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Kriisi haastaa sekä nopeaan
että analyyttiseen viestintään

J

uristeille on nyt varattu tärkeä tehtävä pitää kukin omassa roolissaan
oikeusjärjestys voimassa poikkeustilankin aikana.”
”Koronan taloudelliset seuraamukset jakautuvat yhteiskunnassa
epätasaisesti. Nyt jos koskaan on puhallettava yhteen hiileen. Tätä
yhteistyötä tapahtuu juristien osalta Lakimiesliiton kautta.”
Tärkeitä sitaatteja liittomme johdolta. Ensiksi sanottu on liiton hallituksen puheenjohtajan Antero Rytkölän Puheenvuoro-kirjoituksesta tämän
lehden sivuilta. Jälkimmäinen liiton toiminnanjohtaja Jore Tilanderin
blogista, joka on julkaistu verkkosivuillamme.
Kevään koronakriisi on haastanut eri organisaatiot viestimään tilanteiden vaihtuessa päivittäin. Toimin luottamustehtävässäni Viestinnän
eettisessä neuvottelukunnassa, joka ottaa kantaa viestinnän eettisiin
kysymyksiin. Neuvottelukunnassa olemme korostaneet aktiivisen ja
vuorovaikutteisen viestinnän merkitystä. Viestinnän tekee eettiseksi
halu keskittyä kriisin lievittämiseen ja ratkaisemiseen, ei lietsomiseen.
Kriisi tekee tarpeelliseksi myös viestimisen eri kanavissa. Sosiaalinen
media näyttää tällaisissa hetkissä voimansa nopeudellaan. Lakimiesliitossa olemme halunneet parhaamme mukaan antaa ajantasaista tietoa
sähköisissä kanavissamme. Tälle on ollut monenlaista tarvetta: Esimerkiksi
webinaarimuotoisille koulutuksillemme on ollut suuri kysyntä. Samaan
aikaan työ- ja virkasuhdeneuvonnan ja urapalvelumme asiantuntijat ovat
antaneet tiuhaan neuvoja jäsenistöllemme. Yhteinen liitto ja juristiyhteisö
on näyttänyt merkityksensä!
Se, mikä on kriisin aikana tuoretta somessa tai verkkolehdessämme, on
printtilehdessä helposti vanhaa. Se ei kuitenkaan poista painetun lehden
arvoa.
Keskellä kriisiä tarvitsemme nopeaa tietoa, mutta kriisin jälkeen analyysiä. Koronaa tulemme tarkastelemaan oikeudellisesta näkökulmasta
myös Lakimiesuutisissa – sitten kun on tästä kaikesta toipumisen vuoro.

Janne Laukkanen
päätoimittaja
janne.laukkanen@lakimiesliitto.fi
@LaukkanenJanne
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Tarja Kröger
Tietoa tulee jokaisessa lauseessa
tiivistetysti, täsmällisesti ja ymmärrettävästi – suoraan juurilähteiltä,
puolueettomasti ja niin kuin asiat ovat.

Mari Mohsen
Loistava esiintyjä ja tehokas puhuja,
joka ei jaarittele. Aina hyvät käytännön
esimerkit. Kerrankin juristi, joka
todella sanoo mitä ajattelee.

Anu Waaralinna
Rento, oivaltava, käytännönläheinen ja
erittäin osaava asiantuntija. Puheenjohtajana rento ja napakka yhtä aikaa
– pitää kokonaisuuden hyvin
hanskassa.
Petteri Uoti
Hauska, viihdyttävä ja asiantunteva.
Vetävä puhuja, jota on miellyttävä
seurata.

Työoikeuspäivä 2020
3.6.
Näin olet askeleen edellä.
Suosittu työoikeuden asiantuntijoille suunniteltu Työoikeuspäivä.
Ajankohtaisin tieto yhdessä päivässä. Näkökulma käytännön
työelämässä. Asiantuntevat ja karismaattiset puhujat.
Seminaarin aiheet:
•
•
•
•
•

Ajankohtaiset lakiuudistukset suoraan lainvalmistelijalta
Työaikalaki käytännössä – kysymyksiä ja vastauksia
Valmiiksi analysoidut uusimmat oikeustapaukset
Häirintäväitteet työpaikalla – miten selvitys tehdään ja
mitkä ovat riittävät toimenpiteet?
Työoikeuspulssi eli työelämässä puhuttavat käytännön
työoikeudelliset kysymykset työnantajan ja työntekijän
näkökulmasta.

Asiantuntijoina:
Asianajaja Anu Waaralinna, Roschier Asianajotoimisto Oy,
seminaarin pj.
Hallitusneuvos Tarja Kröger, työ- ja elinkeinoministeriö
Työmarkkinajohtaja Anna Lavikkala, Kaupan liitto
Asianajaja Mari Mohsen, Roschier Asianajotoimisto Oy
Lakimies, VT Taija Numminen, Myynnin ja markkinoinnin
oikeusturva MOT Oy
Senior Employment Counsel Tapio Syrén, Kesko HR
Asianajaja Petteri Uoti, Dittmar & Indrenius Asianajotoimisto Oy
Livestriimin hinnat: Lakimiesliiton jäsenet ja julkinen sektori 563 €
(yksityinen sektori 775 €)

Kaikki seminaarit toistaiseksi livestriiminä.

AVOLIITON JA SEN
PURKAUTUMISEN
OIKEUSVAIKUTUKSET
6.5.
Professori Antti Kolehmaisen ja OTT,
asianajaja Pekka Tuunaisen suosittu
avoliittoseminaari on päivitetty lain
uudet tulkinnat ja tuore hovioikeuskäytäntö huomioiden. Avoliittolaki
käydään systemaattisesti läpi
aloittaen siitä, milloin avoliittolaki
soveltuu. Tämän jälkeen syvennytään
omaisuuden erottelukysymyksiin ja
menestyksekkään hyvitysvaatimuksen
edellytyksiin. Päivän päätteeksi
tarkastellaan avopuolison kuolemaa
avopuolison perillisten sekä avolesken
kannalta.

JULKISET HANKINNAT 2020

CONTRACT DRAFTING IN ENGLISH

7.5.

19.5.

Seminaarissa pureudutaan alan
ajankohtaisiin kysymyksiin ja käsitellään käytännönläheisesti mm.
kilpailijayhteistyötä sekä esteellisyyttä
ja eturistiriitoja julkisissa hankinnoissa.
Päivän aikana saat myös ajankohtaiskatsauksen oikeuskäytännöstä ja
KKV:n viimeaikaisista ratkaisuista.

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

Puheenjohtajana asianajaja
Anna Kuusniemi-Laine, Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy.

The course will be given by David Fletcher,
an English solicitor.
Livestriimin hinnat: Lakimiesliiton jäsenet ja
julkinen sektori 563 € (yksityinen sektori 775 €)

Livestriimin hinnat: Lakimiesliiton jäsenet
ja julkinen sektori 563 €
(yksityinen sektori 775 €)

Livestriimin hinnat: Lakimiesliiton jäsenet
ja julkinen sektori 563 €
(yksityinen sektori 775 €)

Seminaarihintoihin lisätään alv 24 %. Oikeudet muutoksiin pidätetään.

LAKIMIESLIITON KOULUTUS
Lue lisää ja ilmoittaudu seminaariin lakimiesliitonkoulutus.fi

Ajantasaisin
ajantasainen
lainsäädäntö
Säädösmuutokset päivitetään säädöstekstiin heti,
ja koosteen muutoksista saat päivittäin sähköpostiisi.
suomenlaki.almatalent.fi

SUOMEN LAKI -HAKUPALVELU
Ajantasainen lainsäädäntö. Ainutlaatuinen Aikakone. Räätälöitävä palvelu.

Kuva: Juho Kuva

Virus hiljensi Suomen –
juristeja tarvitaan
kriisin ratkaisemiseen

Viruset lade sordin
på Finland – juristerna
behövs för att lösa krisen

P

D

ieni koronavirus on saanut paljon aikaan: Matkuset mikroskopiska coronaviruset vållar stor skada:
taminen on keskeytynyt, talous sakkaa, ihmisten
Resandet har upphört, ekonomin hostar, mänterveys on uhattuna ja mahdollisesti jopa elämänniskors hälsa hotas och vår invanda livsstil kan förtapamme muuttuu. Etätyö ja -opiskelu, vapaaehtoistyö heiändras. Distansarbete och distansstudier, volontärarbete de
kompien hyväksi ja koti-illat läheisten kanssa ovat toki tuttuja
svagare till fromma och hemmakvällar med nära och kära
ilmiöitä aiemmasta. Nyt entistä useammat tottuvat ottamaan
är förvisso bekanta fenomen, men nu blir de vardag för allt
nämä tavakseen ja kenties toteavat, että näin on hyvä.
fler finländare. Många kanske konstaterar att det hela ändå
Virus on koetellut koko yhteiskuntamme toimintakykyä.
inte är så tokigt.
Arvioni on, että sekä julkinen hallinto että kanViruset ställer hela vårt samhälle på prov.
salaisyhteiskunta ovat jo osoittaneet vahvuuMin bedömning är att både den offentliga förtensa. Vaativuutta tässä suhteessa on lisännyt
valtningen och medborgarsamhället redan
tilanteen nopea muutos: tänään eilinen on jo
har visat prov på sin styrka. Den snabba lägesvanhentunutta.
förändringen är krävande och utmanande:
On ollut hienoa havaita, että laillisuus on
I dag är gårdagen redan historia.
korostetusti esillä tässäkin yhteydessä. On
I den svåra situationen kan man med
muun muassa punnittu, onko kaikkien säänglädje konstatera att lagligheten har en framnösten soveltaminen asianmukaista. Osa
skjuten plats. Statsledningen och andra har
oppineista on voinut olla julkisesti eri mieltä.
bland annat begrundat om det är befogat att
Oikeusvaltion kannalta on hyväksi, että tällaitillämpa alla förordningar och bestämmelsessakin tilanteessa kriittinen arviointi on
ser. Vissa lärda ifrågasätter praxisen offentmahdollista.
ligt, men ur rättsstatens synvinkel är det bra
Poikkeustila on ensimmäinen sitten toisen
att den kritiska bedömningen ges utrymme
ANTERO RYTKÖLÄ
maailmansodan. Tuskin monikaan uskoi valäven i besvärliga situationer.
hallituksen puheenjohtaja
miuslakia kymmenen vuotta sitten valmisUndantagstillståndet är det första sedan
styrelseordförande
teltaessa sitä todellakin tarvittavan, ainakaan
krigen.
När beredskapslagen bereddes och
antero.rytkola@lakimiesliitto.fi
tällaisessa yhteydessä. Meille juristeille on kuistiftades för tio år sedan var det nog få som
tenkin kyky ottaa lakeja säädettäessä huomioon epätodentrodde att den skulle behövas - allra minst i en situation
näköisetkin vaihtoehdot. Ja hyvä näin.
som dagens. Vi jurister har förmåga och kompetens att, vid
Meidän jokaisen on ollut syytä huolehtia myös omasta toistiftandet av lagar och förordningar, förutse också osannomintakyvystämme. Siihen meillä on omat tapamme. Minulle
lika scenarier. Lyckligtvis, kan man väl säga.
apua tulee Beatlesin suosikissa ”Hey Jude”. Sitä hyräilen, kun
Vi har alla orsak att slå vakt om vårt välbefinnande och vår
valo näkyy vain kaukana tunnelin päässä.
handlingsförmåga. Vi gör det på olika sätt: Jag får stor hjälp
”Hey Jude, don’t make it bad. Take a sad song and make it
av Beatles kända låt ”Hey Jude”. När tillvaron känns tung och
better. - - And anytime you feel the pain, hey Jude, refrain,
jag har svårt att skönja ljus i tunneln brukar jag nynna på
don’t carry the world upon your shoulders…”
den bekanta trallen.
Tämän kriisin lopputuloksena voi olla pysyviä muutoksia.
”Hey Jude, don’t make it bad. Take a sad song and make it
Etätyöt ja -opiskelu yleistyvät, ihmisistä välitetään enembetter… And anytime you feel the pain, hey Jude, refrain, don’t
män ja läheisten kanssa vietetään enemmän aikaa. Eli ei niin
carry the world upon your shoulders… ”
pahaa, ettei jotain hyvääkin.
Dagens kris kan medföra bestående förändringar. Distansarbete och distansstudier kan bli ett vanligt fenomen,
omtanken och omsorgen om andra kan öka och samvaron
med nära och kära kan kännas viktigare. Inget ont som inte
för något gott med sig!
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Korona pisti oikeudenhoidon etätöihin

M

16.3.
POIKKEUSOLOT
16.3.2020 Suomen
hallitus totesi
Suomen olevan
poikkeusoloissa
koronatilanteen
vuoksi.

10

yös oikeudenhoidon
ammattilaiset ovat siirtyneet koronaviruksen
myötä laajasti etätöihin.
– Syttäjälaitoksessa etätyötä tekee
nyt mahdollisimman moni. Kattavia
sähköisiä asianhallintajärjestelmiä
ei ole vielä käytössä, mutta muuten
valmiudet tehdä etätöitä ovat kohtuullisen hyvät, kertoo hallintojohtaja
Joanna Autiovuori Valtakunnansyyttäjän toimistosta.
Syyttäjät hoitavat edelleen istuntoja ja muitakin välttämätöntä läsnäoloa vaativia tehtäviä. Jos syyttäjä tai
hänen lähipiirinsä henkilö kuuluu
riskiryhmään, on häntä ohjeistettu
keskustelemaan esimiehensä kanssa
istuntoihin osallistumisesta.
Lasten jääminen kotiin koulujen
sulkeuduttua voi tarkoittaa vanhempien tehtävien uudelleenjärjestämistä.
– On ilmeistä, että tavanomaiset
etätyön tekemiselle asetetut vaatimukset eivät voi täysimääräisesti täyttyä,
sanoo Autiovuori
Kun iso joukko valtion henkilöstöä
on siirtynyt samanaikaisesti etätyöhön, ovat yhteydet kuormittuneet.

LAKIMIESUUTISET 2/2020

– Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori on lisännyt palvelimien kapasiteettia ja henkilöstö
on saanut toimintaohjeita, kertoo
Autiovuori.
Myös Tuomioistuinviraston henkilökuntaa on kehotettu työskentelemään etänä.
– Hallituksen 16. maaliskuuta pitämän tiedotustilaisuuden jälkeenhän
mahdollisimman laaja etätyö oli täysin selvää, sanoo Tuomioistuinviraston ylijohtaja Riku Jaakkola.
Tuomioistuinvirasto on antanut
ohjeistusta myös tuomioistuimille,
mutta riippumattomien tuomioistuinten toiminnan järjestämisestä vastaavat tuomioistuinten päälliköt.
– Tuomioistuinten lainkäyttötoiminnasta ja istuntojen mahdollisen peruuttamisesta päättää viime kädessä asiaa
käsittelevä tuomari, sanoo Jaakkola.
Asianajotoimistoissa etätyö on ollut
sujuvaa.
– Meillä on hyvät valmiudet työskennellä etäyhteyksin sekä sisäisesti
että asiakkaidemme kanssa, kertoo
viestintä- ja markkinointijohtaja Kaisa
Barkman Castrén & Snellmanilta.

Tilanteen kokonaisvaikutuksia
talouteen on Barkmanin mukaan vielä
hyvin vaikea ennustaa.
– Tällä hetkellä yrityksillä on paljon
poikkeustilanteeseen liittyviä kysymyksiä. Olemme koonneet myös palvelun, johon kuuluu koronakysymysten
erikoisosaajiamme eri oikeudenaloilta.
Asianajotoimisto Borenius on seurannut koronavirustilannetta tiiviisti
ja antoi suosituksen siirtyä etätöihin jo
ennen kuin hallitus linjasi asiasta.
– Teknisiä haasteita etäyhteyksien
järjestämisessä ei ole ollut. Olemme
jo vuosia käyttäneet videoviestintää ja
sitä hyödynnetään myös nyt. Olemme
laajentaneet neuvottelutilojemme
etäneuvottelumahdollisuuksia uusilla
kameroilla, kertoo Boreniuksen General
Counsel Niko Jakobsson.
Koronan taloudelliset vaikutukset
näkyvät Jakobssonin mielestä monella
sektorilla.
– Koronavirus vaikuttaa talouteen,
niin valtion, yritysten kuin yksityisten
henkilöiden. Epidemian kesto ohjaa
sitä, kuinka suuria vaikutukset tulevat
olemaan meidän sektorillemme, pohtii Jakobsson.

www.lakimiesliitto.fi

Kuva: Kelly Sikkema / Unsplash
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OIKKARIT TEKEVÄT
TÖITÄ AHKERASTI

TYÖRYHMÄT

Liitto palvelee

Tutustu liiton verkkosivujen koronainfoon
Koronakriisi on synnyttänyt yhteydenottoja
Lakimiesliittoon ja lisännyt vierailuja verkkosivuil
lamme.
Kriisi aiheuttaa muun muassa lomautuksia ja irti
sanomisia, jotka ovat lisänneet työ ja virkasuhteisiin
liittyvän neuvonnan tarvetta ja urapalveluiden kysyntää.
Lakimiesliitossa on koottu yhteen koronakriisiin
liittyvää työelämätietoutta, ja se on julkaistu liiton
verkkosivuilla.
Liiton toimisto palvelee jäseniä koronasta riippu
matta täysin normaalisti puhelimitse ja sähköisissä
kanavissa. Kohtaamista edellyttävät koulutukset,
tapahtumat ja kokoukset on korvattu etäyhteyksin
tai siirretty tuonnemmaksi.
Lisätietoa: lakimiesliitto.fi

Oikeusministeriö
on asettanut työryhmät valmistelemaan positiivista
luottotietorekisteriä
ja maksuhäiriömerkintöjen säilytysaikojen lyhentämistä. Nyt asetettujen
ohjausryhmän ja
kahden alatyöryhmän tehtävänä on
valmistella positiivisen luottotietorekisterin edellyttämä
lainsäädäntö ja
maksuhäiriömerkintöjen säilytysaikojen
lyhentämisen edellyttämät muutokset
luottotietolainsäädäntöön.

TILASTOKESKUKSEN koulutustilastojen mukaan työssäkäyvien opiskelijoiden osuus pysyi ennallaan vuonna
2018 verrattuna vuoteen 2017. Vähintään 18-vuotiaista opiskelijoista yli
puolet kävi opintojen ohella töissä.
Yleisintä työssäkäynti oli yliopistoja ammattikorkeakouluopintojen yhteydessä. Yliopisto-opiskelijoista opintojen
ohessa työsuhde oli 56 prosentilla.
Lakimiesliiton 2018 tekemän kyselyn mukaan oikeustieteen opiskelijoista
peräti 86 prosenttia oli ollut töissä opintojen ohella.

Lähde: stat.fi

Puhelinpalveluajat
maanantaina klo 10.00-12.00
keskiviikkona klo 9.00-12.00
torstaina klo 13.00 - 14.30
Puhelin 09 612 3067
palvelut@lakimiestentk.fi

Sanottua

Haluamme hallituksessa vahvistaa naisiin
kohdistuvan väkivallan torjuntaa. Nyt laa
dittavassa ohjelmassa painotetaan ennalta
ehkäisyä, joka on yksi keskeisimmistä keinoista
torjua väkivaltaa.
Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson Naisiin kohdistuvan
väkivallan torjuntaohjelmasta 29.1.2020, valtioneuvosto.fi

Ajankohtaisia
puheenvuoroja
työttömyysturvasta

blogi.tyj.fi
www.lakimiestentk.fi
Uudenmaankatu 4-6 B, 2. krs, 00120 Helsinki
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Numerokulmalla
Faktaa numeroiksi tiivistettynä

36

n. 609 000 n. 100 000

JÄSENLIITTOA

JÄSENTÄ

OPISKELIJAJÄSENTÄ

Lakimiesliitto on yksi
Akavan 36 jäsenliitosta.

Akavalaisten liittojen
jäsenmäärä on noin 609 000.

Akavalaisissa liitoissa on
yli 100 000 opiskelijajäsentä.

