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YHTEISTOIMINTALAKI
4.3. Helsinki
Yhteistoimintalakia ollaan uudistamassa.
Lain esitetään tulevan voimaan vuoden
2022 alusta. Koulutuksessa käydään läpi
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Tekoäly 2021, 9.3. | Teknologia ja
sopimukset 27.5., Helsinki

10.3. Helsinki

Mikä on juristin rooli tekoälyn kehittämisessä? Tekoäly 2021 seminaarissa perehdytään tekoälyprojekteihin juridisesta,
teknisestä ja eettisestä näkökulmasta.
Teknologia ja sopimukset -seminaarissa
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Puheenjohtajana asianajaja, osakas Mika
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Mitä ajankohtaista huoneistotietojärjestelmässä ja huoneistorekisterissä? Miten
ratkaista vastuukysymykset yrityssaneeraustilanteessa? Vakuusoikeuspäivässä
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S

elviäisin arkiaamujen ensimmäisestä tunnista parhaiten pannullisella
kahvia ja Helsingin Sanomilla. Hiljaisuudessa.
Mutta lapsiperheessä aamua ryydittää muutama muukin muuttuja.
Niin myös eräänä ihan tavallisena tiistaina, kun menetin hermoni.
Syynä olivat mielestäni hitaasti heräävät lapset ja heidän havaintonsa tekemät
tömästä koulutehtävästä sekä kadoksissa olevista urheiluvälineistä. ”Ragesin”,
enkä todellakaan rakentavasti tai oikeasuhtaisesti.
Tunnekuohua ei voinut laittaa lasten piikkiin. Taustalla oli huonosti nukuttu
yö sekä edellisen ja alkavan päivän murheet. Ne jättivät kovin vähän tilaa mui
den perheenjäsenten huolille.
***
Eräs kollegani sanoi, että minua on vaikea kuvitella suuttuneena. Niin, en muista
menettäneeni hermoja töissä. Tämä on toki meille monille tyypillistä. Räyhää
minen ei auta työpaikalla ja sitä kuuluukin välttää. Mutta venyminen ei saisi
tapahtua läheisten kustannuksella.
Lakimiesliiton tuoreessa strategiassa todetaan, että ”juristi ei ole kone”.
Itsestään selvä lause on saanut paljon myönteistä huomiota. Se on puhutellut.
Strategian laatimisen yhteydessä käydyissä jäsenkeskusteluissa nousi esiin,
miten juristit kokevat näyttäytyvänsä työyhteisöissään työn sankareina.
Valo palaa pisimpään juuri juristin työpisteellä. Miksi? No, koska hän on juristi.
Aina yhtä intohimoisen tarkka ja työteliäs.
Jäsenpalautteessa tästä leimasta halutaan irti. Jäsenillämme on halu hyvään
elämään – ja työelämään. Ammattilaisuus halutaan osoittaa muilla kuin kerty
neille tunneilla.
Työtä tehdään kunnianhimoisesti, mutta sen lisäksi haluamme toteuttaa
myös muita intohimojamme. Tai ihan vain olla. Liikkua, nukkua ja herätä
levänneinä uuteen aamuun. Perhettäkin sietäen.

PÄÄKIRJOITUS

JULKAISIJA

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

***
Miten se tavallinen tiistaini jatkui? Havahduinko heti huonoon käytökseeni.
Ehei. Lähetin lapset kouluun ja kiristelin edelleen hampaitani. Listasin pääs
säni tekemättömiä asioita.
Hetkeä myöhemmin kävelin pihalle lähteäkseni töihin. Autoni tulilasiin
oli satanut lunta. Siihen oli kirjoitettu: ”Hyvää työpäivää isi!”. Pysähdyin.
Kouluunlähtijöillä oli ollut tilannetaju kohdillaan.
Ahdistus oli poissa. Päivästä taitaisi sittenkin tulla ihan hyvä.
Päätin tulla kotiinkin ajoissa.
Janne Laukkanen
päätoimittaja
janne.laukkanen@lakimiesliitto.fi
@LaukkanenJanne

P.S. Mihin liitto haluaa panostaa lähivuosina? Lue tuore strategia:
www.lakimiesliitto.fi/strategia
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KIRJAT
Suomen suurin juridiikan sisällön tuottaja.

Kuva: Vesa Tyni

Oman liiton nimi –
tärkeä vaikuttamisen
paikka

Förbundets namn –
en viktig möjlighet
att påverka

M

V

inkä kaiun korvissasi herättää oman Lakimiesliitosi
ilket genljud väcker Juristförbundets finska namn Laki
nimi? Soiko vahvana sana ”laki”, ”mies” vai ”liitto”?
miesliitto, rakt översatt ”Lagmansförbundet”? Ringer ordet
Minun korvissani soi voimakkaimmin sana ”liitto”.
”lag” (laki), ”man” (mies) eller ”förbund” (liitto) starkt? I
Tämä on meidän liittomme, olipa sen nimi mikä hyvänsä.
mina öron ringer ordet ”förbund” starkast. Detta är vårt förbund,
Rakas sana ”laki” kuulostaa korvissa aina yhtä hyvältä ja paina
oavsett vad det heter.
valta. Mutta viime vuosina sana ”mies” on alkanut enenevässä
Det älskade ordet ”lag” låter alltid lika bra och tungt i öronen. De
määrin vaatia huomiota osakseen.
senaste åren har däremot ordet ”man” börjat kräva allt mer upp
Aikaisempina vuosina en kiinnittänyt siihen juurikaan huomiota
märksamhet.
ja nuorempana en edes ajatellut koko asiaa. Nyt, kun keskustelua
Tidigare år ägnade jag det knappt någon uppmärksamhet och
sukupuolineutraaleista ammattinimikkeistä on käyty vuosia ja se
när jag var yngre tänkte jag inte på det överhuvudtaget. Nu när
on johtanut lukuisiin termi ja nimivaihdoksiin, kuuluu asiaan, että
debatten om könsneutrala yrkestitlar har pågått i flera år och lett
myös Lakimiesliiton piirissä keskustelemme nimestämme.
till åtskilliga förändringar i termer och namn handlar det om att vi
Nyt voitaisiin vedota tunteisiin: emmekö voisi antaa sanalle liitto
också diskuterar vårt finska namn inom Juristförbundet.
– merkityksessä ”oma liittomme” – painavimman
Nu skulle man kunna vädja till känslor: skulle vi inte
sijan.
kunna ge ordet förbund – i bemärkelsen vårt eget för
Pelkkään yhteenkuuluvuuden tunteeseen tai
bund – mest tyngd?
taa kuitenkin olla turha vedota silloin, jos juuri
Däremot verkar det inte vara någon mening med att
nimi on se asia, joka yhteenkuulumisen tunnetta
enbart vädja till känslan av tillhörighet om själva nam
häiritsee.
net är det som stör känslan av tillhörighet.
Liiton nimiasialla on sekä yksilötason että
Frågan om förbundets namn har både ett indivi
yhteiskunnallinen näkökulma. Yksittäiselle jäse
duellt perspektiv och ett samhällsperspektiv. För en
nelle liiton nimi saattaa olla aivan keskeinen iden
enskild medlem kan förbundets finska namn vara en
titeettitekijä: koenko olevani juristi vai lakimies –
central identitetsfaktor: känner jag mig som en jurist
vai onko nimike ihan sama?
eller ”lakimies” – eller spelar titeln ingen roll?
Osa meistä käyttää rinnan molempia nimik
Några av oss använder båda titlar sida vid sida, så
keitä, niin minäkin. Omassa korvassani sana
även jag. I mina öron låter ordet ”lakimies” något mer
lakimies kuulostaa jossakin määrin enemmän
som en yrkestitel än ordet jurist, vars klang refererar
TUULA LINNA
ammattinimikkeeltä kuin sana juristi, jossa on
mer till en utbildningsbakgrund.
Lakimiesliiton puheenjohtaja
Juristförbundets ordförande
enemmän koulutuspohjaan viittaava sointi.
När vi diskuterar namnfrågan är det värt att komma
tuula.linna@helsinki.fi
Kun nimiasiasta keskustelemme, kannattaa
ihåg att det krävs en stadgeändring för att ändra för
muistaa se tärkeä asia, että liiton nimen muut
bundets namn. Enligt 11 § 13 punkten i förbundets stad
taminen on sääntömuutosasia. Liiton sääntöjen 11 §:n 13 kohdan
gar är det delegationen som är behörig att ändra förbundets stad
mukaan toimivalta liiton sääntöjen muuttamisesta kuuluu val
gar. Enligt föreningslagen kräver en stadgeändring minst 3/4 av de
tuuskunnalle. Sääntömuutos edellyttää yhdistyslain mukaan vähin
avgivna rösterna. Det innebär med andra ord att namnet ändras
tään ¾:n kannatusta annetuista äänistä. Toisin sanoen, kun 33 val
när 33 av delegationens 44 medlemmar anser att det ska ändras.
tuuskunnan 44 jäsenestä on sitä mieltä, että nimi vaihdetaan, nimi
Det är organisatorisk demokrati. Organisatorisk demokrati påver
vaihdetaan.
kar man i sin tur genom val. Detta år är delegationens valår. Namn
Tämä on järjestödemokratiaa. Järjestödemokratiaan vaikutetaan
frågan ger oss ett bra tillfälle att se hur öppna och gemensamma
puolestaan vaalien kautta. Tämä vuosi onkin valtuuskunnan vaa
diskussioner vi kan ha.
livuosi. Nimiasia on hyvä koetinkivi sen suhteen, kuinka avointa ja
I denna tid känns det särskilt relevant och nödvändigt att arbeta
yhteisöllistä keskustelua kykenemme käymään.
för en bättre rättsstat och ett bättre arbetsliv. Vi gör allt detta för
Työskentely paremman oikeusvaltion ja työelämän puolesta tun
vårt gemensammas bästa – och namn.
tuu tässä ajassa aivan erityisen merkitykselliseltä ja tarpeelliselta.
Tämän kaiken teemme yhteisen hyvän nimissä – ja nimessä.
Läs en längre version av inlägget på Juristförbundets blogg:
www.lakimiesliitto.fi/blogi
Lue kirjoituksen pidempi versio Lakimiesliiton blogista:
www.lakimiesliitto.fi/blogi
LAKIMIESUUTISET 1/2021
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LYHYESTI

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

Liiton valtuuskunnan vaali lähestyy

L

44
JÄSENTÄ

Lakimiesliiton
valtuuskunnassa
on 44 jäsentä.

8

akimiesliiton valtuuskun
nan vaali järjestetään jälleen
ensi syksynä. Valittavan val
tuuskunnan toimikausi on
kolmivuotinen, 2021–2024.
Valtuuskuntaan kuuluu 44 jäsentä,
joista 40 valitaan vaalilla. Vaalilla valit
tavat ovat oikeustieteellisen tutkinnon
suorittaneita liiton jäseniä. Lisäksi
valtuuskunnassa on neljä opiskelija
järjestöedustajaa järjestöjen kesken
kiertävällä vuorolla.
– Valtuuskunnan vaali ovat jäsenil
lemme tärkeä vaikuttamisen paikka.
Valtuuskunta käyttää liiton ylintä pää
tösvaltaa. Olen halunnut puheenjoh
tajana rohkaista valtuuskunta aktii
viseen keskusteluun ja toisemme
ajattelun hyvähenkiseen haasta
miseenkin, valtuuskunnan ja liiton
puheenjohtaja Tuula Linna toteaa.
– Valtuuskunta ei kokoonnu
kaksi kertaa vuodessa vain kumi
leimasimena vahvistamaan asioita,
vaan aidosti linjaamaan liiton toimin
taa. Kannustan jäseniä pyrkimään
tärkeään tehtävään, ja jäsenyhdistyk
siä monipuolisten ehdokaslistojen

LAKIMIESUUTISET 1/2021

kokoamiseen. Nyt on aika vaikuttaa.
Liiton hallitus vahvistaa vaalin
tarkan ajankohdan ja vaalitavan vii
meistään huhtikuun kokouksessaan.
Vaali järjestettiin kolme vuotta sit
ten ensimmäisen kerran sähköisesti
aiemman postivaalin sijaan. Äänes
tämään pääsi tuolloin liiton verkkosi
vujen kautta vajaan kuukauden ajan.
Sähköisestä vaalista saatiin erittäin
hyviä kokemuksia. Sähköisen äänestä
minen lisäksi jäsenille tarjottiin myös
mahdollisuus liiton toimistolla tapah
tuneeseen äänestämiseen. Tätä mah
dollisuutta hyödynsi muutama jäsen.
Äänioikeutettuja ovat ne Laki
miesliiton jäsenet, jotka ovat maksa
neet jäsenmaksunsa liiton säännöissä
määritellyllä tavalla.
Valtuuskuntaan valitaan jäseniä
kahdesta kiintiöstä. Kiintiön II neljä
paikkaa ovat opiskelijayhdistyspaik
koja. Näiden osalta ei järjestetä vaa
lia, vaan opiskelijayhdistykset sopivat
paikkajaosta keskenään.
Kiintiöstä I sen sijaan valitaan nel
jäkymmentä valtuuskunnan jäsentä
vaalilla. Ehdokkaita voivat asettaa

jäsenyhdistykset ja yhdistysten jäsen
ten perustamat valitsijayhdistykset.
Vaalikelpoisia ehdokkaita ovat kaikki
äänioikeutetut liiton jäsenet.
Jäsenyhdistykset ja valitsijayhdis
tykset voivat liittyä myös vaaliliitoiksi.
Vaaliliitot, jäsenyhdistykset ja valitsija
yhdistykset voivat puolestaan yhtyä
vaalirenkaiksi.
– Vaalin järjestelyihin liittyvä vaa
liopas julkaistaan Lakimiesuutisen
välissä ja verkkosivuillamme vaali
lautakunnan hyväksyttyä vaalima
teriaalin, kertoo vaalijärjestelyistä
Lakimiesliiton toimistolla vastaava
Tommi Rainerma.
– Informoimme jäsenyhdistyksiä
ja koko jäsenkuntaa hyvissä ajoin
aikatauluun ja ehdokasasetteluun liit
tyvistä kysymyksistä. Jäsenille toki
viestimme tehokkaasti äänestysaika
taulusta. Ehdokkaille haluamme puo
lestaan tarjota mahdollisuuden kanto
jensa näkyvään esiintuontiin.

Valtuuskunta ei
ole kumileimasin.

www.lakimiesliitto.fi
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Liitto palvelee

Lakimiesliiton
palkkatutkimus
julkaistaan huhtikuussa
Lakimiesliitto toteuttaa vuosittain laajan
palkkatutkimuksen. Siinä selvitetään jäsenten
palkkatasoa ja muita työsuhteen ehtoja. Tutkimus
tuloksia käsittelevä liite julkaistaan Lakimiesuu
tisten numerossa 2/2021. Lehti ilmestyy huhtikuun
puolivälissä. Palkkatutkimuksen tulokset julkaistaan
myös Lakimiesliiton jäsensivuilla.
Palkkatutkimuksen kautta saatavaa tietoa hyödyn
netään myös Lakimiesliiton hallituksen vuosittain
vahvistamissa vähimmäispalkkasuosituksissa.
Vahvistettu palkkasuositus löytyy liiton verkko
sivustolta.

EUROOPAN
MAATA

23 Euroopan
maata – Suomi
mukaan lukien –
on mukana EU:n
1+Million Genomes
-hankkeessa.
Hankkeen tavoitteena on edistää
allekirjoittajamaiden yhteistyötä
genomitutkimuksessa sekä luoda
mahdollisuus
tietoturvalliseen ja
yksityisyyden suojan varmistavaan
rajat ylittävään
genomitiedon
käyttöön kansalaisten hyödyksi.
Suomessa genomitiedon käytöstä on
tarkoitus säätää
genomilailla, joka
on parhaillaan
valmistelussa.

KOKOUSKUTSU
Lakimiesten työttömyyskassan
varsinainen kokous pidetään keski
viikkona 28.4.2021 klo 16.30 Ylähuone
kokoustilassa, osoitteessa Uudenmaan
katu 4-6 B, 3. krs. Helsinki.
Kokouksessa käsitellään työttömyys
kassan sääntöjen 11§:ssä ja työttömyys
kassalain 8§:ssä mainitut asiat.
Tervetuloa!
Lakimiesten työttömyyskassan hallitus

Sanottua

Maailmanlaajuisesti on nähtävissä, että alkuperäiskansat joutuvat yhä suuremmassa määrin häirinnän ja suvaitsemattomuuden kohteeksi erityisesti puolustaessaan ja harjoittaessaan oikeuksiaan maahan ja luonnonvaroihin.
Saamelaisia syrjitään heidän käyttäessään alkuperäiskansalle kuuluvia oikeuksiaan ja ilmaistessaan saamelaista
identiteettiään. Olemme huolissamme siitä, kuinka saamelaisviha näyttää normalisoituvan yhteiskunnassa.
Norjan, Ruotsin ja Suomen saamelaisasioista vastaavat ministerit ja saamelaiskäräjien puheenjohtajat yhteisessä julkilausumassaan 5.2.2021

Suomi.fi myös viittomakielellä
Suomi.fin tietosisältöjä on saa
tavilla myös viittomakielellä.
Viittomakielisiä videoita on
sekä kansalaisille että yrityk
sille ja yhteisöille. Videoita löytyy
muun muassa lainsäädännöstä ja
oikeusturvasta - esimerkiksi apua
valituksen tekemiseen hallintooi
keudelle -, talouden hoitamisesta,
terveydestä ja sairaanhoidosta
sekä työelämästä.

Suomi.fin kehittämisestä vas
taa Digi ja väestötietovirasto, ja
viittomakielisiä sisältöjä kehite
tään yhteistyössä Kuurojen Liiton
kanssa.
Suomi.fi on verkkopalvelu, josta
löytyvät julkiset palvelut ja tietoa eri
tilanteisiin. Suomi.fi tarjoaa julkisen
hallinnon asiakkaille pääsyn omiin
tietoihin sekä sähköisiin viesteihin
ja valtuuksiin yhdestä paikasta.

LAKIMIESUUTISET 1/2021

9

LYHYESTI

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

Numerokulmalla
Faktaa numeroiksi tiivistettynä

90

22

40

EHDOKASTA

JÄSENYHDISTYSTÄ

JÄSENTÄ

Ehdokkaiden määrä valtuuskunnan
vaalissa 2018. Vaalit tulevat taas
syksyllä 2021!

Viimeksi ehdokkaita
asettaneiden jäsenyhdistysten
määrä.

Vaalissa valittavien
valtuuskunnan jäsenten
määrä.

Liitto palvelee

Päivitettyjä liiton
työelämäoppaita

Myönteistä jäsenpalautetta
työttömyyskassalle

L

akimiesten työttömyyskassa sai
hyvän kokonaisarvosanan viime
joulukuussa toteutetussa jäsentyytyväisyyskyselyssä.
Vastaajien antama kokonaisarvosana
oli 4,75 asteikolla 1–6. Kysely lähetettiin
niille kassan jäsenille, jotka ovat hakeneet etuutta tai työttömyyskassan jäsenyyttä viime vuonna tammi-marraskuun aikana. Kysely keräsi yhteensä 236
vastausta.
Parhaimmat arvosanat saivat henkilöstön asiakaspalveluhenkisyys sekä
aktiivisuus asian hoitamisessa. Vas-
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taajat olivat erityisen tyytyväisiä myös
etuushakemusten käsittelyn asiantuntevuuteen ja nopeuteen sekä henkilöstön
ammattitaitoon. Myös jäsenyyden hakuprosessia pidettiin erittäin sujuvana.
Kriittisimmin vastanneet suhtautuivat kassan puhelinpäivystyksen aukioloaikojen riittävyyteen sekä verkkosivujen
ajantasaisuuteen.
Kokonaisarvosana nousi edellisestä
vuonna 2014 tehdystä kyselystä. Tuolloin arvosana oli 4,38. Kysely toteutettiin
yhteistyössä tutkimusyritys Onway Oy:n
kanssa.

Lakimiesliitto on tuottanut
useita työelämään liittyviä oppaita
joko itsenäisesti tai yhteistyössä
YTN:n kanssa.
Uusimpia oppaita sivuilla on
Työaikalaki-opas ja Etätyön pelisäännöt ylemmälle toimihenkilölle.
Useita oppaita on myös viime vuoden aikana päivitetty. Sivuilta löytyy
muun muassa Työsuhde-opas ja
Johtajasopimus-opas. Jäsenportaalissa on myös päivitetty yrityksen
perustamisopas.
www.lakimiesliitto.fi
> Palvelut ja edut > Jäsenedut
> Oppaat ja sopimusmallit
ja jasenportaali.lakimiesliitto.fi

www.lakimiesliitto.fi

Kuva: Mikko Kauppinen

Jäsenetu

Asianajajat Markku Fredman ja Johanna Rantanen sekä toimittaja
Paavo Teittinen Paluu käräjäkiville -keskustelussa.

Tapetilla asianajoalan
vetovoima ja kehitystarpeet

T

ammikuun puolivälissä toteutetussa Asianajovuoden
avauksessa keskusteltiin alan vetovoimasta ja esimerkiksi siitä, olisiko asianajotoimistojen nykyisen omistamispohjan laajentaminen mahdollista. Asianajajaliitto
järjesti tapahtuman virtuaalisesti. Perinteistä Asianajajapäivää
ei koronatilanteesta vuoksi tänä vuonna järjestetty.
Tapahtumassa alan tulevaisuudesta keskustelivat pitkänlinjan rikosasianajaja Markku Fredman ja asianajotoimisto
Dottirin toimitusjohtaja, asianajaja Johanna Rantanen. Kommenttipuheenvuorot esittivät oikeuskansleri Tuomas Pöysti
ja valtakunnansyyttäjä Raija Toiviainen.
Alan vetovoiman ja työkuorman osalta molemmat keskustelijat totesivat tärkeäksi, ettei työ saa viedä tekijöidensä jatkuvaa huomiota. Fredman totesi, että esimerkiksi isot oikeudenkäynnit vaativat väistämättä työajat ylittävää venymistä, mutta
vastapainoksi on oltava myös kevyempiä työjaksoja. Johanna
Rantanen korosti, että liikejuridiikkatoimiston ilta- ja yötyöt
ovat hyvin pitkälti vältettävissä työn hyvällä organisoinnilla.
Keskustelussa otettiin esille myös alan kehittämistarpeet
digitalisaation myötä. Muutos vaatii uudenlaisia osaamista
ja investointeja. Muun muassa tämä on johtanut pohdintaan
myös siitä, tulisiko asianajotoimistojen omistamista avata
muillekin kuin asianajajille. Fredman kannatti alan perusarvoihin ja riippumattomuuteen viitaten nykyistä mallia, jossa
asianajotoimiston voivat omistaa vain asianajajat. Rantanen
pohti sitä, voidaanko toimistojen ja alan kehittämiseen sitouttaa riittävästi myös tärkeää juristikunnan ulkopuolisia osaamista harkitsematta myös asianajotoimistojen omistamis
pohjan laajentamista.
Katso keskustelu: www.asianajajaliitto.fi

Esittelemme
Lakimiesliiton jäsenetuja
etu kerrallaan.
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
oli voimassa vuoden 2020 loppuun asti.

