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Vaihtoehdot vähissä

P

ääseekö sinne yliopistoon, jos ei opi lukemaan?” kysyi perheen
6-vuotias kuopus muutamia vuosia sitten.
Auts! Kysymys oli lukemista harjoittelevalle esikoululaiselle
itselleen ehkä harmiton, mutta omalla kohdallani se puhkaisi
osuvasti puhetapoihin liittyvät kuplat. Lapselle koulu näyttäytyi vääjäämättömästi yliopistolle johtavana polkuna. Yliopistosta hän oli siis selvästi
kuullut ihan riittävästi – liikaakin.
Suomessa on helppo ajatella, että erilaiset koulutusvaihtoehdot ovat
tasapuolisesti kaikkien ulottuvilla. Sosioekonominen tausta vaikuttaa
silti vahvasti meilläkin, kuten Lakimiesliiton puheenjohtaja Tuula Linna
kirjoittaa liiton verkkosivuilla julkaistussa blogitekstissä. Esimerkiksi
vuonna 2020 oikeustieteelliseen valituista opiskelijoista selvällä enemmistöllä vanhemmat olivat korkeakoulutettuja. Myös kotien tulotaso oli korkea.
Tämä ei liene sattumaa. (www.lakimiesliitto.fi/blogi)
Samaan aikaan on paljon nuoria, joille oikeustiede ei ole riittävän tuttu
tai saavutettavissa olevalta tuntuva vaihtoehto. Lakimiesliitto onkin halunnut tuoda alaa tutuksi lukiolaisille suunnatulla Oikeusguru-kilpailulla.
Kilpailu on saanut laajaa myönteistä huomiota. Lisää tuoreimmasta kisasta
löytyy tämän lehden sivulta 10.
Itse tutkinnon lisäksi nuorille on tärkeää kertoa sen tarjoamista moninaisista työmahdollisuuksista. Pahitteeksi ei ole myöskään meidän jo
ammatissa olevien ravistelu: muuttuvassa maailmassa moni ”juristiammatti” odottaa vielä keksijäänsä.
Tätä ravistelua tekee lehdessämme uutena kolumnistina aloittava juristiyrittäjä Antti Innanen. Hänen kolumnipaikkansa vaihtelee jatkossa professori Päivi Korpisaaren kanssa lehden sivulla 58.
**
Ja mitä kuopus tuumii nyt muutaman vuoden jälkeen? Hän ei todellakaan
tiedä toiveammattiaan. Ja kun katson ympäröivän maailman murrosta, niin
luulen ettei sitä ole keksittykään. Kulkipa hän haaveammattiinsa ammatillisen tai akateemisen oppilaitoksen kautta, lukemaan kannatti opetella.
Tärkeintä ei ollut nopeus, vaan uteliaisuus uutta kohtaan.
Janne Laukkanen
päätoimittaja
janne.laukkanen@lakimiesliitto.fi
@LaukkanenJanne
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KAIKKI SEMINAARIT KESÄKUUN LOPPUUN SAAKKA ETÄNÄ.

AJANKOHTAISIN TIETO YHDESSÄ PÄIVÄSSÄ. NÄKÖKULMA KÄYTÄNNÖN TYÖELÄMÄSSÄ.

Työoikeuspäivä 2021
1.6. | Etäosallistuminen
Työoikeuspäivässä käsitellään tulevia lainsäädäntöuudistuksia,
tuomioistuinten uusinta oikeuskäytäntöä, koronaa ja työehtoja
sekä johtamiseen ja vastuulliseen työnantajuuteen liittyviä
ajankohtaisia kysymyksiä. Ohjelmassa on lisäksi ”Työoikeuspulssi” – työoikeusjuristeista koostuva ryhmä, joka tarkastelee ja
kommentoi tulevia lainsäädäntömuutoksia, kuten muun muassa
kilpailukieltosopimuksia ja yhteistoimintalain uudistusta, niin
työnantajan kuin työntekijän näkökulmista.
Lakimiesliiton jäsenet ja julkinen sektori 633 € (yksityinen sektori 845 €).

Puhujina kokeneet ja arvostetut asiantuntijat:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Asianajaja Anu Waaralinna,
Roschier Asianajotoimisto Oy (pj., kuvassa)
Hallitusneuvos Tarja Kröger,
työ- ja elinkeinoministeriö (kuvassa)
Asianajaja Markus Lohi,
Asianajotoimisto Kasanen & Vuorinen Oy
Asianajaja Mari Mohsen, Roschier Asianajotoimisto Oy
Lakimies, VT Taija Numminen,
Myynnin ja markkinoinnin oikeusturva MOT Oy
Ylilääkäri Jan Schugk,
Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma
Senior Corporate Counsel Tapio Syrén,
Employment, Kesko Legal
Asianajaja Petteri Uoti, Dittmar & Indrenius Asianajotoimisto Oy
Johtaja Katri Viippola, HR, viestintä ja vastuullisuus,
Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma
Lakiasiainjohtaja Markus Äimälä,
Elinkeinoelämän keskusliitto EK (kuvassa)

Seminaarihintoihin lisätään alv 24 %. Oikeudet muutoksiin pidätetään.

TALOUSRIKOSPÄIVÄ
7.5. | Etäosallistuminen
Päivän aikana kuulet, miten tahallisuutta
arvioidaan talousrikoksissa tekijän tarkoituksellisen tietämättömyyden ja selonottovelvollisuuden sekä rikosoikeuden yleisten
oppien valossa. Saat myös käytännön
ratkaisuja verotarkastusprosessin ja sitä
mahdollisesti seuraavan rikosprosessin
sekä velallisen rikosten tulkinta-, näyttökynnys- ja rajanvetokysymyksiin.
Puheenjohtajana asianajaja, VT, OTT, KTM
Heikki Huhtamäki, Veljekset Huhtamäki
Asianajotoimisto Oy.
Lakimiesliiton jäsenet ja julkinen sektori 633 €
(yksityinen sektori 845 €).

OSITUS, PERINNÖNJAKO
JA LESKI

IPR-STRATEGIA JA
SOPIMUSTEKNIIKKA

11.5. | Etäosallistuminen

2.6. | Etäosallistuminen

Leskellä on useita rooleja aviopuolisona,
hallintaoikeuden käyttäjänä, testamentinsaajana ja perillisenä. Asiantuntijat
käyvät seminaarissa läpi näihin rooleihin
liittyviä kysymyksiä sääntelyn ja oikeuskäytännön avulla. Seminaarissa käsitellään
myös kansainvälis-yksityisoikeudellisia
säännöksiä, koska yhä useammassa
pesässä on kansainvälisiä liityntöjä. Lisäksi
tarkastellaan jäämistöositukseen liittyviä
verokysymyksiä.

Mitä tulisi tietää IP-strategiasta ja IPriskien hallinnasta? Käytännönläheisessä
seminaarissa käsitellään syvällisesti myös
IP-oikeuksia koskevia sopimuksia sekä
riitoihin varautumista sopimuksissa.

Puheenjohtajana OTT,
asianajaja Pekka Tuunainen,
Asianajotoimisto Pekka Tuunainen Oy.
Lakimiesliiton jäsenet ja julkinen sektori 633 €
(yksityinen sektori 845 €)

Seminaarin puheenjohtajana asianajaja,
osakas Henrik af Ursin, Asianajotoimisto
Merilampi Oy.
Asiantuntijoina mm. Donal O’Connell,
Managing Director of Chawton Innovation
Services Ltd. ja Jonas Lindgren, Director,
Partner and Head of the BDIP practice area
at Konsert Strategy & IP.
Lakimiesliiton jäsenet ja julkinen sektori 633 €
(yksityinen sektori 845 €).

LAKIMIESLIITON KOULUTUS
Lue lisää ja ilmoittaudu seminaariin lakimiesliitonkoulutus.fi

ALMA TALENT
VERKKOKIRJAHYLLY
on jatkuvasti täydentyvä
ammattikirjapalvelu, josta
löydät jo lähes 600 kirjaa ja
yli 40 päivittyvää hakuteosta.

"

JURISTIT

arvostavat toimivia
työvälineitä ja sitä, että
oikea asiantuntijatieto
on saatavilla juuri
oikeaan aikaan."
– Inari Kinnunen,
Knowledge Manager, Senior Attorney,
Dittmar & Indrenius Asianajotoimisto Oy

Alma Talent Verkkokirjahyllyn teosvalikoima on toimistomme
juristeille keskeinen työkalu säädöstietokantojen ja virallistietolähteiden rinnalla. Oikeudellisten kommentaarien saatavuus
ajantasaisessa ja käytettävässä muodossa tehostaa päivittäistä
työskentelyämme ja parantaa työmme laatua.
Verkkokirjahyllystä löytyy kattavin valikoima kotimaista oikeuskirjallisuutta digitaalisessa muodossa ja pääsy päivittyviin hakuteoksiin. Verkkokirjahyllyn hakuominaisuudet nopeuttavat oikeudellista tiedonhakua, ja koska uusimmat teokset tulevat käyttöön
automaattisesti, työvälineet ovat aina ajan tasalla.
Eritoten etätyöaikana laajaan verkkokirjavalikoimaan pääsystä
suoraan kotityöpisteiltä on ollut minulle ja kollegoilleni kullanarvoista hyötyä. Juristit arvostavat toimivia työvälineitä ja sitä,
että oikea asiantuntijatieto on saatavilla juuri oikeaan aikaan,
myös muualla kuin toimistolla työskenneltäessä.

Tutustu: almatalent.fi/verkkokirjahylly

Kuva: Roope Permanto

Starttivaiheessa

Vid uppstarten

L

E

akimiesliiton toiminnan yhtenä kärkiteemana on
tt huvudtema i Juristförbundets verksamhet har i
ollut jo muutaman vuoden nuoret ammattilaiset eli
några år nu varit unga yrkesverksamma, det vill säga
vastavalmistuneet ja uransa alkupuolella olevat jurisnyutexaminerade och jurister i början av karriären.
tit. Tähän teemaan panostetaan myös vasta uudistuneen straVi kommer också att satsa på detta tema inom ramen för den
tegian osa-alueena. Onkin ensiarvoista, että liitto näyttäytyy
nyligen förnyade strategin. Det är därför av största vikt att förrelevanttina kumppanina ja tärkeänä tukena uran jokaisessa
bundet framstår som en relevant partner och ett viktigt stöd i
vaiheessa heti koulunpenkiltä lähtien ja työelämään siirrytalla skeden av karriären, från skolbänken ända in i arbetslivet.
täessä. Liiton läsnäolo työuran starttivaiheessa on tarvittava
Förbundets närvaro i startskedet är den nödvändiga utgångslähtölaukaus elinikäiselle kumppanuudelle.
punkten för ett livslångt partnerskap.
Liiton vaikuttamistyön ytimessä ovat monet
Det centrala i förbundets påverkansarbete
uran alkuvaiheeseen linkittyvät kysymykset,
är många frågor som anknyter till de tidiga
kuten työllistyminen, palkkaus, työajat ja työssä
stadierna av karriären, som sysselsättning,
jaksaminen. Tuoreena esimerkkinä monen
lön, arbetstider och arbetsförmåga. Ett aktujäsenemme uran alkuun osuvasta onnistuellt exempel på framgångsrikt påverkansarneesta vaikuttamistyöstä on tuomioistuinbete som berör början av karriären för många
harjoittelun valintakriteerien uudistuminen.
av våra medlemmar är förnyelsen av kriteriLakimiesliitto, sen jäsenjärjestö Nuoret
erna för att välja domstolspraktik.
Juristit ry ja alan opiskelijajärjestöt ovat tehJuristförbundet, dess medlemsorganisaneet tiivistä yhteistyötä tuomarinkoulutustion Unga Jurister rf och studentorganisatiolautakunnan kanssa valinnan kehittämiseksi.
ner inom området har haft ett nära samarUudistuksen jälkeen opintomenestyksen pisbete med domarutbildningsnämnden för att
teytys on aiempaa toimivampi, ja työkokeutveckla urvalet. Efter reformen är poängsättMAIJA SALMI LIPIÄINEN
muksen painoarvoa on valintakriteereissä
ningen av studieframgången mer funktiokasvatettu. Tämä on ollut Lakimiesliitolle tär- Lakimiesliiton varapuheenjohtaja nell än tidigare, och arbetserfarenheten väger
Vice ordförande i Finlands
keä tavoite, sillä se tarjoaa lisämahdollisuuktyngre i urvalskriterierna. Detta har varit ett
Juristförbund
sia niille hakijoille, jotka eivät voi enää taanviktigt mål för Juristförbundet, eftersom det
nehtivasti vaikuttaa opintomenestykseensä.
ger ytterligare möjligheter för sökande som
Lisää tuomioistuinharjoitteluun hakeutumisesta on tämän
inte längre retroaktivt kan påverka sin studieframgång. För
lehden Oikkarit-palstalla s. 49.
mer information om ansökan till domstolspraktik, se OikkaritTyöuran ensimmäiset vuodet ovat monella tapaa merkikolumnen i denna tidning, s. 49.
tyksellisiä. Näinä vuosina rakennetaan osaamispohjaa tulevia
De första åren av karriären är viktiga på många sätt. Under
työvuosia varten, ja ne ovat myös merkittäviä juristi-identidessa år skapas en kunskapsbas för de kommande arbetsteetin luomisessa. Työuran alkamista ja päättymistä ei välttäåren och de är också viktiga för att utforma en juristidentimättä ole helppo nykyisin tarkkarajaisesti määritellä. Jatkossa
tet. Idag är det kanske inte så lätt att exakt definiera början
yhä useampi tekee työelämänsä aikana useampia lyhyempiä
och slutet på en karriär. I framtiden blir det allt vanligare att
työuria. Osa myös siirtyy juridiikan pariin vasta myöhemha ett arbetsliv med flera kortare karriärer. Vissa kommer
min. Onkin hyvä huomata, että juristiuransa alussa voi olla
inte heller att syssla med juridik förrän i ett senare skede. Det
minkä ikäisenä tahansa. Lakimiesliitto tarjoaa palveluita ja
är bra att se att den juridiska karriären kan inledas i vilken
on mukana kaikissa erilaisissa juristiuran starteissa.
ålder som helst. Juristförbundet tillhandahåller tjänster och
Uuden strategian mukainen työ on vasta alussa, mutta
är med i startskedet av alla olika juristkarriärer.
tulokset ovat jo nyt lupaavia. Tämä näkyy myös siinä, että
Arbetet inom ramen för den nya strategin har bara börjat,
jäsenmäärämme on upealla kasvu-uralla. On meille kaikille
men resultaten är redan nu lovande. Detta återspeglas också
tärkeää, että startin jälkeen jäsenillämme on kaista auki!
av att vårt medlemsantal för närvarande ökar kraftigt. Det
är viktigt för oss alla att våra medlemmar efter starten har
körfältet öppet!
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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

Oikeusguru-kilpailu levittää lakitietoa lukioihin

T
300

OSALLISTUJAA

Oikeusguru-kisaan
osallistui satoja
lukiolaisia ympäri
maata.

10

oista kertaa järjestetty lukio
laisille suunnattu Oikeus
gurukilpailu keräsi jälleen
runsaasti osallistujia. Laki
miesliiton sekä Historian ja yhteis
kuntaopin opettajien liiton HYOL ry:n
järjestämän kilpailun finaali käytiin
helmikuun puolivälissä etäyhteyksin.
Tasokkaasta osallistujajoukosta
Oikeusguruksi valikoitui Otto Kanniainen Jyväskylän normaalikoulun
lukiosta. Voittajalle ja kisassa toiseksi
tulleelle Roope Rantalalle Ulvilan
lukiosta menestys tarkoittaa myös
helpotusta opiskelupaikkaa koskevaan
jännitykseen. Kisan kaksi parasta pal
kittiin Lapin ja ItäSuomen yliopisto
jen tarjoamilla oikeustieteen opiskelu
paikoilla.
Koronatilanteen vuoksi kilpailu
siirtyi viime syksyltä kevään 2021
puolelle. Haastavasta tilanteesta huo
limatta kilpailuun osallistui kaikkiaan
300 lukiolaista ympäri maata.
– Kilpailun pyrkimyksenä on levit
tää lakitietoutta lukioihin ja herättää
lukiolaisten kiinnostusta oikeustietee

LAKIMIESUUTISET 2/2021

seen. Lukiolaiset ovat tulevia oikeus
tieteen opiskelijoita, ja opiskelijat ovat
tulevia juristeja, muistuttaa Lakimies
liiton puheenjohtaja Tuula Linna.
Linna kantaa huolta oikeustieteen
opiskelijoiden sosioekonomisen taus
tan yksipuolistumisesta ja pitää siksi
kin lukioiden kanssa tehtävää yhteis
työtä tärkeänä.
– Juristiammatti on palveluam
matti eikä eliittiammatti, hän toteaa.
– On tärkeää, että juristiksi halu
taan moninaisilla taustoilla. Ratkaisu
ei suinkaan ole vain tutkintomäärien
kasvattaminen, vaan sen varmistami
nen, että juristeiksi valmistuu erilai
sen sosioekonomisen taustan omaavia
nuoria eri puolelta Suomea. Vain näin
voimme ammattikuntana ymmärtää
paremmin yhteiskuntaa sen kaikessa
monimuotoisuudessaan.
Oikeusgurun kisan voittanut Otto
Kanniainen on abiturientti Jyväskylästä.
– Oikeustiede on kiinnostanut
minua jo pidemmän aikaa. Käytän
nössä koko lukion ajan olen ajatellut
todennäköisimmin hakevani oikik

seen. Ajattelin kilpailun olevan hauska
ja hyödyllinen kokemus kävipä siinä
miten tahansa, mutta tietysti mah
dollisuus opiskelupaikkaan oli mainio
porkkana.
Kilpailussa oli kaksi vaihetta. Ensin
kaikki osallistujat tekivät kirjallisen
kokeen, josta kahdeksan parasta vali
koitua finaaliin. Loppukilpailussa oli
ensin kirjallinen osio ja sen jälkeen
argumentointitaitoa mitannut suulli
nen osuus.
Ennen finaalia Kanniainen jännitti
sitä, kuinka tarkkaan nippelitietoa
menestyminen edellyttäisi.
– Mutta onneksi kisa perustui
ennen kaikkea järkeilyyn ja annetun
tiedon soveltamiseen! Lopputulos oli
tietenkin todella iloinen yllätys.
Voittaja suunnittelee oikeustieteen
opintojen aloittamista ensi syksynä
ItäSuomen yliopistossa.

”Juristiammatti
on palveluammatti
eikä eliittiammatti.”

www.lakimiesliitto.fi

Liitto palvelee

Alkupalkkasuositus
4 390 euroa
Lakimiesliitto on jälleen toteuttanut laajan
vuotuisen palkkatutkimuksen. Siitä selviää palkkatason lisäksi myös muita juristien työhön liittyviä
tilastoja, kuten tietoa määräaikaisista työsuhteista,
lakimiesten työmäärästä, etätyösuosituksista ja työajanseurannasta. Tällä tutkimuskierroksella kysyttiin
myös erityisesti vastaajien näkemyksiä palkkaavoimuudesta ja työn kuormittavuudesta.
Löydät palkkaliitteen tämän lehden välistä, ja
laajempi tutkimusraportti on luettavissa jäsensivuilla.
Palkkatutkimustietoa hyödynnetään myös Lakimiesliiton hallituksen vahvistamassa vähimmäispalkkasuosituksessa. Vuonna 2021 vähimmäispalkkasuositus oikeustieteen maisterille on 4 390 euroa
kuukaudessa. Verkkosivuiltamme löytyvät tuoreet
palkkasuositukset myös oikeustieteen ylioppilaille.
Palkkasuositukset perustuvat palkkatutkimustietojen lisäksi yleiseen työmarkkinatilanteeseen, yleiseen
palkkakehitykseen ja inflaatiotasoon.
Lue lisää: jasenportaali.lakimiesliitto.fi ja
lakimiesliitto.fi/edunvalvonta/palkkasuositukset
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PROSENTTIA
Tilastokeskuksen
vuoden 2020
väestön tieto- ja
viestintätekniikan
käyttö -tutkimuksen tulosten mukaan 39 prosenttia
suomalaisista oli
nähnyt sosiaalisessa mediassa vihapuhetta viimeisen
kolmen kuukauden
aikana – naiset
hieman yleisemmin kuin miehet
ja nuoret selvästi
yleisemmin kuin
vanhat. Peräti
64 prosenttia
16–24-vuotiaista
oli kohdannut netissä vihapuhetta.

