Nro.

06
2020

Henkilö

Ilmiö

Oikkarit

TARJA KRÖGER: KOLMIKANNALLA
ON EDELLEEN ARVONSA 24

TERVEYSTIEDOT – SALAISIA,
JAETTAVIA, RAHAN ARVOISIA 34

OPISKELIJAKYSELY: PALKKA
SUOSITUSTEN KÄYTTÖ VAIHTELEE 39

Juristnytt

Tie tulevaan
Lakimiesliiton strategian laadintaan
osallistui liki 2 700 jäsentä! 16

lakimiesuutiset.fi

Kun haluat turvata rakkaimpasi
Suomen edullisimmalla*
henkivakuutuksella, olemme rinnallasi.
Järjestöjäsenen etuhinta koskee sekä sinua että puolisoasi.
Laske hinta helposti netissä. Saat vakuutuksen voimaan heti.

if.fi/henkivakuutus
Vakuutuksen myöntää Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva.
*Suomen edullisimman henkivakuutuksen hintavertailu, Innolink 11/2020.

SISÄLTÖ

NUMERO

6/2020
22
Vaikuttamassa

Lakimiesliitto työskentelee monimuotoisen
juristikunnan ja tasa-arvon puolesta.

28

Työssä

Rekrytointi muuttuu: somen merkitys
kasvaa, anonymiteetista hyviä kokemuksia.

34

Ilmiö

Kuka voi käyttää terveystietojamme
ja millä pelisäännöillä?

16

PINNALLA
Oikeudenmukaisen
Suomen onnelliset
rakentajat. Liiton uusi
strategia nostaa juristien hyvinvointia ja
identiteettiä.

40
24

HENKILÖ
Hallitusneuvos Tarja
Kröger valitsi alakseen
yhteiskunnan kulmakiven, työlainsäädännön. Hänestä itsestään
on tullut alan palkittu
kulmakivi.

ARKIPÄIVÄ
Keskusrikospoliisin lakimies
Simeon Oikarinen pääsi
auskultoinnissa tarkastelemaan oikeusprosessia
tuomarin näkökulmasta.

44

TIEDON VÄÄRTI
Koulukiusaaminen on
ikuisuusaihe. Mitä apua on
saatavissa lainsäädännöstä?

50

Svenska sidor

Algoritmer kan försnabba hanteringen av
massärenden oberoende av klientens språk.

52

Pykälöiden

Sonia Meltti auttaa taiteilijoita sopimusten
ja tekijänoikeuksien kanssa.

5
9
10
30
31
32
39
43
49
54
57
58
59

Pääkirjoitus
Puheenvuoro
Lyhyesti
Susanna Reinboth
Jäsenyhdistys
Urapalvelut
Oikkarit
Pulma ja ratkaisu
Heikki Halila
Nimitykset
Oikeuspähkinät
Päivi Korpisaari
Lain takaa

Lue myös verkosta!
Juristin työ muuttuu
– jaksaminen valokeilaan
Uravalmennuksesta tukea
omalle urapolulle
Lakimiesliitolta ohje
nimikkeiden käyttämisestä

VASTUULLISTA JOURNALISMIA -MERKKI on osoitus siitä, että kyseistä merkkiä käyttävä julkaisu on sitoutunut noudattamaan Julkisen sanan neuvoston Journalistin ohjeita. Merkkiä
käyttävä media pyrkii tarkistamaan tietonsa mahdollisimman hyvin, ja mahdollisissa virhetilainteissa media korjaa virheensä tai vastaa siitä JSN:lle. Lue lisää oikeuksistasi ja merkistä
sekä Journalistin ohjeista osoitteesta vastuullistajournalismia.fi

LAKIMIESUUTISET 6/2020

3

Pauli Ståhlberg, Juha Karhu

SUOMEN VAHINGONKORVAUSOIKEUS

7., uudistettu painos
Joulukuu 2020, sh. 139 €

Jukka Mähönen, Seppo Villa

OSAKEYHTIÖ II –
PÄÄOMARAKENNE JA
RAHOITUS

4., uudistettu painos
Joulukuu 2020, sh. 120 €
Mikko Nyyssölä

VUOSILOMALAKI

Joulukuu 2020, sh. 110 €

Juridiikan asiantuntijan
parhaat työvälineet
SHOP.ALMATALENT.FI

MUISTA
JÄSENALE
-20 %
Matti I. Niemi

MAAKAAREN
JÄRJESTELMÄ III
– KIINNITYS
JA PANTTIOIKEUS

2., uudistettu painos
Marraskuu 2020, sh. 120 €
Harri Hietala, Martti Kairinen,
Keijo Kaivanto, Esa Schön

TYÖSOPIMUSLAKI
KÄYTÄNNÖSSÄ

7., uudistettu painos
Marraskuu 2020, sh. 129 €

RIKOSOIKEUS JA
OIKEUDENKÄYNTI 2021

Joulukuu 2020, sh. 129 €

Lakimiesliiton jäsenet saavat 20% alennuksen kaikista Alma Talent Oy:n normaalihintaisista kirjoista

KIRJAT
Suomen suurin juridiikan sisällön tuottaja.

Janne Laukkanen, päätoimittaja
Juha Mikkonen, toimituspäällikkö
Jenna Vuorela, viestinnän suunnittelija
etunimi.sukunimi@lakimiesliitto.fi
OSOITTEENMUUTOKSET

palvelut@lakimiesliitto.fi
TILAUKSET

Kestotilaus 12 kk 98 euroa
Marjo Rintala
puhelin 09 8561 0300
marjo.rintala@lakimiesliitto.fi
TOIMITUSNEUVOSTO

Tuula Linna, pj, Pentti Ajo, Johanna Helminen,
Suvi Hirvonen-Ere, Pirkko Janas, Tiina-Leena Kurki,
Janne Laukkanen, Juha Mikkonen, Markus Sairanen,
Petra Spring, Sinituuli Suominen,
Anneli Tiainen, Jore Tilander
TOIMITUS JA ULKOASU

Firdonkatu 2 T 151, 00015 Otavamedia
Diana Törnroos, tuottaja
Jani Söderlund, AD
Outi Rinne, mediakoordinaattori
etunimi.sukunimi@otava.fi
yrityksille.otavamedia.fi
ILMOITUSMYYNTI

Otavamedia Oy
Firdonkatu 2 T 151, 00015 Otavamedia
anne.joukainen@otava.fi
KANSIKUVA

Anna-Kaisa Jormanainen
PAINATUS

Grano Oy

ISSN 00237661
75. vuosikerta
Painos 15 700
Aikakauslehtien Liiton jäsenlehti
Copyright © Otavamedia Oy
Lehden sisältöä ei saa osittainkaan jäljentää
ilman toimituksen kirjallista lupaa.
Toimitus ei vastaa tilaamatta lähetetyistä
materiaaleista. Kirjoittajien artikkeleissa esittämät
mielipiteet ovat heidän omiaan eivätkä välttämättä
edusta julkaisijayhteisön kantaa.

1/2021.......25.2.
3/2021........17.6.
5/2021.......11.11.

ILMESTYMISPÄIVÄ

2/2021..........16.4.
4/2021..........23.9.
6/2021.........16.12.

Lakimiesuutiset on
100-prosenttisesti kierrätyskelpoinen.

Oikeudenmukaisuutta ja onnea

PÄÄKIRJOITUS

JULKAISIJA

Suomen Lakimiesliitto —
Finlands Juristförbund ry
Uudenmaankatu 4–6 B, 00120 Helsinki
puhelin 09 8561 0300
lakimiesuutiset@lakimiesliitto.fi
www.lakimiesliitto.fi

L

akimiesliiton valtuuskunta vahvisti marraskuun kokouksessaan
liitolle uuden, vuoteen 2025 ulottuvan strategian. Prosessia ja
lopputulosta käsitellään tämän lehden Pinnalla-juttupaikalla (s. 16).
Kuten jutussa kerrotaan, valtuuskunta teki strategiatyötä hyvin
perusteellisesti. Valtuuskunnan lisäksi työssä oli mukana liki 2 700 liiton
jäsentä, jotka antoivat niin jäsenkyselyn kuin työpajojen kautta palautettaan strategian suuntalinjoista.
Lakimiesliiton olemassaolon tarkoitukseksi strategia kiteyttää liiton
vaikuttamistyöstä tutuksi tulleen lauseen ”Oikeus kuuluu kaikille”. Lakimiesliitto rakentaa oikeudenmukaista Suomea, jossa jokainen pääsee
oikeuksiinsa.
Yhtä lailla valtuuskunta korosti linjauksissaan liiton roolia juuri juristien
yhteisönä. Tavoitteeksi valtuuskunta asetti, että liiton jäsenet ovat ”oikeudenmukaisen Suomen onnellisia rakentajia”.
Kuten arvata saattaa, valtuuskunnassa keskusteltiin siitä, onko sanavalinta ”onnellinen” se kaikkein kuvaavin termi tavoitteille. Lopulta valtuutetut olivat sanavalinnasta kuitenkin hyvin yksimielisiä:
Lakimiesliiton jäsenet tekevät päivittäistä työtä oikeudenmukaisen
yhteiskunnan rakentamiseksi. Samaan aikaan on tärkeää, että myös rakentajien oman elämän rakennuspalikat ovat tasapainoissa. Työ, perhe, ystävät
ja vapaa-aika eivät saisi lyödä toisiaan korville, vaan niiden tulisi muodostaa
tasapainoinen kokonaisuus. Onni tulee paitsi mielekkäästä työstä myös
tuosta elämän tasapainosta.
Liiton halutaan tukevan jäseniään tämän tasapainon tavoittelussa.
Toive nousi vahvasti esiin niin valtuuskunnasta kuin strategiatyön osana
tehdystä jäsenkyselystä.
Onnellisuuden tavoittelu ei ole lainkaan kornia, vaan hyvän elämän aito
perusta.
Selväksi tuli myös, ettei strategian kirjaus tarkoita vaaleapunaisia hattaroita. Lakimiesuutisissakaan maailmaa ei katsota pinkkien lasien läpi.
Kerromme jatkossakin yhteiskuntamme ja jäseniemme kohtaamista
epäkohdista, niistä synkistäkin.
Mutta toivottavasti voimme kertoa usein myös työhönsä – ja elämäänsä –
tyytyväisistä juristeista.
Janne Laukkanen
päätoimittaja
janne.laukkanen@lakimiesliitto.fi
@LaukkanenJanne
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VOIT OSALLISTUA MYÖS ETÄNÄ.

Työriitojen oikeudenkäyntitaidot
12.1.–16.2.2021 Helsinki
Työoikeuden substanssiosaaminen ei yksin riitä
– pitää osata myös prosessioikeuden säännöt.
Saat seminaarisarjasta käytännön valmiuksia työoikeusriidan
oikeudenkäyntiä edeltävään vaiheeseen, oikeudenkäyntiin
valmistautumiseen, asiakirjojen laadintaan ja riidan hoitamiseen
tuomioistuimessa.
Sarja koostuu kolmesta jaksosta:
•
•
•

Työoikeusriitaan valmistautuminen ennen oikeudenkäyntiä 12.1.
Oikeudenkäyntikirjelmät ja työoikeusriidan valmisteluvaihe
tuomioistuimessa 26.1.
Työoikeusriidan pääkäsittely ja oikeussalikäyttäytyminen 16.2.

Asiantuntijoina:
•

•
•
•
•
•
•
•

Lainopillinen asiamies, VT, työtuomioistuimen jäsen,
Mikko Nyyssölä, Elinkeinoelämän keskusliitto EK
(sarjan pj., kuvassa vasemmalla)
PsT, oikeuspsykologian dosentti, psykoterapeutti
Helinä Häkkänen-Nyholm, EMDR-terapiakeskus Mementos Oy
Asianajaja Mari Mohsen, Asianajotoimisto Roschier Oy
(keskimmäinen kuva)
Asianajaja Jukka Paloheimo, Asianajotoimisto Roschier Oy
Asianajaja Tuomas Sunnari,
Kaikkonen & Sunnari Asianajotoimisto Oy
Käräjätuomari Mia Sundström, Helsingin käräjäoikeus
(kuvassa oikealla)
Lakimies Jenniveera Tabell, Teollisuusliitto (opintovapaalla)
Toimitusjohtaja Tarja Jussila, Hill+Knowlton Strategies

Hinta 2 435 € + alv 24 %

Seminaarihintoihin lisätään alv 24 %. Oikeudet muutoksiin pidätetään.

VAKUUSOIKEUSPÄIVÄ
11.2. Helsinki
Vakuusoikeuspäivässä kuulet pankkija rahoitussektorin sekä yliopisto- ja
asianajomaailman kokeneilta asiantuntijoilta vakuusoikeuden ajankohtaisimmista aiheista. Seminaarin ohjelmassa
muun muassa vakuusomaisuuden
omaksiottaminen, huoneistotietojärjestelmä ja osakehuoneistorekisteri,
reaalivakuudet ja sopimukset sekä
nettoutus maksukyvyttömyysmenettelyssä.
Puheenjohtajana asianajaja
Tuomas Tikkanen,
Borenius Asianajotoimisto Oy.
Lakimiesliiton jäsenet ja julkinen sektori
633 € (yksityinen sektori 845 €)

INDIVIDUAALIPERUSTEINEN
IRTISANOMINEN

SOPIMUSRIITAPÄIVÄ
5.3. Helsinki

18.2. Helsinki
Kokeneet työoikeuden asiantuntijat
asianajaja Anu Waaralinna, Roschier
Asianajotoimisto Oy, ja työmarkkinajohtaja Anna Lavikkala, Kaupan
liitto, käsittelevät kokonaisuutta
niin työnantajan kuin työntekijän
näkökulmasta. Kyse on korostuneesti
kokonaisharkinnasta. Päivän aikana
perehdytään siihen, miten lain säännöksiä ja työehtosopimusten määräyksiä sovelletaan käytännössä silloin,
kun työsopimus päättyy työntekijän
henkilöstä tai hänen käyttäytymisestään aiheutunein perustein.

Sopimusriitapäivässä pureudutaan kokeneiden
ammattilaisten johdolla yleisimpiin sopimusriitatyyppeihin ja riitaprosessissa toimimiseen. Päivän
aikana keskitytään sopimusten riitaherkimpiin
kohtiin ja riitoihin varautumiseen sopimuksissa,
riitaprojektin johtamiseen, vaatimusten ajamiseen
ja todistelukysymyksiin käytännössä sekä riidan
rahoittamiseen.
Puhujina mm. asianajaja, VT, OTT, KTM
Heikki Huhtamäki, Veljekset Huhtamäki Asianajotoimisto Oy ja Partner, Head of International Arbitration Practice Robin Oldenstam,
Mannheimer Swartling.
Lakimiesliiton jäsenet ja julkinen sektori 633 €
(yksityinen sektori 845 €)

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

LAKIMIESLIITON KOULUTUS
Lue lisää ja ilmoittaudu seminaariin lakimiesliitonkoulutus.fi

MAINOS

ajankohtaiset 6•2020

”Opettele
sanomaan
ei.”
Juristikirjeen uusi vuosi avataan
ajatuksilla inspiraation merkityksestä,
priorisoinnin tärkeydestä ja aitouden
arvostuksesta.
Haastattelussa Essi Weseri ja Maria
Wasastjerna, joiden Leadcastpodissa innostutaan ja opitaan uutta
menestyneiltä johtajilta.

Juristikirje
toivottaa lukijoilleen
rauhallista joulua
ja onnea uudelle
vuodelle!

Tilaa Juristikirje: pro.almatalent.fi

MAINOS

Kuva: Juho Kuva

Merkillisen
tärkeä liitto

Märkvärdigt
viktigt förbund

L

J

akimiesliitto on poikkeuksellinen ammattiliitto: sen
uristförbundet är ett exceptionellt fackförbund: bland
jäseninä on niin palkansaajia, yrittäjiä kuin työnantamedlemmarna finns både löntagare, företagare och
jia. Kaikki lakimiesten ammattialat ovat edustettuina.
arbetsgivare. Alla juristyrken finns representerade.
Yhteiskunnan monimutkaistuessa lakimiesten tarve kasNär samhället blir mer komplext ökar behovet av jurisvaa. ”Wicked problems”, pirulliset pulmat, on jo tuttu ilmiö.
ter. ”Wicked problem”, lömska problem, är redan ett bekant
Kun yksi ongelma ratkaistaan, tulee samalla pari uutta tilalle.
fenomen. När ett problem är löst kommer ett par nya.
Lakimiesliitto turvaa juristien aseman työelämässä niin,
Juristförbundet tryggar juristernas ställning i arbetslivet
että saamme vähintään kaikki ne edut kuin muutkin korså att vi åtminstone får samma förmåner som alla andra
keasti koulutetut. Palvelussuhteen ehtoihin
högutbildade. Intressebevakning som riktas
kohdistuva edunvalvonta on kuitenkin laatill anställningsvillkor är dock ett omfattande
ja-alainen projekti, vaikka ansiotaso onkin tärprojekt, trots att inkomstnivån är den viktikein kysymys. Kaikki lakimiehet eivät vielä
gaste frågan. Alla jurister får ännu inte lön och
nauti työtehtäviensä ja vastuidensa mukaista
förmåner i enlighet med sina arbetsuppgifter
palkkaa ja etuja.
och ansvarsområden.
Työhyvinvointi ja työssäjaksaminen ovat
Välbefinnande och arbetskapacitet är cenkeskeisiä seikkoja, ja paljon niihin liittyviä
trala frågor, och många frågor som anknyter till
asioita ratkaistaan työehtosopimuksissa.
dem får sin lösning i kollektivavtal. Man måste
Suotuisan kehityksen esteenä onkin tiedosvara medveten om att hinder för en gynnsam
tettava, ettei kasvavalla asianajoalalla ole vielä
utveckling är att det ännu inte finns något
työehtosopimusta.
kollektivavtal för den växande juristbranschen.
Oikeuspolitiikka on lakimiesten työolojen
Rättspolitik är utveckling av arbetsvillkor
kehittämistä, kun oikeusvaltion resursseista
för jurister när man tar hand om rättsstatens
ANTERO RYTKÖLÄ
ja lainsäädännön kehittämisestä huolehdiresurser och utvecklingen av lagstiftningen.
hallituksen puheenjohtaja
taan. Jos oikeusvaltion toimintakyky rapautuu,
Om rättsstatens funktion förfaller kommer
styrelseordförande
lakimiesten työolot heikkenevät. Toisaalta jos
juristernas arbetsvillkor att försämras. Om
antero.rytkola@lakimiesliitto.fi
lakimiestyö on vetovoimaista, oikeusvaltion
juristarbetet är attraktivt tas å andra sidan
palvelukseen saadaan parhaat voimat vieläpä niin, että työden bästa kapaciteten i rättsstatens tjänst, rentav så att
hyvinvointi ja jaksaminen ovat turvattuja.
välbefinnandet och arbetskapaciteten tryggas.
Viime vuosina on tullut muotiin epäillä ammattiliittoon
Under de senaste åren har det blivit på modet att tvivla
kuulumisen viisautta. Onneksi nyt näyttää siltä, että jurispå det kloka i att vara medlem i ett fackförbund. Lyckligtvis
tit ovat oivaltaneet oman liittonsa merkityksen. Jäsenmääverkar det nu som att jurister har insett värdet av ett eget
rän lasku on pysähtynyt, ja jäsenmäärämme on jopa piirun
förbund. Minskningen av medlemsantalet har stannat av
verran kasvussa.
och det har till och med ökat en aning.
Liitolla on jäsenpalvelujen kaksi kärkeä: työelämäasiat ja
Förbundet har två spetsar i medlemstjänsterna: arbetsoikeuspolitiikka. Jos Lakimiesliitto onnistuu, juristien lisäksi
livsfrågor och rättspolitik. Om Juristförbundet lyckas, gynnas
oikeusvaltio ja samalla koko yhteiskunta hyötyvät. Aika merbåde jurister och rättsstaten och samtidigt hela samhället.
killistä!
Ganska märkvärdigt!
Kiitollisena kuluneista vuosistani liiton tehtävissä kiitän
Med tacksamhet för åren i förbundet tackar jag alla för
kaikkia yhteistyöstä ja toivotan hyvää joulua!
samarbetet och önskar en god jul!
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U u t i s i a // Ta p a h t u m i a // A j a n k o h t a i s t a a s i a a

Valtuuskunta valitsi uusia nimiä
liiton luottamustehtäviin

L

2025
STRATEGIA
Lakimiesliiton
valtuuskunta
vahvisti strategian,
joka tähtää vuoteen
2025.

10

akimiesliiton valtuuskunta
vahvisti marraskuun lopun
kokouksessaan liitolle uuden
strategian 2021–2025 sekä toi
mintasuunnitelman ja talousarvion
vuodelle 2021. Samalla valtuuskunta
teki joukon valintoja liiton ylimpiin
luottamustehtäviin.
Kokous toteutettiin koronatilanteen
vuoksi etäyhteyksin. Vain liiton johto
ja kokouksen toteutukseen
osallistunut liiton henkilökunta oli
fyysisesti koolla Helsingissä.
Neljä vuotta liiton hallituksen
puheenjohtajana toimineen Antero
Rytkölän kausi päättyy vuoden vaih
teessa. Uudeksi hallituksen puheen
johtajaksi valittiin pitkän uran ulos
ottolaitoksen palveluksessa ja oikeu
denhoidon luottamustehtävissä tehnyt
johtava kihlakunnanvouti Marika
Valjakka Tampereelta. Kausi on kaksi
vuotinen. Valjakan kommentit valin
nasta ovat luettavissa lehden sivulta 14.
Valjakan vastaehdokkaana oli
asianajaja Antti Sorjonen Helsingistä.
Sorjonen on ollut aktiivisesti liiton
toiminnassa ja luottamustehtävissä
1980luvulta lähtien.

LAKIMIESUUTISET 6/2020

Äänestyksessä Valjakka sai 28
ääntä ja Sorjonen 15 ääntä.
Liiton puheenjohtajan ja varapu
heenjohtajan toimikaudet on sidottu
valtuuskunnan kolmivuotiseen toimi
kauteen, ja ne eivät siten olleet katkolla.
Liiton varapuheenjohtaja, oikeus
neuvos Mika Ilveskero oli kuitenkin
ilmoittautunut jättäytyvänsä pois
liiton varapuheenjohtajan tehtävästä
aloittaessaan toimikautensa Tuo
mioistuinviraston johtokunnassa.
Ilveskeron toimikauden jäädessä vuo
della kesken valittiin hänen tilalleen
liiton varapuheenjohtajaksi ylitarkas
taja Maija Salmi Lipiäinen.
Hallituksen puheenjohtajan lisäksi
hallitukseen valittiin kahden vuoden
toimikausille myös muita uusia jäseniä.
Valituiksi tulivat Tarik Ahsanullah
(varajäsenenään Nelli Ritala), Jesse
Viljanen (Petri Impola) ja Katriina
Vierula (Juha Viertola). Kesken
kauden paikkansa jättäneen Martti
Häkkäsen tilalle vuoden toimikau
delle valittiin Antti Aine (Viveca
Still). Marika Valjakan henkilö
kohtaiseksi varajäseneksi valittiin
Jukka Haavisto.