Miten saan sen käyttööni? Mistä saan lisätietoja?
Katso tarkemmat latausohjeet osoitteesta
lakimiesliitto.fi/mobiilijasenkortti

Tutustu Lakimiesliiton kaikkiin jäsenetuihin
osoitteessa lakimiesliitto.fi/jasenedut
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Apua ja oppaita
työssä jaksamiseen

Hän

Juristiprofession innokas kehittäjä

Teksti: Janne Laukkanen Kuva: Roope Permato

L

akimiesliiton valtuuskunta
valitsi syyskokouksessaan liiton
uudeksi varapuheenjohtajaksi
Maija Salmi Lipiäisen. Tehtävä
aukesi kesken valtuuskunnan ensi syk
synä päättyvän toimikauden, koska vara
puheenjohtajuutta aiemmin hoitanut
oikeusneuvos Mika Ilveskero luopui
toimesta aloittaessaan luottamusteh
tävän Tuo mioistuinviraston johtokun
nassa.
Salmi Lipiäinen on toiminut aiem
min muun muassa Lakimiesliiton halli
tuksen jäsenenä, opiskelijavaliokunnan
puheenjohtajana sekä jäsenenä oikeus
poliittisessa valiokunnassa.
– Taustajärjestöni on Nuoret Juristit
ry, jonka hallituksessa olen ollut useam
man vuoden. Tällä hetkellä toimin NuJun
varapuheenjohtajana.
Päivätyönään Salmi Lipiäinen toimii
ylitarkastajana Poliisihallituksen esikun
nassa laillisuusvalvontatehtävissä. Sivu
toimenaan hän on esittelijänä Yhden
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vertaisuus ja tasaarvolautakunnassa.
Tuoreen varapuheenjohtajan mukaan
häntä motivoi luottamustehtäviin kiin
nostus juristiprofession kehittämistä
kohtaan. Ylipäätään juridiikassa häntä
innostaa sen parissa työskentelevien
ehtymättömät mahdollisuudet vaikuttaa
yhteiskunnan eri sektoreilla.
– On loistavaa, että Lakimiesliiton
toiminnan yhtenä kärkiteemana on ollut
jo muutaman vuoden nuoret ammatti
laiset eli vastavalmistuneet ja uransa
alkupuolella olevat juristit. Tähän tee
maan panostetaan myös juuri uudistu
neen strategian tärkeänä osaalueena,
hän toteaa.
– On myös tärkeää, että nuoria juris
teja toimii liiton luottamustehtävissä,
hän korostaa.

Nuorten
tavoittaminen on
tärkeä kärkiteema.

Työturvallisuuskeskuksen ja
Työsuojelurahaston verkkosivuilla on
tarjolla kaikille avoimia digijulkaisuja,
ladattavia oppaita sekä videoita työelä
män kehittämisestä, työhyvinvoinnista
ja työsuojelusta.
Työturvallisuuskeskus julkaisee
oppaita ja ohjeita joko ladattavassa tai
verkossa selattavassa muodossa. Tar
jolla ovat digijulkaisut muun maussa
etäjohtamisesta ja virtuaalisesta vuoro
vaikutuksesta, sosiaalisen median työ
käytöstä sekä työ n kuormittavuuden
hallinnasta.
Työturvallisuuskeskus (TSR) rahoit
taa työelämän tutkimuksia ja kehittä
mishankkeita. TSR:n sivuilla on videoita
valmistuneista hankkeista ja tutki
mustuloksista. Videoita löytyy muun
muassa tunteiden johtamiesesta työ
paikalla, luonnon merkityksestä työhy
vinvoinnille sekä vihapuheen ja epä
asiallisen käytöksen kohtaamisesta
työpaikalla.
Lue lisää: www.ttk.fi
> Oppaat ja ohjeet > Digijulkaisut
ja www.tsr.fi/tietoa-meista/uutiset/
> videot

www.lakimiesliitto.fi

400
tuhatta
EUROA

Naisiin kohdis
tuvan väkivallan
torjuntaohjelma
2020–2023
julkaistiin
lokakuussa 2020.
Ensimmäisellä
hakukierroksella
jaettiin valtion
avustuksia neljään
eri tarkoitukseen
yhteensä 400 000
euroa. Rahoitusta
myönnettiin MIELI
Suomen Mielenter
veys ry:lle, Nais
järjestöjen Kes
kusliitolle, Irakin
naisten yhdistys
ry:lle ja Tampereen
yliopistolle. Toinen
rahoitushaku on
käynnissä 5.3.2021
saakka.

Kenestä tuli Oikeusguru 2020?
Lue Lakimiesuutisten verkkolehdestä, kenestä tuli järjestyksessään toinen Oikeusguru.
Lakimiesliiton sekä Historian ja yhteiskuntaopin opettajien
liiton HYOL ry:n Oikeusguru-kilpailu järjestettiin toistamiseen
helmikuun puolivälissä. Kilpailuissa mitataan lukiolaisten
oikeudellista ajattelua ja lakitiedon osaamista.
Korona vaikutti myös Oikeusguru 2020 -kilpailun järjestelyihin. Joulukuussa järjestettäväksi aiottu finaali jouduttiin
siirtämään helmikuun puoliväliin ja toteuttamaan lopulta
kokonaan etänä.
Kilpailun ensimmäiseen vaiheeseen osallistui viime syksyn aikana noin 300 lukiolaista ympäri maata. Heistä kahdeksan parasta valikoitu finaaliin, joka koostui kirjallisesta ja suullisesta osuudesta. Finalistit kisasivat valvotusti kukin omasta
lukiostaan käsin.
Palkintona kahdelle parhaalle oli opiskelupaikat oikeustieteellisessä. Opiskelupaikat tarjoavat Lapin ja Itä-Suomen yliopistot.
Lue voittajan haastattelu: www.lakimiesuutiset.fi

Oikeusgurufinaali järjestettiin
etäyhteyksin.

KIRJANURKKA

TARJOLLA
LAIN OPILLISTA
KIRJALLISUUTTA
Varatuomari Henri Alangon
jäämistössä on vanjhoja lainopillisia
kirjoja 1800-luvulta ja 1900-luvun alusta.
Aineisto luovutetaan kiinnostuneille.
Yhteystiedot: VT Heikki Alanko,
hkaalanko@gmail.com ja
puh. 040 717 8770

Oletko jäämässä tai
jo eläkkeelle jäänyt juristi?
Sinua saatetaan tarvita, olet edelleen arvokas
Superseniorit Oy on uusi resurssipankki, jonka jäse
nistö muodostuu kokeneista, luotettavista 65 vuotta
täyttäneistä oman alansa asiantuntijoista, joilla on vielä
virtaa hyödyntää osaamistaan omaksi ja yhteiskunnan
hyödyksi, lisäansioita unohtamatta.
Jos uskot yhä saavasi tyydytystä työstä tekemällä itse
sopimaksi katsomassasi määrin asianajo tai lakipalve
luihin kuuluvia toimeksiantoja, tutustu meihin: nettisivut
www.superseniorit.com tai p. 041 313 2643. Kerromme
lisää häpeämättä ikärasistisesta yhtiöstämme.
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PINNALLA

Mistä koostuu
tuomarin
palkka?
Tuomareiden palkkauksen ei koeta vastaavan työn
vaativuutta, ja palkkauksen kehitys on jäänyt jälkeen
muista juristitehtävistä. Palkkausjärjestelmän
uudistamista pohtinut työryhmä julkaisi mietintönsä
loppusyksystä 2020. Palkkamallista ei kuitenkaan
syntynyt yksimielisyyttä.
Teksti JUSSI-PEKKA AUKIA | Kuvitus ANNA-KAISA JORMANAINEN

O

ikeusministeriö asetti keväällä
2018 työryhmän selvittämään
tuomioistuinten tuomareiden
ja lakimiesten palkkausjärjes
telmän kehittämistä ja uudista
mista. Työryhmän puheenjohtajana toimi halli
tusneuvos Lauri Liusvaara oikeusministeriöstä
ja sen jäseninä muun muassa päätoiminen pää
luottamusmies Sari Aho Julkisalan koulutettu
jen neuvottelujärjestö JUKO ry:stä sekä vara
puheenjohtaja Minna Hällström Tuomarilii
tosta. Työryhmä jätti mietintönsä marraskuun
alussa 2020.
Työryhmä tutki tuomarien nykyiseen virka
ehtosopimukseen (VES) perustuvan palkkausjär
jestelmän perusteita ja kipupisteitä sekä vertaili
lakipalkkauksen ja nykyisen järjestelmän sovel
tuvuutta. Työryhmä myös pohti, miten tuoma
reille kompensoitaisiin se työ, joka ei liity var
sinaiseen lainkäyttöön, ja millaisia palkitsevia
elementtejä voisi soveltaa tuomareiden palk
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kaukseen heidän riippumatonta asemaansa
vaarantamatta.
Yhteistä palkkamallia ei työryhmässä löy
tynyt. Lakimiesliiton toiminnanjohtaja Jore
Tilanderin mielestä on kuitenkin hyvä, että täl
lainen komitea ja paperi saatiin aikaiseksi. Se on
ensimmäinen askel oikeaan suuntaan.
– Paperiin kirjattujen keskeisten argument
tien ohella se iso asia, jota ei lausuttu, on tuoma
rien palkkojen jälkeenjääneisyys. Palkkakehitys
on ollut hitaampaa kuin esimerkiksi syyttäjillä,
yksityisen puolen lakimiehistä nyt puhumat
takaan.
Valtion työmarkkinalaitos ja JUKO antavat
mietinnöstä lausuntonsa oikeusministeriölle.
Jatkokeskustelut käydään Tuomioistuinviras
ton kanssa, josta tuli vuoden vaihteessa myös
VESneuvotteluosapuoli.
– Tuomioistuinviraston pitää ottaa asiassa
koppi ja käynnistää tarvittavat uudistushank
keet ja neuvottelut. Alkuvuoden aikana selviää,
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miten tässä edetään. Neuvottelut käydään JUKOn man
daatilla, mutta Lakimiesliitto osallistuu niihin aktiivi
sesti, Tilander sanoo.

Tuomariliiton tavoitteena lakipalkka

Tuomariliiton Minna Hällström sanoo, että liitto on
vuosien mittaan yrittänyt tuloksetta kehittää palk
kausta ministeriön kanssa. Työryhmä saatiin perus
tettua, kun JUKO nosti samapalkkakanteen työtuo
mioistuimessa.
Työryhmässä Tuomariliitto jätti mietintöön eriä
vän mielipiteen. Sen mielestä palkkauksesta tulee
säätää erillisellä lailla VESjärjestelmän sijasta. Liitto
katsoo lisäksi, että samassa oikeusasteessa samaa tai
samanarvoista työtä tekevät tuomarit tulisi sijoittaa
samaan palkkaluokkaan, ja että vuosien myötä lisään
tyvä ammattitaito tulisi korvata kehittämällä kokemus
lisäjärjestelmää ja muita lisiä.
– Lakipalkka on jo käytössä korkeimpien oikeuk
sien tuomareilla. Tuomioistuinviraston johtokunta
puolsi lausunnossaan 19.10.2019 lakipalkkaa ja totesi,
että erillisen lain säätäminen toteuttaisi parhaiten
uudelle palkkausjärjestelmälle asetettavat vaatimuk
16
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set. Myös tuomioistuinlaitoksen kehittämiskomitea
kannatti vuonna 2003 palkkauksen perusteiden mää
rittämistä lailla.
Tavoitteena on lakipalkan kautta edistää oikeusval
tioperiaatetta ja turvata tuomioistuinten riippumatto
muutta. Myös kansainväliset suositukset lähtevät siitä,
että tuomarien palkkauksesta pitäisi säätää erillisellä
lailla.
– Palkoista sopiminen VESjärjestelmässä on ristirii
dassa riippumattomuusvaatimuksen kanssa, Hällström
sanoo.
Tuomariliitto ei jaa epäilyä, että lakipalkka vaaran
taisi tuomareiden riippumattomuutta.
– Tämä tarkoittaisi, että korkeimpien oikeuksien
tuomarit eivät olisi nyt riippumattomia. Emme näe
perusteita sille, miksi muun tuomarikunnan palk
kauksesta säädettäisiin eri tavalla kuin korkeimmissa
oikeuksissa.
Riippumattomuuden vaatimus poissulkee joka
tapauksessa tulospalkkiot ja VESjärjestelmälle tyy
pillisten henkilökohtaisen työsuorituksen arviointiin
perustuvien palkanosien käytön.
Hällström ei näe ongelmana myöskään tuomarei

Työkokemuksen perusteella
kertyvät ikälisät ovat ainoa
tuomareiden palkkaa
korottava elementti.
den työtaisteluoikeudesta luopumista, eikä perustuslakivaliokuntakaan ole nähnyt estettä työtaisteluoikeudesta luopumiselle.
– Työtaistelutoimenpiteiden ei ole katsottu sopivan
yhteen korkeimpien oikeuksien valtiosääntöoikeudellisen aseman, riippumattomuuden ja häiriöttömän toiminnan vaatimuksen kanssa. Tämä pätee mielestäni
kaikkiin tuomareihin.

Miten kokemus kompensoidaan?

Tuomareiden nykyisessä palkkausjärjestelmässä ei ole
mekanismia, joka turvaisi palkankorotukset työn vaativuuden kasvaessa.
– Työnantaja ei ole myöskään tehnyt mitään korjatakseen tätä epäkohtaa, Hällström huomauttaa.
– Samaan aikaan työnantajalla on ollut rahaa muiden virkamiesten palkkojen korotuksiin työn vaativuuden kasvaessa. Tulevassa palkkausjärjestelmässä tulee
joka tapauksessa olla tällainen mekanismi.
Tällä hetkellä työkokemuksen perusteella kertyvät
ikälisät ovat ainoa tuomareiden palkkaa korottava elementti.
Tuomareilla on käräjäoikeuksissa ja hallinto-oikeuksissa kaksi ja hovioikeuksissa kaksi palkkaluokkaa.
Ne menevät lomittain, ja niiden puitteissa on periaatteessa mahdollista edetä palkkauksessa, myös oikeusasteesta toiseen ja takaisin siirtymällä.
– Hakijoiden ansioituneisuus arvioidaan virkaa haettaessa. On kuitenkin täysin työnantajan päätettävissä,
perustetaanko ylemmän vai alemman palkkaluokan
virka. Lisäksi palkkatasoa heikentää määräaikaisten virkojen perustaminen vain alempiin palkkaluokkiin. Palkkojen jälkeenjääneisyys ei ole omiaan houkuttelemaan
päteviä hakijoita tuomarinuralle tai pysymään sillä.

Vaativuusluokittelu vaikeaa

Käsiteltävät asiat on jaettava tuomioistuimissa lähtökohtaisesti sattumanvaraisesti. Jakamisessa voidaan
ottaa huomioon asian vaatima erityisasiantuntemus.
Hällström suhtautuu kuitenkin kriittisesti mahdollisuuteen jakaa kaikki asiat tuomareille niiden vaativuu-

27,7

IKÄLISÄ

26 palvelusvuoden
kohdalla tuomarilla on
ikälisiä yhteensä 27,7
prosenttia alkupalkasta.

den perusteella ja pitää ongelmallisena tällaisen luokittelun käyttämistä palkkauksen perusteena.
– Käytännössä on vaikea tietää etukäteen asian vaativuutta. Eri tuomioistuinten asiaryhmien arvottaminen keskenään on myös vaikeaa. Kollegiaalisissa tuomioistuimissa asioiden jakaminen niiden vaativuuden
perusteella on vielä ongelmallisempaa, koska kokoonpanossa on usein alemmassa ja ylemmässä palkkaluokassa olevia tuomareita.
Syyttäjien palkkausjärjestelmässä on pystytty varmistamaan palkan kehittyminen työn vaativuuden kasvaessa.
– Ylemmissä palkkaluokissa olevalla syyttäjällä,
kuten erikoissyyttäjällä, on parempi palkka kuin samaa
juttua käsittelevällä käräjätuomarilla, jolla on vastuu
koko oikeusprosessista.
Moniportaiseen vaativuusluokitukseen perustuva
palkkausjärjestelmä lisäisi merkittävästi tuomarivalintalautakunnan ja tuomioistuinten työtä sekä määräaikaisten virkojen määrää entisestään.

Tuomareiden
lähtöpalkat
palkkaluokittain
T11: 4 731,58 e/kk
T12: 4 931,87 e /kk
T13: 5 096,94 e/kk
T14: 5 370,12 e/kk

LAKIMIESUUTISET 1/2021

17

P I N N A L L A // Tu o m a r e i d e n p a l k k a

Lakipalkka ei ole hana,
joka avataan ja josta valuu
riittävästi resursseja.
Lakipalkan harhat

Tuomarit palkkakuopassa?
JUKON pääluottamusmies Sari Aho kertoo, että tuomarien virat sijoittuvat käräjäoikeuksissa, erityistuomioistuimissa ja hallinto-oikeudessa palkkaluokkiin T11
ja T13. Hovioikeudessa palkkaluokat ovat T12 ja T14
(ks. tarkemmin s. 17). Kelpoisuusehdot ovat kaikissa
palkkaluokissa samat.
Kaikilla on lisäksi samalla lailla karttuvat ikälisät,
joiden kuusi porrasta alkavat kahden palvelusvuoden
jälkeen saatavasta viiden prosentin korotuksesta. Alimmillaan käräjäoikeuden tuomarin palkka on noin 4 730
euroa kuussa. 26 palvelusvuoden kohdalla ikälisiä on
yhteensä 27,7 prosenttia alkupalkasta. Käräjäoikeuden
alemman palkkaluokan tuomari voi siten enimmillään
ansaita muutaman kympin yli 6 000 euroa kuukaudessa. Käräjäoikeuden ylemmän palkkaluokan tuomarilla kuukausiansiot ovat samalla kokemuksella noin
6 500 euroa.
Hovioikeudessa tuomarin palkkahaitari ilman
esimiestehtäviä on noin 4 900–6 900 euroa kuussa
palkkaluokasta ja ikälisistä riippuen.
Tehtävän vaativuuden ja henkilökohtaisen suoriutumisen mukaan määräytyvää henkilökohtaista palkanosaa ei ole, esimiehille maksettavaa johtamislisää
lukuun ottamatta.
– Kokematon aloittaa käytännössä aina alemmasta
palkkaluokasta, ja ylemmät palkkaluokat täytetään
alemman palkkaluokan tuomareilla. Muualta tullaan
tuomioistuimiin hyvin harvoin, kuvaa Aho.
– Virkaa ei juuri kukaan saa suoraan, vaan yleensä
aloitetaan viransijaisuudesta ja määräaikaisista
viroista. Suurissa kasvukeskuksissa ylemmän palkkaluokan viran saa harvoin alle kymmenessä vuodessa.
Ylemmän palkkaluokan virkaan pitää hakea, ja
niitä aukeaa yleensä vain edeltäjän eläköitymisen tai
muualle lähdön takia.
– Tuomari ei siten voi saada palkankorotusta, ellei
sopivaa virkaa ole auki. Jos niin ei käy, eikä henkilö
halua tai voi vaihtaa paikkakuntaa, peruspalkka voi
teoriassa pysyä samana koko uran ajan.
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Työryhmän puheenjohtaja Lauri Liusvaara uskoo, että
VES-järjestelmää voidaan kehittää vastaavalla tavalla
kuin lakipalkkaa. Hän myös pitää vääränä kuvitelmaa,
että lakipalkka poistaisi kertaheitolla kaikki tuomarien
palkkaukseen liittyvät ongelmat.
Ratkaistavaksi jää joka tapauksessa muun muassa
työn määrään, vaativuuteen ja hallinto- ja esimiestehtäviin liittyviä kysymyksiä.
– VES-järjestelmässä ollaan osapuolten yhteisen
tahdon varassa. Sen sisällä on mahdollisuus kehittää ja
innovoida uutta ja muuttaa tai olla muuttamatta sopimuksia. Lakipalkka on viime kädessä valtioneuvoston
käsissä ja poliittista päätöksentekoa reunaehtoineen,
ja siten se on ongelmallinen riippumattomuuden kannalta, Liusvaara kuvaa.
– Lakipalkka vie työtaisteluoikeuden, eikä työntekijä
voi hakea VES-puolen tavoin muutosta virka- ja palvelussuhteen ehdoista tehtyihin ratkaisuihin. Nämä ovat
isoja periaatteellisia ja perusoikeudellisia kysymyksiä,
jotka eivät ole yksiselitteisiä EU:nkaan suuntaan.

Erilliskompensaatiot keskustelussa

Yhtä mieltä työryhmässä oltiin siitä, että tuomarien,
varsinkin aloittavien tuomarien, palkkatasoa voidaan
pitää alhaisena ja palkkakehitystä hitaana.
– Muualla valtiolla tehtävän vaativuuden ja henkilökohtaisen suoriutumisen lisät ovat enimmillään
kolmannes palkasta. Palkkakehityksessä päästään sen
vuoksi nopeammin eteenpäin, kun näitä tekijöitä voidaan arvioida. Tuomareiden kohdalla se ei ole mahdollista riippumattomuuden takia, Liusvaara kommentoi.
Vaikka yhteistä, kaikille sopivaa palkkamallia ei työryhmässä löytynyt, paperissa kuitenkin avattiin erilliskompensaatioita muista kuin lainkäyttötehtävistä, erilaisia lisiä ja tapoja niiden rakentamiseksi.
– Kyllä vaihtoehtojakin on, myös työajan osalta. Ja jos
työtä on paljon, lakipalkka ja raha eivät ole ainoat keinot
ratkoa sitä ongelmaa. Eikä lakipalkka auta siinä, että
tuomareilla on erilaisia tehtäviä lainkäytön rinnalla.
Kokemuslisäjärjestelmän edelleen kehittäminen oli
yksi mietinnössä esiin nostettu mahdollisuus.
– Erillislisäjärjestelmäkään ei ole ongelmaton. Jos

tehtävien vaativuutta ei riippumattomuuden takia voi
arvioida, millä perusteella jostain tehtävästä maksetaan palkkio ja toisesta ei?
Liusvaara muistuttaa, että VES-palkkauksessa jaetaan sitä rahaa, joka on käytettävissä. Uudistukset
rahoitetaan siirtämällä resursseja VESin sisällä paikasta toiseen tai käyttämällä virastoeriä tai muuta
VESiin saatua varallisuutta.
– Voidaan toki käydä keskustelua, mikä tuomarin
oikea palkka on, ja onko se jälkeenjäänyt vai ei. Tekemiemme selvitysten perusteella meillä on käsitys, että
VES-palkattujen tuomarien palkkakehitys on ollut
aavistuksen verran parempi kuin lakipalkalla palkattujen. Lakipalkka ei ole hana, joka avataan ja josta valuu
riittävästi resursseja.