Tule mukaan
vaikuttamaan
liittosi toimintaan!
Haku Lakimiesliiton valiokuntiin ja
Lakimiesuutisten toimitusneuvostoon on
taas käynnissä. Valiokunnat toimivat liiton
hallituksen tärkeänä apuna kehittäen ja
ideoiden monipuolisesti liiton toimintaa.
Hakuaika luottamustehtäviin on 7.4.–20.5.
Kevään valiokuntahaulla täytetään
puolet valiokuntapaikoista yksityissektorin ja julkisen sektorin valiokunnissa,
jäsenpalvelu- ja tulevaisuusvaliokunnissa,
oikeuspoliittisessa valiokunnassa sekä
Lakimiesuutisten toimitusneuvostossa.
Uusien jäsenten toimikausi on 1.7.2021–
30.6.2023.
Luottamushenkilöille maksetaan valtuuskunnan vahvistama kokouspalkkio
sekä matkakulut.
Luottamustehtäviin voivat hakea kaikki
Lakimiesliiton varsinaiset jäsenet täyttämällä hakulomakkeen verkossa.
Hakulomake:
www.lakimiesliitto.fi/valiokuntahaku

Sanottua

Olisiko Suomi valmis kestämään mahdolliset demokratiaa ja oikeusvaltiota kyseenalaistavien voimien toimet?
Määräaikaishuollolle olisi tarve. Jotta tuomioistuimet kykenevät varmistamaan oikeusvaltion toiminnan ja
puolustamaan jokaisen yksilön oikeuksia jatkossakin, olisi selvitettävä tarvetta vahvistaa tuomioistuinten riippumattomuuden perustuslaillisia takeita. Näin tehdään paraikaa Ruotsissa. Selvityksen tekemisen aika on meilläkin nyt.
Korkeimman hallinto-oikeuden presidentti Kari Kuusiniemi 19.3.2021 XVIII hallintotuomioistuinpäivän puheessaan

Virtuaalinen turvatila
perheväkivallasta kärsiville
Brittiläinen Royal Mail Group
on luonut Online Safe Spaces -palvelun, joka on suunniteltu perheväkivallasta kärsiville. Se auttaa
ihmisiä tunnistamaan väkivallan
muotoja, löytämään kriisiapua,
saamaan apua lakiasioihin ja

paljon muuta. Lisäksi jokaisesta
online-tilasta on helppo poistua
huomaamattomasti, eikä käynti näy
selain- tai hakuhistoriassa.
https://uksaysnomore.org/
online-safe-spaces/
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Numerokulmalla
Faktaa numeroiksi tiivistettynä

16 170

57

64

JÄSENMÄÄRÄ

PROSENTTIA

PROSENTTIA

Lakimiesliiton jäsenmäärä
vuodenvaihteessa 2020–2021.

Naisten osuus varsinaisista
jäsenistä.

Naisten osuus
opiskelijajäsenistä.

Liitto palvelee

Kuva: Sam Jamsen

Ehdota
Lakimiesliiton
Yrittäjyyspalkinnon
saajaa

Lakimiesliiton uudeksi viestinnän
asiantuntijaksi Marjo-Riitta Oksa

M

arjo-Riitta Oksa (VTM)
on valittu vahvistamaan Lakimiesliiton viestintää. Hän
aloitti tehtävässään maaliskuun alussa.
Lakimiesliitossa Oksan työnkuvaan
kuuluu muun muassa jäsenviestinnän ja
-markkinoinnin kehittäminen, Lakimiesuutiset-lehden printti- ja verkkoversion
tuottaminen ja monipuolinen sisällöntuotanto somekanaviin. Kehitystehtäviin
kuuluu myös liiton verkkosivujen uudistaminen ja jäsenille tarkoitetuista tapahtumista ja koulutuksista yhä parempi
viestiminen. Lakimiesliiton viestintään
Marjo-Riitta tuo viestinnän lisäksi koulutuksellista näkökulmaa ja kokemusta
tapahtumien järjestämisestä.

12
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– Odotan uudelta työltäni Lakimiesliitossa varsinkin jäsenkuntaan tutustumista, viestinnän aktiivista kehittämistä
ja osaavien kollegoiden kanssa työskentelyä. Parasta mielestäni viestinnässä
onkin yhteisen kuvan luominen, selkeiden viestien muotoilu ja asiakaslähtöinen, valmentava viestintä, kertoo Oksa.
– Saamme Marjo-Riitasta tärkeän ja
osaavan lisän viestintätiimiimme, kertoo
Lakimiesliiton viestintäjohtaja Janne
Laukkanen.
– Liiton uudistuneessa strategiassa ja
brändissä on paljon tekemistä, joka vaatii
itsenäistä ja näkemyksellistä otetta. Myös
liiton jäsenyyden eduista tulisi viestiä yhä
paremmin kasvavalle jäsenistöllemme.

Suomen Lakimiesliitto jakaa Lakimiespäivänä 1.10.2021 liiton Yrittäjyyspalkinnon. Palkinto voidaan
myöntää ansioituneelle, oikeustieteellisen tutkinnon suorittaneelle
lakimiehelle tunnustuksena yrittäjyydestä tai yrittäjyyden hyväksi tehdystä työstä. Koska lakimiestutkinto
antaa monipuoliset valmiudet hyvin
erilaisiin tehtäviin, ei palkinnon saamisen edellytyksenäkään ole yrittäjyys nimenomaan juridiikan parissa.
Lakimiesliiton hallituksen
nimeämä yrittäjyyspalkintolautakunta pyytää ehdotuksia Lakimiesliiton valtakunnallisen Yrittäjyyspalkinnon saajista perusteluineen
7.5.2021 mennessä.
Ehdotukset tulee lähettää yrittäjyyspalkintolautakunnan sihteerille
Jaana Meklinille: sähköposti jaana.
meklin@lakimiesliitto.fi. tai Suomen
Lakimiesliitto, Uudenmaankatu
4–6 B, 00120 Helsinki.
Lisätiedot:
Jaana Meklin, puh. 0400 741 686

www.lakimiesliitto.fi

Jäsenetu

Liiton jäsenmäärä kasvussa
ja talous tasapainossa

L

akimiesliiton maksavien jäsenien määrä kasvoi viime
vuonna noin kahdellasadalla edelliseen vuoteen verrattuna. Nyt liitossa on jäseniä kaikkiaan noin 16 170. Heistä
maksavia jäseniä on noin 11 850 ja opiskelijoita noin 4 320.
Jäsenmäärä kasvoi edellisen kerran näin vahvasti liki kymmenen vuotta sitten. Viime vuosikymmenelle mahtuu myös
vuosia, jolloin jäsenmäärä laski.
– On erittäin hienoa, että liiton jäsenmäärä on kääntynyt
kasvu-uralle, toteaa toiminnanjohtaja Jore Tilander.
– Syitä jäsenmäärän kasvuun on varmasti useita. Olemme
panostaneet parin viime vuoden aikana rohkeasti uusien
palveluiden kehittämiseen ja toiminnastamme viestimiseen.
Jäsenmäärän kasvun takana voi olla myös koronan tuoma
epävarmuus työmarkkinoille, joka heijastuu kiinnostuksena
liiton palveluihin.
Tuoreina panostuksina Tilander nostaa esille uudet
urapalvelut ja koulutusten voimakkaan sähköistämisen.
– Virtuaaliset koulutuksemme ovat ennätyksellisen suosittuja. Korona kiritti tähän muutoksen, ja onnistuimme kehittämään tarjontaa nopeasti, Tilander toteaa.
Tilander korostaa myös tehokkaan viestinnän merkitystä.
Palvelut tai jäsenedut eivät auta, ellei jäsenistö löydä niiden
äärelle.
Myös liiton talous on tasapainossa ja käyttötalous ylijäämäinen. Liiton tilinpäätös julkaistaan myöhemmin keväällä
valtuuskunnan käsiteltyä sen.
– Tehtävämme ei ole tuottaa euroja, vaan palveluita ja
etuja jäsenillemme. Mutta toki vakaa talous on koko toiminnan perusta. Koronavuosi 2020 sisälsi monia nopeaa reagointia vaatineita tilanteita, mutta niistä selvittiin jäsenmäärän ja
talouden kehityksen valossa hienosti.

Esittelemme
Lakimiesliiton jäsenetuja
etu kerrallaan.
Lakimiesliiton kalenteri
Mikä etu?

Lakimiesliiton kalenteri on maksuton, mutta erikseen
tilattava jäsenetu kaikille jäsenmaksua maksaville jäsenille. Opiskelijoiden kalenteri on maksullinen. Lakimiesliitto
ei lähetä jäsenilleen kalenteria enää ilman erillistä tilausta.

Miten saan sen käyttööni?

Lakimieskalenteri 2022 on tilattava jäsenetu. Jos tilasit
kalenterin kuluvalle vuodelle, tilauksesi jatkuu automaattisesti, kunnes itse peruutat tai muutat kalenterivalintaasi.
Tilausta ei siis tarvitse uusia!
Uudet kalenteritilaukset tulee tehdä viimeistään
31.5.2021 mennessä.
Tee tilaus ensisijaisesti liiton jäsenportaalin kautta
osoitteessa https://jasenportaali.lakimiesliitto.fi

Mistä saan lisätietoja?

Kirjaudu jäsenportaaliin tunnuksillasi ja klikkaa selaimen
oikeassa ylälaidassa olevaa ”Omat tiedot” -valikkoa.
Siirry ”Perustiedot”-välilehdelle ja valitse ”Tilaa kalenteri”
-kohdasta ”Kyllä”-vaihtoehto. Tarkista ja korjaa tarvittaessa myös jäsentietosi ajan tasalle.
Tee kalenteritilaus viimeistään 31.5.2021. Kalenterit
postitetaan tilaajille syksyllä 2021.
Mikäli jäsentunnukset ovat kadoksissa, ota yhteyttä:
info@lakimiesliitto.fi.

Tutustu Lakimiesliiton kaikkiin jäsenetuihin
osoitteessa lakimiesliitto.fi/jasenedut

LAKIMIESUUTISET 2/2021
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Edunsaajailmoitus
kaupparekisteriin
puuttuu vielä yli
100 000 yritykseltä

Hän

Teksti: Janne Laukkanen Kuva: Asianajajaliitto

Sääntelyn kehittäjä

A

sianajajaliiton pääsihteerinä aloitti helmikuussa Niko
Jakobsson. Ennen Asianajajaliittoa hän toimi Borenius
Asianajotoimiston lakiasiain- ja kehitysjohtajan tehtävässä.
– Asianajoalan sääntely tulee varmasti
olemaan vahvasti esillä toimikaudellani
niin kuin myös oikeudenhoidon ja asianajoalan digitalisaatio, Jakobsson ennakoi.
Sääntelyn uudistamiseen on hänen
mukaansa niin ulkoisia kuin sisäisiä
syitä. Esimerkiksi rahanpesun estämiseen ja tietosuojaan liittyvät lainsäädäntöhankkeet asettavat uusia asianajajiin
kohdistuvia velvoitteita. Samaan aikaan
myös asianajoalan sisällä pohditaan
nykyisen itsesääntelyn ajantasaisuutta.
Asianajajaliitto on myös uudistamassa jäsenasiointiaan ja valvontalautakunnan kanteluasioiden käsittelyä.
Samaa kehityssuuntaa Jakobsson toivoo myös tuomioistuimiin: asianosaiset saisivat juttunsa sähköisesti vireille
ja voisivat seurata niiden käsittelyä sekä
toimittaa oikeudenkäyntiaineistoja tietoturvallisessa portaalissa.

14
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Ennen uutta rooliaan Jakobsson on
toiminut pitkään Asianajajaliiton erilaisissa luottamustehtävissä, ja ammattikunnan odotukset liiton suhteen ovat
tulleet tutuiksi.
Tuore pääsihteeri on toiminut niin
Helsingin Asianajajayhdistyksen hallituksessa kuin Asianajajaliiton valtuuskunnassa ja liiton moninaisissa asiantuntijatehtävissä.
Pääsihteerin rooliin kuuluu liiton
toimiston esimiestyö ja kehityshankkeiden johtaminen.
– Hyppy asianajotoiminasta liiton
pääsihteerin rooliin ei ole lainkaan niin
iso kuin se voisi ulkoapäin näyttää. Boreniuksella rooliini kuuluivat esimerkiksi
monet sellaiset kehittämiseen ja hallintoon liittyvät vastuualueet, jotka ovat
ajankohtaisia myös Asianajajaliitossa,
Jakobsson toteaa.

Ammattikunnan
odotukset ovat
tulleet tutuiksi.

Yli 100 000 yritystä ei ole tehnyt lakisääteistä edunsaajailmoitusta kaupparekisteriin, vaikka määräaika meni
umpeen jo viime kesänä.
Ilmoitusvelvoite perustuu rahanpesulainsäädäntöön. Kaikkien osakeyhtiöiden ja osuuskuntien täytyy tehdä
edunsaajailmoitus, mutta velvoite ei
koske pörssiyhtiöitä eikä keskinäisiksi
kiinteistöosakeyhtiöiksi rekisteröityneitä yhtiöitä.
Yrityksen toiminta voi vaikeutua, jos
yritys ei tee edunsaajailmoitusta. Yhteistyökumppanit näkevät kaupparekisteriotteelta, että yritys ei ole ilmoittanut
edunsaajatietojaan.
Edunsaajailmoitus on maksuton.
Edunsaajat ovat useimmissa tapauksissa yrityksen omistajia. Ilmoitus pitää
tehdä myös siinä tapauksessa, että yrityksellä ei ole rahanpesulain määrittelemiä edunsaajia.
Erillinen edunsaajailmoitus täytyy tehdä, vaikka hallituksen ja muiden vastuuhenkilöiden tiedot ovat ajan
tasalla kaupparekisterissä ja osakkeiden omistajat on ilmoitettu perustamisilmoituksessa.
Lisätiedot:
• www.prh.fi/edunsaajat
(lue lisää aiheesta)
• https://edunsaaja.prh.fi
(selvitä, koskeeko velvoite yritystäsi
ja ketkä ovat edunsaajia)
• https://asiointi.ytj.fi/ytjap
(tee ilmoitus)

www.lakimiesliitto.fi
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Sanottua

TOIMENPIDEEHDOTUSTA

Koska perheiden moni
muotoisuutta edustavat
järjestöt eivät ole olleet
mukana perhevapaa
uudistuksen yksityis
kohtien valmistelussa,
juuri se tapahtui, mitä
pelkäsimmekin - osa
muutostarpeista jää
toteuttamatta ja useiden
perheiden osalta tilanne
jopa huononee.

Helmikuussa
kokoontunut
kansalaispa
neeli on antanut
loppuraportin,
joka sisältää 25
toimenpideehdo
tusta vihapuheen
ja maalittamisen
ehkäisemiseksi.
Kansalaispaneeli
käsitteli toimia,
joita Suomessa
tulisi ottaa
käyttöön julkisissa
ammateissa toimi
vien henkilöiden
suojelemiseksi
vihapuheelta ja
vapaan mieli
piteenilmaisun
turvaamiseksi.

Sateenkaariperheet ry 16.2.2021
tiedotteessaan hallituksen
esityksestä perhevapaa
uudistuksesta

Tuomioistuinvirasto:
korona ruuhkautti
käräjäoikeudet
Koronaviruspandemia ruuhkautti vuonna 2020 tuomiois
tuinten asioiden käsittelyä erityisesti käräjäoikeuksissa, kertoo
Tuomioistuinvirasto. Myös käräjäoikeuksiin saapuneiden riko
sasioiden määrä kasvoi.
Pandemian vuoksi tuomioistuimet rajoittivat suulliset
käsittelyt pääosin kiireellisiin asioihin, ja suuri osa vireillä ole
vista asioista laitettiin keskeytykseen. Keskeytyksessä ollei
den asioiden määrä oli suurimmillaan kesäkuun alussa, jolloin
asioita oli keskeytettynä kaikissa tuomioistuimissa yhteensä
noin 8 100.
Käräjäoikeuksissa koronaepidemian vuoksi keskeytettyjä ja
edelleen ratkaisematta olevia rikosasioita on nyt noin 2 100 ja
siviiliasioita 400. Hovioikeuksissa on koronan vuoksi keskey
tettynä noin 100 asiaa ja erityistuomioistuimissa noin 20 asiaa.
Hallintooikeuksissa epidemian vuoksi keskeytettyjä ja edel
leen ratkaisematta on noin 190 asiaa.
Rikosasioita oli käräjäoikeuksissa vireillä vuoden lopussa
noin 6 000 asiaa enemmän kuin edellisen vuoden lopussa.
Koronaviruspandemia näkyy tuomioistuimissa myös
pidentyneinä käsittelyaikoina vuonna 2020.
Koronaviruspandemiasta riippumatta tuomioistuinten
käsittelyajat ovat pidentyneet lähes kaikissa tuomioistuimissa
ja kaikissa asiaryhmissä.

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

Tarjoamme
lakimiehille
työttömyysturvaa
edullisesti

www.lakimiestentk.fi
Uudenmaankatu 4-6 B, 2. krs, 00120 Helsinki
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PINNALLA

Riitelyn kallis
hintalappu
Suomalaisten riita-asioita käsitellään tuomioistuimissa
korkeiden kustannusten vuoksi suhteettoman vähän.
Merkittävään oikeussuojan vajeeseen ei ole yhtä
autuaaksitekevää ratkaisua.
Teksti JUSSI-PEKKA AUKIA | Kuvitus ANNA-KAISA JORMANAINEN

K

auppaoikeuden dosentti
Klaus Viitasen mielestä
kustannusten jatkuva nousu
on ollut keskeisin riitaoikeudenkäynteihin liittyvä
ongelma Suomessa viimeiset 25 vuotta. Asiasta on käyty paljon keskustelua, mutta mitään todellista muutosta ei ole saatu
aikaiseksi.
– Korkeiden oikeudenkäyntikustannusten
takia pieni- ja keskituloisilla ei ole enää pitkään
aikaan ollut taloudellisia mahdollisuuksia saattaa riita-asiaansa yleisen tuomioistuimen tutkittavaksi, sillä kokonaiskustannukset ylittävät jo
helposti keskivertokansalaisen bruttovuosiansiot. Yrityksille oikeudenkäyntikulut eivät ole
pienyrityksiä lukuun ottamatta lainkaan samanlainen ongelma niiden vahvemman taloudellisen aseman ja kulujen verovähennysmahdollisuuden vuoksi.
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Keskeisin syy vääristyneeseen tilanteeseen
on Viitasen mukaan vuonna 1993 omaksuttu
hävinneen velvollisuus korvata voittaneen osapuolen oikeudenkäyntikulut täysimääräisesti
ilman ennalta määrättyä ylärajaa. Samoihin
aikoihin myös kumottiin Kilpailuviraston vaatimuksesta asianajajien palkkioperusteohjeiden
erityinen osa. Tällöin siirryttiin yhä enenevässä
määrin käyttämään laskutusperusteena pelkkää
aikaveloitusta ilman ylärajaa.
– Yhdessä nämä toimet ovat synnyttäneet
hinnankorotusautomaatin, joka tuottaa vuosi
vuodelta aina vain korkeampia kuluvaatimuksia, Viitanen väittää.
– Tuomioistuinten mahdollisuuksia puuttua
asiaan heikentää se, että asianajajat eivät pääsääntöisesti paljoksu vastapuolen esittämiä
kuluvaatimuksia. Tuomioistuimilla ei myöskään
ole kulukorvaustaulukoita, joihin kuluvaatimuksia voisi verrata.

LAKIMIESUUTISET 2/2021
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P I N N A L L A // R i i t a - a s i o i d e n k u s t a n n u k s e t

Kulu- vaan ei laskutuskatto

Tehokkain keino kulujen leikkaamiseksi olisi Viitasen
mielestä asettaa euromääräinen katto hävinneen mak
settavaksi tuomittaville kuluille. Se olisi pitänyt tehdä
jo 20 vuotta sitten.
– Se ei olisi laskutuskatto eikä se siten estäisi asian
ajajaa laskuttamasta ylimenevää summaa omalta pää
mieheltään tai käytännössä usein tämän vakuutus
yhtiöltä. Se madaltaisi erityisesti tavallisten ihmisten
prosessikynnystä, kun nämä tietäisivät jo etukäteen,
kuinka paljon he joutuvat enintään korvaamaan häviö
tapauksessa vastapuolensa kuluja. Kuluvastuun enim
mäismäärästä tulisi siten selvästi nykyistä ennustet
tavampi.
Pienten juttujen oikeusprosesseja tulisi myös tehos
taa prosesseja muotoilemalla. Viitanen ottaa esimer
kiksi common law oikeusjärjestelmän piirissä pitkään
käytössä olleet small claims court tuomioistuimet. Ne
eivät käytännössä useinkaan ole erillisiä tuomioistui
mia vaan tavallisille ihmisille tyypillisissä riitaasioissa
käytettävä oma oikeudenkäyntimenettelynsä. Common
law eli tapaoikeus on käytössä Britanniassa ja USA:ssa
sekä useissa Britannian entisissä siirtomaissa.
– Siinä oikeudenkäyntimenettelyä on pyritty yksin
kertaistamaan siinä määrin, että maallikko pystyy
ajamaan asiaansa ilman tarvetta palkata asianajajaa.
Tällöin myös oikeudenkäyntikustannukset jäävät käy
tännössä murtoosaan normaaliin menettelyyn ver
rattuna. Tällainen menettely on jo käytössä myös Tans
kassa ja Norjassa.

