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uomalaista oikeudenhoitoa ja koulujärjestelmää vaivaavat 
samankaltaiset haasteet. 

Toisaalta niitä ihaillaan ja kehutaan vientituotteen kaltaisiksi 
onnistumisiksi. Toisaalta alat saavat myös kritiikkiä niskaansa. 

Milloin uhkana on romahtaminen Pisa-tuloksissa, milloin saamme muis-
tutuksia oikeudenkäyntien hitaudesta.

Kritiikkiä yhdistää moitteiden kohdistuminen prosesseihin. Tekijöitä 
kyllä arvostetaan.

Harvassa ovat ne, jotka moittisivat suomalaisten opettajien ammatti-
taitoa. Korkeatasoinen koulutus takaa, että opetus on varhaisista koulu-
vuosista lähtien tiedonnälän kasvattamista eikä vain sanelua.

Myös oikeustieteellinen koulutuksemme on laadukasta ja osaajat kysyt-
tyjä työmarkkinoilla. 

Opettajiemme osaaminen kerää kiinnostusta kansainvälisesti. Samaan 
tapaan oikeudenhoitomme ammattilaiset käyvät vientituotteesta. Esimer-
kiksi käy tässä lehdessä kerrottu suomalaisten työ Euroopan unionin siviili-
hallintaoperaatiossa Lähi-idässä (s. 16).

Mutta prosesseissa ja resursseissa on kehitettävää. Eli suomeksi sanoen 
työn tekemiselle olisi oltava paremmat edellytykset. Pelkällä ammatti-
taidolla ei tehdä sen paremmin maailman parasta koulua kuin oikeus-
järjestelmääkään. 

Lehden Lyhyesti-palstalla (s. 13) kerromme viime aikojen keskustelusta 
oikeusprosessien hiomiseksi.  Parannustyöhön tarvitaan myös euroja.  
Tällöin pahitteeksi ei ole tunnettavuus. 

Koulusta jokaisella suomalaisella on käsitys. Oikeusprosesseista har-
vemmalla. Siksi tarvitaan Lakimiesliiton työtä oikeudenhoidon tarpeiden 
esiintuomiseksi. 

Sitä varten on myös tämä lehti, printtinä ja verkossa. Lakimiesuutiset 
on tarttunut 75 vuoden ajan oikeudenhoidon ilmiöihin – onnistumisiin ja 
kompasteluihin. Tietoa on haluttu tarjota niin liiton jäsenille kuin laajem-
min yhteiskunnalle. 

Tiedolle on onneksi aina tilausta. 

Janne Laukkanen
päätoimittaja

 
janne.laukkanen@lakimiesliitto.fi

@LaukkanenJanne
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LAKIMIESLIITON KOULUTUS

Lue lisää ja ilmoittaudu seminaariin lakimiesliitonkoulutus.fi

RAKENNUSURAKAN YLEISET 
SOPIMUSEHDOT – YSE 1998 
-SEMINAARISARJA 
1.4.–19.5. Helsinki

Seminaarisarjassa käydään alan 
kokeneiden asiantuntijoiden toimesta 
kolmen päivän aikana YSE 1998 läpi 
kannesta kanteen  käytännönläheisesti 
ja uusinta oikeuskäytäntöä 
 hyödyntäen.

Puheenjohtajana vastaava lakimies 
Karri Kivioja, Rakennusteollisuus RT/ 
Talonrakennusteollisuus ry.

Lakimiesliiton jäsenet ja julkinen sektori  
1 799 € (yksityinen sektori 2 435 €).

VALTIONTUET JA 
KILPAILUOIKEUS 
26.3. Helsinki

Seminaarissa pureudutaan alan 
ajankohtaisiin haasteisiin ja käsitellään 
valtiontukia monipuolisesti EU:n 
tuomioistuimen ja KHO:n ratkaisu- 
käytännön valossa.

Päivän aikana kuulet myös, miten 
toimialayhdistyksiin liittyvät kilpailu-
oikeusriskit kasvavat sekä millä tavoin 
toimialayhdistykset ja niiden jäsenet 
voivat vähentää omia kilpailuoikeus-
riskejään.

Puheenjohtajana asianajaja  
Arttu Mentula, Mentula & Väätäinen 
Asianajotoimisto Oy.

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

PESÄNSELVITTÄJÄ JA PESÄNJAKAJA 
28.4. Helsinki

Koulutuksessa käydään läpi pesänselvittäjää ja 
-jakajaa koskevia säännöksiä, niitä koskevia tulkin-
toja ja käytäntöjä. Erilaisia tyyppitilanteita erityisesti 
kanteluiden näkökulmasta on esillä runsaasti. Eri 
tilanteisiin annetaan ratkaisuja asettamalla toimitus-
miehen tehtävä osaksi aviovarallisuus- ja jäämistö- 
oikeuden järjestelmiä.

Asiantuntijoina professori Tuulikki Mikkola,  
Turun yliopisto ja professori Ahti Saarenpää,  
Lapin yliopisto.

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

Osakeyhtiöpäivät 2020
OSAKEYHTIÖPÄIVÄ, 27.3. | OSAKEYHTIÖRIITAPÄIVÄ, 15.5.
Yritysten toimintaympäristön muutos on tuonut esiin uudenlaisia 
yhtiöoikeudellisia kysymyksiä mm. rahoituksesta ja pääoman 
hankinnasta, varojenjaosta sekä johdon vastuista. 

Tule Osakeyhtiöpäivään kuulemaan millaisia kysymyksiä yhtiö- 
oikeuden kokeneille ammattilaisille esitetään, ja millaisia 
käytännön ratkaisuja ongelmakohtiin löydetään.

Osakeyhtiöriitapäivässä pureudutaan riidanratkaisun ja yhtiö-
oikeuden asiantuntijoiden johdolla muun muassa tyypillisiin 
osakeyhtiön riitatilanteisiin ja tuodaan esiin käytännön koke-
muksia ja ratkaisumalleja.

Seminaarien asiantuntijoina muun muassa  
asianajaja, osakas Manne Airaksinen ja  
asianajaja Vesa Rasinaho Roschier Asianajotoimistosta.

YHTEISHINNAT: 
Lakimiesliiton jäsenet ja julkinen sektori 1 150 €  
(yksityinen sektori 1 250 €).  
Yhteishinnoista ei myönnetä muita alennuksia. Yksittäisten seminaarien 
hinnat verkkosivuilla.

Seminaarihintoihin lisätään alv 24 %. Oikeudet muutoksiin pidätetään.

SEMINAAREJA  
MYÖS STRIIMATTUNA
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akimiesliitossa tehdään joka päivä työtä juristien 
ansiotason ja työhyvinvoinnin hyväksi. 

Tämän lehden välissä ilmestyvä Palkkaliite on tuo-
reimman jäsenkyselymme mukaan liiton suosituimpia jäse-
netuja. 

Kyse on siis todellakin jäsenedusta. Palkkatutkimus ei 
tarjoa vain mielenkiintoista taustatietoa. Tulokset toimivat 
aitona palkkaveturina. Esimerkiksi vuoden 2019 aikana alan 
alkupalkat ovat nousseet keskimäärin juuri 
palkkasuosituksessa tapahtuneen prosentti-
korotuksen verran. Tämä ei ole sattuma.

Toki tiedämme, että alkupalkkasuosituksen 
euromäärää ei ikävä kyllä noudateta etenkään 
julkisella sektorilla, eikä aina yksityiselläkään. 
Mutta monin osin niitä hyödynnetään – ja suo-
situs vetää ylös myös kaikkein huonoimpia 
palkkoja.

Alkupalkkasuosituksemme kerää myös kri-
tiikkiä. Moitteita antaessaan etenkin juristi-
työnantajien kannattaa kuitenkin olla mal-
tillisia. Lakimiestyö ei ole – eikä sen pidä olla 
– matalapalkka-ala. Tässä asiassa nostamme 
Lakimiesliitossa rohkeasti häntäämme: 
mikään muu taho ei ole tehnyt juristien arvos-
tuksen ja ansiotason suhteen yhtä näkyvää 
työtä.

Myös juristin myöhempi ansiotaso pohjautuu siihen, miten 
jo uransa alussa oleville maksetaan. Ei ole järkeä olettaa, että 
alkupalkat voisivat olla kehnot, mutta uran edetessä yhtäkkiä 
herättäisiin juristityön vaativuuteen.

Palkkatutkimuksen lisäksi tänä keväänä tehdään näky-
vää vaikuttamistyötä myös työmarkkinapöydissä. Lakimies-
liitto on niissäkin arvostettu kumppani. Tavoitteet ovat sel-
keät: palkkatasoa on nostettava sopimusaloilla ja esimerkiksi 
kiky-tunneista luovuttava tai ne on kompensoitava.

Palkan lisäksi neuvottelupöydissä on vahvasti työssä 
jaksamiseen liittyvät kysymykset. Työn kuormittavuus on 
alamme kroonisin ongelma. Haasteista on lisää tämänkin 
lehden sivuilla.

Liitto edistää juuri 
sinun ansiotasoasi

L uristförbundet slår varje dag ett slag för juristernas 
inkomstnivå och arbetsvälbefinnande. 

En färsk medlemsenkät visar att Lönebilagan, som 
medföljer denna tidning, är en av förbundets mest upp-

skattade medlemsförmåner.  
Det handlar verkligen om en medlemsförmån. Löneun-

dersökningen erbjuder inte enbart intressant bakgrunds-
information, utan den fungerar även som ett ”lönelok”. År 

2019 steg exempelvis branschens genomsnitt-
liga ingångslön enligt den rekommenderade 
procentsatsen, vilket inte är någon slump.  

Vi är fullt medvetna om att den rekommen-
derade euromässiga ingångslönen inte alltid 
följs. Läget är sämst inom den offentliga sek-
torn, men även den privata sektorn har orsak 
att se sig i spegeln. Trots detta följer många 
rekommendationerna, som dessutom har en 
höjande inverkan på de lägsta lönerna.  

Ingångslönerekommendationerna får 
ibland kritik från arbetsgivarhåll. Arbets-
givarna bör dock vara rimliga i sin kritik och 
betänka att juristbranschen varken är eller 
skall vara någon låglönebransch. Juristför-
bundet har all orsak att slå sig för bröstet: 
Inget annat organ har gjort lika mycket för 
juristernas lönenivå och främjandet av jurist-

kårens ställning. 
Juristernas löner senare i arbetslivet baserar sig i hög grad 

på ingångslönerna. En låg ingångslön förbyts sällan i avse-
värt högre kompensation och större uppskattning av värvet 
senare i karriären. 

Vid sidan om löneundersökningen gör Juristförbundet 
sin röst hörd under vårens arbetsmarknadsförhandlingar, 
där förbundet upplevs som en tung partner. Målsättningen 
är entydig: högre lön inom avtalsbranscherna och avveck-
lande eller kompensation av de så kallade kiky-timmarna 
(konkurrensavtalstimmarna). 

Utöver lönerna har välbefinnandet och orkandet i arbetet 
sin givna plats vid förhandlingsborden. Arbetsbelastningen 
är tyvärr ett kroniskt problem inom branschen. Läs mer på 
denna tidnings sidor!  

Förbundet främjar  
din löneutveckling

JORE TILANDER
toiminnanjohtaja

verksamhetsledare
jore.tilander@lakimiesliitto.fi
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TYÖPAIKAN
VAIHTO

Puolet Palkka
tutkimuksen 

vastaajista harkitsee 
työpaikanvaihtoa. 

1/2
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Tuoreet selvitykset juristi
kunnan hyvinvoinnista ovat 
osin karua luettavaa. 

Liiallinen työkuorma saa 
erityisesti asianajajat harkitsemaan 
alanvaihtoa. 

– Tuoreiden selvitysten mukaan 
juristien työhyvinvoinnissa on selkeitä 
puutteita, niin yksityisellä kuin julki
sella puolella. Huippuosaajia uuvute
taan työllä, toteaa Lakimiesliiton toi
minnanjohtaja Jore Tilander.

Asianajajapäivän yhteydessä tam
mikuussa julkaistiin selvitys naisten ja 
perheellisten asemasta asianajoalalla. 
Sen mukaan joka neljäs asianajotoi
mistoissa työskentelevä nainen harkit

see usein alanvaihtoa pois asianajoteh
tävistä. Miehistä alanvaihtoa harkitsee 
joka kymmenes. Ylivoimaisesti yleisin 
syy asianajoalalta lähtemiseen on työn 
kuormittavuus.

Samoihin johtopäätöksiin päädy
tään Lakimiesliiton tuoreessa Palkka
tutkimuksessa. Ansiotason lisäksi 
tutkimuksessa kysyttiin myös työ
hyvinvointiin liittyviä kysymyksiä. 

Palkkatutkimuksen mukaan työ
paikanvaihtohalukkuus ei eroa mer
kittävästi esimerkiksi asianajoalan ja 
muun yksityissektorin välillä, mutta 
perusteluissa on eroja.

Viimeisen vuoden aikana noin  
puolet sekä yksityisen että julkisen 

”Ammattilaisten ajaminen  
työuupumukseen on järjetöntä”

sektorin vastaajista on harkinnut työ
paikanvaihtoa, joko nykyisellä toimi
alalla tai siltä pois. 

– Yleisimmin työpaikanvaihdon 
taustalla on halu nostaa ansiotaso tai 
parantaa urakehitystä, kertoo Palkka
tutkimuksesta Lakimiesliitossa vas
taava Eero Blåfield.

– Asianajajien kohdalla korostuivat 
kuitenkin haasteet työn ja vapaaajan 
tasapainossa sekä työtehtävien psyyk
kinen kuormittavuus.

Työ ei kuormita kuitenkaan yksin 
asianajoalla. Lakimiesliiton Palkka
tutkimuksen kaikista vastaajista kol
mannes koki merkittäviä työuupu
muksen tai stressin oireita.

Jore Tilanderin mukaan tuoreet 
tulokset asettavat alan toimijoille vel
vollisuuden puuttua tilanteeseen.

– Ja käsitykseni mukaan eri aloilla 
on vihdoin herätty siihen yksinkertai
seen tosiasiaan, että työuupumus ei 
tue tuloksentekoa.

Tilanderin mukaan Lakimiesliitto 
tulee kuluvan vuoden aikana haasta
maan näkyvästi toimialaa murrok
seen.

– Me emme voi marssia työpai
koille karmit kaulassa mestaroimaan, 
mutta yli 16 000 jäsenen voimalla 
voimme synnyttää kulttuurin muu
tosta. Osaajien uuvuttaminen on hul
luutta, johon oikeusvaltiolla ei ole 
varaa.

Lisää palkkatutkimuksesta: tämän  
lehden liite ja verkon jäsenportaali

Työuupumus
ei tue tuloksen
tekoa.
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Rikosilmoitus some-häirinnästä
 Poliisi muistuttaa, että sosiaalisessa mediassa tapahtu-

vasta häirinnästä tai uhkailusta kannattaa tehdä rikosilmoi-
tus matalalla kynnyksellä. Häiriköinnistä kannattaa ilmoittaa 
myös sosiaalisen median alustalle. Rikosilmoituksen jälkeen 
poliisi arvioi, onko tapauksessa syytä epäillä rikosta. Rikoksen 
tunnusmerkistö ei aina täyty.

Somessa häirintää kokevan kannattaa muistaa ainakin:
• tallentaa heti viestit, kuvat ja muu materiaali, joissa on  

häirintää
• ottaa kuvakaappaukset häiritsijän profiilista ja tallentaa 

myös mahdollinen URL-osoite, joka johtaa häiritsijän  
profiiliin 

• kirjoittaa ylös, missä ja milloin häirintä tai uhkailu on  
tapahtunut

• kertoa rikosilmoituksen tekemisen yhteydessä, että  
tapahtumista on kerätty todistusaineistoa

• olla tarvittaessa yhteydessä auttaviin tahoihin,  
kuten Rikosuhripäivystykseen tai Naisten linjaan.

Lisätietoja: poliisi.fi, riku.fi

www.lakimiesli itto.fi

Mitä kieli-ilmastoon tulee, kielellinen ilmapiiri 
on kytköksissä yleiseen ilmapiiriin. Kielellistä-
kin ilmapiiriä heikentävä vihapuhe voi olla 
osittain kytköksissä juuri eriarvoistumiseen  
ja syrjäytymiseen, populismin suosioon ja 
disinformaation leviämiseen. Siten voi ajatella, 
että kieliohjelmassa tehty kielten ja kieli-
yhteisöjen tukeminen vaikuttaa osaltaan  
myös kieli-ilmaston paranemiseen. 

Dosentti, FT Ulla Tiililä Kielten tukeminen on ihmisten ja 
yhteisöjen tukemista – Koneen säätiön kieliohjelman vaikut-
tavuuden arviointiraportissa, Koneen säätiön julkaisuja 1:2020

S a n o t t u a

HÄTÄ‑ 
ILMOITUSTA

Hätänumerossa 
112 vastattiin 

vuonna 2019 yli 
8000 hätäilmoi-

tukseen vuorokau-
dessa. Ilmoituksis-
ta 97 prosenttiin 
vastattiin alle 30 

sekunnissa.

8 000

 Sitra on toteuttanut yhdessä muun 
muassa Kööpenhaminan IT-yliopiston 
ja Oulun yliopiston kanssa verkkotestin, 
jonka avulla voi selvittää oman digipro-
fiilinsa. 

Testaaja joutuu pohtimaan esimerkiksi 
sitä, mitä henkilötietoja verkkosurffai-
lusta kerätään ja mihin niitä käytetään, ja 
pitääkö henkilötietojaan niin arvokkaina, 
että haluaa suojata ne.

 Testi testaa kolmea asiaa: tietoja, 
asennetta ja toimintaa verkossa. Testin 
tuloksena kävijä saa itseään parhaiten 
kuvaavan digiprofiilin sekä yksilölliset  
vinkit omien tietojen hallintaan.

Lue lisää ja tee testi:  
digiprofiilitesti.sitra.fi

TESTAA, MILLAINEN  
ON DIGIPROFIILISI
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R ikosuhripäivityksen (RIKU) 
toiminnassa on mukana lähes 
500 vapaaehtoista, mutta heitä 

tarvitaan jatkuvasti lisää. Vapaaehtoi-
silta ei edellytetä tiettyä ammatillista 
taustaa, ja kaikki vapaaehtoiset saavat 
koulutuksen RIKUn toimintaan. 

Rikosuhripäivystys tarjoaa käytännön 
neuvoja ja henkistä tukea rikoksen koh-
teeksi joutuneille, heidän läheisilleen ja 
rikosasiassa todistaville. 

Vapaaehtoistyötä voi tehdä puheli-
messa, verkossa tai toimimalla tukihen-
kilönä. Rikosuhripäivystyksen puheli-
messa päivystäjät kuuntelevat, antavat 
neuvoja ja henkistä tukea. Juristin puhe-
linneuvonnassa päivystävät puolestaan 
oikeustieteellisen koulutuksen saaneet ja 
rikosasioiden parissa ammatikseen työs-
kentelevät vapaaehtoiset lakimiehet. 
Lisätietoja ja vapaaehtoiseksi hakeminen: 
riku.fi/vapaaehtoiseksi.

Vapaaehtoiseksi RIKUun?

n. 16 100
JÄSENMÄÄRÄ

Lakimiesliiton jäsenmäärä  
vuodenvaihteessa 2019–2020.

56
PROSENTTIA

Naisten osuus varsinaisista 
jäsenistä.

64
PROSENTTIA

Naisten osuus opiskelijajäsenistä.

Numerokulmalla
Faktaa numeroiksi tiivistettynä

 Kaikki Lakimiesliiton jäsenet 
on vakuutettu työ- tai virkasuhtei-
siin liittyvien riita- ja rikosasioiden 
varalta. Turvan saa myös esimer  - 
kiksi virkarikossyyteasioissa.  
1.1.2020 alkaen oikeusturvavakuu-
tuksen 20 000 euron korvauskatto 
nousi 40 000 euroon. 

Vakuutettuna oleminen edellyt-
tää Lakimiesliiton jäsenyyttä, liiton 
jäsenyhdistyksen jäsenyys ei riitä.

lakimiesliitto.fi/palvelut-ja-edut/
jasenedut

Oikeusturva-
vakuutuksen  
korvauskatto  
40 000 euroon

L i i t t o  p a l v e l e e
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Ehdotuksia oikeusprosessien 
nopeuttamiseksi

Esittelemme Suomen 
Lakimiesliiton jäsenetuja 
etu kerrallaan.

Jäsen
etu

Tutustu Lakimiesliiton kaikkiin jäsenetuihin 
osoitteessa lakimiesliitto.fi/jasenedut

Mikä etu?
Vuonna 1958 perustetun Lakimiesliiton Kustannuksen 
toimintaa jatkaa Alma Talentin juridinen kustannus- ja 
koulutustoiminta. Lakimiesliiton jäsenet saavat kaikista 
Alma Talentin kustantamista normaalihintaisista kirjoista 
20 prosentin alennuksen.

Lakimiesliiton Koulutuksen laajasta tarjonnasta on hyvä 
valita. Alma Talent tuottaa vuosittain 140 seminaaria 
juridiikan eri aihealueilta.

Lakimiesliiton jäsenet saavat normaalihintaisista seminaa-
reista 25 prosentin alennuksen.

Miten saan edut käyttööni?
Kerro jäsenyydestäsi rekisteröityessäsi verkkokaupan 
asiakkaaksi osoitteessa https://shop.almatalent.fi.

Kirjat voit tilata myös suoraan asiakaspalvelusta arkisin 
klo 8.15–16.00: puhelin 020 442 4100,  
sähköposti kirjat@almamedia.fi.

Ilmoittaudu Lakimiesliiton Koulutuksen seminaareihin 
osoitteessa www.lakimiesliitonkoulutus.fi

Mistä saan lisätietoja?
www.lakimiesliitonkustannus.fi
www.lakimiesliitonkoulutus.fi
www.lakimiesliitto.fi

Kustannus ja koulutus

Alkuvuodesta on käyty vilkasta keskustelua oikeus-
prosessien nopeuttamisesta. 

Professori Matti Tolvanen arvioi oikeusministeriön 
ja sisäministeriön asettamana selvityshenkilönä rikosketjun 
toimivuutta. Hankkeen tavoitteena oli muun muassa käsittely-
aikojen lyhentäminen.

Loppuraportissa korostetaan yhteistyön lisäämistä rikos-
ketjun toimijoiden välillä. Myös rikossovittelun täysimääräistä 
hyödyntämistä pidetään tärkeänä.

Loppupäätelmien mukaan poliisin ja syyttäjän yhteistyötä 
esitutkintavaiheessa tulisi edelleen tehostaa myös keskivaka-
vissa rikoksissa. Tutkinnanjohtajien tulisi ottaa aktiivisempi 
rooli esitutkinnan laadun varmistamiseksi. Säännöstasolla 
esitutkinnan johtamista ei selvityksessä esitetä siirrettä-
väksi poliisilta syyttäjälle, mutta syyttäjän juridista asiantun-
temusta tulisi hyödyntää entistä enemmän. Myös avustajat 
tulisi ottaa tehokkaammin mukaan prosessiin jo esitutkinta-
vaiheessa.

Lisäksi raportissa esitetään esimerkiksi rikosasioiden val-
mistelun kehittämistä käräjäoikeuksissa, kuulustelujen tallen-
tamista esitutkinnassa videolle ja syyteneuvottelun soveltami-
salan laajentamista.

Oikeusprosessien jouduttaminen oli esillä myös tammi-
kuun Asianajajapäivässä, jossa Asianajajaliitto esitti oikeu-
denhoidon kokonaisuudistusta. Huolena olivat erityisesti 
riita-asioiden pitkittyvät käsittelyt. Asianajajaliiton puheen-
johtaja Jarkko Ruohola esitti käynnistettäväksi perusteellista 
oikeudenhoidon uudistusta.