Miten prosessi jatkuu?

Neuvotteluviranomaisen rooli on nyt siirtynyt Tuomioistuinvirastolle, jolle mietintö ja siitä annetut lausunnot luovutetaan.
– Nykyinen VES on voimassa vuoden 2022 helmikuun loppuun saakka. Virkaehtosopimuksia luonnollisesti kehitetään jatkossa, ja seuraava virastoerä tulee
toukokuun alussa 2021, mutta sen prosessin läpiviemisestä vastaa jo Tuomioistuinvirasto, Liusvaara sanoo.
– Tämä mietintö oli tavallaan ministeriön testamentti, jossa purettiin auki niitä keskeisiä kysymyksiä, joiden kanssa vuodet ovat menneet. Jatkossa Tuomioistuinvirasto ratkoo, mitkä ovat seuraavat askelet
palkkauksen kehittämisessä. Toki mekin heitä siinä
työssä tuemme. •
LAKIMIESUUTISET 1/2021
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VA I K U T TA M A S SA
Kerromme Lakimiesliiton edunvalvontatyöstä,
joka helposti jää näkymättömiin.

Ruutu 1
SELVITYSTYÖ ALKAA

Lähtöruutu

Lakimiesliitto teki vuonna 2016 opiskelija
jäsenille kyselyn, jossa selvitettiin palkatto
man harjoittelun yleisyyttä ja opiskelijoiden
suhtautumista palkattomaan harjoitteluun.
Kysely lähetettiin kaikille liiton opiskelija
jäsenille. Useat kymmenet vastaajat ilmoitti
vat, että heille oli tarjottu palkatonta työtä.
Lisäksi moni kertoi tuntevansa jonkun, jolle
palkatonta työtä oli tarjottu. Selvityksessä
oli mahdollisuus nimetä työnantajia,
jotka teettävät palkatonta
työtä opiskelijoilla.

PALKATON HARJOITTELU
VÄÄRISTÄÄ TYÖMARKKINOITA

Lakimiesliitossa on oltu vuosien ajan tietoi
sia siitä, että opiskelijoiden tekemä palkaton
harjoittelu vääristää työmarkkinoita. Liitto
on pyrkinyt pitkään kitkemään palkattomat
harjoittelut. Myös Akava on antanut ohjeis
tuksen harjoittelujen vastikkeellisuudesta.

Harjoittelusta
palkkaa, kiitos!
Lakimiesliitto on tehnyt pitkään työtä parempien työehtojen puolesta.
Liiton tavoitteena on, että jokaisesta opiskelijoiden tekemästä harjoittelusta
maksettaisiin asianmukaista palkkaa. Työ on tuottanut tulosta.
Teksti PI MÄKILÄ

O

piskelijoiden palkattomat harjoittelut ja opiskelijoiden palkkaus ovat jo kauan olleet puheenaihe, johon Lakimiesliitto ottaa säännöllisesti
kantaa. Teema nousi esiin etenkin vuonna 2016,
kun Lakimiesliitto teki aiheesta opiskelijajäsenille kyselyn,
joka toi esille palkattomia harjoitteluita. Kyselyssä oli myös
mahdollisuus nimetä palkatonta työtä teettäviä työnantajia.
Aihe sai mediahuomiotakin, ja tietoisuus aiheesta lisääntyi kertaheitolla.
Lakimiesliiton tietojen mukaan palkatonta harjoittelua esiintyy nykyisin aiempaa vähemmän. Syy palkattoman harjoittelun teettämiseen on usein siinä, että opiskelijat kaipaavat kipeästi työkokemusta ja työnantajat ovat
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vastanneet kysyntään palkattomillakin harjoitteluilla.
Haastetta lisää se, ettei työsopimuslaki tunne harjoittelua. Harjoittelu rinnastetaan lähes aina työsuhteeseen.
Liitto jatkaa yhä työtä opiskelijoita eriarvoistavan palkattoman harjoittelun kitkemiseksi. Työnantajan lukuun
tehtävästä työstä tulee aina saada palkkaa. Liitto vahvistaa
palkkasuosituksensa eri vaiheen opiskelijoille vuosittain,
ja palkattoman harjoittelun haitoista viestitään opiskelijoiden suuntaan etenkin sosiaalisessa mediassa.
Juttuun on haastateltu Lakimiesliiton opiskelija
koordinaattoreita Noona Hannia ja Anni Marttalaa sekä
Lakimiesliiton varatoiminnanjohtaja Tommi Rainermaa.

Palkattomia
harjoitteluita
tarjoavien
yritysten määrä
on romahtanut.
Ruutu 2
VUOROPUHELUA YRITYSTEN KANSSA

Lakimiesliitto oli yhteydessä opiskelijoiden nimeämiin yrityksiin, joiden kerrottiin tarjoavan palkatonta harjoittelua.
Yritykset ottivat palautteen pääsääntöisesti hyvin vastaan. Lisäksi liitto avasi
verkkosivuillaan kaavakkeen, jossa palkatonta harjoittelua tarjoavan yrityksen
voi ilmoittaa nimettömästi. Lomakkeen
avulla voi edelleen ilmiantaa yrityksiä.
Liitto on yhteydessä kaikkiin yrityksiin,
jotka lomakkeen kautta ilmoitetaan. Liitto
pyrkii luomaan vuoropuhelua yritysten
kanssa ja kertoo yrityksille muun muassa
palkkasuosituksista.

Ruutu 4
VIESTINNÄLLÄ ON TÄRKEÄ ROOLI

Lakimiesliitto teettää vuosittain
palkkatutkimuksen, jonka pohjalta
liitto antaa palkkasuosituksen myös eri
vaiheen opiskelijoille. Palkkasuositukset lasketaan yksityisellä sektorilla työskentelevien
vastavalmistuneiden mediaanipalkoista.
Suosituksista viestitään opiskelijoille
esimerkiksi sosiaalisessa mediassa:
viimeksi aihe nostettiin näkyvästi esille kesällä 2020.

Maali
PALKKAA KAIKISTA
HARJOITTELUPAIKOISTA

Ruutu 3
YHTEISTYÖTÄ AINEJÄRJESTÖJEN KANSSA

Lakimiesliitto tekee yhteistyötä oikeustieteellisten ainejärjestöjen
kanssa, sillä niiden kautta opiskelijajäsenet voi saavuttaa helposti ja
luontevasti. Vuonna 2018 ainejärjestöt solmivat keskenään sopimuksen, jossa ne sitoutuvat olemaan lainkaan välittämättä palkattomien
harjoittelupaikkojen työpaikkailmoituksia.

Lakimiesliiton tavoitteena on, että kaikesta työstä maksettaisiin aina palkkasuositusten mukaista palkkaa. Työ jatkuu, mutta se on jo kantanut hedelmää:
vuonna 2016 opiskelijoiden työkyselyyn
vastanneista opiskelijoista noin 40 prosenttia olisi voinut kuvitella tekevänsä
harjoittelun palkatta, kun vuonna 2020
sama luku oli enää alle 20 prosenttia.
Myös palkattomia harjoitteluja tarjoavien
yritysten määrä on romahtanut. Parin
viime vuoden aikana Lakimiesliiton verkkosivujen sekä työ- ja virkasuhdeneuvonnan kautta on ilmiannettu enää muutamia yksittäisiä yrityksiä, jotka tarjoavat
palkattomia harjoittelupaikkoja. Jokainen
ilmoitus on tärkeä, jotta liitto voi puuttua
mahdollisimman moneen tapaukseen.

LAKIMIESUUTISET 1/2021
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HENKILÖ

MARIKA VALJAKKA:

Tavoitteena inhimillisesti
ehjiä lakimiehiä
Liiton hallituksen tuore puheenjohtaja
Marika Valjakka johtaa harkiten ja selkeäsanaisesti
lakimiehiä pelaamaan yhteen maaliin kolmen kärjen
taktiikalla. Työteliään ammattikunnan ei tarvitse
tavoitella täydellisyyttä, vaan riittävän hyvä riittää.
Teksti VESA VAINIO | Kuvat LAURA VESA

K

uinka voit, miten jaksat? Milloin olet viimeksi vastannut kysymykseen tai esittänyt sellaisen kollegallesi? Mielikuva
asiakeskeisistä lakimiehistä pitää sisällään työteliäisyyttä, venymistä, ammattiylpeyttä, kunnianhimoa – ja joka suhteessa pitkiä päiviä yli normityöajan.
– Lakimiehen työ tulee voida sovittaa muuhun elämään. Meidän on oltava aina hyvässä vireessä, sillä
teemme koko ajan kovaa ja tärkeää työtä: edunvalvontaa, oikeuspolitiikkaa ja lainsäädäntöä.
Näin paaluttaa yhden Lakimiesliiton tärkeimmistä
tavoitteista tämän vuoden alusta liiton hallituksen
puheenjohtajana aloittanut Marika Valjakka. Hän
korostaa, että lähtökohtana on ihminen, jonka hyvinvointi on tärkeää niin työssä kuin elämässä yleensä.
Työhyvinvointi on yksi kolmesta kärjestä, joita liiton uusi strategia vuosille 2021–25 painottaa. Toinen
nostaa esiin paremman ymmärryksen siitä, mitä jäsenet oikeasti tahtovat ja tarvitsevat. Kolmas kärki pureutuu lakimiesten tiiviiseen mukanaoloon oikeusvaltion
rakentamisessa.
Valjakka näkee pehmeisiin arvoihin vetoavassa
valtuuskunnan linjauksessa tietyllä tapaa rytmikästä
draivia.

– Strategia on omanlainen, ei lainkaan paperisen
makuinen. Näen siinä tiettyä raikasta rokkia, jossa selkeät kärjet jalostuvat konkreettisiksi toimiksi.

Hyvin valmistautuneena vuorikiipeilyyn

Valjakka on tuntenut pienestä pitäen kiinnostusta vaikuttaa asioihin. Pykälän hallitus, Suomen Kihlakunnanvoutien sihteeri ja puheenjohtaja, Lakimiesliiton
valtuuskunta ja julkisen sektorin valiokunta, toimialan
luottamusmies. Lista on vaikuttavan pitkä.
Kun eteen tarjoutui tilaisuus tarttua Lakimiesliiton hallituksen nuijaan, nopeita ja harkittuja ratkaisuja tekemään tottunut Valjakka teki sellaisen tälläkin kertaa.
– Näin mielettömän tilaisuuden edustaa koko lakimieskuntaa. Edistää tasapuolisesti tämän monimuotoisen ja laajan tehtäväkentän hallitsevan ammattikunnan asioita.
Ulosottolaitoksessa työuransa pääosin tehnyt Valjakka ei toimialalleen tyypillisesti lupaa mitään. Puolittainen vitsi ei tarkoita Valjakan kohdalla suinkaan
sitä, ettei hän olisi valmis kantamaan vastuuta. Johtamisessa hän peilaa omaan vahvaan kokemukseensa.
– Ihmiset tekevät työn ja kantavat vastuunsa, kun
heihin luottaa ja antaa sitä vastuuta. Pelaamme samaa
LAKIMIESUUTISET 1/2021
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peliä yhteiseen maaliin selkeällä tavoitteella ja taktiikalla. Minun roolini on näyttää suuntaa ja olla aina käytettävissä.
Mielenkiintoiselle matkalleen Valjakka lähtee omat
saappaat jalassa. Hän tiedostaa edeltäjänsä Antero
Rytkölän aktiivisen työn ja lähtee jatkamaan sitä valmiina kohtaamaan tilanteet sellaisina kuin ne eteen
tulevat. Ennakolta murehtimiseen ei ole tarvetta.
– Kiipeä vuorelle vasta kun olet sen juurella. Asioita
voi tehdä vasta kun ne ovat käsillä. Ennakoi, havainnoi
ja ole valppaana toimimaan ja tee se sitten parhaiten.
Harkitseva ja selkeäsanainen Valjakka käyttää mielellään vakiintuneita suomenkielisiä termejä lakimies
ja ulosottomies. Ja on mielissään siitä, että hänet on
noteerattu positiivisesti ensimmäisenä naisena liiton
hallituksen puheenjohtajana. Sen enempää ei aiheesta
tarvitse nykyaikana keskustella.

Identiteetti näyttää yhteisen suunnan

Lakimiesliiton kasvanut merkitys oikeuspoliittisena
vaikuttajana on Valjakan mieleen. Liitto on nähty,
kuultu ja noteerattu entistä paremmin lainsäädännön, edunvalvonnan ja työolojen kehittämisen saralla.
Johtamisessaan Valjakka ei piiloudu strategian verhon taakse, vaan hän haluaa olla näkyvissä ja pysyä
kartalla monipuolisen jäsenkunnan suunnasta. Hän
vierastaa lakimiesten lokeroimista julkis- ja yksityisoikeuden siiloihin.
– Koulutuksemme ja lakimiesidentiteettimme luovat perustan arvomaailmallemme. Katsomme asioita
samanlaisten lasien läpi, vaikka asiat koskettavat meitä
eri tavalla eri vaiheissa.
Tuottavuuden parantaminen sekä jatkuva muutos ja
paine puristavat tiukasti ammattikuntaa sektorista riippumatta. Valjakalla on omakohtaisia kokemuksia kahdeksan vuoden organisaatiotyöstä kohti uutta ja epäselvää. Korkean työmoraalin ja vastuuntunnon omaava
jäsenkunta tarvitsee matkalleen kaiken tuen.
– Valmennus tulevaan alkaa jo varhain ja kestää
pitkän koulutus- ja opiskeluputken ajan. Avaintehtäviämme on seilata ehjinä ihmisinä ja yhtenä ryhmänä
tässä keinuvassa työelämän laivassa.
Ole valmis kaikkeen, on yksi Valjakan elämän ohjenuora. Siihen hän sai parasta oppia Ahvenanmaalla
kaksi kuukautta kestäneen julkisen oikeusavustajan
pestin aikana. Ainoa vaihtoehto oli näet toimia ruotsin kielellä.
– Silloin opin, että pitää olla aina valmiina käsillä
olevaan. Se oli todellinen kielikylpy, joka osoitti minulle
asenteen merkityksen.
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Marika Valjakka ei halua
piiloutua strategian
taakse vaan olla näky
vissä ja pysyä kartalla
Lakimiesliiton jäsen
kunnan suunnasta.

Marika Valjakan
viesti nuorille
RIITTÄVÄN hyvä riittää. Täydellisyyttä ei
tarvitse eikä kannata tavoitella, se ei johda
parhaaseen lopputulokseen. Hyvä ja tasapainoinen työelämä on parasta elämää.
Ole itsellesi inhimillinen, sillä sinä teet työn.
Superihminen meistä ei ole kukaan, on
sitten opiskelija, nuori tai kokenut lakimies.

Kesätyön kautta oikealla polulla

Ulosottomiehen ammatista haaveileva nuori lienee harvinaisuus. Ei se ollut Valjakankaan unelma-ammatti.
Vantaalla syntyneen ja varttuneen duunariperheen kasvatin piti kuitenkin kouluttautua johonkin, sillä niin
vanhemmat antoivat ymmärtää.
Poissuljentalogiikan tuloksena Valjakka päätyi oikeus
tieteeseen, joka näytti hänestä monien mahdollisuuksien alalta. Opiskelu ajoittui 1990-luvun laman vuosiin,
ja hänellä heräsi kiinnostus insolvenssioikeuteen. Lyhyt
kesätyö Helsingin kihlakunnan ulosottovirastossa piteni
ja johdatti samalla tulevalle matkalle.
– Sillä tiellä olen yhä, ja valinta on tuntunut oikealta.
Toimistotyön kautta siirryin avustavaksi ulosottomieheksi, sen jälkeen erikoisperintään ja vuonna 2007 kihlakunnanvoudiksi.
Valjakka oli auskultoimassa käräjäoikeudessa ja painottaa, että jokaisen alalle tulevan kannattaa tutustua
myös tähän puoleen.

Ulosottovaiheessa voi vielä korjata vahinkoja

Ikänsä pääkaupunkiseudulla vaikuttanut Valjakka
muutti vuoden 2020 lopulla Tampereelle. Sinne hänet
vei uusi työ Ulosottolaitoksen Sisä-Suomen toimintayksikön johtavana kihlakunnanvoutina. Tehtävä tarkoittaa Pirkanmaan, Kanta- ja Päijät-Hämeen sekä
Keski-Suomen maakuntien alueella tapahtuvaa laajan täytäntöönpanon johtamista.
Alkuajat Tampereella ovat sujuneet tehtäväkuvan
tutkimisessa, yhteyksien luomisessa ja monissa tapaamisissa. Valjakka muistuttaa, että ulosottolaitoksen rooliin on aina kuulunut täytäntöönpanotuomarin tekemä
puolueeton ratkaisu vastapuolten välillä.
– Aiemmin puhuimme hyvästä ulosottotavasta,
nykyisin nämä menettelysäännökset on kirjattu lakiin,
ulosottokaareen. Velallisella on aina vain yksi nimetty
asiainhoitaja. Tärkeä periaate on, että yksi ulosottomies
käsittelee kaikkia asiat ilman välikäsiä.
Valjakka pitää hyvänä viimeaikaista kehitystä, jossa
erilaiset velkaneuvontapalvelut ovat yleistyneet. Ulosottolaitoksen rooliin ne eivät silti vaikuta.
– Me voimme neuvoa ja ohjata velallista näiden palveluiden piiriin, mutta avustajina emme toimi.
Koko taloudenpidon saaminen kuntoon on avaintavoite velallisen asioiden hoitamisessa. Valjakka on
nähnyt läheltä syrjäytymiskehityksen, missä koko elämänhallinta on karannut käsistä. Ulosottovaiheessa voi
Valjakan mukaan vielä korjata tapahtuneita vahinkoja
ja virhearvioita sekä näyttää suuntaa. Itse talouskasvatuksen pitää tapahtua aiemmassa vaiheessa.

Avaintehtäviämme on
seilata ehjinä ihmisinä ja
yhtenä ryhmänä tässä
keinuvassa työelämän
laivassa.
– Tekemisen mallin taloudenpitoon tulee lähteä
kotoa. Me muut eri toimijat voimme kuitenkin koota
voimamme yhteen ja päästä ongelmiin kiinni ennen
kuin ne paisuvat liian suuriksi.

Marika Valjakka
Johtava kihlakunnanvouti,
Ulosottolaitoksen Sisä-Suomen toimintayksikkö 2020–
Kihlakunnanvouti
2007–2020
Erikoisperinnän
ylitarkastaja 2004–2006
Avustava ulosottomies
2001–2004
Lakimiesliiton hallituksen
puheenjohtaja 2021–,
Suomen Kihlakunnanvoudit
ry:n puheenjohtaja 2012–,
Lakimiesliiton valtuuskunnan jäsen 2012– ja julkisen sektorin valiokunnan
jäsen 2012–, Poliisi-, ulosotto-, syyttäjä- ja maistraattilakimiesten edunvalvontajärjestö PUSH ry:n
puheenjohtaja 2016–
Oikeustieteen kandidaatti
2004, varatuomari 2010

Pyynikin harjulla koirien kanssa

Joitakin vuosia sitten hevonen merkitsi Valjakalle valtavan paljon aktiivisen ratsastusharrastuksen myötä.
Nyt hän on hevosen osaomistaja ja käy silloin tällöin
katsomassa ratsastuskisoja. Aikoinaan aamusta iltaan
tallissa touhunneelle elämäntapaharrastajalle kaikki
vähempi maistuu silti laihalta kahvilta.
Eläimet kuuluvat kuitenkin yhä kiinteästi Valjakan
elämään. Hevoset ovat vaihtuneet kahteen villakoiraan,
jotka saavat omistajaltaan riittävästi huomiota ja huolenpitoa.
Valjakka on kotiutunut Tampereelle oikein hyvin.
Vapriikin alueen korkeasta kulmahuoneesta avautuu
hulppea historiallinen näkymä, ja Pyynikin harjulle
kihlakunnanvoudin on kiva kirmaista koirien kanssa
lenkille. •
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uridisiin henkilöstöpalveluihin erikoistuneen Paragraaffi Oy:n toimitusjohtaja
Jarl-Johan Héde arvioi, että alkuvuodesta 2021 yrityksillä on kasvava tarve
rekrytoida uusia työntekijöitä, kun viime
kevään kovasta pudotuksesta on alettu toipua.
– Nyt on tavallista paremmat osaamismarkkinat, sillä liikkeellä on paljon hyviä
asiantuntijoita. Töitä etsivät sekä nuoret uudet
kyvyt että pitkän linjan konkarit, jotka ovat
valmiita vaihtamaan työpaikkaa tai hakemaan uusia työtehtäviä, Héde sanoo.
Hän haluaa kuitenkin korostaa, että yleisesti ottaen juristien työtilanne on pysynyt
hyvänä koronasta huolimatta.
– Juristien työttömyysaste on matala verrattuna moniin muihin toimialoihin. Juristeja
tarvitaan, meni hyvin tai huonosti.

Joustavuus
Irtiotto
LAKIMIESTEN
TYÖMARKKINAT
ODOTTAVAT TOIPUMISTA
Koronapandemia heikensi vuonna 2020 etenkin nuorten
juristien ja opiskelijoiden työllistymistä. Lisäksi työssä olevien
juristien lomautukset ja irtisanomiset lisääntyivät. Tänä vuonna
alan rekrytointitarpeiden odotetaan vilkastuvan.
Teksti OLLI MANNINEN | Kuvitus ISTOCK
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Nuorilla juristeilla
ja opiskelijoilla tiukkaa

Viime keväänä levinnyt korona vaikeutti erityisesti nuorten juristien ja opiskelijoiden
työllistymistä. Sovittuja harjoitteluohjelmia
peruttiin tai siirrettiin myöhemmäksi. Vastavalmistuneiden juristien työpaikat vähenivät
jopa puolella edelliseen vuoteen verrattuna.
– Työssä olevia juristeja lomautettiin tai
irtisanottiin koronan aikana ensimmäisen
kerran laajamittaisesti sitten vuoden 2007
finanssikriisin. Rankimmin korona on vaikuttanut liikejuristien töihin. Kun vientiteollisuus pysähtyi, työt vähenivät myös yritysten
omilta lakimiehiltä. Liiketoiminnan tukena
työskentelevä juristi on työnantajalle tällaisessa tilanteessa iso kustannus, Héde sanoo.
Koronan myötä myös yrityskauppoihin
erikoistuneiden lakimiesten tehtävät vähenivät, kun monet toimeksiannot menivät jäihin.
– Yrityskauppavetoisissa organisaatioissa
on kuitenkin voitu välttyä irtisanomisilta tai
lomautuksilta jakamalla juristien tehtäviä
uusiksi, hän toteaa.

