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

Jokaisella ihmisellä on tarve

 
turvaan ja oikeudenmukaisuuteen

 
— myös sinulla.

muista. Juristeina olemme keskeisessä roolissa 
oikeudenmukaisen Suomen rakentamisessa.  

Liity mukaan oikeudenmukaisen 
Suomen rakentajiin! 

#OikeudenmukaisenSuomenRakentajat
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lämme aikaa, jossa tärkeitä vaaleja käydään vuosittain. Viime 
vuonna valitsimme kuntapäättäjät, tämän vuoden alussa vaa
leilla koottiin uudet aluevaltuustot. Samalla kun aluevaalien 
äänestysliput tipahtivat uurniin, kääntyivät katseet jo kohti 

lähestyviä eduskuntavaaleja. 
Myös Lakimiesliitto on kokoamassa vaalitavoitteitaan. Niistä keskeisin 

on ylipäätään nostaa oikeudenhoidon tarpeet osaksi näkyvää vaalikeskus
telua. Kilpailu näkyvyydestä on kuitenkin kovaa suurten yhteiskunnallis
ten teemojen puristuksissa. Koronapandemian torjunta jälkipuinteineen, 
ilmastonmuutos ja maailmanpolitiikan jännittyneisyys ovat vain joitakin 
esimerkkejä aiheista, jotka nostattavat tunteita vaalikentillä. 

Näistä poliittisten keskustelujen megatrendeistä juontuvat myös astetta 
kotimaisemmat keskusteluteemat: Millaiset terveydenhuollon hoitojonot 
hyväksymme? Miten ratkaisemme toisaalta riivaavan työvoimapulan ja  
toisaalta sen, että kaikille ei löydy työtä lainkaan? Miten suhtaudumme 
energiantuotantoon ja sähkön tai polttoaineiden hinnanmuodostumiseen? 
Millaisia turvallisuuspoliittisia valintoja teemme? 

Tunteita herättävistä aiheista ei siis tule olemaan vaalien alla pulaa.  
Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson toteaa tämän lehden haastat

telussa (s. 34), että politiikassa vaikutusta on sillä, millaisia tunteita asiat 
herättävät. Jos oikeusvaltion tilasta huolestuneina haluamme oikeuden
hoidon teemat vaalikeskusteluihin, on osattava kertoa niistä riittävän  
konkreettisesti ja tunteita puhutellen.  

Tämä voi olla joskus meille juristeille vaikeaa. Pelaamme mielellämme 
faktoilla. Yhteiskunnallisessa keskustelussa se ei kuitenkaan riitä. Tavoit
teista on kyettävä puhumaan niin, että ne tulevat riittävän lähelle meidän 
jokaisen arkea. 

Lakimiesliitossa ja sen kanavissa seuraamme tiiviisti vaalien lähesty
mistä ja haluamme olla mukana synnyttämässä keskustelua. Toivottavasti 
herätämme myös tunteita. Sen oikeudenhoidon teemat ovat ansainneet. 

Janne Laukkanen
päätoimittaja

 
janne.laukkanen@lakimiesliitto.fi

@LaukkanenJanne
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Seminaarin ohjelmassa:

• Yhdenvertaisuusperiaate käytännössä
• Shareholders’ Rights -direktiivin soveltaminen ja vaikutukset
• Osakeyhtiön hallinto ja corporate governance
• Yhtiökokous listatussa ja listaamattomassa yhtiössä
• Osakeannit, vaihtovelkakirja-, pääoma- ja hybridilainat käytän-

nössä
• Lähipiirilainat, cash pooling ja omien osakkeiden rahoitus
• Yritysjärjestelyt osakeyhtiölain ja käytännön kokemusten 

valossa
• Johdon, osakkaan ja yhtiökokouksen puheenjohtajan vahin-

gonkorvausvastuu 
• Vastuun samastus.

Asiantuntijoina:

• Asianajaja Vesa Rasinaho,  
Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy (pj.)

• Senior Advisor Manne Airaksinen,  
Roschier Asianajotoimisto Oy

• Yksikön päällikkö Pekka Pulkkinen, oikeusministeriö
• Partner Mikko Reinikainen, PwC

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

Osakeyhtiöpäivä
23.3. Helsinki

Millaisia kysymyksiä yhtiöoikeuden kokeneille ammattilaisille 
esitetään? Millaisia käytännön ratkaisuja ongelmakohtiin 
löydetään?

Seminaarihintoihin lisätään alv 24 %. Oikeudet muutoksiin pidätetään.



LAKIMIESLIITON KOULUTUS

Tutustu ja ilmoittaudu: lakimiesliitonkoulutus.fi

VAHINGONKORVAUS JA SOPIMUKSET
8.3. Helsinki

Seminaarissa käydään läpi sopimusvastuun 
rajoja ja vanhentumista, riskienhallintaa 
sopimuksissa sekä mitä arvonlisäveronä-
kökohtia tulee sopimuksissa huomioida. 
Monimutkaiset sopimus- ja vastuuver-
kostot voivat hämärtää yrityksen kuvaa sen 
toimintaan liittyvistä riskeistä ja vastuista. 
Ennakoivalla sopimisella, yhteistyöllä ja 
kunnollisilla vakuutusratkaisuilla monet 
vastuukarikot voidaan kuitenkin välttää.

Puheenjohtajana viestintäoikeuden profes-
sori Päivi Korpisaari, Helsingin yliopisto.

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

TYÖOIKEUDEN OIKEUSTAPAUSPÄIVÄ
22.3. Helsinki

KKO:n ja TT:n työoikeudelliset ratkaisut 
asiantuntijoiden analysoimina. Mistä 
tapauksessa oli kysymys? Mihin ratkaisu 
perustui? Mitä vaikutuksia sillä on?

Seminaarissa asiantuntijat käyvät läpi 
uusimpia korkeimman oikeuden ja työtuo-
mioistuimen tuomioita ja pohtivat niiden 
merkitystä työpaikkojen käytännöille.

Asiantuntijoina asianajajat Markus Lohi, 
Asianajotoimisto Kasanen & Vuorinen Oy 
sekä Petteri Uoti, Dittmar & Indrenius 
Asianajotoimisto Oy.

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

VAKUUSOIKEUSPÄIVÄ
23.3. Helsinki

Erilaiset takaukset ja takuut – miten saat 
suorituksen?

Miten vakuudensaaja voi ratkaista raken-
nuksen salaisen omistuksen ongelman? 
Onko kommandiittiyhtiön yhtiöosuus tai 
yhtiöpanossaatava pantattavissa? Tule 
kuulemaan kokeneilta asiantuntijoilta 
vakuusoikeuden kaikkein ajankohtaisim-
mista aiheista.

Puheenjohtajana Counsel Tuomas 
Tikkanen, Borenius Asianajotoimisto Oy

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

Osallistu läsnä tai etänä.



Irti vakiosopimustoiminnan 
polkuriippuvuudesta enna-
koivalla sopimisella

Yritysvastuu & oikeus

Lakimiesliiton jäsenetuhinta:  104 € (norm. 139 €)

Lakimiesliiton jäsenetuhinta:  82 € (norm. 109 €)

Väitöskirja tarkastelee vakiosopimuksia sekä 

sopimusoikeuden että sopimuskäytännön 

näkökulmasta. Tutkimuksessa tuodaan esille 

vakiosopimusten asemoitumista sopimusoikeuden 

järjestelmään sekä vakiosopimusten ja 

-sopimustoiminnan ominaispiirteitä ja 

kehittämiskohteita. 

Tämä teos avaa keskustelun yritysvastuun 

ja juridiikan eri ulottuvuuksista. Se antaa 

yrityksiä neuvoville juristeille, yritysten johdolle 

ja vastuullisuuden parissa työskenteleville 

käytännön neuvoja vastuullisen toiminnan 

kehittämiseen.

Yli 50 € tilaukset ilman postituskuluja. Hintoihin lisätään alv. 10%

Anne Vanhala, Michael Ristaniemi (toim.)

Piia Kaave

Hyödynnä Lakimiesliiton  
jäsenalennus -25 % 

Tulossa

Rahoitusmuodot ja vakuudet
2., uudistettu painos

Lakimiesliiton jäsenetuhinta: 104 € (norm. 139 €)

Teos on kattava yleisesitys yrityksen käytössä olevista 

erilaisista rahoitusjärjestelyistä. Kirjassa käydään 

läpi yritysten rahoitus sekä erilaisia käytössä olevia 

rahoitus- ja vakuusjärjestelyjä.

Jarno Tepora

Tulossa

Tulossa

Nämä ja kattava valikoima juridiikan  
teoksia myös sähköisenä kokoelmana 

Kysy lisää: myynti@helsinki.chamber.fi

alk. 49 € / kk  
Ammattikirjasto.fi

TILAA KEVÄÄN 2022 
JURIDIIKAN UUTUUSKIRJAT



 LAKIMIESUUTISET  1/2022  9

akimiesliiton jäseninä rakennamme maailman toi
mivinta oikeusvaltiota, jossa oikeus kuuluu kaikille. 
Teemme vaikuttamistyötä sujuvien prosessien, hyvän 

hallinnon ja riittävien resurssien puolesta.  
Terveydenhuollossa puhutaan hoitotakuusta. Sen lisäksi 

yhteiskunnan on kyettävä tarjoamaan jäsenilleen oikeus
turvatakuu. Vakuus siitä, etteivät oikeudenhoidonkaan hoito
jonot ole liian pitkät. 

Tällä hetkellä luottamus oikeuksien toteu
tumiseen ja oikeusjärjestelmään ovat koetuk
sella. Perusrahoitus on auttamattoman riit
tämätön. 

Hallitus päätti viime syksynä käynnistää 
oikeudenhoidon selonteon valmistelun, johon 
oikeusministeri Anna-Maja Henriksson viit
taa tämän lehden sivuilla (s. 34–38). Oikeusmi
nisteriön asettamien työryhmien tehtävänä 
on tuottaa päätöksentekijöille kokonaisval
tainen tieto oikeudenhoitomme tilasta ja tar
vittavista toimenpiteistä.  

Taasko siis yksi lisäselvitys entisten jat
keeksi? Itse haluan uskoa enempään. 

Poikkeuksellisen kokonaisvaltaisen selon
teon kohteena ovat tuomioistuinlaitos, Syyt
täjälaitos, Ulosottolaitos, Rikosseuraamuslai
tos ja Oikeusrekisterikeskus sekä oikeusapu 
ja edunvalvonta. Kunnianhimoisena tavoit
teena on turvata oikeudenhoidon riittävät resurssit ja lyhen
tää oikeudenkäyntien kokonaiskestoa. Olen mukana hank
keen koordinaatioryhmässä. Valmista pitäisi saada kuluvan 
vuoden lokakuun loppuun mennessä.  

Selonteolta on lupa odottaa rohkeita avauksia. Sen vai
kuttavuus riippuu lopulta siitä, tavoitetaanko konkreettisia 
ratkaisuja ja miten viesti välittyy päätöksentekijöille. Aut
taako selonteko aidosti petaamaan tietä lisärahoitukselle – 
ja oikeusturvatakuulle. 

Selonteko valmistuu sopivasti ennen eduskuntavaaleja 
2023. Tehtävänämme on kertoa päättäjille – vaikka rautalan
gasta vääntäen – että hyvää oikeudenhoitoa ei saa ilman riit
täviä euroja.

Hoitotakuun  
rinnalle tarvitaan 
oikeusturvatakuu 

L i som är medlemmar i Juristförbundet bidrar till att 
skapa världens bäst fungerande rättsstat, där rätt
visa tillhör alla. Vi arbetar för att främja smidiga 
processer, god förvaltning och tillräckliga resurser. 

Inom hälsovården talas det om vårdgaranti. Förutom den 
måste samhället kunna ge sina medlemmar en rättssäker
hetsgaranti. En garanti för att inte heller köerna till rätts
vården är för långa.

Just nu prövas förtroendet för rättskip
ningen och rättssystemet. Grundfinansie
ringen är hopplöst otillräcklig.

Regeringen beslöt i höstas påbörja bered
ningen av en redogörelse om rättsvården, 
som justitieminister Anna-Maja Henriks-
son hänvisar till i denna tidning (s. 34–38). 
Arbetsgrupperna som justitieministeriet till
satt har i uppgift att producera heltäckande 
information till beslutsfattarna om läget för 
vår rättsvård och åtgärder som behövs. 

Blir det återigen en i raden av många utred
ningar? Personligen vill jag tro att det blir 
något mer.

Den exceptionellt omfattande redogörel
sen gäller domstolsväsendet, Åklagarmyn
digheten, Utsökningsverket, Brottspåföljds
myndigheten och Rättsregistercentralen samt 
rättshjälpen och intressebevakningen. Det 

ambitiösa målet är att säkerställa tillräckliga resurser för 
rättsvården och att förkorta rättegångarnas totala längd. Jag 
sitter i projektets koordineringsgrupp. Redogörelsen ska vara 
klar i slutet av oktober i år. 

Vi kan förvänta oss djärva öppningar av redogörelsen.  
Vilket genomslag den får beror sedan på om konkreta lös
ningar uppnås och hur budskapet förmedlas till beslutsfat
tarna. Kommer redogörelsen verkligen att bidra till att bädda 
för ytterligare finansiering – och en rättssäkerhetsgaranti?

Redogörelsen blir klar lämpligt inför riksdagsvalet 2023. 
Det är vår uppgift att tala om för beslutsfattarna – så tydligt 
att de faktiskt förstår – att god rättsvård inte kan uppnås utan 
tillräckliga penningresurser.

Utöver vårdgarantin  
behövs en rätts
säkerhetsgaranti
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MARIKA VALJAKKA
hallituksen puheenjohtaja

styrelseordförande
marika.valjakka@oikeus.fi



10  LAKIMIESUUTISET  1/2022

PROSENTTIA
Vähimmäispalkan 

korotus edellisestä 
vuodesta

1,8
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L akimiesliiton hallituksen 
vuodelle 2022 vahvistama 
vastavalmistuneen oikeus
tieteen maisterin vähimmäis

palkkasuositus on 4 470 euroa kuu
kaudessa. Suositusta korotettiin noin 
1,8 prosentilla vuodesta 2021. Oikeus
tieteen opiskelijoiden osalta vähim
mäispalkkasuosituksia nostettiin 
samassa suhteessa.  

– Vähimmäispalkkasuositus  
perustuu vuosittain toteutettavaan 
palkka tutkimukseemme ja yleiseen 
työmarkkinatilanteeseen, perustelee 
Lakimiesliiton toiminnanjohtaja Jore 
Tilander. 

Lakimiesliiton vuosittain tekemän  
palkkatutkimuksen tulokset julkais
taan kokonaisuudessaan Lakimies
uutisten numeron 2/2022 liitteenä 
huhtikuussa ja liiton verkkosivuilla 
jäsenportaalissa. Palkkatutkimuksen 
tiedot perustuvat vastaajien antamiin 
tietoihin lokakuun 2021 ansioistaan.  

Palkkasuositusta antaessaan liiton 
hallituksella on ollut käytössään palk
katutkimuksen ennakkotiedot. Suosi

tus julkaistiin tammikuun lopussa. 
– Alkupalkkasuositus halutaan 

antaa heti alkuvuodesta. Näin suosi
tuksia voivat hyödyntää esimerkiksi 
kesätöitä hakevat opiskelijat. Palkka
tutkimustiedon ja työmarkkinatilan
teen lisäksi suositusta annettaessa 
huomioidaan myös yleinen palkkake
hitys sekä inflaatio, Tilander toteaa. 

Hän korostaa myös, että vähimmäis
palkkasuositusta annettaessa Laki
miesliitto haluaa toimia linjakkaasti.  

– Tämän ansiosta suositustamme 
myös arvostetaan työmarkkinoilla. 
Palkkatutkimuksen ennakkotiedot 
osoittavat, että esimerkiksi viimevuo
tista palkkasuositustamme on nouda
tettu hyvin. Näin tapahtuu erityisesti 
yksityisen sektorin keskisuurissa ja 
suurissa työpaikoissa. Puutteita suosi
tuksen noudattamisessa on erityisesti 
julkisella sektorilla ja yksityisen sekto
rin pienissä työpaikoissa.  

Liiton vuosittain toteuttama palk
katutkimus ja sen pohjalta annettava 
vähimmäispalkkasuositus toimivatkin 
aitoina palkkavetureina.  

– Suositus vetää tutkitusti ylemmäs 
myös kaikkein huonoimpia palkkoja, 
Tilander muistuttaa.  

Suosituksesta on muodostunut 
nuorten juristien kohdalla keskeinen 
palkkatasoa määrittävä normi erityi
sesti vastavalmistuneiden suurimmalla 
työllistäjällä eli asianajosektorilla.  

– On syytä muistaa, että palkka
suositukset eivät vaikuta vain vasta
valmistuneiden palkkoihin, vaan niillä  
on vaikutusta myös juristien myö
hempään ansiokehitykseen, Tilander 
huomauttaa. 

Vähimmäispalkkasuosituksen poh
jalta liitto antaa vuosittain suositukset 
myös opintojensa eri vaiheissa olevien 
oikeustieteen opiskelijoiden palkoiksi. 

Lue lisää: Lakimiesliitto.fi/ 
edunvalvonta/palkkasuositukset

Vastavalmistuneen juristin vähimmäis -
palkkasuositus on 4 470 euroa kuukaudessa 

Palkkasuosi
tustamme on
noudatettu hyvin.
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 Uusi työttömyyskassa aloitti toimintansa 1.1.2022, jol-
loin Lakimiesten työttömyyskassa sulautui Lääkärien 
työttömyyskassaan. Yhteinen kassa toimii nimellä Laki-
miesten ja Lääkärien työttömyyskassa (LL-kassa). 

Kassan jäseneksi pääsevät palkansaaja-asemassa 
työskentelevät oikeustieteellisen tutkinnon suorittaneet 
henkilöt, eläinlää kärit, hammaslääkärit, lääkärit ja näitä 
aloja opiskelevat. 

Työttömyyskassojen yhdistyminen ei vaadi kasso-
jen jäseniltä mitään toimia, vaan jäsenyydet jatkuvat 
uudessa kassassa automaattisesti. Kassan jäsenmaksun 
voi suorittaa Lakimiesliiton jäsenmaksun yhteydessä 
kuten ennenkin. 

Lääkärien työttömyyskassa on perustettu vuonna 
1979 ja Lakimiesten työttömyyskassa vuonna 
1980.  LL-kassan kassanjohtajana toimii Carola Ylenius. 

Lue lisää: ll-kassa.fi

Lakimiesten ja Lääkärien 
työttömyyskassa on  
aloittanut toimintansa 

Kysytään lapsilta ja nuorilta itseltään
 Kansallisen lapsistrategian 

pohjalta on valmisteltu 30  
yksittäistä toimen pidettä, joilla 
edistetään lapsen oikeuksien 
toteutumista Suomessa. Yhtenä 
toimen piteenä toteutetaan lapsi-
uhritutkimus.

Lapsiuhritutkimus on lapsille 
ja nuorille suunnattu kyselytutki-

mus, jossa selvitetään laajasti lasten 
ja nuorten uhrikokemuksia eri elä-
mänalueilla ja elin ympäristöissä.

Tutkimus tuottaa lapsiin koh-
distuvasta väkivallasta perustietoa, 
jota tarvitaan ilmiön vähentämi-
seksi ja siihen liittyvän viranomais-
toiminnan kehittämiseksi. Lapsi-
uhritutkimus tarjoaa tärkeää tietoa 

www.lakimiesli itto.fi

”Oikeusvaltiossa laki on sama kaikille ja mielivalta on kielletty. Lait syntyvät läpinäkyvässä, laillisessa prosessissa. 
Lakeja soveltavat riippumattomat tuomioistuimet. Ja niin lakeja kirjoitettaessa, päätettäessä kuin sovellettaessa 
kunnioitetaan ihmisoikeuksia.” 
Oikeusvaltiokeskuksen johtaja Tuija Braxin avaussanat 12.1.2022 Oikeusvaltiokeskuksen avausseminaarissa

S a n o t t u a

GDPR-SAKOT
Euroopan 

tietosuojaviran
omaisten antamien 

GDPRsakkojen 
summa kasvoi 

vuonna 2021 lähes 
seitsenkertaiseksi 
edelliseen vuoteen 

verrattuna.
GDPRrikkomuk
sista langetettiin 

2021 yhteensä 
lähes 1,1 miljardin 

euron edestä 
sakkoja. Suurim
mat yksittäiset 

GDPRsakot  
määrättiin Luxem
burgissa, Irlannissa 

ja Ranskassa.

7

paitsi tutkijoille myös lasten ja 
nuorten kanssa toimiville eri alojen 
ammattilaisille.

Lapsiuhrikysely kerätään kevään 
2022 aikana noin 600 koulussa, ja 
tutkimusraportti julkaistaan avoi-
messa verkossa kevään 2023 aikana. 
Tutkimushanke toteutetaan Tampe-
reen yliopistossa.   

 Oikeuskanslerina vuosina 2007–
2017 toiminut Jaakko Jonkka menehtyi 
sairauteen tammikuun alussa.

Lakimiesliitto huomioi Jonkan mer-
kittävän uran K. J. Ståhlberg -mitalilla 
viime lokakuussa. Tuolloin Jonkan sairaus 
oli jo pitkällä. 

– Palkinnon luovutustilaisuus oli  
meille muutamalle paikalle olleelle  
koskettava ja ikimuistoinen. Oli suuri ilo 
ja kunnia saada ojentaa K. J. Ståhlberg 
-mitali juuri hänelle, toteaa Lakimiesliiton 
puheenjohtaja Tuula Linna. 

Lakimiesliiton huomattavin tunnustus 
myönnetään henkilölle, jonka toiminnalla 
on ollut huomattava merkitys kansallisesti 
tai kansainvälisesti yhteiskunnalle, laki-
mieskunnalle, oikeuselämälle tai oikeus - 
tieteelle. Palkintoperusteissa Jonkan  
todettiin olleen Suomen merkittävimpiä 
oikeusvaltion rakentajia. Hänet tunnettiin  
myös rohkeista puheenvuoroistaan yhteis-
kunnallisiin epäkohtiin liittyen.   

JAAKKO JONKAN  
MUISTOKSI
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Åbo Akademille on myönnetty 
oikeus täysimittaiseen oikeus
tieteen koulutukseen kandidaa

tista tohtorin tasolle. Laajennettu kou
lutus alkaa vuonna 2023. Åbo Akademin 
oikeustieteen koulutusoikeuteen on 
tähän asti kuulunut vain notaarin tut
kinto kandidaattitasolla. 

