
toi opiskelijajärjestöt Lakimiesliiton jäseniksi. Muutos kuvasti
1960-luvulla alkanutta lajempaa
nuorison esiinmarssia.

Hän

Teksti: Diana Törnroos Kuva: Jukka-Pekka Flander/SDP

Lakimies pääministeriksi

A

ntti Rinne (sd.) on ensim
mäinen juristikoulutuksen
hankkinut pääministeri sitten
Anneli Jäätteenmäen (2004)
ja Keijo Liinamaan (1975). Lakimiestaus
taa hallituksessa on myös Anna-Maja
Henrikssonilla ja Ville Skinnarilla.
Oikeuspolitiikan osalta hallitusohjel
massa on maininnat kaikista Lakimies
liiton ”Oikeus kuuluu kaikille” kam
panjan vaatimuksista: Oikeudenhoidon
resurssit luvataan turvata, ja oikeudel
listen palveluiden saatavuuden osalta
hallitus aikoo selvittää oikeusavun tulo
rajojen nostamista sekä oikeusturvava
kuutusten sääntelyä. Sovittelun käyttöä
luvataan puolestaan ”vahvistaa” oikeu
denkäyntien määrän vähentämiseksi.
Pääministeri Rinne kommentoi Laki
miesuutisille:
– Oikeusprosessien kestoajat ovat
nyt osin liian pitkiä, ja oikeudenkäyn
tien kulujen ja kuluriskien kohoaminen
uhkaa rajoittaa erityisesti keskituloisten
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mahdollisuuksia saada asiansa tuomio
istuimeen. Siksi oikeusprosessien keston
lyhentäminen ja oikeudenkäyntien kulu
jen ja kuluriskin hillitseminen ovat tär
keitä oikeuspoliittisia tavoitteitani.
Rinne on toiminut SDP:n puheenjoh
tajana vuodesta 2014 ja kansanedusta
jana 2015 lähtien. Hän toimi valtiovarain
ministerinä sekä Kataisen että Stubbin
hallituksissa 2014–2015. Ennen tätä
Rinne työskenteli useiden ammattijär
jestöjen johtotehtävissä.
Lue pääministerin kommentti laajempana:
lakimiesuutiset.fi

Oikeudenkäyntien
kuluriskin
hillitseminen on
yksi hallituksen
tavoitteista.

Opiskelijajärjestöjen jäsenyys
liitossa oli ollut esillä jo 1940luvun
lopulta alkaen, mutta vasta 1960luvun
solidaarinen ajanhenki lievensi halua
tehdä selvä ero opiskelijoiden ja jo
valmistuneiden lakimiesten välille.
Sääntömuutoksen tultua voimaan
liittoon liittyivät heti kaikki tuolloin
toiminnassa olleet opiskelijayhdistyk
set Codex rf, Lex ry ja Pykälä ry.
Eniten opiskelijajärjestöjen mukaan
ottamisen yhteydessä puhututti se,
voitaisiinko opiskelijoille antaa myös
puheoikeus liiton hallituksen kokouk
sissa. Syksyn 1964 liittokokouksessa
esitys opiskelijoiden osallistumisesta
hallitustyöskentelyyn tyrmättiin äänin
29–19. Ajatus ei kuitenkaan hautautunut
pitkäksi aikaa, sillä opiskelijat saivat
puhevaltaiset edustuksen hallitukseen
jo parin vuoden päästä, 1967. Nopea mie
lipiteenvaihdos kertoo osaltaan yleisten
asenteiden muutoksesta nuorisomyön
teisiksi vuosikymmenen edetessä.
Juttusarjassa esitellään Lakimiesliiton
historian merkkipaaluja. Lakimiesliiton
historiasta julkaistaan tuore teos
Lakimiespäivän yhteydessä 11.10.

www.lakimiesliitto.fi

JURISTEILLAKIN TARPEETTOMIA
KILPAILUKIELTOSOPIMUKSIA
KORKEAKOULUTETTUJEN työmarkkinajärjestön Akavan teke
män selvityksen mukaan kilpailukieltosopimukset ovat kolmin
kertaistuneet akavalaisten keskuudessa 2000luvulla, ja vuonna
2017 työsopimuksissa lähes puolessa oli sovittu kilpailukielto
salassapitoehdosta. Kilpailukieltosopimukset ovat lisääntyneet
myös lakialalla. Lakimiesliiton mukaan työntekijälle tulee maksaa
aina korvaus kilpailukiellon ajalta.
– Joissakin yrityksissä kilpailukielto on jopa työsopimusten
vakioehto, jota ei saa poistettua neuvotteluteitse. Näin ollen työn
tekijällä on allekirjoittamistilanteessa tosiallisina vaihtoehtoina
vain työtarjouksen hylkääminen tai sen hyväksyminen kyseen
alaisin ehdoin, toteaa lakimies Petteri Kivelä Lakimiesliitosta.
Vaikka työsopimuslain mukaan ilman erityisen painavaa syytä
tehty kilpailukieltosopimus on mitätön, on riski kiellon pätevyy
destä aina työntekijällä, mikäli hän tällaisen ehdon on hyväksynyt.
Voimassaolevan työsopimuslain mukaan kilpailukieltoehdon lisää
minen työsopimukseen ei maksa työnantajalle mitään, mikäli
kilpailukiellon pituus on enintään kuusi kuukautta.

Petteri Kivelän blogikirjoitus aiheesta: lakimiesliitto.fi

25.6.
EU:N YLEISVIRKAMIESKILPAILU
EUtoimielimet
rekrytoivat
henkilökuntaa
avoimien kil
pailujen kautta.
Parhaillaan on
käynnissä
yleisvirkamies
kilpailu, jonka
hakuaika päättyy
25.6.2019 klo
12. Hakijalla on
oltava vähintään
kolmivuotinen
korkeakoulu
tutkinto miltä
tahansa alalta,
kahden EU:n
virallisen kielen
taito sekä EU:n
kansalaisuus.
https://epso.
europa.eu/

LISÄÄ LUETTAVAA
LAKIMIESUUTISET.FISSÄ
Lakimiesuutisten sisällöt löytyvät myös
verkkolehdestä. Verkossa julkaistaan lisäksi
paperilehteä täydentäviä juttuja ja kolumneja.
Esimerkiksi paperisesta Lakimiesuutisetlehdestä tuttujen Matti Norrin ja Poliisi
päällikön kolumnit jatkuvat verkkolehdessä.
Tutustu verkkosisältöihin:
lakimiesuutiset.fi

Sanottua

• Lakimiesliiton toimisto on suljettu 8.–26.7.
• 24.6.–5.7. ja 29.7.–14.8. liiton toimisto on avoinna
klo 8.30–15.00 (norm. 8.30–16.00)
• Työ- ja virkasuhdeneuvonta sekä Lakimiesten työttömyyskassa palvelevat myös toimiston ollessa kiinni.

”Digitaitojen osalta
pätee onneksi sama kuin
polkupyöräilyssä; kun
kerran oppii työskentelemään paperittomasti, ei sitä
tarvitse uudelleen oppia.”

Tarkemmat tiedot: lakimiesliitto.fi

Koulutusasiantuntija, KT Kati Kivistö
OM:n oikeus.fin Arkea&Ajatuksia-sivut oikeus.fi/arkeajaajatuksia,
kirjoitus AIPA-hankkeesta 22.5.2019

Lakimiesliitto palvelee
Liiton toimiston kesäaukioloajat

Suomen Lakimiesliitto ja
Lakimiesten työttömyyskassa
toivottavat aurinkoista kesää!
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PINNALLA

Työssä elämän
varjopuolella
Lakimiehet kohtaavat työssään hyvinkin
rankkoja asioita. Saavatko juristit apua henkisen
tasapainonsa säilyttämiseen? Löytyisikö vinkkejä
ketjun edeltävästä lenkistä, poliisista, ja mitä sanoo
työterveyspsykologi?
Teksti JUSSI-PEKKA AUKIA | Kuvitus ANNA-KAISA JORMANAINEN

P

sykologi ja Poliisiammattikorkeakoulun yliopettaja Jaakko Kauppila listaa poliisin kannalta rankkoja asioita, jotka aikanaan tulevat myös syyttäjien ja oikeustoimen käsiteltäviksi.
– Työssä kovimpia eteen tulevia asioita
ovat lapsiin liittyvät kuolemat, pahoinpitelyt ja
onnettomuudet, kuten Levin tuore mökkipalo
tai Oulun tämäntalviset hyväksikäyttötapaukset, Kauppila sanoo.
– Ne ovat toki pysäyttäviä juttuja kaikille,
vaikka oikeustoimessa ei yleensä kohdata uhria
samalla tavalla kasvokkain kuin tutkintaa tekevässä poliisissa. Ja vaikka poliisi on tottunut
kohtaamaan kuolemaa, ensimmäiset kuolinsyytutkinnat ovat tietysti kauheita kokemuksia heillekin.
Henkisesti kuormittavia ovat myös itseen tai
kollegaan kohdistuneet vakavat uhat, väkivalta
ja kuolema – myös työtoverin itsemurha. Vaikka
poliisit eivät tee sen enempää itsemurhia kuin
muutkaan, teko tapahtuu usein virka-aseella
työpaikalla tai sen lähellä.
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Kun stressi alkaa kasautua

Kauppila erottaa toisistaan tilannestressin –
jossa kauheuksia kohdataan yksittäisinä tapahtumina – ja kumulatiivisen, kertyvän stressin.
Pitkäaikaisempaa henkistä rasitusta alkaa kertyä esimerkiksi lapsipornotutkintojen teknisille
tutkijoille, jotka joutuvat päivästä toiseen katsomaan ja luokittelemaan kammottavia kuvia ja
videoita tuomioiden perusteeksi.
Pitkäaikaista stressiä kertyy myös jatkuvasta
työskentelystä elämän varjopuolen kanssa. Kyynistyminen on ammattitauti, josta Kauppila
varoittaa nuoria alalle tulevia työntekijöitä.
– Koventuvat asenteet ja välinpitämättömyys
sekä kova huumori ja kylmät puheet ovat ammatillista suojautumista, mutta myös merkki alkavasta loppuunpalamisesta. Työperäisten traumojen käsittely ei vaadi suuria resursseja, vaan
hyvin paljon on kiinni työkulttuurista ja siitä,
miten sitä pyritään yhdessä kehittämään. Kerran
tai kaksi kertaa kuussa kannattaisi yhdessä katsoa, mitkä asiat ovat olleet vaikeita, miten stressiltä voitaisiin suojautua ja miten käsitellä rankkoja kokemuksia.
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Terveystalon johtava psykologi Tuija Turunen kehottaa ottamaan päivittäiseksi tavaksi oman olon tutkiskelun: tärkeätä on tunnistaa, mitkä ovat omia varomerkkejä sille, että kuormaa tai pitkittynyttä, kumuloituvaa
stressiä alkaa olla liikaa.
– Päänsärkyihin, huonosti nukuttuihin öihin, ärtyneisyyteen ja keskittymisvaikeuksiin ei kannata turtua. Niiden kohdalla pitää antaa itselleen lupa pysähtyä, keventää kuormaa ja antaa sekä mielen että kehon
palautua, Turunen sanoo.

Asianajaja kohtaa ihmisen tunteet

Asianajaja Hanna-Maria Seppä on työskennellyt seitsemän vuoden ajan rikos- ja turvapaikka-asioiden parissa,
joista jälkimmäinen on ollut erityisen raskas työkenttä.
– Olen luopumassa turvapaikkajutuista niiden henkisen kuormittavuuden ja työläyden takia. Olosuhteet
lähtömaissa eivät ole muuttuneet mihinkään, mutta
ihmisiä palautetaan moninkertaisesti enemmän kuin
aikaisemmin – joskus kuolemanvaaraan, Seppä sanoo.
– Ja vaikka ymmärtäisin juristina, että asiakkaani
ei tule saamaan turvapaikkaa, asiakkaiden kertomuk20
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set ovat joka tapauksessa raskaita: niihin liittyy väkivaltaa, raiskauksia, kurjuutta ja köyhyyttä, kunniaväkivaltaa sekä ihmisten salakuljetusta, ihmiskauppaa
ja prostituutiota. Eikä meitä juristeja ole mitenkään
koulutettu kohtaamaan ihmisiä, jotka ovat kokeneet
sellaisia asioita.

Työnohjauksesta ja kokemusten jaosta apua

Seppä siirtyi yrittäjäksi kaksi vuotta sitten ja hankki
tuolloin omalla kustannuksellaan työterveyspsykologin
työnohjausta, koska hänellä ei enää ollut työyhteisöä,
jonka kanssa purkaa työhön liittyviä kokemuksiaan.
Salassapitovelvollisuuden takia työasioista voi puhua
ystävillekin vain omien tunteiden tasolla.
– Minulla on onneksi ystäviä, jotka työskentelevät
omilla aloillaan saman tyyppisten asioiden kanssa, joten
voimme jakaa kokemuksia tunnepuolella yksityiskohtiin
menemättä. Siitä on ollut merkittävää apua, Seppä kertoo.
– Toki myös ikä ja kokemus auttavat, ja kauheuksiinkin turtuu.
Psykologi Tuija Turunen komppaa: usein tiedämme
itse, mitä kuorman purkamiseen tarvitaan: se voi olla

Juristeja ei ole mitenkään
koulutettu kohtaamaan
ihmisiä, jotka ovat
kokeneet kauheuksia.
kaverin kanssa puhumista, metsä- tai hikilenkki, kainaloon käpertymistä, pelaamista tai lukemista. Pääasia, että sen tekee tietoisesti ja hyvällä omallatunnolla.
Oikeussalissa käydään virallista prosessia, mutta
neuvottelussa asiakkaan kanssa tunteet ovat usein pinnassa. Keskeinen ongelma, johon Seppä haki työterveyspsykologin tukea, oli juuri näiden asiakkaiden tunteiden siirtyminen omaan itseen.
– Kun tapaa pienessä neuvotteluhuoneessa ahdistuneen ja masentuneen ihmisen, jolle on tapahtunut karmeita asioita, alkaa helposti elää hänen tunteitaan ja
kokemuksiaan. Siihen tärkein psykologiystävältä saamani neuvo on, että asiakkaan tunteet eivät ole minun
tunteitani. Vääränlainen eläytyminen on epäammatillista, Seppä pohtii.
– Nuorena asianajajana ehkä myös yritin turhaan
ottaa kaiken vastaan ajatuksella, että kyllä minä kestän
ja olen vahva. Yksi vanhempi kollega onneksi muistutti,
että oman mielenterveyden suojelemiseksi on ihan
oikein rajata keskustelua. Asianajaja ei ole terapeutti.
Jos alkaa terapoida, oikea työ kärsii.

Syyttäjätkin kuormittuvat

Valtakunnansyyttäjäviraston toiminnan tukiyksikön
johtava asiantuntija Henrika Räsänen sanoo, että laitos ottaa kuormittavien juttujen käsittelyn vakavasti.
Henkisen kuormittavuuden asiat on integroitu osaksi
yleisen työkyvyn ylläpitoa.
– Kaikki syyttäjät käsittelevät rikosvastuuseen kuuluvia asioita, mikä on jo itsessään kuormittavaa. Tietyt
rikosvastuun alueet, kuten järjestäytyneeseen rikollisuuteen sekä naisiin ja lapsiin kohdistuvat jutut, voivat
olla erityisen kuormittavia, Räsänen sanoo.
– Lisäksi työmme on määrällisesti kuormittavaa,
koska laitoksella on kovat tulospaineet ja rajalliset
resurssit. Syyttäjät ovat työaikalainsäädännön ulkopuolella, mikä edellyttää kykyä itsensä johtamiseen
mutta korostaa myös esimiehen ammattitaitoa ja herkkyyttä työkuormaa jaettaessa. Työajattomuudesta huolimatta virkamiehemme ovat yhtä lailla työsuojelun
piirissä.

1970
1970-LUVULLA

pidettiin poliisissa
ensimmäiset työn
antajan järjestämät
debriifaustilaisuudet.

Tunnista ongelmat ajoissa

Syyttäjälaitoksella on oma työkykyjohtamisen toimintamallinsa, johon sisältyvät muun muassa varhaisen
tuen malli ja siinä kuvatut auttamisen keinot, esimiesvartti-keskustelut sekä tarvittaessa mahdollisuus verkostoneuvotteluihin työterveyshuollon kanssa.
Räsänen korostaa, että perusasioiden pitää olla kunnossa. Esimerkiksi sairauspoissaolojen seuranta auttaa
tunnistamaan aikaisessa vaiheessa ne työntekijät, joilla
on korostunut työkykyriski. Myös toimiva keskusteluyhteys työterveyshuollon kanssa kuuluu perusasioihin.
Esimieheltä edellytetään taitoa havaita muutokset ja
heikotkin signaalit oman johdettavansa toiminnassa.
– Jos työntekijä kokee, että omat voimat eivät riitä,
tarjolla on monenlaisia keinoja: työn organisointia sekä
työterveyshuollon tarjoamaa työnohjausta ja työterveyspsykologin tukea. Tuki voi myös liittyä osaamisen

Työnohjaus ei
ole terapiaa
Suomen työnohjaajien liiton määritelmän
mukaan työnohjaus on ”oman työn tutkimista, arviointia ja kehittämistä koulutetun
työnohjaajan avulla”. Keskeisenä menetelmänä työnohjauksessa on keskustelu, jossa
jäsennetään ja tulkitaan työhön, työyhteisöön ja omaan työrooliin liittyviä kysymyksiä, kokemuksia ja tunteita. Työnohjaus ei
kuitenkaan ole terapiaa, vaikka sillä voi olla
terapeuttisia vaikutuksia.
Työnohjausta käytettiin jo 1950-luvulla
kirkon ja terveydenhoidon ammateissa,
joissa kohdattiin paljon inhimillistä kärsimystä. Nykyisin työyhteisöä kehittävä ja
työkykyä ylläpitävä menetelmä on levinnyt
kaikille toimialoille.
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Tuen hakuun
matalalla kynnyksellä