Nyt valittujen lisäksi hallituksessa
jatkavat Pekka Liesivuori, Anna
Pitkänen ja Paula Virrankoski. Vuo
den toimikaudeksi valittavan hallituk
sen opiskelijaedustajan nimeää liiton
hallitus, ja vuonna 2021 opiskelijaedus
tajana toimii Eemil Nuuttila.
Valtuuskunta vahvisti liitolle myös
uuden strategian vuosille 2021–2025.
– Olen ylpeä ja iloinen uudesta
kunnianhimoisesta strategiasta. Kii
tän kaikkia sen valmisteluun osallistu
neita ja erityisesti nyt kautensa päät
täneitä liiton vaikuttajia, toteaa liiton
puheenjohtaja Tuula Linna.
– Samalla onnittelen lämpimästi
luottamustehtäviin valittuja. Tällä
porukalla on upeaa käynnistää stra
tegian toteutus.
Lisää liiton strategiasta on luettavissa
tämän lehden Pinnalla-jutussa sivulta
16 alkaen.

”Olen ylpeä
uudesta
strategiasta.”

www.lakimiesliitto.fi

Kuva: iStock

PROSENTTIA

Jäsenmaksu ennallaan
Lakimiesliiton valtuuskunta vahvisti marras
kuussa, että liiton jäsenmaksu pysyy ennallaan
vuodelle 2021. Liiton jäsenmaksu on 300 euroa.
Lakimiesten työttömyyskassan jäsenmaksu kohoaa
6 eurolla, eli 53 eurosta 59 euroon.
Liiton jäsenmaksun ja kassan jäsenmaksun voi
maksaa yhdellä suorituksella ja yhteissumma on näin
ollen 359 euroa.
– Liiton osalta pidimme tärkeänä, että emme lähde
korottamaan jäsenmaksuamme. Tämä onkin jo neljäs
vuosi, kun maksuun ei tehdä muutosta, sanoo liiton
toiminnanjohtaja Jore Tilander.
Tilander korostaa, että liiton taloudellinen tilanne
on vakaa koronavuodesta huolimatta.
– Olemme mukauttaneet toimintaamme nopeasti
korona myötä ja tehneet panostuksia aivan uudenlai
seen toimintaan ja palveluihin. Tämä kehitys jatkuu
vuonna 2021.

Vuosittain toteutettavan Tekijänoikeusbarometri
2020 -tutkimukseen vastanneista
53 prosenttia kertoo käyttäneensä
internetin laillisia
sisältöpalveluja
ja 42 prosenttia
kertoo ostaneensa
laillisesta palvelusta digitaalista
sisältöä. Laillisten
sisältöpalveluiden
käyttö on yleisintä
25–49-vuotiaiden
keskuudessa;
heistä yli kaksi
kolmasosaa kertoo
käyttäneensä
palveluita.

TARPEETTOMAT KILPAILUKIELTOSOPIMUKSET
HISTORIAAN
Kilpailukieltoja koskeva työsopimus
lain muutosesitys annettiin eduskunnalle
12. 11. Suurin muutos nykyiseen on kor
vausvelvollisuus kaikissa kilpailukielloissa.
Tämän toivotaan rajoittavan perusteetto
mien kilpailukieltosopimusten tekemistä.
Akava ja sen jäsenliitot – Lakimiesliitto
mukaan lukien – on ajanut muutosta kil
pailukieltosopimuksia koskevaan säänte
lyyn pitkään. Kilpailukieltojen käyttö on
yleistynyt tarpeettomasti, ja yleistyminen
on näkynyt selkeästi myös Lakimiesliiton
työsuhdeneuvonnassa.
Lakimiesliitto pitää hyvänä, että asia
on edennyt hallituksen esitykseen asti,
vaikka esitys ei ole kaikilta osin aivan sel
lainen, mitä Lakimiesliitto odotti.
Lakimiesliitto järjestää uudistuksesta
koulutusta jäsenilleen, kunhan esitys saa
daan eduskunnassa käsiteltyä.
Lue lisää Lakimiesliiton työelämäasioiden
päällikkö Jaana Meklinin blogista
osoitteessa lakimiesliitto.fi/blogi

Kuva: iStock

53

Liitto palvelee

Sanottua

Korkea-asteella poikkeusolojen opetusjärjestelyjä tulee arvioida uudelleen erityisesti ensimmäisen vuoden
opiskelijoiden osalta. Tieto koronarajoitusten kielteisistä vaikutuksista oppimiseen ja hyvinvointiin on huomioitava
terveysturvallisuuden ohella. (...) Lisäksi etäopetuksessa on tuettava opiskelijoiden sosiaalisia suhteita, opintoihin
kiinnittymistä ja hyvinvointia.
Koronakriisin ja etäopetuksen vaikutukset opiskelijoiden ja opetushenkilökunnan hyvinvointiin, tutkimuksen politiikkasuositukset 26.11.2020,
Turun ja Helsingin yliopistot
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Numerokulmalla
Faktaa numeroiksi tiivistettynä

35

500

2021

WEBINAARIA

ILMOITTAUTUNUTTA

ENSI VUOSI

Korona-aika on vakiinnuttanut
Lakimiesliiton uudenlaisen
webinaaritarjonnan.

Parhaimmillaan yksittäiseen
webinaarin on ollut liki
puolituhatta ilmoittautunutta!

Uusi vuosi tuo mukanaan entistäkin
enemmän webinaaritarjontaa – olipa
koronaa tai ei.

Liitto palvelee

Kuva: Liisa Valonen

Oikeusgurufinaali siirtyy

Katarina Murto Akavaan

A

kavan työmarkkinajohtajaksi
on valittu Katarina Murto.
Oikeustieteen kandidaatti,
varatuomari sekä tanssitaiteen maisteri
Murto aloittaa Akavassa tammikuussa.
Murto siirtyy Akavaan STTK:n edun
valvonnan johtajan paikalta.
Työmarkkinajohtajan vastuualuee
seen kuuluu työelämälainsäädäntö, työ
markkinajärjestelmän kehittäminen,
eläkepolitiikka sekä sosiaali ja työttö
myysturva.
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– Akava on osoittanut olevansa
uudistumiskykyinen ja rakentava työ
markkinakeskusjärjestö. Akavan pai
noarvo edunvalvojana ja yhteiskunnal
lisena vaikuttajana vahvistuu jatkossa
koulutuksen kasvun myötä. Olen erit
täin motivoitunut ja innostunut teke
mään Akavan työmarkkinatoiminnasta
ja edunvalvonnasta entistä tehokkaam
paa, vaikuttavampaa ja näkyvämpää,
sanoo Murto.
Lakimiesliitto on Akavan jäsenliitto.

Lakimiesliiton ja Historian ja
yhteiskuntaopin opettajien liiton
HYOL ry:n järjestämä Oikeusguru
kilpailun finaali siirretään pahen
tuneen koronatilanteen vuoksi.
Alkuperäinen finaali oli tarkoitus
pitää 15.12. Helsingin käräjäoikeu
dessa, ja siirretty finaali järjestetään
alkuvuodesta 2021 samassa paikassa.
Päivämäärä vahvistuu myöhemmin.
Finaaliin osallistuu kahdeksan
finalistia, jotka karsittiin marras
kuun alussa järjestetyn alkukilpailun
perusteella. Finalisteja on ympäri
Suomen.
Oikeusgurukilpailussa mitataan
lukiolaisten oikeudellista ajattelua
ja lakitietoa. Kilpailussa parhaiten
menestyneille on luvassa opiskelupai
kat oikeustieteellisestä. ItäSuomen
yliopisto ja Lapin yliopisto myöntä
vät kumpikin hakemuksesta opin
tooikeuden oikeusnotaarin ja oikeus
tieteen maisterin tutkintoihin ilman
valintakoetta yhdelle Oikeusguru
kilpailun finaalissa menestyneelle.
Lisätietoja: lakimiesliitto.fi/oikeusguru/

www.lakimiesliitto.fi

Y

liopisto-opiskelijan on yliopistolain mukaan
kuuluttava ylioppilaskuntaan. Automaatiojäsenyyden
juuret löytyvät aina Turun akatemian perustamisesta
vuonna 1640, jolloin jokaisen yliopistossa opiskelevan yliop
pilaan tuli kuulua osakuntaan.
Keskustelu automaatiojäsenyydestä on noussut pintaan
aika ajoin. Asian kannattajat nojaavat yliopistolakiin ja siihen,
että ylioppilaskunta hoitaa sille laissa määrättyjä tehtäviä,
kuten opiskelijoiden edunvalvontaa. Kritisoijat taas pitävät
pakkojäsenyyttä perustuslain yhdistymisvapauden vastaisena.
Marraskuussa 2020 hallintooikeus päätti, etteivät oikeustie
teen opiskelijat Sami-Petteri Seppä ja Ville Laakso voi erota
Turun ylioppilaskunnasta. Seppä ja Laakso olivat hakeneet
yhdistymisvapauden nojalla eroa ylioppilakunnasta vuonna
2018. Turun ylioppilaskunnan hallitus hylkäsi tuolloin pyynnön,
jolloin Seppä ja Laakso valittivat asiasta hallintooikeuteen.
Hallintooikeus katsoi, ettei automaatiojäsenyyden ja
perustuslain välillä ole sillä tavoin ilmeistä ristiriitaa, että
asiassa tulisi antaa etusija yhdistymisvapaudelle. Ristiriitaa ei
katsottu ilmeiseksi muun muassa siksi, että perustuslakivalio
kunta on hyväksynyt nykyisen jäsenyysjärjestelyn käsitelles
sään yliopistolakia vuonna 2009.
Kun Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö YTHS:n palvelut
vuoden 2021 alusta laajentuvat myös ammattikorkeakoulu
opiskelijoille, on keskustelu yliopistoopiskelijoiden auto
maatiojäsenyydestä jälleen pinnalla. Jäsenyyttä on perusteltu
usein sillä, että ylioppilaskunta hoitaa monia opiskelijoiden
terveydenhuoltoon liittyviä asioita. Amkopiskelijoiden ei
kuitenkaan tarvitse kuulua opiskelijakuntaan.
Perustuslakivaliokunta esitti lokakuussa 2018, että valtio
neuvoston tulisi harkita selvitystyön käynnistämistä ylioppilas
kuntien automaatiojäsenyydestä. Tämän myötä opetus ja
kulttuuriministeriö on asettanut kesäkuussa työryhmän arvioi
maan ylioppilaskuntaan automaattisesti kuulumisen perustus
lainmukaisuutta.

Esittelemme
Lakimiesliiton jäsenetuja
etu kerrallaan.

Jäsenetu

Keskustelu ylioppilaskunnan
automaatiojäsenyydestä jatkuu

Member+ ja mobiilijäsenkortti
Liiton etu- ja palvelutarjonta taskussasi
Member+-sovelluksessa
Member+-sovellus yhdistää Lakimiesliiton etu- ja
palvelutarjonnan sekä yhteisakavalaisessa Member+jäsenetupalvelussa tarjolla olevat jäsenedut ja lomahuoneistot.
Sovelluksesta löydät muun muassa Lakimiesliiton
mobiilijäsenkortin sekä liiton omat jäsenedut ja lomamökit, palvelut, ajankohtaisen uutisvirran ja tulevat
tapahtumat ja koulutukset.
Member+-sovelluksesta löydät myös paljon erilaisia
yhteisakavalaisia jäsenetuja ja kaikille akavalaisten
liittojen jäsenille suunnatut lomamökit.
Sovelluksesta löytyvä Lakimiesliiton mobiilijäsenkortti
korvaa vanhan muovisen jäsenkortin. Vanha jäsenkortti
on voimassa vuoden 2020 loppuun asti.

Miten saan sen käyttööni? Mistä saan lisätietoja?

Kuva: iStock

Katso tarkemmat latausohjeet osoitteesta
lakimiesliitto.fi/mobiilijasenkortti

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

Kuva: Kim Drotz

Printin rinnalla
sähköiset kanavat

Hän

Teksti: Janne Laukkanen Kuva: Kim Drotz

Marika Valjakka liiton
hallituksen puheenjohtajaksi

L

Nro.

02
2019

Henkilö

ALLAN ROSAS
EU-INTEGRAA USKOO
TIOON 24

Ilmiö

VIRTUAALITOD
TULEE OIKEUS ELLISUUS
SALIINKIN
34

Vaikuttam

assa

VALTIOLLA
YT-LAIN HENKE
METSÄSTÄMÄ
Ä
SSÄ 22

Juristnytt
lakimiesuutise

t.fi

Työn tekee
ihminen, ja juristi
ei ole kone.

Oikeus
kuuluu
kaikille

utiset 2/2019
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Juttusarjassa esitellään kuusi Lakimies
uutisten käännekohtaa. Lähteinä ovat
liiton historiateokset sekä Lakimies
uutiset. Juttusarja päättyy tähän.

Lakimiesu

14

palveluksessa, joista viisitoista vuotta
kihlakunnanvoutina. Joulukuun alussa
hän aloitti Ulosottolaitoksen SisäSuo
men toimintayksikön johtavana kihla
kunnanvoutina.
– Hallituksen puheenjohtajana
korostan edistäväni koko lakimieskun
nan etua. Vaikka tulen julkiselta sekto
rilta, puheenjohtajan puhun koko toimi
alamme puolesta sektoreista
riippumatta.
Valjakka on erittäin tyytyväinen val
tuuskunnan vahvistamaan tuoreeseen
strategiaan 2021–2025.
– Iloitsen esimerkiksi siitä, että
strategia nostaa esille työssä jaksamisen
merkitystä. Työn tekee aina ihminen,
ja juristi ei ole kone.

OIKEUS JA
KOHTUUS

akimiesliiton hallituk
sen puheenjohtajana vuoden
vaihteessa aloittava Marika
Valjakka odottaa alkavalta
kaksivuotiselta kaudelta paljon työtä
ja vaikuttamisen paikkoja.
– Pyyntö asettumisestani ehdolle
hallituksen puheenjohtajaksi tuli eteeni
lopulta äkkiä, mutta ratkaisutoimintaan
tottuneena oma päätökseni syntyi
vastuullisen harkinnan jälkeen ripeästi,
Valjakka hymyilee.
Valjakka on ensimmäinen nainen
liiton hallituksen nuijan varressa. Vai
kuttamistyön Valjakka tuntee erinomai
sesti toimittuaan kymmenkunta vuotta
aktiivisesti Suomen Kihlakunnanvou
dit ry:ssä ja liiton valtuuskunnassa.
Vuodesta 2016 alkaen hän on ollut
puheenjohtajana Poliisi, ulosotto,
syyttäjä ja maistraattilakimiesten
edunvalvontajärjestö PUSH ry:ssä.
Päivätyönään Valjakka on toiminut
parikymmentä vuotta ulosottolaitoksen

Nykyään Lakimiesuutiset ilmestyy
kuusi kertaa vuodessa. Lehteä on parin
viime vuoden aikana uudistettu ulko
asun ja sisällön osalta. Taustalla on ennen
kaikkea suoraan lukijoilta kerätty palaute.
Lehtiuudistuksen johtolankoina ovat
olleet ilmiöt ja arkipäivä. Lehti syventää
tietoa yhteiskunnallisista ilmiöistä
juristien näkökulmasta, mutta haluaa
toisaalta olla vahvasti mukana jäsenten
arkipäivässä. Henkilöhaastattelut ovat
aina olleet lehden luettua sisältöä.
Lehden tekemisessä tullaan panos
tamaan tulevina vuosina yhä enemmän
monikanavaisuuteen. Printin lisäksi
sisältö julkaistaan verkossa ja jo nyt
joitakin sisältöjä julkaistaan vain ver
kossa. Tämä mahdollistaa esimerkiksi
nopean tarttumisen ajankohtaisiin
uutisiin. Sosiaalista mediaa hyödyn
netään aktiivisesti sisältöjen levittämi
sessä. Myös videomateriaali on astunut
kuvaan, ja sähköistä tekemistä kehite
tään jatkuvasti.
Lakimiesuutiset on ollut näihin päi
viin asti korvaamaton väline ja kanava
jäsenten äänelle. Verkkoviestinnän
myötä Lakimiesuutiset suuntautuu vah
vasti tulevaisuuteen. Lakimiehet ja laki
mieskulttuuri on perinteisesti yhdistetty
kirjoitettuun sanaan ja painoviestintään.
– Uskon tähän pysyvyyteen ja toivo
tan Lakimiesuutisille pitkää ikää, sanoo
Lakimiesuutisten toimituspäällikkö
Juha Mikkonen.

Niin kuuluu,
mutta matkall
a on
monta kynnys
tä
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Tekoäly seuraamaan
verkon vihapuhetta

HAKIJAA

Oikeusministeriön Tiedolla vihaa vastaan -hankkeessa testataan verkossa esiintyvän vihapuheen seurannan uusia välineitä.
Osana hanketta pilotoidaan tekoälyyn perustuvaa työkalua.
Tavoitteena on tarkastella verkossa esiintyvää vihapuhetta ja etsiä tietoa muun
muassa siitä, missä kanavissa vihapuhetta
esiintyy eniten, mihin teemoihin vihapuhe
kohdistuu ja yleistyykö vihapuhe tiettyjen
yhteiskunnallisten tapahtumien aikana.
Hankkeessa tutkija määrittää yhdessä
ministeriön asiantuntijoiden kanssa sen,
millaiset viestit tulkitaan vihapuheeksi.
Tuotetun datan perusteella tekoäly opetetaan löytämään verkosta määrittelyn mukainen vihapuhe.
Seurannassa saatua tietoa käytetään
vihapuheen vastaisessa työssä. Seurannan
tulokset julkaistaan ensi keväänä.

Kuva: iStock

Suojelupoliisin
päällikön virkaa
haki määräaikaan
mennessä 11
henkilöä. Virka
pyritään täyttämään 1.3.2021
lukien enintään
viiden vuoden
määräajaksi.

Siirry Katso-valtuuksista
Suomi.fi-valtuuksiin!
Yli 100 000 yrityksen, yhdistyksen, metsäyhtymän,
säätiön, kunnan, yliopiston ja Y-tunnuksellisen kuolinpesän veroasioiden hoito uhkaa katketa vuodenvaihteessa. Nämä toimijat käyttävät edelleen Verohallinnon
tarjoama Katso-palvelua, jonka toiminta päättyy
31.12.2020.
Verohallinto kehottaa Katso-valtuuksia käyttäviä
ottamaan Suomi.fi-valtuudet käyttöön mahdollisimman pian. Suomi.fin valtuudet-palvelua ylläpitää Digija väestötietovirasto.
Jos Suomi.fi-valtuuksia ei siirry käyttämään ajoissa,
veroilmoitusten antaminen, tulorekisteri-ilmoittaminen
tai muu viranomaisasiointi voivat viivästyä. Nämä ovat
lakisääteisiä velvollisuuksia, joiden hoitamatta jättämisellä on seuraamuksia.
Katso-tunnisteen käytön loppuminen ei koske vain
veroasiointia vaan vaikuttaa myös muuhun sähköiseen
viranomaisasiointiin.
– On ensiarvoisen tärkeää, että Katso-palvelua käyttäneet ottaisivat Suomi.fi-valtuudet käyttöön välittömästi.
Tämänhetkinen käyttöönottotahti näyttää siltä, että
kymmenien tuhansien toimijoiden veroasiat jäävät vuodenvaihteen jälkeen hoitamatta. Erityisen huolissamme
olemme kunnista, yhdistyksistä, metsäyhtymistä ja
muista pienistä toimijoista, ylitarkastaja Juha Kartano
Verohallinnosta sanoo.
Katso-palvelun käytöstä on luopunut jo noin 200 000
toimijaa. Suurin osa valtuuksia käyttävistä pystyy ottamaan Suomi.fi-valtuudet käyttöön omatoimisesti sähköisesti. Esimerkiksi metsäyhtymillä ja yhdistyksillä
Suomi.fi-valtuuksiin siirtyminen voi edellyttää asiointia
verotoimistossa, joten asian hoitoon on hyvä varata riittävästi aikaa.

Toimitilapalvelut
Comreal Oy on koko Suomen alueella palveleva
toimitilojen välitykseen erikoistunut kiinteistövälitysliike.

- Toimitilojen myynti
- Toimitilojen vuokraus
- Arviokirjat sekä markkina-arvo lausunnot
Kilpailuta toimitilasi vastaamaan uutta normaalia
Ota rohkeasti yhteyttä:
Anna-Maija Hyppönen, LKV

Seppo Pakarinen, KTM, AKA (Y) LKV, YKV

Myynti ja vuokraus

Myynti ja Arviokirjat

050 534 8001

040 703 8000

anna-maija.hypponen@comreal.fi seppo.pakarinen@comreal.fi

COMREAL OY, Läkkisepänkuja 6, 00620 Helsinki. puh +358 20 744 1000

✂

www.comreal.fi

Suoritamme rästikirjanpidon kokonaisvaltaisesti
Kokemusta useilta eri toimialoilta
Lisätietoja antaa pääkirjanpitäjä Jaana Borgman puh. 040647 6000
RE-TILI OY
Mannerheimintie 118, 9 krs
00270 Helsinki
puh. 020 758 9940

www.retili.fi
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PINNALLA

Strategia
oikeudenmukaisen
Suomen
rakentajille
Lakimiesliitto uudisti strategiansa ja vahvisti lähivuosien
toimintansa painopisteet. Keskiössä on jäsenten
kokonaisvaltainen hyvinvointi. Palkkauksen, työolosuhteiden
ja ammatillisen arvostuksen on oltava kunnossa, mutta niin
myös työn ja vapaa-ajan tasapainon.
Teksti JUSSI-PEKKA AUKIA | Kuvitus ANNA-KAISA JORMANAINEN

L

akimiesliiton valtuuskunta hyväksyi marraskuun syyskokouksessa
vuoden mittaisen strategiaprosessin lopputuloksen. Toiminnan painopistealueita on kolme, ja kullekin
asetetaan strategiassa konkreettiset tavoitteet.
– Ensinnäkin haluamme tuntea jäsenemme
ja kohdentaa palveluitamme nykyistä paremmin. On tosiasia, että jäsenkuntamme toimii yhä
moninaisemmissa tehtävissä ja liittoon kohdistuvat odotukset vaihtelevat yhä enemmän, valtuuskunnan puheenjohtaja Tuula Linna valottaa strategian sisältöä.
– Toiseksi korostamme, että lakimiehet eivät
ole väsymättömiä koneita. Sen vuoksi teemme
rohkeasti avauksia paremman työelämän puolesta. Kolmanneksi rakennamme oikeudenmukaista Suomea, jossa oikeus kuuluu kaikille.
Tavoitteena on maailman toimivin oikeusvaltio.
Linna on erittäin tyytyväinen strategiaprosessin lopputulokseen, jonka valtuuskunta yksimielisesti hyväksyi. Luottamushenkilöillä ja
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toimistolla on sen ansiosta tukevaa maata jalkojensa alla liiton toiminnan suunnittelussa.
– Tiedämme nyt, mitä jäsenet haluavat nostaa
esiin kaikista tärkeistä asioista. Strategia on tehty
jäsenistön tarpeista lähtien, ja sen teemat on
saatu jäseniltä ja valtuuskunnalta, Linna kertoo.
– Jäsenet ovat ensimmäistä kertaa olleet näin
aktiivisesti mukana strategiaprosessissa. Tämä
on suurin ero aikaisempaan menettelyyn.

