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kulkee jälkijunassa muistisairaiden etuuksissa. 16
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Antti Jokela
HOVIOIKEUSMENETTELY
Huhtikuu 2022, sh. 139 €
Harri Hietala, Keijo Kaivanto,
Johanna Pystynen
ESIHENKILÖN KÄSIKIRJA
Huhtikuu 2022, sh. 156 €
Tuula Linna, Tatu Leppänen,
Anssi Kärki
ULOSOTTO-OIKEUS I
Ulosottomenettely
Toukokuu 2022, sh. 139 €

Juridiikan asiantuntijan
parhaat työvälineet
Tilaa osoitteesta SHOP.ALMATALENT.FI

MUISTA
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-20 %

Anu-Tuija Lehto,
Matleena Engblom
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KIINTEISTÖLAINSÄÄDÄNTÖ
2022
Maaliskuu 2022, sh. 137 €
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Oikea tieto oikeaan aikaan.
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PINNALLA
Löysä lainsäädäntö
karahtaa helposti
ikääntyvien ihmisten
nilkkaan.
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Pykälöiden

Heikki Harjula ennustaa soten johtavan
lopulta useisiin kuntaliitoksiin.

40
24

ARKIPÄIVÄ
Hannele Korhonen kouluttaa
lakimiehiä muotoilemaan
juridiikasta ymmärrettävää.

HENKILÖ
Koneessa nopeasti
edennyt Karla Lindahl
korostaa kuuntelemisen
ja erilaisuuden arvoa.
Hän vastaa nykyisin
EteläEuroopan ja
Välimeren alueesta.

44

TIEDON VÄÄRTI
Autoritaariset lähtömaat
painostavat pakolaisia yhä
ankarammin vaikenemaan ja
jopa vakoilemaan toisiaan.
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Pääkirjoitus
Puheenvuoro
Lyhyesti
Susanna Reinboth
Jäsenyhdistys
Urapalvelut ja tapahtumat
Pulma ja ratkaisu
Heikki Halila
Oikkarit
Nimitykset
Oikeuspähkinät
Antti Innanen
Viisi nopeaa

Lue myös verkosta!
Onko oikeudenhoidon
rahoitus tunneasia?
Miten tehdä oikeita
opiskeluvalintoja?
Työajat kuntoon myös
työehtosopimuksiin

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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Juridiikan ammattilainen,
tarvitset työssäsi ehdottoman luotettavaa ja ajantasaista tietoa.
Meiltä löydät kattavan, asiantuntevan ja tuoreen juridisen tiedon ja tulkinnan
– yhteen koottuna, helposti hyödynnettävänä.
ALMA TALENT JURIDIIKAN SISÄLTÖPALVELUT
almatalent.fi/juridiikka
tarjoaa käyttöösi kaiken tämän:

SUOMEN LAKI -HAKUPALVELU
Tuorein lakitieto heti käytettävissäsi

JURIDIIKAN PÄIVITTYVÄT
HAKUTEOKSET
Lakimuutokset koottuina ja
tulkittuina

VERKKOKIRJAHYLLY
JURIDIIKKA
Syventävä ammattitieto
oikeudenaloittain

JURIDIIKAN JA
TALOUDEN UUTISKIRJE
Muutokset ja uutiset oikeudenaloilla,
joita haluat seurata

KOULUTUS
JA TUKI
Perehdytämme ja autamme
tiedonhaussa

Oikea tieto oikeaan aikaan.

PÄÄKIRJOITUS

JULKAISIJA

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

Suomen Lakimiesliitto
Janne Laukkanen, päätoimittaja
Juha Mikkonen, toimituspäällikkö
Marjo-Riitta Oksa, viestinnän asiantuntija
Merilla Kivineva, viestinnän asiantuntija
etunimi.sukunimi@lakimiesliitto.fi
lakimiesuutiset@lakimiesliitto.fi
Otavamedia Oy OMA
Firdonkatu 2 T 151, 00015 Otavamedia
yrityksille.otavamedia.fi
Diana Törnroos, tuottaja
Jani Söderlund, AD
Outi Rinne, tuotantokoordinaattori
etunimi.sukunimi@otava.fi
TOIMITUSNEUVOSTO