VALMISTEILLA OHJE
LAKIMIES- JA JURISTINIMIKKEIDEN KÄYTTÖÖN

Verkkosivustolta apua
some-häiriköintiin

H

äiritsevä palaute -sivusto tarjoaa perustietoa ja neuvoja epäasiallista palautetta tai vihapuhetta kohdanneelle asiantuntijalle,
hänen esimiehelleen ja työyhteisölleen.
Sivuston kolme osaa käsittelevät
mediavälitteistä häiritsevää palautetta.
Sivustoa voi käyttää ennakointiin, ensiapuun ja koulutukseen. Se on käytettävissä itsenäiseen opiskeluun tai yhtei-
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sesti työpaikoilla ja oppilaitoksissa
ainakin vuoteen 2022.
Sivuston materiaali on tuotettu
hankkeessa ”Miten kohdata häiritsevää
palautetta työssä? Ratkaisut, toimintatavat ja vastuut”. Materiaalin ovat tehneet
Osuuskunta Mediakollektiivi ja TJS
Opintokeskus.
Lisätietoa: hairitsevapalaute.fi

LAKIMIESLIITTO on alkanut valmistella
ohjetta lakimies- ja juristi-nimikkeiden
käytöstä.
Valmistelutyön aikana liitto kuulee
asiassa laajasti myös jäsenjärjestöjään.
Tämän jälkeen ohje on tarkoitus esitellä
liiton valtuuskunnalle vahvistettavaksi.
Ohjeen ja sen pohjalta tapahtuvan
viestinnän toivotaan osaltaan hälventävän
suuren yleisön keskuudessa esiintyvää
epätietoisuutta siitä, kuka voi esiintyä
lakimiehenä tai juristina. Ohje kuvaa yksiselitteisesti lakimieskunnan kantaa asiaan
ja toimii näin neuvona myös esimerkiksi
työnantajille ammattinimikkeitä pohdittaessa. Ohjeen halutaan olevan linjassa
vakiintuneen oikeuskäytännön ja kielenkäytön kanssa.
– Tällaiselle ohjeelle on ilmeinen tarve,
koska säännöllisesti vastaan tulee tilanteita, joissa lakimies- tai juristi-nimikkeitä
käyttävät henkilöt, joilla ei ole ylempää
oikeustieteellistä korkeakoulututkintoa,
toteaa Lakimiesliiton puheenjohtaja Tuula
Linna.
Liitto toivoo, että lakimies- ja juristinimikkeet voitaisiin suojata myös lainsäädännössä, mutta jo liiton antaman ohjeen
toivotaan osaltaan selkeyttävän tilannetta.

www.lakimiesliitto.fi

Jaksamiseen panostaminen
näkyy liiton toiminnassa

T

yössä jaksamisen tukeminen on yksi liiton
kolmesta erityisestä painopisteestä vuoden
2020 aikana. Tarve nousi vahvasti esiin liiton
jäsentutkimuksessa reilu vuosi sitten.
Tutkimuksessa jäsenet pitivät aiempaan tapaan
tärkeinä vaikuttamisen teemoina työllisyyttä ja palkka
tasoa. Uutta vastauksissa oli se, miten keskeisiksi vai
kuttamistavoitteiksi myös työaikojen maltillistaminen
ja työssäjaksaminen nousivat.
Uudet painotukset näkyvätkin liiton kuluvan vuoden
toiminnassa.
– Suunnitteilla on tilaisuuksia, joissa teemaan paneu
dutaan sekä työntekijän että työnantajan näkökulmista.
Aihe näkyy myös syksyllä eri puolilla maata järjestettä
vissä Lakimiesilloissa, toteaa käytännöntoimia liiton toi
mistossa koordinoiva lakimies Minna Rahja.
– Tämän lisäksi tuotamme jäsenistöllemme erilaista
työhyvinvointia tukevaa materiaalia yhdessä alan asian
tuntijoiden kanssa.
Koronavirus laittoi myös Lakimiesliiton kevään
tapahtumasuunnitelmat osin uusiksi. Rahja lupaa
kuitenkin, että tilaisuuksia vain siirretään tuonnem
maksi ja aiheelle kehitetään tuoreita käsittelytapoja
esimerkiksi sosiaalisessa mediassa.
– Meidän jokaisen on syytä vaalia jaksamistamme,
opetella hyvinvointia edistäviä työkaluja ja herätä
krooniseen työkuormaan ajoissa, Rahja muistuttaa.
– Toisaalta työkuormaa säätelee keskeisesti työn
antaja. Haluammekin liitossa osallistaa erilaiset ja
erikokoiset yksityisen ja julkisen sektorin organisaatiot
työhyvinvoinnista käytävään keskusteluun. Vain hyvin
voiva työntekijä on myös tuottava.
Seuraa liiton viestintää!

Esittelemme Suomen
Lakimiesliiton jäsenetuja
etu kerrallaan.

Jäsenetu

Liitto palvelee

Varallisuusvastuuvakuutus
Mikä etu?

Lakimiesliitto on hankkinut merkittävän laajennuksen
asianajajien ja luvan saaneiden oikeudenkäyntiavustajien
jäsenetuihin. Jäsenet saavat erittäin edullisen varallisuusvastuuvakuutuksen Lakimiesliiton välityksellä.
Asianajajilla ja luvan saaneilla oikeudenkäyntiavustajilla
tulee olla vakuutus toiselle aiheutetun taloudellisen vahingon varalta. Uusi jäsenetu on tarkoitettu etenkin
1–5 juristia työllistäville asianajo- ja lakiasiaintoimistoille.

Miten saan edun käyttööni?

Edun voi hyödyntää, kun toimiston/yrityksen lakimiehistä
yli puolet ovat Lakimiesliiton jäseniä. Lisäksi yhden tulee
toimia asianajajana tai luvan saaneena oikeudenkäyntiavustajana.
Lakimiesliiton jäsenyyden (tai jäsenyydet) voi osoittaa
esimerkiksi Lakimiesliiton jäsenkortilla.
Jäsenedun myötä voit tarkistaa myös henkilökohtaisen
turvasi tason kokonaisvaltaisella turvakartoituksella
Fennian asiantuntijan kanssa.

Mistä saan lisätietoja?

Varallisuusvastuuvakuutus:
Tommi Rainerma, puh. 09 8561 0335
tommi.rainerma@lakimiesliitto.fi
Turvakartoitus:
Ajanvaraus Fennian konttorista
www.fennia.fi
tai puh. 010 503 8818

Tutustu Lakimiesliiton kaikkiin jäsenetuihin
osoitteessa lakimiesliitto.fi/jasenedut

LAKIMIESUUTISET 2/2020
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Teksti: Juha Mikkonen Kuva: Lakimiesliiton arkisto

Tiedotuslehdestä
aikakauslehdeksi

Hän

Teksti: Diana Törnroos Kuva: Matias Partanen

Suomen nuorin OTT haluaa vaikuttaa
myös luottamustehtävissä

T

ammikuussa oikeustieteen tohtoriksi väitellyt Eelis
Paukku on 24-vuotiaana Suomen nuorin laatuaan. Aika
ainutlaatuinen hän on muutenkin:
lisäksi kauppatieteiden maisteri ja liki
valmis diplomi-insinööri.
Parhaillaan Paukku työskentelee
toimitusjohtajana perustamassaan
lakitoimistossa. Mutta ei varmaankaan
hamaan ikuisuuteen.
– Viime syksynä kiinnosti tutkimuksen teko ja kirjoittelin paljon artikkeleita.
Ehkä jossain vaiheessa kiinnostaa taas
enemmän pyöritellä numeroita ja
Exceliä, matematiikasta kiinnostunut
Paukku miettii.
Paukulla on judossa ja taekwondossa
musta vyö, ja hän kertoo treenanneensa
tavoitteellisesti maaliskuun puoliväliin
mennessä jo sata kertaa – siis tämän
vuoden puolella.
Juridiikassa Paukkua kiinnostavat
kaikki oikeudenalat, joissa sovitetaan
yhteen taloudellista toimintaa ja sääntelyä. Merkittäviä referenssejä hänellä on
ympäristöoikeuden puolella, mutta:

14

LAKIMIESUUTISET 2/2020

– Ympäristöoikeus yksin ei kiinnosta
hirvittävästi. Mutta kun sen yhdistää
vero-oikeuteen ja valtiontukisääntelyyn,
saadaan jo kokonaisuus, joka määrittää,
voidaanko useita ympäristölle ja ihmiskunnalle hyödyllisiä hankkeita toteuttaa.
Paukku on myös Lakimiesliiton
oikeuspoliittisen valiokunnan jäsen.
– Elämäntyö jää usein melko vähäiseksi, jos ei pyri vaikuttamaan yhteiskuntaan, Paukku perustelee. Hän näkee,
että monipuolinen koulutus ja kokemus
antavat tähän ja muihin luottamustoimiin hyvät eväät.
– Koen, että niiden ansiosta näen
asioita keskivertojuristia kokonaisvaltaisemmin.

Taloudellista
toimintaa ja
sääntelyä
yhdistävät
oikeudenalat
kiinnostavat.

Kolme ensimmäistä vuottaan Lakimiesuutiset ilmestyi tiedotuslehtenä
A4-koossa. Sitten formaattia muutettiin,
ja lehti ilmestyi vuoden 1965 loppuun
A5-kokoisena.
Aina 1960-luvun puoliväliin saakka
lehti oli tiedotuslehti. Sivumäärä kasvoi,
ja nimiöön ilmaantuu värillinen pohja.
Kuvitusta edustivat pitkään vain kirjoittajien kasvokuvat. Alkuvuosikymmenten toimittajat olivat tyypillisesti oman
työnsä ohella kirjoittaneita nuorehkoja
juristimiehiä.
Vuonna 1962 lehti julkaisi ensimmäisen uutiskuvansa: Lakimiesliiton edustajat kävivät ministeri Osmo Karttusen
puheilla ilmaisemassa huolensa juristivirkamiesten palkkauksesta. Kaksi
vuotta myöhemmin julkaistiin liittokokouksesta kokonainen kuva-aukeama.
Lakimiesliiton uudeksi toiminnanjohtajaksi ja lehden ensimmäiseksi päätoimittajaksi vuoden 1966 alusta valittiin Pentti Ajo. Tiedotusten tilalle tuli
Lakimiesuutiset – Juristbladet (myöhemmin Juristnytt).
Lehti sai myös taiteilijan suunnitteleman vakiokannen, jonka logo joidenkin mielestä muistutti hautaustoimiston mainosta. Lehteä kehitettiin
aikakauslehtimäisempään suuntaan,
vaikka se edelleen olikin selvästi jäsenlehti.
Lehti sai myös vakinaiset pääkirjoitukset. Uusi tärkeä voimavara lehdelle
olivat toimitussihteerit, joista mainittakoon Antti Riihimäki, Vesa Vainio ja
hänen jälkeensä Jarmo Virmavirta.
Juttusarjassa esitel
lään kuusi Lakimies
uutisten käänne
kohtaa. Lähteinä
ovat liiton histo
riateokset sekä
Lakimiesuutiset.

www.lakimiesliitto.fi
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Kuva: Otavamedia/Pekka Nieminen

Vankiloissa
siirretään lyhyiden
rangaistusten
täytäntöönpanon
aloitusta korona
viruksen vuoksi.
Oikeusministeriön
antaman asetuk
sen mukaan sakon
muuntorangais
tusten ja enintään
kuuden kuukauden
vankeusrangais
tusten täytäntöön
panoa ei aloiteta
19.3.–19.6.2020
välisenä aikana.
Tarkoituksena on
vähentää van
kiloihin tulevien
lyhytaikaisvankien
määrää ja näin
pienentää korona
viruksen leviämi
sen riskiä vankien
ja henkilökunnan
keskuuteen.

”Työkuorma on musertava”
Otsikon lainaus on Suomen Poliisijärjestöjen Liiton (SPJL)
jäsenistölleen tekemän kyselyn erään vastaajan kuvaus työtilanteesta. Kyselyn mukaan 58 prosenttia SPJL:n jäsenistä kertoo
työhyvinvoinnin heikentyneen. Tärkeimmäksi syyksi kuormitukseen koettiin liian vähäinen henkilöstömäärä suhteessa työmäärään.
Tekijöitä on koko ajan vähemmän samalla kun työmäärä ja
työn vaatimukset kasvavat. Moni poliisi kokee riittämättömyyden tunnetta, ja työmoraali on koetuksella. Yli puolet kaikista
vastaajista kokee turhautumisen tunnetta säännöllisesti.
Turhautumista aiheuttaa myös palkkauksen pysyminen
ennallaan, vaikka tehtävämäärät ja tehtävien vaativuus ovat
lisääntyneet. Monen kyselyyn vastanneen poliisin mielestä
työnantaja ei myöskään pidä huolta työhyvinvoinnista ja jaksamisesta. Kaikista vastaajista lähes puolet harkitsee alanvaihtoa.
Kyselyn vastaukset kertovat myös, että valvonnassa työskentelevistä poliiseista 69 prosenttia on kokenut fyysistä väkivaltaa työssään viimeisen kahden vuoden aikana. Yli puolet kertoo, että työturvallisuus on heikentynyt, ja myös kunnioituksen
poliisia kohtaan koetaan heikentyneen.
Kyselyn teemat käsittelivät työhyvinvointia ja toimintaympäristön muutosta. SPJL:n kysely toteutettiin syksyllä 2019, ja
siihen vastasi 34 prosenttia liiton jäsenistä. Vastaajista 82 prosenttia työskentelee poliisin hallinnonalalla, loput oikeusministeriön hallinnonalalla, Hätäkeskuslaitoksessa, Suojelupoliisissa ja esimerkiksi Maahanmuuttovirastossa.

Liitto palvelee

Lakimieskalenteri
2021 on tilattava
jäsenetu
Lakimiesliiton kalenteri on maksuton, mutta erikseen tilattava jäsenetu kaikille jäsenmaksua maksaville
jäsenille. Opiskelijoille kalenteri on
maksullinen. Lakimiesliitto ei lähetä
jäsenilleen kalenteria enää ilman erillistä tilausta.
Jos olet tilannut kalenterin kuluvalle vuodelle, tilauksesi jatkuu automaattisesti, kunnes itse peruutat tai
muutat kalenterivalintaasi. Tilausta ei
siis tarvitse uusia!
Uudet kalenteritilaukset vuodelle 2021 tulee tehdä viimeistään
29.5.2020 (1 kpl/jäsenmaksun maksanut jäsen).
Tee tilaus ensisijaisesti liiton jäsenportaalin kautta osoitteessa https://
jasenportaali.lakimiesliitto.fi
Kirjaudu jäsenportaaliin tunnuksillasi ja klikkaa selaimen oikeassa
ylälaidassa olevaa ”Omat tiedot”
-valikkoa. Siirry ”Perustiedot”-välilehdelle ja valitse ”Tilaa kalenteri”
-kohdasta ”Kyllä”-vaihtoehto. Tarkista
ja korjaa tarvittaessa myös jäsentietosi ajan tasalle.
Kalenterit postitetaan tilaajille
lokakuussa 2020.
Mikäli jäsentunnuksesi ovat
kadoksissa, ota yhteyttä:
info@lakimiesliitto.fi.
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Muuttunut arki
tunnistetaan myös
lapsenhuoltolaissa
Lapsenhuoltolain uudistus tuli voimaan 1.12.2019.
Se antaa lapselle oikeuden tulla kuulluksi entistä
paremmin ja tunnistaa vuoroasumisen käsitteen.
Kaikkeen pykälät eivät riitä – uudistusta sinänsä
kiittävä asianajaja tunnistaa lain rajat.
Teksti JUSSI-PEKKA AUKIA | Kuvitus ANNA-KAISA JORMANAINEN

V

anha lapsenhuoltolaki säilyi tuoreeseen uudistamiseensa saakka lähes sellaisenaan vuodesta
1983 lähtien. Lain uudistuksen valmistelusta
vastannut lainsäädäntöneuvos Outi Kemppainen oikeusministeriöstä sanoo, että vanha laki
kaipasi jo päivitystä esimerkiksi erilaisten perherakenteiden
yleistymisen myötä.
– Emme lähteneet ratkomaan mitään yksittäistä isoa ongelmaa. Työtä tehtiin kokonaisuudistuksen hengessä, vaikka varsinaisesti ei ollut kyse uudesta laista: vanha laki käytiin läpi
ja sieltä etsittiin kaikki muutostarpeet. Teimme siihen runsaasti sekä teknisiä että yleisempiä muutoksia, Kemppainen
kuvaa prosessia.
– Vanha laki oli yleispiirteinen, ja sen kanssa pärjättiin mielestäni hyvin. Sen keskeiset periaatteet ovat edelleenkin voimassa. Silti näimme tärkeäksi parantaa muun muassa joustavuutta huoltajuusasioiden järjestämisessä.

Lapsen näkemykset paremmin huomioon

Useimmat lain periaatteet koskevat kaikkia perheitä, eivät vain
avioeroperheitä. Mielessä pyrittiin kautta linjan pitämään lap-

16

LAKIMIESUUTISET 2/2020

LAKIMIESUUTISET 2/2020

17

P I N N A L L A // L a p s e n h u o l t o l a k i

sen etu ja lapsen aseman parantaminen. Ja tässä lapsen
osallisuuden lisääminen on tärkeä elementti, Kemp
painen linjaa.
– Uudistetun lain yleisiin pykäliin on kirjattu,
että lapsen toivomukset tulisi ottaa huomioon missä
tahansa isommassa, häntä koskevassa asiassa. Samoin
tuomioistuinprosessien ja riidattomankin sopimisen
osalta on täsmennetty lapsen näkemyksen ja näkökul
man huomioon ottamista. Tämä ei tarkoita, että pää
töksenteko sälytettäisiin lapsen harteille tai että lapsen
olisi ylipäänsä pakko ottaa asioihin kantaa, Kemppai
nen täsmentää.
Uudessa vuoroasumisvaihtoehdossa uutuutena on
lähinnä käsitteen ottaminen mukaan lakiin ja vuoro
asumisen huomioiminen elatusapua määriteltäessä.
18
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Vastaavat järjestelyt on tähän asti toteutettu laajan
tapaamisoikeuden kautta, mikä on antanut väärän
kuvan tosiasiallisesta tilanteesta.
– Lapsi voi edelleenkin olla kirjoilla vain yhdessä
osoitteessa, millä on iso merkitys esimerkiksi asumis
tukeen ja koulukuljetuksiin. Pidemmän aikavälin
tavoitteena on, että vuoroasuminen huomioitaisiin
myös erilaisten etuuksien ja palvelujen määräytymi
sessä. Tästä asiasta on vireillä selvitys ja uudistus
hankkeita STM:n puolella.

Työkaluja vaikeisiin erotilanteisiin

Uutta on myös mahdollisuus määrätä tapaamisoikeus
läheiselle ihmiselle tuomioistuimen erillisellä päätök
sellä. Kemppainen muistuttaa, että mahdollisuus on

Lapsen osallistumista
on pyritty vahvistamaan
YK:n Lapsen oikeuksien
sopimuksen hengessä.
tarkoitettu poikkeustilanteita varten. Huoltajan tulee
lain yleisten määräysten mukaisesti joka tapauksessa
vaalia lapsen suhteita hänelle läheisiin ihmisiin, kuten
isovanhempiin.
– Tärkeää on myös vanhempien velvollisuus myötävaikuttaa tapaamisoikeuden toteutumiseen. Tämä
osoittaa vanhemmille, että asioita pitää ajatella erotilanteessa ensisijaisesti lapsen kannalta, Kemppainen
sanoo.
– Lainsäädännöllä ei voi puuttua kaikkiin ongelmiin. Tässä on kuitenkin yritetty löytää työkaluja vaikeisiin erotilanteisiin sekä lain yleisissä säännöksissä
että tuomioistuinprosesseja ajatellen. On esimerkiksi
täsmennetty niitä asioita, joita pitää ottaa huomioon
ratkaisuja tehtäessä.
Laissa on tuotu aikaisempaa näkyvämmin esille se,
että päätöksissä on otettava huomioon fyysisen väkivallan ohella myös henkinen väkivalta, ja myös silloin
kun se on vanhempien välistä. Tähän asti väkivalta on
usein ymmärretty tätä suppeammin.
– Tärkeää on paitsi tämä lainuudistus myös se, että
olennaiset viranomaiset tekevät ja toimivat. Ennaltaehkäisevien sosiaalitoimen palveluiden, eropalveluiden
ja vanhemmuuden tuen tulisi toimia niin, että ihmiset saavat apua ajoissa.

2018
VUONNA 2018

• Avioeroon päättyi
13 145 avioliittoa
• Lastenvalvojan
luona tehtiin: 29 727
sopimusta huollosta,
25 920 sopimusta
tapaamisesta ja 17 796
sopimusta asumisesta
• 93 prosentissa sopimuksista sovittiin yhteishuollosta, 6 prosentissa
yksinhuollosta äidille ja
1 prosentissa yksinhuollosta isälle.
• Vuoroviikoin asumisesta
sovittiin 3 562 kertaa
• Käräjäoikeuksissa ratkaistaan vuosittain noin
1 300 lapsen huoltoa ja
tapaamisoikeutta koskevaa asiaa

Uusitussa laissa on aikaisempaa selkeämmin otettu
huomioon kansainvälisten ihmisoikeussopimusten velvoitteita.
– Lapsen osallistumista on pyritty vahvistamaan
YK:n Lapsen oikeuksien sopimuksen hengessä, vaikka
lakia ei siinäkään kohden radikaalisti mullistettu.
Oikeudenkäynnin osapuolina ovat edelleen aikuiset,
vaikka yli 12-vuotias lapsi pääseekin aikaisempaa helpommin keskustelemaan tuomarin kanssa, mikäli asia
etenee tuomioistuimeen, Tolonen sanoo.
– Läheisten ihmissuhteiden turvaamisen vaatimus on laajentunut vanhemmista muihinkin tärkeisiin ihmissuhteisiin. Tämä näkyy niin yleisissä säädöksissä kuin myös muille kuin vanhemmille tarkoitetussa
rajatussa tapaamisoikeudessa. Siinä on otettu huomioon myös Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen
tekemiä ratkaisuja.
Tolonen arvioi, että tapaamisoikeuden laajentaminen on varmaankin uusitun lain tärkeimpiä muutoksia tuomioistuintoiminnan kannalta.
– Aika näyttää, kuinka innokkaasti ihmiset lähtevät
niitä hakemaan.