Oikeustieteellisten tutkintojen koulu
tusoikeutta haki myös Vaasan yliopisto, 
mutta sille oikeutta ei myönnetty. 

Lakimiesliitto on kannanotoissaan 
vakiintuneesti tukenut ruotsinkielisen  
koulutuksen vahvistamista, mutta kan
tanut huolta resurssien hajauttamisesta 
nykyistä laajemmalle ja vastustanut 
kokonaan uusien koulutusyksiköiden 
perustamista. Liiton puheenjohtaja 
Tuula Linna avaa liiton kantoja vuoden 
alussa julkaistussa blogikirjoituksessa. 

Lue lisää: lakimiesliitto.fi/blogi

Åbo Akademille oikeus  
kouluttaa oikeustieteen maistereita

2022
KEVÄT

YTN ja JUKO käyvät työmarkkina
neuvotteluja myös Lakimiesliiton  

jäsenten osalta.

3 000
JÄSENTÄ

Yli 3 000 Lakimiesliiton jäsentä 
työskentelee yksityisen  

sektorin sopimusaloilla, ja  
neuvotteluista vastaa YTN.

4 500
JÄSENTÄ

Noin 4 500 Lakimiesliiton jäsentä 
työskentelee julkisen sektorin aloilla, ja 

neuvoitteluista vastaa JUKO.

Numerokulmalla
Faktaa numeroiksi tiivistettynä: työmarkkinaneuvottelut
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 Lakimiesliitto järjestää paljon 
erilaisia koulutuksia ja webinaareja. 
Koska tapahtumiin ei aina ehdi  
osallistua, tarjoamme useista  
koulutuksista tallenteet myös jälki
käteen.

Tallennetarjonta on laaja.  
Tallennetut koulutukset käsittelevät 
esimerkiksi asianajotoimiston perus
tamista, mainekriisejä juristin työssä, 
etätyötä, työssä jaksamista ja johta
mista.

Koulutukset ovat katsottavissa 
jäsenportaalissa Edut ja palvelut 
osiossa.

jasenportaali.lakimiesliitto.fi

Jäikö kiinnostava 
koulutus väliin?

L i i t t o  p a l v e l e e
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www.lakimiesli itto.fi

Mikä etu?
Lakimiesliiton kalenteri on maksuton, mutta erikseen  
tilattava jäsenetu kaikille jäsenmaksua maksaville jäse-
nille. Opiskelijoiden kalenteri on maksullinen. Lakimiesliitto 
ei lähetä jäsenilleen kalenteria ilman erillistä tilausta. 

Miten saan sen käyttööni? 
Lakimieskalenteri 2023 on tilattava jäsenetu.  
Jos tilasit kalenterin kuluvalle vuodelle, tilauksesi 
jatkuu automaattisesti, kunnes itse peruutat tai muutat 
kalenteri valintaasi. Tilausta ei siis tarvitse uusia! 

Uudet kalenteritilaukset tulee tehdä viimeistään 
29.4.2022 mennessä. Kalenterit postitetaan tilaajille 
loka-marraskuussa 2022. 

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 tarvit-
taessa myös jäsentietosi ajan tasalle. 

Mikäli jäsentunnukset ovat kadoksissa, ota yhteyttä: 
info@lakimiesliitto.fi. 

Tutustu Lakimiesliiton kaikkiin jäsenetuihin 
osoitteessa lakimiesliitto.fi/jasenedut

Jäsen
etu

Esittelemme  
Lakimiesliiton jäsenetuja 
etu kerrallaan.

Lakimieskalenteri

Työskenteletkö asianajoalalla, valtiosektorilla tai kenties 
yliopistolla? Päivitä työpaikkatietosi jäsenrekisteriimme. 
Näin voimme kohdentaa jäsenviestintämme sinulle nykyis-
täkin paremmin! 

Päivitys onnistuu kätevästi 
jäsenportaalissamme: 
jasenportaali.lakimiesliitto.fi

Pidäthän jäsentietosi 
ajan tasalla!

jasenportaali.lakimiesliitto.fi
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Helsingin yliopiston Viikin 
normaalikoulun lukiota kol
matta vuotta käyvä Jessica 
Laamanen voitti Lakimies

liiton ja Historian ja yhteiskuntaopin 
opettajien liiton HYOL:n järjestämän 
Oikeusguru 2021 kilpailun joulukuussa. 

Sekä Laamanen että toiseksi tullut 
Jutta Jokisilta palkittiin oikeustieteen 
opiskelupaikoilla. Toinen paikoista on 
Lapin yliopistossa ja toinen ItäSuomen 
yliopistossa. 

– Olen miettinyt vakavasti oikista jo 
pari vuotta opiskeluvaihtoehtona. Joitakin 
tuttuja opiskelee oikeustiedettä, ja he ovat 
kertoneet sen olevan kivaa. Tiedän, että 
uravaihtoehtoja on paljon, mutta olen itse 
miettinyt juristipolkua, Laamanen kertoo. 

Vaikka oikeustiede olikin jo haaveissa, 
Laamanen lähti kilpailuun enemmän 
hetken mielijohteesta kuin hakemaan 
opiskelupaikkaa. Sytyke aiheeseen syntyi 
yhteiskuntaopin kurssilla. 

– Kävin viime keväänä yhteiskunta
opin neljännen kurssin, jossa käsitellään 

myös oikeustiedettä. Se kuulosti kiinnos
tavalta, Laamanen kertoo. 

Kilpailu opetti opiskelijalle myös 
uusia puolia. 

– Olin aika heikosti valmistautunut 
alkukarsintaan. Mutta karsinnoissa taju
sin, että tykkään kirjoittaa esseitä. Se oli 
kivaa, Laamanen kertoo. 

Finaali käytiin etäyhteyksin 13.12. 
Finalisteja koeteltiin jälleen essee
kokeella sekä suullisella osuudella. 

Kolmatta kertaa järjestetty Oikeus
guru kannustaa kaikkia nuoria oikeus
tieteen pariin ja kertoo, millaista oikeus
tieteen opiskelu on.

Oikeustiedehaaveet todeksi

Karsinnoissa
tajusin, että tykkään
kirjoittaa esseitä.
Se oli kivaa.
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 Kansainvälisen välimiesmenet
telyn suomalainen edelläkävijä Carita 
Wallgren-Lindholm palkittiin tam
mikuussa Matti Ylöstalo palkinnolla. 
Nyt seitsemättä kertaa jaetun palkin
non myönsi Suomen Asianajajaliiton 
Säätiö.

WallgrenLindholm on yksi suoma
laisen välimiesmenettelyn uranuur
tajista. Pitkän asianajouransa aikana 
hän on erikoistunut kansainvälisen 
välimiesmenettelyn lisäksi muun 
muassa konfliktien hallintaan, yritys
järjestelyihin, yritysten hyvään hal
lintoon sekä oikeudelliseen etiikkaan. 
Hän on toimin nallaan edistänyt suo
malaisen asianajajakunnan kansain
välistymistä, kehittänyt välimiesme
nettelyä sekä lisännyt suomalaisten 
asianajajien kansainvälistä arvos
tusta. 

Kansainvälinen kauppakamari  
ICC nimitti WallgrenLindholmin 
maailman johtavan kansainvälistä 
välimiesmenettelyä kehittävän valio
kunnan, ICC Commission on Arbit
ration and ADR, puheenjohtajaksi 
ensimmäisenä naisena ja pohjois
maalaisena vuonna 2018.

Matti Ylöstalo  
-palkinto Carita  
Wallgren-
Lindholmille

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

KUUKAUTTA
Valitusaika Euroopan ihmisoikeustuo-
mioistuimeen (EIT) lyhentyi 1.2. alkaen 

kuudesta kuukaudesta neljään kuu-
kauteen lopullisen kansallisen tuomion 
antamisesta lukien. Toisen muutoksen 

myötä EIT ei ota enää tutkittavaksi 
asioita, joissa valittaja ei ole kärsinyt 

merkittävää haittaa, vaikka ihmisoikeus-
loukkausta ei olisikaan asianmukaisesti 
tutkittu kansallisessa tuomioistuimessa. 

4
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Lakimiesliitto vuokraa loma-asuntoja Leviltä, 
Rukalta ja Vierumäeltä edulliseen jäsenhintaan. 

Lomamökit ovat haettavissa ajalle heinäkuu–joulukuu 
2022. Lisätietoja mökeistä ja hakuohjeet syksyn 2022 
mökkiarvontaan löytyvät nettisivulta osoitteesta  
www.lakimiesliitto.fi > Palvelut ja edut > Lomamökit.

Rentoudu Lakimiesliiton 
loma-asunnoissa!

Sovelluksesta löydät jäsenkorttisi lisäksi kätevästi 
Lakimiesliiton etu- ja palvelutarjonnan, tulevat kou-
lutukset ja liiton ajankohtaiset uutiset. Lisäksi pää-
set katsomaan ja muokkaamaan omia tietojasi. Löy-
dät sovelluksesta myös lukuisat yhteisakavalaisessa 
Member+ -jäsenetupalvelussa tarjolla olevat jäsen-
edut ja lomahuoneistot. 

Lue lisää ja katso latausohjeet: 
https://www.lakimiesliitto.fi/mobiilijasenkortti/

Lakimiesliiton mobiili- 
jäsenkortti – lataa puhelimeesi 
Member+-sovellus

”Osaaminen ja sen hyödyllisyys muuttuvat 
ajassa. Emme ehkä tule ajatelleeksi, että 
vain osa osaamisestamme on aktiivisessa 
käytössä. Meillä on myös reserviosaamista, 
jota emme tällä hetkellä käytä. (––)  Yhtä  
lailla työelämässä tarvittava osaaminen 
muuttuu ajan myötä ja joskus tarvitaan 
kokonaan uutta osaamista. Voisiko kuiten
kin olla myös niin, että tässä hetkessä 
hyödyntämätön osaaminen voi toisessa ajan 
hetkessä olla arvokasta? Näin aja teltuna 
yhteiskunnassa saattaa jopa lymyillä  
osaamisvaranto ja potentiaali, jonka 
olemassaoloa ja arvoa emme tällä hetkellä 
tunnista.” 
Johtava asiantuntija Milma Arola, Sitran Osaamisen aika 
-projekti, 1.2.2022 blogikirjoituksessaan sitra.fissä

S a n o t t u a

www.lakimiesli itto.fi



V
altuuskunta on Lakimiesliiton ylintä 
valtaa käyttävä elin, joka päättää suu
ret linjat ja sääntömuutokset. Val
tuuskunnassa on 44 jäsentä, ja se 

valitaan vaaleilla kolmen vuoden välein. 
–  Valtuuskunta toimii myös siltana kentän ja 

operatiivisen toiminnan välissä. Niin, että liitto 
ei lähde toimimaan oman agendan mukaan 
ilman, että kuullaan jäsenistöä tai edes tiede
tään, mitä kentällä ajatellaan, sanoo valtuus
kunnan ja samalla Lakimiesliiton puheenjoh
taja Tuula Linna. 

Linna on prosessioikeuden professori Hel
singin yliopistossa. Hän johti valtuuskuntaa jo 
viime kaudella oltuaan sitä ennen varapuheen
johtaja ja pitkään valtuuskunnan jäsen. 

– Viime vuosina valtuuskunta on siirtynyt 
keskustelevampaan suuntaan, ja myös uusi val
tuuskunta ottaa aktiivisesti kantaa. Puheenjoh
tajana yritän varjella avointa keskustelukulttuu
ria, jotta valtuuskunnan ja samalla jäsenistön 
moniäänisyys pääsisi esille. 

Myös Lakimiesliiton hiljattain toteutetussa 
strategiaprosessissa ääniä kuultiin ruohonjuuri
tasoa myöten: jäsenkyselyn lisäksi useissa kuule
misissa selvitettiin rivijäsenten odotuksia liitolle. 

– Valtuuskunnan vaalien yhteydessä toteu
tettu vaalikone oli mielestäni hyvä testi siitä, 
vastaako strategia jäsenistön ajatuksia – ja siltä 
näyttäisi, sanoo valtuuskunnan varapuheenjoh
tajana aloittanut Ira Hietanen-Tanskanen, joka 
työskentelee lakimiehenä Helsingin seurakun
tayhtymässä.

Linnasta valtuuskunta on äänestäjien näköi
nen: valtuutettujen ja jäsenistön vaalikonevas
tauksissa ei tullut esille suuria eroja, joiden 
perusteella valtuuskunta näyttäisi elävän 
omassa kuplassaan.

Oikeusvaltion vaaliminen  
on työn ytimessä
Vaalikonevastausten perusteella sekä valtuu
tetuille että jäsenistölle liiton tärkeimmät teh
tävät ovat selkeät: sen pitää olla lakimiesten 

Kolmivuotiskaudelle 2021–2024 lokakuussa valittu 
valtuuskunta vie Lakimiesliiton uutta strategiaa 
käytäntöön. Vaalikonevastauksissa nousivat esiin erityisesti 
oikeusvaltiokehitys ja työhyvinvoinnin edistäminen. 

Uusi valtuuskunta: 

Nuorten juristien
ääni vahvistui 

Teksti SANNA JÄPPINEN | Kuvitus ANNA-KAISA JORMANAINEN

16  LAKIMIESUUTISET  1/2022

PINNALL A



 LAKIMIESUUTISET  1/2022  17



aseman turvaaja työelämän eri tilanteissa, työhyvin-
voinnin edistäjä sekä aktiivinen toimija oikeuspolitii-
kassa, koulutuspolitiikassa ja yhteiskunnallisessa vai-
kuttamisessa. Nämä ovat myös Lakimiesliiton uuden 
strategian kulmakivet. 

– Kun ajattelee esimerkiksi Unkaria ja Puolaa, niin 
kyllä Lakimiesliiton täytyy kantaa huolta myös Suomen 
oikeusvaltiokehityksestä, Linna toteaa. 

Strategian jalkauttamista ja konkreettista vaikut-
tamistyötä oikeusvaltion varmistamiseksi on luvassa 
erityisesti vuoden 2023 eduskuntavaaleihin valmistau-
duttaessa. 

–  Asiaa on pidettävä esillä eduskuntavaalikeskus-
teluissa ja huolehdittava, että liiton tavoitteet saadaan 
hallitusohjelmaan. Ja näitä tavoitteita liitossa valmis-
tellaan laajalla rintamalla, Hietanen-Tanskanen sanoo. 

Työn ja vapaa-ajan tasapaino on tärkeä
Jäsenistön ja valtuutettujen vastauksissa oli yhtäläi-
nen linja myös siinä, että työelämän kehittäjänä liiton 
keskeisin tehtävä on vaikuttaa työaikakysymyksiin ja 
edistää työssä jaksamista. 

–  Jo pari vuotta sitten jäsenkyselyssä työaika ja 
työssä jaksaminen nousivat suurimmaksi kysymyk-
seksi. Ongelma näyttää olevan yhteinen kaikissa laki-
miesammateissa, Linna sanoo.

Tavoite työ- ja perhe-elämän tasapainosta nousi 
esiin vahvasti varsinkin Nuoret Juristit ry:n eli NuJun 
vaaliteemana. Aihe löysi kaikupintaa äänestäjissä, ja 
NuJu tuplasi edustajansa neljästä kahdeksaan – ja on 
nyt suurin valtuuskunnan ryhmistä. 

Hietanen-Tanskanen oli yksi NuJun listalta vali-
tuista.

PINNALLA  // L a k i m i e s l i i t o n  u u s i  v a l t u u s k u n t a

18  LAKIMIESUUTISET  1/2022



– Jokaisella juristilla pitäisi olla mahdollisuus tasa-
painoiseen työelämään, jossa työn, perheen ja vapaa-
ajan voi sovittaa yhteen. Edelleen on työnantajia, jotka 
eivät ymmärrä, mikä merkitys perhemyönteisellä suh-
tautumisella on, hän sanoo.  

Puheenjohtajien mielestä liiton täytyy aktiivisesti 
nostaa epäkohtia esille. 

– Uskon, että Lakimiesliitto pystyy oikeasti vaikut-
tamaan työkulttuuriin ja siihen, millaisia asenteita ja 
ajattelumalleja työnantajilla on. Sekä luomaan kestä-
viä toimintatapoja, jotta juristit jaksavat työelämässä 
eläkeikään, Hietanen-Tanskanen toteaa. 

Tavoitteena vastuullisen työnantajan koodisto
Linna muistuttaa, että uupumisen kierre alkaa yhä nuo-
rempana: lukiolaiset kamppailevat arvosanojen kanssa, 
jotta todistusvalinta ei mene ohi, opiskelijat korotta-
vat arvosanojaan, jotta saisivat auskultointipaikan ja 
hyvän työpaikan – ja rankkaan työelämään astutaan 
valmiiksi väsyneenä. 

– Yksi liiton kärkihankkeista keskittyy nyt erityi-
sesti 0–5 vuotta alalla olleiden juristien jaksamiseen, 
hän kertoo. 

Liitossa on myös kehitteillä työkalu työelämän kult-
tuurisen muutoksen tueksi: vastuullisen työnantajan 
koodisto. 

– Eli kun asiakas antaa toimeksiannon esimerkiksi 
asianajotoimistolle, toimeksiannossa voi edellyttää, että 
työnantaja toimii suhteessa työntekijöihin eettisesti 
kestävällä tavalla, Linna sanoo.  

Aina jaksaminen ei toki ole kiinni asenteista, vaan 
heikoista resursseista. 

– Esimerkiksi tuomari- ja syyttäjäresursseista sekä 
yliopistoista nakerretaan vuosi vuodelta paloja pois. 

Työelämän kehittäjänä liiton
keskeisin tehtävä on vaikuttaa
työaika kysymyksiin ja edistää
työssä jaksamista.

VAALIKONEKÄYNTIÄ

Vaalikone oli auki  
valtuuskunnan vaalien 
ajan. Siinä kävi vastaa-
massa ja tutustumassa 
ehdokkaisiin noin 2 300 
ihmistä. Ääniä annettiin 
2 804.

2 300
Äänestysaktiivisuus  
kasvoi edellisvaaleista
LAKIMIESLIITON valtuuskunnan vaalit  
järjestettiin sähköisesti syys-lokakuussa 
2021. Valtuuskunta valittiin vuosille 2021–
2024. Ensimmäinen kokous oli marras-
kuussa. Ääniä annettiin 2 804, ja äänestys-
prosentti oli 23,7. Vuoden 2018 vaaleissa 
äänestysprosentti oli 19,1. 

Valtuuskuntaan valitaan 40 valtuutettua, 
ja lisäksi on neljä edustajaa opiskelijajär-
jestöistä. Paikkajako on seuraava (suluissa 
edelliskauden paikat): Hallinnon puolesta  
4 (5), Juridiska Föreningen i Finland 1 (1), 
Naisjuristit 1 (1), Nuoret Juristit 8 (4), PUSH 
5 (5), Suomalainen Lakimiesyhdistys 7 (7), 
Suomen Asianajajaliitto 2 (3), Tuomarit/esit-
telijät 7 (9) ja Yksityisalojen lakimiehet 5 (5). 

Vaalikone oli auki vaalien ajan. Siinä kävi 
vastaamassa ja tutustumassa ehdokkaisiin 
noin 2 300 ihmistä.
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PINNALLA  // L a k i m i e s l i i t o n  u u s i  v a l t u u s k u n t a

– Pääsykoe on reilumpi kotitaustasta riippumatto-
mana – tai jos hakija on myöhäisherännäinen, joka on 
lukiossa harrastanut enemmän nuoruutta kuin pänt-
täämistä. Lisäksi pääsykoe mittaa soveltuvuutta alalle.

Hietanen-Tanskanen muistuttaa, että aloituspaik-
kojen määrä on pidettävä maltillisena: työttömiä juris-
teja on jo noin 500. 

– On yleinen paine saada lisää korkeakoulupaikkoja. 
Ja helppo sanoa, että lisätään paikkoja oikeustieteelli-
seen, sillä juristeja on moneen muuhun alaan verrat-
tuna edullista kouluttaa. Tässä asiassa meidän pitää 
olla hereillä. 

Liiton nimi herättää keskustelua
Selkeintä hajontaa vaalikonevastauksissa sekä valtuu-
tettujen kesken että suhteessa jäsenistöön oli näkemyk-
sissä Lakimiesliiton nimestä. 

Yhtäältä jäsenistössä kannatusta sai se, että nimi 
tulisi muuttaa, koska nykyinen nimi voidaan kokea 
sukupuolittuneeksi mies-päätteen vuoksi. Toisaalta 
moni oli sitä mieltä, että nimi tulisi säilyttää nykyisel-

Tähän on pyrittävä vaikuttamaan – ja kyllä me aiheesta 
olemme mekkalaa pitäneetkin, Linna toteaa. 

Juristikunnassa kaivataan moninaisuutta
Työelämän kehittämisessä toiseksi tärkeimmäksi koh-
daksi sekä jäsenistön että valtuutettujen vastauksissa 
nousi yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistäminen. 
Parannusta on tapahtunut esimerkiksi perhevapaissa, 
mutta alalla on edelleen selittämätöntä palkkaeroa 
naisten epäeduksi, Linna toteaa. 

Tärkeäksi kysymyksesi on noussut myös juristikun-
nan moninaisuus. 

– Mitä monikulttuurisempia ja eri taustoista tulevia 
lakimiehiä on, sitä parempi. Lakimiehet hoitavat taval-
listen ihmisten tavallisia asioita, ja heillä täytyy olla 
ymmärrystä yhteiskunnan moninaisuudesta, Linna 
sanoo.  

Jotta OTM-koulutus olisi jatkossakin eritaustaisten 
ihmisten saavutettavissa, Linna näkee pääsykokeella 
tärkeän roolin. Pääsykokeen puolesta liputtivat vaali-
koneessa vahvasti sekä jäsenistö että valtuutetut.
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lään. Valtaosasta valtuutetuista kysymys ei sen sijaan 
ole yksinkertainen, ja heistä keskustelua pitää jatkaa. 

–  Valtuutetut olivat myös jäsenistöä valmiimpia  
hyväksymään sukupuolineutraalin brändinimen viralli-
sen nimen rinnalle. Edellisessä valtuuskunnassa aihetta 
on jo sivuttu, mutta jäsenistölle tällainen ehdotus niin 
sanotusta brändinimestä tuli ehkä vähän puskista, 
Linna toteaa. 