Ira Hietanen-Tanskanen, pj, Pentti Ajo,
Johanna Helminen, Pipsa Hännikäinen,
Pirkko Janas, Tiina-Leena Kurki, Janne Laukkanen,
Anniina Lehtimäki, Juha Mikkonen, Antero Rytkölä,
Petra Spring, Sinituuli Suominen, Anneli Tiainen,
Jore Tilander
OSOITTEENMUUTOKSET

palvelut@lakimiesliitto.fi
TILAUKSET

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

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

Anna-Kaisa Jormanainen
PAINATUS

Grano Oy

ISSN 0023-7361 (painettu)
ISSN 2242-7058 (verkkojulkaisu)
77. vuosikerta
Painos 15 700
Aikakausmedia ry:n jäsen
Copyright © Otavamedia Oy
Lehden sisältöä ei saa osittainkaan jäljentää
ilman toimituksen kirjallista lupaa.
Toimitus ei vastaa tilaamatta lähetetyistä
materiaaleista. Kirjoittajien artikkeleissa esittämät
mielipiteet ovat heidän omiaan eivätkä välttämättä
edusta julkaisijayhteisön kantaa.

3/2022.......15.6.
5/2022........9.11.

ILMESTYMISPÄIVÄ

4/2022........21.9.
6/2022 ......14.12.

Sodan kevät

T

ätä lehteä koottaessa on eletty poikkeuksellisen surullista
kevättä. Joskus historian käännekohtia on niiden tapahtuessa
vaikea havaita. Tällä kertaa maailmanpolitiikan tapahtumat
ovat vyöryneet päälle sotakoneiston voimalla.
Moni lehden iso juttu oli pitkälti suunniteltu ja kirjoitettukin Venäjän
hyökkäyssodan alkaessa Ukrainassa. Sodan tullessa lähelle se vaikuttaa
meihin kaikkiin. Sillä on vaikutuksensa myös tässä lehdessä käsiteltyihin
aiheisiin ja haastateltuihin henkilöihin.
Joihinkin juttuihin pyysimme täydentäviä kommentteja ja pohdimme
muutoin juttujen näkökulmia. Joihinkin yhteyksiin täydennykset sopivat,
joissakin tapauksissa viittaukset Ukrainan tilanteeseen olisivat jääneet
tyhjiksi sivulauseiksi alkuperäisen aiheen rinnalla.
Me kaikki oikeusvaltion puolustajat tuomitsemme oikeudettoman
sodan. Samalla emme kuitenkaan voi jäädä yhteiskunnallisessa keskustelussa vain sodan panttivangeiksi. Meidän on näytettävä, että tuemme
Ukrainaa, mutta yhteiskuntamme jatkaa toimintaansa. Vaikka se tuntuisi
sotauutisten keskellä pahimmillaan jopa absurdilta.
Sotapäivien muuttuessa viikoiksi ja kuukausiksi järkytys voi muuttua
myös turtumukseksi. Lehden mennessä painoon näkyivät ensimmäiset
huolestuneet kommentit siitä, etteivät media ja yleisö saa kyllästyä
Ukrainan uutisiin. Muut aiheet eivät saa ohittaa hyökkäyssodan uhreja.
Aseiden laskeuduttuakin tilalle jää valtava humanitäärinen kriisi pommitettuine kaupunkeineen.
Emme laittaneet lehden koko sisältöjä uusiksi. Samalla emme unohda
Ukrainan tapahtumia nyt tai jatkossa. Juridisen analyysin rooli korostuu
kriiseissä usein viiveellä. Sitä tullaan tekemään myös tämän lehden sivuilla
tulevissa numeroissa.
Janne Laukkanen
päätoimittaja
janne.laukkanen@lakimiesliitto.fi
@LaukkanenJanne

Lakimiesuutiset on
100-prosenttisesti kierrätyskelpoinen.
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Työriitojen
oikeudenkäyntitaidot
3.5.–7.6. Helsinki

Kun työpaikalla syntyy riita, pelkkä työoikeuden
substanssiosaaminen ei riitä
Työriitojen oikeudenkäyntitaidot -seminaarisarjassa saat
käytännön valmiuksia työoikeusriidan oikeudenkäyntiä edeltävään
vaiheeseen, oikeudenkäyntiin valmistautumiseen, asiakirjojen
laadintaan ja riidan hoitamiseen tuomioistuimessa.