Perusratkaisut ennallaan,
ihmissuhteet korostuvat

Yliopistonlehtori Hannele Tolonen Helsingin yliopiston oikeustieteellisestä tiedekunnasta on tutkinut lapsen asemaa ja osallistumista oikeudenkäynneissä entisen lain aikana. Hänen mielestään keskeiset
perusratkaisut eivät muuttuneet uudessa laissa, vaikka
moniin säännöksiin tehtiin muutoksia.
LAKIMIESUUTISET 2/2020
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Asianajaja: Ei riitä
vaikeille tapauksille
HELSINKILÄISEN asianajaja Hilkka Salmenkylän mielestä uusi
huoltajuuslaki on kokonaisuutena erittäin hieno ja hyvä, mutta
se ei tuo lisäapua kroonistuneiden huoltajuusriitojen ongelmiin.
– Hyvätkään pykälät eivät valitettavasti auta erityisen
vaikeissa avioeroissa. Niitä on onneksi vain pieni vähemmistö
kaikista.
Lakiin tehdyt muutokset vahvistavat enimmäkseen jo nou
datettua oikeuskäytäntöä, joka nyt vain kirjattiin lakiin asti.
Mukana on paljon lähinnä psykologisesti velvoittavia pykäliä,
joihin on vaikea puuttua, vaikka asianomaiset eivät niitä nou
dattaisi.
– Toivottavasti järkevät ihmiset saadaan näiden asioiden
kirjaamisella ymmärtämään, että ratkaisuja pitää aina katsoa
lapsen näkökulmasta ja että lapsen ihmissuhteiden tukeminen
erotilanteessa on tärkeää. Itse yritän saada asiakkaani usko
maan, että laihakin sopu on parempi kuin lihava riita. Kun
asioista sovitaan, tilanne pääsee rauhoittumaan, ja osapuolet
pystyvät suhtautumaan joustavammin arjen asioihin.

Tapaamisoikeus ei aikuisen oikeus

Vuoroasumisen käsitteen tuominen lakiin oli Salmenkylän mie
lestä hyvä uudistus, kunhan myös koulukuljetukset, lapsilisät ja
asumistuki saadaan kohtelemaan yhteishuoltajuuden osapuolia
tasapuolisesti. Hänen mielestään on myös tärkeää saada uusit
tua oikeusministeriön vanha ja usein orjallisesti noudatettu ohje
vuodelta 2007 lapsen elatusavun suuruuden arvioimiseksi. Se
ei ole ennenkään soveltunut kunnolla vuorottelujärjestelyihin.
Salmenkylä olisi toisaalta kaivannut parempia työkaluja
torjua toistuvia ja turhia huoltajuusjuttuja, jotka ovat kroonis
tuneissa riidoissa yleisiä.
– Ei ole lapsen etu, että koko ajan riidellään – aivan siitä riip
pumatta, onko jokin juttu perusteeton tai ei. Samasta syystä en
ole kannattanut vieraannuttamista tai henkistä pahoinpitelyä
koskevien uusien pykälien tai rikosnimikkeiden luomista, sillä
niistä saadaan vain lisää riideltävää kroonistuneissa tapauk
sissa. On itsestään selvää, että lasta ei saa pahoinpidellä eikä
vieraannuttaa toisesta vanhemmasta, uusia rikoslain säännök
siä ei tarvita.
Salmenkylä on myös suhtautunut kriittisesti mahdollisuu
teen määrätä tapaamisoikeuksia isovanhemmille ja uusio
perheiden isä ja äitipuolille. Ainakaan sitä ei pitäisi tulkita
aikuisten oikeutena, vaan katsoa asiaa puhtaasti lapsen näkö
kulmasta.
– Tällainen tapaamisoikeus voi toimia vain siinä tapauk
sessa, että sitä ei määrätä useammalle aikuiselle. Muuten se
kuormittaa lasta, jonka vapaaaika on jo muutenkin rajallinen.
Eikä sen avulla tulisi pyrkiä rakentamaan uudestaan jo katken
nutta suhdetta johonkin aikuiseen, vaan pitää yllä toimivaa
ja lämmintä vanhemmuuteen verrattavaa suhdetta lapsen ja
aikuisen välillä.
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Lain tulkinta ratkaisee paljon

Auttavatko nämä muutokset vakavissa huoltajuus
riidoissa?
– Viime kädessä on kyse siitä, mihin ongelmiin voi
daan puuttua pykäliä muuttamalla, Hannele Tolonen
huomauttaa. Hänen mielestään voidaan vähintään
yrittää.
– Nyt on ainakin sanottu selkeästi, että kasvatus
tehtävässä pitää välttää sellaista, mikä haittaa lapsen
suhdetta toiseen vanhempaan. Jos toinen vanhempi
kuitenkin toimii toisin, niin toinen voi ainakin kaivaa
sen pykälän esiin.
Tuomioistuinten mahdollisuudet ovat rajalliset,
vaikka erillisellä uudistuksella onkin pyritty kehittä
mään myös huoltajuusriitojen tuomioistuinsovittelua.
Uudistuksen toimiminen käytännössä nähdään, kun
säännöksiä aletaan tulkita ja soveltaa.
– Riippuu tulkinnasta, antaako uusi laki lapselle
aidon osallistumisen mahdollisuuden. Laki itsessään
mielestäni sallii sellaisen tulkinnan. Samoin nähdään,
millaiseksi muodostuu mahdollisuus käyttää asiantun
tijaavustajaa, joka on ihan uusi henkilö tässä kuviossa.
Määrätäänkö heitä, ja millaiseksi heidän toimintansa
vakiintuu.

Asioita pitää ajatella
erotilanteessa
ensisijaisesti
lapsen kannalta.

Lakimiesliiton jäsenille
jäsenetuhintaan!

Ajankohtaisin tieto diginä
Hyödy monipuolisesti
verkkomaailmastamme
Ilman oikeuskäytäntöä on vaikeaa ennustaa myös,
ovatko vanhaan väljään raamiin tuodut uudet ja varsin
yksityiskohtaiset elementit joissain kohdin ristiriidassa
aikaisempien säädösten kanssa.
– Aineisto rikastuu koko ajan. Meidän tutkijoiden
tehtävänä on seurata, millaiseksi tilanne kehittyy ja
jakaa tätä tietoa viranomaisille ja myös perheille. Uudistuksen onnistumiselle on hyvät lähtökohdat, jos mennään lapsen etu edellä.

Lain periaatteet – ei vain näön vuoksi

Vaikka tuomioistuimissa lähdetään lapsen yksilöllisistä
tarpeista ja olosuhteista, siellä ei Tolosen mukaan olla
missään vapaan kellunnan tilassa. Päätösten taustalla
ovat laissa mainitut periaatteet, kuten tasapainoinen
kehitys ja myönteiset ihmissuhteet, joiden mukaan eri
vaihtoehtoja arvioidaan.
– Ratkaisujen perusteluissa on entistä selkeämmin
pohdittava, miten lain tavoitteet toteutuvat, onko vanhemmilla kyky asettaa lapsen tarpeet omien ristiriitojensa edelle, mikä on lapsen kehitystaso ja onko lasta
suojeltava väkivallalta. Siinä mielessä uusi laki raamittaa tuomioistuinten työtä ja korostaa vanhempien
yhteistyön ja lapsen oman osallistumisen merkitystä. •

Osallistu suorana lähetettäviin koulutuksiin
etänä omalta koneeltasi. Kun yrityksestäsi
osallistuu striimiin useampi henkilö, saavat
lisäosallistujat koulutuksen puoleen hintaan.
kauppakamarikauppa.fi/striimit
KoulutusOnlinen n. 270 verkkokurssilla
opiskelet oman aikataulusi mukaan missä
vain. Tutustu verkkokursseihin maksutta
2 viikon ajan!
koulutusonline.fi
Ota myös käyttöösi
kauppakamarin kirjat sähköisenä - ammattikirjasto.fi
juridiikan verkkoteokset - kauppakamaritieto.fi

kauppakamarikauppa.fi

LAKIMIESUUTISET 2/2020

21

VA I K U T TA M A S SA
Kerromme Lakimiesliiton edunvalvontatyöstä,
joka helposti jää näkymättömiin.

Ruutu 1
JULKISIA KANNANOTTOJA
OIKEAN MITOITUKSEN PUOLESTA

Lähtöruutu
Paineet oikeustieteellisten
tiedekuntien aloituspaikkojen
lisäämiseksi ovat kasvussa.
Lakimiesliitto on vaikuttanut
aloituspaikkojen maltilliseen
määrään vuosien ajan.

Lakimiesliitto on ottanut julkisesti kantaa
vaikuttaakseen oikeustieteellisten tiedekuntien aloituspaikkojen ja valmistuvien
maistereiden määrään sekä yliopistoopetuksen laatuun. Aloituspaikkojen
määrän lisääminen on yliopistoille
houkuttelevaa, sillä valtio rahoittaa
yliopistojen toimintaa sen mukaan,
montako maisteria tiedekunnista
valmistuu.

Sopivasti aloituspaikkoja
Lakimiesliitto pyrkii pitämään huolen siitä, että kaikille
juristeille riittää töitä eikä ketään kouluteta turhaan kortistoon.
Aloituspaikkojen sopiva määrä on tällöin avainasemassa.
Teksti PI MÄKILÄ

O

petus- ja kulttuuriministeriön johdolla valmistellussa selvityksessä tavoitteena on, että
vuoteen 2030 mennessä yli puolella nuorista
ja aikuisista on Suomessa korkeakoulututkinto.
Kunnianhimoiseen tavoitteeseen on sitouduttu myös
hallitusohjelmassa, mutta siinä piilee riskinsä: pahimmillaan nuoret kouluttautuvat työttömiksi. Esimerkiksi
Helsingin oikeustieteellisestä tiedekunnasta valmistuu
vuosittain noin 260–290 maisteritutkinnon suorittanutta.
Yliopisto on esittänyt opetus- ja kulttuuriministeriölle,
että vuonna 2030 valmistuneita olisi jo noin 400 vuodessa.
Lakimiesliitto on pitkään korostanut, ettei juristeja pidä
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kouluttaa varmuuden vuoksi suuria määriä ja kortistoon.
Koulutusmäärät pitää mitoittaa niin, että kaikille riittää
jatkossakin koulutusta vastaavia töitä.
Aloituspaikkojen lisäämisessä piilee muitakin riskejä
kuin työttömyys. Yliopiston opetusresurssit ovat jo nyt tiukoilla. Jos resursseja ei lisätä koulutuspaikkojen tahdissa,
koulutus uhkaa siirtyä yhä enemmän massaluentoihin ja
kirjatentteihin.

Asiantuntijana toimi Lakimiesliiton oikeuspoliittinen
asiantuntija Janne Hälinen.

Ruutu 4
YHTEISTYÖTÄ TIEDEKUNTIEN KANSSA

Ruutu 2

Lakimiesliitto tekee säännöllistä yhteis
työtä oikeustieteellisten tiedekuntien ja
oikeustieteiden laitosten kanssa. Yhteistyöllä on
tärkeä rooli, sillä esimerkiksi Helsingin yliopis
tolla ja toisaalta Helsingin yliopiston oikeus
tieteellisellä tiedekunnalla on hyvin eri
laiset näkemykset siitä, mikä olisi
realistinen lisäys aloituspaikkojen
määriin – tai voitaisiinko niitä
lisätä lainkaan.

TIETOPYYNTÖJÄ JA LISÄMATERIAALIA

Lakimiesliitto on tehnyt tietopyyntöjä
sekä opetusministeriöön että Opetus
hallitukseen. Materiaalista on selvinnyt,
että paine aloituspaikkojen lisäämiseen
on ennen kaikkea poliittinen. Liitto seuraa
tarkkaan oikeustieteellisestä valmistu
vien työllisyyslukuja. Esimerkiksi juristien
työttömyyslukemat ovat olleet pienessä
kasvussa, ja aloituspaikkojen lisäämi
nen voisi lisätä työttömyyttä entisestään.
Tällä hetkellä työttömiä lakimiehiä on
reilut 400.

Ruutu 5
KIRJELMÖINTIÄ

Julkisten kannanottojen lisäksi Lakimies
liitto on kirjelmöinyt aiheesta viranomai
sille. Viimeksi vuoden 2020 alussa liitto
on vaatinut opetusministeriöstä ja Ope
tushallituksesta tietoa, millaisin perus
tein oikeustieteellisten tiedekuntien opis
kelijamääriä ollaan lisäämässä. Ministeriö
vetosi tuolloin Opetushallituksen ennak
kotietoihin juristitarpeesta.

Ruutu 6
Ruutu 3
YHTEYDENPITOA YLIOPISTOON

Yliopistoilla on parhaillaan isot paineet lisätä aloi
tuspaikkojen määriä, ja etenkin Helsingin yliopis
tolla on tavoitteena kasvattaa valmistuneiden
opiskelijoiden määrää reilustikin. Lakimiesliitto on
ollut aiheesta yhteydessä Helsingin yliopistoon.

KOHTI UUSIA SOPIMUSNEUVOTTELUJA

Yliopistot ja ministeriöt käyvät kevään aikana uusia
sopimusneuvotteluja aiheeseen liittyen. Lakimies
liitto seuraa tilanteen kehittymistä ja tekee realis
tisen koulutuspolitiikan suhteen yhteistyötä myös
muiden akavalaisten liittojen kanssa.

Maali
KAIKILLE KOULUTUSTA VASTAAVAA TYÖTÄ

Oikeustieteellisestä valmistuvat työllistyvät jatkossakin
koulutustaan vastaaviin tehtäviin. Esimerkiksi digitalisaa
tio muuttaa lakialaa tulevaisuudessa yhä enemmän, ja auto
maatio voi vaikuttaa etenkin uransa alkuvaiheessa olevien
juristien työllisyystilanteeseen. Huomion kiinnittäminen
aloituspaikkojen järkevään määrään on jatkossa entistäkin
tärkeämpi tavoite.
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HENKILÖ

OUTI ANTILA:

Kelalla olisi lainsäädäntötyöhön
enemmän annettavaa
Kelassa tekee töitä noin sata juristia, joihin lukeutuu myös
uusi pääjohtaja Outi Antila. Hänen mukaansa Kelaa voitaisiin
kuunnella enemmänkin lakien valmisteluvaiheessa.
Teksti TARJA VÄSTILÄ | Kuvat VILLE RINNE

V

uoden 2020 alusta lähtien Kelaa on
luotsannut juristi ja varatuomari Outi
Antila, joka on viides juristi Kelan pääjohtajahistoriassa. Kaiken kaikkiaan
talossa on töissä satakunta lakimiestä.
– Nuoret juristit eivät hakeudu sosiaalivakuutuspuolelle, mikä on valitettavaa. Yliopistojen opintokokonaisuuksissa käsitellään vain vähän sosiaalioikeutta
ja sosiaalivakuutusturvaa. Kun olin sosiaali- ja terveysministeriössä töissä, nuoret juristit ihmettelivät laajaa
sosiaalivakuutuskenttää ja sitä, miten paljon siihen liittyy juridiikkaa.
Kelassa juristit tekevät monenlaisia töitä, mutta eniten heitä työllistävät etuus-, oikaisu- ja muutoksenhakuasiat sekä sopimus- ja kilpailuasiat. Monesti he ovat
mukana lainsäädäntötyössäkin, työryhmissä eri ministeriöissä.
– Juristeja tarvitaan jatkossakin ainakin sama
määrä: päätöksiä tehdään todella paljon. Lisäksi heitä
tarvitaan tulkitsemaan hankalia tapauksia ja soveltamaan etuusohjeita.

Kelassa on lähes 8 000 ihmistä töissä eri puolilla
Suomea, heistä reilu tuhat Helsingin alueella ja 450 pääkonttorissa. Juristeja koko joukosta on noin kaksi prosenttia, suurin osa etuuspalveluissa, mutta jonkin verran myös vakuutuspiireissä maakunnissa.

Sattuma viitoittanut urapolkua

Ilman naapurin rouvaa Antila saattaisi olla muissa
hommissa.
– Tähtäsin lääkäriksi, luin pitkää matematiikkaa,
fysiikkaa ja kemiaa. Lukion toisella luokalla oikeustiede
alkoi houkutella. Oivalsin naapurin kautta, että juristin
ura voisi olla hyvä vaihtoehto.
Antilan haaveena oli ryhtyä nimismieheksi, mutta
unelma tyssääntyi jo ensimmäistä kesänimismiespestiä hakiessa. Nainen kun ei kuulemma moiselle uralla
sopinut lainkaan.
– Poliisitarkastajan mukaan nimismiehen piti olla
reserviupseeri, jotta hän pystyy käskyttämään poliiseja.
Jo opiskeluaikana Antila toimi syyttäjänä Helsingin kaupungin kaupunginviskaalin virastossa. Sittem-
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min tuomioistuinura vaihtui järjestöjuristin töihin, ja
Antila aloitti työt talous-, sopimus- ja sosiaalioikeudellisella osastolla Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK:ssa. Kymmenvuotisen MTK-uran aikana hän
toimi myös lakiasiainosaston päällikkönä ja johtajana.
Seuraavat vuodet Antila työskenteli sekä tapaturma-asioiden että työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnissa.
– Nehän ovat sosiaalivakuutuksen ensimmäisen
asteen tuomioistuimia. Eli palasin ikään kuin entisiin
töihin. Voisi sanoa, että sattuma on aina viitoittanut
urapolkua.

Kelalla arvokasta tietoa lainsäätäjälle

Antila toteaa, että Kela on mielellään mukana lainsäädäntötyössä. Lakien soveltamisessa juristeilla on merkittävä rooli.
– Kela tekee myös paljon aloitteita lainsäädännön
muuttamiseksi. Meillä on sellaista tietoa, jota ei välttämättä muualta saa, esimerkiksi tietoa asiakasrajapinnasta. Kelan kuunteleminen olisi viisasta nykyistä
useammissakin yhteyksissä.
Antila viittaa muun muassa sote-uudistukseen,
jonka työryhmiin Kelaa ei kutsuttu. Siitäkin huolimatta,
että talossa on kaikkien suomalaisten terveystiedot.
– Tiiviimpi yhteistyö olisi ollut toivottavaa. Erityisesti digitaalisissa ratkaisussa Kelalla on valmis valtakunnallinen digijärjestelmä ja taattu, omissa käsissä
oleva tietoturva. Vaikka pääfokus on sosiaali- ja terveydenhuollossa, Kelalla olisi paljon annettavaa. Turhaan emme lähde itseämme tuputtamaan, mutta
haluamme muistuttaa, että olemme olemassa.

Perhevapaauudistus vauhdissa

Sen sijaan parhaillaan käynnissä olevassa perhevapaauudistuksessa Kela on vahvasti mukana. Talossa on jo
pidetyistä perhevapaista historiatietoa sekä laskentatietoa siitä, miten tulevat muutokset vaikuttavat talouteen.
– Kelan vastuulla on uudistuksen toimeenpano,
jonka pitäisi sujua kitkatta.
Myös lääkekorvauksien lainsäädäntöön Kela on tuonut paljon taustatietoa. Taloustilanteen mukaan korvauksia on rukattu milloin ylös, milloin alas. Muutoksien vaikutukset heijastuvat Kelan toimintaan ja asiakaskuntaan.
Lääkekorvauksia hoidetaan tekoälyn avulla, tosin
Kelassa sitä kutsutaan tukiälyksi. Sen ansiosta apteekissa farmaseutin työ helpottuu kovasti, kun korvauksen euromäärä selviää sekunnin murto-osassa. Pääjohtaja hymähtääkin, että pitkälle on päästy siitä, kun
vielä hänen lapsuudessaan kerättiin apteekin kuitteja
talteen.
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– Nuoret juristit eivät
hakeudu sosiaalivakuutus
puolelle, mikä on valitet
tavaa, Outi Antila sanoo.

Outi Antilan vinkki
juristin polulle:
KANNATTAA suhtautua avarakatseisesti
tulevaan uraansa. Juristi pystyy lähestulkoon mihin tahansa työhön, joten ei ole
syytä ajatella vain yhdenlaista uraa.

Lapsilisätkin hoituvat lähes automaattisesti: tieto
kulkee Digi- ja väestötietoviraston sekä Kelan välillä
digitaalisesti.
Todennäköistä on, että tulevaan sosiaaliturvan
uudistamiseen Kela pääsee vaikuttamaan. Komitea
on jo asetteilla, ja sen toiminta ulottuu kahdelle hallituskaudelle. Antilan mukaan pitkäaikainen sitoutuminen on tärkeää uudistuksessa, jossa muutoksia tulee
pitkin matkaa.

Perhekäsitteet vaativat päivittämistä

Sosiaaliturvan uudistamisen yhteydessä Antila toivoisi
selvitettävän myös erilaiset perhekäsitteet. Tällä hetkellä niitä on tusinan verran.
– Sanoin jossain haastattelussa, että perheen määrittää yhteinen jääkaappi. Sain palautetta, että jääkaapissa voi olla eri ihmisten ruokia, eivätkä he välttämättä
ole yhtä perhettä. Tilalle ehdotettiin kattilakuntaa: vain
samaan perheeseen kuuluvat syövät samasta kattilasta.
Antila pitää tärkeänä, ettei etuuksissa erotella erilaisia liittoja vaikkapa sukupuolen mukaan. Perhekäsitteet
ovat muuttuneet, vanhat käytänteet eivät enää päde.