Oikeus kuuluu kaikille, myös keskituloisille

Lakimiesliiton puheenjohtaja Tuula Linna pitää kor
keiden käräjöintikulujen aiheuttamaa oikeussuojan
18
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Varaventtiilinä toimivat
asianajajat ja lupalakimiehet,
jotka setvivät asiakkaidensa
riitoja toimistoissaan ja
varoittelevat kuluriskistä.
vajetta vakavana puutteena, joka kohdistuu erityisesti
keskituloisiin ja johtaa siihen, että riitoja jää ratkaisematta.
– Riita-asioita päätyy meillä oikeuteen asti vain
murto-osa siitä mitä muissa EU-maissa. Käsittelemättä jääviä riitoja ei ratkota myöskään tuomioistuinsovittelussa, jossa olemme korkeintaan eurooppalaista
keskitasoa. Sen sijaan varaventtiilinä toimivat asianajajat ja lupalakimiehet, jotka setvivät asiakkaidensa
riitoja toimistoissaan ja varoittelevat heitä kuluriskistä,
Linna sanoo.
– Silti taloudellisesti pienikin riita voi olla asianosaiselle tärkeä. Jos sitä ei saada ratkaistua puoleen tai toiseen, epäoikeudenmukaisuuden kokemus jää kaihertamaan ja saattaa estää siirtymisen eteenpäin elämässä.
Toisaalta turhasta riitelystä ei saisi palkita.
Riita-asioissa vastakkain ovat usein taloudellisesti
vahvempi ja heikompi osapuoli. Yksityisen kansalaisen
etua koskeva taloudelliselta arvoltaan pieni riita voi olla
vastapuolena toimivalle yritykselle tai vakuutusyhtiölle
tärkeä ennakkotapaus, jota hoitamaan palkataan parhaat alaan erikoistuneet juristit. Tätä jo luonnostaan
epäsymmetristä tilannetta tulisi Linnan mielestä tuomioistuimissa tasoittaa.
– Käytössä olevan ankaran jakosäännöksen mukaan
hävinnyt maksaa viulut myös vastapuolen kuluista
juristien palkkioita myöten, sen lisäksi että hän häviää
varsinaisen riideltävän asian. Oikeudenkäyntikulu on
valtava loukku ja riski nimenomaan yksityiselle henkilölle, eikä ole ihme, että se pelottaa.

40
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Pari vuotta sitten
tehdyssä kotimaisessa
selvityksessä havaittiin,
että oikeudenkäyntikulujen yhteenlaskettu määrä
ylitti riideltävän intressin
määrän 40 prosentissa
pääkäsittelyä vaatineista
riita-asioista.

Riitajutut polarisoituvat ja niitä on
suhteessa vähän
EUROOPPALAISEN vuoden 2020 Justice
scoreboard -selvityksen mukaan oikeudessa käsiteltyjen riita-asioiden lukumäärä oli vuonna 2018 Suomessa EUalueen pienin, 0,1 juttua per 100 asukasta.
Ero tilaston kärjessä olevaan Belgiaan oli
liki 70-kertainen ja Ruotsiinkin yli viisinkertainen.
Asianajajien tuntitaksa on noussut
viimeisten kymmenen vuoden aikana vain
vähän. Riitajuttujen kohdalla on kuitenkin
nähtävissä samanaikainen polarisaatiokehitys, jossa alle 20 tunnin laskutuksella
hoidettujen juttujen suhteellinen osuus
on noussut lähes 70 prosenttiin ja yli 60
tunnin laajojen juttujen osuus on myös
kasvanut. Suurimmat kulut aiheutuvat
kiinteistöriidoista, jotka usein ovat paljon
todistelua vaativia hometaloriitoja, ja
vakuutusriidoista. Työsuhdetta koskevissa riidoissa työnantajien kuluvaatimukset ovat kasvaneet noin 80 prosenttia
kymmenessä vuodessa.

Heikompaa pitää tukea

Oikeudenkäyntikuluja olisi mahdollista kohtuullistaa
tuomioistuimessa viran puolesta, mutta kohtuullistaLAKIMIESUUTISET 2/2021
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On tärkeää puhaltaa peli
poikki mahdollisimman
aikaisin, että tästä nyt
riidellään ja kaikki muu
on ylimääräistä.
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mispykälä on alikäytöllä. Linnan mielestä sitä olisi
aiheellista terävöittää heikomman suojaksi.
– Taloudellisesti heikomman osapuolen omien
asianajajakulujen kohtuullistamisessa on se riski,
että se saattaa heikentää oikeudellisen avun laatua,
jota heikompi osapuoli juuri tarvitsisi. Parhaita osaajia tulisi riittää myös heikommalle osapuolelle, Linna
muistuttaa.
– Osaava juristi on ansainnut palkkionsa. Sen
vuoksi kuluongelman ratkaisemiseksi tarvitaan virtaviivaisempia prosesseja ja lisärahoitusta ennemmin
kuin automaattista leikkaamista.

Suomalainen julkinen oikeusapu on kitsas verrattuna muihin EU-valtioihin. Linnan mielestä sitä
pitäisi laajentaa keskituloisiin ja kehittää samalla myös
oikeusturvavakuutuksia.
– Vakuuttaminen on yksityistä elinkeinotoimintaa
eikä siten lainsäätäjän asia. Yhtiöitä pitäisi kuitenkin
kannustaa kehittämään vakuutuksiaan siten, että ne
korvaisivat laajemmin erilaisia tilanteita. Myös korvaussummia olisi syytä kasvattaa niin, että niillä pääsisi eteistä pitemmälle.

Liitto esittää keskittämistä ja keventämistä

Sähkö- tai kännykkälaskujen kaltaisten summaaristen
riidattomien asioiden käsittely hoituu yhdeksässä käräjäoikeudessa erittäin tehokkaalla sähköisellä menettelyllä. Lakimiesliitto esittää, että taloudelliselta arvoltaan vähäiset riidat keskitettäisiin näihin samoihin
käräjäoikeuksiin, missä niille luotaisiin oma virtaviivainen menettely. Siitä perusteettomasti kieltäytyvä
kantaisi pääosan laajan riita-asian käsittelyn kuluista.
– Prosessi olisi kirjallinen ja mikäli mahdollista,
myös sähköinen, eikä siinä esitettäisi suullista todistelua. Muutoksenhaku ei olisi mahdollinen kuin poikkeustapauksissa. Kulut olisi taulukoitu, eikä asiamiehiä tarvittaisi – eli asianosainen voisi katsoa etukäteen
taulukosta, mikä on oikeudenkäyntikuluriski, jos hän
häviää asian. Nythän se ei ole mahdollista, koska vastapuolen kulut eivät ole etukäteen tiedossa.
Kevennetty prosessi ei tosin välttämättä vapauttaisi
resursseja isoihin ja hankaliin riita-asioihin, sillä käsiteltävien juttujen määrä todennäköisesti vastaavasti
lisääntyisi. Eli oikeus kuuluisi aikaisempaa useammalle.
– Olisi myös syytä tarkastella 1990-luvun alioikeusuudistuksen sinänsä hyviä mutta idealistisia tavoitteita,
kuten suullisuus-, keskitys- ja välittömyysperiaatteita,
joita ei silloin juurikaan suhteutettu prosessikustannuksiin. Onko nykyisessä prosessissa ylimääräisiä
kiemuroita, joiden oikaiseminen ei vielä sotisi oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin vaatimuksia vastaan,
Linna pohtii.
– Ja toki myös päämiehiä pitäisi voida vastuuttaa siihen, että prosessista saadaan sujuva ja tehokas eikä sitä
turvoteta turhaan. Samoin vähäisten riitojen tuomioistuinsovitteluakin voisi virtaviivaistaa ja luoda myös
sille sähköinen alusta. •

Nopeaan ja
selkeään prosessiin
PUHEENJOHTAJA Hanna Räihä-Mäntyharju kertoo, että
Asianajajaliitto teki vuoden 2020 alussa ehdotuksen
työtapareformiksi, jolla sujuvoitettaisiin riita- ja rikosasioita ja leikattaisiin kustannuksia. Hän muistuttaa,
että laiha sopu on yleensä parempi kuin lihava riita. Sen
vuoksi kannattaa aina ensimmäiseksi pyrkiä sovintoon.
– Riita-asioissa euromääräisten kulujen päälle tulee
oikeudenkäynnin keston ja epävarmuuden aiheuttama
henkinen kustannus. Pienissä muutaman tuhannen
euron intressiä koskevissa riitajutuissa on tärkeintä
saada asia nopeasti pois päiväjärjestyksestä. Sen
vuoksi niiden oikeuskäsittelyyn olisi hyvä sisällyttää
pakollinen sovitteluneuvottelu ennen jutun viemistä
tuomioistuimeen.
Näissä jutuissa prosessin pitää olla mahdollisimman
kevyt ja nopea, ja tuomioistuimen tehokkaasti johtama.
– Riita-asiat pitäisi saada mahdollisimman nopeasti
suulliseen valmisteluistuntoon, jolloin turha kirjeenvaihto ja kirjelmien laatiminen jäisivät pois. Siinä katsottaisiin etukäteen, mikä on se riita ja millaista todistelua siihen tarvitaan. Nykyinen prosessi kestää liian
pitkään, jolloin se tahtoo elää ja paisua. Sen vuoksi on
tärkeää puhaltaa peli poikki mahdollisimman aikaisin,
että tästä nyt riidellään ja kaikki muu on ylimääräistä.
Asianajajaliitto suhtautuu kriittisesti täyden
korvauksen periaatteeseen ja myös automaattiseen
kulukattoon.
– Niiden sijaan tuomioistuimen pitäisi tehdä viran
puolesta aina kokonaisarvio siitä, mikä on riidan kohteen arvo ja osapuolten taloudellinen asema sekä mitä
toimia he ovat vastapuolelle aiheuttaneet, ja päättää
sen perusteella kulujen jaosta.
Kustannuksia keventäisi myös sähköisen menettelyn ja digitalisaation hyödyntäminen hakemus- ja
riita-asioissa tuomioistuinten palvelujen käyttäjienkin
suuntaan.
– Nythän sähköinen menettely käytännössä tarkoittaa asianajajan osalta pdf-tiedostojen lähettämistä
sähköpostin liitteenä.
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VA I K U T TA M A S SA
Kerromme Lakimiesliiton edunvalvontatyöstä,
joka helposti jää näkymättömiin.

Ruutu 1
VAIKUTTAJAKSI VALTUUSKUNTAAN
TAI VALIOKUNTIIN

Lähtö

Lakimiesliiton ylintä päätösvaltaa käyttää valtuuskunta. Valtuuskunta linjaa liiton strategian
sekä vahvistaa vuosittaisen toimintasuunnitelman ja budjetin. Valtuuskunta valitsee myös
liiton johdon: valtuuskunnan puheenjohtajan
ja varapuheenjohtajan sekä liiton hallituksen
jäsenet. Liiton valiokuntien jäsenet päättää
puolestaan hallitus. Valiokuntia täydennetään
vuosittain, ja haku valiokuntiin tapahtuu
kevätkesällä. Hakuilmoitus julkaistaan
liiton viestintäkanavissa
hyvissä ajoin.

HALU VAIKUTTAA
LAKIMIESLIITON
TOIMINTAAN

Sinä päätät
Lakimiesliiton toiminnasta päättävät liiton jäsenet, ei jokin organisaatio
jossain kaukana. Jokaisella jäsenellä on aito mahdollisuus vaikuttaa
päätöksentekoon, joko toimimalla itse luottamustehtävissä tai
äänestämällä valtuuskunnan vaalissa.
Teksti LAKIMIESUUTISTEN TOIMITUS

L

akimiesliiton valtuuskunnan kokoonpano vaihtuu
seuraavan kerran syksyllä 2021. Tuolloin vaaleissa
valitaan valtuuskuntaan 40 jäsentä toimikaudelle
2021–2024. Vaalissa täytettävien paikkojen lisäksi
valtuuskunnassa on neljä opiskelijayhdistyspaikkaa.
Valtuuskunnan lisäksi jäseniä osallistetaan toimintaan
liiton monissa valiokunnissa ja työryhmissä. Valiokunta- ja
työryhmätyössä on mukana kymmenittäin jäseniä. Valiokuntia täydennetään vuosittain, ja työryhmiä perustetaan
tarpeen mukaan.
Valtuuskunta kokoontuu tavanomaisesti kaksi kertaa
vuodessa linjaamaan liiton toimintaa. Halutessaan valtuus-
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kunta voi kuitenkin kokoontua myös ylimääräisiin kokouksiin. Valiokunnat kokoontuvat tyypillisesti noin 4–6 kertaa vuodessa. Koronavuoden aikana sekä valtuuskunnan
kokouksissa että valiokunnissa siirryttiin onnistuneesti
etäyhteyksien tiiviiseen hyödyntämiseen.
Valtuuskunnan vaaleihin kannattaa asettua ehdolle,
jos haluaa vaikuttaa liiton ylimmässä päätöksentekoelimessä. Valiokuntatyöstä ja muista liiton luottamustehtävistä Lakimiesliiton toimisto antaa mielellään tarkempaa
tietoa. Toimiston tehtävänä on valmistella asioita niin, että
luottamustehtävien hoito pysyy mielekkäänä – ja niihin
kuluva aika kohtuullisena.

Ruutu 4

Kunnon teemat
innostavat jäseniä
käyttämään
äänioikeuttaan.

VAALITEEMAT NÄKYVIIN

Valtuuskunnan vaali on juuri oikea
paikka tuoda näkyviin jäsenyhdis
tysten ja yksittäisten ehdokkaiden kes
keisimpiä teemoja. Mitä aiemmin yhdistyk
set ja ehdokkaat aloittavat keskustelun,
sitä paremmin se ehtii tavoittaa liiton
jäsenet. Kunnon teemat innosta
vat myös jäseniä käyttämään
äänioikeuttaan!

Ruutu 2
VALTUUSKUNTAAN VAALIEN KAUTTA

Lakimiesliiton valtuuskunta valitaan
vaalilla kolmeksi vuodeksi kerrallaan.
Seuraavan kerran vaali on syksyllä
2021. Vaalilla valtuuskuntaan vaalitaan
40 liiton jäsentä. Seuraava toimikausi
on 2021–2024.

Ruutu 5
VALTUUSKUNTA
ALOITTAA TYÖNSÄ

Valtuuskunnan vaali käydään
28.9.–21.10. Uusi valtuuskunta
aloittaa työnsä loppuvuodesta
2021. Tuolloin uusi valtuus
kunta kokoontuu ensimmäiseen
kokoukseensa.

Ruutu 6
OPISKELIJAVAIKUTTAMISELLE OMA VÄYLÄ

Ruutu 3
EHDOKKAAKSI: JÄSENYHDISTYS
TAI VALITSIJAYHDISTYS

Vaaleissa ehdokkaita voivat asettaa Lakimiesliiton
jäsenyhdistykset tai henkilöjäsenten muodostamat
valitsijayhdistykset. Jos olet kiinnostunut ehdokkuu
desta, ole yhteydessä jäsenyhdistyksiimme ja kysy,
millä aikataululla ne kokoavat jäsenlistansa. Voit myös
organisoida ehdokkuutesi ympärille oman valitsija
yhdistyksen, jonka jäsenten tulee itsesi tavoin olla
liiton jäseniä. Lisätietoa ehdokasasettelusta antaa
Tommi Rainerma (tommi.rainerma@lakimiesliitto.fi).

Valtuuskunnan opiskelijajäseniä ei valita vaalilla.
Opiskelijoille on kuitenkin varattu valtuuskunnasta
neljä paikkaa. Näiden paikkojen haltijat tulevat kier
tävällä järjestyksellä oikeustieteen opiskelijoiden
järjestöistä. Järjestöt päättävät edustajansa itsenäi
sesti. Liiton valiokuntahaussa turvataan niin ikään
opiskelijoiden äänen kuuluminen kohdennetulla
hakumenettelyllä.

Maali
VAIKUTTAMAAN!

Lakimiesliiton kokoisessa organisaatiossa
kynnys rivijäsenestä luottamustehtäviin
on matala. Kaikkein helpoin tapa
vaikuttaa on toki käyttää äänioikeutta
valtuuskunnan vaalissa.
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HENKILÖ

ANTTI PELTOMÄKI:

Riippumaton
oikeuslaitos
keskeistä EU:lle
Eurooppalaisen vaikuttamisen konkari Antti Peltomäki haluaisi kaikkien
kansalaisten ymmärtävän sisämarkkinoiden merkityksen hyvinvoinnillemme.
EU-komission Suomen-edustuston hiljattain eläköitynyt päällikkö huolehtii
myös oikeusvaltioperiaatteesta – poliittisesti motivoituneet oikeuslaitokset
eivät kuulu unioniin.
Teksti MERI ESKOLA | Kuvat VILLE RINNE

Y

li 20 vuotta EU-asioiden parissa työskennellyt juristi Antti Peltomäki on
ehtinyt moneen mukaan toimiessaan
Suomen hallituksen ja eduskunnan
virkamiehenä, Euroopan komission
tietoyhteiskunta- sekä sisämarkkina- ja teollisuuspääosastojen varapääjohtajana ja Suomen EU-edustuston
päällikkönä. Hän on neuvotellut muun muassa EU:n
perussopimuksista, sähköisen viestinnän ja sisämarkkinoiden lainsäädännöstä sekä tietosuoja- ja standardisointiasetuksista.
Peltomäki sanoo olevansa unionin suhteen ”sisämarkkinauskovainen”. Perusperiaate eli ihmisten, tavaroiden, palvelujen ja pääoman vapaa liikkuvuus on sisämarkkinoiden ydin.
– Haluaisin kaikkien ymmärtävän, miten vapaudet
vaikuttavat elämäämme. Neljä vuotta sitten tehdyn tutkimuksen mukaan tanskalainen nelihenkinen perhe
hyötyy 8 800 euroa vuodessa EU:n sisämarkkinoista. Pari
vuotta sitten Akavan selvitys sisämarkkinoiden hyödyistä suomalaisille päätyi hieman alempaan arvioon,

mutta suuruusluokka on sama eli todella merkittävä,
Peltomäki toteaa.
Sisämarkkinoiden palveluiden hyötyjä voi Peltomäen mukaan olla vaikea hahmottaa. Ison-Britannian ero unionista kuitenkin viimeistään näyttää, mitä
tapahtuu, kun valtio putoaa ulkopuolelle.
– Ilman sisämarkkinoita EU ei pysyisi kasassa. Sieltä
tulee se taloudellinen voima, joka pitää talouden pyörät pyörimässä ja eurooppalaiset yritykset mukana globaalissa kilpailussa.

EU:n perusarvoja on vaikea valvoa

Oikeusvaltioperiaatteita jatkuvasti rikkovat jäsenvaltiot
ovat unionissa pitkäkestoinen ongelma.
– Unkarissa ja Puolassa EU-jäsenyyden kannatus
on hyvin vahva, kansalaiset eivät halua vaarantaa sitä.
Liittyessään EU:n jäseneksi vuonna 2004 Puolan bruttokansantuote oli samalla tasolla kuin Ukrainan, nyt se
on yli nelinkertainen. Puola ja Unkari ovat hyötyneet
taloudellisesti jäsenyydestä valtavasti.
Sananvapauden ja riippumattoman oikeuslaitok-
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sen kaltaiset perusarvot on sementoitu unionin perussopimuksiin, mutta niiden noudattamisen valvonta on
ollut vaikeaa.
– EU-sopimuksen 7. artikla on ”ydinaseoptio”, jota
on käytetty kerran Itävaltaa vastaan heikoin tuloksin.
Se on hyvin massiivinen keino puuttua jäsenvaltion toimintaan estämällä sen osallistuminen EU-päätöksentekoon. Siksi kynnys käyttöönottoon on korkea.
Unkarin hallituksen toimia sanan- ja lehdistönvapauden kaventamiseksi on monen vuoden ajan pyritty
estämään EU-lainsäädännön pohjalta, mutta laihoin
tuloksin. Työ jatkuu, ja nykyään kaikki jäsenvaltiot ovat
velvoitettuja raportoimaan oikeusvaltiokehityksestään.
– Koronaelvytyspaketin myötä onnistuimme myös
asettamaan oikeusvaltioperiaatteen noudattamisen
rahoituksen ehdoksi.
Unkarin ja Puolan toimintaa ei yksinkertaisesti voi
katsoa läpi sormien, Peltomäki sanoo.
– Oikeuslaitosten riippumaton toiminta on keskeistä koko EU:n toiminnalle. EU on perustaltaan itsenäinen oikeusjärjestelmä, jossa kansalliset tuomioistuimet vastaavat EU-oikeuden noudattamisesta
jäsenvaltiossa. Järjestelmän uskottavuus ei kestä poliittisesti motivoituneita oikeuslaitoksia.

Näkökulmia turvapaikanhakijoihin

Uudesta pakolaistulvasta Antti Peltomäki sen sijaan ei
ole huolissaan. Turvapaikanhakijoita riittää niin kauan
kuin Euroopan ulkopuolella on sotia ja kriisejä. Mutta
nyt tulijoiden määrä jakautuu rajoilla epätasaisesti.
Komission laaja maahanmuuttopaketti ja esitys taakan jaosta on parhaillaan parlamentin käsittelyssä. Esitys on monimutkainen, Peltomäki sanoo, mutta siinä
on yritetty löytää kaikille jotenkuten poliittisesti hyväksyttäviä ratkaisuja.
– Yksinkertaistaen: jos jäsenvaltio ei ole valmis ottamaan pakolaisia vastaan, sen pitäisi ottaa vastuuta heidän palauttamisestaan.
Arvomaailman puolesta peli on selvä: unionin
perusarvoihin kuuluu tarjota turvaa sitä tarvitseville.
– Suomessa tulijoiden määrä ei ole ollut merkittävä
vuoden 2015 jälkeen, mutta olemme EU:n ulkorajavaltio.
Meidän on ehkä syytä miettiä tilannetta, jossa turvapaikanhakijoiden tulva tuleekin Venäjän rajan yli Suomeen. Miten sitten suu pannaan, jos toiset EU-jäsenvaltiot eivät osoita meille solidaarisuutta?