Asianajaja ei ole
terapeutti. Jos
alkaa terapoida
asiakasta, oikea
työ kärsii.
kehittämiseen. Tie löytyy kyllä yhteisen keskustelun
avulla, Räsänen sanoo.
– Keskeistä on kuitenkin tarjota myös esimiehille
työkaluja, joilla he pystyvät tukemaan työntekijöitään
arjen keskellä ja joilla he pystyvät ajoissa tunnistamaan
mahdolliset ongelmat. Isoissa ja rankoissa jutuissa
pystymme keventämään työntekijän kuormitusta parisyyttäjä-resursoinnilla ja myös syyttäjäryhmällä niin,
että vastuu ja kuormittavuus eivät lankea vain yksittäisen syyttäjän harteille. Näin meneteltiin esimerkiksi
Aarnio-jutussa.
Todella rankkojen juttujen yhteydessä voidaan
järjestää myös ammattilaisten vetämiä debriefingtilaisuuksia, mikä on yksi työkalu laitoksen työterveyshuollon sopimuksessa.
– Osassa virastoja on käytössä säännölliset työterveyspsykologin vetämät tilaisuudet, joissa voidaan
käydä läpi työhön ja myös työyhteisöön liittyviä asioita
ammattilaisen tuella, Räsänen kertoo. •
22
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PSYKOLOGI Jaakko Kauppila Poliisiammattikorkea
koulusta kertoo, että poliiseilla on jo pitkään ollut omia
epävirallisia käytäntöjä purkaa työssään eteen tulleita
kovia asioita. Tätä voidaan tehdä vaikkapa partion kesken
kahvikupin ääressä.
Ensimmäiset työnantajan järjestämät debriifaustilai
suudet pidettiin joskus 1970luvulla, mutta vasta kuluvan
vuosikymmenen alussa annettiin yleinen määräys kriittis
ten tilanteiden jälkitoimista.
Nyt jokaisella poliisilaitoksella tulisi olla purkukeskuste
lujen vetäjiksi koulutettuja työntekijöitä ja esimiehiä.
– Jos työssä tapahtuu jotain poikkeuksellista, se käsi
tellään vuoron aikana omalla porukalla. Tämä on työhön
kuuluva normaali rutiini, johon kaikki osallistuvat ja jossa
käydään tapahtunut läpi. Kukaan ei poistu, ennen kuin asia
on käsitelty. Näin stressikuormaa ei tarvitse viedä kotiin,
Kauppila kuvaa.
– Tapahtumaa ei lähdetä purkamaan tunne edellä, sillä
kokemusten ja faktojen läpikäynnin jälkeen kukin voi itse
valita oman tapansa käsitellä näitä asioita – myös omien
tunteiden kautta.
Terveystalon johtava psykologi Tuija Turunen kannustaa
raskaisiin työtilanteisiin joutuvia henkilöitä hankkimaan
asiantuntijan apua jo varhaisessa vaiheessa.
– Ulkopuolisen asiantuntijan apuun kannattaa
turvautua riittävän aikaisin ja matalalla kynnyksellä. Häntä
ei tarvitse säästellä niin kuin läheistä usein suojelemme, ja
hän auttaa neutraalisti jäsentämään tilannetta jo muutaman
tapaamisen aikana. Elämän nurjan puolen kanssa työskente
lyn aiheuttaman kuormittumisen kanssa ei pidä yrittää yksin
sinnitellä, sillä siihen on olemassa hirveän hyviä hoitokei
noja, Turunen muistuttaa.
Tarvittaessa poliisissakin mukaan kutsutaan työterveys,
ja tarjolla on myös valtakunnallisia työpajoja.
– Työntekijöitä kutsutaan työpajoihin esimiehen suosi
tuksesta. Niihin voi hakea myös itse, jos on kokenut todella
järkyttäviä asioita tai jos tutkii esimerkiksi lapsipornoon
tai lapsiin kohdistuvaan seksuaaliseen väkivaltaan liittyviä
tapauksia. Nämä tilaisuudet on hyvin resursoitu, ja niistä
on saatu erittäin myönteistä palautetta, Kauppila sanoo,
– Rankkojen asioiden käsittely on nimenomaan työyhtei
sön asia ja yksi johtamisen elementti. Tavoitteena on, että
työminään kohdistuvat asiat eivät heijastuisi yksityisminän
puolelle – vaikka tietenkään täydellinen eriyttäminen ei ole
aina mahdollista. Ihmisten oma elämäntilanne, kuten avio
ero tai omat pienet lapset, saattavat tehdä jotkin työtehtä
vät vaikeiksi, Kauppila sanoo.
– Itse sain välttää lasten seksuaaliseen hyväksikäyttöön
liittyviä juttuja, kun omat lapseni olivat pieniä. Myöhem
min olen paljonkin haastatellut uhreina olleita lapsia ja
saanut siihen työnohjauksen tukea.

Twitter, muu sosiaalinen
media ja brändääminen

T

viittaus on yleistynyt viestintä- ja keskustelualustana. Myös julkisen vallan
organisaatioilla alkaa olla Twitter-tilejä. Tämä on sinänsä ymmärrettävää.
Julkisen vallan on seurattava aikaansa.
Kaikissa tilanteissa somen lisääntyvä käyttö ei kuitenkaan suju ongelmitta.
Syyskuussa 2018 ylimmät tuomioistuimet avasivat Twitter-tilinsä. Alku ei ehkä ollut sellainen kuin oli
odotettu. KHO:n tilille ehätti ensimmäisenä eräs talon
asiakas omaperäisellä tölväisyllään. KKO:n tilille taas
ilmaantui ratkaisuja aikaisemmin blogeissaan kriittisestikin arvioinut professori Jyrki Virolainen. Kommentointiin Virolaisella on toki tietopohjaa pitkän tuomarinja tutkijankokemuksensa kautta.
Virolainen on Suomen ahkerimpia ja taitavimpia blogisteja; nyttemmin hän on siirtänyt painopistettä Twitteriin. Virolainen osaa kirjoittaa viihdyttävästi käsitellessään muuta kuin substanssijuridiikkaa.
Hänen mielipiteitään on tuomioistuimissa toisinaan
vieroksuttu asenteellisuuden tai tulkintaerimielisyyksien vuoksi. KKO:n Twitteriin kirjoittaessaan Virolainen
saa kuitenkin herkästi emeritusprofessorina vähintään
epävirallisen kommentaattorin aseman, mikä ei luultavasti ole ollut tarkoitus.
Moni yliopistolainenkin näkyy innostuneen tviittailusta ja kollegojensa viestien kommentoinnista. Duelleja on ollut mieluisaa seurata, kunnes on ilmennyt,
että kyseessä ei olekaan aina leikkisä sanailu vaan kovasanainen mittelöinti. Somessa ajatus lähtee liian helposti laukalle.
Kaksi valtiosääntöoikeuden professoria tviittasi
helmikuussa käsityksensä perustuslakivaliokunnan
kannanmäärityksestä tiedustelulaeista. Tutkijoilla on
sananvapaus, niin kuin kollegani Päivi Korpisaari
tämän lehden viime numerossa mainitsi. Ongelmana
ei niinkään ollut tviittaus, yksinkertaistettu viestinnän

muoto, vaan se, että tällä tavoin tutkijat omien sanojensakin mukaan jakavat kansanedustajille punaisia
ja keltaisia kortteja. Asiantuntijakuulemisen jälkeen
tulisi eduskunnalle antaa työrauha. Kommentoinnin
aika on myöhemmin.
Oik. yo. Helmi Hieta-aho on käyttänyt sosiaalisen
median ongelmista nuorten kannalta oivallisen puheenvuoron Pykälä ry:n jäsenlehden ”Inter vivos” numerossa 5/2018. Kirjoituksen otsikko on osuva: ”Sosiaalinen media luo ihmisistä epäsosiaalisia”. Hieta-ahon
mukaan sosiaalinen media luo paineita sen muodostamasta kuvasta, jonkinlaisesta utopistisesta maailmasta,
jossa on vain juhlia, kauniita ihmisiä ja täydellisiä asuja,
vaikka tämä kuva ei vastaa todellisuutta.
Kuvailtu ilmiö liittyy brändäämiseen, yhteen
aikamme vitsauksista. Brändin tarkoituksena ei ole
tavoittaa ihmisen sisintä vaan usein peittää siitä niin
paljon kuin mahdollista, jotta ihminen vaikuttaa kiinnostavalta. Tämä hämärtää minäkuvaa, kirjoittaa viisaasti professori Liisa KeltikangasJärvinen.
Ennen sanottiin, että vaatimattomuus
kaunistaa. Nyttemmin opiskelijat joutuvat
rakentamaan cv:tä jo opiskelujensa alkuvaiheesta erottautuakseen muista. Ei mikään
kadehdittava tehtävä.

Somessa ajatus
lähtee liian
helposti laukalle.
HEIKKI HALILA

siviilioikeuden professori, Helsingin yliopisto
heikki.halila@helsinki.fi
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VA I K U T TA M A S SA
Kerromme Lakimiesliiton edunvalvontatyöstä,
joka helposti jää näkymättömiin.

Ruutu 1
ONGELMA TIEDOSSA, LOBBAUS ALKAA.

Uudistuksen tarpeellisuudesta puhuttiin
sekä Lakimiesliitossa että Akavan
piirissä vuosikausia. Asiaa tuotiin esiin
politiikoille sekä yksin että yhdessä
Akavan ja sen muiden jäsenliittojen
kanssa. Lopulta monen tahon kesken
syntyi yhteisymmärrys siitä, että lakia
täytyy päivittää. Lakimiesliitossa asiaa
on valmistellut toimiston työelämätiimi,
valiokunnat ja hallitus.

Lähtö
VANHA LAKI ONTUU

Työaikalaki muuttuu
– takana vuosien työ
Uusi työaikalaki tulee pian voimaan ja tuo työelämään lisää joustoa.
Työaikalain tarkoitus on suojella työntekijää, ja lakia sovelletaan
pääsääntöisesti kaikkiin työ- ja virkasuhteisiin. Lakimiesliitto on
pyrkinyt lain muuttamiseen jo vuosien ajan.
Teksti PI MÄKILÄ

U

usi työaikalaki tulee voimaan 1. tammikuuta
2020. Työelämä on muuttunut viime vuosina niin paljon, että uutta lakia on kaivattu
jo pitkään. Nykyinen työaikalaki on vuodelta
1996, jolloin työelämä oli hyvin erilaista kuin nyt. Monessa
tapauksessa aika ajoi lain ohi, ja viime vuosina lakia on jouduttu tulkitsemaan erilaisissa tilanteissa kuin mihin laki
alun perin tarkoitettiin.
Vanha laki on ollut ongelmallinen varsinkin asiantuntijatyössä. Se lähti siitä, ettei lakia sovelleta kotona
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tehtävään työhön. Nykyisin lähes kaikki kuitenkin tekevät välillä etätyötä.
Juristin työajat ovat usein pitkiä, ja työ koetaan kuormittavaksi. Työajoista ja työaikalain soveltamisesta
kysytään liitosta tasaisin väliajoin. Siksi lain on oltava
ajan tasalla ja tunnistettava nykyajan työelämän
haasteet. •
Jutussa asiantuntijana toimi Lakimiesliiton
työelämäasioiden päällikkö Jaana Meklin.

Lakimiesliitto pyrki
vaikuttamaan lain
säätäjiin ensisijaisesti
Akavan kautta.
Ruutu 2
HALLITUSOHJELMAAN. Lobbaus alkoi
tuottaa tulosta vuoden 2015 eduskun
tavaalien alla, ja Sipilän hallitus kirjasi
työaikalain uudistuksen lopulta halli
tusohjelmaansa myöhemmin samana
vuonna. Työministeri Jari Lindström
asetti lakiuudistusta käsittelevän työ
ryhmän. Työryhmä koostui työmark
kinakeskusjärjestöjen ja yrittäjien
edustuksesta, ja Lakimiesliito vaikutti
työryhmän työhön ensisijaisesti Aka
van kautta. Liitto oli käsitellyt uudis
tamistarpeita ja omia linjauksiaan
erilaisissa seminaareissa, ulostuloissa
ja lehtikirjoituksissa jo kauan ennen
kuin työryhmä asetettiin. Lakimiesliitto
toi esiin omia näkemyksiään sekä
Akavan kautta että omissa nimissään.

LISÄÄ LAKIMIESLIITON LOBBAUSTA.

Tilanne näytti hetken vakavalta, joten
Lakimiesliitto pyrki vaikuttamaan lainsäätä
jiin ensisijaisesti Akavan kautta. Yksittäisen
liiton vaikuttamismahdollisuudet työlainsäädäntö
asioissa eivät yleensä riitä, joten keskus
järjestö Akavan kaltaista isoa toimijaa tarvitaan
usein mukaan. Samaan aikaan Lakimiesliitto
kirjoitti niin erilaisia kannanottoja kuin tiedot
teitakin aiheesta. Kohderyhmänä olivat sekä
lainsäätäjät että liiton jäsenet. Jäsenille
tiedotettiin lainsäädännön etene
misestä ja seuraavista
askeleista.

Ruutu 5
VIHDOIN EDUSKUNNAN KÄSITTELYYN.

Vaikuttamistyö muuttui loppua kohden inten
siivisemmäksi, sillä eduskuntakausi oli päätty
mässä. Kun uusi laki vihdoin päätyi eduskunnan
käsittelyyn, sen yksityiskohtiin oli aiempaa vaikeampi
vaikuttaa. Eduskunta teki esitykseen muutamia pieniä
täsmennyksiä. Lakimiesliitossa pelättiin, että eduskunta
ei ehtisi käsitellä lakiesitystä ennen vaaleja. Viime met
reillä laki kuitenkin tuli ulos. Lakimiesliitto pitää uutta lakia
kohtuullisen hyvänä, vaikka kaikki liiton tavoitteet eivät
toteutuneetkaan sellaisinaan. Tärkeintä on, että uutta
lakia sovelletaan mahdollisimman laajasti ja että
se kattaa kaiken asiantuntijatyön. Miinus
puolelle jäi esimerkiksi se, että työn vuoksi
matkustamista ei edelleenkään lasketa
työaikaan.

Ruutu 3
NÄKEMYKSIÄ KUULTIIN – LAUSUNTOKIERROS. Eduskunnan työryh
män toimeksiantona oli uudistaa työaikalain lisäksi myös vuosilomalaki.
Alkuperäisen suunnitelman mukaan työaikalain uudistuksen oli tarkoi
tus valmistua jo vuonna 2017. Aikataulu oli kuitenkin tiukka, eikä hal
lituksen esitys uudeksi laiksi kelvannut kaikille osapuolille. Valmiste
lun aikana mukana oli sekä hyviä asioita että muutoksia huonompaan.
Pahimmillaan näytti siltä, että asiantuntijatyö olisi jäänyt kokonaan lain
ulkopuolelle ja samalla Lakimiesliiton jäsenet käytännössä ilman työ
aikasuojelua. Valmistelutyö jatkui lausuntokierroksen jälkeen, ja paljon
valmistelua tehtiin virkamiestyönä vahvan poliittisen ohjauksen alai
sena. Esitys kävi myös lainsäädännön arviointineuvoston käsittelyssä.

Maali
Uusi työaikalaki tulee voimaan vuoden
2020 alussa. Laki hyväksyttiin eduskunnassa
viime metreillä ennen kuin eduskunta
jäi vaalitauolle keväällä 2019.
Työpaikat ehtivät valmistautua ja tehdä tar
vittavat muutokset työaikajärjestelmiin ennen
tätä. Myös Lakimiesliitto järjestää jäsenilleen
koulutusta aiheesta ja seuraa uuden lain toimi
vuutta ja tulkintakäytäntöä tarkasti.
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HENKILÖ

TATU LEPPÄNEN:

Pitkäjänteisyyttä
lainvalmisteluun
Korkeimman oikeuden tuleva presidentti jatkaa hyväksi
havaitulla linjalla hyvässä talossa. Tatu Leppäsellä ei ole tarvetta
mullistuksiin. Kansainvälisenä huolena on oikeusvaltiokehitys,
kotimaassa pitkäjänteisen lainvalmistelun puute.
Teksti TARJA VÄSTILÄ | Kuvat ROOPE PERMANTO

M

iehestä on moneksi: oikeusneuvos
Tatu Leppänen on urallaan toiminut laamannina, käräjätuomarina,
hovioikeudenneuvoksena, tutkijana,
lainsäädäntöneuvoksena ja oikeusasiamiehen sihteerinä.
– Minulla on aina ollut hyviä kollegoita ja jo yliopistossa professorit Erkki Havansi ja Juha Lappalainen.
Heiltä kaikilta olen oppinut paljon.
Tähänastisen urakehityksen kruunaa tasavallan
presidentin nimitys korkeimman oikeuden presidentiksi. Ennen sitä Leppänen toimi kolme vuotta oikeusneuvoksena eli KKOn jäsenenä. Hän astuu virkaansa
syyskuun alussa, kun edeltäjä Timo Esko jää eläkkeelle.
– Olen alusta alkaen ollut kiinnostunut erilaisista
asioista, näkökulmista ja paikoista. Lisäksi johtotähtenä on ollut motivaatio, kiteyttää KKOn tuleva presidentti monipuolisen uransa taustat.

Oikeudenmukaisuus veti puoleensa

Hämeenlinnalaispoika haaveili toisenlaisesta urasta:
hän halusi kitaristiksi. Monipuolisuus on värittänyt
myös Leppäsen vaihtoehtoista elämänuraa.
– Sain kitaran 11-vuotiaana. Ensin opiskelin klassista kitaraa musiikkiopistossa, teininä soitin rokkia ja
Hämäläis-osakunnan big bandissa jatsia. Musiikki on

aina ollut ja on edelleen lähellä sydäntä, mutta onneksi
ymmärsin jättää musiikki- ja bänditouhut vain harrastukseksi.
Jo lukiossa juristin ammatti alkoi houkuttaa. Leppänen pääsi oikeustieteelliseen ensi yrittämällä heti
lukion jälkeen.
– Minua kiinnostivat reaaliyhteiskunnassa toimiva
juridinen systeemi ja oikeudenmukaisuuden edistäminen.

Painopiste prosessioikeudessa

Leppäsen nousujohteinen urapolku hakee vertaistaan.
Varsinaisen työuransa lisäksi hän on ollut puheenjohtaja, asiantuntija ja jäsen eri työryhmissä oikeusministeriön hallinnonalalla. Hän on kirjoittanut julkaisuja ja
toiminut luottamustehtävissä.
Aikaa on riittänyt yhdistystoimintaan. Leppänen
on toiminut puheenjohtajana Korkeimpien oikeuksien
tuomarien yhdistyksessä ja Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen hallituksessa.
Tutkimus-, opetus- ja lainvalmistelutyö on painottunut prosessioikeuteen ja etenkin siviiliprosessi-, todistelu- ja ulosotto-oikeuden aloille. Yli kolmasosa KKO:n
julkaisemista ennakkopäätöksistä käsittelee nimenomaan prosessioikeutta, joten siinäkin suhteessa
Leppänen on mies paikallaan.
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Lainvalmistelun osaaja

Leppäsen mukaan lainvalmistelu on Suomessa yleensä
asiantuntevaa, perusteellista ja pitkäjänteistä. Tosin
aikataulupaineet heijastuvat valmisteluprosessiin,
joten lain soveltajat voivat joutua ratkomaan ongelmia myöhemmin.
– Kaipaisin pitkäjänteistä, komiteatyyppistä lainvalmistelua. Aina jää tulkintakysymyksiä, ja siksi meillä
on korkein oikeus. Asemamme on kuitenkin hyvä, pääsemme soveltamaan oikeusministeriössä hyvin valmisteltua lainsäädäntöä.
Vaikka lainvalmistelussa aikajänne on lyhentynyt, tutkittua tietoa on tarjolla. Sitä hyödynnetään KKO:ssakin.
– Toivoisin, että jatkossakin myös arkiset, kotoiset
kysymykset kiinnostaisivat tutkijoita. Kansainvälisellä
ja teoreettisella lähestymisellä on paikkansa, mutta se
jää usein etäiseksi verrattuna juristien arkityöhön.
Oikeusneuvos itse on toiminut pitkään lainvalmistelijana. Hän on muun muassa osallistunut ulosottoja todistelulainsäädännön valmisteluun.