Sähköisestä asioinnista kohtaamiseen

Kelassa on töissä myös chat-robotti, joka ponkaisee
auttamaan, jos asiakas miettii verkkosivustolla liian
pitkään. Robotti ei ratkaise ongelmia, mutta johdattaa
eteenpäin vaikkapa kertomalla oikean puhelinnumeron tiettyyn etuuteen.
– Sähköinen maailma on meille selviö, sillä yli 70
prosenttia asiakkaista tekee hakemukset sähköisesti.
On kuitenkin ihmisiä, jotka eivät kykene hoitamaan
asioita digitaalisesti. He voivat asioida postitse, puhelimitse tai käymällä toimistoissa tai palvelupisteissä,
joita meillä on Hangosta Utsjoelle. Asiointipaikkoja on
noin 300.
Kelan tehtävänä on jakaa tietoa sosiaaliturvasta.
– Verkkosivuilla on jaoteltu kaikki etuudet, ja siellä
on myös hakusanatoiminto. Kelalla ei ole varaa ryhtyä etuuksia mainostamaan. Perusoletuksena on, että
ihmiset osaavat hakeutua tiedon äärelle.
Lisäksi Kelassa on otettu käyttöön uusi palvelumalli.
Jos asiakas hakee vaikkapa toimeentulotukea, samalla
selvitetään muidenkin tukien tarve. Joissakin tilanteissa Kelan virkailija voi asiakkaan suostumuksella
skypettää saman tien myös te-toimistoon.
– Ihminen saa kerralla kaiken palvelun, jota hän on
vailla.

Nimismiehen ura
tyssääntyi, koska
poliisitarkastajan
mukaan nimismiehen
piti olla reserviupseeri.

OUTI ANTILA, 62
OTK 1981, varatuomari
1982
Kelan pääjohtaja 2020–
Sosiaali- ja terveysministeriön osastopäällikkö,
ylijohtaja 2010–19
Tapaturma-asioiden ja
työeläkeasioiden muutoksenhakulautakuntien
päätoiminen puheenjohtaja
1992–2010
MTK:n lakiasiainosaston
päällikkö ja johtaja 1987–92,
talous-, sopimus- ja sosiaalioikeudellisen osaston lakimies 1983–87
Helsingin kaupungin
kaupunginviskaalin
viraston vs. kaupunginviskaali 1980–83
Lukuisia sivu- ja luottamustoimia finanssi- ja
sosiaalivakuutusalalta
1985–2019

yhteinen euromäärä oli kymmenen miljoonan paikkeilla. Kuitenkin vain 1 300 tapausta eteni poliisille asti,
ja euromäärät vastaavasti olivat pienemmät.
Antila tähdentää, että vuositasolla tehdään kymmeniä miljoonia päätöksiä. Väärinkäytökset ovat siis
promillen sadas- tai tuhannesosia kaikista tapauksista.
– Näin ollen väärinkäytöksiä on vähän ja tahallisia
petosluonteisia vielä vähemmän. Jälkimmäiset päätyvät poliisin tutkittaviksi ja tekijät rikosoikeudelliseen
vastuuseen.
Kela tekee säännöllisesti satunnaisia tarkistuksia
väärinkäytösten löytämiseksi. Antila muotoilee väärin-

Väärinkäyttö vähäistä

Etuuksien väärinkäyttöä esiintyy jonkin verran. Viime
vuonna väärinkäyttöepäilyjä oli noin 2 400 ja niiden
LAKIMIESUUTISET 2/2020
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Kelassa on uusi
palvelumalli: jos asiakas
hakee vaikkapa toimeentulotukea, samalla
selvitetään muidenkin
tukien tarve.
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käytösten paljastuvan usein jonkun ystävällisen kansalaisen ansiosta.

Tulevaisuus tuo haasteita

Pääjohtaja on huolissaan siitä, että enenevässä määrin
nuoria tipahtaa yhteiskunnan ulkopuolelle.
– Toivottavasti pystymme olemaan mukana auttamassa ja tarjoamassa esimerkiksi kuntoutusta tai psykoterapiaa. Sosiaaliturvan uudistamisessa tämäkin asia
pitää ottaa huomioon.
Tulevaisuuden haasteena Antila pitää myös Kelan
järjestelmissä olevan valtavan tietomassan ja tietoturvan hallintaa.
– Toivottavasti Kela saisi pysyä valtakunnallisena
tietotalona. Sen hallussa tieto pysyisi Suomen rajojen
sisällä. Tietoturva-asioissa on oltava aina askeleen verran edellä.
Askeleen verran edellä Kela on ollut myös etätyössä,
joka on noussut uudella tavalla esiin koronaviruspandemian vuoksi. Antilan mukaan etätyö on Kelassa pitkälle kehitetty, esimerkiksi Skype-palaverit ovat yleinen käytäntö.
– Olemme monipaikkainen työyhteisö: esimies saattaa olla Kuopiossa ja hänen alaisensa pääkonttorilla,
Pitäjänmäellä ja Seinäjoella. Olemme myös varmistaneet, että epidemian aikanakin Kela pysyy toimintakykyisenä. •

Palstalla
esitellään
Lakimiesliiton mo
ninaisia
jäsenyhd
istyksiä
yhdistys
kerrallaa
n.

Ei yksin vakuutusyhtiöiden juristeille
Vakuutuslakimiehet tarjoaa jäsenilleen koulutusta, jota ei
muuten ole usein saatavilla. Se myös tuo yhteen lakimiehiä,
jotka työskentelevät monenlaisilla aloilla ja joiden työ liittyy
eri tavoin vakuutusoikeuteen.
Teksti DIANA TÖRNROOS | Kuvitus ISTOCK

Miten
toimintaan
pääsee mukaan?

Miksi yhdistys
on olemassa?
Meidän pääasiallinen tarkoituksemme on edistää jäsentemme
ammattitaitoa järjestämällä monenlaista koulutusta. Järjestämme vuosittain noin kuusi seminaaria erilaisista vakuutusoikeuteen liittyvistä
tai sitä liippaavista aiheista. Lisäksi
tarjoamme jäsenistölle ylipäätään
mahdollisuuden tavata toisia jäseniä, samalla alalla työskenteleviä
juristeja. Tätä toteutetaan koulutusten lisäksi kulttuurin avulla.

Millaista
yhdistyksen
toiminta on?
Koulutuksemme on jäsenistölle
ilmaista, ja meillä on ollut ilo saada
seminaareihimme korkeatasoisia
alustajia. Yhteisiä kulttuuririentoja,
lähinnä teatterikäyntejä, järjestämme kerran tai kaksi vuodessa.
Jäsenistö myös osallistuu ilahduttavan aktiivisesti. Seminaarit keräävät keskimäärin viitisenkymmentä
osallistujaa, ja kulttuurimenoissa
kaikki liput ovat aina menneet.
Vuonna 2016 vietimme 85-vuotisjuhlia.
Plus mehän kuulumme kansainväliseen AIDA-vakuutuslakimiesverkostoon. Se järjestää vuosittain
parisen seminaaria ja AIDA Europe
lisäksi yleensä yhden.

Mitä yhdistys
antaa jäsenelle?
Pystymme tarjoamaan hyvin
edullista – ilmaista – koulutusta
aiheista, jotka liittyvät suoraan
jäsentemme työhön. Myös AIDAn
seminaarit ovat jäsenillemme pääsääntöisesti ilmaisia, vaikkakin
matka- ja hotellikulut kukin hoitaa
itse. Vakuutusoikeuteen ja tähän
alaan liittyvät seminaarit eivät ole
muuten kovin yleisiä.
Yhdistyksessä voi myös verkostoitua erilaisissa tehtävissä toimivien kollegoiden kanssa: kaikki
jäsenet eivät suinkaan työskentele
vakuutusyhtiöissä, vaan mukana
on juristeja esimerkiksi vakuutusmeklariliikkeistä, valtionhallinnosta
ja asianajotoimistoista.

Liittymällä jäseneksi. Sääntöjen
mukaan jäseneksi pääsee jokainen
vakuutusjuridiikasta kiinnostunut
lakimies – jonkinlainen liittymä
vakuutusoikeuteen tulee olla. Jäsenhakulomake löytyy yhdistyksen nettisivuilta helposti omalta välilehdeltään.

Terveiset
jäsenyydestä
kiinnostuneelle
Jos yhtään tuntee kiinnostusta,
kannattaa ehdottomasti liittyä – ja
sitten käyttää tarjontaa aktiivisesti
hyväkseen. Jos kaipaa lisätietoja,
nettisivuiltamme löytyvät niin säännöt kuin yhteystiedotkin. Kyselkää,
kerromme mielellämme lisää!

Kysymyksiin vastasi yhdistyksen puheenjohtaja Jussi Laasonen. Suomen Vakuutuslakimiesten Yhdistys ry: Perustettu 1931 • Jäseniä noin 500
• Jäsenmaksu 25 euroa • Yhteys: www.vakuutuslakimiehet.fi
LAKIMIESUUTISET 2/2020
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AIVOSI HALUAVAT
TYÖRAUHAN!
Juristin pääkoppa joutuu koville haastavien asiakokonaisuuksien
ja pikkutarkkojen detaljien parissa. Aivokapasiteetin tehokäyttö
vaatii keskittymisrauhaa, turvallisuuden tunnetta ja riittävästi aikaa
palautumiseen. Multitaskaaminen on itsensä pettämistä.
Teksti TUOMAS I. LEHTONEN | Kuvitus ISTOCK

hmisen aivot ovat kehittyneet nykytasolle satoja tuhansia vuosia sitten. Tuolloin ihminen käytti aivojaan lähinnä
metsästämiseen ja keräilyyn, jälkeläisten kasvattamiseen sekä sääolosuhteilta ja
pedoilta suojautumiseen. Nyt samankaltaisella aivorakenteella ja -kapasiteetilla pitää
pystyä ratkomaan tietotyön haasteilla. Miten
tämä voi onnistua?
Varsin mallikkaasti, katsoo Helsingin yliopiston kasvatustieteen professori ja aivotutkija Minna Huotilainen.
– Aivomme pystyvät sopeutumaan erilaisiin ympäristöihin ja tehtäviin, myös tietotyöhön. Itse asiassa työ muuttuu koko ajan
ihmiselle sopivammaksi. Teollistumisen
alkuvaiheen fyysiset rasitukset ovat poistuneet. Kehittyneet hakukoneet etsivät tarvitsemaamme tietoa ja jättimäiset tietokannat
säilövät sen puolestamme. Nykyinen kokonaisuuksien hallintaa ja vuorovaikutustaitoja vaativa asiantuntijatyö sopii aivoillemme
hyvin, Huotilainen sanoo.

Työuupumus
Multitaskaus
Toisaalta asiantuntijatyössä on myös vaaran paikkansa. Ihmisen aivot on suunniteltu
reagoimaan lähestyvään uhkaan, vaikkapa
villipedon hyökkäykseen. Nykymaailman
häly tarjoaa aivoillemme todellisen ärsykkeiden viidakon, jota jatkuva kiire ja tekemättömien töiden lista sopivasti täydentävät. Lukuisat häiriötekijät saavat aivomme
helposti primitiiviseen taistele tai pakene
-moodin.
– Kun tehdään keskittymistä vaativaa
työtä, aivojen pitäisi tuntea ihmisen olevan
turvassa. Silloin ne pystyvät oppimaan ja
kehittämään luovia ratkaisuja.

Voisiko työkaveri
vastata puhelimeesi?

Huotilainen muistuttaa, että otollisten työolosuhteiden luominen on sekä yksilön että
työyhteisön vastuulla. Muistetaanko huomioida työkaverien työrauha puhelimessa
puhuttaessa ja vetäydytäänkö kirjoittamaan
30
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Työn tuunaaminen
raporttia hiljaiseen tilaan? Onnistuuko etäpäivä sähköpostin ja puhelimen ulottumattomissa?
– Työyhteisössä voi luoda toimintamalleja, jotka mahdollistavat keskittyneen työskentelyn. Voisiko kollega vastata sinulle
tuleviin puheluihin, kun keskityt itse kirjoitustyöhön? Keskeytyksen jälkeen vie pitkään,
että pääsee taas kiinni ajattelua vaativaan
työtehtävään.
Ihmisten herkkyys ympäristön häiriöille,
esimerkiksi taustamelulle, vaihtelee voimakkaasti. Huotilainen kehottaakin keskustelemaan työpaikoilla avoimesti siitä, millaisia
toiveita työntekijöillä on työympäristöstä.
– Yksilöllisyys on tärkeää. Kun työilmapiiri
on avoin ja kannustava, työntekijät uskaltavat
kertoa tarpeistaan. Suosittelen kokeilemaan
rohkeasti uusia tilaratkaisuja ja toimintatapoja. Kokeiluissa kannattaa lähteä pienimuotoisesti liikkeelle. Jos homma ei toimi,
on helppo palata entiseen.

Multitaskaaminen ja
pitkät päivät syövät

Kunnianhimo, halu kehittyä ja kovat tavoitteet
saavat asiantuntijan helposti tylsyttämään
oman suorituskykynsä. Toimiva keino työtehon kadottamiseen on multitaskaaminen.
– Pystymme tekemään vain yhtä asiaa
kerrallaan. Multitaskatessa aivot hyppivät
koko ajan asiasta toiseen, mikä syö työtehoa,
kuormittaa aivoja ja lisää riskiämme tehdä
virheitä, Huotilainen sanoo.

Toisena ongelmana Huotilainen näkee jatkuvat ylityöt ja töiden pakertamisen iltamyöhällä. Palautumisesta tinkiminen voi johtaa
jopa työuupumukseen. Kognitiivinen kapasiteetti ja jaksaminen romahtavat. Pitkään
jatkunut stressi altistaa myös verenkiertoelimistön sekä tuki- ja liikuntaelimistön sairauksille. Huotilainen opastaakin kuuntelemaan omaa kehoaan – ja aivojaan. Tämä on
tärkeä työelämätaito.
– On tärkeää tunnistaa, milloin työskentely on syytä lopettaa hetkeksi ja pitää tauko.
Jos jonkin tehtävän tekeminen puuduttaa,
kannattaa tehdä välillä jotain muuta ja palata
haastavaan asiaan myöhemmin. Vaativimmat työtehtävät on hyvä sijoittaa sellaiseen
vuorokauden aikaan, jolloin kokee olevansa
parhaimmillaan.
Huotilainen muistuttaa, että ympäripyöreät työpäivät eivät edistä pitkää ja kestävää
työuraa. Vanhemmilta sukupolvilta tämä
usein unohtuu, mutta nuoremmat suhtautuvat työhön monesti viisaammin.
– Joissain organisaatioissa työnteon
perinne on se, että painetaan pitkää päivää ja
käytetään paljon aikaa yksityiskohtiin, jotka
myöhemmin osoittautuvat turhiksi. Uudet
tulokkaat eivät tohdi kyseenalaistaa tätä
tapaa. Nuorille työntekijöille tällainen ilmapiiri on erityisen haitallinen, sillä he eivät
välttämättä osaa vielä tulkita omaa jaksamistaan ja hyvinvoinnilleen tärkeitä asioita.
Näyttämisen tarvekin voi estää itsensä kuuntelemisen, Huotilainen harmittelee. •

Näin pidät
aivosi terässä

• Keskity yhteen asiaan
kerrallaan. Multitaskaaminen
ei ihmiseltä onnistu.
• Minimoi häiriöt, kun teet
keskittymistä vaativaa työtä.
• Tauot ovat osa työtaitoja.
Muista siis pitää niitä!
• Säännöllinen ruokailu pitää
aivot virkeinä ja ylläpitää
vuorokausirytmiä. Merkitse
ruokatauot tarvittaessa
kalenteriisi.
• Liiku riittävästi, myös
työpäivän aikana.
• Uni palauttaa aivojesi
suorituskyvyn ja auttaa
oppimaan sekä muistamaan
asioita. Nuku siis riittävästi.
• Kiireen keskellä lyhyet
tietoisuusharjoitteet
tuovat rauhan aivoillesi.
Lähde: Minna Huotilainen

Hiljainen työtila
Vuorovaikutus
LAKIMIESUUTISET 2/2020
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Urapalvelut

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

Tilaisuud
et
maksutt
omia
jäsenille
!

Muutoksia
jäsentapahtumiimme
koronaviruksen vuoksi
Koronaviruksen leviäminen vaikut
taa myös Lakimiesliiton toimintaan.
Jäsentilaisuuksien osalta toimimme
seuraavasti:
1. Perumme toistaiseksi läsnäoloa
vaativat jäsentilaisuudet ja koulu
tukset tai ne toteutetaan mahdolli
suuksien mukaan etäyhteyksin.
2. Webinaarit ja verkkokoulutukset
järjestämme suunnitellusti.
Linjaus on voimassa toistaiseksi.
Tapahtumiimme jo ilmoittautuneita
henkilöitä informoidaan muutok
sista vielä henkilökohtaisesti. Seu
raamme tarkoin viranomaisvies
tintää ja päivitämme säännöllisesti
viestintäkanaviamme tuoreilla tie
doilla tapahtumistamme.
Yksittäisiin tapahtumiin liittyvät
muutokset näkyvät myös verko
sivujemme tapahtumakalenterista.
Mahdollisissa tapahtumiin ja koulu
tuksiin liittyvissä kysymyksissä
pyydämme teitä ottamaan yhteyttä
p. 09 8561 0300 (vaihde).

WEBINAARI

• Ke 22.4. klo 16.00–17.00
Kun työnhaku pitkittyy
– Miten löytää uutta
energiaa?
VERKKOVALMENNUKSET
TYÖNHAKIJOILLE

• 20.4.–1.5.2020 Tunnista
ja sanoita osaamisesi
-verkkovalmennus
• 11.–22.5.2020 Myy
osaamisesi työnantajalle
-verkkovalmennus
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Laadukasta urakoulutusta jo yli 10 vuotta

WEBINAARI

Esihenkilöverkosto 12.5.

URAVALMENNUS

Teema: Työyhteisön ja oman henkisen työhyvinvoinnin kehit
täminen

Henkilökohtainen uravalmennus

Mistä henkinen työhyvinvointi koostuu ja miten me voimme
vaikuttaa oman ja työyhteisön kokemaan työhyvinvointiin?

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

Aamun tavoitteet:
1. Ymmärtää henkisen työhyvinvoinnin perusteet – Mitä ovat
työn imu, työn tuunaaminen ja palveleva johtajuus?
2. Saada suosituksia ja vinkkejä omaan arkeen henkisen työ
hyvinvoinnin kehittämiseksi
3. Tiedostaa oman henkisen työhyvinvoinnin tila
4. Saada käsitys, miten voimme ehkäistä ennalta uupumusta
ja burnouteja
Osallistujat tekevät arvion omasta henkisen työhyvinvoin
nin tilasta ennen tilaisuutta Emooterin palvelua hyödyntäen.
Osallistuja saa Emooterin palvelussa lyhyen henkilökohtai
sen palautteen omasta henkisestä työhyvinvoinnista. Tulok
sista koostetaan tilaisuuteen yhteenveto ja raportti. Keskus
telemme anonymisoidun raportin johtopäätökset yhdessä.
Lopuksi pohdimme ja työstämme pienryhmissä kunkin arkeen
soveltuvat keinot oman tilanteen kehittämiseksi.
Kouluttajana toimii Teemu Jäntti, CoFounder, Biz Develop
ment, Emooter Oy

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 osoit
teeseen uravalmennus@lakimiesliitto.fi. Kuvaa viestissä
tilannettasi 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

TYÖSSÄ JAKSAMINEN

Jaksamisen palapeli
– hyvinvoinnin ilta 19.5.
Tapahtuma siirretty syksyyn
Hyvinvointi ja jaksaminen on palapeli, jossa jokaisella pala
sella on oma tärkeä roolinsa. Miten löydän tasapainon eri
palasten välillä niin, että jaksan hyvinvoivana läpi työuran?
Mistä tiedän, että palaudun riittävästi? Mikä merkitys työ
ajoilla ja ajanhallinnalla työpäivän aikana on aivojen palau
tumiseen?
Näihin kysymyksiin saamme vastauksia hyvinvointialan
huippuasiantuntijoilta Jaksamisen palapeli illassa. Illan
teemoina ovat ravinnon ja liikunnan merkitys jaksamiseen,
palautuminen sekä työaikojen ja ajanhallinnan rooli hyvin
voinnissa.
Tilaisuus on siirretty alkuperäisestä ajankohdasta 19.5.
syksyyn, tarkempi ajankohta ja puhujat ilmoitetaan pian.
Seuraa Lakimiesliiton kotisivuja sekä uutiskirjeitä – tätä iltaa
ei kannata missata!

Lakimiesliiton jäsenillä on mahdollisuus saada asiantuntijan
apua oman työhakemuksen ja CV:n tekemiseen sekä LinkedIn
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 paranta
misesta. 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 sekä mahdollinen hakemus ja
työpaikkailmoitus. Jos haluat hioa LinkedInprofiiliasi,
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
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Pitääkö
ikääntyneen todistaa
olevansa järjissään?
Ikääntyminen on ravisteleva megatrendi, jonka vaikutukset
ulottuvat myös lainsäädäntöön. Mihin riittää hoidon
omavalvonta, milloin saadaan laki vapaudenrajoituksista?
Saako vanhus tehdä millaisen testamentin haluaa? Lain
rajoihin on pakko ottaa kantaa.

Teksti JUKKA NORTIO | Kuvitus JANI SÖDERLUND
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kääntyminen merkitsee monelle fyysisen tai
kognitiivisen toimintakyvyn heikkenemistä.
Korkeakaan ikä ei silti välttämättä merkitse
heikentynyttä kykyä huolehtia omista asioista
ja päättää omasta elämästään.
– Ikäihminen saa pistää koko omaisuutensa menemään. Se ei kuulu tippaakaan
kenellekään. Ongelmia tulee vasta sitten, jos ihmisellä on
jokin kognitiivisia toimintoja heikentävä sairaus, sanoo
Itä-Suomen yliopiston vanhuusoikeuden yliopistonlehtori Anna Mäki-Petäjä-Leinonen.

