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Osakeyhtiön kriisirahoitus
10.9. Helsinki
Mihin osakeyhtiölain keinovalikoima taipuu pääomanhankinnassa?

Asiantuntijoina muun muassa:

Seminaarissa saat ratkaisuja osakeyhtiön rahoituksen järjestämiseen ja pääomanhankintakysymyksiin kriisitilanteissa sekä kuulet,
miten voit varautua järjestelyihin liittyviin riskeihin.

•

Seminaarin ohjelmassa muun muassa:

ETUHINNAT VOIMASSA 11.7. SAAKKA:
Lakimiesliiton jäsenet ja julkinen sektori 583 € (norm. 633 €)
Yksityinen sektori 745 € (norm. 845 €)

•
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•
•
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osakeannit ja oman pääoman hankinta
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Pekka Tuunainen, Itäinen & Ojantakanen Asianajotoimisto Oy
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konkurssipesän hoitoon.
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varautua riitoihin?
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Nuoria, identiteettiä
ja työssäjaksamista

K

un organisaatiossa aletaan puhua strategiatyöstä, ihmisten kul
mat kohoilevat usein merkitsevästi. Paljon melua, vähän villoja!
Jostain syystä suunnittelu ei herätä terminä samanlaista anti
patiaa. Pidämme ymmärrettävänä, että tavoitteiden saavuttami
seksi tarvitaan hieman fundeeraamista. Vasta tämän jälkeen suunnitelmat
alkavat konkretisoitua teoiksi.
Lakimiesliiton kuluvan vuoden painopisteitä ovat:
• nuoret ammattilaiset, eli työuran alussa oleville ajankohtaisten kysy
mysten vahva esiin nostaminen
• ammattiidentiteettimme tukeminen ja
• työssäjaksaminen.
Hallituksen valitsemat painotukset ovat saaneet vahvaa vastakaikua. Tämä
ei ole yllättävää, sillä ne kumpuavat suoraan jäsenistöltä tulleesta palautteesta.
Juuri näistä asioista puhuminen koetaan tärkeäksi ja alan tulevaisuuden kan
nalta merkitykselliseksi.
Teemat näkyvät myös liiton viestinnässä – ja Lakimiesuutisten sivuilla.
Tässäkin numerossa haluamme nostaa esille nuoria ammattilaisia ja heille
tärkeitä teemoja – opiskelijoita unohtamatta. Esimerkiksi vastavalmistunei
den tuoreet työllistymisongelmat ovat esillä uutispalstallemme. Uudistunut
Oikkaripalsta aloittaa puolestaan lehden sivulta 39.
Identiteettimme ponnistaa ammattinimikkeestä. Lakimiesliitossa on käyn
nissä hanke, jonka tavoitteena on luoda ohjeisto lakimies ja juristitermien
käyttämisestä (s. 20–21). Nimikkeitä ei ole suojattu lainsäädännössä, ja liitto
on kiinnittänyt huomiota niiden ajoittaiseen harhaanjohtavaan käyttöön.
Työhyvinvointiin liittyviä kysymyksiä ei voi välttää koronakeväänä. Kukaan
ei olisi voinut kolme kuukautta sitten aavistaa, millaisen digi ja etätyöloikan
otamme. Se on vaatinut myös venymistä (s. 14). Jäsenkyselymme mukaan epi
demia muutti liki kaikkien juristien työtä. Toisaalta valtaosa vastaajista koki
etätyön lopulta sopivan tehtäviinsä.
Tätä kirjoittaessa Suomi on avautumassa koronarajoitteista. Onnistuneen
kin etäilyn jälkeen jokainen meistä kaipaa sosiaalisia kohtaamisia – ihan jo
hyvinvoinnin vuoksi.
Aurinkoista kesää!
Janne Laukkanen
päätoimittaja
janne.laukkanen@lakimiesliitto.fi
@LaukkanenJanne
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MAINOS

ajankohtaiset 3•2020

Uusi juttusarja:
JURISTIT
AITIOPAIKOILLA

Haastattelussa koronakriisiä keskeiseltä paikalta seuranneet juristit:
oikeuskansleri Tuomas Pöysti; Finanssialan toimitusjohtaja
Piia-Noora Kauppi; diagnostiikkajohtaja HUS diagnostiikkakeskus,
terveysoikeuden professori Lasse Lehtonen; OP:n pääjohtaja
Timo Ritakallio ja oikeusministeriön kansliapäällikkö Pekka Timonen.

Juristikirje toivottaa
aurinkoista kesää
lukijoilleen!

Tilaa Juristikirje: pro.almatalent.fi

MAINOS

Kuva: Nina Kaverinen

Neuvotteluvoittoja
poikkeusaikanakin

Förhandlingssegrar
i undantagstider

J

N

uhannuksen lähestyessä on hyvä aika tarkastella viime
är midsommaren nu nalkas är det dags att betrakta
syksynä alkaneen neuvottelukierroksen tuloksia. Mitä
resultaten från den förhandlingsrunda som inledsaavutettiin?
des förra hösten. Vad uppnåddes?
Yksityisellä puolella vääntö oli tavallista sotkuisempi,
Avtalsförhandlingarna inom den privata sektorn,
suurimman kiistan kohdistuessa kiky-tunteihin. Käytännössä
som i stor utsträckning präglades av de så kallade kiky-timkaikilla sopimusaloilla näistä luovuttiin, mutta niitä myös
marna (konkurrenskraftstimmarna), var särskilt utmanande.
osin kompensoitiin työnantajan suuntaan. Sama jatkui sitTrots att dessa timmar skrinlades inom snart sagt alla brantemmin saavutetuissa julkisen puolen sopimuksissa. Tavoitscher kompenserades de, åtminstone delvis, till arbetsgivarteemme palkattoman työn poistamisesta siis
nas fördel. Samma mönster upprepades senare
toteutui.
i den offentliga sektorns avtal. Vi lyckades ändå
Yleiseksi linjaksi muodostui viestinalojen
i vår målsättning att avföra det kompensationsviitoittamana 3,3 prosentin palkankorotukset
fria arbetet.
25 kuukauden aikana. Sopimusten pituudet ja
Som allmän linje fungerade kommunikakorotusprosentit vaihtelevat aloittain, kuitentionsbranschens lönelyft på 3,3 procent under
kin siten, että käytännössä kaikki sopimuk25 månader. Trots att löneökningen och avtalsset ovat samansuuruisia ja vertailukelpoisia.
längden varierar något från bransch till branNäin ollen tavoitteemme ostovoiman turvaasch, är avtalen i huvudsak likvärdiga och jämvista korotuksista toteutuivat myös lakimiesförbara. Målsättningen att säkra en löneökning
ten osalta.
som tryggar köpkraften realiserades även inom
Muita tärkeimpiä neuvotteluasioita kierjuristsektorn.
roksella olivat työasioissa tapahtuvan matkusAndra viktiga punkter i förhandlingsruntamisen korvaaminen sekä paikkariippumadan var skrivelserna om arbetsrelaterad reseJORE TILANDER
tonta työntekoa koskevat kirjaukset. Työajaksi
ersättning och platsoberoende arbete. All den
toiminnanjohtaja
tulee lukea työhön käytetty aika riippumatta
tid som avsätts för arbete bör betraktas som
verksamhetsledare
siitä, missä työ fyysisesti tehdään. Näihin
arbetstid oavsett var arbetet utförs. I dessa fråjore.tilander@lakimiesliitto.fi
liittyen saatiin tehtyä merkittäviä avauksia,
gor hittade vi många öppningar, men mycket
mutta paljon jäi vielä tuleville neuvottelukierroksille tehtävää.
återstår ännu för kommande avtalsrundor.
Julkisen sektorin neuvotteluista tiedettiin jo ennakkoon
Den offentliga sektorns förhandlingar förutsågs bli svåra.
tulevan erittäin vaikeat. Koronaepidemian vielä heikentäessä
På grund av det radikalt försämrade ekonomiska läget till
taloudellista tilannetta radikaalisti neuvottelujen pitkittämiföljd av coronaepidemin fanns inget att vinna på utdragna
sellä ei ollut mitään voitettavissa – päinvastoin. Kaikki katastroförhandlingar – tvärtom. Katastrofens alla element var närvafin ainekset olivat ilmassa. Huhtikuun alussa saavutettiin kuirande. I början av april nåddes en förhandlingslösning inom
tenkin valtiosektorille neuvotteluratkaisu ja toukokuun lopussa
den statliga sektorn och i slutet av maj enades parterna inom
puristettiin vihdoin kasaan kunta-alan sopimus. Molemmat
den kommunala sektorn. Löneökningen inom vardera sekovat korotuksiltaan yleiseksi muodostuneen linjan mukaisia.
torn följer den allmänna linjen.
Poikkeuksellisen haastavan neuvottelukierroksen opetus
Lärdomen från den osedvanligt utmanande förhandlingson, että oikeus ja kohtuus on saavutettavissa, mutta vain sinrundan är att rättvisa och skälighet kan uppnås genom entnikkäästi #neuvotellen ja #sopien.
rägna #förhandlingar och #ömsesidigaÖverenskommelser .
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LYHYESTI

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

Epidemia hankaloittaa
vastavalmistuneiden työllistymistä

V

13

TYÖTTÖMYYS PRO SENTTI
Vuoden sisällä
valmistuneiden
oikeustieteen maisterien työttömyysaste
huhtikuussa.

8

uoden sisällä valmistu
neiden oikeustieteen mais
terien työttömyysaste nousi
TEM:n tilastojen mukaan
helmikuun reilusta kuudesta prosen
tista huhtikuun kolmeentoista pro
senttiin. Myös Lakimiesliiton keväällä
tekemän jäsenkyselyn perusteella
koronaepidemian aiheuttama epävar
muus iski etenkin nuoriin juristeihin.
Lakimiesliitto teki kesäkuun alussa
aloitteen sitä, että tuomioistuinruuh
kien purkamiseksi tuomioistuinhar
joittelua suorittavien määrää nostet
taisiin seuraavaksi kahdeksi vuodeksi
nykyisestä 140:stä 200:aan.
– Tämä helpottaisi työllistymistä
ja olisi yhteiskunnallekin järkevä
investointi, Lakimiesliiton toiminnan
johtaja Jore Tilander toteaa.
Jäsenistön huolet ovat näkyneet
myös liitossa.
– On ollut tärkeää, että olemme
voineet liittona tukea tässä vaikeassa
tilanteessa kaiken ikäisiä jäseniämme
neuvonta ja urapalveluillamme,
Tilander jatkaa.
– Tämän lisäksi tarvitaan yhteis
kunnallisia toimia. Auskultointia

LAKIMIESUUTISET 3/2020

koskeva aloitteemme on kustannuk
siltaan pieni, mutta nuorten juristien
kannalta merkittävä. Etenkin tilan
teessa, jossa auskultointipaikkoja
tulisi lisätä ihan pysyvästikin. Aus
kultoinnin hyödyt ovat myös pitkä
aikaisia, eivätkä rajoitu vain tuomio
istuinharjoittelun suorittamiseen.
Lakimiesliitto ehdotti kesäkuun
alussa myös julkisen oikeusavun laa
jentamista niin kutsuttuihin mikro
yrityksiin eli alle kymmenen henkilöä
työllistäville toimijoille. Tämä tukisi
yritystoimintaa ja työllistymistä.
Nuoret Lakimiehet ry:stä vahviste
taan nuorten työllistymiseen liittyvät
ongelmat.
– Tilanne työmarkkinoilla on näh
däkseni selvästi tavanomaista haas
tavampi. Avoimia paikkoja on tarjolla
vähemmän, ja nuoria juristeja on krii
sin aikana jouduttu myös lomautta
maan, kertoo yhdistyksen hallituksen
jäsen Tarik Ahsanullah.
– Myös asianajajatutkinnon kir
jallisen kokeen peruminen keväältä
aiheutti monille haasteita, sillä tut
kinnon suorittamisen kautta saatava
oikeudenkäyntilupa on keskeisesti

työllistymistä edesauttava tekijä.
Tutkinnon kirjallista koetta ei koro
nan yllättäessä voitu järjestää lyhyellä
varoitusajalla ilman, että yhdenvertai
suus olisi vaarantunut, Asianajajalii
tosta kerrotaan. Kirjallinen koe järjes
tetään kuitenkin verkossa syyskuussa
koronatilanteesta riippumatta. Tutkin
non eettinen ja oikeuskäyntiosa jär
jestettiin keväällä etäopintoina.
Nuoret Lakimiehet ry toivoo Laki
miesliiton tavoin, että oikeushallinnon
sumaa voitaisiin purkaa tuomioistuin
harjoittelupaikkoja lisäämällä.
Lakimiesliiton jäsenkysely kertoi
työllistymisongelmien lisäksi siitä,
että korona muutti käytännössä kaik
kien juristien työtapoja. Yleisimmin
tämä tarkoitti etätyön lisääntymistä
ja joustoa työajoissa.
Vastaajat kokivat työnsä sopivan
pääosin hyvin etäyhteyksien kautta
tehtäväksi. Erityisen hyvin etätyöt
sujuivat isoissa asianajotoimistoissa
ja teollisuusyrityksissä. Etäyhteyksien
hyödyntämisessä on eniten haasteita
pienissä asianajotoimistoissa, minis
teriöissä ja tuomioistuimissa, etenkin
kriisin alkuvaiheessa.

www.lakimiesliitto.fi
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Liitto palvelee

HANKETTA

Lakimiesliitto
palvelee läpi kesän
Koronaepidemiasta huolimatta Lakimiesliiton
toimisto palvelee täysin normaalisti puhelimitse ja
sähköisissä kanavissa.
Poikkeuksena puhelinpalveluun on heinäkuu,
jolloin puhelinvaihteemme on kiinni 6.–26.7. Tuona
aikanakin työ- ja virkasuhdeneuvonta palvelee
kuitenkin päivystyksen kautta. Parhaiten tavoitat
päivystävän lakimiehemme sähköpostitse:
• neuvonta.yksityinen@lakimiesliitto.fi
(yksityisen sektorin kysymykset) tai
• neuvonta.julkinen@lakimiesliitto.fi
(julkisen sektorin kysymykset)
Päivystävien lakimiesten puhelinnumerot löydät verkkosivuiltamme: lakimiesliitto.fi/yhteystiedot.
Urapalvelut on kesätauolla 29.6.–2.8.2020. Palvelussa
voi olla ruuhkaa elokuun ensimmäisillä viikoilla. Tauon
aikana jäsenten käytössä ovat itsenäisesti tehtävä työnhaun verkkovalmennus sekä jäsenportaalin videotallenteet työhakemuksen ja CV:n laadinnasta sekä
LinkedIn-profiilista.

Oikeusministeriö
on myöntänyt
avustuksia
rikollisuutta
ehkäisevää työtä
tekeville yhteisöille
väkivalta- ja seksuaalirikollisten
kuntouttamiseen
ja seksuaalirikosten torjuntaan.
Ministeriö myönsi
ensimmäisessä
vaiheessa avustusta kahdeksalle hankkeelle.
Hallitusohjelmakirjauksen mukaisesti
avustukset tulee
kohdentaa rikoksia
ennaltaehkäisevien
palvelujen ja palveluihin ohjautumisen kehittämiseen.
Tavoitteena on
erityisesti uusintarikollisuuden
ehkäiseminen.

KOKOUSKUTSU
Koronaviruspandemian vuoksi
siirretty Lakimiesten työttömyyskassan
varsinainen kokous pidetään keskiviikkona 19.8.2020 klo 16.30 Ylähuonekokoustilassa, osoitteessa Uudenmaankatu 4 – 6 B, 3. krs. Helsinki.
Kokouksessa käsitellään työttömyyskassan sääntöjen 11 §:ssä ja työttömyyskassalain 8 §:ssä mainitut asiat.
Poikkeusolojen ja -tilanteen johdosta
mahdollisesti tehtävistä muutoksista
ilmoitetaan työttömyyskassan kotisivuilla.
Tervetuloa!
Lakimiesten työttömyyskassan hallitus

Sanottua

”Ihmisoikeuskysymykset eivät ole eivätkä saisi olla vain kriisiajan teemoja, vaan niiden eteen on tehtävä pitkäjänteistä työtä jatkuvasti. Tällaista pitkäjänteistä työtä tehdään parhaillaan muun muassa vammaisten henkilöiden
oikeuksien neuvottelukunnassa STM:ssä, kun työstämme YK:n vammaissopimuksen kansallista toimintaohjelmaa
kuluvalle hallituskaudelle.”
Merja Heikkonen, Vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunta VANEn pääsihteeri kolumnissaan 20.5.2020, stm.fi

Lisää luettavaa Lakimiesuutiset.fissä
Lakimiesuutisten sisällöt
löytyvät myös verkkolehdestä.
Verkossa julkaistaan lisäksi
paperilehteä täydentäviä juttuja,
ajankohtaisia uutisjuttuja sekä
kolumneja. Verkossa ovat myös

Matti Norrin ja Poliisipäällikön
aiemmin julkaistut kolumnit.
Tutustu
verkkosisältöihin:
lakimiesuutiset.fi
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Numerokulmalla
Faktaa numeroiksi tiivistettynä

2

6 000

1 500

VUOTTA

RIKOSJUTTUA

SIVIILIOIKEUDENKÄYNTIÄ

Korona ruuhkauttanut erityisesti
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VUOSIKERTOMUS:

Liitto näkyi
ja vaikutti –
jäsenmäärä kasvoi

Lakimiesliitto Helsinki Priden
yhteistyökumppaniksi

L

akimiesliitto on ilmoittautunut
Helsinki Pride 2020 -tapahtuman
yhteistyökumppaniksi. Osallistumisellaan liitto haluaa osoittaa tukensa
ihmisoikeuksille ja myös juristikunnan
moninaisuudelle sekä muistuttaa sloganinsa mukaisesti, että oikeus kuuluu kaikille. Lakimieskunta on muutoin-
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kin hyvin edustettuna Pridessa, sillä yksi
tapahtuman pääyhteistyökumppaneista
on Borenius Asianajotoimisto.
Vuoden 2020 Helsinki Pride -viikko
järjestetään 7.9.–13.9.2020, ja tapahtuma
huipentuu koronaepidemian salliessa
lauantaina 12.9. järjestettävään kulkueeseen ja puistojuhlaan.

Lakimiesliiton valtuuskunnan
kokous siirtyi koronaepidemian
vuoksi, ja toukokuun sijaan kokous
järjestetään syyskuussa. Valtuuskunnalle tuolloin esiteltävä hallituksen
vuosikertomus tilinpäätöksineen on
kuitenkin jo julkaistu liiton verkkosivujen jäsenportaalissa.
– Vuoteen 2019 mahtui paljon.
Panostimme niin edunvalvontaan,
liiton 75-vuotisen taipaleen juhlintaan,
uusien jäsenpalvelujen ja -etujen rakentamiseen kuin näkyvyyteen yhteiskunnallisessa keskustelussa, muun muassa
vaalikampanjan aikana, kertoo hallituksen puheenjohtaja Antero Rytkölä.
– Jokainen Lakimiesliiton jäsen
on rakentamassa oikeudenmukaista
Suomea, ja on hienoa, että vuonna 2019
joukkomme kasvoi. Vuodenvaihteessa
jäseniä oli 16 045. Tästä oli erittäin hyvä
jatkaa uudelle vuosikymmenelle.
Myös liiton talous on tasapainossa.
Suunnitelmallisesti koottu sijoitusomaisuus kestää myös koronan aiheuttamat arvonalennukset ja toimintaa
voidaan kehittää pitkäjänteisesti.
Lisätietoa: lakimiesliitto.fi > jäsenportaali

www.lakimiesliitto.fi

T

urun yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta on kehittänyt Lakitutka-sovelluksen, jonka avulla julkiset lakiasiakirjat löytyvät yhdestä paikasta.
Tutkijoiden, opiskelijoiden ja it-suunnittelijoiden työryhmässä kehitetty Lakitutka pyrkii kokoamaan hallituksen esitysten ohella myös muut julkiset lainvalmisteluaineistot
yhteen sovellukseen. Sovelluksella helpotetaan pääsyä tietoon
siitä, mitkä tahot valmistelevat, kannattavat ja vastustavat lakihankkeita.
– Lainvalmistelun eri vaiheissa kuullaan monia eri sidosryhmiä ja tuotetaan valtava määrä asiakirjoja. Näiden asiakirjojen on oltava julkisia ja kaikkien ulottuvilla, sillä vallankäytön läpinäkyvyys on toimivan demokratian edellytys. Tällä
hetkellä lainvalmisteluasiakirjojen vaikea saatavuus kuitenkin
rajoittaa tämän läpinäkyvyyden toteutumista, kertoo sovelluksen kehittämishankkeessa mukana oleva oikeussosiologian
professori Anne Alvesalo-Kuusi.
– Lakitutka-hankkeen pyrkimyksenä on lisätä kiinnostusta
lakien todellisiin syntytapoihin ja palvella niin tutkijoiden tarpeita kuin kansalaisiakin. Tarkoituksena on myös tuoda ilmi
lainsäädäntöprosessissa tapahtuvaa vallankäyttöä sekä pitkällä aikavälillä estää epäasiallista vaikuttamista yhteiskunnassa, sanoo Alvesalo-Kuusi.
Sovellus on toistaiseksi beta-vaiheessa, ja siitä puuttuu
joitakin asiakirjoja, koska niitä ei ole saatavilla sähköisenä.
Sovelluksen asiakirjakattavuutta on tarkoitus kehittää muun
muassa digitoimalla aineistoja.
Kaikille avoin verkkosovellus löytyy osoitteesta lakitutka.fi

Esittelemme Suomen
Lakimiesliiton jäsenetuja
etu kerrallaan.