Tanskanen-Hietanen pitää vaalikoneen vastausvaih-
toehtoja nimikysymyksessä hieman vaikeasti tulkitta-
vina, mutta näkee merkkejä positiivisesta suhtautumi-
sesta niin nimen vaihtoon kuin brändinimeenkin – tai 
vähintään valmiutta keskusteluun. 

– Tulos kertoo selvästi ainakin siitä, että tämän val-
tuuskunnan aikana nimiasia pitää rohkeasti ratkaista. 
Sekä miettiä, miten päätös tehdään, jotta se on hyväk-
syttävissä myös jäsenistössä. •

Tarve sekä palveluille  
että edunvalvonnalle
AIKANA, jolloin ammattiliiton anti mietityttää monia,  
Lakimiesliitto voi olla tyytyväinen siihen, että sen jäsen
määrä on jatkuvasti hieman kasvussa. Entä mitä juristit 
odottavat liitoltaan? 

– Vaalikonekyselyn perusteella jäsenistön mielestä sekä 
henkilökohtaisten etujen ja palvelujen että kollektiivisen 
edunvalvonnan ja sopimistoiminnan merkitys kasvavat  
järjestötoiminnassa tulevaisuudessa. Yksilölliset kohtaa
miset ja ammattiyhdistystoiminta eivät siis sulje toisiaan 
pois, valtuuskunnan puheenjohtaja Tuula Linna toteaa. 

Vaalikoneessa kysyttiin myös mielipidettä liiton jäsen
maksusta. Lähes kaikki vastaajat olivat joko sitä mieltä,  
että jäsenmaksua ei tule nostaa vaan palveluita tarvittaessa 
vähentää tai että jäsenmaksu on kohtuullinen ja sitä voi
daan nostaa palkkakehityksen mukana. 

– Mielestäni tätä voi tulkita niin, että jäsenmaksun suu
ruus ei ole ratkaiseva kynnys kuulua tai olla kuulumatta 
liittoon, mutta on tärkeää pitää huolta siitä, että jäsenistö 
kokee jäsenmaksun kohtuulliseksi jatkossakin. Jäsenmaksu 
on pysynyt jo useita vuosia samana, ja on pyritty siihen, 
ettei palveluja huononneta vaan toimintaa virtaviivais
tetaan, Linna sanoo. 

Linnan mukaan jäsenistö pitää tärkeänä varsinkin jäsen
maksuun kuuluvaa oikeusturvavakuutusta, ja myös muille 
palveluille on kysyntää: erityisesti ura ja työsuhdeneuvon
nalla on jatkuvasti korkea käyttöaste.

–  Toimiston puolella satsataan kohtaamisiin, ja nykyään 
niitä on myös webinaareissa, joiden avulla osallistuja
määrät ovat moninkertaistuneet. Webinaarien kehittämistä 
voikin sanoa hopeareunukseksi synkässä koronataulussa.

Lakimiehillä täytyy 
olla ymmärrystä 
yhteiskunnan
moninaisuudesta.
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V
irka- ja työehtosopimuksista neuvotellaan jäl-
leen sekä julkisella että yksityisellä sektorilla. 
Lakimiesliitto pyrkii vaikuttamaan työehtoi-
hin käynnissä olevien neuvotteluiden kautta. 

Yksityisen sektorin sopimusaloilla työskentelee reilut  
3 000 Lakimiesliiton jäsentä ja julkisen sektorin aloilla noin 
4 500. Lisäksi neuvottelutulokset heijastuvat laajasti sopi-
musalojen ulkopuolelle.  

Kuluvalla kierroksella neuvotellaan erityisesti työajoista 
ja etätyön säännöistä. Pelisäännöille on tarvetta, sillä koro-
napandemian takia lisääntynyt etätyön tekeminen on mul-
listanut työnteon monella alalla. Neuvottelukierroksella 
Lakimiesliitto tavoittelee muun muassa sitä, että työaika 

lasketaan normaalisti tehdyn työn mukaan – riippumatta 
siitä, missä työtä fyysisesti tehdään.  

Sopimuskierroksella liitto tavoittelee myös aiempaa 
tasaisemmin jakautuvia palkallisia perhevapaita kum-
mallekin vanhemmalle. Elokuussa 2022 voimaan tuleva 
perhevapaauudistus mullistaa perhevapaiden jakamisen. 
Tulevalla neuvottelukierroksella perhevapaauudistuksen 
muutokset tulee saada neuvoteltua virka- ja työehtosopi-
muksiin, sillä uudistuksella on vaikutuksia muun muassa 
perhevapaiden palkallisuuteen. 

Tekstiin on haastateltu Lakimiesliiton työelämäasioiden  
johtaja Jaana Mekliniä ja neuvottelupäällikkö Petteri Kivelää.

Teksti PI MÄKILÄ

SELKEYTTÄ HAETAAN  
TYÖAIKOIHIN JA ETÄTÖIHIN

Lakimiesliitossa on tunnistettu tavoitteet, joita 
seuraavissa työmarkkinaneuvotteluissa pyritään 

edistämään. Tällä hetkellä liiton jäsenet kaipaavat 
etenkin selkeyttä työaikoihin ja etätyökäytäntöihin. 
Etätyöaikana työaikojen seuranta ja työajan joustot 

eivät ole kaikilla työpaikoilla olleet kunnossa, 
eikä etätyökäytännöistä ole muutoinkaan 
selkeästi sovittu. Myös elokuussa voimaan 

astuva perhevapaauudistus vaikuttaa 
työehtoihin. Tavoitteet on vahvistettu 

Lakimiesliiton toimielimissä.

Ruutu 1

Lähtö

Kerromme Lakimiesliiton edunvalvontatyöstä, 
joka helposti jää näkymättömiin.

Lakimiesliitto pyrkii vaikuttamaan nyt käynnissä olevalla 
neuvottelukierroksella etenkin työaikoja, etätyön pelisääntöjä ja 
perhevapaauudistusta koskeviin kirjauksiin. Tavoitteet syntyvät 

pitkäjänteisen työn tuloksena yhteistyössä muiden liittojen kanssa.

Työajat kuntoon myös 
työehtosopimuksiin 

TAVOITTEENA PAREMMAT TYÖEHDOT
Työmarkkinaneuvotteluissa neuvotellaan  

säännöllisin väliajoin virka- ja työehto-
sopimuksista. Lakimiesliitto pyrkii vaikuttamaan 

työehtoihin, jotta ne palvelevat jatkossakin  
parhaalla mahdollisella tavalla liiton jäseniä.
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AIKA TARKISTAA TULOKSET 
Kun neuvottelukierros on ohi, 
Lakimiesliitossa tarkastellaan, 
missä määrin liiton asettamat 
tavoitteet ovat konkretisoi-

tuneet virka- ja työehto-
sopimuksiin saakka. 

Liitto tuo omat
tavoitteensa tiedoksi
neuvottelujärjestöille.

YHDESSÄ MUIDEN  
AKAVALAISTEN LIITTOJEN KANSSA

Lakimiesliiton jäsenten työmarkkina-
neuvotteluista vastaavat julkisella  

puolella Julkisalan koulutettujen neuvot-
telujärjestö JUKO ry ja yksityisellä  

sektorilla Ylemmät Toimihenkilöt YTN. 
Lakimiesliitto on edustettuna kumman-
kin järjestön hallituksessa ja muissa toi-
mielimissä. Liitto tuo omat tavoitteensa 

tiedoksi neuvottelujärjestöille. Lakimies-
liitto pyrkii varmistamaan, että liiton 
omat tavoitteet aiempaa paremmista 

virka- ja työehdoista otetaan huomioon 
JUKOn ja YTN:n neuvottelutavoitteissa. 

Ruutu 2

NEUVOTTELUPÖYTÄÄN SOPIMUKSISTA
Kun varsinaiset sopimusneuvottelut alkavat, neuvottelujärjestöjen 

vahvistamat neuvottelutavoitteet ovat neuvottelupöydissä vahvasti 
esillä. Tällä kerralla etenkin yksityisellä sektorilla neuvottelutilanne  

on uudenlainen, sillä teknologiateollisuuden sopimuksia neuvottelee 
uusi Teknologiateollisuuden työnantajat ry aiemmin neuvotelleen  

Teknologiateollisuus ry:n sijasta. Työnantajapuolen neuvottelu-
toiminnan uudistaminen on saanut aikaan keskustelua työehto-

sopimusten jälkivaikutuksesta. Myös metsäteollisuuden alalla on  
uusi tilanne, sillä Metsäteollisuus ry ei enää neuvottele valtakunnallisia 

työehtosopimuksia. 

Ruutu 3

Ruutu 4

KOHTI SEURAAVIA NEUVOTTELUJA
Neuvottelukierroksella on tärkeää  

selkeyttää työajan enimmäismäärän  
laskemista: siinä on otettava huomioon 

kaikki työ, huolimatta siitä, missä ja  
milloin se on tehty. Asiaa ei voi kiertää 

niin sanotuilla saldoleikkureilla. 
Työnantajalla pitäisi myös olla velvol-

lisuus huolehtia etätyön vakuutus - 
turva samalle tasolle kuin työpaikalla.  
Samoin ergonomiasta ja työvälineistä  

on huolehdittava etätyössäkin,  
erityisesti tilanteessa, jossa etätyötä  

tehdään työnantajasta johtuvasta  
syystä. Perhevapaauudistuksen  

vaatimat muutokset tulee  
myös kirjata sopimuksiin. 

Pian katse kääntyy jo seuraavaan  
neuvottelukierrokseen. 

Maali
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K
omea on työmiljöö! 1990-luvulla enti-
söity suurlähetystö tarjoaa Tallinnan 
Toompealla tilat Suomen edustustolle, 
nykyisin jo toista kierrosta. Ensimmäi-
nen oli ennen sotia. 

Edustuston nykyinen päällikkö, suurlähettiläs Timo 
Kantola osaa arvostaa työpaikkansa historiaa ja kau-
niita puitteita. Työ on silti työtä miljööstä riippumatta.

– Kyllähän jokin frakkijuhla ja arvomerkit voivat 
minustakin tuntua epätavallisen juhlavilta. Mutta juh-
lalta tilaisuuksien on tunnuttava erityisesti vieraista. 
Toteutuksen miettiminen on arkea ja valmistelutyötä. 
Kuten kuka istuu missäkin – ihmiset voi laittaa niin-
kin, että ilta menee aivan pipariksi, Kantola sanoo hie-
man hymyillen. Tosin pandemian aikana illallisia ei 
juuri ole järjestetty.

Suhteiden hoidon ja asioiden edistämisen kannalta 
yksityiskohdilla on suuri merkitys. Tämän Kantola  

on kokenut urallaan, jonka mittaan hän on päässyt 
hiomaan lukuisia yksityiskohtia ja näkökulmia tur-
vallisuuspolitiikan ja rauhan rakentamisen taustalla. 

Yllätyskäännös diplomaattiuralle
Oliko tähtäimessä vakaa urapolku ulkoministeriössä, 
kun Kantola jo lukiossa päätti opiskella yhteiskuntaa 
ensin yhteiskuntatieteellisessä ja sitten toisella kulmalla 
oikeustieteellisessä tiedekunnassa? Ei, hän kiistää. 

Kantola on kotoisin Viitasaarelta, pohjoisesta Keski- 
Suomesta, ja mielessä oli työ lähinnä kunta- tai kau-
punkihallinnossa. Kantola nimeää kaksi käännekoh-
taa, jotka ohjasivat hänet tulevalle uralle.

Ensimmäinen osui Mikonkadun ja Hallituskadun 
risteykseen Helsingin keskustassa.

– Tulin illalla Porthaniasta ja törmäsin vanhaan 
tuttuuni Kari Kahiluotoon. Hän kertoi lähteneensä 
ulkoministeriön hommiin ja olevansa parhaillaan 

Kaksi sattumaa ohjasi Timo Kantolan uralle, joka on vienyt 
muun muassa ETYJ-kuvioihin, neuvottelemaan IRA:n kanssa 
sekä valmistelemaan kansainvälistä apua koskevaa lakia. 
Ja Viron pääministerin nuhdeltavaksi.

TIMO KANTOLA: 
Turvallisuus
politiikan  
kulisseista  
suurlähettilääksi 

Teksti DIANA TÖRNROOS | Kuvat SVEN TUPITS

 LAKIMIESUUTISET 1/2022  25

HENKILÖ



tehtävissä Pekingissä – oli kuulemma nastaa. Siitä  
tuli ymmärrys, että ulkoministeriö on olemassa ja  
sinne voi pyrkiä. Ikinä aiemmin ei ollut pälkähtänyt 
päähänkään. 

– Puolivahingossa hoksasin niin sanotun Kavaku- 
ilmoituksen, tiedon kansainvälisten asioiden valmen-
nuskurssista. Ulkoministeriöön tulin keväällä 1988, ja 
ainakin silloin oli tapana aloittaa tilapäisenä avusta-
jana. Tällainen järkyttävän tuntuinen nimike.

Kantolan kahdesta puolen vuoden harjoittelujak-
sosta jälkimmäinen osui turvallisuuspoliittiseen yksik-
köön. Oli jo päätetty, että seuraavaksi hän lähtee edus-
tustoharjoitteluun Itä-Berliiniin, kun eteen osui se 
toinen käännekohta. Yksikköön aukesi yllättäen niin 
sanottu deskivirkamiehen paikka. 

– Yksikön päällikkö, suurlähettiläs René Nyberg 
keksi, että tilapäinen avustaja Kantola voi paikata des-
kiä. Siihen liittyen minut lähetettiin edustustoharjoit-
teluun Wieniin, Suomen ETYK-edustustoon. 

Tästä sukeutui urapolku, joka on kulkenut voitto-
puolisesti turvallisuuspolitiikan merkeissä. 

Sivuhyppynä asekysymys
Monenlaisia työtehtäviä on tullut eteen.  Kantola oli esi-
merkiksi neljä vuotta Genevessä Suomen edustajana 
tekemässä ydinkoekieltosopimusta.

– Laaja sopimus, taisi olla liitteineen yli sata sivua. 
Olin mukana myös, kun sopimus vietiin Suomessa rati-
fioitavaksi.

Sotilas- ja siviilikriisinhallintaa koskevia tehtäviä 
Kantolalla on ollut useita, muun muassa Afganistaniin 
liittyviä. Hän on ollut muokkaamassa prosesseja, joi-
den mukaan eduskuntaa informoidaan tai kuullaan ja 
annetaan selonteko tai selvitys ulkoasiain valiokunnalle.  

Kantolan jälki näkyy myös lakikirjassa. Vuonna 2017 
säädöskokoelmaan vietyä kansainvälisen avun anta-
mista ja vastaanottamista koskevaa lainsäädäntöä Kan-
tola valmisteli kollegan, nykyisen Haagin-suurlähet-
tilään Päivi Kaukorannan, kanssa liki kolme vuotta. 

– Vaikka laki on lyhyt, asia on iso.
Lain ympärillä käyty keskustelu kalskahtaa kum-

man tutulta myös näinä korona-aikoina.
– Se koski valtiotoimijoiden toimivaltasuhteita. Tyy-

pillisesti toisella puolella on tiukat juridiset toimivalta-
suhteet ja asianmukainen menettely ja toisella puolella 
reaalimaailman haasteet. Kuka voi tehdä päätöksen, 
kun tulee tosi nopeasti jokin tilanne ja aikaa on viisi 
minuuttia? 

Kantola mainitsee uransa pienenä sivuhyppynä 
Pohjois-Irlannin rauhanprosessin valmisteluvaiheen 
1990-luvun puolivälissä. Hän oli muutaman kuukauden 
Belfastissa avustamassa rauhankomitean jäsentä Harri 
Holkeria ja osallistui asekysymyksen ratkomiseen: luo-
vuttaako Irlannin tasavaltalaisarmeija IRA aseet ensin 

HENKILÖ  // T i m o  K a n t o l a

Jyrkkenevä polarisaatio 
huolettaa suurlähettilästä, 
niin Virossa kuin muualla-
kin maailmassa. 

Timo Kantolan  
vinkki juristin polulle
KOTILÄKSYT pitää tehdä aina – mutta  
vaarana on tehdä niitä loputtomiin. Täytyy  
löytää tasapaino ja vetää raja johonkin, 
muuten taustaselvitystä kerää määrättö-
mästi. Eli jossain kohdin piste, ja se paperi 
tai muu työasia vain valmiiksi. Liian perfek-
tionisti ei pidä olla.
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vai neuvotellaanko ensin. Siihen löytyi ratkaisu, ja rau-
hansopimus syntyi sittemmin keväällä 1998. 

Suomenlahti yhdistää ja erottaa
Kaikista diplomaattiuralle lähteneistä ei tule suurlä-
hettiläitä.

– Kaikki eivät haluakaan. Työhön liittyy vähän eri-
laista vastuunottoa ja outoja tilanteita, joihin ei ole 
aikaa valmistautua – ja sitten tulee tv-kamera kasvoille. 
Itselläni oli kesäkuussa 2021 tällainen, kun Viron pää-
ministeri Kaja Kallas kutsui puhutteluun, joka liit-
tyi koronaan ja Suomenlahden matkustajaliikenteen 
rajoittamiseen. 

Suomen suurlähetystö Virossa on kokoaan paljon 
painavampi. Talous- ja poliittiset suhteet ovat tiiviit, ja 
suomalaisten turistien osuus Viron-matkailussa on yli-
voimaisesti suurin.  

– Ja on paljon muutakin: sukulaissiteet, asuminen ja 
työskentely Suomenlahden molemmin puolin ja kult-
tuuriyhteistyö, josta tuoreena esimerkkinä vaikkapa 
elokuvateollisuus. 

Maissa on paljon samankaltaisuutta, ja on myös 
eroja. Kantola nostaa esiin erilaiset verojärjestelmät: 
henkilötulojen tasaveron ja sen, että osakeyhtiöiden 
voittoa ei veroteta niin kauan kuin se pidetään yrityk-
sessä investointeja kirittämässä. Verotusmallit muok-
kaavat osaltaan yhteiskuntaa. 

– Ja sosiaaliturva eroaa: Virossa se on Suomeen ver-
rattuna ohut. Ehkä voi ennakoida, että kun bruttokan-
santuote per capita nousee, sosiaaliturvaankin poimi-
taan joitakin piirteitä pohjoismaisesta mallista. 

Ketterä mutta jakautuva yhteiskunta
Kantola kertoo painottavansa suomalaisille yrittäjille, 
että Viron hyvinvoinnin taso nousee ilman muuta ja 
maiden ero kapenee edelleen. Yhteiselosta saatava lisä-
arvo on löydettävä enenevässä määrin muualta kuin 
esimerkiksi edullisesta työvoimasta. 

Viron hyvinvointia vauhdittaa yhteiskunnan ket-
teryys ja nopea reagointikyky. Osin tämä johtuu siitä, 
että vuoden 1991 uudelleenitsenäistymisen jälkeen maa 
saattoi lähteä liikkeelle puhtaalta pöydältä ja hypätä 
monen välivaiheen yli. 

– Ketteryys tulee myös erilaisesta järjestelmästä. 
Suomessa haetaan konsensusta ja koalitioita, ja 
ammattiyhdistysperinne vaikuttaa. Se tuo joitakin ras-
kaita rakenteita, mutta näen myös, että tällä on Suo-
messa arvokas rooli. Virossa konsensus ei ole samalla 
tavalla tavoiteltu asia.

– Viron politiikan suuri jakolinja ei ole vasemmisto- 
oikeisto vaan liberaalit-konservatiivit. Esimerkiksi jyr-
kän konservatiivisella populistipuolueella Ekrellä on 
yli 20 prosentin kannatus, ja on jokseenkin selvää, että 
se saa seuraavissa parlamenttivaaleissa lisää parla-

menttipaikkoja. Tämä puhuttaa Virossa paljon, enem-
män kuin populismin nousu Suomessa suomalaisia. 

Jyrkkenevä polarisaatio huolettaa suurlähettilästä, 
niin Virossa kuin muuallakin maailmassa. 

Tallinnassa vielä satojen kilometrien ajan
Tallinna on Kantolalle kuudes pysyvä paikka ulkomailla 
ja toinen suurlähettilään pesti. Samoin hänen perheel-
leen: vaimo Irma on seurannut mukana kaikki vuodet, 
ja lapsia on pestien saatossa syntynyt neljä. Lapset ovat 
nykyisin Helsingissä, ja juristityttärelläkin on jo lapsi. 

Kantolan koko perheelle rakas harrastus on alppipa-
tikointi, joka on perua Itävallan ja Sveitsin ajoilta. Har-
rastus on nykytilanteessa hieman jäissä, mutta onneksi 
Kantolan toinen, vuosikymmeniä jatkunut harrastus ei 
vaadi erityisolosuhteita: nimittäin juoksu. Tavoitetahti 
on 30 kilometriä viikossa, ja maratonejakin on takana 
– ehkä myös edessä.

Kantolan kausi Tallinnassa päättyy kesällä 2022. 
Vielä kevään mittaan hänet saattaa nähdä juoksemassa 
alas Toompealta, jatkamassa Snelli parkin läpi ja suun-
taamassa Kopliin tai satamaan. Aika monta sataa kilo-
metriä ehtinee vielä Viron kamaralla kertyä. •

Suomen suurlähetystö
Virossa on kokoaan
paljon painavampi.

Timo Kantola

 YTM 1985 Jyväskylä,  
OTK 1987 Helsinki

 Suurlähettiläs, Tallinna 
2018–

 Poliittisen osaston  
apulaisosastopäällikkö,  
UM 2013–2018

 ETYJ-suurlähettiläs, Wien 
2010–2013

 Turvallisuuspolitiikan ja 
kriisinhallinnan yksikön  
päällikkö, UM 2007–2010 

 Suomen EU-edustusto, 
EU:n poliittisten ja turval-
lisuusasioiden komitea,  
Bryssel 2004–2007

 Lähetystöneuvos, Ankara 
2000–2004  

 Lähetystöneuvos,  
UM 1996–2000 

 Ulkoasiainsihteeri  
(aseriisunta-asiat), Geneve 
1992–1996  

 Poliittinen neuvonantaja, 
ETYK-seurantakokouksen 
kansainvälinen sihteeristö, 
Helsinki 1992

 Ulkoasiainsihteeri/ 
avustaja, Suomen 
ETYK-edustusto, Wien 
1990–1992  

 Avustaja, UM 1988–1990 
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K
un kaveri vinkkasi hyvästä työpai-
kasta ja tarjolla oli kansainvälistä 
yritysverotusta, Sami Lahtinen 
ei epäröinyt. Neljäntenä opiske-

luvuotenaan hän aloitti Verohallinnon kesä-
työntekijänä toukokuussa 2019.