Globaali vanheneminen

Väestö ikääntyy teollistuneissa maissa vinhaa vauhtia:
kun vuonna 1950 keski-ikä oli 25 vuotta, vuonna 2050 sen
on laskettu olevan jo 45 vuotta. Yli 80-vuotiaiden määrän
odotetaan kolminkertaistuvan globaalisti 450 miljoonaan
henkeen vuoteen 2050 mennessä.
Yksi merkkipaalu saavutettiin vuonna 2019, kun yli
65-vuotiaiden määrä ohitti maailmanlaajuisesti alle
5-vuotiaiden määrän. YK:n ennusteiden mukaan alle
5-vuotiaiden määrä pysyy tämän vuosisadan ajan pysyvästi noin 650 miljoonassa hengessä, samalla kun yli
65-vuotiaiden määrä lähes nelinkertaistuu noin 2,5 miljardiin.
Suomessa ikäpyramidi on muuttanut sadassa vuodessa rajusti muotoaan venytetystä kolmiosta paisuneeksi hyrräksi. Työikäisten määrä laskee Tilastokeskuksen mukaan nykyisestä 62 prosentista 58 prosenttiin
vuonna 2050. Ennuste perustuu omavaraisuusennusteeseen, joka huomioi nyt maassa olevan väestön ennustetun syntyvyys- ja kuolleisuuskehityksen.
Globaaleihin megatrendeihin perehtynyt Sitran tulevaisuusasiantuntija Mikko Dufva huomauttaa, että
väestön ikärakenteen muutokset ovat poikkeuksellisen
hyvin ennustettavia ja hyvin erilaisia eripuolilla maailmaa. Samalla kun väki vanhenee kehittyneissä maissa,
monien Afrikan maiden väestö nuortuu radikaalisti.

Vapautta ei saa perusteetta rajoittaa

Suomessa on tällä vuosituhannella säädetty useita ikäihmisten asemaa parantavia lakeja. Yksi tärkeä alue odottaa kuitenkin toimenpiteitä: säännökset, jotka koskevat
sallittuja vapauden rajoitustoimia.

Muistisairaiden hoitohuoneiden ovet lukitaan, ihmisiä
hoidetaan geriatrisessa tuolissa tai heidät joudutaan muutoin sitomaan paikoilleen. Ne ovat toisinaan välttämättömiä toimenpiteitä, mutta edellyttäisivät sääntelyä. Perustuslaissa todetaan, ettei kenenkään vapautta saa rajoittaa
mielivaltaisesti eikä ilman laissa säädettyjä rajoituksia.
– Koska säännöksiä ei ole, tällaiset vapaudenrajoitukset ovat perusoikeuksien vastaisia. Tämän on myös
sosiaali- ja terveysministeriö todennut, ja työryhmäkin
asetettiin jo vuonna 2010. Kaksi lakiesitystä on annettu,
mutta lakien käsittely on aina siirtynyt seuraavalle hallituskaudelle, Mäki-Petäjä-Leinonen sanoo.
Eduskunnan oikeusasiamies on todennut vuosien varrella useaan kertaan, että yksittäistapauksissa on toimittu
perusoikeuksien vastaisesti. Päätökset ovat johtaneet korvauksiin vain hyvin harvoin. Toimintatapojen muutokseen ne eivät pakota.
– Me tarvitsemme ehdottomasti nämä säännökset, sillä
nykytilanne on kaikin puolin huolestuttava.
Syyksi tärkeän lainsäädännön lykkääntymiseen
Mäki-Petäjä-Leinonen näkee sen, ettei sosiaali- ja terveysministeriössä ole ollut mahdollisuuksia edistää yksittäistä tärkeää lainsäädäntöä, kun sote-uudistus on imenyt resurssit.

Suomella mahdollisuus olla askeleen edellä

Koska Suomi on yksi nopeimmin vanhenevista maista,
meillä on tilaisuus – ja myös pakko – keksiä ne keinot,
joilla vanhenevan väestön aiheuttamiin yhteiskunnallisiin kysymyksiin löydetään uusia ratkaisuja. Tämä voi toki
olla uhkan sijasta mahdollisuus.

Vanhuspalvelulaki
ei konkreettisesti
määrittele, miten
vanhuksia
hoidetaan.
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– Jos onnistumme ratkaisemaan väestön
ikääntymisen ongelmat, olemme muita maita
askeleen edellä. Tällaisilla ratkaisuilla on maailmalla vientipotentiaalia, Dufva sanoo.
Vanhustenhoidossa painopiste siirtyy
koko ajan kotihoitoon, jossa julkiset resurssit
ovat niukat. Siksi omaisten rooli korostuu yhä
enemmän. Omaishoitajaksi tulee joko vapaaehtoisesti tai pakon edessä ikäihmisten lapsi.
– Herää kysymys, miten yhteiskunta ja
työelämä mahdollistavat vanhempien hoidon ja työn yhteensovittamisen, Dufva sanoo.
– Kysymys on vanhustenhoivan yhteiskunnallisista arvovalinnoista: minkälaisen
turvaverkon yhteiskunta tarjoaa ja mikä on
lähiyhteisön ja perheen rooli.

Edunvalvonta kaipaa yhtenäistämistä

Holhoustoimilain mukainen edunvalvonta tai
vanhuksen itse valtuuttama edunvalvontavaltuutettu astuvat vanhuksen elämään siinä
vaiheessa, kun omat henkiset voimavarat
eivät enää riitä hoitamaan elämään kuuluvia
36
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perusasioita. Edunvalvonnassa olevan henkilön raha-asioiden hoito siirtyy edunvalvojalle,
joka on velvoitettu hoitamaan asioita päämiehensä eduksi.
Edunvalvontaan kaivataan uudenlaisia
toimintatapoja, koska suurimmissa kaupungeissa yhdellä yleisellä edunvalvojalla voi olla
useampi sata päämiestä. Toimintatavat kaipaisivat myös yhtenäistämistä, koska käytännöt vaihtelevat jopa saman edunvalvontatoimiston sisällä.
– Osa edunvalvojista kuuntelee päämiestensä näkemyksiä tarkasti ja pyrkii ottamaan
ne työssään huomioon mahdollisimman
hyvin. Toisessa ääripäässä edunvalvoja ei juuri
kuuntele päämiestensä toiveita, Mäki-PetäjäLeinonen sanoo.

Hoidon sääntelystä
puuttuu konkretiaa

Laki edunvalvontavaltuutuksesta tuli voimaan vuona 2007. Sen myötä henkilö voi
ennakkoon määrätä esimerkiksi lapsensa

45
VUOTTA

Globaali väestön keski-ikä
vuonna 2050 on 45 vuotta.

58
PROSENTTIA

Työikäisten osuus Suomessa
vuonna 2050 on 58 prosenttia.

75
TUHATTA

75 000 henkilöllä oli
edunvalvoja vuonna 2018.

huolehtimaan asioistaan sitten, kun hän ei
itse enää siihen kykene. Tämä laki tuli holhoustoimilain rinnalle.
– Laki on siltä osin hieno, että se korostaa
yksilön itsemääräämisoikeutta: kuka hoitaa
asioita ja miten, Mäki-Petäjä-Leinonen sanoo.
Edunvalvontavaltuutuksia on tällä hetkellä noin 10 000, ja vuoden 2018 lopulla edunvalvoja oli määrätty liki 75 000 henkilölle.
Vuonna 2012 voimaan tullut vanhuspalvelulaki on saanut kritiikkiä osakseen, koska
se ei konkreettisesti määrittele, miten vanhuksia hoidetaan. Tämä asia korjattiin osittain helmikuun alussa 2020, kun eduskunnan käsittelyyn tuotiin hoitajamitoitusta
koskeva laki.

Kenenkään vapautta
ei saa rajoittaa
mielivaltaisesti.
– Oleellinen kysymys on jatkossakin,
miten käytännöt muuttuvat, miten lakia valvotaan ja minkälaisia seuraamuksia tulee, jos
lakia ei noudateta.
Tällä hetkellä luotetaan pääasiassa omavalvontaan. Jos viranomaiset puuttuvat asioihin, seurauksena on lähinnä huomautuksia

Kaksiteräinen teknologia
TEKNOLOGIA luo mahdollisuuksia vanhuspalvelujen
kehittämiseen, mutta ovatko kansalaiset digitalisoituvassa
yhteiskunnassa samanarvoisia? Miten ikäihmisten erityistarpeet pitäisi huomioida, kun heille suunnitellaan kännykkäpalveluja? Miten vanhusten hoitolaitoksessa saa valvoa
ihmisiä? Kuka ja kuinka kerättyä tietoa saa käyttää?
– Teknologialla on aina kaksi puolta. Jos kädet tärisevät, älypuhelimen käyttö on vaikeaa. Toisaalta kännykkä
voi olla heikkonäköiselle ikäihmiselle silmänä kertomassa
ympäristöstä, Dufva sanoo.
Oleellinen kysymys on, kuinka paljon erilaiset ihmiset
voivat vaikuttaa teknologian käyttöönottoon ja mitkä ovat
toivottavia tulevaisuuskuvia.
– Luovatko tulevaisuuskuvia vain teknologiayritykset
vai voivatko eri kansalaisryhmät käydä keskustelua tulevaisuuden vaihtoehdoista, Dufva pohtii.
Teknologian kehittäminen vanhuksille vaatii ikäihmisen
kokemusmaailman ja psykologian ymmärtämistä. Teknologiayritykset ovat luoneet muun muassa vanhuuspuvun,
jonka tutkijat pukevat päälleen ymmärtääkseen, miten
vanha ihminen kokee maailman sekä liikkuu ja toimii.

vastaisen varalle. Eikä aina edes tätä.
Dufvan mukaan paineet kasvavat lainsäätäjiä kohtaan: pitääkö lainsäädäntöä uudistaa, vai riittääkö se, että jo voimassa olevaa
lainsäädäntöä valvotaan paremmin?

Raskaat oikeusprosessit
jättävät huijauksia pimentoon

Mäki-Petäjä-Leinonen nostaa esiin petostilanteet. Kun vanhus joutuu esimerkiksi huijauksen tai petoksen kohteeksi, rikos käsitellään samalla tavalla kuin mikä tahansa
tapaus. Kyseessä voi olla esimerkiksi asuntokauppa, jossa alentuneen harkintakyvyn
omaavaa vanhusta on harhautettu myymään asuntonsa markkinahintaa alemmalla
hinnalla.
– Meillä on oikeustoimilain pätemättömyysperusteet, joita noudatetaan, jos katsotaan, että henkilöä on käytetty taloudellisesti hyväksi. Tässä tilanteessa kauppa
voidaan julistaa pätemättömäksi. Oikeusperiaatteena on se, että oikeustoimi voidaan julistaa pätemättömäksi, jos henkilö
ei ole ymmärtänyt sen merkitystä ja sisältöä. Useimmissa oikeuteen päätyneissä
tapauksissa on vedottu myös siihen, että
vastapuoli on käyttänyt toisen osapuolen ymmärtämättömyyttä hyväksi, MäkiPetäjä-Leinonen sanoo.
Erilaista ikäihmisten taloudellista hyväksikäyttöä esiintyy, mutta iso osa siitä jää
Mäki-Petäjä-Leinosen mukaan pimentoon.
– Osa tapauksista on taloudelliselta arvoltaan niin vähäisiä suhteessa oikeudenkäyntikuluihin, ettei prosessia viedä eteenpäin.
Moni omainen ei halua lähteä ajallisesti
pitkiin ja henkisesti raskaisiin prosesseihin, jotka ovat usein myös taloudellisesti
raskaita.
LAKIMIESUUTISET 2/2020
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Lääkärinlausunto hyvä tuki testamentille

Testamentit aiheuttavat jatkuvasti oikeusprosesseja,
joiden määrän ei odoteta vähenevän väestön vanhetessa. Päinvastoin: ikääntyvällä väestöllä on yhä suurempia omaisuuksia, jotka aiheuttavat perijöissä intohimoja.
– Testamentin pätemättömyyttä perustellaan sillä,
ettei testamentin tekijä ole kyennyt ymmärtämään
tekemänsä testamentin merkitystä. Usein esitetään
väitteitä, että testamentin saaja on käyttänyt hyväkseen testamentin tekijää, Mäki-Petäjä-Leinonen sanoo.
Jos henkilöllä on esimerkiksi muistisairauden diagnoosi, on testamentti syytä tehdä mahdollisimman
pian diagnoosin jälkeen ja sairauden siinä vaiheessa,
jossa ihminen kykenee tekemään tulevaisuuttaan koskevia suunnitelmia. Lääkäriltä kannattaa pyytää lausunto siitä, että henkilö kykenee tekemään edunvalvontavaltuutuksen, hoitotahdon ja testamentin.
Lääkärinlausunto on paikallaan myös silloin, kun
varakas ja täysin terve ihminen tekee testamentin korkeassa iässä. Näin voidaan välttyä monilta riidoilta.

Eutanasia ja saattohoito lain piiriin

Sosiaali- ja terveysministeriön kesällä 2018 asettama
työryhmä pohtii eutanasiaa ja saattohoitoa. Työn
fokuksessa on tällä hetkellä saattohoito ja palliatiivinen
hoito. Eutanasiaa työryhmä käsittelee myöhemmin.
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Riittääkö se, että
jo voimassa olevaa
lainsäädäntöä valvotaan
paremmin?
Palliatiivisella hoidolla tarkoitetaan parantumattomasti sairaan henkilön kokonaisvaltaista hoitoa, jolla
tähdätään ensisijaisesti sairaudesta johtuvien oireiden lievitykseen.
– Meillä on suositukset, mutta ne eivät riitä, koska
kuolevien potilaiden hoito on järjestetty hyvin eri
tavalla eri puolilla Suomea. Tavoitteena on saattohoitoa ja hoitotahtoa koskevat yhtenäiset säännökset sekä
järjestämisvastuun määrittely. Oleellista on, että kaikki
suomalaiset saavat mahdollisimman hyvää kipuja lievittävää hoitoa elämänsä loppuvaiheessa, Mäki-PetäjäLeinonen sanoo.
Tällä hetkellä laki kieltää sellaisen hoidon antamisen potilaalle, josta hän on ennakkoon kieltäytynyt. Nyt
pyritään määrittämään tarkemmin, mitä hoitotahto voi
sisältää hoidon ja hoivan osalta. •

Salaamisen on perustuttava lakiin

K

uinka paljon virkamies saa erehtyä lain
sisällöstä ilman, että hän joutuu vas
tuuseen virkavelvollisuuden rikkomi
sesta? Tätä kysymystä olen pohtinut
viime aikoina käydessäni loputtomilta
tuntuvia taisteluja asiakirjojen julkisuudesta. Perustus
laissa turvattu julkisuusperiaate on ennennäkemättö
män hyökkäyksen kohteena.
Poliisihallitus näyttää suuntaa Julkisuuslakikäsi
kirjanimisellä salailuohjeistuksellaan. Se neuvoo tut
kinnanjohtajia salaamaan esitutkintaaineistoista
kaikki kohdat, jotka etäisestikin liittyvät jonkun yksi
tyiselämään. Opus on oikeusasiamiehen tutkittavana,
koska Oikeustoimittajat ry on kannellut siitä.
Mutta osataan sitä muuallakin. Uusi innovaatio
näyttää olevan tulkinta, jonka mukaan julkiset asia
kirjat muuttuvat taikaiskusta salaisiksi, jos ne liittyvät
johonkin esitutkintaan.
Törmäsin asiaan loppusyksystä, kun selvittelin Van
han Vaasan sairaalan ylilääkärin matkalaskuja. Olin saa
nut vinkin, että niihin liittyisi melkoisia epäselvyyksiä.
Pyysin sairaalalta herran matkamääräykset ja laskut.
Olimme sairaalan kanssa yhtä mieltä siitä, että nämä
asiakirjat ovat sinänsä julkisia. Se kuitenkin kieltäytyi
antamasta niitä minulle, koska asiasta oli käynnisty
nyt esitutkinta.
Sairaala vetosi julkisuuslain 24 § 1 momentin 3. koh
taan.
Sen mukaan salaisia ovat ensinnäkin ”poliisille ja
muille esitutkintaviranomaisille ja syyttäjälle sekä tar
kastus ja valvontaviranomaisille tehdyt ilmoitukset
rikoksesta”. En kuitenkaan ollut pyytänyt tällaista asia
kirjaa, siis tutkintapyyntöä tai ilmoitusta.
Lainkohdassa suojataan myös ”esitutkintaa ja syyte
harkintaa varten saatuja ja laadittuja asiakirjoja”. Pyy
tämiäni matkamääräyksiä ja laskuja ei ole laadittu esi
tutkintaa ja syyteharkintaa varten, eikä sairaala ollut
saanut asiakirjoja tällaisia tarkoituksia varten. Näin
ollen se ei voi salata näitä asiakirjoja tämän kohdan
perusteella.
Lopuksi lainkohdassa määrätään salaisiksi myös
haastehakemus, haaste ja siihen annettu vastaus rikos
asiassa. Tällaisistakaan asiakirjoista ei ole kysymys.
Sairaala ja sitä opastanut Terveyden ja hyvinvoin
nin laitoksen THL:n juristikaarti eivät olleet halukkaita

neuvottelemaan asiasta, vaikka kyseenalaistin laintul
kinnan. Nyt asia on Vaasan hallintooikeuden käsitte
lyssä. Kaadun selälleni hämmästyksestä, jos en voita
siellä 6–0.
Samanlainen tilanne oli syntymässä, kun julkisuu
teen tuli rikostutkinta saattohoitopalveluja tarjoavasta
yrityksestä Turussa. Turun kaupunki yritti salata yri
tyksen kanssa tekemänsä puitesopimukset ja muut
asiakirjat, koska poliisi oli toivonut näin. Kollegani
totesi kaupungille, että poliisin toiveet eivät kiinnosta
hevonhännän vertaa, vaan salaamisen on perustut
tava lakiin.
Vanhan Vaasan sairaalasta poiketen Turun kaupun
gilla nähtävästi on lakikirja – ja myös virkamies, joka
ymmärtää lukemansa. Vielä saman päivän aikana pää
tös muuttui ja saimme asiakirjat.
Perustuslain 2 § 3 momentin mukaan julkisen val
lan käytön tulee perustua lakiin. ”Kaikessa julkisessa toi
minnassa on noudatettava tarkoin lakia”, lainkohdassa
teroitetaan.
No mitä siitä seuraa, jos virkamies ei tarkoin nou
data lakia? Kuinka päättömiä ja lainvastaisia peruste
luita virkamies voi keksaista päätöksilleen joutumatta
siitä vastuuseen?
En nimittäin sekuntiakaan usko siihen, että THL:n
juristilauma oli yrittänyt selvittää lainsäätäjän
tahtoa mutta vain vilpittömästi ymmärtänyt
kaiken väärin.
Kyse oli siitä, että virkamiehet syystä tai toi
sesta halusivat salata nämä asiakirjat. Lakikir
jaa käytettiin pelkästään näennäisen uskotta
vien perustelujen muotoilemiseen.

Kuinka
päättömiä
perusteita
virkamies voi
keksaista?
SUSANNA REINBOTH

oikeustoimittaja, Helsingin Sanomat
susanna.reinboth@hs.fi
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Tutustumme juristien arkeen
ja erilaisiin työpaikkoihin.

GOOGLEN
LEGAL TRAINEE
AVARTAA
MAAILMAANSA
TUKHOLMASSA
Pilvi Alopaeus onnistui nappaamaan
itselleen halutun juristiharjoittelijan
paikan Ruotsin tavoitelluimmassa
työpaikassa. Hän ei etukäteen
aavistanut, kuinka paljon se
vaikuttaisi hänen tietotaitoonsa.
Teksti MARJA KNUT | Kuvat CHRISTIN SYLVANDER

E

lämäni on jännittävästi kaksijakoista: Toisaalta
pusken teknologiajuristin hommissa, toisaalta
pyörittelen isoja vapaaehtoisprojekteja.
Näin kommentoi arkipäiväänsä helsin
kiläinen Pilvi Alopaeus, nyt keväällä 2020 valmis
tuva oikeustieteen maisteri, joka pääsi legal traineeksi
Googlelle viime vuonna.
– Olin Castrén & Snellmanilla vanhempana harjoit
telijana, kun praktiikkani vetäjät näkivät ilmoituksen
tästä paikasta. He kannustivat minua hakemaan, ja
Googlen pitkän ja erinomaisen rekrytointiprosessin
jälkeen tulin jostakin syystä valituksi.
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– Minua hymyilyttää se,
että Suomessa keskustellaan, miten etätyö voisi
olla mahdollista juristeille.
Googlella minulle on tullut
selväksi, että se on kiinni
vain kulttuurista ja työn
suunnittelusta, Pilvi Alopaeus sanoo.

Ehkä yksi syy rekrytointiin on 33-vuotiaan, aikaisemmin valtiotieteitä opiskelleen naisen tavallisesta
poikkeava tausta. Suvun perinteitä kunnioittaen hän
haki lopulta oikeustieteelliseen. Se ei kuitenkaan velvoittanut häntä pysymään tavanomaisella juridiikan
tiellä, vaan mielenkiinto kohdistui uudempiin ilmiöihin, kuten oikeusmuotoiluun ja -teknologiaan.
– Kun olin aloittanut opintoni, päädyin mukaan
Slush-tapahtumaan sekä startup-maailmaan. Huomasin, että siellä ajatus uudelleenmuotoilusta ei ollut
uusi muille kuin juristeille.
– Ystäväni perustivat asianajotoimisto Dottirin,
jossa myös ideoitiin legal designin vahvistamisesta
Suomessa. Kehittyi idea oikeusmuotoilutapahtuman
järjestämisestä, ja siten syntyi Legal Design Summit
vuonna 2016. Lopulta päätimme, että luomme maailman suurimman alan tapahtuman tyhjästä ilman varsinaista rahoitusta, ja onnistuimmekin siinä vuosina
2017 ja 2019.