Täysjäsenyys ainoa vaihtoehto

Suomen suhde Euroopan unioniin on EU-veteraanin
mielessä kirkas: täysjäsenyys on ainoa vaihtoehto. Turvallisuuspoliittinen näkökulma ja unionin arvopohja
ovat yhtä tärkeitä kuin liittymisvaiheessa 25 vuotta sitten.
26
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Antti Peltomäen mielestä
suomalaisiin yrityksiin,
kansalaisjärjestöihin,
mediaan ja politiikkaan
tarvitaan lisää EU-osaamista ja -innostusta.

Antti Peltomäen
vinkki juristin polulle
Kehotan vakavasti harkitsemaan EU-uraa.
Sisäänpääsy töihin ei ole helppoa – se
perustuu yleiseen kilpailuun, joka muistuttaa korkeakoulujen pääsykokeita. Palkkaluokka AD 5 ei ehkä sovi heille, joilla on halu
rikastua välittömästi. Mutta uralla voi siirtyä tehtävästä toiseen ja pääsee näkemään
paljon. Monikulttuurinen työyhteisö on
palkitseva, EU-instituutiot ovat värikkäitä
paikkoja.

– Brexitin alkuinnostuksessa jotkut poliittiset tahot
täälläkin halusivat leikkiin mukaan, mutta nyt se näyttäytyy jo kauhukuvana.
Peltomäen mukaan Suomen EU-linja on pääministeri Paavo Lipposen yltiömyönteisistä ajoista muuttunut käytännönläheisemmäksi. Eduskunta ja hallitus näkevät unionissa jo voittopuoleisesti myönteisiä
asioita. Pienen jäsenvaltion ei tarvitse pelätä erimielisyyttä, mutta perustelut pitää pystyä argumentoimaan.
EU-osaamista ja -innostusta tarvittaisiin lisää suomalaisiin yrityksiin, kansalaisjärjestöihin, mediaan ja
politiikkaan.
– Tekisi mieli kannustaa kaikkia olemaan Brysselissä
läsnä, sillä tavoin unionista saisi enemmän irti. Ihmisiä
tapaamalla pääsee perille, mitä EU:ssa tapahtuu.
Yksi osa tätä suurta peliä on Suomen-edustusto,
jonka johdosta Peltomäki jäi eläkkeelle helmikuussa
2021. Sen tehtävä on osallistua keskusteluun komission esityksistä.
– Siellä ei olla diplomaatteja, vaan tarvittaessa
edustusto osallistuu suomalaiseen keskusteluun jopa
vähemmän diplomaattisesti puolustaen komission
näkemyksiä.

Kairamo vs. Suominen

Nuori Antti Peltomäki tuli valinneeksi juristin koulutuksen, sillä hän oli ahkerasti mukana nuoriso- ja opiskelijapolitiikassa. Yhteiskunnalliset asiat kiinnostivat.
– Insinööriopinnot olivat aluksi mielessä, mutta
oikeustieteet tulivat vähän suvun rasitteena, sillä isäni
ja setäni olivat juristeja.
Syventävät opintonsa Peltomäki suoritti oikeusfilosofiasta.
– Tein graduni kirjailija Franz Kafkan Oikeusjuttu-romaanista. Professori Kaarlo Makkonen houkutteli jäämään yliopistolle töihin. Viritykseni ei ollut niin
akateeminen, vaikka aloitinkin valmistumiseni jälkeen
Teknillisessä korkeakoulussa – siellä kuitenkin tutkimusvientiä hoitavan yrityksen palveluksessa.
Yksi mahdollinen latu olisi ehkä avautunut Nokian
palveluksessa. Lopulta Kokoomus sai voiton puolueen
opiskelijajärjestö Tuhatkunnan pääsihteerinä työskennelleestä nuorukaisesta.
– Kun puheenjohtaja Ilkka Suominen tarjosi puolueen kansainvälisten asioiden päällikkyyttä, oli helppo
valita se toimitusjohtaja Kari Kairamon sijaan.
Poliitikon ura ei Peltomäelle kuitenkaan auennut.
1 502 ääntä vuoden 1987 eduskuntavaaleissa eivät riittäneet kansanedustajanpaikkaan. Onneksi eduskunnassa pääsi kuitenkin virkamiesuralle.
– Vuonna 1991 alkoi virkamiesurani eduskunnan
ulkoasianvaliokunnan apulaissihteerinä. Joskus olen

EU-järjestelmän
uskottavuus ei
kestä poliittisesti
motivoituneita
oikeuslaitoksia.

Antti Peltomäki
EU-komission Suomenedustuston päällikkö
Helsingissä 2006–07 ja
2019–
Euroopan unionin
komission tietoyhteiskunnan
ja viestinten pääosaston
varapääjohtaja 2007–19.
EU-asioiden alivaltiosihteeri ja valtiosihteeri sekä
EU-sihteeristön päällikkö
valtioneuvostossa 1996–
2006.
Eduskunnan ulkoasianvaliokunnan apulaissihteeri
1991–96
Oikeustieteen kandidaatti
1984
Kokoomuksen
kansainvälisten asioiden
päällikkö 1988–91,
kokoomuksen opiskelijaliitto
Tuhatkunnan pääsihteeri
1983–85

miettinyt, olisiko pitänyt siirtyä yksityisten yritysten palvelukseen, mutta virkamiesrooli on ehkä ollut
lähimpänä perusviritystäni. Poliittisesta taudista ei
koskaan oikein parane.
Komissiossa työskentelynsä aikana Peltomäki ei ole
enää ollut poliittisissa luottamustehtävissä. EU-instituutioissa ollaan tarkkoja puolueettomuudesta.
– Joskus olen seurannut Belgian politiikkaa sillä silmällä, että osallistuisin jotenkin. Mutta sen verran sekavaa ranskan- ja flaaminkielisten kiistely on, että se jäi
ajatuksen asteelle.
Eläkkeelle jääminen on tuonut Antti Peltomäelle
tilaisuuden lähteä hiihtämään Lapin perukoille ja ajella
Harley Davidson -moottoripyörällä. Sekä miettiä, mitä
sitten tekisi. •
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ujitsun ja Wärtsilä Marinen lakiasiainjohtajat Anu-Kaisa Raita ja
Sinikka Ilveskoski istahtivat kahville ja miettivät, mitä he voisivat
tehdä yhdessä. Kummallekin on tärkeää
keksiä uusia tapoja, joilla heidän tiimiensä
juristit voivat kehittyä ja pysyä motivoituneina työssään.
Tuo syksyinen hetki vuodelta 2019 johti
Fujitsun ja Wärtsilän juristien vertaisoppimis- eli coaching-ohjelmaan, joka alkoi jo
seuraavan vuoden alussa.
– Kyllähän se vähän jännitti, sillä meillä oli
kokemusta vain yrityksen sisäisistä mentorointi- ja coaching-ohjelmista, Ilveskoski
muistelee.
Vaakakupissa painoivat hyödyt, joita voi
saada vain yritysten välisellä yhteistyöllä. Millaisia parhaita käytäntöjä ja juridista osaamista toisella yrityksellä on? Entä miten sen
juristit suunnittelevat uraansa?

RAJAT YLITTÄVÄ
COACHING ANTOI
VALTAVASTI
Fujitsun ja Wärtsilän lakiasiain tiimeille järjestettiin
yhteinen, kansainvälinen vertaisoppimisen ohjelma.
Se toi ammatillista kehittymistä, innostusta ja uusia
näkökulmia omaan yritykseen – sekä yllättäen myös
korona-ajan tukea.
Teksti KATJA ALAJA | Kuvitus ISTOCK
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Verkosto
Yli rajojen
– Kummankin yrityksen strategiassa
korostuu asioiden kehittäminen ja innovoiminen asiakkaiden ja muiden toimijoiden
kanssa, ja muutkin kuin liiketoiminnot voivat toimia näin, Raita painottaa.
Fujitsu ja Wärtsilä kokevat yhteenkuuluvuutta, koska ne ovat suuria maailmanlaajuisesti toimivia yrityksiä. Wärtsilä on myös
Fujitsun asiakas.

Itse valitut puheenaiheet

Ilveskoski kertoo, että yritysten lakimiehet
tekevät samantyyppisiä töitä, mikä takasi
hyvän pohjan coachingille.
– Vertaisoppimisessa korostuu myös ajatus
siitä, että jokaisella on annettavaa ja jokainen
sekä koutsaa että on itse koutsattavana. Tämä
madaltaa kynnystä osallistua, Raita lisää.
Näin kävi, sillä Fujitsun ja Wärtsilän
coaching-ohjelmaan haki 22 ihmistä, jotka
kaikki valittiin hakemusten pohjalta mukaan.
Heistä muodostettiin tavoitteiden perusteella
11 coaching-paria. Joukossa oli ihmisiä eri puo-

Itseohjautuvuus
lilta maailmaa, naisia ja miehiä sekä ammatillisesti nuoria ja kokeneempia juristeja.
Yhdeksän kuukautta kestäneen coaching-ohjelman aikana juristiparit valmensivat toisiaan valitsemissaan asioissa noin
kerran kuussa. Teemoja olivat kehittyminen
ammatillisissa taidoissa ja työelämätaidoissa,
benchmarking eli toisen yrityksen parhaista
käytännöistä oppiminen, henkilökohtainen
kasvu sekä kulttuurinen oppiminen. Lisäksi
ohjelmaan kuului muutama tapaaminen, joihin kaikki parit osallistuivat.
– Alussa parit puhuivat usein ammatillisista asioista ja oppivat toistensa parhaista
käytännöistä, vaikkapa compliance-prosesseista, ja myöhemmin luottamuksen kasvaessa jaettiin uratavoitteita ja vinkkejä,
Raita sanoo.

”Paljon myönteistä energiaa”

Fujitsun ja Wärtsilän coaching-ohjelmaan
osallistunut italialainen lakimies Matteo
Iles Wärtsilästä kokee, että benchmarking
on hyvä keino sekä henkilökohtaiseen että
yrityksen kasvuun.
– Opin lisää IT:stä ja toisen suuren konsernin tavoista ratkoa samoja asioita, ja pystyin miettimään, mitä pitäisi kehittää. Oli
myös helppoa rakentaa myönteistä energiaa samassa ammatillisessa maailmassa
olevien osaajien kanssa, Iles kuvailee. Hän

tukee myyntiä ja hankintaa juridiikan kysymyksissä.
Ilveskoski on tästä energiasta innoissaan,
sillä yritysjuristit työskentelevät hektisessä
ympäristössä. Se haastaa työn ja oman hyvinvoinnin välistä tasapainoa.
Ilesin vastinpari lakimies Antti IsoMarkku Fujitsulta lisää, että pari keskusteli
myös suomalaisen ja italialaisen lainopin, liiketoiminnan ja kulttuurin eroista.
– Kuukausittainen juttukaveri Euroopan
toiselta puolelta oli myös korona-aikana yllättävä tuki, Iso-Markku lisää.
Wärtsilän Lidia Molfinia taas Anu-Kaisa
Raidan antama coaching valmisti urahyppyyn, sillä italialainen Molfini siirtyi sopimusten laadinta- ja neuvottelutehtävistä johtamaan vahinkojen selvittelyä.
– Rehellinen ja kannustava keskusteleminen vertaisen kanssa auttaa tunnistamaan
omat vahvuudet ja kehittämisen paikat.
Minusta tuntuu, että olen oppinut paremmaksi
viestijäksi, ongelmanratkaisijaksi ja toimijaksi
eri sidosryhmien kanssa, Molfini kokee.
Osallistujat olivat coaching-ohjelmaan
erittäin tyytyväisiä – 93 prosenttia on valmis
suosittelemaan sitä kollegoilleen. Ohjelma
oli myös shortlistattuna globaalilla listalla
World Commerce & Contracting -organisaation Innovation and Excellence Awards 2020
-kilpailussa. •

Benchmarking
Vertaisoppiminen

Kevyesti toteutettu coachingohjelma
ALUSTA asti oli selvää, että
Fujitsun ja Wärtsilän lakimiesten coaching-ohjelma toteutetaan ketterästi, jotta se saadaan
nopealla aikataululla käyntiin.
Tähän meni vain kaksi kuukautta.
Fujitsun ja Wärtsilän lakiasiainjohtajien Anu-Kaisa Raidan
ja Sinikka Ilveskosken lisäksi
suunnitteluprosessiin osallistui
tiimin vetäjä Johanna Kauppinen
Wärtsilältä. Hänellä on paljon
kokemusta erilaisten koulutusten tuottamisesta.
Kauppinen työsti ohjelman
esittelyn, hakulomakkeen, sopimuksen ja NDA:n sekä osallistujien yhteisten tapaamisten
materiaalit. Hän koordinoi myös
yhteiset aloitus-, keskivaihe- ja
lopetustapaamiset.
– Suunnittelimme ohjelmaa
muutaman kerran tiiminä ja katsoimme, mitä hyödynnettäviä
materiaaleja molemmilla yrityksillä on. Sitten aloin työstää
asioita, Kauppinen kertoo.
Coaching-parit etenivät hyvin
itsenäisesti, eikä Kauppiselle
juuri tullut kysymyksiä yhteisten
tapaamisten välissä. Häneltä
meni ohjelmatyöhön kaikkiaan
noin neljä työpäivää.
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Olemme uhreille katseen velkaa

M

iten tällainen on mahdollista?
Tätä kansa herää kysymään aina,
kun jotain todella järkyttävää tapahtuu.
Viime kuukausina kysymys on liittynyt
Koskelan henkirikokseen, jossa kolmea
tapahtumahetkellä 16-vuotiasta poikaa syytetään ikätoverinsa murhasta.
Tiedotusvälineet ovat saaneet Koskela-uutisoinnista
paljon palautetta. Yleisö ihmettelee, miksi me toimittajat kerromme niin yksityiskohtaisia tietoja tästä vastenmielisestä teosta.
Voin vakuuttaa, että mediaa seuraamalla ette ole
saaneet tietoonne kaikkia Koskelaan liittyviä iljettäviä
yksityiskohtia. Jokaisessa tiedotusvälineessä punnitaan
tarkkaan, missä menee raja yleisön riittävän informoinnin ja tarpeettomien yksityiskohtien kertomisen välillä.
Miten paljon pitää kertoa, jotta yleisö saa oikean kokonaiskuvan asiasta? Yleisölle tämä harkinta jää näkymättömäksi, sillä se ei tiedä, mitä kaikkea media jättää kertomatta.
Eräs lukija viestitti, että olisi vallan hyvin riittänyt,
että surmaa olisi vain kuvailtu julmaksi ja sadistiseksi
ilman sen tarkempia detaljeja. Olen eri mieltä. Teon
määritteleminen julmaksi tai sadistiseksi edellyttää
aina arviointia.
Vaaratonta analogiaa käyttääkseni muistan, että
takavuosina kunnianloukkausjutuissa – eli silloisissa
herjaus- tai solvausjutuissa – syytteiden teonkuvaukset oli kirjoitettu niin, että ”vastaaja on loukannut asianomistajaa häväisevällä lauseella” erittelemättä lainkaan,
mikä tämä häväisevä lause oli. Eräs syyttäjä perusteli
kirjoitustapaa niin, että herjaa ei haluttu uudistaa syytekirjelmässä. Kauniissa tavoitteessa oli vain se ongelma,
että syyte saattoi sen takia koskea mitä vain. Syytetty oli
voinut kutsua uhria tomppeliksi tai hän oli voinut väittää tämän osallistuneen sylivauvojen rituaalimurhin.
Kaikki herjat sulautuivat samaan mössöön.
Tämä on se syy, miksi maailman julmista tapahtumista pitää kertoa muutakin kuin yleisluontoisia luonnehdintoja.
Olennainen kysymys on, miksi kauhistuttavasta
tapahtumasta edes pitäisi kertoa niin kliinisesti, että
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lehdenlukijan aamulatte ei läiky. Miksi toimittajan
pitäisi yleisöä suojellakseen maalata ruusunpunaisilla
väreillä tapahtuma, josta löytyy vain mustaa?
Ja miten kenellekään Koskela-uutisointia seuranneelle tulee ensimmäiseksi mieleen alkaa valittaa siitä,
että faktat herättävät minussa itsessäni niin ikäviä tuntemuksia? Eihän näissä uutisissa ole kyse minusta ja
minun tunteistani.
Kahdeksanvuotiaana kuolleen Vilja Eerikan murhaoikeudenkäynnissä näytettiin video, jossa tytön isä ja
äitipuoli pakkosyöttivät sydäntäsärkevästi itkevää lasta.
Toimittajat kysyivät tauolla syyttäjältä, miksi video piti
näyttää salissa. Tämä tyttö on elänyt nämä asiat, ja me
olemme hänelle velkaa sen, että me katsomme, millaista hänen elämänsä oli, syyttäjä Eija Velitski vastasi.
Velitski oli mielestäni olennaisen ytimessä.
Mitä siloitellumman kuvan saamme jostain tapahtumasta, sitä helpompaa meille on kääntää katse
muualle.
Onko meillä sen jälkeen enää oikeutta kysyä, miten
tällainen oli mahdollista?
Joudumme joka tapauksessa vastaamaan itse.
Se oli mahdollista, koska me emme halunneet katsoa.

Maailman julmista
tapahtumista pitää
kertoa muutakin
kuin yleisluontoisia
luonnehdintoja.

SUSANNA REINBOTH

oikeustoimittaja, Helsingin Sanomat
susanna.reinboth@hs.fi

Palstalla
esitellään
Lakimiesliiton mo
ninaisia
jäsenyhd
istyksiä
yhdistys
kerrallaa
n.

Parasta on yhteisö

60-vuotias Lex on tunnettu monipuolisesta toiminnastaan. Nyt lexiläiset
pitävät peukkuja koronan alta syksyyn siirretyn vuosijuhlan suhteen.
Teksti DIANA TÖRNROOS | Kuvitus ISTOCK

Miksi yhdistys
on olemassa?
Lex on perustettu 60 vuotta
sitten Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan opiskelijoita
varten. Tarjoamme ison yhteisön,
johon kuka tahansa opiskelijamme
voi tulla milloin tahansa. Vapaaajan toiminnan lisäksi hoidamme
edunvalvontaa: paikallisesti yliopiston hallinnossa, ylioppilaskunnassa
ja tiedekunnan eri elimissä sekä
valtakunnallisesti Lakimiesliitossa
ja Oikeustieteen opiskelijoiden
liitossa.

Millaista
toiminta on?
Normaaliaikoina Lex järjestää
vuosittain kymmeniä tapahtumia:
juridisen osaamisen ja työelämätaitojen kehittämisestä aina Akateemisen mölkyn MM-kisoihin ja
kerhotilamme Kirkkotien aamuun
asti jatkuviin bileisiin saakka.
Lexissä on useita harrastekerhoja. Poikkitieteellisen yhteistyön
lisäksi olemme mukana pohjoismaisessa yhteistyössä Nordiska
Sekretarietin kautta ja järjestämme
oman kv-viikon. Lex järjestää myös
joka kevät valmennuskursseja
oikikseen pyrkiville, ja yhdistyksellä
on oma yritys, Lex Libri Oy.
Korona-aikana olemme noudattaneet viranomaisten suosituksia
ja toimineet paljon etänä. Lexin
60-vuosijuhlat on siirretty maaliskuulta syyskuulle. Juhlimme juhlavuotta kuitenkin ympäri vuoden pienemmillä tapahtumilla myös etänä.

Miten
toimintaan
pääsee mukaan?

Mitä yhdistys
antaa jäsenelle?
Lexissä parasta ovat lexiläiset.
Meillä pääsee verkostoitumaan ja
luomaan kontakteja sekä loppuelämän ystävyyssuhteita. Lex tarjoaa
jäsenille muun toiminnan lisäksi
jäsenpalveluita, etuja ja stipendejä.
Jäsenemme ovat automaattisesti
myös Lakimiesliiton jäseniä ja voivat
nauttia sen tarjoamista eduista.
Edunvalvonnassa pidämme esillä
erityisesti opiskelijoiden hyvinvointia. Opetusta pyrimme kehittämään
– yliopistojen sisäinen rahanjako
kaipaa muutosta, koska oikeudenalojen perusteiden opetukseen tarvitaan muutakin kuin massaluentoja.

Turun yliopiston oikeustieteellisen
tiedekunnan notaari- ja maisteriopiskelijat voivat liittyä jäseneksi
helposti nettisivujemme lomakkeella
ja maksamalla jäsenmaksun.

Terveiset
jäsenyydestä
kiinnostuneelle
Opiskelu on ihmisen parasta aikaa!
Oikis ja lexiläisyys tarjoavat sen
yhteisön, joka opiskeluajasta juuri
tekee parhaan. Mukana voi olla juuri
sen verran kuin haluaa.