Merkityksellisyys
Konkurssiaalto lisää
tarvetta rekrytointeihin

Kevään 2020 koronasokin jälkeen juristien
rekrytointitilanne alkoi piristyä loppuvuotta
kohden. Koronan aiheuttaman varovaisuuden
vuoksi rekrytointeihin syntyi viime vuonna
tulppa, jota tullaan purkamaan nyt keväällä
2021. Koronan heijastukset talouteen avaavat
juristeille uusia työtehtäviä.
– Konkurssilain muutoksen voimassaoloaika päättyi tammikuussa, ja on todennäköistä, että yritysten konkurssien määrä
lisääntyy. Tämä merkitsee runsaasti toimeksiantoja insolvenssioikeuteen erikoistuneille
lakimiehille, Héde sanoo.
Hän arvioi myös, että esimerkiksi kiinteistömarkkinat, GDPR-kysymykset ja lainsäädännön uudistukset lisäävät tarvetta rekrytoinneille.
– Kun vientiteollisuus alkaa elpyä, se
merkitsee parempia työllistymisen mahdollisuuksia myös yrityksissä työskenteleville
juristeille.

Joustavat työmallit yleistyvät

Viime kevään koronasulku pakotti myös pääkaupunkiseudun asianajotoimistot terveysturvallisuuden nimissä etätöihin. Monet
juridiikan asiantuntijat ovat suhtautuneet
myönteisesti etätyöhön, ja alan digiloikka on
avannut monen toimijan silmät miettimään
uusiksi työskentelyn malleja.
– Konservatiivisena pidetyllä juristialalla
on suhtauduttu penseästi etätyöhön, mutta
käsitys ei ole perustunut mihinkään tutkit-

tuun tietoon. Kun keväällä siirryttiin etätöihin, on alkusokin jälkeen huomattu, että etätyö on toimiva vaihtoehto useissa tilanteissa,
Héde sanoo.
On tietysti tehtäviä ja organisaatioita –
kuten tuomioistuimet – joissa juristin läsnäoloa pääasiassa vaaditaan, mutta teknologian
avulla asiantuntijatyötä voidaan sujuvoittaa
tehokkaasti.
– Korona on pakottanut organisaatioita
uudistamaan työmallejaan. Näin toimiessaan ne ovat itse asiassa vastanneet aiempaa
paremmin Paragraaffin vuosittaisessa työelämäbarometrissa esiin nousseisiin odotuksiin.
Nuoret juristit arvostavat positiivisen työilmapiirin ohella työn joustavoittamista, jolla
voi tasapainottaa työtä ja vapaa-aikaa sekä
mahdollisuuksia kehittää omaa osaamistaan.
Héde ennakoi, että tulevaisuudessa teknologiaa hyödynnetään asianajotoimistoissa
entistä vahvemmin. Hän uskoo, että työprosesseja uudistetaan niin, että läsnäolo ja etätyö muodostavat fiksun hybridin kokonaisuuden. Tätä mallia voidaan hyödyntää myös
rekrytoinneissa.
– Työhaastattelut voidaan tehdä joustavasti Teamsin kaltaisten vuorovaikutustyökalujen avulla, samoin töihin perehdyttäminen. Fyysisiä kohtaamisia tarvitaan tietysti
edelleen, mutta tulevaisuuden työmalli on
yhä useammin hybridi, jossa läsnäolon ja etätyön parhaat käytännöt saadaan yhdistettyä.
Se vaatii tietysti työyhteisöltä halua sujahtaa
uuteen työn kulttuuriin ja edellyttää aiempaa joustavampaa johtajuutta, Héde sanoo. •

Senioireiden
irtiotto
KORONA on pysäyttänyt itse
kunkin miettimään työn ja elämän merkityksellisyyttä. JarlJohan Héden mukaan Paragraaffiin on viime kuukausina tullut
selvästi normaalia suurempi
määrä yhteydenottoja myös pitkän linjan juristeilta, jotka ovat
halukkaita kokeilemaan urallaan
vielä jotain uutta.
– Yleensä pitkän linjan kokeneet juristit eivät kovin innokkaasti vaihda työpaikkaa. Kuitenkin koronan aikaan meille on
tullut moninkertainen määrä
kyselyjä asiantuntijoilta, joilla
on 20 vuoden kokemus alalta.
Korona on saattanut olla sytyke,
joka on vaikuttanut haluun
kokeilla jotain uutta tai hakea
uusia haasteita, Héde arvelee.

Hybridi työmalli
Johtajuushaaste
LAKIMIESUUTISET 1/2021
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Virkamiehen vastuu

O

ivalsin asian vasta äskettäin. Julkisuutta
koskevat riidat ovat muuttuneet detaljitason kiistoista isoiksi periaateriidoiksi.
Ennen me toimittajat valitimme hallinto-oikeuksiin lähinnä asioista, jotka
koskivat jonkin yksittäisen tiedon julkisuutta. Näinhän
sen pitäisi olla: lailla säädetään isot linjat, ja tuomioistuimien ratkaisuilla tarkennellaan, missä raja menee.
Nyt pöydällä on julkisuusriitoja, joiden ratkaisusta
riippuu koko julkisuusperiaatteen tulevaisuus.
Yhdestä tällaisesta Helsingin hallinto-oikeus antoi
ratkaisunsa joulun alla. Kiista koski keskusrikospoliisin (krp) päätöstä salata esitutkintapöytäkirjasta rikollisjengin jäsenten nimet. Krp:n tulkinnan mukaan tieto
jengijäsenyydestä kuului suojattuun yksityiselämään.
Päätös oli johdonmukaista seurausta Poliisihallituksen puolentoista vuoden takaisesta julkisuuskäsikirjasta, jossa ohjeistettiin tutkinnanjohtajia salaamaan
pöytäkirjoista kaikki yksityiselämään liittyvät seikat.
Jopa kokonaisia asiaryhmiä, kuten lähisuhdeväkivalta ja
sosiaalietuuksien väärinkäytökset, kannustettiin salaamaan kannesta kanteen. Poliisihallituksen linjaus käytännössä romutti esitutkintapöytäkirjojen julkisuuden.
Helsingin hallinto-oikeus tyrmäsi nyt poliisin tulkinnan ja katsoi, että esitutkintapöytäkirjoista voi salata
vain arkaluonteisia yksityiselämään liittyviä tietoja.
Kiista jatkuu, sillä krp on valittanut korkeimpaan hallinto-oikeuteen.
Toinen periaatteellisesti iso kiista koskee verottajaa.
Puolitoista vuotta sitten verottaja päätti, että suurituloiset voivat pyytää verottajaa poistamaan tietonsa listauksesta, joka lähtee medialle. Viime marraskuun listauksesta oli poistettu jo yli 4 000 ihmisen tiedot.
Asiasta on vireillä useiden tiedotusvälineiden valituksia Helsingin hallinto-oikeudessa. Hesaristakin on
kaksi, toinen niistä minun. Oma valitukseni koskee diaaritietojen julkisuutta. Olin pyytänyt diaarilistauksen tietyltä ajanjaksolta, mutta siitä oli poistettu kaikkien poistopyynnön tehneiden ihmisten nimi.
Ratkaisu on erikoinen, sillä lain mukaan viranomainen voi salata vain tietoja, jotka on laissa määrätty
salassa pidettäviksi. Nimi yhdessä asian – vastustamisoikeuden käytön – kanssa ei paljasta mitään salaista.
Keväällä 2020 Helsingin hallinto-oikeus antoi päätöksensä valitukseemme, joka koski Helsingin syyttäjänviraston vastaanhangoittelua tietopyyntöasiassa. Virasto
kieltäytyi etsimästä kunnianloukkauksia koskevia syyttämättäjättämispäätöksiä, koska sen mielestä syyttäjien
Sakari-järjestelmää ei saa käyttää julkisuuspyyntöjen
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toteuttamiseen. Lähtökohtaisesti julkisia päätöksiä ei
siten pystytty löytymään.
Hallinto-oikeus kumosi päätöksen ja katsoi, että journalistiseen tarkoitukseen näitä tietoja sai etsiä.
Sukua tälle oli Helsingin poliisin päätös kieltäytyä
etsimästä tutkinnanlopettamispäätöksiä eräästä henkilöstä sen takia, että poliisin järjestelmiä ei laitoksen
mielestä saanut käyttää julkistenkaan päätösten etsimiseen. Poliisi hävisi kiistan hallinto-oikeudessa, ja
sain pyytämäni tiedot.
Vanhan Vaasan sairaala puolestaan kieltäytyi luovuttamasta minulle johtavan lääkärin matkalaskuja,
jotka sen omankin käsityksen mukaan olivat kyllä julkisia. Kieltäytymisen syy oli se, että laskuista on vireillä
esitutkinta.
Vireillä oleva esitutkinta ei kuitenkaan muuta julkista asiakirjaa salaiseksi. Tästä on Pohjois-Suomen
hallinto-oikeudesta päätös aivan identtisessä tapauksessa. Päälle päätteeksi Lapin käräjäoikeus tuomitsi
salaamisesta päättäneen virkamiehen sakkoihin tuottamuksellisesta virkavelvollisuuden rikkomisesta.
Moni julkisuuskiista liittyy siis tilanteisiin, joissa
viranomaisen laintulkinta on tullut aivan puskista. Turhauttavaa on myös se, että samat julkisuustaistelut joutuu käymään moneen kertaan. Virkamies keksii aina
syyn sille, ettei aiempaa tuomioistuimen linjausta tarvitse noudattaa.
Ehkä pitääkin siirtyä peräämään virkamiehen henkilökohtaista vastuuta. Kannuste lain
noudattamiseen saattaa kummasti lisääntyä,
jos tietää, että selvästi väärästä päätöksestä voi
joutua syytettyjen penkille.

Vireillä oleva
esitutkinta ei
muuta julkista
asiakirjaa
salaiseksi.

SUSANNA REINBOTH

oikeustoimittaja, Helsingin Sanomat
susanna.reinboth@hs.fi

Palstalla
esitellään
Lakimiesliiton mo
ninaisia
jäsenyhd
istyksiä
yhdistys
kerrallaa
n.

Kokoaan suurempi
vaikuttaja

Poliisilakimiehet r.y. on mukana yllättävän monessa. Pienenä yhdistyksenä
se hoitaa jäsentensä edunvalvontaa pääasiassa yhteistyöjärjestöjen kautta.
Teksti DIANA TÖRNROOS | Kuvitus ISTOCK

Miksi yhdistys
on olemassa?
Tuemme jäsentemme ammatillisia, palkkauksellisia ja muita yhteisiä pyrkimyksiä. Haluamme ylläpitää
näihin liittyviä sekä myös oikeudellisia, sosiaalisia ja yhteiskunnallisia
etuja. Eli toimintamme on keskeisimmin edunvalvonnallista, minkä lisäksi
vaikutamme myös oikeuspoliittisesti
lähinnä lausuntojen kautta.

Millaista
toiminta on?
Meistä voi sanoa, että olemme pieni
yhdistys, mutta monessa mukana.
Kokomme vuoksi toteutamme operatiivista edunvalvontatoimintaamme luottamusmiesjärjestelyineen Poliisihallinnon Päälliköt ja Asiantuntijat ry:n
eli PolPan kautta, jonka taustayhdistys olemme yhdessä Suomen Nimismiesyhdistyksen kanssa. PolPan kautta
vaikutamme myös virkaehtosopimusneuvotteluissa. Toinen merkittävä
yhteistyöjärjestömme on PUSH ry eli
Poliisi-, ulosotto-, syyttäjä- ja maistraattilakimiesten edunvalvontajärjestö.
Olemme mukana myös Suomen Poliisin Urheiluliitto ry:ssä eli SPULssa, Poliisin tuki ry:ssä ja Suomen Poliisilehden
Kustannusosakeyhtiössä. Suurin tapahtumamme on perinteisesti ollut vuosikokous vuosikokousillallisineen, jonka
yhteydessä järjestetään yleensä myös
PolPan, PUSH ry:n ja Suomen Nimismiesyhdistyksen vuosikokoukset.
Yleensä vuosikokouspaikkakunnalla
on ollut myös kaupungin vastaanotto.
Lausuntoja annamme tavallisesti joko
PolPan tai PUSH ry:n kautta.

Miten
toimintaan
pääsee mukaan?
Ottamalla yhteyttä yhdistyksen
sihteeriin Kari Pakaseen tai
puheenjohtajaan, Janne Ylijärveen.
(Yhteystiedot jutun lopussa.)

Mitä yhdistys
antaa jäsenelle?
Jäsen saa kauttamme edunvalvonnallista turvaa ja tukea erilaisiin
tilanteisiin omassa työelämässään.
Toimimme sen hyväksi, että jäsenistömme asema, arvostus ja palkkaus
kehittyisivät suotuisaan suuntaan.
Jokainen Poliisilakimiesten jäsen on
automaattisesti myös PolPan jäsen.
Jäsenemme saavat tiedotteita ajankohtaisista asioista niin meiltä kuin
Polpasta ja kaksi kertaa vuodessa
ilmestyvän Suomen poliisilehti ja
poliisiurheilu -julkaisun.

Terveiset
jäsenyydestä
kiinnostuneelle
Tervetuloa tiiviiseen ja keskustelevaan joukkoon vaikuttamaan
asioihin! Olemme hyvin edustettuina
niin organisatorisesti kuin maanlaajuisesti, mutta uusia mielipiteitä,
näkemyksiä ja näkökulmia tarvitaan.

Kysymyksiin vastasi yhdistyksen puheenjohtaja Janne Ylijärvi. Poliisilakimiehet r.y. • Perustettu 1975 • Jäseniä 18 (varsinaisia), eläkeläisjäseniä 7
• Jäsenmaksu 190 euroa, josta osa tilitetään PolPa ry:lle, PUSH ry:lle ja Poliisin urheiluliitolle • Yhteys: yhdistyksen sihteeri Kari Pakanen,
kari.pakanen@poliisi.fi tai puheenjohtaja Janne Ylijärvi, janne.ylijarvi@poliisi.fi
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Urapalvelut
Lakimiesliiton urapalveluiden avulla kehität osaamistasi
ja verkostoidut kollegoidesi kanssa.

Tilaisuudet
ovat
maksuttomia
jäsenille!

30

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.
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Lisätietoja: Eero Blåfield, 041 458 0021,
eero.blafield@lakimiesliitto.fi

Koulutuksia virtuaalisesti
Tuomioistuinharjoittelu
– hakeutuminen,
käytännöt ja hyödyt

Valmennuksen tavoitteena on

Webinaari 4.3.

• motivoida osallistujia hyödyntämään hyviä
projektityötapoja ja menetelmiä omissa tehtävissään

• antaa perustiedot projektityöskentelystä

Webinaarissa käymme läpi tuomioistuinharjoittelun
hakuprosessia, valintakriteereitä sekä käräjänotaarin
käytännön työtehtäviä. Keskustelemme myös siitä, miksi
tuomioistuinharjoitteluun kannattaa hakeutua ja mitä
oppeja se tarjoaa tulevaa työuraa silmällä pitäen.

• perehdyttää osallistujat projektin elinkaareen ja keskeisiin
tehtäviin elinkaaren eri vaiheissa

Hakuaika tuomioistuinharjoitteluun vuodelle 2022 on
23.2.–16.3.2021.

• perehdyttää perinteisen projektitoteutuksen lisäksi
ketterän projektityöskentelyn keskeisiin periaatteisiin ja
käytäntöihin.

Tilaisuudessa puhumassa muun muassa
• Jaakko Turunen, Tuomarinkoulutuslautakunnan sihteeri

• opettaa käytännöllisiä projektinjohtamismenetelmiä
soveltamalla niitä omiin projekteihin

Osaamismerkki

• Alina Böling, käräjänotaari, Helsingin käräjäoikeus

Koulutuksesta on mahdollisuus saada Lakimiesliiton myöntämä sähköinen osaamismerkki. Merkin saaminen edellyttää
koko kurssin suorittamista: osallistumista webinaareihin,
sekä aiheista annettujen tehtävien tekemistä sähköisellä
oppimisalustalla.

Ilmoittaudu webinaariin 1.3.2020 mennessä.

Projektipassi-sertifikaatti

• Jemina Bonsdorff, Senior Associate,
Borenius Asianajotoimisto Oy

Projektinjohtaminen
Projektijohtamisen valmennusohjelma
25.3.–27.5.2021
Perustason valmennusohjelma soveltuu projektipäällikön,
projektin omistajan tai projektiryhmän jäsenen roolissa
toimiville henkilöille. Ohjelmassa käydään läpi yksittäisen
projektin elinkaari. Valmennusohjelma toteutetaan virtuaalisesti neljästä moduulista koostuvana kokonaisuutena.
Käytännönläheinen valmennus koostuu lyhyistä luennoista
(webinaarit), osallistujien välisistä keskusteluista ja osallistujien omiin projekteihin perustuvista harjoituksista sekä
työskentelystä sähköisellä oppimisalustalla. Voit lähettää
kysymyksiä kouluttajalle sekä esimerkkejä työssäsi tyypillisesti vastaan tulevista projekteista etukäteen ilmoittautumislomakkeen kautta.
Koulutuksen webinaari-osuudet järjestetään Zoomalustalla. Koulutus on maksuton Lakimiesliiton jäsenille.
• To 25.3.2021 klo 16.30–20.00
Moduuli 1: Projektit aikaansaamisen välineenä
• To 15.4.2021 klo 16.30–20.00
Moduuli 2: Projektin suunnittelu
• To 6.5.2021 klo 16.30–20.00
Moduuli 3: Ketterä ajattelutapa työskentelyn ohjenuorana
• To 27.5.2021 klo 16.30–20.00
Moduuli 4: Projektin toteutus, sen seuranta ja
ohjaaminen

Osallistujan on mahdollista suorittaa myös Projektipassisertifioituminen. Projektipassi on projektinhallinnan
sertifikaatti, joka osoittaa projektinhallinnan perusteiden
osaamista perustuen kansainvälisiin projektijohtamisen
standardeihin PMI PMBOK ja ISO 21500. Sertifikaatti on
suunnattu projektipäälliköille, projektiryhmän jäsenille ja
projektin omistajille. Sertifikaatti on maksullinen.
Projektipassi on voimassa viisi (5) vuotta myöntämispäivämäärästä.
Projektipassi-sertifikaattitesti sisältää 30 vaihtuvaa kysymystä. Testi kesto on maksimissaan 30 minuuttia. Hyväksytyn suorituksen raja on 75 % vastauksista oikein. Kokeen
saa uusia kerran, mikäli ensimmäinen tulos on hylätty.
Kouluttaja
Valmennuksen kouluttajana toimii konsultti, valmentaja
ja toimitusjohtaja Teppo Nurminen Adaprolta. Teppo on
toiminut 25 vuotta erilaisissa tuotekehityksen asiantuntijaja projektinjohtotehtävissä. Viimeiset 10 vuotta hän on
kehittänyt Adapron / Suomen Projekti-Instituutin asiakkaille
projektijohtamismalleja sekä valmentanut tuhansia ihmisiä
projektijohtamisen parhaisiin käytäntöihin. Teppo harrastaa
lukemista, liikkumista, matkustelua ja erityisesti musiikkia
sekä soittamalla että kuuntelemalla.
Tilaisuutta juontaa ja moderoi uravalmentaja
Heidi Hännikäinen Lakimiesliitosta.
Ilmoittautuminen valmennuskokonaisuuteen päättyy
24.3.2021 klo 15. Huomioi kuitenkin, että sähköinen oppimisalusta avataan jo 18.3.2021. Ilmoittautua kannattaa hyvissä
ajoin, jotta pääse tutustumaan valmennuksen ennakkomateriaaleihin.
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Ulkomaiset
opinnot osaksi
ammatillista
työkalupakkia
Eri oikeuskulttuurien ymmärtäminen on juristille
välttämätöntä. Liki kaikissa työtehtävissä on kansanvälisiä
ulottuvuuksia, ja henkilökohtaiset kontaktit ovat
arvokasta pääomaa.

Teksti KATJA ALAJA | Kuvitus JANI SÖDERLUND
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ILMIÖ

S

uomen oikeusjärjestelmän voimakas
eurooppalaistuminen ja kansainvälistyminen alkoivat 1990-luvulla, toteaa Helsingin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan dekaani Pia Letto-Vanamo.
Samalla kasvoi tarve myös muulle kuin
puhtaasti kansallisen oikeuden osaamiselle. Tämä johti siihen, että jo 2000-luvun alussa oli
tavallista, että monet suomalaiset alan opiskelijat, mutta
myös valmiit juristit lähtivät opiskelemaan ja töihin ulkomaille. Letto-Vanamo näkee kehityksen hyvänä.
– Ulkomailla opiskelu on hyödyllistä jokaiselle oikeustieteen opiskelijalle ja oikeusalan toimijalle. Juristin
nykyisessä työympäristössä ei pärjää ilman kansainvälistä osaamista ja muiden oikeusjärjestelmien ymmärtämistä. Kaikissa työtehtävissä asianajajan töistä tuomarin
tehtäviin on kansainvälisiä ulottuvuuksia, Letto-Vanamo
korostaa.
Oikeustieteen tutkijoille ja opettajille kansainvälinen yhteistyö ja muiden maiden tilanteen tunteminen
ovat välttämättömiä, sillä ne vaikuttavat tieteen laatuun
ja edistymiseen. Tämä ei tosin aina edellytä ulkomaille
menemistä, sillä aineistoja ja kirjallisuutta saa nykyään
hyvin myös digitaalisesti.
– On kuitenkin valtavan suuri pääoma, kun näkee ja
kokee toisen maan oikeuskulttuurin ja luo omia suhteita,
Letto-Vanamo lisää.
Hän on itse tehnyt väitös- ja postdoc-tutkimusta Saksassa sekä toiminut vierailevana professorina Ruotsissa.