Lakimiesliiton puheenjohtaja Tuula Linna otti aiheeseen 
kantaa laajassa blogissaan liiton sivuilla.  Kirjoituksessa Linna 
listaa ajatuksia suomalaisen järjestelmän vahvuuksista, mutta 
myös etenkin riita-asioiden käsittelyn kehittämistarpeista. 

– Vaikuttaa siltä, että riita-asioiden oikeudenkäyntiä kos-
keva keskustelu jumittaa, Linna huomauttaa. 

–  Toivottavasti oikeusministeriö teettää tehostamisselvi-
tyksen myös siviiliprosessista.

 Lue lisää: Lakimiesliitto.fi/blogi
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S uomen Lakimiesliiton ja His-
torian ja yhteiskuntaopin opet-
tajien liitto HYOL:n järjestämä 
Oikeusguru-kilpailu huipentui 

joulukuussa korkeimmassa oikeudessa 
Helsingissä. Kahdeksan finalistia valit-
tiin noin tuhannen alkukilpailuun osal-
listuneen lukiolaisen joukosta yhteensä 
126 lukiosta. 

 Kilpailun voitti Kallion lukion opiske-
lija Siiri Klubb. Klubb ja toiseksi sijoittu-
nut Ella Heikkilä Forssan yhteislyseosta 
nappasivat samalla itselleen oikeustie-
teellisen alan opiskelupaikat Lapin ja 
Itä-Suomen yliopistoista.

Historian ensimmäinen Oikeusguru 
yllättyi voitostaan silminnähden. Hän oli 
valmistautunut kilpailuun opiskelemalla 
huolellisesti, mutta voitto pääsi silti yllät-
tämään.

– En olisi yhtään arvannut, että 
menee näin hyvin! Jo finaaliin pääsemi-
nen oli iso yllätys, Siiri Klubb sanoo.

Lakimiesliiton opiskelija-asiamies 
Linnea Viherkenttä kertoo, että idea 
Oikeusguru-kilpailun järjestämiseen 
lähti oikeustieteellisen alan opiskeli-
joilta.

– Teemme hyvin paljon yhteistyötä 
opiskelijajärjestöjen kanssa, ja meitä 
lähestyttiin tällaisella idealla. Näimme 
siinä potentiaalia, ja lähdimme suun-
nittelemaan sitä yhdessä Historian ja 
yhteiskuntaopin opettajien liiton kanssa, 
hän sanoo.

Siiri Klubb on  
ensimmäinen Oikeusguru

”Jo finaaliin
pääseminen
oli iso yllätys.”
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 Syyskuun lopussa tulee kuluneeksi 
75 vuotta Lakimiesliiton järjestölehden  
ensimmäisen numeron ilmestymi-
sestä. Suomen Lakimiesliiton Tiedoi-
tuksia-lehdestä on monien muutosten 
kautta kasvanut nykyinen Lakimiesuu-
tiset.

Heti Lakimiesliiton perustamisen 
jälkeen jäsenistö kantoi huolta myös 
tiedotuksesta. Kevään 1945 aikana lii-
ton hallituksessa pohdittiin oman leh-
den perustamista. Hallituksessa Urho 
Castrén painotti tiedotuslehden amma-
tilliseksi tehtäväksi muun muassa 
uuden lainsäädännön selvittämistä. 

Käyttövarojen niukkuus jarrutti leh-
den perustamista. Myös paperin sään-
nöstelyä tiukennettiin Suomessa juuri 
tuolloin. Ensimmäinen numero ilmestyi 
kuitenkin jo samana vuonna 30. syys-
kuuta.

Numeron toimitti liiton ensimmäi-
nen sivutoiminen asiamies Hans Helin. 
Lehden levikki oli 2 100 kappaletta. Leh-
den järjestyksessä toinen toimittaja 
oikeusneuvos Eero J. Manner korosti 
puolestaan lehden tärkeää tiedottavaa 
tehtävää. Alkuvuosien merkittäviin leh-
den toimittajiin lukeutui myös liiton 
päätoiminen asiamies, oikeuskansleri 
Kai Korte.

Juttusarjassa esitellään kuusi Lakimies
uutisten käännekohtaa. Lähteinä ovat  
liiton historiateokset sekä Lakimies
uutiset.

Tiedoituksia  
lakimiehille
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 Lakimiesliiton Reilu työnantaja -tunnustus on ollut  
olemassa vuodesta 2011 alkaen, ja tunnustuksia on tähän  
mennessä myönnetty kymmenkunta, kertoo Lakimiesliiton 
työelämäasioiden päällikkö Jaana Meklin. 

Saadakseen Reilu työnantaja -tunnustuksen ja luvan käyt-
tää vastaavaa leimaa työnantajan on noudatettava palve-
luksessaan olevien lakimiesten ja lakimiesopiskelijoiden 
työsuhteissa Lakimiesliiton määrittelemiä ”Työsuhteissa 
noudatettavia periaatteita” -asiakirjaa. Ennen leiman käyttö-
luvan saamista Lakimiesliitto ja työnantaja käyvät periaate-
paperin sisältämät kohdat läpi. Näin varmistetaan, että työn-
antaja täyttää toiminnassaan kussakin kohdassa mainitun 
periaatteen riittävässä määrin. 

– Mikäli jälkeenpäin käy ilmi, että todellisuudessa työn-
antaja ei noudatakaan periaatteita, voi Lakimiesliitto pois-
taa työnantajalta leiman käyttöoikeuden, kunnes asian laita 
on korjaantunut, Jaana Meklin kertoo.

Lowell Suomi Oy:n lakiosasto haki Reilu työnantaja  
-tunnustusta ja sai leiman käyttöoikeuden lokakuussa 2019. 

– Lowell arvostaa työntekijöitään. Lowellille on tärkeä 
muu muassa joustava työn ja perhe-elämän yhteen sovit-
taminen, että työmäärät ovat hallittavissa, työaika pysyy 
lainmukaisena ja palkkaus on asianmukainen. Haluamme 
lakiosaston olevan hyvä työpaikka lakimiehelle.  Reilutyön-
antaja tunnustus heijastuu organisaation kaikkiin työnte-
kijöihin ja peilaa myös Lowellin omia arvoja, kertoo Lowell 
Suomi Oy:n lakiosaston osastopäällikkö  Marika von 
Schoultz. 

Lisätietoja: lakimiesliitto.fi/edunvalvonta/reilu-tyonantaja/

Reilu työnantaja -tunnustus  
Lowell Suomi Oy:n lakiosastolle 

 OIKEUSMINISTERIÖ valmistelee hallin-
nonalansa kattavia toimitilauudistuksia. 
Käytännössä tämä tarkoittaa tuomioistuin-
ten, syyttäjälaitoksen, ulosoton ja muiden 
hallinnonalan virastojen toimitilojen mer-
kittäviä supistuksia ja henkilöstön siirty-
mistä yhteiskäyttöisiin monitiloihin. 

– Suunnitelman keskeisenä ajatuksena 
on vain säästöjen etsiminen toimitiloja 
supistamalla, ei tehokas ja sujuva töiden 
tekeminen. Käytännössä tässä leikataan 
työhyvinvoinnista ja tietoturvasta, toteaa 
Lakimiesliiton hallituksen puheenjohtaja 
Antero Rytkölä.

Laaja joukko lakimiesjärjestöjä teki 
aiheesta ulostulon tammikuussa ja välitti 
kantansa oikeusministeriön johdolle.

– Eri aloja riivaavasta innosta siirtyä 
avotiloihin on nyt luovuttava ja myönnet-
tävä, että on työtehtäviä, joihin monitilat 
eivät kerta kaikkiaan sovi. Oikeudenhoito 
on tällainen, Rytkölä toteaa.

Lakimiesliiton toiminnanjohtajan Jore 
Tilanderin mukaan ei voida myöskään aja-
tella, että ihmisten terveystietoja ja yksi-
tyisyyteen liittyviä asioita taikka yritysten 
liikesalaisuuksia levitellään yhteiskäyttöi-
sessä tilassa, joka on samalla kymmenien 
ihmisten läpikulkupaikka. 

Suomen Lakimiesliiton kannanottoon 
yhtyvät sen jäsenjärjestöt Hallinto-oikeus-
tuomarit ry, Käräjäoikeustuomarit r.y.,  
Suomen Erityistuomarit r.y., Suomen  
Kihlakunnanvoudit r.y., Suomen Syyttäjäyh-
distys r.y. sekä Suomen Tuomariliitto ry ja 
Poliisi-, ulosotto-, syyttäjä- ja maistraattila-
kimiesten edunvalvontajärjestö PUSH ry.

LAKIMIESJÄRJESTÖT  
VASTUSTAVAT  
KAAVAILTUJA  
TOIMITILAUUDISTUKSIA

EUROA
Eduskunta 

on osoittanut 
lähisuhdeväki-

vallan torjuntaan 
400 000 euron 

määrärahan, 
joka käytetään 
naisiin kohdis-

tuvan väkivallan 
torjuntaohjelman 
toimeenpanoon. 
Rahaa voidaan 

käyttää esimerkik-
si koulutukseen, 
kampanjointiin, 

tutkimukseen sekä 
uhrien tukemiseen.

400
tuhatta



E
uroopan unionin EUPOL COPPS 
-siviilikriisinhallintaoperaatio alkoi 
13 vuotta sitten turvallisuuspuolen 
hankkeena, kertoo operaation pääl-

likkö Kauko Aaltomaa Länsirannalla Ramalla-
hin-toimistossaan.

 – Keskityimme alussa Palestiinan siviilipo-
liisin kehittämiseen. Vuonna 2008 perustimme 
oikeusvaltion kehittämiseen panostavan osas-
ton, jota moni pitää nykyään tärkeämpänä kuin 
poliisitoimintaamme. Olemme korkean tason 
neuvonantaja, tehtävämme on kehittää siviili-
puolen turvallisuus- ja oikeusviranomaisia kou-
lutuksen ja neuvonnan keinoin.

 Hanke on vuosien aikana muuttunut yhä 
enemmän strategisen suunnittelun ja neuvon-
annon suuntaan. Tärkeä osa työtä on Palestii-
nan rikosoikeudellisen järjestelmän sekä polii-
sin ja syyttäjän välisen yhteistyön kehittäminen.

 – Toimivalta kaikissa asioissa on paikallisilla 
viranomaisilla. Meidän tehtävämme on viran-

omaisjärjestelmän kehittäminen kaikilla toimin-
ta-aloilla; jos jonain päivänä palestiinalaiset saa-
vat oman valtionsa, heidän on hyvä lähteä tästä 
liikkeelle. Autamme myös Israelin ja Palestiinan 
välisen turvallisuusyhteistyön kehittämisessä.

Yhteistyökumppanit kehuvat
Yli sata henkilöä työllistävän mission vuosibud-
jetti on reilut 12 miljoonaa euroa, ja valtuutus 
Euroopan unionin jäsenvaltioilta on voimassa 
kesäkuuhun. Henkilöstöstä 35 työntekijää on 
palestiinalaisia, loput 72 tulevat noin 20 eri 
Euroopan maasta sekä Kanadasta. 

– Meillä on töissä eri alojen osaajia: syyttä-
jiä, tuomareita, asianajajia, poliisiviranomai-
sia, ICT-väkeä ja hallinnon sekä lainsäädännön 
asiantuntijoita. Työtä tehdään eurooppalaisten 
arvojen mukaisesti.

Pienen Suomen osuus EU-missiosta on suh-
teellisesti suuri, sillä päällikön lisäksi toimistolla 
työskentelee seitsemän suomalaista. 

Suomalaisetkin ovat rakentamassa rauhaa Lähi-idän  
ruutitynnyrissä, Palestiinassa. Euroopan unionin siviili-

kriisihallintaoperaatio työllistää suhteellisesti suuren määrän 
suomalaisia, ja sen päällikkökin on entinen sisäministeriömme 

ylijohtaja. Lakimiesuutiset vieraili Palestiinassa.

Suomalaiset 
oikeusvaltion 

rakennuspalikoita 
pystyttämässä

Teksti MERI ESKOLA | Kuvat ANNA-KAISA JORMANAINEN
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Palestiinalaisten mukaan EU-mission suurin saavu-
tus on ollut noin 8 000 henkilön vahvuisten poliisivoi-
mien rakentaminen 13 vuodessa, tyhjästä.

– Yhteistyökumppaneitamme lainaten me ehkä 
emme näe kehitystä, kun olemme töissä aina lyhyen 
aikaa kerrallaan, mutta he näkevät. Palestiinan poliisi-
voimat on rakennettu pitkälti eurooppalaisten kanssa. 
Israelin poliisit sanovat, että tarvittaessa he pystyvät 
yhteistoimintaan palestiinalaisten kanssa. Kai sekin on 
merkki kehityksestä, Kauko Aaltomaa hymyilee.

Palestiinan valtakunnansyyttäjä Akram Al-Khatib 
on täynnä kehuja yhteistyökumppaneistaan. 

 – He ovat tukeneet meitä kaikin tavoin. Meillä on 
ollut tilaisuus nähdä toisten maiden toimintatapoja, 
oppia ja hyötyä heidän kokemuksistaan. Suomalaiset 
yhteistyökumppanimme ovat aina antaneet kaikkensa 
maallemme ja syyttäjänvirastolleni, Al-Khatib suitsut-
taa arabialaistyyliin.

 Suomessa valtakunnansyyttäjä Al-Khatib vieraili 
viimeksi kesällä ja ihasteli poliisin sekä syyttäjänlai-
toksen yhteistyön mallia.

– Yllätyin Suomen poliisivoimien koosta ja poliisin 
toimivaltuuksien laajuudesta rikostutkinnassa. Suoma-
lainen yhteiskunta luottaa poliisiin. Oli myös yllättävää 
nähdä, että Suomen valtakunnansyyttäjä ja sisäminis-
teri olivat naisia, Al-Khatib miettii Ramallahin-toimis-
tossaan.

Kahden riitapukarin välissä
EUPOL COPPS -mission toimintakenttä on Lähi-idässä 
yhden nykymaailman väsyttävimmän aseellisen kon-
fliktin keskellä. Hankkeen päämaja sijaitsee palestiina-
laishallinnon keskeisten laitosten tapaan Ramallahin 
suurkaupungissa, mutta suomalaiset työntekijät asu-
vat Israelin puolella Länsi-Jerusalemissa.

Suhteet molempiin osapuoliin ovat erittäin hyvät.

PINNALLA  // S i v i i l i k r i i s i n h a l l i n t a
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– Siksi pystymme toimimaan täällä. Meitä pide-
tään luotettavana, neutraalina kumppanina, ja ihmi-
set ymmärtävät tämän olevan ”tekninen” EU-missio. 
Emme ota kantaa poliittisiin kysymyksiin, Kauko Aal-
tomaa sanoo.

Lainsäädännön näkökulmasta Länsirannan tilanne 
on monin tavoin erityinen: miten yhteistyötä poliisivoi-
mien välillä saadaan aikaiseksi niin, että esimerkiksi 
rikostutkinnassa hankitut todisteet ovat oikeuskelpoi-
sia molemmissa maissa? Miten toimia Palestiinassa, 
jonka lainsäädäntö on vieläkin osaksi kokoelma otto-
maaniaikaisia säädöksiä ja Jordanian lakeja?

Lainsäädännöllisiä erikoisuuksia syntyy myös 
koraaniin perustuvasta sharia-laista sekä arabikult-
tuurista, jossa asioita järjestellään mielellään keske-
nään, ilman viranomaisia.

– Syksyllä Palestiinan presidentti Mahmoud Abbas 
rysäytti voimaan lain avioliiton alaikärajasta juuri 
ennen suurta EU-kokousta, mutta sharia-lain tuomio-
istuimet voivat muuttaa sitä. Hiljattain voimaan tuli 
myös laki, jonka mukaan perheen äiti voi avata lap-
sille pankkitilin. Naisten ja lasten asemaan olemme 
kiinnittäneet työssämme paljon huomiota, Aaltomaa  
kertoo.

 
Juristin tutkinto perustana
Kahdeksan vuotta Suomen sisäministeriön poliisiosas-
ton ylipäällikkönä ennen EU-missiota työskennellyt 
Kauko Aaltomaa on ehtinyt lähes 40-vuotisen työu-
ransa aikana toimia muun muassa Etelä-Suomen lää-
nin lääninpoliisijohtajana, keskusrikospoliisin apulais-
päällikkönä sekä YK-tehtävissä Lähi-idässä.

– Täällä Lähi-idässä olen aikaisemmin toiminut rau-
hanturva- ja sotilastarkkailijatehtävissä yli kaksi vuotta, 
ja Afganistanissa puolisen vuotta.

Oikeustieteen kandidaatin tutkinnon suorittanut 
Aaltomaa sanoo, että EUPOL COPPSin päällikkönä 
hänen toimenkuvansa on jo irtaantunut juristin työstä.

– Tällä iällä se on hyvä asia. Mutta juristin tutkinto 
on sopinut näihinkin kriisinhallinnon töihin. Vaisto 

sanoo, milloin jotain asiaa pitää ryhtyä huolellisesti 
ajattelemaan.

Kristikunnan pyhässä kaupungissa, Jerusalemissa, 
asumista Aaltomaa pitää kiinnostavana. Alueella on 
hänen mukaansa maailman paras ilmasto, lyhyt talvi 
eikä liian läkähdyttävä kesä. 

 – Jerusalem muuttuu koko ajan, ihmisiä tulee lisää, 
kaupunki on erilaisten virtausten, vaikutteiden sekä ris-
tiriitojen keskipiste, sen haistaa ja tuntee joka päivä. Kyllä 
täällä pärjää, mutta samanaikaisesti pitää muistaa, että 
kaikenlaista voi sattua. Joka päivä joku voi menettää ter-
veytensä tai henkensä.

Jos jonain päivänä
palestiinalaiset saavat oman
valtionsa, heidän on hyvä
lähteä tästä liikkeelle.

NAISTA

Palestiinan syyttäjä
laitoksen palveluksessa 
olevista 162 syyttäjästä 
naispuolisia syyttäjiä 
on 33.  
Lähde: EUPOL COPPS

33

Taito lukea mediaa  
edistää demokratiaa
SUOMEN vanhin sivistystyöjärjestö, vuonna 1872  
perustettu Kansanvalistusseura toteuttaa vapaaehtois-
voimin Palestiinassa mediakasvatusprojekteja. Niistä 
viimeisin on Medialukutaidolla kohti kestävää yhteis-
kuntaa -hanke vuosina 2019–20 Betlehemissä, Ramal-
lahissa, Hebronissa, Itä-Jerusalemissa ja Gazassa. 

Tavallisille kansalaisille tarjottavilla kaksiviikkoisilla 
intensiivikursseilla opetetaan esimerkiksi journalismin  
eettisiä periaatteita, lähdekriittisyyttä, sosiaalisen 
median turvallista käyttöä sekä ihmisoikeuksien edis-
tämistä median keinoin. Tavoitteena on edistää alueen 
väestön oikeutta tietoon sekä vahvistaa kansalais-
yhteiskunnan ja demokratian toimintaedellytyksiä.  

Hankerahoitus 240 000 euroa on myönnetty  
Suomen valtion kehitysyhteistyön määrärahoista.

 Hankkeen kuusi vapaaehtoista suomalaiskoulutta-
jaa ovat viestinnän opettajia tai ammattijournalisteja. 
Tämän jutun kirjoittaja on yksi heistä.
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Suomalaisjärjestelmän tuote
Kauko Aaltomaan alaisena, syyttäjätoimen asiantun-
tijana EUPOL COPPS -operaatiossa kolmatta vuottaan 
työskentelevä Jari-Pekka Paajala sanoo olevansa van-
han suomalaisen nimismiesjärjestelmän tuote. Hän 
toimi ensin vuosikausia nimismiestehtävässä, siirtyi 
sitten kihlakunnansyyttäjäksi, kunnes vuonna 2007 
irtisanoutui syyttäjänlaitoksesta neljän kansainväli-
sen työkomennuksen jälkeen.

 – Olin kehittänyt osaamistani siviilikriisinhallin-
nassa siinä määrin, että katsoin paremmaksi jättää syy-
teharkintojen urakoinnin ja keskittyä uusiin haastei-
siin. Olin Bosniassa neljä vuotta, Afganistanissa kolme, 
ja Libyassa tilanne kävi lähes kahden operaatiovuoden 
jälkeen sellaiseksi, ettei meillä ollut mahdollisuutta jat-
kaa heidän rajavartiolaitoksensa kehittämistä, Paajala 
kertoo.

Kokemus työskentelystä suomalaisessa poliisihallin-
nossa, syyttäjälaitoksessa ja Kriisinhallintakeskuksessa 
on ollut osaltaan pohjana Paajalan työlle Palestiinassa.

– Osaamiseni täällä perustuu merkittävissä määrin 
työkokemuksilleni Suomessa. Esittelemme palestiina-
laisille suomalaista toimintamallia esimerkiksi syyttä-
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jän ja poliisin välisessä yhteistyössä. Täällä syyttäjä johtaa 
rikosten tutkintaa, joten kehittäessämme syyttäjäpuolta 
kehitämme samalla rikostutkintaa.

Maiden välisiä eroja löytyy myös vankeinhoitolaitoksen 
laillisuusvalvonnasta. Palestiinassa syyttäjän ja oikeuslai-
toksen tehtävä on valvoa, ettei vankeusrangaistusten aikoja 
ylitetä ja että vankien ihmisoikeudet toteutuvat. 

 – Oikeuskanslerin tai oikeusasiamiehen kaltaista viran-
omaista Länsirannalta ei löydy, mutta sellaisen luona pai-
kalliset kumppanimme vierailivat kesällä Suomessa. Tämä 
avarsi heidän näkemyksiään huomattavasti.

Emme voi pakottaa
toista osapuolta
omaksumaan
arvo jamme tai
tapojamme.

20  LAKIMIESUUTISET  1/2020



Olemme kiinnittäneet
työssämme paljon 
huomiota naisten ja
lasten asemaan.

Toimijoita ympäri 
maailmaa
• Rauhanturva- ja siviilikriisinhallintaoperaatioiden sekä 

Yhdistyneiden kansakuntien lisäksi voittoa tavoittele-
mattomat kansalaisjärjestöt ovat rakentamassa oikeus-
valtioiden peruspalikoita ympäri maailmaa. Näitä ovat 
esimerkiksi ihmisoikeusjärjestöt Amnesty International 
ja Human Rights Watch.

• Presidentti Martti Ahtisaaren vuonna 2000 perustama  
konfliktinratkaisujärjestö Crisis Management Initiative 
ry ehkäisee ja ratkaisee väkivaltaisia konflikteja muun 
muassa epävirallisen neuvottelun ja vuoropuhelun 
avulla. Hankkeita on Lähi-idässä, Afrikassa, Euraasiassa 
ja Aasiassa.

• Meksikossa vuonna 1944 perustettu The International 
Federation of Women Lawyers edistää, tukee ja  
suojelee naisten ja lasten oikeuksien toteutumista  
tarjoamalla muun muassa oikeusapua ja koulutuksia.

• Tukholmassa päämajaansa pitävä International Legal 
Assistance Consortium pyrkii vahvistamaan oikeusval-
tioperiaatetta ja tukemaan lainopillisia ammattilaisia 
muun muassa Syyriassa, Kuubassa ja Palestiinassa.

• Suomen valtio on tukenut Palestiinalaishallinnon  
opetussektoria yli 20 vuotta, yhteensä 27 miljoonalla 
eurolla. Suomen tavoitteena on, että kaikki palestiina-
laislapset saavat laadukasta opetusta. Koulunkäynti 
antaa konfliktin keskellä eläville lapsille tulevaisuuden 
toivoa ja tukea sekä malleja ratkaista ongelmatilanteita 
väkivallattomasti. Suomi rahoittaa myös kansalais-
järjestöhankkeita. 

Kulttuureissa on eroja
Jari-Pekka Paajalan mielestä on mielenkiintoista työs-
kennellä palestiinalaisten arabien kanssa. Kulttuuriset 
erot ovat olemassa, mutta kun ymmärtää esimerkiksi, 
ettei viisi minuuttia ole arabille sama asia kuin suoma-
laiselle, lähtökohdat ovat hyvät.