Työelämän paineet ja
pirstoutuva identiteetti

Linna muistuttaa, että liiton perusarvot ovat säilyneet ennallaan. Niitä ovat oikeudenmukaisuus,
jäsenkeskeisyys, yhtenäisyys sekä ammattitaito
ja koulutus. Juristien toimintaympäristö ja työelämä ovat sen sijaan muuttuneet, eivätkä suinkaan parempaan.
– Juristien työhön kohdistuvat tehokkuusvaatimukset – yhdessä kiihtyvän digitalisaation kanssa – ovat johtaneet resurssien jatkuviin leikkauksiin ja kohtuuttomiin työmääriin.
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Liiton painotukset
eivät ole pienen
porukan kuplassa
syntyneitä ajatuksia.
Työelämän pitää olla reilua. Kohtuullisen työpanoksen
täytyy riittää, eikä työpaikkoja tule koko ajan kurjistaa
resursseja vähentämällä.
Samanaikaisesti juristien ammatti-identiteetti on
pirstoutumassa.
– Lakimiehiltä edellytetään juridiikan yleistutkinnon päälle paljon erityisalojen osaamista sekä kielitaitoa ja talouselämän lainalaisuuksien, neuvottelutekniikan ja monen muunkin asian tuntemusta, Linna pohtii.
– Ja vastaavasti kentällä toimii ammattiryhmiä,
jotka tuntevat juridiikan tiettyjä osa-alueita, kuten
vaikka ympäristöoikeutta, mutta joilta puuttuu laajaalaisen yleistutkinnon tuoma oikeusjärjestelmän tuntemus. Oman ammatti-identiteetin tunnistaminen ja
suojaaminen on siksi entistäkin tärkeämpää.

Jaksaminen tärkeydessä ensimmäinen

Työelämän laatu ja työssä jaksaminen ovat nousseet viime vuosien jäsenkyselyissä kentän suurimmaksi huoleksi ja tärkeämmäksi kuin perinteiset
palkka-asiat. Esimerkiksi syyskuinen Tauon paikka
-webinaari herätti sekin vilkkaan ja avoimen keskustelun työtahdin aiheuttamasta vakavasta työuupumuksesta ja ahdistuneisuudesta sekä siitä, kuinka
vaikeaa juristin on sanoa ei tehdessään tärkeänä pitämäänsä työtä.
– Myös etätöissä vauhti on kova. Keskustelualustoilla pohditaan, onko roskapussin vieminen lepoaikaa
ja pitääkö tauot merkitä etukäteen kalenteriin, että ne
muistaisi pitää. Liiallinen työmäärä on rakenteellinen
ongelma, johon ei löydy mitään Niksi-Pirkka-ratkaisuja,
vaan johon liiton pitää pyrkiä vaikuttamaan kokonaisuutena, Linna sanoo.
Liiton uusi tunnuslause ”Oikeudenmukaisen Suomen rakentajat” muistuttaa oikeudenmukaisuuden
ohella siitä, että rakentajistakin tulee pitää huolta. Suorituspaineet kohdistuvat nykyisin myös opiskelijoihin.
18

LAKIMIESUUTISET 6/2020

– Yliopiston opettajana näen, miten tenttivaatimukset on ylimitoitettu opintopisteisiin nähden ja miten
opiskelijoilla teetetään liikaa työtä käytettävissä olevaan aikaan nähden. Opiskelijoiden paineita lisää kilpailu graduryhmä- ja auskultointipaikoista sekä tarve
arvosanojen jatkuvaan korottamiseen, Linna kuvaa.
– Osa lisävaatimuksista tulee työelämästä, mutta
myös korkeakoulut voisivat tehdä asialle enemmän.
Liitto on jo pitkään taistellut auskultointipaikkojen
lisäämiseksi, sillä mielestämme jokaisen pitäisi päästä
harjoittelemaan ennen työelämään siirtymistä.

Sisältöä suurista saleista ja pienryhmistä

Lakimiesliiton viestintäjohtaja Janne Laukkanen kertoo, että strategiaa alettiin työstää syksyllä 2019, minkä
jälkeen sitä on käsitelty valtuuskunnan kokouksissa ja
pienryhmissä useita kertoja.
Liitto on halunnut kannustaa myös jäseniään keskustelemaan, ottamaan kantaa ja luomaan yhteistä
tulevaisuuden näkymää. Sen vuoksi valtuuskunnan pii-

Kolme
painopistealuetta
rissä nousseita ajatuksia testattiin syksyllä 2020 jäsenkyselyssä, johon vastasi 2 700 liiton jäsentä.
Lisäksi jäsenkunnasta poimittiin satunnaisotannalla muutamia kymmeniä henkilöitä keskustelutilaisuuksiin, joihin osallistui myös luottamushenkilöitä ja
liiton toimiston ihmisiä. Tilaisuuksia moderoi ulkopuolinen konsulttitoimisto Ellun Kanat.
– Valtuuskunnan marraskuun kokoukseen päätyi
siten jo pitkälle valmisteltu luonnos, jonka painotukset oli työstetty pitkässä yhteisessä prosessissa valtuuskunnan ja jäsenistön kanssa.

Miksi strategia?

Strategioiden yleinen ongelma on, että niissä luetellaan
kaikki mahdollinen, mitä organisaation halutaan tekevän. Tällöin strategia ei aidosti ohjaa toimintaa. Hyvässä
strategiassa nostetaan sen sijaan esiin tärkeimmät
painotukset ja selvät tavoitteet rajatulle ajanjaksolle,
Laukkanen sanoo.
– Meillä on iso jäsenkunta, joka toimii laajasti eri teh-

2 700
VASTAUSTA

Lakimiesliiton syksyllä
tekemään kyselyyn
vastasi 2 700 jäsentä.

LAKIMIESLIITON valtuuskunnan hyväksymässä strategiassa vuosille 2021–2025
edellytetään liitolta sen perustehtävien
ohella erityisiä panostuksia kolmeen
osa-alueeseen:
1. Parempi jäsenymmärrys: Liitto ratkoo
datalähtöisesti jäsenryhmiensä haasteita. Liitto kehittää tutkimustoimintaansa ja datapohjaista jäsenymmärrystään tarjotakseen entistä paremmin
kohdennettuja etuja ja palveluja.
2. Parempi työelämä: Tasapainoinen työelämä kuuluu myös juristeille! Jäsenten
hyvinvointia ja onnellisuutta lisäävät
teemat nostetaan toiminnan ytimeen.
Liitto edistää lakimiesten työ- ja perheelämän sekä vapaa-ajan tasapainoa.
3. Parempi oikeusvaltio: Liitto rakentaa
jäsentensä kanssa maailman toimivinta
oikeusvaltiota. Samalla liitto haluaa
jäsenineen olla oikeusvaltion näkemysjohtaja ja paras asiantuntija.
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tävissä niin julkisella kuin yksityisellä sektorilla. Heitä
kaikkia on palveltava, ja samaan aikaan on osattava
tehdä painotuksia asioihin, jotka ovat juuri nyt tärkeitä.
Laukkasen mukaan strategiaan nostetut kolme painotusta nousivat vahvasti esiin koko jäsenkunnalta
kerätyssä palautteessa ja valtuuskunnassa käydyissä
keskusteluissa.
– Liitto lisää jäsentuntemustaan eri kohderyhmistä
ja nostaa esiin työssä jaksamiseen ja työhyvinvointiin
liittyviä teemoja, Laukkanen lupaa.
– Haluamme myös korostaa, että juristit rakentavat
Suomessa maailman toimivinta oikeusvaltiota. Tämän
tavoitteen kautta haluamme samalla vahvistaa jäsenten yhteisöllisyyttä tilanteessa, jossa toimenkuvat jatkavat moninaistumistaan.
20
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Aktiivinen ja sujuva prosessi

Jäsenkunnan ja valtuuskunnan aktiivisuus prosessin
aikana oli Laukkaselle iloinen yllätys. Jäsenistö ja luottamushenkilöt eivät todellakaan tyytyneet kumileimasimen osaan.
– Järjestötoiminnassa strategian linjaaminen ottaa
aikansa. Se on osa prosessia, jotta saadaa kasaan riittävän kattavasti näkemyksiä. Kuultavia tahoja on paljon
ja luottamuselimet kokoontuvat harvakseltaan, Laukkanen muistuttaa.
– Keskustelussa nousseita painotuksia on jo tänä
vuonna sovellettu liiton toiminnassa ja ensi vuoden
kaavailuissa, sillä jäsenkunta ja luottamushenkilöt ovat
niiden takana. Ne eivät ole pienen porukan kuplassa
syntyneitä ajatuksia.

Haluamme, että lakimiehen
työ säilyisi houkuttelevana
ja hienona ammattina, jossa
toimisi hyvinvoivia ihmisiä.
Ulkopuolinen konsulttitoimisto on toiminut prosessissa ammattitaitoisena kätilönä, joka on sparrannut
prosessia sen eri vaiheissa.
– Ulkopuolinen osaa haastaa meidät osallistamisen
tavoissa ja myös ajattelussa esittämällä vaikeita kysymyksiä. Ja vaikka organisaatioiden prosessit ovat ainutlaatuisia, niillä on myös paljon yhtäläisyyksiä. Me emme
ole ainut ammattijärjestö, joka pohtii näitä teemoja.

Strategia näkyy paljossa mutta viiveellä

– Strategia näkyy mahdollisimman monella tasolla,
. Haluamme vaikuttaa lainsäädäntöön, työelämän
rakenteisiin ja koulutuspolitiikkaan – niin että lakimiehen työ säilyisi houkuttelevana ja hienona ammattina,
jossa toimisi hyvinvoivia ihmisiä, Tuula Linna linjaa.
– Strategiasta johdetut toimenpiteet vaikuttavat
arkiseen elämäämme kuitenkin aikaviiveellä eivätkä
aina kovin kouriintuntuvasti. Toivoisin, että jäsenet silti
muistaisivat liiton työpanoksen esimerkiksi tasa-arvon
edistämiseksi, koulutusmäärien kurissa pitämiseksi ja
ammattinimikkeen suojaamiseksi. Sen päälle tulevat
toki sitten työskentely neuvottelupöydissä sekä jäsenedut ja muut konkreettisemmat asiat.
Linna muistuttaa myös valtuuskunnan merkityksestä. Se on liiton ylin päättävä elin, joka tekee linjaukset hallitukselle toimeen pantavaksi.
– Valtuuskunta on järjestödemokratian ydin. Sinne
valitut henkilöt edustavat eri jäsenryhmiä ja tuovat heidän viestinsä kentältä liiton tietoon. Valtuuskunnan työ
ei myöskään ole pelkkää budjettia ja vastuuvapauden
myöntämistä, vaan siellä tehdään tulevaisuutta linjaavia isoja päätöksiä. Valtuuskunnan vaaleihin osallistuminen ja niissä äänestäminen on sen vuoksi hirveän tärkeää. •

Viestintää eri kanaviin
LIITON viestinnästä vastaava johtaja Janne Laukkanen
kertoo, että rinnan strategian uudistamisen kanssa on
katsottu myös viestinnän sisältöjä, kanavia ja visuaalista ilmettä.
– Olemme parin vuoden ajan kiinnittäneet voimistuvaa huomiota viestinnän monikanavaisuuteen. Tämä
vastaa osaltaan strategian tavoitteeseen tunnistaa eri
jäsenryhmät ja suunnata niille kohdennettuja palveluita.
Laukkasen mukaan liitolla on paljon tutkittua tietoa
siitä, mitä kanavia pitkin jäsenet parhaiten tavoitetaan.
– Painettua lehteä lukevat kaikenikäiset, ja se soveltuu loistavasti viestimään asioista niille, jotka haluavat keskittyä ja käyttää aikaa sisältöön. Lyhyeen ja
nopeaan viestimiseen soveltuvissa some-kanavissa
ikäryhmät sen sijaan erottuvat: kuka seuraa Instagramia, kuka Facebookia. Ja Twitterissä kerromme etenkin
ulkopuoliselle yhteiskunnalle, mitä liitto tekee, Laukkanen kertoo.
Talven 2020–2021 aikana myös liiton visuaalinen
ilme uudistuu. Luvassa on aiempaa ihmisläheisempi,
rennompi ja yllättäväkin ilme.
– Esimerkiksi kuvamaailmassa näytämme jatkossa
aikaisempaa enemmän eri-ikäisiä jäseniämme työssä,
mutta myös vapaa-ajalla. Haluammehan liittonakin vaikuttaa jäsentemme kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin.
Vaikka viestinnässä on makuasioita, sähköiset kanavat
näyttävät lahjomattomasti, millaiset sisällöt ja kuvitukset todella puhuttelevat jäseniä.

Lue lisää: lakimiesliitto.fi/strategia
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VA I K U T TA M A S SA
Kerromme Lakimiesliiton edunvalvontatyöstä,
joka helposti jää näkymättömiin.

Ruutu 1
ENSIMMÄINEN AKAVALAINEN
TASA-ARVOSUUNNITELMA

Lähtöruutu
Alalla on työskennellyt vuosikymmenten ajan enemmän
miehiä kuin naisia. 2000-luvun
alussa tilanne alkoi hiljalleen
muuttua. Samalla tasa-arvokysymykset nousivat pinnalle.

Lakimiesliitossa tunnistettiin tarve
tasa-arvosuunnitelman teolle, ja liiton
ensimmäinen edunvalvonnallinen
tasa-arvosuunnitelma ja -selvitys
valmistui vuonna 2002. Lakimiesliitto
oli tuolloin ensimmäinen akavalainen
liitto, joka teki edunvalvonnallisen
tasa-arvosuunnitelman
toimintansa tueksi.

Kohti tasa-arvoista
juristikuntaa
Lakimiesliiton tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustavoitteet
heijastelevat yhteiskunnan ja juristikunnan ajankohtaisia
asioita ja asenteita.
Teksti PI MÄKILÄ

L

akimiesliiton tavoitteena on monimuotoinen
juristikunta, joka voi tehdä työtään sekä tasa-arvoisista että yhdenvertaisista lähtökohdista.
Oikeudenmukaisuutta ja tasa-arvo-asioita liitossa on mietitty vuosien ajan, ja tasa-arvo ja yhdenvertaisuustavoitteita tarkastellaan yhä säännöllisin väliajoin.
Viimeksi Lakimiesliitto päivitti tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustavoitteet pari vuotta sitten.
Aiemmin tasa-arvokysymyksillä peilattiin etenkin naisten ja miesten tasa-arvoa. Alalla työskentelevien naisten
osuus on lisääntynyt tasaisesti koko 2000-luvun ajan, ja
nykyään opiskelijoista jo selkeä enemmistö on naisia.
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Nykyisin laajempaa yhdenvertaisuustyötä tarvitaan
muun muassa siksi, että lakimieskunta on Suomessa edelleen kohtalaisen homogeeninen, ja esimerkiksi etniseen
taustaan liittyvä keskustelu on ollut vähäistä. Myös seksuaaliseen häirintään liittyvät kysymykset ovat nousseet
yhteiskunnalliseen keskusteluun.
Liiton tavoitteena on varmistaa, että kaikille juristeille
taataan yhdenvertaiset mahdollisuudet työelämässä esimerkiksi sukupuolesta ja taustasta riippumatta.
Juttuun on haastateltu Lakimiesliiton työelämäasioiden
päällikkö Jaana Mekliniä.

Palkkatasa-arvon
edistäminen nousee
edelleen aina esiin
palkkatutkimuksissa.

Ruutu 2
SUUNNITELMA KAIPAA PÄIVITYSTÄ

Maailman muuttuessa myös tasaarvosuunnitelma alkoi kaivata päivittämistä. Liitto päivitti sen vuonna
2011. Tuolloin suunnitelma keskittyi
vielä voimakkaasti naisiin ja miehiin,
mutta myös muut yhdenvertaisuusja oikeudenmukaisuuskysymykset
alkoivat tulla hiljalleen laajemmin
esille.

Ruutu 4
YHDENVERTAISUUSTAVOITTEET
TASA-ARVON RINNALLE

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustavoitteet
päivitettiin liiton toimintasuunnitelman
mukaisesti syksyn 2018 aikana. Päivitys heijasteli yhteiskunnan ja keskustelun muutosta.
Päivitetyn suunnitelman avulla liitto
haluaa edistää tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta sekä yleisesti yhteiskunnassa että omassa toiminnassaan.

Ruutu 5
KESKUSTELU JATKUU

Ruutu 3

Keskustelu tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasioista jatkuu. Esimerkiksi palkkatasaarvon edistämisen tarve nousee edelleen
aina esiin palkkatutkimuksissa. Tavoitteena onkin pitää palkkatasa-arvoa
keskustelussa myös jatkossa. Myös muun
muassa perhevapaiden tasaisempaa jakamista toivotaan yhä enemmän, samoin
sitä, että johtotehtäviin on mahdollista
edetä sukupuolesta riippumatta.

YHDENVERTAISUUDEN KÄSITE LAAJENTUU

Tarpeet tasa-arvon kehittämiseksi muuttuivat yhä: esimerkiksi laajat
yhdenvertaisuusasiat ovat nousseet naisten ja miesten välisen tasaarvon rinnalle. Myös seksuaalinen häirintä, seksuaalinen suuntautuminen ja sukupuoli-identiteetti ovat nousseet voimakkaasti keskusteluun
vuoden 2011 jälkeen. Koska tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen liittyvät asiat ovat tärkeitä yhä suuremmalle osalle Lakimiesliiton jäsenistä,
liitto päätti päivittää tasa-arvosuunnitelman uudelleen.

Maali?
Liitolla riittää töitä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskysymysten äärellä tulevaisuudessakin. Palkkatasa-arvo ja ikäsyrjintä nousevat keskustelussa yhä
enemmän esiin, samoin sukupuolineutraalit nimikkeet. Liiton tehtävänä on elää jatkossakin ajan
hengessä mukana ja ottaa myös tulevaisuudessa
kantaa tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskysymyksiin.
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Hallitusneuvos Tarja Kröger toivoo, että
oikeustieteen opinnoissa ei unohdettaisi
työoikeuden oppiainetta. – Työlainsäädännön yhteiskunnallinen asema on
merkittävä, ja työoikeuden tutkimukseen
sekä opettamiseen pitäisi panostaa.
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HENKILÖ

TARJA KRÖGER:

Työlainsäädäntö
on yhteiskunnan
kulmakivi
Työlainsäädännön laatiminen ei ole yksinkertainen
temppu. Kaikilla on asiasta mielipide, eikä aika
riitä toimialojen erityistoiveisiin paneutumiseen.
Ristipaineessa taiteilee Lakimiesliiton palkitsema
hallitusneuvos Tarja Kröger.
Teksti MERI ESKOLA | Kuvat JUHO KUVA

T

yö- ja elinkeinoministeriössä työskentelevälle hallitusneuvos Tarja Krögerille
vuoden 2020 alussa voimaan tulleen
uuden työaikalain valmistelu oli iso
urakka. Työlainsäädännön tuntija ja
kehittäjä vastaa ministeriössä työ- ja merityölainsäädännön valmistelusta sekä istuu työtuomioistuimen
jäsenenä.
– Työaikalakihanke oli edellisen, pääministeri Juha
Sipilän, hallituksen suuri hanke. Työaikakysymykset
eivät ole helppoja. Eri toimialoilla ja yrityksissä on
hyvin erilaisia työaikajärjestelyjä, ja lakiuudistus toi
ne kaikki silmien eteen, Kröger kertoo.
Lainsäätäjän on otettava asiakokonaisuus haltuun
niin hyvin, että lakia voidaan soveltaa kaikilla toimialoilla – mutta valmistelutyössä aika ei riitä kaikkiin
alakohtaisiin erityispiirteisiin perehtymiseen.
– Työryhmävaiheen lopussa tuli yllätyksenä, kuinka
erilaisia työaikaa koskevia työehtosopimusmääräyksiä
eri aloilla on. Aika ei yksinkertaisesti riittänyt siihen,

että olisimme kahlanneet läpi kaikki valtakunnalliset
työehtosopimukset.
Ratkaisuna oli jättää pelivaraa alakohtaisille ratkaisuille, työaikalain sallimissa puitteissa.
– Oman haasteensa lainvalmisteluun tuo sekin, että
lainsäädännössä pitäisi pystyä varautumaan työmarkkinoiden muutosten lisäksi myös Euroopan unionin
tuomioistuimen ratkaisuihin.
Uusi työaikalaki määrittelee muun muassa, että
paikkariippumaton työ on normaalia työtä. Työaikapankkia ja joustotyöaikaa koskevat säädökset luovat
uusia mahdollisuuksia työn ja vapaa-ajan yhteensovittamiseen.
– Tämä muutos tuli oikeaan aikaan, kun etätyötä
tehdään nyt paljon. Vanha laki ei noteerannut etätyötä
tässä määrin, Kröger kertoo.

Heikompien suojelu periaatteena

Työlainsäädännön merkitystä yhteiskunnassa voi Tarja
Krögerin mielestä tarkastella useasta näkökulmasta.

H E N K I L Ö // Ta r j a K r ö g e r

Ensimmäinen on se, että lainsäädäntö määrittelee työn
tekemisen ja teettämisen pelisäännöt. Työntekijöiden
suojeluperiaate on lainsäädännön ehdoton perusta.
Toinen näkökulma on työmarkkinoiden toimivuus.
Yhteiskuntaamme rakennetaan työllä ja siitä saatavalla
lisäarvolla. Nyt keskustelua käydään erityisesti siitä,
miten työllisyysastetta saataisiin nostettua.
– Markkinoiden toimivuus edellyttää toimivia
rakenteita, ja sääntelykehikon on vastattava ajan tarpeisiin. Siksi lainsäädäntöä on jatkuvasti uudistettava
tasapainoisella, eri osapuolten näkemykset huomioivalla tavalla, Kröger sanoo.
Kolmanneksi merkitystä on sillä, kuinka laajaan
joukkoon lakia sovelletaan. Suomessa se tarkoittaa yli
kahta miljoonaa palkansaajaa ja heidän työnantajiaan.
Joukko, jonka jokapäiväiseen elämään työlainsäädännöllä vaikutetaan, on suuri.
Krögeristä tuore keskustelu muun muassa ruokalähettien tekemästä alustatyöstä on hyvä esimerkki siitä,
miten uusissa ilmiöissä pitää luovia ja rakentaa lainsäädäntöä johdonmukaisella tavalla.
– Ruokalähetit eivät ole yhdenmukainen joukko: toiset tekevät lähettityötä sivutoimisesti, toiset päätyönä.
Huomioon pitää ottaa myös työllistämisnäkökulma:
alustatalouden yritykset työllistävät myös heikommassa työmarkkina-asemassa olevia.
Työ- ja elinkeinoministeriön alainen työneuvosto
arvioi lausunnoissaan lokakuun 2020 puolivälissä, että
ruoankuljetusyhtiöiden Foodoran ja Woltin ruokalähetit eivät ole yrittäjiä vaan työsuhteessa.