Maailmankuva avartui

Eniten suomalaisia oikeustieteen opiskelijoita suuntaa
eurooppalaisiin yliopistoihin. Suomalaisilla yliopistoilla
on esimerkiksi paljon kahdenvälisiä sopimuksia ulkomaisten yliopistojen kanssa EU:n Erasmus-vaihto-ohjelmassa, jolloin opiskelukustannukset jäävät pieniksi.
Myös Atlantin takaiset alueet ovat houkutelleet monia
suomalaisia opiskelemaan ja tutkimaan. Toni Malminen
on hyvä esimerkki.
Vuonna 2006 hän suuntasi apurahojen turvin Yale
Law Schooliin Yhdysvaltoihin suorittamaan LL.M.-tutkintoa ja tekemään oikeushistorian väitöskirjaansa,
jonka aiheena on valtion roolin muutos oikeusajattelussa
Pohjoismaissa ja Yhdysvalloissa 1800- ja 1900-lukujen
taitteessa sekä oikeusrealismin synty. LL.M. on kirjai-

mellisesti oikeustieteen maisterin tutkinto, mutta se on
suunnattu yleensä ulkomaalaisille juristeille.
Tietyin edellytyksin LL.M.-tutkinto oikeuttaa suorittamaan joissakin osavaltioissa asianajotutkinnon. Koska
Malminen ei tarvinnut asianajo-oikeutta Yhdysvalloissa,
hän pystyi valitsemaan kurssinsa hyvin vapaasti. Malminen ei valinnut pelkästään itseään kiinnostavia kursseja
vaan myös hyvinä tunnettujen opettajien kursseja.
– Opiskelu ulkomailla avartaa omaa maailmankuvaa.
Jokainen meistä kasvaa peruskoulusta lähtien tietynlaiseen malliin siitä, miten yhteiskunta toimii. Ulkomailla
huomaa, että oikeusvaltion voi järjestää ihan eri tavalla,
Malminen korostaa.
Hän on ollut Yhdysvalloissa toisenkin kerran: Harvard
Law Schoolissa vierailevana tutkijana viimeistelemässä
väitöskirjaansa lukuvuonna 2009–2010. Tällä hetkellä Malminen toimii johtamisen ja talouden tiedekunnan yritysjuridiikan ma. yliopistonlehtorina Tampereen yliopistossa
ja osa-aikaisena kilpailu- ja asianajajaoikeuden työelämäprofessorina Itä-Suomen yliopistossa.
Lisäksi Malminen tekee toista väitöskirjaa, tällä kertaa
oikeustaloustieteestä. Asianajotyöstä Hannes Snellman
Asianajotoimistossa hän on opintovapaalla.

Hyvät kansainväliset valmiudet

Malminen nostaa Yhdysvaltain kokemuksesta saatuina
hyötyinä esiin myös kaksi muuta asiaa. Substanssiasia
liittyy Yhdysvaltain oikeusperinnön ymmärrykseen – se
vaikuttaa vahvasti muun muassa yhtiöoikeudessa ja arvopaperimarkkinoiden toiminnassa. Lisäksi tulevat yleiset
valmiudet toimia kansainvälisesti eli käyttää vieraita kieliä sujuvasti, argumentoida ja esiintyä myös ulkomailla.

Kansainvälisestä
työskentelyotteesta
on ollut paljon hyötyä
asianajotyössä liike
juridiikan osaajana.
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”Yliopistoilta lahjoituskulttuurin
kehittäminen vaatii paitsi
suhdetyötä myös opetuksen
kehittämistä.”
Kansainvälisestä työskentelyotteesta on
ollut paljon hyötyä asianajotyössä liikejuridiikan osaajana. Tähän tehtävään Malminen
hakeutui ulkomaanvuotensa jälkeen. Se oli
urasiirto, jota hän ei ollut suunnitellut. Saiko
Malminen siihen inspiraation Yhdysvalloista,
jossa opettajat opettavat muitakin oikeustieteen aloja kuin sitä itselle ominta – toisin
sanoen menevät epämukavuusalueelle?
– Laaja-alaiset opinnot amerikkalaisesta
oikeudesta ovat antaneet rohkeutta liikkua
eri oikeudenaloilla, Malminen vastaa.
Lisäksi Yhdysvaltain peruja on Malmisen
halu ottaa kantaa sellaisiinkin oikeudellisiin
aiheisiin, jotka eivät ole hänen ydinosaamistaan. Hän on kirjoittanut mielipidekirjoituksia
muun muassa perustuslain tulkinnan poliitti34
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suudesta sekä uskonnollis-eettisten erivapauksien asemasta Suomessa ja Yhdysvalloista.

Argumentointioppia Suomessakin

Osassa vaihtomaista on paitsi erilainen
oikeusjärjestelmä kuin Suomessa myös erilainen tapa opiskella.
Kun Malminen opiskeli Yale Law Schoolissa, opetus perustui oikeustapausten viikoittaiseen käsittelyyn. Opiskelijat lukivat tieteellisiä artikkeleita, kirjoja ja sanomalehtijuttuja
taustaksi.
– Yhteisissä kokoontumisissa keskusteltiin ja haastettiin sitä, miten oikeustapaus oli
ratkaistu tai tieteellinen artikkeli rakennettu,
Malminen muistelee ja kertoo vieneensä tätä
oppia opetustyöhönsä.

461
OPISKELIJAA

461 kaupan, hallinnon ja oikeustieteiden opiskelijaa Helsingin,
Itä-Suomen, Lapin ja Turun yliopistoista osallistui opiskelijavaihtoon vuonna 2019.

111
OIKKARIA

111 oikeustieteen opiskelijaa Helsingin yliopistosta osallistui vaihtoon
vuonna 2019. Samana vuonna
oikeustieteelliseen tiedekuntaan
hyväksyttiin 239 opiskelijaa.

26
MAATA

Erasmus-ohjelma tarjoaa Helsingin
yliopiston oikeustieteen opiskelijoille
86 vaihtomahdollisuutta 26 Euroopan maassa ja 86 yliopistossa
lukuvuosina 2020–21 ja 2021–22.

Angloamerikkalaisesta tavasta opettaa on
otettu mallia myös Suomessa. Esimerkistä
käy Helsingin yliopistossa jokin aikaa sitten
tehty opintojen uudistus, joka toi oikeustieteen opintoihin luentojen ja kirjatenttien rinnalle pakollisia ryhmätöitä. Niissä opiskelijat
oppivat myös argumentaatiotaitoja.
– Opiskelijat oppivat puolustamaan kantojaan. Sitä taitoa tarvitaan juristin työssä, LettoVanamo toteaa.
Hänellä on kiinnostavia tietoja opiskelusta muualla Euroopassa. Isossa-Britanniassa, Saksassa ja Ruotsissa opintoihin sisältyy
vuorovaikutteisuutta, mutta ranskalaisissa
yliopistoissa opetus ”perustuu massaluen-

”Kannustan opiskelemaan
aktiivisesti vaihtomaan
kieltä, jotta itse elämä ja
kulttuurikin tulevat tutuiksi.”
toihin, joilla kirjoitetaan ylös, mitä professori puhuu”.
Letto-Vanamo harmittelee, että ulkomailla
vaihto-opiskelijat opiskelevat usein vain keskenään heille englanniksi järjestetyillä kurs-

seilla, jolloin side paikallisiin opiskelijoihin
voi jäädä ohueksi.
– Kannustan opiskelemaan aktiivisesti
vaihtomaan kieltä, jotta itse elämä ja kulttuurikin tulevat tutuiksi.

Oikeustiede osa käytännön elämää

Rahoitusta
ulkomailla opiskeluun
OIKEUSTIETEEN alalla on monia mahdollisuuksia ulkomailla
opiskeluun. Tässä esimerkkejä.
• Oikeustieteen perustutkintoa opiskeleva voi hakea
esimerkiksi Erasmus-vaihtoon Euroopassa tai Nordplusvaihtoon Pohjoismaissa. Suomalaisyliopistoilla on omat
kumppanisopimukset. Ks. esim. Helsingin yliopisto:
studies.helsinki.fi/ohjeet/artikkeli/erasmus-janordplus-vaihtokohteet-euroopassa
• Fulbright Suomi -säätiö myöntää apurahoja akateemisesti korkeatasoisille opiskelijoille, tutkijoille ja
ammattilaisille Yhdysvalloissa.
Lue lisää: www.fulbright.fi/node/244
• Suomalainen Lakimiesyhdistyksen jäsen voi hakea
muun muassa pientä apurahaa oikeustieteellisen
tutkimuksen kansainvälistymistä edistävään tutkimusja opintomatkaan (ei LL.M.-opinto ihin).
Lue lisää: lakimiesyhdistys.fi/apurahat
• Olga ja Kaarle Oskari Laitisen säätiö muun muassa avustaa suomenkielisen ja poikkeustapauksessa myös muunkielisen oikeustieteellisen kirjallisuuden julkaisemista
ja tukee lahjakkaiden lakimiesten opiskelua. Lue lisää:
https://www.lakimiesyhdistys.fi/laitisen-saatio/
• Tuomioistuinvirastolla on kansainvälinen tuomarivaihtoohjelma. Lue lisää: tuomioistuinvirasto.fi/fi/index/
tuomioistuinvirasto/tehtavat/osaamisenkehittaminentuomioistuinlaitoksessa/koulutustoiminta
• Monet asianajotoimistot tukevat asianajajiensa
opiskelua ulkomailla, esimerkiksi LL.M.-tutkinnon
suorittamista Yhdysvalloissa.
• Kysy neuvoja ulkomailla opiskelleilta.

Malminen on pohtinut oikeustieteen ja käytännön elämän yhteyttä Yhdysvalloissa ja
Suomessa. Hänestä juristit seuraavat aktiivisesti akateemista tutkimusta. Eroa on siinä,
mitä tutkitaan ja miten tutkimusta hyödynnetään.
– Täällä Suomessa lainsäätäjät ja tuomioistuimet tulkitsevat ja soveltavat lainsäätäjän
tahtoa, ja Yhdysvalloissa tutkimus keskittyy
oikeusjärjestelmien kehittämiseen tehokkaammiksi, Malminen kertoo.
Eräs hänen mainitsemansa esimerkki liittyy amerikkalaiseen oikeustaloustieteeseen.
Tutkimuksen myötä kilpailuoikeus on muuttunut noin 50 vuodessa säännellystä oikeudenalasta vähemmän säännellyksi, kun
markkinoiden toiminta on havaittu tehokkaaksi.
Oikeustieteen ja käytännön oikeuselämän
yhteyttä tutkinut Letto-Vanamo iloitsee siitä,
että Suomessa oikeustieteellä on – moniin
muihin maihin verrattuna jopa poikkeuksellisen – arvostettu asema, ja sen harjoittajien
yhteydet oikeuskäytäntöön ovat hyvät. Suomalaisprofessorit ovat myös usein käytettyjä
asiantuntijoita eduskunnan valiokunnissa.
– Suomalaisen oikeustieteen vahva asema
on osittain historiallista perua. Mutta se liittyy lisäksi siihen, että eri oikeudenalojen
yleisten oppien kehittäminen on ollut oikeustieteen keskeinen tehtävä samalla, kun lainsäädännössä on suosittu melko lyhyitä säädöksiä ja nykyään myös melko avoimia
normeja. Pohjoismaathan ovat Euroopassa
suuria poikkeuksia siinä, ettei meillä ole laajoja siviililakikirjoja, joiden ensimmäinen osa
perinteisesti koskee yksityisoikeuden yleisiä
periaatteita. Muista Pohjoismaista Suomi
LAKIMIESUUTISET 1/2021
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Juristit seuraavat aktiivisesti
akateemista tutkimusta niin
Suomessa kuin Yhdysvalloissakin.
eroaa siinä, että oikeusteoreettinen tutkimus ja opetus on meillä niitä vahvempaa.

Varainkeruu arkea
Atlantin molemmin puolin

Kymmenisen vuotta sitten tehty yliopistouudistus
muutti suomalaisyliopistojen asemaa, kun niistä tuli
oikeushenkilöitä. Muutos on näkynyt yliopistojen aktivoitumisena alumnitoiminnassa ja varainkeruukampanjoissa. Helsingin yliopiston oikeustieteellisessä
tiedekunnassa varainkeräyskampanjojen tuotoilla on
rahoitettu merkittävä osa, yli kolmasosa, professuureista.
– Olen iloinen tästä, mutta samalla huolissani perusrahoituksen jatkuvasta pienenemisestä. Meidän haasteemme liittyy laajaan yleistutkintoon, joka edellyttää
riittävää määrää monien eri oikeudenalojen tutkijoita
ja opettajia, Letto-Vanamo toteaa.
Itse alumnit näkyvät tiedekunnan arjessa muun
muassa tiedekunnan neuvottelukunnassa ja opetuksessa, sillä halu antaa omalle tiedekunnalle jotain takaisin on suuri. Samoin on Yhdysvalloissa – opiskeluai36
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kaisella yhteisöllä on tärkeä merkitys maassa, jossa
muutetaan työn perässä paljon enemmän kuin Suomessa. Yksittäisillä alumneilla on suurempi rooli myös
rahoituksen kerääjinä Yhdysvalloissa.
– Minäkin saan vuosittain kutsun alumniviikonloppuun. Siihen liittyy usein rahan kerääminen
yhdessä vuosikurssilahjoituksena johonkin professuuriin, Malminen kertoo.
Hän toivoo, että suomalaiset alumnit lähtisivät
mukaan varainkeruutalkoisiin aktiivisesti. Helsingin
Sanomissa 13.1.2021 julkaistussa mielipidekirjoituksessa hän ja toinen kirjoittaja Kari Lautjärvi ehdottavat lääkkeeksi opetuksen kehittämistä.
”Yliopistoilta lahjoituskulttuurin kehittäminen
vaatii paitsi suhdetyötä myös opetuksen kehittämistä.
Opiskelijoille ei synny vahvaa tunnesidettä yliopistoon tai tiedekuntaan, jos henkilökohtaisen ohjauksen määrä on vähäistä. – – Opetuksen kehittäminen
voi synnyttää kierteen, jossa tulevat alumnit ovat kiitollisia saamastaan koulutuksesta ja haluavat varmistaa, että tulevat opiskelijasukupolvet saavat samanlaiset mahdollisuudet”, he kirjoittavat. •

Oikkarit
OIKKARIIN KANNATTAA INVESTOIDA

Teksti MARJO-RIITTA OKSA| Kuvitus ISTOCK

Lakimiesliiton verkkosivuilla julkaistussa blogisarjassa kerrotaan oikkarien
työmahdollisuuksista maakunnan asianajotoimistoissa. Kokosimme tähän juttuun,
mitä oikkarien kannattaa tuoda esille harjoittelupaikkaa hakiessaan. Erottuminen
ei vaadi ihmeitä, mutta oikeiden asioiden esiin nostaminen on tärkeää.

P

ienempien, maakunnissa
sijaitsevien työnantajien olemassaolo unohtuu helposti
työnhaun hetkellä. Opiskeluaikaiset työpaikat painottuvat isoihin
asianajotoimistoihin ja pääkaupunkiseudulle. ”Parhaista paikoista” käydään
jopa stressaavaa kisaa hakijoiden kesken.
Pienemmässä asianajotoimistossa
opiskelija voi kuitenkin päästä juridisten
tehtävien kimppuun varhaisemmassa vaiheessa opintoja, kun kiinteitä harjoitteluohjelmia ei ole. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että juridista osaamista pitäisi
olla kerrytettynä roimasti etukäteen.
Asianajotoimistolle opiskelija tuo parhaimmillaan arvokkaan lisän pienen toimiston henkilöresursseihin, ja harjoittelija voi auttaa monipuolisesti toimiston
juoksevissa tehtävissä. Oikkari pääseekin
usein osallistumaan monipuolisesti toimeksiantoihin ja saa olla yhteydessä suoraan asiakkaisiin.

Haussa asiakaspalveluotetta,
kykyä kuunnella – ja ripaus
eräopashenkeä

– Meille tullaan oppimaan, joten emme
edellytä täydellistä osaamista, korostaa
asianajaja Matti Pulkamo Asianajotoimisto Pulkamosta Rovaniemeltä.
Asianajotoimistoissa harjoittelijalta
odotetaan enemmänkin kykyä kuunnella ja toisaalta rohkeutta kysyä. Perehdytysprosessissa ei ole mahdollista kertoa
kaikkea, joten jatkuva työssäoppiminen
on tärkeää. Tehtäväkentän laajuus voi
vaihdella paljon ja lyhyellä varoitusajalla.
Pienille toimistoille yhteistä on, että
asiakkaat ovat usein yksityisiä ihmisiä,
joiden käsiteltävät asiat voivat vaikuttaa
heidän koko elämäänsä. Asianajajalta ja
toimiston henkilökunnalta vaaditaan
asiakkaan tilanteen huomioivaa palveluotetta.

näkemään koko prosessin kaaren rikosja perintöasioissa, jolloin ymmärrys prosessin kulusta konkretisoituu, Pulkamo
kertoo.

Rekrytointeihin rajalliset resurssit

– Mielestäni on iso plussa, jos oikkari on
aikaisemmin ollut esimerkiksi Lapin safarifirmoilla oppaana, Pulkamo huomauttaa.
Asiakaspalvelutaitojen lisäksi tärkeänä pidetään kirjallista osaamista, sillä
maakunnan toimistoissa harjoittelijat
pääsevät itse laatimaan asiakirjoja. Toimistot painottavat myös opiskelijan valttikorttina tietoteknisiä taitoja – niissä on
edelleen eroja.
Pienemmissä toimistoissa voidaan
usein ottaa huomioon opiskelijan omat
kiinnostuksen kohteet ja vahvuudet. Työtehtävät vaihtelevat opintojen vaiheen ja
kokemuksen mukaan.
Alkuvaiheen opiskelijana on opettavaista päästä tekemään erilaisia hallinnon töitä ja selvitystehtäviä. Opintojen
keskivaiheessa olevaa oikkaria voidaan
ottaa mukaan selvittämään esitutkinta-aineistoa sekä laatimaan kirjelmiä tai
esimerkiksi perunkirjoituksia. Loppuvaiheen opiskelijan tehtävät muistuttavat
usein vastavalmistuneen juristin tehtäviä.
– Työsuhteen ollessa pidempi kuin
pelkkä kesätyö oikkari pääsee usein

Pienemmissä toimistoissa rekrytoidessa
ajatellaan kokonaisuutta ja haetaan harjoittelijaa, joka sopii persoonana työyhteisöön. Hakemuksessa ja haastattelussa kannattaakin tuoda luonnetta rohkeasti esiin.
Joskus rekrytointi etenee sattuman
kautta, kun työnhakija kysyy oikeaan
aikaan tarvetta työntekijälle. Välillä taas
on tilanteita, joissa hetki ei ole oikea rekrytointiin, vaikka hakija olisi muuten sopiva.
Vaikka työpaikka ei silloin tärppäisi, voi
hakija jäädä positiivisesti mieleen myöhempiä rekrytointeja ajatellen. •

Lakimiesliitto
kannustaa
harjoittelijan
palkkaamiseen
LIITON verkkosivuilla julkaistussa
Investoi oikkariin -blogisarjassa
nostetaan esiin niitä ominaisuuksia, joita harjoittelijoilta odotetaan maakunnan pienissä ja keskisuurissa asianajotoimistoissa.
Blogisarjaa varten on haastateltu
joukkoa asianajajayrittäjiä.
Samalla Lakimiesliitto haluaa
muistuttaa myös alan yrittäjiä
siitä, että osaaviin opiskelijoihin
kannattaa investoida!

Lue koko blogisarja:
www.lakimiesliitto.fi
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A R K I PÄ I VÄ
Tutustumme juristien arkeen
ja erilaisiin työpaikkoihin.

SOVELLETUN
PHUKSIELÄMÄN
RYYDITTÄMÄÄ
ETÄOPISKELUA
Kolmas kerta sanoi toden Milja
Hyppöselle, joka kulkee määrätietoisesti
kohti oikeustieteen maisterin tutkintoa.
Korona-aika on ryydittänyt ensimmäistä
opiskeluvuotta Helsingissä, ja itsenäisyys
ja luovuus ovat olleet tarpeen niin
opinnoissa kuin opiskelijaelämässä.
Teksti VESA VAINIO | Kuvat VILLE RINNE

V

appu on yliopisto-opiskelijalle ison juhlan
paikka ja aika, johon tähdätään syksystä
asti. Tuohon maaliin tähtää innolla myös
Milja Hyppönen, jonka ensimmäinen syksy
oikeustieteen opiskelijana Helsingin yliopistossa oli
sangen erikoinen. Niin opiskelun kuin phuksin näkökulmasta katsottuna.
Kolme edellistä vappua Hyppönen muistaa siitä, että
niistä jokaisena hän valmistautui tiiviisti pääsykokeisiin. Kolmas kerta sanoi sitten toden, ja vuoden 2020
elokuun viimeisellä viikolla hän aloitti opiskelun orientoitumisjaksolla.

38
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Oman kodin rauha on
näytellyt Milja Hyppösen
phuksivuodessa isoa roolia.
Etäopiskelua ovat piristäneet silloin tällöin seuraksi
tulleet läheiset opiskelukaverit.

– Se oli syksyn ensimmäinen kerta, kun kävin yliopistolla. Toinen kerta oli ensimmäinen pienryhmätapaaminen. Siinä ne sitten ovatkin, kaikki muu on tapahtunut etänä.
Etäopiskeluun Hyppösellä on kaksi tärkeää tukikohtaa Helsingissä: koti Kampissa Ruoholahden kupeessa
ja yliopiston pääkirjasto Kaisa-talossa. Niiden välillä
hän jakaa aikansa melko lailla tasan. Tyypillinen opiskelupäivä alkaa aamukahdeksalta kotiaamiaisella eli
puurolla ja kahvilla.
Kymmeneltä Hyppönen kuuntelee yleensä luennon
kotona ja siirtyy sitten kirjastoon UniCafen kaverilounaan kautta. Sen jälkeen on vuorossa professorien diaesitysten ja kirjallisuuden tutkimista, muistiinpanojen
tekemistä ja tenttiin valmistautumista, aina tilanteen
mukaan.
– Kirjastossa tapaan kavereita, mikä on tärkeää
sosiaalisuuden kannalta. Keskustelemme luennoista,
teemme pienryhmätehtäviä tai juttelemme mukavia.