– Jatkoin sitten syksyyn ja ylikin. Olin 
osa-aikaisena ja tein samalla gradun. Nyt olen 
ollut vakituisissa töissä keväästä 2020, ker-
too Etelä-Suomen yritysverokeskuksen vero - 
asian tuntijana työskentelevä Lahtinen.

Henkilöstöasiantuntija Outi Kavénin 
mukaan Verohallintoon palkataan satoja kesä-
työntekijöitä: tammikuun 2022 aikana haussa 
oli yhteensä 200 kesätyöpaikkaa tulevan kesän 
tehtäviin. Suurin osa kesätyöntekijöistä on 
oikeus-, kauppa- ja hallintotieteen opiskelijoita.

– Katsoin kesätyöntekijöiden rekrytointia 
viime vuodelta, jolloin täytettiin 47 paikkaa. 
Kyseisessä rekrytoinnissa 45 prosentilla vali-
tuista oli taustalla OTM-opinnot. Kesätyönte-
kijät ovat viihtyneet, ja osa jatkoi töitä vielä 
syksyllä. Palaute on ollut hyvää, mistä kertoo 
sekin, että vanhat kesätyöntekijät hakeutuvat 
uudestaan meille töihin.

Jos kiinnostaa, haasteita saa
Verohallinnossa panostetaan ennen kaikkea 
perehdytykseen. Kaikille kesätyöntekijöille 
yhteinen perehdytysjakso kestää noin pari 
viikkoa. Opiskelijat saavat tietoa verotuksesta 
ja tutustuvat omaan verotaloonsa, työympä-
ristöönsä ja työyhteisöönsä.

Koulutus- ja asiantuntijatukea on jatku-
vasti saatavilla. Lähitukihenkilöt ovat paikalla 
koko kesän, ja myös valtakunnallista tukea on 
tarjolla. Kavénin mukaan tarkoitus on oppia 
yhdessä.

Opiskelijatyöntekijät saavat tervetulopa-
ketin, ja QR-koodin kautta pääsee perehdy-
tyssovellukseen, jossa on lisää tietoa arjen toi-
mintatavoista.

– Meille ei tarvitse tulla kahvia keittele-
mään. Työntekijä pääsee niin halutessaan 

Lakimiesliitto myönsi vuoden 2021 Paras 
opiskelijatyönantaja -palkinnon Verohallinnolle. 

Ihanteelliseksi työpaikan tekee se, että perehdytys on 
kattavaa, työntekijöihin luotetaan ja halutessaan saa 

vaativiakin tehtäviä.
Teksti TARJA VÄSTILÄ | Kuvitus ISTOCK

Perehdytys
Haastavuus

VEROHALLINTO 
ARVOSTAA 

OPISKELIJOITA
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Hyvä vastaanotto

Mielenkiintoisuus
nopeasti itsenäiseen päätöksentekoon. Näin 
ongelmanratkaisutaitokin kehittyy. Mahdol
lisuus on myös oman osaamisen ja mielen
kiinnon kautta saada haastavampia tehtäviä: 
jos on kiinnostunut vaikka sijoitustoiminnasta, 
voi päästä töihin sijoittajien verovalvontaan.

Lahtinen komppaa Kavénia. Hän toteaa 
omien toiveidensa täyttyneen jopa yli odo
tusten.

– Verohallinto on opiskelijalle opettava ja 
joustava työpaikka. Työaikoja voi sovitella, 
itsekin sain opintovapaata. Opiskelijoihin luo
tetaan, he saavat tehdä samoja hommia kuin 
muutkin, ja apua tarjotaan aina. Itse pystyy 
vaikuttamaan siihen, miten haastavia teh
täviä tekee.

Kavén kertoo omalta uraltaan esimerkin 
työntekijöiden kuuntelemisesta: jo kun hän 
tuli henkilöstösuunnittelijaksi Verohallin
toon, hänen erilaiset ehdotuksensa otettiin 
hyvin vastaan. 

Osaavia ja innostavia hakijoita
Kavén toteaa, että kesätyöntekijät tuovat jo 
rekryvaiheessa innostusta, joka huokuu mui
denkin arkeen. Ennen koronaa heidän rekry
tointinsa tapahtui ensivaiheessa 8–10 hen
gen ryhmähaastatteluna, joka kesti tunnista 
kahteen.

– Kaikkia jännitti, mutta kun he pääsivät 
vauhtiin, tunnelma oli rento ja ihmiset luon
tevia. Ryhmähaastattelua seuraavassa yksi
löhaastattelussakaan mitään oikeita tai vää

riä vastauksia ei ole, tärkeintä on, että tulee 
sinne omana itsenään.

Rekrytoinneissa on lisäksi paljastunut, 
kuinka pätevää väkeä jo opiskeluvaiheessa 
on. Kavénin mukaan hakijoilla saattaa olla 
parikin tutkintoa, he ovat olleet vaihdossa, 
kielitaitoa riittää ja esiintyminen on suju
vaa. Verohallintoon päästäkseen ei kuiten
kaan tarvitse olla mikään supersankari, vaan 
riittää, että on motivoitunut oppimaan.

– Kaikki suhtautuvat opiskelijoihin todella 
hyvin. He tuovat uutta näkökulmaa ja osaa
mista, joista mekin voimme oppia.

Uralla eteenpäin
Lahtinen kehuu työyhteisöään – osan kanssa 
hän on tekemisissä myös vapaaajallaan. Tii
miin kuuluu 40 työntekijää.

– Jos verotus kiinnostaa, Verohallinto on 
kyllä hyvä työpaikka. Työtehtävät ovat mie
lenkiintoisia, uralla pääsee kehittymään ja 
työn ja vapaaajan yhteen sovittaminen on 
helppoa. Töihin on tullut myös opiskeluka
vereitani, ja kaikki ovat viihtyneet.

Kavén myöntää liputtavansa ärsytykseen 
asti työnantajansa puolesta: etenkin luotta
mus työntekijään, joustava työkulttuuri ja 
hyvät etätyökäytännöt ovat tärkeitä arjen 
aherruksessa.

– Lakimiesliiton palkinto lämmitti rekry
toijan mieltä erityisesti sen vuoksi, että se tuli 
äänestyksen kautta. Opiskelijoiden tunnustus 
on arvokasta. •

Tee kuin  
Verohallinto!
PARAS opiskelijatyönantaja  
-palkintoa Verohallinnolle  
ehdottaneet opiskelijat ovat 
kehuneet erityisesti
• työtehtävien mielenkiin-

toisuutta ja haastavuutta
• erinomaista perehdytystä
• osaamisen arvostamista
• työyhteisön hyvää vastaan-

ottoa.
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erjantai 7. tammikuuta: 48 prosenttia. Lau-
antai 8. tammikuuta: 58 prosenttia. Sun-
nuntai 9. tammikuuta: 40 prosenttia.

Helsingin Sanomien laskuri kertoo, 
kuinka suuri osuus hs.fi:n jutuissa mai-

nituista henkilöistä oli naisia edellisen 24 tunnin aikana. 
Laskuri otettiin käyttöön vuonna 2017.

Naisten näkyvyyteen uutisissa on kiinnitetty viime 
vuosina erityistä huomiota. Monissa tiedotusvälineissä, 
HS:n lisäksi esimerkiksi Ylessä, naisten prosentuaalista 
osuutta seurataan tarkkaan. Toimituksissa pyritään 
aktiivisesti siihen, että sukupuolet näkyisivät jutuissa 
yhtä paljon. 

Toistaiseksi algoritmi ei osaa ottaa huomioon muun-
sukupuolisia. Se myös tekee virheitä. Kun kirjoitin juttua 
eräästä murhaoikeudenkäynnistä, ihmettelin koneen 
näyttämää lukua uutisen sukupuolijakaumasta. Vilkai-
sin koneen laskelmat ja hirnahdin. Algoritmi tulkitsi  
surmapaikan mieheksi. Viking Sally. 

Naisten näkyvyys uutisissa on viime vuosina nous-
sut. En ole täysin vakuuttunut siitä, että se on pelkäs-
tään toimitusten ansiota.

Suuri syy lukujen muuttumiseen on Suomen naisval-
tainen hallitus. Hallituksen sukupuolijakauma on tällä 
hetkellä naisten hyväksi 11–8. Naisministerit ovat lisäksi 
näkyvissä rooleissa, erityisesti uutissivuja pari vuotta 
hallinneen koronaviruspandemian kannalta.

Uutisten sukupuolijakauma heijastelee osittain 
ympäröivää yhteiskuntaa. Se on ymmärrettävää: toi-
mittajan ydintehtäviin kuuluu tivata vastauksia päättä-
jiltä. Toimittaja ei tällöin voi valita haastateltavan suku-
puolta. 

Miesten laariin ropisee herkästi pisteitä esimerkiksi 
rikosuutisissa, tuomitut kun sattuvat olemaan enim-
mäkseen miehiä. Urheilusivuja miehet ovat perintei-
sesti hallinneet, mutta tähän on kiinnitetty erityistä 
huomiota. Naisten urheilusaavutukset alkavat saada 
ansaitsemaansa näkyvyyttä – ja todistavat vääräksi 
väitteen, ettei naisten urheilu kiinnostaisi.

Yleisö reagoi herkästi, jos jutusta puuttuvat naiset.  
Näin kävi esimerkiksi kollegalleni Mikko Gustafs
sonille. Hän jalkautui Kankaanpäähän tekemään repor-
taasia, kun useita paikkakunnan miehiä oli vangittu 
epäiltyinä terroristisen teon suunnittelusta.

Jutusta nousi Twitterissä jonkinmoinen äläkkä. 
Mediavaikuttaja Kaarina Hazard kyseli, miksi jutussa 
ei esiintynyt yhtään naista.

”Jäi harmittamaan itseäkin. Kukaan juttuun haasta-
telluista naisista ei halunnut esiintyä nimellään, mutta 
tietysti kirjoittajan eli siis minun olisi pitänyt etsiä 
niin kauan, että tällaista tilannetta ei olisi syntynyt”,  
Gustafsson vastasi.

Gustafsson törmäsi ongelmaan, joka on tuttu var-
masti jokaiselle toimittajalle. Jostain syystä naiset kiel-
täytyvät haastattelusta herkemmin kuin miehet. Ilmiö 
näkyy myös asiantuntijahaastateltavissa. Joskus nai-
nen on sitä mieltä, ettei hän ole paras asiantuntija ana-
lysoimaan puheena olevaa teemaa, vaikka hän olisi 
objektiivisesti arvioituna siihen erittäin pätevä. Näp-
pituntuma kuitenkin on, että ilmiö on vähenemässä.

Suorastaan kiusallista naisten äänen hiljeneminen 
oli uutisissa, jotka kertoivat Talebanin valtaannoususta 
Afganistanissa. Uutisissa haastateltiin myös tavallisia 
kadunmiehiä. Moni näytti iloitsevan siitä, että maahan 
oli palaamassa kuri ja järjestys.

Taustalla häilyi usein haastateltavan vaimo burkas-
saan. Häntä miestoimittaja ei saanut haastatella, koska 
aviomies kielsi.

Naisten ääni saatiin kuuluviin vasta, kun tiedotus-
välineet lähettivät paikalle naistoimittajia. 
Afganistanilaisten naisten näkökulma olikin 
kovin erilainen kuin heidän maanmiestensä.

Yleisö reagoi
herkästi, jos
jutusta
puuttuvat
naiset.

SUSANNA REINBOTH
oikeustoimittaja, Helsingin Sanomat
susanna.reinboth@hs.fi

Miksi naisen ääni on hiljainen?

P
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Palstalla esitellään Lakimies-liiton moninaisia jäsenyhdistyksiä yhdistys kerrallaan.

Teksti DIANA TÖRNROOS | Kuvitus ISTOCK

 Ottamalla reippaasti yhteyttä 
kehen tahansa hallituksen jäseneen 
tai täyttämällä liittymislomakkeen. 
Yhteystiedot ja lomake löytyvät 
Verohallinnon intrasta.

 Yhdistyksemme tehtävä on  
turvata Verohallinnossa työs-
kentelevien jäsentemme etuja,  
ovat ne niin ammatillisia tai yhteis-
kunnallisia kuin taloudellisia – 
mutta ennen kaikkea työntekijä-
asemaan liittyviä. Yhdistys toimii 
jäsenten yhdyssiteenä ja pyrkii  
lisäämään heidän ammatillista 
pätevyyttään. Yli 50-vuotiaan 
yhdistyksen historia on mielen-
kiintoinen ja vaiherikas.

Miksi yhdistys
on olemassa?

 Järjestämme koulutuksia,  
seminaareja ja jäseniltoja ajan-
kohtaisista teemoista. Olemme  
järjestäneet myös ekskursioita.

Teemme tiivistä yhteistyötä  
muiden Verohallinnon Akavalaiset  
ry:n jäsenyhdistysten kanssa.  
Niiden jäsenet ovat omien jäsen-
temme tavoin lähinnä ylemmän 
korkeakoulututkinnon suorittaneita 
asiantuntijoita, ja tavoitteemme 
ovat pitkälti yhtenevät. Joka toinen  
vuosi meillä on yhteinen vuosi-
kokous seminaareineen. Meillä  
on ollut yhteistilaisuuksia myös  
esimerkiksi PUSH ry:n kanssa, ja 
JUKO on tietenkin läheinen yhteis-
työtaho.

Joka toinen vuosi, oman vuosi-
kokouksemme yhteydessä, olemme 
yleensä tehneet matkan ulkomaille, 
esimerkiksi Pietariin, Riikaan, Tallin-
naan tai Viipuriin.  

Millaista
toiminta on?

 Vaikuttavuutta. Järjestämme  
akavalaisten yhdistysten kanssa 
vaalit, joissa valitaan luottamus- ja 
työsuojeluhenkilöt, ja jäseniämme 
on myös henkilöstöedustajina  
johtoryhmissä ja muissa yhteis-
toimintaelimissä. Äänemme kuuluu  
esimerkiksi Verohallinnon palk-
kausjärjestelmän kehittämistyössä, 
organisaatiouudistuksissa ja muissa 
suunnitelmissa. 

Ja sosiaalisia kontakteja: tilai-
suuksissamme tapaa laajasti muita 
jäseniä. Lisäksi saatamme tukea 
taloudellisesti esimerkiksi jäsenen 
jatko-opintoja.  

Mitä
yhdistys antaa
jäsenelle?

Miten
toimintaan
pääsee mukaan?

 Olemme yksi Verohallinnon  
tärkeistä henkilöstöjärjestöistä ja 
neuvottelemme suoraan työnanta-
jan kanssa. Teemme läheistä yhteis-
työtä Lakimiesliiton kanssa ja toi-
mimme sen elimissä. Vaikuttaminen 
kauttamme on hyvin tehokasta. 
Toimintaamme liittyvä yhteistyö  
kollegoiden kesken on hyvin myön-
teistä ja mukavaa. Siitä osoituksena 
on esimerkiksi se, että olemme  
saaneet uusia jäseniä myös korona- 
aikana.

Terveiset
jäsenyydestä
kiinnostuneelle

Kysymyksiin vastasi yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja Petri Lehtonen. Suomen Verolakimiehet ry • Perustettu: 1967 • Jäseniä: n. 140  
• Jäsenmaksu: 73 euroa vuodessa • Yhteys: ylitarkastaja, VT Petri Lehtonen; yhdistyksen taloudenhoitaja/sihteeri, johtava perinnän asiantuntija 
Seija Kareinen; Verohallinnon intranet

Verolakimiehet on 
tehokas vaikuttaja

Aktiiviset verkostot ja hyvät yhteydet työnantajaan takaavat, että 
yhdistyksen ääni kuuluu tärkeissä päätöksissä ja kehittämistyössä.  

Tilaisuuksissa karttuvat niin tieto kuin kontaktit.
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Urapalvelut
Lakimiesliiton urapalveluiden avulla  kehität osaamistasi 

ja verkostoidut kollegoidesi kanssa.

Lakimiesrekrytoinnin 
työpaikkailmoitukset 
suoraan sähköpostiisi  
– tilaa työpaikkavahti
Lakimiesrekrytointi on maksuton 
työnvälityspalvelu kaikille Lakimies
liiton jäsenille. Julkaisemme vuosittain 
noin 600 työpaikkaa! Löydä sinua 
kiinnostava työpaikka palvelustamme, 
olit sitten opiskelija, vastavalmistunut 
tai työelämässä jo vankkaa kokemusta 
hankkinut konkari.

Ota työpaikkavahti käyttöösi kirjautu
malla jäsentunnuksillasi jäsenportaaliin 
osoitteessa https://jasenportaali.laki-
miesliitto.fi/ > Avoimet työpaikat

600
Työnvälityspalvelussamme  
julkaistaan vuosittain noin  

600 työpaikkaa.

Ilmoittautuminen:  www.lakimiesliitto.fi/tapahtumat

Pidä yhteystietosi ajan tasalla ja osallistu Lakimiesliiton verkostojen toimintaan!

Vuonna 2021 Lakimiesliiton suosituissa 
mentorointiohjelmissa on aloittanut 
noin 120 mentorointiparia. Mentorointi 
on koettu hyväksi tavaksi verkostoitua 
ja käydä vuoropuhelua puolin ja toisin 
kollegan kanssa. 

Juristimentorointiohjelmaan voivat 
hakea mentoriksi jo pidempään työ
elämässä olleet juristit. Tavallisesti yli 8 
vuotta työelämässä olleet ovat toimineet 
mentoreina jo valmistuneille juristeille, ja 
alle 8 vuotta työelämässä olleet mento
reina opiskelijoille.

Sekä juristi että opiskelijamento
rointiohjelmat ovat vuoden mittaisia. 
Mentoreilta odotetaan sitoutumista 
yhteistapaamisten lisäksi tapaamisiin 
oman aktorin kanssa noin kerran  
kuukaudessa. Mentorointiohjelmiin 
osallistuvat mentorit ja aktorit asuvat 
ympäri Suomea ja osa jopa ulkomailla, 
joten virtuaaliset tapaamiset ovat osa 
arkipäivää.

Tiedotamme ohjelmien aikatau  
luista ja hakuajoista nettisivuillamme   

Tule mentoriksi juristille tai oikkarille

www.lakimiesliitto.fi/palvelut-ja- 
edut/mentorointi/ sekä Uutis kirjeessä. 
Samalla sivustolla voit hakeutua myös 
mentoriksi ilman hakuaikaa.

Lisätietoja mentoroinnista: 
Kati Rautio
kati.rautio@lakimiesliitto.fi
puh. 041 458 0041

Tilaisuudet
 ovat 

maksuttomia 
jäsenille!

Lakimiesliiton virtuaalivalmennukset 

1 2 3

Juristien työnhaun 
verkkovalmennus 

Tule verkkovalmennuk
seen kehittämään työn
hakutaitojasi! Työnhaun 

verkkovalmennus on 
itsenäisesti suoritettava 

kokonaisuus, jossa  
tehtäviä tehdään  
ja reflektoidaan  
omatoimisesti.

Juristien 
uravalmennuksen 
verkkovalmennus 

Tule verkkovalmennuk
seen pohtimaan omiin 

uravalintoihisi vaikuttavia 
tekijöitä sekä tutustumaan 
henkilökohtaiseen uraval
mennukseen. Uravalmen
nuksen verkkovalmennus 

on itsenäisesti suoritettava 
kokonaisuus, jossa tehtä
viä tehdään ja reflektoi

daan omatoimisesti.

Virtuaalinen cv-, hake-
mus ja LinkedIn -coach 

Virtuaalinen coach on 
rakennettu avuksesi, 

jos haluat pikaisesti itse 
tarkistaa, onko työnhaun 

dokumenteissasi perusasiat 
kunnossa. Valmennukset 

auttavat sinua tarkistamaan 
vaihe vaiheelta jokaisen 

asiakirjan kohdalta ne ylei
simmät asiat, joita uraval

mentajan kanssa käytävissä 
sparrauskeskusteluissa 

käydään läpi.

Jatkuva ilmoittautuminen

Lakimiesrekrytointi yhdistää  
työn tarjoajan ja etsijän
Ilmoitamme Lakimiesrekrytointipalve
lussa kuukausittain 40–60 uudesta työ
paikasta! Työpaikkatarjontaa on ympäri 
Suomen julkiselta sektorilta yksityiselle, 
niin vakituisia kuin osaaikaisia tehtäviä 
sekä opiskelijoille suunnattuja harjoit
telupaikkoja. Palveluamme käyttävät 
yksityissektorilla niin suuret yhtiöt kuin 
pienet asianajotoimistotkin ja julkisella 
sektorilla muun muassa ministeriöt ja 
virastot.

www.lakimiesliitto.fi/palvelut- 
ja-edut/lakimiesrekrytointi/
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Kokonaisuuteen kuuluu kolme  
virtuaalista tilaisuutta, joihin voivat 
osallistua myös muut kuin vertais
mentoroinnin kokonaisuuteen osallis
tuvat.

• 5.4. klo 9–10 Miten yritysvastuuta 
johdetaan? Entä miten vastuulli-
suudesta tehdään liiketoimintaa? 
Tapahtuma toteutetaan yhteistyössä 
Pohjoismaiden suurimman yritys
vastuuverkosto FIBSin kanssa, ja 
keskustelijat vahvistuvat pian.

• 21.4. klo 9–10 Paneelikeskustelu: 
Hiilineutraaliudesta kilpailuetua 
– edelläkävijäyritys toimii jo nyt. 
Keskustelijoina Senior Consultant 
Hanna-Mari Ahonen Perspectives 
Climate Groupista ja väitöskirjatut
kija, OTM Emilie Yliheljo Helsingin  
yliopiston oikeustieteellisestä tiede
kunnasta. Keskustelua moderoi  
oikeustieteen tohtori, MCCM Cert. 
Suvi Hirvonen-Ere.

• 5.5. klo 9–10 Maapallon kestävyys-
rajat yritystoiminnan kannalta, 
Saara Lilja CEO Emergenssi Oy

Lakimiesliiton jäsenillä on mahdollisuus 
saada asiantuntijan apua oman työha
kemuksen, CV:n sekä LinkedIn-profiilin 
luomiseen ja parantamiseen. 

Uravalmentaja auttaa sinua kerto
maan parhaalla mahdollisella tavalla 
omista kyvyistä ja osaamisestasi oli kysy
mys sitten pitkän työuran tuoman koke
muksen tiivistämisestä, hakemuksesta 
ensimmäiseen työpaikkaan tai vaikka 
LinkedIn-profiilin kehittämisestä. 