Kysymyksiin vastasi yhdistyksen puheenjohtaja Lari Sorvari. Oikeustieteen ylioppilaiden yhdistys Lex ry • Perustettu 1961 • Jäseniä noin 1 000 • Jäsenmaksu 40 euroa (vuonna 2021, päätetään vuosittain). Kertaluonteinen, kattaa koko opiskeluajan. • Yhteys: hallitus@lex.fi, nettisivut https://lex.fi/
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Urapalvelut
Lakimiesliiton urapalveluiden avulla kehität osaamistasi
ja verkostoidut kollegoidesi kanssa. Tutustu kevään täydentyvään
koulutustarjontaamme: lakimiesliitto.fi/tapahtumat.

Tilaisuudet
ovat
maksuttomia
jäsenille!

32

LAKIMIESUUTISET 2/2021

LakimiesRekrytointi
yhdistää työn tarjoajan
ja etsijän
Suomen Lakimiesliiton LakimiesRekrytointi-palvelu
välittää vuosittain noin 500 työpaikkaa työnantajien ja
Lakimiesliiton jäsenten kesken. Kuukaudessa ilmoituksia
on 40–60 kappaletta. Työpaikkatarjontaa on ympäri
Suomen julkiselta sektorilta yksityiselle, niin vakituisia
kuin osa-aikaisia tehtäviä sekä opiskelijoille suunnattuja
harjoittelupaikkoja. Palveluamme käyttävät yksityisellä
sektorilla sekä suuret yhtiöt että pienet asianajotoimistot
ja julkisella sektorilla muun muassa ministeriöt ja virastot.
www.lakimiesliitto.fi/palvelut-ja-edut/
lakimiesrekrytointi/

Laadukasta
urakoulutusta
jo yli 15 vuotta

Pidä yhteystietosi ajan tasalla ja osallistu
Lakimiesliiton verkostojen toimintaan

Ilmoittautuminen:
www.lakimiesliitto.fi/tapahtumat

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

Ilmoittautumiseen tarvitset jäsennumerosi ja jäsenportaalin
salasanasi. Muistathan ilmoittaa ajoissa mahdollisesta
esteestä, jotta varasijalla oleva pääsee mukaan.
Lisätietoja: Eero Blåfield, 041 458 0021,
eero.blafield@lakimiesliitto.fi
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Kenen ääni kuuluu
yhteiskunnassa?
Jos ei osallistu eikä äänestä, ei pääse myöskään
vaikuttamaan. Vai ovatko vaalit jo menneen maailman
tuulia ja äänessä aina samat ihmiset? Tarvitsisiko
demokratia uusia innovaatioita?

Teksti TARJA VÄSTILÄ | Kuvitus JANI SÖDERLUND
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ILMIÖ

K

untavaalien tuli alkuperäisen suunnitelman mukaan olla lehden ilmestymistä seuraavana viikonloppuna.
Korona siirsi ne kesäkuulle. Yhä edelleen pohditaan, uskalletaanko vaaliuurnille rientää vai onko turvallisempaa jäädä kotiin. Mutta äänestysintoa ei lannista yksin
pandemia.
– Äänestysprosenttimme on yleisesti alhaisempi
kuin lähimmissä verrokkimaissa, Ruotsissa ja Tanskassa. Siellä päästään eduskuntavaaleissa 85 prosenttiin, meillä jäädään hieman yli 70 prosenttiin ja kuntavaaleissa selkeästi alle 60:n, toteaa valtio-opin professori
Kimmo Grönlund Åbo Akademista.
Eikö lähivaikuttaminen kiinnosta? Grönlundilla ei ole
selitystä sille, miksi vaalit eivät innosta.
– Ei ole yksittäistä selittävää tekijää, miksi suomalaiset äänestävät vähemmän kuin ruotsalaiset. Meillä on
korkea koulutus- ja tietotaso sekä poliittista osaamista.
Kolme neljästä sanoo olevansa kiinnostunut politiikasta
ja yhteiskunnallisista asioista. Siksi on paradoksaalista,
että äänestysprosentti on alhainen.
Grönlundin mukaan kuntavaaleissa ongelmana on
hallitus–oppositio-asetelman puuttuminen.
– Kun konsensuaalinen järjestelmä on sisään rakennettuna, on vaikea hahmottaa, kuka kunnan päätöksistä
on vastuussa. Se osittain vähentää äänestysprosenttia.
Rationaalisesti ajatellen kuntavaaleissa kannattaisi
äänestää, koska niissä äänellä voi olla enemmän merkitystä kuin missään muualla. Kunnissa voi vaikuttaa vaalitulokseen, jopa ratkaista sen.

Kirjeäänestykselle olisi tarve pandemiassa

Helmikuussa Kataloniassa Espanjassa järjestettiin aluevaalit. Äänestysosallistuminen putosi yli 25 prosenttiyksikköä verrattuna edellisiin aluevaaleihin. Korona kuritti.
– Meillä tuskin nähdään niin dramaattista laskua,
mutta on hyvin paljon mahdollista, että äänestysprosentti putoaa.
Grönlund harmittelee, ettei oikeusministeriö ollut
halukas muuttamaan lainsäädäntöä kuntavaalien osalta.
– Mielestäni olisi voinut jo viime kesänä alkaa valmistautua kirjeäänestykseen, joka oli ensimmäistä kertaa
käytössä ulkomailla viime eduskuntavaaleissa. On saatu
jo toimiva pilotti. Kirjeäänestys olisi ollut koronaturvallinen tapa. Uskon, että ennakkoäänestys lisää suosiotaan.

Oikeusministeriöstä todetaan, että kuntavaaleissa kirjeäänestykseen siirtyminen olisi vaatinut vuotta pidemmän
valmistautumisajan, koska kyseessä olisi iso periaatteellinen muutos vaalijärjestelmään.

Polarisaatiolle jarrua ja kaasua

Grönlundin mukaan vaalidemokratian peruspilarit ovat
Suomessa kunnossa.
– Toki itse kannattaisin nettiäänestämistä, joka helpottaisi sukupolvien välistä kuilua. Lisäksi voisi pohtia, onko
meillä liikaa vaaleja – eduskunta-, presidentin-, kunta- ja
EU-vaalit. Viidennet vaalit liittyisivät sote-uudistuksen
mukanaan tuomiin hyvinvointialueisiin.
Suhteellinen vaalitapamme ei Grönlundin mielestä
lisää polarisaatiota. Sen sijaan Ison-Britannian ja Yhdysvaltain enemmistövaalitapa on polarisoiva ja otollinen
luomaan turhautumista.
– Vaalitapamme ottaa huomioon erilaiset preferenssit, ja pienpuolueillakin on mahdollisuus saada edustajia.
Ongelma on erisuuret vaalipiirit, mihin oikeusministeriön
työryhmä onkin pohtimassa muutosta.
Muutoin näyttäisi siltä, että polarisaatio olisi lisääntymässä.
– Tuoreimpina esimerkkeinä ovat Yhdysvallat, Trump
ja kongressitaloon tunkeutuminen sekä brexit. Juopaa on,
toteaa julkisoikeuden apulaisprofessori Ida Koivisto Helsingin yliopistosta.
Perussyy polarisaatioon on eriarvoisuuden kasvu.
– Varallisuus ja kaikki hyvä kasaantuu. Suurelle enemmistölle jää vähäinen pala kakkua, mikä on omiaan aiheuttamaan katkeruutta. Demokratia korostaa yhtäläisiä
mahdollisuuksia vaikuttaa, mutta käytännössä yhdenvertaisuus ei toteudu, Koivisto toteaa.

Ison-Britannian
ja USA:n enemmistövaalitapa on polarisoiva
ja otollinen luomaan
turhautumista.
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Koiviston mukaan erilaiset pääomat vaikuttavat. Pääoma ei ole vain rahaa, vaan sitä
voi olla myös koulutustaso, kontaktit, taidot,
ulkonäkö ja sosiaaliluokka. Jos näitä resursseja ei ole, vaikuttaminen voi tuntua turhalta.
– Jos energia menee selviämiseen jokapäiväisestä elämästä, ei välttämättä riitä voimavaroja sen pohtimiseen, miten yhteisiä asioita
ja yleistä hyvää pitäisi järjestää.

Aktiivista äänestäjää kuullaan

Grönlund toteaa, että äänestysaktiivisuudessa on valtavat erot hyvä- ja huono-osaisten ja eri ikäryhmien välillä sekä koulutuksen
perusteella. Ero on kymmenien prosenttiyksiköiden luokkaa.
– Käytännössä kaikki ne äänestävät, jotka
ovat keski-ikäisiä ja vähän vanhempia ja joilla
on maisteritutkinto. Alle kolmekymppisistä
peruskoulutetuista vain 30–40 prosenttia
36
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äänestää. Osa kokee entistä enemmän olevansa ulkopuolella.
Grönlund kertoo sanovansa opiskelijoilleenkin, että nuorten aikuisten äänestämisessä on ongelma ja että ikäluokka 65+ äänestää vilkkaasti.
– Tämä näkyy harjoitetussa politiikassa.
Opintotuki laahaa jäljessä, mutta eläkeläisten ääni kuuluu. Totta kai puolueet miettivät,
kuka niitä äänestää.

Osallistaminen sitouttaa päätöksiin

Koivisto toteaa, että vaikuttamista ja osallistumista säädellään jo perustuslaissa.
– Toisesta pykälästä löytyy kansanvaltaisuuden määritelmä: kansanvaltaan sisältyy
yksilön oikeus osallistua ja vaikuttaa yhteiskunnan ja elinympäristönsä kehittämiseen.
Julkisen vallan tehtävä on myös edistää
yksilön mahdollisuuksia vaikuttaa. Koiviston

60

ÄÄNESTYSPROSENTTI

Kuntavaalien äänestysprosentti
on jäänyt alle 60 prosentin.

30–40
ALLE 30-VUOTIAIDEN
ÄÄNESTYSPROSENTTI

Peruskoulutetuista alle
30-vuotiaista vain 30–40 prosenttia
äänestää. Yli 65-vuotiaat äänestävät
vilkkaasti.

mukaan perustuslain säädökset ovat yleisluonteisia, mutta esimerkiksi kuntalaki mahdollistaa erilaisia demokraattisia mekanismeja.
– Vaikuttaminen ei pelkisty vaali- ja
äänestysoikeuksiin. Kunnissa on monenlaisia
keinoja, miten yksilöitä osallistetaan demokraattisesti päätöksentekoon. Esimerkiksi
kysytään mielipiteitä ja perustetaan asukasraateja. Lisäksi kuntalaki velvoittaa kuntaa
asettamaan nuoriso-, vanhus- ja vammaisneuvostot. Digitaalisten vaikuttamistapojen
merkitys kasvanee jatkossa.
Julkinen valta voi päättää, mikä merkitys
eri keinoilla on.
– Kukaan ei takaa, että kansalaisten kuulemiset päätyisivät virallisiksi päätöksiksi. Keinojen tarkoitus on legitimoida sitä systeemiä,

Kansalaisille on eri
kansalaisuusrooleissa
erilaisia oletuksia, millaista
aktiivisuutta valtio heiltä
odottaa.
että mielipiteensä ilmaisevat ihmiset sitoutuvat helpommin päätöksiin, joita demokraattisesti valitut elimet tekevät. Edustuksellinen
demokratia toimii niin, että seuraavissa vaaleissa kerrotaan, oltiinko tyytyväisiä.

Kansalaispaneeli pääsi
vaikuttamaan Turussa
TURUN kaupunki halusi vuosi sitten hyödyntää kansalais
paneelin mielipiteitä osana keskustan yleiskaavan uusi
mista. Tiedossa oli, että valtioopin professorin Kimmo
Grönlundin vetämä tutkimusryhmä oli perehtynyt demo
kratian innovaatioihin.
Turku keskustelee kansalaispaneeliin rekrytoitiin turku
laisia satunnaisotoksella. Kaiken kaikkiaan lähetettiin 12 000
kirjettä. 170 kaupunkilaista saatiin edustavana otoksena kes
kustelemaan pienryhmissä keskustan liikenteestä.
Keskusteluja järjestettiin yhden viikon aikana verkossa.
Paneelin jäsenet saivat asiasta tietopaketin ja kolme eri
skenaariota, joista piti päätyä yhteen ratkaisuun. Mielipi
teitä mitattiin ennen keskustelua ja sen jälkeen. Tuloksen
perusteella kaupunki ryhtyi valmistelemaan yleiskaavaa.
– Kunnat voisivat ottaa kansalaispaneelin pysyväksi
malliksi. Rekrytointiin pitää panostaa, mutta kun se onnis
tuu, paneeli voisi kokoontua muutaman kerran vuodessa
valtuustokauden ajan ja antaa kuntalaisten harkitun mieli
piteen kulloisestakin asiasta. Paneeli lisäisi myös kiinnos
tusta politiikkaan.
Grönlund toivoisi Suomen Kuntaliiton lähtevän mukaan
demokraattiseen innovaatioon. Siitä on jo innostunut
Sveriges Kommuner och Regioner Ruotsissa, jossa Grönlund
on käynyt kouluttamassa.
– Jos ei vielä maailmankartalle, niin Turku on päässyt
ainakin Ruotsin kartalle.

Annettu vai otettu valta?

Mielenkiintoista on, millaista aktiivisuutta
valtio odottaa kansalaisiltaan. Eri kansalaisuusrooleissa on erilaisia oletuksia.
– Demokraattinen legimiteetti edellyttää, että ihmiset näkevät järjestelmän palvelevan yhteiskuntaa. Heiltä oletetaan aktiivisuutta demokraattisen systeemin ylläpidossa,
mutta kun he ovat hallinnon asiakkaina,
aktiivisuusoletukset ovat piilevämpiä, Koivisto miettii.
Nykyään ihmisten odotetaan käyttävän
itsemääräämisoikeuttaan tietyllä tavalla:
työttömän odotetaan työllistyvän, maahanmuuttajan kotoutuvan, päihdekuntoutujan
raitistuvan.
– Demokraattisen, liberaalin kansalaisen perusoikeuksia on hankala rajoittaa.
Sen sijaan esimerkiksi sosiaalihuollon maailmassa erilaisten asiakas-, kotoutumis- ja
kuntoutussuunnitelmien avulla pyritään
yhteisymmärrykseen ja normaalisuuteen.
Jälkimmäiseen ei sovellu kapinointi toisin kuin demokraattisen vaikuttamisen
puolella.
Toisena kiinnostavana ilmiönä Koivisto
nostaa esiin kansalaistottelemattomuuden eli
lain kunnioittamisen lakia rikkomalla. Pyritään näkyvästi uudistukseen – ja kärsitään
seuraukset.
– Kansalaiset voivat ottaa oikeuden omiin
käsiinsä osallistuakseen niin kuin haluavat,
eikä se sovi julkisen vallan pirtaan. Piilevää
vallankäyttöä voi olla siinäkin, millaisia osallistumismahdollisuuksia tarjotaan. Eli onko
valta annettua vai otettua.

Lisää innovaatioita demokratiaan

Grönlund perusti jo yli kymmenen vuotta sitten frankfurtilaisen kollegansa kanssa demoLAKIMIESUUTISET 2/2021
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Meiltä puuttuu
satunnaisotantaan
perustuva
osallistaminen.
kraattisten innovaatioiden globaalin tutkijaverkoston, jossa on yli 400 jäsentä.
– Se on tällä hetkellä kuuminta hottia politiikan tutkimuksessa.
Grönlundin mukaan pitäisi pohtia, mitä
muita tapoja osallistamiseen olisi kuin järjestää aina uusia vaaleja.
– Voimme muun muassa ottaa satunnaisotannalla edustavan otoksen kansasta
ja kutsua otokseen osuneet koolle saamaan
tietoa ja keskustelemaan pienryhmissä. Kuntatasolla voisi hyvin kokeilla demokraattisia
innovaatioita ja uusia osallistamistapoja. Ne
saattaisivat lisätä kiinnostusta myös niin
38
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kuntavaaleja kuin perinteistä vaalidemokratiaa kohtaan.
Suomessa eri järjestäytyneitä yhdistyksiä
kuullaan säännöllisesti kuntatasolla ja eduskunnan valiokunnissa. Lisäksi käytössä on
niin kutsuttu osallistuva budjetointi, jossa
kuntalaiset ideoivat, suunnittelevat ja päättävät, mihin kunta tai kaupunki käyttää rahaa.
– Hyvää on se, että mahdollisimman
moni voi osallistua ja motivoituneet saadaan
mukaan. Toisaalta se voi entisestään vahvistaa epätasa-arvoisuuksia demokratiassa. Ne
osallistuvat, joita muutenkin kuullaan, eli
hyväosaiset, koulutetut ja kiinnostuneet. Siitä

voi tulla myös not in my backyard -ilmiö eli
lähdetään vastustamaan vaikka vastaanottokeskuksen sijoituspaikkaa.
Grönlundin mukaan meiltä puuttuu
satunnaisotantaan perustuva osallistaminen. Sillä varmistettaisiin, että osallistettavat olisivat mahdollisimman tarkasti peilikuva muusta kansasta.
– Tällaisessa kansalaispaneelissa olemme
tarkastelleet muun muassa maahanmuuttoa
ja ruotsinkielisten asemaa Suomessa. Pienryhmiin jaetut ihmiset keskustelevat sääntöjen mukaan eli kuuntelevat ja kunnioittavat
toisiaan sekä perustelevat väitteensä. Lopuksi
saadaan mitattu arvio harkitusta kansalaismielipiteestä.
Myös Koivisto toteaa, että poliittisen vaikuttamisen tavat ovat muuttuneet – halutaan vaikuttaa, mutta ei ainoastaan perinteisin keinoin.
– Ihmiset kokevat jatkuvasti huomioon
otetuksi ja kuulluksi tulemisen tarvetta. Eli
enää ei riitä, että ennen vaaleja luvataan
kuut ja taivaat ja sitten voi tehdä mitä vaan.
Lupauksia pitäisi lunastaa matkan varrella
nykyistä enemmän. •

Oikeudelliset asiantuntijat mediassa

A

loitetaan anekdootilla. Vuoden 1958
yleisurheilun EM-kilpailujen 1 500
metrin juoksun loppuratkaisu oli niin
sekava, että Pekka Tiilikainen monen
muun radioselostajan tavoin sotki maaliintulojärjestyksen. Uudessa Suomessa häntä tästä moitittiin kirjoituksessa, jonka alla oli nimi J.W. Walden.
Pässinpäiden joukkoon näkyy Juusokin liittyneen, totesi
pääselostaja.
Tiilikainen sattui näkemään samana päivänä Juuso
Waldenin ja kysäisi, mistä tämä nykyisin leipänsä
ansaitsee. Hölmistynyt vuorineuvos arveli olevansa
yhä Yhtyneiden paperitehtaiden toimitusjohtaja. Tähän
Tiilikainen totesi luulleensa Juuson siirtyneen lehdistön
palvelukseen ja näytti tälle lehtileikettä. Sitten selvisi,
että teksti olikin vuorineuvoksen pojan tekemä.
Tämä tarina tulee toisinaan mieleen, kun seuraa
jokapäiväisiä oikeusoppineiden lausumia tiedotusvälineissä. Sellaiset olivat aikanaan hyvin harvinaisia. Helsingin tiedekunnan dekaani Erik Castrén moittikin
1960-luvulla assistentteja, jotka olivat kommentoineet
vireillä olevia oikeudenkäyntejä. V. Merikoski kyseenalaisti vuoden 1972 eduskuntavaalien lainmukaisuuden,
ei kohuhaastattelussa vaan Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen Rovaniemen osastossa pitämässään esitelmässä.
Kulttuurin muutos on ollut nopea erityisesti vuosituhannen vaihteen jälkeen. Yhteiskunta on vahvasti oikeudellistunut, ja tiedotusvälineissä käytetään haastatteluja
muutenkin yhä enemmän. Oikeustoimittajat ovat harvoin juristeja. Siksikin kysytään tutkijoiden mielipiteitä.
Tavallisesti käännytään niiden puoleen, joilta on
totuttu saamaan kommentteja. Hiihtovertailua tässä
käyttäen tutkijoissa on sekä perinteisen että vapaan tyylin omaksuneita. On varovaisia ja enintään taustakeskusteluja toimittajien kanssa käyviä sekä niitä, jotka
ovat toimituksiin yhteydessä ja jopa vaativat johtavan
asiantuntijan asemaa omaa agendaansa varten.

Yhä useammin kuullaan – kumma kyllä – oikeustieteen asiantuntijoina hallintotieteilijöitä. Osa tutkijoista
lähtee viisaasti siitä, että samaan aikaan ei lausuta käsityksiä medialle ja olla asian kanssa tekemisissä asiantuntijaroolissa.
Yliopistojen kolmanteen tehtävään kuuluu nykyisin yhteiskunnallinen vuorovaikutus. Tämänkin myötä
monet kokevat tehtäväkseen asiantuntemuksensa
antamisen median käyttöön. Tämä ei ole aina helppoa. Kuten professori Pekka Koskinen neljännesvuosisata sitten kirjoitti Inkeri Anttilan juhlajulkaisussa,
tuomioistuinratkaisun kommentoiminen tuoreeltaan
toimittajan puutteellisen selostuksen perusteella on
hankalaa, kun tiedossa on, että etevät tuomarit ovat
asiaa pohtineet pitkäänkin.
Viime aikoinakin on kuultu oikeaan osuvia oikeudellisia asiantuntija-arvioita. Kaikki ei ole kuitenkaan mennyt kohdalleen niin kuin ei monen tutkijan yhteinen
kannanotto parin vuoden takaa Suomen viranomaisten
velvollisuudesta avustaa isis-äitien tuomisessa maahan.
Oman mediatutkimuksensa arvoinen asia
olisikin se, miten julkisia kommentteja on
annettu, miten harkittuja ne ovat olleet ja
mihin ne ovat johtaneet.