 – Emme voi pakottaa toista osapuolta omaksu-
maan arvojamme tai tapojamme. Kun palestiinalaiset 
oppivat tuntemaan meitä ja huomaavat, että olemme 
tekemässä töitä heidän hyväkseen, luottamus kasvaa. 
Palestiinalaiset ovat äärettömän ystävällisiä ja vieraan-
varaisia, kun saavuttaa heidän luottamuksensa.

Uskonnolla on suuri rooli läpikotaisin islaminus-
koisessa maassa. Paastokuukausi ramadanin aikana 
on turha yrittää saada muslimia innostumaan kahdek-
santuntisesta seminaarista, kun syömättömyyden takia 
hänen työtehonsa on iltapäivästä jo nollassa.

 – Naisen aseman ja oikeuksien parantaminen rikos-
prosessissa on yksi keskeisiä tavoitteitamme. Meidän 
pitää lainsäädännön kehittämistyössä ottaa huomioon, 
miten vaikea naisten on irtaantua kotoaan kuultaviksi 
asianomistajana tai todistajana oikeudenkäynnissä. 
Perheväkivaltatapauksissa täällä ei ole samanlaista 
turvakotijärjestelmää kuin Suomessa, mutta sitä kohti 
pyritään.

Olisi virhe ajatella, että toisenlainen kulttuuri on 
huonompi tai ihmiset vähemmän lahjakkaita, Paajala 
sanoo painokkaasti. Kyse on siitä, millaiset edellytyk-
set työlle on annettu.

– Nablusissa haastattelimme syyttäjänlaitoksen hal-
lintopuolta. Kaksikymmentä ihmistä hääri pienessä 
huoneessa, ja siinä sitten pitäisi pystyä tekemään 
tehokasta ajatustyötä. Lähtökohdat toiminnan kehit-
tämiselle ovat aivan erilaiset kuin Suomessa. Esimer-
kiksi Afganistanin piirisyyttäjän toimitilat ovat niin 
riipaisevan karut, ettei sitä voi kuvitella, jos ei ole itse  
nähnyt.

Esimiehensä tapaan Paajalakin nauttii Jerusale-
missa asumisesta.

– Sapatin laskeutuessa se muistuttaa suomalaisesta 
1960-luvun maaseudusta, jossa sunnuntaiaamuna val-
litsi hiljaisuus, ja ainoat kulkijat olivat kirkkoon meni-
jöitä. Jerusalemissa on vähintään yhtä turvallista kuin 
Malmössä. Se on ikiaikainen historiallinen kaupunki, 
johon meidänkin kulttuuriperintömme perustuu. •

Juttu löytyy myös lakimiesuutiset.fistä. Siellä 
näet kuvia jutun henkilöistä työympäristössään.
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IDEA UUDESTA KILPAILUSTA
Oikeustieteen opiskelijat ehdottivat Laki-
miesliiton opiskelija-asiamiehelle vuoden  

2019 alussa lukiolaisille järjestettävää  
kilpailua oikeustiedosta. Mallina toimi jo 

parinkymmenen vuoden ajan pyörinyt 
taloustieteen alan Talousguru-kilpailu. 
Lakimiesliitto innostui ideasta ja alkoi 
järjestellä asiaa opiskelijajärjestöjen 

kanssa. Myös Historian ja yhteiskunta-
opin opettajien liitto HYOL ry lähti 

mukaan järjestäjäksi. 

Askelma 1

Kerromme Lakimiesliiton edunvalvontatyöstä, 
joka helposti jää näkymättömiin.

Lähtö
Tavoitteena kiinnittää  
huomiota lakitiedon  

opetukseen  
lukioissa. 

YLLÄTYSSUOSIO
Oikeusguru-kilpailu herätti jo heti 

keväällä valtavaa kiinnostusta. Mukaan 
ilmoittautui 126 lukiota kautta Suo-
men. Houkuttimena toimivat muun 

muassa kilpailun pääpalkinnot: rahal-
listen palkintojen lisäksi kahdelle 

menestyneimmälle oli luvassa oikeus-
tieteellisen alan opiskelupaikka, sijain-

tina Lapin ja Itä-Suomen yliopistot.

Askelma 2

L
akimiesliiton yhtenä tavoitteena on lisätä lakitie
don opetuksen saamaa huomiota lukioissa. Sekä 
oikeustieteelliset tiedekunnat että Lakimiesliitto 
toivovat, että lukioiden tarjoamaan lakitiedon 

opetukseen saadaan aiempaa oikeustieteellisempi näkö
kulma, joka tekee oikeusjärjestelmää tutuksi. 

Liitto pitää tärkeänä varsinkin syvemmän ymmär
ryksen saavuttamista oikeudesta ja oikeudenmukaisuu
desta. Laajasta ymmärryksestä on lukiolaisille hyötyä, 
päätyvät he sitten opiskelemaan oikeustieteellisiin tiede
kuntiin tai eivät. Myös yhteiskunnan kannalta on tärkeää, 
että kansalaiset ymmärtävät, miten oikeusjärjestelmä 
muodostuu ja mitkä ovat sääntöjen ja lakien tarkoitukset. 

Tiedon lisääminen lukioaikana hyödyttää ennen kaik
kea oikeustieteellisiä tiedekuntia. Kun lukiolaisilla on jo jat
koopiskelemaan hakiessaan ymmärrys perusteista, oppi
laitoksiin hakeutuvat kaikkein motivoituneimmat oppilaat. 

Vuonna 2019 Lakimiesliitto toteutti ensi kertaa lukiolai
sille suunnatun Oikeusgurukilpailun. Kilpailu saavutti heti 
suuren suosion, ja mukaan ilmoittautui peräti 126 koulua 
ympäri Suomen. Oikeusgurukilpailu on tarkoitus järjes
tää jatkossa vuosittain. 

Tekstiin on haastateltu Lakimiesliiton opiskelija-asiamies 
Linnea Viherkenttää. Lue ensimmäisen Oikeusguru-kilpai-
lun voittajasta tämän lehden sivulta 14.

Teksti PI MÄKILÄ

Lakimiesliitto pyrkii kasvattamaan lakitiedon opetuksen  
lukiovaiheessa saamaa huomiota. Liiton perustamalla  

Oikeusguru-kilpailulla toivotaan olevan osaltaan vaikutusta siihen,  
miten oikeustiedettä käsitellään toisen asteen opinnoissa.

Oikeusosaamista 
lukioihin
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Kilpailuun osallistu neet
huomasivat, että oikeudellisia
kysymyksiä on kaikkialla
yhteis kunnassa. 

RAKENNETAAN TULEVAISUUTTA
Lakimiesliitto pyrkii laajentamaan ja kehit-

tämään Oikeusguru-kilpailua myös jatkossa, ja 
kilpailusta on tarkoitus tehdä vuosittainen tapah-
tuma. Kun kilpailu vakiinnuttaa paikkansa, sillä on 

iso merkitys lukiolaisten oikeustieteellisen tietoisuu-
den lisäämisessä. Lakimiesliitto pyrkii kehittämään 

lukiolaisten tietotaitoa myös muilla keinoin. 
Parhaillaan selvityksessä on muun muassa, 

kuinka lukioihin mahdollisesti laajentuva 
TET-järjestelmä palvelisi potentiaali-

sia oikeustieteen opiskelijoita. 

Askelma 4

YHÄ LAAJEMPAAN YMMÄRRYKSEEN
Lakimiesliiton tavoitteena on, että laki-

tiedon opetukseen tuodaan yhä enemmän 
tietoa siitä, että lakitieto ei käsittele pel-

kästään lakeja vaan laajemmin erilaisia 
oikeudellisia kysymyksiä. Oikeusguru-

kilpailussa käytettävät tehtävät voisivat 
esimerkiksi soveltua hyvin 
lakitiedon kurssin opetus-

materiaaleiksi.

Askelma 5

KILPAILIJOIDEN 
OIKEUSNÄKEMYS LAAJENEE

Oikeusguru-kilpailu konkretisoitui 
syksyn aikana, kun opiskelijat pää-
sivät toden teolla pohtimaan oikeu-

dellisia kysymyksiä. Kilpailun tär-
kein arvo lienee siinä, että kilpailuun 

osallistuneet opiskelijat pääsivät 
miettimään oikeudellisia teemoja 
ja huomaamaan, että oikeudellisia 

kysymyksiä on kaikkialla yhteis- 
kunnassa. 

Askelma 3

Lukiolaisten ymmärrys oikeusjärjestel-
män toiminnasta ja ulottuvuuksista kas-

vaa hyödyttämään koko yhteiskuntaa.

Maali tähtäimessä
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V
irroilla vuonna 1970 syntynyt Riku Jaak-
kola kertoo, että hänellä ei alun perin 
ollut erityisen syvää paloa lähteä laki-
miehen uralle.

– Tärkein syy oikeustieteelliseen 
pyrkimiseen oli, että isäni on juristi ja vaikutti pitkään 
nimismiehenä. Auskultoimaankin menin vielä lähinnä 
tavan vuoksi. Sen aikana minulle alkoi kuitenkin kir-
kastua, että tuomarin työ on se, mitä haluan tehdä. 
Pidän tässä työssä erityisesti sen itsenäisyydestä: itse 
saa päättää ja itse joutuu ottamaan vastuun.

Jaakkola valmistui 1996 oikeustieteiden kandidaa-
tiksi Lapin yliopistosta. Sen jälkeen hän on viettä-
nyt koko työuransa Etelä-Pohjanmaalla. Vakituinen 
virka on edelleenkin Seinäjoella, sillä ylijohtajan virka 
on määräaikainen aina viideksi vuodeksi kerrallaan. 
Samoin perhe, johon kuuluu puoliso ja kaksi koulu-
ikäistä poikaa, asuu edelleen Seinäjoella, minne Jaak-
kolakin matkustaa viikonlopuiksi.

– Pysyttely saman maakunnan alueella on mah-
dollistanut sen, että perheen ei ole tarvinnut muuttaa, 

vaikka työpaikat ovat vaihtuneet. En silti tunne itseäni 
erityisen eteläpohjalaiseksi, vaikka olen viettänyt siellä 
liki kaksi vuosikymmentä, Jaakkola sanoo.

– Jotkut tosin sanovat, että murretta on tarttunut ja 
myös tiettyä suorapuheisuutta ja itsenäisyyttä – joka 
joidenkin mielestä on itsepäisyyttä. Ainutkertainen 
mahdollisuus päästä pystyttämään uutta virastoa hou-
kutteli kuitenkin lähtemään siirtotyöläiseksi pääkau-
punkiseudulle, Vantaan Tikkurilaan.

Organisaatio rakennettu perusteista alkaen
Jaakkola muutti Tikkurilaan jo elokuussa 2019 valmiste-
lemaan viraston käynnistämistä. Kahdeksanjäseninen 
johtokunta, joka päätti myös Jaakkolan valinnasta, oli 
aloittanut toimintansa jo huhtikuussa. 

– Olen valmistellut asioita syksyn ajan yhdessä johto-
kunnan kanssa, missä urakassa heidän sihteerinsä Anu 
Koivuluoma on ollut suurena apuna. Ensimmäiseksi 
piti pohtia viraston organisaatiota: tuleeko osastoja, mil-
laisia, ja miten substanssi jakautuisi niiden kesken, ja 
millaisia tehtäviä ja virkoja perustetaan, Jaakkola kertaa.

Vuoden 2020 alusta toimintansa aloittaneen Tuomioistuinviraston 
ylijohtaja Riku Jaakkola on käynnistämässä palveluhenkistä 
virastoa. Henkilöstövalinnat ovat perustuneet paitsi kovaan 
osaamiseen myös hyvän työilmapiirin rakentamiseen.  
Lakimiesliitto edisti vuosia Tuomioistuinviraston perustamista.

RIKU JAAKKOLA: 
Tuomioistuinten 
avuksi ja tueksi

Teksti JUSSI-PEKKA AUKIA | Kuvat VILLE RINNE
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– Kävin myös oikeusministeriön sisäisissä yt-neu-
votteluissa kertomassa, millaisiin työtehtäviin kukin 
työntekijä olisi siirtymässä meillä. Neuvottelut liittyivät 
siis ministeriöstä meille siirtyviin virkoihin, ja niiden 
käyminen oli edellytyksenä sille, että pääsimme päät-
tämään viroista lopullisesti ja käynnistämään haku-
prosessit. Sitten mietimme, millaista osaamista meillä 
vielä tarvitaan, millaisilla tehtävänkuvauksilla tuota 
osaamista saadaan ja millaisia hakuilmoituksia jul-
kaistaan.

Yhteistyökykyisiä huippuosaajia
Loppusyksystä kalenteri alkoi täyttyä rekrytoinneista. 
Jaakkola kertoo, että ensimmäiseksi valittiin johtajat 
taloon perustettaville talous-, hallinto- ja kehitysosas-
toille. Lisäksi valittiin viestintäpäällikkö sekä tuomio-
istuinten tuesta ja yhteiskuntasuhteista vastaava pääl-
likkö. 

– Kaikki aloittivat työnsä vuodenvaihteessa mutta 
osallistuivat jo sitä ennen omien osastojensa rekrytoin-
teihin. He näkivät tärkeäksi mahdollisuuden vaikuttaa 
oman tiimin jäsenten valinnassa. Saimme myös minis-
teriöstä apua eräiden asiantuntijatehtävien valintoihin, 
kuten tietosuojavastaavan tai riskinhallintapäällikön 
virkoihin, joissa haastattelijalta vaaditaan erityisasian-
tuntemusta.

Avoimia tehtäviä oli vajaa 40. Jaakkola arvioi, että ne 
saadaan täytettyä viimeistään alkuvuodesta. Hakemuk-
sia jätettiin yhteensä liki pari tuhatta, ja koska jokaiseen 
virkaan on haastateltu keskimäärin viittä hakijaa, haas-
tateltavia oli yhteensä lähes pari sataa.

– Hakijoissa on ollut kaikenikäisiä ja erilaisilla koke-
mustaustoilla varustettuja henkilöitä. Todella hyviä 
hakijoita oli todella paljon, mikä tietenkin on mainio 
asia. Olemme hakeneet paitsi omien alojensa huip-
puasiantuntijoita myös yhteistyökykyisiä ja -haluisia 
henkilöitä, sillä haluamme luoda tänne alusta alkaen 
hyvän työilmapiirin.

Jaakkolan mielestä on myös tärkeää, että rekrytoi-
tavat sisäistävät, että he ovat tulossa töihin palvelulai-
tokseen.

– Me olemme täällä auttamassa, palvelemassa ja 
tukemassa tuomioistuimia niiden lainkäyttötyössä. 
Olemme täällä tuomioistuimia varten, ja se ajatus pitää 
olla selvänä kaikilla tänne töihin tulevilla.

Tarkennettavana työn sisältö ja tilat 
Tuomioistuinvirastoa on oikeustoimijoiden kentällä 
kaivattu ja odotettu, ja siihen kohdistuvat toiveet tuo-
vat henkilöstölle omat paineensa. Jaakkola muistut - 
taa, että mikään ei ole etukäteen selvää esimerkiksi 
viraston ja tuomioistuinten keskinäisen työnjaon 
osalta.

HENKILÖ  // R i k u  J a a k k o l a

– Ainutkertainen mahdolli-
suus päästä pystyttämään 
uutta virastoa houkutteli 
lähtemään siirtotyöläiseksi 
pääkaupunkiseudulle, Riku 
Jaakkola sanoo. Vinkki juristin polulle

ONNEA hyvästä koulutusvalinnasta! Tär-
keintä on pyrkiä hakeutumaan ammattiin, 
jota kohtaan tuntee aitoa kiinnostusta.  
Se on olennaista sekä oman urakehityksen 
että työmotivaation säilymisen kannalta.
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– Laitamme ensin viraston pystyyn ja lähdemme 
vasta sitten miettimään tarkemmin sen varsinaista toi-
mintaa ja sisältöä. Tehtävämme on tukea tuomioistui-
mia niiden kaikessa lainkäyttötoiminnassa ja kehit-
tää ja parantaa tuomioistuinten toimintaedellytyksiä 
yhdessä niiden kanssa. Ja kaikkea tätä lähdemme nyt 
miettimään. Mitään valmiita pohjia ei ole olemassa, 
mutta nyt meillä on organisaatiorakenne, joka antaa 
suunnittelulle hyvät mahdollisuudet.

Mietittävää riittää esimerkiksi toimitiloissa, joista 
osa siirtyy oikeusministeriöltä virastolle. Jaakkola kol-
legoineen joutuu esimerkiksi ottamaan kantaa uuteen 
toimitilakonseptiin, jossa omia erillisiä työhuoneita ei 
enää riittäisi kaikille. Kentällä ollaan siitä huolissaan.

– Tilojen osalta meidän täytyy totta kai toimia kon-
septin mukaisesti, oli se sitten mikä tahansa, ja esimer-
kiksi omat tilamme ovat monitoimitiloja. Suhtaudun 
kuitenkin avokonttoreihin tuomioistuimissa samalla 
epäilyksellä kuin tuomioistuimet itsekin.

– Työrauha ja tietoturva-asiat erityisesti arkaluon-
teisissa asioissa pitää ottaa huomioon tulevassa kon-
septissa, ja kaikille työntekijöille pitää olla vähintään-
kin oma työtila varattuna.

Jaakkolan mielestä monitoimitilakonsepti, jossa 
kenellekään ei ole määrättyä omaa työtilaa, ei sovellu tuo-
mioistuimiin salassa pidettävien asioiden ja asiakirjojen 
takia. Ongelma on myös, että työympäristö, joka ei ole 
miellyttävä eikä mahdollista rauhallista työn tekemistä, 
uhkaa ajaa työntekijöitä etätyöhön vasten tahtoaan.

– Vaikka tuomarit tekevät itsenäistä asiantuntija-
työtä, he ovat perinteisesti käyneet vilkasta kollegiaa-
lista keskustelua käsittelemiinsä asioihin liittyvistä 
oikeudellisista kysymyksistä. Ja jos tällainen pakko-
etätyö yleistyy, ammatillisen kehittymisen ja ammatti-
taidon ylläpidon kannalta välttämätön kollegiaalinen 
keskustelu ja ajatustenvaihto on vaarassa näivettyä.

Neuvotteluosapuolena ja äänitorvena
Tuomioistuinvirasto on väliporras ja nivel ministeriön 
ja kentän välissä. Vuoden 2021 alusta sen on tarkoitus 
olla virkaehtosopimusasioissa neuvotteluosapuoli tuo-
mioistuinten suuntaan. Toisaalta sen keskeinen tehtävä 
on toimia myös tuomioistuinten yhteisenä äänitorvena 
ja puolestapuhujana. 

– Oikeusministeriö ei ole voinut ottaa puolestapu-
hujan roolia, koska heillä samoista rahoista kilpailee 
monta muutakin sektoria. Tuomioistuinten osallistu-
minen yhteiskunnalliseen keskusteluun on muutenkin 
ollut hajanaista, ja virastolla on nyt mahdollista ottaa 
tässä uudenlaista roolia, Jaakkola ennustaa.

– Yhteisen sävelen löytäminen tuomioistuimille ei 
välttämättä ole aina niin helppoa, sillä kentällä on pal-
jon erilaisia näkemyksiä. Mutta on myös paljon sellai-

sia asioita, joissa olemme jääneet muista toimijoista 
jälkeen nimenomaan hajanaisuuden takia. Näitä ovat 
esimerkiksi yhteiset resurssikysymykset.

Jaakkola arvioi, että virastolle osoitettu resurssi ei 
tule riittämään pelkästään siitä syystä, että siellä on 
niin paljon erityisasiantuntijatasoisia tehtäviä. Niihin 
täytyy muun muassa varata riittävä palkkaus.

– 45 henkilötyövuodella pääsemme kyllä alkuun, 
mutta jos ja kun tehtäviä aikanaan keskitetään tänne, 
se edellyttää vastaavasti lisähenkilöstöä. Mutta näihin-
kin asioihin päästään kunnolla kiinni vasta, kun toi-
minta on käynnistynyt.

Entä harveneeko käräjäoikeusverkko vielä nykyi-
sestä?

– Minun mielestäni tarvittavat uudistukset on kärä-
jäoikeuksien osalta tehty, enkä näe tarvetta uusiin 
muutoksiin. Toki senkin asian jatkuva arviointi kuu-
luu viraston työhön. •

Jos työrauhaa hakevien
tuomareiden pakkoetätyö
yleistyy, kollegiaalinen
keskustelu ja ajatusten-
vaihto saattaa näivettyä.

Riku Jaakkola

 2020 Tuomioistuinviraston 
ylijohtaja 

 2015 Laamanni, Etelä- 
Pohjanmaan käräjäoikeus

 2008 Käräjätuomari  
Seinäjoen ja myöhemmin 
Etelä-Pohjanmaan käräjä-
oikeuksissa

 2005 Käräjätuomari  
Kauhajoen käräjäoikeudessa

 2001 Esittelijä ja 
tarkastus viskaali Vaasan 
hovioikeudessa

 1997–1998 Auskultointi  
ja työskentely Alavuden 
käräjäoikeudessa

 1996 oikeustieteiden  
kandidaatti Lapin  
yliopistosta 
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T
ekoäly auttaa säveltämään Bachin 
kymmenennen ja Schuber-
tin kahdeksannen sinfonian. Se 
maalaa tauluja kuin Van Gogh 

tai Rembrandt. Runot ja haikut syntyvät 
hujauksessa ja onpa nähty jo ensimmäinen 
tekoälyn kirjoittama romaanikin. Shakissa ja 
go-pelissä ihminen jäi aikoja sitten toiseksi.

Mikä osa jää ihmiselle?
– Koneelle ei nykytietämyksellä osata 

opettaa täysin ihmisen kyvykkyyttä vastaa-
via empatiataitoja, vaikka yrityksiä on kyllä 
ollut, sanoo Helsingin yliopiston kognitiivi-
sen aivotutkimuksen yksikön tutkija Katri 
Saarikivi.

Ihminen tuntee, kone ei
Empatia on ihmiselle ominainen, useista 
eri taidoista koostuva kokonaisuus. Se vaa-
tii lukuisten eri aivomekanismien aktivoitu-
mista samanaikaisesti.

– Empatiaa on kyky ymmärtää toista 
ihmistä, asettua toisen asemaan, nähdä 
maailma tämän silmin. Tätä tukee mentali-
sointiverkosto eli mielikuvitus, jota ihminen 
hyödyntää silloin, kun hän miettii, mitä esi-
merkiksi puoliso uudesta kalliista ostoksesta 
tuumii tai liikenteessä oleva toinen osapuoli 
aikoo seuraavaksi tehdä, Saarikivi sanoo. 

– Tällaisen kyvyn kehittäminen tekoälylle 
vaatisi, että kehittäisimme sille mielikuvituk-
sen. Tällöin tekoäly olisi tietoinen, mikä olisi 
valtava hyppäys tekoälyn kehityksessä.

Toinen iso tekoälyn ja ihmisen ero on tun-
teiden tarttuminen. Ilo, suru ja jopa kivun 
tunne siirtyvät ihmiseltä toiselle.

– Jos koneelle haluttaisiin samanlainen 
kyky tarttua toisen tunteeseen, sillä pitäisi 
olla subjektiivinen tunne-elämä. Me emme 
tiedä vielä edes ihmisestä, mitä tällainen tie-
toisuus toisen tunteista tarkalleen ottaen on, 
joten emme voi luoda sellaista koneelle.

Äly ei ole vain laskentaa
Vaikka kone ei pärjää ihmisen aivotoimin-
nalle kokonaisuutena, sen ylivoima on 
monissa tehtävissä kiistaton. Tekoälyn kyky 
käsitellä valtavia digitaalisia tietomassoja 
nopeasti, monipuolisesti ja virheettömästi 

Tekoäly ei nykymuodossaan vie ihmisen paikkaa.  
Lakimiespäivässä viime syksynä puhunut Katri Saarikivi  

toteaa mielikuvituksen ja empatian päihittävän algoritmit. 