Rekrytointialan ammattilaisten 
hioman CV:n avulla parannat omia mah
dollisuuksiasi työnhaussa huomattavasti.

Miten toimin?
1. Varaa aika kommentointiin ajanvara

uskalenterista Lakimiesliiton verkkosi
vujen kautta.

2. Lähetä CV sekä mahdollinen hakemus 
ja työpaikkailmoitus sille valmenta
jalle, jolle olet varannut ajan. Jos haluat 
hioa LinkedIn-profiiliasi, lähetä linkki 
profiiliisi.

3. Valmentaja tutustuu materiaaliin ja 
on sinuun yhteydessä varaamanasi 
aikana.

Työhakemus, CV ja LinkedIn-profiili 

Koetko junnaavasi ammatillisesti paikal
laan, etsikö uutta suuntaa ja ideoita urallesi?  

Tartu suosittuun maksuttomaan pal
veluumme! Lakimiesliiton uravalmentaja 
sparraa sinua urasi eri vaiheissa. Minkä
laisesta tulevaisuudesta haaveilet? Mitä 
ammatillisia tavoitteita sinulla on? Aiheina 
keskusteluissa voi olla esimerkiksi työn
haku, kehityskeskustelu, erilaisten vaih
toehtojen pohdinta tai muutokset uralla. 

Aloituskeskusteluun varataan 20 
minuutin aika. Keskustelussa kartoitetaan 
lähtötilanne ja sovitaan etenemisestä. Val
mennuskertoja on tavallisesti 1–3 ja ne ovat 
kestoltaan noin 45 min. Keskustelut käy
dään puhelimitse. Valmentaja soittaa asi
akkaalle sovittuna ajankohtana. 

Varaa aika aloituskeskusteluun ajanva
rauskalenterista Lakimiesliiton verkkosi
vujen kautta.

Henkilökohtainen uravalmennus

Tilaisuudessa kuulemme hakeutu
misesta tuomioistuinharjoitteluun, 
harjoittelun käytännöistä sekä mitä 
harjoittelusta jäi käteen. Teemoista 
keskustelemassa:
 
Jaakko Turunen, VT, Tuomarin
koulutus lautakunnan sihteeri
Otto Meri, VT, luvan saanut oikeuden
käyntiavustaja, Asianajotoimisto  
Hippi & Kallaskari
Marjaana Larpa, käräjänotaari,  
ItäUudenmaan käräjäoikeus

11.4.–13.5.2022
Vertaismentoroinnin kokonaisuus 

vastuullisuusteemoista

Seuraa 
tapahtumakalenteriamme! 

Ajankohtaisin tieto 
tapahtumista osoitteessa 

lakimiesliitto.fi/
tapahtumat

8.3.2022 klo 17–19 
Tuomioistuinharjoittelu –  

hakeutuminen, käytännöt ja hyödyt 
– Webinaari



Oikeudenhoidon resurssiongelmat ovat saaneet aiempaa 
enemmän näkyvyyttä. Mutta onko oikeusasioiden kohtalona 

jäädä rahanjaossa kuitenkin aina vanhustenhuollon, koulutuksen, 
hävittäjien ja poliisien jalkoihin? Millä kääntää kansalaisten ja 

poliitikkojen katse? 

Vaikuttamiseen 
tarvitaan tunnetta

Teksti JANNE LAUKKANEN JA JUKKA NORTIO | Kuvitus JANI SÖDERLUND
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O
ikeusministeri Anna-Maja Hen-
riksson katsoo työhuoneessaan 
Helsingin Eteläesplanadilla sil-
miin ja kertoo olevansa vakuut-
tunut: myös hallituskumppanit 
ovat havahtuneet oikeudenhoi-
don tarpeisiin ja sen erityisase-

maan demokratian liimana. 
Juustohöylääkään ei heilutella entiseen malliin 

oikeusministeriön suuntaan. Ei, vaikka hallinnonaloilta 
metsästetään jatkuvasti säästökohteita. Ministeri muis-
tuttaa, että korona-ajan jälkeen säästöpaineet tulevat ole-
maan ennallaan, elleivät pahene. 

Henriksson toteaa, että pitkään eri ministeriöille ase-
tettiin samat prosenttimääräiset tehostamistavoitteet.  

–  Tähän on saatu muutos, ja juustohöyläajattelusta 
on päästy pois. Se olikin tälle hallinnonalalle haastavaa, 
jopa kohtalokasta.  

Höyläämisen mahdollisuudet ovat vähissä niissä 
ministeriössä, joiden hallinnonalojen kulut muodostu-
vat pääosin palkoista ja toimitiloista. Ministeri toteaa, 
että oikeusministeriön kanssa tässä liemessä ovat myös 
puolustusministeriö ja osin sisäministeriökin. 

Oikeudenhoito kaukana ihmisten arjesta 
Ymmärrys höyläämisen vaikutuksista on nyt siis aiem-
paa parempi. Henriksson väittää lisäksi, että oikeuden-
hoidon resursseista keskustellaan enemmän kuin silloin, 
kun hän edellisen kerran hoiti samaa salkkua vuosina 
2011–2015. Ministeri myöntää, että näkyvyyttä edistää 
myös hänen roolinsa puolueen puheenjohtajana ja kuu-
lumisensa hallituksen johtoviisikkoon. 

Oikeudenhoidon ongelmat ovat edelleen liian kaukana 
ihmisten arjesta, jotta ne nousisivat poliittisen keskus-
telun keskiöön. Aiheen ympäriltä puuttuu tunteenpaloa. 

– Politiikassa ja ylipäätään yhteiskunnassa vaiku-
tusta on sillä, millaisia tunteita asiat herättävät, minis-
teri toteaa. 

Jokainen meistä tietää, mitkä ammatit tulevat tutuiksi 
jo lapsena: opettajat, terveydenhuollon työntekijät ja polii-
sit. Heidän tekemäänsä tärkeää työtä opimme myös arvos-
tamaan. Heitä toivomme kohtaavamme arjessa. Oikeu-
denhoidon ammattilaisten kohdalla tilanne ei ole sama. 

– Eduskunnassa faktat ovat tärkeitä, mutta tunnekin 
vaikuttaa. Mitä enemmän ja näkyvämmin voimme tuoda 
esille ratkaisujen vaikutuksia kansalaisten arkeen, sitä 

parempi. Onko tämä oikein vai väärin? Mutta niin se vain 
toimii eduskunnassakin.  

Some koettelee median valtaa 
Julkisuuden ja politiikan välillä on tapahtunut kymme-
nessä vuodessa merkittävä muutos. Sen on nähnyt Tam-
pereen yliopiston viestinnän ja median yliopistotutkija, 
YTT Esa Reunanen. 

– Uutismedian asema päätöksenteossa on heikentynyt, 
kun päättäjät pääsevät sosiaalisen median kautta suoraan 
kontaktiin kansalaisten kanssa. Poliitikot käyttävät paljon 
aikaa sosiaalisen median kanavissa. 

Reunanen oli vuonna 2009 tekemässä Media vallan ver-
koissa -tutkimusta. Tutkimuksessa haastateltiin päättäjiä 
siitä, miten mediajulkisuus vaikuttaa päätöksentekoon 
ja miten päättäjät käyttävät mediaa hyödykseen. Viime 
vuonna tutkimusta päivitettiin nimellä Medioitunut valta 
ja politiikan paluu. 

Kymmenen vuotta sitten vallankäyttäjien keskinäinen 
lobbaus oli tärkeässä roolissa päätöksenteon sisäkehällä. 
Siellä asioita perusteltiin syvällisesti, ja eri intressipiirien 
vaikutusvalta ohjasi päätöksentekoa. 

Media vaikutti ulkokehältä jonkin verran päätöksente-
koon, mutta päättäjien kannalta sen ensisijainen rooli oli 
kertoa päätöksistä ja hakea niille legitimaatiota. 

Somen myötä perinteisen median merkitys on heiken-
tynyt, sillä päättäjät kertovat asioita suoraan julkisuuteen 
esimerkiksi Twitterin kautta. Henkilökohtaisiin suhteisiin 
nojaava julkisuuden hallinta ja päätöksentekijöiden keski-
näinen verkostoituminen ovat menettäneet merkitystään.  

– Suomalainen konsensushakuinen politiikka näyt-
tää muuttuneen hivenen poliittisemmaksi, kun päätök-
sentekijät tuovat omien intressiryhmiensä näkökantoja 

Oikeuslaitos on
muihin yhteiskunta
sektoreihin verrattuna
vähemmän tekemisissä
median kanssa.
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ja politiikan ristiriitoja entistä herkemmin 
some-julkisuuteen, Reunanen sanoo. 

Oikeuslaitos varovainen  
julkisuuden suhteen 
Julkisuuden ja päätöksenteon vuorovaiku-
tus on selvästi kaksisuuntainen, eli poliitikot 
saavat sosiaalisesta mediasta suoran pulssin 
kansakunnan tunnoista: mitä eri intressita-
hot haluavat nostaa esille ja mikä kansalai-
sia huolettaa. 

– Ne asiat, jotka nousevat sosiaalisessa 
mediassa pinnalle, vaikuttavat myös poliitti-
seen keskusteluun ja päätöksentekoon, Reu-
nanen sanoo. 

Eri hallinnonalat saavat julkisuudessa 
erilaisen painoarvon, ja siksi niiden asema 
myös poliittisessa keskustelussa on erilainen. 
Oikeuslaitos on kansalaisille harmaa, se ei 
juuri herätä tunteita. 

– Tämä johtuu osaksi oikeuslaitoksesta 
itsestään. Tutkimuksestamme selviää, että 

oikeuslaitos on muihin yhteiskuntasekto-
reihin verrattuna vähemmän tekemisissä 
median kanssa. Voi olla, että oikeuslaitoksen 
edustajat haluavat näin suojella riippumat-
tomuuttaan, Reunanen aprikoi. 

Lobbari vetoaa järkeen ja tunteeseen   
Intressiryhmät haluavat vaikuttaa kansalais-
mielipiteeseen ja sitä kautta poliitikkoihin. 
Ne käyttävät paljon aikaa ja energiaa saadak-
seen oman viestinsä julkisuuteen ja legiti-
moimaan omia tavoitteitaan. Organisaatiot 
ovat satsanneet viime vuosina paljon julki-
suudenhallintaan, kun ne ovat palkanneet 
joukkoihinsa viestintäammattilaisia. Näin 
ne pyrkivät yhä aktiivisemmin edistämään 
omaa agendaansa julkisuuden kautta. 

Julkisuudessa intressiryhmät pyrkivät 
Reunasen mukaan siihen, että niille itselleen 
suotuisat ratkaisut vaikuttavat järkeviltä ja 
oikeudenmukaisilta. Esimerkiksi aikanaan 
kilpailukykysopimuksesta neuvoteltaessa 
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hallitus korosti pyrkimystä parantaa vienti-
teollisuuden kilpailukykyä, kun taas ammat-
tiyhdistysliike tulkitsi hallituksen toimet yri-
tykseksi kiristää ay-liikettä. 

Entä sitten ne tunteet? Onko poliittinen 
päätöksenteko kuin asunnonosto, jossa väit-
teen mukaan 95 prosenttia on tunnetta ja 5 
prosenttia järkeä?  

– Tunteet kulkevat järjen kanssa rinnan. 
Se mikä tuntuu pahalta tai hyvältä on usein 
perusta järjellä tehtävälle päätökselle. On 
kuitenkin tärkeää, ettei järkeä unohdeta,  
Reunanen huomauttaa. 

Kun jokin asia nousee agendalle, kyse on 
usein juuri tärkeäksi tuntemisesta. Esimer-
kiksi tunnetaan, että jokin asia on väärin. 
Järjellä mietitään, mikä asiassa on väärin ja 
miten se korjataan.

Ministeri asettaa tässä kohdin sanansa 
tarkkaan. Toisaalta hän kannustaa konkreti-
soimaan ongelmia, toisaalta ainakaan virka-
miehiä hän ei rohkaise lobbaabaan. 

– Niinhän se on, että virkamiesten ei kuulu 
käydä lobbaamassa. Se ei kuulu heidän toi-
menkuvaansa. Enkä rohkaisisi tähän.  

Lobbaaminen jää ministerin mielestä etu-
järjestöjen tehtäväksi. 

Aktiivisella viestinnällä, konkreettisilla 
esimerkeillä ja tunteiden herättämisellä on 
paikkansa. Näin oikeudenhoidon toimijat 
saavat tarjoiltua kansalaisille tilannekuvan. 
Tämän merkitystä ministeri toistaa useam-
paan kertaan.  

Henrikssonista olisi tärkeää, että oikeu-
denhoidon ammattilaiset kertoisivat nykyistä 
enemmän työstään ja siinä kohtaamistaan 
haasteista. Tässä tärkeässä roolissa ovat esi-
merkiksi suurelle yleisölle suunnattu oikeu-
denhoitoa avaava viestintä sekä esimerkiksi 
mediatuomarijärjestelmä, jossa nimetyt 
mediatuomarit huolehtivat asioiden taustoit-
tamisesta ja avaamisesta tiedotusvälineille.   

Pysyvän rahoituksen tärkeys 
Ministeri ei olisi ministeri, ellei hän kertoisi 
vaalikaudella käyntiin pyöräytetyistä kehitys-
hankkeista. Erityisen tyytyväinen Henriksson 
on siitä, että historian ensimmäisen oikeuden-
hoidon selonteon valmistelu on käynnistynyt.  

Henriksson korostaa, että rahoituksen 
osalta ei ole uskottavaa olla vain vaatimassa. 

– On kyettävä myös erottamaan ne kohdat, 
joissa tekemistä voidaan edelleen tehostaa. 

Lisäeuroja Henriksson haluaa erityisesti 
oikeudenhoidon pysyvään rahoitukseen. 
Esimerkiksi hallinnonalan it-hankkeisiin 
on viime vuosina tippunut määräaikaista 
rahoitusta. 

Meillä ei voi olla
määräaikaisrahoituksiin
perustuva määräaikainen
oikeudenhoito.

Oikeudenhoidosta aito tilannekuva 
Mutta palataan ministerin virkahuonee-
seen. Mitä pitäisi tehdä, jotta oikeuslaitos 
saisi enemmän painoa päätöksenteossa ja 
budjettipöydässä? Pitäisikö lobata enem-
män päättäjiä? 

Hitaat muutokset ja  
päivittäinen politiikka
YHTEISKUNNASSA tapahtuu hitaita muutoksia, joihin  
reagoidaan eri tavoin kuin median nostamiin ajankohtaisiin 
tapahtumiin. 

– Kun keskustellaan hallinnonalojen ja intressiryhmien 
rahoituksesta, niiden painoarvo ja valtasuhteet merkitsevät 
enemmän kuin mediajulkisuus. Eturyhmät ja poliittiset  
päättäjät käyvät keskustelua työryhmissä ja neuvotte
luissa, joissa erilaiset valtaresurssit, perustelut ja lobbaus 
vaikuttavat päätöksiin. Esimerkiksi budjettiprosessissa 
oikeusministeri puolustaa oikeuslaitosta ja käy määrä
rahoista neuvotteluja valtiovarainministeriön kanssa,  
Reunanen sanoo.  

Kun jokin vääryys tai muu yksityiskohta sitten nousee 
mediaan, poliitikoille aukeaa ikkuna puuttua asiaan. Sellai
nen oli muun muassa keskustelu poliisien määrärahoista. 

– Jos media kertoo esimerkiksi oikeuskäsittelyjen  
pitkistä jonoista, tämä antaa oikeuslaitoksen intressejä 
ajavalle poliitikolle mahdollisuuden yrittää koota laajem
paa poliittista koalitiota lisärahoituksen saamiseksi oikeus
laitokselle. Mediajulkisuus voi antaa sivustatukea, mutta 
ratkaisevaa kuitenkin on se, saadaanko hankkeen taakse 
lopulta riittävästi poliittista voimaa.
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on mitätön, kun se on prosentin luokkaa.   
– Sanon hallituksessa kollegoille, että 

meille jo miljoonan euron lisäys rahoitukseen 
on tärkeä. Sillä saa vuodeksi 11–12 tuomaria. 
Kolmella miljoonalla saamme vielä enem
män. Jollain muulla hallinnonalalla ei päästä 
noilla summilla kehitystyössä alkuunkaan. 

Ministeri ei kuitenkaan luota siihen, että 
vain pientä budjettiosuutta hokemalla saisi 
osuudesta päättävän eduskunnan sympa
tioita kääntymään. Lisää ei voi vaatia vain 
siksi, että nyt saa niin vähän. Lisää voi vaatia 
vain, jos kykenee osoittamaan riittävän konk
reettiset tarpeet.  

Ja konkretiapuheen lisäksi on kyettävä 
Henrikssonin mukaan osoittamaan, että asiat 

Olisi tärkeää, että oikeuden-
hoidon ammattilaiset
kertoisivat nykyistä enemmän
työstään ja siinä kohtaamistaan
haasteista.
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tehdään varmasti tehokkaimmalla tavalla. 
Jatkuvalta kehittämiseltä ei mikään hallin
nonala voi välttyä. 

Aloite kevennetyistä  
prosesseista kiinnostaa 
Tehokkuuden osalta ministeri on kiinnos
tunut esimerkiksi Lakimiesliiton aloitteesta 
pienten riitaasioiden kevennetyksi menet
telyksi. Se koskisi toteutuessaan riitaasioita, 
joissa vaatimus on korkeintaan 10 000 euroa. 
Kevennetty  menettely pantaisiin vireille esi
merkiksi helppokäyttöisellä sähköisellä alus
talla, oikeudenkäyntikuluja ja muutoksen
hakua olisi rajoitettu, eikä menettely vaatisi 
välttämättä oikeudellisen avustajan käyttä
mistä.  

– Näen, että tällaisella kevennetyllä menet
telyllä voisi olla huomattavia vaikutuksia. Se 
voisi nopeuttaa prosesseja ja tehdä niistä hal
vempia. Tavalliset ihmiset ja yhteisöt voisivat 
ajaa yksinkertaisia asioita myös itse. Käymme 
Lakimiesliiton arvokkaan ja yksityiskohtai
sen esityksen läpi. 

Henriksson kuitenkin muistuttaa, että 
uudistus olisi prosessuaalisesti niin merkittävä, 
että sen konkreettinen toteuttaminen jää vää
jäämättä seuraavalle hallitukselle. •

– Meillä ei kuitenkaan voi olla määräai
kaisrahoituksiin perustuvaa määräaikaista 
oikeudenhoitoa. 

Kattavalla oikeudenhoidon selonteolla 
ministeri tähtää jo seuraaviin hallitusneu
votteluihin. 

– Vuodesta 2023 eteenpäin ei ole näkö
piirissä, että yhteiskunnassa olisi yhtäkkiä 
nykyistä enemmän jaettavaa, ja siitä eteen
päin meidän tulee pysyä myös menokehys
ten sisällä.  

Konkreettiset tarpeet  
prosenttien sijaan 
Juristien kesken ei tarvitse vakuutella, että 
oikeudenhoidon osuus koko valtion menoista 

38  LAKIMIESUUTISET  1/2022



iime vuoden lopulla kerrottiin näyttä-
västi siitä, miten syyskuussa 2020 opin-
tonsa aloittanut Lotta Yli-Hukkala- 
Siira oli valmistunut oikeustieteen mais-
teriksi lokakuussa 2021 eli hieman yli 

vuodessa. Opintopistemäärä oli käsittämätön 583, kun 
tutkintoon tarvitaan pisteitä 300. Suoritus on huima ja 
saamansa huomion arvoinen. Nuorten ihmisten aka-
teemiset suoritukset eivät ole vähemmän arvokkaita 
kuin aikaansaannokset esimerkiksi urheilussa ja tai-
teiden alalla.

Nopea juristiksi valmistuminen ei ole itsetarkoitus 
eikä ainakaan kaikille soveltuva tavoite. Olennaista on, 
millaiset valmiudet itse kukin saa yliopistosta ammat-
tiuraansa ja elämäänsä varten. Todettakoon silti, että 
nopeasti valmistuneet ovat selvitysten mukaan saaneet 
keskimääräistä paremman tutkintotodistuksen.

Tiedekunnista ei ole saatavissa dataa nopeimmin 
tutkintonsa suorittaneista niin kuin ei tutkinnon suorit-
taneiden opiskeluajasta yleensäkään, mutta tutkintoto-
distukset ovat toki julkisia asiakirjoja. Lakimiesmatrik-
keliin saattoi merkityttää vuoteen 1994 asti tutkinnon 
suorittamispäivämäärän. Tämä antoi mahdollisuuden 
tutkailla suoritusaikoja, jos tiesi tai luuli tietävänsä, mil-
loin asianomainen oli aloittanut opintonsa.

Vertailun vuoksi voidaan todeta, että Lakimiesliitto 
ryhtyi yli 60 vuotta sitten antamaan palkinnon vuo-
tensa parhaimmin arvosanoin valmistuneelle. Näiden 
henkilöiden nimiä voi poimia Lakimiesuutisista. Esi-
merkkeinä voidaan mainita, että lähes maksimipis-
tein valmistui vuoden 1970 paras Kaarlo Tuori samoin 
kuin vuoden 1979 palkinnon saanut Pauliine Koskelo. 
Kumpikin oli suorittanut tutkintonsa alle kolmessa vuo-
dessa. Vuonna 1986 valmistunut Markus Äimälä opis-
keli hitaammin mutta oli ensimmäisiä maksimipistein 
valmistuneita. 

Kun dataa ei ole käytettävissä, voidaan nopeasti 
edenneistä esittää vain hajahuomioita. Sotien jälkeen 
oli niitä, jotka halusivat päästä nopeasti leipään kiinni. 
Heikki Borenius tuli ylioppilaaksi vuonna 1943 ja suo-

ritti ylemmän oikeustutkinnon 14.2.1946. Sotatoimiin 
osallistunut Veikko Reinikainen valmistui kaksi kuu-
kautta myöhemmin.

1960-luvun nopeimpia valmistuneita oli Raimo 
Lahti – suoritusaika vuosi ja yhdeksän kuukautta. 
Oman ikäpolveni nopeimmat Helsingistä valmistuneet 
olivat vuonna 1971 aloittaneista Lasse Laatunen, Keijo  
Kaivanto ja Mikko Könkkölä ja vuonna 1972 aloitta-
neista Kyösti Virtanen ja Juhani Kaivola. He kaikki 
valmistuivat runsaassa kahdessa vuodessa. Vuonna 
1977 saavutti Erkki Loikkanen Suomen ennätyk-
sen hieman yli vuoden opinnoillaan. Hän oli saanut 
bonusta kauppakorkeakoulun opinnoistaan.