Jäsenetu

Lakitutka-sovellus tuo julkiset
asiakirjat samaan paikkaan

Lakimiesliiton webinaarit
Mikä etu?

Lakimiesliitto on lisännyt kuluvan kevään aikana
tuntuvasti etänä toteutettavia webinaari-koulutuksiaan.
Etäkoulutuksia varten oleva välineistö on ollut liitolla
kunnossa jo ennen korona-aikaa, ja koulutuksia on myös
toteutettu, mutta toki kulunut kevät nosti webinaarien
kysynnän uudelle tasolle. Esimerkiksi toukokuussa toteutettu hyviä etätyökäytäntöjä käsitellyt webinaari keräsi
yli 200 kiinnostunutta linjoille!

Miten saan sen käyttööni?

Lakimiesliiton itse tarjoamat koulutukset ovat
pääsääntöisesti maksuttomia! Jo pelkästään parilla
koulutuksella vuodessa tulet kuitanneeksi koko vuoden
jäsenmaksun.
Webinaarien parhaita puolia on, että niihin voi osallistua
helposti ympäri maata – tai maailmaa.
Koulutuksiin ilmoittautuessasi tarvitset jäsennumerosi.
Jos olet unohtanut numeron, saat sen tietoosi
jäsenkortistasi tai osoitteesta tuki@lakimiesliitto.fi.
Webinaarit tallennetaan pääsääntöisesti myös jälkikäteen
katseltaviksi. Webinaaritallenteet löydät Lakimiesliiton
jäsenportaalista.

Mistä saan lisätietoja?

Tutustu koulutus- ja tapahtumatarjontaan kotisivujemme
Tapahtumakalenterista, www.lakimiesliitto.fi/tapahtumat. Etäyhteyksin toteutetut koulutukset on merkitty
kalenteriin selkeästi.

Tutustu Lakimiesliiton kaikkiin jäsenetuihin
osoitteessa lakimiesliitto.fi/jasenedut
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Teksti: Juha Mikkonen Kuva: Lakimiesliiton arkisto

Lehti monipuolistui
ja kansainvälistyi

Hän

Teksti: Janne Laukkanen Kuva: Laura Kotila/valtioneuvoston kanslia

Ville Skinnari:
On tärkeää uskaltaa investoida

K

ehitysyhteistyö- ja ulko
maankauppaministeri Ville
Skinnarilta löytyy juridiikan
ja kauppatieteen kansain
väliset tutkinnot. Ennen heittäytymistä
politiikkaan hän toimi muun muassa
kansainvälisissä lakiasiaintehtävissä,
yrityskehitysjohtajana Koillismaalla,
yrittäjänä lahtelaisessa laki ja konsult
tialan yrityksessä ja special counselina
asianajotoimisto Lexiassa.
Uralle mahtuu opintoja ja töitä Alan
komaissa, Britanniassa ja Hollannissa –
sekä jääkiekkoa aina SMliigatasolla.
Kansanedustajana Skinnari on
toiminut vuodesta 2015 ja ministerinä
keväästä 2019.
Nyt ministerin työpöydällä näkyvät
niin koronaepidemian humanitaariset
kuin kaupalliset seuraukset.
– Pandemia on jo nyt vaikeuttanut
hätäavun toimittamista. Logistiikka
ketjujen häiriintyminen on vaikeutta
nut elintarvikkeiden ja muiden välttä
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mättömien hyödykkeiden saatavuutta.
Matkustusrajoitukset ovat haitanneet
avustustyöntekijöiden työtä, Skinnari
summaa.
Maailmankauppa on kuitenkin pyö
rinyt pandemiasta huolimatta suhteelli
sen hyvin. Pilviä on kuitenkin taivaalla.
– Suomen kannalta tärkeintä on nyt
keskittyä siihen, että vienti on iskussa krii
sin jälkeen. Peli tulee olemaan kovaa, ja
protektionismin piirteitä on jo näkyvissä.
Skinnarin mukaan erityisen tärkeää
on uskaltaa investoida.
– Luontevia ovat panostukset yhteis
kunnan perusrakenteiseen. Ne tukevat
taloutta lisäämällä kysyntää lyhyellä
aikavälillä ja vahvistavat talouden tuot
tavuutta pitkällä aikavälillä.

Protektionismin
piirteitä on jo
näkyvissä.

Vuonna 1973 Lakimiesuutiset sai
uusia lukijoita, kun oikeustieteen opis
kelijat otettiin mukaan Lakimiesliiton
jäsenkuntaan.
Lakimiesuutisten päätoimittajaksi
astui uusi toiminnanjohtaja Tapio Elvilä.
Toimitussihteerinä toiminut tiedotus
päällikkö Liisa Grönroos toi palstoille
henkilöhaastattelut laadukkaine valo
kuvineen. Lehteen ilmaantui myös
tilastografiikkaa.
Lakimiesuutiset sai valokuvakannen,
jota hallitsivat politiikan isot pojat: Urho
Kekkonen, Kalevi Sorsa, Veikko Helle,
Paavo Nikula.
Vuonna 1979 asetettu toimitusneu
vosto alkoi ideoida lehden sisältöä yhä
suunnitelmallisemmin. Sen ensimmäi
seksi puheenjohtajaksi valittiin Ukko
Kivi-Koskinen.
Vuonna 1981 lehden päätoimittajuus
ja liiton toiminnanjohtajuus eriytettiin,
ja päätoimittajaksi nousi Grönroos.
Seuraavana vuonna hänen assistentiksi
palkattiin Juha Mikkonen, joka alkoi
myös heti taittaa lehteä sekä hoitaa
toimitussihteerin tehtäviä.
Juttuanti monipuolistui ja lehti myös
kansainvälistyi. Jutuissa kerrottiin muun
muassa ulkomailla saaduista työ tai
opiskelukokemuksista. Suomen EU:hun
liittyminen luonnollisesti vaikutti tähän.
Lehteä toimitettiin vähäisemmin
resurssein kuin moni ehkä arvasi. Toimi
tussihteerillä olikin usein työ ja tuska lei
poa hieman puutteellisista aineksista kel
po lehti. Pekka Hannulan älykkäät piir
rokset olivat lehden ilmeelle yksi pelastus.
Lehden arvostus
kasvoi ja kaupalliset
ilmoitukset lisääntyi
vät koko ajan.
Juttusarjassa
esitellään kuusi
Lakimiesuutisten
käännekohtaa.
Lähteinä ovat
liiton historia
teokset sekä
Lakimiesuutiset.

www.lakimiesliitto.fi

SUOMALAISET
OVAT LAINKUULIAISIA

6
HAKIJAA
Tietosuoja
valtuutetun virkaa
haki määräaikaan
mennessä kuusi
henkilöä. Virka
täytetään marras
kuun 2020 alusta
alkaen viiden
vuoden määrä
ajaksi. Tieto
suojavaltuutetun
toimisto valvoo
henkilötietojen
käsittelyn
lainmukaisuutta
ja ihmisten tieto
suojaoikeuksien
toteutumista.

Dottir Asianajotoimistolle
designpalkinto
Dottir Asianajotoimisto Oy on saanut 15 000 euron
Fennia Prize Grand Prix’n strategista muotoilua ja lakiasioiden tuntemusta yhdistävästä Legal Design -palvelukonseptistaan.
Dottirin Legal Design on muotoilun menetelmiä –
muun muassa monialaisuutta ja asiakaslähtöisyyttä –
hyödyntävä lähestymistapa, jota käytetään juridisten
haasteiden ratkaisemisessa. Tuloksena saadaan asiakasystävällistä ja ymmärrettävää juridiikkaa.
– Myös lakialaa voidaan kehittää ihmislähtöisestä
näkökulmasta. Legal Designin ajatuksena on osallistaa
asiakkaita mukaan kehitystyöhön sekä ratkaista juridiikan haasteita monialaisissa tiimeissä. Juridiikka ei ole
muotoilun ulkopuolella – myös juridiikkaa voidaan muotoilla asiakasystävällisemmäksi ja käytettävämmäksi,
sanoo Dottirin osakas Antti Innanen.
– Tämän ajatuksen kanssa emme ole yksin, vaan Suomessa on upea joukko uudenlaisesta juridiikasta kiinnostuneita asiantuntijoita. Palkinto on mielestämme tunnustus myös koko tälle yhteisölle, Innanen jatkaa.
Fennia Prize on yksi Suomen merkittävimmistä muotoilukilpailuista. Kilpailussa palkitaan yrityksiä ja organisaatioita, jotka käyttävät muotoilua strategisesti liiketoiminnassaan. Fennia Prize 20 on osa uutta Design Forum
Finland Awards -palkintokokonaisuutta, johon kuuluvat
myös muut Design Forum Finlandin jakamat palkinnot,
Kaj Franck -muotoilupalkinto ja Vuoden nuori muotoilija. Design Forum Finland Awards -näyttely avautuu Näyttelykeskus WeeGeessä Espoossa 19.8.2020 ja on avoinna
6.9.2020 asti.

Elinkeinoelämän Valtuuskunta EVAn
Arvo- ja asennetutkimuksessa tutkittiin
tänä keväänä suomalaisten suhtautumista
sääntelyyn ja asenteita lainkuuliaisuuteen.
Turkimus tehtiin 26.3.–3.4. hallituksen
päättämien rajoitustoimien ollessa tiukimmillaan.
Tutkimustulosten mukaan 21 prosenttia
suomalaisista on sitä mieltä, että valtio säätelee liikaa yksityisen ihmisen elämää, ja 63
prosenttia torjuu väitteen. Suhtautuminen
on muuttunut merkittävästi kahden vuoden
takaisen tutkimuksen tuloksiin verrattuna.
Uusien tulosten mukaan suomalaisten
lainkuuliaisuus on vahvaa. Vain kahdeksan
prosenttia suomalaisista on sitä mieltä,
että lakia ei tarvitse noudattaa, jos sen
kokee vääräksi tai vanhentuneeksi.
81 prosenttia torjuu väitteen.
43 prosenttia suomalaisista katsoo,
että lainkuuliaisuus on heikentynyt
merkittävästi maassamme. Vuonna 1998
näin ajatteli 71 prosenttia.

XXII
Tuomaripäivä
Helsingissä 9.10.2020

Järjestyksessään 22. Tuomaripäivä järjestetään
perjantaina 9.10.2020 Finlandia-talossa
Helsingissä. Tuomaripäivän teema on tänä
vuonna Tuomioistuimien riippumattomuus ja
uskottavuus. Tapahtuman osallistumismaksu
on 120 euroa. Ilmoittautuminen tapahtumaan
päättyy 11.9.2020.
Lisätietoja: https://www.tuomariliitto.fi/
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PINNALLA

Korona toi
etäoikeudenkäynnit
ja muuttuneen
työnjaon
Koronatilanne on koetellut oikeudenhoitoa kevään
2020 ajan. Etäyhteydet sujuvat nykyisin rutiinilla,
ja välilaskutukselle on näytetty peukkua, kun
oikeudenkäyntejä siirtyy.
Teksti KATJA ALAJA | Kuvitus ANNA-KAISA JORMANAINEN

T

uomioistuinvirasto julkaisi
oppaan etäoikeudenkäynneistä
huhtikuussa. Virasto halusi
paitsi jakaa tuomioistuimille tietoa myös madaltaa kynnystä etäyhteyksien käyttöön koronakriisin aikana. Kriisi
on tuonut oikeudenkäyntien peruuttamisia ja
siirtämisiä.
Helsingin käräjäoikeuden käräjätuomari,
määräaikaisena hallintojohtajana työskentelevä Petra Spring kuvaa muutosta etäyhteyksien käytössä valtavaksi.
– Opas kertoo, miten ja millä välineillä istuntoja voi järjestää etänä. Tämä hälventää pelkoja,
että jokin menisi väärin. Monet tuomarit ovat
rohkaistuneet kokeilemaan ja käyttämään etäyhteyksiä, ja onnistumisia on tullut, Spring kertoo.
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Samantyyppisiä kokemuksia on käräjätuomari Paula Virrankoskella Varsinais-Suomen
käräjäoikeudesta. Virrankoski vaikuttaa myös
Lakimiesliiton hallituksessa.
– Etäyhteyksien käyttöön tottui nopeasti, ja
käyttö on tuntunut yllättävän kätevältä. Haastavaa on, jos riita-asian toinen osapuoli on etänä ja
toinen istuntosalissa, kun haluaa olla tasapuolinen. Asiapohjaisen riita-asian valmistelussa
ääniyhteys on riittävä, Virrankoski kertoo.
”Sekatuomariksi” itseään nimittävä Virrankoski on hoitanut monia riita-asioihin liittyviä
valmisteluistuntoja etäyhteyksien avulla. Laajat
pääkäsittelyt on peruutettu ja siirretty syksyyn
erilaisten syiden takia – esimerkiksi oikeudenkäynnin osapuolia on ollut ulkomailla, eikä katselmuksia ole voitu toteuttaa.
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Tuomari ei voi keskittyä tekniikkaan

Etäyhteyksien käyttö on tuonut paljon ennakkosuunnittelua ja pidentänyt valmisteluistuntoja ja pääkäsittelyjä. Varautumisesta kerrotaan kattavasti Tuomioistuinviraston oppaassa.
– Käräjäsihteereillä kuluu aikaa, kun he ottavat yhteyttä etänä osallistuviin ja testaavat ääni- tai
videoyhteydet etukäteen. Itse istunnossa tuomarin
puheenjohtaminen vaatii uusien toimintatapojen
omaksumista puheenvuorojen jakamiseen, ja taukoja
täytyy pitää enemmän, koska etänä työskentely vie
paljon energiaa, sanoo erityisasiantuntija Kaisa Puro
Tuomioistuinvirastosta. Hän uskoo, että ajan saatossa
asiat alkavat mennä rutiinilla ja nopeammin.
Spring on samoilla linjoilla.
– Etäyhteyksien käyttö vaatii aina tavallista enemmän henkilöresursseja istuntoihin, sillä tuomarin on
voitava keskittyä oikeudenkäyntiin tekniikan sijaan,
Spring kokee.
Puron kollega ja oppaan hänen kanssaan laatinut
erityisasiantuntija Inka Grönqvist Tuomioistuinvirastosta lisää, että käräjäsihteerillä voi pitää kiirettä kesken
16
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istunnonkin, jos yhteys esityöstä huolimatta katkeaa.
– Kannattaa sopia etukäteen, miten tässä tilanteessa
toimitaan, jos yhteys ei palaudu.

Tuomioistuinten uusi, koronasuojattu arki

Virrankoskella on kokemusta katkeavista yhteyksistä.
– Esimerkiksi kerran avustajan etäyhteys pimeni, ja
hänen piti tulla paikalle istuntosaliin. Asia saatiin vietyä hyvin päätökseen.
Myös kaikki muu työ osapuolten terveyden suojelemiseksi koronavirukselta teettää lisätöitä. Käsidesit,
pleksilasit asiakaspalvelupisteillä, turvavälit ja tarkoin
harkitut kulkureitit kuuluvat tuomioistuinten uuteen
arkeen.
Länsi-Uudenmaan käräjäoikeudessa yhdessä pääkäsittelyssä on käytetty samaan aikaan neljää eri istuntosalia ja sisäisiä videoyhteyksiä.
Grönqvistin mukaan nyt korona-aikanakin valtaosa
tuomareista on johtanut valmisteluistuntoa tai pääkäsittelyä istuntosalista.
– Pääkäsittelyissä vaadittavan todistelun vastaanotto ja äänittäminen on niissä helpointa.

Etäyhteyksien käyttöön
tottui nopeasti, ja käyttö
on tuntunut yllättävän
kätevältä.

25
PERUUTUKSIA

Käräjäoikeudet ovat
peruuttaneet reilut
25 prosenttia vireillä
olevista rikosasioiden
käsittelyistä korona
kriisin takia.

Käsittelyjä on keskeytetty paljon

Vaikka etäyhteydet ovat tuoneet paljon apua käräjäoi
keuksille, käsittelyjä on myös jouduttu keskeyttämään
runsaasti.
– Käräjäoikeudet ovat peruuttaneet reilut 25 prosent
tia vireillä olevista rikosasioiden käsittelyistä korona
kriisin takia. Luvussa on mukana kirjallisella menette
lyllä käsiteltäviä asioita. Myös siviiliasioiden käsittelyjä
on peruttu, Grönqvist kertoo.
Vuoden 2019 lopussa käräjäoikeuksissa oli vireillä
noin 20 000 rikosasiaa. Keväältä lykättiin tuonnem
maksi noin 5 600 rikosjutun ja 1 400 siviilijutun käsit
tely.
Entä mitkä asiat etenevät? Joukkoon kuuluvat kirjal
liset prosessit samoin kuin lain mukaan määräajassa
hoidettavat asiat. Näitä ovat tutkintavankeudessa ole
vien vastaajien rikosasiat, joihin liittyy vapauden
menetys, ja rikoksiin liittyvät kiireelliset pakkokeino
asiat. Viime kädessä tuomari päättää, mitä käsitellään.
Kaikilla osapuolilla on luvassa vielä paljon sopeu
tumista, sillä kriisi ei ole ohi ja oikeudenkäyntiurakka
odottaa edessäpäin.

– Tässä voi mennä parikin vuotta, että kevään
aiheuttama ruuhka on purettu. Odotan itse kovasti
jo sitä, että pääsen kohtaamaan ihmisiä kasvokkain.
Monissa asioissa oikeusturvan asianmukainen toteu
tuminen myös edellyttää, että ihmiset tulevat paikan
päälle tuomioistuimeen, Virrankoski painottaa.

Visiirejä ja muutettuja työnjakoja

Muista koronaajan muutoksista Puro ja Spring nos
tavat esiin haastemiestoiminnan. Helsingin käräjäoi
keus toimittaa rikosasioissa haasteita paljon kasvotus
ten, mutta koronan takia vain tärkeimmiksi määritellyt
haasteet on pystytty toimittamaan.
– Olemme käynnistäneet hankinnan henkilökohtai
sista suojavisiireistä 50 haastemiehellemme. Visiiri on
parempi vaihtoehto kuin suojamaski, jotta haastettava
näkee haastemiehen kasvot kunnolla, Spring kertoo.

Valmiuslaki
ja oikeudenhoito
• Suomessa tänä keväänä voimassa olleen
poikkeustilan tarkoituksena oli suojata
väestöä sekä turvata yhteiskunnan
toiminta koronakriisin aikana.
• Valmiuslakiin (3 § 3 ja 3 § 5) perustuvaa
poikkeustilaa ei ole käytetty aiemmin.
• Tuomioistuinvirasto on laatinut ohjeistuksia turvallisesta oikeudenhoidosta
terveydenhoitoalan ammattilaisten
kanssa yhä jatkuvan koronakriisin ajan.
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Tuomistuinviraston terveydenhoitoalan asiantuntijoiden kanssa valmistellussa ohjeistuksessa suositellaan henkilökohtaisia suojavälineitä vain lähikontaktissa asiakkaiden kanssa toimiville henkilöille ja
riskiryhmille. Muutoin etäisyyden pitäminen ja asiakaspalvelutilojen pleksit nähdään riittävinä suojautumiskeinoina.
Spring puhuu myös sisäisen työnjaon muutoksista.
Suurena tuomioistuimena Helsingin käräjäoikeudessa
on hyvin pitkälle eriytynyt työnjako, joten rikosasioita
käsittelee oma asiantuntijakuntansa, kuten riita-asioitakin. Toimintamallista on viime aikoina joustettu.
– Emme halua, että kukaan meillä on tyhjäkäynnillä,
sillä talossa riittää työtä. Täytyy sanoa, että ihmiset ovat
ymmärtäneet tilanteen ja perehtyneet uusiin asioihin
hyvin, Spring kiittää.
18
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Palkkiot viivästyvät – välilaskutuksen paikka?

Asianajaja, osakas Antti Sorjonen on seurannut koronan vaikutuksia asianajajien keskuudessa. Hän hoitaa
erilaisia oikeudenkäyntejä, joista laajat rikosjutut ovat
mieluisimpia. Nyt oikeudenkäynnit ovat keskeytyneet,
ja vasta osalle niistä on sovittu syksylle uusi käsittelypäivä. Tilanne koskee monia.
– Oikeusavustajien työ perustuu käytännössä aikalaskutukselle, ja nyt kun juttuja ei istuta paljon, kassakaan ei kilise. Etenkin paljon rikosasioita hoitavien
nuorten juristien tilanteesta on syytä kantaa huolta,
Sorjonen toteaa.
Tilanteessa herää aiheellinen kysymys välilaskutuksesta. Normaalina käytäntönä on, että oikeusapuasioissa avustajat saavat palkkion valtiolta
tuomioistuinasteittain vasta, kun käsittely on päätty-

Välilaskutus on herättänyt
myönteistä vastakaikua
tuomareissa. Normipohjakin
on olemassa oikeusapulaissa.