Vuoropuhelua käräjäoikeuskentän kanssa

Vaikka Leppänen on KKO:n historian toiseksi nuorin presidentti, hänen työkokemuksensa lienee ollut
valinnassa ratkaiseva tekijä. Yliopiston ja oikeusministeriön lisäksi hänellä on kokemusta kaikista yleisistä tuomioistuimista.
– Käräjäoikeustausta on vahvuus, se, että tuntee
lainkäytön arkista kenttää ruohonjuuritasolla. Haluan
jatkossakin ylläpitää ja kehittää vuoropuhelua kentän
kanssa. Vastikään oli tapaaminen, jossa keskustelimme
asianajajien ja syyttäjien kanssa, milloin on tarvetta
ennakkoratkaisulle ja mitä muuta kaivattaisiin.
KKO:n keskeisin tehtävä on antaa ennakkopäätöksiä sellaisista kysymyksistä, joihin laki ei tuo selvää
vastausta ja joihin haetaan muutosta. Ennakkopäätöksillä annetaan oikeusohjeita tulevien vastaavanlaisten oikeusriitojen varalle ja pyritään varmistamaan,
että tuomioistuimet eri puolilla maata tulkitsevat lakia
samalla tavalla.
KKO:ssa käsitellään noin sata ennakkotapausta
vuodessa, valituslupahakemuksia on noin 2 000. Asiamäärät ovat muutoksenhakuasteissa laskeneet, mikä
johtunee osaltaan kohonneista oikeudenkäyntimaksuista.
– Lähdepohja ja asiat ovat entistä monimutkaisempia. Ennen riitti toiminta Suomen lain mukaan,
nykyään EU-oikeuskin vaikuttaa. Myös Euroopan
ihmisoikeussopimuksessa turvatut ihmisoikeudet
ovat keskeisiä.

Juristien puolustettava oikeusvaltiota

EU-tasolla Leppäsen mukaan on huolestuttavaa, että
joissain jäsenvaltioissa tuomioistuinten riippumatto28
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Tälle tuolille Tatu Leppänen
istahtaa mielellään,
mutta vasta syyskuun
alussa. Tällöin hänestä
tulee korkeimman
oikeuden presidentti.

Tatu Leppäsen vinkki
juristin polulle
KATSELE nuorena juristin työtä avoimin
mielin ja monipuolisesti. Urautua ehtii
myöhemminkin.

muutta on uhattu. Tätä on myös EU-tuomioistuin vastustanut ja painottanut, että oikeuslaitoksen riippumattomuus ei saisi koskaan vaarantua.
– Jokaisen juristin tehtävä on puolustaa oikeusvaltiota kaikkialla. Elämme valitettavasti sellaisia aikoja,
etteivät itsestäänselvyydetkään ole enää itsestään selviä.
Suomen vahvuutena ovat taitavat, ahkerat, osaavat
ja eettiset tuomarit sekä muu oikeudellinen henkilökunta. Oikeudenkäynnitkin ovat asianmukaisia ja saavutettavissa, vaikka kohonneet oikeudenkäyntikulut
ovatkin ongelma.
– Vaihtoehtoisia riidanratkaisuja ei tule kehittää
siksi, että oikeuden käyminen olisi retuperällä. Ne eivät
korvaa oikeudenkäyntiä tuomioistuimessa, Leppänen
korostaa.
Oikeusneuvos pitää hyvänä merkittävää uudistusta,
vuonna 2020 aloittavaa Tuomioistuinvirastoa. Suurin
osa oikeusministeriössä hoidettavista hallintotehtävistä siirtyy uuden katon alle. Hyvä niin, sillä Suomi
tulee jälkijunassa: vastaava virasto on jo muissa pohjoismaissa.
– Käytännön odotukset ovat suuret, toivottavasti
resursseja saadaan riittävästi. Virasto huolehtii muun
muassa tuomioistuinlaitoksen toimintaedellytyksistä.
Tuomioistuimia palvelevan hallinnon pitäisi jatkossa
tehostua.
Keskusvirasto lujittaa myös tuomioistuinten riippumattomuutta.

Tiivistystä käsittelyaikoihin

Korkein oikeus on toiminut yli 80 vuotta samassa
talossa Kauppatorin laidalla, Presidentinlinnan naapurissa. Perinteet ulottuvat kauas, senaatin oikeusosastoon: 200-vuotisjuhlia vietettiin jo kymmenen vuotta
sitten.
– Talo toimintoineen ja henkilökuntineen on hyvässä
kunnossa. On kiitollista jatkaa hyvää arkista työtä
tutussa talossa tuttujen ihmisten kanssa.
Leppänen toteaa aloittavansa uudessa pestissään
odottavin ja innostunein mielin. Hän on suorittanut
tutkinnon myös johtamisessa, mitä taitoa on tarvittu
käräjäoikeuden laamannina ja tarvitaan presidenttinäkin. Hänen mukaansa asiantuntijoiden johtamista
oppii parahiten myös tekemällä.
Mitä tulee KKO:n toimintaan, Leppänen toivoisi, että
käsittelyaikoja voisi tiivistää. Siihen auttanee työskentely entistä enemmän digitaalisesti.
– Asioiden sähköinen käsittely on jo pitkällä, vaikka
Aipaa joutuu vielä odottamaan. Tietojärjestelmäuudistukset tuntuvat aina olevan vaikeita.

Toivoisin, että jatkossakin
myös arkiset, kotoiset
kysymykset kiinnostaisivat
tutkijoita.

Tatu Leppänen, 50
OTK 1990, OTL 1992,
OTT 1998, Helsingin yli
opisto; varatuomari 1994;
Johtamisen erikoisammatti
tutkinto 2013
KKO:nn presidentti
1.9.2019–, oikeusneuvos
2016–19
Hyvinkään käräjäoikeuden
laamanni 2014–16
Vantaan käräjäoikeuden
käräjätuomari 2010–14,
ma. käräjätuomari 2007–08
Helsingin hovioikeuden
ma. hovioikeudenneuvos
2010
OM:n lainvalmistelu
osaston lainsäädäntöneuvos
2008–09, ma. lainsäädäntö
neuvos 2001–06, ma. eri
tyisasiantuntija 2000–01
Helsingin yliopiston
oikeustieteellisen tiede
kunnan prosessioikeuden
dosentti 2002–, prosessi
oikeuden assistentti
1997–02, vs. assistentti ja
apurahatutkija 1991–97
Eduskunnan oikeusasia
miehen kansliassa 1996–99;
KKO:n ma. esittelijä
1995–96; Helsingin käräjä
oikeuden notaari 1993–94

yleisöön päin. Presidentti on yhtä kuin KKO:n kasvot
ja edustaa myös tuomioistuimia.
– Siinähän se menee. En ole mikään linssilude,
mutta julkisuus ei ole epämieluisaa.
Leppäsen voi nähdä julkisuudessa myös epävirallisesti: esiintymässä pienimuotoisissa tilaisuuksissa
cover-bändinsä kanssa. Yhtye soittaa rokkia ja poppia
70-luvulta tähän päivään.
– Olen rokkisukupolvea, mutta jatkossa taidan esiintyä rajatummalle yleisölle. Kiertueelle on turha houkutella, kitaristi hymähtää.
Jos Leppänen ei tapaile sointuja, hän kuntoilee eri
tavoin. Talvella sulkapallo saa kyytiä, kesällä maantiepyöräily vie miehen mukanaan.
– Pyöräilen herrasmiesmäisen rauhallisesti. Liikkumalla jaksan paremmin tulevassakin tehtävässä. •

Poppia ja pyöräilyä

Uutta tulevalle presidentille on julkisuus: jatkossa pitää
näkyä ulospäin enemmän kuin ennen, jopa suureen
LAKIMIESUUTISET 3/2019
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L

apin yliopistosta valmistunut
oikeustieteen maisteri Heidi
Härkönen työstää parhaillaan
väitöskirjaa muotiluomusten
tekijänoikeuksista. Hän tutkii,
miksi tekijänoikeus kohtelee muodin kaltaista käyttötaidetta eri tavalla kuin puhdasta taidetta.
– Minusta tuli tutkija sattumalta. Työskentelin opintojen loppuvaiheessa asianajotoimistossa enkä ollut ajatellut tutkijan uraa,
Härkönen kertoo.
Lakimiesyhdistyksen myöntämä Oivallisten OTM-tutkielmien palkinto kannusti häntä
kuitenkin tutkijaksi. Kun hän sai myös tutkimusapurahan, hän saattoi jäädä pois yksityissektorin työstään ja valita akateemisen tien.
Tutkijan uraan liittyy vahvoja mielikuvia yksityissektoria heikommista ansioista ja
pätkätyön luonteesta. Kilpailu niukoista tut-

TUTKIJAN URAA
MARKKINOITAVA
Haluatko työn, jossa voit itsenäisesti päättää
aikataulustasi, syventyä itseäsi kiinnostaviin aiheisiin
ja erikoistua oman alasi asiantuntijaksi? Ryhdy
tutkijaksi! Akateemisen tutkijan ura on yksityissektorin
houkutusten rinnalla varteenotettava vaihtoehto
haasteistaan huolimatta.
Teksti OLLI MANNINEN | Kuvitus ISTOCK

Sparraaja
Alansa
asiantuntija
kimusrahoista lisää epävarmuutta, ja voi tuntua helpommalta mennä esimerkiksi asianajotoimistoon töihin.
Härkönen näkee tutkijan urassa kuitenkin
enemmän plussia kuin miinuksia.
– Voin keskittyä tutkimustyössä aiheeseen,
joka on minulle mieluisa ja merkityksellinen.
Saan suunnitella työn sisällön sekä aikataulun itsenäisesti ja työskennellä missä haluan.
Työ on hallittavissa ja ennustettavissa.
Tutkijana voi myös opettaa ja sparrata
opiskelijoita.

Tarvitaan lisää markkinointia

Härkönen kannustaa yliopistoja markkinoimaan aktiivisemmin tutkimusta uravaihtoehtona jo opiskelun aikana.
– Graduvaiheessa voisi olla enemmän
vuorovaikutusta opiskelijoiden ja tutkijoiden välillä. Opiskelijoiden houkutteleminen
jatkokoulutuspäiville vaikkapa opintopisteporkkanalla toisi tutkijan uran lähemmäksi
opiskelijan arkea, Härkönen uskoo.
Lakimiesliiton opiskelija-asiamies VeliMatti Tikkanen on samoilla linjoilla.
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Itsensä johtaja
– Oikeustieteellisten tiedekuntien välistä
markkinointiyhteistyötä kannattaisi lisätä.
Nyt tutkijoiksi hakeutuvat pikemminkin ne,
jotka ovat aktiivisesti kiinnostuneita tutkijan
urasta. Tutkijan työ pitäisi profiloida paremmin osaksi työelämää, Tikkanen sanoo.
– Myös tutkimuksen rahoitukseen olisi
hyvä löytää uusia vaihtoehtoja.

Tutkimus vaatii yrittäjäluonnetta

Tutkijan työ ei sovi joka juristille.
– Itsenäinen tapa työskennellä vaatii itsekuria ja epävarmuuden sietokykyä. Tutkijalta
vaaditaan myös yrittäjän luonnetta ja kykyä
itsensä johtamiseen, Härkönen sanoo.
On hyvä miettiä tarkkaan, mitä haluaa
työltään.
– Jos on luonteeltaan lyhytjännitteinen ja
nauttii vaihtuvista projekteista ja tiimityöstä,
saattaa itsenäinen, pitkäjänteinen puurtaminen oman tutkimusongelman kanssa olla
liian vaativaa, Härkönen sanoo.
Hänen mielestään tutkijan ura on suorastaan luksusta. Tutkijan työssä ei ole turhia
palavereja, ei tuijoteta koko ajan myyntilukuihin eikä lomapäiviäkään tarvitse hyväksyttää esimiehellä. Erityisen palkitsevana
hän pitää tutkimustyön yhteiskunnallista
merkitystä.
– Tarvitsemme sekä juridiikkaa harjoittavia että tutkimustyöhön keskittyviä osaajia.
Se on oikeusvaltion toteutumisen välttämätön edellytys. Tutkijat hyötyvät asianajajien
työn tuloksena syntyvästä oikeuskäytännöstä
ja asianajajat puolestaan tutkijoiden tutkimustuloksista ja oikeustieteellisistä artikkeleista, Härkönen sanoo.

Kilpailu hyvistä tekijöistä on kovaa

Itä-Suomen yliopiston ympäristöoikeuden
professori ja oikeustieteiden laitoksen johtaja Tapio Määttä myöntää, että yliopistoilla
on paljon tehtävää juristien houkuttelemiseksi akateemiselle tutkijan uralle.
– Asianajotoimistot markkinoivat opiskelijoille jo fuksivuosista alkaen uraa yksityisellä sektorilla ja rekrytoivat osaajia varhaisessa vaiheessa. Jatko-opiskelijat kiinnostavat
asianajotoimistojen lisäksi myös ministeriöitä
ja tuomioistuimia. Yliopistojen pitäisi vahvistaa akateemisen uran kiinnostavuutta juristeille nykyistä enemmän, Määttä sanoo.
Hänen mukaansa mielikuva akateemisesta maailmasta työpaikkana on kohtuuttoman huono viimeaikaisten leikkausten valossa.
– Yliopisto on työhyvinvoinnin näkökulmasta työpaikkana suuri mahdollisuus. Työ on
itsenäistä ja sisällöltään monipuolista. Työn ja
muun elämän yhdistäminen on joustavampaa
kuin yksityisellä sektorilla, Määttä vakuuttaa.
Hän haluaa korostaa, ettei vaihtoehto yksityisen ja akateemisen maailman työpaikkojen välillä ole joko tai.
– Voi olla hyvinkin palkitsevaa mennä valmistumisen jälkeen muutamaksi vuodeksi
asianajotoimistoon ja palata sen jälkeen tutkimuksen pariin yliopistolle, Määttä sanoo.
Käytännön työelämä arvostaa tohtorintutkintoja.
– Syvälliselle juridiselle osaamiselle on
kysyntää. Tohtoriväitelleestä kehittyy oman
erikoisalueensa asiantuntija, mikä voi myöhemmin avata ovia myös merkittävän yhteiskunnallisen päättäjän tehtäviin, Määttä
sanoo. •

Väitösten
määrä on nelin
kertaistunut
15 vuodessa
OIKEUSTIETEEN jatkokoulutuksessa on tapahtunut merkittävä
harppaus viimeisen parin vuosikymmenen aikana. Tapio Määtän
ja Itä-Suomen yliopiston tutkijatohtori Mika Sutelan selvityksen
mukaan oikeustieteen tohtorikoulutuksen volyymit ovat kasvaneet selvästi nopeammin
verrattuna muiden alojen tohtorintutkintojen määrään.
Oikeustieteellisen alan väitösten määrä on nelinkertaistunut
15 vuodessa.
Oikeustieteen tohtorintutkintoja tehdään vuosittain noin 30
kappaletta. Huippuvuonna 2015
valmistui peräti 39 tohtorintutkintoa.
Tällä hetkellä neljässä oikeustieteellisessä tiedekunnassa on
noin 130 jatko-opiskelijaa päätoimisessa tutkijan työsuhteessa.
Kirjoilla olevia jatko-opiskelijoita
on lähes 500.

Alipalkatussa pätkätyössä?
Yhteiskunnallisesti arvostettu
LAKIMIESUUTISET 3/2019
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Kyllä opetuslapsi tietää

M

aailmankaikkeuden rasittavimpia
tyyppejä ovat opetuslapset. Opetus
lapsi on ihminen, joka uskoo Mesta
riinsa sokeasti. Koska Mestari osaa
muuttaa veden viiniksi ja kuolleen elä
väksi, häntä ei saa rangaista riehumisesta temppelissä.
Opetuslapsi ei edes usko, että Mestari on riehunut temp
pelissä, vaikka se olisi kuvattu videolle. Opetuslapsi vaa
tii koko ajan enemmän todisteita, mutta lopulta mikään
näyttö ei riitä.
Opetuslapsi ripustautuu arvokkaaseen periaattee
seen, syyttömyysolettamaan. Hänelle syyttömyysolet
tama tosin tarkoittaa sitä, ettei Mestarista saa kertoa
edes dokumentoituja faktoja, jos ne saattavat tämän
kielteiseen valoon. Mestarin tekemisistä ei myöskään
saa aloittaa tutkintaa, koska opetuslapsi tietää ilman
tutkintaakin, ettei Mestari ole syyllistynyt mihinkään.
Vaikuttajaihmiset ympäröivät itsensä opetuslapsilla,
myös Suomessa. Tämän tietää jokainen vallankäyttä
jien touhuja setvinyt toimittaja. Yritäpä kertoa eliitin
jäsenestä jotain ikävää, niin saat saman tien opetus
lapset niskaasi. Eräs kollega kiteyttikin, että jos tutkiva
toimittaja haluaa selvitä ilman paskamyrskyä, kriittiset
tutkimukset kannattaa kohdistaa köyhiin ja sairaisiin.
Otetaanpa pari opetuslapsiesimerkkiä, varmuuden
vuoksi ulkomailta.
Tuore dokumentti Leaving Neverland paljastaa jär
kyttäviä asioita vuosikymmen sitten kuolleen mega
tähden Michael Jacksonin suhteesta kahteen lapseen.
Hän otti pojat asumaan luokseen kotiinsa Neverlandiin,
kun he olivat 7 ja 10vuotiaita. Dokumentissa pojat ker
tovat, kuinka heidän idolinsa alkoi käyttää heitä järjes
telmällisesti hyväkseen. Kaikki tapahtui poikien äitien
silmien alla, sillä myös he olivat täysin sokaistuneita
maailmantähden huomiosta.
Helsingin Sanomat pyysi kolmea Jacksonfania kat
somaan dokumentin ennen kuin Yle esitti sen maalis
kuussa. Ja kyllä, faneilla oli vankka usko Jacksonin syyt
tömyyteen, eikä dokumentti sitä muuksi muuttanut.
Heidän mielestään dokumentissa ei esitetty mitään
todisteita Jacksonin syyllisyydestä.
”Jos ei tiedä yhtään taustoista, eikä ole ottanut
asioista itse selvää, niin elokuva voi tuntua vakuutta
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valta. Varmaankin se saa helposti ajattelemaan, että
Michael Jackson on syyllinen”, yksi heistä sanoi. He
korostivat, että Jackson on oikeudessa todettu syyttö
mäksi.
Jacksonin opetuslapsia on maailmanlaajuisesti
järkyttänyt se, että dokumentti on leimannut tähden
lasten hyväksikäyttäjäksi. Toisaalta he eivät lainkaan
arkaile leimata hyväksikäytöstä kertoneita poikia – nyt
jo aikuisia miehiä – valehtelijoiksi, joita motivoi raha
ja katkeruus.
Opetuslasten mielestä poikien kertomusta ei mil
lään tavalla tue esimerkiksi se omituisuus, että Jackson
halusi nukkua samassa sängyssä lasten kanssa. Ope
tuslapsi kyllä tietää, mitä siellä sängyssä tapahtui tai
ei tapahtunut. Hän on ottanut asioista selvää.
Toinen esimerkki uskollisten opetuslasten ympä
röimästä hahmosta on Wikileaksin perustaja ja lähe
tystötonttu Julian Assange. Hänen opetuslapsillaan on
varma tieto, ettei Assange ole Ruotsissa raiskannut tai
käyttänyt seksuaalisesti hyväkseen ketään, toisin kuin
kaksi naista väittää. Miten he tämän tietävät ilman esi
tutkintaa, on jäänyt hämäräksi.
Opetuslapset eivät ole pelkästään rasittavia. He ovat
pelottavia, koska he nostavat Mestarinsa lain
yläpuolelle. Juuri opetuslapset pitävät tämän
maailman diktaattorit vallassa ja heittelevät
tukkeja tielle, kun eliittiä yritetään saada vas
tuuseen tekemisistään.