Moderneja ratkaisuja kansainväliseen työhön
KRISTALLIT
Managerimme antoi nämä.
Ne symboloivat itsestä
huolta pitämistä ja roh
keutta muutoksessa.
Kristallit ovat tapamme
ottaa toisemme huomioon
ja pysähtyä hetkeksi miet
timään, missä mennään.
BADGE,
NAUHAT JA SWAG
Matkustinpa missä päin
maailmaa tahansa, näistä
minut tunnistaa googleriksi.
Useasti lentokentillä on
tullut muita samanlaisia
vastaan, ja heidän kans
saan on syntynyt loistavia
keskusteluja.
YKSISARVINENHUULIRASVA
Lahja vanhalta kollegaltani
muistuttaa minua kaikista
niistä upeista ihmisistä, joilta
olen oppinut paljon matkan
varrella. Jotkut jopa kutsu
vat minua lempinimellä
Yksisarvinen!
TIETOKONE
JA PUHELIMET
Upean työkulttuurin ja
näiden työvälineiden avulla
tuntuu kuin olisin jokaisen
googlelaisen kanssa samassa
huoneessa, niin ympäri
maailmaa kun he ovatkin.
Tarroitus kuuluu asiaan.

Alopaeus toimii Googlella yhtenä regional counselina.
Työ käsittää paljon esimerkiksi markkinointi- ja kuluttajaoikeutta sekä tietosuoja-asioita.
– Toimimme Pohjoismaiden osalta lainopillisina
neuvonantajina Googlen sisällä: katsomme asioita Pohjoismaiden näkökulmasta. Suomalaiset työkaverit naureskelevat, että Google on pilvipalveluyhtiö, ja minä olen
sen Pilvi-palvelujuristi!
Työpaikka eroaa monista muista siten, että tässä
projekteihin kuuluvat kollegat ovat yleensä eri maissa.
– Teemme työtä videopuheluiden, chatin ja e-postin
kautta. Minua hymyilyttää se, että Suomessa keskustellaan, miten etätyö voisi olla mahdollista juristeille.
Täällä minulle on tullut aivan selväksi, että se on kiinni
vain kulttuurista ja työn suunnittelusta.
Alopaeuksella on pari ohjenuoraa, joita hän soveltaa työhönsä. Tärkein niistä on kyky kommunikoida
joustavalla tavalla.
– Usein juristit nähdään ei-sanojina, jotka pysäyttävät ideoita. Minusta on parasta, että lähdetään liikkeelle mahdollisuuksista ja luovista ratkaisuista. Juristina olen mukana tiimissä pallottelemassa asioita ja
antamassa oman tietotaitoni uusille ideoille. Oman ajatusmaailman laajentaminen on minulle olennaista.
Kun tapaan laatikon ulkopuolella ajattelevan juristin,
olen aina innoissani.

Vahva ja kynnyksetön työpaikkakulttuuri

Googlen toimistorakennus sijaitsee keskellä Tukholmaa, ja sen viihtyisät tilat on selvästi suunniteltu henkilökunnan hyvinvointia ajatellen.
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risteyskohdissa oppii entistä huomaavaisemmaksi ja
välittävämmäksi.

Tasapaino on jaksamisen salaisuus

Pilvi Alopaeus
MIKÄ TÄSSÄ TYÖSSÄ
ON SINULLE TÄRKEÄÄ?

Työskentelen digitalisaation etulinjassa, jossa on
osattava asiansa, toimittava hyvin eri alojen huippujen kanssa, johdettava
projekteja, tuettava toisia,
kannettava paljon vastuuta
sekä oltava järkevästi rohkea ja innovatiivinen. Tämä
antaa minulle uutta osaamista ja on tehnyt minusta
aiempaa ajattelevaisemman, kiltimmän ja samalla
itsevarmemman ihmisen.
MIKÄ ON TYÖSI MERKI
TYS YHTEISKUNNALLE?

–En halua koskaan tuntea olevani töissä, ja se toteutuu
Googlella hyvin, Pilvi Alopaeus sanoo.

– Meillä on vahva ja keskusteleva Google-kulttuuri.
Sen tunnistan myös käydessäni Googlen muissa konttoreissa ympäri maailmaa – tunnen aina tulevani kotiin.
Meitä on nelisen sataa täällä Tukholmassa sekä pienemmät toimistot Helsingissä, Oslossa ja Kööpenhaminassa. Apua voin saada tarpeen mukaan pieneenkin
asiaan, sillä organisaatiomme on matala.
Rennontuntuinen Alopaeus tervehtii haastattelun
lomassa työtovereitaan mukavalla sekoituksella brittija amerikanenglantia.
– Pääkielemme on englanti, mutta täällä on käytössä tietysti myös kaikki pohjoismaiset kielet. Googlen
yhteishenki on todella hyvä – vaikka tulemme mitä erilaisimmista taustoista ja kulttuureista, olemme kaikki
yhtä isoa tiimiä, ja sen tuntee.
Tukholmassa Alopaeus viihtyy mainiosti, vaikka
kaupunki olikin hänelle suurempi kulttuurisokki kuin
esimerkiksi Istanbul.
– Täällä keskustellaan enemmän ja vältellään konflikteja. Tukholmalaiset ovat kohteliaita toisilleen, kun
taas suomalaiset ovat suorapuheisimpia. Ajattelen, että
tehdessäni töitä toisessa kulttuurissa minusta tulee
parempi juristi. Laajemmin ajateltuna minusta tulee
myös varmasti parempi ihminen, koska kulttuurien
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Roolissani minun on tuettava toisia googlelaisia ja
mahdollistettava menestystä. Olen osa joukkuetta,
joka yhdessä pyrkii toteuttamaan missiotamme
”To organize the world’s
information and make it
universally accessible and
useful.”
MILLAISIA VALMIUKSIA
TYÖ ANTAA JATKO
URALLE?

Internetin maailman juridiikan substanssiosaamisen
lisäksi kyvyn hypätä mihin
tahansa kylmään päätyyn,
luottaa omaan kykyyn
oppia sekä sisäistää asioita
ja kehittyä. Olen saanut
hyvän käsityksen siitä,
miten tärkeää kulttuuri
ja luovuuteen kannustava
ilmapiiri on työyhteisölle.
Kun työntekijöistä pidetään
huolta ja kun ympäristö
kannustaa jokaista löytämään omat vahvuutensa,
voi syntyä ihmeitä.

Googlella työpäivät saattavat venyä iltaan asti, varsinkin
kun ollaan yhteydessä kalifornialaisiin. Stressin välttämiseen Alopaeuksella on omat keinonsa.
– Minua auttaa jaksamaan, kun pidän kiinni tasapainosta. Tapanani on sanoa, etten halua koskaan tuntea olevani töissä, ja se toteutuu Googlella hyvin.
Tasapainoa ylläpitävät ystävien ja perheen lisäksi
sosiaalinen media, jossa häntä pidetään kansainvälisesti juridiikan somevaikuttajana.
– Pidän esimerkiksi Instagram Stories -päiväkirjaa,
jossa puin niin hyviä kuin huonojakin hetkiä: juhlin
onnistumisia ja hakkaan päätäni seinään epäonnistumisten kanssa. Tästä on syntynyt mielenkiintoisia
keskusteluja ja uusia tuttavuuksia upeiden ihmisten
kanssa. Sama pätee Twitteriin.
Myös vapaaehtoistyö on tapa rentoutua.
– Opiskeluaikana oli mahtavaa, koska sain rakentaa isoja projekteja. Uskon, että työelämässä olisi mennyt aika kauan, ennen kuin olisin päässyt johtamaan
noin sadan hengen tiimiä. Vapaaehtoistyö on parasta.
Slushille olenkin sanonut, että tulen sinne vaikka jakamaan badgeja vielä kun täytän 50! •

Ajattelen, että
tehdessäni töitä
toisessa kulttuurissa
minusta tulee parempi
juristi ja ihminen.

PULMA&RATKAISU

PALKKAPUNTARI AUTTAA
PALKAN POHDINNASSA

Palsta
kertoo, m
ite
Lakimiesl n
iitto
auttaa
jäseniään
.

Liiton jäsenportaalista löytyvä Palkkapuntari kertoo
eri uravaiheessa olevien lakimiesten palkat.

Palkkapuntari
on Palkkatutki
muksen jatke.

Pulma: ”Olen viisi vuotta yksityisellä sektorilla asiantuntijatehtävissä työs-

Teksti MIA PAJU | Kuvitus ISTOCK

kennellyt lakimies. Olen suorittanut myös toisen korkeakoulututkinnon. Nyt olen
vaihtamassa työpaikkaa. Palkkatoiveitta miettiessäni kaipaan tietoa vastaavalla
koulutuksella ja kokemuksella toimivien ansiotasosta.”

Ratkaisu

E

nnen palkkakeskusteluja
voi käydä Palkkapuntaripalvelussa katsomassa,
minkälaista ansiota voi
tietyillä taustatekijöillä odottaa, sanoo
Lakimiesliiton henkilökohtaisen kehittymisen johtaja Eero Blåfield.
Palkkapuntari löytyy Lakimiesliiton jäsenportaalista. Se on vuosittain tehtävän Palkkatutkimuksen
jatke. Palkkapuntarin antamiin tietoihin saadaan yhdistettyä enemmän taustamuuttujia kuin Palkkatutkimuksen pohjalta julkaistuihin
tuloksiin. Näin puntarin käyttäjä saa
tutkimusta tarkemman arvion siitä,

4 350
Oikeustieteen maisterin
vähimmäispalkkasuositus
vuonna 2020 on 4 350
euroa kuukaudessa.

miten oma palkka vertautuu muihin.
Palkkapuntarista saa tietoa myös
siitä, minkälaista palkkaa toista sukupuolta olevat juristikollegat keskimäärin saavat samalla kokemuksella.
– Palkkapuntarissa kysytään myös
sukupuolta, jotta voidaan tuoda esille
sukupuolten välisiä palkkaeroja ja
myös sitä, että ne eivät ole perusteltuja. Naiset ansaitsevat miehiä vastaavalla kokemuksella keskimäärin
vähemmän palkkaa. Jotta tätä palkkaeroa pystyttäisiin kaventamaan,
on tiedostava, että näitä palkkaeroja
on olemassa, sanoo Blåfield.
Lakimiesliitto antaa vuosittain
myös vähimmäispalkkasuositukset.
Suositukset perustuvat Palkkatut-

kimuksesta saatuihin tietoihin yksityissektorilla vastavalmistuneille
maksettavista mediaanipalkoista.
Palkkasuositus on herättänyt kysymyksiä julkisen sektorin palkkoihin
liittyen, sillä suositus voi olla huomattavasti korkeampi kuin mitä julkisella sektorilla maksetaan.
– Olemme halunneet pitää kiinni
siitä linjasta, että pelkästään työskentelysektori ei oikeuta pienempään palkkaan, vaan vaativissa
tehtävissä julkisella sektorilla tulisi
ansaita yhtä hyvin kuin yhtä vaativissa tehtävissä yksityisellä sektorilla. Palkkasuositukset ovat ohjeellisia. Niiden tarkoitus on antaa
käsinojaa palkkaneuvotteluissa, että
ihmiset pyytäisivät riittävän hyvää
palkkaa, kertoo Blåfield.
Vaikka palkkasuositukset ovat
tavoitteellisia, silti keskimäärin puolet yksityisellä sektorilla aloittavista
juristeista saa vähintään Lakimiesliiton suosituksen mukaista vähimmäispalkkaa. •

Kun tarvitset apua
Palkkapuntarilla saat kätevästi
selville eri alojen palkkatasoja
ja apua palkkaneuvotteluihin.
Palkkapuntarin löydät
Jäsenportaalista:
lakimiesliitto.fi >Jäsenelle.
Kaipaatko neuvoja työelämäkysymyksissä? Haluatko
täydentää osaamistasi
tai parantaa verkostojasi?
Tarvitsetko sparrausta?
Katso, miten liittosi voi auttaa:
www.lakimiesliitto.fi
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Saamelaiskäräjät
edistää saamelaisten
asemaa
Saamelaiskäräjät ajaa saamelaisten oikeuksia heidän kotiseutualueellaan.
Käräjien pitkäaikaisen jäsenen ja kansainvälisestikin vahvan
saamelaisvaikuttajan Anne Nuorgamin mielestä saamelaiskulttuurin
heikennyskiellot pitäisi saada vahvempina eri lakeihin.
Teksti KATJA ALAJA | Kuvitus JANI SÖDERLUND

S

uomalaiset tietävät Ahvenanmaan itsehallinnon, mutta saamelaisten kotiseutualueen
itsehallinto ei ole niin tuttu asia. Utsjoen, Inarin ja Enontekiön sekä Sodankylän kuntiin
ulottuvan Lapin paliskunnan alueen itsehallintoa hoitaa Saamelaiskäräjät, joka on henkilövaaleilla
valittava neuvoa-antava elin. Sen tehtävänä on edistää
saamelaisten oikeusasemaa alkuperäiskansana sekä heidän kieltään ja kulttuuriaan koskevia asioita.
Kun Saamelaiskäräjien jäsenenä kahdenkymmenen vuoden ajan vaikuttanut ja YK:n alkuperäiskansojen pysyvän foorumin puheenjohtajana toimiva Anne
Nuorgam pohtii käräjien merkitystä, hän kuvaa muutoksen kaarta.
– 1970- ja 1980-luvuilla Saamelaiskäräjien edeltäjä
Saamelaisvaltuuskunta ajoi kieleen ja koulutukseen
liittyviä oikeuksia, ja kouluihin saatiin saamen kielten luokkia. Nykyisin toiminta painottuu maaoikeuksiin ja elinkeinoasioihin. Nämä asiat eivät kuitenkaan
ole kehittyneet riittävästi viimeisen 20 vuoden aikana,
Nuorgam sanoo ja viittaa siihen, ettei Saamelaiskäräjät
ole onnistunut saamaan eri lakeihin riittävän vahvoja
saamelaiskulttuurin heikennyskieltoja.
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Isoja kysymyksiä saamelaisille ovat esimerkiksi Jäämeren ratahanke ja saamelaisten perinteisten elinkeinojen, kuten poronhoidon ja kalastuksen, tulevaisuus.
Myös ilmastonmuutos tuo niihin haasteensa.

Neuvotteluvelvoite merkittävissä asioissa

Saamelaiskäräjissä vaikuttaa 21 jäsentä ja neljä varajäsentä nelivuotisen kauden ajan. He luovat saamelaispolitiikan suuret linjat, joita hallitus toteuttaa. Arkisena
työnä se tarkoittaa jopa muutaman sadan esityksen,
aloitteen ja lausunnon antamista viranomaisille sekä
viranomaisneuvotteluja.
Saamelaiskäräjälain 9 §:n mukaan viranomaisten on
neuvoteltava Saamelaiskäräjien kanssa kaikista laajakantoisista ja merkittävistä toimenpiteistä, jotka voivat
vaikuttaa saamelaisten asemaan alkuperäiskansana.
Tähän kuuluvat muun muassa saamelaisia koskevan
lainsäädännön kehittäminen, saamen kieleen ja opetukseen liittyvät asiat sekä maankäyttö ja kaivoslain
mukaiset luvat saamelaisten kotiseutualueella.
– Oikeusministeriö ja Saamelaiskäräjät ovat laatineet muistion hyvistä menettelytavoista neuvotteluissa.
Tavoitteena on varmistaa, että neuvottelut käydään vil-
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pittömästi, oikea-aikaisesti ja yhteisymmärrykseen pyrkien. On tärkeää, että Saamelaiskäräjät ehtivät paneutua asioihin kunnolla, Nuorgam korostaa.
Nuorgamin mukaan aiemmin oikea-aikaisuudessa
on ollut pulmia, mikä on johtanut Saamelaiskäräjien
valituksiin korkeimmalle hallinto-oikeudelle ja viranomaisten päätösten kumoamisiin. Saamelaisten kotiseutualueella ei edelleenkään ole yhtään kaivosta.

Saamelaisuuden määritelmä hiertää

Tämän lehden ilmestymisen paikkeilla Saamelaiskäräjät pitää ensimmäisen täysistuntonsa viimeisimpien
vaalien jälkeen. Nuo vaalit, kuten edeltäjänsä, olivat riitaisat, sillä Saamelaiskäräjät ja korkein hallinto-oikeus
ovat eri mieltä saamelaisen määritelmästä ja sen myötä
vaalikelpoisuudesta.
Nuorgam viittaa Saamelaiskäräjälain 3 §:n itseidentifikaatioon ja objektiivisiin kriteereihin. Saamelaisille
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riittää, että henkilö tuntee itsensä saamelaiseksi ja yksi
vanhempi tai isovanhempi puhuu saamea ensimmäisenä kielenä.
Saamelaiskäräjälaissa on kaksi muutakin objektiivista kriteeriä: äänioikeutta hakevan yksi vanhempi on
merkitty tai olisi voitu merkitä äänioikeutetuksi saamelaisten vaaleissa ja lappalaiskriteeri, jolloin äänioikeutta hakeva on tunturi-, metsä- tai kalastajalappalaiseksi maa-, veronkanto- tai henkikirjassa merkityn
henkilön jälkeläinen. Jälkimmäisestä kiistellään.
Väitöskirjatutkija, YTM Saara Tervaniemi Lapin yliopistosta on kirjoittanut bloggauksessaan, että ”lainvalmistelussa syntyneiden asiakirjojen mukaan tarkoitus
ei kuitenkaan ole ollut hyväksyä miten vanhoja luettelomerkintöjä tahansa eikä ainakaan vuotta 1875 vanhempia merkintöjä”.
Vuodesta 2011 lähtien korkein hallinto-oikeus on
kuitenkin käyttänyt kokonaisharkintaa ja määritel-

YK:n näkemys on, että
alkuperäiskansoilla pitää
olla oikeus määritellä
jäsenensä itse.
lyt äänioikeutetuksi henkilöitä, joiden juuret ulottuvat 1700-luvun lappalaisiin. YK:n näkemys taas on, että
alkuperäiskansoilla pitää olla oikeus määritellä jäsenensä itse.
– Jos Saamelaiskäräjille pääsee muita kuin saamelaisia, kielisaamelaisten asema kurjistuu ja itsehallintoelimen rooli muuttuu, Nuorgam toteaa.
Saamelaiskäräjien jäsenistössä on erimielisyyttä,
mikä näkyi Saamelaiskäräjien järjestäytymisessä helmikuussa 2020. Ikäpuhemies sai aikaan yhden jäsenen tuella tuntien mittaisen yksityisen neuvottelutauon. Seuraavana päivänä samat tahot ja kolme muuta
jäsentä poistuivat paikalta, kun heitä ei valittu puheenjohtajistoon ja hallitukseen.

Yksityisestä yleiseksi?

Kun Nuorgam pohtii Saamelaiskäräjien tärkeimpiä
asioita tällä vaalikaudella, hän toivoo, että uusi Saamelaiskäräjälaki vihdoin etenisi. Hän nostaa esiin myös
saamelaissopimuksen, jolla harmonisoidaan Suomen,
Ruotsin ja Norjan saamelaisia koskevaa lainsäädäntöä.
Lisäksi on Suomen valtion, Saamelaiskäräjien ja
kolttien kyläkokouksen yhteinen saamelaisten totuusja sovintoprosessi. Siinä käsitellään saamelaisten kokemaa syrjintää ja traumoja. Esimerkiksi kolttasaamelaisten lapsia joutui aikanaan asuntoloihin, joissa ei
saanut puhua saamea.
Ja sitten ne mainitut saamelaiskulttuurin heikennyskiellot eri lakeihin. Koska tämä työ on vaikeaa,
Nuorgam on lähtenyt ajamaan asioita yksityisesti.
Häntä harmitti Tenon kalastussopimuksen läpimeno
muutamia vuosia sitten, sillä se heikensi saamelaisten kalastusoikeuksia suuresti.
Nuorgam ei saa kalastaa ilmaiseksi kotijoellaan
Utsjoen alueella, koska hän ei voi todistaa yöpyvänsä
seitsemää kuukautta vuodessa kotona – työ vie häntä
maailmalle. Nuorgam lähtikin kalastamaan lohia parin
aikuisen ja 17-vuotiaan nuoren kanssa maksamatta
kalastusmaksuja.