Paikallinen sopiminen pohdituttaa

Työlainsäädäntöä pitäisi Krögerin mielestä kehittää
seuraavaksi niin, että työelämässä ja työn tekotavoissa
tapahtuvat jatkuvat muutokset otetaan huomioon. Yhtä
ainoaa kehityssuuntaa tuskin on olemassa.
– Työntekijöiden suojeluperiaate ja toisaalta työmarkkinoiden toimivuudesta sekä yritysten toimintaedellytyksistä huolehtiminen pitäisi nähdä toisiaan
tukevina, ei vastakkaisina asioina.
Krögerin mukaan työmarkkinat tuntuvat olevan
murroksessa. Vastikään Metsäteollisuus ry ilmoitti
luopuvansa työehtosopimusten tekemisestä.
– Onko tämä laajempikin trendi? Työehdoista sopiminen paikallisella tasolla on puhututtanut jo useita
vuosia. Parhaillaankin pohdimme työryhmässä keinoja, joilla paikallista sopimista voidaan työ- ja virkaehtosopimusjärjestelmällä edistää.
Lakimiesuutisissakin 4/2020 kerrottujen, heikommassa työmarkkina-asemassa olevien työntekijöiden
alipalkkaus mietityttää lainsäätäjiä.
– Etsimme parhaillaan tehokkaita keinoja puuttua
alipalkkaukseen.
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– Kuvittelin ensin tekeväni
kaksi tutkintoa, mutta
luovuin sitten ajatuksesta,
kertoo yliopiston valtio
tieteellisessä tiede
kunnassa korkeakoulu
opintonsa aloittanut Tarja
Kröger.

Tarja Krögerin vinkki
juristin polulle
JURISTIN koulutus antaa erinomaiset eväät
moneen tehtävään. Uravalintaa tehdessäsi
kuuntele sydämesi ääntä. Mieti, missä
paikkasi on, missä parhaiten palvelet muita
ja missä saat viedä niitä asioita eteenpäin,
joiden eteen haluat työtä tehdä.

Kolmikantaa tarvitaan yhä

Hallitusneuvos Tarja Kröger on ollut vuosikymmeniä
mukana kolmikantaisessa työlainsäädännön valmistelussa. Neuvotteluja on arvosteltu siitä, ettei tuloksia
saada riittävän nopeasti aikaan. Kolmikannassa kuitenkin on tehty kaikki merkittävät uudistukset.
Krögerin mielestä koronakevät osoitti kolmikantaisen lainvalmistelun voiman erinomaisella tavalla. Työmarkkinajärjestöt löysivät yhdessä ratkaisut yritysten
aseman helpottamiseksi ja työntekijöiden aseman turvaamiseksi ja ehdottivat hallitukselle lainsäädännön
väliaikaista muuttamista.
– Esitysten pohjalta hallituksen esitys työsopimuslain ja yhteistoimintalain väliaikaisesta muuttamisesta kirjoitettiin pikavauhtia. Lakien käsittely eduskunnassa sujui sutjakkaasti, ja lain vahvistaminenkin
hoitui ennätysvauhtia.
Suomalainen työmarkkinajärjestelmä ja lain valmistelukoneisto osoitti toimivuutensa.
– Se oli suorituksena upea. Kolmikannalla on ehdottomasti sijaa vielä nyky-yhteiskunnassa.
Kevään ratkaisut näyttävät näin jälkikäteenkin tarkasteltuna tarpeellisilta.

Valtiotieteistä oikeusoppiin

Raumalaisesta Tarja Krögeristä piti alun perin tulla valtiotieteilijä. Hän opiskeli Helsingin yliopistossa yleistä
valtio-oppia ja poliittista historiaa, ja ensimmäisen
opiskeluvuoden pakollisissa opinnoissa tuli vastaan
professori Kai Kaliman pitämä julkisoikeuden kurssi.
– Tajusin heti ensimmäisellä luennolla, että tämä
on se, mitä haluan. Luin oikeustieteellisen tiedekunnan pääsykokeisiin heti seuraavana keväänä ja pääsin
sisään. Sen jälkeen kävin suorittamassa vain muutaman kurssin valtiotieteellisessä.
Lakimiehen työssä Krögeriä viehättää oikeustieteen eksaktius sekä asioiden pohdinta, argumentointi
ja yhteiskunnallisten kysymysten ratkaiseminen juridiikan keinoin.
– Valtio-oppi oli minulle liian yleistä pohdintaa
asioiden ympärillä. Minulle kolahti oikeustieteellinen
tapa nähdä ja jäsentää maailmaa. Kiinnostus työoikeuteen heräsi jo aineopintojen aikana, mutta syventävät
opinnot, jolloin paneuduttiin työehtosopimusoikeuden
saloihin professori Kari-Pekka Tiitisen johdolla, saattoivat kiinnostukseni aivan uudelle tasolle. Sen jälkeen
tiesin, että tulen työskentelemään työoikeuden ja työlainsäädännön parissa, Kröger muistelee.

Krögeriä viehättää
oikeustieteen eksaktius
ja yhteiskunnallisten
kysymysten ratkaiseminen
juridiikan keinoin.

Tarja Kröger
Hallitusneuvos työ- ja
elinkeinoministeriössä.
Eri virkatehtävissä
työministeriössä vuodesta
1992 lukien.
Oikeustieteen lisensiaatti
1997 (OTK 1985),
varatuomari 1990.
Työtuomioistuimen
varajäsen 1995–1997, jäsen
vuodesta 1998. Jäsenyyksiä
ja puheenjohtajuuksia
komiteoissa ja työryhmissä.

Palkintoperusteluissa todettiin Krögerin edistäneen
”yhteistyökykyisellä ja ammattitaitoisella toiminnallaan” kolmikantaisen lainvalmistelun onnistumista.
Hallitusneuvos on palkinnosta hyvin otettu, mutta
hämillään. Vaatimattomasta luonteesta johtuen huomion keskipisteenä oleminen tuntuu oudolta.
– Olen tehnyt pitkän uran ministeriössä, istunut työtuomioistuimessa ja kouluttanut. Työoikeus on vahvasti osa minua. Koen, että palkinto oli osoitettu myös
koko lainvalmistelukoneistolle, loistaville työtovereilleni ja työmarkkinajärjestöjen edustajille, joiden kanssa
tätä työtä teen päivittäin suomalaisen yhteiskunnan
hyväksi.
Tarja Krögeristä on sanottu, ettei hän hermostu
koskaan tiukoissakaan paikoissa, vaikka syytä olisikin. Mistä hän ammentaa kärsivällisyytensä?
– Olen perusluonteeltani rauhallinen, en ole se, joka
huutaa tai räyhää. Haluan asioiden menevän sopuisasti eteenpäin. Taustalla on satakuntalainen tasainen
mielenlaatu. Ratkaisuhakuisuus on minulle tyypillistä:
kuuntelen kaikkia osapuolia herkällä korvalla ja yritän
löytää ratkaisun. •

Pitkän linjan työ palkittiin

Tänä vuonna Lakimiesliitto myönsi historiansa kolmannen Oikeus ja kohtuus -palkinnon Tarja Krögerille.
LAKIMIESUUTISET 6/2020
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sianajotoimisto Boreniuksen
vakituisen henkilöstön rekrytointiprosessissa HR ja esimiehet
valitsevat hakijoista sopivat kandidaatit haastatteluun. Haastatteluiden jälkeen muutama kandidaatti lähetetään rekrytointikonsultin henkilöarviointiin. Konsultin
tehtävänä on henkilöarvioinnilla varmistaa,
että henkilö ja täytettävä tehtävä kohtaavat.
– Olemme käyneet konsultin kanssa läpi,
mitä ominaisuuksia kukin tehtävä edellyttää.
Konsultti antaa meille näkemyksen jokaisesta
kandidaatista ja kertoo esimerkiksi, minkälainen johtaminen hänelle sopii, sanoo Boreniuksen henkilöstöjohtaja Monica Reikko.
Rekrytointikonsultin tehtävään kuuluu
koko päivän kestävissä testeissä ja haastatteluissa arvioida kokelaita kokonaisuutena,
laajalla testivalikoimalla. Arvioitavia asioita
ovat muun muassa vuorovaikutustaidot ja
kandidaatin työskentelytapa, mainittujen
johtamisodotusten lisäksi.

REKRYTOINTIKANAVAT
JA -MENETELMÄT
MONIPUOLISTUVAT
Perinteisen rekrytointi-ilmoittelun ohella työnantajat puntaroivat
rekrytointikonsulttien, sosiaalisen median ja esimerkiksi anonyymin
rekrytoinnin tarjoamia mahdollisuuksia.
Teksti JUKKA NORTIO | Kuvitus ISTOCK
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Vuorovaikutus
Sosiaalisuus
Konsultin tunnettava
asiakkaansa hyvin

Mitä on syytä huomioida, kun valitsee rekrytointikonsulttia?
– Konsultin on tunnettava erinomaisesti
yrityksen toiminta, yrityskulttuuri ja ihmiset. Toisaalta konsultti voi tuoda ulkopuolisen
näkemyksen, kun hän katsoo yrityksen sisälle
uusin silmin, sanoo Lakimiesliiton tietohallinto- ja urakoordinaattori Tuula Launonen.
Boreniuksella on Eezy Personel -nimisen
yhtiön kanssa takanaan 15 vuoden yhteistyö.
– Kehitämme jatkuvasti yhteistyötämme
niin, että konsultit tietävät, mitä meillä tapahtuu ja miten tehtävien profiilit ovat muuttuneet. Tarkastelemme säännöllisesti, miten
rekrytoinnit ovat onnistuneet, Reikko sanoo.
Aiempina vuosina Boreniuksella on
kokeiltu muutaman kerran head huntereita,
kun henkilöitä on rekrytoitu yrityksen ylem-

Asiantuntemus
piin tehtäviin. Tästä on kuitenkin toistaiseksi
luovuttu.

meille ja tehtävälle. Tämä on myös osa työn
antajamielikuvamme luontia, Reikko sanoo.

Ministeriössä ei tarvetta
rekrytointikonsulteille

Anonyymirekrytointia harkitaan

Oikeusministeriö hoitaa rekrytointiprosessin
alusta loppuun itse.
– Rekrytointimme perustuu hakemusten
tarkkaan läpikäyntiin ja tarvittaessa useam
paan haastattelukierrokseen. Käytämme
soveltuvuustestejä vain johtotason tehtäviin,
kertoo oikeusministeriön henkilöstöyksikön
päällikkö Kati Pärnänen.
Rekrytointikonsultteja ei tarvita, koska
viroissa on selkeät kelpoisuusvaatimukset ja
kuhunkin tehtävään on lisäksi erikoistoiveita.
– Valtioneuvoston kenttä on aika erilainen
kuin muissa juristien tehtävissä. Mitään peri
aatteellista meillä ei rekrytointikonsultteja
vastaan ole, Pärnänen sanoo.

Somella kiinni nuoriin osaajiin

Somekanavien käytöstä Boreniuksella on
jo useamman vuoden kokemukset. Alun
kokeilujen kautta ja positiivisten kokemus
ten myötä kanavien merkitys on kasvanut.
– Käytämme muun muassa LinkedIniä ja
olemme Instagramissa. Olemme havainneet,
että näiden kanavien kautta meidät huoma
taan yhä useammin, Reikko sanoo.
Instagramin käyttö on aktiivista erityisesti
opiskelijarekrytoinnissa.
– Haastattelemme talossa jo toimivaa
henkilöä, joka antaa konkreettiset kasvot

Boreniuksella pohditaan anonyymirek
rytointia uutena rekrytointikeinona. Se
voisi Reikon mukaan sopia parhaiten sisäis
ten palveluiden ja opiskelijoiden rekrytoin
teihin, kun valinnassa katsotaan pelkkää
CV:tä.
– Tätä kannattaa mielestäni kokeilla ensin
yhdellä alueella, ja jos se toimii, kokeiluja voi
daan laajentaa. Lopullinen valinta tehdään
kuitenkin haastattelujen jälkeen, Reikko
sanoo.
Oikeusministeriön Pärnäsellä on koke
musta anonyymistä rekrytoinnista.
– Kun hakemuksesta hävitetään henki
lötiedot, henkilöstä muodostuu osaamiseen
perustuva mielikuva. Täysi anonymisointi ei
kuitenkaan ole mahdollista, sillä jo kirjoitus
tyyli voi paljastaa sukupuolen ja työkokemus
iän, Pärnänen sanoo.
Pärnäsen mukaan anonyymi rekrytointi
sopii moniin tehtäviin. Kuitenkin jo julkisuus
lain takia on tehtäviä, joissa hakijoiden nimet
pitää tuoda esille.
Videorekrytointi ei ole ollut oikeusminis
teriön rekrytointikeinojen paletissa.
– Pitää miettiä, mitä lisäarvoa video toisi.
Toisaalta koronaaikana kaikki haastattelut
tehdään etäyhteydellä, joten kuvaruudun
kautta rekrytointi on tullut meille tutuksi,
Pärnänen sanoo. •

Lakimies
Rekrytointi
yhdistää työn
tarjoajan ja
etsijän
SUOMEN Lakimiesliiton LakimiesRekrytointi-palvelu välittää
vuosittain noin 500 työpaikkaa
työnantajien ja Lakimiesliiton
jäsenten kesken. Kuukaudessa
ilmoituksia on 40–60 kappaletta.
Työpaikkatarjontaa on ympäri
Suomen julkiselta sektorilta
yksityiselle, niin vakituisia kuin
osa-aikaisia tehtäviä sekä opiskelijoille suunnattuja harjoittelupaikkoja.
– Yksityisten yritysten ja
asianajotoimistojen osuus on
lisääntynyt selkeästi samalla,
kun julkisorganisaatioiden osuus
on vähentynyt, sanoo Lakimiesliiton tietohallinto- ja urakoordinaattori Tuula Launonen.
Työnantajat ovat tyytyväisiä
nopeaan ja maksuttomaan palveluun.
– Tärkeintä työnantajille on
kuitenkin se, että he saavat
osaavan tekijän.

Työskentelytapa
Johtamisodotukset
LAKIMIESUUTISET 6/2020
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Ohjaako viihde todellisuutta?

S

anni Myllyaho oli 14-vuotias, kun hän
näki Hillary Swankin tähdittämän elokuvan Million Dollar Baby. Swankin näyttelemä Maggie on nyrkkeilijä, joka halvaantuu uransa tärkeimmässä ottelussa.
Sairaalasängyssä hän pyytää palvelusta valmentajaltaan, Clint Eastwoodin näyttelemältä Frankielta. Hän
haluaa, että Frankie auttaa häntä kuolemaan. Sisäisen
taistelun jälkeen Frankie hiipii yöllä sairaalaan ja antaa
valmennettavalleen kuolettavan annoksen adrenaliinia.
”Ahaa, vammaisena ihmisenä minun kuuluu haluta
kuolla, oli voimakkain ajatus, joka teini-ikäiselle minulle
jäi elokuvasta mieleen”, Myllyaho muistelee vaikuttavassa esseessään Kuolleeksi käsikirjoitettu (Image, lokakuu 2020).
Myllyaho kirjoittaa stereotypioista, joita viihdeteollisuus luo vammaisista. Heidät nähdään ei-seksuaalisina
olentoina, ja siksi vammaisiin kohdistuva seksuaalinen
väkivalta jää piiloon. Populaarikulttuurissa vammaiset
eivät edes itse halua elää, ja siksi oikea hoitaja voi kuvitella
tekevänsä hyvän työn tappaessaan kehitysvammaisen.
”Haluaisin nähdä elokuvia vammaisista ihmisistä,
joiden elämä pyörii 30 vuoden ajan jonkun muun asian
kuin itsemurhan ympärillä; adrenaliinin annostelun
sijaan Frankie olisi voinut valmentaa Maggieta kohti
paraolympialaisia”, Myllyoja toivoo.
Myllyoja on olennaisen äärellä. Hänen esimerkkinsä
koskevat perus- ja ihmisoikeuksia, mutta populaarikulttuuri luo myös paljon muita mielikuvia. Moni niistä vaikuttaa siihen, miten näemme reaalimaailman ja miten
siihen suhtaudumme.
Esimerkiksi poliisisarjat luovat ja ylläpitävät häkellyttävän yksituumaisesti käsitystä siitä, että poliisi ei voi
päästä tuloksiin laillisin keinoin. Konna saadaan kiipeliin vain venyttämällä ja kiertämällä sääntöjä.
Poliisisarjojen ja -kirjojen vakiosankari on mies, joka
kulkee omia polkujaan, säännöistä ja pomoista piittaamatta. Sankarin urotekojen tiellä on pikkuasioista nillittävä esimies, tuo ikävä ihminen, joka kateuden, pikkusieluisen luonteensa tai jonkin salatun motiivin takia
haluaa pitää kiinni säännöistä. Sarjojen viesti on selvä:
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esimies pelaa vihollisjoukkueessa, ja todellinen oikeudenmukaisuuden ruumiillistuma on sääntöjä kiertävä
dekkari.
Tämä asenne valuu populaarikulttuurista tosielämään. Olen törmännyt siihen, kun olen kirjoittanut
juttuja poliisien epäillyistä ja todistetuistakin väärinkäytöksistä. Poliisin toiminnan kyseenalaistaminen
poikii usein palauteryöpyn. Jokainen kirjoitus nähdään
hyökkäyksenä koko poliisikuntaa vastaan – myös siinä
tapauksessa, että kaikki jutun tiedot pitävät paikkansa
ja että ne antavat täysin oikean kokonaiskuvan asiasta.
Palautteen perusteella monelle kansalaiselle tuntuu
olevan vaikea hahmottaa, miksi poliisin olisi syytä noudattaa lakia. Moni hyväksyy, että poliisin työssä tarkoitus pyhittää keinot.
Järkyttävää on, että vaatimus lain noudattamisesta
näyttää olevan kohtuuton myös joillekin poliiseille.
Poliisikunnassa on pitkään elänyt narratiivi, jonka
mukaan lainmukaisin keinoin ei saada tulosta. Tätä on
esitelty julkisuudessa jopa faktana. Viimeaikaiset poliisioikeudenkäynnit näyttävät ravistelleen tätä ajattelua.
Ehkä myös viihdeteollisuus voisi keksiä
jotain uutta. Tarina pomojaan vastaan taistelevasta yksinäisestä sankarista on jo niin nähty.

Monelle kansalaiselle
tuntuu olevan vaikea
hahmottaa, miksi
poliisin olisi syytä
noudattaa lakia.

SUSANNA REINBOTH

oikeustoimittaja, Helsingin Sanomat
susanna.reinboth@hs.fi

Tuomarin ammatillisen aseman
ja oikeuspolitiikan edestä

Palstalla
esitellään
Lakimiesliiton mo
ninaisia
jäsenyhd
istyksiä
yhdistys
kerrallaa
n.

Käräjäoikeustuomarit r.y. vaikuttaa vahvasti yhteiskunnassa ja tekee tiukasti töitä
tuomareiden työolosuhteiden sekä asianmukaisen palkkajärjestelmän eteen.
Yhdistykseen saa kosketuksen muun muassa tuoreen Tuomariliiton Twitter-tilin kautta.
Teksti DIANA TÖRNROOS | Kuvitus ISTOCK

Miten
toimintaan
pääsee mukaan?

Miksi yhdistys
on olemassa?
Olemme Suomen tuomariliiton
suurin ja myös aktiivisin jäsenyhdistys ja vaikutamme vahvasti
sitä kautta. Olemassaolomme
perusta on konkreettisessa edunvalvonnassa ja toisaalta oikeuspolitiikassa. Tuomariliitossa on viisi
jäsenyhdistystä, minkä taustalla on
ketteryys ja eroavaisuus työnteon
luonteessa: tuomioistuimet ovat
hyvin erillisiä ja itsenäisiä, ja aihetyypit sinänsä ovat varsin erilaisia.

Millaista
toiminta on?
Oikeuspolitiikan osalta keskeistä
on lausuntojen antaminen lakihankkeista, lähinnä oikeusministeriön
hallinnonalalta. Laadimme lausuntoja Tuomariliiton alaisuudessa ja
olemme ajoittain myös lakivaliokunnan kuultavana eduskunnassa. Tuomariliitto on ensi vuonna mahdollisesti perustamassa ammattieettistä
toimikuntaa tuomareiden ammatilliseksi tueksi.
Edunvalvontapuolella annoimme
esimerkiksi Tuomariliiton nimissä
lausunnon Tuomioistuinviraston hallinnonalan budjetista lakivaliokunnalle ja valtiovarainvaliokunnalle.
Ja toki on mainittava edustukset: osallistumme toimielimiin esimerkiksi Lakimiesliitossa ja olemme
yhteistoimintaneuvostossa oikeusministeriön hallinnonalalla ja tuomioistuinvirastossa.
Toimimme kansainvälisessä
Tuomariyhdistyksessä ja teemme
myös EU-yhteistyötä.

Mitä yhdistys
antaa jäsenelle?
Vuosikokous ja Tuomaripäivä ovat
vuosittaisia tapahtumia, joihin jäsenistö osallistuu melko aktiivisesti
ja pääsee näin tutustumaan muun
muassa alueellisiin toimijoihin ja
toisiin tuomareihin.
Yhdistyksen hallituksessa maa
on edustettu mahdollisimman kattavasti, ja kokoonnumme kerran
kuussa käsittelemään ajankohtaisia asioita.
Antimme konkretisoituu varsinkin edunvalvonta-asioissa. Isoin
ponnistuksemme on ollut viime
aikoina palkkatyöryhmän mietintö,
joka valmistui 4.11. Pyrimme uudistamaan tuomareiden palkkausjärjestelmän kokonaisuudessaan ja
nostamaan tuomareiden palkkatasoa.

Liittyminen onnistuu ottamalla
yhteyttä yhdistyksen sihteeriin tai
hallituksen jäseneen. Yhdistyksen
hallituksen jäsenet löydät kotisivuiltamme. Jäsenmaksusta menee
30 euroa Tuomariliiton toimintaan.
Ja huomio! Tuomariliitto on päättänyt jalkautua sosiaaliseen mediaan
ja perustaa Twitter-tilin osallistuakseen tuomareita koskevaan yhteiskunnalliseen keskusteluun. Käräjäoikeustuomarit ry on ollut aloitteellinen hankkeessa ja edistää Tuomariliiton näkyvyyttä Twitterissä.

Terveiset
jäsenyydestä
kiinnostuneelle
Aktiivinen keskustelu ja osallistuminen on enemmän kuin tervetullutta. Teemme töitä kaikkien
käräjäoikeustuomareiden, myös
ei-jäsenten eteen – mutta toivomme
toki kaikkia Suomen 500 käräjätuomaria mukaan ja tukemaan vaikuttamistyötämme. Tuomarit ovat luontaisesti aika itsenäisiä ja kriittisiäkin,
ja otamme uudet ideat sekä keskustelunaloitukset ilolla vastaan!

Kysymyksiin vastasi yhdistyksen puheenjohtaja Veera Kankaanrinta. Käräjäoikeustuomarit r.y. • Perustettu 1990 • Jäseniä noin 300
• Jäsenmaksu 120 euroa • Yhteys: Käräjäoikeustuomarit ry:n sihteeri käräjätuomari Jari Rönkkö, jari.ronkko@oikeus.fi
LAKIMIESUUTISET
• tuomariliitto.fi/jasenyhdistykset/karajaoikeustuomarit
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Urapalvelut
Lakimiesliiton urapalveluiden avulla kehität osaamistasi
ja verkostoidut kollegoidesi kanssa.