Käsin tehtyjä muistiinpanoja

LÄPPÄRI
Opiskelijalla on siellä kaikki,
myös vapaa-aika, kuten
Netflix. On aina läsnä, missä
sitten olenkin tai minne
tahansa menenkin.
URHEILUKELLO
On tosi usein kädessä,
joskus jopa pikkumustatapahtumissa. Ylioppilaslahjaksi saatu kello kertoo
päivän aktiivisuuden,
askeleet ja treenisykkeet.
KUULOKKEET
Kuuntelen melkein aina
musiikkia, se piristää ja
antaa uutta energiaa.
Rauhallista viulumusiikkia
tai Spotify-listoja, tilanteen
mukaan.
PAPERIKALENTERI
Visuaalisena ihmisenä kirjaan kaikki asiat ensin sinne.
Kulkee aina mukana, ja sieltä
on helppo tarkistaa asioita
jälkikäteen.

Koti on siis tullut Hyppöselle tutuksi. Siellä hän kokoontuu myös silloin tällöin yhden tai kahden lähimmän
kaverin kanssa opiskelemaan. Pienryhmätehtävissä
Zoom ja Teams kokoavat ryhmän yhteen ja työt edistyvät sovitun tehtäväjaon mukaisesti.
Kun korona on tehnyt opiskelusta entistä itsenäisempää, oman päivittäisen arjen hoitaminen ja aikatauluttaminen ovat nousseet tärkeään rooliin. Hyppönen ei ole antanut tilanteen masentaa, vaan hän on
kääntänyt tekemisen positiiviseksi ja rytmin sujuvaksi.
– Teen itse päätökset, miten priorisoin tekemiseni ja
miten aikani käytän. Tunnen itseni oppijana, ja yhdistelen vahvuuksiani sopivalla tavalla.
Yksi Hyppösen vahvuuksista on kuuntelemalla
oppiminen, siksi luentojen seuraaminen suoraan tai
tallenteina on hänelle olennaista. Hän on niin ikään
visuaalinen oppija ja piirtää esimerkiksi tikku-ukkoja
lakipykälien havainnollistamiseksi. Kynä löytyy muutenkin usein kädestä.
– Olen kova tekemään muistiinpanoja käsin. Kaveripiirissäni tämä ei ole yleistä. Käytän toki läppäriäkin
asioiden muistiin kirjaamiseen.
Hyppönen tunnustautuu määrätietoiseksi opiskelijaksi ja etenee selkeästi putken mukaisesti kohti maalia. Tämä tarkoittaa kolmen vuoden päästä notaarin ja
viiden vuoden kuluttua maisterin papereita. Syksyn
kaksi periodia sujuivat aikataulussa, ja tentit tuli tehtyä ajallaan.
LAKIMIESUUTISET 1/2021
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Milja Hyppönen
MIKÄ MOTIVOI SINUA
OPISKELEMAAN?

Minun ei tarvitse hakea
erikseen motivaatiota ja
syitä opiskeluuni. Kiinnos
tus alaan ja oikeudenmu
kaisuuteen riittää, se on
minulle jatkuva energia
lähde. Jo tähän asti oppi
mani asiat ovat olleet
mielenkiintoisia ja lisäävät
entisestään halua oppia
ja tietää enemmän. Tun
nen olevani oikealla polulla,
tämä on minun juttuni.

Kynä ja paperi ovat Milja Hyppöselle ominaiset ja
mieleiset muistiinpanovälineet. Läppäri on silti
olennainen toimintakeskus, josta löytyy myös viihde.

Haalarihommissa aikalisän paikka

Ensimmäinen opiskeluvuosi on tunnetusti fuksivuosi –
Helsingin oikeustieteellisessä phuksivuosi –, jota värittävät mitä hauskimmat tapahtumat. Korona on tuonut
totuttuun kaavaan isoja muutoksia, ja syksyn osalta toimintasetti oli ulkoilupainotteinen. Mölkkymestaruus,
puistopiknik ja vesirieha maistuivat silti tosi hyviltä.
– Olen todella kiitollinen ainejärjestö Pykälälle, joka
on tehnyt kaiken voitavansa meille tärkeässä toiminnassa. On tullut olo, että olen phuksi sanan positiivisessa merkityksessä.
Hyppönen ei halua pelkästään nauttia tapahtumista
ja olla menossa mukana. Hän tahtoo vaikuttaa aktiivisesti osaltaan siihen, että opiskelijoille on vapaa-ajan
toimintaa laajasti ja monipuolisesti. Niinpä hän toimii
haalaritoimikunnan varapuheenjohtajana sekä vuoden
2021 ulkoasiainvaliokunnassa emäntänä.
– Bolognanpunaisessa haalarissa pidettävät haalaribileet antavat vielä odottaa itseään. Onneksi tarjonnasta löytyy varmasti jokaiselle jotakin pokerista olutmaisteluun ja futikseen.

Jäätelökioskilta kahvilatöihin

Tampereella syntynyt Hyppönen vietti nuoruutensa
Akaassa, kävi peruskoulun Toijalassa ja lukion synnyin40
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OIKEUDENMUKAISUUDEN MERKITYS
SINULLE?

Demokratia, oikeusvaltio
periaate, tasaarvokysy
mykset – oikeudenmukai
suuden kokonaisuus on
laaja ja näyttäytyy meille
kullekin erilaisena. Suoma
laisessa yhteiskunnassa
nämä asiat ovat isossa roo
lissa ja mielestäni hyvällä
mallilla. Minä koen oikeu
denmukaisuuden tärkeäksi
ja haluan tehdä töitä sen
edistämiseksi ja toteutu
miseksi.
MISSÄ NÄET ITSESI
OPINTOJEN JÄLKEEN?

Liikejuridiikka ja varalli
suusoikeus oikeudenalana
kiinnostavat minua erittäin
paljon. Juristi, asianajaja,
johtaja, yrittäjä – lähes
tymiskulmia työnkuvaan
on monia, ja pidän toistai
seksi useita ovia avoinna.
Yksityisoikeudellinen puoli
on tällä hetkellä ykkösvaih
toehtoni, ja saan siihen ken
ties lisävahvistusta kevään
opiskeluperiodien aikana.

kaupungissaan. Suvusta ei löydy juristia, mutta laajat
uramahdollisuudet ja aito kiinnostus oikeudenmukaisuuteen vetivät nuorta naista puoleensa.
Hyppönen sai ensimmäisen työtodistuksensa
12-vuotiaana, ja yrittäjän ura käynnistyi 17-vuotiaana
jäätelökioskilla. Yrittäjähenkisyys on hänessä vahvasti
läsnä ja saattaa ohjata urasuunnitelmia.
Lukion jälkeen Hyppönen muutti Espooseen, mistä
hän siirtyi kesällä 2019 Helsinkiin. Avoimen yliopiston
oikeustieteellisen kurssit ja työ Ravintola & Ulkoilukeskus Oittaalla täyttivät päivät. Oittaalla hän tekee edelleen työvuoroja opiskelun sallimassa tahdissa.
Kouluratsastus oli Hyppösen ykkösharrastus pitkään kotimaan kilpailutoimintaa myöten. Nyt hän pitää
itsestään huolta perusliikunnalla: lenkkeilyä, kuntosalia, joogaa, viime aikoina osin sovelletusti kotioloissa.
Elämä pääkaupungin sykkeessä sujuu luontevasti.
– On maistunut oikein hyvältä. Opiskelun ensimmäisistä päivistä lähtien olen tuntenut olevani oikeassa
paikassa. Rakentelen nyt rauhassa opintoja eteenpäin,
töiden aika tulee ajallaan.
Sanoo hän ja miettii hetken opiskelijavaihtoa, jonka
aika koittaa kolmannen opintovuoden keväällä. Ajatus
kiehtoo selvästi, suunta sen sijaan on vielä täysin auki. •

Opiskelun
ensimmäisistä
päivistä lähtien olen
tuntenut olevani
oikeassa paikassa.
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Mitä olisi oikeustieteen
opiskelu ilman
ainejärjestöä?
Jokaisella juristilla on muistoja oman opiskeluaikansa
ainejärjestötoiminnasta. Mitkä perinteet pysyvät ja mitä
ainejärjestöille tänään kuuluu? Kevään Juristikirjeissä
Artikla, Judica, Lex ja Pykälä esittäytyvät
omin sanoin ja kuvin.
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Lainsäädäntö suitsii
pikavipeistä johtuvaa
ylivelkaa
Isonkin pikaluoton voi napata helposti ja nopeasti. Kotitalouksien ja
yksilöiden ylivelkaantumista on pyritty suitsimaan lainsäädännöllisin toimin.
Haasteita on, mutta valoakin pilkahtaa.
Teksti TARJA VÄSTILÄ | Kuvitus JANI SÖDERLUND

T

akuusäätiön toimitusjohtaja Juha A.
Pantzar pyytää määrittelemään pikavipin. Ehdotus on aiheellinen, sillä aika
on kiitänyt myös määritelmän ohi.
– Vippi assosioituu pieneksi summaksi, mutta rahoittamismalli on nykyään se, että luotontarvitsija voi perjantai-iltana olohuoneen sohvalla
ottaa 60 000 euron pikavipin. Tänä päivänä kymmeniä
tuhansia saa yhtä nopeasti kuin ennen satasia.
Yksikönpäällikkö Katri Kummoinen oikeusministeriöstä kertoo, että pikaluotot tulivat markkinoille noin
15 vuotta sitten.
– Ensimmäinen tuote oli sellainen, että sadan euron
vippi otettiin kahdeksi viikoksi ja maksettiin kuluja parikymmentä euroa. Se oli aivan uudentyyppinen ilmiö.
Kummoisen mukaan yhteiskunnallinen ilmapiiri
on muuttunut. Huomio ei kiinnity pelkästään yksittäiseen luottotuotetyyppiin vaan laajemmin kotitalouksien velkaantumiseen.
– Vasta viime vuosina on tullut yhteisymmärrys
siitä, että ylivelkaantuminen on vakava ongelma, johon
on puututtava laaja-alaisesti. Hallitusohjelmassakin on
sovittu useita toimenpiteitä ylivelkaantumisen torjumiseksi ja siitä aiheutuvien ongelmien vähentämiseksi.
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Elinkeinon harjoittamiseen
on vaikea puuttua

Kummoinen toteaa, että elinkeino-oikeudellisesti
kuluttajaluottojen myöntämisen on säädetty olevan
rekisteröintiä edellyttävää toimintaa.
– Pikavippifirmojen on ilmoittauduttava Etelä-Suomen aluehallintoviraston luotonantajarekisteriin, ja
niiden on täytettävä tietyt ammattitaito- ja luotettavuusvaatimukset. Jos yritys toimii lainvastaisesti, siihen
voidaan puuttua ankarinkin keinoin. Kalliita kuluttajaluottoja tarjoavat enenevässä määrin myös erilaiset
ulkomaiset digipankit.
Pikavippien aiheuttamia kotitalouksien talousongelmia on pyritty suitsimaan monin eri lainsäädännöllisin toimenpitein. Kummoisen mukaan asteittainen eteneminen on johtunut oikeudellisista seikoista.
– On oltava painava yhteiskunnallinen syy, jos sääntelyllä puututaan elinkeinon harjoittamisen vapauteen.
Rajoitukselle on oltava perusoikeusjärjestelmän kokonaisuuden kannalta hyväksyttävät perusteet, ja sen on
täytettävä oikeasuhtaisuusvaatimus.
Yksi taustatekijöistä on ollut se, että pikaluottojen
tarjoajat ovat lainsäädännön muuttuessa kehittäneet
tuotteitaan.

LAKIMIESUUTISET 1/2021
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Ihmiset eivät toimi aina
rationaalisesti.
Helppo raha, vaikea velka

Vuoden 2013 laki rajoitti alle 2 000 euron kuluttajaluoton todellisen vuosikoron enintään korkolaissa tarkoitettuun viitekorkoon lisättynä 50 prosenttiyksiköllä.
Isompien pikavippien todelliset vuosikorot saattoivat
edelleen olla satoja prosentteja.
Viivästyskorkoja on alennettu, ja lisäksi velallisen
maksettavaksi tulevia vastapuolen oikeudenkäyntikulujen enimmäismääriä on laskettu.
Iso lakimuutos tapahtui syksyllä 2019, jolloin kuluttajaluotoille asetettiin 20 prosentin korkokatto. Tuolloin liki 400 000 suomalaisella oli maksuhäiriömerkintä tai -merkintöjä.
Kesällä 2020 seurasi väliaikaisia muutoksia, jotka
ovat voimassa syyskuun loppuun 2021. Koronan takia
tiettyjen kuluttajaluottojen koron enimmäismäärä on
rajattu kymmeneen prosenttiin ja suoramarkkinointi
on kielletty.
Pantzar ei pidä hyvänä, että lainsäätäjät odottivat
kuusi vuotta ennen uutta hintasääntelyä.
– Lainsäätäjällä pitäisi olla reagointikykyä, kun
markkinat muuttuvat niin nopeasti. Ei voi tukeutua
44

LAKIMIESUUTISET 1/2021

siihen, että 1990-luvun puolivälissä luotiin hyvä lainsäädäntö.
Pantzarin mukaan velkajärjestelykeinoja pitäisi päivittää.
– Keinot ovat muuttuneet vain vähän 25 vuodessa.
Ne on kehitetty siihen aikaan, jolloin mentiin hattu kourassa pankinjohtajan oven taakse. Kun nykyään velkaa saa helposti, kyllä siitä pitäisi päästä eroonkin helpommin.

Päätökset ovat tepsineet

Pantzar kuitenkin toteaa, että vuoden 2019 korkokaton
alentaminen paransi markkinoiden tilannetta.
– Maksuhäiriöisten määrä nousi jonkin verran, kun
luottoa ei voitu enää antaa yhtä löysästi. Toisaalta se
karsi pois niitä maksukyvyttömiä, joille ei kuuluisikaan myöntää luottoa.
Reilun vuoden takainen hintasääntelyuudistus
koski uusia luottoja. Kummoisen mukaan sen vaikutuksista on saatu tietoja muun muassa velkomustuomioita koskevalla tutkimuksella.
– Ihmiset eivät heti ajaudu vaikeuksiin. Yleensä luot-

Alustavasti näyttää, että
vuoden 2019 uudistukselta
toivottuja vaikutuksia on
saavutettu.
toa yritetään maksaa takaisin, ja jos tässä ei onnistuta,
maksu menee ensin vapaaehtoiseen perintään ja vasta
sitten tuomioistuimeen, Kummoinen sanoo. Vapaaehtoisessa perinnässä maksuja pyritään saamaan velkojalle maksumuistutusten ja -vaatimusten avulla.
Alustavasti näyttää, että vuoden 2019 uudistukselta
toivottuja vaikutuksia on saavutettu. Mitä tulee väliaikaiseen hintasääntelyyn, Kummoisen mukaan se näyttää laskeneen kalliimpien luottojen hintoja ja vähentäneen niiden tarjontaa.
Pantzarin mielestä päätökset ovat olleet hyviä.
– Kevään 2020 koronan myötä markkinat alkoivat
iskeä, kun ihmiset joutuivat hankalaan tilanteeseen
taloutensa kanssa. Perinteiset vippifirmat aktivoituivat
heti suoramarkkinoinnilla ja kehottivat ottamaan lainaa, vaikka kulutuksen vähentäminen olisi ollut ensisijaista.

Lakien kohdentaminen on haastavaa

Kummoisen mukaan ei ole olemassa yhtä hokkuspokkuskeinoa ratkaista ylivelkaantumisongelmaa.
– Alkuvaiheessa pyrittiin muun muassa varmistamaan, että kuluttaja saa tarvittavat tiedot järkevään luoton valintaan. Myös rikoslain luottokiskontaa koskeva
säännös saatettiin ajan tasalle.
Tiedonsaannin turvaaminen ei ollut riittävä toimi,
sillä ihmiset eivät toimi aina rationaalisesti. Rikosoikeudellisillakaan toimilla ei ole ollut merkittävää roolia pikaluottojen hillitsemisessä.
– Lainsäädännön näkökulmasta pikavipit ovat vain
osa kuluttajaluottomarkkinasta. On haasteellista kohdentaa lainsäädäntöä niin, että se vaikuttaisi juuri
ongelmallisiin luottoihin eikä haitallisesti sellaisten
kuluttajaluottojen tarjontaan, joista ei ole aiheutunut
erityisiä ongelmia.

Näkymätön raha koukuttaa

Pantzar näkee kotitalouksien velkaantumisessa myös
yhteiskunnallisia syitä.
– Rahankäytön muodot ovat muuttuneet, ja rahasta
on tullut vähemmän kosketeltavaa. Kun siirryimme
sähköiseen suuntaan, bisnekseen tuli mukaan erilaisia toimijoita ja palveluntarjoajia.

LISÄÄ AIHEESTA
Lukuvinkki
Kannattaa tutustua Kilpailuja kuluttajaviraston sekä
Takuusäätiön verkkosivuihin:
kkv.fi ja takuusaatio.fi

Kummoisen mukaan suomalaiset olivat ensimmäisiä, jotka toivat tekniikan mukaan: luottoja sai tekstiviestillä, sitten netin kautta. Tämä mahdollisti pikavippien tehokkaan tarjoamisen.
Kun käteistä ei tarvitse käyttää, on melkein samantekevää, maksetaanko debitillä vai creditillä. Pantzar
sanoo rahan olevan joka tapauksessa näkymätöntä.
– Elintaso on noussut ja elämästä on tullut kulutuskeskeistä. Keitä me haluamme olla määrittyy usein
sen mukaan, millaisia hyödykkeitä tai palveluita pystymme hankkimaan.
Pantzar muistuttaa, että vielä 1990-luvulla kotitalouksissa oli yksi puhelin, ja nyt sellainen on jokaisella perheenjäsenellä. Yhden laskun sijaan perheeseen
saattaa tulla 5–6 puhelinlaskua.
– Kulutus on suunnilleen samantyyppistä, olivatpa
tulot isot tai pienet. On ruokamenot, asumiskulut ja
Netflix. Jos tuloja on vähän eikä rahaa jää säästöön, tarvitaan luottoa. Ihmiselle markkinoidaan sitä mielikuvaa, että kyllä sinulla on tähän varaa.

Maksuhäiriömerkintä seuraa pitkään
• Maksuhäiriömerkintä voi syntyä esimerkiksi velkomustuomion
perusteella tai kun velkoja ei saa ulosotossa suoritusta saatavalleen.
Ennen sitä lasku on siirtynyt vapaaehtoiseen perintään ja siitä on
voinut tulla parikin muistutusta.
• Maksuhäiriö menneisyydessä ei kerro siitä, miten henkilö tällä hetkellä
hoitaa asioitaan. Jos kaksi vuotta sitten laskuja jäi maksamatta, tieto
kulkee perässä pitkään.
• Maksuhäiriömerkintä hankaloittaa elämää monella tavalla: vuokran
antaja, vakuutusyhtiö ja työnhakutilanteessa jopa työnantaja voi
tarkastaa luottotiedot ja kiinnittää merkintään huomiota. Luotto
korttiakaan ei saa tai se voidaan peruuttaa, jos on maksuhäiriömerkintä.
• Maksuhäiriömerkintä voi suojata epätoivotulta käytökseltä,
kun uutta lainaa ei ole mahdollista hankkia.
• Oikeusministeriössä on valmisteilla lainsäädäntömuutoksia, joilla
lyhennetään maksuhäiriömerkintöjen säilytysaikoja ja vähennetään
merkinnöistä aiheutuvia haittoja.
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”Velkajärjestelykeinot
on kehitetty siihen aikaan,
kun mentiin hattu kourassa
pankinjohtajan oven
taakse.”
Juha A. Pantzar
Pantzarin mukaan Suomessa ajatellaan, että jokaisen tehtävänä on hallinnoida omaa talouttaan ja vastata itse, jos joutuu ongelmiin. Yhteiskunnan rooli on
vähäinen. Muualla voi päästä helpommin eroon hankalista veloista esimerkiksi henkilökohtaisen konkurssin kautta.
– Sadat tuhannet maksuongelmaiset eivät ole yhteiskunnalle eduksi. Veronmaksajillekin olisi edullisempaa,
jos nämä ihmiset saataisiin kelvollisiksi kuluttajiksi ja
rahoittajat kärsisivät tappiot.
Viimeisten kymmenen vuoden aikana maksuhäiriömerkintäisten määrä on noussut 20 prosenttia. Joukossa
on ihmisiä, jotka eivät ole olleet selvillä maksukyvystään, ja markkinat ovat käyttäneet tilannetta hyväkseen.
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Positiivinen luottotietorekisteri helpottaa

Kummoisen mukaan keväällä 2024 käyttöön otettava
positiivinen luottotietorekisteri on ylivelkaantumista
estävien toimenpiteiden kärkihanke hallitusohjelmassa. Tiedot suomalaisten luotoista kootaan yhteen
rekisteriin.
– Luotonantajat saavat entistä kattavammin, luotettavammin ja helpommin tiedot luotonhakijan velkatilanteesta. Monen kuluttajankin on vaikea hahmottaa
omaa velkatilannettaan varsinkin silloin, kun se on luisumassa ongelmien puolelle. Rekisteri tuo parannusta.
Pantzarin mukaan positiivinen luottotietorekisteri
kohtuullistaa velkaantumista.
– Nyt näyttää paremmalta kuin vuosikausiin: lainsäätäjän uudistuksia seurataan ja ollaan valmiita
nopeisiin liikkeisiin.
Kummoinen korostaa, että rekisteri on vain yksi, joskin tärkeä askel eteenpäin. Se mahdollistaa jatkossa
vielä pidemmälle menevät toimet.
– Valtiovarainministeriön työryhmä on muun
muassa esittänyt, että kotitalouden kaikkien luottojen
määrä saisi olla enintään 4,5 kertaa kotitalouden vuotuisten bruttotulojen verran.
Sääntelyn mahdollistaisi toisaalta kuluttajan velkatilanteesta kertova positiivinen luottotietorekisteri,
mutta myös ansiot paljastava tulorekisteri. Aika näyttää, kuinka hyvin eri toimet purevat yhä kasvavaan ylivelkaantumiseen. •

Murtuuko työnantajien yhteistoiminta?