Miten koronatilanne näkyy
Lakimiesliiton toiminnassa?
KORONA on tuonut mukanaan muutoksia Lakimiesliiton toimintaan, mutta moni asia on yhä ennallaan ja palveluiden kysyntä
on jopa kasvanut. Hyviä esimerkkejä ovat työ- ja virkasuhdeneuvonta sekä urapalvelut, jotka ovat jatkuneet normaalilla
tavalla puhelimitse ja sähköisesti.
Jäsenille tarjolla olevat koulutukset ovat ottaneet digiloikan,
ja etäkoulutuksia ja webinaareja järjestetään selvästi aiempaa
enemmän. Iloinen uutinen on, että palettiin mahtuu mukaan
uudellakin tavalla toteutettua oppia.
– Liitto on järjestänyt esimerkiksi uudenlaisia kyselytunteja
verkossa, missä jäsenet ovat voineet esittää kysymyksiä anonyymisti. Koulutukset ovat liittyneet esimerkiksi lomautuksiin,
irtisanomisiin ja kesätöiden peruuntumiseen – aiheisiin, joista
osallistujien onkin helpompi esittää kysymyksiä verkon yli kuin
muiden kuullen, viestintäjohtaja Janne Laukkanen Lakimiesliitosta kertoo.
Uusien koulutusten aiheet ovat kummunneet jäsenten
tarpeista: on etätyöskentelyä, rekrytointia ja työhyvinvointia.
Laukkanen lisää, että jäsenet kautta Suomen ovat osallistuneet
Lakimiesliiton koulutuksiin verkossa. Myös liiton muilla palveluilla
ja Akavan kautta tarjotuilla koulutuksilla on ollut kysyntää.

nyt kussakin oikeusasteessa. Vakuutusyhtiöt toimivat samalla logiikalla oikeusturvavakuutuksen kohdalla. Miten avustajien käy, kun käsittelyt venyvät ja
myös palkkioiden saanti voi venyä? Asianajajaliitto
vetosi keväällä välilaskutuksen puolesta, ja Lakimiesliitto tuki asiaa.
– Olen itse kuulostellut asiaa kollegojen ja tuomareiden kanssa, ja heillä ei ole linjanvetoa, ettei välilaskutusta hyväksyttäisi. Päinvastoin on löytynyt oikeudenhoidon toimijoiden keskinäistä solidaarisuutta.
Normipohjakin on olemassa, Sorjonen korostaa.
Hän viittaa oikeusapulain 18 pykälän 3. momenttiin:
jos tehtävä jatkuu pitkähkön ajan, palkkio ja korvaus
voidaan määrätä puolivuosittain tai erityisestä syystä
lyhyemmältäkin ajalta. •

Isot tapahtumat siirretty

Lakimiesliiton suuret kesätapahtumat on jouduttu peruuttamaan
tai siirtämään. Näitä ovat liiton valtakunnallinen kesätapahtuma
Ruisrockin yhteydessä, Pääkaupunkiseudun kesätapahtuma
ja osallistuminen SuomiAreenaan.
– Tämä on toki harmillista, sillä jäsenet pitävät niitä tärkeinä
ja kivoina kokoontumisina. Ne kokoavat ison määrän jäsenistöämme samaan paikkaan viihtymään, Laukkanen korostaa.
Kesäkuulta peruuntunut pääkaupunkiseudun suuri jäsentapahtuma toteutetaan myöhemmin kuluvana vuonna.
Laukkanen uskoo, että korona jättää jälkensä tapahtumiin
ja koulutuksiin pysyvästi – jäsenkunta osaa odottaa entistäkin
monipuolisempaa tarjontaa.
– Kasvotusten kohtaamisen arvo ja yhteisöllisyyden merkitys
ei varmasti katoa. Toisaalta moneen substanssikoulutukseen on
vaivatonta osallistua verkon kautta myös jatkossa.
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VA I K U T TA M A S SA
Kerromme Lakimiesliiton edunvalvontatyöstä,
joka helposti jää näkymättömiin.

Ruutu 1
LAKIMIESLIITTO KÄÄRII HIHAT

Alku
JURISTI- JA LAKIMIESNIMIKKEIDEN
KÄYTÖSSÄ ON EPÄSELVYYKSIÄ

Lakimiesliitossa on tunnistettu
tarve suojata juristi- ja lakimiesnimikkeet väärinkäytösten varalle.
Nimikkeen suojaus voi tuoda eräänlaisen laatutakuun työmarkkinoille.
Samalla sen toivotaan lisäävän
yleistä luottamusta ammattikuntaa kohtaan.

Lakimiesliiton tietoon tulee silloin tällöin
tapauksia, joissa henkilö on esiintynyt juristina
tai lakimiehenä ilman asianmukaista tutkintoa.
Aiheesta on useita oikeustapauksia, ja uusia
tapauksia on tullut ilmi myös aivan viime vuosina. Haasteena on, että osa suomalaisistakin
yliopistoista tarjoaa tutkintoja, joita markkinoidaan opiskelijoille erikoisjuristitutkintoina.

Suojaa lakimiesja juristi-nimikkeille
Lakimiesliitto valmistelee parhaillaan ohjeistusta juristi- ja lakimiesnimikkeiden käytöstä. Ohjeistuksen tavoitteena on, että jatkossa
juristin ja lakimiehen nimikkeitä käytetään vain oikeustieteellisen
korkeakoulututkinnon suorittaneista henkilöistä.
Teksti PI MÄKILÄ

K

uka saa esiintyä lakimiehenä tai juristina, kuka
taas ei? Aiheesta ei ole ollut toistaiseksi yksiselitteistä ohjeistusta, ja tämä on osoittautunut pulmaksi: toisinaan tulee vastaan tilanteita, joissa
juristi- tai lakimies-nimikkeitä käyttävät sellaiset henkilöt,
joilla ei ole laaja-alaista oikeustieteellistä koulutusta.
Juristi-identiteetin puolustamiselle on ylipäätään tarvetta.
Epäselvästi käytetyt nimikkeet antavat virheellisen kuvan
nimikkeen käyttäjän taustakoulutuksesta ja -osaamisesta.
Haaste ei ole täysin uusi: Lakimiesliitto on pitänyt aihetta
esillä ennenkin, ja nimikkeiden suojaamista on nostettu esiin
myös aiempina vuosina esimerkiksi ministeriötapaamisissa.
Käytännössä laissa on säädetty moneen perinteiseen juristitehtävään, kuten asianajajille, tuomareille ja syyttäjille, edellytykseksi oikeustieteen maisterin tutkinto. Näistä asianajajan nimike on vielä erikseen lailla suojattu.

20

LAKIMIESUUTISET 3/2020

Lakimiesliitto valmistelee parhaillaan suuntaa-antavaa ohjeistusta juristi- ja lakimies-nimikkeiden käyttöön.
Ohjeistuksen toivotaan hälventävän suuren yleisön keskuudessa vallitsevaa epätietoisuutta siitä, kuka nimikkeitä
voi todellisuudessa käyttää.
Ohje tulee kuvaamaan lakimieskunnan kantaa asiaan,
ja sen on tarkoitus toimia neuvona esimerkiksi työnantajille, kun he pohtivat työntekijöidensä ammattinimikkeitä.
Tavoitteena on, että ohje olisi linjassa vakiintuneen oikeuskäytännön ja kielenkäytön kanssa. Tällöin sekä yksilöt että
yhteisöt voivat luottaa juristina esiintyvän henkilön taustaan ja osaamiseen.
Juttuun on haastateltu Lakimiesliiton
oikeuspoliittista asiantuntijaa Janne Hälistä.

Ohjeistukselle on selkeä
tarve myös jäsenjärjestöjen
mielestä.

Ruutu 2

Ruutu 4
OHJEISTUKSEN
LUONNOS SYNTYY

Lakimiesliitto laatii ohjeistuksen,
jonka mukaan juristi- ja lakimies-nimikkeitä tulisi lähtökohtaisesti käyttää vain
heistä, jotka ovat suorittaneet ylemmän
oikeustieteellisen korkeakoulututkinnon
eli käytännössä oikeustieteen maisterin
tutkinnon. Lakimiesliitossa uskotaan,
että ohjeistus tulee herättämään
jossain määrin myös vastalauseita.

TYÖRYHMÄ SELVITTÄÄ ASIAA

Lakimiesliiton vuoden 2020 toimintasuunnitelmaan on kirjattu, että liitto vaatii lakimiesnimikkeiden suojausta. Liiton
hallitus perusti viime vuoden lopulla työryhmän selvittämään asiaa. Työryhmään
kuuluvat Lakimiesliiton puheenjohtaja
Tuula Linna, hallituksen varapuheenjohtaja Antti Sorjonen, työryhmän puheenjohtajana hallituksen jäsen Martti
Häkkänen, hallituksen jäsen Maija Salmi
sekä sihteerinä Lakimiesliiton oikeuspoliittinen asiantuntija Janne Hälinen.

Välietappi
LAKIMIESLIITON VALTUUSKUNTA
HYVÄKSYY OHJEISTUKSEN

Ruutu 3

Ohjeistus saatetaan Lakimiesliiton
valtuuskunnan käsiteltäväksi. Alun
perin aiheen piti olla valtuuskunnan
työpöydällä toukokuussa, mutta
koronan vuoksi valtuuskunnan
kokous ja nimikeohjeistuksen
käsittely siirtyy kesän yli.

JÄSENJÄRJESTÖILLÄ
KOMMENTOINTIMAHDOLLISUUS

Työryhmä järjesti lausumismahdollisuuden Lakimiesliiton
jäsenjärjestöille. Kyselyn perusteella selvisi, että ohjeistukselle on selkeä tarve myös jäsenjärjestöjen mielestä.

Maali tulevaisuudessa
LAILLA SUOJATUT AMMATTINIMIKKEET?

Työ ei kuitenkaan pääty liitossa vahvistetun ohjeistuksen syntyyn. Lakimiesliiton pitkän aikavälin tavoitteena on,
että lakimies- ja juristi-nimikkeet
suojataan myös lainsäädännöllä.
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HENKILÖ

JOHANNA OJALA-NIEMELÄ:

Perustuslakivaliokunta
on kestänyt myös
koronapaineissa
Lakien perustuslainmukaisuutta valvova valiokunta on
varsinkin tänä keväänä päässyt tositoimiin. Puheenjohtaja
Johanna Ojala-Niemelän mukaan valiokunta on tiukasta
aikataulusta huolimatta toiminut poikkeusoloissa hyvin.
Teksti TARJA VÄSTILÄ | Kuvat JUKKA-PEKKA FLANDER

T

apahtumia täynnä ollut kevät 2020 toi
perustuslakivaliokunnan puheenjohtajan parrasvaloihin. Rauhallisesti esiintyvä Johanna Ojala-Niemelä (sd.) on
antanut lausuntoja milloin mihinkin kellonaikaan. Kun valiokunta käsitteli valmiuslain käyttöönottoasetuksia, puheenjohtaja marssi median eteen
juuri vuorokauden vaihtuessa toiseksi.
– Koronakeväänä kokoukset ovat olleet pitkiä, päivän
maratoneja. Olemme kuulleet paljon asiantuntijoita.
Heidänkin kestokykynsä on kyllä joutunut koetukselle.
Juristi, varatuomari Ojala-Niemelä on ollut mieluisassa roolissa valiokuntansa luotsina. Samaisessa valiokunnassa hän on ollut jäsenenä ja varajäsenenä kansanedustajauransa alusta alkaen. Viime vaalien jälkeen
Ojala-Niemelä ilmaisi kiinnostuksensa myös puheenjohtajuuteen.
– Olen ollut aiemmin jäsenenä muun muassa lakivaliokunnassa yhdeksän vuotta ja myös talous- ja valtionvarainvaliokunnissa, joten olen saanut perehtyä
itseäni kiinnostaviin asioihin.

Vaikuttaminen veti puoleensa

Ojala-Niemelä alkoi haaveilla oikeustieteelliseen pääsystä lukioaikoina.
– Kävin pyrkimässä Lapin yliopistoon ensimmäisen
kerran vähän turistina, mutta toisella kerralla onnistui. Luin siinä välillä itseni ulkomaankaupan merkonomiksi.
Jo opiskeluaikoina tuleva juristi kiinnostui vaikuttamisesta: hän oli sekä ylioppilaskunnan edustajistossa
että hallituksessa, jossa vastasi sosiaalipolitiikasta.
Ensimmäisenä opiskelusyksynä hän pyrki Rovaniemen valtuustoon ja tuli valituksi.
– Kun auskultoin Rovaniemen käräjäoikeudessa, pistin hakupaperit eduskuntaan. Pääsin ensin eduskuntaavustajaksi, ja myöhemmin olin kahden oikeusministerin erityisavustajana.

Näköalapaikalla tiedon äärellä

Ojala-Niemelä kertoo nähneensä 2000-luvulla ministerin työtä niin läheltä, että se sytytti vahvan kipinän pyrkiä vaaleissa eduskuntaan. Kansanedustajuus toteutui
LAKIMIESUUTISET 3/2020
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vuonna 2007. Sittemmin hän on ollut Lapin demarien
äänikuningatar kaikissa eduskuntavaaleissa.
– Olen kiitollinen, kun saan olla päätöksenteon
näköalapaikalla. Oikeuspolitiikka kiinnostaa, ja olen
ollut mukana viemässä eteenpäin isoja, erityyppisiä
lainsäädäntöuudistuksia. Nämä liittyvät muun muassa
vankeus- ja osakeyhtiölaista velkajärjestelyjä koskevaan
lainsäädäntöön.
Rovaniemen kaupunginvaltuustoa Ojala-Niemelä ei
ole hylännyt. Työ siellä on jatkunut jo 23 vuotta.
– Paikallispolitiikassa on oma viehätyksensä, siinä
voi olla konkreettisesti tiedon äärellä. Tästä on iso etu
myös valtakunnan politiikassa. Eduskuntatyö rytmittyy sopivasti niin, että maanantait ovat maakuntapäiviä. Silloin on usein kaupunginvaltuuston ja Lapin liiton hallituksen kokouksia.
Kun tekee sitä mistä pitää, viikon aikana ehtii hyvin
sekä etelään että pohjoiseen.

Perustuslakivaliokunta sopii Suomeen

Perustuslakivaliokunnan tehtävänä on antaa lausunto
käsittelyyn tulevan lakiehdotuksen ja muiden asioiden
perustuslainmukaisuudesta ja suhteesta kansainväliseen ihmisoikeussopimukseen.
– Kyse on lainsäädännön perustuslainmukaisuuden ennakkokontrollista. Kansainvälisesti järjestelmä
on harvinainen, jopa ainutlaatuinen, mutta se toimii
meillä hyvin.
Ojala-Niemelän mukaan järjestelmän muuttamisesta puhutaan aika ajoin, erityisesti suurten lainsäädäntöuudistusten yhteydessä.
– Valiokunta nauttii korkeaa arvostusta politiikassa
ja oikeuselämässä. Valtiosääntöoikeutta koskevassa
keskustelussa järjestelmän perusratkaisuja ja toimintaa pidetään onnistuneina.
Kevään 2020 aikana valiokunta on ottanut kantaa
muuhunkin kuin poikkeusolojen lainsäädäntöön. Se
on käsitellyt muun muassa ministerivastuuasiaa liittyen ulkoministerin toimiin ja yhden kansanedustajan tokaisuja eli sitä, voiko edustajan puhe rikkoa syytesuojaa ja parlamentaarista immuniteettia.
– On ollut erilainen kevät: tavalliset lainsäädäntöasiat ovat jääneet erikoistilanteiden jalkoihin.
Yksi edessä odottava asia on soteuudistus, josta valtioneuvosto ei ole vielä antanut esitystä.
– Ministerin mukaan pykäläuudistuksia tulee ennen
joulua. Loppuvuonna tartumme hanakasti toimeen.

Rivakkaa toimintaa valmiuslain kanssa

Valmiuslain käyttöönotto oli historiallinen tapahtuma.
Rauhan aikana ei ole tarvinnut hyödyntää lakia, joka
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Rovaniemellä asuva Johanna Ojala-Niemelä kertoo liikkuvansa mieluiten Ounasvaaran
maisemissa tai synnyinseudullaan Muoniossa tuntureiden syleilyssä. Vapaa-aikana
hän myös lukee muistelmia, joita on kertynyt kirjahyllyyn kollegoidenkin kirjoittamina.
Tällä hetkellä kesken on Michelle Obaman kirja.

rajoittaa kansalaisten vapauksia ja yhteiskunnan toimintoja.
– Kun valmiuslakia sovelletaan, käsillä on oltava
poikkeusolot. Viranomaisten normaalit toimivaltuudet eivät tuolloin riitä, ja sen vuoksi valmiuslaki on aktivoitava. Valiokunnassa arvioitiin välttämättömyyttä ja
sitä, ovatko lain käyttöönottoasetukset oikeasuhtaisia.
Ojala-Niemelän mukaan valiokunta kykeni käsittelemään poikkeuslainsäädännön ripeästi. Mietinnötkin
ovat olleet yksimielisiä.
– Vaikka hallituspuolueen edustajilla on valiokunnassa enemmistö, se ei ole estänyt arvioimasta
varsin kriittisestikin hallituksen antamia esityksiä
ja valmiuslain mukaisia asetuksia. Keskustelussa on
sovitettu erilaisia kantoja yhteen, ja sen mukaan on
tehty päätöksiä.
Hallitusta ei päästetty helpolla: perustuslakivaliokunta puuttui muun muassa muotovirheeseen hallituksen asetuksessa. Siihen oli virheellisesti yhdistetty
valmiuslain liikkumisrajoituspykälän käyttöönotto ja
Uudenmaan eristämistä koskevat määräykset.

Perustusvaliokunnan
jäsenet pitävät
puoluepolitiikan
loitolla.

Sotatilaan tarkoitettua lakia sovellettiin

Varatuomari 2003,
OTK 2000, ulkomaankaupan
merkonomi 1996
Perustuslakivaliokunnan
puheenjohtaja 2019–,
kansanedustaja (sd.) 2007–,
eduskuntaryhmänsä
puheenjohtajistossa 2011–
Kahden oikeusministerin
erityisavustaja 2003–07,
Sdp:n eduskuntaryhmän
eduskuntasihteeri ja
kansanedustajan eduskunta-avustaja 2001–02
Rovaniemen kaupunginvaltuusto 1997–, Lapin liitto
2005–

Puheenjohtaja myöntää, että valmiuslain soveltaminen
ensimmäistä kertaa on ollut haastavaa. Aikoinaan lakia
tehtäessä on mielessä ollut lähinnä sotatila, ei tartuntataudin leviäminen.
– Puutteita on huomattu: pykälien sanamuodot eivät
ole istuneet kaikkiin sovellettaviin kohtiin. Lakia korjattaneen sitten, kun epidemiatilanne on saatu ratkottua.
Uudenmaan eristämisestä keskusteltiin valiokunnassa eniten. Oikeasuhtaisuudessa painoi se, että rajoitus määriteltiin suhteellisen lyhyeksi ajaksi. Keskustelua herätti myös ravintoloiden sulkeminen. Koska
valmiuslaki ei tarjonnut ratkaisua, päädyttiin erilliseen
hallituksen esitykseen ja perustuslain 23 pykälään, joka
mahdollistaa perusoikeuksien rajoittamisen poikkeustilanteessa.
– Kun valtiovalta pisti elinkeinonharjoittajilta ovet
säppiin, valiokunnan mukaan kohtuulliset menetykset
on kompensoitava yrityksille.

Juridiset lasit päässä poliittisten sijaan

Ojala-Niemelän mukaan puheenjohtajan tehtävä on
vaalia, ettei valiokunta pääse politisoitumaan.
– Jos niin tapahtuisi, se olisi tämän järjestelmän
loppu. Uskottavuus menisi.
Ojala-Niemelä kertoo, miten entinen varapuheenjohtaja Tapani Tölli neuvoi syksyllä uusia jäseniä:
”Tässä valiokunnassa jätetään politiikan viitta harteilta ja pannaan tuomarin hattu päähän.”

Johanna Ojala-Niemelä

– Jäsenet ovat omaksuneet roolinsa ja pitäneet puoluepolitiikan loitolla. Menettelyt ovat oikeudellisia:
asioita tarkastellaan juridisten silmälasien läpi.
Valiokunnan jäsenten tausta on moninainen.
– Niin eduskunta kuin perustuslakivaliokuntakin
on poikkileikkaus Suomen kansasta. Meillä on jäseniä
joka elämän alalta. Lähtökohtaisesti pidän tätä hyvänä.
Ojala-Niemelän mukaan valiokunta saa tarvittavan
asiantuntemuksen asiantuntijakuulemisista ja -lausunnoista. Hän ei pidä ongelmana, että jäsenistä vain
viisi on juristeja.
– Valiokunnan ei-juristijäsenetkin kasvavat vaalikauden aikana miltei juristin pätevyyteen kuuntelemalla päivät pitkät valtiosääntöoikeuden asiantuntijoita. Sieltä se viisaus löytyy. Yksi jäsenistä on jopa
saanut kipinän ja ryhtynyt lukemaan oikeustiedettä.

Johanna OjalaNiemelän vinkki
juristin polulle
JO opiskeluaikana on oltava sinnikäs,
istumalihaksiakin tarvitaan. Kun valmistuu, kannattaa hankkia kokemusta erityyppisistä työpaikoista niin työelämää
kuin elämääkin varten.
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Viisaus löytyy valtiosääntöoikeuden asiantuntijoilta.
Myrskyissä pysytään vakaana

Perustuslakivaliokuntaa moititaan silloin tällöin hitaudesta tai asioiden jarruttamisesta.
– Aika ajoin huudetaan valtiosääntötuomioistuimen
perään. Itse näen, että systeemimme on jälkikontrollia tehokkaampi: perustuslainvastaisuudet tutkitaan
etukäteen. Vältämme hankaluuksia, joita jälkivalvonnassa voi syntyä – jos jo sovelluksia saaneita lainkohtia aletaan muuttaa.
Valiokunta on käynyt tutustumassa Saksan perustuslakituomioistuimeen. Kaikkien näkemys on selkeä:
Suomen malli on parempi. Puheenjohtajan mukaan
Saksan valtiosääntöoikeutta kuvataan hätäjarruna,
jonka tehtävänä on estää liialliset ja ongelmalliset
poukkoilut.
– Meillä perustuslakivaliokuntaa on haukuttu painolastiksi, mutta minusta painolastitehtävä pitää laivaa
myrskyssä vakaana ja pinnalla. Valiokunta on vakautta
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luova tekijä yhteiskunnassa, Ojala-Niemelä sanoo.
Suomessa vahvuutena on myös se, että valiokunta
pyrkii yksimielisyyteen asiantuntijoita kuulemalla.
Äänestämisiin tarvitsee turvautua harvoin.
– Tätä prosessia ei kyllä hevillä lähdetä muuttamaan.