Vuonna 1977 käynnistyneen tutkinnonuudistuksen 
arveltiin estävän todella nopean valmistumisen. Kui-
tenkin esimerkiksi Mika Hemmo suoritti tutkinnon 
hieman yli kahdessa vuodessa ja Outi Siimes vuodessa 
ja yhdeksässä kuukaudessa. Tutkinnon vaativuus on 
vaihdellut eri aikoina. Siltä ei pidä sulkea silmiä, että 
korona-aikana on ollut tuntuvasti helpom-
paa saada lävitse kotitentti verrattuna nor-
maaliin salitenttiin.   

Olennaista on,
millaiset valmiudet 
itse kukin saa
yliopistosta
ammattiuraansa
ja elämäänsä
varten.

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

Nopeasti valmistuneet

V
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A
amun liikuntasuoritus on takana, kun 
Tuomo Salonen astuu Suomen Urheilulii-
ton toimistoon. Viikonloppu lähestyy, mutta 
sitä ennen on vielä kahden päivän tiivis 

sparraussessio kärkiurheilijoiden tilannepäivityksistä.  
Oman aktiiviuransa keskimatkojen juoksijana päät-

tänyt Salonen on toiminut syksystä 2020 lähtien huippu- 
urheilun valmennuspäällikkönä. Suomen maajoukkue- 
edustajana ja sen kapteenina toimineena hän tuntee 
hyvin työnsä sisällön ja tavoitteen. 

– Tehtäväni on koordinoida huippu-urheilun toimin-
taa eli yleisurheilun Team Finlandin kokonaisuutta tuki-
toimintoja myöten.  

Tuomo Salonen luotsaa yleisurheilun 
Team Finlandia arvokilpailuista ja 
leireistä toiseen. Kansainvälisen 
urheiluoikeuden osaaja koordinoi,  
viestii ja manageroi. 

JURISTIN  
OLOINEN  
VALMENNUS-
PÄÄLLIKKÖ

Teksti VESA VAINIO | Kuvat JUHO KUVA
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Tutustumme juristien arkeen  
ja erilaisiin työpaikkoihin.



Työ Team Finlandin parissa sisältää tapaamisia ja 
leirejä niin kotimaassa kuin ulkomailla sekä jatkuvaa 
sparraamista. Yhteydenpitoa, kuulumisten ja suunni-
telmien kyselyä, johtamista, ohjaamista ja koordinoin-
tia. Tehtäväkenttä kattaa koko yleisurheilun lajikirjon. 

Maalissa siintävät arvokilpailut: olympiakisat, maail-
man- ja Euroopan mestaruuskisat sekä maaottelut. Salo-
sen roolina on auttaa kärkiurheilijoita ja valmentajia 
ottamaan kaiken irti valmennusprosessista sekä tuot-
taa mahdollisimman hyvää kansainvälistä menestystä. 

Viestintää ja muutostilanteita 
Salonen kaivaa urheilutakkinsa taskusta kaksi puhe-
linta, työ- ja yksityisluurin. Jälkimmäisen hän on hank-
kinut hiljattain rauhoittaakseen vapaa-aikaansa.  

– Saatan käydä kymmeniä keskusteluja päivittäin. 
Nuorelle urheilijapolvelle WhatsApp ja vastaavat alus-
tat ovat luonnollinen tapa kommunikoida. Erityisesti 
alkuviikosta työpuhelin laulaa viestejä tiuhaan tahtiin. 

Viestien sisältö liikkuu paljolti käytännön asioissa, 
kuten leirien yksityiskohdissa, koronapäivityksissä ja 
valmennustuen tilanteessa. Joukkueen valinta tuleviin 
kisoihin kiinnostaa jo aikaisessa vaiheessa. 

– Mikä on valintajärjestelmä ja milloin joukkue 
nimetään. Mitkä ovat valmistavat leirit, miten mat-
kustetaan ja majoitutaan. Tiedotettavaa riittää paljon. 

Arvokilpailuihin liittyvä viestintä on oma lukunsa. 
Salonen pitää yhteyttä järjestäjiin ja vastaa ilmoittautu-
misista, matkavarauksista ja majoittumisista. Työ sisäl-
tää monta toisistaan riippuvaa muuttujaa. 

Kaksi vuotta kansainvälistä matkustamista värittä-
nyt koronavirus on pitänyt urheilijoita tiukassa ottees-
saan ja aiheuttanut jatkuvia muutoksia. Joukkueiden 
EM-kisat Romaniassa tarjosivat viime kesänä tästä esi-
merkin. 

– Kaikkea tuli koettua, mutta mikään ei mennyt put-
keen. Testausrumba ei oikein toiminut niissä olosuh-
teissa. Paljon meitä on testattu, sen voin vakuuttaa. 

Urheilumanagerina ja joukkueenjohtajana 
Valmennuksen ja koulutuksen johtaja Jarkko Finni on 
Salosen esimies ja läheinen sparrauskumppani. Val-
mennusassistentti Petra Engberg hoitaa lento-, majoi-
tus- ja muita varauksia sekä rahaliikennettä. Yhteyden-
pito yleisurheilukeskusten valmennuspäälliköihin ja 
lajivalmentajiin on niin ikään tiivistä. 

Tuomo Salonen on kuin 
kotonaan kansainvälisillä 
urheiluareenoilla ja suori
tuspaikkojen sykkeessä. 
Valmistautuminen arvo
kisoihin tapahtuu kuitenkin 
pääosin SUL:n toimistolla.

 LÄPPÄRI
On mitkä kisat tai leiri 
tahansa, läppäri löytyy aina 
repusta. ”Omena” on tärkeä 
työväline. Sillä on sujuvaa 
seurata ja tutkiskella asioita. 

 KAKSI PUHELINTA
WhatsApp laulaa etenkin  
alkuviikosta, ja viestintä on 
iso osa työtä. Vapaa-ajan 
rauhoitan yksityisluurin 
äärellä.

 KIRJAT
Tietokirjoja ja elämänkertoja 
on yhtä aikaa luvussa kym-
menkunta, matkoilla on aina 
pari kirjaa mukana. Lukisin 
enemmänkin, jos olisi aikaa. 

 URHEILUKELLO
Kilpaurani jälkeen jokaiseen  
päivään kuuluu yhä liikun-
taa: juoksua, triathlonia, 
pyöräilyä, uintia, hiihtoa. 
Koko setin anti tallentuu 
kätevästi kellon muistiin.
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Yleisurheilu on iso kansainvälinen laji, ja eri maiden 
liitoissa ja valmennuksessa toimii Salosen kollegoita 
samoissa tehtävissä. Niinpä tuttuja on ehtinyt kertyä jo 
kymmenittäin, mistä on eittämättä hyötyä erityisesti 
kilpailutoiminnassa. 

– Kyselemme ja jaamme tietoa, kun hankimme 
urheilijoita kukin omiin kilpailuihimme. Samat nimet 
kiinnostavat kaikkia, myös yleisöä. 

Salonen viittaa urheilijoiden hankkimisella urhei-
lumanageritoimintaan, joka on osa hänen työtehtä-
väänsä. Sen lisäksi hän pyörittää Runner’s High -juok-
suvalmennus- ja tapahtumatoimintaa yhdessä muiden 
juoksuaktiivien kanssa. 

Aikuisten arvokisoissa Salonen toimii joukkueen-
johtajana. Se tietää pitkiä päiviä kisapaikalla, sillä 
ensimmäisen urheilijan karsintakisa voi alkaa aamu-
varhaisella ja viimeinen suoritus voi osua illan viimei-
seen starttiin. 

– Arvokisatoiminta on täysin omanlaistaan ja vie 
mukanaan.  

Kansainvälinen viestintä tapahtuu pääosin englan-
niksi, mutta kunkin maan kieltä tulee osata välttävästi, 
jotta pystyy tulkitsemaan muun muassa kisaohjelmia 
verkkosivuilta. 

Juridiikka on vahvuus urheiluammatissakin  
Espoossa syntynyt ja siellä asuva Salonen piipahti pari 
vuotta Vaasassa paikallisen asianajotoimiston töissä. 
Tädiltä ja opettajilta lukioaikana saadut vinkit hakea 
oikeustieteelliseen ovat osoittautuneet oikeiksi. 

– Olen kuulemma juristin oloinen, tarkka ja ter-
meissä täsmällinen. Olen tyytyväinen valintaani myös 
siksi, että saan yhdistää urheilun työhöni.  

Urheilu-ura nivoutui hyvin myös opiskeluaikaan, 
kun Salonen opiskeli pitkän kaavan kautta ja valmis-
tui oikeustieteiden maisteriksi vuonna 2015 rikos - 
oikeuteen erikoistuneena. Toisen maisteritutkinnon 
hän opiskeli kansainvälisestä urheiluoikeudesta Shef-
field Hallam Universitysta. 

Juridiikkaa on kaikkialla, ja koulutus tarjoaa hyvät 
lähdöt moneen tehtävään, sen on myös Salonen toden-
nut. 

– Meillä on täällä pieni tiimi ja teemme töitä omilla 
vahvuuksillamme. Tutkimme ja tulkitsemme asioita 
sekä teemme sopimuksia. Työni on valmistelua, 
kokoustamista, viestintää ja vuorovaikutusta, missä 
juristin hahmottamiskyvystä on paljon hyötyä. •

ARKIPÄIVÄ  // Va l m e n n u s p ä ä l l i k k ö

Läppäri, tabletti ja puhelin; siinä ovat Tuomo Salosen  
läheiset työvälineet kentällä ja työpöydän ääressä.  
Viestiliikenne on lähes jatkuvaa ja usein tiheärytmistä. Olen tyytyväinen

valintaani myös
siksi, että saan
yhdistää urheilun
työhöni.

Tuomo Salonen

MITÄ TYÖ URHEILUN 
HUIPULLA ANTAA 
SINULLE?

Nautin suunnattomasti 
arvokisaympäristöstä ja 
sen tunnelman aistimi
sesta. Hyviä suorituksia ja 
menestymisiä. Pitkiä, hie
noja aamuvarhaisesta ilta
myöhään kestäviä päiviä, 
joiden aikana tapahtuu pal
jon. Vastapainona ovat syk
syiset pimeät päivät toimis
tolla papereita pyöritellen. 
Erilaisia haasteita on run
saasti, ja pidän niistä kai
kista. 

MIKÄ ON TYÖSI  
YHTEISKUNNALLINEN 
MERKITYS?

Suomi on urheiluhullu ja 
myös menestyshullu maa. 
Urheilu yhdistää meitä ja 
luo meihin yhteenkuuluvai
suuden tunnetta. Mitalit ja 
onnistumiset koskettavat,  
ne ovat tärkeitä hetkiä ja 
näkyvät laajalti kansain
välisessä mediassa. Urhei
lijat ovat esikuvia lapsille ja 
nuorille, miksei myös aikui
sille, ja kannustavat meitä 
liikunnalliseen elämänta
paan. 

MILLAISELLE  
JATKOURALLE VOIT 
PONNISTAA TÄSTÄ?

Kiinnostuksen kenttäni 
on laaja ja nykyinen työni 
yhdistettynä koulutukseeni 
voi toimia ponnahdus
lautana moniin suuntiin. 
Teen yhteistyötä lukuisten  
kansainvälisten toimijoiden  
kanssa, ja globaali työ 
urheilun tai muun alan 
parissa on mahdollista. 
Rikosoikeus ja juridiikka 
ovat minulle läheisiä, ja 
seuraan aktiivisesti oikeus
käsittelyjä ja päätöksiä. 
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Lakimiesliiton jäsen sai käytännön ohjeita liiton työsuhdeneuvonnan 
juristilta, kun työnantajan puuttuminen jäsenen toimintaan sosiaalisessa 

mediassa herätti kysymyksiä.

äsen otti yhteyttä Lakimies-
liiton työsuhdeneuvontaan ja 
kysyi, voiko työnantaja pyy-
tää työntekijän yksityisellä 

some-tilillä julkaistun julkaisun pois-
tamista. Työsuhdeneuvonnan juristi 
Maria Färkkilä otti asian käsiteltä-
väkseen. 

Färkkilän mukaan tapauksessa 
ovat vastakkain työntekijän sanan-
vapaus ja yksityisyyden suoja sekä 
työntekijän lojaliteettivelvoite työn-
antajaansa kohtaan. 

Vapaa-aika ei lähtökohtaisesti 
kuulu työnantajan määräysvaltaan. 
Työntekijän lojaliteettivelvollisuus 
velvoittaa työntekijää kuitenkin 

mielipiteitään, työnantajankin maine 
voi vahingoittua, jos julkaisun sisältö 
on työnantajan tavoitteiden vastai-
nen tai sille haitallinen. Merkitystä 
on myös sillä, missä asemassa työn-
tekijä organisaatiossa toimii. Joh-
tavassa asemassa olevan henkilön 
mielipiteet mielletään helpommin 
koko hänen edustamansa yhteisön 
näkemyksiksi. 

– Kynnys puuttua työntekijän 
somejulkaisuihin ja siten sananva-
pauteen tulisi kuitenkin olla korkea 
ja aina perusteltu. Ehdottomien kiel-
tojen ja rajoitusten sijaan työpai-
koilla kannattaisikin yhdessä sopia 
henkilöstön kanssa, uuden yt-lain 
vuoropuhelua korostavassa hen-
gessä, selkeät ja kaikkien helposti 
saatavilla olevat sosiaalisen median 
pelisäännöt, Färkkilä vinkkaa.  •

Lakimiesliiton työ- ja  
virkasuhdesuhde-

neuvontaan tuli vuoden 
2021 aikana noin 1 200 

yhteydenottoa erilaisissa 
työlainsäädäntöön  

liittyvissä tilanteissa. 
Neuvonnassa annetaan 
apua esimerkiksi työ-

sopimuksiin, työpaikan-
vaihdoksiin, irtisanomis-

uhkiin, perhevapaisiin 
ja vuosilomiin liittyvissä 

kysymyksissä.   

1 200

Johtavassa 
asemassa olevan
henkilön mieli- 
piteet miel letään
helpommin koko
hänen edustmansa 
yhteisön
näkemyksiksi.

Kun tarvitset apua
Kaipaatko neuvoja työelämä-

kysymyksissä? Haluatko  
täydentää osaamistasi  

tai parantaa verkostojasi?  
Tarvitsetko sparrausta?  

Katso, miten liittosi voi auttaa:  
www.lakimiesliitto.fi 

TYÖNTEKIJÄN HENKILÖKOHTAISET  
PÄIVITYKSET SOMESSA 

PULMA&RATKAISU

J

Pulma: Lakimiesliiton jäsen oli tehnyt sosiaaliseen mediaan yksityiseltä 
some-tililtään julkaisun, jonka sisältö oli kuvattu ja julkaistu viikonloppuna. 
Jäsenen työnantaja pyysi häntä poistamaan julkaisun, koska se ei työnantajan 
mielestä ollut organisaation arvojen mukainen.

pidättäytymään työnantajalle hai-
tallisista toimista myös vapaa-ajal-
laan. Käytöksessä tulisi huomioida 
työnantajan intressit. Työntekijän 
sananvapautta puolestaan rajoittaa 
kielto ilmaista salassa pidettäviä ja 
luottamuksellisia tietoja, muistut-
taa Färkkilä. 

Ongelmalliseksi sosiaalisessa 
mediassa julkaistut kuvat ja kom-
mentit tekevät niiden pysyvyys ja 
mahdollinen hallitsematon leviämi-
nen esimerkiksi ruutukaappausten 
avulla. Sosiaalisen median sisältö on 
aina julkista ainakin tietyille piireille. 

Vaikka työntekijä ilmoittaisikin 
sosiaalisen median tilinsä olevan 
yksityinen ja siellä julkaistavien  
kirjoitusten olevan hänen omia  

Ratkaisu
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Teksti KATJA ALAJA | Kuvitus JANI SÖDERLUND

J
oitakin vuosia sitten drone lensi samassa ilma
tilassa lentokoneen kanssa. HelsinkiVantaan 
lentokentällä tapahtunut läheltä piti tilanne 
johtui siitä, että lennättäjä oli nostanut dronen 
rajoitetulla alueella sallittua korkeammalle.

Tuolloin Suomessa oli vielä voimassa liikenne ja 
viestintävirasto Traficomin OPS MI32 määräys, mutta 
vuoden 2021 alussa voimaan tullut OPS M1-35 yhte
näistää droneja koskevat säädökset koko EU:n alueella.  
Dronelailla tavoitellaan aiempaa turvallisempien, 
EUvaatimusten mukaisten dronejen käyttöä ja tur
vallisempaa lennätyskulttuuria osana ilmaliikennettä.

Onko alussa kuvattu vaaratilanne mahdollinen 
uuden dronelain myötä? Poliisitarkastaja, juristi Konsta 
Arvelin Poliisihallituksesta nyökkää. Laki alkaa vasta 
tulla tutuksi, eikä osa vaatimuksista ole vielä voimassa. 
Eletään siirtymäaikaa, joka päättyy vuoden 2023 alussa.

– Aina on harrastajalennättäjiä, jotka eivät omaa 
huolimattomuuttaan huomaa, että miehittämättö
mien ilmaalusten lennättämisen vaatimuksia on tiu

kennettu. On myös joukko heitä, jotka viis veisaavat 
koko asiasta, Arvelin toteaa. Hänen vastuulleen kuulu
vat poliisitoiminnan oikeudelliset asiat liikenteen val
vonnassa ja hälytystoiminnassa.

Dronelaki tuo paljon uutta droneharrastajille, joi
den määrä on kasvanut voimakkaasti viime vuosina. 
Laki myös luo pohjaa ammattimaiselle droneliiketoi
minnalle, jonka suurin kasvu on vasta edessä. Lisäksi 
ilmassa liikkuu viranomaisten droneja ja perinteisem
pää lentoliikennettä. Suomen suurin miehittämättö
män ilmailun toimija on itse asiassa poliisi.

Liikenteenohjauksesta maalla, merellä ja ilmassa 
vastaavan Fintrafficin mukaan Suomessa on arviolta 
50 000 dronea. 

Rekisteröityminen pakollista  
käytännössä kaikille
Dronelain keskeisiä velvoitteita on, että dronehar
rastajien pitää rekisteröityä dronetoimijarekisteriin. 
Ammattilaiset ovat tehneet näin jo aiemmin. Trafico

Dronelain myötä lennättäjille tuli liuta laite- ja lennätysvaatimuksia, mutta 
tuliko niitä liikaa? Viranomaisilla ja juristeillakin on opeteltavaa. Lähivuodet 

näyttävät, muuttuuko kasvava ilmaliikenne turvallisemmaksi.

Uusi dronelaki
haastaa yksityis-

kohdillaan
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Suomen suurin 
miehit tämättömän
ilmailun toimija
on poliisi.

LISÄÄ AIHEESTA

Lukuvinkit

Traficomin dronesivusto: 
droneinfo.fi

Valtion miehittämätön 
ilmailu OPS M1-35:
finlex.fi > hae nimellä

EU:n EASA-asetus  
(EU) 2018/1139:  
eur-lex.europa.eu  
> hae nimellä

EU:n droneasetus  
(EU) 2019/947:  
eur-lex.europa.eu  
> hae nimellä

min mukaan dronetoimijarekisterissä on vuoden 2022 
alussa jo 10 846 henkilöoperaattoria eli yksityistä kauko- 
ohjaajaa ja 2 158 organisaatio-operaattoria, joilla on 
useita kauko-ohjaajia. Kun rekisteröityminen helmi-
kuun 2021 alussa alkoi, ensimmäisellä viikolla tuli 1 800 
rekisteröitymistä. 

Rekisteröinnistä vapaita ovat vain alle 250 gram-
maa painavia kamerattomia tai leluiksi määriteltyjä 
droneja lennättävät.

Harrastajien tulee myös perehtyä dronejen lennättä-
mistä koskeviin sääntöihin ja suorittaa yksi tai useampi 
koe riippuen siitä, millaista dronelennättämistä he 
aikovat tehdä. Dronetoiminta on jatkossa järjestetty 
eri kategorioihin, joiden vaatimukset vaihtelevat. 

– Valtaosa droneharrastajista haluaa toimia avoin- 
kategoriassa, jossa on vähemmän vaatimuksia verrat-
tuna muihin kategorioihin, Arvelin arvioi ja viittaa eri-
tyinen- ja sertifioitu-kategorioihin. 

Fintrafficin luvut vahvistavat tämän, sillä erityisen 
kategorian toimintalupia on myönnetty vain viisi, ja 
muutamia lupia on käsittelyssä vuoden 2022 alussa. 
Traficomista kerrotaan, että verkkoteoriakokeen on suo-
rittanut 13 600 kauko-ohjaajaa.

Vaatimusten määrä pohdituttaa
Avoimessa kategoriassa on paljon yleisiä vaatimuksia 
ja lisäksi erityisiä vaatimuksia riippuen siitä, mihin ala-
kategoriaan dronetoiminta kuuluu. Dronen maksimi-
paino voi olla 25 kiloa, ja suurin sallittu lentokorkeus on 
120 metriä maan tai veden pinnasta. Dronen lennätyk-
sen pitää tapahtua näköyhteyden välityksellä turvalli-
sen välimatkan päässä ihmisistä, eikä ihmisjoukkojen 
yläpuolella saa lennättää. Vaarallisten aineiden kuljet-

taminen ja esineiden pudottaminen on myös kielletty.
Lisäksi kauko-ohjaajan on huomioitava ilmailun 

kielto- ja rajoitusalueet, ilmakuvauskieltoalueet sekä 
kieltävät ja rajoittavat UAS-ilmatilavyöhykkeet. Esimer-
kiksi Suomessa kaikkien lentoasemien ja lentopaikko-
jen lähistöllä on tällaiset rajoittavat vyöhykkeet, jotka 
on määritelty kansallisesti. 

Kun mikä tahansa avoimen kategorian vaatimuk-
sista ylittyy, dronetoiminta kuuluu erityiseen katego-
riaan. Tällainen toiminta edellyttää riskiarviointia, 
jonka pohjalta tehdään joko ilmoitus operaatiosta tai 
haetaan toimilupaa Traficomilta. Sertifioidun katego-
rian toiminta vastaa puolestaan miehitetyn ilmailun 
lentoyhtiöiden toimintaa. 