Opetuslapset
ovat pelottavia,
koska he
nostavat
Mestarinsa
lain yläpuolelle.
SUSANNA REINBOTH

oikeustoimittaja, Helsingin Sanomat
susanna.reinboth@hs.fi

Palstalla
esitellään
Lakimiesliiton mo
ninaisia
jäsenyhd
istyksiä
yhdistys
kerrallaa
n.

Sotilaslakimiehistä
puolet on naisia
Sotilaslakimiehet ry on oikea yhdistys sinulle, joka olet
kiinnostunut sotilaallisen maanpuolustuksen oikeudellisista
asioista kotimaassa ja myös kansainvälisesti.
Teksti DIANA TÖRNROOS | Kuvitus ISTOCK

Miten
toimintaan
pääsee mukaan?

Kenelle yhdistys
on tarkoitettu?
Yhdistyksemme on tarkoitettu erityisesti puolustushallinnon tehtävissä
työskenteleville lakimiehille – virassa
oleville tai esimerkiksi reserviläisinä
sotilaallisissa kriisinhallintatehtävissä
palvelleille. Pääasiassa jäsenemme
ovat viranomaisia Puolustusvoimista,
puolustusministeriöstä ja Rajavartiolaitoksen esikunnasta.
Pyrimme kyllä laajentamaan
jäsenkuntaamme: uusien sääntöjemme mukaan jäseniä voivat olla he,
joilla on OTM- tai muu ylempi oikeustieteellinen tutkinto, jotka hyväksyvät
yhdistyksen tarkoituksen sekä säännöt ja jotka ovat kiinnostuneita sotilaallisen maanpuolustuksen oikeudellisista kysymyksistä.

Mitä Sotilas
lakimiehiin
kuuluminen
antaa jäsenelle?
Yhdistyksemme jäsenet saavat
yleistä tietoa ajankohtaisista aiheista
puolustushallinnon oikeudellisella toimialalla. Moni keskittyy arjessa tiukasti
omiin tehtäviinsä, ja täällä saa asioista
laajemman käsityksen. Käsittelemme
paitsi kansallista myös kansainvälistä
kehitystä. Esimerkiksi esitykset kriisinhallintaoperaatioista antavat monelle
uutta tietoa. Eri operaatioissa lakimiehen tehtävät voivat olla hyvinkin erilaisia. Ja onhan meillä myös sosiaalinen
aspekti, kuten vuosikokousten yhteydessä vietettävät vuosijuhlat.

Millaista
toiminta on?
Pääasiassa meillä on esityksiä
ajankohtaisista, sotilaalliseen
maanpuolustukseen liittyvistä
aiheista laajalla skaalalla. Esimerkiksi erilaisissa operaatioissa palvelleiden sotilaslakimiesten kertomukset ovat kiinnostavia. Jonkin
verran esillä on muitakin oikeudellisia aiheita, kuten lainsäädännön
muutoksia.
Pidämme myös yhteyttä Viron
sisaryhdistykseen, ja jäsenistöllä
on mahdollisuus osallistua kahden
vuoden välein pidettäviin Pohjoismaisiin sotilaslakimiespäiviin. Pohjoismaisella yhteistyöllä on pitkät
juuret. Toiminta on ajan saatossa
edennyt vapaamuotoisesta työvoittoisempaan suuntaan.

Helpointa on varmaankin ilmoittaa
halukkuutensa yhdistyksen sihteeri
Teemu Aholalle. Häneen saa yhteyden Puolustusvoimien keskuksen
kautta ja sähköpostitse.

Terveiset
jäsenyydestä
kiinnostuneelle
Jos palvelet tai olet palvellut vaikkapa Puolustusvoimien virassa tai
kriisinhallintatehtävissä lakimiehenä – tai puolustushallinnon oikeudelliset aiheet kiinnostavat muuten
– kannattaa tulla mukaan! Sotilaslakimiehet on hyvinkin antoisa tapa
kuulla, mitä ajankohtaista puolustushallinnon parissa tapahtuu.
Ja on hyvä huomata, että noin
puolet jäsenkunnastamme on naisia. Vaikka monet naisista ovat suorittaneet asepalveluksen, puolustushallinnon lakimiesvirka ei suinkaan
edellytä asepalveluksen suorittamista tai sitä, että olisi palvellut jossain sotilasvirassa.

Kysymyksiin vastasi Sotilaslakimiehet ry:n puheenjohtaja Jouko Lehti.
Sotilaslakimiehet ry
• Perustettu vuonna 1957
• Jäseniä runsaat 100
• Jäsenmaksu 20 euroa vuodessa
• Yhteys: jouko.lehti@mil.fi ja
teemu.ahola@mil.fi
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Urapalvelut

Lakimiesliiton urapalveluiden
avulla kehität osaamistasi ja
verkostoidut kollegoidesi kanssa.

Tiedot syksyn ur
akoulutuksista
löydät Lakimiesl
iiton nettisivuilta
elokuun aikana
.
LAKIMIESREKRYTOINTI

Ilmoittautuminen:

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

Uusi ura LakimiesRekrytoinnista
Lakimiesliiton maksuttoman
rekrytointipalvelun kautta löydät
alan asiantuntijoita niin yksityisen
kuin julkisen sektorin tehtäviin.
Maksuton palvelu sopii yhtä lailla
oikeustieteen konkareille kuin vas
taalkajille ja myös opiskelijoille.
Välitämme vuosittain yli 500 työ
paikkaa.
Työnhakija
Löydät Avoimet työpaikat liiton
jäsenportaalista osoitteesta
https://jasenportaali.lakimiesliitto.fi/. Palvelun käyttäminen
vaatii kirjautumisen omilla tun
nuksillasi jäsenportaaliin.
Työnantaja
Voit ilmoittaa avoimesta työpai
kasta liiton jäsensivujen ”Avoimet
työpaikat” sivustolla. Lähetä työ
paikkailmoituksesi osoitteeseen
lakimiesrekrytointi@lakimiesliitto.fi. Julkaisemme ilmoituksen
1–3 päivän sisällä. Julkaisu on mak
sutonta.
Kaipaatko toimistollesi jatkajaa?
Toimistolle jatkaja palvelu on
tarkoitettu helpottamaan jatkajien
löytämistä asianajo ja lakipalvelu
yrityksille sekä edistämään asian
ajo ja lakipalvelujen saatavuutta
koko Suomessa.
Julkaisemme toimistolle jatkaja
ilmoituksia jäsenportaalissa
https://jasenportaali.lakimiesliitto.fi joko julkisena ilmoituksena
tai anonyymina ilmoituksena.
Lisätietoja
Ota yhteyttä: lakimiesrekrytointi@
lakimiesliitto.fi
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Laadukasta urakoulutusta jo yli 10 vuotta

MENTOROINTI

Lakimiesliiton mentorointiohjelmat
Mentorointi on kahden henkilön välinen luottamuksellinen
ohjausprosessi, jossa kokeneempi kollega eli mentor ja
työiältään nuorempi mentoroitava eli aktor tapaavat
sopiminaan aikoina säännöllisesti vuoden kestävässä
ohjelmassa. Aktor voi tapaamisissa pohtia ja esitellä työ
hönsä ja uraansa liittyviä kysymyksiä, mentorin tehtävänä
on kommentoida, kysellä, haastaa ja kannustaa.
Lakimiesliiton juristimentorointiohjelmassa mentoreina
toimivat kokeneet juristit. Mentoreiden taustat ja työn
kuvat ovat monipuolisia. Aktoriksi ohjelmaan voivat hakea
Lakimiesliiton juristijäsenet.
Opiskelijamentorointiohjelmassa mentorina toimivat
työuransa alkupuolella olevat juristit ja aktoreiksi voivat
hakea liiton opiskelijajäsenet.
Mentoriksi juristille tai oikeustieteen opiskelijalle
Juristimentorointiohjelmaan voivat hakea mentoriksi jo
pidempään työelämässä olleet, kokeneet juristit. Tarkkaa
kokemusvaatimusta ohjelmaan ei ole, mutta tyypillisesti yli
8 vuotta työelämässä toimineet ovat osallistuneet mento
reina juristiohjelmaan ja alle 8 vuotta työelämässä olleet
opiskelijaohjelmaan. Opiskelijamentorointiohjelmassa
mentorina voi toimia valmistunut työelämässä oleva juristi.
Ohjelman parit muodostetaan siten, että kokeneemmilla
juristeilla on myös kokeneemmat mentoroitavat. Esimer
kiksi vastavalmistunut juristi voi toimia mentorina alku
vaiheen opiskelijalle ja 20 vuotta työelämässä ollut mento
roitava saa mentorikseen vielä kokeneemman juristin.
Sekä juristi että opiskelijamentorointiohjelmat ovat
vuoden mittaisia. Vuoden aikana mentorointiohjelmiin
osallistuville järjestetään kolme yhteistapaamista: kickoff,
välitapaaminen ja päätöstilaisuus. Mentoreilta odotetaan

sitoutumista yhteistapaamisten lisäksi tapaamisiin noin kerran
kuukaudessa oman aktorin kanssa. Tyypillinen tapaaminen kes
tää 1,5–2 tuntia. Paritapaamiset voidaan järjestää esimerkiksi
aamiais, lounas tai afterworktapaamisina. Aktoreilta odote
taan sopeutumista mentorin aikataulu ja paikkatoiveisiin.
Mentoriksi voi hakea jatkuvasti Lakimiesliiton nettisivujen
kautta osoitteesta https://www.lakimiesliitto.fi/palvelutja-edut/mentorointi/
Seuraava juristimentorointiohjelma käynnistyy syyskuussa:
• Hakuaika mentoroitavaksi 1.–25.8.19
• Kickoff: 25.9.19
• Puoliväli: 3.3.20
• Päätös: 8.9.20
Seuraava opiskelijamentorointiohjelma käynnistyy lokakuussa:
• Hakuaika mentoroitavaksi 2.–29.9.19
• Kickoff 23.10.19 ja 30.10.19
• Puoliväli 22.4.20 ja 28.4.20
• Päätös 21.10.20 ja 28.10.20
Hakulinkki aktoreille avautuu ennen hakuajan alkamista
Lakimiesliiton nettisivuille https://www.lakimiesliitto.fi/
palvelut-ja-edut/mentorointi/
Ohjelmasta sanottua:
”Mentoroinnin suurin anti oli mielestäni systemaattinen asioiden
pohdinta ensin itse ja sitten toisen henkilön kanssa. Sain mielestäni
hyvin tukea askarruttaviin kysymyksiin, joka taas on lisännyt itsevarmuutta, perspektiiviä ja luottavaisuutta asioiden järjestymiseen.”
Opiskelijaohjelman aktor
”On ollut hienoa päästä pohtimaan aiheita myös omasta näkökulmasta ja huomata, miten saa aktorin miettimään aiheita
laajemminkin ja ymmärtämään uusia vivahteita.”
Juristiohjelman mentor

Tilaisuud
et
maksutt
omia
jäsenille
!

CV-COACH

Työnhaun dokumentit uuteen loistoon CV-coachin avulla
Lakimiesliiton jäsenillä on mahdollisuus saada asiantuntijan
apua oman työhakemuksen ja CV:n tekemiseen. CV-coach
auttaa sinua kertomaan parhaalla mahdollisella tavalla omista
kyvyistä ja osaamisestasi oli kysymys sitten pitkän työuran
tuoman kokemuksen tiivistämisestä, hakemuksesta ensimmäiseen työpaikkaan tai vaikka LinkedIn-profiilin parantamisesta.
Rekrytointialan ammattilaisten hioman CV:n avulla parannat
omia mahdollisuuksiasi työnhaussa huomattavasti.

Lakimiesliitto subventoi palvelua merkittävällä summalla,
niin että palvelun käyttäjälle jää maksettavaksi vain 30 euron
omavastuumaksu.
Ajan CV-coachille voit varata osoitteesta
www.urapalvelut.fi/lakimiesliitto
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Tiedustelulait
muuttavat
oikeuskäytäntöä
Kesäkuun alussa voimaan tulleet siviilitiedusteluun liittyvät
lakimuutokset haastavat lain soveltajat pitämään kiinni
kansalaisten perusoikeuksista. Eurooppalaisessa viitekehyksessä
lakien tulkinta saattaa tuottaa ongelmia.

Teksti JUKKA NORTIO | Kuvitus ISTOCK/JANI SÖDERLUND
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uomalaisviranomaiset ovat jo pitkään
kaivanneet samanlaisia työkaluja ja
toimintatapoja kuin muiden maiden
tiedusteluviranomaisilla on. Uuden
tiedustelulain myötä Suojelupoliisi
muuttuu turvallisuus- ja siviilitiedustelupalveluksi. Yksi asia säilyy kuitenkin sen ytimessä ennallaan.
– Supo tuottaa valtiojohdolle ja viranomaisille kriittistä kansallisen turvallisuuden uhkiin liittyvää tietoa,
jota he eivät muualta saa, Suojelupoliisin päällikkö Antti
Pelttari sanoo.
Tämän tiedon hankintaan Supo on tarvinnut lisää
valtuuksia.

Suomesta, ulkomailta ja verkosta

Pääsyy valtuuksien laventamiselle on turvallisuusympäristön muutos. Tämä on Pelttarin mukaan näkynyt
erityisesti kansainvälisen terrorismin lisääntymisenä.
Suomessa siitä saatiin esimakua Turun puukkoiskun
muodossa. Taustalla vaikuttavat myös kansainvälisen
poliittisen tilanteen kiristyminen ja kasvanut valtiollisen vakoilun uhka.
Tarve uuteen lakiin on korostunut siksi, ettei Suomessa ole ollut tiedustelulainsäädäntöä toisin kuin
muissa Länsi-Euroopan maissa.
– Saamme kansainvälisesti vertailukelpoiset keinot,
joilla voimme hankkia tietoa terrorismista Suomessa,
ulkomailla ja tietoverkoissa.
Suurin Supoa koskeva lain tuoma muutos on rikosepäilystä irrottautuminen – eli se, että enää ei tarvita
rikosepäilyä tutkinnan käynnistämiseen. Toinen merkittävä asia on, että kansallinen turvallisuus on nostettu siviilitiedustelun perusteeksi. Puolustusvoimien
harjoittama sotilastiedustelu on irrotettu omaksi kokonaisuudekseen, sillä sotilastiedustelun kohteilla ei pääsääntöisesti ole samanlaista perusoikeuksien suojaa kuin
siviilitiedustelun kohteilla.

Malleja muuttuvasta Euroopasta

Tiedustelulainsäädäntöä tulee Helsingin yliopiston valtiosääntöoikeuden professori Tuomas Ojasen mukaan
katsoa kolmesta näkökulmasta. Ensin on kotimainen
perustuslaki, sitten tulevat rinnatusten Euroopan ihmisoikeussopimus ja Euroopan unionin oikeus sekä näitä
koskeva Eurooppa-tuomioistuimen oikeuskäytäntö.

– Lainsäädäntöä on pitänyt lähestyä ottamalla huomioon kaikki nämä kolme näkökulmaa. Kaikista vaikein
ulottuvuus on Euroopan unionin oikeus ja Eurooppa-tuomioistuimen oikeuskäytäntö. Asia ei ratkea pelkästään
sillä, että tehdään perustuslain muutos, Ojanen sanoo.
Ojanen oli jäsenenä oikeusministeriön työryhmässä,
joka valmisteli tiedustelulakien säätämiseen liittyneen
perustuslain muutoksen. Tämän lisäksi hän on ollut kuultavana useissa eduskunnan valiokunnissa tiedustelulakipaketin käsittelyn eri vaiheissa.
Kun lainsäädäntöä on kehitetty, mallia on otettu muun
muassa Alankomaista, Sveitsistä ja Ruotsista. Nämä maat
ovat onnistuneet yhdistämään kansallisen turvallisuuden
ja kansalaisten perusoikeuksien kunnioittamisen.
Lainlaadintaa on vaikeuttanut Ojasen mukaan se, että
eurooppalainen oikeuskäytäntö on jatkuvasti kehittynyt
ja kehittyy edelleen. Suomen lainsäädäntöä laadittaessa
otettiin malleja muualta ja huomioitiin muiden läntisten
EU-maiden lainsäädännön ongelmia. Samalla kun Suomessa on tehty uutta lakia, EU-oikeuskehitys on pakottanut muita maita tarkastamaan lainsäädäntöään.
Parhaillaan on sekä Euroopan ihmisoikeustuomioistuimessa että unionin tuomioistuimessa vireillä juttuja,
jotka asettavat tuoreet lait uuteen tarkasteluun.
Pelttarin mukaan Suomi tulee länsieurooppalaisten
verrokkimaiden tasolle, joissa tiedustelulainsäädäntö on
säädetty jo aiemmin, kun terrorismiongelma on levinnyt
niihin. Lainsäädäntömme noudattaa nyt hyvin pitkälle
sitä linjaa, joka on omaksuttu aiemmin muissa LänsiEuroopan maissa.
– Olemme katsoneet hyvin tarkkaan muiden Euroopan neuvostoon kuuluvien maiden lainsäädäntöä. Ruotsin lainsäädäntö on meitä hyvin lähellä. Myös Hollannissa
tarkennettiin vasta lainsäädäntöä teknologianeutraaliksi,
Pelttari sanoo.