Seminaarisarjan asiantuntijoina muun muassa:

Seminaarisarja koostuu kolmesta jaksosta:

•
•

•
•
•

Työoikeusriitaan valmistautuminen ennen oikeudenkäyntiä 3.5.
Oikeudenkäyntikirjelmät ja työoikeusriidan valmisteluvaihe
tuomioistuimessa 24.5.
Työoikeusriidan pääkäsittely ja oikeussalikäyttäytyminen 7.6.

•
•

•
•

Asianajaja Mari Mohsen, Asianajotoimisto Roschier Oy
Lainopillinen asiamies, VT, työtuomioistuimen jäsen
Mikko Nyyssölä, Elinkeinoelämän keskusliitto EK
Asianajaja Jukka Paloheimo, Asianajotoimisto Roschier Oy
Asianajaja Tuomas Sunnari,
Kaikkonen & Sunnari Asianajotoimisto Oy
Käräjätuomari Mia Sundström, Helsingin käräjäoikeus
Lakimies Jenniveera Tabell, Teollisuusliitto ry

Sarjan hinta 2 435 €

Seminaarihintoihin lisätään alv 24 %. Oikeudet muutoksiin pidätetään.

Osallistu läsnä tai etänä.

ILMASTO-OIKEUSPÄIVÄ
5.5. Helsinki

YRITYSSANEERAUSPÄIVÄ
24.5. Helsinki

TYÖOIKEUSPÄIVÄ 2022
2.6. Helsinki

Mitä ovat ilmasto-oikeudenkäynnit ja mitä
ne käytännössä tarkoittavat Suomessa?
Miten ilmasto-oikeus on kehittymässä
Suomessa ja EU:ssa? Miten päästökauppadirektiivin uudistus etenee?

Yrityssaneerauspäivässä pureudutaan alan
ajankohtaisiin kysymyksiin ja käsitellään
mm. viimeisimpiä yrityssaneerauslain
uudistuksia.

Työoikeuspäivässä käsitellään tulevia
lainsäädäntöuudistuksia, tuomioistuinten
uusinta oikeuskäytäntöä ja ajankohtaisimpia työoikeudellisia kysymyksiä
työpaikoilla. Ohjelmassa on lisäksi ”Työoikeuspulssi” – työoikeusjuristeista koostuva ryhmä, joka kommentoi ja keskustelee
päivän teemojen käytännön vaikutuksista
työpaikoilla työnantajan ja työntekijän
näkökulmista.

Saat seminaarissa ajankohtaisen
katsauksen sääntelykehityksen viimeisimpään tilanteeseen ja tärkeimpiin teemoihin.
Mukana on myös viimeisin tilannetieto ja
tulevat trendit ilmasto-oikeudenkäynneistä.

Päivän aikana saat myös konkreettisia vinkkejä hyvän saneeraushakemuksen laatimiseen, kuulet tärkeitä oppeja ja huomioita
suuresta saneerauksesta ja syvennät
osaamistasi osakkeen merkintähinnan
maksamiseen liittyvissä kysymyksissä.

Puheenjohtajana professori
Kati Kulovesi, Itä-Suomen yliopisto.

Puheenjohtajana asianajaja
Pauliina Tenhunen,
Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy.

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

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

Puheenjohtajana asianajaja
Anu Waaralinna,
Roschier Asianajotoimisto Oy.
Lakimiesliiton jäsenet ja julkinen sektori 633 €
(yksityinen sektori 845 €).

LAKIMIESLIITON KOULUTUS
Tutustu ja ilmoittaudu: lakimiesliitonkoulutus.fi

MAINOS

ajankohtaiset 2•2022

Tilaa Juristikirje: pro.almatalent.fi

Deadline on paras muusa
Jatkuvasti kehittyvä datatalous edellyttää ajantasaista tietosuojaosaamista. Professori Päivi
Korpisaari, asianajaja Eija Warma-Lehtinen ja dosentti Olli Pitkänen kirjoittavat, koska se on hyvä
tapa oppia uutta. He haluavat jakaa olennaista tietoa ja arkipäiväistää lakitekstejä. Sortuvatko
kokeneet kirjoittajat aikaoptimismiin tai voiko pieni epärealistisuus suhteessa ajankäyttöön olla
projektin alussa jopa hyvä asia? Juristikirjeessä kokeneiden asiantuntijoiden vinkit elefantin
palasteluun.