Tutkijoissa on
sekä perinteisen
että vapaan
tyylin
omaksuneita.
HEIKKI HALILA

siviilioikeuden professori (emeritus),
Helsingin yliopisto, heikki.halila@helsinki.fi
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Tutustumme juristien arkeen
ja erilaisiin työpaikkoihin.

UUTTA VETOVOIMAA
UUSIUTUVAAN METSÄTEOLLISUUTEEN
Jukka Sarhimaa hyppäsi liikkuvaan
junaan ja alkoi vaikuttaa lennosta
metsäteollisuuden toimintaympäristöön.
Työelämän lainsäädäntö, koulutusja osaamisasiat sekä alan vetovoima
kehittyvät nyt työtaustaltaan
monipuolisen lakimiehen ohjaksissa.
Teksti VESA VAINIO | Kuvat ROOPE PERMANTO

K

un aloittaa työt uudessa paikassa, edessä on
usein intensiivinen perehtymisjakso. Jukka
Sarhimaalle se on tarkoittanut läheistä
tuttavuutta Teams-ohjelman parissa. Sen
kautta hän on tavannut tiiviissä tahdissa lähes 70:n Metsäteollisuus ry:n jäsenyrityksen vastuuhenkilöt.
– Olen tutustunut yritysten toimintoihin sekä heidän toiveisiinsa ja tarpeisiinsa. Nyt akuuttina keskustelunaiheena on metsäteollisuuden meneillään oleva
työmarkkinauudistus.
Sarhimaa aloitti uuden työelämäyksikön johtajana
Metsäteollisuudessa joulukuussa 2020. Metsäteollisuus
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Jukka Sarhimaa ei voinut
vastustaa metsän ja puun
tuoksua, kun ne kutsuivat
töihin metsäteollisuuden
pariin. Samaa vetovoimaa
hän viestittää opinto- ja
työuraa pohtiville nuorille.

oli aiemmin syksyllä ilmoittanut irtautuvansa valtakunnallisesta työehtosopimustoiminnasta, mikä johti
muutoksiin myös yhdistyksen omassa organisaatiossa.
– Oma haasteensa on ollut se, että en ollut valmistelemassa asiaa vaan hyppäsin jo liikkuvaan junaan.
Perustavat linjaukset on tehty, ja käytännön työn organisointi ja tekeminen ovat nyt keskiössä.
Sarhimaan työpanos suuntautuu tänä vuonna pitkälti työmarkkinauudistuksen tukemiseen. Kun voimassa olevat valtakunnalliset työehtosopimukset
päättyvät, työehdoista sopiminen siirtyy yrityksiin.
Lainsäädännön raamien ja sisältöjen kouluttaminen
sekä jäsenyritysten työoikeudellinen neuvonta vaativat Sarhimaan ja hänen tiiminsä panosta.
– On eri asia tehdä yrityskohtainen työehtosopimus
kuin osallistua neuvotteluihin osana tiimiä tai sopia
paikallisesti yksittäisistä asiakysymyksistä. Jäsenyrityksemme saavat meiltä laadukkaat juridiset valmennukset tuekseen.

Vaikuttamista ja viestintää laajalla skaalalla

KAHVI JA TURKU
Kahvi on arkiaamujen
juhlahetki, juon aina monta
kupillista. Turku-kuppi tuo
mieleen opiskeluajan: hauskoja juttuja ja hyviä ihmisiä,
joista moni on yhä mukana
elämässäni.
JUMPPAMATTO
Mobiili kuntosali mahdollistaa kehonpainotreenin
missä ja milloin tahansa.
On tärkeä huolehtia lihaskunnosta, etenkin HIITtreeneistä tulee eloisa olo.
TENNIS
Urheilu ja pallopelit ovat
aina osa elämääni. Tennis on
ehdottomasti #1, jota jatkan
vammoista huolimatta.
Kun astun kentälle, huolet
unohtuvat.
KIRJA
Yöpöydällä on usea opus
vuorotahtiin luettavaksi,
kaunokirjallisuudesta tietoja bisneskirjoihin. Päivän
kruunaa lukuhetki ilman
älylaitteita tai telkkaria.

Jäsenyritysten palveleminen ja niiden intressien edistäminen ovat Sarhimaan keskeiset tehtävät. Sarhimaa
mieltää oman ja tiiminsä työn asiantuntijuudeksi,
jonka työmuotoina korostuvat seuranta, vaikuttaminen ja viestintä.
– Tehtävämme on vaikuttaa niin, että työelämää
koskeva lainsäädäntö huomioi mahdollisimman hyvin
metsäteollisuuden yritysten toiminnalliset tarpeet.
Jäsenyritysten kuuntelu sekä jatkuva yhteistyö lakeja
ja päätöksiä valmistelevien tahojen ja päätöksentekijöiden kanssa ovat kiinteä osa työtämme.
Sarhimaan verkoston on oltava laaja. Työelämän
lainsäädännön lisäksi hänen työssään painottuvat alan
vetovoiman kasvattaminen ja koulutuspolitiikkaan vaikuttaminen.
– Metsäteollisuuden isojen investointien ja henkilöstön ikärakenteen vuoksi ala tarvitsee uutta osaavaa
henkilöstöä. Tässä eri tason koulutusasteilla sekä oppilaitosten ja yritysten yhteistyöllä on tärkeä rooli. Perustyötämme on auttaa päättäjiä ja oppilaitoksia huolehtimaan nykyisistä ja tulevista koulutussisällöistä ja
-määristä.
Alan mahdollisuuksista ja merkityksellisyydestä
viestiminen sekä nuorten innostaminen alalle johtaviin
koulutuksiin on sekin Sarhimaan työsarkaa.
Metsäteollisuusyritysten lähettiläiden jalkautuminen keväisin yläkouluihin on yksi osa käytännön
vetovoimatyötä. Sarhimaa astuu itsekin virtuaalisesti
muutaman luokan eteen. Huolella mietitty formaatti ja
LAKIMIESUUTISET 2/2021
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Paluu metsään

JukKa Sarhimaa
MIKÄ TYÖSSÄ
MOTIVOI SINUA?

Ilmastonmuutoksen hillintä
ja ympäristöasiat ovat Suo
melle ja koko maailmalle iso
ratkaistava asia. Vahvasti
uusiutunut metsäteollisuus
on kehittänyt monia uusiu
tuvia ja vähäpäästöisiä
ratkaisuja. Näitä ovat
uusiutuvat ja kierrätettävät
biotuotteet, tuotteet pak
kaamiseen, rakentamiseen,
liikenteeseen ja energian
tuotantoon. Hyvää työtä
on ilo olla edistämässä.
MITÄ TYÖ MERKITSEE
YHTEISKUNNALLE?

Katse on tiukasti ja luottavaisesti tulevaisuudessa,
kun Jukka Sarhimaa vaikuttaa tällä vuosituhannella
voimakkaasti uudistuneen metsäteollisuuden
toimintaympäristöön.

materiaalipaketti siitä, mitä kaikkea puusta voi tehdä,
on osa innostavaa kampanjaa.
– Vaikuttamista ja tiedon jakamista, sitähän tämä
Mahdollisuuksien metsä -koulukampanjakin on.
Teemme laajaa yhteistyötä eri tahojen kanssa tiedon
tuottamiseksi ja laadimme selvityksiä, joiden pohjalta
tarjoamme ehdotuksia ja näkemyksiä koulutusten laadusta ja yritysten tarpeista valmistelijoille, päättäjille
ja muille sidosryhmille.

Annettavaa oltava jatkuvasti

Sarhimaan johtamaa työtä tukee tällä hetkellä neljän
hengen ydintiimi, kaksi juristia ja kaksi asiantuntijaa
koulutuspolitiikan ja oppilaitosyhteistyön aloilta. Tiimin tehtävänä on vastata alan ja jäsenistön odotuksiin, ja rima on asetettu korkealle.
– Työmme sisältää paljon tapaamisia, tiedon tuottamista, analysointia ja viestimistä. Roolimme on sellainen, että asiat tulee opetella nopeasti, ja mahdollisimman perusteltua annettavaa pitää löytyä kaiken aikaa.
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Työ muuttuu digitalisaation
myötä, mutta on edelleen
yhteiskunnan ydin. Olen
ihmetellyt, miksi työllisyys
asteemme on jämähtänyt
70 prosentin tuntumaan
ja miksi olemme paljon
perässä muita Pohjois
maita. Tarvitsemme työ
elämän kehittämistä sekä
joustavia työmarkkinoita.
Ne lähtevät yritysten kil
pailukyvystä, osaamisesta
ja tekemisestä, joita asioita
voin työlläni tukea.
MITEN TAUSTASI
ISTUU TEHTÄVÄÄSI?

Juristin koulutus antaa
tietyn ajattelutavan, josta
on hyötyä erilaisissa tehtä
vissä. Oma urapolkuni
on valmentanut minua
hyödyntämään juridista
”analyyttisloogista” ajat
telutapaa osana päättelyä,
päätöksentekoa ja johta
mista. Koulutustaustani ja
käytännön työelämän ope
tusten ansiosta ymmärrän
yhteiskuntien rakenteita ja
päätöksentekoprosesseja
aika hyvin.

Metsä tuoksui Sarhimaan nenässä jo lapsuudessa,
jonka hän vietti Lappeenrannassa. Oma ammatinvalinnan suunta kirkastui venematkalla, kun Sarhimaa
palasi viimeistä kertaa varusmiespalveluksesta rannikkojoukoista Kotkan edustalta Kirkonmaalta.
– Yhteiskunta kiinnosti minua, ja olin pohtinut
oikeustieteitä yhtenä vaihtoehtona. Yhteysalusmatkalla
suunta vahvistui mielessäni. Tein kovasti töitä ja onnekseni pääsin ensi yrittämällä Turkuun opiskelemaan.
Vuonna 2000 Sarhimaa valmistui oikeustieteiden
kandidaatiksi, ja myöhemmin hän auskultoi itsensä
varatuomariksi. Työuransa alkupuolella Sarhimaa työskenteli vuoden verran Lakimiesliitossa muun muassa
oikeuspolitiikan parissa. Ura eteni elinkeinoelämän
järjestöjen kautta henkilöstöjohdon tehtäviin ennen
yrittäjäksi ryhtymistä. Yrittäjyyttä seurasi lyhyt mutta
antoisa työsuhde Kemianteollisuus ry:ssä, kunnes
kemia vaihtui jälleen metsään.
– Päätös palaamisesta minulle läheisimmän toimialan palvelukseen oli helppo. Reilun kahden kuukauden kokemuksella tuntuu hyvältä. Juristi on löytänyt
kotinsa, taas kerran. •

Mahdollisimman
perusteltua
annettavaa pitää
löytyä kaiken
aikaa.
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#OikeudenmukaisenSuomenRakentajat

T I E D O N VÄ Ä R T I

EIO – helpotusta
rikosoikeuteen
yli rajojen
Eurooppalaisen tutkintamääräyksen ansiosta todisteiden hankkiminen
EU-maista on yksinkertaistunut. Tuomioistuimet hyödyntävät EIO-työkalua
erityisesti videokuulemisiin.
Teksti SANNA JÄPPINEN | Kuvitus JANI SÖDERLUND

R

ikollisuus yli rajojen on entistä helpompaa, ja esimerkiksi kyberrikollisuudessa viranomaiset ovat jatkuvasti
rikollisia jäljessä, sanoo käräjätuomari
Anu Juho Helsingin käräjäoikeudesta.
Toimiva yhteistyö eri maiden viranomaisten välillä
on siksi yhä tärkeämpää. Yksi keskeinen työkalu on
rikosasioita koskeva eurooppalainen tutkintamääräys, European Investigation Order eli EIO. Mukana ovat
kaikki EU-valtiot Irlantia ja Tanskaa lukuun ottamatta.
Suomessa laki on ollut voimassa vuodesta 2017 lähtien.
– EIO-työkalun perustehtävä on todisteiden hankkiminen, niin esitutkinta- ja syyteharkinta- kuin oikeudenkäyntivaiheessakin, Juho sanoo.

Korona-aika korostaa
videokuulemisten hyötyä

Esitutkintavaiheessa tarvitaan yhteistyötä esimerkiksi
todistajien kuulemiseksi, pankki- tai teletietojen hank-
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kimiseksi tai kotietsintöihin. Oikeudenkäyntivaiheessa
EIOa käytetään, kun tuomioistuin haluaa kuulla todistajaa, asianosaista tai vastaajaa toisessa EU-maassa.
Kuuleminen toisesta maasta tapahtuu niin, että toimeenpaneva tuomioistuin haastaa henkilön tulemaan
sinne paikalle, ja kuuleminen toteutetaan videoyhteyksin. Molemmissa valtioissa on läsnä tuomari, ja kumpikin valvoo kuultavan henkilön oikeuksien toteutumista oman valtionsa lainsäädännön näkökulmasta.
– Jos tarvitsemme todistajan Ruotsista, laadin tutkintamääräyksen ja lähetän sen toimivaltaiseen tuomioistuimeen Ruotsiin. Määräys pannaan siellä
täytäntöön, kuulemme todistajaa – ja se on siinä. Videokuulemiset säästävät aikaa, rahaa ja erityisesti kuultavan vaivaa, Juho toteaa.
– Videokuulemiset auttavat todella paljon jutuissa,
joissa on liikkuvia todistajia tai todistajat ovat lähteneet
pois maasta tutkinnan päätyttyä. Hiljattain meillä oli pääkäsittelyssä ihmiskauppaan liittyvä tapaus, jossa useita
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Videokuulemiset säästävät
aikaa, rahaa ja ennen
kaikkea kuultavan vaivaa.
uhreja kuultiin oikeudenkäynnissä heidän kotimaastaan.
Korona-aikana videokuulemiset ovat osoittautuneet
entistä hyödyllisemmiksi.
– Kun liikkumisrajoitukset alkoivat keväällä 2020
aika yhtäkkiä, videokuulemisten ansiosta oikeudenkäynnit saatiin toteutettua niissäkin jutuissa, jotka oli
käsiteltävä määräajassa.

Yhdenmukaisuutta ja
virtaviivaisuutta oikeusapukäytäntöihin

Yhteistyötä yli rajojen on tehty toki ennenkin, mutta
nyt oikeusapukäytännöt EU-maiden välillä ovat yksinkertaistuneet ja yhdenmukaistuneet. Ja vastavuoroisen
tunnustamisen periaatteen mukaisesti tutkinta-apu
maasta toiseen on taattu, paitsi direktiivissä mainituin
kieltäytymisperustein.
EIOt liikkuvat suoraan toimeenpanevien viranomaisten välillä, kuten Helsingin käräjäoikeudesta
Tukholmaan Solnan käräjäoikeuteen, eikä kierrätystä
esimerkiksi oikeusministeriön kautta tarvita. Esitutkintavaiheessa poliisi toimittaa tutkintamääräyksen
syyttäjän vahvistettavaksi, minkä jälkeen se toimitetaan täytäntöönpanovaltioon.
Yhdenmukaisuutta luo se, että EIO tehdään aina
määrämuotoisella lomakkeella ja vastaanottajan pitää
vastata ja panna EIO täytäntöön määräajassa.
EIO-määristä ei ole tilastoja, mutta tuntumaa käytön yleisyydestä tuomioistuimissa saa Helsingin käräjäoikeudesta. Vuonna 2020 toisesta maasta tullut EIO
pantiin siellä täytäntöön hieman alle 30 kertaa, ja vastaavasti Helsingistä lähti useita kymmeniä tutkintamääräyksiä muihin EU-maihin. Eniten yhteistyötä on
Ruotsin ja Viron kanssa.
– Esitutkintavaiheessa EIO on huomattavasti enemmän käytössä kuin oikeudenkäyntivaiheessa, Juho
muistuttaa.

Kiireessä ja viivästyksissä apua Eurojustista

Pääosin tutkintamääräykset siis liikkuvat ilman välikäsiä toimivaltaiselta viranomaiselta toiselle. Joskus
mukaan tulee Eurojust eli EU:n rikosoikeudellisen
yhteistyön virasto, jossa kaikilla jäsenmailla on omat
osastonsa.

LISÄÄ AIHEESTA
www.ejn-crimjust.europa.
eu/ejn/
Etusivulla linkki EIO-ohjesivulle

– Yleisin syy siihen, että EIO halutaan välittää meidän kauttamme, on asian kiireellisyys tavalla tai toisella. Halutaan varmistaa, että tutkintamääräys menee
perille mahdollisimman nopeasti ja toimenpiteisiin
ryhdytään välittömästi, kertoo Suomen kansallisena
jäsenenä Eurojustissa Haagissa työskentelevä syyttäjä
Lilja Limingoja.
– Toinen syy kääntyä Eurojustin puoleen on, että EIO
on lähetetty suoraan toisen maan viranomaiselle, mutta
vastausta ei kuulu. Kun Suomen viranomaiset ottavat
meihin yhteyttä, tiedustelemme asiaa Eurojustin kyseisen maan osaston kautta – ja sieltä ollaan yhteyksissä
oman maan viranomaisiin.
Limingoja arvioi Eurojustin Suomen-osaston olevan mukana joissain kymmenissä EIO-tapauksissa
vuosittain.

Opastusta kansainväliseen
yhteistyöhön EJN:stä
KANSAINVÄLISEN yhteistyön instrumenttien, kuten EIOn, käytössä
neuvoo Euroopan oikeudellinen verkosto EJN. Käräjätuomari Anu Juho
on yksi verkoston suomalaisista yhteyshenkilöistä.
– Yhteyshenkilöt ovat ensisijainen lähde, kun pitää selvittää käytän
töjä tai kansallista lainsäädäntöä toisessa jäsenmaassa, Juho sanoo.
– Autamme ja neuvomme kansainväliseen yhteistyöhön rikosasioissa
liittyvissä käytännön ongelmissa myös kansallisia kollegoita. Yhteys
henkilöinä toimii syyttäjiä, OM:n virkamiehiä ja poliiseja. Meitä tuoma
reita on kolme. Lista yhteyshenkilöistä löytyy oikeushallinnon kv.
intrasta, ja ongelmatilanteissa yhteyttä voi ottaa kehen tahansa.
EJN:n verkkosivuille on koottu kattava EIOtietopaketti. Siellä ovat
esimerkiksi EIOlomakkeet eri kieliversioina, tiedot siitä, mitkä toimen
piteet kuuluvat EIOn piiriin ja jäsenmaiden toimivaltaisten viranomaisten
yhteystiedot. Sivuilta selviää myös se, millä kielellä kukin maa ottaa
tutkintamääräyksen vastaan. Suomeen määräys on tehtävä suomeksi,
ruotsiksi tai englanniksi.
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Rajat ylittävä rikollisuus
vaatii yhä enemmän
yhteistyötä eri maiden
viranomaisilta.
Kirjoita EIO kuin tekisit sen itsellesi

Limingojan mukaan EIO toimii hyvin, eikä käytössä ole
suuria ongelmia. Haastavinta lienee joidenkin maiden
suuri työmäärä, joka voi viivästyttää pyydetyn avun
saamista. Hän kannustaa tutkintamääräyksen laatijaa
selkeyteen ja realismiin.
– EIO-lomakkeen täyttämiseen kannattaa paneutua
huolella, sillä vastaanottajalla ei yleensä ole muuta tietoa kuin lomakkeeseen kirjattu.
Limingoja kehottaa miettimään, mitä tietoja itse kaipaisi tutkintamääräykseen, jos olisi vastaanottaja. Eli
kannattaa kertoa selkeästi, miksi EIO annetaan ja mitä
pyydetään sekä hyvät perustelut, jos EIO on kiireellinen.
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Esitutkintavaiheessa on myös hyvä selostaa pyydettyjen
tietojen yhteys tutkittavana oleviin rikoksiin.
– Kannattaa myös aina kysyä, pystyisimmekö me
itse tähän. Onnistuisiko esimerkiksi kiireellinen videokuuleminen tai muu toimenpide meillä Suomessa
kovin lyhyellä varoitusajalla?