Dronelain vaatimusten läpikäynti saa Arvelinin poh-
timaan EU-sääntelyn määrää.

– Tarvitaanko sitä näin paljon? Laaja sääntely tekee 
kokonaisuuden hallinnasta kimuranttia lennättäjille, 
viranomaisille, juristeille ja tuomareille, Arvelin sanoo.

Hän korostaa, että joissakin asioissa voidaan vieläpä 
tehdä kansallisia poikkeamia. Hyvä esimerkki on avoi-
men kategorian ikäraja dronejen lennättämiselle. Suo-
messa se on 12 vuotta. 

Tilanne ratkaisee poliisin toimet
Poliisille dronelain haasteet näkyvät käytännön val-
vontatehtävissä. Kun dronen lennätys aiheuttaa vaa-
ratilanteen ja drone pitää saada pois taivaalta, poliisi 
kutsutaan hätiin. Mutta miten tilanne voidaan hoitaa 
turvallisesti?

Asia alkaa edetä nopeasti, jos drone ja kauko-ohjaaja 
voidaan paikallistaa. Tämä edellyttää, että avoimessa 
kategoriassa lennätettävä drone sisältää etätunnistus-
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järjestelmän, radiolaitteen ja muut markkinalainsää-
dännön EU 2019/945 mukaiset laitevaatimukset.

Tällöin vaikuttamiskeinoja on kaksi: ensinnäkin 
poliisi voi vaikuttaa dronen ja kauko-ohjaajan väliseen 
radioviestintään, jolloin yhteys niiden välillä katkeaa. 
Sen jälkeen – riippuen dronen asetuksista – laite joko 
palaa sinne, mistä se lähti lennolle tai putoaa alas. EU:n 
laitevaatimukset sisältävät palaa takaisin -toiminnon. 
Toisena vaihtoehtona on ampua drone alas.

– Parasta toimintatapaa ei ole, vaan tilanne ratkai-
see. Asutuilla alueilla on turvallisuusriskien takia han-
kalampaa toimia kuin metsän keskellä, Arvelin toteaa. 

Jos kyseessä on erityinen- tai sertifioitu-kategorian 
drone, poliisi voi saada siitä lisätietoa Traficomilta. 

Arvelin uskoo, että dronejen lieveilmiöt ja poliisin 
työ lisääntyvät dronetoiminnan kasvun myötä.

– Droneihin liittyvissä tehtävissä korostuvat kesä ja 
tapahtumat sekä niihin liittyvät rajoitusalueet. Esimer-
kiksi itsenäisyyspäivänä poliisi puuttuu paljon rajoi-
tusalueilla tapahtuvaan lennättämiseen Helsingissä.

Hyvänä asiana Arvelin nostaa esiin sen, että jos len-
nättäjä on rikkonut dronelakia, hänet voidaan saada 
helpommin edesvastuuseen kuin ennen.

– Rangaistavuus on onneksi korjaantumassa rikos-
lain uudistuksen myötä, sillä se kattaa liikenneturvalli-
suuden EU-sääntelyn. Aikaisempi sääntely oli toki kat-
tavaa, mutta se alkoi selvästi jäädä jälkeen teknisestä 
kehityksestä. Lisäksi liikennesääntely edellyttää lain-
säätäjältä tarkkoja viittausketjuja monitasoisen kan-
sallisen sääntelyn ja EU-sääntelyn välillä. 

Yksityisyydensuoja rikoslain perusteella
Dronelain yksityisyydensuoja- ja tietosuoja-asiat ovat 
Arvelinista peruskauraa. Koska itse dronelaki liittyy 
vain dronejen lennättämiseen, rikoslain salakatselu-
säännös, 24 luvun 6 §, suojaa yksityiselämää. Ihmisiä 
ei saa kuvata eikä katsella dronen videolinkin kautta, 
jos ihminen oleskelee koti- ja julkisrauhan suojaamissa 
paikoissa. Yksityisiä koteja ja piha-alueita ei saa kuvata 
niin, että henkilöt voi tunnistaa.

Dronen lennättäjälle saattaa kuitenkin kertyä  
kuvamateriaalia, joka sisältää henkilötietoja – vaikka 
vahingossa. 

– On hyvä muistaa, että yksityishenkilöiden ei tar-
vitse välittää GDPR:stä tuon taivaallista, sillä se koskee 
vain yrityksiä, yhdistyksiä ja viranomaisia. Harrastaja-
lennättäjillä henkilötietojen käsittely on yksityisen hen-
kilön henkilötietojen käsittelyä, eikä siihen ulotu sään-
telyä unionin tasolta. •

Dronejen lennättäjät  
toimivat eri  
kategorioissa
VUODEN 2021 alussa voimaan tullut OPS M1-35 
yhtenäistää droneja koskevat säädökset koko 
EU:n alueella.

Dronetoiminta on jatkossa järjestetty eri  
kategorioihin, joiden vaatimukset vaihtelevat. 
Suurin osa harrastajista pystyy toimimaan  
avoimen kategorian kolmessa alakategoriassa, 
jotka ovat luvasta vapaita. 

Alakategoriat täsmentävät avoimen katego-
rian yleisiä vaatimuksia. Esimerkiksi: Avoimessa 
kategoriassa suurin sallittu lentoonlähtömassa 
on 25 kg, mutta alakategoriassa A1 lennättä-
minen on sallittu alle 900 grammaa painavalla 
dronella vain yksittäisten ihmisten yli. Alakate-
goriassa A2 dronen paino voi olla korkeintaan  
4 kg, eikä dronea saa lennättää muiden kuin  
toimintaan osallistuvien henkilöiden yli. Ala-
kategoriassa A3 lennätettävän dronen suurin  
sallittu paino on 25 kiloa, mutta lennättämisen 
on tapahduttava harvaan asutulla alueella. 

Kaksi muuta kategoriaa ovat erityinen ja  
sertifioitu. Erityinen-kategoriassa toimiminen 
edellyttää riskiarviointia, jonka pohjalta tehdään 
joko ilmoitus operaatiosta tai haetaan toimilupaa 
Traficomilta. Sertifioidun kategorian toiminta 
vastaa puolestaan miehitetyn ilmailun lento-
yhtiöiden toimintaa, esimerkiksi ihmisten ja vaa-
rallisten aineiden kuljetusta sekä ihmisjoukkojen 
yllä tapahtuvia lentoja yli kolmen metrin kokoi-
silla droneilla.

Fintrafficin mukaan
Suomessa on arviolta
50 000 dronea.

TIED ON VÄÄRTI  // D r o n e l a k i
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Toisille suunta on selvä alusta saakka, mutta ei kaikille. Miten voi päättää,  
mihin suuntaan opinnoissaan etenee? 

T
oisille on alusta asti selvää, 
miten opinnot etenevät. On 
suuntaus- ja urahaaveita, 
joita tavoitellaan tasaista 

tahtia. Entä jos päämäärä ei ole selvillä?  
Silloin voi tuntua, ettei yksinkertaisesti 
osaa päättää, mitä kursseja valita – ja entä 
jos valitsee väärin? 

Suunnan puutteesta ei kannata huoles - 
tua, lohduttaa Lakimiesliiton uravalmen-
taja Heidi Hännikäinen. Hän neuvoo  
lähtemään siitä, ettei ole vääriä valintoja:  
on hyviä, parempia ja parhaita valintoja. 

– Harvoin valinnat menevät täysin 
metsään. Usein ihminen tietää, mistä ei 
ainakaan pidä. Näin voi sulkea pois niitä 
asioita, jotka eivät kiinnosta. Asioita ei 
lähtökohtaisesti kannata lähestyä nega-
tiivisuuden kautta, mutta tässä se voi toi-
mia, Hännikäinen neuvoo. 

Lupa innostua ja kokeilla 
Hännikäinen muistuttaa, ettei oikeustie-
teellisessä heti erikoistuta tiettyyn oikeu-
denalaan. Yliopisto on ensikertalaiselle 
aina myös uudenlainen opiskeluympä-
ristö. Opiskelijoilla on lupa kokeilla ja 
innostua erilaisista asioista. Suuntaa ei voi 
päättää tietämättä mistä on päättämässä. 

– Ei voi tietää, onko kiinnostunut jos-
tain, ennen kuin kokeilee. Jokainen uusi 
kurssi voi kiinnostaa ja innostaa. Myös 
jokainen poissuljettu vaihtoehto on 
valinta ja päätös: päätin, että en valitse 
ainakaan tätä, Hännikäinen sanoo. 

Hän neuvoo pureutumaan omaan 
persoonaan ja kiinnostuksenkohteisiin. 
Vaikka moni asia innostaa, osa innostaa 
enemmän ja vahvemmin. Silloin voi jakaa 

PÄÄTÖKSENTEKOTAITOJA  
TARVITAAN OPINNOISSAKIN 

Oikkarit

asioita kategorioihin ja pohtia, kumpi 
kiinnostaa enemmän: Ihmiset vai luvut? 
Suuret linjat vai yksityiskohdat? Kehit-
täminen vai ylläpito? Entä millainen on 
oma arvomaailma ja persoona? 

Laaja-alaisuus voi olla etu 
Kirjava opintohistoria ei ole miinus, sillä 
työnantajat arvostavat monipuolista 
kokemusta. Jokainen voi myös opetella 
sanoittamaan valintojaan. Sen sijaan, että 
puhuu haahuilusta, voi kertoa olleensa 
motivoitunut opiskelija, joka halusi kar-
toittaa tietoa useista asioista. 

Epävarmuudesta ei pääse pois opinto-
jen edetessä eikä työelämässäkään. Siksi 
Hännikäinen kannustaa armollisuuteen ja 
sietämään keskeneräisyyttä, epä varmuutta 
ja riittämättömyyden tunteita. 

– Työelämässä joutuu tekemään isoja 
päätöksiä nopeastikin. Päätöksenteossa 
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JOS omat kurssivalinnat mieti
tyttävät, kannattaa lähteä liik
keelle yliopistosi opintoneuvon
nan kautta. Myös Lakimiesliiton 
urapalvelut auttavat etenkin 
opintojen myöhemmässä  
vaiheessa olevia opiskelijoita.

Tukea opintoihin 

voi kuitenkin kehittyä ja sitä voi harjoi-
tella. 

Hän kehottaa pohtimaan, mikä pää-
töksenteossa on vaikeaa. Ovatko omat 
halut ristiriidassa muiden odotusten 
kanssa? Odotuksia voi tulla perheeltä tai  
ystäviltä tai ne voivat olla omia mieliku-
via. Joka tapauksessa kannattaa seurata 
omaa polkuaan, vaikka se vaatiikin roh-
keutta. Entä asettaako itse itselleen tur-
hia odotuksia ja paineita? 

– Esimerkiksi liiallinen suunnittelu 
ja itse itselle laadittu aikataulu voi luoda 
paineita. Suunnitelmat ja tavoitteet ovat 
hyviä, mutta ei haittaa, jos ne muuttuvat 
ja elävät matkan varrella, hän sanoo. 

Hännikäinen muistuttaa, etteivät 
opin tovalinnat ole lopullisia. Elämä kan-
taa, vaikka osoittautuisi, ettei jokainen 
valinta osunut nappiin. 

– Olen itse vaihtanut täysin uudelle 
alalle. Olen alun perin opiskellut fyysisten 
työolojen ja -tilojen suunnittelua. Uraval-
mentajana olen nyt kaukana siitä, mutta 
en koe, että valintani ovat olleet huonoja, 
Hännikäinen rohkaisee. •



E
ftersom släktskapsbanden av his
toriska skäl sträcker sig över gräns
älvarna är gränstrafiken mellan 
Sverige och Finland livlig, framför 
allt i det mera tätt befolkade om  

rådet kring Torne älv. 
– Den normala gränstrafiken är inget större 

problem men tyvärr rör sig också grova brotts
lingar som narkotikasmugglare och människo
handlare över gränsen. Därför bistår polisen 
och tullen i vartdera landet aktivt varandra. 
Samarbetet har underlättats av att saker kun
nat avhandlas på finska i gränsområdet, säger 
biträdande polischef Jyrki Pelkonen vid polis
inrättningen i Lappland.

Just nu pågår ett lagberedningsarbete gäl
lande gränsöverskridande snabb utrycknings
hjälp i Finland och Sverige. I egenskap av jurist 
och vice ordförande för föreningen Poliisilaki
miehet är Pelkonen rätt så fundersam över vad 
en sådan lag i praktiken skulle innebära för  
poliserna på fältet.

– Lagstiftningen och de formella kraven på 
polisaktioner är olika i de båda länderna. Kom
binerat med språksvårigheter finns det därför en 
uppenbar risk att poliser ofrivilligt gör sig skyl
diga till tjänstefel om de måste bistå det andra 
landet i en polisaktion, säger han.

Samarbetet blivit formellare
Trots att grundregeln är att polismyndigheterna 

endast kan verka i de egna länderna finns det 
undantag från regeln, som exempelvis att en 
eventuell biljakt på finsk mark enligt Schengen
avtalet inte behöver sluta vid den svenska  
gränsen.

– Vi måste givetvis officiellt kontakta och be 
om handräckning av den svenska polisen, men 
kan fortsätta förföljandet på den svenska sidan 
tills vi får assistens. Under tidigare decennier var 
praxis i viss mån smidigare medan det numera 
alltid krävs laglig grund och tillstånd för att 
korsa gränsen i polisuppdrag, säger Pelkonen. 

En utmaning i samarbetet är att allt färre 
myndighetspersoner på den svenska sidan 
talar finska, men enligt Pelkonen går det ännu 
att ringa direkt till finskatalande poliser i Sverige. 

– En positiv följd av den här informella direkt
kontakten är till exempel att brottsutredningar 
och återtagande av stöldgods kan försnabbas. 
Det här är positivt för både företag och privat
personer som råkat ut för brottslingar från det 
andra landet, säger Pelkonen. 

Coronapandemin har ställt nya krav på alla 
gränsmyndigheter i Lappland i form av ökade 
kontroller vid gränsen. Samtidigt gäller det att 
skydda sig mot eventuell smitta i olika situa
tioner, exempelvis med någon som trilskas vid 
gränsen.

– I stället för gemensamma aktioner och per
sonliga möten består samarbetet med svenska 
myndigheter på grund av coronan just nu främst 

Det gränsöverskridande myndighetssamarbetet längs gränsen mellan 
Finland och Sverige i norr har en lång tradition av en klar orsak;  

här har folk rört sig mer eller mindre fritt över gränsen i alla tider.

Myndighetssamarbete 
över gränsen är  

vardag i Lappland

Text  BO INGVES | Bild ISTOCK
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av informationsutbyte. Jag är ordförande för 
polisinrättningens coronaarbetsgrupp och vi 
betonar att poliserna ska beakta smittorisken 
också på fritiden, säger Pelkonen.

Polisen och tullen  
samarbetar i Norden
I Finland finns det en skild lag för samarbetet 
mellan polisen, tullen och gränsbevakningen, 
PTG. Men i fråga om gränsöverskridande 
samarbete med motsvarande myndigheter 
i Sverige är det goda personkontakter som 
gäller. Det samarbetet behövs enligt Pel-
konen särskilt i norr eftersom gränsen vid  
Torneå-Haparanda är en öppen landgräns.  

– Då gränsbevakningen skärps på andra 
håll i Finland innebär det att kriminella i stäl-
let tar den norra vägen. När det gäller bekämp-
ning av grövre brottslighet som sträcker sig 
över gränserna har vi stor nytta av det nord-
iska samarbetsnätverket PTN (Polisen och 
Tullen i Norden) som också kan koordi-
nera gemensamma övervakningsoperatio-
ner i respektive land och har gemensamma 
sambandsofficerare i olika länder. En sådan  
sköter till exempel det polisiära samarbetet 
med Norge och Ryssland, säger Pelkonen. •

STÖRSTA delen av gränsen mellan Finland och 
Sverige ligger i gränsälvarna Torne älv, Muonio 
älv och Könkämä älv och enligt 1809 års freds
avtal följer den huvudsakligen älvarnas djupfåror. 
Landhöjningen har gjort att gränsen flyttats flera 
gånger vilket inneburit ny lagstiftning i de båda 
länderna. 

Ett annat exempel på hur gränsen kan flyta är 
tvillingstäderna Torneås och Haparandas gemen
samma grundskola där ungefär hälften av skolans 
elever kommer från Finland och den andra hälften 
från Sverige. Skolan följer det svenska skolsyste
met men undervisningen sker huvudsakligen på 
elevens modersmål och personalen är tvåspråkig.

Trots att samarbetet med myndigheterna i 
Nordnorge inte är särskilt aktivt ser man också 
här pragmatiskt på saken: vid sjukdomsfall på 
den finska sidan har det visat sig att norska läkar
helikoptrar hinner fram snabbare än hjälp från 
Finland. 

Gränsen som  
flyttar på sig
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P
etteri Snell tunnetaan miehenä, joka taka-
vuosina ratsasti voitosta voittoon autovero- 
oikeudenkäynneissä tullia ja verottajaa 
vastaan. Snell on myös joviaalin seuramie-

hen maineessa. ”Petteri ei koskaan ole pahalla päällä”, 
kuvailevat kollegat.

  Pykälöikäämme.

1. luku  
Juristiksi ajautumisesta
1 §. Lapsuuden unelma-ammatti. Minulla ei ollut 
mitään yhtä suurta unelmaa. Ne vaihtelivat aina 
ajassa, paikassa ja tilanteessa. Välillä halusin opetta-
jaksi, välillä sotilaaksi ja joskus taas muusikoksi.
2 §. Valaistuminen. Olin jo pienestä pitäen ollut jon-
kinlainen lukumies, eli kaikki meni sisälle, mitä diva-
rista käteen lähti. Joskus 50-luvulla törmäsin Yrjö Soinin 

kirjaan ”Kuin Pietari hiilivalkealla – Sotasyyllisyysasian 
vaiheet 1944–1949 ” – ja niin oikeudenkäyntien maailma 
vei minut mennessään.

2. luku   
Lainsäädännöstä
1 §. Kiva laki. Perustuslaki ja EU:n perusoikeuskirja. 
Niillä tavallinen Matti tai Maija pärjää pahassa maa-
ilmassa.
2 §. Kamala laki. Alkoholilakia lukiessa tulee mietit-
tyä, onko sen kirjoittajilla ollut ihan ”kaikki kotona”.

3. luku  
Lakimiehistä eliölajina
1 §. Taitava juristi. Joku kollega on joskus sellaisen väit-
tänyt nähneensä, mutta minulla se näky on edelleen 
osin hakusessa. Pariin tyyppiin olen kuitenkin vuosien 

Teksti ARI MÖLSÄ | Kuva PETTERI SNELLIN KOTIALBUMI

Herra Autovero Petteri Snell

Mies, joka kellisti  
tullin ja verottajan

– Autoverokiistat olivat sitkeitä. Joku kirjoitti jopa  
KHO:lle, että jos tämä Snellin näkemys autoverotuksen  
virheistä hyväksytään, täytyy valtion budjettia korjata, 
Petteri Snell naurahtaa.
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varrella joskus törmännyt – on ne hyviä, osaavia ja tie-
tävät kaiken, olipa kyse mistä tahansa oikeuden alasta.
2 §. Tomppeli juristi. Valitettavasti näitä tyyppejä löy-
tyy joka lähtöön. Muotoseikkojen kanssa saivarteleva 
lomakebyrokraatti.

4. luku  
Lupalakimiehen työstä
1 §. Parhaat puolet. Olen toiminut Luvan saaneet 
oikeudenkäyntiavustajat ry:n puheenjohtajana jo useita 
vuosia. Jäsenistömme koostuu pääosin itsenäisistä yri-
tystoimintaa harjoittavista juristeista. Väitän, ettei näi-
den toimistojen työn laatu poikkea miltään osin vastaa-
van kokoisen asianajotoimiston työstä.
2 §. Inhottavinta. Luvansaaneita oikeudenkäyntiavus-
tajia, jotka eivät työskentele asianajotoimistoissa, syr-
jitään monissa eri yhteyksissä.

5. luku  
Itselle tarjoutuneista jutuista
1 §. Hyvät jutut. Jutut, joissa on edellytykset saada 
aikaan kaikkia osapuolia tyydyttävä sovinto.
2 §. Huonot jutut. Joissakin verojutuissa on mahdo-
tonta saada aikaan oikeata lopputulosta – numeroiden 
kanssa liioitellaan, tavallisesti vastaajan vahingoksi.

6. luku  
Jytky – autoverojutuista
1 §. Alkuasetelma. Kun Suomi liittyi Suomen Euroo-
pan yhteisöön 1995, halusin siinä vapaan liikkuvuuden 
humussa hankkia itselleni halvalla paremman auton. 
Pian ilmeni, että autoverolain laatijat olivat huolissaan 
autokauppiaiden karmeasta kohtalosta lamavuosina. 
Jos valtiovalta olisi aukaissut verotuksellisesti syrjimät-
tömän kaupan EU-maiden välillä heti, siitä olisi kuu-
lemma seurannut konkurssiaalto. Jokainen peliken-
tällä toimiva tietysti tiesi, että autokansaa vedätettiin.
2 §. Lopputulos. Autoveroasia lähti purkautumaan syk-
syllä 2003 annetun EUT:n C-101/00-ratkaisun kautta. 
Sen jälkeen on Suomeen rekisteröity 20 000–35 000 käy-
tettyä ajoneuvoa per vuosi. En ota kantaa siihen, onko 
homma mennyt jo överiksi, kun eletään vuotta 2022. 

7. luku  
Tämän päivän leipälajeista
1 §. Kiinnostavat juttutyypit. Kaikki vero- ja tullijutut.
2 §. Vastenmieliset juttutyypit. Rikosjutut, joihin liit-
tyy lapsia tai vanhuksia.

8. luku  
Asiakkaista
1 §. Ihanneasiakas. Ymmärtää, mistä on kyse.
2 §. Inhottava asiakas. Ei haluakaan ymmärtää, mistä 
on kyse.

9. luku  
EU-tuomioistuimesta
1 §. Esimerkillistä. Curia – sieltä löytyy kaikki, jos jak-
saa hakea.
2 §. Eksoottista. Suomalaisen näkökulmasta se on 
vähän eriskummallista, kun tuomarit istuvat viitat 
päällä ja kaikki toiminta rakentuu tulkkauksen varaan.