Tilaisuudet
ovat
maksuttomia
jäsenille!
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Työhakemus, CV
ja LinkedIn-profiili
Asiantuntija-apua työnhakuun
Lakimiesliiton jäsenillä on mahdollisuus saada asian
tuntijan apua oman työhakemuksen, CV:n sekä LinkedIn
profiilin luomiseen ja parantamiseen. Uravalmentaja aut
taa 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. Varaa aika kommentoinnille uravalmentajan ajanvarauskalenterista. Ajanvarauskalenterin löydät liiton
nettisivuilta Palvelut ja edut > CV, hakemus ja LinkedIn.
2. Lähetä CV sekä mahdollinen hakemus ja työpaikkailmoitus valmentajalle osoitteeseen uravalmennus@
lakimiesliitto.fi. Jos haluat hioa LinkedIn-profiiliasi,
lähetäthän samassa sähköpostissa linkin profiiliisi.
3. Uravalmentaja tutustuu materiaaliin ja soittaa sinulle
varaamanasi ajankohtana.

Uravalmennus
Henkilökohtainen uravalmennus
Koetko junnaavasi ammatillisesti paikallaan, etsikö uutta
suuntaa ja ideoita urallesi?
Tartu uuteen, maksuttomaan palveluumme! Lakimiesliiton
uravalmentaja sparraa sinua urasi eri vaiheissa.
Minkälaisesta tulevaisuudesta haaveilet? Mitä ammatillisia
tavoitteita sinulla on? Aiheina keskusteluissa voi olla esimer
kiksi työnhaku, kehityskeskustelu, erilaisten vaihtoehtojen
pohdinta tai muutokset uralla.
Aloituskeskusteluun varataan 20 minuutin aika. Keskuste
lussa kartoitetaan lähtötilanne ja sovitaan etenemisestä.
Valmennuskertoja on tavallisesti 1–3 ja ne ovat kestoltaan
noin 45 minuuttia. Keskustelut käydään puhelimitse.
Valmentaja soittaa asiakkaalle sovittuna ajankohtana.
Varaa aika aloituskeskusteluun uravalmentajan ajanvaraus
kalenterista. Ajanvarauskalenterin löydät nettisivuiltamme
Palvelut ja edut > Ura.

Pidä yhteystietosi ajan tasalla ja osallistu
Lakimiesliiton verkostojen toimintaan

Ilmoittautuminen:
www.lakimiesliitto.fi/tapahtumat

Esimiestyön haasteet korona-aikana?
Parhaat perheystävälliset työpaikat?
Pitämällä työpaikkatietosi ajan tasalla jäsenrekisterissämme
pääset mukaan juuri sinulle suunnattuihin verkostotapaamisiin.
Järjestämme vuosittain useita teemoitettuja vertaistapaamisia
esimerkiksi perhevapaalla oleville ja johto- tai esihenkilötehtävissä toimiville juristeille.

Ilmoittautumiseen tarvitset jäsennumerosi ja jäsenportaalin
salasanasi. Muistathan ilmoittaa ajoissa mahdollisesta
esteestä, jotta varasijalla oleva pääsee mukaan.
Lisätietoja: Eero Blåfield, 041 458 0021,
eero.blafield@lakimiesliitto.fi
LAKIMIESUUTISET 6/2020
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Terveystiedot ovat
kovaa valuuttaa
Yksityisyyden suoja on terveystiedoissa vahva, mutta lainsäädäntöä pitäisi
päivittää. Biopankkilaki odottaa uudistamista, genomilaki säätämistä ja
toisiolaki sallii terveystietojen käytön muuhunkin kuin hoitoon.
Millä pelisäännöillä terveystietoja voi käyttää ja välittää?

Teksti TARJA VÄSTILÄ | Kuvitus JANI SÖDERLUND
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ILMIÖ

T

erveystiedot kiinnostavat muitakin
kuin itseä. Tuoreena on mielessä
Psykoterapiakeskus Vastaamon tietomurto, jossa tuntematon kräkkeri sai haltuunsa luottamuksellisia aineistoja.
– Terveyttä ja sairaanhoitoa koskevat tiedot ovat salassa pidettäviä usean eri lain perusteella. Lainsäädännössä yksityisyyden suoja kyllä toteutuu. Oma haasteensa on tietoturva käytännön tasolla:
tietovuotoja voi tapahtua, toteaa HUSin diagnostiikkajohtaja, terveysoikeuden professori Lasse Lehtonen.
Salassapitovelvoitteen lisäksi myös hoitosuhde perustuu luottamuksellisuuteen, mutta poikkeuksiakin on. Painava yhteiskunnallinen intressi voi johtaa ilmoitusvelvollisuuteen. Lehtosen mukaan Suomessa poliisilla on
Länsi-Euroopan mittapuulla poikkeuksellisen laaja tiedonsaantioikeus, mikä voi aiheuttaa ongelmia.
– Kuitenkin rikokseenkin syyllistyneen on oikeus
saada hoitoa ilman itsekriminaation vaaraa.
Sen sijaan esimerkiksi perheen sisäiseen yksityisyyteen suhtaudutaan tiukasti. Edes lapset eivät saa hevillä
tietoa muistisairaasta vanhemmastaan. Liika tiukkuuskaan ei aina tunnu oikeudenmukaiselta.

Tilaisuus tekee varkaan

Vaikka terveystietojen hakkerointi on Suomessa harvinaista, salassapito-oikeutta voidaan silti loukata. Lehtosen mukaan valvonta on haastavaa.
– HUSissakin katsotaan terveystietoja lokitapahtumien perusteella satoja miljoonia kertoja vuodessa.
Vaikka ne liittyisivätkin potilaiden hoitoon, myös muita
kuin terveydenhuollon ammattilaisia voi päästä vilkuilemaan tietoja. Huoltajuusriidan ja avioeron keskellä
oleva osastosihteeri voi kaivaa tietoja ex-puolisostaan
tai tämän uudesta kumppanista.
Lehtonen nosti taannoin Uuden Suomen blogissaan
esiin käräjäoikeuden tuomion, jossa sairaanhoitaja tuomittiin tietosuojarikoksesta sakkoihin ja maksamaan
naapurilleen korvauksia. Hoitaja oli toistuvasti katsellut
naapurin terveystietoja potilastietojärjestelmästä ilman
minkäänlaista hoitosuhdetta.

Geenitiedot leviävät maailmalle

Hoitajan 600 euron sakko oli vaatimaton verrattuna vaatekauppaketjun tuomioon: Saksassa tietosuojaviranomaiset määräsivät H&M:n maksamaan 35 miljoonan euron
rangaistusmaksun. Työntekijöiden henkilökohtaisia tietoja muun muassa sairauksista oli kerätty johtajia varten. Tietokonehäiriön takia tiedot olivat hetkisen nähtävillä laajemminkin.
– Voisi kuvitella, että tämäntyyppinen tapaus on scifiä
eikä todellisuutta. Tosiasia on, että terveystiedot kiinnostavat työnantajia ja myös vakuutusyhtiöitä, toteaa Bioetiikan instituutin hallituksen puheenjohtaja, bioetiikan tutkija Heikki Saxén Tampereen yliopistosta.
Terveysvakuutusten yhteydessä terveys- ja geenitietoa
kertyy vakuutusyhtiöiden rekistereihin. Henkilö on saattanut tehdä itselleen geenitestinkin ja jakaa tietoa eteenpäin. Tieto saattaa nostaa vakuutuksen hintaa tai estää
vakuutuksen saannin. Genomitieto ei myöskään ole täysin henkilökohtaista, se voi paljastaa vaikkapa suvussa
piilevän sairauden.
– Omien terveystietojen vapaaehtoinen jakaminen ei
aina käänny yksilön eduksi. Ei voi tietää, mihin tieto päätyy. Jos ei vielä nyt, niin tulevaisuudessa geenitieto tulee
yhä keskeisemmäksi, Saxén muistuttaa.
Varoittavana esimerkkinä on Islanti: kansan geenitietoa kerättiin kiireellä biopankkiin, joka ajautui konkurssin
2009. Amerikkalainen lääkeyhtiö osti biopankin sisältämät
geeni- ja terveystiedot, jotka myöhemmin myytiin Kiinaan.
– Tietokannan omistajuutta on sittemmin jaettu
ympäri maailmaa. Islantilaisten geenitieto on muuttunut kansainväliseksi kauppatavaraksi. Vaikka tiedoista ei

Lainsäädännössä
terveystietojen
salassapitovelvoite
toteutuu.
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Tulevaisuudessa geenitieto
tulee yhä keskeisemmäksi.
ole vielä saatu niin paljon irti kuin alun perin
luultiin, genomin hyödyntäminenkin kehittyy. Jatkossa Islannin liki koko väestön geenitieto voi olla todella arvokasta.

Mikä merkitys suostumuksella?

Edellisen hallituksen oli tarkoitus tuoda eduskuntaan esitykset kolmesta laista: biopankkilain uudistuksen, genomilain ja lain sosiaalija terveystietojen toissijaisesta käytöstä eli
toisiolain. Kaikki liittyvät geenitietoon, mutta
vain toisiolaki on astunut voimaan.
Suomen 11 biopankkia vastaa näytteistä
ja niihin liitetyistä tiedoista. Lisäksi meillä
on sosiaali- ja terveysalan tietolupaviran36
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omainen Findata, joka myöntää lupia tietojen toissijaiseen käyttöön. Biopankkien ja
Findatan yhteistyö on toistaiseksi avoinna.
Saxénin mukaan sekaannusta herättää, millä
pelisäännöillä ja mitä tietoja kukin taho voi
välittää eteenpäin.
Vuonna 2013 voimaan astunutta biopankkilakia ollaan parhaillaan päivittämässä, mitä
varten Saxénkin on antanut STM:lle asiantuntijalausunnon. Lehtonen pitää biopankkilakia kohtuullisen hyvin toimivana lakina,
jonka uudistuksessa EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimukset otetaan huomioon.
Kun henkilö antaa suostumuksensa veritai kudosnäytteidensä tallentamiseen bio-

270
TUHATTA

Liki 270 000 suomalaisen
perimä terveystietoineen
on selvitetty.

26
VALTIOTA

Terveysdatahankkeessa
on mukana 26
eurooppalaista valtiota.

Suomalaiset antavat
helposti tietoja ja luottavat
viranomaisiin.
pankkiin, tietoja käytetään lähinnä lääketie
teelliseen tutkimukseen – mutta ehkä myös
muuhun?
Saxénin mukaan Sipilän hallituksen kaa
vailuissa oli välittää biopankkitietoja toisio
lain hengessä muuhunkin kuin tutkimukseen
eli tuotekehitykseen ja kaupallisiin tarkoituk
siin, kuten yritysten innovaatiokäyttöön.
Entä jos näytteenantaja rajaa tietojensa
käytön vain lääketieteelliseen tutkimukseen,
toteutuuko toive?
– Tieto on käytännössä kuin ilmasto: se
harvoin pysähtyy rajoille, kuvaa Saxén.

Genomilaki pohdinnassa

FinnGen kerää geenit

Jo ennen genomilakia Suomessa on aloitettu
FinnGenhanke, jossa hyödynnetään bio
pankkien keräämiä näytteitä. Tavoitteena
on kartoittaa puolen miljoonan suomalaisen
geenit vuoteen 2023 mennessä. Jo nyt näyt
teitä on yli 400 000, ja liki 270 000 suoma
laisen perimä terveystietoineen on selvitetty.
Annatko luvan kampanja on purrut.
– Realiteetti on, että lääketieteellinen tut
kimus on globaalia. Hankkeenkin taustalta
löytyy paljon kansainvälistä rahoitusta ja kat
tava joukko isoja kansainvälisiä lääkeyhtiöitä.
Findata määrittelee tietoturvalliseksi käyt

töympäristöksi EU ja Etaalueet. Kuitenkin
esimerkiksi FinnGennäytteitä on prosessoitu
USA:ssa, Saxén kertoo.
Tietosuojavaltuutetun mukaan on epäsel
vää, keiden käsiin suomalaisten geenitiedot
päätyvät. Saxén kuvaa rahoittajina olevien
kansainvälisten lääkeyhtiöiden osaavan käyt
tää ääntään.
– Aina on riski olemassa, kun kerätään
paljon tietoa. Tutkimusetiikan kannalta on
haastavaa, jos mennään rahoittajien intres
sien mukaan. Julkinen rahoitus olisi tässä
parempi, Lehtonen toteaa.
Tarvetta olisi tuoreemmalle ja kattavam

Nykyinen hallitus saa pohdittavakseen myös
genomilain, joka lausuntokierroksella viime
vaalikaudella keräsi lähinnä arvostelua. Myös
HUSilta tuli kriittisiä lausuntoja.
– Tarkoitus oli, että terveyspalvelujen käyt
täjien geenitiedot koottaisiin yhden viran
omaisen alle valtakunnalliseen rekisteriin,
jota hallinnoisi Terveyden ja hyvinvoinnin
laitokseen perustettava Genomikeskus. Oman
organisaation rakentaminen ei vastaa todel
lisuutta. Alkuperäinen genomilakiehdotus
sisälsi paljon geenitiedon mystifiointia, huo
mauttaa Lehtonen.
Lääkärit ovat aina hyödyntäneet genomi
tietoja potilaan hoidossa. Lakiesityksen
mukaan genomitietojen käsittely olisi kui
tenkin sallittu vain genomikeskuksen tieto
turvallisilla palvelimilla. THL ei kuitenkaan
ole hoitava yksikkö, eikä sillä ole riittävää
rahoitusta palvelujen ylläpitämiseen eli tut
kimustoimintaan.
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Tutkimusetiikan
kannalta on
haastavaa, jos
mennään
rahoittajien
intressien mukaan.

malle lainsäädännölle, mutta kunnianhimoinen hanke
on jo vauhdissa.
– Arkijärki sanoisi, että kannattaisi edetä rauhallisemmin. Ihmisten pitäisi saada lisää tietoa, ja suostumuslomakkeitakin voisi parannella, jotta jokainen tietäisi, mihin oma genomi voi päätyä, Saxén lisää.

Poteroista pois ja lait kuntoon!

Lehtosen mukaan suomalaiset ovat hyväuskoisia ja
antavat helposti tietoja, viranomaisiin luotetaan. Myös
erilaisten palvelusivustojen kautta kerätään tietoa.
– Potilastiedot voivat päätyä vaikkapa kiinalaiselle
yhtiölle, joka käyttää niitä profilointiin kehittäessään
esimerkiksi koronarokotetta. Samoin toimivat isojen
maiden tiedusteluelimet, Google ja isot someyhtiöt.
Lääketeollisuuskin kerää kliinisten tutkimusten yhteydessä paljon geenitietoa.
Taustalla on taloudellisia syitä, ja potilaan kiinnostusta omaan sairauteen käytetään hyväksi.
Saxén on ehdottanut geeniteknologiavaltuutetun
viran perustamista Suomeen. Valtuutettu valvoisi, että
kansalaisten tietosuoja ja muu etu toteutuvat geeniteknologian käyttöönotossa ja sääntelyssä.
Vaikka Saxénia on kutsuttu muun muassa biohypetyksen hillitsijäksi, hän toivoisi, että lainsäädännön valmistelussa alettaisiin jo pikkuhiljaa edetä.
– Pitäisi päästä poteroista pois ja junnaamisesta
eteenpäin. •
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Terveysdataa hyötykäyttöön
MUUTAMA vuosi sitten Sitran hankkeessa valmisteltiin toimintamallia uudelle, yhden luukun toimijalle, joka kokoaisi
tulevaisuudessa hyvinvointidataa ja tarjoaisi sitä tietoturvallisesti tutkijoille ja palveluiden kehittäjille. Yhteistyötä
tehtiin muun muassa sosiaali- ja terveysministeriön kanssa.
Laki sosiaali- ja terveystietojen toissijaisesta käytöstä
astui voimaan keväällä 2019. Se mahdollisti uuden keskitetyn tietolupaviranomaisen perustamisen. Suomeen avattiin
yhden luukun palvelu, kun Findata aloitti toimintansa noin
vuosi sitten.
– Yksi asia johti toiseen. Euroopan komission virkamiehet kiinnostuivat uudesta lainsäädännöstä. He totesivat
Suomen olevan hyvä keskustelukumppani, ja Sitraa pyydettiin koordinoimaan uutta eurooppalaista yhteistoimintahanketta, kertoo johtava asiantuntija Markus Kalliola.

Yhteiset toimintamallit haussa

EU-maiden yhteistoimintahanke kantaa nimeä Towards
the European Health Data Space Joint Action eli TEHDAS.
Taustalla on komission terveysalan toimintaohjelma.
Tällä hetkellä 30 kuukautta kestävässä hankkeessa on
mukana 22 jäsenvaltiota ja neljä muuta maata. Toiminta
käynnistyy vuoden 2021 puolella.
Kalliolan mukaan hankkeessa ei rakennetta tietokantoja
eikä -järjestelmiä, vaan esitetään toimintamalleja muun
muassa siitä, miten datan laatua voidaan valvoa ja miten
siihen päästään käsiksi.
– Tarkoituksena on auttaa jäsenmaita ja komissiota
kehittämään yhteisiä datan jakamisen konsepteja, jotka
liittyvät ihmisten terveyteen ja kansanterveyteen sekä
terveyden ja hyvinvoinnin tutkimus- ja kehittämistoimintaan Euroopassa.
Missiona on, että tulevaisuudessa EU-kansalaiset,
-yhteisöt ja -yritykset hyötyvät tietoturvallisesta ja
saumattomasta pääsystä terveysdataan sen sijainnista
riippumatta. Kalliolan mukaan tarvitaan uusia rakenteita
ja uutta lainsäädäntöä. Sisällöt tarkentuvat ajan kuluessa.
Hankkeeseen liittyy kansalaiskyselyitä, joten eurooppalaiset pääsevät myös vaikuttamaan.
Tutustu Heikki Saxénin raporttiin: stm.fi/biopankkienyhtenaistaminen (kohdasta taustamateriaaleja)

Oikkarit
PALKKAPUSSIN PAKSUUS VAIHTELEE

Teksti JENNA VUORELA| Kuvitus ISTOCK

Lakimiesliitto julkaisee vuosittain palkkasuositukset oikeustieteen opiskelijoille
ja vastavalmistuneille oikeustieteen maistereille. Joka toinen vuosi suoritettava
opiskelijoiden työkysely paljastaa, miten oikkareiden palkkasuosituksia
noudatetaan juridiikan alan työsuhteissa.

O

piskelijoiden työkyselyssä
tutkitaan muun muassa
opiskelijoiden palkkatasoa,
ylityötä ja palkkauksen eroa
vaisuuksia juridisen alan töissä. Loka
kuussa suoritettuun työkyselyyn vastasi
819 oikeustieteen opiskelijaa.
– Olimme iloisia, että niin moni opis
kelija vastasi jälleen opiskelijoiden työky
selyyn. Saimme kyselyyn myös paljon
avoimia vastauksia, jotka kertovat opis
kelijoiden ajatuksista palkkauksesta ja
työnhausta. Tämä auttaa meitä ottamaan
jatkossa paremmin huomioon opiskeli
joiden toiveet Lakimiesliiton palveluita
ja webinaareja suunnitellessa, iloitsevat
Lakimiesliiton opiskelijakoordinaattorit
Noona Hanni ja Anni Marttala.

Palkkasuosituksia noudatetaan
yksityisellä sektorilla

Lakimiesliiton palkkasuositukset oikeus
tieteen ylioppilaille kasvavat porraste
tusti opintopisteiden mukaan. Alle 60
opintopistettä kerryttäneelle oikeus
tieteen ylioppilaalle palkkasuositus on
minimissään 2 020 euroa kuukaudessa,
kun taas 180 opintopistettä suorittane
elle summa on jo lähes 3 000 euroa kuu
kaudessa.
– Tulosten perusteella yksityisellä
sektorilla työskentelevistä opiskelijoista
noin puolet vastaajista saivat Lakimies
liiton suositusten mukaista palkkaa. Yksi
tyisen sektorin työnantajat myös vetoa
vat itse liiton palkkasuosituksiin, kertoo
Hanni.
Palkkaerot opiskelijoiden välillä synty
vät kerrytettyjen opintopisteiden lisäksi
sen mukaan, hakeudutaanko opiskelu
aikana töihin yksityissektorille vai julki
selle sektorille.

Ylitöitä tehdään jo opiskeluaikana

– Julkisella sektorilla palkkasuosituk
sia noudatetaan huomattavasti vähem
män. Vain noin 20 prosenttia julkisella
sektorilla työskentelevistä työkyselyn
vastaajista sai palkkaa liiton suositusten
mukaan. Tämä johtunee pitkälti valtiolla
yleisesti käytössä olevasta harjoittelutuki
järjestelmästä. Käytännössä siis kaikille
korkeakouluharjoittelijoille maksetaan
julkisella sektorilla suunnilleen saman
verran, selventää Marttala.
Työkyselyn vastausten perusteella
myös yksityissektorin työnantajat eroavat
siinä, kuinka paljon opiskelijat tienaavat
ja miten opiskelijoiden palkkasuosituk
sia noudatetaan. Suurissa asianajotoi
mistoissa lähes 60 prosenttia vastaajista
sai vähintään liiton suosituspalkkaa, kun
taas pienissä eli alle 20 juristin toimis
toissa noin 30 prosenttia vastaajista.
– Huojentavaa oli huomata, etteivät
tulokset antaneet osviittaa sukupuolten
välisistä palkkaeroista opiskeluaikana,
Hanni iloitsee.

Työkyselyn tulokset paljastivat opiskeli
joiden tekevän edelleen runsaasti ylitö
itä. Ylityötä on työnantajan aloitteesta tai
määräyksestä tehty työ, jota tehdään kah
deksan tunnin ylittävin osin vuorokau
dessa tai 40 tunnin ylittävin osin viikossa.
Kyselyyn vastanneista oman alan
töissä käyvistä opiskelijoista lähes 40 pro
senttia ilmoitti tekevänsä ylitöitä. Vaikka
ylitöiden tekeminen on hieman vähen
tynyt verrattuna edelliseen kahden vuo
den takaiseen työkyselyyn, on luku edel
leen huolestuttavan korkea.
– Opiskelu on opiskelijan päätyö, ja
monet opiskelijat suorittavat opintoja
samaan aikaan jopa täyspäiväisen työn
ohella. Kun ylitöitä tehdään näinkin pal
jon, on opiskelijoiden jaksamiseen kiin
nitettävä erityistä huomiota, opiskelija
koordinaattorit painottavat. •

Tukea opiskelijan
työsuhteeseen
LAKIMIESLIITTO tarjoaa opis
kelijajäsenilleen työ ja virka
suhdeneuvontaa, josta voi saada
apua ja tukea työlainsäädäntöön
liittyvissä tilanteissa kuten työ
sopimuksen laatimisessa tai työ
paikan vaihdokseen liittyvissä
kysymyksissä. Lakimiesliitto on
myös laatinut listan yleisesti
vakiintuneista työsuhteen vähim
mäisehdoista. Voit tutustua
vähimmäisehtoihin Instagramissa
@oikkarit.
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A R K I PÄ I VÄ
Tutustumme juristien arkeen
ja erilaisiin työpaikkoihin.