Teksti JUKKA NORTIO | Kuvitus ISTOCK

Mielikuvitus
Tietoisuus

TEKOÄLY ON  
VAIN LASKUKONE
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Aivosynkka
Ihmisymmärrys

Empatia
on aivan toista luokkaa kuin mihin tehok-
kainkaan ihmisaivo pystyy.

– Koneen muisti on tarkempi ja luotetta-
vampi kuin ihmisen. Ihmisen muisti on sika-
huono, se on lähinnä luovaa tarinankerron-
taa enemmän kuin asioiden tarkkaa mieleen 
palauttamista, Saarikivi sanoo.

Älykkyyden erot ihmisen hyväksi tulevat 
esiin, kun älyä aletaan mitata elävän elämän 
tilanteissa, joissa on niin sanottuja konteksti-
sidonnaisia tekijöitä.

– Kun tilanteissa on ihmisiä, ne muuttuvat 
monimutkaisiksi. Niissä ei riitä koneen äly, 
vaan tarvitaan sosiaalisia taitoja. Näitä ovat 
vuorovaikutus ja kyky ymmärtää, mitä tietoa 
kukin tilanne vaatii ja mikä kussakin tilan-
teessa on oikein tai merkityksellistä. 

Koneen ja ihmisen liitto
Tyhmistymmekö me, jos ja kun annamme 
koneiden tehdä älykkyyttä vaativia tehtäviä?

– Yleisin älykkyyden määritelmämme 
mittaa niitä ajattelutaitoja, joita juuri nyt 
automatisoidaan. Itse ajattelen niin, että 
ihmisen älykkyys on ollut jo pitkään tekno-
logisesti täydennettyä. Näin kävi jo silloin, 
kun kirjapaino keksittiin eikä asioita tarvin-
nut enää muistaa ulkoa. Ihminen tuli fiksum-
maksi, ei tyhmemmäksi.

Uusien teknologioiden älykäs käyttöön-
otto merkitsee sitä, että aivojen kapasiteettia 
vapautuu tehtäviin, jotka ovat ihmiselle omi-
naisia ja joita koneet eivät voi korvata. Työ-
paikkoja häviää siellä, missä automaatio val-
taa alaa ja uusia syntyy luovilla sekä korkeaa 
koulutusta vaativilla aloilla.

– Ihmisen kognitiivinen, epärutiininomai-
nen työ lisääntyy ja toistava työ vähenee. Luo-
van ajattelun merkitys korostuu, kun koneet 
ratkovat helppoja ongelmia ja ihmiselle jää 
vaativat. •

Empatia on  
lakimiehelle etu
VIIMEISEN kymmenen vuoden aikana aivojen toiminnassa on 
useissa tutkimuksissa havaittu empatiaa selittävä piirre. Yksin-
kertaistetusti kyse on ilmiöstä, jossa ihmisten sähköiset aivo-
pulssit ryhtyvät sykkimään samaan tahtiin. Tieteessä puhutaan 
aivojen rytmisen toiminnan tahdistumisesta tai samanaikai-
sesta voimistumisesta tietyillä taajuuskaistoilla.

– Aivosynkka tulee esille yhteistyötilanteessa, mutta ei kil-
pailussa. Tiimit, joiden aivot synkkaavat, selviävät tehtävistä 
paremmin kuin sellaiset, joilla synkkaa ei ole.

Saarikivi on tutkinut aivosynkkaa myös juristin ja hänen 
potentiaalisen asiakkaansa välillä ja löytänyt mielenkiintoisen 
yhteyden. Tutkimusjoukkona oli 16 lakipalveluyritys Fondian 
juristia ja 30 sen asiakasta. Tutkimuskohteena oli osapuolten 
ensitapaamiset, joiden jälkeen asiakkailta kysyttiin todennäköi-
syyttä yhteistyön syntymiselle.

– Tutkittavat tekivät ensin yhteistyötä vaativan tehtävän, 
ja sen jälkeen käytiin tavallinen yhteistyötä kartoittava kes-
kustelu. Alustavien, vielä julkaisemattomien tulosten mukaan 
aivosynkkaa havaittiin selvästi enemmän silloin, kun osapuolet 
tekivät yhteistyötehtävää, jossa oli pakko ajatella asiaa toisen 
näkökulmasta.

Voiko sitten sanoa, että hyvä synkka parantaa asiakkuuden 
tuloksia eli voiko empaattinen lakimies saada enemmän hyvää 
aikaan ja menestyä työssään?

– Tutkimukset osoittavat, että empatiataidot ennustavat 
asiakkaan positiivisia kokemuksia vuorovaikutuksesta. Asiak-
kaan kokemus paranee, jos hän kohtaa asiantuntijan, joka osaa 
lukea asiakkaan ajattelua ja tunteita. Sitä kautta asiantuntija 
voi paremmin ymmärtää, mikä on asiakkaalle tärkeää.
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oskus keskustelu ohjautuu sivuraiteille jo ennen 
alkamistaan. Näin näyttää käyvän varsinkin sil-
loin, kun väärä ihminen tekee oikeita kysymyksiä.

Keskustelukulttuurille tekisi  hyvää, ettei 
heti jumituttaisi pohtimaan, kuka kysymyksen 

esittää. Toki sitä on kutkuttavaa miettiä. On kiinnosta-
vaa pohtia, mikä taho on nostanut esiin jonkin asian ja 
miksi. Tämä ei kuitenkaan ratkaise sitä, onko itse kysy-
mys järkevä.

Loppuvuodesta mediassa väiteltiin siitä, kuinka van-
hat puheet voivat johtaa rikosvastuuseen. Keskustelu 
alkoi, kun valtakunnansyyttäjä määräsi esitutkintaan 
kansanedustaja Päivi Räsäsen (krist) homovastaiseksi 
luonnehditun kirjoituksen vuodelta 2004. Vaikka kirjoi-
tus on vanha, se on edelleen löydettävissä netistä.

Räsäs-tutkinta johti siihen, että poliisille tuli muu-
tamia tutkintapyyntöjä vanhoista tv-sarjoista. Esimer-
kiksi Pirkka-Pekka Peteliuksen ja Aake Kallialan täh-
dittämissä Pulttibois- ja Hymyhuulet-sarjoissa esitettiin 
mauttomia sketsejä saamelaisista ja romaneista noin 
30 vuotta sitten. Tuoreeksi asian tekee se, että jaksoja 
on edelleen katsottavissa netin kautta.

Julkisuudessa alkoi saman tien arvuuttelu siitä, ketkä 
olivat tutkintapyyntöjen takana. Vihervassarikukkahat-
tutädit vai oikeistotrollit? Vastaus saatiin, kun poliisi 
päätti olla aloittamatta tutkintaa sarjoista. Oikea vas-
taus oli oikeistotrollit.

Suuresti arvostamani toimittaja Johanna Vehkoo 
arvioi jupakan jälkeen, että trollit voittivat journalistit 
6–0. Hänen mukaansa oikeistotrollit masinoivat kam-
panjan, jonka tarkoituksena oli esittää niin sanotut 
suvaitsevaiset typeryksinä. ”Media nieli syötin, mutta 
korjaako se nyt synnyttämänsä virheellisen mieliku-
van?” Vehkoo kysyi.

Virheellinen mielikuva oli hänen mukaansa se, että 
moni kuvitteli tutkintapyyntöjen syntyneen niuhotta-
vien ”suvakkien” kynästä.

Mielestäni tässä näkyy yksi keskustelukulttuurimme 
ongelmista. Juuri ketään ei kiinnostanut itse asia eli se,  
kuinka vanhat synnit voivat johtaa rikosvastuuseen. 
Huomio kiinnittyi siihen, kuka oli asialla.

Pidin alusta lähtien selvänä, että poliiseille tehdyissä 
tutkintapyynnöissä oli kyse  provokaatiosta. 

Provokaatio taas voi olla ihan näpsäkkä keino alle-
viivata omaa viestiä.

Lempiprovokaationi on Lentävä spagettihirviö 
-niminen uskontokunta, joka tunnetaan myös nimellä 
pastafarit. Se syntyi vuonna 2005, kun eräs Bobby Hen-
derson vastusti Kansasissa Yhdysvalloissa päätöstä 
opettaa kouluissa luomisoppia – eli ”älykästä suun-
nittelua” – vaihtoehtoisena ja tasa-arvoisena teoriana 
evoluutiolle.  Henderson kehitti Lentävän spagettihir-
viön ja vaati oman uskontonsa uskomuksille saman-
arvoista näkyvyyttä koululuokissa.

Provokaatio pakotti viranomaiset perustelemaan 
päätöksensä. Jos kouluissa opetetaan luomisoppia, 
jonka tueksi ei ole mitään tieteellistä näyttöä, missä 
menee raja? Mitkä uskomukset kelpaavat opetuksen 
pohjaksi?

Olipa siis Pulttibois-tutkintapyyntöjen takana mikä 
taho tahansa, kysymys on relevantti. Millaisista van-
hoista kirjoituksista voi joutua rikosvastuuseen ja miksi?

Minä en ainakaan tiedä vastausta, vaan odottelen 
kiinnostuneena itseäni viisaampien linjauksia. Jos olen 
oikein ymmärtänyt, myöskään valtakunnansyyttäjä 
ei väitä, että hänellä on pomminvarma tieto rajavii-
van sijainnista. Hän haluaa, että asia selvitetään.

Omalta osaltaan oikeistotrollien provokaa-
tio auttoi tätä rajaa selventämään.

Millaisista
vanhoista
kirjoituksista
voi joutua  
rikosvastuuseen
ja miksi?

SUSANNA REINBOTH
oikeustoimittaja, Helsingin Sanomat
susanna.reinboth@hs.fi

Lentävä spagettihirviö  
ja muita provokaatioita

J
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Palstalla esitellään Lakimies-liiton moninaisia jäsenyhdistyksiä yhdistys kerrallaan.

Teksti DIANA TÖRNROOS | Kuvitus ISTOCK

 Yhdistys on nyt tarkoitettu ylem-
män oikeustieteellisen korkeakoulu-
tutkinnon suorittaneille henkilöille, 
jotka työskentelevät Digi- ja väestö-
tietovirastossa. Mukaan pääsee 
ottamalla suoraan yhteyttä hallituk-
sen puheenjohtajaan tai johonkuhun  
muuhun hallituksen jäseneen. Omalla 
toimistolla voi vaikka kysellä kolle-
goilta, jäsenkunta kun on melko pieni 
ja tiivis. 

 Henkikirjoittajayhdistys perus-
tettiin itsenäistymisvuonna 1917 
yhdyssiteeksi ja foorumiksi, jolla 
henkikirjoittajat voivat tavata toi-
siaan. Nykyään yhteydenpidollinen  
ja myös koulutuksellinen rooli on 
vähäisempi, ja toimintamme on 
enemmän edunvalvonnallista. Aja-
tuksen voisi kiteyttää siihen, että 
mikään muu yhdistys ei ole ajanut 
maistraattien juristien asiaa ja  
valvonut heidän etujaan. Sama  
ajatus siirtyy nyt päivitettynä  
tähän uuteen Digi- ja väestötieto-
virastoon. 

Miksi yhdistys
on olemassa?

 Yritämme pysyä ajan hermolla 
siitä, mitä hallinnonalallamme 
tapahtuu, teemme aloitteita ja 
annamme lausuntoja. Vaikutamme 
foorumeilla, joilla näitä meidän hal-
linnonalamme asioita käsitellään. 
Toisaalta Lakimiesliiton jäsenyh-
distyksenä haluamme, että liitto 
tietää, mitä hallinnonalallamme 
tapahtuu ja voi olla mukana meidän 
asioittemme ajamisessa. Yksittäiset 
jäsenet voivat olla meihin yhtey-
dessä ja esittää ajankohtaisia huo-
lenaiheita ja kertoa, mihin pitäisi 
kiinnittää huomiota ja mihin pitäisi 
ottaa kantaa. 

Millaista
yhdistyksen
toiminta on?

 Jäsen saa kanavan, jonka kautta 
voi vaikuttaa oma ryhmänsä etu-
jen ajamiseen – aiemmin maistraa-
teissa, nyt Digi- ja väestötietovi-
rastossa. Varsinkin viime vuosien 
aikana kaikki mahdolliset työnte-
kijäyhdistykset ovat olleet erit-
täin tarpeellisia erilaisten muutos-
ten hallinnassa. Meillähän on ollut 
käynnissä merkittävä organisaatio-
muutos, suurin, jossa itse olen ollut 
mukana parikymmenvuotisen urani 
aikana. Uusi virasto on olemuksel-
taan ja tarkoitukseltaan täysin toi-
senlainen virasto kuin aiemmat 
maistraatit. 

Mitä
yhdistykseen
kuuluminen
antaa jäsenelle?

Miten
toimintaan
pääsee mukaan?

 Kaikki uudessa virastossa työs-
kentelevät juristit ovat tervetul-
leita mukaan virkanimikkeestä riip-
pumatta, ja huolimatta siitä, että 
yhdistyksen nimi on Henkikirjoittaja-
yhdistys. Nimellä on pitkät perinteet 
ja se on sukupuolineutraali, joten 
emme lähteneet muuttamaan sitä. 
Toivomme, että mahdollisimman 
moni liittyy ja että muodostuu kol-
legiaalinen piiri, jossa voimme käsi-
tellä asioita yhdessä. 

Terveiset
jäsenyydestä
kiinnostuneelle

Perinteikäs yhdistys  
avautui uusille jäsenille

Suomen Henkikirjoittajayhdistys r.y. jatkaa jäsentensä edunvalvontaa 
ja toimii siltana menneen ja tulevan välillä nyt, kun maistraatit ja 

Väestörekisterikeskus ovat yhdistyneet Digi- ja väestötietovirastoksi. 

Kysymyksiin vastasi yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja Nuutti Pennanen. Suomen Henkikirjoittajayhdistys r.y.: Perustettu 1917 •  
Jäseniä noin 70 virassa ja noin 30 eläkkeellä olevaa (vuonna 2019) • Jäsenmaksu 50 euroa (vuonna 2019) • Yhteys: nuutti.pennanen@dvv.fi
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 OPISKELIJAMENTOROINTI 

Seuraava Lakimiesliiton opiskelija-
mentorointiohjelma käynnistyy maalis-
kuussa. Hakuaika mentoroitavaksi  
on 3.–23.2.20. Mentoriksi voit hakea 
vuoden ympäri.

Hakulinkki mentoroitaville avautuu  
nettisivuillemme hakuajan alkaessa 
osoitteeseen https://www.lakimies-
liitto.fi/palvelut-ja-edut/mentorointi/  

Ohjelmaan sisältyy kolme yhteistapaa-
mista ja niiden aikataulu on seuraava:
• Kick-off 25.3.2020 
• Puoliväli 17.9.2020 
• Päätös 17.3.2021

U
ra
p
al
ve
lu
t Lakimiesliiton urapalveluiden avulla  

kehität osaamistasi ja verkostoidut  
kollegoidesi kanssa.

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

Tilaisuudet maksuttomia jäsenille!

 VERKOSTOT 

• Perhevapaaverkosto 26.2.

• Esihenkilöverkosto 25.2.
Etäjohtamisen sparrausaamu  
– esihenkilö ja johtajaverkosto

Sparrausaamu toteutetaan vuorovaikut
teisena ajatustyöpajana,  jossa osallistu
jat keskustelevat fasilitoijan johdattele
mana etäjohtamisen teemoista.

Sparrausaamun tavoitteita ovat :
• Tunnistaa toiminnan ohjaamisen rin

nalla ajattelun johtamisen merkitys
• Tutustua keskeisiin, yksinkertaisiin 

työkaluihin, joiden avulla luodaan 
luottamusta ja yhteistä ymmärrystä 
tavoitteista, toimenpiteistä ja edisty
misestä

• Saada varmuutta omaan etäjohta
mistyöhön ja virittää vertaiskeskuste
lua asiasta 

Kouluttajana ja fasilitaattorina toimii 
Eerik Lundmark, Novetos.

 WEBINAARIT 

• Ke 18.3. klo 16.00–17.00 Osaamisen 
profilointi – Miten kertoa osaami-
sestani mielenkiintoisella tavalla?

• Ke 22.4. klo 16.00–17.00 Kun työn-
haku pitkittyy – Miten löytää uutta 
energiaa?
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 ALUEELLISET KOULUTUKSET 

Johda itseäsi ja hallitse toimintaasi  
– voit paremmin!
 
Oivalluksia ja näkökulmia parempaan elämänhallintaan. 

9.3. Tampere, 10.3. Turku, 16.3. Jyväskylä, 17.3. Vaasa  

Valmennuksessa tarkastellaan itsensä johtamista transforma
tiivisesta näkökulmasta, jonka perustana on kehittää itseään  
ja kykyään ottaa hallintaan omaa toimintaansa. Valmennus 
perehdyttää tilanteiden tulkintaan, merkityksen luomiseen, 
uskomuksien kohtaamiseen, ajattelun ja toiminnan muokkaa
miseen sekä uusien mahdollisuuksien oivaltamiseen ja vaihto
ehtoisten lähestymismallien hyödyntämiseen.  

Valmennuksessa tarkastellaan myös stressiin ja jaksamiseen 
vaikuttavaa maailmaa lähinnä siitä näkökulmasta, miten itse 
voin vaikuttaa ja ottaa elämäni hallintaan.  

Kouluttajana toimii Seppo Mäki Vidi Oy:sta. 

Valmennus toteutetaan neljän liiton yhteisvoimin: Lakimieslii
ton, Luonnon, ympäristö ja metsätieteilijöiden liitto Loimun, 
Yhteiskuntaalan korkeakoulutetut YKAn sekä Yksityisalojen 
Esimiehet ja Asiantuntijat YTY:n. Mukaan mahtuu 10 jäsentä 
kustakin liitosta.

 TEKOÄLYKOULUTUS 

Tekoälyä yhteiskunnan tarpeisiin  
-verkkokoulutus 

Koulutuksessa tutustutaan tekoälyn perusteisiin ja yhteis
kunnassa vallitseviin tekoälyn ja rinnakkaisten teknologioiden 
hyödyntämisen mahdollisuuksiin sekä tiedon käyttöön liitty
vien lakien ja etiikan kehitystyöhön. Tutustumme edistyneen 
analytiikan laskentaan käytännön esimerkein. Aikaisempi 
analytiikkakoulutus ei ole tarpeen. 

Järjestämme koulutuksen yhteistyössä Yhteiskuntaalan kor
keakoulutettujen, Kuntekoohjelman, Gofore Oyj:n sekä Digi ja 
väestötietoviraston kanssa. Koulutukseen voivat osallistua Laki
miesliiton ja YKAn jäsenet, sekä kuntatyöpaikkojen edustajat. 

Koulutus koostuu tunnin mittaisista webinaareista (asiantun
tijaalustus + keskustelu), jotka pidetään kahden viikon välein 
25.3. alkaen. Näiden lisäksi on tehtäviä ja yhteistä keskustelua 
sähköisella oppimisalustalla.  

Kouluttajana toimivat Pasi Lehtimäki, TkT, johtava konsultti, 
Dataanalytiikka & Johtaminen, Gofore Oyj sekä Mikko  
Mattinen, johtaja, Sähköinen asiointi ja asiakaslähtöisyys, 
Digi ja väestotietovirasto.

Laadukasta urakoulutusta jo yli 10 vuotta

Koetko junnaavasi ammatillisesti paikallaan, etsikö uutta 
suuntaa ja ideoita urallesi? 

Tartu uuteen, maksuttomaan palveluumme! Lakimiesliiton 
uravalmentaja sparraa sinua urasi eri vaiheissa.

Minkälaisesta tulevaisuudesta haaveilet? Mitä ammatillisia 
tavoitteita sinulla on? Aiheina keskusteluissa voi olla esimer-
kiksi työnhaku, kehityskeskustelu, erilaisten vaihtoehtojen 
pohdinta tai muutokset uralla.

Aloituskeskusteluun varataan 20 minuutin aika. Keskuste-
lussa kartoitetaan lähtötilanne ja sovitaan etenemisestä. 
Valmennuskertoja on tavallisesti 1–3 ja ne ovat kestoltaan 
noin 45 min. Keskustelut käydään puhelimitse. Valmentaja 
soittaa asiakkaalle sovittuna ajankohtana.

Varaa aika aloituskeskusteluun lähettämällä viesti osoittee-
seen uravalmennus@lakimiesliitto.fi. Kuvaa viestissä tilan-
nettasi sekä tavoitteitasi keskustelulle. Viestiisi vastataan 
kolmen arkipäivän kuluessa.

Henkilökohtaista uravalmennusta antaa Lakimiesliitossa  
uravalmentaja Heidi Hännikäinen. 

CV, hakemus ja LinkedIn
Työnhaun dokumentit uuteen loistoon uravalmentajan 
avulla.

Lakimiesliiton jäsenillä on mahdollisuus saada asiantuntijan  
apua oman työhakemuksen ja CV:n tekemiseen sekä Linked  In 
profiilin työstämiseen. Liiton oma uravalmentaja auttaa  
sinua kertomaan parhaalla mahdollisella tavalla omista 
kyvyistä ja osaamisestasi oli kysymys sitten pitkän työuran 
tuoman kokemuksen tiivistämisestä, hakemuksesta ensim-
mäiseen työpaikkaan tai vaikka LinkedIn-profiilin parantami-
sesta. Rekrytointialan ammattilaisten hioman hakemuksen 
ja CV:n avulla parannat omia mahdollisuuksiasi työnhaussa 
huomattavasti.

Miten toimin?

1. Lähetä kommentointipyyntö osoitteeseen  
uravalmennus@lakimiesliitto.fi

2. Liitä viestiin CV:n sekä mahdollisen hakemuksen ja  
työpaikkailmoituksen. Jos haluat hioa LinkedIn profiiliasi, 
lähetä linkki profiiliisi.

3. Valmentaja tutustuu materiaaliin ja lähettää kommentit 
sinulle joko sähköpostitse tai sopii kanssasi puhelinajan.

Lisätietoa asiasta kertoo mielellään uravalmentaja  
Heidi Hännikäinen puh. 09 85 610 308  
uravalmennus@lakimiesliitto.fi

 URAVALMENNUS  

Henkilökohtainen uravalmennus



Lääkintä- ja bio-oikeuden alalla tulee vastaan monia 
oikeudellisia ja eettisiä ongelmia varsinkin teknologian 

kehittyessä. Missä kulkevat vaikkapa perimän parantamisen 
ja parantelun rajat?

Biolääketieteen 
kehitys haastaa 
lainsäädäntöä

Teksti TARJA VÄSTILÄ | Kuvitus JANI SÖDERLUND
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L
ääkintä- ja bio-oikeuden tutkijatoh-
tori, asianajaja Juli Mansnérus edus-
taa monitieteisiä oikeudenaloja, jotka 
liittyvät läheisesti perus- ja ihmisoi-
keuksiin.

– Bio-oikeus on noussut yhä vah-
vemmin esiin biolääketieteen kehit-

tyessä. Siinä tutkimuksen kohteena on perinteisesti ollut 
esimerkiksi biologinen ihmisperäinen materiaali, eivätkä 
tutkija ja tutkittava henkilö ole välttämättä koskaan koh-
danneet. 

– Tämä poikkeaa lääkintäoikeudellisesta asetelmasta, 
jossa tarkastelun kohteena on ollut potilaan ja hoitohen-
kilöstön välinen suhde ja johon vuoden 1986 potilas-
vahinkolaki on vaikuttanut.

Mansnérus toteaa, että uuden teknologian kehittyessä 
lääkintä- ja bio-oikeuden väliset rajapinnat ovat sumen-
tuneet: oikeuden alat ovat muuttumassa vähemmän tark-
karajaisiksi.