MAINOS

Kuva: Nina Kaverinen

Parin prosentin
palkankorotuksia
– kriisien varjossa

Några procents
löneökningar
– i krisernas skugga

Y

A

ksityisen sektorin ja valtion työmarkkinapöydissä
rbetsmarknadsförhandlingarna inom den privata
saavutettiin kevättalven aikana myös lakimiesliitoch statliga sektorn har under vårvintern uppnått
tolaisittain merkittäviä neuvotteluratkaisuja. Sen
resultat som är betydande även för Juristförbunsijaan kunta- ja yliopistosektorin tulokset ovat tätä kirjoittadets medlemmar. Däremot är resultaten för kommun- och
essa edelleen avoinna.
universitetssektorn i skrivande stund fortfarande oklara.
Edellinen suurempi kierros käytiin kaksi vuotta sitten. Sitä
Den senaste stora rundan ägde rum för två år sedan. Den
tuli sotkemaan korona ja sen mukanaan tuoma tietämättörubbades av coronan och ovissheten om de ekonomiska
myys talousnäkymistä.
utsikterna som pandemin orsakade.
Pahimmat kauhuskenaariot koronan
Lyckligtvis besannades inte de värsta
osalta eivät onneksi toteutuneet. Suomen
skräckscenarierna som målades upp kring
talouskehitys ylitti kaikki ennusteet, joskin
coronan. Finlands ekonomiska utveckling
voimakkaasti velkavetoisena. Tämä toi mukaöverträffade alla prognoser, om än med stora
naan lisäpaineita nyt käytävälle neuvotteluskulder. Detta medförde ytterligare press
kierrokselle. Palkankorotuksiin katsottiin laapå den nu pågående förhandlingsrundan.
jasti olevan tarvetta ja perusteita.
Det ansågs allmänt finnas ett behov och en
Neuvottelukierros alkoi loppuvuodesta
motivering för löneökningar.
2021 koronan edelleen varjostaessa kokousFörhandlingsrundan inleddes i slutet av
pöytiä. Uusina asioina esiin nousivat – myös
2021 medan coronaviruset fortfarande låg
Lakimiesliiton vahvasti edistäminä – erityisom en skugga över mötesborden. Nya frågor
sesti etätyöhön ja työnteon monipaikkaisuusom lyftes fram – starkt understödda också
teen sekä työhyvinvointiin liittyvät kehittäav Juristförbundet – gällde utvecklingsbemistarpeet. Lisämausteensa neuvotteluihin
hoven särskilt i samband med distansarbete
JORE TILANDER
toiminnanjohtaja
toi uuden perhevapaadirektiivin implemenoch arbete på flera platser samt arbetstrivsel.
verksamhetsledare
toiminen kaikkiin sopimuksiin.
En extra krydda tillfördes förhandlingarna av
jore.tilander@lakimiesliitto.fi
Aamulla 24. helmikuuta maailma kääntyi
implementeringen av det nya direktivet om
jälleen aivan uuteen asentoon. Toistamiseen ollaan tilanteessa,
familjeledighet i alla avtal.
jossa tulevaisuus ja talous ovat vähintäänkin hyhmäisiä.
På morgonen den 24 februari vändes världen upp och ner
Jo saavutetuista neuvottelutuloksista voi karkeasti todeta,
igen. Vi befinner oss återigen i ett läge där framtiden och
että sopimukset ovat noin kahden vuoden mittaisia, palkanekonomin är minst sagt höljda i dunkel.
korotukset kuluvan vuoden osalta ovat noin kahden prosenOm förhandlingsresultaten som hittills uppnåtts kan man
tin luokkaa ja vuoden 2023 korotukset tulevat olemaan erili stora drag konstatera att avtalen sträcker sig över ungefär
listen neuvottelujen varassa.
två år, löneförhöjningarna under innevarande år är cirka två
Perhevapaiden palkallisuuden parantamisessa on sektoriprocent och förhöjningarna 2023 kommer att hänga på sepakohtaisia eroja, ja osassa aloista asia on siirretty erillisissä
rata förhandlingar.
työryhmissä neuvoteltaviksi. Tärkeintä on, että asiassa edisDet finns skillnader mellan sektorerna i förbättringen av
tytään.
familjeledighet med lön, och inom vissa branscher har saken
Päivitetyt sektorikohtaiset tiedot neuvotteluista ja saavuhänskjutits att förhandlas i separata arbetsgrupper. Det
tetuista ratkaisuista löytyvät liiton nettisivuilta.
viktigaste är att framsteg görs.
Kaikkein tärkeintä on toki saavuttaa rauha ja vakaus
Uppdaterad sektorsspecifik information om förhandlingEurooppaan!
arna och uppnådda lösningar finns på förbundets webbplats.
Det allra viktigaste är ändå att uppnå fred och stabilitet
i Europa!
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LYHYESTI