Palloa uusien asiantuntijoiden perään

Jo viime vaalikaudella osa perustuslakivaliokunnan
käyttämistä asiantuntijoista vaihtui.
– Monella oli aika korkea ikä. Rinnalla onkin hyvä
kasvattaa uutta sukupolvea ja laajentaa perspektiiviä.
Helmien joukossa voi olla myös huteja, mutta uskon,
että aina löytyy hyviä tyyppejä.
Ojala-Niemelä toivoisi, että kuultavia asiantuntijoita
olisi vielä enemmän kuin nykyisin.
– Heittäisin palloa yliopistojen ja uuden sukupolven
suuntaan. Valtiosääntöpiirit ovat pienet, harrastuneisuutta alaan voisi olla enemmänkin. •

PULMA&RATKAISU

IRTISANOMINEN PELOTTAA
KORONA-AIKANA

Palsta
kertoo, m
ite
Lakimiesl n
iitto
auttaa
jäseniään
.

Jäsen sai tukea Lakimiesliiton työsuhdeneuvonnasta,
kun työnantaja ilmoitti, ettei töitä löydy jatkossa kaikille.

Jos jäsen ei ole
työnhakijana, ei
ansiopäivärahaa
voida maksaa.

Pulma: ”Työpaikallani työt ovat vähentyneet merkittävästi koronatilanteen

Teksti MIA PAJU | Kuvitus ISTOCK

aikana. Vaikka lomautuksia ei ole toteutettu, työnantaja on ilmoittanut, että
kaikille työntekijöille ei jatkossa löydy töitä ja irtisanomiset ovat mahdollisia.”

Ratkaisu

J

äsen soitti työsuhdeneuvon
taan ja kertoi, että hän epäilee
tulevansa pian irtisanotuksi.
Hän halusi tietää, millä perus
teella työantaja voi irtisanoa
hänet ja mitä pitää tehdä, jos irti
sanominen toteutuu. Hän ei ole kos
kaan ollut työtön, joten työttömyys
turvaan liittyvät asiat ovat epäselviä.
Työsuhdeneuvonnan lakimies
Petteri Kivelä kertoi jäsenelle
työsopimuksen päättämiseen liit
tyvästä lainsäädännöstä ja sen tul
kinnoista.
Keskustelun ja tarkentavien kysy
mysten perusteella Kivelä kertoi
oman näkemyksensä siitä, onko työ

2 064
Vuonna 2019 Lakimiesten
työttömyyskassan jäse
nillä keskimääräinen
täysi ansiopäiväraha oli
2 064 euroa kuukaudessa.

suhteen päättämisperuste olemassa
ja miten tilanteessa tulisi toimia.
Jos irtisanomisperusteen arvioi
minen ei ole mahdollista jäsenellä
olevien tietojen pohjalta, voidaan
työnantajalta pyytää kirjallinen
selvitys työsuhteen päättämisen
perusteista, kertoo Kivelä.
Keskustelemalla työsuhdeneu
vonnan lakimiehen kanssa jäsen saa
ulkopuolisen havainnoitsijan näke
myksen, mikä usein auttaa ymmär
tämään tilanteen kokonaisuutta.
Myös toimintaohjesuositus anne
taan, mikäli tilanne sitä vaatii.
Jäsentä neuvottiin irtisanomis
tapauksessa ilmoittautumaan
TEtoimistoon kokoaikatyötä hake
vaksi työnhakijaksi sekä olemaan

yhteydessä Lakimiesten työttö
myyskassaan.
– Työnhaun käynnistäminen
TEtoimistoon viimeistään ensim
mäisenä työttömyyspäivänä on tär
kein neuvo, jonka irtisanotulle voi
antaa, sanoo Lakimiesten työttö
myyskassan kassanhoitaja Timo
Auvinen. Jos jäsen ei ole työnha
kijana, ei ansiopäivärahaa voida
myöskään maksaa.
Työttömyyskassa kertoo jäse
nelle, että ansiopäivärahaa hae
taan aina takautuvasti, ja ensimmäi
sen hakemuksen voi lähettää, kun
työttömyyttä on kestänyt vähintään
kaksi viikkoa. Päivärahaa on haet
tava viimeistään kolmen kuukauden
kuluessa siitä päivästä lukien, josta
päivärahaa halutaan saada.
Hakemuksen täyttäminen ja
lähettäminen onnistuu helpoiten
työttömyyskassan eAsiointiverkko
palvelun kautta. Se ohjaa ja kertoo,
mitä liitteitä työttömyyskassa tar
vitsee. Irtisanomistilanteessa kas
saan pitää toimittaa hakemuksen
lisäksi palkkatiedot vähintään kuu
den palkallisen kuukauden ajalta,
irtisanomisilmoitus ja työsopimus. •

Kun tarvitset apua
Kaipaatko neuvoja työelämä
kysymyksissä? Haluatko
täydentää osaamistasi
tai parantaa verkostojasi?
Tarvitsetko sparrausta?
Katso, miten liittosi voi auttaa:
www.lakimiesliitto.fi
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yrkimys riidattomuuteen ei ole
työpaikoilla hyvä tavoite. Työyh
teisöjen on kyettävä puhumaan
vaikeistakin asioista, ja työnteki
jöiden erimielisyys on yritykselle jopa yliver
tainen kilpailuetu, kirjoittaa työyhteisöval
mentaja Anna Perho kirjassaan Suorat sanat
(Otava 2019).
– Konfliktitaitojen kehittäminen on paljon
parempi tavoite. Erimielisyydet, näkemyserot
ja korjausta vaativa toiminta ovat luovutta
maton osa elämää, myös työpaikkojen arkea,
Perho sanoo.
Työyhteisön ristiriidoista vaikeneminen ei
ole – suomalaisen sananlaskun tapaan – kul
taa, vaan suorastaan haitallista. Kehityskoh
teet, kuten ilmapiirin rakentaminen, jäävät
toteutumatta, ja vaikeudet syvenevät.

Sovittelu
Ratkaisu
RISTIRIIDAT KUULUVAT
TYÖPAIKOILLE
Työhyvinvoinnin edistämisessä olennaista ei ole se, että
töissä vältellään tunteita ja ikävistä asioista puhumista.
Olennaisempaa on oppia ratkaisemaan ristiriitoja, sanoo
yhteisövalmentaja Anna Perho.
Teksti MERI ESKOLA | Kuvitus ISTOCK

”Hymisevän harmonian” sijaan pitäisi
tavoitella selkeää mallia, jolla työyhteisön
ristiriitoja käsitellään. Miten toimitaan, kun
joku on loukkaantunut tai kaksi vahvaa näke
mystä törmää? Miten reagoidaan virheisiin?
– Jos konflikteihin ei puututa siinä vai
heessa, kun ne ovat pieniä, pahimmillaan
niistä kasvaa ilmapiiriä myrkyttäviä, pitkit
tyneitä konflikteja. Pahimmillaan ilmapiiri
ongelmat lisäävät sairauspoissaoloja ja työ
paikkakiusaamisen riskiä.
Aktiivinen erimielisyys eli rakentavasti
hoidetut konfliktit ovat yrityksen kehittä
mistä, Anna Perho muistuttaa.
– Parhaaseen lopputulokseen harvoin
päästään ensimmäisellä idealla tai yhden
ihmisen näkemyksellä. Yritys tai tiimi, jossa
keskustellaan, käännellään, kehitetään ja
uskalletaan kyseenalaistaa, pääsee pidem
mälle.

Tunteiden välttely vie energiaa

Usein tiedämme, miten työelämässä kan
nattaisi käyttäytyä, mutta tosipaikan tullen
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Näkemysero
vaikenemme. Pelkäämme, että joudumme
epäsuosioon tai annamme huonon vaikutelman, jos otamme ikävän asian puheeksi.
Ikävien tunteiden välttely estää meitä toimimasta.
Tunteiden väistely vie kuitenkin enemmän
aikaa kuin niille antautuminen, Perho muistuttaa. Vasta kun ikävien tunteiden takana
olevista muutostoiveista saa puhuttua, asioilla
on mahdollisuus muuttua.
– Suurin este yritysten kehittymiselle on
emotionaalisen rohkeuden puute työpaikoilla. 99 tapauksessa sadasta asiat pysyvät
ennallaan tai muuttuvat pahemmiksi, jos
niistä vaietaan. Vaikeaan keskusteluun liittyy
aina vaikeita tunteita, joiden läpi osapuolet
joutuvat kulkemaan. Jos suostut tuntemaan
mitä tahansa, voit myös tehdä mitä tahansa!
Ihmisten välisen vuorovaikutuksen taso
ratkaisee organisaation menestyksen, Perho
muistuttaa.
– Toivottavasti juristin työssä niin sanotut pehmeät asiat, kuten tunteet ja vuorovaikutustaidot, eivät jää työpaikoilla alisteisiksi
faktakeskeisyydelle. Toisaalta lakimiehen
työssä näkee inhimillisyyden kaikkia puolia,
ja se ehkä koulii ymmärtämään ihmistä kaikkine heikkouksineen – tai kyynistää.
Laillistettu psykologi ja psykoterapeutti,
työnohjaaja Tarja Nummelin lisää, ettei
juristikaan laita tunteitaan naulakkoon työpaikan ulko-ovella, vaikka työn sisältö olisikin asiakeskeistä.
– Tunteet ja järki eivät sulje toisiaan pois,
ihminen on kokonaisuus. Jos esimerkiksi
juristit kohtaavat työssään kuormittavia tilanteita ja tunteita, työnantajan pitäisi miettiä,

millaisilla keinoilla kuormitusta hallitaan.
Työntekijä voi itsekin tuoda keinoja esiin.

Haasteena luottamuksen
kasvattaminen

Ristiriitojen puheeksi ottaminen pysähtyy usein luottamuksen puutteeseen. Anna
Perhon mukaan suomalaisen työelämän suurimpia haasteita onkin luottamuksen kasvattaminen työpaikoilla. Luottamus on vuorovaikutuksen superfoodia.
– Luottamuksen kasvattaminen lähtee
pienistä asioista – sen osoittamisesta, että
jokainen on epätäydellinen eikä kukaan tiedä
vastauksia kaikkiin kysymyksiin. Virheisiin
sallivasti suhtautuva ympäristö ruokkii rohkeutta.
Yhtä tärkeää on se, että työpaikoilla uskalletaan ja osataan antaa palautetta, korjaavaa
ja kiittävää. Suomi on kuitenkin ”palautepihi” yhteiskunta, eikä kulttuurissamme liikoja kiitellä.
– Kaikki kehittyminen tapahtuu palautteen kautta. Korjaavan palautteen antaminen
tavalla, joka kehittää yhteisiä tavoitteita, on
jatkuvaa harjoittelua vaativa taito. Kiitoksen
antaminen on helpompaa, mutta sen vaikutuksia aliarvioidaan, Perho sanoo.
Hän muistuttaa, että terveen palautekulttuurin luominen työpaikalla ei ole pelkästään
yritysjohdon asialistalla.
– Koska jokainen tekijä on työnsä paras
asiantuntija, hänen suoranainen velvollisuutensa on kertoa, minkä asian voisi tehdä
paremmin. Johdon häpeä on, jos tällaista yrityskulttuuria ei tueta tai kehitysehdotukset
ohitetaan. •

Korjaavan
palautteen
antaminen
• Palaute kannattaa antaa
nopeasti, suoraan ja selkeästi.
Palautteen saajalle ei saa
jäädä epäselvyyttä siitä, mitä
toivot.
• Ratkaisukeskeinen palautteen
antotapa perustuu toiveiden
esittämiseen. Kerro suoraan,
mitä toivot tapahtuvan, ja
mieti palautteen saajan kanssa
keinoja asian toteuttamiseksi.
• Palautteella ei ole merkitystä,
jos sen jälkeistä kehitystä ei
seurata. Tämä pätee myös
organisaation työhyvinvointi
kyselyihin ja työntekijöiden
kehityskeskusteluihin.
Anna Perho: Suorat sanat,
Otava 2019

Erimielisyys
LAKIMIESUUTISET 3/2020
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Yhden näkökulman helppous

M

oni ongelma näyttää helpolta pähki
nältä, jos sitä tarkastelee vain yhdestä
näkökulmasta eikä ratkaisun seurauk
siin ja sivuvaikutuksiin tarvitse kiin
nittää huomiota. Sehän huomattiin

koronakriisissä.
Moni itseoppinut epidemiologi vaati kirkuen somessa
koko Suomea säppiin muutamaksi kuukaudeksi. Var
masti virus olisi nujertunut, mutta mitä vaikutuksia
tällaisella eristyksellä olisi ollut ihmisten terveydelle ja
mielenterveydelle? Entä taloudelle ja sitä kautta tervey
denhuollon ja koko hyvinvointivaltion edellytyksille?
Niin, ja sitten vielä perusoikeudet, nuo ikävät ilonpilaajat.
Keskustelu osoitti, kuinka vaarallista on tarkastella
asiaa vain yhdestä näkökulmasta. Vaikka ongelma olisi
tunnistettu oikein, keinot tilanteet korjaamiseksi saat
tavat olla yliampuvat.
Kun koronakriisi oli rantautumassa Suomeen, julki
suuteen putkahti toinen yhden näkökulman ehdotus.
Lapsiasiavaltuutettu Elina Pekkarinen esitti muutosta
oikeudenkäynnin julkisuutta koskevaan lakiin. Hän
halusi, että alaikäisenä tehdyt rikokset pidetään salassa.
Taustalla oli YK:n lapsen oikeuksien komitean yleis
kommentti, jonka mukaan lapsena tehtyjä rikoksia ei
saisi julkistaa koko ihmisen elinaikana. Taustalla on pelko
lapsen tulevaisuutta haittaavasta leimaantumisesta.
Pikakeinona Pekkarinen esitti muutoksia Journalis
tin ohjeisiin. Nykyisten ohjeiden mukaan median tulee
suhtautua pidättyväisesti alaikäisen rikoksentekijän
henkilöllisyyden paljastamiseen. Pekkarinen halusi
ohjeisiin ehdottoman kiellon, vaikka hän myönsi, että
suomalainen media on ollut vastuuntuntoista nuoria
koskevassa uutisoinnissa.
Pelko nuorten rikoksentekijöiden leimautumisesta
vuosien ajaksi on relevantti ja pohtimisen arvoinen.
Ehdotettu keino vaikuttaa kuitenkin todella järeältä.
On vaikea kuvitella, että esimerkiksi alaikäisen kou
luammuskelijan nimeä ei saisi missään oloissa kertoa.
Täysin mahdoton on ajatus, että oikeudenkäynti tällai
sessa asiassa pidettäisiin suljetuin ovin syytetyn henki
löllisyyden suojaamiseksi.
Tällainen täydellinen tietosulku olisi tietysti mitä loo
gisin, jos alaikäisen rikoksentekijän suojeleminen olisi
niin ensiarvoisen tärkeää, että se oikeuttaisi muiden
ihmisten perusoikeuksien rajoittamiseen. Mutta onko se?
Julkinen oikeudenkäynti on perusoikeus, joka on tur
vattu paitsi perustuslaissa myös kansainvälisissä ihmis
oikeussopimuksissa. Oikeudenkäynnissä on muitakin
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asianosaisia kuin syytetty. Pidän erikoisena ajatuksena,
että juuri syytetyn oikeudet painaisivat niin paljon, että
sen perusteella olisi välttämätöntä rajoittaa muiden
asianosaisten oikeutta julkiseen oikeudenkäyntiin.
Pidän myös mahdottomana, että oikeusvaltiossa
joku voitaisiin tuomita vaikkapa ehdottomaan van
keuteen ilman, että kukaan tietäisi siitä. Ihminen vain
katoaisi jonnekin, mutta kukaan ei tiedä, minne ja millä
perusteella.
Myös sananvapaus on perusoikeus, jota voidaan
rajoittaa vain välttämättömistä syistä. Sananvapau
teen kuuluu oikeus vastaanottaa tietoa. Yleisöllä voi olla
täysin legitiimi oikeus saada täsmällistä tietoa tapah
tumista sekä siitä, mitä viranomaiset ja tuomioistuin
ovat asiassa tehneet ja päättäneet. Viranomaisten val
lankäytön valvonta edellyttää julkisuutta.
YK:n lapsen oikeuksien komitealta ja Suomen lapsi
asiavaltuutetulta on johdonmukaista antaa suositus,
jossa alaikäisen rikoksentekijän oikeudet on nostettu
keskiöön. Kummankaan ehdotuksesta ei kuitenkaan
ilmene, millaista punnintaa tahot ovat tehneet suh
teessa muihin perusoikeuksiin.
Ehdotusta rasittaa siten vika, joka on tyypillinen
monille yhden asian liikkeille. Kun ongelmaa tarkastel
laan vain yhdestä näkökulmasta, ratkaisu näyttää kris
tallinkirkkaalta. Monipuolisempi tarkastelu paljastaa,
millaisia ongelmia ehdotettu ratkaisu toisi tullessaan.
Parhaimmillaan yhteen asiaan omistautuneet tahot
toimivat unilukkarina. Ne saattavat kiinnittää
huomiota ongelmaan, jota kukaan ei muuten
olisi huomannut.

Parhaimmillaan
yhteen asiaan
omistautuneet
tahot toimivat
unilukkareina.

SUSANNA REINBOTH

oikeustoimittaja, Helsingin Sanomat
susanna.reinboth@hs.fi

Palstalla
esitellään
Lakimiesliiton mo
ninaisia
jäsenyhd
istyksiä
yhdistys
kerrallaa
n.

Syyttäjien toimintaympäristöä kehittämässä
Syyttäjäyhdistys kokoaa Suomen syyttäjät yhteisen toiminnan piiriin.
Se vaikuttaa niin suuriin, oikeudenhoitoon liittyviin linjoihin kuin käytännön
työhön liittyviin pulmatilanteisiin.
Teksti DIANA TÖRNROOS | Kuvitus ISTOCK

Miten
toimintaan
pääsee mukaan?

Miksi yhdistys
on olemassa?
Yhdistys perustettiin itsenäisen
syyttäjälaitoksen perustamisen
yhteydessä vuonna 1997. Tavoitteena oli yhdistää kaikki syyttäjät,
nostaa heidän ammatti-identiteettiään ja hoitaa heidän edunvalvontaansa. Edistämme laajaalaisesti jäsentemme ammatillisia
etuja ja pyrimme korjaamaan
niissä olevia epäkohtia. Lisäksi
kehitämme jäsenten ammattitaitoa
ja toimintaedellytyksiä sekä edistämme yhteishenkeä. Yhdistys on
osa jatkumoa, jatkamme aiempien
syyttäjäyhdistysten perinteitä.

Millaista
yhdistyksen
toiminta on?
Vaikutamme siihen, että syyttäjien asema paranee ja syyttäjälaitos ja oikeudenhoito toimivat.
Nostamme esiin kehitettäviä
asioita, annamme lausuntoja
lakialoitteisin ja osallistumme
työryhmiin. Olemme aktiivisesti
yhteydessä päättäjiin ja mediaan.
Teemme myös jäsenkyselyitä –
esillä ovat olleet esimerkiksi vihapuhe ja toimitilakysymykset.
Yksittäiset jäsenet voivat olla
meihin yhteydessä työhönsä liittyvissä ongelmissa. Jäsenemme
saavat tietoa jäsentiedotteiden
kautta, ja lisäksi hallitus kiertää
maata jäsenilloissa kertomassa
ajankohtaisista asioista.

Mitä yhdistys
antaa jäsenelle?
Väylän, jonka kautta hänen asioitaan ajetaan ja jonka kautta hän voi
viedä ideoitaan eteenpäin. Tämä on
tärkeää varsinkin nyt, kun maassa
on tehty suuria organisaatiouudistuksia ja pohdinnassa on esimerkiksi resurssien riittävyys, palkkauskysymykset ja toimitilojen
toimivuus. Tarjoamme myös hyvän
vuosikokoustapahtuman, jossa on
mahdollisuus tavata jäseniä koko
maasta ja olla päättämässä yhteisistä tavoitteista. Yhdistyksen
kautta saa lisäksi jäsenyyden
kansainvälisessä syyttäjäyhdistyksessä IAP:ssa.

Jäseneksi voi liittyä syyttäjänä tai
syyttäjälaitoksessa muuten lakimiehen tehtävässä toimiva yksityinen
henkilö. Jäseneksi pääsee myös henkilö, joka virassaan voi toimia syyttäjänä ja joka on suorittanut oikeustieteen ylemmän korkeakoulututkinnon
tai joka toimii lakimiestutkintoa
edellyttävässä virassa. Jäseneksi
pääsee kirjallisella hakemuksella.
Lomakkeita saa hallituksen jäsenvastaavalta Laura Sairaselta
(laura.k.sairanen@oikeus.fi)
tai muilta hallituksen jäseniltä.

Terveiset
jäsenyydestä
kiinnostuneelle
Toivomme, että kaikki syyttäjät
olisivat mukana yhdistyksessä,
ja mukana onkin jo valtaosa. Tule
mukaan ajamaan yhteisiä asioita,
vaikuttamaan syyttäjän toiminnan
ja ammatin arvostukseen sekä
lujittamaan syyttäjäidentiteettiä!