AUSKULTOINTI
OLI ANTOISA
VÄLIVUOSI
Poliisissa työskentelevä Simeon
Oikarinen siirtyi vuodeksi Helsingistä
Ouluun tuomioistuinharjoitteluun.
Ensimmäinen istunto tehtiin
yllättäen televisioon.
Teksti KATI VALJUS | Kuvat MIKKO TÖRMÄNEN

S

imeon Oikarisen, 34, vuoden mittainen auskultointi eli tuomioistuinharjoittelu alkaa
marraskuussa olla päätöksessään. Ajatukset
ovat käsiteltävien juttujen lisäksi muutossa ja
palaamisessa omaan työhön. Poliisissa työskentelevä
Oikarinen valmistui juristiksi vuonna 2016. Samana
vuonna hän pääsi Keskusrikospoliisin oikeusyksikköön
lakimiehen tehtäviin.
Oulu oli Oikarisen ykkösvaihtoehto, ja auskultointipaikan avautuminen tuntui onnenkantamoiselta.
– Olen kotoisin Pyhäjärveltä, joten Oulu tuntui luontevalta. Tämä on ollut antoisa välivuosi pääkaupunkiseudulta, Oikarinen kertoo.
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– Olen nyt saanut nähdä,
miten tuomioistuin toimii,
ja pystyn hyödyntämään
tätä oppia myöhemmin,
Simeon Oikarinen summaa
monipuolista auskultointi
vuottaan Oulun käräjä
oikeudessa.

Vuoden anti on ollut niin monipuolinen, että sitä on
hankala tiivistää muutamaan lauseeseen.
– Puheenjohtajana toimiminen istunnoissa on ollut
parasta tässä harjoittelussa. Olen nyt saanut nähdä,
miten tuomioistuin toimii. Opin näkemään tätä prosessia tuomarin näkökulmasta ja pystyn hyödyntämään
oppia myöhemmin. Myös esiintymistaitoni ja argumentointitaitoni ovat varmasti parantuneet.
Oikarinen kiittää Oulun käräjäoikeuden erinomaista
perehdytystä ja tutorointia.
– Ennen omien juttujen istuntokäsittelyjä perehdytään istuntoihin tuomareiden juttuja seuraamalla
ja toimimalla pöytäkirjanpitäjänä. Kahden kuukauden jälkeen käräjänotaari on toimivaltainen käsittelemään ja ratkaisemaan riitaantuneita siviiliasioita ja
rikosasioita kirjallisesti ja istuntokäsittelyssä. Apua ja
tukea on saanut koko ajan, ja virkatuomari tutoroi, kun
mennään istuntoihin.
Käräjänotaari perehtyy myös käräjäoikeuden kanslian tehtäviin ja käsittelee sekä ratkaisee itsenäisesti
oikeudelle ratkaistavaksi tuotuja asioita. Notaari toimii lisäksi lautamieskokoonpanon puheenjohtajana.

Työt kolmessa eri osoitteessa
TERMOSMUKI
Termosmukini on jo hiukan
nähnyt elämää. Käytän
tätä kotona ja työpaikalla.
Kahvi ei ehdi jäähtyä, vaikka
työn imu veisi mennessään.
Tiiviskantisena tämä kulkee
vaikka repun sivutaskussa.
HYPPYPÄIVÄKIRJA
Aloitin laskuvarjohyppäämisen pari vuotta sitten.
Jatkoin harrastusta myös
Oulun-vuotenani. Olen yllättynyt siitä, kuinka haastavasta harrastuksesta on
kyse. Kun yhden asian oppii,
tulee uutta opittavaa.
PYÖRÄILYKYPÄRÄ
JA KENGÄT
Oulu on pyöräilykaupunki,
ja olen itse intohimoinen
pyöräilijä. Täällä olen löytänyt itsestäni myös leppoisamman pyöräilijän. Ei aina
tarvitse polkea niin vakavahenkisesti. Pyöräily on ollut
myös hyvä tapa tutustua
uuteen kaupunkiin.
MUSTAT KENGÄT
Istuntosalissa käytän pukua,
mutta toimistopäivinä
pukeudun rennommin.
On näppärää, kun asun niin
lähellä. Voin vaihtaa vaatteet
valmiiksi kotona, eikä tarvitse kuljetella pukua ja
kenkiä mukana.

Oikarisen päivät ovat koostuneet työskentelystä kolmessa eri osoitteessa. Käräjäoikeuden salit sijaitsevat
Oulun vanhalla kasarmilla rakennuksessa, jonka Oikarinen näkee väliaikaiskotinsa ikkunasta. Osa Oulun tuomioistuimen 11 notaarista tekee töitään toimistotiloissa
Peltolassa, jonne on noin parin kilometrin kävelymatka.
Käräjäoikeuden istuntoja on myös Ratakadulla, joka
sijaitsee näiden välimaastossa.
Pääosin istuntopäivät ja toimistopäivät ovat erikseen, mutta siirtymiä tulee toisinaan myös kesken työpäivän.
– Kanssakäyminen notaarien kesken on ollut tiivistä koronan aiheuttamasta kevään etätyöjaksosta
huolimatta. Notaarit tulevat hyvin erilaisista taustoista,
mikä on sinällään jo rikkaus. Joukkoon tiivistyy hyvin
monenlaista osaamista ja kokemusta.
Oikariselle on tullut myös jonkin verran matkapäiviä Ylivieskaan ja Kuusamoon.
– Etenkin Kuusamossa on ihan omanlaisensa, kuusamolainen tunnelma, Oikarinen hymyilee.
Toimiminen tuomareiden työparina rikos- ja riitaasioissa on myös avannut uusia näkökulmia.
– Kokeneilla tuomareilla on paljon annettavaa.

Ensimmäinen istunto oli fiktiota

Oikarisen ensimmäinen istunto oli hiukan tavallisuudesta poikkeava. Se tapahtui tämän vuoden tammikuussa Mika Ronkaisen ohjaaman Kaikki synnit -televisiosarjan kuvauksissa.
– Näyttelin siinä oikeuden puheenjohtajaa. Roolini oli
kuunnella, kun poliisi luki vaatimukset, minkä jälkeen
LAKIMIESUUTISET 6/2020
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Etäosallistuminen säästää resursseja

Simeon Oikarinen
MITÄ TÄMÄ TYÖ ON
ANTANUT SINULLE?

Olen oppinut paljon uutta
ja kehittynyt lakimiehenä
ja varmasti ihmisenäkin.
Lakimiehelle auskultointi
on itsensä ja ammattitaidon
kehittämisen kannalta tär
keää. Itselleni oli selvää heti
valmistuttuani, että haluan
auskultoimaan. Olen saanut
hyvät eväät omaan työhöni
poliisissa.

MIKÄ ON TYÖN
MERKITYS YHTEIS
KUNNALLE?

Notaarikollegojen tuki on tärkeää, ja toisten jutuista
oppii myös itse. Oikarinen vaihtaa aamun istunnon
kuulumiset Sini Arnkilin kanssa.

käänsin päätä ja katsoin vastaajaa, Oikarinen nauraa.
Vaikka kyseessä oli täysin fiktiivinen istunto, Oikarinen sanoo pystyneensä eläytymään hyvin todelliseen
tilanteeseen.
– Muistan senkin, että vielä tuolloin puheenjohtajan rooli tuntui hyvin vieraalta. Myöhemmin yllätyin,
miten nopeasti siihen rooliin pääsi sisälle.
Oikarinen sanoo pohtineensa myös sitä, mitä oma
poliisitausta tuo notaarin työhön.
– Olen miettinyt, että ajattelenko liian tiukasti tuomitsemiskynnystä. Olen kuitenkin tullut siihen lopputulokseen, että taustani on ollut tässä työssä jopa vahvuus.
Tosin poliisissa kauan esitutkintaa tehnyt Oikarinen
on huomannut, että palo selvittämiseen ja tutkimiseen
nostaa hänessä päätään.
– Huomaan, että tekisi mieli lähteä tutkimaan,
vaikka se ei kuulu tuomioistuimen tehtäviin, Oikarinen
sanoo.
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Notaarit ratkovat luku
määrällisesti paljon juttuja
ja ovat tuomioistuimelle
tärkeä resurssi. Vaikka rat
kaistava asia olisi tuomio
istuimen silmissä vähäi
nenkin, voi sillä ja sen
ratkaisulla olla yksittäiselle
kansalaiselle suuri merki
tys. Koen tärkeänä, että
varsinkin notaarina olen
perehtynyt käsiteltävään
asiaan riittävästi ja että
lopputulos on oikeuden
mukainen ja juridisesti
oikea.
MITEN AUSKULTOINTI
VUOTEEN KANNATTAA
SUHTAUTUA?

Avoimin mielin. Työtä
on paljon, joten reipas ote
työn tekemiseen on paikal
laan. Tässä joutuu pyöri
mään aika paljon epämuka
vuusalueella ja uusia asioita
tulee jokaiselle, taustoista
riippumatta. Siksi kannat
taa olla myös itselleen
armollinen. Kyse on harjoit
telusta, kaikkea ei tarvitse
heti osata.

Korona toi auskultointivuoteen oman leimansa.
– Työskentelin etänä kaikkiaan 13 viikkoa. Vaikka
istuntoja peruttiin, pystyin keskittymään kirjallisesti
ratkaistaviin juttuihin. Siinä kävi kyllä monesti niin,
että taukojen pitäminen unohtui. Olen työskentelytavoiltani tehokkuuteen pyrkivä, ja jos pakollisia siirtymisiä ei tule, saatan uppoutua työtehtäviini enkä huomaa ajan kulua.
Etäosallistuminen ei ole tuomioistuimelle uutta.
– On tyypillistä, että syyttäjä osallistuu istuntoon
etänä. Itsekin johdan istuntoa mielelläni näin, esimerkiksi jos kyseessä on vaikkapa velkajärjestelyistunto
Kuusamossa. Säästyy resursseja, kun virkamiehen ei
tarvitse ajaa toiselle paikkakunnalle tunnin istunnon
takia. Koen kuitenkin parhaana tilanteena, että kaikki
asianosaiset ovat paikalla, jos se on mahdollista.
Nyt, kun paluu Helsinkiin on jo nurkan takana, Oikarinen odottaa pääsyä omaan työhönsä.
– Palaan keskusrikospoliisiin hyvillä mielin. Saan
tehdä mieleisiä ja mielenkiintoisia työtehtäviä. Katson
myös Helsinkiä asuinpaikkana nyt hiukan toisin silmin,
ja on todella mukavaa palata kotiin. •

Tekisi mieli
lähteä tutkimaan,
vaikka se ei kuulu
tuomioistuimen
tehtäviin.

PULMA&RATKAISU

Palsta
kertoo, m
ite
Lakimiesl n
iitto
auttaa
jäseniään
.

VERTAISTUKEA PERHEVAPAAN AIKANA
Lakimiesliiton mentorointiohjelma ja perhevapaaverkosto auttavat
pohtimaan uraan liittyviä kysymyksiä ja tuovat uusia näkökulmia työhön.

Aktorit ovat
saaneet mento
rointiohjelmasta
varmuutta omiin
valintoihinsa.

Pulma: ”Olen ollut muutaman kuukauden perhevapaalla. Minua on alkanut

Teksti JENNA VUORELA | Kuvitus ISTOCK

mietityttämään, onko työni, jota tein ennen perhevapaalle siirtymistä, sellaista,
jota haluan tehdä myös jatkossa. Voinko saada apua Lakimiesliitolta pohdin
tojeni tueksi? Minua kiinnostaa myös, tarjoaako Lakimiesliitto perhevapaalla
oleville suunnattuja tapahtumia.”
Ratkaisu

P

erhevapaa on yksi elä
mänvaiheista, jolloin
on luonnollista miettiä
omaan työhön ja uraan
liittyviä kysymyksiä. Perhevapaalla
pohditaan tyypillisesti, onko omaa
työtä mahdollista kehittää, jotta se
olisi jatkossakin elämäntilanteeseen
sopivaa ja omien arvojen mukaista,
kertoo Lakimiesliiton henkilökoh
taisen kehittymisen johtaja Eero
Blåfield.
Yksi tapa päästä eteenpäin
omissa pohdinnoissa on keskus
tella niistä kokeneemman kollegan
kanssa, jolta saa uusia näkökulmia
tilanteeseen. Tällaisen mahdollisuu

175

Juristi ja opiskelija
mentorointiohjelmassa
on vuodessa 175 men
torointiparia.

den tarjoaa Lakimiesliiton juristi
mentorointiohjelma.
Mentorointi tarjoaa ammatillista
kehittymistä ja kokemuksesta oppi
mista, ja sen tarkemmat tavoitteet
riippuvat mentoroitavasta eli akto
rista itsestään. Ohjelma sopii erityi
sen hyvin juristeille, joilla on meneil
lään esimerkiksi uraan ja työhön
liittyvä muutosvaihe, kuten perhe
vapaa.
– Vuoden mittaisessa ohjelmassa
ehtii pohtimaan uraan liittyviä
kysymyksiä kokeneemman juristin
kanssa monesta eri näkökulmasta,
Blåfield toteaa.
Palaute juristimentorointiohjel
masta on ollut positiivista: aktorit
ovat saaneet mentorointiohjelmasta

varmuutta omiin valintoihinsa ja
suhtautuvat ohjelmaan osallistumi
sen jälkeen rennommin tulevaisuu
teen. Osa päätyy tekemään suuriakin
muutoksia omassa elämässään,
mutta moni huomaa, että nykyinen
tilanne on juuri oikeanlainen.
Lakimiesliitto käynnisti myös
vuonna 2018 uuden verkoston per
hevapaalla oleville juristeille. Ennen
koronaa perhevapaaverkosto
kokoontui neljä kertaa vuodessa.
– Perhevapaaverkoston kanta
vana teemana on, että kokoonnu
taan vertaisten ja samassa tilan
teessa olevien juristien kanssa,
säilytetään yhteys työelämään
ja keskustellaan ajankohtaisista
aiheista, Blåfield selventää.
Vaikka koronaaika on aiheuttanut
tauon perhevapaaverkoston toimin
taan, on etätapaamisia suunnitteilla.
– Tarkoitus on ottaa verkoston
piirissä oleviin yhteyttä ja selvittää,
löytyykö perhevapaaverkostossa
kiinnostusta etätapaamisiin jossain
muodossa, Blåfield kertoo. •

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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Onko laista
kiusatun
turvaksi?
Koulukiusaamisen lopettamiseksi on olemassa tehokkaita keinoja,
mutta edelleen koulujen riittämätön puuttuminen kiusaamistapauksiin
on aluehallintoviranomaisille ja ylimmille lainvalvojille tehtyjen
kantelujen kestoaihe. Mistä lisäapua?
Teksti KATJA ALAJA | Kuvitus JANI SÖDERLUND

Y

ksittäiset koulukiusaamistapaukset ja
koulussa tapahtuneet julkiset väkivallanteot saavat tilaa mediassa. Kokonaiskuva saattaa kuitenkin jäädä hämäräksi.
Hyvä uutinen on, että valtakunnallisen vuoden 2019 Kouluterveyskyselyn mukaan koulukiusaaminen on ajan saatossa vähentynyt etenkin 8.
ja 9. luokilla. Liian monia kuitenkin kiusataan: kerran
viikossa koulukiusatuksi joutuu seitsemän prosenttia
4. ja 5. luokan oppilaista ja kuusi prosenttia 8. ja 9. luokan oppilaista. Lukiolaisten kohdalla luku on prosentin luokkaa ja ammattiin opiskelevien neljä prosenttia.
OAJ:ta mukaillen kiusaamisessa on kyse toistuvasta
samaan uhriin kohdistuvasta negatiivisesta toiminnasta.
Se voi olla esimerkiksi toisen nimittelyä, uhkailua, haukkumista somessa, lyömistä, tönimistä ja omaisuuden
tuhoamista. Kiusaajien määrä rajoittuu harvoin yhteen.
Mutta miten kiusaamista voidaan ehkäistä tehokkaasti? Entä miten laki velvoittaa koulua toimimaan
kiusaamistapauksessa?
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Ryhmäyttäminen
parasta ennaltaehkäisyä

Koulukiusaamisen tehokkainta ennaltaehkäisyä ovat
ryhmäyttäminen ja riittävät resurssit. Tätä mieltä ovat
julkisoikeuden apulaisprofessori Niina Mäntylä Vaasan yliopistosta ja koulutuspolitiikan päällikkö Nina
Lahtinen OAJ:sta.
– Ryhmäyttäminen on se oleellinen avainsana. Lasten ryhmiä ja pareja pitää sekoittaa, ja oppilaiden on
hyvä tutustua toisiinsa yhteisten retkien ja muiden
merkeissä, Mäntylä sanoo.
Lahtinen painottaa, että tämä vaatii resursseja eli
riittävästi opettajia ja aikaa. OAJ:n ajamien kiusaamisen vastaisten toimenpiteiden listalla onkin lisäaika
tunne- ja vuorovaikutustaitojen harjoitteluun ja ryhmäytymiseen.
– Teemat ovat opetussuunnitelmassa läpileikkaavina, mutta tuntijakoasetukseen tulisi lisätä oman
ryhmän tunteja, kaksi vuosiviikkotuntia alakouluun
ja sama yläkouluun, Lahtinen konkretisoi.
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Vastuiden tarkempi kirjaaminen
lakiin lisäisi pyrkimystä
toimia kiusaamistilanteissa
mahdollisimman hyvin.
Lahtisesta rehtorin ja opettajan olisi myös hyvä
jutella poliisin kanssa pari kertaa vuodessa koulun,
lasten ja nuorten tilanteesta. Näin poliisi on myös helpompi saada koululle selvittämään asioita, jos sille on
tarvetta.

Perusopetuslaki liian ympäripyöreä?

Avaimia kiusaamistilanteiden ennaltaehkäisyyn ja
ratkomiseen antaa myös perusopetuslaki. Mäntylästä
tämän lain 29 §:ssä on kehitettävää. Pykälän mukaan
jokaisella lapsella ja nuorella on oikeus turvalliseen
opiskeluympäristöön. Opetuksen järjestäjän tulee luoda
oppimista edistävä, turvallinen ja viihtyisä ympäristö
sekä suunnitella kurinpitokeinojen ja kasvatuskeskustelun käyttö ja niihin liittyvät menettelytavat.
Lisäksi koulun opettajan tai rehtorin tulee ilmoittaa koulussa tai koulumatkalla tapahtuneesta häirin46
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nästä, kiusaamisesta tai väkivallasta niihin syyllistyneen ja niiden kohteena olevan oppilaan huoltajalle
tai lailliselle edustajalle.
– Pykälässä ei ole selkeästi määritelty, kenen pitäisi
tehdä mitäkin ja kenellä on viimesijainen vastuu kiusaamistilanteen ratkaisemisessa. Uskon, että asioiden
tarkempi kirjaaminen lakiin lisäisi pyrkimystä toimia
mahdollisimman hyvin, Mäntylä sanoo.
Hän hakisi mallia Ruotsista, jossa koululain viidennessä ja kuudennessa luvussa luetellaan muun muassa
opettajalta, rehtorilta ja opetuksen järjestäjältä vaaditut puuttumiskeinot pehmeistä koviin keinoihin. Laissa
todetaan esimerkiksi, että varoituksen yhteydessä oppilaalle pitää selvittää, mitä keinoja seuraavaksi käytetään, jos toiminta ei muutu.
Lahtinen näkee asian toisin. Hänestä nykylaki ja
määräykset ovat tältä osin riittävät.

Ryhmäkeskustelussa tekijä
on joutunut silmätysten
uhrin kanssa ja miettimään,
miltä uhrista on tuntunut.
Pinnalle on noussut häpeä.
– Rehtorin ja opettajan velvollisuus puuttua koulukiusaamiseen tulee lainsäädännöstä ja opetussuunnitelman perusteista. En usko, että yksi sapluuna toimisi,
sillä joskus tarvitaan psykologia tai poliisia puuttumaan tapaukseen ja joskus riittävät opettajan toimet,
Lahtinen toteaa.
Opetussuunnitelman tulee sisältää suunnitelma
puuttumisesta ja oppilaiden suojaamisesta väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä. Tänä syksynä ohjeistusta on tullut lisää, sillä Opetushallitus on julkaissut
ensimmäisen kansallisen tason ohjeistuksen kiusaamisen vastaisesta työstä kouluille ja toiselle asteelle.
Sekä Mäntylä että Lahtinen sanovat, että kotimaisesta lainsäädännöstä puuttuu myös moniammatillinen työnjako.
– Kun osa teoista tapahtuu koulun ulkopuolella,
tarvitaan mukaan esimerkiksi sosiaaliviranomaiset ja
poliisi. Vain osassa kunnista on selkeät toimintatavat
heidän toiminnalleen, Mäntylä toteaa.

Rikosoikeus ei tunnista
kiusaamisen jatkuvuutta

Jos koulussa havaitaan epäasiallista käytöstä, koulun
pitää puuttua siihen heti. Mäntylä korostaa, että jatkuessaan pitkään koulukiusaaminen jättää syvät arvet
ja altistaa monenlaisille ongelmille.
Mäntylällä on selkeä lista siitä, mitkä koulun puuttumiskeinot ovat toimivia. Ne perustuvat Suomen aluehallintovirastojen ratkaisuille vanhempien tekemistä
kiusaamiskanteluista.
– Koulun pitää suhtautua kiusaamistilanteeseen
asiallisesti, puuttua siihen konkreettisin ja porrastetuin keinoin mukaan lukien koko luokkayhteisö sekä
seurata tilannetta sen ratkettua. Kiusaaminen alkaa
usein uudestaan, Mäntylä sanoo.

LISÄÄ AIHEESTA
Lukuvinkit
Niina Mäntylä, Jonna Kivelä,
Seija Ollila ja Laura Perttola
(2013): Pelastakaa koulukiu
sattu! KAKS – Kunnallisalan
kehittämissäätiö.
https://kaks.fi/
> haku nimellä
Niina Mäntylä (2020):
Aikuisten vastuut kiusaamis
tilanteissa saatava täsmäl
lisemmiksi.
https://blogs.univaasa.fi/
puntari/2020/09/23/
Kristiina Laitinen, Sanna
Haanpää, Laura Francke,
Matti Lahtinen (2020).
Kiusaamisen vastainen työ
kouluissa ja oppilaitoksissa.
Opetushallituksen opas.
https://www.oph.fi/
> haku nimellä
Lainvastaisten tekojen
toimintamalli eli Vintiö
toiminta EteläKarjalassa
http://www.eksote.fi/
> haku Vintiösanalla

Silmätysten
uhrin kanssa
ETELÄ-KARJALAN kouluissa on vakiinnutettu uusi lainvastaisten tekojen toimintamalli, jota kutsutaan Vintiö-toiminnaksi.
Vintiö-mallin mukaisesti lainvastaisen
teon tehnyt alle 15-vuotias lapsi ohjataan
ryhmäkeskusteluun. Teko voi olla esimerkiksi pahoinpitely, viestintäsalaisuuden
loukkaus tai kiusaaminen. Keskusteluun
osallistuvat myös uhri, lasten huoltajat,
ennalta estävä poliisi, nuorten oikeusedustaja ja usein myös koulukuraattori. Osassa
tapauksista tehdään rikosilmoitus.
Malli on tehonnut, sillä uusijoita ei ole
tullut. Miksi näin?
– Ryhmäkeskustelussa tekijä on joutunut silmätysten uhrin kanssa ja miettimään,
miltä uhrista on tuntunut. Pinnalle on noussut häpeä. Monelle lapselle ja vanhemmalle
tulee myös yllätyksenä, että alaikäiselle voi
tulla vahingonkorvausvaatimus, sanoo
Sari Suikkanen Etelä-Karjalan sosiaali- ja
terveyspiiristä eli Eksotesta.
Tänä vuonna Etelä-Karjalassa käydään
noin 260 tällaista ryhmäkeskustelua. Toiminta alkoi vuonna 2019.