LISÄÄ AIHEESTA
Lukuvinkit
Laki Saamelaiskäräjistä:
www.finlex.fi
Viranomaisten
neuvotteluvelvoite:
oikeusministerio.fi/
saamelaisasiat
Saara Tervaniemi:
Korkein oikeus saamelaisuudenmäärittelijänä:
politiikasta.fi/korkeinhallinto-oikeus-saamelaisuuden-maarittelijana/

– Oikeusoppineet ovat olleet innoissaan siitä, että
me tunnustimme rikkoneemme lakia, mutta kiistimme
rikoksen. Käräjäoikeudesta tuli meille suopea ratkaisu,
jonka perusteena oli muun muassa YK:n alkuperäiskansajulistus.
– Seuraavaksi asiaa käsitellään korkeimmassa hallinto-oikeudessa. Jos voitamme käsittelyn ja saamme
ennakkopäätöksen, meillä riittää töitä maankäyttöön
ja elinkeinoon liittyvien lakien kanssa. Tämä on se syy,
miksi olen itse yhä mukana Saamelaiskäräjissä. •

Näin Saamelaiskäräjien organisaatio
toimii
• Saamelaiskäräjät perustuu Saamelais
käräjälakiin, ja se toimii oikeusministe
riön hallinnonalalla.
• Vaaleilla valitut jäsenet kokoontuvat
täysistuntoihin 4–5 kertaa vuodessa.
• Hallitus puheenjohtajineen vie saamelais
politiikkaa käytäntöön. Se antaa esityk
siä, aloitteita ja lausuntoja sekä neuvot
telee viranomaisten kanssa.
• Hallituksen alaisuudessa lautakunnat ja
neuvostot valmistelevat asioita ja teke
vät päätöksiä noin 1,6 miljoonan euron
budjetista. Lisäksi tulevat EU:n ja valtion
erilliset projektit.
• Lautakuntia on 5: elinkeino ja oikeus,
koulutus ja oppimateriaali, kulttuuri,
sosiaali ja terveys sekä vaalit. Neu
vostoja on 2: saamen kielineuvosto
ja nuorisoneuvosto.
• Sihteeristö tekee käytännön työtä.
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Opiskelijoiden työssäkäynti

O

piskeluaikanani ja kauan sen jälkeenkin oikeustieteen ylioppilaiden lukukausien aikainen työssäkäynti oli harvinaista. Poikkeuksena olivat ne, jotka
aloittivat opintonsa muita iäkkäimpinä
ja olivat jo valmiiksi työelämässä. Sitä oudoksuttiin, että
arkkitehtiopiskelijat olivat jo opintojen alkuvaiheessa
töissä. Eikö olisi parasta lukea ensin itsensä valmiiksi
ja mennä sitten töihin, Porthaniassa ajateltiin.
Työpaikan saamista valmistumisen jälkeen ei juuri
vaikeuttanut se, ettei työkokemusta ollut vielä kertynyt.
Näin on yhä asian laita niissä maissa, joissa on korkeat
lukukausimaksut. Työssä käymisestä johtuva opintojen
venyminen tulisi kalliiksi.
Suomessa oikeustieteen opiskelijoiden työssäkäynti
on lisääntynyt merkittävästi vaivihkaa ja siten vailla
julkista keskustelua. Muutos on toki huomattu yliopistoissa, erityisesti Helsingissä. Monet ovat töissä ensimmäisestä lukukaudesta alkaen, ja syventävien opintojen
projektin aloituskokouksessa voi käydä ilmi, että kaikki
opiskelijat ovat töissä – pääasiassa asianajotoimistoissa
harjoittelijoina. Opetusta toivotaankin järjestettävän
vasta klo 16 jälkeen.
Opiskelijoiden prioriteeteissa cv:n rakentelu tahtoo
olla mielessä enemmän kuin opintojen tehokas eteenpäin vieminen.
Oikeustieteen opiskelijoiden työssäkäynnin muutos ei selity taloudellisilla tekijöillä, toisin kuin joskus
arvellaan. Suomessa opiskelijoiden taloudellinen tuki
on maailman kärkiluokkaa ja huomattavasti parempi
kuin silloin, kun työssäkäynti oli harvinaista. Vastavalmistuneiden palkat eivät sen sijaan ole kansainvälisessä
vertailussa erityisen korkeita.
Keskeisenä muutoksen syynä on se, että harjoittelupaikat ovat lisääntyneet tuntuvasti erityisesti suurissa
asianajotoimistoissa. Samalla ovat vähentyneet opiskelijoiden puhtaat kesätyöt, joita oli aikaisemin tarjolla
muun muassa pankeissa. Asianajotoimistojen vaatimat-
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tomatkin tehtävät ovat houkuttelevia, kun yli 30 prosentilla vastavalmistuneista – ei kuitenkaan enemmistöllä
– on ensimmäinen työpaikka asianajotoimisto. Kannattaa siten verkottua ajoissa.
Valmistuttuaan on vaikea saada työpaikkaa ilman
tukevaa cv:tä. Jos sitä ei pääse keräämään riittävän
aikaisin – mieluiten ensimmäisestä opiskeluvuodesta
alkaen – on kilpailussa harjoittelupaikoista takamatkalla. Harjoittelijat valitsevat ainakin suurissa asianajotoimistoissa HR-yksiköt, jotka kiinnittävät päähuomion cv:n pituuteen, eivät siis opintomenestykseen.
Haetaan henkilöitä, joista ilmoitetaan sparrattavan
menestystarinoiden tekijöitä. Ei ole aivan ongelmatonta, jos tehtävien täyttäminen perustuu laajemminkin tällaisiin kriteereihin.
On tietenkin hyvä, kun opiskelijat harjaantuvat tuleviin tehtäviinsä. Harjoittelupaikasta saatu tuki näkyy
monen opiskelijan tutkielman tasossa. Dialogia kaivattaisiin kuitenkin tiedekuntien ja työnantajien välillä
opintojen ja työssä käymisen yhteensovittamisesta ja
opintojen viivästymisestä. Siitäkin soisi keskusteltavan, miksi kovin monet työnantajat ilmoittavat
etsivänsä sopivia tyyppejä, mitä tällä sitten tarkoitetaankin.

30 prosentilla
vastavalmistuneista
ensimmäinen
työpaikka on
asianajotoimisto.
HEIKKI HALILA

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

Katso
kaikki jäsentapahtumat
ja lisätiedot:
lakimiesliitto.fi/
tapahtumat

Tapahtumatärpit

Muutokset mahdollisia koronan takia
Koronaviruksen leviäminen vaikuttaa myös Lakimiesliiton toimintaan. Olemme
siirtäneet kevään läsnäoloa vaativia tilaisuuksia tuonnemmaksi ja seuraamme jatkon
osalta viranomaisohjeistuksia.
Seuraathan muutosten osalta verkkosivujemme tapahtumakalenteria.

Kuva: Riikka Vaahtera

14.5.

LAKIMIESLIITON SENIOREIDEN
KEVÄTRETKI RIIHIMÄELLE

Tapahtuma on siirretty tuonnemmaksi ja
uudesta ajankohdasta ilmoitetaan myöhemmin.

4.7.

RUISROCK

Kesän kohokohta Turussa!

Kesän aloittava pääkaupunkiseudun suosittu jäsentapahtuma elokuvan ja yhdessäolon merkeissä!

Katso Uratapahtumat s. 32–33

Lomamökkien arvonnat järjestetään
vuosittain keväällä ja syksyllä.
Koronasta johtuen syksyn 2020
mökkiviikkojen arvonnan aikataulua
on muutettu ja osallistumisaikaa
pidennetty. Katso aikataulu ja
hakuohjeet verkkosivuiltamme
osoitteessa: lakimiesliitto.fi >
palvelut ja edut > lomamökit
Kevätkauden mökkivaraukset (mökkiviikot 27.6. saakka) voi normaaleista
ehdoista poiketen peruuttaa täysin
maksutta myös alle 30 vrk ennen
varauksen alkua.

2.6.

PÄÄKAUPUNKISEUDUN
KESÄTAPAHTUMA

Muutoksia
lomamökkien
varauksiin

16.7.

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

SUOMIAREENA

Lakimiesliitto on jälleen mukana kesän
suurimmassa keskustelutapahtumassa.

Katso kaikki lomaasunnot verkosta!
LAKIMIESUUTISET 2/2020
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SVENSKA SIDOR

Juris magisterutbildning vid
Åbo Akademi het fråga
Åbo Akademi sökte den 14 februari om rätt att utvidga
universitetets rättsnotarieutbildning till full juris
magisterexamen på svenska från och med 2021. Det slutliga
beslutet fattas av Utbildnings- och kulturministeriet i augusti.
Text BO INGVES | Bild ISTOCK

S

tudenterna på juridikutbildningen
vid Åbo Akademi hoppas att universitetet skulle beviljas rätt att erbjuda
magisterstudier, eftersom de studerande som vill bli jurister nu är
tvungna att efter rättsnotariatsexamen söka in
till något annat universitet för juris magisterexamen.
Enligt Albert Mattsson, studieansvarig vid
juridikstudenternas ämnesförening Stadga,
faller då den sista vårterminen i praktiken bort
från studierna eftersom rättsnotarieexamen
måste vara klar innan det är möjligt att söka till
magisterutbildningen.
– Rättsnotarieutbildningen är treårig, men den
som vill fortsätta till magister måste antingen forcera studierna för att klara av dem på 2,5 år eller
förlänga dem till 3,5 år. Det innebär att vi inte har
samma spelregler som studerande vid andra universitet där man utan avbrott kan läsa till magister. Ändå har studerande vid Åbo Akademi fått sina
studieplatser via samma antagningsförfarande
som andra juridikstuderande, säger Mattsson.
Han påpekar att den extra antagningen också
är ett osäkerhetsmoment då kvotplatsernas
antagningskrav beaktas.
– Från och med 2022 skärps kraven för att
kunna söka till magisterprogrammet vid Åbo
universitet så att det krävs goda kunskaper i finska. Redan från och med i år krävs minst en trea i
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avhandlingen för att få läsa till magister vid andra
universitet. Helsingfors universitet kräver dessutom minst medelvitsordet tre på slutbetyget från
rättsnotarieutbildningen, säger Mattsson.
Han påpekar att även studieförmånerna samt
rätten att avlägga kurser faller bort för den tid
man inte är inskriven vid ett universitet.
– Den som inte blir antagen till magisterutbildningen måste vänta ytterligare ett år
på nästa chans. Studierna skulle gå betydligt
smidigare och snabbare om man kunde gå hela
juristutbildningen vid Åbo Akademi och fortsätta
med samma lärare och handledare, säger han.

Viktigt med juristutbildning på svenska

Åbo Akademi har erbjudit möjlighet att avlägga
rättsnotariatexamen sedan 1996 och är i dag det
enda universitetet i Finland där studier i juridik
inte automatiskt ger möjlighet att studera till
juris magister.
Tillsvidare finns det en viss kvot för utexaminerade rättsnotarier från Åbo Akademi att fortsätta studierna på magisternivå vid finskspråkiga Åbo universitet. En liten del av studenterna
har också sökt till magisterutbildningen vid Helsingfors universitet.
– Åbo Akademi är berett att satsa ordentligt på
en magisterutbildning eftersom rättsnotariatexamen inte har samma arbetsmarknadsrelevans
som på 1990-talet. Även med tanke på Åland är

Vi har inte samma
spelregel som
studerande vid
andra universitet.
den svenskspråkiga juridikutbildningen vid
akademin viktig, säger Marko Joas, dekanus
för fakulteten för samhällsvetenskaper och
ekonomi vid Åbo Akademi.
Han konstaterar att Åbo Akademi och Åbo
universitet bildar ett starkt kompetenskluster där akademin kan bidra med sina specialiseringsområden, utrikeshandel och kommersiell juridik samt folkrätt och mänskliga
rättigheter.
– Eftersom behovet av svenskkunniga jurister ökar hela tiden både i allmän förvaltning
och i företag i regionen tror vi inte att det skulle
bli ett överutbud av svensk- eller tvåspråkiga
jurister. Åbo Akademi har redan nu över hälften av de lärarresurser som behövs för magisterutbildningen och det finns anslag vikta för
de tilläggsresurser som krävs, säger Joas. •

Stadga

Risk för splittrade resurser
STUDENTORGANISATIONERNA vid de övriga
universiteten som erbjuder juridisk utbildning
har i en officiell skrivelse motsatt sig Åbo Akademis planer. Motiveringen är att det skulle splittra
de knappa resurser som finns för svenskspråkig
juristutbildning i Finland. Juristförbundet går på
samma linje men betonar att modersmålet inte får
utgöra ett hinder för att slutföra en juris examen.
– Det måste finnas tillräckliga resurser för att
studera juridik på svenska. Att decentralisera
magisterutbildningen till ännu flera universitet
främjar enligt vår åsikt dock inte detta syfte, säger
Juristförbundets ordförande, professor Tuula Linna.
Hon betonar att fakulteten i Helsingfors och
enheten i Vasa har som riksomfattande uppgift att
utbilda svenskspråkiga juris magistrar.
– Alla rättsnotarier som utexamineras från
Åbo Akademi ska givetvis ha rätt att fortsätta
med sina magisterstudier på svenska omedelbart
efter rättsnotarieexamen.

Ämnesföreningen Stadga
r.f. grundades 1996 för
att gynna och utveckla
den juridiska utbildningen vid Åbo Akademi
och för att fungera som
intresseorganisation
för rättsnotariestuderandena vid universitetet.
Föreningen har cirka
200 medlemmar.
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– Sosiaalioikeuden luentoni takia joskus joku on herännyt kyseenalaistamaan työpaikkansa toimintatapoja, jotka on
sittemmin korjattu. Se palkitsee, Oskari Korhonen sanoo.

Sosiaalioikeusjuristi Oskari Korhonen:

Sello on viritettävä
myös nuotiolla
Teksti ja kuva ARI MÖLSÄ

O

skari Korhonen on leppoisan huumorimiehen maineessa. Hän taipuu moneksi.
”Positiivinen elämänasenne. Absolutisti, vegaani ja sellisti. Myös taitava valokuvaaja”, kuvailee muuan Korhosta läheltä seurannut
entinen työkaveri.
”Toimittajataustainen juristi – eli poikkeuksellisen hyvä vuorovaikutus- ja viestintäosaaminen”.
Sekin vielä.
Tätä nykyä Oskari Korhonen työskentelee Mielenterveystyön keskusliiton lakimiehenä.
Pykälöikäämme.

1. luku

Juristiksi ajautumisesta

1 §. Lapsuuden unelma. Lapsena halusin tehdä elokuvien erikoistehosteita. Sittemmin kiinnostus kääntyi
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opettajavanhempieni jalanjäljissä historiaan, yhteiskuntaan ja opettajuuteen.
2 §. Valaistuminen. Kirjoitusten jälkeen hain vähän
sinne sun tänne. Ovet luokanopettajakoulutukseen
eivät auenneet. Olisin päässyt lukemaan historiaa, hallintotieteitä ja julkisoikeutta. Lopulta päädyin Joensuuhun lukemaan julkisoikeutta. Itä-Suomen tutkinnonanto-oikeuden jälkeen hain ja pääsin suorittamaan
OTM-tutkintoa.

2. luku

Lainsäädännöstä

1 §. Kiva laki. Holhoustoimilaki. Laki on yksityiskohtainen, mutta jättää silti tilaa harkinnalle. Holhoustoimi
on terminä tosin vanhentunut, kun ketään ei enää holhota.
2 §. Kamala laki. Kansanterveyslaki. Ainakaan se ei ole

Olen liekeissä, kun
pääsen fläppi- tai
liitutaulun ääreen.

6. luku

Lakimiehen työstä

1 §. Mukavinta. Pidän asioiden jäsentelystä, ja sitä alan
töissä riittää. Olen liekeissä, kun pääsen fläppi- tai liitutaulun ääreen.
2 §. Masentavinta. En oikein pidä siitä, että juristilta
kärkytään ohimennen neuvoja asiassa kuin asiassa.
Ongelmat eivät useinkaan ole yksinkertaisia. Lonkalta
esitetty aprikointi, johon kysyjä luottaa varmana tietona, voi olla jopa vaarallinen.

7. luku

Sellon soittamisesta
nykyisessä riisutussa ja revityssä olomuodossaan kovin
kutsuvan näköinen säädös.

3. luku

Sosiaalioikeudesta

1 §. Kiehtovinta. Olen kiinnostunut professioista.
Sosiaalioikeuden alalla ammattikunnat kamppailevat
selitysvallasta ja autonomiasta sosiaalihuollon ja terveydenhuollon sisällä sekä niiden välillä. Tämä näkyy myös
sääntelyssä ja erityisesti lainvalmistelussa.
2 §. Karmaisevinta. Jatkuva muutos. Uudistukset pitävät mielen virkeänä, mutta siihen ei uskalla luottaa, että
mielessä olevat toimeentuloturvan detaljit pitäisivät
koskaan vuodenvaihteen jälkeen paikkaansa.

4. luku

Mielenterveysjuristin työstä

1 §. Riemukkainta. Päivätyössäni osallistun yhdistysarjen lisäksi vaikuttamistyöhön. Lisäksi neuvon asiakkaita esimerkiksi itsemääräämisoikeuteen ja palvelujen
saantiin liittyvissä oikeudellisissa kysymyksissä. Nautin
työni monipuolisuudesta ja moniammatillisuudesta.
2 §. Raskainta. Yhteydenottoja on paljon. Neuvoja kaipaavat ihmiset ovat usein niitä kaikista heikoimmassa
asemassa olevia ja heidän tarinansa sen mukaisia. Eniten jäävät vaivaamaan tilanteet, joissa oikein mitään ei
ole enää oikeudellisesti tehtävissä.

5. luku

Lakimiehistä eliölajina

1 §. Taitava lakimies. Taitava lakimies ymmärtää
rajoitteensa. Juristit osaavat kyllä arvostaa monitieteisyyttä, mutta he eivät koulutuksensa puolesta aina
itse ole kovin monitieteisiä. Juristikoulutus antaa eväät
tarkastella maailma asiantuntijana lähinnä oikeuden
linssien läpi.
2 §. Tomppeli lakimies. Tomppeli lakimies brassailee
ja viestii asiansa pykälillä kuorrutettuna silloinkin, kun
asia ei sitä oikeasti vaadi.

Oskari Korhonen
s. 1991, Turku
OTM 2018, Itä-Suomen
yliopisto
Oikeustieteen tohtorikoulutettava, Itä-Suomen
yliopisto
Lakimies, Mielenterveyden
keskusliitto 2020–
Tuntiopettaja,
eri oppilaitoksia 2018–
Yliopisto-opettaja,
Itä-Suomen yliopisto
2018–2019
Tutkimusavustaja,
viestintä- ja markkinointiavustaja, Itä-Suomen
yliopisto 2016–2019
Konsultti, Pohjois-Savon
maakuntaliitto, 2017–2018
Hallinnon suunnittelija,
Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen
kuntayhtymä, 2016
Holhoustoimen harjoittelija, Itä-Suomen maistraatti,
2015
Kesä- ja freelancetoimittaja, Maakunnan
Sanomat, 2012–2014
Valtuutettu, Joensuu,
2017–2019
Harrastukset: musiikki,
kirjoittaminen, science
fiction eri muodoissaan,
politiikka

1 §. Hohdokkainta. Tulen klasaritaustasta. Sittemmin
olen eksynyt folk-popin, kansanmusiikin ja jopa hevin
pariin. Ei sitä pikkupoikana Bachin ääressä kulmia kurtistellessa arvannut, että myöhemmin päätyy Kaustiselle soittamaan, laulamaan ja polkemaan jalkaa yleisön tanssiessa letkajenkkaa.
2 §. Hikisintä. Virittäminen. Puu elää. Olen virittänyt
selloani tasalämpöisissä juhlasaleissa, viilenevissä
kesäöissä ja leirinuotion hehkussa.

8. luku

Omasta urasta

1 §. Makein voitto. Opetan muiden töiden ohella
sosiaalioikeutta eri oppilaitoksissa. On ollut upeaa
saada hyvää palautetta erityisesti sosiaalityön opiskelijoilta, joilla on juridiikkaa tutkinnossaan melko vähän.
Siinä on paljon vartijana.
2 §. Karvain tappio. Huomasin kuormittuvani, ja olen
joutunut jättäytymään pois muutamista mielenkiintoisista projekteista. Ehkä oman työkuormansa viisasta
säätelyä ei kuitenkaan saisi pitää tappiona.