Kysymyksiin vastasi yhdistyksen puheenjohtaja Jukka Haavisto. Suomen Syyttäjäyhdistys r.y.: Perustettu 1997 • Jäseniä noin 300
• Jäsenmaksu 0,4 % kuukausipalkasta • Yhteys: jukka.haavisto@oikeus.fi
LAKIMIESUUTISET 3/2020
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Urapalvelut

Lakimiesliiton urapalveluiden avulla
kehität osaamistasi ja verkostoidut
kollegoidesi kanssa.
Kesälomien vaikutukset
urapalveluihin

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
!

Urapalvelut, kuten työhakemusten,
CV:n ja LinkedIn-profiilien sparraus
sekä henkilökohtainen uravalmennus, ovat kesätauolla 29.6.–2.8.2020.
Huomioithan, että palvelussa voi
olla ruuhkaa elokuun ensimmäisillä
viikoilla. Tauon aikana jäsenten käytössä on itsenäisesti tehtävä työnhaun verkkovalmennus sekä jäsenportaalin videotallenteet työhakemuksen ja CV:n laadinnasta sekä LinkedInprofiilista.

TYÖHAKEMUS, CV JA LINKEDIN

Asiantuntija-apua
työnhakuun
(kesätauolla
29.6.–2.8.2020)
Lakimiesliiton jäsenillä on mahdollisuus saada asiantuntijan apua oman
työhakemuksen, CV:n sekä LinkedInprofiilin luomiseen ja parantamiseen.
Uravalmentaja auttaa sinua kertomaan parhaalla mahdollisella tavalla
omista kyvyistä ja osaamisestasi, oli
kysymys sitten pitkän työuran tuoman kokemuksen tiivistämisestä,
hakemuksesta ensimmäiseen työpaikkaan tai vaikka LinkedIn-profiilin kehittämisestä. Rekrytointialan
ammattilaisten hioman CV:n avulla
parannat omia mahdollisuuksiasi
työnhaussa huomattavasti.
Miten toimin?
1. Lähetä kommentointipyyntö
osoitteeseen
uravalmennus@lakimiesliitto.fi
2. Liitä viestiin CV:n sekä mahdollisen hakemuksen ja työpaikkailmoituksen. Jos haluat hioa
LinkedIn-profiiliasi, lähetä linkki
profiiliisi.
3. Valmentaja tutustuu materiaaliin
ja lähettää kommentit sinulle joko
sähköpostitse tai sopii kanssasi
puhelinajan.
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Laadukasta urakoulutusta jo yli 10 vuotta

KOULUTUS

Seksuaaliväkivaltaa ja
lähisuhdeväkivaltaa kokeneen
sensitiivinen kohtaaminen
Seksuaalisen hyväksikäytön/väkivallan kokeminen on järkyt
tävä tapahtuma, joka aiheuttaa fyysisiä, henkisiä ja psyykkisiä
reaktioita yksilössä. Tapahtuman läpikäyminen on monesti
ylivoimainen tehtävä, ja siksi seksuaalisen hyväksikäytön
kohteeksi joutunut tarvitsee usein moniammatillista apua.
Koulutuksen tarkoituksena on tutustua uhrin sensitiiviseen
kohtaamiseen ja auttaa Lakimiesliiton jäseniä kohtaamaan
työssään hyväksikäytön uhreja. Koulutus koostuu neljästä
itsenäisestä osiosta, joihin voi ilmoittautua jokaiseen myös
erikseen.
Jokainen koulutuksen neljästä osiosta sisältää asiantuntija
osuuden, joissa perehdytään teeman aiheeseen ja siihen liit
tyviin erityiskysymyksiin. Tilaisuudet ovat vuorovaikutteisia ja
sisältävät mahdollisuuden konsultointiin. Asiantuntijaosuuden
jälkeen pohditaan yhdessä keinoja kohdata ja auttaa seksuaa
lista väkivaltaa kokeneita henkilöitä. Voit lähettää kysymyksiä
etukäteen ilmoittautumislomakkeen kautta. Kouluttajat
vastaavat kysymyksiin tai ne otetaan esille pohdittavaksi
koulutukseen osallistujien kesken.

URAVALMENNUS

Henkilökohtainen uravalmennus
(kesätauolla 29.6.–2.8.2020)
Koetko junnaavasi ammatillisesti paikallaan, etsikö uutta
suuntaa ja ideoita urallesi?
Tartu uuteen, maksuttomaan palveluumme! Lakimiesliiton
uravalmentaja sparraa sinua urasi eri vaiheissa.
Minkälaisesta tulevaisuudesta haaveilet? Mitä ammatillisia
tavoitteita sinulla on? Aiheina keskusteluissa voi olla
esimerkiksi työnhaku, kehityskeskustelu, erilaisten
vaihtoehtojen pohdinta tai muutokset uralla.
Aloituskeskusteluun varataan 20 minuutin aika. Keskus
telussa 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
osoitteeseen uravalmennus@lakimiesliitto.fi. Kuvaa
viestissä tilannettasi sekä tavoitteitasi keskustelulle.
Viestiisi vastataan kolmen arkipäivän kuluessa.

1. Uhrin sensitiivinen kohtaaminen, ke 23.9. klo 16.30–20.00
(ilmoittautuminen viimeistään to 17.9.)
2. Psyykkinen trauma ja riippuvuus, ke 4.11. klo 16.30–20.00
(ilmoittautuminen viimeistään to 26.10.)
3. Seksuaaliväkivaltaa kokeneen sensitiivinen kohtelu, ti 24.11.
klo 16.30–20.00 (ilmoittautuminen viimeistään ke 18.11.)
4. Haavoittuvuus ja erityisryhmät, ti 15.12. klo 16.30–20.00
(ilmoittautuminen viimeistään ke 9.12.)
Koulutus on maksuton Lakimiesliiton jäsenille. Koulutukseen
voi osallistua myös etäyhteyden kautta. Tilanteen niin vaatiessa
koulutus toteutetaan täysin virtuaalisesti.
Koulutus järjestetään yhteistyössä Tukinainen ry:n kanssa.
Kouluttajat ovat oman erityisalansa ammattilaisia. Tukinainen
ry on valtakunnallinen, yleishyödyllinen yhdistys, jonka tarkoi
tus on seksuaalisen hyväksikäytön ja seksuaalisen väkivallan
kohteeksi joutuneiden ja heidän läheistensä aseman paran
taminen sekä oikeudellisesti että sosiaali ja terveystoimen
palvelujärjestelmässä. Yhdistys ylläpitää Raiskauskriisikeskus
Tukinaista, joka tarjoaa voittoa tavoittelematta uhreille mak
sutonta, ammatillista kriisi ja oikeusapua, tukea, neuvonta,
ohjaus ja kuntoutuspalveluita sekä konsultaatiota ja koulu
tusta. Tukinainen ry:n työ on järjestölähtöistä auttamistyötä,
joka täydentää julkisia palveluja.
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Virus haastoi
globalisaation
Valtiot ovat koronapandemian aikana käpertyneet itseensä
ja poikenneet ilmoitusasiana sovitusta yhteiselosta
ja perusoikeuksista. Ylikansallisen yhteistyön
heikkous ja suoranainen puuttuminen ei yllättänyt
professori Jaakko Husaa.

Teksti JUSSI-PEKKA AUKIA | Kuvitus JANI SÖDERLUND
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K

oronapandemian aikana monia on
hämmästyttänyt, kuinka itsekseen
ja yksinään valtiot ovat tehneet ratkaisuja.
– Tämä on ollut täysin odotettavissa, sillä uhat ovat olleet kansallisia. Pandemiatilanteessa tauti kun on ensisijaisesti
jonkin valtion alueella ja koskee sen kansalaisia. Ja
ehkä me vetäydymme tällaisessa tilanteessa muutenkin tuttujen ja turvallisten vanhojen rakenteiden suojaan, pohtii Helsingin yliopiston oikeus ja globalisaatio
-professuurin haltija Jaakko Husa.
– Kansallisvaltiokin voi jo olla liian suuri alue keskinäiselle solidaarisuudelle. Esimerkiksi koronaviruksesta
pahoin kärsinyt Italia jakautui taudin suhteen etelään ja
pohjoiseen. Myös Suomessa mökeilleen epidemiaa paenneisiin uusmaalaisiin suhtauduttiin mökkikunnissa syyllistävästi.
Kansainväliset järjestelmät ovat visusti valtioiden
suvereniteetin ja vallan alla.
– On puhuttu paljon siitä, että globalisaation edetessä
kansallisvaltiot menettäisivät valtaansa. Tällaisen kriisin
kohdalla kuitenkin huomataan, ettei näin itse asiassa olekaan: valtiot sulkevat rajojaan ja ilmoittavat Euroopan
neuvostolle, että me nyt hetkeksi poikkeamme näistä
perusoikeuksista. Myös Maailman terveysjärjestö WHO:n
asema on nyt heikoimmillaan.

Kahdenkeskisillä järjestelyillä
huonoa koordinaatiota

Edes EU ei ole pystynyt toimimaan yhtenäisesti pandemian torjunnassa. Tämäkin oli odotettavissa, sillä unioni
on ollut jo pidemmän aikaa jonkinlaisessa hajaannuksen tilassa.
– Itse en usko, että näin olisi käynyt, jos EU olisi ollut
vahvimmillaan. Kun yhteistä pohjaa on vuosien ajan
syöty epäluottamuksella ja finanssikriisiin liittyvillä toimilla, olisi epärealistista odottaa, että yhtäkkiä kyettäisiin
toimimaan yhtenäisesti, loogisesti ja nopeasti.
Myös Yhdysvallat on hyvin hajaantunut suhtautumisessaan pandemiaan. Osavaltioilla on siellä paljon val-

taa, ja eri puolilla jättivaltiota tehdään hyvin erilaista politiikkaa.
– Nyt nähdään, miten monenkeskisen sopimisen sijasta
kahdenkeskisiin järjestelyihin ja lyhytnäköiseen oman
edun ajamiseen keskittynyt Make America Great Again
-ajattelu tuottaa hätätilanteessa epäyhdenmukaisia, epäjohdonmukaisia ja huonosti koordinoituja toimenpiteitä.
Jopa Pohjoismaat ovat valinneet keskenään hyvin erilaisia ratkaisuja, vaikka niissä on varsin samankaltainen
oikeuskulttuuri ja demokratian perinne.
– Islanti on pienen kokonsa takia voinut testata väestöä kattavammin kuin muut maat. Yllättävintä on kuitenkin Ruotsin poikkeaminen niin jyrkästi verrokkimaistaan.
Vaikka miellämme Ruotsin ”pehmeäksi” demokraattiseksi
kansankodiksi, korkeat kuolinluvut eivät tunnut hetkauttavan sikäläistä järjestelmää mihinkään, eikä kukaan tunnu
edes olevan erityisen järkyttynyt asiasta.

Kansainvälinen yhteistyö
tarvitsee resursseja

Siinä missä kuluttajat taistelivat WC-paperista pandemian
räjähdettyä kansainväliseksi, valtiot ja Yhdysvaltain osavaltiot ovat kamppailleet keskenään hoitohenkilökuntaa
suojaavista hengitysmaskeista ja suojavaatteista. On jopa
kerrottu, että toisen valtion edustajat ovat setelitukkoa heilutellen kaapanneet lentokentillä suojainkuormia alkuperäisten ostajien nenän edestä.
– Heikentämisen sijasta kansainvälistä yhteistyötä olisi
pitänyt vahvistaa, jotta se voi kohdata pandemian. Silloin
olisi vältetty nykytilanne, jossa kansallisvaltiot vetäytyvät omien toimivaltuuksiensa puitteisiin, rajat pannaan

Maailman terveys
järjestö WHO:n
asema on nyt
heikoimmillaan.
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kiinni, ulkomaalaisia valvotaan ja eristys- ja
poikkeustoimiin siirrytään ilman yhtenäistä
linjaa. Oikeusvaltiollisesti huolestuttavaa on,
että jotkut valtiot voivat pyrkiä jatkamaan
poikkeustilavaltuuksia myös normaaliolojen palauduttua.
Husan viesti on perinteinen: Tarvitaan
kansainvälisiin sopimuksiin perustuvat
monenkeskiset järjestelmät, joissa sovitaan
etukäteen, miten toimitaan. Ja kriisien ilmetessä sovitussa myös pysytään. Tämä on ollut
myös Suomen linja.
– Mikäli toisen maailmansodan jälkeen
rakennettu monenkeskinen järjestelmä,
johon EU:kin alueellisena kuuluu, lakkaa toimimasta, meillä ei ole mitään parempaa sen
tilalle. Kun tästä pandemiasta on selvitty, on
pakko lähteä tekemään aloitteita kansainvälisestä yhteistyöstä ja osoittaa sille aikaisempaa enemmän resursseja.
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Globalisaatiolta katosi johto

Globalisaatiota ei voi syyttää kaikesta. Vaikka
lentoliikenne ja valtioiden rajat ylittävät runsaat yhteydet ovat nopeuttaneet koronaviruksen etenemistä, se olisi levinnyt myös ilman
globalisaatiota.
– Euroopassa luultiin pitkään, että virus
ei ole meille vaaraksi. Tuoreessa muistissa
olleet SARS ja sikainfluenssa eivät juuri tuntuneet täällä. Aasiassa se otettiin heti vakavasti, ei vain julkisen vallan määräämänä
vaan myös yksilötasolla, ja ihmiset muuttivat nopeasti käyttäytymistään. Eikä näillä
asioilla ole globalisaation kanssa juurikaan
tekemistä.
Yhdysvallat on ollut taloudellisen, poliittisen ja sotilaallisen valtansa takia keskeinen
toimija globalisaatiossa ja monenkeskisessä
kansainvälisessä yhteistyössä. Nyt viimeistään sen johtoasema on mennyt, eikä Husa

1/5

YHDYSVALTAIN OSUUS

USA:n osuus Maailman terveysjärjestö WHO:n yhteensä 4,4 miljardin
dollarin suuruisesta budjetista
vuosina 2018–2019 oli 1/5.

845 %
WC-PAPERIN MYYNNIN KASVU

WC-paperin myynnin kasvu Yhdysvalloissa
11.–12.3.2020, kun osavaltiot julkistivat
liikkumisrajoituksia. Suomessakin
yllettiin samaan aikaan liki
nelinkertaiseen myyntiin.

Mikäli toisen maailmansodan jälkeen rakennettu
monenkeskinen järjestelmä
lakkaa toimimasta, meillä
ei ole mitään parempaa
sen tilalle.

usko, että yksikään valtio pystyy enää nousemaan sen tilalle.
– Vaikka Kiina silkkiteineen pyrkii kaikin keinoin kasvattamaan taloudellista vaikutusvaltaansa niin Euroopassa kuin Afrikassa, se ei pysty nousemaan Yhdysvaltojen
tilalle. Siltä puuttuu Yhdysvaltojen sotilaallinen voima. Ja Venäjä on Neuvostoliittoon verrattuna vain kääpiö.

Oikeusvaltion tulkinnat erkanevat

WHO ahdingossa
– lusikalla annettu
YK:N alaisen Maailman terveysjärjestö WHO:n asema on vaikea,
sillä sitä on arvosteltu rankasti
koronapandemian huonosta hoidosta niin Yhdysvalloissa kuin
muuallakin.
– Tällä hetkellä aika moni on
sitä mieltä, että WHO on epäonnistunut jokseenkin totaalisesti,
mutta syytösten aihe vaihtelee
sen mukaan, kuka syyttää. Yhdysvalloissa presidentti Trumpin hallinto syyttää WHO:ta passiivisuudesta pandemian alkuvaiheissa.
Koreassa ja Singaporessa taas
ihmetellään, miksei se suosittele
kasvomaskeja, jotka ovat siellä
keskeisessä asemassa.
Jaakko Husa huomauttaa, että
samat maat, jotka WHO:ta moittivat, päättävät sen toimivaltuuksista ja toimintaedellytyksistä.
– WHO:n toiminta riippuu
täysin siitä, mitä mukana olevat
maat sille antavat. Ja jos on lusikalla annettu, ei voi kauhalla
vaatia. Viime vuosien valmiiksi
niukkoja resursseja ja toimintakykyä on viime aikoina vain edelleen heikennetty. Ja nyt kun tulee

kriisi, siltä edellytetään voimakkaita ja selkeitä toimia, jotka eivät
ole mahdollisia kansainvälisessä
järjestelmässä.
Suurin rahoittaja Yhdysvallat
on nyt sulkenut rahahanat. Miltä
WHO:n tulevaisuus näyttää ja
miten pandemia tulee vaikuttamaan sen toimintaan?
– Lyhyellä aikavälillä tulee paljon kritiikkiä. Rahoitusta vähennetään edelleen, ja näyttää siltä,
että järjestö heikkenee entisestään. Silti uskon, että pitkällä
aikavälillä maailmalla ymmärretään, että WHO tarvitsee enemmän resursseja ja valtuuksia
toimia.
– Huhtikuussa WHO:n johdolla
tehty kansainvälinen Access to
COVID-19 Tools Accelerator -aloite
– josta tosin puuttuvat sekä Kiina
että Yhdysvallat – näyttäisi olevan askel monenkeskisen yhteistyön ja kansainvälisen solidaarisuuden suuntaan. Tällä hankkeella
pyritään nopeuttamaan rokotteiden ja lääkkeiden kehittämistä
koronavirusinfektioiden torjuntaan ja hoitoon.

Oikeustieteilijöiltä saa globalisaation tulevasta kehittymisestä kahta eri vastausta sen
mukaan, keneltä kysyy.
– Osa kansainvälisen oikeuden tutkijoista
puhuu kansainvälisestä rule of law’sta ja globaalista konstitutionalismista ja pyrkii rakentamaan kantilaista kosmopoliittista oikeutta
ja maailmaa. Ja sitten on niitä, jotka näkevät
globalisaation monimutkaistumisena. Itse
lukeudun jälkimmäisiin.
Maailma monimutkaistuu, kun kansallisvaltioille kuulunut norminantovalta heikkenee ja mukaan tulee muita toimijoita, jotka
luovat ylivaltiollisia kaupallisia käytänteitä ja
käyttävät suurta taloudellista ja myös oikeudellista valtaa. Näitä toimijoita ovat esimerkiksi suuret yritykset.
– Erilaisista oikeusjärjestyksistä tai pikemminkin normativiteeteista tulee aika sekava
soppa, jossa on erilaisia prosesseja käynnissä:
jossakin samankaltaistutaan ja jossakin taas
erilaistutaan.
Puhutaan myös balkanisaatiosta. Siinä
syntyy erilaisia, keskenään ristiriitaisia kulttuuripiirejä, jotka kyräilevät keskenään ja joiden välillä kuitenkin on erilaisia tapoja järjestää asiat oikeudellisesti.
– Meille oikeusvaltio on hirveän tärkeä, ja
me puhumme siitä paljon. Puolassa tai Unkarissa siitä puhutaan eri tavalla. Kiinallakin on
siitä oma versionsa, johon ei sisälly demokratiaa eikä ihmisoikeuksia. Venäjä taas suhtautuu kansainväliseen oikeusjärjestykseen avoimen ristiriitaisesti. Se vetoaa kansainväliseen
oikeuteen ja suvereenien valtioiden itsemääräämisoikeuteen, mutta toisaalla se rikkoo
räikeästi samoja sääntöjä.
LAKIMIESUUTISET 3/2020

37

I L M I Ö // P a n d e m i a

Jatkossa EU tulee
vahtimaan rajojaan
entistäkin tiukemmin.
Kulttuurisodat
korostavat näkemyseroja

Keskinäisistä ristiriidoistaan huolimatta
nämä kulttuuripiirit joutuvat globalisaation
takia olemaan vuorovaikutuksessa.
– Kauppaa käydään, ihmiset matkustavat
ja internet ylittää ainakin toistaiseksi maailman rajat. Me joudumme olemaan tekemisissä keskenämme, mutta samalla me
kyräilemme toisiamme. Ei tämä mikään optimaalinen tilanne ole.
Muutokset eivät kosketa kaikkia samalla
tavalla, vaan tietyiltä osiltaan elämä jatkuu
kuten ennenkin.
– Bisnes on varmaankin aika samanlaista
kaikkialla. Samoin siihen liittyvät säännöt,
joilla tehdään sopimuksia tai käsitellään niihin liittyviä riitoja.
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– Mutta sitten kun ruvetaan puhumaan
demokratiasta, julkisen vallan ja yksilön
suhteesta, seksuaalivähemmistöjen oikeuksista tai poliittisista vapausoikeuksista, syntyy balkanisoituneita kulttuuripiirejä, joissa
näkemykset ovat erilaisia. Kulttuurisodissa
ne nostetaan esiin korostetun voimakkaasti
ja todellista merkitystään voimakkaampina.

Pandemian opit
eivät välttämättä kanna

Olisiko kevään 2020 tapahtumista opittavissa
jotain muiden globaalien ongelmien hallintaan? Jaakko Husa muistuttaa, että biologisen
monimuotoisuuden häviäminen, ilmastonmuutos ja merien muovisaaste ovat pitkäaikaisia ja hitaasti kehittyneitä ongelmia, kun
taas pandemia on akuutti tapahtuma.