Uuden lain myötä Supo
voi hankkia tietoa, jos
se kykenee osoittamaan
Suomen ulkopuolella ja
tietoverkoissa olevan
uhan olemassaolon.
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Teknologianeutraalilla tarkoitetaan tässä
sitä, että tiedustelua voidaan tehdä samoin
perustein tele- ja tietoverkoissa kuin fyysisessä maailmassa.

Omavaraisemmaksi
tiedustelutiedon suhteen

Pelttarin mukaan Suomen lainsäädännön
puutteet on noteerattu, kun maat ovat vaihtaneet tiedustelutietoja.
– Olemme olleet liikaa kansainvälisen tiedonvaihdon varassa.
Tämä on näkynyt konkreettisesti muun
muassa silloin, kun Suomen viranomaisilla
ei ole ollut omia keinoja hankkia ulkomailla
tiedustelutietoa Isisin ja muiden terroristijärjestöjen riveissä taistelleista suomalaisista ja
heidän mahdollisesti aiheuttamastaan turvallisuusuhasta.
– Aiemmin valtuudet on rajattu konkreettiseen Suomen alueella tapahtuneeseen rikokseen ja tunnistettuun rikoksesta epäiltyyn.
38

LAKIMIESUUTISET 3/2019

Tällainen rajaus sopii huonosti uhkien kehitykseen. Nyt tietoa voidaan hankkia, jos kykenemme osoittamaan uhan tosiseikat myös
Suomen ulkopuolelta ja tietoverkoista.
Lain yksityiskohdista Supolle tärkeimpiä on
selkeä uhkaluettelo, jonka perusteella tiedustelua voidaan tehdä, sekä se, että laki sallii tiedustelun ulottamisen nyt myös tietoverkkoihin.
– Tietoverkkoihin liittyvä tiedustelu on
tärkeää paitsi terrorismintorjunnan myös
verkkovakoilun torjunnan osalta, Pelttari
sanoo.
Ulkomailla Suojelupoliisin työntekijät toimivat jatkossa oman organisaationsa alaisuudessa tiedonhankintatehtävissä. Aiemmin
tällainen toiminta ei ole ollut lain mukaan
mahdollista.

Kaikkiaan maltillinen lakipaketti

Mitkä asiat uudessa lainsäädännössä mietityttävät Eurooppa-oikeuteen perehtynyttä
oikeustieteilijää?

6

VUOTTA

Säädäntöurakka kesti
vuodesta 2013 vuoteen 2019,
yhteensä kuusi vuotta.

11
UHAT

Supon verkkotiedustelun
perustelee yksitoista
erilaista uhkaa.

100
RESURSSIT

Supo palkkaa uuden
lainsäädännön myötä
satakunta uutta työntekijää.

– Onko verkkotiedustelu säädetty niin, että
se on riittävän kohdennettua eikä avaa viranomaisille yleistä ja kohdentamatonta pääsyä
tietoverkoissa tapahtuvaan viestintään? Eli
voidaanko niin sanottu massavalvonta estää?
Ojanen kysyy.
Rikosepäilystä irtautuminen tiedustelun
perustana on Ojasen toinen huolenaihe.
– Salliiko Euroopan unionin oikeus ja
EU-tuomioistuimen oikeuskäytäntö niin
pitkälle menevän irtautumisen rikosperusteisuudesta kuin lakipaketissamme
on hyväksytty eli sen, että tiedonhankinta
olisi mahdollista myös tilanteissa, joihin ei
kohdistu konkreettista ja yksilöityä rikosepäilyä?
Epäilyistä huolimatta Ojanen pitää suomalaista lakipakettia maltillisena ja jopa tiu-

Luottamukselliseen viestintään
päästään nyt puuttumaan
keinoilla, joita ei aiemmin
ole ollut mahdollista käyttää.
kempana kuin monissa muissa EU-maissa.
Ruotsiin verrattuna olemme jokseenkin
samalla viivalla. Tähänkin on pieni varauma
– kannattaako olla.
– Ruotsia koskeva valitus on vireillä EIT:n
suuressa jaostossa. Jää nähtäväksi, mikä tulos
sieltä tulee.

Supo tarvitsee uudenlaista
juridista osaamista
SUOJELUPOLIISI tarvitsee uuden
lainsäädännön myötä lisää sekä
teknistä että juridista osaamista.
Valtion organisaationa se ei palkoilla kilpaille.
– Tarvitsemme jatkossa tiedustelulainsäädännön tulkintaan
runsaasti juristeja. Olemme heitä
jo palkanneet näihin tehtäviin ja
jatkamme sopivien henkilöiden
rekrytointeja. Salaiset pakkokeinot tuntevia osaajia tarvitaan
sekä operatiiviseen työhön että
sisäisen laillisuusvalvonnan tehtäviin, sanoo Supon päällikkö Antti
Pelttari.
Uuden lainsäädännön myötä
Supo palkkaa satakunta uutta
työntekijää nykyisen 410:n lisäksi.
Pelttari korostaa, että palkattavilta juristeilta vaaditaan jonkin
verran ajattelutavan muutosta, kun

tutkinnan perustana ei ole enää
rikosepäily vaan kansallisen turvallisuuden uhka.
– Jos on ollut töissä esimerkiksi
KRP:ssä, siellä on ollut samantyyppinen systematiikka, joka liittyy
pakkokeinojen soveltamiseen.
Uusi lainsäädäntö asettaa vaateita myös Supon sisäiselle toiminnalle.
– Järjestelmämme pitää olla
hyvässä kunnossa, kun lähdemme
soveltamaan uutta lainsäädäntöä
käytäntöön. Koulutamme myös
nykyistä päällystöämme uusiin
käytäntöihin.
Millä keinoilla saatte parhaat
osaajat riveihinne?
– Tarjolla on mielenkiintoisia
ja merkityksellisiä tehtäviä, joihin
olemme saaneet aina hyviä työntekijöitä.

Maiden välillä on Euroopassa eroja. Esimerkiksi Ison-Britannian sotilastiedustelulainsäädäntö sai EIT:ltä viime syyskuussa
langettavan päätöksen, ettei se täytä Euroopan ihmisoikeussopimuksen vaatimuksia.
Itäisessä Euroopassa, kuten Unkarissa ja
Venäjällä, tilanne on kansalaisten perusoikeuksien valossa huomattavasti kehnompi.
Laintulkintaa haastaa myös se, että
EU-tuomioistuimen ja Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen välillä on linjauseroja.
– Tiukinta linjaa vedetään Luxemburgin EU-tuomioistuimessa, kun taas ihmisoikeustuomioistuin Strasbourgissa suhtautuu ainakin tällä hetkellä verkkotiedusteluun
suopeammin.

Tarve vahvempaan
viranomaisvalvontaan

Supo oli tiiviisti mukana sekä lainvalmistelussa että eduskunnan valiokuntien kuulemisissa. Pelttari pitää lain saamaa laajaa parlamentaarista tukea hyvänä ja uskoo, että se
antaa Supon työlle hyvän perustan.
– Supolle tärkeintä on se, että saimme Suomeen modernin lainsäädännön, jolla voimme
torjua kansalliseen turvallisuuteen kohdistuvia uhkia. Meillä on iso vastuu siinä, että
onnistumme hyödyntämään lainsäädännön
tuomia mahdollisuuksia.
Millä tavalla uusi lainsäädäntö kaventaa kansalaisten perusoikeuksia verrattuna
aiempaan tilanteeseen?
– Luottamukselliseen viestintään päästään nyt puuttumaan sellaisilla keinoilla,
joita ei aiemmin ole ollut mahdollista käyttää, Pelttari sanoo.
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Samalla kun Supo ja Puolustusvoimat ovat
saaneet lisää toimivaltuuksia, myös niiden
valvontajärjestelmiä on vahvistettu merkit
tävästi.
Tiedustelulakien myötä Suomeen on
perustettu uusi tiedusteluvalvontavaltuu
tetun virka, jossa on aloittanut oikeuskans
lerinviraston kansliapäällikkönä aiemmin
toiminut Kimmo Hakonen. Annetut voima
varat mietityttävät Ojasta.
– Tämä valvonta on resursoitu lilliputiksi
jo heti alussa. Aika pian tarvittaneen lisää
resursseja.
Eduskunnan tiedusteluvalvontavalio
kunta vastaa Supon parlamentaarisesta val
vonnasta. Kolmas valvontataho on Helsin
gin käräjäoikeus, joka hylkää tai hyväksyy
Supon tiedusteluanomukset. Ja neljäs val
voja on sisäministeriö.
– Laki on voimassa, Supolla valtuudet ja
lakia on alettu soveltaa kesäkuun alussa. Käy
tännön toimet näyttävät, miten lupaprosessi
Helsingin käräjäoikeuden suuntaan toimii
käytännössä ja miten valvonta pelaa.
Näiden lisäksi myös sisäministeriö valvoo
osaltaan Supoa.
– Paperitasolla valvontajärjestelmä näyt
tää toimivalta. Toivotaan, että se toimii myös
käytännössä, Ojanen sanoo.
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Tiedusteluvalvontavaltuutetun suorittama
valvonta on resursoitu
lilliputiksi jo heti alussa.
Tulosten arviointi vaikeaa

Ojanen toivoo, että tiedustelulait johtavat nii
hin tuloksiin, joihin laeilla tähdätään. Että
niillä kyetään estämään esimerkiksi suun
niteltuja terroriiskuja. Lakien tosiasiallista
tehokkuutta ja ylipäätään vaikutuksia on
tosin vaikea arvioida, koska turvallisuus
viranomaiset pitävät tietonsa monelta osin
salassa eivätkä myöskään yleensä tarkemmin
kerro, mitä tuloksia on saavutettu.
– Jos tuloksista ei kerrota, on vaikea arvioida
sitä, onko ihmisten perusoikeuksiin puuttumi
nen ollut välttämätöntä, Ojanen muistuttaa.
Hän korostaa, että viranomaisten on kai
kissa yksittäistapauksissa kyettävä osoitta
maan, että tiedon hankkiminen ja siitä seuraa
vat perusoikeuksien rajoitukset ovat tehokkaita
ja välttämättömiä keinoja hankkia tietoja toi
minnasta, joka kyseisessä tilanteessa uhkaa
vakavasti kansallista turvallisuutta. •

Jutun pidempi versio on
julkaistu lakimiesuutiset.
fissä: lue, millä edellytyk
sillä Supo voi käynnistää
tiedonhankinnan tieto
verkoissa.

Tietovuodot
kuuluvat demokratiaan

S

alassa pidettävän asiakirjan luovuttaminen
on virkarikos. Työpaikan ongelmia ei tule
revitellä julkisesti, vaan asiat tulee selvittää
tiedotusvälineiden sijaan lain kirjainta ja
työnantajan protokollaa noudattaen.
Näinhän se yleensä on, mutta tarkastellaanpa lähemmin, mistä tietovuodoissa on kysymys, ja voivatko ne
joissakin tapauksissa osoittautua hyödyllisiksikin.
Julkisuuslain pääsäännön mukaan viranomaisen
hallussa olevat asiakirjat ovat julkisia, jollei muuta ole
säädetty. Julkisuusperiaatteella tavoitellaan avointa ja
hyvää hallintoa, väärinkäytösten ehkäisemistä sekä kansalaisten mahdollisuutta vaikuttaa yhteiskunnalliseen
toimintaan. Avoimuus myös vahvistaa viranomaisten
toiminnan legitimiteettiä.
Julkisuudesta on säädetty poikkeuksia, joilla suojellaan muun muassa viranomaisen kanssa asioivien
tahojen yksityiselämää ja liikesalaisuuksia sekä yhteiskunnan turvallisuuden ja toiminnan kannalta tärkeitä
intressejä. Esitutkinnassa keskeneräisen asian salassapito turvaa rikostutkinnan onnistumista ja syyttömyysolettamaa. Näiden näkökohtien valossa on tärkeää, että virkamies ei paljasta salassa pidettäviä tietoja.
Työntekijän ja virkamiehen ilmaisunvapautta rajoittavat myös työntekijän lojaliteettivelvollisuus ja virkamiehen käyttäytymisvelvollisuus.
Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on ratkaissut
tapauksia, joissa tietovuoto on paljastanut esimerkiksi
rakenteellista korruptiota, rikostutkintaan kohdistunutta ulkopuolista vaikuttamista sekä vanhainkodin
vanhusten huonoa hoitamista.
Se on linjannut, milloin sinällään lainvastaisia tai
työntekijän lojaliteettivelvollisuuden kannalta kyseenalaisia tietovuotoja voidaan pitää oikeutettuina. Ensimmäinen kriteeri on julkaistun tiedon yleinen merkitys.
Yhteiskunnallisesti tärkeä aihe nauttii suurempaa suojaa kuin vain ihmisten uteliaisuuden tyydyttämiseksi
tehty paljastus. Tällaisia aiheita ovat esimerkiksi poliittinen toiminta, kuluttajansuoja, ympäristönsuojelu ja
elinkeinoelämä.

Lisäksi ongelmat on ensisijaisesti pyrittävä ratkaisemaan työpaikan sisäisesti. Julkisuutta voidaan käyttää vain, jos sisäiset keinot eivät auta. Merkitystä on
myös asiakirjan tai tiedon totuudenmukaisuudella sekä
kielenkäytön sävyllä ja työntekijän motiiveilla. Näitä
seikkoja ja varsinkin tiedon yhteiskunnallista merkitystä tulee punnita suhteessa tiedon kohteen kärsimään haittaan.
Virkamies tai työntekijä, joka paljastaa esimiehensä
väärinkäytöksen tai vaikkapa pitkään jatkuneen työsyrjintätapauksen, ottaa ison henkilökohtaisen riskin.
Siksi vuotoihin ei yleensä ryhdytä kevyin perustein.
Kun asiaa tulkitaan Suomea sitovan Euroopan
ihmisoikeussopimuksen valossa, lainvastaiselta vaikuttava tietovuoto saattaa joskus merkitä oikeutettua
sananvapauden käyttämistä ja edistää epäkohtien paljastamista.
Niissäkin tapauksissa, joissa vuotoa ei pidetä oikeutettuna, on varottava liian ankaria seuraamuksia.
Ihmisoikeustuomioistuin on ratkaisukäytännössään pannut painoa myös sille, onko seuraamuksen ankaruudella pelotevaikutusta
myöhempään epäkohtien paljastamiseen.

Tietovuoto
on paljastanut
esimerkiksi
rakenteellista
korruptiota.

PÄIVI KORPISAARI

viesintäoikeuden professori,
Helsingin yliopisto
paivi.korpisaari@helsinki.fi
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A R K I PÄ I VÄ
Tutustumme juristien arkeen
ja erilaisiin työpaikkoihin.

LAKIEN
YTIMESSÄ
SALISSA JA
KUPPILASSA
Työpäivät eduskunnassa
ovat täynnä sitkeyttä,
tiivistä kanssakäymistä,
nopeita tilanteita ja
keskittynyttä vaikuttamista.
Teksti VESA VAINIO | Kuvat VESA TYNI

V

aatii vähän aikaa opiskelua, jotta pääsee
sisälle. Näin toteaa Pihla Keto-Huovinen
reilun viikon eduskuntatalon uumenissa
olon jälkeen. Liikuntatilat, oma työhuone,
täysistuntosali ja monta muuta kolkkaa on tullut jo kerroksissa vastaan, mutta tutuiksi niitä ei voi vielä sanoa.
Ulos ja kotiin hän on silti jokaisen työpäivän jälkeen
löytänyt.
Oikeustieteen kandidaatti, varatuomari Keto-Huovinen elää nyt todeksi yhtä unelmaansa. Hän oli näet
jo opiskeluaikanaan kertonut kavereilleen, että haluaa
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Pihla Keto-Huovisen
askeleet alkavat kaikua
eduskunnan avarilla käytävillä yhä tottuneemmassa
rytmissä, ja suunnistaminen
eri paikkoihin sujuu ilman
kompassia.

jonakin päivänä politiikkaan. Huhtikuussa hän tuli
44-vuotiaana valituksi kokoomuksen kansanedustajaksi Uudenmaan vaalipiiristä.
– Mummoni sanoi minulle aikanaan, että ei pidä
valittaa, ellei yritä vaikuttaa. Nyt olen toteuttamassa
hänen oppiaan aitiopaikalla.

Syyttäjästä kuoriutui poliitikko

KÄSILAUKKU
Naisen paras kaveri joka
tilanteessa läpi elämän.
Sisältää vain tärkeitä asioita,
joiden moninaisuudesta ei
voi kuin yllättyä.
PÄIVÄKIRJA
Elämän mittaiselle matkalle mahtuu monia mieleen
painuneita hetkiä. Niitä on
mukava kirjata muistiin ja
muistella matkan varrella.
PUHELIN
On siinä sitten kuinka
kauniit kuoret tahansa, se
tulee saada käsille nopeasti.
Yhdelläkin voisi pärjätä,
useammallakin tulee toimeen.
TEEKUPPI
Ensimmäinen kupillinen
kahvia oli myös viimeinen.
Teen erilaiset aromit maistuvat sen sijaan suussa ja
kehossa oikein maukkailta.

Keto-Huovisesta aistii innostuneen fiiliksen ja miksipäs ei, kun yksi iso tavoite on saavutettu. Hän kuvailee vaalikampanjaa ja läpipääsyä kovan työn voitoksi.
Eräänlaisia voittoja hän on saavuttanut myös aiemmalla urallaan kihlakunnansyyttäjänä Itä-Uudenmaan
syyttäjänvirastossa.
Politiikkaa on kuvattu kompromissien teoksi, joka ei
ole tyypillistä syyttäjän työlle. Syyteharkinnan tehtyään
syyttäjä ajaa syytettä oikeudessa. Näyttö voi kuitenkin myös siellä muuttua ja syytteestä voidaan luopua,
eikä juttuja ajeta vain härkäpäisesti maaliin. Miten hän
uskoo sopeutuvansa poliittiseen työmentaliteettiin?
– Samoille ominaisuuksille, kuten nopealle reagoinnille ja esiintymisvalmiuksille, on molemmissa ammateissa käyttöä. Omaan poliittista silmää, näen asioita
pinnan alla ja tunnen päätösmekanismit – sen, milloin on aika vaikuttaa.
Politiikkaa Keto-Huovinen on tehnyt jo vuosina
2001–04 Helsingin kaupunginvaltuustossa, ja nykyään
hän vaikuttaa toista kauttaan Mäntsälän kunnanvaltuustossa. Näissä luottamustehtävissä sekä aiemmissa
työtehtävissä on syntynyt laajat sidosryhmäverkostot.
– Olen tottunut tekemään yhteistyötä poliisin, tullin, rajavartioston ja tuomioistuinten kanssa. Eduskunnassa yhteistyövalmiuksille on käyttöä yli puoluerajojen.