Suvianna HakalehtoWainio
(2003): Korvausvastuu kou
lukiusauksella aiheutetusta
vahingosta. Suomalaisen
lakimiesyhdistyksen
vuosikirja. s. 63–134.
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Kiusaajaan kohdistettavia kurinpitokeinoja voivat
olla kasvatuskeskustelu, jälki-istunto, kirjallinen varoitus ja määräaikainen erottaminen. Näihin Lahtinen kaipaa muutoksia, esimerkiksi rehtorille oikeutta määrätä
turvaamistoimena väkivallan tekijä kuraattorin tai psykologin tuen piiriin parin koulupäivän ajaksi.
Mäntylän tutkimuksessa kiusatut kokivat itse
hyviksi kiusaamisen lopetuskeinoiksi yhteistapaamiset
koulun edustajien, kiusatun ja kiusaajan sekä molempien vanhempien kanssa, kiusaajien hajauttamisen eri
ryhmiin sekä poliisin mukaantulon.
Koulun ja vanhempien on oltava hereillä senkin suhteen, onko kiusaamisessa rikoksen tunnusmerkistöä.
Poliisi voi auttaa tässä. Lahtinen korostaa, että asioista
pitää puhua niiden oikeilla nimillä, kun kyseessä on
pahoinpitely, vainoaminen tai kiristys.
– Rikosoikeudellinen järjestelmä ei ota hyvin huomioon kiusaamisen jatkuvaa luonnetta. Vainoamista
lukuun ottamatta lähinnä yksittäiset teot on kriminalisoitu, ja niillä voi olla eri tekijä, jos kiusaaminen on
tapahtunut ryhmässä. Seuraamukset yksilöille ovat
vähäisiä, Mäntylä toteaa.
Rikostunnusmerkistö on kaukainen asia useimmille peruskoululaisille, koska alle 15-vuotiaat ovat
rikosoikeudellisen vastuun ulottumattomissa. •
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Koulun pitää suhtautua
kiusaamistilanteeseen
asiallisesti, puuttua
siihen konkreettisin ja
porrastetuin keinoin.

Tuomareiden riippumattomuudesta

S

uomessakin on seurattu huolestuneina
eurooppalaisten arvojen kannalta suuren
luokan kysymystä, oikeusvaltion rapautumista Puolassa ja Unkarissa. Myös Suomen osalta on syytä käydä keskustelua
siitä, miten hyvin oikeusvaltioperiaatteet ovat tuomioistuinlaitoksen organisoinnissa toteutuneet.
Kysymys on siitä, mitä vuonna 2016 säädetyssä tuomioistuinlaissa on säädetty tuomioistuimista sekä tuomareista ja muista tuomioistuinten jäsenistä sekä tuomioistuinvirastosta, tuomarinvalintalautakunnasta ja
tuomarinkoulutuslautakunnasta.
Tuomioistuinlain mukaan tuomioistuimet ja tuomarit ovat tuomiovaltaa käyttäessään riippumattomia.
Tuomarin riippumattomuuden turvaavasta virassapysymisoikeudesta on säädetty sekä perustuslaissa että
tuomioistuinlaissa. Tuomioistuinorganisaatio nimittämis- ja johtamisjärjestelmineen voidaan kuitenkin
tuomioistuinlain myötä järjestää miten tahansa tuomarin riippumattomuuden periaatteen sitä estämättä.
Tämä ajattelutapa on lähtöisin DDR:stä. 1970-luvulla
itäsaksalaiset virkamiehet kehuivat sitä vuolaasti suomalaisille kollegoille kertoen, että järjestelmä tietenkin
mahdollistaa yleisohjeitten ja normilakien antamisen
lakien soveltamisesta.
Tuomioistunlaissa on omaksuttu päällikkövaltainen
järjestelmä. Niinpä hovioikeuden laamannin vakanssit täytettiin vielä muutama vuosi sitten normaaliin
tapaan: virat ovat olleet haettavana, tuomarinvalintalautakunta on tehnyt nimitysesityksen ja tasavallan presidentti on suorittanut nimitykset.
Tuomioistuinlain myötä uusia laamanneja ei enää
ole valittu, ja laamanneja vastaavat hovioikeuksien osastonjohtajat valitsee hovioikeuden presidentti. Käräjä- ja
hovioikeuksissa ei enää edetä jutturyhmissä virkaiän
myötä, vaan johto määrää tehtävät.
Moni sanomalehden lakimieslukija saattoi ihmetellä muutama viikko sitten työnhakuilmoitusta, jossa
haettiin korkeimpaan oikeuteen seitsemäksi vuodeksi
oikeusneuvosta. Ylimääräisiä oikeusneuvoksia ei ole
korkeimmassa oikeudessa enää aikoihin tarvittu. Poik-

keuksena on ollut vain kansainvälisestä tuomarintehtävästä johtuva määräaikaisuus.
Syynä hakuilmoitukseen on tuomioistuinlaki. Sen
mukaan päällikkötuomarit korkeimpien oikeuksien
presidenttejä lukuun ottamatta valitaan seitsemäksi
vuodeksi. Päälliköksi nimitetty on virkavapaa muusta
tuomarin virastaan, minkä vuoksi tarvitaan seitsemän
vuoden määräaikaisia tuomareita.
Tämä voitaisiin tosin kiertää sillä, että valittaisiin
pysyvä tuomari päälliköksi valitun paikalle ja myöhemmin katsottaisiin, voidaanko jokin tuomaritehtävä jättää täyttämättä.
Ongelma on siinä, että tuomareiden ei tulisi ylipäänsä olla määräaikaisia – poikkeuksena on lähinnä
työtuomioistuin. Määräaikainen tuomari on erityisesti
ylimmässä asteessa kiusallisessa ja riippumattomuuttakin horjuttavassa asemassa kollegojen arvioidessa,
voidaanko jatkomääräystä antaa. Vielä vaikeampi voi
olla määräaikaisen päällikkötuomarin asema. Uudelleenvalinta voi riippua siitä, miten hän on osannut
käyttäytyä, niin kuin ironisesti saatetaan sanoa.

Tuomareiden ei
tulisi ylipäänsä
olla määräaikaisia
– poikkeuksena
on lähinnä
työtuomioistuin.

HEIKKI HALILA

siviilioikeuden professori (emeritus),
Helsingin yliopisto, heikki.halila@helsinki.fi
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Rule of law eller
rule of algorithm?
Hanteringen av massärenden genom automatiserat
beslutsfattande baserat på artificiell intelligens och algoritmer
ökar inom förvaltningen. En fördel är att handläggningen kunde
försnabbas oberoende av klientens språk. Lagstiftningen i denna
fråga trampar dock ännu i barnaskorna.
Text BO INGVES | Bild ISTOCK

B

ehovet av raskt beslutsfattande
understryks i grundlagen, för
valtningslagen och i statstjänste
mannalagen. Problemet är att lag
bestämmelserna inte alltid för
verkligats i praktiken. En del av pressen på
tjänstemännen kan minskas genom automati
serat beslutsfattande (ABF), vilket enligt profes
sor Markku Suksi vid Åbo Akademi särskilt kan
gynna svenskspråkiga.
– Automatiserat beslutsfattande kan använ
das för att minimera den tid det tar att produ
cera ett beslut. En förutsättning för automa
tiserat beslutsfattande är att den mänskliga
beslutsfattaren plockas bort ur beslutssituatio
nen, säger han.
Användningen av ABF ökar enligt Suksi inom
både den privata och den offentliga sektorn, men
för att fungera i praktiken måste olika språk
byggas in i de dataprogram som styr det auto
matiserade beslutsfattandet.
– Genom att ytterligare utöka språkalterna
tiven ger automatiserat beslutsfattande möjlig
het att betjäna ännu flera olika språkgrupper ut
gående från bestämmelser i finsk lag. Det inne
bär i sin tur att de ITspecialister som ”översät
ter” lagbestämmelserna till algoritmer och koder
måste också komma ihåg att lägga upp systemet
på de båda nationalspråken, säger han.
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Lagstiftning på nationell nivå avgör

När ABF används inom den offentliga förvalt
ningen är målsättningen enligt Suksi att produ
cera beslut enligt gällande lag rörande förmåner,
rättigheter eller skyldigheter.
– Det man i synnerhet önskar åstadkomma
är att utan dröjsmål kunna fatta relativt okom
plicerade massbeslut inom de förvaltningsområ
den där det är relevant, som exempelvis gällande
skatter och sociala förmåner. ABF får ändå inte
äventyra kraven på god förvaltning eller parter
nas rättssäkerhet, säger Suksi.
Den europeiska dataskyddsförordningen
begränsar enligt honom delvis möjligheterna
till ABFbeslutsfattande men fokuserar främst
på dataskyddsfrågan.
– Det innebär att stora delar av ABFproces
serna huvudsakligen måste regleras genom lag
stiftning på nationell nivå, säger Suksi.
De nationella ABFreglerna varierar dock från
ickeexisterande eller väldigt generella regler till
vissa specifika regler om särskilda ABFsystem.
Till exempel i Sverige innehåller förvaltningsla
gen enligt Suksi en mycket öppen bestämmelse
enligt vilken ett beslut kan fattas av antingen
befattningshavare eller automatiserat.
– För Finlands del gäller ännu de gamla för
farandebestämmelserna men det finns tillägg
som gör det möjligt att exempelvis underteckna

beslut elektroniskt. I övrigt verkar den finländska lagstiftningen inte innehålla några
innehållsmässiga regler om automatiserat
beslutsfattande, säger han.

Vem har tjänsteansvaret?

En central frågeställning är att användningen
av ABF åsidosätter en del av de förfarandebestämmelser som lagstiftningen skapat för
mänskligt beslutsfattande.
– I praktiken fattar myndigheter ofta
beslut om att ta i bruk ABF genom ett internt
beslut och utan stöd av lag. Det i sin tur åsidosätter lagstiftning som är avsedd att stärka
principen om god förvaltning. Det omfattar
bland annat krav på att beslutets motivering
alltid ska ges utifrån de rättsregler beslutet baserar sig på samt på ett naturligt och
begripligt språk, säger Suksi.
Om de traditionella preventiva rättsskyddsmekanismerna faller bort borde det
enligt honom i stället införas regler som kompenserar de brister i rättsskydd som uppkommer på grund av ABF.
– Det preventiva rättsskyddet vid administrativt beslutsfattande med hjälp av ABF är en
viktig fråga. Lika viktig är det repressiva rättsskyddet, det vill säga på vem tjänsteansvaret
faller för beslut som fattas genom ABF och
hur rättelseyrkanden och besvärsmöjligheter
tryggas, säger han. •

Maktutövning genom algoritmer?
EN rättsfilosofisk eller samhällsfilo
sofisk dimension kring automatiserat
beslutsfattande är enligt Suksi när
rättsstatens rule of law övergår i algo
ritmstyre, rule of algorithm, då grun
den för maktutövningen inte mera
utgörs av lag utan av en eller flera
algoritmer.
– Därför har grundlagsutskottet
förhållit sig kritiskt till användningen
av inlärningsbaserade algoritmer i
beslutsfattandet inom förvaltningen.
Enligt utskottet borde automatiserade
beslut som bygger på gällande lag inte
få användas om de inte kan kontroll
eras, säger Suksi.
Statsrådet har i alla fall redan
under en tid låtit utreda bland annat

de etiska aspekterna samt möjlighe
terna och utmaningarna i den natio
nella lagstiftningen gällande artifi
ciell intelligens, och justitieministeriet
har sammanställt en utvärdering av de
regleringsbehov i allmän lagstiftning
som användning av ABF föranleder*.
– Det finns alltså ett visst under
lag för beredning och stiftande av
ABFlagstiftning och det blir intres
sant att se vart utvecklingen för oss,
säger Suksi.
*Arviomuistio hallinnon automaattiseen päätöksentekoon liittyvistä
yleislainsäädännön sääntelytarpeista’.
Justitieministeriets publikation,
Utredningar och anvisningar, 2020:14.
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– Palkitsevinta työssäni ovat ne pienet voitot
, joissa olen
voinut auttaa yksittäistä taiteilijaa ja hän on
kokenut
saavansa oikeutta, Sonia Meltti sanoo.

Käsikirjoittajien ja näytelmäkirjailijoiden hovijuristi Sonia Meltti:

Taiteilijoiden työttömyys- ja
sosiaaliturva on yhä retuperällä
Teksti ARI MÖLSÄ | Kuva SONIA MELTIN KOTIALBUMI

S

onia Meltti on Suomen Näytelmäkirjailijat ja
Käsikirjoittajat ry:n toiminnanjohtaja.
Työssään hän joutuu päivittäin tekemisiin tv-, elokuva- ja teatterisopimusten sekä
tekijänoikeuksien kanssa.
Pykälöikäämme.

1. luku

Juristiksi ajautumisesta

1 §. Lapsuuden unelma-ammatti. Salapoliisi tai kirjailija.
2 §. Valaistuminen. Lukion oikeustiedon kurssilla
kuvittelin, että oikeustiede tarjoaa selkeitä ja konkreettisia vastauksia kulloisiinkin ongelmiin. Aika pian tietysti paljastui, että läheskään aina laki ei näitä selviä
vastauksia tarjoa – ja että tästä syystä lakimiehen työ

52

LAKIMIESUUTISET 6/2020

vaatii myös luovaa ajattelua. Se oli iloinen yllätys ja vahvisti minulle sen, että alan valinta oli oikea.

2. luku

Lakimiehistä eliölajina

1 §. Taitava juristi. Tällaisessa etujärjestön juristi/
in-house counsel -maailmassa taitavan juristin pitää
tietysti osata ajatella pelkän juridiikan yli esimerkiksi
alan käytännön toimintaa, ansaintamalleja ja tulevaisuuden haasteita sekä suhteiden ylläpitämistä muihin alalla toimiviin.
2 §. Tomppeli juristi. Tämän tyyppisessä työssä sellainen juristi, joka ei pyri neuvottelemaan ja sopimaan
asioista eikä ota lainkaan huomioon toisen osapuolen intressejä.

Kaikki kehitys
tekijänoikeuksien
alalla EU-tasolla on
yleensä positiivista.
3. luku

Suomen lainsäädännöstä

1 §. Kiva laki. Sanon nyt kuitenkin tekijänoikeuslaki,
vaikka siinä omat heikkoutensa onkin. Lähes jokaista
sen pykälää olen töissä joskus tarvinnut.
2 §. Kamala laki. Työttömyysturvalaki ja sosiaaliturvalainsäädäntö ylipäätään. Aivan mahdottomia taiteilijan työn näkökulmasta. Niiden soveltaminen johtaa
yleensä siihen, että taiteilija jää sosiaaliturvan ulkopuolelle kokonaan. Kirsikkana kakun päällä ovat tilanteet,
joissa sosiaaliturvaa on myönnetty, mutta se peritään
jälkeenpäin takaisin, koska sosiaaliturvasta vastaavat
viranomaiset ovat itsekin erehtyneet lainsäädännön
tulkinnasta.

4. luku

EU-lainsäädännöstä

1 §. Kutkuttavinta. Kaikki kehitys tekijänoikeuksien
alalla EU-tasolla on oman työn näkökulmasta yleensä
positiivista, viimeisimpänä esimerkkinä nämä uudet
tekijänoikeusdirektiivit, joita parhaillaan implementoidaan.
2 §. Kauhistuttavinta. Kilpailuoikeuden vahva asema
ihmetyttää välillä. Kilpailuoikeus on tietysti merkittävä
oikeudenala yhteiskunnan toiminnan kannalta. Mutta
kilpailuoikeuden oletukset siitä, millä logiikalla eri toimijat markkinoilla toimivat, eivät kauhean usein sovi
taiteellista työtä tekeviin.

5. luku

Tekijänoikeusjuridiikasta yleisesti

1 §. Hyvät trendit. Kansainvälistyminen luovilla aloilla
tuo uusia mahdollisuuksia tekijöille ja heidän teoksilleen, ja se on ehdottoman positiivinen asia. Samalla
kansainväliset tuotannot edellyttävät juristeilta aika
paljon dialogin käymistä. Esimerkiksi sopimusten laatimistapa tai eräät tekijänoikeuksien periaatteet ovat
erilaisia vaikkapa Pohjoismaissa ja angloamerikkalaisissa maissa.
2 §. Huonot trendit. Av-alalla tekijänoikeuksien luovutussopimuksia tekevät monesti henkilöt, joilla ei ole
juridista koulutusta, ja se on kyllä ongelmallista moneltakin kannalta. Etenkin kun av-alalla, toisin kuin joil-

lakin muilla luovilla aloilla, ei ole yhteisten, kollektiivisten sopimusten perinnettä, johon voisi yksittäisissä
sopimuksissa nojata.

6. luku

Tekijänoikeusjuridiikasta erityisesti

1 §. Kipein akuutti ongelma. Av-alalla sopimuskulttuurin kehittymättömyys. Alkaa olla jo ongelma koko
alan kehittymisen ja kansainvälistymisenkin kannalta.
2 §. Suuri äskettäinen edistysaskel. Oman työn näkökulmasta uusi tekijänoikeusdirektiivi ja erityisesti sen
IV osaston luku 3: ”Sopiva korvaus hyödyntämistä koskevissa tekijöiden ja esittävien taiteilijoiden sopimuksissa”.

7. luku

Sonia Meltti
s. 1982, Espoo
OTM 2010, Helsinki
Suomen Näytelmäkirjailijat ja Käsikirjoittajat ry:n
toiminnanjohtaja (2018–)
Suomen Kirjailijaliitto,
lakimies (2013–2017)
Edita Publishing,
kustannustoimittaja,
Edilex-toimittaja (2006–
2012)
Perhe: naimisissa, 2 lasta
Harrastukset: Nykyisin
lähinnä tv-sarjojen katseleminen ja lukeminen. Joskus
tulevaisuudessa toivottavasti taas myös teatterissa,
elokuvissa ja keikoilla käyminen. Viimeistään eläkkeellä
väitöskirjan kirjoittaminen
loppuun aiheesta ”Kirjallisten hahmojen tekijänoikeudellinen suoja”.

Luovan alan hovijuristin työstä

1 §. Ihaninta. Sopimusneuvottelut. Parasta on, kun
sopimusneuvottelut saadaan päätökseen niin, että on
molemmin puolin sellainen olo, että lopputulos on
hyvä ja molempien intressit ovat tulleet otettua huomioon. Erityisesti av-ala on voimakkaassa kasvussa,
ja se kansainvälistyy vauhdilla. Se tekee myös omasta
työstä todella mielenkiintoista: erilaiset rahoitus- ja
ansaintamallit ovat juuri nyt muotoutumassa ja niihin
liittyvä sopimusjuridiikka tietysti samoin.
2 §. Inhottavinta. Työhöni kuuluu myös melko paljon erilaisten riitatilanteiden selvittelyä ja sovittelua.
Niissä tilanteissa joutuu välillä ottamaan vastaan aika
voimakkaitakin tunnereaktioita riidan osapuolilta.
Tämä tietysti kuuluu juristin toimenkuvaan – ja vaikkei se nyt erityisen mukavaa olekaan, niin toisaalta se
on kyllä mukavaa, että voi tällaisissa tilanteissa auttaa,
jotta asiat saadaan selvitettyä.

8. luku

Pienet suuret asiat

1 §. Mielimauste. Inkivääri.
2 §. Herkkuruoka. Ceviche.
3 §. Paras juoma. Kahvi.
4 §. Kaunein kukka. Pioni.
5 §. Viehättävin väri. Vaaleanpunainen.
6 §. Rakkain romaani. Tähän on aivan mahdoton vastata yhdellä kirjalla, mutta viimeisin vaikuttava lukukokemus oli Margaret Atwoodin Orjattaresi.
7 §. Musiikin helmi. Mahdoton vastata, näitäkin on liikaa! Vastaan siis sen sijaan tv-käsikirjoittamisen helmen: The Wire -sarja.
8 §. Esikuva. Tarja Halonen.
9 §. Elämän tarkoitus. Monty Pythonien mukaan: ”Try
and be nice to people, avoid eating fat, read a good book
every now and then, get some walking in, and try and
live together in peace and harmony with people of all
creeds and nations”.
10 §. Motto/lempilausahdus. Kaikki järjestyy kyllä. •
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Nimitykset
Outi Ahlstedt
Asianajotoimisto
Castrén &
Snellman Oy

Jaakko Honkala
Asianajotoimisto
Castrén &
Snellman Oy

Johanna Juureva
Asianajotoimisto
Castrén &
Snellman Oy

Tinya Tillander
Asianajotoimisto
Castrén &
Snellman Oy

Sara Laitinen
Asianajotoimisto
Castrén &
Snellman Oy

Ella Sivonen
Asianajotoimisto
Castrén &
Snellman Oy

Anette Laitinen
Asianajotoimisto
Castrén &
Snellman Oy

Aleksi Aakula
Asianajotoimisto
Castrén &
Snellman Oy

Niko Johansson
Asianajotoimisto
Castrén &
Snellman Oy

Teresa Kauppila
Asianajotoimisto
Castrén &
Snellman Oy

Anna-Maarit
Laurila
Asianajotoimisto
Castrén &
Snellman Oy

Jutta Nieminen
Asianajotoimisto
Castrén &
Snellman Oy

Suvi Kettunen
Asianajotoimisto
Castrén &
Snellman Oy

Markus Muurman
Asianajotoimisto
Castrén &
Snellman Oy

Sanna-Mari
Seppälä
Asianajotoimisto
Castrén &
Snellman Oy

Salla Viitikko
Asianajotoimisto
Castrén &
Snellman Oy

Iikka Väänänen
Asianajotoimisto
Castrén &
Snellman Oy

Aleksanteri
Tuomainen
Asianajotoimisto
Castrén &
Snellman Oy

Sini Kössi
Asianajotoimisto
Castrén &
Snellman Oy

Isabel Carpelan
Asianajotoimisto
Castrén &
Snellman Oy

Jesse Järvenpää
Asianajotoimisto
Castrén &
Snellman Oy

Jenna Lindqvist
Asianajotoimisto
Castrén &
Snellman Oy

Mina Lång
Asianajotoimisto
Castrén &
Snellman Oy

Noora Rissanen
Asianajotoimisto
Castrén &
Snellman Oy

Anu Sillanmäki
Asianajotoimisto
Castrén &
Snellman Oy

Anna
Kuusniemi-Laine
Asianajotoimisto
Castrén &
Snellman Oy

Jasmina Heinonen
Asianajotoimisto
DLA Piper

Tiia Mäki
Asianajotoimisto
DLA Piper

Sanna Rautio
Asianajotoimisto
DLA Piper

Vilma Nuutinen
Asianajotoimisto
DLA Piper

Tiina Onkamo
Asianajotoimisto
DLA Piper

Lauri Rantanen
Asianajotoimisto
DLA Piper

Antti Paloniemi
Asianajotoimisto
DLA Piper

Jonathan Andersin
Asianajotoimisto
DLA Piper

Tarmo Lensu
Kiinteistölakimies
Suomi Oy

Jussi Taavila
Kiinteistölakimies
Suomi Oy

Niklas Virtanen
Kiinteistölakimies
Suomi Oy

Janne Manninen
Kiinteistölakimies
Suomi Oy

Jaana Peltola
Kiinteistölakimies
Suomi Oy

Klaus Kähäri
Matkailu- ja
Ravintolapalvelut
MaRa ry

Asianajotoimistot
Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy:n
Associate-lakimiehiksi OTM Outi Ahlstedt
20.4.2020 lukien Työoikeus-palveluun,
OTM Jaakko Honkala 4.5.2020 lukien
Kansainvälinen rakentaminen ja projektit
-palveluun, OTM Johanna Juureva 19.5.2020
lukien Kansainvälinen rakentaminen ja
projektit- sekä Energia-palveluihin,
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OTM Tinya Tillander 15.6.2020 lukien Yritysjärjestelyt-palveluun, OTM Sara Laitinen
16.6.2020 lukien Maksukyvyttömyysmenettelyt-palveluun, OTM Ella Sivonen 24.6.2020
lukien Rahoituspalveluun sekä OTM Anette
Laitinen 1.10.2020 lukien Vero ja strukturointi
-palveluun.
Counsel-lakimiehiksi Senior associate -lakimies Aleksi Aakula (AA, KTM) 1.8.2020 lukien,
Senior associate -lakimies Niko Johansson

Nimityksiä-palstan tekstit ja värikuvat
(valkoisella taustalla) toimitetaan lomakkeella osoitteessa lakimiesuutiset.fi/ilmoitanimitys/tai sähköpostitse juha.mikkonen@
lakimiesliitto.fi viimeistään 19.1.2021. Julkaistuista kuvista veloitamme käsittelykuluina
40 e/kpl. Numero 1/21 ilmestyy 25.2.2021.
Toimitus pidättää oikeuden tekstin muokkaamiseen ja lyhentämiseen tarvittaessa.