Uusia kysymyksiä perusoikeuksista
Osa alan tutkijoista luonnehtii lääkintä- ja bio-oikeuden 
olevan perus- ja ihmisoikeusmurroksessa.

– Niin monitieteellisen kuin yksilöllistetyn lääketie-
teen esiinmarssi sekä räätälöidyt, yksilöllistetyt terapiat 
ovat tuoneet mukanaan uudenlaisia perus- ja ihmis-
oikeudellisia haasteita.

Mansnéruksen mukaan monitieteellinen lääketiede 
toimii kaksisuuntaisesti edistäen yhtäältä perustutki-
mustiedon hyödyntämistä kliinisessä tutkimuksessa ja 
toisaalta potilasnäytteiden ja tautimallien hyödyntämistä 
selvitettäessä tautimekanismeja ja hoitokohteita. Tutki-
mustietoa on kertynyt genomiprojektista uusiin geeni-
terapioihin ja kehitysbiologiasta kantasoluterapioihin.

– Näihin kaikkiin liittyy lukuisia perus- ja ihmisoikeu-
dellisia kysymyksiä. Esimerkiksi genomitietoon – ihmi-
sen perimää koskevaan tietoon – liittyvät oikeudelliset 
kysymykset ovat olleet keskiössä uutta genomilakia val-
misteltaessa. Tarkoituksena on tukea genomitiedon vas-
tuullista, yhdenvertaista ja tietoturvallista käyttöä ihmis-
ten terveyden hyväksi.

Suomi edelläkävijänä sääntelyssä
Lainsäädäntöä moititaan usein siitä, että se laahaa  
teknologian kehityksen perässä. Etenkin lääkintä- ja 
bio-oikeuden alalla sääntely vanhentuu nopeasti. Esi-

merkiksi nykyinen biopankkilaki on vuodelta 2012, ja sitä 
uudistetaan jo nyt kokonaan.

– Toisaalta voimme olla iloisia ja ylpeitä siitä, että Suomi 
kuuluu edelläkävijöihin eurooppalaisessa mittakaavassa. 
Olemme kehittäneet joustavia sääntelyratkaisuja, joiden 
myötä arvokkaita rekisteritietovaroja voidaan käyttää tehok-
kaasti terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi.

Esimerkiksi vuosi sitten hyväksyttiin sosiaali- ja ter-
veystietojen toissijaisesta käytöstä säädetty erillinen laki. 
Toisiolaki mahdollistaa sote-toiminnassa ja sen ohjaus-, 
valvonta-, tutkimus- ja tilastotarkoituksessa tallennettu-
jen henkilötietojen tehokkaan ja tietoturvallisen käsittelyn.

Parantamista vai parantelua
Kehittyvällä lääkintä- ja bio-oikeuden alalla oikeudellis-
ten ongelmien kirjo on hyvin moninainen.

– Hankalimpia ovat asiat, joihin liittyy eettisiä ulottu-
vuuksia. Oikeudelliset ongelmat myös muuttavat muo-
toaan teknologian kehittyessä.

Mansnérus ottaa esimerkiksi biolääketiedesopimuk-
seen aikoinaan säädetyn artiklan 13: toimenpide, jonka 
tarkoituksena on muuttaa perimää, voidaan suorittaa vain 
ennaltaehkäisyä, diagnosointia tai hoitoa varten ja vain, 
jos tarkoituksena ei ole muuttaa jälkeläisten perimää.

– Entäpä jos hypoteettisesti tulevaisuudessa tämän 
tyyppinen jälkeläisten perimään vaikuttava toimenpide 
voitaisiinkin toteuttaa turvallisesti esimerkiksi prime-edi-
toinnin tai jonkin muun tulevaisuuden teknologian avulla? 
Eikö jälkeläistenkin edun mukaista olisi syntyä terveenä, 
ilman jotakin haitallista perinnöllistä mutaatiota?

Kysymykset jatkuvat: johtaisiko edellä mainittu sosiaa-
liseen ja geneettiseen epätasa-arvoon? Entä missä menee 
parantamisen ja parantelun raja?

Johtavatko tulevai
suuden teknologiat
sosiaaliseen ja
geneettiseen
epätasaarvoon?
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Yhdenvertainen oikeus terveyteen
Mansnéruksen mukaan oikeus- ja terveysta-
loustieteelliset kysymykset korostuvat enti-
sestään. Yksilölliset terapiat ja harvinaissai-
rauksiin kehitetyt lääkkeet voivat olla hyvin 
kalliita. Toimiva lääke voi olla saatavilla, 
mutta ei korvattavissa ja täten ei välttämättä 
edes potilaan ulottuvilla.

– Hankalat priorisointikysymykset vaikut-
tavat tervey denhuollon ja uusien terapioiden 
saatavuuteen, ja joudumme myös pohtimaan 
kasvavien terveydenhuollon kustannusten 
hallintaa. Harmaantuvassa hyvinvointival-
tiossa nämä ovat mielenkiintoisia asioita 
myös perus- ja ihmisoikeuksien toteutumi-
sen näkökulmasta.

Mansnérusta tutkijana kiinnostavat ne 
perustavanlaatuiset kysymykset, jotka liitty-
vät uusien lääkkeiden ja terapioiden markki-
noille tuloon. Keskeisintä on yhdenvertainen 
oikeus terveyteen.

Geenimuuntelua ja  
tutkimusta kantasoluilla
CRISPR-teknologia on viime vuosina mullis-
tanut geenimuuntelua ja -tutkimusta mer-
kittävästi.

– Kiinassa syntyivät maailman ensimmäi-
set CRISPR/Cas9-teknologian avulla geeni-
muokatut vauvat. Monissa muissa valtioissa 
ihmisen perimän geenimuuntelu on epäeet-
tisenä ja riskialttiina ehdottoman kiellettyä. 
Muunneltu perimä periytyy ja jää ihmislajin 
perimään, Mansnérus sanoo.

Ihmisalkioperäisen kantasolututkimuk-
sen eettiset kysymykset kiinnostavat niin 
oikeudellisesti kuin yhteiskunnallisesti.

– Eettisen arkaluontoisuuden takia eri 
EU-maat ovat päätyneet erilaisiin sääntely-
ratkaisuihin. Taustalla on monimutkaisia 
lainsäädännöllisiin ratkaisuihin vaikuttavia 
tekijöitä, kuten taloudellisia, uskonnollisia ja 
eettisiä intressejä.

ILMIÖ  // L ä ä k i n t ä -  j a  b i o - o i k e u s

13
VUOTTA

Sijaissynnytys on ollut  
Suomessa kiellettyä 13 vuotta. 

28
VALTIOTA EU:SSA

Vain 28 EU:n jäsenvaltiota 47:stä 
on Suomen tavoin ratifioinut  

biolääketiedesopimuksen.

2012
LAKI VOIMASSA

Biopankkilaki vahvistettiin vuonna 2012,  
mutta sitä ollaan jo uudistamassa.

36  LAKIMIESUUTISET  1/2020



Esimerkiksi Suomessa on sallittua käyttää 
hedelmöityshoidoista ylijääneitä alkioita tutki-
muksessa, kun taas Ruotsi sallii alkioiden luo-
misen tutkimuskäyttöön. Ääripäänä on Puola, 
joka on kieltänyt alkiotutkimuksen kokonaan.

Sijaissynnytyksiä selvitellään
Sijaissynnytys oli Suomessa sallittua vuo-
teen 2007 saakka, kunnes hedelmöityshoi-
tolaki kielsi sen.

– Pidän täyskieltoa kohtuuttomana. On 
paljon yksilöitä, jotka eivät halustaan huoli-
matta ja pitkien, hintavien hedelmöityshoito-
jen jälkeen onnistu saamaan biologisia lapsia, 
Mansnérus pohtii.

Edistystä on tapahtumassa: hallitusohjel-
massa selvitetään edellytyksiä sallia ei-kau-
pallinen sijaissynnytys lainsäädännössä erik-
seen määriteltävissä tapauksissa. Sosiaali- ja 
terveysalan eettinen neuvottelukunta ETENE 

– ETENE arvioi tuolloin, että yksittäista-
pauksissa lapsettomuuden hoito sijaissyn-
nytyksen avulla voisi olla eettisesti hyväksyt-
tävää, kertoo neuvottelukunnan pääsihteeri 
Maija Miettinen. Hän on myös SLOESin hal-
lituksen puheenjohtaja.

Miettisen mukaan ETENE pitää asiasta 
käytävää keskustelua tärkeänä. Neuvottelu-
kunta on vastikään myös saanut HUSilta lau-
suntopyynnön koskien kohdunsiirtojen aloit-
tamista Suomessa.

– Aihe sivuaa sijaissynnytyksiä koskevaa 
keskustelua sikäli, että esimerkiksi kohdutto-
mille naisille sekä sijaissynnytys että kohdun-
siirto voivat tarjota mahdollisuuden omaan 
lapseen.

Mansnérus toteaa, että Suomessa on 
kaikki edellytykset tehdä sijaissynnytyksestä 
lainsäädännöllä turvallinen vaihtoehto.

Ulkomaiset sijaissynnytykset haaste
Mikäli sijaissynnytys sallittaisiin, Mansnéruk-
sen mukaan sen tulisi olla yleisen hoitotakuun 
piirissä ja korvattavissa samoin perustein kuin 
sairauden hoito yhteiskunnassa muutenkin.

– Sijaissynnytyksen edellytyksiä tulisi 
yhtä lailla selvittää seksuaalivähemmistö-
jenkin näkökulmasta. Kyse voisi olla tarkoin 
harkituista, rajatuista ja säännellyistä erityis-
tapauksista.

Miettisen mukaan taannoisessa keskus-
telutilaisuudessa esille nousi muun muassa 
Suomen ulkopuolella toteutettavien sijaissyn-
nytysjärjestelyjen eettisiä ongelmia.

Keskustelua herätti sekin, johtaisiko sijais-
synnytysten salliminen Suomessa ulkomailla 
toteutettavien sijaissynnytysjärjestelyjen toi-
vottuun vähenemiseen. Toisaalta laillistami-
nen voisi lisätä sijaissynnytysten hyväksyt-
tävyyttä ja siten pitää yllä ulkomaisiakin 
järjestelyjä.

Eri EU-maat ovat päätyneet 
kantasolututkimuksessa eri-
laisiin sääntelyratkaisuihin.

järjesti aiheesta keskustelutilaisuuden joulu-
kuussa 2019 yhdessä Suomen lääkintäoikeu-
den ja etiikan seuran SLOESin kanssa.

Oikeusministeriö pyysi ETENEltä lausun-
toa sijaissynnytyksistä vuosia sitten. Kannan-
oton mukaan sijaissynnytysten sallimisella 
on enemmän myönteisiä vaikutuksia kuin 
niiden kieltämisellä. Myös Lääkäriliitto ja 
Väestöliitto ovat sallivuuden kannalla.

EU-tuomioistuinkin  
edistää kansanterveyttä
EU-TASOLLA terveysasiat korostuivat Lissabonin sopimuksessa: 
”Kaikkien unionin politiikkojen ja toimintojen määrittelyssä ja 
toteuttamisessa varmistetaan ihmisten terveyden korkeatasoi-
nen suojelu.”

Tutkijatohtori Juli Mansnérus muistuttaa, että Euroopan unio-
nin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 168 artiklan puitteissa 
EU:n toimivalta on rajallinen. Jäsenvaltiot ovat edelleen päävas-
tuussa terveyden suojelusta ja terveydenhuoltojärjestelmistä.

– EU:lla on kuitenkin tärkeä rooli kansanterveyden edistämi-
sessä, tautien ehkäisyssä ja hallinnassa, terveysuhkien vähentä-
misessä ja jäsenvaltioiden terveysstrategioiden yhdenmukaista-
misessa.

Kansanterveys kasvun tukena -strategiaan ja -toimintaohjel-
maan liittyy myös lainsäädäntöä. Komission terveyden ja elin-
tarviketurvallisuuden pääosasto sekä Euroopan lääkevirasto ja 
Euroopan tautien ehkäisy- ja valvontakeskus tukevat täytäntöön-
panoa.

Europan parlamentti on edistänyt tavoitteellisesti yhtenäisen  
kansanterveyspolitiikan kehittämistä. Mansnéruksen mukaan 
Euroopan unionin tuomioistuimella on myös keskeinen rooli,  
kun se kehittää oikeuskäytännön kautta EU-sääntelyn tulkintaa.
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Mansnérus toteaa, että ulkomaiseen kau-
palliseen sijaissynnytystoimintaan liittyy 
ongelmia.

– Kun toiminnasta maksetaan palkkio, 
kyse ei ole altruistisesta halusta auttaa. Sijais-
synnyttäjä ei välttämättä toimi vapaasta tah-
dostaan, vaan hän saattaa olla ihmiskaupan 
uhri. On vaikea nähdä ulkomailla tapahtuvaa 
kaupallista sijaissynnytystoimintaa eettisesti 
hyväksyttävänä.

Laki vai ohjeistus
Mansnéruksen mukaan lääkintä- ja bio- 
oikeuden alalla on olennaista pohtia, mitä 
voidaan tarkoituksenmukaisesti säännellä 
esimerkiksi ammattieettisissä ohjeissa ja 
mitä olisi toimivinta kodifioida järeämmin 
lainsäädäntöön.

Joissakin tilanteissa eettinen ohjeistus ja 
itsesääntely voi olla toimiva ratkaisu. Esimer-
kiksi Lääketeollisuus ry:n Eettiset ohjeet ja 
sopimukseen perustuvat valvontamekanis-
mit on ryhdittänyt lääkemarkkinoinnin eet-

tisiä suuntalinjoja ja hyviä käytäntöjä Suo-
messa.

– Etuna on, että eettisiä ohjeita voi muut-
taa ketterämmin uusien tilanteiden aktuali-
soituessa. Toisaalta lääkintä- ja bio-oikeuden 
alalla on paljon asioita, joissa eettinen sään-
tely olisi riittämätöntä, toteaa Mansnérus.

Tyypillisenä esimerkkinä on emerituspro-
fessori Raimo Lahden esiin nostama biolää-
ketiedesopimuksen vaikutus ihmisalkion 
suojaan: sopimuksen ratifioinnin myötä 
tutkimusalkioiden oikeuksia vahvistettiin, 
kun niiden väärinkäyttöä koskevat säädök-
set siirrettiin tutkimuslaista rikoslain 22.  
lukuun.

Euroopan neuvostolla on ollut merkittävä 
rooli kansainvälisen yhteistyön edistäjänä, 
etenkin biolääketiedesopimuksessa. Kuiten-
kin vain 28 jäsenvaltiota 47:stä on Suomen 
tavoin ratifioinut sopimuksen. Esimerkiksi 
Ruotsi ei ole sitä ratifioinut, koska sopimuk-
sen artikla 18.2 kieltää alkioiden luomisen 
tutkimuskäyttöön.

– Tämä kuvastaa oikeudenalamme kes-
keisiä haasteita ja tulkintalinjausten eriäväi-
syyksiä jopa Pohjoismaiden välillä. Tietyissä 
kysymyksissä halutaan turvata laaja kansalli-
nen harkintamarginaali ja harmonisointipyr-
kimyksiin suhtaudutaan varauksella.

Etiikkaa laajalla skaalalla
Eettisiä kysymyksiä puidaan ETENEn käsit-
telyissä koko ajan.

– Syksyn 2019 aiheita olivat muun muassa 
vaikeasta liikehermosairaudesta kärsivien 
ALS-potilaiden oikeus määrätä omasta 
hoidostaan, sote-uudistus, verenkierron 
pysähtymisen jälkeen toteutettavan elin-
siirtotoiminnan käynnistäminen ja mielen-
terveysstrategia, Miettinen kertoo.

SLOES on viime vuonna tutustunut seksu-
aaliväkivallan uhrien SERI-tukikeskukseen ja 
rahapelaamisen ongelmia käsittelevän Pelik-
linikan sekä Uuden lastensairaalan toimin-
taan. SLOESin seuraava keskustelutilaisuus 
liittyy geenitestien eettisiin näkökulmiin. •

ILMIÖ  // L ä ä k i n t ä -  j a  b i o - o i k e u s
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ykälä r.y:n hallituksen puheenjohtaja oli 
vuonna 1997 Katja Pätiälä – kolmas nai-
nen tässä tehtävässä. Musiikki-ihmisenä 
hän ehdotti Pykälän toiminnan ulotta-
mista laulunäytelmien esittämiseen eli 

spekstitaiteeseen. Tämä ei jäänyt aloitteeksi. Jo samana 
vuonna esitettiin ensimmäinen speksi, ”Miehen tuoksu”, 
jossa Katja toimi tuottajana ja produktion vetäjänä. 

Spekseistä on tullut suuri menestys. Niiden myötä on 
koettu riemastuttavia hetkiä molemmin puolin ramppia. 
Käsikirjoitukset ovat itse tehtyjä, ja niissä on ollut ripaus 
tiedekuntalaista sisäpiirin huumoria. Katsojille tutuissa 
esittäjissä on ollut yllättävän paljon taiteellista lahjak-
kuutta näyttelemisen, musiikin ja tanssin aloilla. Takana 
on ollut paljon vaivannäköä, mutta se on koettu palkit-
sevaksi, niin kuin on aina, kun on yhteisesti onnistuttu.

Ihan tyhjästä speksit eivät juristiopiskelijoiden kes-
kuudessa virinneet. Osakuntien juristikerhoista ainakin 
Hämäläis-Osakunnassa oli esitetty itse valmisteltuja 
pienoisnäytelmiä, toki vaatimattomammin resurssein 
kuin sittemmin Pykälässä.

Vuonna 2009 OTK, LL.M. Katja Hollmén (o.s. Pätiälä) 
toteutti toisen haaveensa, kuoron perustamisen Suomen 
Lakimiesliittoon. Kuoro sai nimekseen oivaltavasti Lain 
Huuto. Mitään kuoroa tai orkesteria ei Lakimiesliitolla 
ollut entuudestaan ollut. 

Mainitsemisen arvoista on kuitenkin se, että myös 
Lakimiespäivässä oli taustamusiikista vastannut usein 
Advojazz-yhtye, jossa oli kitaristina Kenneth Axel 
Gallen-Kallela. Suvun taiteellinen lahjakkuus ilmeni 
hänessä musikaalisuutena.

Lain Huudon organisoituminen alkoi pianon hank-
kimisella Lakimiesliiton Ylähuoneeseen ja koelaulu-
jen järjestämisellä. Kuoro perustettiin kunnianhimoisin 
tavoittein, eikä aiheetta. Taiteelliseksi johtajaksi saatiin 
arvostettu kuoronjohtaja Paavo Hyökki. Harjoituksia 
ryhdyttiin pitämään joka torstai, ja alun alkaen tähdät-
tiin korkeatasoisen musiikin esittämiseen Lakimieslii-
ton tilaisuuksissa ja muuallakin.

Lain Huuto kestää vertailun minkä tahansa muun 
ammattikuntapohjaisen kuoron kanssa, osoituksena 
menestyminen kansainvälisissä kilpailuissa. Ohjel-
mistossa on haettu sopivasti tasapainoa klassisten ja 
modernien kappaleiden välillä. Kuoron musiikkia on 
myös levytetty. Joulumusiikkikonsertit kirkoissa ovat 
olleet hyvin suosittuja.     

Katja Hollmén on luonnehtinut itseään yhdeksi 
kuoron perustajajäsenistä, eikä hän toki yksin saanut 
kuoroa liikkeelle. Hallituksen puheenjohtajana hän on 
kuitenkin ollut kuoron sielu, joka on innostuksellaan 
vetänyt muut mukaansa. 

Näkyvyyttä ja vastuuta on jaettu onnistuneesti 
monille. Saila Löfström, Oskari Paasikivi ja Pekka 
Rekola ovat olleet Katjan ohella taitavia konsertti-
juontajia.

Lain Huudon 10-vuotiskonsertti Helsingin Musiik-
kitalon konserttisalissa 26.10.2019 oli todellinen suk-
see. Rima oli asetettu korkealle, ja se ylitettiin komeasti. 
Esittämisen ilo tarttui yleisöön, joka eli vahvasti kappa-
leiden mukana. Liitto voi olla syystä ylpeä kuorostaan.  

Lain Huudon 
organisoituminen 
alkoi pianon
hankkimisella 
Lakimiesliiton 
Ylähuoneeseen 
ja koelaulujen 
järjestämisellä.

HEIKKI HALILA
siviilioikeuden professori, Helsingin yliopisto
heikki.halila@helsinki.fi

Pykälän spekseistä 
Lain Huuto -kuoroon

P
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T
osi monenlaisia elämäntarinoita, tunteik-
kaita tilanteita, runsaasti asiakaskohtaa-
misia, asiakastilaisuuksia ja asiakirjoja, pal-
jon perehtymistä. Tätä on pankkilakimie-

hen työ kaikessa rikkaudessaan. Näin kertoo Mirkka-
liina Pettersson, joka hoitaa tätä tehtävää OP Järvi-Hä-
meessä.

– Parasta työssä ovat asiakkaat. On antoisaa olla 
mukana asiakkaiden elämässä ja heille merkityksel-
lisissä tilanteissa.

Petterssonin tehtävät liittyvät usein kuolemaan. Hän 
tekee perunkirjoituksia, perinnönjakoja ja testament-

Pankkilakimies saa olla mukana 
elämän merkityksellisissä 
tilanteissa. Sopuratkaisuun 
johtava onnistunut asiakastyö 
pitää sisällään paljon 
asiantuntevaa taustatyötä.

HIENOVARAISTA 
LÄSNÄOLOA  
KIIREETTÖMISSÄ 
KOHTAAMISISSA

Teksti VESA VAINIO | Kuvat VILLE RINNE
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ARKIPÄIVÄ
Tutustumme juristien arkeen  
ja erilaisiin työpaikkoihin.



teja sekä myös edunvalvontavaltakirjoja, avioehtosopi-
muksia ja lahja- ja kauppakirjoja. Lähtökohta hyvään 
lopputulokseen on otollinen, sillä käsiteltävät tilanteet 
ovat riidattomia.

– Tavoitteena on aina sopuratkaisu. Minun tehtäväni 
on olla eräänlainen viestinvälittäjä ja ehdottaa vaih-
toehtoisia ratkaisuja, ja asiakkaat tekevät päätöksen. 
Mahdolliset riitatilanteet hoidetaan muualla esimer-
kiksi asianajajien avustamana.

Kun asianosaisia voi olla kymmeniä, eripuraa saat-
taa esiintyä. Sukuselvitys voi tuoda esiin yllättäviä 
asioita, joihin ei ole osattu varautua. Käsillä oleviin 
tilanteisiin sisältyy usein tunteita, jotka purkautuvat 
inhimillisillä tavoilla.

– Nenäliinoille on usein käyttöä. Hienovaraisuus, 
läsnäolo, kiireettömyys ja taito kohdata asiakas ovat 
tässä työssä arvossaan.

Asiantuntijaverkosto tehokkaassa käytössä
Asiakastyö muodostaa Petterssonin työpäivien pääsisäl-
lön. Hänellä on asiakaskohtaamisia tyypillisesti yhdestä 
neljään per päivä. Tapaamisten valmistelu sisältää pal-
jon erilaista taustatyötä: on hankittava sukuselvityk-
siä ja virkatodistuksia sekä selvitettävä varallisuuden 
arvostusta.

– Sitä huomaa löytävänsä itsensä vaikka miltä sivus-
toilta. Liikkeelle voi lähteä esimerkiksi Nettiautosta.

Perinnönjaossa jaettava omaisuus voi olla mitä 
tahansa, taiteesta kultarahoihin. Niinpä Pettersson 
käyttää selvitystyössä apuna eri alojen asiantuntijoita. 
Yhteistyö muun muassa vakuutus-, kiinteistö- ja rahoi-
tuspuolen osaajiin onkin jatkuvaa. Valtaosa heistä löy-
tyy läheltä omasta pankista ja omana yrityksenään toi-
mivasta OP Kodista.