Tiedonsiirtoon kaivataan turvallista kanavaa

Anu Juho myöntää, että aloittelijalle EIO-lomakkeen
täyttö voi olla haastavaa, ja pitkästä lomakkeesta täytyy
osata valita oikeat kohdat eri toimenpiteille.
– Mutta tieto karttuu tekemällä, ja pitää muistaa
kärsivällisesti neuvoa, jos joku tekee väärin. Direktiivi
lähtee siitä, että jos tutkintamääräys on puutteellinen,
täytäntöönpanosta ei kieltäydytä vaan pyydetään täydennystä.
Yksi selkeä kehitystoive Juholla on.
– Tutkintamääräykset lähetetään tuomioistuimista
täytäntöönpanovaltioihin sähköpostitse. Toiveena
olisi saada käyttöön portaali, joka varmistaisi turvallisen sähköisen välittämisen. Euroopan komissiolla on
vireillä e-CODEX-hanke, joka koskee teknistä alustaa
jäsenmaiden oikeusalan tiedonvaihtoon. Toivottavasti
se saadaan pian käyttöön ja osaksi rikosasioiden asiainhallintajärjestelmää myös Suomessa. •

Oikkarit
TUOMIOISTUINHARJOITTELUN
VALINTAKRITEERIT UUDISTUIVAT

Teksti JENNA VUORELA| Kuvitus ISTOCK

Tuomioistuinharjoittelun valintakriteereitä uudistettiin alkuvuodesta pitkälti Lakimiesliiton,
Nuoret Juristit ry:n ja opiskelijajärjestöjen toiveiden mukaan. Tiivis yhteistyö
tuomarinkoulutuslautakunnan kanssa edisti valintaperusteiden kehittämistä. Uudistus oli
oikkareille pieni askel parempaan ja on osaltaan hillitsemässä alati kasvavia arvosanapaineita.

O

pintomenestykseen perustu
vat valintakriteerit ovat luo
neet valtavia paineita opis
kelijoille. Aiemmin voimassa
olleiden pisteytysperusteiden mukaan 0,1
pisteen heitto opintojen keskiarvossa on
voinut merkitä jopa kahden pisteen muu
tosta lopullisessa pisteytyksessä. Jatkossa
keskiarvo muutetaan suoraan pisteiksi sel
laisenaan.
Uusien valintakriteerien mukaan huo
mioon otetaan oikeusnotaaritutkinnon
kurssien painotettu keskiarvo. Valintapis
teitä saadakseen tulee hakijan keskiar
von olla vähintään 2,5. Aiemmin pistei
den saamiseksi pakollisten aineopintojen
painottamattoman keskiarvon tuli olla
vähintään 3.
Valintakriteeriuudistuksen myötä
opiskelijoiden arvosanapaineet hellit
tävät – ainakin vähän.
– Oikkareiden näkökulmasta yksi par
haimmista uudistuksista oli siirtyminen
oikeusnotaarin tutkinnon arvosanoista
laskettavaan painotettuun keskiarvoon.
Myös keskiarvon alarajan lasku hillitsee
opiskelijoiden alati lisääntyviä arvosana
paineita muutenkin raskaissa opinnoissa,
kertoo Turun yliopiston oikeustieteellisen
tiedekunnan ainejärjestö Lex ry:n puheen
johtaja Lari Sorvari.
Myös Lakimiesliiton puheenjohtaja,
professori Tuula Linna iloitsee uudistu
neista valintakriteereistä.
– Tämä on tärkeä pisteytyksen uudis
tus, joka vie käräjänotaarien valintaa tasa
vertaisempaan suuntaan. Näen yliopisto
opettajan työssäni, kuinka uupuneita ja
stressaantuneita opiskelijat ovat. Merkit
tävä syy taustalla on ollut kilpailu auskul
tointipaikoista, sanoo Linna.
Oikeusnotaaritutkinnon keskiarvon

lisäksi pisteytetään maisteritutkielma,
jonka pisteytys sekä arvosanojen muunto
taulukko muutettiin hakijoille suotuisam
paan suuntaan.

Työkokemukselle lisää painoarvoa

Työkokemuksen painoarvoa kasvatetaan
valintakriteereissä. Tämä tarjoaa lisämah
dollisuuksia niille hakijoille, jotka eivät voi
enää vaikuttaa opintomenestykseensä.
– Työkokemuksen painottaminen
valintakriteereissä asettaa myös eri
yliopistojen opiskelijat tasaarvoisem
paan asemaan, Sorvari kiittelee.

Kehittämisen kohteita
löytyy edelleen

Muun oikeudellisen osaamisen osoitta
minen tapahtuu jatkossa vain oikeus
tieteellisillä jatkotutkinnoilla. Oikeustie
teen tohtorin tutkinnosta voi saada yhden
lisäpisteen, mutta muista korkeakoulu
tutkinnoista ei voi enää saada pisteitä.
Lakimiesliitto on toivonut, että esimer

kiksi asianajajatutkinnon suorittaminen
huomioitaisiin tuomioistuinharjoittelu
haussa jollakin tavalla.
– Nyt tehtiin ne toimet, jotka ovat
mahdollisia ilman lainmuutosta. Lain
muutosta vaatisivat esimerkiksi yhdistel
mäharjoittelun vaihtoehtojen lisääminen
ja ilmeisesti myös se, että osa käräjäno
taareista valittaisiin erillisellä valintako
keella, toteaa Linna.
Myös Sorvari toivoo, että valintakri
teeristöä voisi kehittää tulevaisuudessa
monipuolisemmaksi.
– Esimerkiksi valintakokeella voitaisiin
huomioida uudistuksien väliinputoajat.
Näin jokaisella olisi mahdollisuus paran
taa mahdollisuuksiaan valintaan. Lisäksi
auskultointipaikkoja pitäisi lisätä, jotta
juristikuntaan saadaan yhä vaativampiin
tehtäviin monipuolisempia juristeja. •

Tuomioistuin
harjoittelu
pähkinänkuoressa
TUOMIOISTUIHARJOITTELU on
lainkäyttötehtäviin perehdyttävä
harjoittelujärjestelmä. Harjoittelu
koostuu työharjoittelusta, koulu
tuksesta ja seurannasta, ja siihen
kuuluu kaksi kuuden kuukauden
pituista harjoittelujaksoa. Valta
kunnallisen haun järjestämisestä
sekä harjoittelijoiden valinnasta
ja nimittämisestä vastaa tuoma
rinkoulutuslautakunta. Tuomio
istuinharjoitteluhaku vuodelle
2022 järjestettiin 21.2.–17.3.
Seuraava haku järjestetään
alkuvuodesta 2022.
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SVENSKA SIDOR

Covid-19 drog
krokben för det
nordiska samarbetet
Coronakrisen har krasst visat att de nordiska samarbetsavtalen i högre
grad är gentlemannaöverenskommelser än bindande samarbetsavtal
som förbinder Norden att gemensamt hantera större kriser.
Text BO INGVES | Bild ISTOCK

A

llt började när coronakrisen slog
till våren 2020. Då överflyttades
beslutsfattandet, som i de nordiska länderna traditionellt varit
decentraliserat, i ett slag från
myndigheterna till ländernas regeringar, men
ett visst undantag för Sverige.
– Regeringsmakten placerades i förgrunden
i de nordiska länderna eftersom det helt enkelt
inte fanns tid att skräddarsy ny lagstiftning för
att hantera coronakrisen, säger samhällsforskaren Siv Sandberg vid fakulteten för samhällsvetenskaper och ekonomi i Åbo Akademi.
De nordiska ländernas sätt att agera skiljer sig
i alla fall från varandra, vilket enligt henne har
sin grund i olika förvaltningstraditioner.
– Det var först när krisen bröt ut som det
framgick hur mycket ländernas förvaltningsmodeller egentligen skiljer sig från varandra; där
den danska regeringen var snabb med att stänga
skolor och restauranger litade regeringen i Sverige på myndigheterna och lät livet fortlöpa nästan som normalt, säger Sandberg.

Historien spökar

Den så kallade västnordiska förvaltningsmodellen som tillämpas i Danmark och Norge
innebär att grundlagarna fortfarande bär spår
av den maktfördelning som rådde under den
oinskränkta kungamaktens tid.
– Alla lagar i den danska lagsamlingen
innehåller frasen ”Vi Margrethe den anden, af
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Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget følgende lov”. Den som
letar efter en norsk lag finner på motsvarande
sätt skrivningar om att olika ärenden ska avgöras av ”Kongen”, säger Sandberg.
Kungahusen deltar givetvis inte i lagstiftningen nu längre utan står enligt henne närmast
som symboler för en odelad statsmakt. Det innebär i förlängningen att ministrar i Danmark och
Norge har långtgående befogenheter att gripa in
i aktiviteterna inom sina verksamhetssektorer.
– Den stora minkskandalen i Danmark i
november i fjol är ett talande exempel på vad som
kan hända när en minister kan köra med raka
rör; livsmedelsministeriet bestämde att landets
alla 14 miljoner minkar ska avlivas på grund av
muterad coronasmitta på minkfarmer. Till råga
på allt var beslutet lagstridigt och ledde till den
ansvariga ministerns avgång, säger Sandberg.

Sig själv närmast

Den så kallade östnordiska förvaltningsmodellen i Sverige och Finland bygger i högre grad på
en maktfördelning mellan regeringen och myndigheterna än i Danmark och Norge.
– Men där Sverige har ett uttryckligt förbud
mot ministerstyre kan de finländska ministrarna
agera mera självständigt. Finlands grundlag ger
dessutom till skillnad från i Sverige möjlighet att
ta ibruk en beredskapslag och införa undantagsförhållanden om landet står inför ett allvarligt
yttre hot, säger Sandberg.

Med tanke på
gränspendling
sitter Åland
riktigt i kläm.
Trots att delar av den normala lagstiftningsprocessen sattes ur spel i alla nordiska
länder i fjol våras baserade Finland som enda
nordiska land sitt agerande på beredskapslagstiftningen.
– Det kulminerade i stängningen av
Nyland och i att passagerar- och persontrafiken till och från Finland avbröts nästan helt
för en tid, säger Sandberg.
I en färsk rapport av Sitra framgår att Sveriges regering diskuterade Finlands åtgärder
med den finländska regeringen våren 2020.
– Det kan tolkas som ett försök att påverka
åtgärderna i Finland men kan lika väl tas som
en normal diplomatisk diskussion. Huvudpoängen här är i alla fall att de nordiska samarbetsavtalen sattes ur spel när länderna koncentrerade sig på att hantera sina egna kriser,
säger Sandberg. •

Sektorpolitik kontra generell politik
CORONAKRISEN har enligt samhällsforskaren Siv Sandberg lett till en
typ av improvisation i beslutsfattandet som bland annat har kört över de
nordiska överenskommelserna om fri
rörlighet.
– Ur nordiskt perspektiv är det
utmanande för många att den självklara rättigheten exempelvis till
gränspendling plötsligt kan hindras,
säger Sandberg.
En förklaring till att de nordiska
samarbetsavtalen har vägt lätt är att
hanteringen av coronakrisen handlar huvudsakligen om smittskydds-

lagstiftning, alltså sektorpolitik. De
nordiska samarbetsavtalen handlar
däremot i hög grad om generell politik
som till exempel arbetsmarknad och
passfrihet.
– Med tanke på gränspendling
sitter Åland riktigt i kläm eftersom
varken Finlands eller Sveriges åtgärder beaktar hur vardagslivet fungerar
i öriket där man pendlar till båda länderna. När läget normaliserats kunde
det vara bra att länderna utvecklar ett
regelverk som kan möta den här typen
av situation i framtiden, säger Sandberg.
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– Opinnäyte on professorin ja opiskelijan yhteinen ponnistus, Matti Tolvanen sanoo.

Professori Matti Tolvanen julkisuudestaan:

Olen iloinen, jos saan perille
oikeata tietoa
rikosoikeusjärjestelmästä
Teksti ARI MÖLSÄ | Kuva VARPU HEISKANEN / ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO

I

tä-Suomen yliopiston rikos- ja prosessioikeuden
professori Matti Tolvanen on meille juristeille
myös julkisuudesta tuttu mies.
Muuan Tolvasen kollega luonnehtii miestä
näin: ”Matti on Tuupovaaran multitaskaaja – rikosja prosessioikeuden todellinen moniosaaja. Matti on
hyvin pidetty opettaja, joka höystää loogista ja selkokielistä opetustaan värikkäillä ja käytännön oikeuselämään kytkeytyvillä esimerkeillä.”
”Suuri yleisö tuntee Matin asiantuntijana, joka
väsymättä jaksaa ottaa kantaa erilaisiin ajankohtaisiin oikeudellisiin kysymyksiin.”
Pykälöikäämme.
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1. luku

Juristin hommiin ajautumisesta

1 §. Pikku-Matin ammattihaave. Urheiluselostaja.
2 §. Miksi juristiksi? Yhteiskunnalliset asiat ovat aina
kiinnostaneet. Koulussa oli menestystä reaaliaineissa.
Luin nuorena paljon oikeudenkäyntiromaaneja ja myös
juridista kirjallisuutta jo lukioaikana. Siitä heräsi kiinnostus.

2. luku

Lakimiehistä eliölajina

1 §. Taitava juristi. Analyyttinen. Hän oivaltaa säädösten yhteiskunnallisen relevanssin. Pitää itsensä ajan

Rikoslain pitäisi
olla yhteiskuntapolitiikan viimesijainen keino.
tasalla lukemalla uutta juridista kirjallisuutta, vanhojakaan teoksia kuitenkaan unohtamatta. Tuntee oikeuslähteet mutta osaa erottaa kunkin ratkaistavan tapauksen erityispiirteet. Armeijassa opin, että ohjesääntö on
vain järjen korvike.
2 §. Tomppeli juristi. Pykäläsokea. Ei hahmota sääntelyn taustalla vaikuttavia oikeuspoliittisia arvoja.

3. luku

Suomen lainsäädännöstä

1 §. Kiva laki. Rikoslaki, tietysti.
2 §. Kamala laki. Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta. Näyttää olevan ehtymätön väärinkäsitysten lähde.

4. luku

EU:n lainsäädännöstä

1 §. Kutkuttavinta. Viranomaisten yhteistoimintaa
oikeusalalla sääntelevä normisto. Sille on tarvetta, ja
kehitys on ollut nähdäkseni pääosin myönteistä.
2 §. Kauhistuttavinta. Ei niinkään EU-lainsäädäntö,
vaan siitä vallitsevat tahalliset tai tahattomat väärinymmärtämiset. Toki joillain elämänaloilla sääntely on
ollut liian pikkutarkkaa eikä täysin asiantuntematon
EU-tason keskustelu esimerkiksi metsäasioissa ole ollut
mieltä ylentävää (esimerkkinä kysymys ”Kuinka monta
metsää Suomessa on”).

5. luku

Suomen rikoslaista yleisesti

1 §. Hyvät trendit. Rikosvastuun yleisten edellytysten
kirjaaminen rikoslakiin. Laillisuusperiaatteen ja tekorikosoikeuden korostuminen.
2 §. Huonot trendit. Rikosvastuun laajuus. Pitäisi aina
harkita, missä määrin rikosvastuu soveltuu yhteiskunnan päämäärien edistämiseen vai riittäisivätkö muut
toimet. Rikoslain pitäisi olla yhteiskuntapolitiikan viimesijainen keino, ja rikoslakia on taiten sovellettava.

6. luku

Suomen rikoslaista erityisesti

1 §. Kipein akuutti ongelma. Sääntely on varsin laadukasta, mutta lakia pitäisi tarvittaessa soveltaa koko
laajuudessaan niin, että myös rangaistusasteikon yläpäätä käytettäisiin, jos rikos on selkeästi tyyppitapausta
moitittavampi.

2 §. Suurin äskettäinen edistysaskel. Vuonna 2014
voimaan tullut esitutkinta- ja pakkokeinolain uudistus,
jossa korostuivat esitutkintaa ja pakkokeinojen käyttöä
sääntelevät yleiset periaatteet.

Matti Tolvanen
s. 1956, Tuupovaara
0TK 1978, OTL 1995,
OTT 1999, Turun yliopisto
VT 1981
Nimismiehenä Tuupo
vaarassa 1978–1979
Lakimiestehtävissä
PohjoisKarjalan läänin
hallituksessa 1978–1983
Lakimiestehtävissä
PohjoisKarjalan läänin
verovirastossa 1983–1986
Syyttäjänä ja lopulta
johtavana syyttäjänä
Joensuussa 1986–2003
Rikos ja prosessioikeuden
professorina Joensuun ja
sittemmin ItäSuomen
yliopistossa 2003–
Tuomarina Kuopion
hallintooikeudessa 2010
ItäSuomen yliopisto,
hallituksen jäsen 2014–2021
Kriminaalihuoltoyhdistys,
hallituksen jäsen 1996–2001
ETYJ, vaalitarkkailija
1997–1997
Rikosseuraamusalan
neuvottelukunnan vara
puheenjohtaja 2003–2008
Suomen ortodoksinen
kirkko, Kirkolliskokous
edustaja 2013–
Suomen ortodoksinen
kirkollishallitus, asiantuntija
jäsen 2016–
Liikennelehti,
päätoimittaja 2013–2016
Suomen Asianajajaliiton
valvontalautakunta, vara
jäsen ja jäsen 2008–2021
Mittava kirjallinen tuo
tanto: Kirjoittanut toista
kymmentä teosta ja niistä
uudistettuja laitoksia joko
yksin tai yhdessä muiden
kanssa erityisesti tieliikenne
oikeudesta, kriminaali
politiikasta, rikosoikeuden
yleisistä opeista ja rikoslain
tulkinnasta, rangaistuksen
määräämisestä, esitutkinta
ja pakkokeinolaista ja
hallintolainkäytöstä.
Artikkeleita lehdissä
Defensor Legis, JFT, Laki
mies, Oikeus, Suomen
poliisilehti, Liikenne, Juris
prudencija, Fudan University
Journal, Verotus
Harrastukset: vieraat
kielet, kirjallisuus, hiihto,
metsänhoito
Perhe: puoliso, kaksi lasta,
kolme lastenlasta

7. luku

Suomalaisesta rikosuutisoinnista

1 §. Ihaninta. Asiantuntevuus. Pääsääntöisesti toimittajat tietävät, miten rikosjutuissa toimitaan.
2 §. Inhottavinta. Uutisoinnin etupainotteisuus. Mehevin uutinen on uutinen siitä, että asia on menossa esitutkintaan. Tämä on pulma syyttömyysolettaman
kannalta, vaikka toimittajat korostavat aina kyseessä
olevan vasta epäilyn. Ihannetilassa kiinnostavin uutinen olisi uutinen lainvoimaisesta tuomiosta.

8. luku

Omasta julkisuussuhteesta

1 §. Julkisuuden ilot. Jos on saanut perille oikeaa tietoa
rikosoikeudellisen järjestelmän toiminnasta, se ilahduttaa.
2 §. Julkisuuden kirot. Toimittajien yhteydenotot viikonloppuisin ja loma-aikoina. Julkisuus voi vaikuttaa heikentävästi uskottavuuteen rikosoikeuden tutkijana, valitettavasti. Some-häirintää en ole sanottavasti kokenut.

9. luku

Professorin hommista

1 §. Sielukkainta. Kun opiskelija onnistuu opinnäytteessään. Opinnäyte on professorin ja opiskelijan yhteinen ponnistus.
2 §. Raadollisinta. Tenttien tarkastaminen, josta olen
omalta osaltani jo päässyt pääosin eroon.

10. luku

Omasta urasta

1 §. Suurin voitto. Tohtorin väitöskirjan saaminen
hyväksyttävään kuntoon.
2 §. Katkerin tappio. KKO:n ennakkopäätös yksityisestä pysäköinninvalvonnasta. Olin asemoinut itseni
vankasti vastakkaiselle kannalle suhteessa KKO:n
enemmistöön.