T

yönantajien yhteistoiminnan synnyssä
ja kehittymisessä on ollut keskeisenä
vaiheena Suomen Työnantajain Keskus
liiton (STK) perustaminen vuonna 1907.
Siitä alkaen järjestöllinen yhteistoiminta
laajeni ja syveni kohden tulopolitiikan kautta. Nyttem
min on koettu päinvastainen suunta. Elinkeinoelämän
Keskusliitto EK on säännöissään luopunut työehtoso
pimusten tekemisestä. Metsäteollisuus ry on eronnut
EK:sta ja ilmoittanut viime syksynä lopettavansa työ
ehtosopimusten tekemisen.
Kun työsopimuslaissa säädettyä työehtosopimus
ten yleissitovuutta ei ole voitu poistaa lainmuutoksella,
sinänsä looginen päätelmä on ollut luopuminen työ
ehtosopimuksista. Kun ei ole työehtosopimusta, ei ole
yleissitovuuttakaan.
Työnantajien tavoitteet ovat toki kannatettavia: lisää
joustoja paikallisin sopimuksin sekä parempaa työlli
syyttä ja yritysten kilpailukykyä. Kehityksen suuntaan
vaikuttaa kuitenkin ratkaisevasti se, seuraavatko muut
toimialat metsäteollisuuden jälkiä ja miten palkansaa
japuoli reagoi.
Paikalliseen sopimiseen ja yrityskohtaiseen työeh
tosopimukseen vaaditaan kaksi sopijapuolta. Jatkossa
nähdään, miten neuvottelut sujuvat pääluottamus
miesten kanssa ja miten Paperiliiton koordinointi toi
mii taustalla.
Suurilla yrityksillä on resursseja paikallisiin neuvot
teluihin varsinkin, kun Metsäteollisuus ry:n työnantaja
puolen kärkinimet ovat siirtyneet niiden palvelukseen,
mutta miten pienet yritykset suoriutuvat, jos Metsä
teollisuus ry luopuu kokonaan työnantajatoiminnoista?
Kenties palveluita on tarkoitus saada markkinoilta. Pai
kallisen sopimisen tiellä on se, että työaikalain mukaan
merkittävistä työaikajoustoista voidaan sopia vain val
takunnallisella työehtosopimuksella.
Valtakunnallisen työehtosopimuksen puuttuminen
voi eriyttää palkkoja, mitä tietenkin tavoitellaankin. Pal
kat voivat joustaa alaspäin, mutta paine liukumiinkin
voi kasvaa. Jos siirtyminen yrityskohtaisiin työehtopi

muksiin ei tapahdu koordinoidusti, työrauhavelvolli
suuskaan ei ole kattava, jos sopimukset ovat katkolla
eri aikoina.
Kokemus on tähän asti ollut se, että liittokohtaiset
työmarkkinakierrokset ovat tulleet työnantajille kal
liimmiksi kuin sellaiset kokonaisratkaisut, joissa on
perälauta kiinni, niin kuin alalla sanotaan.
Jos työnantajien yhteistoiminnasta luovutaan tai
sitä merkittävästi vähennetään sekä keskusjärjestö
että liittotasolla, herää kysymys, miten aiotaan toimia
muualla kuin sopimuspolitiikassa. Vetäydytäänkö kol
mikannasta lainvalmistelussa ja niistä edustuksista,
joita työnantajilla on eri organisaatioissa? Jos näin käy,
tilalle on pyrkimässa Suomen Yrittäjät, jonka pitämi
nen poissa neuvotteluista on ollut pysyvästi eteläran
talainen tavoite.
Työnantajien on ollut pitkän aikavälin kuluessa hel
pompi saada näkemyksiään lävitse neuvottelupöydässä
palkansaajajärjestöjen kanssa kuin yrittämällä toimia
vain poliittisen prosessin kautta. Esimerkkeinä voi
daan mainita eläkeratkaisut, joita on valmis
teltu Puron ryhmässä, ja varallisuusveron
poistaminen osana tupoa.

Miten pienet
yritykset
suoriutuvat, jos
Metsäteollisuus ry
luopuu kokonaan
työnantaja
toiminnoista?

HEIKKI HALILA

siviilioikeuden professori (emeritus),
Helsingin yliopisto, heikki.halila@helsinki.fi
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Tapahtumatärpit

Loma-asunnot

Tapahtumat
järjestetään koronatilanteen niin salliessa.
Seuraa tapahtumakalenteriamme:
www.lakimiesliitto.fi/
tapahtumat

9.6.

PÄÄKAUPUNKISEUDUN KESÄTAPAHTUMA,
HELSINKI

Otso Kähönen / Ruisrock 2012

Ilmoittautuminen alkaa aikaisintaan
huhtikuussa.

10.7.

VALTAKUNNALLINEN KESÄTAPAHTUMA,
RUISROCK, TURKU

Ilmoittautuminen alkaa aikaisintaan
huhtikuussa.

15.7.

SUOMIAREENA, PORI

#Lainrajat-keskustelutilaisuus

1.10.

LAKIMIESPÄIVÄ, FINLANDIA-TALO,
HELSINKI

Katso Uratapahtumat s. 30–31
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Rentoudu Lakimiesliiton
loma-asunnoissa!
Lakimiesliitto vuokraa loma-asuntoja Leviltä, Rukalta ja Vierumäeltä
edulliseen jäsenhintaan.
Vuokriin sisältyy:
Levi ja Ruka/lasketteluliput 2 kpl
Vierumäki/golfpelioikeuksia
Katso loma-asuntojen vapaat ajankohdat ja hakuohjeet
syksyn 2021 mökkiarvontaan nettisivulta osoitteessa
www.lakimiesliitto.fi > palvelut ja edut > lomamökit
Lisätietoja ja varaukset:
puh. 09 8561 0315
lomamokit@lakimiesliitto.fi

Katso kaikki loma-asunnot verkosta!

MIELIPIDE

Käräjänotaarien palkkaus
on vitsi, joka ei naurata

H

ienoa, että Lakimiesliitto puuttuu
tuomioistuinharjoittelujärjestelmän
epäkohtiin (Lakimiesuutiset 4/2020).
Itse en kuitenkaan pidä hakumenettelyä suurimpana ongelmana. Valintajärjestelmää on vastikään muutettu suuntaan, jossa kriteerit ovat hakijoille yhtäläiset riippumatta siitä,
mihin päin Suomea hakee tuomioistuinharjoitteluaan suorittamaan. Aiemmin auskultointipaikan
saaminen saattoi olla kiinni suhteista tai hakijan
pärstäkertoimesta. Valituksi tulemisen mahdollisuutta voi parantaa hakemalla useaan käräjäoikeuteen ja myös suurimpien kaupunkien ulkopuolelle. Omakohtaisen kokemukseni perusteella
voin todeta, ettei heikohko opintomenestyskään
ole lopullinen este harjoittelupaikan saamiselle.
Huomattavasti suurempi epäkohta on mielestäni käräjänotaarien palkkaus. Tällä hetkellä
T5-palkkaluokan mukainen kuukausipalkka on
2 265,54 euroa kuukaudessa. Lisäksi tulee mahdollinen kokemuslisä sekä 175 euron istuntolisä,
jota maksetaan kolmannesta harjoittelukuukaudesta alkaen. Notaarin kuukausipalkka on siten
sekä kokoaikatyötä tekevien palkansaajien keskimääräistä palkkausta että mediaanipalkkaa reilusti pienempi.
Käräjänotaarit ovat ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneita henkilöitä, joilla on usein
jo aiempaa työkokemusta vaativista asiantuntijatehtävistä. Heidän tehtäviinsä kuuluu paljon
vaikeaakin oikeudellista arviointia ja itsenäistä
ratkaisutyöskentelyä virkavastuulla. Notaarit ratkaisevat määrällisesti valtaosan käräjäoikeuksissa vireille tulevista asioista. Tuomioistuinharjoittelun aikana käräjänotaari toimii oikeuden

puheenjohtajana yksin ja lautamiesten kanssa.
Jälkimmäisessä roolissa hän voi tuomita ihmisiä
vankilaan. Melko vastuullisia tehtäviä alle 2 000
euron bruttopalkalla hoidettaviksi.
Tuomioistuinharjoitteluun hakeutuvista
juristeista ei varsinaisesti ole pulaa. Palkkaus ei
monelle ole keskeinen kriteeri auskultoimaan
hakiessa. Auskultointinsa suorittaneiden juristien keskusteluissa käräjänotaariajan huono
palkka on ennemminkin nostalgian aihe, jota
muistellaan huvittuneesti. Usein kuulemani
käsitys on, että auskultointivuosi oikeastaan
kuuluukin kärvistellä huonolla palkalla. Sen jälkeen tie vie useimmilla parempiin ansioihin.
Ehkä tästä johtuu, ettei asiasta ole juuri pidetty
meteliä.
Käräjänotaarit ovat tuomioistuimille merkittävä resurssi ja edullista työvoimaa. Notaareiden palkankorotus tuntuisi epäilemättä kipeästi
tuomioistuinviraston kukkarossa. Nämä eivät
kuitenkaan ole kestäviä perusteluja olla puuttumatta tilanteeseen. Toivoisin Lakimiesliiton kiinnittävän huomiota asiaan.
HENRIK HURTIG

Varatuomari, Turku

P.S. Auskultoinnin kutsuminen tuomioistuinharjoitteluksi on harhaanjohtavaa. Yllä todetusti
käräjänotaarit tekevät ratkaisuja itsenäisesti ja
virkavastuulla, joten kyse ei ole siitä, että he vasta
harjoittelisivat. Minulta myös kysyttiin auskultointivuoden aikana useasti, paljonko minulla on
harjoittelun jälkeen opintoja jäljellä, ennen kuin
valmistun juristiksi.
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SVENSKA SIDOR

Språklig jämlikhet är
lagstadgad men inte
självklar
Justitieministeriet initierade på hösten kampanjen Oma kieli – Eget språk som
ett led i arbetet med att förbättra språkklimatet i Finland. Service på svenska i
Finland är enligt Språkbarometrarna nämligen inte en självklarhet i tvåspråkiga
kommuner, liksom inte heller i kontakter med statliga myndigheter eller när man
använder digitala tjänster.
Text BO INGVES | Bild ISTOCK

K

ampanjen baserade sig inte
på någon politisk agenda utan
uttryckligen på resultat från
Språkbarometern, en undersökning som görs i landets tvåspråkiga kommuner vart fjärde år för att utvärdera
hur språklagen fungerar i praktiken.
– Bakgrunden till Språkbarometern är att justitieministeriet har en lagstadgad skyldighet att
följa upp hur de språkliga rättigheterna har förverkligats och hur de olika språkgrupperna upplever sin vardag och sina möjligheter att fungera
på sitt eget språk, säger Linda Lindholm, specialsakkunnig på justitieministeriet.

Dålig digital service på svenska

I Språkbarometern 2016 framgick det att det
fanns problem med språkklimatet på tvåspråkiga orter. Enligt preliminära uppgifter från den
färskaste barometern som publiceras snart, har
möjligheten att få service på svenska inte förbättrats, åtminstone inte i lika hög grad som den
finskspråkiga servicen.
– En tredjedel av de finskspråkiga tycker att
servicen på det egna modersmålet har blivit
bättre, men bara en av tio svenskspråkiga tycker
detsamma. Generellt sett kan man säga att om
språkklimatet var det stora problemet för fyra år
sedan, så är servicen på svenska det stora utrop50
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stecknet i den färskaste Språkbarometern, säger
undersökningens ansvariga forskare, PD Marina
Lindell vid Åbo Akademi.
Nytt för Språkbarometern är språkgruppernas syn på digitala tjänster. Enligt undersökningen uppger drygt 30 procent av de svenskspråkiga att chattbotar och digitala assistenter
fungerar på det egna språket, medan närmare
80 procent av de finskspråkiga säger detsamma.
– Det svenska försvinner i något skede i de
digitala tjänsterna. Här finns mycket att förbättra, säger Lindell.

Tala ditt eget språk

Även riksdagens grundlagsutskott har i sitt utlåtande över statsrådets språkberättelse som avges
vart fjärde år kommenterat att språkklimatet är
en sak som behöver åtgärdas.
– Som ett led i att öka förståelsen mellan olika
språkgrupper genomförde ministeriet därför i
fjol höstas kampanjen Eget språk. Kampanjen
fick ett gott bemötande och den blev delad på de
sociala medierna där den nått framför allt unga
människor, säger Linda Lindholm.
I kampanjen är det fotbollen som för
människor samman över språkgränserna.
– I kampanjen förmedlar vi genom juniorfotboll budskapet att människor som sammankommer kring något som förenar dem ofta snabbt

Speciellt unga personer ska
våga prata utan krav på att det
måste vara perfekt.
hittar en gemensam melodi, oberoende av
språk. När man lär känna personer ur andra
språkgrupper minskar i allmänhet fördomarna, säger Lindholm.
Kampanjens galjonsfigur utåt var Tim
Sparv, hemmahörande i Oravais i Österbotten, kapten för Finlands herrlandslag i fotboll
och förebild för många unga.
– Jag gav kampanjen ett ansikte för jag
tycker språkfrågan är mycket viktig. Speciellt
unga personer ska våga prata utan krav på att
det måste vara perfekt, säger Sparv som fått
många positiva språkbad under sina drygt
17 år utomlands i England, Sverige, Holland,
Tyskland, Danmark och som bäst som fotbollsproffs i Grekland.
I videon uppmanar Sparv på sin egen dialekt var och en att modigt tala sitt eget språk.
– Språket är en attityd. Man glömmer till

exempel lätt sin egen dialekt och börjar prata
högsvenska i stället, säger han.

Ny nationalspråksstrategi utarbetas

Enligt statsminister Sanna Marins regeringsprogram ska en ny nationalspråksstrategi
utarbetas för att trygga allas rätt att få service på de två nationalspråken och förbättra
språkklimatet i en föränderlig språkmiljö.
Enligt justitieminister Anna-Maja Henrikssons åsikt har den nuvarande regeringen
ett av de bästa regeringsprogrammen någonsin ur ett språkligt perspektiv.
– De språkliga rättigheterna, samt förverkligandet av dem nämns i varje strategisk
helhet i regeringsprogrammet, sade hon i en
videohälsning på Svenska nu-nätverkets delegationsmöte i november. •

Språkbarometern
SPRÅKBAROMETERN lanserades
2004 och har nu fem gånger mätt
hur de finsk- och svenskspråkiga
som är i minoritet i sina hemkommuner känner sig bemötta. I den
färskaste barometern har man
också tagit med de svenskspråkiga
som är i majoritet i sin kommun.
Undersökningen görs av justitieministeriet i samarbete med
Institutet för samhällsforskning
vid Åbo Akademi och Finlands
kommunförbund. Frågeformuläret skickades i april-maj 2020 ut
till 16 650 slumpmässigt utvalda
personer i Finlands 33 tvåspråkiga kommuner. Svarsprocenten
var 39,6 bland svenskspråkiga och
37,1 bland finskspråkiga kommuninvånare.
I år utkommer också en Samebarometer för andra gången samt
för första gången en språkbarometer gällande personer som talar
teckenspråk som sitt modersmål.
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– Olen ollut juristina mukana monissa rakennushankkeissa, joista Musiikkitalo on merkittävin. Tässä taivastelen
tapahtumien kulkua Kansallisarkiston vesikattotyömaalla, Immo Aakku kertoo.

Viulua soittava hallintojohtaja Immo Aakkula:

”Ettei meille jäisi vieraaksi
mikään inhimillinen”
Teksti ARI MÖLSÄ | Kuva IMMO AAKKULAN KOTIALBUMI

I

mmo Aakkulalla on kutkuttavan monipuolinen virkaura.
Ympäristöasioista ja kulttuuriperinnöstä
kiinnostunut mies on löytänyt itsensä niin Teknologian kehittämiskeskuksesta, Sibelius-Akatemiasta
kuin Taideyliopistostakin.
Tätä nykyä Aakkula on Kansallisarkiston hallintojohtaja.
Pykälöikäämme.

1. luku

Juristin hommiin ajautumisesta

1 §. Miksi juristiksi? Kävin lukioni iltakoulussa, koska
päivät pyhitin viulunsoiton treenaamiseen. Kirkasotsainen oikeudenmukaisuus alkoi kiinnostaa siinä vaiheessa lukioaikaa, kun kävi selväksi, että viulistina en
päätyisi pitkälle. Koulunkäynti sujui helpommin. Hain
siis oikikseen.
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2 §. Miksi myös kauppatieteilijäksi? Olin vaihdossa
Saksan Freiburgissa. Aikani siellä oli hyvää. Palattuani
Suomeen kaipasin jotain. Noheva teekkariystäväni kertoi, että kauppiksessa on kivaa. Kaivoin matikankirjat esiin ja huomasin kaivanneeni sitäkin. Kauppis oli
huippujuttu! Opiskelin myös ympäristöbiologiaa yliopistolla. Tavoitteena oli alusta asti vain taloudellinen
yleissivistys. Siksi kandin paperit riittivät.

2. luku

Lakimiehistä eliölajina

1 §. Taitava juristi. Ymmärtää todellisuuden monimuotoisuuden, uskaltaa ottaa kantaa.
2 §. Tomppeli juristi. Yhden varmuuden henkilö, joka
vielä koukeroi.

Tekijänoikeusasiat
ovat liian
monimutkaisia.
8. luku

3. luku

Viulunsoitosta

Suomen arkistolainsäädännöstä

1 §. Kiva laki. Kivoin on tietenkin kirjoittamani laki
Kansallisarkistosta.
2 §. Kamala laki. Arkistolaki ei ole kamala, mutta sen
uudistaminen alkaa onneksi tänä vuonna.

4. luku

EU:n arkistolainsäädännöstä

1 §. Kutkuttavinta. EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen
tulkitseminen. Tulkinnanvaraa on paljon.
2 §. Kauhistuttavinta. Se, miten jyrkkiä ja ei-mahdollistavia tulkintoja tulkinnanvaraisista teksteistä esitetään.

5. luku

Kulttuurielämän juridiikasta yleisesti

1 §. Hyvät trendit. Kulttuuri tapahtuu edelleen pääosin
sääntelyn ulkopuolella.
2 §. Huonot trendit. Tekijänoikeusasiat ovat liian monimutkaisia, enkä näe vielä valoa tämän tunnelin päässä.

6. luku

Kulttuurielämän juridiikasta erityisesti

1 §. Kipein akuutti ongelma. Korona-rajoitusten
rankka kohdistuminen kulttuurialan toimijoihin. Kriisin kautta uuteen nousuun!
2 §. Suurin äskettäinen edistysaskel. Lahjoituskulttuurin vahva kehitys korkeakoulusektorilla

7. luku

Arkistoalan hovijuristin työstä

1 §. Ihaninta. Mahdollisuus vaikuttaa muuttumattoman tiedon säilymiseen ja saatavuuteen, varsinkin kun
on alettu puhua myös vaihtoehtoisista faktoista.
2 §. Inhottavinta. Riittämättömät resurssit siihen nähden, mitkä valtavat mahdollisuudet digitalisaatiossa
on tiedon saatavuudelle ja käytölle. Esimerkiksi käsinkirjoitetun tekstin tunnistus, joka tosin on jo Kansallisarkistolla käytössä.

Immo Aakkula
s. 1974, Vammala
KTK, HKKK, 2009
VT, 2004
OTK, HY, 2000
Kansallisarkisto,
hallintojohtaja 2018–
Opetus- ja kulttuuriministeriö, hallitusneuvos
2014–2018
Taideyliopisto, lakimies
2013–2014
Sibelius-Akatemia, lakimies 2008–2013
Suomen kulttuuriperinnön
säätiö, asiamies 2005–2008
Helsingin KäO,
notaari 2003–2004
Teknologian kehittämiskeskus (Tekes), lakimies
2002–2002
Fulbright Finland
Treasurer 2015–2016
Sinfoniaorkesteri Vivo,
vpj 2005–2014
Refugium Musicum
-orkesteri, siht, vpj
2005–2014
Ylioppilaskunnan Soittajat,
pj 2002–2004
Nauvon Kamarimusiikkipäivät, taloudenhoitaja
2001–2006
Kirjallista tuotantoa:
Ympäristörikokset alueellisten ympäristökeskusten
käsittelyssä (2001); BRINKHALL SOI – musiikkia, mietteitä ja makuja. (2015)
Perhe: puoliso ja kaksi
alakouluikäistä lasta
Harrastukset: vanhan
talon kunnostus, puut ja pu
utarhanhoito, viulunsoitto,
luonto, historia,
pyöräily ja muu kuntoilu
Koti Raaseporin Pohjassa,
tyytyväinen maallemuuttaja

1 §. Sielukkainta. Se, mikä tapahtuu spontaanisti,
hyvällä porukalla.
2 §. Raadollisinta. Tarvittavan harjoittelun määrä ja
sen vaikutukset kehoon, esimerkiksi kuuloon.

9. luku

Omasta urasta

1 §. Suurin voitto. Lainsäädännön arviointineuvostolta
saatu palaute kiitettävästä lainvalmistelusta. Neuvoston puheenjohtaja ei ollut uskonut sen päivän koittavan, kun pääsisi näin kehumaan.
2 §. Katkerin tappio. Laki yksityisen arkistotoiminnan rahoituksesta jäi säätämättä poliittisista syistä, ja
työtuomioistuimessa tuli äänestystappio. Molemmat
ovat kaihertaneet.