9. luku

Pienet suuret asiat

1 §. Mielimauste. Curry.
2 §. Herkkuruoka. Porkkanat.
3 §. Paras juoma. Honeybush-yrttijuoma.
4 §. Kaunein kukka. Leskenlehti.
5 §. Viehättävin väri. Karmiininpunainen.
6 §. Rakkain romaani. Ivan Turgenev: Isät ja pojat
7 §. Inspiroivin oikeudellinen teos. Timo Kyntäjä:
Muurahaisia oikeussosiologian pesästä.
8 §. Esikuva. Ihailen monia nykyisiä ja entisiä työkavereitani, erityisesti Pauli Rautiaisen lämmintä
lähestymistapaa.
9 §. Elämän tarkoitus. Liian aikaista sanoa. Palataan
asiaan 50 vuoden päästä.
10 §. Motto. Jos on tuullakseen, tuulkoon / jos sataakseen, satakoon. (Ikkyūn tankasta, suom. Tuomas
Anhava)
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Nimitykset
Päivi Molari
Asianajotoimisto
Surakka Oy

Panu Vasama
Mäkitalo Asianajotoimisto Oy

Ilari Mustonen
Asianajotoimisto
Krogerus Oy

Riina Toivonen
Asianajotoimisto
Krogerus Oy

Susanna Derefalk
Asianajotoimisto
Krogerus Oy

Anna Hänninen
Asianajotoimisto
Krogerus Oy

Saara Leino
Asianajotoimisto
Krogerus Oy

Eveliina Raitio
Asianajotoimisto
Krogerus Oy

Hanna Tolonen
Asianajotoimisto
Krogerus Oy

Juho Lakkala
Asianajotoimisto
Krogerus Oy

Jani Hovila
Asianajotoimisto
Alfa Oy

Oskari Jokinen
Asianajotoimisto
Castrén &
Snellman Oy

Hanna Perikangas
Asianajotoimisto
Castrén &
Snellman Oy

Aleksi Kujanpää
Asianajotoimisto
Castrén &
Snellman Oy

Joonas Tervo
Asianajotoimisto
Castrén &
Snellman Oy

Lauri Ylönen
Asianajotoimisto
Castrén &
Snellman Oy

Joachim Wik
Asianajotoimisto
Castrén &
Snellman Oy

Sebastian
Vuoritsalo
Asianajotoimisto
Castrén &
Snellman Oy

Henna-Riikka
Hyyppä
Asianajotoimisto
Castrén &
Snellman Oy

Maiju Mäkinen
Asianajotoimisto
Castrén &
Snellman Oy

Samuli Tarkiainen
Asianajotoimisto
Castrén &
Snellman Oy

Jatta Kalliokoski
Lakiasiaintoimisto
Jurinet Oy

Kristian Krokfors
Lakiasiaintoimisto
Jurinet Oy

Sirkka-Liisa
Rotinen
Columbia
Road Group

Kari Kiesiläinen
Oikeusministeriö

Asianajotoimistot

Asianajotoimisto Alfa Oy:n Specialist
Counseliksi VT Jani Hovila 1.4.2020 lukien.
(kuva)

Mäkitalo Asianajotoimisto Oy:n lakimieheksi
(Associate) OTM Panu Vasama (energia-alan
toimintaympäristön juridiikka) 7.1.2020
lukien. (kuva)

Asianajotoimisto Bird & Bird Oy:n Associateiksi OTM Karoliina Vesa 1.1.2020 lukien,
OTM Mikko Lehti 27.1.2020 lukien sekä
OTM Joanna Puhto ja OTM Aarne Puisto
1.2.2020 lukien.

Asianajotoimisto Surakka Oy:n asianajajaksi
AA, VT Päivi Molari 18.11.2019 lukien. (kuva)

Asianajotoimisto Krogerus Oy:n Senior
Associateksi OTM Ilari Mustonen 1.1.2020
lukien. Associateiksi OTM Riina Toivonen
16.12.2019, OTM Susanna Derefalk 2.1.2020,
OTM Anna Hänninen 2.1.2020, OTM Saara
Leino 20.1.2020, OTM Eveliina Raitio
28.1.2020, OTM Hanna Tolonen 3.2.2020
sekä OTM Juho Lakkala 3.2.2020. (kuvat)
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Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy:n
associate-lakimiehiksi OTM Oskari Jokinen
Corporate Governance- ja Yritysjärjestelytpalveluihin ja LL.M. Hanna Perikangas
Kilpailuoikeus ja julkiset hankinnat -palveluun
1.11.2019 lukien, OTM, KTM Aleksi Kujanpää
Yritysjärjestelyt-palveluun 4.11.2019 lukien,

OTM Joonas Tervo Ympäristö, infrastruktuuri
ja luonnonvarat -palveluun ja OTM Lauri
Ylönen Kiinteistösijoittaminen ja -transaktiot
-palveluun 1.12.2019 lukien, OTM Joachim Wik
Kilpailuoikeus ja julkiset hankinnat -palveluun
19.12.2019 lukien, OTM Sebastian Vuoritsalo
Pääomasijoittaminen- ja Yritysjärjestelytpalveluihin 28.1.2020 lukien, OTM HennaRiikka Hyyppä Corporate Governance -palveluun 3.2.2020 lukien sekä OTM Maiju Mäkinen
Yritysjärjestelyt-palveluun 24.2.2020 lukien.
Yhtiön osakkaaksi kutsuttuna AA Samuli
Tarkiainen 1.2.2020 lukien. (kuvat)

Lakiasiaintoimistot

Lakiasiaintoimisto Jurinet Oy Jatta Kalliokoski ja Kristian Krokfors. (kuvat)

Poiminta nimitysuutisista

Työoikeuden yliopistonlehtorista
apulaisprofessoriksi
Itä-Suomen yliopiston työoikeuden apulaisprofessorina (ma.) 1.2.2020 aloittanut OTT,
yliopistonlehtori Marjo Ylhäinen vastaa työoikeuden opetuksesta oikeustieteiden laitoksella. Hän on työskennellyt työoikeuden yliopistonlehtorina Itä-Suomen yliopistossa
vuodesta 2016 lähtien.
Aiemmalla työurallaan Ylhäinen on työskennellyt tutkijan, yliopistonlehtorin sekä väitöskirjatutkijan tehtävissä Helsingin yliopistossa. Hän on opettanut muun muassa työ- ja
työehtosopimusoikeutta sekä syrjinnän vastaista oikeutta Itä-Suomen ja Helsingin yliopistoissa ja vetää suosittua työoikeuden gra-

duseminaaria sekä ohjaa jatko-opiskelijoita.
Ylhäinen on mukana useassa monitieteisessä tutkimushankkeessa, muun muassa
työikäisenä muistisairauteen sairastuneiden
asemaa tutkivassa kansainvälisessä MCI@
Work -hankkeessa sekä digitalisaation ja työn
tekemisen muuttuvien muotojen, tuotantotapojen sekä työmarkkinoiden muutoksen
vaikutuksia työn tulevaisuuteen tarkastelevassa yhteispohjoismaisessa Future of Work
hankkeessa. Hän on oikeustieteiden laitoksella toimivan Hyvinvointioikeuden instituutin tutkija ja oikeustieteiden laitoksen tohtorikoulutusohjelman johtoryhmän jäsen.

Oikeusaputoimistot

OTM Elisa Panula (kiinteistötransaktiot sekä
kiinteistö- ja rakennusala), OTM Tiia Rokka
(kiinteistötransaktiot sekä kiinteistö- ja
rakennusala), Suomen omaan lakiyksikköön
(Office of General Counsel) Helsingin-toimistolle OTM Konsta Huovinen, Oulun-toimistolle
OTM, VT Anne Hirsiniemi (työoikeus, tietosuoja ja työturvallisuus) sekä Tampereentoimistolle OTM Iiris Lappalainen (yhtiöoikeudellinen neuvonta, yrityskaupat ja
yritysjärjestelyt sekä kaupalliset sopimukset).

Länsi- ja Sisä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiirin Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan
oikeusaputoimiston (Vaasa) julkiseksi oikeusavustajaksi Maria Mickelsson 1.1.2020 lukien.
Kaakkois-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiirin Lappeenrannan oikeusaputoimiston julkiseksi oikeusavustajaksi Iiris Jokinen
1.2.2020 lukien sekä Kymenlaakson oikeusaputoimiston (Kouvola) julkisiksi oikeusavustajiksi Laura Väänänen ja Annika Kuisma
1.3.2020 lukien.

Elinkeinoelämä

PwC:n lakimiehiksi lakipalveluihin Helsingintoimistolle LLM Andrei Donoghue (IT- ja
immateriaalioikeus sekä tietosuoja),

Columbia Road Groupin liiketoimintavastuulliseksi managing partneriksi OTM Sirkka-Liisa
Rotinen. (kuva)

Vakuutusyhtiöt

Sijoituslakiasiat-osaston lakimiehiksi OTM,
LL.M. Elli Sistonen ja OTM, MSc Sanna Rättyä
2.1.2020 lukien.

Valtionhallinto

Kaksivuotiseen alivaltiosihteerin tehtävään
Kari Kiesiläinen 14.3.2020 lukien. (kuva)

Nimityksiä-palstan tekstit ja värikuvat
(valkoisella taustalla) toimitetaan lomakkeella
osoitteessa www.lakimiesliitto.fi tai sähköpostitse juha.mikkonen@lakimiesliitto.fi
viimeistään 11.5.2020. Julkaistuista kuvista
veloitamme käsittelykuluina 40 euroa/kpl.
Numero 3/20 ilmestyy 17.6.2020. Toimitus
pidättää oikeuden tekstin muokkaamiseen
ja lyhentämiseen tarvittaessa.

Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varman
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MAINOS

Kuva: Päivi Tolonen

ajankohtaiset 2•2020

UUSI JUTTUSARJA

Juristeja yhteiskunnan
muutoksen aitiopaikoilla
TYÖROOLISSA:
Uudessa juttusarjassa neuvotteluvinkkejään antavat työmarkkinaja edunvalvontajohtajat Else-Mai Kirvesniemi, Jyrki Hollmén,
Minna Helle, Ilkka Oksala ja Maria Löfgren.

TULOSSA
DE LEGE FERENDA:
Lainsäädäntösihteerien haastattelusarja
VIISI AJATUSTA
-juttusarjassa Nasdaq Helsingin markkinavalvontajohtaja
Susanna Tolppanen
SEURAA, MITÄ ALALLA TAPAHTUU

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

MAINOS
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A. Pääsäännön eteisessä tuomarit tanssivat.
B. Nuorisolla on hyvät hampaat tehdä
hengellistä työtä.
C. Maakirjassa lukee lasten aakkosten tuki.
D. Auskultantti voi kääntää paitansa
asessorille.

ALAVUDEN nimismies Aimo Suvanto toimi
1940-luvulla syyttäjänä kihlakunnantuomari
August Hietaron istumilla Alavuden käräjillä.
Mistä Suvanto löi vetoa kollegansa Kuortaneen
nimismiehen Jouko Klemolan kanssa?

KUN kuolemantuomio toteutettiin hukuttamalla keskiajan lopun Euroopassa, tuomittu
heitettiin veteen sidottuna tai säkkiin sullottuna. Jos hän oli lapsen murhannut nainen,
mitä hänelle voitiin lisäksi tehdä?

A. Hän pihistäisi käräjillä tuomarin kynän.
B. Hän ampuisi käräjillä jousipyssyllä.
C. Hän lausuisi käräjillä runon ranskaksi.
D. Hän ei sanoisi käräjillä sanaakaan.

A. Laittaa säkkiin koira, kukko tai käärme.
B. Polttaa hiukset ja laittaa tuhka säkkiin.
C. Sitoa käsiin rottien häntiä.
D. Antaa mukaan viinileili ja ripaus suolaa.
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1 A. Stenius jätettiin laiturille. Hän olisi ollut luvaton 150. matkustaja. ”Täys on ja portti kiinni”, huusi kapteeni Härkönen. Tuomari Stenius jäi Jormasjoelle ja laiva lähti Kajaaniin. Tiedossa ei ole, miten Stenius pääsi kotiinsa. Steniuksella oli tapana kulkea sisävesilaivalla myös Vaalaan ja siitä eteenpäin
hevoskyydillä. Viimeisinä virkavuosinaan hän käytti myös omaa autoaan. Selim Viktor Stenius oli Kajaanin tuomiokunnan tuomari vuosina 1914–1935.
2 B. Nuorisolla on hyvät hampaat tehdä hengellistä työtä. Vasa (1898–1979) kirjoitti viisauden muistiin luentovihkoonsa ja alleviivasi sen. Vasa ei kertonut,
kuka professori oli kyseessä. Hänen mielestään ruotsinkielisten professoreiden suomenkielisissä esityksissä ”vilisi virkistäviä kielivirheitä”, vaikka usein oli
vaikeaa saada selville, mitä mieltä he tosiasiassa olivat. Toinen professori luki sanasta sanaan suomenkielistä oppikirjaa. Opiskelijoilla oli sama kirja itsellään
luennolla. Kosti Vasa johti keskusrikospoliisia vuosina 1955–1965 ja sitä ennen Rikostutkimuskeskusta vuodesta 1935. Nuorempana hän toimi Rymättylän ja
Hauhon nimismiehenä. 3 D. Hän ei sanoisi käräjillä sanaakaan. Suvanto hävisi mutta niukasti. Ukkotuomari Hietaro (1881–1951) oli johtanut käräjiä omaan
tyyliinsä, jonka mukaan syyttäjältä ja muita läsnäolijoilta riitti vain lyhyt vastaus, usein myönteinen, jolloin pelkkä päännyökäytys riitti vastaukseksi. Uuden
jutun tultua esille Suvanto ojensi sen asiakirjat liitteineen Hietarolle ääneti mutta kohteliaasti ja vastasi kysymyksiin vain nyökkäämällä. Vasta viime tipassa
neljännen istuntopäivän iltapäivällä Hietaro pyysi Suvantoa tarkentamaan jotain yksityiskohtaa, jolloin pelkkä elekieli ei enää riittänyt. Klemola voitti todennäköisesti pullakahvit. 4 A. Laittaa säkkiin koira, kukko tai käärme. Neljäs vaihtoehto oli apina. Ne symboloivat pahuutta ja saastaisuutta. Tuomittu jätettiin
virran vietäväksi tai nostettiin hukuttamisen jälkeen ylös ja haudattiin muualle kuin hautausmaalle. Tätä tapaa käytettiin etenkin niissä kaupungeissa, joiden
lähellä oli joki tai muu vesistö.

A. Stenius jätettiin laiturille.
B. Stenius matkusti pelastusveneessä.
C. Stenius lahjoi isännän jäämään laivasta.
D. Stenius meni laivaan ja antoi itselleen sakot.
TUOMARI Selim Stenius (1865–1946) palasi sunnuntaina Vuokatti-laivalla Sotkamosta Kajaaniin.
Puolileikillään hän sanoi, että matkustajamäärä
ylitti sallitut 149. Jormasjoella kapteeni käski
matkustajat laiturille. Stenius ja kapteeni laskivat
heidät, kun he palasivat laivaan. Määrä oli 149
– ja Stenius oli yhä laiturilla. Mitä tapahtui?

KUN keskusrikospoliisin ensimmäinen
päällikkö, varatuomari Kosti Vasa opiskeli
oikeustieteitä 1920-luvulla, muutamia ruotsinkielisiä professoreita oli määrätty luennoimaan
suomeksi. Minkä neuvon yksi professoreista
antoi opiskelijoille luennon lopuksi?

Lakimiesuutisten tietokilpailussa esitetään yllättäviä
ja mieltä piinaavia tietokilpailukysymyksiä.

Jatkuvaa oppimista
yliopistossa: kenelle ja miten?

D

igitalisaatio, automaatio ja väestöra
kenteen muutos ovat muuttaneet työ
elämän vaatimuksia ja arvonmuodos
tuksen logiikkaa. Siinä, missä aiemmin
vuosikymmenten työkokemus mer
kitsi vankinta asiantuntijuutta, on sittemmin paino
tettu työelämälähtöisen jatkuvan oppimisen tärkeyttä.
Hallitusohjelmaan on kirjattu tavoite jatkuvan oppimi
sen lisäämisestä, ja OKM:n asettama työryhmä pohtii,
miten uudistus toteutetaan. Opetushallituksen pääjoh
tajan Olli-Pekka Heinosen mukaan jatkuva oppiminen
tulisi nähdä yhtä suurena koulutusjärjestelmän uudis
tuksena kuin yleisen oppivelvollisuuden toteutuminen
aikoinaan.
Tavoitteena on tarjota ihmisille koulutusta, jonka
avulla he selviävät työn murroksesta ja voivat suoriutua
työtehtävistään hyvin. Jatkuvaa oppimista ei kuitenkaan
tule nähdä vain välinearvona ja työelämän tarpeiden
tyydyttäjänä, sillä monet ihmiset haluavat lisäkoulu
tuksen avulla kehittää itseään myös muilla kuin suora
naisesti työhön liittyvillä elämänalueilla. Tähänkin on
syytä kannustaa.
Keskeisiä uudistuksessa ratkaistavia kysymyksiä ovat
muun muassa koulutuksen kustannukset, opiskelun ja
työn yhteensovittaminen toimeentulon kannalta sekä
se, että myöhempi kouluttautuminen kertyy jo ennes
tään korkeasti koulutetuille, kun taas matalammin kou
lutetut ja suurimmassa koulutuksen tarpeessa olevat
ihmiset eivät hakeudu koulutukseen.
Juristiprofession osalta aihe herättää kaksi kysy
mystä: mikä on yliopiston rooli jatkuvan oppimisen
kentällä, ja mitä jatkuvan oppimisen uudistus voi tar
jota lakimiehille.
Yliopistojen rahoitusmallissa jatkuvan oppimi
sen osuus kasvaa kahdesta viiteen prosenttiin. Valtion
lupaaman rahoituksen saamiseksi yliopistojen on tuo
tettava sille tavoitteissa asetettu määrä jatkuvan oppi
misen alaan kuuluvia opintoja, joita kaiketi mitataan
opintopisteillä.
Nykyiset vähintään viiden opintopisteen laajuiset
opintomodulit lienevät juristien työelämän koulutus
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tarpeisiin turhan laajoja. Lisäksi valtaosa niistä kes
kittyy perusopintoihin, jotka on jo suoritettu aiemmin
osana omia opintoja. Näille oikeustieteen opintokoko
naisuuksille on kuitenkin kysyntää muiden ammattien
edustajien ja oikeustieteen opiskelijaksi haluavien jou
kossa. Juristikunnassa voisi olla hyödyllistä opiskella
vastaavasti muiden alojen perusopintoja, kuten esimer
kiksi kauppatieteitä, kieliä ja pedagogiikkaa.
Laajempien kouluttautumismahdollisuuksien tar
joamiseksi tutkinto ja täydennyskoulutuksen sekä
avoimen yliopiston välisiä rajaaitoja tulee purkaa. Jous
tavammilla opintomahdollisuuksilla voidaan vastata
sekä yhteiskunnan tarpeisiin että tarjota yksilön kan
nalta hyödyllisintä koulutusta.
Esimerkiksi juristit työskentelevät niin erilaisissa
ammateissa, ettei mitenkään voida kategorisoida sitä,
millainen lisäkoulutus olisi optimaalisinta. Koulutus
tarjonta on suunniteltava oppijoiden tarpeista käsin, ja
rahoitusmallin on tuettava myös lyhyempien koulutus
ten, kuten yksittäisten koulutuspäivien, järjestämistä.
Yliopiston opetushenkilökunnalle on turvattava
riittävät ajankäytölliset resurssit täydennys
koulutuksen suunnitteluun ja toteuttamiseen.
Selvää on, että työelämän tarpeita palvelevaa
laadukasta koulutusta ei voida tuottaa perus
opetuksen sivutuotteena.

Koulutustarjonta
on suunniteltava
oppijoiden
tarpeista käsin.

PÄIVI KORPISAARI

viestintäoikeuden professori,
Helsingin yliopisto
paivi.korpisaari@helsinki.fi
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Pasi Oikkonen, Lakimiesliiton Lapin alueen alueasiamies
Pasi Oikkonen on kuulunut opiskelijajäsenyydestä ja valmistumisesta lähtien tiiviisti
ja aktiivisesti Lakimiesliittoon. Rovaniemen hovioikeudessa hovioikeudenneuvoksena
työskentelvä Oikkonen on toiminut Lakimiesliiton Lapin alueasiamiehenä vuodesta
2013. Tähän kutsumustehtävään ”syttyjä” ovat antaneet Etelä-Karjalan ja Lapin
pitkäaikaiset aiemmat alueasiamiehet sekä järjestöpäällikkö.

Mikä sai sinut
opiskelemaan
oikeustiedettä?
Koin herätyksen oikeudelliseen
maailman vasta varusmiespalveluksen jälkeen loistavan ja innostavan oikeusopin opettajan ansiosta
yo-merkonomin opintoja aloitellessani. Aiemmin en ollut harkinnut
alaa, mutta tuolloin tehty urapäätös ei ole sittemmin
kaduttanut.

Mikä on alueasiamiehen tehtävä?
Alueasiamiehenä pyrin mahdollistamaan
eri alojen ja paikkakuntien lakimiesten kohtaamisia, järjestämään ajankohtaista alueellista koulutusta sekä välittämään viestiä ja tietoa liiton ja
jäsenkunnan välillä. Pitkät etäisyydet tuovat oman
mausteensa ja vaikeuskertoimensa tapahtumien
järjestämiseen. Paikallisen tiedekunnan myötä
aktiiviset opiskelijat piristyttävät tapahtumia. Osallistujien laajasta ikähaitarista (20–80 vuotta)
huolimatta tunnelma on ollut tilaisuuksissa
mukavan välitön – olipa kysymyksessä
luento, jokiristeily taikka
taidenäyttely.

Miten lakimiehen
työ muuttuu
tulevaisuudessa?
Ongelmanratkaisu ja vuorovaikutustaidot ovat tulevaisuudessakin lakimiehen ydinosaamista, vaikka työtantereet
monimutkaistuvat ja puitteet kehittyvät. Sinänsä digitalisaatio on hyvä
renki, mutta huono isäntä. Järjestelmiä
ja lainsäädäntöä kehitettäessä on
pidettävä suunta ja tavoitteet
selkeinä.

Kolme asiaa,
joita tarvitset
päivittäin?

Miten pidät huolta
omasta jaksamisestasi?
Vapaa-aikana olen mukana lapsien
urheiluharrastusten tukitoiminnoissa sekä
varsinkin talvisin kilpailumatkoilla. Kelin testaamisen lisäksi yritän kerryttää omiakin hiihtokilometrejä sekä kesäisin tyhjentää pääkoppaa
iltarasteilla. Varttuneempana aloitettu suunnistaminen vaatii niin täydellistä keskittymistä, että
työasiat huolineen unohtuvat metsässä tyystin. Suunnistuksesta puheen ollen muistutan vielä kaikkia lakimiehiä yöttömän
yön Napapiiri-Jukolasta kesäkuussa!

Tietokone, perinteinen
lakikirja, manuaalinen kalenteri.
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