– Pahaa pelkään, että tästä ei opita mitään
yleisempää. Tietysti tulevien pandemioiden
varalta opitaan varautumaan oikeisiin asioihin, ja valtioiden kyky reagoida terveysuhkiin tehostuu. Mutta ilmastonmuutokselle ei
pystytä tekemään mitään yhdessä, ellei ratkaista alla olevaa perusongelmaa: jossakin
ilmastonmuutos nähdään uhkana ja jossakin
muualla siihen ei edes uskota, Husa pahoittelee.
– Koska USAn nykyhallitusta ei saada
mukaan ilmastonmuutoksen vastaiseen työhön, ei kehitysmaillakaan ole insentiiviä ryhtyä toimiin. Tokkopa tämä pandemia perusasetelmaa muuttaa.
Samoin maahanmuuttoon ja vapaaseen
liikkuvuuteen voi povata lisää rajoituksia.
– Jatkossa EU tulee vahtimaan rajojaan
entistäkin tiukemmin. Mutta onko se kestävää ja pitkäaikaista, on vaikea ennustaa.
Rajojen avaamiseen ei joka tapauksessa ole
poliittista tahtoa juuri missään, ja pandemian vaikutus asettuu tässä aikaisempaan
kehykseen. •

Oikkarit

OPISKELIJAN ASIALLA

Teksti IDA IJÄS | Kuvitus ISTOCK

Lakimiesliiton opiskelija-asiamiehet haluavat tukea oikeustieteen opiskelijoiden
työllistymistä ja jaksamista yhä paremmin yhdessä koko muun liiton kanssa.

O

piskelijoiden edunvalvonta,
heidän työelämänsä tukeminen ja koulutuspoliittinen
vaikuttaminen. Näin Noona
Hanni ja Anni Marttala tiivistävät tärkeimmät tehtävänsä opiskelija-asiamiehinä.
– On tärkeää pysyä mukana siinä, mitkä
asiat ovat ajankohtaisia ja koskettavat
juuri nyt oikeustieteen opiskelijoita. Näin
voimme ajaa opiskelijoiden etua parhaalla
mahdollisella tavalla, Marttala täydentää.
Opiskelija-asiamiehet vastaavat liiton
opiskelijakentän työstä ja ovat tiiviissä
yhteistyössä liiton opiskelijavaliokunnan
kanssa. Siinä on edustajia kaikista oikeustieteen ainejärjestöistä.

Tukea työelämään
myös poikkeusaikoina

Vuoden 2020 opiskelijatyön kärkiteemat
ovat opiskelijoiden työelämän ja jaksamisen tukeminen. Teemat ovat hyvin linjassa
koko Lakimiesliiton vuoden painopisteisiin, jotka koskevat nuorten ammattilaisten tukemista ja työssä jaksamista.
– Määritimme kärkiteemat yhteistyössä opiskelijavaliokunnan kanssa alkuvuodesta. Vielä tuolloin emme tienneet,
että koronaepidemian myötä ne nousisivat keväällä entistäkin ajankohtaisemmiksi, Hanni sanoo.
Koronan vaikutukset opiskelijoihin
ovat olleet suuret. Opintojen edistäminen poikkeusoloissa sekä työ- ja harjoittelupaikkojen siirtyminen tai peruminen
ovat olleet haasteita, joihin myös opiskelija-asiamiehet ovat halunneet reagoida.
– Opiskelijoiden on tärkeä tietää, että
liitto antaa tukea työelämään ja jaksamiseen näin poikkeusaikanakin, Hanni
painottaa.

Opiskelijoiden työelämän tukemiseksi liitto on järjestänyt keväällä esimerkiksi verkkokoulutuksia ja webinaareja.
Suunnitteilla on myös verkkomateriaalia
työnhaun tueksi, jotta opiskelijat voisivat
entistä paremmin oppia tunnistamaan
omia vahvuuksiaan.

Sydämenasiana jaksaminen

Loppuvuodesta 2019 liitto toteutti opintoja hyvinvointikyselyn oikeustieteen opiskelijoille. Vastauksissa tuli ilmi, että moni
opiskelija kokee vapaa-aikansa määrän
vähäiseksi ja stressaa erityisesti kurssiarvosanoista.
– Yhdessä opiskelijavaliokunnan ja liiton toimiston kanssa olemme pohtineet
paljon, miten juuri me liittona voisimme
tukea opiskelijoita opinnoissa ja työssä
jaksamisessa, Marttala kertoo.
Yksi välillinen keino helpottaa opiskelijoiden jaksamista on koulutuspoliittinen vaikuttaminen. Opiskelija-asiamiehet seuraavat tällä hetkellä esimerkiksi

keskustelua koulutuksen sisäänottomääristä sekä auskultointipaikkojen
hakukriteereistä.
– Pitkään keskustelussa olleet auskultointivalintakriteerit ovat vaikuttaneet siihen, että jo opintojensa alkuvaiheessa opiskelijat kokevat painetta saada
hyviä arvosanoja. Pyrimme vaikuttamaan auskultointihaun pisteytykseen
sekä lisäämään tietoisuutta hakumenettelystä. Pitkän aikavälin tavoitteemme
on, että auskultointipaikkoja lisättäisiin,
Hanni tiivistää.
Hanni ja Marttala kannustavat ottamaan suoraan yhteyttä, jos jokin koulutukseen tai työelämään liittyvä asia
askarruttaa. Opiskelija-asiamiehet kyllä
auttavat ja neuvovat. •

Lakimiesliiton
työelämäpalvelut
opiskelijoille
LAKIMIESLIITTO tarjoaa maksuttomia työelämäpalveluita myös
opiskelijoiden käyttöön. Liiton
kautta on mahdollista saada työja virkasuhdeneuvontaa esimerkiksi työsopimuksen tekoon tai
kesätöihin liittyvissä kysymyksissä. Uravalmentaja taas antaa
neuvoja työnhakuun tai vaikkapa
ansioluettelon päivittämiseen.
Liiton sivuilta voit myös tarkistaa
opiskelijoiden ja vastavalmistuneiden palkkasuositukset.

Lisätietoja: www.lakimiesliitto.fi/
oikkarit/tyoelama/
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A R K I PÄ I VÄ
Tutustumme juristien arkeen
ja erilaisiin työpaikkoihin.

SISÄISTÄ
KEHITTÄMISTÄ
RANSKALAISELLA
TWISTILLÄ
Hanna Lehdeksen pariisilainen
työvisiitti kesti seitsemän kuukautta,
joista yksi kului koronan siivittämänä
etätyössä Helsingissä. In-housejuristina hän pääsi perehtymään
sikäläiseen liike-elämään ja
toimintakulttuuriin.
Teksti VESA VAINIO | Kuvat VILLE RINNE JA HANNA LEHDES

A

sunto idyllisellä Île Saint-Louisin saarella,
näköetäisyydellä Notre Damesta. Koko
Pariisi sekä sen kuuluisat nähtävyydet ja
ranskalainen elämänmeno ulottuvilla. Työpaikka liike-elämän sykkeessä pilvenpiirtäjässä bisneskorttelissa pitkien lounaiden höystämänä.
Kuulostaa makealta, mutta todellisuus voi näyttäytyä
toisenlaisena. Hanna Lehdeksella on siitä kokemusta,
sillä hän oli työkomennuksella Pariisissa syyskuusta
2019 maaliskuuhun 2020. Viimeinen kuukausi seitsemän kuukauden pestistä sujui etätöinä Helsingissä.
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Vaikka Hanna Lehdes teki
paljon työtä itsenäisesti
tietokoneen äärellä, sisältyi häneen päiviinsä myös
paljon yhteistä tekemistä.
Hän oppi arvostamaan
ranskalaista tapaa tulla
juttelemaan spontaanisti
asioista.

– Olin toimistolla yleensä kello 9.30 aikaan, kotiin
lähdettiin tyypillisesti kello 19. Jos lähti ennen iltakuutta, sai puoleensa arvostelevia katseita. Kun metromatka kesti suuntaansa 45–50 minuuttia, ei siinä arkipäivien aikana juuri muuta ehtinytkään.
Lehdes toimi in-house-juristina laki- ja veropalveluita tarjoavassa KPMG Avocats -yrityksessä, joka on
KPMG SA:n tytäryhtiö ja osa kansainvälistä KPMG-ketjua. Lehdeksen tehtävänä oli laatia sisäisiä ohjeistuksia
vuoden 2019 alussa perustetulle KPMG Avocatsille sen
integroitumiseksi KPMG-verkostoon, avustaa yrityskauppaprosesseissa sekä olla mukana erilaisten sisäisten prosessien luomisessa ja toimeenpanossa.

Dokumentti toisensa perään

KAHVIKUPPI
Kahvia aamulla ja lounaan
jälkeen, sitä tarvitsen päi
vittäin. Kupissa on yleensä
tummaa paahtoa kaura
maitotilkalla höystettynä
– Pariisissa usein mustana.
KUULOKKEET
Kulkevat aina mukana, sillä
musiikin kuuntelu merkitsee
minulle paljon. Luureissa soi
vanhempi musiikki laidasta
laitaan, kuten rock ja pop.
LENKKARIT
Lenkki työpäivän jälkeen
maistuu, Pariisissa se
onnistui myös lounas
tauolla. Puistot ovat
mieluinen ympäristö
nauttia juoksemisesta.
KIRJA
Kun suinkin ehdin, avaan
kirjan. Historia on minulle
läheinen aihe, erityisesti
toiseen maailmansotaan liit
tyvä kirjallisuus kiinnostaa.

KPMG Avocatsin toimintaan sovelletaan RINiä (Règlement Intèrieur National de la profession d’avocat) eli
paikallista asianajajia koskevaa sääntelyä. Lisäksi Lehdeksen työtä ohjasivat Euroopan unionin ja paikallinen lainsäädäntö sekä KPMG-ketjun globaalit säännöt.
– Näiden perusteella laadin joukon sisäisiä ohjeistuksia sekä käynnistin ja kehitin erilaisia sisäisiä prosesseja. Sen lisäksi kommentoin sopimusehtoja ja tarkistin dokumentteja ja niiden käännöksiä.
Lehdes viittaa käytäntöön, jossa monet englanninkieliset ohjeet käännetään ranskaksi. Osa sisäisistä
ohjeista laaditaan sekä ranskaksi että englanniksi. Lehdeksen osaamiselle löytyi käyttöä molemmilla kielillä.
– Olen opiskellut ranskan kieltä Suomessa ja pärjään
sillä kyllä. Tosin englantini oli vahvempi kuin monen
paikallisen. Etenkin aluetoimistoissa englanti ei taipunut, Pariisissa sillä kyllä pärjäsi. Työkielenä toimivat
molemmat, sähköposteissa oli usein käytössä ranska.
Käytännössä Lehdes laati työssään kymmeniä dokumentteja: Power Point -esityksiä, Word-tiedostoja ja
Excel-taulukoita. Niihin hän haki tietoa paikallisesta
sääntelystä, KPMG-ketjun ohjeistuksista, viranomaissivustoilta ja kollegoilta. Ulkoisia asiakkaita hänellä
ei ollut.

Monikulttuurista tiimityöskentelyä

Lehdes kuului KPMG SA:n ja Avocatsin yhteiseen riskienhallintatiimiin, jossa oli noin 40 henkilöä. LäheiLAKIMIESUUTISET 3/2020
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semmin ja tiiviimmin hän oli tekemisissä 8–10 henki
lön kanssa. Tiimi oli hyvin monikulttuurinen: jäseniä
oli Perusta, Portugalista ja muualta Euroopasta, rans
kalaisten rinnalla.
– Kommunikointi eri kansallisuuksien ja kulttuu
rien kesken oli mielenkiintoista ja toi lisäväriä päiviin.
Tyypillinen työpäivä jakautui puoliksi itsenäisen
kirjoittamisen, kommentoinnin ja sähköpostiliikenteen
hoidon sekä yhteisen tekemisen ja palaverien kesken.
– Yleensä kävin ensin postit läpi ja sitten keskityin
kirjoittamiseen. Palavereita oli sopivasti työpäivän
aikana, pikemminkin oli spontaania jutustelua työ
kaverin kanssa. Koin tekeväni enemmän tiimityötä
kuin yksinäistä puurtamista.
Ranskalainen tapa tulla lyhyesti juttelemaan ja kyse
lemään asioista tuntui Lehdeksestä hyvältä. Useat päi
vän mittaan pidetyt lyhyet kahvitauotkaan eivät olleet
pahitteeksi. Lounaalla sen sijaan kului runsaasti aikaa,
tunnin verran läheisessä lounasravintolassa. Lounaan
päälle nautittiin usein kahvit kollegoiden kesken. Leh
des ehti heittää joskus lounastauon aikana juoksulenkin.

Pandemiaelämää ja keltaliivejä

Kun koronavirus alkoi levitä maailmalla ja tuli myös
Eurooppaan ja Ranskaan, hitaan etenemisen alkuvaihe
sujui tilannetta tarkkaillen. Lehdeksen toimistolta
siirryttiin kuitenkin pian kotiin etätöihin. Tämä sujui
Lehdeksen mukaan luontevasti. Sitten eri maiden ja
siinä mukana Suomen rajat alkoivat mennä kiinni.
– Tuli kiire siirtää suunniteltu paluulento aiemmaksi,
luovuttaa asunto ja pakata tavarat. Mitään paniikkia
en kuitenkaan kokenut, eikä minua pelottanut.
Helsingissä Lehdes jatkoi työtään normaalisti, nyt
vain Teamsin ja Skypen välityksellä. Kuukauden loppu
rypistys kotioloissa kruunasi onnistuneen työkomen
nuksen.
– Onneksi muutos tuli loppuvaiheessa, sain kokea
pääosin sosiaalista kanssakäymistä kansainvälisessä
ympäristössä. Kokemus oli kaiken kaikkiaan hyvin
myönteinen, niin työnteon kuin asumisen suhteen.
Kielitaidolla on onnistumisessa iso merkitys.
Lehdes sai nähdä Pariisissa myös maan toisenlai
set kasvot. Keltaliiviläisten mielenilmaukset eläkeuu
distusta vastaan eivät häirinneet hänen päivittäistä
elämistään, mutta näyttivät aggressiivisilta ja vaaral
lisilta. Näky ei ole omiaan lisäämään mielikuvaa turis
miystävällisestä kaupungista.
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Hanna Lehdes
MITÄ KOKEMUS
ANTOI SINULLE?

Työ kansainvälisessä
toimintaympäristössä on
mielenkiintoista ja opettavaista sekä tarjoaa arvokasta kokemusta. Olen
saanut laajasti ymmärrystä
liiketoiminnasta – miten
se toimii ja mitä ehkä kirjoittamattomiakin sääntöjä siihen sisältyy. On hienoa avartaa mieltä ja omia
näkemyksiään ja huomata,
että tietyissä asioissa
toimintamme täällä Pohjoismaissa poikkeaa aika
lailla eteläisemmästä
Euroopasta.

TYÖN MERKITYS
YHTEISKUNNALLE?

Kun in-house-juristi tuntee
yrityksen toimintaa sekä
sitä ohjaavia lakeja, sääntöjä ja suosituksia, hän voi
tukea ja kehittää yrityksen
liiketoimintaa. Tämä koituu
hyödyksi yhteiskunnalle.
Yritykset tuntevat yhä
vahvemmin yhteiskuntavastuuta, ja voin työni
kautta auttaa yrityksiä
siihen liittyvien tavoitteiden toteutumisessa.

Ranskalaiseen työpäivään kuuluivat
useat työkavereiden kanssa vietetyt
lyhyet kahvitauot. Ja lounaan
päälle nautittiin yleensä kahvit
toimistolla. Vasemmalla iltanäkymä
Lehdeksen työmatkalla La Défensen
alueelta.

Kommunikointi
eri kansallisuuksien
ja kulttuurien kesken
toi lisäväriä päiviin.
Vaihto-opiskelusta sopeutumisapua

Tampereella kasvanut Lehdes kiinnostui lukioaikana
yhteiskunnallisista asioista ja hakeutui opiskelemaan
oikeustieteelliseen tiedekuntaan Lapin yliopistoon
Rovaniemelle. Opiskelu lämminhenkisessä ilmapiirissä sujui helposti, ja hän valmistui oikeustieteen
maisteriksi 2016.
– Olin opintojen aikana kuusi kuukautta vaihtoopiskelijana Pariisissa, jolloin kaupunki tuli jossakin
määrin tutuksi. Työskentely ulkomaila ja kansainvälisessä ympäristössä on aina kiinnostanut minua.
Parhaillaan Lehdes suorittaa immateriaalioikeuden
maisteriohjelmaa Hankenissa, tutkinto on valmistumassa näinä aikoina. KPMG Suomen palveluksessa hän
aloitti vuonna 2017 ja jatkaa nyt työntekoa kotimaassa. •
Kun voi aloittaa aamunsa tämänkaltaisilla työmatkanäkymillä, saa varmasti ripauksen ylimääräistä energiaa
päivän askareisiin.

MILLAISELLA
ASENTEELLA
LIIKKEELLE?

Kansainväliseen komennukseen kannattaa lähteä
avoimin mielin, jotta pystyy
sopeutumaan paikalliseen
kulttuuriin. Kyky hahmottaa suuria kokonaisuuksia
ja sietää painetta sekä
vaihtaa aidosti kokemuksia
eri maiden käytännöistä
auttaa arjessa. Palkaksi
itsevarmuus kohoaa, kielitaito karttuu ja ymmärrys
kasvaa. Tästä on hyötyä
tulevissa kansainvälisissä
tehtävissä, myös Suomessa.

LAKIMIESUUTISET 3/2020

43

44

LAKIMIESUUTISET 3/2020

T I E D O N VÄ Ä R T I

EU:n nyrkkipaja
taistelee
valeuutisia vastaan
Suurta disinformaatiosotaa on käyty muutaman suurvaltion
ja Euroopan unionin kesken jo vuosia. Koronapandemia osoittaa,
miten hybridisodassa kompastuvat jopa omat asiantuntijat.
Teksti MERI ESKOLA | Kuvitus JANI SÖDERLUND

S

yvällä Brysselin hallintokortteleissa majailee pieni strategisen viestinnän yksikkö,
joka yrittää taistella Venäjän uutisvälineiden sekä sosiaalisen median levittämiä
mielikuvituksellisia valeuutisia vastaan.
Yksikkö perustettiin viisi vuotta sitten, ja se toimii Euroopan unionin komission ulkosuhdehallinnon alaisuudessa.
Yksikkö on jaettu kolmeen osastoon, joista EU:n itäisiin naapurimaihin keskittyvä on suurin.
Helsingin Sanomat kutsui marraskuussa 2017 ylityöllistetyn ja alimiehitetyn yksikön toimintaa ”yritykseksi ampua ritsalla Venäjän trolliarmeijoita”
eikä ollut väärässä: StratCom työllistää vain 16 täysipäiväistä huippuasiantuntijaa, ja sen vuosittainen
budjetti on vaivaiset kolme miljoonaa euroa. Venäjän arvioidaan käyttävän vuosittain yli miljardi euroa
valeuutisten luomiseen ja levittämiseen. Venäjän
valtiolliset viestintäkanavat, RT-televisiokanava ja
Sputnik-uutistoimisto, puolestaan tavoittavat satoja
miljoonia ihmisiä.

Apuna vapaaehtoisten verkosto

StratComilla on työntekijöidensä lisäksi apunaan
satojen vapaaehtoisten asiantuntijoiden, toimittajien,
viranomaisten sekä kansalaisjärjestöjen ja ajatushautomoiden työntekijöitä. EUvsDisinfo-työryhmässä

ei ole yhtään juristia palkollisena, mutta se voi tarvittaessa hyödyntää EU-komission lakitiimiä.
Näyttävien erikoisiskujen sijaan pikkuruinen infosodan sissiyksikkö puolustautuu vihollista vastaan
raporteilla, trendianalyyseilla, valeuutisten paljastamisella ja selittämisellä sekä kasvattamalla EU-kansalaisten tietoisuutta valeuutiskentästä.
Toukokuussa 2020 EUvsDisinfo-sivuston valeuutisarkistoon oli kerätty 8 391 esimerkkiä. Vain kolme niistä on
Suomesta, ja näissä kaikissa valetiedon välittäjänä on ollut
verkkosivusto MV-lehti. Syyskuussa 2017 sivusto väitti, että
sotilasliitto NATOn hybridikeskuksella on ”lupa tappaa”,
ja viime toukokuussa Venäjällä, Suomessa ja Ukrainassa
levitetyn valeuutisen mukaan Suomen Venäjän-vastaiset
talouspakotteet tappoivat karjaa maassamme.

Unioni taipui Kiinan painostukseen

Europarlamentaarikko Petri Sarvamaa oli vuonna
2018 ajamassa mittavaa budjettikorotusta StratComille.
Europarlamentin budjettivaliokunnan varapuheenjohtajana toiminut Sarvamaa muistutti ennen lopullista
budjettipäätöstä, että vastassa on erittäin laajalle levinnyt, tarkasti kohdennettu ja runsaasti mitoitettu propagandatoiminta.
Myös Slovakian presidentti Andrej Kiska sanoi
marraskuussa 2017 pitämässään puheessa, että ”olisi
naurettavaa, jos EU-maat jättäisivät itsensä haavoittuLAKIMIESUUTISET 3/2020
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viksi Venäjän lietsomien valeuutisten vyörylle samalla,
kun ne panostavat suuria rahasummia sotilaskaluston
hankkimiseen”.
Toukokuussa 2020 Sarvamaa on yhä samoilla linjoilla: yksikkö tekee työtä ”nyrkkipajana”, mutta näytöt
ovat tehokkaita, ja lisäresursseja tarvittaisiin.
– Venäjä ja Kiina ovat massiivisia ja aggressiivisia
kybertoimijoita, niin kuin nyt on nähty, mutta unionissa ei ole otettu asiaa vieläkään riittävän vakavasti.
Sarvamaa viittaa tuoreeseen skandaaliin, jossa StratCom joutui itse nolosti myrskyn silmään. Aikakauslehti
Politico paljasti ensimmäisenä, että EU:n ulkosuhdehallinto – ja sen yksikkö StratCom – oli lieventänyt raporttiaan koronavaleuutisoinnista Kiinan painostuksesta
huhtikuun lopussa. Ulkosuhdehallinnon korkea edustaja Josep Borrell selitteli kohua vapun alla parhain päin.