Vaikuttamista monella foorumilla

Eduskunnan 17 valiokuntaa ovat paikkoja, joihin lakien
valmistelu pitkälti keskittyy. Keto-Huovisen tähtäimessä ovat niiden valiokuntien jäsenyydet, joissa
hänen osaamisensa tulee parhaiten hyödyksi.
– Laki- ja perustuslakivaliokunnat ovat ykkösvaihtoehtoni, niiden lisäksi kiinnostaa hallintovaliokunta.
Tässä työssä on mentävä asiantuntijuus edellä ja priorisointi on tärkeää.
Valiokunnat ovat vaikuttamisen ykköspaikkoja ja
vievät päivittäisestä työstä ison ajan. Täysistunnot ovat
toinen tärkeä, ja erityisesti näkyvä, osa työtä. Oman
puolueen eduskuntaryhmän säännölliset kokoukset sekä muut yhteistyöryhmien tapaamiset täyttäLAKIMIESUUTISET 3/2019
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Pihla Keto-Huovinen
MIKÄ TYÖSSÄ MOTIVOI?

Eduskunnassa säädetään
kaikkia meitä koskevat lait.
On hienoa voida oikeasti
vaikuttaa lakien sisältöön
ja tehdä työtä niiden eteen.
Minulle on pienestä pitäen
opetettu, mitä oikeudenmukaisuus elämässä tarkoittaa. Tuo periaate toimii
ohjenuoranani täällä ja on
ohjannut minua aiemmin,
kun olen valvonut lakien
noudattamista. Mikä on
sen sopivampaa juristille?

MITÄ TYÖ
MERKITSEE MUILLE?

Keskusteluille on eduskunnassa aina aikansa ja
paikkansa. Kansanedustajan työ on tiivistä vuoro
vaikuttamista aamusta iltaan, omia rauhoittumisen
hetkiä unohtamatta.

vät omalta osaltaan kalenteria. Sen lisäksi työpäiviin
sisältyy paljon omaehtoista kanssakäymistä.
– Käymme paljon epävirallisia keskusteluja, joissa
on pyrkimyksenä vaikuttaa ja vakuuttaa muita edustajia omien näkemysten tueksi. Kuppila on näille tapaamisille luontainen paikka.
Jokaisella kansanedustajalla on myös oma työhuone,
jonka käyttö on vaihtelevaa. Keto-Huovinen ei ole ehtinyt vielä sisustaa huonettaan oman oloiseksi, mutta
näkee sille kuitenkin selkeän roolin.
– Oma huone on keskittymisen paikka, sen opin jo
syyttäjänä. Huoneessa voin käydä rauhassa asioita läpi,
samoin posteja ja viestejä.

Avustaja on korvaamaton

Espoossa syntynyt Keto-Huovinen muutti kymmenisen vuotta sitten Mäntsälään, mistä löytyi riittävän iso
tontti harrastaa.
– Olen eläinrakas ja halusin pienenä eläinlääkäriksi
ja kennelin omistajaksi tai opettajaksi. Oikeustieteellinen sytytti kuitenkin lukioaikana, ja pääsin sisään toisella kerralla.
Muusikkomiehen sekä 2- ja 8-vuotiaiden lasten
kanssa perhe on tottunut sopimaan asioista yhdessä,
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Lait ovat perustuslaista
lähtien koko suomalaisen
yhteiskunnan selkäranka
ja säätelevät eri toimintojen toteutumista oikeudenmukaisesti ja yhdenvertaisesti. Oikeusvaltiona Suomi
on sitoutunut huolehtimaan
kansalaisistaan näiden periaatteiden mukaisesti. Työ
eduskunnassa on näin ollen
mitä suurimmassa määrin
elämämme vankan perustuksen rakentamista.
MITEN TYÖ SOPII
JURISTILLE?

Lainsäädäntötyössä on
tarvetta erilaisia koulutusja työtaustoja omaaville
ihmisille, jotka tuovat työhön monipuolista käytännön kokemusta. Juristilla on
lakien säätämiseen luontaisesti vahva osaamispohja,
joka antaa mahdollisuuksia
moneen tehtävään. Niinpä
toimiminen kansanedustajana on juristille yhtä luontaista kuin palvella yrityselämää tai oikeuslaitosta.

ja elämä soljuu pääosin duurissa. Sama sävel on löytynyt eduskunnassa avustaja Tommi Pyykön kanssa.
– Meillä synkkaa mainiosti. Tommi on usein jo ehtinyt hoitaa asian, ennen kuin ehdin edes pyytää. Hän on
minulle korvaamaton apu arjen pyörittämisessä ja tiedon hankinnassa.
Pyykkö tuntee jo talon tavat, sillä hän avusti puolisen vuotta Pertti Salolaista. Häntä Pyykkö kuvailee
politiikan ammattilaiseksi, jolta oppi paljon. Nykyistä
työnantajaansa hän luonnehtii ahkeraksi.
Tyypillinen eduskunnan työpäivä sisältää kohtaamisia useaa eri ammattiryhmää edustavien henkilöiden kanssa. Keto-Huovinen on tottunut vaihteleviin ja
pitkiin työpäiviin, joita on tarjolla myös eduskunnassa.
Aikaa hän jättää tilanteen ja päiväohjelman mukaan
aamusta tai illasta myös perheelle. Kansalaisia hän
aikoo tavata läpi vaalikauden luontaisissa tilanteissa
ja kuunnella heidän ajatuksiaan.
Omille ajatuksillekin on aikansa ja paikkansa.
– Kotimme sijainnin vuoksi ajelen työmatkat omalla
autolla. Se on sopiva hetki kelata ja miettiä asioita, niin
menneitä kuin tulevia. •

Oma huone on
keskittymisen
paikka.

PULMA&RATKAISU

Palsta
kertoo, m
ite
Lakimiesl n
iitto
auttaa jä
seniään.

LIIAN PIENI LOMAPALKKA?
Jäsen sai apua Lakimiesliiton työsuhdeneuvonnasta,
kun odotuksia pienempi lomapalkka herätti ihmetystä.

Jos työntekijän
työaika ja palkka
muuttuvat kesken
lomanmääräytymisvuoden,
vuosilomapalkka
lasketaan
prosenttiperusteisesti.

Pulma: Lakimiesliiton jäsenen mielestä hänen lomapalkkansa vaikutti liian
pieneltä. Hän oli saanut palkkalaskelman vuosiloman ajalta ja ihmetteli, miksi
lomapalkka oli pienempi kuin hänen normaali palkkansa.

Teksti MIA PAJU | Kuvitus ISTOCK

Ratkaisu

J

äsen soitti Lakimiesliiton
työsuhdeneuvontaan kysyäkseen neuvoa epäselvässä
lomapalkka-asiassa. Työsuhdeneuvonnan lakimies
Petteri Kivelä tarttui asiaan ja kyseli
neuvon hakijalta muun muassa sitä,
miten hänen työaikansa ja palkkansa olivat muuttuneet viime
aikoina.
Kysyjä kertoi olleensa osittaisella hoitovapaalla 15. maaliskuuta
saakka ja tehneensä töitä viitenä
päivänä viikossa kuusi tuntia päivässä. Tämän jälkeen, 16. maaliskuuta alkaen, hän oli tehnyt täyttä
työaikaa täydellä palkalla. Vuosilomalle hän oli jäämässä 1. kesäkuuta.

146

Lakimiesliiton työ- ja
virkasuhdesuhdeneuvonta sai huhtikuussa
2019 kaikkiaan 146
yhteydenottoa erilaisissa
työlainsäädäntöön liittyvissä tilanteissa. Näitä
olivat esimerkiksi työsopimuksen laatiminen,
työpaikan vaihdokseen
liittyvät kysymykset, irtisanomisen uhka, perhepoliittiset vapaat ja vuosilomiin liittyvät asiat.

Kivelä kertoi, että jos työntekijän työaika ja vastaavasti palkka
muuttuvat kesken lomanmääräytymisvuoden, työntekijän vuosilomapalkka määräytyy prosenttiperusteisesti. Lomanmääräytymisvuosi
on 1.4.–31.3.
Kivelä selvitti kysyjälle myös
tätä prosenttiperusteisuutta.
Lomapalkan osalta se tarkoittaa,
että lomanmääräytymisvuoden
aikana kertynyt palkka kerrotaan
joko 9 prosentilla tai 11,5 prosentilla. Kumpaa prosenttia käytetään,
määräytyy sen mukaan, onko työntekijän työsuhde jatkunut vähintään vuoden lomakautta (2.5.–30.9.)
edeltävän lomanmääräytymisvuoden loppuun mennessä. Lomanmääräytymisvuoden aikana kertynee-

seen palkkaan ei lasketa hätätyöstä
ja lain tai sopimuksen mukaisesta
ylityöstä maksettavaa korotusta.
Lomapäivän palkka saadaan, kun
loma-ajan palkka jaetaan lomapäivien lukumäärällä.
Lomapalkastaan hämmentynyt
jäsen sai siis apua pulmaansa: työsuhdeneuvonnan lakimies selvitti
hänelle lomapalkan määräytymisperusteet, ja tämän perusteella voitiin yhdessä todeta, että jäsenen
lomapalkka oli maksettu oikein.
Mieltä askarruttavien asioiden
kanssa on turha jäädä yksin. Aina
kannattaa kysyä neuvoa oman liiton
työsuhdeneuvonnasta ja joko hakea
korjausta tilanteeseen tai vähintään rauhoittaa mieltään oikealla
tiedolla. •

Kun tarvitset apua
Kaipaatko neuvoja työelämäkysymyksissä? Haluatko
täydentää osaamistasi tai
parantaa verkostojasi?
Tarvitsetko sparrausta?
Katso, miten liittosi voi auttaa:
www.lakimiesliitto.fi
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Ajokiellot
poliisin
työlistalle
Ajokieltojen määrääminen siirtyi kesäkuussa tuomioistuimilta poliisille.
Muutos lisää poliisin työtaakkaa ja hallinnollista valtaa. Todennäköisesti se
myös pidentää ajokieltojen käsittelyaikoja. Lakia säädettäessä poliisille
ei ollut luvassa lisäresursseja, Rinteen hallituksen päätöksiä ei vielä tiedetä.
Teksti TUOMAS I. LEHTONEN | Kuvitus ISTOCK/JANI SÖDERLUND

R

attijuopumuksesta, törkeästä rattijuopumuksesta, törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta ja vaarallisten
aineiden kuljetusrikoksesta määrättävät ajokiellot siirtyivät 1.6.2019 alkaen
alioikeuksilta poliisille (ajokorttilaki 64 § 1). Muutoksen
myötä kaikista ajokielloista vastaa nyt poliisi.
Aiemmasta poiketen ajokieltopäätökseen voi vaatia oikaisua ja poliisin on käsiteltävä oikaisuvaatimus
kiireellisenä. Oikaisuvaatimus on maksuton, eikä sille
ole asetettu muotovaatimuksia. Oikaisuvaatimukseen
annettuun päätökseen saa hakea muutosta valittamalla
hallinto-oikeuteen.
Oikeusministeriön lainsäädäntöneuvos Janne
Kanervan mukaan ajokorttilain muutoksen tavoitteena
on keventää tuomioistuinten työkuormaa. Samasta
syystä lakia sakon ja rikesakon määräämisestä on muutettu niin, että seuraamuksen rikkomuksista ja vähemmän vakavista rikoksista voi määrätä poliisi tai syyttäjä.
Tällainen rikos on rangaistusasteikkonsa perusteella
esimerkiksi perusmuotoinen rattijuopumusrikos.
– Sipilän hallituksen strategisen ohjelman mukaisesti tuomioistuimille halutaan antaa mahdollisuus
keskittyä omiin ydintehtäviinsä siten, että entistä
useampia selviä ja yksinkertaisia rikosasioita voidaan
käsitellä sakkomenettelyssä, Kanerva sanoo.
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Prosessiin haetaan kevennystä

Lakiuudistus on antanut mahdollisuuden selkeyttää
ja täsmentää ajokieltoihin liittyvää lainsäädäntöä.
Samalla ajokieltomenettely on saatu keskitettyä kokonaisuudessaan poliisille. Muutoksen myötä käsittelyprosessia pystytään digitalisoimaan ja käytänteitä
yksinkertaistamaan.
– Ajokorttilain uudistus keventää myös ajokieltoon
määrättävän henkilön hallinnollista taakkaa. Nyt kuljettajaa voidaan kuulla jo esitutkinnan aikana, kun
hänelle on ilmoitettu, että häntä epäillään ajokieltoon
johtavasta rikoksesta. Ajokieltoon määrätyn ei yleensä
ole tarpeen olla viranomaiseen yhteydessä saman asian
tiimoilta toistamiseen, Kanerva sanoo.
– Ajokiellon määräämisen automatisointi, digitalisointi ja menettelyn yksinkertaistaminen yhdenmukaistavat poliisilaitosten menettelytapoja ja rikoksista
annettujen ajokieltojen pituuksia. Tämä turvaa ajokieltoon määrättyjen yhdenvertaista kohtelua. Poliisilla on
laajemmat mahdollisuudet määrätä väliaikainen ajokielto päättymään, ja ajokieltoon määrätyn mahdollisuudet muutoksenhakuun ovat selkeämmät.

Toimivalta kasvaa, resurssit eivät

Poliisihallituksen lupahallintopäällikkö Hanna Piipponen kertoo poliisin käsittelevän noin 23 000–25 000
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Haasteena on, että
kansalaisten ajo-oikeusasioiden käsittely
saattaa venyä.
ajokieltoa vuosittain. Lukuun on laskettu poliisin määräämät toistaiseksi voimassaolevat ja määräaikaiset
ajokiellot. Ajokorttilain uudistuksen arvioidaan tuovan
poliisin lupahallinnon ratkaistavaksi noin 17 000 uutta
ajokieltoasiaa vuosittain.
Poliisihallitus arvioi lakiuudistuksen lisäävän poliisin työsarkaa vuositasolla noin 30 henkilötyövuodella.
Työmäärää lisää ajokieltojen määräämisen ohella
oikaisuvaatimusten käsittely. Niiden määrää on ennalta
vaikea arvioida.
Toistaiseksi poliisille ei ole myönnetty lisäresursseja
tehtävien hoitoon. Piipposen mukaan kuluvan vuoden
resurssitarve saadaan katettua poliisin olemassa olevilla määrärahoilla. Rahat ovat käytännössä pois poliisin muusta kehittämisestä.
– Poliisin toimintamenoista on pystytty osoittamaan poliisilaitoksille 14 henkilötyövuoden lisäresurssi
ajo-oikeusasioiden käsittelyyn kuluvana vuonna. Tulevien vuosien resurssitilanne on vielä epäselvä. Pysyvän
rahoitusratkaisun löytäminen edellyttäisi, että lisääntynyt resurssitarve huomioitaisiin poliisin budjetissa,
Piipponen sanoo.

Käsittelyajat uhkaavat venyä

Kansalaisten näkökulmasta Piipponen pitää haasteellisena sitä, että ajo-oikeusasioiden käsittely saattaa venyä.
– Tuomioistuin on määrännyt ajokiellon rikosasian
ratkaisun yhteydessä. Jatkossa tuomioistuin antaa
ensin ratkaisunsa rikosasiaan ja vasta tämän jälkeen
poliisi määrää ajokiellon. Väliaikaiset ajokiellot saattavat pidentyä. Eteen voi tulla entistä useammin tilanteita, joissa ajokielto on jo kärsitty, kun ajo-oikeusasia
saapuu poliisin käsittelyyn, Piipponen sanoo.
Sisäministeriön osastopäällikkö Risto Lammin
mukaan lakimuutoksen vaikutusta poliisin työkuormaan seurataan hallituksen esityksen mukaisesti. Kun
työmäärän muutoksesta saadaan konkreettista tietoa,
resursointitarvetta tarkastellaan uudelleen.
– Poliisin resursseja tämän asian suhteen ei ole
lisätty juuri siksi, että vaikutukset resursseihin ovat
vielä arvioita. Toiminnan resursseja tullaan arvioimaan niin talousarvio- kuin lisätalousarvioprosessissa, Lammi toteaa.

LISÄÄ AIHEESTA
Antero Rytkölän lukuvinkki
Daniel Kahneman:
Ajattelu nopeasti ja hitaasti
Ajantasainen lainsäädäntö
Ajokorttilaki 64 § 1, finlex.fi

Lakimuutosten vaikutus poliisin työkuormaan on
kaksisuuntainen. Ajokiellot ja niihin liittyvät oikaisuvaatimukset lisäävät poliisin työtä, mutta sakkomenettelyssä tapahtuvat muutokset puolestaan keventävät työkuormaa.
– Hallituksen esityksessä arvioitiin, että noin 5 000
rattijuopumusta koskevaa asiaa siirtyisi tuomioistuinten kirjallisesta menettelystä sakkomenettelyyn. Sakkomenettelyn arvioidaan vähentävän poliisin työmäärää verrattuna täydelliseen esitutkintaan. On toisaalta
huomioitava, että esitutkinnasta aiheutuva työmäärä
ja toisaalta ajokieltomenettelystä aiheutuva lisäresurssitarve ei koske poliisissa samaa henkilöstöryhmää,
Lammi sanoo.

”Tuomioistuimen kuuluisi jakaa rangaistukset”

Suomen Lakimiesliiton hallituksen puheenjohtaja
Antero Rytkölä suhtautuu lakiuudistukseen kummastellen. Hän pitää ongelmallisena, että tuomioistuinten
tuomiovaltaa muutetaan säästösyistä hallinnolliseksi
päätöksenteoksi. Samalla poliisin hallinnollinen päätöksenteko monimutkaistuu ja poliisi joutuu ottamaan
uusia tehtäviä vastaan ilman riittävää resursointia.
– Rahapulastahan se kertoo, kun tuomioistuinten
valtaa riisutaan. Tällaista vallan siirtoa pitäisi toteuttaa varoen. Lakimiesliiton toiveena on, että resursseja
oikeuden hoitoon lisätään eikä nykysuunnan mukaisesti vähennetä, Rytkölä pohtii.
Rytkölän mielestä ei voida puhua prosessin sujuvoittamisesta, kun esimerkiksi törkeissä rattijuopumusrikoksissa tuomioistuin antaa tuomion ja poliisi määrää ajokiellon päälle. Rytkölä näkee tässä ongelman
myös kansalaisten oikeusturvan kannalta: samasta
rikoksesta rangaistaan kahdesti.
– Uskon, että ajokielto koetaan rangaistuksena ja
sen vuoksi ihmiset haluaisivat ajokiellot tuomioistuinten ratkaistaviksi. Lakimiesliiton näkemys on, että rangaistusluonteiset päätökset kuuluisivat tuomioistuimille. On eri asia, jos ajokieltoa ei sellaisena nähdä,
Rytkölä sanoo. •

Ajokorttilain uudistus
• Rattijuopumuksesta, törkeästä rattijuopumuksesta, törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta ja vaarallisten aineiden kuljetusrikoksesta määrättävät ajokiellot siirtyivät 1.6.2019 alioikeuksilta poliisille.
Jatkossa kaikista ajokielloista vastaa poliisi.
• Ajokieltopäätökseen voi hakea oikaisua maksutta. Poliisin on käsiteltävä oikaisuvaatimus kiireellisenä.
• Ajokiellosta voi valittaa hallinto-oikeuteen vain silloin, kun asiasta on
tehnyt ensin oikaisuvaatimuksen poliisille.
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Tapahtumat
21.8.–14.11.
JUHLAVUODEN
ALUETAPAHTUMAT

Juhlavuoden Lakimiesillat:
Lappeenranta
Hämeenlinna
Tampere
Pori
Lahti
Turku
Kajaani
Jyväskylä
Seinäjoki
Kouvola
Oulu
Mikkeli

ke 21.8.
to 29.8.
ke 4.9.
ke 11.9.
to 12.9.
pe 27.9.
to 24.10.
ke 30.10.
ma 4.11.
ke 6.11.
ma 11.11.
to 14.11

Katso
kaikki tapahtumat
ja lisätiedot:
lakimiesliitto.fi/
tapahtumat

6.7.