Osaamiselle on käyttöä myös jatkovaiheissa, sillä 
osakkaat tarvitsevat palvelua muun muassa kiinteis-
tön myynti- ja sijoitusasioissa.

– Asiakkaat pitävät siitä, että he saavat hoidettua 
kaikki asiat kerralla kuntoon. Tämänkaltaiset asiat on 
totuttu hoitamaan aina pankissa, ja luottamus pitää yhä.

Petterssonilla itsellään on laillistetun kiinteistövälit-
täjän (LKV) pätevyys, joten hänellä on erityisosaamista 
asunto- ja kiinteistökauppa-asioissa. Henkilöstön avus-
taminen onkin yksi osa Petterssonin työtä.

Vaihtelua päiviin tuovat asiakastilaisuudet, joissa 
eläkeläiset ovat merkittävä kohderyhmä. Heitä kiinnos-
tavat erilaiset lainopilliset asiat, joista esiin on noussut 
erityisesti edunvalvontavaltuutus.

– Reilut kymmenen vuotta sitten käyttöön otettu 
yksinkertainen ja kevyt edunvalvontamalli on osoit-
tautunut toimivaksi. Sellainen on hyvä tehdä kaiken-
ikäisille, siltä varalta että jotakin sattuu.

Aina valmiina kohtaamaan 
asiakas, ja lähtöön. Mirkka-
liina Pettersson toimii pää-
osin Vääksyn konttorissa, 
mutta hurauttaa viikottain 
Kuhmoisiin tai Padasjoelle 
asiakastapaamisiin.

 SÄHKÖINEN KALENTERI
On arjen välttämätön työ
kalu, jota ilman en osaisi 
toimia. Kollegalta opitut 
värikoodit helpottavat työ
tilanteen hahmottamista.

 NENÄLIINA
Kohtaan työssä usein  
ihmisen, joka on menettä
nyt juuri läheisensä. Tunteet 
nousevat helposti pintaan  
ja purkautuvat kyyneleinä.

 KAHVIAUTOMAATTI
Jokainen aamu alkaa kupilla 
tai kahdella vahvinta kahvia, 
mustana tietenkin. Päivän 
mittaan kuppeja tyhjenee 
tolkuttomasti.

 HENKILÖAUTO
Työ on liikkuvaa, ja laa jan 
konttoriverkoston vuoksi 
kilometrejä kertyy. Sadan 
metrin matka kotoa pää
konttorille sujuu toki  
kävellen.
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Myyntihenkisen lakimiehen otteella
Kokonaisvaltaisella asenteella asiakkaan asioita hoi-
tava Pettersson kuvailee itseään myyntihenkiseksi 
lakimieheksi. Yhdistelmä istuu erittäin hyvin hänen 
työnkuvaansa, jossa haetaan yhteistyössä ratkaisua ja 
myydään asiakkaalle sopimusta.  

Pankki työympäristönä tukee mitä parhaiten Pet-
terssonin tavoitteita. Hän on valmis ottamaan vastuuta, 
ja on sitä myös saanut.

– Asiakastyön lisäksi erityisvastuualueitani ovat 
rahanpesun estäminen, tietosuoja, turvallisuus ja työ-
suojeluasiat. Toimin myös hallintoneuvoston, edusta-
jiston ja nimitysvaliokunnan sihteerinä, mikä tuo sopi-
vaa vaihtelua työrytmiin.

OP Järvi-Häme toimii Asikkalan, Hartolan, Kuhmois-
ten, Padasjoen ja Sysmän kuntien alueella, ja sillä on 
kuusi toimipistettä. Pettersson aloitti pankkilakimie-
henä kesällä 2017 ja sukkuloi ensimmäisen vuoden kaik-
kien konttoreiden alueella Vääksyn konttorista käsin.

– Autoon kertyi silloin kilometrejä aika lailla. Kesästä 
2018 lähtien meitä on ollut kaksi, ja olemme jakaneet 
alueen maantieteellisesti keskenämme.

Nyt Pettersson toimii pääosin Vääksyssä, käy kerran 
viikossa Kuhmoisissa ja kahden viikon välein Padas-

joella. Asiakastapaamiset ovat pääsääntöisesti kont-
torilla.

Ruuhkavuosista unelma-ammattiin
Nuorena äidiksi tulleesta Petterssonista piti tulla alun 
perin Suomen paras baarimestari. Kun paikallinen 
pankki etsi sanomalehdessä pankkilakimiestä, suun-
nitelmat menivät uusiksi. Monipuoliselta ja mielen-
kiintoiselta vaikuttanut työ sai hänet hakeutumaan 
oikeustieteelliseen.

– Ovet avautuivat ensi yrittämällä. Vuodet Lapin yli-
opistossa osuivat ruuhka-aikaan. Kasvatimme lapsia, 
rakensimme unelmataloa, ja minä tein töitä opiske-
lun ohella.

Ansiotyöt lakiasiaintoimistossa, vakuutusyhtiössä 
ja kiinteistönvälittäjänä sekä vapaaehtoistyö talous- ja 
velkaongelmiin joutuneiden nuorten parissa kerrytti-
vät CV:tä mukavasti. Kun oikeustieteen maisteri oli val-
mis työmarkkinoille, perhe teki yhteisen päätöksen ja 
suuntasi etelään.

– Muutimme työn perässä Rovaniemeltä Asikka-
laan. Rempseä lappalainen on viihtynyt äärettömän 
hyvin työssä ja seudulla. Lakimiesala ei ole ollenkaan 
niin nuivaa kuin aikoinaan ajattelin.

Ja jotta tarinalla olisi satumainen loppu, kerrotta-
koon, että Petterssonin, hänen miehensä ja kahden 
lapsensa ensimmäinen koti Vääksyssä oli Asikkalan 
Osuuskassan vanha konttori. •

ARKIPÄIVÄ  // P a n k k i l a k i m i e s

Mirkkaliina Petterssonin päivät sisältävät paljon tausta-
työtä ja valmistelua. Pankin muu henkilöstö ja samoissa 
tiloissa toimivan OP Kodin väki on tässä isona apuna.

Mirkkaliina 
Pettersson

MIKÄ TYÖSSÄ  
PALKITSEE?

Saan olla työssäni lähellä 
ihmisiä, elää mukana  
heidän erilaisissa elämän
tilanteissaan ja auttaa heitä 
löytämään sopivat ratkai
sut. Pankki on loistava  
toimintaympäristö tavoit
teellisine, monipuolisine ja 
mielenkiintoisine työtehtä
vineen. Myynti ja yrittäjä
henkisenä henkilönä haluan 
kehittää itseäni jatkuvasti, 
juuri nyt opiskelen kiinteis
töliiketoiminnan asiantun
tijatehtäviä.

TYÖN MERKITYS  
KANSALAISILLE?

Valmistelen ja tuotan yksi
löille ratkaisuja ja tärkeitä 
asiakirjoja, joilla on suuri 
merkitys heidän elämäänsä. 
Työssä on kyse varautumi
sesta tulevaan, aivan lähitu
levaisuuteen tai pidemmän 
aikavälin asioihin. Tehtä
väni on tukea ihmisiä, jotta 
he selviävät eri elämän
tilanteista mahdollisimman 
hyvin, niin taloudellisesti, 
oikeudellisesti kuin hen
kisesti.

MITEN TYÖ  
ISTUU JURISTILLE?

Oikeustieteen maisterin  
tutkinto on selkeä lähtö
kohta ja paras perusta 
pankkilakimiehen työhön. 
Työ antaa hyvän pohjan 
ponnistaa erilaisiin tehtä
viin pankissa. Itseäni kiin
nostavat erityisesti riskien
hallinta ja johtotehtävät. 
Sopiva täydennyskoulutus 
esimerkiksi kiinteistö ja 
rahoitusalalla tarjoaa hyvän 
väylän laajentaa osaamista 
uusia tehtäviä silmällä 
pitäen.

On antoisaa olla
mukana asiakkaiden
merkityksellisissä
tilanteissa.

Mistä
 vastapainoa 

työlle?
Katso  

Mirkkaliinan vinkit  
youtube.fi/ 

lakimiesliitto
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Jäsenportaalissa julkaistavat ilmoitukset tavoittavat sekä  
työnantajina että työntekijöinä toimivat lakimiehet.

akimiesliitto ylläpitää 
LakimiesRekrytointi-pal-
velua, joka yhdistää työtä 
etsivät ja työtä tarjoavat 

lakimiehet. LakimiesRekrytoinnin 
kautta työnantaja voi löytää toimis-
toonsa sopivan henkilön jättämällä 
ilmoituksen, joka näkyy jäsenportaa-
liin kirjautuneille. Työpaikkailmoituk-
sella voi hakea jo valmistuneita juris-
teja tai oikeustieteen opiskelijoita. 

Palvelussa julkaistaan vuosittain 
yli 500 ilmoitusta. Se onkin erittäin 
suosittu jäsenetu niin työnantaja- 
kuin työntekijäroolissa toimiville. 
Ilmoituksen jättäminen on maksu-

LakimiesRekrytoinnin kautta on 
myös mahdollista etsiä jatkajaa 
omalle asianajo- tai lakiasiaintoimis-
tolle. ”Toimistolle jatkaja” -palvelu on 
tarkoitettu toimistoille helpottamaan 
yritystoiminnan jatkajan löytämistä 
sekä edistämään asianajo- ja lakipal-
velujen saatavuutta koko Suomessa. 

LakimiesRekrytointi auttaa sopi-
van ilmoitustekstin laatimisessa. 
Ilmoittaja voi valita, kummalla tavalla 
hakee toimistolleen jatkajaa; joko 
normaalina julkisena ilmoituksena, 
jolloin yrityksen tiedot ovat nähtä-
villä, tai anonyymisti, jolloin yrityk-
sen tietoja ei näytetä ilmoituksessa. 
Anonyymissa ilmoituksessa yhtey-
denotot tulevat LakimiesRekrytoin-
tiin, ja kiinnostuneiden yhteydenotot 
välitetään ilmoittajalle. 

”Toimistolle jatkaja” -ilmoitukset  
julkaistaan työpaikkailmoitusten 
tavoin jäsenportaalissa. •

LakimiesRekrytointi-pal-
velussa julkaistaan vuo-
sittain yli 500 ilmoitusta, 
joissa haetaan henkilöitä 
sekä julkiselle että yksi-
tyiselle sektorille. 

500

Lakimies
Rekrytointi
auttaa sopivan 
ilmoitustekstin
laatimisessa.

Kun tarvitset apua
Kiinnostuitko tarjoamistamme 

rekrytointipalveluista? Ota 
yhteyttä: lakimiesrekrytointi@

lakimiesliitto.fi. 

Kaipaatko neuvoja työelämä-
kysymyksissä? Haluatko  

täydentää osaamistasi tai 
parantaa verkostojasi?  
Tarvitsetko sparrausta?  

Katso, miten liittosi voi auttaa:  
www.lakimiesliitto.fi 

LAKIMIESREKRYTOINTI  
LÖYTÄÄ OSAAJAT

PULMA&RATKAISU

L

Pulma: ”Olen asianajajayrittäjä, ja toimeksiantojen kasautuessa olen rekrytoi-
massa uutta lakimiestä toimistooni. Lisäksi olen muutaman vuoden päästä jää-
mässä eläkkeelle, ja ihanteellisesti uutta lakimiestä kiinnostaisi myös toimistoni 
jatkaminen. Millaisia palveluja voin työnantajana saada Lakimiesliiton kautta?”

tonta myös liittoon kuulumattomille 
työnantajille, kertoo Tuula Launonen 
Lakimiesliiton tietohallinnosta.

Työpaikkailmoituksen laatimiseen 
ja muokkaukseen saa halutessaan 
apua. Mikäli ilmoitus on jo valmiina, 
sen voi lähettää mieluiten Word-tie-
dostona kuvan tai logon kera Laki-
miesRekrytoinnin sähköpostiosoit-
teeseen. Jos valmista ilmoitustekstiä 
ei vielä ole, voidaan se muotoilla 
yhdessä ilmoittajan kanssa tämän 
toiveiden mukaan. 

Työpaikkailmoitus julkaistaan 
muutaman päivän sisällä liiton 
jäsenportaalin ”Avoimet työpaikat” 
-sivulla. Ilmoittajalle kerrotaan, kun 
ilmoitus on julkaistu.

Ratkaisu
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ti 
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Palsta kertoo, miten Lakimiesliitto auttaa 
jäseniään.



Teksti TUOMAS I. LEHTONEN | Kuvitus JANI SÖDERLUND

J ulkisuusperiaatteen toteutuminen on edelly-
tys oikeusvaltion ja demokraattisen päätöksen-
tekojärjestelmän toimivuudelle sekä sananva-
paudelle. Jotta julkisuusperiaate toteutuisi, Suo-
messa on säädetty vuonna 1999 voimaan tullut 

laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta. Kansalais-
ten oikeudesta saada tietoja viranomaisen julkisista 
asiakirjoista on maininta myös perustuslaissa. 

Julkisuuslain mukaan viranomaisen hallussa oleva 
asiakirja on julkinen viimeistään valmistumisensa jäl-
keen. Viranomaisen on annettava julkinen tieto pyy-
dettäessä sekä neuvottava ja opastettava kansalaista 
tiedonsaantiin ja sisältöihin liittyvissä kysymyksissä. 
Ainoastaan lainsäädännössä salassa pidettäviksi mää-
ritellyt asiakirjat ja asiakirjojen osat (kuten yksityis-
elämää koskevat tiedot ja taloudelliset tiedot) eivät ole 
julkisia. 

– Julkisuusperiaatteella on kolme tärkeää tehtävää. 
Se varmistaa, että viranomainen käyttää valtaa avoi-

mesti, noudattaa hyvää tiedonantotapaa ja huolehtii 
tietojen salassapidosta, jos tarve niin vaatii, summaa 
Helsingin yliopiston hallinto-oikeuden professori Olli 
Mäenpää.

Vuonna 2018 voimaan tulleet EU:n tietosuoja-asetus 
(GDPR) ja sitä täydentävä kansallinen tietosuojalaki pyr-
kivät parantamaan yksilön tietosuojaa ja vahvistamaan 
kansalaisten oikeuksia omiin henkilötietoihinsa. Hen-
kilörekisterinpitäjän velvollisuus on huolehtia henkilö-
tietojen tietoturvallisesta käsittelystä ja tallentamisesta. 

Laeilla on erilaiset näkökulmat
Viranomaiset kokevat julkisuusperiaatteen ja tietosuo-
jalainsäädännön tulkitsemisen haastavaksi. Tietosuo-
ja-asetuksen ja -lain koetaan tietyissä tilanteissa estä-
vän julkisuusperiaatteen noudattamisen. 

Mäenpää ei näe suoraa ristiriitaa julkisuuslain ja 
tietosuojalainsäädännön välillä. Molemmat säätelevät 
tiedon käyttöä, mutta niiden näkökulma on erilainen. 

Viranomaisilla on hankaluuksia tulkita julkisuuslain ja viime vuonna 
voimaan tulleiden tietosuoja-asetuksen sekä tietosuojalain yhteiseloa. 

Asiantuntijoiden mielestä ajastaan jälkeen jääneen julkisuuslain 
uudistaminen selkiyttäisi tilannetta. Viime vuonna tuomioistuimiin tehtiin 

liki tuhat valitusta asiakirjajulkisuuden toteuttamisesta.

Julkisuusperiaate 
ja tietosuojan 

tulkinnat 
törmäyskurssilla
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TIED ON VÄÄRTI  // T i e t o s u o j a  j a  j u l k i s u u p e r i a a t e

– Tietosuoja-asetus ja -laki sääntelevät tiedon kerää-
mistä ja käsittelyä, julkisuuslaki puolestaan tiedon 
jakamista. Tietosuojalaki koskee enemmän automaat-
tista, lukuisia henkilötietoja sisältävien tietomasso-
jen käsittelyä ja luovutusta. Julkisuuslaki taas koskee 
yksittäisten julkisten asiakirjojen luovuttamista. Jul-
kisuuslaissakin on määritelty yksityiselämää koskevat 
salassapitovelvoitteet, joilla varmistetaan tietosuojan 
säilyminen. Lainsäätäjä ei tietosuojalakia säätäessään 
nähnytkään tarpeelliseksi puuttua julkisuuslakiin, 
Mäenpää pohtii.

Mäenpää ei kuitenkaan pidä julkisuusperiaatteen 
ja tietosuojalainsäädännön välistä rajanvetoa täysin 
ongelmattomana. Esimerkkinä hän mainitsee vero-
hallinnon verotietojen julkistamista koskevan linjauk-
sen. Tästä vuodesta lähtien verovelvolliset ovat voineet 
kieltää verotietojensa luovuttamisen median käyttöön 
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen nojalla. 

– Tässä julkisuusperiaate ja tietosuoja ovat ristirii-
dassa. Pidän verohallinnon päätöstä tietosuojan yliko-
rostamisena. Aivan kuin tietosuoja olisi jonkinlainen 
superoikeus, Mäenpää kritisoi.

Julkisen tiedon antaminen on
viranomaisen virkavelvollisuus.
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LISÄÄ AIHEESTA

Lukuvinkit
”Sally Falk Mooren Law  
as Process (1978) on jokai-
selle legalistille hedelmäl-
lisiä virikkeitä antava luku-
elämys.”  
– Olli Mäenpää, Helsingin  
yliopiston hallinto-oikeuden 
professori

”Jorma Kuopuksen Hallinnon 
lainalaisuus ja automatisoitu 
verohallinto (1988) kuvaa 
hallinnon kehittämisen 
oikeudellisia ongelmia vuo-
sikymmenten takaa. Kirja on 
edelleen ajankohtainen, sillä 
sähköisen hallinnon kehittä-
misen ongelmat Suomessa 
ovat perusteiltaan edelleen 
samat ja ratkaisemattomat 
miljardien IT-investoinneista 
huolimatta.”  
– Tomi Voutilainen,  
Itä-Suomen yliopiston  
julkisoikeuden professori

Tietosuojan tulkinta 
vaikeuttaa julkisuus-
periaatteen toteutumista
• Julkisuuslain mukaan viranomaisen hal-

lussa oleva asiakirja on julkinen viimeistään 
valmistumisensa jälkeen. Vain lakisäätei-
sesti salassa pidettävä tieto ei ole julkista.

• EU:n tietosuoja-asetus (GDPR) ja kansal-
linen tietosuojalaki vahvistavat yksityis-
henkilöiden tietosuojaa. Ne määrittelevät, 
miten henkilötietojen keräämisen, käsitte-
lyn, tallentamisen ja luovuttamisen tulee 
tapahtua.

• Julkisuusperiaate ja tietosuojalainsäädäntö 
säätelevät eri asioita. Usein viranomaiset  
kuitenkin tulkitsevat, että tietosuojaky-
symykset ovat este julkisuusperiaatteen 
toteutumiselle.

• Osaltaan tulkitsemista vaikeuttaa vanhen-
tunut julkisuuslaki, joka ei riittävässä mää-
rin huomioi sähköisessä muodossa olevan 
tiedon erityispiirteitä.

• Oikeusministeriö valmistelee parhaillaan 
selvitystä julkisuuslain uudistamistar-
peesta.

Puutteita osaamisessa ja asenteissa
Itä-Suomen yliopiston julkisoikeuden professori Tomi 
Voutilainen on arvioissaan Mäenpäätä kriittisempi. 
Hänen mielestään viranomaiset eivät osaa tulkita 
kahta Suomen lakia ja kahta suomalaisten perusoi-
keutta oikein. Viranomaiset ovat esimerkiksi sekoitta-
neet yksittäisen tiedon luovuttamisen ja tietojen mas-
saluovutukset keskenään, mikä on johtanut median 
tietopyyntöjen epäämiseen virheellisesti. 

Epäselvää tilannetta kuvaa Voutilaisen mukaan se, 
että esimerkiksi vuosina 2013–2017 tehtiin tuomioistui-
miin lähes tuhat valitusta asiakirjajulkisuuden toteut-
tamisesta. Tämän lisäksi tulevat vielä lukuisat kantelut 
ylimmille laillisuusvalvojille.

– Viranomaisilla on lakien tulkitsemisessa selviä 
hankaluuksia. Kyllähän tämä kertoo siitä, että lainsää-
dännön selkeydessä on puutteita. Monella on vaikeuk-
sia ymmärtää esimerkiksi sitä, että tiedon näyttämi-
nen ja luovuttaminen ovat eri asioita. Salassa pidettävä 
tietokin on monissa tilanteissa annettavissa, jos se ei 
aiheuta vahinkoa salassapitointressille, Voutilainen 
sanoo.

Voutilaisen mielestä viranomaisilla on myös peiliin 
katsomisen paikka. Julkisuuslain 18 pykälässä velvoi-
tettiin viranomaisia kouluttamaan työntekijänsä jul-
kisuusperiaatteen noudattamiseen. Tämä ei ole aina 
toteutunut. Vuodenvaihteessa voimaan tullut uusi tie-
donhallintalaki painottaa viranomaisten ylimmän joh-
don, kuten virastopäällikön tai kunnanjohdon, vastuuta 
huolehtia henkilöstönsä ohjeistamisesta ja kouluttami-
sesta asiakirjojen käsittelyyn ja tietojen antamiseen. 
Laiminlyönnit voidaan tulkita virkavelvollisuuden rik-
komisena. 

Tietosuojavaltuutetun tavoin
meillä voisi olla myös julkisuus-
valtuutettu. Näin voitaisiin
tehostaa julkisuusperiaatteen
toteutumisen valvontaa.
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riaatteita sähköisessä muodossa olevan tiedon osalta. 
– Miten julkisuuden kohdentuminen määritellään, 

kun tieto on sähköisessä muodossa? Olisi tärkeää, että 
julkisuutta koskevassa sääntelyssä siirryttäisiin doku-
menttipohjaisuudesta tietopohjaisuuteen, Mäenpää 
sanoo. 

Mäenpään mielestä julkisuuslakia uudistettaessa 
olisi syytä pohtia myös lain rikkomisesta aiheutuvien 
sanktioiden kiristämistä ja julkisuusvaltuutetun viran 
perustamista.

– Enimmäisrangaistus lain rikkomisesta taitaa käy-
tännössä olla 10 päiväsakkoa. Rangaistus on aika olema-
ton, kun esimerkiksi tietosuoja-asetuksen rikkomisesta 
voi seurata kymmenien miljoonien eurojen seuraamus-
maksu. Tietosuojavaltuutetun tavoin meillä voisi olla 
myös julkisuusvaltuutettu. Näin voitaisiin tehostaa 
julkisuusperiaatteen toteutumisen valvontaa, Mäen-
pää sanoo.

Nykyisessä hallitusohjelmassa on maininta julki-
suuslain uudistamistarpeen arvioinnista. Mäenpään ja 
Voutilaisen tietojen mukaan oikeusministeriö valmis-
telee parhaillaan selvitystä lain uudistamistarpeesta ja 
mahdollisesta toteutustavasta.  •

TIED ON VÄÄRTI  // T i e t o s u o j a  j a  j u l k i s u u p e r i a a t e

Miten julkisuuden
kohdentuminen
määritellään, kun tieto
on sähköisessä
muodossa?

– Viranomaisilla on myös asenneongelma. Tieto-
pyynnöt saatetaan nähdä haluna vaivata viranomaista. 
Tällöin unohdetaan julkisuusperiaatteen tärkeä valvon-
ta-aspekti ja viranomaisen työhön kuuluva tiedonan-
tovelvoite. Julkisen tiedon antaminen on viranomaisen 
virkavelvollisuus, Voutilainen toteaa.