Valetieto johti terveysuhkiin ja vandalismiin

Maailmanlaajuinen koronapandemia on tarjonnut täydellisen tilaisuuden valeuutisten ja propagandan välit46
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täjille. StratComin 24. huhtikuuta julkaiseman raportin
mukaan valeuutisten, muiden tietomanipulaatioiden
sekä vääristelyjen määrä lisääntyy yhä.
Ensimmäiset koronaviruksesta tahallaan väärää tietoa levittävät uutiset ilmaantuivat internetiin 22. tammikuuta.
”Huolimatta hengenvaarallisista seurauksista kansalaisten terveydelle viralliset ja valtioiden tukemat
tietolähteet useista valtioista, mukaan lukien Venäjä
ja Kiina, ovat jatkaneet laajasti salaliittoteorioiden ja
valetiedon jakamista koronasta Euroopan unioniin ja
sen lähialueille”, raportissa sanotaan.
Kansalaisjärjestö Avaazin mukaan esimerkiksi valeuutista, jonka mukaan hiustenkuivaajaa voi käyttää
koronaviruksen ehkäisyyn, oli jaettu Facebookissa
119 000 kertaa, ja se oli nähty yli 2,6 miljoonaa kertaa.
Valeuutisointi koronasta ei ole harmitonta: StratComin mukaan kolmannes Ison-Britannian kansalaisista
uskoo, että vodkaa voi käyttää käsien desinfiointiaineena. Salaliittoteoriat puolestaan siitä, että 5G-te-

Suomessa olisi tarvetta
lainsäädännölle, joka
pakottaisi verkkosivustot
ilmoittamaan julkaisutietoja.
leoperaattoriverkot levittävät koronavirusta, johtivat
vandalismiin ja telekommunikaatioyhtiöiden työntekijöiden ahdisteluun Alankomaissa, Belgiassa ja IsossaBritanniassa.

”Valeuutisilla on aina vaikutus”

Euroopan hybridiuhkien torjunnan osaamiskeskus on
Helsingissä sijaitseva ajatushautomo, jonka tavoitteena
on lisätä tietoisuutta hybridisodankäynnin uhkista ja
yhteiskuntien haavoittuvuuksista.
– Valeuutisointi voi sekoittaa kokonaisuutta, jakaa
ihmisten mielipiteitä ja johtaa väärän tiedon perusteella tehtyihin päätöksiin. Valeuutisoinnilla on aina
jonkinlainen epäsuora vaikutus, tutkimusjohtaja
Hanna Smith sanoo.
Valeuutisointi ja propaganda rakentavat myös
syvempää maailmankuvaa. Ne vahvistavat vastaanottajien olemassa olevia näkemyksiä eivätkä jätä esimerkiksi tilaa kompromisseille tai toisten mielipiteiden kuuntelulle.
– Oikeusvaltioperiaate on hyvä asia niin kauan kuin
ihmiset uskovat siihen ja elävät sen mukaisesti. Mutta
jos usko saadaan murenemaan eikä oikeusvaltio tuo
turvaa, ihmiset saadaan haastamaan tätä periaatetta
ja myös demokraattisia järjestelmiä.
Smith ei osaa sanoa, kuinka paljon Suomessa leviää
toisten valtioiden tarkoituksenmukaista, haitallista
disinformaatiota, ja kuinka paljon kotimaisten tahojen epähuomiossa tai puutteellisten tietojen pohjalta
levittämää misinformaatiota.
Tavallisen kansalaisen paras keino valeuutisten
havaitsemiseen on kysyä edes itseltään, kuka uutisen
on tuottanut.
– Suomessa olisi tarvetta lainsäädännölle, joka pakottaisi verkkosivustot ilmoittamaan, kuka sivua ylläpitää
ja rahoittaa sekä tuottaa siihen tietoa. Näiden tietojen
avulla viranomaiset voisivat tarvittaessa sulkea väärää tietoa levittävät sivustot. Jokainen saisi kirjoittaa,
mitä haluaa, mutta lukija tietäisi, kuka tietoa levittää. •

LISÄÄ AIHEESTA
Lukuvinkit
Toimittaja Jessikka Aron
tietokirja Putinin trollit
(2019) on journalistinen
jännityskertomus modernin
informaatiosodankäynnin
toimintatavoista kotiSuomessakin.
Toimittaja Johanna Vehkoon
Valheenpaljastajan käsikirja
(2019) on selviytymisopas
totuudenjälkeiseen aikaan.
Se tarjoaa tietoa valeuutisista sekä vinkkejä niiden
tunnistamiseksi.
Sotatieteiden tohtori Saara
Jantusen Infosota (2015)
on modernin sodankäynnin
klassikkoteos, joka selvittää,
millainen informaatiosota
Venäjän ja lännen välillä
leimuaa.

Koronasta riittää
villejä väitteitä
• Korona antaa tilaisuuden levittää rokote
vastaistakin epätietoa. Näissä salaliitto
teorioissa rokotusohjelmat ovat vain
savuverho lisääntyvälle kansalaisten
valvonnalle. Microsoftyhtiön perustajan,
miljonääri Bill Gatesin väitetään asentavan
nanosiruja ”ihmisten päähän”.
• Viruksen parantamisesta liikkuu villejä
väitteitä: ”Sinkki saattaa tappaa korona
viruksen” ja ”Länsimainen media on sala
liitossa suurten farmasiayhtiöiden kanssa
pimittääkseen Kiinan menestyksekkäät
koronahoidot Cvitamiinilla”.
• Valetiedon mukaan ”valtiot vääristelevät
pandemian kuolinlukuja, jotta ”valtiot
saadaan muutettua fasistisiksi hygienia
diktatuureiksi”.
• Mielikuvituksellisimmat valeuutiset
väittävät, että koronavirus on keksitty
sotilasliitto NATOn laboratorioissa. Tehtai
lun takana väitetään olevan juutalais
amerikkalaiset Rotschildien ja Rockefelle
rien perheet. Tuotetun koronan sanotaan
myös sisältävän HIvirusta tai olevan juoni
”vanhojen italialaisten tappamiseksi”.
Lähde: euvsdisinfo.eu
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In memoriam

JORMA RECHARDT
1939–2020

S

uomen Lakimiesliiton hallituksen puheenjohtajana vuodet 1999–2003 toiminut Jorma
Rechardt kuoli 25.3.2020. Hän oli syntynyt
27.7.1939. Monet meistä tapasivat liiton tilaisuuksissa ahkerasti käyneen Rekun viimeisen kerran
Lakimiespäivässä lokakuussa 2019, hymyilevänä
niin kuin aina mutta sairauden merkitsemänä.
Jorma Rechardt oli ammattisotilaan ja kansakoulunopettajan poika Hämeenlinnasta. Jorma jäi
sotaorvoksi isän, kapteeni Bo Rechardtin kaaduttua jatkosodan alussa. Urheilua, erityisesti telinevoimistelua, harrastanut Jorma pääsi ylioppilaaksi
Hämeenlinnan yhteiskoulusta ja valmistui oikeustieteen kandidaatiksi Helsingin yliopistosta vuona 1967.
Rechardt hakeutui juristiksi valmistuttuaan lakimiehen tehtäviin puolustusministeriöön tavallaan
isänsä työtä jatkamaan maanpuolustuksen ja isänmaan palveluksessa. Ura eteni taloushallinnon tehtävistä kiinteistöosastolle. Rechardt toimi lopulta
puolustusministeriön kiinteistöjohtajana ja hallitusneuvoksena. Eläkkeelle hän jäi 64-vuotiaana.
Rechardt oli puolustusministeriössä arvostettu,
omaa asemaansa korostamaton asiantuntija, jonka
käsityksiä ja arvioita kuultiin mielellään.
Rechardt tuli mukaan lakimiesliittolaiseen toimintaan kypsässä iässä, yli viisikymmenvuotiaana.
Vuonna 1993 hänet valittiin Hallintolakimiesten
puheenjohtajaksi ja liiton hallitukseen vuonna 1995.
Toimittuaan järjestövaliokunnan puheenjohtajana
Rechardt siirtyi avainpaikalle hallituksen puheenjohtajaksi vuoden 1999 alusta.
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Jorma Rechardtin puheenjohtajakautena tapahtui liitossa paljon. Rechardt opittiin tuntemaan
vastuunkantajana ja kokoavana voimana. Hän oli
avarakatseinen ja pyrki tuloksellisesti siihen, että
eri lakimiesryhmien väliset erot tasoittuvat liiton
toiminnassa. Tällä hän viitoitti tietä tulevillekin
puheenjohtajille.
Rechardt oli kuunteleva ja vähäeleinen, sopivalla tavalla leppoisaa huumoria viljelevä hallituksen puheenjohtaja, joka osasi myös tehdä päätöksiä. Hän otti liiton asiat tosissaan, mutta ei
kertomansa mukaan menettänyt niiden vuoksi
yöuniaan. Vaikka Rechardt toimi koko työuransa
valtion palveluksessa, hän arvosti myös yksityissektorin edunvalvontaa, joka selvästi tehostui
hänen puheenjohtajakaudellaan.
Rechatdt osasi olla myös tiukka. Hän totesi
eräälle Lakimiesliiton asemaa Akavassa uhanneelle liittopuheenjohtajalle, etten minä sinua pelkää. Keskustelukumppani joutui perääntymään
havaittuaan, ettei hän ole tekemisissä äänettömän
yhtiömiehen kanssa.
Rechardt piti puheenjohtajakaudellaan tapanaan järjestää liiton hallitukselle ja toimiston
henkilökunnalle kesäretken johonkin kiintoisaan
puolustuslaitoksen kohteeseen. Niihin oli kiinteistöjohtajalla helppo pääsy. Tämä tiivisti joukon yhteenkuuluvuutta ja edisti osaltaan lakimiesliittolaisen
hengen rakentumista.
Heikki Halila

Yhtiöoikeuden ehdoton ykkönen
ilmestyy uudistettuna

Ennakkotilaa lukemalla QR-koodi
Tilaukset myös:
asiakaspalvelu.publishing@edita.ﬁ
020 450 05
editapublishing.ﬁ/lakitieto

SVENSKA SIDOR

Stor domstolsreform
på gång i Norge
I augusti 2017 tillsattes Domstolskommisjonen i Norge med uppgift
att bland annat se över tingsrätternas struktur i landet.
Kommittén föreslår drastiska åtgärder, nämligen att minska
antalet domstolar i första instans från nuvarande 60 till 22.
Samtidigt skulle antalet tingshus mera än halveras till 30.
Text BO INGVES | Bild ISTOCK

D

omstolskommitténs 16 ledamöter
var inte helt eniga om förslaget
som också har väckt diskussion
och kritik i Norge. Kommitténs
ordförande, sorenskriver (domstolspresident) Yngve Svendsen, betonar att
alla i kommittén dock delar åsikten att landet
har för många små domstolar, vilket gör rättsväsendet sårbart.
– Mer än hälften av tingsrätterna har tre eller
färre domare. Dessutom finns det 34 jorddomstolar av vilka nästan hälften har endast ett eller
två domarårsverken. Det innebär att vi har nästan hundra oberoende domstolar som i mycket
begränsad utsträckning drar nytta av varandras
kompetens och kapacitet, säger han.
Svendsen konstaterar att den allmänna trenden i Europa går mot färre och större domstolar och drar paralleller till Finland som till både
befolkningen och arealen är jämförbart med
Norge.
– Där klarar man sig bra med 20 tingsrätter
som i hög grad arbetar enligt samma principer
som i Norge, säger Svendsen.

Små domstolar sårbara

Enligt Svendsen fungerar de norska domstolarna i allmänhet bra och har huvudsakligen
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ett mycket gott rykte, även om statsrevisorerna
har påtalat att behandlingstiderna har börjat bli
för långa.
– Sedan den senaste reformen har antalet mål som dras inför domstol ökat och de är i
många fall mer krävande än tidigare. Till exempel ärenden med internationella aspekter har
ökat i domstolarna, säger Svendsen.
Det ställer enligt honom större krav på både
domarnas kompetens och domstolarnas kapacitet. Problemen gäller främst små domstolar
som till exempel inte kan erbjuda professionell
expertis inom viktiga nyckelområden.
– Små domstolar är också sårbara för sjukdom och frånvaro. Samtidigt har kostnaderna för
domstolsförfaranden ökat i och med att behandlingen av ärendena drar allt längre ut på tiden.
Tingsrätterna utgör i alla fall ryggraden i det
norska rättsväsendet; hela 90 procent av fallen
avgörs slutgiltigt i dem, säger Svendsen.

Specialkompetens för specialfrågor

Svendsen påpekar också att det lättare kan uppstå problem med neutralitet och jävighet i små
domstolar på mindre orter vilket försvagar förtroendet för att ärendena hanteras objektivt.
– Speciellt i barnskyddsärenden och i tvister
mellan föräldrar är domarnas kompetens avgö-

Den allmänna
trenden i Europa
går mot färre och
större domstolar.
rande. Därför har kommittén föreslagit att
dessa frågor endast ska behandlas av några
större tingsrätter i landet. På samma sätt kan
andra specialfrågor hanteras endast av några
domstolar som har kapacitet att ha specialiserade domare, säger han.
Svendsen berättar att enligt den struktur
som kommittén föreslår kommer 95 procent
av befolkningen att ha mindre än två timmars
resa till närmaste tingsrätt.
– En allt större del av befolkningen bor i
tätorter och dessutom möjliggör digitaliseringen att många ärenden kan skötas på distans. Men det är föga meningsfullt att investera i dyr digital utrustning när många av
landets nästan 400 rättssalar står tomma
halva tiden, säger han. •

Fakta om reformen
av rättsväsendet i Norge
ÅR 2002 ändrades domstolarnas orga
nisation i Norge så att det bildades
ett fristående domstolsverk, Domstol
administrasjonen. Samtidigt minska
des antalet domstolar i första instans
så att det i dag finns 60 tingretter
(tingsrätter) och 34 jordskifteretter
(jorddomstolar). Tingsrätterna hette
tidigare byrett i städer och herredsrett i landskommuner. På högre nivå
har landet sex lagmannsretter, mot
svarande våra hovrätter samt högsta
domstolen, Høyesterett.
Domstolskommitténs förslag till
omorganisering är att skapa färre
men större domkretsar genom att
minska antalet tingsrätter till 22.
Enligt kommissionen skulle detta ge
betydande besparingar bland annat
genom minskade hyres och under
hållskostnader. Två av kommitténs

14 ledamöter föreslog en radikalare
förändring med endast sex regionala
domstolar i första instans. De skulle
omfatta även jorddomstolarna och
ha samma områdesindelning som
hovrätterna.
Norges regering har stannat för
ett kompromissförslag med samma
antal tingsrätter som domstolskom
missionen föreslår men med ungefär
65 tingshus, alltså ungefär lika många
som i dag. Bland annat landets största
parti Arbeiderpartiet har motsatt sig
nedskärningen av antalet tingsrätter
och vill i stället stärka de nuvarande
enheterna.
Förslagen är på remiss till den
2 juni så den slutliga lösningen är ännu
oklar. Om den föreslagna strukturen
godkänns skulle upplägget i hög grad
se ut som i Finland.
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– Keikka on parhaimmillaan juuri hetkeä ennen
lavalle nousemista.
Aina se mahan pohjassa vähän kutittaa, Matti
Nurmela sanoo.

Rikosasianajaja Matti Nurmela

Elvistä ja balladeja
rakastava laulava lakimies
Teksti ARI MÖLSÄ | Kuva ESA SALONEN

M

atti Nurmela tunnetaan pitkän linjan
käräjäkonkarina, herrasmiesjuristina.
”Matti kumartaa tuomareille yhä joka
kerta käräjäsalin kynnyksellä. Nuori
polvi ei tätäkään vanhaa käytöskoodia osaa”, kertoo
muuan Nurmelan kollega. Toinen kollega taas tietää,
että Nurmela on ”huumorintajuinen ja pidetty kaveri
sekä oikeudenkäyntien suvereeni sananiekka. Hän tykkää esiintymisestä, soittaa kitaraa ja laulaa kuin Elvis”.
Pykälöikäämme.

1. luku

Juristiksi ajautumisesta

1 §. Lapsuuden unelma-ammatti. Olin jo lapsena kova
höpöttämään. Jotakin sanataidetta sen piti olla. Mainosmies. Yksi, nyt kauhistuttavalta tuntuva vaihtoehto
oli myös toimittajan ammatti.
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2 §. Valaistuminen – miksi juristiksi? Sattumankauppaa se oli. Minulla ei ollut sukurasitetta. Oikeastaan
vasta auskultoidessa oivalsin, että juuri tämä paikka –
käräjäsali – on minun juttuni. Joko kateederilla pöydän
takana tai sitten salissa.

2. luku

Lainsäädännöstä

1 §. Kiva laki. Rikoslaki, yhä, ilman muuta. Selkeätä
tekstiä. Teen työtäni etupäässä lakikirja- ja lainvalmisteluaineistopohjalta. Oppikirjoista ei yleensä löydä ratkaisua käytännön ongelmiin.
2 §. Kamala laki. Perheoikeuteen liittyvät lait. Perhejutut ovat riitoina ihan hirveitä. En kestä avioero- ja
lastenhuoltoriitoja. Perhejutuissa jopa avustajat ilkeilevät toisilleen.

Kun osaa asiansa,
esiintyminen on
suurta nautintoa.
3. luku

Lakimiehistä eliölajina

1 §. Taitava juristi. Etevä juristi luo jokaiseen juttuun
myönteisen ilmapiirin. Kyllähän lähes jokainen meistä
asiapuolen hoitaa, jos vähänkään vakavasti työnsä ottaa.
2 §. Tomppeli juristi. Kaikkein rasittavimpia lajitovereita ovat öykkärit. Huono käytös, tilannetaju puuttuu.
Suurin virhe on se, jos juristi keskittyy salissa vain miellyttämään päämiestään.

4. luku

Rikosasianajajan työstä

1 §. Ihaninta. Saa puhua, ja saa käyttää mielikuvitusta.
Kun osaa asiansa, esiintyminen on suurta nautintoa.
Rikospuolella myös kollegat ovat miellyttäviä ja osaavat käyttäytyä. Bisnespuolella meno on tärkeilevämpää.
2 §. Inhottavinta. Toimistohommat. En ole kynänpyörittäjä. En pidä rikosoikeudenkäyntejä ammatillisessa
mielessä inhottavina. Julmatkin rikosasiat on jonkun
hoidettava. Urani alussa minulla oli valtavasti henkirikosjuttuja. Hoitamieni juttujen uhreilla täyttäisi pienen hautausmaan.

5. luku

Asiakkaista

1 §. Unelma-asiakas. Ihanneasiakas tuo paperit, kertoo
asiansa lyhyesti ja poistuu. No, ainahan asiakas on ainakin kerran tavattava huolella ja ajan kanssa. Ammattirikolliset ovat helppoja asiakkaita. Ammattirikollinen
tietää, että sodassa tulee myös osumia ja joskus jäädään
kiinni. Julmimmatkin jutut hoidetaan.
2 §. Painajaisasiakas. Vähemmän mukava asiakas on
ihminen, joka raahaa toimistolle kärryllisen sekavia
papereita ja jää sitten lörpöttelemään niitä näitä tuntikausiksi.

6. luku

Keikkamuusikon elämästä

1 §. Riemastuttavinta. Olen elementissäni laulajana
ja neloskitaristina cover-bändissämme nimeltä Tears.

Matti Nurmela
s. Helsingissä
OTK 1978, Helsinki
VT 1979
Lakiasiaintoimisto
Matti Nurmela 1979–1983
Asianajotoimisto Matti
Nurmela 1984–1986
Asianajotoimisto Herbert
Gumpler, osakas 1987–
Suomen Asianajajaliiton
valtuuskunta 1995–2000
Helsingin asianajaja
yhdistys, hallituksen jäsen
ja vpj 1996–2000
Suomen Asianajajaliitto,
hallituksen jäsen 2001–2004
Perhe: avoliitossa,
yksi aikuinen lapsi
Harrastukset: kunto
liikunta, purje ja moottori
veneily merellä, laskettelu
Suomessa ja ulkomailla

Melodiset balladit ovat minun heiniäni. Elvis ja Rod
Stewart ovat suosikkejani. Kakkosprojektinani laulan
yksin pelkästään evergreenejä taitavan pianistin Antti
Kortelaisen kanssa. Yritysjuhlia, hääkeikkoja syntymäpäiviä.
2 §. Rasittavinta. Piuhojen kerääminen ja raskaiden vahvistimien kantaminen takaisin keikka-autoon yöllä kello
kaksi. Myös aamuyön kotimatka on usein aika raskas.

7. luku

Kuntourheilusta

1 §. Herätys ja lempilajit. Takavuosina minulla oli polvivaivoja, ja lääkäri sanoi, että kävele niin paljon kuin
sielu sietää. Kävelin sauvojen kanssa 10 kilometriä muutaman kerran viikossa. Se auttoi. Sitten löysin uimisen.
Talvella olen uinut kilometrin joka viikko kolme neljä
kertaa. Nyt taas kävelen.
2 §. Tavoite. Eckerössä pidettävä Käringsunds Triathlon
2021.