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

Lakimiesliitto lahjoitti 10 000 euroa
Ukrainassa tehtävään avustustyöhön

L
24.

HELMIKUUTA

Venäjä käynnisti
hyökkäyssodan
Ukrainaan.

10

akimiesliitto tuomitsi
jyrkästi kansainvälisen
oikeuden loukkaukset ja
sotatoimet heti Venäjän
hyökkäyssodan alettua Ukrainassa
helmikuussa. Liitto lahjoitti Suomen
Punaisen Ristin katastrofirahastoon
10 000 euroa.
Katastrofirahaston kautta varat
ohjautuvat Ukrainassa tehtävään
avustustyöhön. Punainen Risti auttaa
Ukrainassa muun muassa jakamalla
ruokaa ja lääkkeitä. Kansainvälinen
Punainen Risti on tehnyt jo vuosien
ajan yhteistyötä Ukrainan Punaisen
Ristin kanssa.
– Ukraina tarvitsee kaiken apumme
ja tukemme. Kannustamme myös
jäseniämme tukemaan mahdollisuuk
siensa mukaan sitä mittaamattoman
arvokasta työtä, jota monet avustus

LAKIMIESUUTISET 2/2022

järjestöt tässä kriisissä tekevät, totesi
Lakimiesliiton hallituksen puheen
johtaja Marika Valjakka lahjoituksen
yhteydessä.
Myös liiton verkkosivujen blogissa
on seurattu Ukrainan tapahtumia.
Liiton puheenjohtaja, professori Tuula
Linna muistutti heti sodan alettua
sotarikoksiin liittyvän todistusaineis
ton keräämisen merkityksestä.
– Sotarikokset ovat kauhistuttavia
tekoja, joiden pahuutta edes rikos
oikeudelliset ilmaisut ”tahallinen” ja
”törkeä” eivät riitä kuvaamaan, Tuula
Linna kirjoittaa.
Uutisointi on tuonut nähtäväk
semme hyökkäyksiä siviiliväestöä
ja siviilikohteita vastaan.
– Vastuuttomuus on käsittämättö
mällä tasolla, kun ydinvoimalaan
kohdistetaan sotatoimia, Linna jatkaa.

Linna muistuttaa, että sodan jäl
keen seuraa jälleenrakentaminen.
Tuo työ onnistuu kuitenkin toivotta
valla tavalla vain, jos edessä ovat myös
asianmukaiset sotarikosoikeuden
käynnit. Niiden onnistuminen edellyt
tää todisteiden tehokasta keräämistä
sodan aikana.
– Virallisen tutkinnan on oltava
tehokasta, jotta todisteet saadaan
ajoissa talteen ja sotarikoksiin syylli
set vastuuseen.
Lue lisää: lakimiesliitto.fi/blogit

”Ukraina tarvitsee
kaiken apumme
ja tukemme.”

www.lakimiesliitto.fi

64
PROSENTTIA

Liiton toimisto
muuttaa puoleksi
vuodeksi
väliaikaistiloihin
Lakimiesliiton toimitilat remontoidaan kuluvan vuo
den aikana. Liiton toimisto muuttaa remontin ajaksi eli
noin puoleksi vuodeksi väliaikaisiin tiloihin Helsingin
keskustassa. Remontin jälkeen toimisto palaa entisiin
tiloihinsa.
– Uudenmaankadulla sijaitsevat nykyiset toimi
tilamme ovat tulleet taloteknisesti käyttöikänsä päähän ja
vaativat laajan remontin, toteaa liiton toiminnanjohtaja
Jore Tilander.
Remontin ajaksi liiton toimisto muuttaa osoitteeseen
Annankatu 31–33 C 42.
Remontti ei vaikuta Lakimiesten ja Lääkärien
työttömyyskassan toimintaan, ja LLkassa jatkaa
toimintaansa Uudenmaankadulla.
Lakimiesliiton toimiston yhteystiedot löytyvät
osoitteesta: www.lakimiesliitto.fi/yhteystiedot