11. luku

Pienet suuret asiat

1 §. Mielimauste. Sipuli.
2 §. Herkkuruoka. Grillattu naudanmaksapihvi perunamuusin ja puolukoiden kera.
3 §. Paras juoma. Raikas Koskenkorva.
4 §. Kaunein kukka. Kielo.
5 §. Rakkain romaani. Seitsemän veljestä.
6 §. Musiikin mestariteos. Winterreise.
7 §. Kuvataiteen lyömätön helmi. Mona Lisa.
8 §. Esikuva. Johs. Andenaes, rikosoikeudessa.
9 §. Elämän tarkoitus. Elää ja antaa toistenkin elää.
10 §. Motto/lempilausahdus. Lue enemmän, luulet
vähemmän.
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Nimitykset
Asta Salo
Asianajotoimisto
Castrén &
Snellman Oy

Veera Sundberg
Asianajotoimisto
Castrén &
Snellman Oy

Laura Sundström
Asianajotoimisto
Castrén &
Snellman Oy

Jasmine
Peltorinne
Asianajotoimisto
Castrén &
Snellman Oy

Jenna Lehtonen
Asianajotoimisto
Castrén &
Snellman Oy

Isabella Jensen
Asianajotoimisto
Castrén &
Snellman Oy

Samuel Brusila
Asianajotoimisto
Castrén &
Snellman Oy

Pauliina
Heikkonen
Asianajotoimisto
Castrén &
Snellman Oy

Valter Olkkonen
Asianajotoimisto
Castrén &
Snellman Oy

Roopert Laitinen
Asianajotoimisto
Castrén &
Snellman Oy

Joona Havunen
Asianajotoimisto
Castrén &
Snellman Oy

Lisanne Laumets
Asianajotoimisto
Castrén &
Snellman Oy

Elias Tuominen
Asianajotoimisto
Castrén &
Snellman Oy

Sonja Hänninen
Asianajotoimisto
Castrén &
Snellman Oy

Mikko Heinonen
Asianajotoimisto
Castrén &
Snellman Oy

Miika Junttila
Asianajotoimisto
Castrén &
Snellman Oy

Mikko Könkkölä
Asianajotoimisto
Castrén &
Snellman Oy

Sami Lommi
Asianajotoimisto
Castrén &
Snellman Oy

Niklas Vartiainen
Kalliolaw Asianajotoimisto Oy

Jani Ylisaukko-oja
Asianajotoimisto
Seppo Lindberg Oy

Janita Nyman
Asianajotoimisto
Legal Lounge Oy

Heidi Luoma
Asianajotoimisto
Legal Lounge Oy

Amanda Helvola
HPP Asianajotoimisto Oy

Sina Bergmann
HPP Asianajotoimisto Oy

Asianajotoimistot
Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy:n
associate-lakimiehiksi OTM Asta Salo
(Data ja teknologia -palveluun), OTM Veera
Sundberg (Riitojen ratkaiseminen -palveluun)
ja OTM Laura Sundström (Rahoitus-palveluun)
5.10.2020 lukien. OTM Jasmine Peltorinne
(Työoikeus-palveluun) 6.10.2020 lukien,
OTM Jenna Lehtonen (Kilpailuoikeus ja julkiset hankinnat -palveluun) 7.10.2020 lukien,
OTM Isabella Jensen (Ympäristö, infrastruktuuri ja luonnonvarat -palveluun) 28.10.2020
lukien, OTM Samuel Brusila (Työoikeuspalveluun) 9.11.2020 lukien, OTM Pauliina
Heikkonen (Rahoitus-palveluun) 1.12.2020
lukien, OTM Valter Olkkonen (Rahoitus- sekä
Pääomamarkkinat ja finanssialan sääntely
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-palveluihin) 18.12.2020 lukien, OTM Roopert
Laitinen (Corporate Governance -palveluun)
11.1.2021 lukien, OTM Joona Havunen (Kilpailuoikeus ja julkiset hankinnat -palveluun)
29.1.2021 lukien, OTM Lisanne Laumets
(Vero ja strukturointi -palveluun) 3.2.2021
lukien sekä OTM Elias Tuomainen (Rahoituspalveluun) 3.2.2021 lukien.
Senior associate -lakimieheksi AA Sonja
Hänninen (Rahoitus-palveluun) 9.10.2020
lukien. Counsel-lakimiehiksi AA, LL.M., KTM
Mikko Heinonen (Rahoitus-palveluun) ja
OTM Miika Junttila (Data ja teknologiasekä Yritysjärjestelyt-palveluihin) 16.11.2020
lukien. Senior advisor -lakimieheksi OTK,
oikeusneuvos Mikko Könkkölä (Maksukyvyttömyysmenettelyt-palveluun) 11.1.2021 lukien.

Compliance officeriksi Counsel Sami Lommi
1.2.2021 lukien. (kuvat)
PwC Suomen Lakipalvelut-ryhmään
lakimieheksi OTM, KTM Marko Hovi
(finanssialan sääntely).
Mäkitalo Asianajotoimisto Oy:n Senior
Associate -lakimiehiksi AA Vilma Pasanen
(riidanratkaisu) 29.1.2021 lukien sekä
AA Rosa Lång (kiinteistö- ja rakennusalan
juridiikka, työoikeus sekä riidanratkaisu)
18.11.2020 lukien.
Kalliolaw Asianajotoimisto Oy:n
Counseliksi Niklas Vartiainen (ympäristöpraktiikka) 1.2.2021 lukien. (kuva)

URAPOLKU
Poiminta nimitysuutisista

Katariina Pesonen Lexian
finanssiala- ja fintechpraktiikoiden vt. vetäjäksi
OTK Katariina Pesonen on nimitetty Lexia Asianajotoimiston finanssiala- sekä fintech-praktiikoiden vt. vetäjäksi. Pesonen on työskennellyt 15 vuotta
finanssialalla.
Lexialle hän siirtyi Aktia Pankista,
jossa hän toimi lähes kymmenen vuotta
useissa eri tehtävissä, muun muassa
lakimiehenä, compliance ja risk officerina sekä viimeisimpänä Aktia Varainhoito Oy:n toimitusjohtajana. Hänellä on
laaja-alainen kokemus rahasto- ja sijoituspalvelutoimijoiden tuotteista, menettelytavoista, toiminnan järjestämisestä
sekä hyvästä hallinnosta.
– Finanssialan sääntelyä on paljon,
ja se on jatkuvassa muutoksessa. Alan
menettelytavat ja toiminnan järjestä-

minen, vastuullisuuden huomioiminen
ja digitalisaation kehittyminen ovat nyt
pinnalla ja luovat paljon muutospaineita.
– Olen erittäin vaikuttunut tiimimme
osaamisesta. Finanssialan regulaatio on
kehittynyt viime vuosina kovaa vauhtia,
ja esimerkiksi fintechin puolella olemme
juridiikan avulla auttaneet monia asiakkaitamme aivan uuden liiketoiminnan
äärelle, Pesonen jatkaa.
– Lexian visio tulevaisuuden asianajotoimistosta liiketoiminnan kehittäjänä ja yhteistyökumppanina osuu naulan kantaan. Juridiikka luo hyvät raamit
mutta toimii myös yhä useammin liiketoiminnan mahdollistajana, toteaa
Pesonen nimitystään koskevassa tiedotteessa.

Asianajotoimisto Seppo Lindberg Oy:n
lakimieheksi lakimies Jani Ylisaukko-oja
1.2.2021 lukien. (kuva)

Valtion ja kuntain hallinto

Asianajotoimisto Legal Lounge Oy:n
osakkaaksi AA Janita Nyman 1.4.2021 lukien
ja lakimiesharjoittelijaksi oik.yo Heidi Luoma
7.1.2021 lukien. (kuvat)
Properta Asianajotoimisto Oy:n kiinteistö
ryhmän lakimieheksi OTM Henry Firtser
22.3.2021 lukien.
HPP Asianajotoimisto Oy:n Senior Associa
teksi AA Amanda Helvola (teknologia ja
tietotekniikkaoikeus) 1.2.2021 lukien ja Asso
ciateksi OTM Sina Bergmann (teknologia
oikeus) 17.12.2020 lukien. (kuvat)

Pääministerin erityisavustajaksi
OTM Elisa Gebhard. Gebhard vastaa
pääministerin viestintäasioista ja media
suhteista.

Nimityksiäpalstan tekstit ja värikuvat
(valkoisella taustalla) toimitetaan lomakkeella
osoitteessa www.lakimiesuutiset.fi/ilmoitanimitys/tai sähköpostitse juha.mikkonen@
lakimiesliitto.fi viimeistään 10.5.2021. Julkais
tuista kuvista veloitamme käsittelykuluina
40 e/kpl. Numero 3/21 ilmestyy 17.6.2021.
Toimitus pidättää oikeuden tekstin muok
kaamiseen ja lyhentämiseen tarvittaessa.
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Tapahtumatärpit

Loma-asunnot

10.7.

VALTAKUNNALLINEN KESÄTAPAHTUMA,
RUISROCK, TURKU

Tapahtumasta tarkemmin huhtikuussa
liiton eri kanavissa.

15.7.

SUOMIAREENA, PORI

Perinteisiä keskustelutilaisuuksia ei järjestetä
Porissa koronatilanteen vuoksi. Lakimiesliitto
ei osallistu tapahtumaan. Tavataan Suomi
Areenan tunnelmissa taas kesällä 2022.

1.9.

PÄÄKAUPUNKISEUDUN
KESÄTAPAHTUMA, HELSINKI

Tapahtuma siirtyy koronatilanteen vuoksi
kesäkuulta syyskuulle.

28.9.–21.10.
LAKIMIESLIITON
VALTUUSKUNNAN VAALI

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 nettisivulta osoitteessa
www.lakimiesliitto.fi > palvelut ja edut > lomamökit

1.10.

LAKIMIESPÄIVÄ,
FINLANDIA-TALO, HELSINKI

Katso Uratapahtumat s. 32–33
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Lisätietoja ja varaukset:
puh. 09 8561 0315
lomamokit@lakimiesliitto.fi

Katso kaikki loma-asunnot verkosta!
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1 C. Lastensa kotiopettajalle. Opettaja oli nimeltään Johan Birelli. Hän toimi käräjillä syyttäjänä usein vuosina 1687–1691. Kun Birelli muutti muualle,
hän pyysi lautamiehiltä arviota toimistaan. Lautakunta antoi kiittävät arviot. Se ja käräjärahvas arvioivat vuonna 1687 yksimielisesti myös Elinarouvan
hoitaneen nimismiehen virkaa kaikella kunnialla ja moitteetta. Myöskään Elinan seuraaja, virkaintoinen Henrik Elfving, ei puuttunut jälkikäteen edeltäjänsä
toimiin. Elinarouva joutui heti alkajaisiksi vuonna 1683 osoittamaan kykynsä. Hänen piti selvittää, oliko salavuoteudesta käräjille haastatetun Valpuri
Yrjänäntyttären mies kuollut, kuten Valpuri väitti, vai oliko Valpuri syyllistynyt kaksinkertaiseen huoruuteen. Elina joutui jättämään nimismiehen tehtävän
1690luvun nälkävuosien aikana. Elinan piti lähteä tilaltaan Astalan talosta, koska hän ei pystynyt maksamaan veroja eikä kruunu suostunut antamaan niitä
anteeksi. Hän pyysi vuonna 1696, että saisi jäädä tilalle sydäntalven ajaksi odottelemaan uutta kevättä ja uutta asuntoa. Tiedossa ei ole, suostuttiinko
pyyntöön. 2 C. Laski housunsa nilkkoihin. Vihittävä pariskunta oli jo seisonut Kivekkään edessä ja Kivekäs oli juuri alkamassa lukea vihkikaavaa, kun hän
huomasi sulhasen sepaluksen olevan auki. ”Housut”, Kivekäs kuiskasi sulhaselle ja näytti etusormellaan alaspäin. Sulhanen hämmentyi eikä tehnyt mitään,
jolloin Kivekäs kuiskasi uudestaan ”housut” ja näytti taas sormellaan alaspäin. Sulhanen ymmärsi, että housujen laskeminen on lappilaisen siviilivihkimisen
rituaaleja, ja laski rivakasti pöksynsä nilkkoihin. Tiedossa ei ole, laskiko sulhanen myös alushousunsa. Todettakoon erikseen, että housujen laskeminen
ei kuulu lappilaiseenkaan siviilivihkimisen tapakulttuuriin. Kivekäs toimi tuomarina Tornion tuomiokunnassa ja raastuvanoikeudessa sekä vuodesta 1993
laamannina Tornion käräjäoikeudessa. 3 A. Naulaamaan irtileikatun korvansa kaakinpuuhun kaupungin torilla. Erik Klemetinpoika oli armahduspyöveli:
hän oli tehnyt useita omaisuusrikoksia toistuvasti ja jäänyt niistä aina kiinni. Hänelle luvattiin armahdus, jos hän suostuisi pyöveliksi. Toinen korva häneltä
kuitenkin leikattiin irti, koska hän oli varas. Pyöveliksi nimitys tapahtui Turussa eikä tiedossa ole, matkustiko Erik Klemetinpoika koskaan Käkisalmeen.
Turussa hän joutui kuitenkin töihin nimityspäivänään. Hän hirtti varkaan nimeltä Jöran Kasuri. 4 A. Tarjota päivälliset tanssiaisineen koko kaupungille.
Näin hän kertoi itse muisteluissaan, mutta ”koko kaupungille” lienee tarkoittanut lähinnä paikallista yläluokkaa. Joka perjantaista ei ollut kyse, koska Bonde
ei asettunut asumaan Vaasaan vaan kävi useasti Ruotsissa. Hänestä tuli valtaneuvos ja valtakunnanmarsalkka vuonna 1788. Hän oli Vaasan hovioikeuden
historian toinen presidentti.

A. Naulaamaan irtileikatun korvansa
kaakinpuuhun kaupungin torilla.
B. Hirttämään lampaan ja itsensä hukuttaneen
miehen.
C. Menemään naimisiin edeltäjänsä lesken kanssa.
D. Lyömään kirveellä toisen pikkusormensa irti.

A. Tarjota päivälliset tanssiaisineen koko
kaupungille.
B. Harjoitella keskiaikaiseen turnajais
näytökseen.
C. Ampua tykillä maaliveneitä merellä.
D. Lausua vangeille Francesco Petrarcan
sonetteja.

NIMISMIES Erkki Antinpoika Flodmanin
kuoltua vuonna 1683 hänen leskensä Elina
Jaakontytär toimi nimismiehenä Eurajoen lääni
tysalueella yli vuosikymmenen. Hän toimi myös
syyttäjänä käräjillä. Kenelle hän kuitenkin joskus
jätti syyttämistehtävän?

TORNION kihlakunnantuomari, laamanni
Matti Kivekäs (1930–2000) toimitti siviili
vihkimisiä omassa virkahuoneessaan.
Kerran vihittävänä oli sulhanen, joka ei ollut
perillä siviilivihkimisten tapakulttuurista
Lapissa. Mitä sulhanen teki?

A. Eurajoen kappalaiselle.
B. Arvalla valitulle kartanonherralle.
C. Lastensa kotiopettajalle.
D. Pahasuiselle siskolleen Hilmalle.

A. Nielaisi morsiamen antaman sormuksen.
B. Kaatoi tuomarin painiotteella lattialle
selälleen.
C. Laski housunsa nilkkoihin.
D. Joi pontikkaa kesken vihkimisen ja sammui.

ERIK Klemetinpoika nimitettiin toukokuussa 1647
Käkisalmen pyöveliksi. Mitä hän joutui tekemään
heti nimityksensä jälkeen?

RUOTSALAINEN kreivi Carl Bonde (1741–1791)
oli Vaasan hovioikeuden presidentti vuosina
1781–1788. Mitä hänellä oli tapana tehdä
perjantaisin Vaasassa?

Lakimiesuutisten tietokilpailussa esitetään yllättäviä
ja mieltä piinaavia tietokilpailukysymyksiä.

INNANEN
58

Päivitetty ansioluetteloni

T

iskaaja, jääkiekkopeliesittelijä, makkaranhyllyttäjän apulainen, makkarakonsulentti (ylennys), Bounty-maistattaja
(pala paratiisia, ole hyvä), jäätelökakun
leikkaaja, rakennussiivooja, laivamaalari, kaluste-asentaja, muuttoapulainen, Apteekkimuseon opas, haastemies, AMK-opettaja, juristi Viestintävirastossa, EU-virkamies Espanjassa, Associate Lawyer
asianajotoimistossa, lakitoimiston perustaja ja osakas,
asianajotoimiston perustaja ja osakas, entinen asianajaja, nykyinen yrittäjä.
Ennen oikeustieteen opintoja opiskelin filosofiaa
sekä viestintää. Valmistuin keskinkertaisilla arvosanoilla Turun oikeustieteellisestä tiedekunnasta. Oikeustieteen opintojeni ohella olen myös suorittanut räjäyttäjän siviilitutkinnon.
Ansioluettelostani on erittäin haastavaa löytää
punaista lankaa. Olen ajelehtinut ja etsinyt omaa juttuani. Välillä olen ollut myös saamaton ja laiska.
Tunsin pitkään syyllisyyttä siitä, että opiskelu- ja työhistoriani oli sirpaleista ja epäjohdonmukaista poukkoilua. Oikiksessa minusta vaikutti siltä, että kaikki olivat
paremmin perillä alan asioista. Itse en pystynyt nimeämään maan suurimpia asianajotoimistoja enkä oikeastaan tiennyt laisinkaan, mihin haluaisin erikoistua tai
hakea opintojen jälkeen.
Opintojeni aikana tuntui siltä kuin odottaisin jotain.
Odotin, että joku tulisi kertomaan minulle, mitä juuri
minun kannattaisi tehdä.
Oma valaistumiseni tapahtui oudolla tapaa – musiikin kautta. Haaveilin elektronisen musiikin säveltämisestä. Kyseinen alakulttuuri oli minulle rakas, ja toivoin,
että olisin päässyt harjoittelemaan studioon tai että joku
kokeneempi olisi opastanut minua. Odotin, että saisin
tilaisuuden tai että joku huomaisi minut. Kukaan ei kuitenkaan tullut hakemaan.
Kyllästyin odottamiseen ja ostin opintolainalla
samplereita ja syntetisaattoreita: musiikkilaitteita, joiden toiminnasta minulla ei ollut mitään hajua. Jossain
vaiheessa huomasin, että sitkeä opettelu ja pöytälaatikkoon säveltäminen tuotti tulosta. Osasin tehdä musiikkia!
En tarvinnutkaan ketään antamaan minulle lupaa.
Annoin itse luvan itselleni. Aloin tekemään asioita, joista
olin oikeasti kiinnostunut.
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Edesmenneen, upean Esko Kilven mukaan perinteiset työurat ovat luonteeltaan asymmetrisiä. Niissä
toistuu usein sama kaava: lapset saavat jo vanhemmiltaan toimintansa rajat, koulu opettaa oikeat vastaukset
ja työurassa eteneminen tapahtuu hierarkkisen ketjun
kautta tehtävästä toiseen. Rajat, vastuut ja mahdollisuudet tulevat ulkopuolelta – vanhemmilta, työnantajalta, koululta.
Nykyisellään työnteko perustuu yhä enemmän
yhteistoimintaan ja vuorovaikutukseen. Moderni työ on
entistä enemmän ongelmanratkaisua yhdessä asiakkaiden kanssa. Partneriputkea ja uratikkaita ei välttämättä ole enää olemassa, koska työelämän suhteet
ovat symmetrisempiä. Tämä muutos tarkoittaa myös
sitä, että yksilö joutuu ottamaan enemmän vastuuta
omasta työurastaan ja kehittymisestään.
Toivoisin, että itseään ja merkityksellistä työtä etsivät ihmiset eivät lannistuisi. Etsiminen on rohkeaa.
Jokaisella on oikeus etsiä työtä, joka tuntuu merkitykselliseltä. Sinun ei tarvitse hävetä työhistoriaasi eikä
salata epäjohdonmukaisuuttasi. Tee asioita, joita haluat
– et tarvitse lupaa keneltäkään.
Pirstaleinen työhistoria ja haahuilu voivatkin muodostaa jälkeenpäin arvioituna monipuolisen ja eheän
kokonaisuuden. Häpeämäsi asiat saattavat olla supervoimiasi, jotka auttavat sinua menestymään uudessa
työelämässä. ”Elämä ymmärretään taaksepäin, mutta
se pitää elää eteenpäin”, totesi Søren Kierkegaard – tämä jäi mieleeni kolmen vuoden (ja kuuden opintopisteen) filosofian
opinnoistani. •

Tee asioita, joita
haluat – et
tarvitse lupaa
keneltäkään.
ANTTI INNANEN

CEO, Dot.
Antti Innanen
antti@dot.legal
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Viisi nopeaa
Eemil Nuuttila, Lakimiesliiton hallituksen opiskelijaedustaja
Eemil Nuuttila aloitti yliopisto-opiskelunsa vuonna 2013 Helsingin yliopistossa
taloustieteen parissa ja vaihtoi opinnot vuonna 2017 oikeustieteisiin Lapin yliopistoon.
Neljän oikkarivuoden aikana Nuuttilalle on kertynyt pääosin verotukseen kytkeytyvää
työkokemusta Big4-yrityksestä ja Verohallinnosta. Nuuttila on ollut aktiivisesti mukana
ainejärjestötoiminnassa ja istuu myös Lapin yliopiston hallituksessa. Hän aloitti
Lakimiesliiton hallituksessa opiskelijaedustajana vuodenvaihteessa.

Miksi lähdit
opiskelemaan
oikeustiedettä?
Minua on aina kiinnostanut, kuinka yhteiskunta toimii. Oikeustiede on yhteiskuntatieteiden joukossa ikään kuin insinööriala, jossa
hyvin konkreettisesti uppoudutaan yhteiskunnan rakenteisiin ja niiden puitteissa toimimiseen. Oikeustieteellinen tutkinto avaa ovia
mitä kiinnostavimpiin työtehtäviin, myös
perinteisten juristiammattien ulkopuolelle.

Mihin asioihin haluat
vaikuttaa Lakimiesliiton
hallituksessa?
Opiskelijoiden ja ainejärjestöjen äänen
on kuuluttava Lakimiesliiton toiminnassa,
muodostavathan opiskelijat merkittävän
osan Lakimiesliiton jäsenkunnasta omine
erityistarpeineen. Erityisen kiinnostunut
olen koulutuspolitiikasta ja haluan olla varmistamassa, että juristikuntaa koulutetaan riittävillä resursseilla ja että
tutkintojen sisällöt ovat asianmukaiset.

Mikä sai sinut
mukaan Lakimiesliiton hallitukseen?
Ainejärjestötasolla toimiessani
näin sen merkityksen ja potentiaalin, joka Lakimiesliitolla on opiskelijayhteisön suuntaan. Halusin päästä
mukaan kehittämään Lakimiesliiton ja opiskelijoiden
yhteispeliä.

Kolme asiaa,
joita tarvitset
päivittäin?
Avaimet, lompakko
ja puhelin.

Miten pidät
huolta omasta
jaksamisestasi?
Yritän jaksottaa omaa aikaani niin,
että opintojen ja luottamustehtävien hoidon oheen jää aina erikseen
varattua vapaa-aikaa. Erityisesti
ystävät ovat jaksamisen kannalta avainasemassa!
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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