8. luku

Pienet suuret asiat

1 §. Mielimauste. Suola.
2 §. Herkkuruoka. Kesällä kalalautanen, jääkylmä olut
ja Marskin ryyppy.
3 §. Paras juoma. Hendrick’s Gin saunan jälkeen.
Loraus giniä, kurkunviipaleita, paljon tonic-vettä ja
jäitä.
4 §. Kaunein kukka. Punainen ruusu.
5 §. Lempiväri. Tummanpunainen.
6 §. Rakkain romaani. F. Scott Fitzgeraldin Yö on hellä.
Sen tunnelma on sykähdyttävä.
7 §. Mielimuusikko. Elviksestä alkaen kaikki rock-musiikki ja Nick Lowe.
8 §. Esikuva. Sotamies Svejk. Svejk ei koskaan turhia
murehtinut.
9 §. Elämän tarkoitus. Selvitä tästäkin päivästä. Joka
aamu sama juttu.
10 §. Motto. ”Otetaan tää homma nyt ihan rauhassa.”
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Hajamietteitä koronaviikoilta

K

olumnin otsikko on mukailtu kansalliskirjailija Juhani Ahon teoksesta
”Hajamietteitä kapinaviikoilta”, jossa
kansalliskirjailija tarkasteli tuoreeltaan vuoden 1918 tapahtumia. Niistä
taitetaan peistä yhä, mutta pääargumentit olivat esillä
jo vuonna 1918. Entä miten on nykyisen koronapandemian laita?
Koronavirus on siksi yllättävä ja vaikeasti ennustettava ilmiö, että vasta pitkähkön ajan kuluttua voidaan
arvioida sitä, miten kulkutauti on onnistuttu kohtaamaan. Olisiko taudin tullut antaa levitä ja aiheuttaa
immuniteettia, jos merkittävä osa väestöstä siihen kuitenkin sairastuu, vai onko tauti sittenkin hoidettavissa
tai taltutettavissa tiukoilla eristämistoimilla ja niiden
jälkeisillä hybriditoimilla?
Koronan hinta on joka tapauksessa kova, mitataanpa
sitä terveyden, talouden tai inhimillisen ulottuvuuden
kannalta. Pandemiaa ei ole voitu kohdata niin, että huomiota kiinnitettäisiin vain terveystekijöihin ja kuolleiden määrän minimoimiseen. Missään yhteiskunnassa
ei toimita niin, että tehtäisiin kaikki voitava jokaisen
ennenaikaisen kuoleman eliminoimiseksi, ei meilläkään edes oikeutta elämään koskevan perusoikeussäännöksen velvoittamana. Päätöksentekoa ei voida uskoa
vain Hippokrateen valaan sidotuille lääkäreille.
Jos toisin olisi, pitäisi muun muassa kieltää tupakka ja
alkoholi, poistaa ilmansaasteet, laskea maantieliikenteen
nopeuksia ja tehdä mittavia toimia epäterveiden elintapojen estämiseksi. Tässäkin tarvitaan kustannus-hyöty
-tietoista analyysia, jota Raimo Lahti hahmotteli rikosoikeuden kannalta väitöskirjassaan vuonna 1974.
Epidemian vuoksi aktivoitu valmiuslaki on aiheuttanut paljon oikeudellisia kysymyksiä, joista vastuussa
olevien lakimiesten voidaan katsoa selviytyneen kunnialla. Uudenmaan maakunnan rajan sulkeminen ja
avaaminen perustuivat terveysviranomaisten tilan-
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teenarvioihin tukeutuneeseen oikeudelliseen harkintaan, jossa oli keskeisellä sijalla hyvin perusteltu
perustuslakivaliokunnan lausunto. Tärkeässä roolissa olivat oikeuskansleri Tuomas Pöysti ja kansliapäällikkö Pekka Timonen. Oikeusvaltio piti kutinsa.
Perustuslakikysymyksiä on muutenkin paljon, kuten
se, millä edellytyksillä voidaan kieltää tietty elinkeino
ja millä perusteilla voidaan myöntää kompensaatiota
tappioista.
Keskustelua tulee voida käydä niin pandemiaan
suhtautumisesta yleensäkin kuin mahdollisista oikeudellisista vaihtoehdoista, kuten perustuslain tulkinnan rajoista.
Rajojen avaamista kritisoineet oikeustieteilijät niin kuin heitä julkisuudessa kutsuttiin - eivät kyenneet esittämään vakuuttavia perusteluja kannanmäärityksilleen. Kuvaan kuuluu, että asianomaisista
enemmistö ei ole lakimiehiä.
Pandemia on osoittanut myös sen, miten toimiva
suomalainen yhteiskunta on virheineenkin yllättävissä tilanteissa. Ilmastomuutoksen ja väestön
ikääntymisen ongelmat eivät ole väistyneet, ja
velkaantuminenkin tulee saada ennen pitkää
taitetuksi. Suurten kysymysten äärellä jää
miettimään, oltaisiinko ilmastomuutoksen
torjumiseksi missään oloissa valmiita niin
mittaviin toimiin kuin koronan vuoksi.

Oikeusvaltio
piti kutinsa.
HEIKKI HALILA

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

Nimitykset
Anna Rautioaho
Asianajotoimisto
Facta Oy

Simo Autio
Asianajotoimisto
Krogerus Oy

Paul Raade
Asianajotoimisto
Krogerus Oy

Henri Koskenoja
Asianajotoimisto
Krogerus Oy

Minna Siekkinen
Asianajotoimisto
Krogerus Oy

Jenni Teurokoski
Asianajotoimisto
Krogerus Oy

Asianajotoimistot

Asianajotoimisto Roihu Oy: lakimies,
OTM Sanni Kotilainen 3.2.2020 lukien sekä
AA, OTM Henna Laulunen 1.5.2020 lukien.
(kuvat)

Asianajotoimisto Krogerus Oy:n Counseleiksi
AA Simo Autio ja OTM Paul Raade
1.4.2020 lukien. Senior Associateiksi
OTM Henri Koskenoja, OTM Minna Siekkinen
ja OTM Jenni Teurokoski 1.4.2020 lukien.
(kuvat)

AA Arttu Mentula on perustanut Asianajotoimisto Mentula Oy:n, joka on erikoistunut
kilpailuoikeuteen, riitojen ratkaisuun, julkisiin hankintoihin ja yleiseen liikejuridiikkaan.
(kuva)

Properta Asianajotoimisto Oy:n osakkaaksi
AA, VT Jani Pitkänen 1.4.2020 lukien.

Länsi- ja Sisä-Suomen oikeusapu- ja
edunvalvontapiirin Pirkanmaan oikeusaputoimiston julkiseksi oikeusavustajaksi
Juhani Virtanen 1.4.2020 lukien.

Asianajotoimisto Facta Oy:n
lakimieheksi (transaktiot ja yhtiöoikeus)
OTM Anna Rautioaho 30.3.2020 lukien. (kuva)
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Oikeusaputoimistot

Sanni Kotilainen
Asianajotoimisto
Roihu Oy

Henna Laulunen
Asianajotoimisto
Roihu Oy

Arttu Mentula
Asianajotoimisto
Mentula Oy

Nimityksiä-palstan tekstit ja värikuvat
(valkoisella taustalla) toimitetaan lomakkeella
osoitteessa www.lakimiesliitto.fi tai sähköpostitse juha.mikkonen@lakimiesliitto.fi
viimeistään 17.8.2020. Julkaistuista kuvista
veloitamme käsittelykuluina 40 euroa/kpl.
Numero 4/19 ilmestyy 23.9.2020. Toimitus
pidättää oikeuden tekstin muokkaamiseen
ja lyhentämiseen tarvittaessa.

Aurinkoista
kesää!

Lakimiesliiton lomamökit
Loma-asuntojen arvonnat järjestetään vuosittain keväällä ja syksyllä. Arvonnassa
jää kuitenkin aina vapaita viikkoja, ja myös peruutukset vapauttavat loma-asuntoja.
Nämä vapaat ajat ovat nopeimpien varaajien käytettävissä!
Vapaat ajankohdat ja hakuohjeet nettisivuiltamme osoitteessa:
lakimiesliitto.fi > palvelut ja edut > lomamökit
Vuokriin sisältyy: Levi ja Ruka/lasketteluliput 2 kpl ja Vierumäki/golfpelioikeuksia
Lisätietoja ja varaukset: puh. 09 8561 0315 ja lomamokit@lakimiesliitto.fi

Katso kaikki loma-asunnot verkosta!
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Kysymykset: Pressmen Finland Oy, www.pakkotietaa.fi

1 D. Ihailemalla Langin ajokoiran kuvaa. Odottaessaan Langia he näkivät kuvan seinällä ja kehuivat koiran jalorotuisuutta ja kauneutta. Huomaamatta
paikalle tullut Lang kuuli kehut ja oli mielissään. Seurasi parin tunnin keskustelu koirista ja koirankasvatuksesta. Keskustelu päättyi äkisti, kun Lang veti
kellon esiin taskustaan ja lausui: ”Tämä saakin jo riittää. Missä herrojen opintokirjat ovat?” Seuraavana päivänä toinen opiskelijaryhmä tuli suulliseen
tenttiin ja alkoi heti ensimmäiseksi kehua kovaan ääneen koiran kuvaa. Lang tuli taas yllättäen saliin, mutta tällä kertaa hän äyskäisi ruotsiksi: ”Fan, den här
gången hjälper hunden inte!” Lang oli Helsingin yliopiston talousoikeuden ja kansantaloustieteen professori vuosina 1882–1905. Häntä pidetään Suomen
maa- ja vesioikeuden tutkimuksen perustajana. Hän oli fennomaani ja suomenkielinen. 2 C. Esitti afrikkalaisen noitarummun lyömistä. Samalla hän istui
papinpuvussaan jalat ristissä lattialla ja äännähteli rummunlyöjän tavoin. Vehasen tarkoitus oli esittää oikeudenkäyntitapoja Ambomaalla Namibiassa.
Hän oli ollut siellä vaimonsa kanssa lähetystyössä vuosina 1896–1916. 3 C. Itse Jean Sibelius koputti ovelle. Hän oli kävellyt talon ohi, kuullut sieltä sujuvaa
pianonsoittoa ja halunnut kiittää soittajaa oivallisesta tulkinnasta. Sibelius, jota ei vielä tuossa vaiheessa tunnistettu, kutsuttiin pistäytymään sisälle.
Nokelin kiitti kiitoksista ja kysyi, kuka häntä kiittää. Sibelius osoitti nimeään nuottilehden kulmassa ja riemastunut Nokelin pyysi välittömästi Sibeliusta
jäämään koko illaksi. Pöytään tuotiin ruokaa ja juomaa. Ilta kului hupaisasti. Nokelin toimi ennen nimismiehen uraansa kanslistina Viipurin lääninhallituksessa. Nimismiehenä hän kuritti pikkurikollisia pampulla eikä vienyt näiden vähäisiä juttuja käräjille. Siviilijutuissa hän yritti hieroa sovintoa osapuolten
välillä pelottelemalla suurilla oikeudenkäyntikuluilla. 4 C. Pienessä talossa hautausmaalla. Se rakennettiin kiinni Pariisin Saint-Innocents-hautausmaan
kirkon seinään ja sen ovi muurattiin kiinni. Siinä oli kaksi aukkoa, joista toisesta näki kirkkoon ja toisesta haudoille. Vendomois suljettiin taloon vuonna
1486 hieman yli 20-vuotiaana. Tiedossa ei ole, koska hän kuoli, mutta joidenkin tiedetään eläneen vastaavissa oloissa vuosikymmeniä. Vendomois joutui
maksamaan ainakin ruuastaan. Jos rahat loppuivat, hän eli almuilla. Epäselvää on, oliko kyseessä varsinainen talo vai taloksi kutsuttu eristystila. Samantapaiseen tilaan suljettiin ihmisiä keskiajan Ranskassa myös vapaaehtoisesti, jos he halusivat vetäytyä maallisesta elämästä yksinäisyyteen tai katumukseen. Innocents-hautausmaa purettiin rakennuksineen 1700-luvun lopulla. Vendomois oli 16-vuotias mennessään naimisiin yli 40-vuotiaan Jean de SaintBerthevinin kanssa. He saivat kaksi lasta. Varsinaisen murhatyön vuonna 1483 teki entinen palvelija. Kun Vendomoisia ja hänen rakastajaansa Guillaume
du Plessisiä alettiin epäillä, Plessis pakeni. Vendomois oli pitkään vangittuna. Hän tunnusti ja paljasti rakastajansa nimen vasta kidutettuna. Hänet tuomittiin
murhasta ja aviorikoksesta poltettavaksi hengiltä, mutta kuninkaan armahduksen jälkeen tuomio muutettiin elinkautiseksi. Rakastaja Plessis pakeni
Burgundiin ja meni siellä naimisiin. Hänet tuomittiin Pariisissa vasta vuonna 1506 kuolemaan hirttämällä, mutta todennäköisesti hän kuoli myöhemmin
vapaana miehenä.

A. Saaren koirat alkoivat ulvoa kuin sudet.
B. Nokelin sai syytteen siveettömyydestä.
C. Itse Jean Sibelius koputti ovelle.
D. Salama löi kirkkaalta taivaalta ja kaatoi puun.
(1855–1904) järjesti paikkakunnan ja lähisaarien seurapiireille iloisia ja kosteita juhlia
kotonaan. Hän viihdytti vieraita soittamalla
pianoa ja viulua. Mitä tapahtui heinäkuussa 1899,
kun Nokelin soitti Jean Sibeliusta?

A. Pesemällä ruumiita joka päivä 51 vuotta.
B. Häkissä teloituslavojen alla.
C. Pienessä talossa hautausmaalla.
D. Pienellä saarella keskellä Seinejokea.

MITEN joukko ylioppilaita pääsi läpi lakitieteen
professorin Joel Napoleon Langin (1847–1905)
suullisesta tentistä, joka järjestettiin tämän
kotona?

MERIMASKUN syyskäräjillä vuonna 1938
käräjäsaarnan piti Kakskerran 71-vuotias
kappalainen Juho Fredrik Vehanen. Mitä hän
teki saarnansa lopussa?

A. Opettamalla Langille shakkiavauksia.
B. Voittamalla Langin kortinpeluussa.
C. Mittaamalla Langin kodin pinta-alan.
D. Ihailemalla Langin ajokoiran kuvaa.

A. Repi verhot käräjätuvan ikkunoista.
B. Fileoi lohen ja jakoi sitä ja leipää.
C. Esitti afrikkalaisen noitarummun lyömistä.
D. Liiskasi lakikirjalla ison kärpäsen ikkunaan.

SUURSAAREN nimismies Gustav Nokelin

RANSKALAINEN aatelisnainen Renée de
Vendomois tuomittiin 1480-luvulla kuolemaan
aviomiehensä murhauttamisesta. Tuomio
muutettiin elinkautiseksi. Miten Vendomois
kärsi sen?

Lakimiesuutisten tietokilpailussa esitetään yllättäviä
ja mieltä piinaavia tietokilpailukysymyksiä.

Opiskelijavalintakriteerien jälkikäteinen
muuttaminen ei kuulu oikeusvaltioon

K

orkeakouluissa tarjolla olevia 46 600
opiskelupaikkaa haki tänä keväänä
kaikkiaan 167 000 henkilöä. Noin viikko
yhteishaun päättymisen jälkeen yliopistot tiedottivat, että koronatilanteen
vuoksi perinteisiä valintakokeita ei järjestetä ja että
opiskelijavalinnan perusteita muutetaan.
Oikeustieteessä päätettiin onneksi kunnioittaa luottamuksensuojaa ja säilyttää todistusvalinnan ja pääsykokeella tapahtuvan valinnan alun perin ilmoitettu
suhde (40/60) entisellään, mutta esimerkiksi lääketieteen alalla pääsykokeella valittavien osuutta pienennettiin 49 prosentista 25 prosenttiin opiskelupaikoista.
Kauppatieteissä pääsykokeella täytetään muutoksen
jälkeen noin 10–20 prosenttia ja psykologiassa vain
7 prosenttia opiskelupaikoista. Lisäksi joillakin aloilla
todistusvalinta laajennettiin ensikertalaisista muihinkin hakijoihin.
Suomen Lukiolaisten Liitto oli tyrmistynyt päätöksestä. Suomen ylioppilaskuntien liitto katsoi yliopistojen laiminlyövän hakijoiden tasavertaisuutta. Opiskelijavalinnan kriteerien taannehtivasta muuttamisesta
on tehty eduskunnan oikeusasiamiehelle useita kanteluita. Niiden kohteina ovat muun muassa todistusvalintakiintiön kasvattaminen, fyysisten pääsykokeiden
peruminen, puutteellinen tiedottaminen sekä etäkokeeseen liittyvä vilpin mahdollisuus.
Hakukriteerien jälkikäteinen muuttaminen on epäoikeudenmukaista ja suosii joitakin hakijoita toisten kustannuksella. Järjestelmän on annettava sekä ylioppilaskirjoituksissa erinomaisesti pärjänneille että opintojen
imuun myöhemmin havahtuneille kohtuullinen mahdollisuus päästä opiskelemaan. Hakijan pitäisi voida
opintoja suunnitellessaan luottaa siihen, että etukäteen
ilmoitettuja valintakriteereitä noudatetaan.
Ilman etukäteen määriteltyjä sisäänpääsykriteereitä
opiskelemaan pyrkivä ei pysty suuntaamaan valmistautumispanostaan oikealla tavalla. Monet ovat maksaneet valmennuskursseista ja työnteon sijasta käyttäneet aikaansa pääsykoekirjojen lukemiseen. Kyse voi
olla ainutkertaisesta henkisestä ja taloudellisesta panos-
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tuksesta, joka valintakriteerien muuttuessa osoittautuu
hukkaan heitetyksi.
Todistusvalinnan jälkikäteinen kasvattaminen voi
aiheuttaa monen kohdalla vahvan väärinkohtelun tunteen, koska pääsykokeisiin valmistautumisen sijaan
olisikin kannattanut korottaa ylioppilaskirjoitusten
arvosanoja tai luopua opiskeluhaaveista ainakin tässä
haussa kokonaan. Tällaiseen ei olisi mitenkään voinut varautua, eikä esimerkiksi hakukohteen vaihtaminen paremmin omia mahdollisuuksia vastaavaksi
ollut enää mahdollista.
Pandemiatilanne on vaatinut nopeita päätöksiä
ja luovia ratkaisuja. Koska valintakokeet on ainakin
ensimmäisessä vaiheessa joka tapauksessa järjestettävä etäyhteyksillä, ei useilla aloilla toteutettu sääntöjen jälkikäteinen muuttaminen edes vähennä merkittävästi koronariskiä. Kokeen perusteella vain jaetaan
etukäteen ilmoitettua vähäisempi määrä opiskelupaikkoja.
Kiintiöiden taannehtivalla muuttamisella yliopistot antavat opiskelemaan haluaville signaalin siitä, että
isomman ja vahvemman oikeudella voidaan sääntöjä
muuttaa itselle sopivalla tavalla kesken pelin,
jossa hakijat ovat vain pelinappuloita.

Todistusvalinnan
jälkikäteinen
kasvattaminen voi
aiheuttaa vahvan
väärinkohtelun
tunteen.

PÄIVI KORPISAARI

viestintäoikeuden professori,
Helsingin yliopisto
paivi.korpisaari@helsinki.fi
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Lain takaa
Anni Marttala, Lakimiesliiton opiskelija-asiamies
Anni Marttala aloitti opiskelun vuonna 2015 Itä-Suomen yliopistossa Joensuussa.
Opiskelujen ohella Marttala on toiminut Judica ry:n hallituksessa ja Lakimiesliiton
opiskelijavaliokunnassa. Työkokemusta on karttunut asianajotoimistoista ja
syyttäjänvirastosta, ja viime syksyn Marttala vietti Rooman auringossa vaihtoopintoja tehden. Gradun kirjoittaminen on juuri alkanut, samoin uusi työ Lakimiesliiton
opiskelija-asiamiehenä.

Mikä sai sinut
opiskelemaan
oikeustiedettä?
Olen aina halunnut työskennellä ihmisten
ja yhteiskunnan vaatimuksia kuunnellen ja
parhaani mukaan näihin vastaten. Olen kasvanut pitäen oikeusturvaa jokaiselle kuuluvana tärkeänä arvona ja haluan työskennellä
sen toteutumisen eteen. Suurempi innostus oikeustieteen maailmaan heräsi
lukiossa rohkaisevan opettajan
avustuksella sekä luottamustehtävien myötä.

Mihin asioihin haluat
erityisesti paneutua
opiskelija-asiamiehenä?
Toivon saavani kehitysideoita ja positiivista
palautetta liiton toiminnasta yksittäisiltä opiskelijoilta ja opiskelujärjestöiltä. Niitä voimme
sitten kehittää ja viedä eteenpäin suuremmalla
painolla. Yhä useampi opiskelija käy töissä
opintojen ohessa suorittaen kursseja usein
pitkienkin työpäivien jälkeen. Haluan työskennellä sen eteen, että opiskelijat muistavat
myös palautua ja huolehtia itsestään,
eikä ylisuorittamisen kulttuuri tule
uudeksi normaaliksi.

Kolme asiaa,
joita tarvitset
päivittäin?

Millaista on
oikeustieteen opiskelu
2050?
Oikeustieteen opiskelu ja työelämä
siirtyvät entistä enemmän etäyhteyksin
tapahtuvaksi ja tekoälyn keksintöjä hyödyntäväksi. Digitalisaatio ei kuitenkaan
korvaa oikeita vuorovaikutussuhteita, joten
toivoisin myös tulevaisuudessa oikeustieteen opetuksen tarjoavan mahdollisuuden
elinikäisten ystävyyssuhteiden luomiseen luentojen ohessa yksinäisen
puurtamisen sijaan.

Rohkeutta, lennokkaita ideoita ja
naurua.

Miten pidät huolta
omasta jaksamisestasi?
Vapaa-ajallani näen perhettäni ja
ystäviäni, minkä vuoksi reissaan paljon
Suomen sisällä. Omasta hyvinvoinnista
pyrin pitämään huolta myös liikkumalla
luonnossa, kuuntelemalla musiikkia,
nukkumalla hyvin ja nauttimalla
välillä hyvää punaviiniä ja
pussillisen irtokarkkeja.
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