Julkisuuslaki digitaaliseen aikaan
Voutilainen ja Mäenpää ovat yhtä mieltä siitä, että ajas-
taan jälkeenjäänyt julkisuuslaki kaipaisi päivittämistä. 
Paperimuotoisten asiakirjojen aikakaudella kirjoitettu 
laki ei määrittele riittävällä tarkkuudella toimintape-
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Tapahtumatärpit

14.5.
LAKIMIESLIITON SENIOREIDEN 

KEVÄTRETKI RIIHIMÄELLE

”Jahdin lumo, lasin säihke ja pala 
Suomen historiaa”
 
Ohjelma
09.00: Lähtö Kiasman edestä Helsingistä 
Liikenne Seppälän tilausajobussilla.
10.15–11.30: Tutustuminen Suomen 
Metsästysmuseoon 
11.30–12.50: Tutustuminen Suomen 
Lasimuseoon, jonka jälkeen siirtyminen 
ryhmän bussilla Lopelle Marskin Majalle.
13.15 Ruokailu Marskin Majassa. Noutopöytä.

Tutustuminen Suomen Marsalkka 
Mannerheimin Metsästysmajaan (museo). 
Opas mukana kaikissa tutustumiskohteissa.

3.3.
LAKIMIESLIITON SENIOREIDEN 

LOUNASTILAISUUS

Ilmoittautumiset pe 21.2.2020 mennessä.
www.lakimiesliitto.fi/tapahtumat tai 
Lakimiesliiton vaihteeseen 09 8561 0300.

Lisätiedot: olli.niemi@lakimiesliitto.fi

Katso Uratapahtumat s. 32–33

4.7.
RUISROCK

Lakimiesliiton valtakunnallinen kesätapah-
tuma.

Tarkemmat tiedot uutiskirjeissä, nettisivuilla 
ja sosiaalisessa mediassa.

Lakimiesliitto vuokraa loma-asuntoja 
Leviltä, Rukalta ja Vierumäeltä edulli-
seen jäsenhintaan. 

Vuokriin sisältyy:
Levi ja Ruka/lasketteluliput 2 kpl
Vierumäki/golfpelioikeuksia

Katso loma-asuntojen vapaat  
ajankohdat ja hakuohjeet syksyn 
2020 mökkiarvontaan nettisivuilta 
osoitteessa lakimiesliitto.fi >  
palvelut ja edut > lomamökit

Lisätietoja ja varaukset:  
puh. 09 8561 0315 ja  
lomamokit@lakimiesliitto.fi

Osallistu  
lomaviikkojen 
arvontaan

Katso kaikki loma-
asunnot verkosta!

LOMA-
ASUNNOTNoin 16.15 : Lähtö kotimatkalle.

18.00 Paluu Helsinkiin.

Omakustanteinen matkan hinta on ainoas-
taan 60 euroa. Matka vahvistetaan maksa-
malla osallistujamaksu ilmoittautumisen 
yhteydessä.

Ilmoittautumiset viimeistään ma 4.5.2020 
www.lakimiesliitto.fi/tapahatumat 
tai Lakimiesliiton vaihteeseen 09 8561 0300. 

Lisätiedot: olli.niemi@lakimiesliitto.fi

Mukaan mahtuu 45 henkilöä.

Katso 
kaikki tapahtumat 

ja lisätiedot: 
lakimiesliitto.fi/

tapahtumat

16.7.
SUOMIAREENA

#LainRajat

Lakimiesliitto on jälleen mukana kesän 
keskustelutapahtumassa. 

Tarkemmat tiedot uutiskirjeissä, nettisivuilla 
ja sosiaalisessa mediassa..



D
et intressanta är att organisatio-
nen fungerar över de politiska 
gränserna och består av repre-
sentanter för alla riksdagspar-
tier med svensk verksamhet.

– Det betyder att vi verkar för en levande två-
språkighet och ett tolerant och jämlikt språkkli-
mat. En viktig uppgift är att bevaka de språkliga 
rättigheterna vid handläggningen av ärenden i 
domstolar och andra myndigheter, säger folk-
tingssekreterare Markus Österlund.

Folktingets sakkunniga på social- och hälso-
vårdsfrågor, Johanna Lindholm konstaterar att 
mycket av Folktingets arbete sker mot bakgrun-
den av att tvåspråkigheten i praktiken inte fung-
erar automatiskt. 

– I kommuner där den svenskspråkiga mino-
riteten är relativt stor är den språkliga servi-
cen inget större problem. På orter där andelen 
svenskspråkiga är klart lägre funkar servicen 
ofta inte i praktiken fast allting formellt ser kor-
rekt ut, säger hon.

Nationalspråk, inte minoritetsspråk
Folktingets rötter går tillbaka till lantdagen 1919. 
Organisationen blev lagstadgad 1986, då lagen 
om statsbidrag till Svenska Finlands folkting 
trädde i kraft. Den nuvarande lagen om Folk-
tinget är från 2003.

– Åsikterna om vårt berättigande går i vågor. 
Som tur är har många finsktalande politiker 

genom åren varit för en levande tvåspråkighet, 
vilket till exempel tagit uttryck i en national-
språksstrategi. Liknande språkplanering görs 
även i till exempel Belgien, Luxemburg, Irland 
och Schweiz. Den förra regeringen var inte sär-
skilt mottaglig för våra kommentarer medan 
vi har god kontakt med den nuvarande, säger 
Öster lund.

Oberoende av regering ger Folktinget i egen-
skap av lagstadgad organisation utlåtanden om 
lagförslag som har särskild betydelse för den 
svenskspråkiga befolkningen.

– De tyngsta frågorna på vårt bord de senaste 
åren har att göra med social- och hälsovård, 
utbildning och rättsväsende. Vi försökte till 
exempel in i det längsta försvara tingsrätterna i 
Borgå och Raseborg för att säkerställa en genuin 
svensk service, säger Österlund. 

Tingsrätten i Östra Nyland slogs dock i bör-
jan av 2019 ihop med tingsrätterna i Vanda, 
Hyvinge och Tusby medan Västra Finlands tings-
rätt slogs ihop med Esbo tingsrätt. Negativt ur 
språklig synvinkel var bland annat att man fat-
tade beslut om att flytta kanslifunktionerna i 
Borgå och Raseborg till Vanda och Hyvinge res-
pektive Esbo.

– Sammanträdesplatserna är kvar på orterna 
men det finns en stor risk att rekryteringen av 
svenskkunnig kanslipersonal till Vanda och Esbo 
försvåras, säger Kristina Beijar som är Folkting-
ets sakkunniga i förvaltningsärenden.

Svenska Finlands folkting fyllde i fjol 100 år och har en lagstadgad 
huvuduppgift att arbeta för svenska språkets ställning och den 

svenskspråkiga befolkningens rättigheter och intressen i Finland. 

Det mindre  
nationalspråket  

behöver synlighet

Text BO INGVES | Bild ISTOCK
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Nödcentralerna nu bättre på svenska
Enligt lagen ska statliga myndigheter och 
myndigheter i tvåspråkiga kommuner ge ser-
vice på både finska och svenska. När det gäller 
statliga myndigheter har man som finlands-
svensk rätt att använda sitt eget språk obero-
ende av var man bor. 

– När det gäller domstolsväsendet har 
man vid en tvåspråkig domstol alltid rätt 
att använda sitt eget språk. Däremot varie-
rar handläggningsspråket beroende på vilken 
typ av mål det är fråga om och vilka parter-

De tyngsta frågorna
på vårt bord de
senaste åren har
att göra med 
social- och hälsovård,
utbildning och
rättsväsende.

SVENSKA barn har en lagstadgad  
rättighet att få dagvård och 
undervisning på sitt eget språk 
oberoende av hemort. Systemet 
har vanligtvis fungerat bra men en 
aktuell utmaning är att Helsing
fors hösten 2019 meddelade att 
ungefär hälften av de familjer  
som söker svenskspråkig dag  
vård erbjuds dagvård i ett finsk
språkigt daghem. 

– Risken är överhängande att 
vi får se fler liknande fall som i 
Helsingfors. Det här är en oro
väckande situation, eftersom alla 
barn har rätt till dagvård på eget 
språk, säger Folktingets ordfö
rande Sandra Bergqvist.

Fallet Helsingfors

nas språk är. I brottmål ska också ensprå-
kiga domstolar beakta den enskilda männ-
iskans språk genom exempelvis tolkning, 
säger Lindholm. 

Nödcentralerna har stor brist på svensk-
kunnig personal och Folktinget har aktivt dri-
vit på utbildning av nödcentralsoperatörer 
inom de tvåspråkiga områdena.  

– Den första tvåspråkiga kursen utexami-
nerade nyligen operatörer i Vasa. Den svenska 
servicen har samtidigt förbättrats genom att 
det nya nödcentralsdatasystemet Erica gör 
det möjligt att registrera operatörernas språk-
kunskaper och att överföra svenskspråkiga 
samtal mellan nödcentralerna. Det var inte 
möjligt med det gamla datasystemet, säger 
Beijar.

Långköraren inom finländsk politik, 
social- och hälsovårdsreformen, är också 
på den nya regeringens agenda och därmed 
aktuell för Folktinget. 

– Den nuvarande regeringens goda inställ-
ning till svenska framgår till exempel av att 
vi direkt kallades till diskussioner om hur 
svenskan borde beaktas i vårdreformen, säger 
Lindholm. •
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A
nni-Kristiina Juuso on ehtinyt nähdä elä-
mässään yhtä ja toista. Hän on työskennel-
lyt niin elokuvanäyttelijänä, radiotoimit-
tajana, tv-uutisten ankkurina kuin laki-

miehenäkin. Juuso on saamelaisen porosuvun lapsi. 
Hänen tukikohtansa sijaitsee Käsivarren Lapissa, josta 
hän sukkuloi ympäri maailmaa tarpeen mukaan. Hän 
on kätellyt Vladimir Putinin Kremlissä ja opettanut 
Henry Kissingerille porosaamelaisuuden alkeet päi-
vällispöydässä.

  Pykälöikäämme.

1. luku  
Juristiksi ajautumisesta 
1 §. Lapsuuden unelma.  Lapsena päätin, että en kos-
kaan täyttäisi enempää kuin maksimissaan 7 vuotta. 
Tuo unelma on ymmärtääkseni toteutunut.
2 §. Valaistuminen. Ensisijainen ammatinvalintani on 

aina ollut näyttelijä. Isän tyttönä olen kuitenkin ehkä 
alitajunnassani seurannut hänen koulutustaan. Oikeus-
tieteen opinnot aloitin tosin vasta aikuisena.

2. luku   
Elokuvanäyttelijän työstä 
1 §. Riemastuttavinta. Elokuvanäyttelijän työ on aina 
yhtä juhlaa. On mahtavaa tehdä työtä koko sydämel-
lään ja joka solullaan. Lisäksi saa leikkiä päivät pitkät. 
2 §. Raskainta. On raskasta, kun roolien eli töiden saa-
matta jääminen on kiinni ”koko minusta”.  On masen-
tavaa kuulla, että olen väärän värinen, väärällä lailla 
puhuva tai vaikkapa ei-myyvä eli tuottamaton näyttelijä.

3. luku  
TV-toimittajan työstä 
1 §. Antoisinta. Parasta olivat tietysti suorat uutislä-
hetykset. Kiireet unohtuivat heti, kun kameran punai-

Teksti ARI MÖLSÄ | Kuva SATU MALI

”Kättelin Putinia  
timanttikynsillä,  

sinuttelin Kissingeriä”

– Oikeudenkäynnit ovat usein hienoa draamaa. Kaikilla on selvä rooli 
näyteltävänään, Anni-Kristiina Juuso sanoo.
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nen valo syttyi.   Antoisaa oli myös olla ajan tasalla siitä, 
missä mennään. 
2 §. Ankeinta. Usean aanelosen puristaminen kuuteen 
riviin, 30 sekunnin sähkeeksi, oli välillä tuskallista.

4. luku  
Lakimiehen työstä 
1 §. Mukavinta. Parhaimpia ovat ne hetket, kun tun-
tee oikeasti voineensa auttaa jotakuta pääsemään 
oikeuksiinsa. Auskultointi oli suuri haaveeni, ja olen 
hyvin onnellinen siitä, että sain kokea tuon vuoden 
Lapin käräjäoikeudessa. Eräs virkatuomari ihmetteli, 
”miksi näyttelijä on tullut tänne meidän virastopöllö-
jen sekaan”. Hei! Ei todellakaan virastopöllöjä. Tosi mie-
lenkiintoista ja tärkeää työtä.
2 §. Masentavinta. Oikeutta ei ole olemassa. Toteu-
tuuko oikeus? 

5. luku  
Porosaamelaisten elämästä 
1 §. Ihaninta. Meille porosaamelaisiksi syntyneille 
porot eivät ole työtä vaan koko elämämme ja kaikki 
mitä meillä henkisesti ja fyysisesti on. Ihaninta elämäs-
sämme on vapaus. Luonto on ehdoton päällikkö. Hänen 
ehdoillaan mennään, eikä kelloa ja kalenteria katsella. 
2 §. Inhottavinta. Vuoden pimeimpänä ja kylmimpänä 
aikana tapahtuvat poroerotukset ovat niin poroille kuin 
ihmisille stressistä aikaa. Kesä on elämää, talvi on pii-
naa. En tiedä suvustani ketään, joka pitäisi talvesta.

6. luku  
Saamelaisten asemasta 
1 §. Hyvät trendit. Olemme edelleen olemassa. Saame-
laiset eivät ole yksi homogeeninen, yhden äänen ja mie-
lipiteen kansa, vaan erittäin heterogeeninen porukka. 
Jokaisella alueella ja suvulla on oma historiansa ja omat 
erityispiirteensä, ajatuksensa ja taistelunsa sekä kie-
lensä ja sen murteet.
2 §. Huonot trendit. Saamelaiset ovat jo pitkälti sulau-
tuneet länsimaailmaan. Etenkin sosiaalisessa mediassa 
kovasti ääntä pitävillä saamelaisilla tietämys ja kos-
ketus käytännön saamelaisuuteen voi olla olematon. 
Alkuperäiskansa saamelaisten itsemääräämisoikeuden 

ydin eli oikeus päättää siitä, kuka kuuluu kansaan, ei 
toteudu, vaan pakkosulauttaminen jatkuu lain nojalla.

7. luku  
Putinin kättelemisestä 
1 §. Kohtaaminen. Alexander Rogozhkinin elokuvan 
Käki taiteellinen työryhmä sai Venäjän elokuvataiteen 
valtionpalkinnon vuonna 2004. Juhlatilaisuus järjes-
tettiin Kremlissä.
2 §. Ikimuistoinen episodi. Minulla oli timanteilla 
koristellut tekokynnet. Harjoittelin kättelyä pitkään ja 
hartaasti. Varmaan minulla oli joku ajatuskin tuossa 
kovassa harjoittelussa. Kun kättelyn aika tuli, kaikki 
unohtui. En tosiaan tiedä, miten sain lopulta kynteni 
hyödynnettyä. Ainakin Putin hymyili.

8. luku  
Kissingerin ohjeistamisesta 
1 §. Kohtaaminen. Olimme vuonna 2008 nyt jo edes-
menneen ystäväni, elokuvaohjaaja Miloš Formanin 
kanssa päivällisillä Kissingereillä. He ovat Formanin 
kaksospoikien kummeja.
2 §. Ikimuistoinen episodi. En tiennyt, että olisi ollut 
tahdikasta kutsua isäntää ”Sir” tai ”Mister” Kissingeri-
ksi. Kun Kissinger kysyi minulta, kuinka monta poroa 
minulla on, läimäytin häntä tuttavallisesti olkapäälle 
ja sanoin: ”Kuule Henry, ei porosaamelaiselta saa kos-
kaan kysyä tuota kysymystä. Se on sama kuin kysyi-
sin sinulta, kuinka paljon ja mitä laatua on omaisuu-
tesi ja paljonko sinulla on rahaa tililläsi”. Ei Henry siitä 
pahastunut.

9. luku  
Pienet suuret asiat 
1 §. Mielimauste. Chili.
2 §. Herkkuruoka. Tuoreet poron pää ja koparat ovat 
aina festivaalin paikka.
3 §. Paras juoma. Jääkylmä lähdevesi ihan suoraan 
lähteestä. 
4 §. Kaunein kukka. Ruvdorássi, suomeksi liekovarpio.
5 §. Viehättävin väri. Keltainen.
6 §. Rakkain romaani. Mihail Bulgakovin Saatana saa-
puu Moskovaan.
7 §. Inspiroivin oikeudellinen teos. Ánde Sombyn Juss 
som retorikk.
8 §. Esikuva. Voi! Vivien Leigh’n Scarlett O’Hara järi-
sytti jo lapsena maata jalkojeni alla ja aiheutti amma-
tinvalintani. 
9 §. Elämän tarkoitus. Elää, kunnes ikuisuus kutsuu.
10 §. Lempilausahdus/Motto. Äitini sanoin: ”Muista 
hymyillä”. 

Anni-Kristiina Juuso

 Käsivarresta
 Kouluttautui näyttelijäksi,  

tunnetaan elokuvista Käki 
(2002) ja Kautokeinon 
kapina (2008)

  Venäjän elokuvataiteen 
valtionpalkinto 2004

  Parhaan naisnäyttelijän 
palkinto Venäjä 2003 (Nika), 
Norja 2008 (Amanda)

  Radiotoimittajana  
2001–2010, Yle Saame

  Yhteispohjoismaisen saa
menkielisen uutislähetyksen 
Ođđasat uutisankkuri 2010–
2012, NRK

  OTM, Lapin yliopisto 2014
  Varatuomari 2016
  Vanhempi neuvonantaja 

Norjan kansallinen ihmis
oikeusinstituutio 2017 

  Valtioneuvoston kanslian  
erityisasiantuntija 2018,  
tehtävänä valtion ja saame
laisten totuus ja sovinto
komission tunnusteleva  
valmisteleminen

  Harrastukset: Talvella pik
kulintujen ruokinta, keväällä 
hiihto, kesällä elämä, syk
syllä karpalot ja herkkutatit. 
Ihan aina kahvakuulat, kok
kailu, leivonta ja pohdiskelu 
sekä villi tanssi!

Auskultointi 
oli suuri haaveeni.
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Hovioikeudet
Helsingin hovioikeuden hovioikeuden
neuvoksiksi HON Malla Kaisa Annikka Sunell, 
ma. HON Nina Maria Wilkman sekä  
ma. HON, OikSiht Pertti Jaakko Juhani  
Lenkkeri 1.1.2020 lukien.
 
Rovaniemen hovioikeuden hovioikeuden
neuvoksiksi Kät Janne Markus Mononen ja  
ma. Kät, HOEsitt Suvi Emilia Hannula  
1.1.2020 lukien.

Hallinto-oikeudet
Helsingin hallintooikeuden hallinto 
oikeus tuomareiksi ma. HaOT, OikSiht  
Annina Heidi Maria Nieminen,  
ma. HaOT, HaOEsitt Aiman Ahmad Mroueh, 
ma. HaOT, HaOEsitt Emmi-Helena Aakula, 
ma. HaOT, HaOEsitt Reetta Maija Kannisto 
sekä ma. HaOT, HaOEsitt Heidi Marika Kärkiö 
1.1.2020 lukien.

Vaasan hallintooikeuden hallintooikeustuoma
riksi HaOT Pertti Antero Piippo 1.11.2019 lukien.

Nimityksiäpalstan tekstit ja värikuvat  
(valkoisella taustalla) toimitetaan lomakkeella 
osoitteessa www.lakimiesliitto.fi tai sähkö
postitse juha.mikkonen@lakimiesliitto.fi  
viimeistään 2.3.2020. Julkaistuista kuvista 
veloitamme käsittelykuluina 40 euroa/kpl. 
Numero 2/20 ilmestyy 8.4.2020. Toimitus 
pidättää oikeuden tekstin muokkaamiseen  
ja lyhentämiseen tarvittaessa.

Laura Tuure
Asianajotoimisto 
Krogerus Oy

Turun hallintooikeuden hallintooikeus
tuomareiksi HaOT Anna Veronica Storträsk 
ja HaOT Marja Kaarina Peltoniemi 1.10.2019 
lukien.

PohjoisSuomen hallintooikeuden  
ylituomariksi OikN Mikko Lasse Sakari  
Pikkujämsä 1.1.2020–31.12.2026 väliseksi 
määräajaksi.

Käräjäoikeudet
PohjoisSavon käräjäoikeuden käräjä
tuomariksi KäT Marjo Päivikki Leppänen 
1.1.2020 lukien.

EteläSavon käräjäoikeuden käräjätuomariksi 
ma. Kät Hanna Maria Syrjä 1.1.2020 lukien.

Kymenlaakson käräjäoikeuden  
käräjätuomariksi ma. KäT, KiS  
Matti Ilmari Päivärinta 1.1.2020 lukien.

Helsingin käräjäoikeuden käräjätuomareiksi 
ma. HON, KäT Marjut Tellervo Löfroth,  

Essi Niitynpää
Asianajotoimisto 
Krogerus Oy

Joona Ojala
Asianajotoimisto 
Krogerus Oy

Linda Härkönen
Asianajotoimisto 
Krogerus Oy

Julius Viherkenttä
Asianajotoimisto 
Krogerus Oy

Markus Laine
Asianajotoimisto 
Krogerus Oy

Mika Vuorikoski
Asianajotoimisto 
Osmo Mäkinen Oy

Tuuli Talvinko
Asianajotoimisto 
Sotamaa & Co Oy

Lalli Castrén
Asianajotoimisto 
Sotamaa & Co Oy

Rasmus Sotamaa
Asianajotoimisto 
Sotamaa & Co Oy

Henna Kinnunen
HPP Asianajo
toimisto Oy

Santeri Järvelä
HPP Asianajo
toimisto Oy

Tiina Ruohonen
Asianajotoimisto 
Ratiolex Oy

Ilona Piironen
Asianajotoimisto 
Reims & Co Oy

Teemu Ylönen
Asianajotoimisto 
Reims & Co Oy

Siiri Tuokko
Asianajotoimisto 
Reims & Co Oy

Kristiina  
Hämäläinen
Lakitoimisto  
Visma Legal

Johanna Ikonen
Lakitoimisto  
Visma Legal

Salla Ahlroos
Lakitoimisto  
Visma Legal

Julia Suokas
Lakitoimisto  
Visma Legal

Heli Ketola
Lakitoimisto  
Visma Legal

Mia Weckman
Tieteentekijöiden 
liitto

Salla Viitanen
Tieteentekijöiden 
liitto

Minna Marttiini
Mäkitalo Asianajo
toimisto Oy

Maria Lehtimäki
Asianajotoimisto 
Waselius  
& Wist Oy

Ida Keränen
Asianajotoimisto 
Waselius  
& Wist Oy

Thomas Kolster
Asianajotoimisto 
Krogerus Oy

Jonna Hartikainen
Asianajotoimisto 
Krogerus Oy
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ma. KäT, HOEsitt Elisa Emilia Savolainen,  
ma. KäT, HOEsitt Noora Katariina Kemppi sekä 
ma. KäT Jenni Maria Lilja 1.1.2020 lukien.

Länsi-Uudenmaan käräjäoikeuden laamanniksi 
KäT Ilkka Juha Kalevi Lahtinen 1.11.2019 lukien 
31.10.2026 päättyväksi määräajaksi.

Kainuun käräjäoikeuden käräjätuomariksi  
KäT Kaisa Maaret Teivaanmäki 1.11.2019 
lukien.

Pohjois-Karjalan käräjäoikeuden käräjä-
tuomareiksi ma. KäT Laura Kristiina Kyyrönen  
ja ma. KäT Mari Elina Puustinen 1.11.2019 lukien.

Kanta-Hämeen käräjäoikeuden  
käräjä tuomareiksi ma. KäT, HOEsitt  
Aleksi Heikki Rantanen ja  
KäT Kirsi Helena Toivoniemi 1.11.2019 lukien.

Satakunnan käräjäoikeuden käräjätuomareiksi 
ma. KäT, KiS Päivi Marja-Liisa Taulaniemi ja 
ma. KäT Laura Maria Heikkilä 1.11.2019 lukien 
sekä KäT Kalle Tapio Kulmala 1.10.2019 lukien.

Pirkanmaan käräjäoikeuden käräjätuomareiksi 
ma. KäT Elina Johanna Ikonen ja  
ma. KäT Vesa Teemu Toivanen 1.10.2019 lukien.