VALTAKUNNALLINEN
KESÄTAPAHTUMA,
RUISROCK, TURKU

Lakimiesliitto järjestää Turussa Ruisrockin yhteydessä 6.7.2019 valtakunnallisen
kesätapahtuman. (Loppuunmyyty)

18.7.

SUOMIAREENA, PORI

#lainrajat – Mikä on sallittavaa kritiikkiä,
mikä vihapropagandaa ja maalittamista?
Lakimiesliiton keskustelu SuomiAreenalla
torstaina 18.7. klo 14.30-15.30 (Purje-lava,
Raatihuoneenpuisto)
Lakimiesliiton SuomiAreena-paneelissa keskustellaan siitä, mikä on sallittavaa kritiikkiä,
mikä vihapropagandaa, maalittamista ja vainoamista? Missä kulkevat lain rajat?
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3.8.

LIITON ARKKI,
HELSINKI

10.9.

LAKIMIESLIITON SENIOREIDEN
LOUNASTILAISUUS

Lakimiesliiton vuosittainen opiskelijoiden kesäpurjehdus järjestetään taas kerran
Helsingin edustalla.

Tiistaina 10.9.2019 klo 12.00
Ostrobotnian Juhlahuoneisto,
Museokatu 10, 2. krs, Helsinki.

Ilmoittautuminen tapahtumaan alkaa kesäkuun lopulla. Lisätiedot: lakimiesliitto.fi/
oikkarit ja Lakimiesliiton some-kanavat

Aihe: ”Suomi muuttuvan EU:n
puheenjohtajana”, suurlähettiläs
Eikka Kosonen.
Ruokailun maksavat osallistujat. Päivän
keitto, lämminruoka ja kahvi sekä juomat
28 euroa. Ilmoittautumisen yhteydessä mainittava erityisruokavaliosta.
Ilmoittautumiset ti 2.9.2019 mennessä
Lakimiesliittoon nettisivujen kautta: lakimiesliitto.fi/tapahtumat tai puhelimitse
Lakimiesliiton vaihteeseen 09 8561 0300.
Lisätiedot: olli.niemi@lakimiesliitto.fi

LOMAASUNNOT

11.10.

LAKIMIESPÄIVÄ
MESSUKESKUS, HELSINKI

Lue lisää tapahtumasta tämän lehden
sivuilta 7–9.
lakimiespaiva.fi

12.11.

LAKIMIESLIITON SENIOREIDEN
LOUNASTILAISUUS

Tiistaina 12.11.2019 klo 12.00 Ostrobotnian
Juhlahuoneisto, Museokatu 10, 2 krs. Helsinki.
Merkitse kalenteriisi – ohjelma julkaistaan
myöhemmin!

Vapaita viikkoja Lakimiesliiton
loma-asunnoissa!
Lakimiesliitto vuokraa loma-asuntoja Leviltä, Rukalta ja Vierumäeltä
edulliseen jäsenhintaan.
Vuokriin sisältyy:
Levi ja Ruka/lasketteluliput 2 kpl
Vierumäki/golfpelioikeuksia
Katso loma-asuntojen vapaat ajankohdat ja hakuohjeet nettisivuilta
osoitteessa lakimiesliitto.fi > palvelut ja edut > lomamökit
Lisätietoja ja varaukset:
puh. 09 8561 0315
ja lomamokit@lakimiesliitto.fi

Katso kaikki loma-asunnot verkosta!
LAKIMIESUUTISET 3/2019
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SVENSKA SIDOR

Då personalen
mår bra går
verksamheten bättre
DKCO Advokatbyrå grundades i Mariehamn 1994 och utvidgade
verksamheten till Vasa 2014 då tillväxtmöjligheterna var
begränsade på Åland. Företaget har nyligen fått rätten att använda
Juristförbundets certifikat Rättvis arbetsgivare.
Text BO INGVES | Bild ISTOCK

D

KCO arbetar huvudsakligen
med affärsjuridik med allt
från avtalsjuridik till arbetsrätt, offentliga upphandlingar,
generationsväxlingar och företagsköp. I företaget jobbar nu sex advokater och
jurister, två rättsnotarier och en ekonomiansvarig, plus lika många praktikanter. Advokat och
EM Nathalie Myrskog har varit med ända sedan
Vasa-kontoret öppnade 2014.
– Med finländska mått mätt är vi en mellanstor byrå som har kapacitet att ta oss an också
större helheter, säger hon.
Eftersom byråns rötter ligger på Åland är
det enligt henne klart att svenskan är ett viktigt arbetsspråk. Många klienter är i alla fall
från fastlandet och då verksamheten är gränsöverskridande arbetar företaget i praktiken lika
mycket också på finska och engelska.
– Vi jobbar i team som sätts ihop beroende på
vilken expertis som behövs i de enskilda fallen.
Då är det ingen skillnad om vi sitter i Vasa eller
i Mariehamn. Jag jobbar exempelvis med en
del av våra åländska klienter inom min expertis. Videomöten är därför vardag för oss, säger
Myrskog.

Språket avgör inte

Människor med samma modersmål delar
kanske samma kultur, men enligt Myrskog är
52
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språket inte saliggörande då det gäller att få ihop
bra team.
– Vi är företagare som driver byrån tillsammans. Alla våra beslut har en strategisk betydelse för hur vi vill utvecklas som helhet. Då
är inte språket avgörande utan vår kompetens
och förmåga att arbeta ihop som individer, säger
hon.
För att få certifikatet Rättvis arbetsgivare
måste en byrå uppfylla många kriterier, som
bland annat att arbetstagarna behandlas likadant, att arbetsmiljön är trygg, att man uppgör skriftliga arbetsavtal, att arbetstagarna kan
ha fritid utan av arbetet förorsakad olägenhet
och att arbetstagarna har samma chanser till
utbildning.
– Vi uppfyllde certifikatets krav eftersom de
här principerna redan var en integrerad del av
verksamheten. Jag skulle säga att DKCO är en
lyckad kombination av affärsverksamhet och
mjuka värden. Vår omsättning ökar för varje år
både som helhet och per jurist, så vår modell
fungerar säger Myrskog.

Kvalitetsstämpel i rekryteringen

Myrskog betonar att det inte är flum att följa
arbetslagstiftningen utan att det ligger en klar
affärsstrategi bakom.
– Mår vi bra på jobbet presterar vi bättre.
Så enkelt är det. Dessutom är rekryteringslä-

Det är naturligt
att prioritera
personalens
välmåga.
get på arbetsmarknaden i vår bransch så
utmanande att vi inte kan köra slut på folk
på samma sätt som kanske är möjligt, om än
inte etiskt, i andra branscher, säger hon.
Eftersom byrån är beroende av organisk
tillväxt tas juriststuderande in redan från
skolbänken för att skolas in i verksamheten.
– Det är ett långsamt sätt att växa, för det
räcker tre till fyra år innan en nyutexaminerad jurist är självgående och fem till sex
år innan den självständigt levererar verklig
kundnytta, skapar nya kundkontakter och
skolar yngre jurister. När ett företag satsat
flera år på att främja en persons utveckling
vill man ju inte tappa den på grund av ett
dåligt arbetsklimat. Därför är det naturligt
att prioritera personalens välmåga, säger hon.

Kvalitetscertifiering
gav goda verktyg

DKCO räknar med att många juridiska standardprodukter kommer att dö ut med digitaliseringen.
– Det huvudsakliga sättet för oss att skapa
mervärde åt kunderna kommer alltmer att
vara genom specialiserad rådgivning. För
sådana uppgifter behövs stjärnor och dessa
tänker vi behålla. Ett sätt är att skapa en balans
mellan arbetsmiljö, fritid och hem. Det ökar
engagemanget och lojaliteten i företaget, säger
Myrskog.
Byrån är en av de få advokatbyråer i Finland
som är kvalitetscertifierade enligt ISO 9001.
– Kvalitetscertifieringen har gett en klar
struktur åt verksamheten och innebär att vi
hela tiden följer upp hur vi kontinuerligt förbättrar vårt sätt att arbeta, säger Myrskog.
Kvalitet ur en advokatbyrås synvinkel är
enligt henne hur väl man lyckas förstå klienternas verksamhet och fånga deras behov.
– Det gäller kort sagt att leverera service
som motsvarar klientens verkliga behov och
att tala klientens språk. Tillsammans med
andra advokater kan man sedan svänga sig
med juridiska termer, säger Myrskog. •

Rättvis
arbetsgivare
FINLANDS Juristförbunds certifikat Rättvis arbetsgivare beviljades DKCO Advokatbyrå den 19
mars 2019. Certifikatet baserar
sig på strikta regler i 12 punkter som baserar sig på arbetslagstiftningen. Certifikatet ger
mervärde för en advokatbyrå
framför allt i rekryteringen.
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– Ulosottotoimen uudistus voi johtaa siihen, että ulosotto tyystin etääntyy velallisesta ja hänen elämäntilanteestaan.

Syrjäytyminen näkyy
ulosottomiehen
työssä ikävällä tavalla
Teksti ja kuva ARI MÖLSÄ

M

arika Valjakka on yhdeksän ulosottomiehen pomo. Hän johtaa yhtä Helsingin ulosottoviraston seitsemästä täytäntöönpano-osastosta.
Hän on kihlakunnanvouti.
Pykälöikäämme.

1. luku

Juristiksi ajautumisesta

1 §. Lapsuuden unelma. Neiti Etsivä. Mysteerien ratkominen kiehtoi. Olin myös kova ohjaamaan pihaleikkejä ja edellyttämään oikeudenmukaisuutta hiekkalaatikolta lähtien.
2 §. Valaistuminen. Lukiossa hoksasin, että oikeustieteen kandidaatin tutkinto pätevöitti lukuisiin tehtäviin.
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Elettiin 90-luvun taloudellisen laman aikaa. Tuolloin
insolvenssioikeus vei minut mukanaan.

2. luku

Suomen lainsäädännöstä

1 §. Kiva laki. Uusi, vuoden 2007 ulosottokaari. Se korvasi hyvin palvelleen vuoden 1895 ulosottolain. Noin
450 pykälää siitä, miten tuomiossa tai muussa täytäntöönpanoperusteessa asetettu ja laiminlyöty velvoite
pannaan täytäntöön ja laissa säädetyt oikeudet toteutuvat. Erityisen tarkasti säänneltyjä ovat henkilökohtainen koskemattomuus, liikkumisvapaus, julkisuus,
yksityisyydensuoja ja kotirauha.
2 §. Kamala laki. Puutteellisesti valmisteltu laki, jolla
kajotaan voimassa olevaan lakiin. Hyvä laki muodos-

Tomppeli juristi
on juristi, joka ei
kysy kun pitäisi.

loutuu. Suurin osa ulosottovelallisista keskitetään valtakunnalliseen toimintayksikköön riippumatta velallisen
asuin- ja kotipaikan sijainnista. On riski, että ulosotto
etääntyy velallisesta.

6. luku

Kihlakunnanvoudin työstä

taa johdonmukaisen kokonaisuuden. Siksi muutosten
tulisi olla tarkkaan punnittuja, jotta vältytään epämääräisiltä ilmaisuilta ja soveltamisongelmilta.

3. luku

Eurolainsäädännöstä

1 §. Kiehtovinta. Myös täytäntöönpano on kansainvälistynyt. Keskeinen muutos vuonna 2015 sovellettavaksi
tulleessa Bryssel I -asetuksessa on eksekvatuurista luopuminen. Muussa EU-valtiossa annettua tuomiota tai
turvaamistoimipäätöstä ei tarvitse julistaa täytäntöönpanokelpoiseksi ennen täytäntöönpanoa. Mutta, pakko
sanoa: Bryssel I -asetuksen terminologia on turhan vaikeaselkoinen.
2 §. Karmaisevinta. Harmonisoinnissa on vaaransa.
Meneillään olevaan pankkiunionin syventämiseen ja
muun muassa ongelmaluottoihin liittyen vireillä on
direktiiviehdotus, joka on yhteensopimaton suomalaisen ulosottomenettelyn perusteiden kanssa. Oikeusturva ei saa vaarantua.

4. luku

Lakimiehistä eliölajina

1 §. Taitava juristi. Etevä juristi pyrkii löytämään ratkaisun ongelmaan kuin ongelmaan, ei sekoittamaan
asiaa.
2 §. Tomppeli juristi. Tuppisuu. Juristi, joka ei kysy
kun pitäisi kysyä.

5. luku

Ulosottotoimesta yleensä

1 §. Yhteiskunnallinen merkitys. Valtion tehtäviin
kuuluu riittävän oikeussuojakoneiston ylläpitäminen.
Oikeutta vastaavan velvollisuuden täytäntöönpano on
välttämätön osa kansalaisten ja yhteisöjen oikeuksien
toteuttamista. Nykyisellään puolet ulosottovelallisista
selviytyy veloistaan maksamalla. Ulosotolla on myös
merkittävä vaikutus valtion talouteen. Vuosittaisesta
yli miljardin euron perimistuloksesta lähes puolet on
veroja ja muita julkisia maksuja.
2 §. Tulevaisuuden uhkakuva. Osana ulosottolaitoksen rakenneuudistusta täytäntöönpanomenettely sii-

Marika Valjakka
OTK 2004, Helsinki,
VT 2010
Kihlakunnanvouti 2007–
Avustava ulosottomies
2001–2004, ylitarkastaja
2004–2007
Kasvattajaseura:
Helsingin ulosottovirasto
Suomen Kihlakunnan
voudit ry:n puheenjohtaja
2012–
Suomen Lakimiesliiton
valtuuskunnan jäsen 2012–
Poliisi, ulosotto,
syyttäjä ja maistraatti
lakimiesten edunvalvonta
järjestö PUSH ry:n puheen
johtaja 2016–
Harrastukset:
kaksi villakoiraa ja hevonen

1 §. Hyvä trendi. Kihlakunnanvoudin työ edellyttää
ihan omanlaistaan juridista osaamista. Kyse on julkisen pakkovallan käyttämisestä. Kihlakunnanvoudin
alaisena toimivat kihlakunnanulosottomiehet hoitavat
heille määrätyt päivittäiset tehtävät varsin itsenäisesti.
Kihlakunnanulosottomiesten koulutustaso on noussut
jo pitkään, ja tehtävissä toimii myös lakimiehiä.
2 §. Huono trendi. Täytäntöönpanoa palvelevat tukitoiminnot on eriytetty ja ne ovat väistämättä etääntyneet.
Samanaikaisesti toimitusmiehille on siirtynyt varsinaiseen ydintehtävään kuulumattomia tehtäviä, jotka
aiemmin on hoitanut kansliahenkilökunta.

7. luku

Ulosottomiehen arjesta

1 §. Antoisinta. Oikeuksien toteutuminen ja velallisten selviytyminen. Ratkaisut tehdään niin kuin kussakin asiassa oikein on – niin hakijan kuin vastaajan
oikeudet toteuttaen. Velallinen selviytyy veloistaan, ja
velkoja saa omaisuuden suojaa.
2 §. Ankeinta. Syrjäytyminen. Ne, joilta elämänhallinta
on karannut käsistä ja jotka eivät jaksa enää edes avata
postia. Näitä ihmisiä ei sähköinenkään asiointi tavoita.

8. luku

Omasta urasta

1 §. Makein voitto. Minulla on urani aikana ollut loistavia esimiehiä, joilta olen oppinut niin ulosottooikeutta kuin johtamistaitoja. Heillä on ollut rohkeutta
antaa minun kehittyä.
2 §. Karvain tappio. No jaa… Ota opiksi ja unohda.