10. luku  
Keikkamuusikon elämästä
1 §. Riemastuttavinta. Olen intohimoinen rumpujen 
takoja. Kun rummut on koottu ja saatu oikeille paikoil-
leen, ei minulta mitään puutu.
2 §. Rasittavinta. Jos ei ole basistia roudaamassa, on 
rumpalin peli pelattu.

11. luku  
Omasta urasta
1 §. Makein voitto. EU-tuomioistuin antoi 15.7.2004 rat-
kaisunsa asiassa C-365/02. Tämän päätöksen seurauk-
set olivat mittavat. Esimerkiksi tuhannet YK-sotilaat 
ja taksit saivat autoveropalautuksia, jotkut tosi paljon. 
Samalla tietysti oma asiakkaani voitti juttunsa. On niitä 
makeita voittoja ollut muitakin. Viinikauppa.com-juttu 
meni kumoon – kansa sai juomansa pois.
2 §. Karvain tappio. Sama ratkaisu C-365/02. Jos ideani 
olisi mennyt lopullisesti maaliin, olisi autoverotus Suo-
messa saatu lopetettua siinä muodossa, kun se silloin 
oli voimassa. Luultavasti jo silloin olisi siirrytty auton 
käytön verottamiseen sen hankintaverottamisen sijaan.

12. luku  
Pienet suuret asiat
1 §. Mielimauste. Mustapippuri.
2 §. Herkkuruoka. Tuplajuusto.
3 §. Paras juoma. Skumppaa aluksi, ja sitten GT.
4 §. Kaunein kukka. Lumpeen kukka.
5 §. Lempiväri. Tumman sininen.
6 §. Rakkain romaani. Ernest Hemingway: Kenelle 
kellot soivat.
7 §. Mielimuusikko. Joe Morello.
8 §. Esikuva. Olavi Heinonen.
9 §. Elämän tarkoitus. Haen edelleen vastausta.
10 §. Lempilausahdus. Hyvästi selvä päivä!

Petteri snell

 s. 1944, Helsinki
 OTK 1984, Helsinki
 Oma lakiasiaintoimisto 

1980–
 Luvan saaneet oikeuden

käyntiasiamiehet ry:n 
puheenjohtaja 2014–

 Lakimiesliitto, yksityis
sektorin valiokunta 2016–

 Perhe: päällikkö ja minä, 
muut maailmalla

 Harrastukset: sotahistoria 
ja rummunsoitto

Kun rummut on
koottu ja saatu oikeille
paikoilleen, ei minulta
mitään puutu.
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Asianajotoimistot
Borenius Asianajotoimisto Oy:n  
Associateiksi OTM Susanna Kaatiala  
Transactions-linjaan 30.8.2021 lukien ja  
OTM Jon Jokelin Advisory-linjaan 7.9.2021 
lukien. Counseliksi OTM Päivi Kuitunen  
Transactions-linjaan 13.9.2021 lukien.  
Associateiksi OTM Julia Österman Advisory- 
linjaan 13.9.2021 lukien, OTM Malviina  
Linninen Dispute Resolution -linjaan 20.9.2021 
lukien, OTM Akseli Uotila Transactions- 
linjaan 15.11.2021 lukien sekä OTM Nora  
Hietanen Advisory-linjaan 7.12.2021 lukien. 
Senior Associateiksi OTM, AA Anna-Riikka 
Nummi Advisory-linjaan 1.1.2022 lukien,  
OTM Henrik Koivuniemi Advisory-linjaan 
1.1.2022 lukien, OTM Anni Jäälinoja Advisory- 
linjaan 1.1.2022 lukien sekä OTM Iida Mäki-
mattila Advisory-linjaan 1.1.2022 lukien. 
Counseliksi OTM, AA Aksu Tuominen Trans-
actions-linjaan 1.1.2022 lukien. Associateiksi  
OTM Tai Do Trans actions-linjaan 3.1.2022 
lukien, OTM Sara Aho Transactions-linjaan 
3.1.2022 lukien sekä OTM Saara Mäkelä  
Transactions-linjaan 3.1.2022 lukien. Senior 
Associateksi OTM Christel Nokkala Trans-
actions-linjaan 10.1.2022 lukien. Associateksi 
OTM Mari Ihatsu Advisory-linjaan 10.1.2022 
lukien.

Krogerus Asianajotoimisto Oy:n Associateiksi 
OTM Anna Corrêa de Mora 13.11.2021 lukien, 

OTM Ulla Heimala 15.10.2021 lukien sekä  
OTM Sakari Kalpio 19.11.2021 lukien. (kuvat)

HPP Asianajotoimisto Oy:n Senior Counseliksi  
AA Tatu Jaarinen (kaupallisten riitojen  
ratkaisu) 1.11.2021 lukien. Associateksi  
OTM Jenni Malin (työoikeus) 1.12.2021 lukien. 
Osakkaaksi kutsuttuna AA Jaakko Klemettilä  
(vero-oikeus, yrityskauppojen ja rakenne-
järjestelyjen verokysymykset) 1.1.2022 lukien. 
Senior Advisoriksi AA Juho Lenni-Taattola 
insolvenssioikeus, toimiminen konkurssi pesän 
pesänhoitajana, yrityssaneerausmenettelyn 
selvittäjänä sekä saneerausohjelman valvo-
jana) 1.1.2022 lukien. Associateksi  
OTM Johanna Kauppinen (kilpailu- ja  
EU-oikeus) 3.1.2022 lukien. Osakkaaksi  
kutsuttuna AA Marius af Schultén (energia-  
ja ympäristöoikeus, keskittyen erityisesti 
uusiutuvaan energiaan liittyvään hanke-
kehitykseen sekä uusiutuvia energiahank-
keita koskeviin transaktioihin sekä rahoitus-
järjestelyihin) 17.1.2022 lukien. (kuvat)

I&O Partners Asianajotoimisto Oy:n  
Senior Associateksi OTM, FM Jemina Timonen 
28.3.2022 lukien. Associateiksi OTM Mikaela 
Kranck 24.1.2022 lukien sekä OTM Heta 
Oja-Lipasti 1.2.2022 lukien. Osakkaaksi  
kutsuttuna AA Monica Savander-Elivuo 
1.1.2022 lähtien.

Anna  
Corrêa de Mora 
Krogerus Asianajo-
toimisto Oy

Oikeusaputoimistot
Etelä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvonta-
piirin julkisiksi oikeusavustajiksi Matleena  
Aaltonen Itä-Uudenmaan oikeusapu-
toimistoon 16.2.2022 lukien sekä Tuukka  
Salmenkorva Keski-Uudenmaan oikeusapu-
toimistoon 21.4.2022 lukien.

Järjestöt
Autoliikenteen Työnantajaliitto ry:n  
asiantuntijaksi OTM Aapo Heikurainen 
17.1.2022 lukien. (kuva)

LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry:n  
lakimieheksi työmarkkina- ja edunvalvonta-
toimintaan Eeva Salmi 10.1.2022 lukien. (kuva)

Ulla Heimala
Krogerus Asianajo-
toimisto Oy

Sakari Kalpio
Krogerus Asianajo-
toimisto Oy

Tatu Jaarinen
HPP Asianajo-
toimisto Oy

Jenni Malin
HPP Asianajo-
toimisto Oy

Jaakko Klemettilä 
HPP Asianajo-
toimisto Oy

Juho  
Lenni-Taattola  
HPP Asianajo-
toimisto Oy

Johanna  
Kauppinen  
HPP Asianajo-
toimisto Oy

Marius af Schultén
HPP Asianajo-
toimisto Oy

Eeva Salmi
LVI-Tekniset  
Urakoitsijat  
LVI-TU ry

Nimityksiä-palstan tekstit ja värikuvat 
(valkoisella taustalla) toimitetaan lomak-
keella osoitteessa www.lakimiesuutiset.fi/
ilmoitanimitys/ tai sähkö postitse  
juha.mikkonen@lakimiesliitto.fi  viimeistään 
4.3.2022. Julkaistuista kuvista veloitamme 
käsittelykuluina 40 euroa/kpl. Numero  
2/2022 ilmestyy 13.4.2022. Toimitus  
pidättää oikeuden tekstin muokkaamiseen  
ja lyhentämiseen tarvittaessa.

Aapo Heikurainen
Autoliikenteen 
Työnantajaliitto ry
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Nimitykset



Tukea oikeudenmukaisen 
Suomen rakentajille!

Jesse
senior associate

Pentti
seniorijäsen

Emma-Lotta
associate

Sohrab
opiskelija

Lopulta kyse on yksinkertaisista asioita. Jokaisella ihmisellä on tarve turvaan, vapauteen, työhön, 
ihmisarvoon ja tasapuoliseen kohteluun. Oikeudenmukaisuuteen. Jäsenemme tekevät päivittäin 
työtä näiden tavoitteiden toteuttamiseksi. Ja liitto tarjoaa tukea jokaiselle oikeudenmukaisen 
Suomen rakentajalle. 

Tutustu tarjontaamme!
lakimiesliitto.fi/liity-mukaan

#OikeudenmukaisenSuomenRakentajat



MAINOS

MAINOS

Juristikirjeen haastattelussa Helsingin 
oikeustieteellisen tiedekunnan uusi dekaani 
Johanna Niemi kertoo suunnitelmistaan ja 
paluusta kotiyliopistoon.

Tilaa Juristikirje: pro.almatalent.fi

Meidän on pystyttävä 
kehittämään nuorten 
juristien työelämässä 
tarvitsemia taitoja 
entistä paremmin.

ajankohtaiset 1•2022



Lakimiesuutisten tietokilpailussa esitetään yllättäviä  
ja mieltä piinaavia tietokilpailukysymyksiä.

KUN Suomen nälänhätä oli pahimmillaan keväällä 
1868, nimismiehet saivat kenraalikuvernööri 
Nikolai Adlerbergilta kirjeen. Mitä nimismiesten 
tuli kehottaa piiriensä asukkaita tekemään?

A. Muistamaan keisarin syntymäpäivää.
B. Tuomaan käräjille olutta ja piirakoita.
C. Valamaan rasvasta kynttilöitä.
D. Varomaan heikkoja jäitä.

VAASAN hovioikeuden presidentti Axel  
Christian Reuterholm oli menettää henkensä 
Suomen sodan aikana kesäkuussa 1808  
Venäjän joukkojen ryöstäessä Vaasaa. Hän sai 
pian eron virastaan ja eläkkeen. Mitä erikoista 
eläkkeessä oli?

A. Oikeus myydä hovioikeuden huonekalut.
B. Eläke oli venäläinen ja sen maksoi Venäjä.
C. Oikeus pelata shakkia kuninkaan joukkueessa.
D. Homeinen linna Skotlannissa ja purjelaiva.

MITÄ tuolloin epätavallista lakitieteen  
professori Joel Napoleon Lang (1847–1905)  
teki vuosisadan vaiheen tienoilla Helsingin  
yliopistossa?

A. Tervehti opiskelijoita.
B. Käytti julkisesti virkanimikettään.
C. Antoi hyviä tai jopa korkeita arvosanoja.
D. Piti luentoja.

MITÄ epätavallista kihlakunnantuomari  
Henrik Klaunpoika Fleming (1584–1650)  
teki Vehmaan kihlakunnassa vuonna 1625?

A. Istui itse käräjät.
B. Maksoi määräämänsä sakot itse.
C. Ilmiantoi itsensä ja sen jälkeen vielä tuomitsi.
D. Kielsi oluen ja viinan kaikilta, myös itseltään.
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1 D. Varomaan heikkoja jäitä. Adlerberg (1819–1892) oli saanut selville, että Suomessa hukkui enemmän ihmisiä kuin muissa maissa. Adlerberg oli venäläi-
nen kenraali ja epäsuosittu virkavaltaisen asenteensa vuoksi. Silti hänen kerrotaan suhtautuneen nälänhätään vakavammin kuin paikallisten kuvernöörien, 
jotka jopa vähättelivät tilannetta. Suomessa kuoli huhtikuussa noin 20 600 ja toukokuussa noin 25 200 ihmistä eli reilusti tavanomaista enemmän. Nälkä-
vuosien 1866–1868 aikana kuoli kahdeksan prosenttia Suomen väestöstä, yhteensä noin 150 000 ihmistä. 2 B. Eläke oli venäläinen ja sen maksoi Venäjä. 
Rahat tulivat Vanhan Suomen kameraalihovin kautta. Jälkipolvet ovat arvelleet, että vapaaherralliseen ruotsalaissukuun kuulunut Reuterholm (1753–1811) 
hankki uuden etunsa, koska osasi ”kiipeillä vallankäytön portaikossa”. Reuterholmin asunto Vaasassa oli hovioikeudentalossa. Ryöstelevä sotaväki tunkeutui 
myös sinne. Se ammuskeli ympäriinsä, riisti presidentin kultaesineet ja repäisi tähden hänen rinnastaan. Reuterholm oli joutua keihästetyksi samaan tapaan 
kuin vahtimestari Abraham Wilén, mutta hänen puolisonsa Charlottan (1768–1845) sydäntäsärkevät rukoukset pelastivat hänet. Reuterholm pakeni maatilal-
leen Siuntioon ja kuoli siellä. Virkaansa hän ei palannut. 3 A. Istui itse käräjät. Muiden kihlakunnantuomarien ei tiedetä istuneen käräjiä Suomessa ainakaan  
vuosina 1624–1653. Aatelisilla oli erioikeus kihlakunnantuomarin virkoihin, mutta he eivät itse vaivautuneet hoitamaan virkaansa vaan jättivät sen sijaisille. 
Sijaiset olivat yleensä ainakin jotain kirjallista sivistystä saaneita tai porvarisperäisiä miehiä tai entisiä vouteja ja kirjureita. Fleming oli suomalainen sotilas ja 
valtiomies. Hän oli uransa aikana muun muassa Viipurin, Savonlinnan ja Kymenkartanon läänien käskynhaltija, maaherra, vara-amiraali ja Suomen ratsuväen 
ylipäällikkö. Hänet haudattiin Mynämäen kirkkoon. Vehmaan kihlakunta oli läänitetty hänelle vuosina 1621–1626 ja aiemmin hän oli Ruotsissa Sollentunan 
kihlakunnantuomari vuosina 1613–1617. Flemingin vuonna 1625 tekemään poikkeukseen saattoi vaikuttaa se, että hänen vuosien 1623–1624 sijaisensa  
Hartvig Speitz teki virkavirheen. Fleming ei tosin istunut koko vuotta vaan hänen seuraava sijaisensa aloitti jo samana vuonna. 4 D. Piti luentoja. Langilla ei 
ollut juurikaan muita toimia ja tehtäviä professorinvirkansa lisäksi, kun taas hänen kollegoillaan niitä saattoi olla niin paljon, etteivät he ehtineet luennoida. 
Sivutoimien runsas määrä oli tuolloin tavallista. Lainopin professoreita kysyttiin etenkin valtiopäiville. Joskus vain yksi heistä ehti luennoida. Luennoijana 
Lang ei ollut erityisen hyvä. Hänen kerrotaan olleen hiljainen,  pohdiskeleva ja hieman eristäytyvä. Lang oli Helsingin yliopiston talousoikeuden ja kansan-
taloustieteen professori vuosina 1882–1905. Häntä pidetään Suomen maa- ja vesioikeuden tutkimuksen perustajana. Hän oli fennomaani ja suomenkielinen 
mutta kirjoitti lähes kaikki teoksensa ruotsiksi. Hänen kuuluisin oppilaansa oli K. J. Ståhlberg. Kun tämä väitteli, Lang oli kustoksena.
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pulaisvaltakunnansyyttäjä Jukka 
Rappe päätti lokakuussa 2021 nostaa 
syytteet turvallisuussalaisuuden pal-
jastamisesta ja sen yrityksestä kolmea 
Helsingin Sanomien toimittajaa vas-

taan. Lehden päätoimittaja ja toimituspäällikkö sen 
sijaan jäivät syytteittä, koska riittävää näyttöä heidän 
osallisuudestaan epäiltyihin rikoksiin ei ollut. Päätoi-
mittajarikkomuksen osalta syyteoikeus oli vanhentunut. 

Päätös johtoportaan syyttämättäjättämisestä herätti 
journalisteissa ja lukijoissa hämmästystä, ja jopa suut-
tumustakin: onhan yleisesti ajateltu, että viimekätistä 
journalistista päätösvaltaa käyttävä päätoimittaja vastaa 
julkaisunsa sisällöstä sekä toimitustyön johtamisesta ja 
valvonnasta. Päätoimittajan vastuuta on pidetty myös 
lähdesuojan ja anonyymin ilmaisun oikeuden tarpeel-
lisena vastapainona. 

Sananvapauslain säätämisen myötä päätoimittajan 
vastuuta lievennettiin vastaamaan nykyaikaisia rikos-
oikeudellisia oppeja. Päätoimittajarikkomus edellyttää 
sekä tunnusmerkistön täyttävää tekoa että subjektiivista 
syyllisyyttä. Päätoimittajarikkomuksesta tuomitaan, jos 
päätoimittaja tahallaan tai huolimattomuudesta olen-
naisesti laiminlyö toimitustyön johtamis- ja valvonta-
velvollisuutensa niin, että se on omiaan myötävaikut-
tamaan yleisön saataville toimitetun viestin sisältöön 
perustuvan rikoksen toteutumiseen. 

Päätoimittajarikkomus voi tulla kyseeseen vain sil-
loin, kun päätoimittajaa ei ole pidettävä varsinaisen 
sananvapausrikoksen – kuten esimerkiksi kunnian-
loukkauksen tai turvallisuussalaisuuden paljastamisen 
– tekijänä tai osallisena. Syyttäjän on näytettävä rikos 
toteen, ja päätoimittajalla tietenkin on jokaiselle epäi-
lylle kuuluva oikeus olla vastaamatta omaa syyllisyyt-
tään koskeviin kysymyksiin.

Sananvapauslakia valmisteltaessa kannettiin huolta 
siitä, että sääntely voisi johtaa vastuuvajeeseen, jossa 
anonymiteettioikeuden vuoksi ketään ei saada vastuu-
seen sisällöltään rikollisen viestin julkaisemisesta. Valta-
kunnansyyttäjä totesikin, että ”[t]untemattoman tekijän 
tahallisuuden näyttäminen pelkästään viestin sisällön 
perusteella kohtaa käytännössä melkoisia ongelmia ja 

antaa päätoimittajarikkomuksesta epäillyn puolustuk-
selle sellaiset aseet, joita vastaan syyttäjän on vaikea 
taistella”.

Päätoimittajan vastuun lieventymisen pelättiin joh-
tavan myös siihen, että vastuutahoja ryhdytään etsi-
mään toimituksen sisältä alemmasta portaasta – kuten 
on tapahtunutkin. 

Päätoimittajarikkomus on jäänyt miltei ”kuolleeksi 
kirjaimeksi”; sananvapauslain 18-vuotisen voimassa-
olon aikana päätoimittajarikkomuksesta on tuomittu 
vain neljä kertaa, viimeksi vuonna 2011. Toisaalta rikos-
oikeusjärjestelmä ei voikaan legitiimisti olla sellainen, 
että jokaiseen rikokseen löydettäisiin syyllinen keinolla 
millä hyvänsä. Sillä, jos päätoimittaja tiukoissa tilan-
teissa vapautuu syytteestä esimerkiksi vaikenemisensa 
avulla, lienee kuitenkin suuremmat vaikutukset toimi-
tuksen sisäiseen ilmapiiriin ja työmoraaliin sekä luki-
joiden silmissä nautittuun arvostukseen kuin rikosoi-
keuden järjestelmän uskottavuuteen ja tehokkuuteen.

Sananvapauslain
18-vuotisen
voimassaolon
aikana päätoimittaja-
rikkomuksesta
on tuomittu vain
neljä kertaa.

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

Mistä lehden päätoimittaja vastaa?

A
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Hietanen-Tanskasella on vahva järjestö- ja vaikuttamistausta jo nuoruudesta. Hän on 
toiminut muun muassa Lapin yliopiston ylioppilaskunnan hallituksen puheenjohtajana 

ja Artikla ry:n valmennuskurssipäällikkönä. Lakimiesliitossa Hietanen-Tanskanen 
on ollut sekä työntekijä että luottamushenkilö: koulutuspoliittisen jaoston jäsen, 

opiskelija-asiamies, lakimies sekä Lakimiesliiton valtuuskunnan jäsen nyt toista kautta. 
Päivätyötään hän tekee hallintolakimiehenä Helsingin seurakuntayhtymässä. 

Hänet valittiin liiton varapuheenjohtaksi marraskuussa 2021. 

Viisi nopeaa
Ira Hietanen-Tanskanen, Lakimiesliiton varapuheenjohtaja
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Mikä sai sinut  
kiinnostumaan liiton  
vara puheenjohtajan  

tehtävästä?
Liiton strategia vuosille 2021–2025 on innos-

tava. Strategian kärkiä – parempi jäsenymmär-
rys, parempi työelämä ja parempi oikeusvaltio 
– tuleekin toteuttaa määrätietoisesti ja kun-

nianhimoisesti. Halusin olla mukana tässä 
työssä. Lakimiesliitto yhdistää juristit eri 

tehtävissä – yhteisöllisyyden vahvis-
taminen on tärkeää.

Miten pidät  
huolta omasta  

jaksamisestasi?
Perheen kanssa ulkoilu ja  

leikkiminen lapsen kanssa saa 
ajatukset irti työasioista. 
Nautin myös musiikista ja 

tanssimisesta.

Kolme asiaa, 
joita tarvitset  

päivittäin?
Puhelin, hammas-

harja, musiikki.

Miksi sinusta tuli 
lakimies?

Oikeudenmukaisuus on ollut tär-
keä arvo jo pienestä pitäen. Olen 

kirjoittanut jo alakoululaisena, että 
minusta tulee lakinainen tai opet-

taja. Minusta tuli juristi, koska 
haluan edistää oikeudenmu-

kaisuutta yhteiskunnas-
samme.

Millaisia työhön  
liittyviä odotuksia  

sinulla on?
Pidän tärkeänä, että strategiassa asetet-

tuihin tavoitteisiin tartutaan ja niitä lähdetään 
edistämään. Jokaisella juristilla on oikeus tasa-
painoiseen elämään, jossa työ, perhe ja vapaa-
aika on mahdollista yhteensovittaa. Vain hyvin-

voivat juristit voivat tehdä työnsä hyvin ja 
varmistaa oikeusvaltion toiminnan parhaalla 

mahdollisella tavalla. Toivon, että liiton 
jäsenet ovat yhteydessä, sillä  

vuoropuhelu on tärkeää.



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

Helsinki – Uusimaa – Turku – Tampere – Oulu