URAPOLKU
Poiminta nimitysuutisista

Tietosuojavaltuutetuksi Anu Talus
Valtioneuvosto nimitti oikeustieteen tohtori Anu Taluksen tietosuojavaltuutetuksi
1.11.2020 alkaen. Talus on toiminut apulaistietosuojavaltuutettuna elokuusta 2019 lähtien.
Hän on työskennellyt aikaisemmin muun
muassa oikeusministeriön lainsäädäntöneuvoksena ja EU-erityisasiantuntijana.
Tietosuojavaltuutettu valvoo tietosuojalainsäädännön ja muiden henkilötietojen
käsittelyä koskevien lakien noudattamista
sekä johtaa tietosuojavaltuutetun toimistoa. Tietosuojavaltuutetun tehtäviin kuuluu
muun muassa edistää tietoisuutta henkilötietojen käsittelyyn liittyvistä oikeuksista ja
velvollisuuksista sekä antaa lausuntoja lainsäädännöllisistä ja hallinnollisista uudistuk-

sista. Tietosuojavaltuutettu tekee yhteistyötä
muiden valtioiden tietosuojaviranomaisten
kanssa ja edustaa Suomea Euroopan tietosuojaneuvostossa.
”Ihmisten elämä tapahtuu nykyään
entistä enemmän digitaalisessa maailmassa,
ja yhteiskunta digitalisoituu kiihtyvällä tahdilla. Tietosuoja on keskeinen osa tätä muuttuvaa maailmaa. Uskon, että tulevaisuudessa
kansainvälinen yhteistyö on entistäkin tärkeämpi osa tietosuojavaltuutettujen työtä”,
Talus toteaa nimitystään koskeneessa tiedotteessa.
Virka vapautui tietosuojavaltuutettu Reijo
Aarnion siirtyessä eläkkeelle.

(AA, KTM) 1.8.2020 lukien, Senior associate
-lakimies Teresa Kauppila (AA, YTM) 1.8.2020
lukien, Senior associate -lakimies AnnaMaarit Laurila (AA) 1.8.2020 lukien,
AA Jutta Nieminen 14.9.2020 lukien Työoikeus-palveluun, Senior associate -lakimies Suvi Kettunen (AA, VT) 1.10.2020 lukien,
Senior associate -lakimies Markus Muurman
(AA, VT) 1.10.2020 lukien, Senior associate
-lakimies Sanna-Mari Seppälä (AA, LL.M.)
1.10.2020 lukien, Senior associate -lakimies
Salla Viitikko (AA) 1.10.2020 lukien sekä
Senior associate -lakimies Iikka Väänänen
(AA, LL.M.) 1.10.2020 lukien.
Senior associate -lakimiehiksi Associatelakimies Aleksanteri Tuomainen (OTM)
1.8.2020 lukien, OTM Sini Kössi 13.8.2020
lukien Kiinteistösijoittaminen ja -transaktiot
-palveluun, Associate-lakimies Isabel
Carpelan (AA) 1.10.2020 lukien, Associatelakimies Jesse Järvenpää (OTM) 1.10.2020
lukien, Associate-lakimies Jenna Lindqvist
(AA, OTT) 1.10.2020 lukien, Associate-lakimies
Mina Lång (AA) 1.10.2020 lukien, Associatelakimies Noora Rissanen (OTM, VT) 1.10.2020
lukien sekä Associate-lakimies Anu Sillanmäki
(OTM) 1.10.2020 lukien.

Vastuullisuustyön vetäjäksi Head of Sustainability -tehtävään osakas Anna KuusniemiLaine 1.8.2020 lukien. (kuvat)
Borenius Asianajotoimisto Oy:n Senior
Associateiksi OTM Lauri Pyökäri Advisorylinjaan 25.5.2020 lukien ja OTM Eeva Terho
Transactions-linjaan 10.8.2020 lukien.
Associateiksi OTM Rilla Ojala Dispute
Resolution -linjaan 1.9.2020 lukien,
OTM Henrik Uoti Transactions-linjaan
1.9.2020 lukien, OTM Heta Hovi Transactionslinjaan 1.9.2020 lukien sekä OTM Eveliina
Ilonen Advisory-linjaan 14.9.2020 lukien.
Partneriksi Advisory-linjaan OTM Erkko
Korhonen 12.10.2020 lukien.
Lexia Asianajotoimisto Oy:n osakkaaksi
kutsuttuna ja finanssi- ja vakuutusoikeussekä fintech-praktiikoiden vetäjäksi
OTM, EMBA Jorma Yli-Jaakkola.
Asianajotoimisto DLA Piperin Associateiksi
OTM Jasmina Heinonen 16.3.2020 lukien (IPT),
OTM Tiia Mäki 5.4.2020 lukien (Finance and
Projects) sekä OTM Sanna Rautio 2.11.2020
lukien (Employment). Senior Associateiksi

AA Vilma Nuutinen 18.5.2020 lukien (Finance
and Projects), AA Tiina Onkamo 25.6.2020
lukien (Restructuring) sekä OTM Lauri
Rantanen 1.9.2020 lukien (Litigation and
regulatory). Counseleiksi AA Antti Paloniemi
24.8.2020 lukien (Head of Tax) sekä
OTM Jonathan Andersin 28.9.2020 lukien
(Corporate). (kuvat)
Kiinteistölakimies Suomi Oy:n Tampereen
toimiston palvelukseen OTM Tarmo Lensu
ja OTM Jussi Taavila 1.10. lukien. Turun
toimiston palvelukseen OTM Niklas Virtanen
1.5. lukien, OTM Janne Manninen 1.3. lukien
sekä VT Jaana Peltola 1.4.2020 lukien. (kuvat)

Elinkeinoelämä
Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry:n
lakimieheksi ja elinkeinopoliittiseksi
asiantuntijaksi OTM Klaus Kähäri 19.10.2020
lukien. (kuva)
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Loma-asunnot

Vapaita viikkoja
Lakimiesliiton loma-asunnoissa!
Lakimiesliitto vuokraa loma-asuntoja Leviltä, Rukalta ja Vierumäeltä
edulliseen jäsenhintaan.
Vuokriin sisältyy:
Levi ja Ruka/lasketteluliput 2 kpl
Vierumäki/golfpelioikeuksia

Katso loma-asuntojen vapaat ajankohdat
nettisivulta osoitteessa lakimiesliitto.fi >
palvelut ja edut > lomamökit

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

Katso kaikki loma-asunnot verkosta!
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RAUMAN kirkossa olevassa Sonkin (Sonck)
perheen lahjoittamassa votiivitaulussa on
yhtenä henkilönä Anna Henrikintytär Sonkki.
Mitä hän teki Rauman seudulla vuosina
1677–1678?

A. Kompastui frakkiinsa ja kaatoi
puhujapöntön.
B. Jäi frakin liepeistä kiinni sekä oikealle
että vasemmalle.
C. Putosi ikkunasta ruusupensaaseen.
D. Istahti tuolin sijasta isoon paperikoriin.

A. Kirjoitti 11 kopiota ajan lakikirjoista.
B. Teki tuomarien puolesta päätökset käräjillä.
C. Pukeutui mieheksi ja toimi tuomarina
käräjillä.
D. Toimi nimismiehenä ja syyttäjänä käräjillä.
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1 C. Salakuunteli etsiviä ja kähvelsi heiltä laukun. Salakuuntelussa hänellä oli apunaan kaksi entistä sotakaveriaan, puhelimet tuntenut kiinteistöjohtaja
John Jakobsson ja tämän alainen talonmies Backman. Valpo piti toimistojaan näiden hoitamassa Centraliahotellissa. Miehet vetivät Valpon käyttämästä
puhelinlinjasta sivujohdon pihavajaan, jossa he istuivat pimeässä uskaltamatta sytyttää valoja. Bouchtin mukaan kyseessä oli kepponen, ei vakava sala
kuuntelu. Kellään ei ollut aikaa istua pihamökissä aamusta iltaan. Sattumalta he kuitenkin kuulivat, että Valpo aikoi pidättää kuulusteluja varten Bouchtin
pikkuserkun Herman Finnilän, joka oli Kaarlelan eli entisen Kokkolan maalaiskunnan suojeluskunnan paikallispäällikkö. Hänen epäiltiin sekaantuneen ase
kätkentään. Boucht päätti varoittaa pikkuserkkuaan. Hän ei uskaltanut soittaa puhelimella, vaan lähti heti aamun ensimmäisellä bussilla Kokkolaan. Samaan
bussiin tuli kaksi Valpon miestä, jotka Boucht tunsi nimeltä. Hetken epäröityään miehet laittoivat keskikokoisen matkalaukun bussin tavarasäilöön. Kolmen
tunnin hitaan, töyssyisen ja unettavan matkan jälkeen kaasupönttöbussi saapui Oravaisiin. Pidettiin puolen tunnin tauko, mutta Valpon miehet jäivät bussiin
torkkumaan. Kuljettaja avasi tavarasäilön – ja Boucht nappasi Valpon laukun ja vei sen Oravaisten aseman matkatavarasäilytykseen. Sitten hän odotti,
kunnes bussi oli lähtenyt, ja jatkoi taksilla matkaa pikkuserkkunsa luo Korplahdelle. Hän ehti ennen Valpon miehiä. Valpon laukku jäi Oravaisten asemalle
eikä Boucht yrittänyt selvittää, mitä siinä oli tai saivatko Valpon miehet sen takaisin. 2 D. Teki vielä yhden vaikean kysymyksen. Sen avulla hän sai repu
tettua opiskelijan. Hemmer ei halunnut ilmaista, että hänellä ei ollut juuri sillä hetkellä vaihtorahaa 4 800 markkaa. Hemmer oli Helsingin yliopiston oikeus
tieteen professori vuosina 1939–1959 sekä sitä ennen dosentti ja kouluhallituksen kouluneuvos. Yliopistolla Hemmer tunnettiin erittäin vaativana tentaat
torina. 3 D. Istahti tuolin sijasta isoon paperikoriin. Wuolijoki oli menossa pitämään pitkää puhetta ja halusi istua odottamaan vuoroaan. Hän luuli, että
ovenpielessä seinän vierustalla oli aiempaan tapaan tuoli, mutta eduskuntatoimittajat olivat ottaneet sen itselleen ja laittaneet tilalle paperikorin. Koriin
uponnut Wuolijoki ponkaisi ketterästi pystyyn ja huomasi ympärillään olevien toimittajien naureskelevan. Hän oli nopeasti tilanteen tasalla ja tokaisi heti:
”Pankaa uutisenne otsikoksi, että ’Löysi kerrankin oikean paikkansa’”. Tämä johti siihen, ettei kommelluksesta tehty lainkaan uutisia. Wuolijoen puoliso Hella,
tuleva Yleisradion pääjohtaja, oli lehtereillä seuraamassa istuntoa ja ehti huomata, kun Wuolijoki istuutumisaikeissaan nosteli molemmin käsin frakkinsa
liepeitä, mutta ei ehtinyt varoittaa miestään ajoissa. 4 D. Toimi nimismiehenä ja syyttäjänä käräjillä. Kihlakunnan vouti maksoi hänelle nimismiehen vuosi
palkan, 29 taaleria ja 22 äyriä hopearahaa. Anna Sonkin edesmennyt mies Sipi Sonkki oli ollut Lapin nimismiespiirin nimismies. Nimismiehen virka oli tuol
loin hyvin kiinnittynyt taloon ja sukuun. Jos leski oli tarmokas ja otti vastatakseen talosta, niin nimismiehen toimi saattoi tulla siinä sivussa. Anna Sonkki oli
todennäköisesti hyvin pystyvä, sillä hän toimi myös kievarinemäntänä. Vaikka nainen saattoi hoitaa nimismiehen tehtäviä jopa useiden vuosien ajan, niin
usein odotettiin, että jonkun ajan kuluttua lesken poika, vävy tai uusi aviomies ottaisi nimismiehen tehtävät hoitaakseen. Uuden nimismiehen nimittämistä
toisesta talosta pidettiin hankalana.

ASIANAJAJANA toiminut Sulo Wuolijoki
(1881–1957) oli sosiaalidemokraattien kansan
edustaja vuosina 1907–1913. Mitä hän teki
kerran vahingossa frakki yllään eduskunnan
täysistunnossa?

A. Huijasi Valpon etsivät vakoilemaan toisiaan.
B. Johdatteli etsivät turhaan viikoksi saaristoon.
C. Salakuunteli etsiviä ja kähvelsi heiltä laukun.
D. Tukki Valpon toimiston viemärit hevosenlannalla.
MITÄ asianajaja, varatuomari Christer Boucht
(1911–2009) teki koiruuksissaan punaiselle Valpolle
Vaasassa vuonna 1946 samoihin aikoihin kun se
epäili häntä asekätkennästä?

A. Epäili seteliä väärennetyksi.
B. Arveli seteliä keräilykappaleeksi.
C. Teki palohälytyksen.
D. Teki vielä yhden vaikean kysymyksen.
OIKEUSHISTORIAN professori Ragnar
Hemmer (1891–1975) sai tentissä hyväksy
mältään opiskelijalta 200 markan tentti
maksuksi 5 000 markan setelin. Hemmerillä
ei ollut vaihtorahoja niin suuresta setelistä.
Mitä hän teki?

Lakimiesuutisten tietokilpailussa esitetään yllättäviä
ja mieltä piinaavia tietokilpailukysymyksiä.

Onko verokone journalismia?

V

erottaja on perinteisesti luovuttanut tiedotusvälineille sähköisesti listan kaikista vähintään 100 000 euroa vuodessa
ansainneista suomalaisista. Kyse on tiedonvälitystä helpottavasta lisäpalvelusta,
sillä tiedot ovat joka tapauksessa saatavissa verotoimistosta myös perinteisin tiedonhankkimismenetelmin.
Useat tiedotusvälineet ovat julkaisseet listan tiedot
internetissä ns. verokoneissa, joissa voi nimihakua käyttämällä tarkastella vähintään 100 000 euroa ansainneiden ihmisten ansiotuloja jopa useiden vuosien ajalta.
Tällainen henkilötietojen julkaiseminen olisi kiellettyä,
jos sen tekisi tavallinen yksityishenkilö tai muu kuin
journalistista sisältöä tuottava yritys. Kun verokone katsotaan journalismiksi, valtaosaa tietosuoja-asetuksen ja
-lain säännöksistä ei sovelleta.
Tänä vuonna verottajan antamalta listalta puuttui
noin 4 400 henkilön tiedot, koska he olivat vedonneet
tietosuoja-asetuksen mukaiseen vastustamisoikeuteensa ja pyytäneet tietojensa poistamista henkilökohtaisella erityiseen tilanteeseen liittyvällä perusteella.
Tällainen peruste voi liittyä esimerkiksi rekisteröidyn
omaan tai läheisten turvallisuuteen, ihmissuhteisiin
taikka ammattitoimintaan.
Parikymmentä suomalaismediaa sulki verokoneensa
marraskuun ajaksi protestina verottajan päätöstä vastaan. Julkisen sanan neuvosto (JSN) esitti lausumassaan,
että Verohallinto ei anna riittävää suojaa sananvapaudelle ja tietojen julkisuudelle.
Verotietojen julkaiseminen mahdollistaa yhteiskuntaa ja tulojen kehitystä koskevan havainnoinnin ja julkisen keskustelun. Se tekee näkyväksi tuloerojen kehityksen ja toisaalta myös sen, miten julkisuuden henkilön
elämäntapa ja olemus saattavat merkittävästikin poiketa hänen taloudellisesta asemastaan. Verokoneiden
avulla voidaan myös edistää palkkauksen tasa-arvoa ja
vaikkapa tarkastella elatusvelvolliseksi määrätyn entisen puolison ansiotasoa.
Verokoneiden on toisaalta katsottu loukkaavan yksityisyyden ja henkilötietojen suojaa. Julkisen sanan neuvostolle on tehty verotietojen julkaisemista koskevia
kanteluita, mutta tiettävästi se ei ole langettavia päätöksiä näistä antanut.

58

LAKIMIESUUTISET 6/2020

Esimerkiksi kun tietotekniikka-alan ylemmän toimihenkilön tulot yhtenä vuotena ylittivät 100 000
euroa, niiden julkaisemiselle usean eri lehden verokoneessa oli JSN:n mielestä ”journalistinen peruste”,
koska näin merkittävät tulot kavensivat yksityisyyden
suojaa. JSN:n mukaan lehti oli tehnyt ”journalistisin
perustein” päätöksen kaikkien 100 000 euron tulorajan ylittäneiden ihmisten verotietojen julkaisemisesta.
Voidaan toki kysyä, onko päätös verottajalta saadun henkilörekisterin julkaisemisesta journalismia?
Täsmällistä rajaa ei voitane määritellä, mutta KHO on
ratkaisussaan 2009:82 katsonut, että 1 200 000 suomalaisen verotietoja koskeneen toimituksellisen taustarekisterin julkaiseminen sellaisenaan ei ollut journalismia. Sen mielestä demokraattisessa yhteiskunnassa
välttämätön, avoin ja yhteiskunnallisesti kiinnostava
keskustelu taikka yhteiskunnallisen vallankäytön kontrolli ja arvostelun vapaus eivät edellyttäneet yksittäisiä henkilöitä koskevien henkilötietojen julkaisemista
tapahtuneen kaltaisessa laajuudessa. Euroopan ihmisoikeustuomioistuin oli samaa mieltä.

1 200 000
suomalaisen vero
tietoja koskeneen
toimituksellisen
taustarekisterin
julkaiseminen
sellaisenaan
ei ollut
journalismia.

PÄIVI KORPISAARI

viestintäoikeuden professori,
Helsingin yliopisto
paivi.korpisaari@helsinki.fi
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Lain takaa
Markus Sairanen, Lakimiesuutisten toimitusneuvoston opiskelijaedustaja
Markus Sairanen aloitti yliopisto-opinnot 2015 Itä-Suomen ylipistossa historian
opiskelijana mutta siirtyi viime vuonna oikeustieteen opiskelijaksi. Nyt työn alla on gradun
kirjoittaminen kansainvälisessä graduseminaarissa. Sairanen on ollut aktiivinen toimija
opiskelijajärjestöissä ja kansainvälisten opiskelijoiden tuutorina. Työkokemusta hänelle on
kertynyt muun muassa Kelasta toimeentulotuen oikaisuvaatimusten käsittelystä. Sairanen
on Lakimiesuutisten toimitusneuvoston opiskelijaedustaja kaudella 2020–2021.

Miksi ryhdyit
opiskelemaan oikeus
tiedettä?

Mikä on Lakimies
uutisten toimitus
neuvoston opiskelija
edustajan tehtävä?

Itä-Suomen yliopistossa yhteiskuntaopin aineenopettajan opintoihin kuului
pakollisia oikeustieteen opintojaksoja, jotka
veivät mukanaan. Ensin innostuin hallintooikeudesta ja sitten eurooppaoikeudesta.
Lopulta oikeustieteen opintoja kertyi
enemmän kuin historian opintoja,
ja päätin siirtyä oikeustieteen
opiskelijaksi.

Toimitusneuvoston opiskelijaedustajana
tuon esille oikeustieteen opiskelijoiden näkökulmaa lehden suunnittelussa ja kehittämisessä. Toimitusneuvoston edustajat
arvioivat lehden sisältöjä sekä ideoivat
juttuaiheita ajankohtaisista juristikuntaa koskettavista
asioista.

Kolme asiaa,
joita tarvitset
päivittäin?

Mitä
asioita haluat
pitää esillä Lakimies
uutisten toimitus
neuvostossa?
Opiskelijaedustajana tavoitteenani
on, että lehdessä julkaistaan opiskelijoita kiinnostavia sisältöjä,
jotka auttavat nuoria juristeja
kehittymään urallaan.

Opiskelumotivaatio,
kirjoitusvälineet,
kahvi.

Miten pidät huolta
omasta jaksamisestasi?
Huolehdin itsestäni pitämällä opiskelun ja työn erillään vapaa-ajasta.
Pyrin järjestämään työni ja opintoni
siten, että pystyn keskittymään niihin
häiriöttä. Tällöin vapaa-aikaa voi viettää
hyvillä mielin. On myös tärkeää, että
ystävien tapaamiseen, harrastuksiin ja rentoutumiseen jää
riittävästä aikaa.
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Lämmin kiitos kuluneesta vuodesta!
Olemme jälleen yhdessä rakentaneet oikeudenmukaista Suomea,
jossa oikeus kuuluu kaikille.
Levollista joulun aikaa.
Fridfull juletid.