10. luku

Pienet suuret asiat

1 §. Mielimauste. Korianteri
2 §. Herkkuruoka. Vorschmack; elän Jonnan huippuluomusafkoilla.
3 §. Paras juoma. Solkullan kirsikkalikööri tai mehut
(omatuotanto).
4 §. Kaunein kukka. Oman pihan sini- ja punavuokot,
koska silloin on kevät.
5 §. Rakkain romaani. Hugon Kurjat saattoi vaikuttaa uravalintaani.
6 §. Uljain instrumentti. Urut on uljain, viulu on jaloin.
7 §. Musiikin helmi. Brinkhall soi -tapahtuma.
8 §. Esikuva. Erkki Toivanen ja oma isoäiti.
9 §. Elämän tarkoitus. Ettei meille jäisi vieraaksi
mikään inhimillinen… (Erkki kertoi).
10 §. Motto/lempilausahdus. Näillä eteenpäin.
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Nimitykset
Joel Nurmi
Asianajotoimisto
DLA Piper

Nicklas Svento
Asianajotoimisto
DLA Piper

Antti Paloniemi
Asianajotoimisto
DLA Piper

Kristiina Hirva
Asianajotoimisto
DLA Piper

Mikko Luukkonen
Asianajotoimisto
DLA Piper

Klaus Majamäki
HPP Asianajotoimisto Oy

Anna-Stephanie
Roubier
HPP Asianajotoimisto Oy

Teija Lius
HPP Asianajotoimisto Oy

Ilona Syrjälä
HPP Asianajotoimisto Oy

Jenna Issakainen
Asianajotoimisto
Reims & Co Oy

Max Atallah
Nordic Law Oy Ab

Henri Virtanen
Lakiasiaintoimisto
Jurinet Oy

Tirnash Ramezan
Lakiasiaintoimisto
Jurinet Oy

Anni Eloranta
Lakiasiaintoimisto
Jurinet Oy

Asianajotoimistot
Mäkitalo Asianajotoimisto Oy:n
Counseliksi AA Salla-Maaret Lamberg
(energiasektorin toimeksiannot) 1.10.2020
lukien sekä lakimieheksi (Associate)
OTM Essi Niitynpää 9.12.2020 lukien.
Asianajotoimisto DLA Piperin Associateiksi
OTM Joel Nurmi 7.12.2020 lukien (Corporate)
ja OTM Nicklas Svento 1.1.2021 lukien
(Corporate). Partnereiksi Antti Paloniemi
1.1.2021 lukien (Head of Tax), Kristiina Hirva
1.1.2021 lukien (Finance and Projects) sekä
Mikko Luukkonen 1.1.2021 lukien (Finance
and Projects). (kuvat)
Asianajotoimisto Merkurius Oy:n lakimieheksi
OTM Lasse Parkkamäki 19.10.2020 lukien.
HPP Asianajotoimisto Oy:n osakkaiksi
kutsuttuina AA Klaus Majamäki (konkurssija yrityssaneerausasiat sekä niihin liittyvät
oikeudenkäynnit) sekä AA, Master of Law
(European Law, Bruges) Anna-Stephanie
Roubier (EU- ja kansallinen kilpailuoikeus
sekä EU:n kemikaali- ja tuoteregulaatio)
1.1.2021 lukien. Associateiksi OTM Inka Sajakoski 1.1.2021 lukien (maksukyvyttömyysmenet telyt) sekä OTM Roosa Raikko 10.12.2020
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lukien (teknologiaoikeus).
Senior Counseliksi OTM, MBA Teija Lius
1.11.2020 lukien (rahoitus). Associateksi
OTM Ilona Syrjälä 1.10.2020 lukien (kiinteistöjärjestelyt). (kuvat)
Asianajotoimisto Reims & Co Oy:n
lakimieheksi OTM, VT Jenna Issakainen
1.12.2020 lukien. (kuva)

Inka Sajakoski
HPP Asianajotoimisto Oy

Roosa Raikko
HPP Asianajotoimisto Oy

Nimityksiä-palstan tekstit ja värikuvat
(valkoisella taustalla) toimitetaan lomakkeella
osoitteessa www.lakimiesuutiset.fi/ilmoita-nimitys/tai sähköpostitse juha.mikkonen@
lakimiesliitto.fi viimeistään 8.3.2021. Julkaistuista kuvista veloitamme käsittelykuluina
40 e/kpl. Numero 2/21 ilmestyy 16.4.2021.
Toimitus pidättää oikeuden tekstin muokkaamiseen ja lyhentämiseen tarvittaessa.

Lakitoimistot
Nordic Law Oy Ab:n osakkaaksi kutsuttuna
OTM, CIPP/E Max Atallah 15.1.2021 lukien
(tietosuoja ja finanssiteknologia). (kuva)

Lakiasiaintoimistot
Lakiasiaintoimisto Jurinet Oy:n palvelukseen
Henri Virtanen, Tirnash Ramezan ja
Anni Eloranta. (kuvat)

Oikeusaputoimistot
Etelä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiriin julkisiksi oikeusavustajiksi Laura
Tawast Keski-Uudenmaan oikeusaputoimistoon 1.12.2020 lukien, Suvi-Tuulikki
Mäntymäki Helsingin oikeusaputoimistoon

1.10.2020 lukien, Janne Aalto Itä-Uudenmaan oikeusaputoimistoon 16.5.2020 lukien,
sekä1.4.2020 lukien Toni Eronen Helsingin
oikeusaputoimistoon, Ilona Nieminen ja
Juha Helmijoki Länsi-Uudenmaan oikeusaputoimistoon.
Länsi- ja Sisä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiirin Pirkanmaan oikeusaputoimiston (Tampere) johtavaksi julkiseksi
oikeusavustajaksi Samu-Petteri Eiro 1.1.2021
lukien ja Keski-Suomen oikeusaputoimiston
(Äänekoski) julkiseksi oikeusavustajaksi
Juha Ahokas 1.11.2020 lukien sekä EteläPohjanmaan oikeusaputoimiston (Kauhajoki) julkiseksi oikeusavustajaksi Pia Liukku
1.10.2020 lukien.

URAPOLKU
Poiminta nimitysuutisista

Tiina Hyvärinen Hämeenlinnan
hallinto-oikeuden ylituomariksi
Tasavallan presidentti nimitti hallintooikeustuomari, OTK, VT Tiina Hyvärisen
Hämeenlinnan hallinto-oikeuden ylituomariksi 1.1.2021 lukien.
Hyvärinen aloitti lakimiesuransa
Hämeenlinnan käräjäoikeudessa suorittamalla siellä tuomioistuinharjoittelun ja toimimalla käräjätuomarin tehtävissä. Ennen
hallinto-oikeuteen siirtymistään hän on toiminut Hämeenlinnassa myös kihlakunnansyyttäjänä.
Hämeenlinnan hallinto-oikeudessa Hyvärinen on työskennellyt vuodesta 2001 lähtien
toimien osaston johtajana, hallinto-oikeustuomarina ja hallinto-oikeuden esittelijänä.
Lisäksi Hyvärinen on työskennellyt koulutusasiantuntijana oikeusministeriön oikeushallinto-osastolla sekä hankejohtajana hallinto-

ja erityistuomioistuinten HAIPA-hankkeessa.
Hän on Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen
Hämeenlinnan paikallisosaston varapuheenjohtaja.
Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päällikön virka tuli auki ylituomari Ann-Mari
Pitkärannan siirryttyä Helsingin hallintooikeuden ylituomariksi.
Tuomiopiirin asukasluvulla ja saapuvien
asioiden määrällä mitattuna Hämeenlinnan
hallinto-oikeus on toiseksi suurin maamme
kuudesta alueellisesta hallinto-oikeudesta.
Sen tuomiopiirissä on asukkaita runsaat
1 160 000. Hämeenlinnan hallinto-oikeus ratkaisee vuosittain hiukan alle 3 000 asiaa, todetaan Hyvärisen nimitystä koskeneessa tiedotteessa.
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TYÖSUHDEASIOIDEN
KÄSIKIRJA
I–II
Työoikeuden ainutlaatuinen kommentaari
ilmestyy uudistettuna
Työsuhdeasioiden käsikirjassa käsitellään perusteellisesti ja käytännönläheisesti työsuhdeasioiden
laajaa kenttää, lainsäädäntöä ja lakien tulkintaa harvinaisempiakaan tilanteita unohtamatta.
Kahdesta niteestä koostuva laaja-alainen teos antaa kattavan yleiskuvan työsuhdeasioiden
sääntelystä ja oikeuskäytännöstä. Kirjan sisältämien työsuhdeasioita koskevien
esimerkkitapausten määrä on ainutkertainen.
Työsuhdeasioiden käsikirjan seitsemäs, uudistettu laitos pohjautuu Mauri Saarisen kirjoittamaan
teokseen, jonka vuonna 2013 ilmestyneen kuudennen painoksen ovat päivittäneet ajan tasalle
Outi Anttila, Niklas Bruun, Matleena Engblom, Harri Hellstén, Harri Hietala, Timo Jarmas,
Kauko Kivimäki, Anu-Tuija Lehto, Albert Mäkelä, Maria Penttilä ja Tuomas Sunnari.
Teos ilmestyy helmikuussa 2021. Saatavana myös digikirjana,
jonka kätevät hakuominaisuudet toimivat koko teoksen laajassa aineistossa.

Tilaa nyt työsuhdejuridiikan luottokumppani!
Tilaukset & asiakaspalvelu | shop.edita.fi | asiakaspalvelu.publishing@edita.fi | p. 020 450 05
Digikirja saatavana edullisesti myös isommalle käyttäjämäärälle! Pyydä tarjous.
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1 C. Omat ja naapurien lumput. Lumppuja tarvittiin paperimyllyissä paperin valmistukseen. Ne olivat arvotavaraa ja niiden arvo nousi sitä mukaa mitä
enemmän paperimyllyjä perustettiin. Käräjät olivat iso väentilaisuus, jossa lumppuja sai kerättyä helposti. Kun papit kuuluttivat saarnastuoleistaan tulevia
käräjiä, he muistuttivat lumpunkeräyspakosta ja pakosta myydä ne paperimyllyille. Sama koski henkikirjoitustilaisuuksia. Lumput jaettiin 20–30 laatuluokkaan. Korkeimmassa luokassa olivat uudet, hienot, valkeat ja puhtaat liinalumput. J. C. Frenckellin paperimylly osti vuonna 1820 lumppuja kirjoja vastaan.
Kahdella leiviskällä lumppuja sai Raamatun, yhdellä leiviskällä Katekismuksen ja viidellä naulalla Aapisen. 2 C. Myydä olutta ja viinaa käräjillä. Lisäksi hän
sai oikeuden antaa jollekulle muulle luvan myydä niitä. Määräys koski käräjien lisäksi talonpoikien kokouksia, joissa käsiteltiin kruunun asioita. Nimismies
Harittu oli valittanut, että osa hänen naapureistaan, jotka olivat ratsumiehiä ja itsellisiä, myivät viinaa käräjien ja väenkokousten aikana. Tämä vähensi selvästi nimismiehen omia tuloja. Lisäksi Harittua harmitti, kun väki tuli oikeuden eteen humalassa ja koska hänen täytyi pitää olutta ja viina tarjolla Turusta
saapunutta ylimystöä ja muuta väkeä varten. Nimismiesten päätehtäviin kuului järjestää käräjät omassa talossaan ja kestittää käräjäväkeä. Tuohon aikaan
väenkokoukset olivat hyviä ansaintatilaisuuksia oluen- ja viinanmyyjille. Nimismiehet pitivät usein kestikievaria ja ja majataloa 1600-luvulla. Kaarinankin
nimismiehen käytännön palkkaetuihin kuului oikeus pitää olut- ja viinakauppaa talossaan. Kestikievareista tuli erityisen houkuttelevaa liiketoimintaa vuonna
1636, kun viinanmyynti keskitettiin niihin. Sivutoimet haittasivat nimismiesten varsinaisten tehtävien hoitoa, ja 1630-luvulla majatalon pitäminen yritettiin
kieltää, mutta kieltoa ei pystytty toteuttamaan. Haritun isä Olavi Erkinpoika Harittu oli Kaarinan nimismies vuosina 1644–1670. Hänen isänsä Erkki Olavinpoika oli Turun pormestari. 3 D. Luut haudattiin 17 vuoden kuluttua. Mestauksen jälkeen ne oli jätetty mestauspaikalle, todennäköisesti kärrynpyöriä
muistuttaville telineille teilipaalujen päähän. Sieltä ne olivat aikanaan pudonneet maahan. Luut hautasi pyöveli Mickel Dahl. Kyseessä oli Limingan pitäjän
mestauspaikka, joka sijaitsi yleisen maantien varressa. Teloitettujen ja hirtettyjen ruumiiden jättäminen mestauspaikalle oli tuolloin yleinen tapa. Ne saattoivat olla paikallaan vuosikausia eläinten syötävinä. Ihmisillä ei ollut lupaa koskea niihin saati haudata niitä. Pyöveli sai määräyksen haudata ne vasta sitten,
kun pelkät luut alkoivat putoilla maahan. Yleensä mestatun ruumis nostettiin telineelle, joka vedettiin köysien avulla teilipaalun päähän. Irtihakatut ruumiinosat naulattiin omien teilipaalujensa päähän. 4 C. Ammuskeli ohikulkijoita paperipalloilla. Hän kostutti pallot omalla syljellään ja käytti aseena lasista puhallusputkea. Matisse tähtäsi etenkin ohikulkijoiden korkeisiin hattuihin. Jos ammus osui kunnolla, hattu putosi maahan. Tämä tapahtui Saint-Quentinissa, jossa
Matisse oli käynyt toisen asteen koulun. Matissen työnantaja oli asianajaja Théodore Duconseil. Opiskellessaan Pariisissa Matisse ammuskeli hattujen lisäksi
sanomalehtiä lukijoiden käsistä. Ammuksina hänellä oli säärystimistä ja niiden hihnoista leikattuja paloja. Hän ampui pääasiassa kadulle verhojen ja ikkunankaihtimien suojasta omasta hotellihuoneestaan, joka oli kuudennessa kerroksessa. Matisse jäi viimein kiinni osuttuaan vastapäätä asuvan ompelijattaren
leveään takapuoleen. Hotellin omistaja kielsi Matissea ammuskelemasta. Matisse ei jatkanut opintojaan vaan innostui maalaamisesta. Hän joutui umpisuolenleikkaukseen vuonna 1889 ja makasi sängyssä, kun hänen äitinsä toi hänelle piirustusvälineet ajankuluksi.

A. Ne löydettiin viikon päästä kirkon sakastista.
B. Ne varastettiin ja myytiin taikauskoisille.
C. Pyöveli syötti ne salaa sioilleen, mutta jäi kiinni.
D. Luut haudattiin 17 vuoden kuluttua.
TALOKAS Kalle Ojanperä teilattiin hengiltä
Lumijoen Äijänselässä Pohjois-Pohjanmaalla
marraskuussa 1730. Mitä hänen maallisille
jäännöksille tapahtui?

A. Itse tehtyä sahtia noin 4–9 litraa.
B. Järvimalmia tai koivun tuohta ja päreitä.
C. Omat ja naapurien lumput.
D. Tuhkaa ainakin kilon per kulkija.
MITÄ käräjille menevien suomalaisten piti
etenkin 1800-luvun alkupuolella viedä mukanaan
käräjäpaikalle – usein sakon uhalla?

A. Tekaisi salanimellä hupaisia käräjähaasteita.
B. Piilotti julkeita kuvia kirjaston lakikirjoihin.
C. Ammuskeli ohikulkijoita paperipalloilla.
D. Opetti työnantajansa koirille vääriä käskyjä.
TAIDEMAALARI Henri Matisse (1869–1954)
aloitti 18-vuotiaana lakiopinnot Pariisissa
ja työskenteli vuoden kuluttua asianajajan
avustajana. Työ oli tylsää, lähinnä asiakirjojen
kopiointia käsin. Mitä Matisse teki piristääkseen itseään?

A. Istua kirkossa haluamallaan paikalla.
B. Pitää neljää tai useampaa koiraa.
C. Myydä olutta ja viinaa käräjillä.
D. Poimia teiden varsilta värimorsinkoa.
HEIKKI Heikinpoika Harittu oli Kaarinan nimismies vuosina 1670–1709. Hän sai vuonna 1707
Kaarinan syyskäräjät tekemään itseään koskevan päätöksen. Mitä Haritulla oli päätöksen
mukana yksinoikeus tehdä?

Lakimiesuutisten tietokilpailussa esitetään yllättäviä
ja mieltä piinaavia tietokilpailukysymyksiä.

Somealustojen sääntelyn
sietämätön vaikeus

T

ammikuun alussa Yhdysvaltain presidentinvaalien jälkeen Donald Trumpin Snapchat- ja Twitter-tilit poistettiin, sekä Facebook-, Instagram- ja
Youtube-tilit jäädytettiin vihapuheen
ja väkivaltaisten kehotusten vuoksi. Vaikka somealustoilta on useissa yhteyksissä vaadittu aktiivisempaa toimintaa laittomien sisältöjen poistamiseksi, herätti niiden toiminta myös kritiikkiä.
Saksan liittokansleri Angela Merkel piti ongelmallisena sitä, että verkkoalustat toimivat sananvapauden
määrittelijöinä. EU:n sisämarkkinakomissaari Thierry
Bretonin mielestä tapahtumaketju osoitti, miten suuri
valta digijäteillä on ja miten heikosti yhteiskunta on
organisoitu digitaalisessa maailmassa. EU:n arvoista
ja läpinäkyvyydestä vastaava komissaari Věra Jourová
piti sananvapauden kannalta vaarallisena, että presidentin sometili poistetaan ilman valvontaa ja epäselviin kriteereihin perustuen. Alexander Stubb tviittasi,
että demokraattisessa järjestelmässä sananvapaudesta
tulisi säätää lailla ja mahdolliset rikkomukset ratkaista
oikeudessa.
Twitterin toimitusjohtaja Jack Dorsey kertoi alustan päätyneen ratkaisuun ”selvän varoituksen” jälkeen,
koska Trump oli rikkonut palvelun sääntöjä ja vaarantanut ihmisten turvallisuutta. Verkkoviha oli johtanut
väkivaltaisiin tekoihin myös todellisessa elämässä.
Internetin verkkokeskustelun ideaalina olevan
vapaan, nopean, monipuolisen ja globaalin keskustelun rinnalle onkin kasvanut vihapuhetta ja henkilökohtaisia loukkauksia viljelevä keskusteluympäristö.
Sananvapaus ei anna kenellekään subjektiivista
oikeutta lausua sanottavaansa tietyssä välineessä. Käytännössä on kuitenkin vaikea saada äänensä nopeasti
ja globaalisti kuuluville, jos pääsy laajan lukijakunnan
käsittäviin somepalveluihin on estetty.
Poliitikon sometilin poistaminen vaikeuttaa äänestäjien tavoittamista ja demokraattisessa yhteiskunnassa
tärkeää mielipiteenmuodostusta. Se pyyhkii pois sisäl-
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töhistorian, eikä uusi someprofiili välttämättä saa yhtä
paljon seuraajia. Seuraajilla on myös taloudellista merkitystä esimerkiksi mainostulojen hankkimisessa.
Somealustoilla on oikeus määrittää moderointi- ja
poistamisperiaatteensa, kunhan ehdot eivät ole syrjiviä.
Algoritmien avulla ja ihmistyövoimin toimeenpannut
käytännöt ovat olleet vaihtelevia: joskus on poistettu
täysin harmitonta sisältöä, kun taas välillä selkeisiinkään lainvastaisuuksiin ei ole puututtu. Poliitikkojen
osalta moderointikynnystä korottaa poliittisen keskustelun asema sananvapauden ytimessä.
Tilanne, jossa lainsäädännöllä ryhdyttäisiin asettamaan somealustoille vaativia moderointivelvollisuuksia, voisi johtaa viestinnän hidastumiseen ja sisältöjen
liian suureen poistamiseen varmuuden vuoksi. Somealustoilla on oikeus määrittää julkaisusääntönsä, mutta
niiden noudattamista tulisi valvoa johdonmukaisemmin. Määräävän markkina-aseman väärinkäyttö tulee
estää, ja tilien poistamista käsitteleviä itsesääntelymekanismeja kehittää nykyistä toimivammiksi.
Viestien mahdollinen lainvastaisuus tulee
ratkaista riippumattoman tuomioistuimen
toimesta.

Sananvapaus ei
anna kenellekään
subjektiivista
oikeutta lausua
sanottavaansa
tietyssä
välineessä.
PÄIVI KORPISAARI

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

Teksti OUTI RINNE | Kuva JUHO KUVA

Viisi nopeaa
Tarik Ahsanullah, Lakimiesliiton hallituksen jäsen
Tarik Ahsanullah oli opiskeluaikanaan harjoittelijana asianajo- sekä lakipalvelutoimistossa,
minkä jälkeen hän toimi aktiivisesti pari vuotta opiskelijapolitiikan parissa. Nyt Ahsanullah
työskentelee Suomen Vuokranantajat ry:llä järjestön päälakimiehenä lakitiimin esimiehenä.
Lakimiesliitossa hän on toiminut aiemmin oikeuspoliittisessa valiokunnassa ja vuoden 2021
alusta alkaen hallituksen jäsenenä.

Miksi sinusta
tuli lakimies?
Yhteiskuntaoppi ja historia olivat koko kouluajan lempiaineitani. Oikeustieteellisessä kiinnosti erityisesti alan
monipuolisuus ja laaja-alaisuus. Oikeustieteellinen tutkinto antaa loistavan pohjakoulutuksen moneen eri työhön myös perinteisten juristiammattien ulkopuolella. Uskon,
että jatkossa yhä useampi asiantuntija tulee
tekemään työikänsä aikana useampia
lyhyempiä erilaisia uria, ja juristikoulutus on vahva pohja myös
uuden oppimiselle.

Miten lakimiehen työ muuttuu
tulevaisuudessa?
Tekoäly ja automatisaatio tulevat varmasti vaikuttamaan erityisesti rutiiniluontoisiin tehtäviin.
Moni juristitehtävä on kuitenkin samalla palvelutehtävä, joissa koneiden on vielä pitkän aikaa vaikea korvata
ihmistä mielekkäällä tavalla. Tuskinpa kovin moni meistä
haluaa esimerkiksi selvittää perintöriitaa robotin kanssa,
vaikka se löytäisikin ratkaisun perintökaaresta sekunnissa.
Erityisesti oikeustieteellisten tiedekuntien tulisi reagoida
maailman muuttumiseen oikeustieteellisessä koulutuksessa. Tuleville juristeille pitäisi opettaa enemmän myös erilaisia ihmisten väliseen kanssakäymiseen liittyviä yleisiä taitoja, joiden on laajasti
arveltu nousevan tärkeimmiksi asiantuntijatyössä menestymisen edellytyksiksi.

Kolme asiaa,
joita tarvitset
työssäsi
päivittäin?
Mihin asioihin haluat
vaikuttaa Lakimiesliiton
hallituksessa?
Lakimiesliiton tulee tehdä itsensä näkyväksi
erityisesti nuoremmille sukupolville, joille saattaa
olla hankalaa nähdä ammattikunnan järjestäytymisen merkitystä. Toki vahvan edunvalvonnan
lisäksi liitto tarvitsee myös aidosti rahanarvoisia jäsenetuja. Olen lisäksi erityisen tyytyväinen
siihen, että Lakimiesliitto painottaa tuoreessa
strategiassaan merkitystään koko oikeusvaltion edistäjänä. Tässä työssä haluan erityisesti
olla mukana. Lakimiesliiton tulee tehdä
oikeusvaltiota kehittäviä avauksia
proaktiivisesti.

Puhelin, tietokone
ja Teams.

Miten pidät huolta
omasta jaksamisestasi?
Pyrin jatkuvasti kehittämään itselleni toisistaan erilaisia projekteja
pitääkseni mieleni virkeänä! Olen myös
tarkka unen suhteen ja nukun harvoin
alle kahdeksan tunnin yöunia. Sulkapallon, golfin ja lenkkeilyn avulla
pyrin pitämään huolta myös fyysisestä kunnostani.
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Vuokraus onnistuu
meillä kätevästi.
Myös etänä!

Voit vuokrata itsellesi asunnon ilman ruuhkaisia esittelyjä.
www.asuntohakemus.fi
Jos tarvitset sijoitusasuntoosi uuden vuokralaisen,
anna meidän hoitaa asia kuntoon puolestasi.
www.vuokraturva.fi
p. 010 2327 300

Vuokraturva on luotettavin, tunnetuin ja maineeltaan paras vuokravälittäjä.
Lähde: Taloustutkimus Oy 2020