9. luku

Pienet suuret asiat

1 §. Mielimauste. Valkosipuli.
2 §. Herkkuruoka. Paistetut muikut ja pottuvoi.
3 §. Paras juoma. Samppanja.
4 §. Kaunein kukka. Pioni.
5 §. Viehättävin väri. Sininen.
6 §. Musiikin helmi. Eppu Normaali: Joka päivä ja joka
ikinen yö.
7 §. Rakkain romaani. Eleanor H. Porter: Iloinen tyttö.
8 §. Esikuva. Vanhempani.
9 §. Elämän tarkoitus. Elää.
10 §. Motto. Kiipeä vuorelle, kun olet vuoren juurella.
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Nimitykset
Ninni Niemelä
Anniina Mäkikyrö
Asianajotoimisto
Asianajotoimisto
Seppo Lindberg Oy Mäkitalo Rantanen
& Co Oy

Lassi Kirves
Asianajotoimisto
Mäkitalo Rantanen
& Co Oy

Leif Laitinen
HPP Asianajo
toimisto Oy

Antti Rintakoski
HPP Asianajo
toimisto Oy

Anna Roubier
HPP Asianajo
toimisto Oy

Henna Kinnunen
HPP Asianajo
toimisto Oy

Oskari Kemppinen
HPP Asianajo
toimisto Oy

Tatu Kärhä
HPP Asianajo
toimisto Oy

Johanna Roine
HPP Asianajo
toimisto Oy

Sara Kunnari
HPP Asianajo
toimisto Oy

Ida Sandholm
HPP Asianajo
toimisto Oy

Henna Kärnä
HPP Asianajo
toimisto Oy

Harri Jussila
HPP Asianajo
toimisto Oy

Tapani Manninen
Asianajotoimisto
Sotamaa & Co Oy

Miia Hirvonen
Asianajotoimisto
Sotamaa & Co Oy

Risto Riikonen
Mentula &
Väätäinen Asian
ajotoimisto Oy

Paula Aura
Asianajotoimisto
Castrén &
Snellman Oy

Mikaela Kuparinen
Asianajotoimisto
Castrén &
Snellman Oy

Noora Rissanen
Asianajotoimisto
Castrén &
Snellman Oy

Valtteri Jalo
Asianajotoimisto
Castrén &
Snellman Oy

Jenna Lindqvist
Asianajotoimisto
Castrén &
Snellman Oy

Anne Vatanen
Asianajotoimisto
Castrén &
Snellman Oy

Anni Kuismin
Asianajotoimisto
Castrén &
Snellman Oy

Jenni Korhonen
Asianajotoimisto
Castrén &
Snellman Oy

Juho Aaltonen
Asianajotoimisto
Castrén &
Snellman Oy

Alexis Huldén
Asianajotoimisto
Castrén &
Snellman Oy

Tuomas Santala
Asianajotoimisto
Castrén &
Snellman Oy

Suzanne
Simon-Bellamy
Asianajotoimisto
Castrén &
Snellman Oy

Sami Lommi
Asianajotoimisto
Castrén &
Snellman Oy

Mariella
Både-Landell
Asianajotoimisto
Castrén &
Snellman Oy

Jerker Pitkänen
Asianajotoimisto
Castrén &
Snellman Oy

Kaarlo Siirala
Asianajotoimisto
Castrén &
Snellman Oy

Eveliina Tammela
Asianajotoimisto
Castrén &
Snellman Oy

Hovioikeudet

Helsingin hovioikeuden hovioikeuden
neuvoksiksi KäT Tiina Päivikki Isokääntä,
ma. HON, EsittN Heli Maria Melander,
ma. HON, KäT Tuomo Rafael Kare 1.1.2019,
ma. HON, KäT Markku Tapio Laine ja
HON Arna Silja Kristiina Harenko
1.3.2019 lukien.
Vaasan hovioikeuden hovioikeuden
neuvokseksi ma. HON, HO esitt. Yvonne
Inger Agneta Strömsholm 1.2.2019 lukien.
ItäSuomen hovioikeuden hovioikeuden
neuvokseksi KäT Minna Kristiina Koskinen
1.6.2019 lukien.
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Hallinto-oikeudet

ItäSuomen hallintooikeuden hallinto
oikeustuomareiksi HaOT Terhi Eliisa Vanala
1.2.2019, ma. HaOT Vesa Tapio Manninen
1.3.2019 lukien.
Helsingin hallintooikeuden hallinto
oikeustuomareiksi ma. HaOT, EsittN
Paula Johanna Makkonen, HaOT Minna
Pauliina Martikainen, ma. HaOT, OikSiht
Henna-Reetta Marjatta Rintala, ma. HaOT,
HaO esitt. Nina Maria Tuominen, ma. HaOT,
OikSiht Lea Anneli Alèn, ma. HaOT, HaO esitt.
Anni Marketta Tuomaala 1.1.2019 lukien.
Turun hallintooikeuden hallinto
oikeustuomareiksi ma. HaOT, HaO esitt.

Nimityksiäpalstan tekstit ja värikuvat
(valkoisella taustalla) toimitetaan lomak
keella osoitteessa www.lakimiesliitto.fi
tai sähköpostitse juha.mikkonen@
lakimiesliitto.fi viimeistään 21.8.2019.
Numero 4/19 ilmestyy 25.9.2019.
Julkaistuista kuvista veloitamme
käsittelykuluina 40 euroa/kpl. Mukaan
tulee liittää tarkat laskutustiedot.
Toimitus pidättää oikeuden tekstin muok
kaamiseen ja lyhentämiseen tarvittaessa.

Timo Johannes Saarinen, ma. HaOT,
HaO esitt. Ville Pekka Härmä, ma. HaOT,
HaO esitt. Anna-Riikka Pauliina Hänninen
ja ma. HaOT, ylitarkastaja Tuomo Yrjö
Juhani Knaapi 1.1.2019 lukien.
Vaasan hallinto-oikeuden hallintooikeustuomariksi HaOT Kirsi Marjut Stark
1.2.2019 lukien.
Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden
hallinto-oikeustuomareiksi
ma. HaOT Maarit Hannele Karjalainen
ja ma. HaOT, HaO esitt. Renne Tapani
Pulkkinen 1.3.2019 lukien.

Käräjäoikeudet

Pohjois-Savon käräjäoikeuden
käräjätuomareiksi KäT Katriina Susanna
Mikkanen, ma. KäT, HO esitt. Katja Marika
Rytkönen ja KäT Anne Maarit Karhu
1.2.2019 lukien.
Helsingin käräjäoikeuden käräjätuomareiksi
ma. HO esitt. Katriina Luhtanen ja
ma. KäT, HO esitt. Essi Marja KonttinenDi Nardo 1.3.2019 lukien.
Pirkanmaan käräjäoikeuden käräjätuomareiksi ma. KäT Tuuli Vänskä 1.2.2019
ja ma. KäT Maiju Hannele Päivärinne
1.4.2019 lukien.
Länsi-Uudenmaan käräjäoikeuden
käräjätuomareiksi KäT Kaisa Pauliina Puro,
ma. EsittN, vanhempi OikSiht Teemu Kullervo
Vanhanen, ma. KäT, HO esitt. Mirja Sinikka
Rainerma, ma. KäT Hannu Kauko Tapani
Vieno 1.1.2019 lukien.
Varsinais-Suomen käräjäoikeuden
käräjätuomareiksi KäT Katja Karoliina Mäki,
KäT Hanna Katariina Väliaho 1.1.2019 lukien.
Kanta-Hämeen käräjäoikeuden käräjätuomareiksi laamanni Juha Petteri Palomäki
1.1.2019 ja KäT Erja Leena Marjatta Vihinen
1.3.2019 lukien.
Oulun käräjäoikeuden käräjätuomareiksi
ma. KäT Vuokko Anneli Jaakola ja
ma. KäT, HO esitt. Markku Veli Sakari
Hämäläinen 1.1.2019 lukien.

Kainuun käräjäoikeuden käräjätuomariksi
KiS Mirja Satu Marjatta Seppänen
1.2.2019 lukien.
Pohjois-Karjalan käräjäoikeuden käräjätuomariksi KäT Juha Petri Tykkyläinen
1.3.2019 lukien.
Päijät-Hämeen käräjäoikeuden
käräjätuomariksi ma. KäT, HO esitt.
Miikka Markus Kärki 1.3.2019.

Oikeusaputoimistot

Varsinais-Suomen oikeusaputoimiston
johtavaksi julkiseksi oikeusavustajaksi
Timo Syysvirta 1.11.2018, julkisiksi
oikeusavustajiksi Oili Aalto ja
Timo Korkiasaari 1.1.2019 lukien.
Keski-Uudenmaan oikeusaputoimiston
julkisiksi oikeusavustajiksi Janne Aalto
(Järvenpää) ja Ann-Sofie Träskman
(Hyvinkää) 1.3.2019 lukien.
Helsingin oikeusaputoimiston
julkisiksi oikeusavustajiksi Laura Tuuli,
Elina Hohenthal, Jouko Kantomaa ja
Saija Komssi 1.4.2019 lukien.

Erityistuomioistuimet

Vakuutusoikeuden vakuutusoikeustuomareiksi ma. VakOT, vakuutusoikeuden
esittelijä Mikko Kristian Nisula 1.2.2019,
HaOT Mira Maren Koivumaa 1.4.2019 lukien.

Korkeakoulut

Itä-Suomen yliopiston oikeustieteen,
erityisesti lapsioikeus ja koulutusoikeus,
professoriksi oikeustieteen professori
Suvianna Hakalehto 1.1.2019 lukien.

Asianajotoimistot

Asianajotoimisto Seppo Lindberg Oy:n
lakimieheksi OTM, VT Ninni Niemelä 1.2.2019.
(kuva)
Properta Asianajotoimisto Oy:n osakkaaksi
kutsuttuna AA Katja Firtser 1.2.2019 lukien.
Asianajotoimisto Mäkitalo Rantanen & Co
Oy:n lakimiehiksi OTM Anniina Mäkikyrö
15.3.2019 ja OTM Lassi Kirves 2.5.2019 lukien.
(kuvat)

HPP Asianajotoimisto Oy:n osakkaiksi
kutsuttuina AA, Masters of Laws (Georgetown University Law Centre, Washington
D.C.) Leif Laitinen 18.3.2019 ja AA Antti
Rintakoski 1.1.2019, Specialist Counseleiksi
AA, LL.B. (Hons, United Kingdom), LL.M.
(College d’Europe, Bruges) Anna Roubier
22.10.2018 ja AA Henna Kinnunen 25.4.2019,
Associateiksi OTM Oskari Kemppinen
18.12.2018, OTM Tatu Kärhä 10.1.2019,
OTM Johanna Roine 15.1.2019, OTM Sara
Kunnari 4.2.2019, OTM Ida Sandholm
20.2.2019 ja OTM Henna Kärnä 13.3.2019
sekä Senior Associateksi AA Harri Jussila
1.4.2019 lukien. (kuvat)
Asianajotoimisto Sotamaa & Co Oy:n Senior
Counseliksi AA, VT Tapani Manninen 1.3.2019
ja osakkaaksi AA, VT Miia Hirvonen 8.3.2019
lukien. (kuvat)
Mentula & Väätäinen Asianajotoimisto Oy:n
osakkaaksi kutsuttuna AA Risto Riikonen
1.5.2019 lukien. (kuva)
Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy:n
Head of Knowledge Management & Innovation -tehtävään Knowledge Manager,
OTM Paula Aura 1.2.2019, Associate -lakimiehiksi OTM Mikaela Kuparinen, OTM, VT
Noora Rissanen 4.2.2019, OTM Valtteri Jalo
18.2.2019, OTT Jenna Lindqvist 4.3.2019,
OTM Anne Vatanen 18.3.2019, OTM Anni
Kuismin 2.5.2019, Senior Associate
-lakimiehiksi AA Jenni Korhonen 1.4.2019,
AA, KTM Juho Aaltonen, Associate-lakimies,
AA Alexis Huldén, Associate-lakimies,
AA, VT, KTM Tuomas Santala, Associatelakimies AA, KTM Suzanne Simon-Bellamy
1.4.2019, Counsel-lakimiehiksi OTK, VT
Sami Lommi, Senior Associate -lakimies
AA Mariella Både-Landell, Senior Associate
-lakimies, AA, VT Jerker Pitkänen, Senior
Associate -lakimies, AA, LL.M. Karlo Siirala
ja Senior Associate -lakimies, AA Eveliina
Tammela 1.4.2019 lukien. (kuvat)
Borenius Asianajotoimisto Oy:n
Senior Associateksi Advisory-linjaan
AA Anna Lehtomaa 18.3.2019 lukien.
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KREIVI Viktor Panin (1801–1874) oli Venäjän
oikeusministeri vuosina 1841–1862. Mitä hän
joutui tekemään edistääkseen tytärtään koskeneen asian etenemistä tuomioistuimessa
Pietarissa?

A. Huhuilemalla ilmanvaihtokanaviin.
B. Nostamalla ikkunoihin luurankoja.
C. Räjäyttelemällä paukkupommeja.
D. Liikuttamalla aaveita siimojen varassa.

A. Ostamaan tuomarin asunnon ylihintaan.
B. Lahjomaan tuomioistuimen pikkuvirkailijan.
C. Käymään Turussa Tukholman-matkallaan.
D. Järjestämään tanssiaiset.

Kysymykset: Pressmen Finland Oy, www.pakkotietaa.fi

1 D. Päällystettiin lattia mustalla asvaltilla. Tämän ja tummanvihreiden seinien vuoksi pohjakerroksen käytävät olivat pimeitä ja synkkiä ainakin 1920-luvulle
asti. Asvaltoinnin syynä oli isot lahovauriot lattioissa ja palkeissa. Hovioikeudentalon ensimmäisessä kerroksessa, jossa oli tuolloin lääninhallitus, asvaltoitiin
lääninkonttorin eteisten lattiat, yhteensä 170 neliötä. Asvalttia käytetään yhä lattiamateriaalina muun muassa maatiloilla, kasvihuoneissa, varastoissa
ja konehalleissa. 2 C. Räjäyttelemällä paukkupommeja. Tämä tapahtui kellarikerroksen pimeissä käytävissä. Pojat pelottelivat etenkin kellarikerroksessa
asuneita kolmea vahtimestaria ja näiden perheitä, mutta uhreiksi osui myös viskaaleja ja hovioikeudenneuvoksia. Bouchtin mukaan meno oli välillä hyvin
hilpeää. Parhaat ääniefektit pojat saivat räjäyttämällä pomminsa kellarikerroksen pitkien käytävien päissä, joista se kaikui eteenpäin. Rämäpäisimmillään
he vaanivat uhrejaan kahdessa poikkikäytävässä, joista niistäkin pääsi pakenemaan ulos. Varmin pakoreitti johti länteen silloisen saunarakennuksen alle.
Pelottelussa mukana olivat mukana vahtimestarien pojat Mikko Kuusisto ja Ekolan veljekset. Bouchtin isä Harald (1872–1963) toimi tuolloin hovioikeuden
asessorina ja myöhemmin hovioikeudenneuvoksena. 3 B. Karnevaaleja varten koristellussa salissa. Siellä oli paljon kreppipaperia ja nurkassa katon rajassa
suuri kirkkaasti valaistu koriste, joka esitti kuutamoa. Kyseessä olivat kuutamokarnevaalit, jotka järjestettiin istuntopäivän iltana. Sali oli osa paikallisen
yhdistyksen huoneistoa. Käräjien viimeinen juttu venyi niin pitkäksi, että karnevaaliväki hermostui ja rynkytti salin ovea. Laurin piti käskeä oikeudenpalvelijaa rauhoittelemaan heitä. Juttu koski suurta porovarkautta. Sen todistusaineistona oli säkillinen osittain palaneita porojen korvia, jotka haisivat tolkuttomasti. Lauri lähetti korvat hovioikeuteen, koska jutusta valitettiin. Lauri toimi Oulussa raastuvanoikeuden pormestarina vuosina 1966–1987. 4 B. Lahjomaan
tuomioistuimen pikkuvirkailijan. Ministeri lahjoi siis käytännössä oman alaisensa. Lahjussumma oli lähteestä riippuen 50 tai 100 ruplaa. Venäjän oikeuslaitos
oli tuolloin erittäin korruptoitunut. Yhden aikalaistiedemiehen mukaan kunnia ja oikeus olivat vähäisessä arvossa. Niitä pidettiin arkuutena ja pelkurimaisuutena tai romanttisena hurmiona.

MITEN asianajaja Christer Boucht (1911–2009)
pikkupoikana kavereineen 1920-luvun alussa
pelotteli Vaasan hovioikeuden henkilökuntaa
niin, että uhrit ”juoksivat toistensa syliin kauhusta huutaen”?

A. Laitettiin vanhoja arkistoja eristeiksi seiniin.
B. Revittiin puulattiat irti polttopuiksi.
C. Myytiin ikkunoiden karmit voitolla Ruotsiin.
D. Päällystettiin lattia mustalla asvaltilla.
MITÄ Vaasan hovioikeuden pohjakerroksessa
tehtiin ainakin 1880-luvun puolivälin ja vuoden
1905 tienoilla?

A. Navetan ylisillä, jossa oli tilaa ja lämmintä.
B. Karnevaaleja varten koristellussa salissa.
C. Kirkossa, Lauri istui saarnastuolissa.
D. Sisävesilaiva Ukonhampaassa.
OIKEUSPORMERSTARI, laamanni Pentti
Lauri (1923–2005) istui nuorena miehenä
1950-luvulla käräjiä Ivalossa Inarin käräjäkunnassa. Missä käräjät kerran pidettiin?

Lakimiesuutisten tietokilpailussa esitetään yllättäviä
ja mieltä piinaavia tietokilpailukysymyksiä.

Teksti OUTI RINNE | Kuva VESA TYNI

Lain takaa
Mirja Seppänen, Lakimiesliiton Kainuun alueen alueasiamies
Seppänen valmistui Lapin yliopistosta oikeustieteen kandidaatiksi vuonna 2008. Hän
auskultoi Kajaanin käräjäoikeudessa ja aloitti sitten työt asianajotoimistossa Joensuussa.
Julkisen oikeusavustajan ja kihlakunnansyyttäjän työrupeamien jälkeen hän palasi
vuonna 2018 takaisin Kajaaniin ja aloitti Kainuun käräjäoikeudessa käräjätuomarina.
Kajaaniin palaamisensa jälkeen Seppänen valittiin Lakimiesliiton alueasiamieheksi.
Lakimiesliiton jäsenyys on kestänyt opintojen aloittamisvuodesta 2003 lähtien.

Miksi sinusta
tuli lakimies?
Tein päätöksen siitä, että minusta
tulee lakimies, jo ala-asteikäisenä.
Olen aina pitänyt ihmisten ja heidän
ongelmiensa kuuntelemisesta sekä
ratkaisujen etsimisestä. Uravalintaani
vaikutti myös se, että lakimiehet
työllistyvät suhteellisen hyvin ja
voivat työskennellä monilla
eri sektoreilla.

Mikä on
mielestäsi alueasiamiehen tärkein tehtävä?
Alueasiamiehen tärkein tehtävä on
toimia yhdyshenkilönä liiton sekä
oman alueen lakimiesten ja yhdistysten välillä. Myös yhteenkuuluvuuden lisääminen tilaisuuksia
järjestämällä on merkityksellistä työtä.

Kolme asiaa,
joita tarvitset
työssäsi päivittäin?
Vuorovaikutustaidot,
IT-taidot ja huumorintaju.
Aivoni ovat tärkein
työkaluni.

Millaista on
lakimiehen työ 2050?
Työ ei ole enää välttämättä sidottu
tiettyyn paikkaan. Esimerkiksi oikeudenkäynteihin voidaan lainsäädännön puitteissa
osallistua videoyhteydellä. Asiakirjojen
luominen, muokkaaminen ja siirtäminen sekä
asioiden ratkaiseminen tapahtuu pian täysin
sähköisen asiointiportaalin kautta. Vuonna
2050 monet rutiinityöt ovat ehkä automatisoituneet, mutta asioiden käsittelyssä tarvitaan edelleen juristin asiantuntijuutta.

Miten pidät
huolta omasta
hyvinvoinnistasi?
Perheen kanssa viettämäni aikaa on
minulle tärkeää, ja siitä rakentuu suuri
osa hyvinvointiani. Myös villakoiramme ja
kissojemme edesottamuksien seuraaminen
tuo iloa elämääni. Sain ensimmäisen ikioman hevosen vuonna 1996, ja nykyisessä hevostallissani asuu muutama
poni ja hevonen. Kaikki nämä aarteeni pitävät huolta hyvinvoinnistani.
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Juristikirje toivottaa lukijoilleen
rentouttavaa kesää
Seuraava Juristikirje ilmestyy 21.8.
Syksyllä haastattelussa
korkeimman oikeuden
uusi presidentti Tatu Leppänen.
Tilaa Juristikirje: pro.almatalent.fi

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