Varsinais-Suomen käräjäoikeuden  
käräjätuomariksi ma. KäT, HOEsitt  
Peter Aleksander Arvidsson 1.10.2019 lukien.

Oikeusaputoimistot
Itä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiirin 
Etelä-Savon oikeusaputoimiston Varkauden 
toimipaikan julkiseksi oikeusavustajaksi  
OTK, VT Mia Hasunen 1.1.2020 lukien.

Länsi- ja Sisä-Suomen oikeusapu- ja  
edunvalvontapiirin Pirkanmaan oikeus - 
apu toimiston julkiseksi oikeusavustajaksi  
Kati Nykänen 1.10.2019 lukien.

Etelä-Pohjanmaan oikeusaputoimiston  
julkiseksi oikeusavustajaksi Ilkka-Eemeli Laari 
1.11.2019 lukien.

Kaakkois-Suomen oikeusapu- ja edun-
valvontapiirin Päijät-Hämeen oikeus-
aputoimiston julkiseksi oikeusavustajaksi 
Marko Mononen 1.12.2019 lukien.

Etelä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvonta-
piirin Keski-Uudenmaan oikeusaputoimiston 
julkiseksi oikeusavustajaksi Sari Hokkanen 
1.1.2020 lukien.

Helsingin oikeusaputoimiston julkiseksi  
oikeusavustajaksi Mirva Sihvonen 1.1.2020 
lukien.

Itä-Uudenmaan edunvalvontatoimiston  
yleiseksi edunvalvojaksi Johanna Karlsson 
1.10.2019 lukien. 

Erityistuomioistuimet
Vakuutusoikeuden ylituomariksi  
VakOT Tuula Kivari 1.8.2019 lukien  
31.7.2026 päättyväksi määräajaksi. 
 
Asianajotoimistot
Asianajotoimisto Bird & Bird Oy:n  
Associateiksi OTM Krista Keinänen 26.8.2019 
lukien, OTM Amanda Olsson 2.9.2019 lukien 
ja OTM Markus Karvinen 21.10.2019 lukien. 
Counseleiksi  AA Mika Puurunen 2.9.2019 
lukien sekä AA, VT Eero Kärki,  
AA Päivi Tammilehto, AA Mikko Nurmisto  
ja AA, VT Lasse Riski 1.11.2019 lukien.

Borenius Asianajotoimisto Oy:n General 
Counseliksi AA Niko Jakobsson 24.5.2019 
lukien. Associateiksi Advisory-linjaan  
OTM Tuomas Tuominen 3.6.2019 lukien,  
OTM Mikko Vesikivi 12.8.2019 lukien sekä  
OTM Minna Kumpulainen 12.8.2019 lukien. 
Counseliksi Advisory-linjaan OTM Sami  
Hartikainen 16.9.2019 lukien. Senior  
Associateiksi Transactions-linjaan  
AA Kenneth Kraszewski. Associateiksi  
Transactions-linjaan OTM Sarianna Järviö  
2.10.2019 lukien, OTM Laura Renholm 
7.12.2019 lukien, OTM Nelli Nurminen 1.1.2020 
lukien sekä OTM Olli Isoaho 3.2.2020 lukien. 
Counseliksi Dispute Resolution -linjaan  
AA Niki J. Welling 13.1.2020 lukien.

Asianajotoimisto Krogerus Oy:n  
osakkaaksi kutsuttuna AA Thomas Kolster 
1.4.2020 lukien.  Associateiksi OTM Laura 
Tuure 12.9.2019, OTM Essi Niitynpää 27.9.2019,  
OTM Joona Ojala 3.10.2019, OTM Linda  
Härkönen 9.10.2019, OTM Julius Viherkenttä 
4.11.2019, OTM Markus Laine 21.11.2019.  
Knowledge Management Lawyeriksi  
OTM Jonna Hartikainen 23.9.2019. (kuvat).

Asianajotoimisto Osmo Mäkinen Oy:n  
lakimieheksi OTK, VT Mika Vuorikoski 
7.10.2019 lukien. (kuva)

Asianajotoimisto Tempo Oy:n osakkaaksi  
kutsuttuna (kiinteistö- ja rakennusjuridiikka) 
AA Tapio Pihlaja 18.12.2019 lukien.

Asianajotoimisto Sotamaa & Co Oy:n  
Associate-lakimieheksi OTM Tuuli Talvinko 
1.12.2019 lukien ja Counseliksi AA, OTT, VT  
Lalli Castrén sekä Senior Associateksi  
OTM Rasmus Sotamaa 1.1.2020 lukien. (kuvat)

HPP Asianajotoimisto Oy:n osakkaaksi kutsut-
tuna ja työoikeuspraktiikasta vastaavaksi  
AA Henna Kinnunen 1.1.2020 lukien.  
Associateksi erikoisalanaan yritysjärjestelyt 
OTM Santeri Järvelä 25.11.2019 lukien. (kuvat)

Asianajotoimisto Ratiolex Oy:n osakkaaksi 
kutsuttuna erikoisalanaan liikejuridiikka ja  
riitojen ratkaisu AA Tiina Ruohonen. (kuva) 

Eversheds Asianajotoimisto Oy:n Turun  
toimiston vetäjäksi ja Specialist Counseliksi 
AA, VT Touko Raitis 1.1.2020 lukien ja Tampe-
reen toimiston vetäjäksi AA, osakas Antti Husa 
1.9.2019 lukien. 

Asianajotoimisto Reims & Co Oy:n osakkaaksi 
kutsuttuna AA, VT Ilona Piironen 1.1.2020 
lukien sekä lakimiehiksi AA Teemu Ylönen 
4.11.2019 lukien ja OTM Siiri Tuokko 1.1.2020 
lukien. (kuvat)

 
Mäkitalo Asianajotoimisto Oy:n lakimieheksi 
OTM Minna Marttiini 11.12.2019 lukien. (kuva)

Asianajotoimisto Waselius & Wist Oy:n  
Specialist Partneriksi (rahoitusoikeus)  
AA Maria Lehtimäki 1.1.2020 lukien sekä laki-
mieheksi (riidanratkaisu, yrityskauppa- ja 
yhtiöoikeus) OTM Ida Keränen 23.09.2019 
lukien. (kuvat)

Lakiasiaintoimistot
Lakitoimisto Visma Legalin Senior Associate  
-lakimiehiksi OTM Kristiina Hämäläinen 
26.8.2019 lukien sekä OTM, LL.M., VT  
Johanna Ikonen 2.1.2020 lukien.  
Associate-lakimiehiksi OTM Salla Ahlroos 
4.2.2019 lukien, OTM Julia Suokas 1.6.2019 
lukien sekä LL.M. Heli Ketola 16.9.2019 lukien. 
(kuvat)

Järjestöt
Tieteentekijöiden liiton edunvalvonta-
johtajaksi OTK, OTM Mia Weckman  
1.1.2020 lukien ja lakimieheksi  
OTM Salla Viitanen 4.11.2019 lukien. (kuvat) 

Korkeakoulut
Itä-Suomen yliopiston ympäristöoikeuden 
professoriksi professori Niko Soininen.
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MAINOS

Tilaa Juristikirje: pro.almatalent.fi

ONKO SINULLA JUTTUIDEA 
JURISTIKIRJEESEEN?

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

SEURAA, MITÄ ALALLA TAPAHTUU

Tutustu myös päivittäin lähetettävään, 
räätälöitävään Juridiikan ja talouden 
 uutiskirjeeseen – pro.almatalent.fi

Lain-
valmistelijoiden 
työtä 
vaikeuttavat 
epäselvät 
tehtäväksiannot 
ja linjausten 
vaihtuminen 
kesken 
valmistelu-
prosessin  
sanoo Itä-Suomen yliopiston oikeustieteiden 
laitoksen tutkimusjohtaja Jussi Pajuoja.
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Lakimiesuutisten tietokilpailussa esitetään yllättäviä  
ja mieltä piinaavia tietokilpailukysymyksiä.

OIKEUSKANSLERI Olavi Honka päätti 15 vuotta 
kestäneen perinnönjako-oikeudenkäynnin nuo-
rena kihlakunnantuomarina Laitilan käräjillä 
maaliskuussa 1916. Hän luonnehti juttua päättö-
män formalismin riemuvoitoksi. Mikä oli Hongan 
mukaan koko sotkun alkujuuri?

A. Yhtä vastaajaa ei haastettu lennätinlaitoksen 
kautta.
B. Yksi kantaja oli nimetty haasteessa papiksi.
C. Yhtä haastetta ei toimitettu virkapuvussa.
D. Yksi haaste oli kirjoitettu väärälle paperille.

HELSINGIN raastuvanoikeudessa käsiteltiin 
1930-luvun lopulla vähäistä rikettä. Paikalla  
oli tuomarin lisäksi syyttäjä, syytetty ja asian-
omistajan asiamies. Mitä yhteistä heillä kaikilla 
neljällä oli?

A. Heidän kaikkien sukunimi oli Lindholm.
B. He olivat urheilun Suomen mestareita.
C. He olivat Ylioppilaskunnan Laulajien jäseniä.
D. He olivat samanikäisiä ja kotoisin Vaasasta.

EDINBURGHIN puuseppien ammattikunnan 
päämies William Brodie (1741–1788), joka oli 
arvostettu porvari ja kaupunkineuvoston jäsen, 
tuomittiin murtovarkaussarjasta ja hirtettiin. 
Mitä epätavallista liittyi hänen hirttäjäisiinsä?

A. Brodie oli itse parannellut kyseistä  
hirttolavaa.
B. Hirttolava romahti: pyöveli kuoli, Brodie ei.
C. Yleisö repi hirttolavan osiin ja ryösti ne.
D. Hirttoköysi katkesi kolme kertaa.

NIMISMIES, varatuomari Heikki Soriola  
auskultoi Lapinmaan tuomiokunnassa ja teki 
29-vuotiaana talvella 1936 useiden viikkojen 
käräjämatkan Simosta Ivaloon ja Utsjoelle.  
Mitä laitonta hän teki palattuaan Simoon?

A. Lisäsi virkkeen vähäisen asian pöytäkirjaan.
B. Myi naaliturkin ja antoi rahat lastenkodille.
C. Hankki spriitä apteekista ja lähetti postissa 
Utsjoelle.
D. Osti leimaamattomia pelikortteja sala-
kuljettajalta.
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1 A. Yhtä vastaajaa ei haastettu lennätinlaitoksen kautta. Näin olisi pitänyt tehdä, koska kyseinen kollegia-asessori Henrik Gustaf Majander oli venäläisen  
lennätinlaitoksen palveluksessa. Hänet haastettiin muiden vastaajien tapaan talvikäräjille vuonna 1901 haastemiehen kautta. Majander ei mennyt käräjille  
ja sai sakot. Puolen vuoden päästä hän meni käräjille ja kieltäytyi vastaamasta, koska häntä ei ollut haastettu laillisesti. Oikeus hyväksyi väitteen, perintö asia  
ratkaistiin ja siitä mentiin hoviin. Hovi palautti asian vuonna 1904, koska Majanderia ei ollut kuultu. Kihlakunnanoikeus haastoi Majanderin laillisesti ja teki 
päätöksen, mutta hovi palautti asian vuonna 1909. Sama toistui, kolmas palautuskerta oli vuonna 1914. Käräjillä tuli vielä viivästyksiä puuttuvien asiakirjojen  
vuoksi, mutta Honka (1894–1988) laittoi sille viimein pisteen. Hän päätti asiasta eri tavalla kuin muut, vastaajille aiempaa epäedullisemmin. Nämä olivat  
kyllästyneet juttuun ja olettaneet päätöksen olevan aiempien tapainen, joten heidän valitusaikansa kului umpeen. 2 C. Hankki spriitä apteekista ja lähetti 
postissa Utsjoelle. Soriola ei omien sanojensa mukaan ollut ”nuorena ja ymmärtämättömänä” tajunnut viedä tulisia Utsjoelle. Hän, hänet majoittanut Utsjoen 
nimismies ja hänelle seuraa pitänyt terveysaseman terveydenhoitaja joutuivat nauttimaan terveysaseman spriit. Matka kesti useita viikkoja: junalla Rova-
niemelle, linja-autolla Sodankylään ja hevosella Ivaloon, jossa Soriola istui matkan ensimmäiset käräjät. Hevoskyyti Kaamaseen kesti kaksi päivää, ja sieltä 
mentiin porolla Utsjoelle. Yksi yöpaikka oli autiomaja tunturissa. Paluumatkalla Ivalosta Sodankylään oli telaketjubussi, jonka sisälämpö oli 40–50 astetta. 
Menomatkalla Sodankylään linja-autoon nostettiin tien varressa yksin odottanut ruumisarkku. Siinä oli kuollut isäntä. Linja-auton kuljettaja oli aiemmin  
jättänyt tienvarteen tyhjän ruumisarkun. Soriola siirtyi Simosta Sotkamon nimismieheksi vuonna 1938. Soriolan aiempi nimi oli von Schöneman, jota hän 
käytti myös vanhemmiten. 3 C. He olivat Ylioppilaskunnan Laulajien jäseniä. Tuomari oli I basso, pianotaiteilija Kurt Woldemar Walldén (1906–1979) ja  
syyttäjä II basso, varatuomari Jaakko Wilhelm Sadeniemi (1900–1942). Asianomistajan asiamies oli II tenori, varatuomari Ville Teivonen (1908–1977) Kan-
sallispankin notariaattiosastolta. Syytetty oli I tenori. Käräjäsaliin tuotaessa hän oli surumielisen näköinen. Miehet muodostivat täyden YL:n kvartetin, joten 
Teivonen ehdotti kuiskaten Sadeniemelle, että syytetyn piristykseksi kvartetti laulaisi J. H. Erkon sanoittaman ja Emil Genetzin säveltämän Mieslaulun, joka 
alkaa sanoilla ”Pois voihke ja itkun hyrske”. Laulu jäi laulamatta, kun Walldén aloitti istunnon muodollisuudet. 4 A. Brodie oli itse parannellut kyseistä hirtto-
lavaa, etenkin sen luukku mekanismia, jotta hirtettävän kuolema ei olisi enää hidas ja tuskallinen. Brodie eli kaksoiselämää: hän oli öisin murtovaras, joka  
tarvitsi rahaa oman perheensä lisäksi muun muassa uhkapeleihin sekä kahden rakastajattaren ja näiden lasten ylläpitoon. Murtoja helpotti se, että Brodie 
teki asiakkailleen ovia ja lukkoja sekä kopioi asiakkaidensa avaimia työskennellessään näiden taloissa. 
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iedekuntaamme hyväksytään uusia jat-
ko-opiskelijoita kaksi kertaa vuodessa. 
Opinto-oikeus myönnetään tutkimus-
suunnitelman laadun, opintomenestyk-

sen sekä muiden ansioiden, kuten julkaisujen, palkinto-
jen ja tutkimuskokemuksen perusteella. Työnohjaajalla 
tai oppiaineella ei ole merkitystä.

Helsingin yliopiston hallitus on vuodesta 2016 alkaen 
asettanut vuosittaisen enimmäismäärän myönnettäville 
tohtorintutkinnon suoritusoikeuksille. Ratkaisun perus-
teena on muun muassa se, että tohtoreita ei haluta kou-
luttaa enempää kuin mistä opetus- ja kulttuuriministe-
riö yliopistolle maksaa. 

Rahansäästön lisäksi määrän karsimisella pyritään 
takaamaan entistä laadukkaampi opetus ja paremmat 
ohjausresurssit. Tohtoriopiskelijoiden enimmäismäärä 
jyvitetään ottamalla huomioon kolmena edellisenä 
vuonna väitelleiden määrän keskiarvo ja kertomalla se 
25 prosentilla. 

Oikeustieteen tohtoriohjelmalle on jyvitetty sekä 
vuodelle 2019 että 2020 yhteensä 20 opiskelijaa. Lasken-
nallinen vuosittainen tutkintotavoite on 16. Vuonna 2019 
tiedekunta arvioi 41 hakemusta, joista 22 hyväksyttiin. 
Tohtoriksi väitelleitä oli vuonna 2019 vain 12, mikä tul-
lee kutistamaan seuraavien vuosien tohtoriopiskelijoi-
den sisäänottomääriä.

Useissa tutkimusprojekteissa on pulaa täysipäi-
väiseen jatko-opiskeluun sitoutuvista väitöskirjan 
tekijöistä. Kiristynyt jatko-opiskelijavalinta lisää tätä 
ongelmaa, koska yliopiston henkilöstöpolitiikka ei salli 
oikeustieteen maisterin rekrytointia muuhun tutkijan-
tehtävään kuin tohtorikoulutettavaksi.

Tiedekuntamme jatko-opiskelijoista alle puolet 
väittelee. Jos jatko-opintojen ainoa tarkoitus on tohto-
rintutkintojen suorittaminen, on jatko-opiskelijoiden 
aikaisempaa tiukempi seulominen perusteltua. Opin-
noissaan lopulta valmistuvien valikointi jo hakemusvai-
heessa on kuitenkin käytännössä mahdotonta, ja siksi 
tohtorintutkintojen määrä tulee vähenemään uudis-
tuksen myötä. 

Oikeustieteellinen jatkokoulutus on halpaa. Ohjaaja 
ohjaa työajalla, ilman erillistä korvausta. Kirjastopalve-
lut ovat ilmaisia, eivätkä jatko-opiskelijamme tarvitse 
kalliita koneita tai laitteita, taikka hoitamista vaativia 

koe-eläimiä, soluviljelmiä tai kudosnäytteitä. Rahan-
säästöä uudistuksesta tuskin tulee ottaen huomioon 
sen pienentävän vaikutuksen suoritettavien tohtorin-
tutkintojen määriin. Oikeustieteen jatko-opiskelijoiden 
määrän näin merkittävä leikkaaminen onkin lyhytnä-
köistä koulutus- ja tutkimuspolitiikkaa. Työmarkkina-
näkökulmastakaan tähän ei ole syytä, sillä tohtorit ovat 
työllistyneet hyvin.

Uusia hyviä käytäntöjä ovat kahden ohjaajan mää-
rääminen sekä ohjaussopimuksen tekeminen. Tutki-
mussuunnitelmien laatu on parantunut, ja onneksi yli-
opiston meille jyvittämää jatko-opiskelijoiden määrää 
on toistaiseksi pidetty pikemminkin tavoitteena kuin 
ehdottomana maksimina. Toivottavasti tiukentuneen 
jatko-opiskelijavalinnan myötä myös väitöskirjojen 
laatu paranee. 

Jatkokoulutettavien lukumääriä koskevia päätök-
siä ei saa ohjata vain se, kuinka monesta väitöskirjasta 
meille maksetaan. Tutkimus- ja sivistysyliopiston jat-
kokoulutustoimintaa tulee edistää myös siksi, että tut-
kimus, opetus ja yhteiskunnallinen vuorovaikutus ovat 
yliopiston tehtäviä ja olemassaolon oikeutus.

Jatkokoulutettavien
lukumääriä 
koskevia päätöksiä 
ei saa ohjata vain se, 
kuinka monesta 
väitöskirjasta 
meille maksetaan.

PÄIVI KORPISAARI
viestintäoikeuden professori,  
Helsingin yliopisto
paivi.korpisaari@helsinki.fi

Onko tohtoriopintojen  
seula jo liian tiukka? 

T
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Noona Hanni aloitti opinnot Turun yliopiston oikeustieteellisessä vuonna 2015. 
Opiskeluaikana hän on muun muassa toiminut Lex ry:n hallituksessa, työskennellyt 

harjoittelijana asianajotoimistossa sekä suorittanut vaihto-opinnot Balilla.  
Lukuvuosien lomassa Hanni on ehtinyt myös tehdä töitä muutamaan otteeseen 

ulkomailla matkailualalla. Tällä hetkellä Hanni suorittaa maisteriopintoja ja  
työskentelee Lakimiesliitossa opiskelija-asiamiehenä. 

Lain takaa
Noona Hanni, Lakimiesliiton opiskelija-asiamies

Miksi sinusta  
tulee lakimies?

Minulle oli jo nuoresta pitäen selvää, että 
haluan vaikuttaa yhteiskunnallisesti tärkeisiin 
asioihin. Minusta piti tulla opettaja, toimittaja 
tai kirjailija. Lukiossa yhteiskuntaopin opinnot 

herättivät kuitenkin mielenkiintoni oikeus-
valtiota ja sen taustalla vaikuttavia periaatteita 

kohtaan, ja oikeustieteen opinnot avoimessa 
 yliopistossa vain lisäsivät kiinnostustani. Oival-
sin, että lainsäädäntö vaikuttaa vahvasti yhteis-
kunnallisten ilmiöiden taustalla. Haaveammat-

tini journalismin parissa vaihtui nopeasti 
oikeustieteen opintoihin, enkä ole 

onneksi joutunut katumaan 
valintaani.

Mikä on  
opiskelija-asiamiehen  

tärkein tehtävä? 
Opiskelija-asiamies toimii linkkinä opiskeli-

jajäsenten ja Lakimiesliiton välillä. Opiskelija- 
asiamiehenä haluan pitää huolen siitä, että liiton 
tarjoamat edut ja mahdollisuudet ovat kaikkien 

oikeustieteen opiskelijoiden tiedossa ja saatavilla 
opiskelupaikkakunnasta riippumatta. Haluan 

osalistaa opiskelijoita koulutuspoliittiseen 
keskusteluun sekä ottaa entistä parem-

min maisterivaiheen opiskelijat huo-
mioon Lakimiesliiton oikkari-

toiminnassa.

Millaista on  
lakimiehen työ 2050?

Uskoisin, että perinteiset lakimiehen 
työt tulevat kehittyneen teknologian ja 

tekoälyn myötä muuttamaan muotoaan 
ja osittain automatisoitumaan. Toisaalta 

uskon, että lain soveltaminen ja oikeudellis-
ten kysymysten ratkaiseminen ovat myös 

tulevaisuudessa juristin työn keskiössä. 
Veikkaisin, että teknologia, automatisoitu 

päätöksenteko ja esimerkiksi tieto-
suojakysymykset pitävät juristit  

kiireisinä myös vuonna 
2050. 

Miten pidät huolta 
omasta jaksamisestasi?

Tasapainon löytäminen työn, opis-
kelun ja vapaa-ajan on välillä haasta-
vaa. Pyrin nukkumaan riittävästi, liik-
kumaan vähintään kahdesti viikossa 
sekä tapaamaan ystäviäni – kaikesta 

tästä saan energiaa arkeen. Vältän 
turhaa stressaamista ja vatvo-

mista, sillä se syö  
voimavaroja.

Kolme asiaa,  
joita tarvitset 

päivittäin? 
Päättäväisyyttä,  

luovuutta ja  
tavoitteita.
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Kiitos, että olet jäsenenä mukana Lakimiesliiton toiminnassa!

Meillä on 16 100 syytä olla todella tyytyväisiä.
Niin monta jäsentä yhteisessä porukassamme on.

Lakimiesliittoon halutaan kuulua ja sen toimintaan luotetaan.
Eri juristiryhmät näin laajasti yhdistävä järjestömme on maailmanlaajuisesti ainutlaatuinen.

 
Lakimiesten äänen tuovat yhteiskunnan rakentamisessa esille vain lakimiehet.

Rooleistamme riippumatta ymmärrämme oikeudenhoidon merkityksen. 
Meille ”oikeus ja kohtuus” eivät ole vain kauniita fraaseja.

 Ymmärrämme, että niiden saavuttamiseksi tarvitaan asianmukaisia prosesseja – ja resursseja.

Yhteinen tavoitteemme on myös tasapainoinen työelämä, 
joka antaa mahdollisuuksia ammatilliseen kehittymiseen, mutta aikaa myös levolle.

Ansiotason ja työllisyyden ohessa jäsenistömme pitää keskeisenä kehittämisen kohteena
työssä jaksamista. Se onkin vuoden 2020 erityinen teemamme.