Työolobatometri
2021:n ennakkotietojen mukaan
64 prosenttia
palkansaajista pitää
työtään henkisesti
raskaana. Ylemmistä toimihenkilöistä
näin ajattelee 72
prosenttia ja alemmista toimihenkilöistä 67 prosenttia.
Työuupumusta ja
haitallista stressiä
kokevat eniten
35–44-vuotiaat,
toimihenkilöt ja
julkisella sektorilla
työskentelevät.
Lähde: tem.fi

YHTEISTOIMINTAASIAMIEHEN VERKKOSIVUSTO ON AVATTU
Uusi yt-asiamies.fi-sivusto
sisältää tietoa yhteistoiminnasta
työpaikoilla sekä yhteistoimintaasiamiehen toiminnasta, henkilöstörahastosta, näihin liittyvästä lainsäädännöstä sekä yhteistoimintaasiamiehen lausunnoista. Sivustolla on myös lomake valvontailmoituksen tekemiseen.
Yhteistoiminta-asiamiehen tarkoituksena on edistää ja parantaa
työnantajan ja työntekijöiden
yhteistoimintaa sekä siihen liittyvien lakien tavoitteiden toteutumista. Hänellä on oikeus esimerkiksi
saada valvontaa varten välttämättömät tiedot työnantajalta salassapitosäännösten estämättä ja suorittaa tarkastus yrityksessä.
Lisätietoa: yt-asiamies.fi

Sanottua

”Demokratiaa ja oikeusvaltiota haastetaan eri puolilla maailmaa. Samaan aikaan sukupuolten tasa-arvoa
vastustava, niin sanottu anti-gender-liikehdintä on vahvistunut, myös Euroopassa. Tämä ei ole sattumaa:
demokratia ja sukupuolten tasa-arvo nivoutuvat tiiviisti yhteen. Demokraattisia ja ihmisoikeuksia kunnioittavia
yhteiskuntia haastetaan kyseenalaistamalla naisten, tyttöjen ja seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksia.”
Krista Orama, Katja Tiilikainen ja Lotta Valtonen kirjoituksessaan ”Sukupuolten tasa-arvo on demokratian peruspilari” 8.3.2022, um.fi

Lakimiesliitto mukana valtakunnallisessa
edunvalvontavaltuutuskampanjassa
Digi- ja väestötietovirasto
käynnistää toukokuussa kolmivuotisen
kampanjan, jolla lisätään edunvalvonta
valtuutuksen yleistä tunnettuutta. Myös
juridiikan palveluntarjoajilla on mahdol
lisuus ottaa osaa kampanjaan. Kampan
jan tavoitteena on nostaa yhteisvoimin
edunvalvontavaltuutus yhteiskunnalli

seksi puheenaiheeksi ja osaksi joka kan
salaisen asiakirjasalkkua.
Mukaan kampanjaan ovat Laki
miesliiton lisäksi jo lupautuneet muun
muassa oikeusministeriö, valtiovarain
ministeriö, Vanhustyön Keskusliitto,
Eläketurvakeskus, Muistiliitto ja Martta
liitto.

Digi ja väestötietovirasto haastaa
kampanjaan mukaan edunvalvontaval
tuutuksen kannalta keskeisiä toimijoita.
Tervetulleita ovat myös yritykset, joilla
on edunvalvontavaltuutukseen liittyviä
palveluita.
Omissa käsissä kampanjan ensim
mäinen vaihe käynnistyy toukokuussa.

LAKIMIESUUTISET 2/2022
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Numerokulmalla
Faktaa numeroiksi tiivistettynä

16 295

57

65

JÄSENTÄ

PROSENTTIA

PROSENTTIA

Lakimiesliiton jäsenmäärä
vuodenvaihteessa 2021–2022.

Naisten osuus
varsinaisista jäsenistä.

Naisten osuus
opiskelijajäsenistä.

Liitto palvelee

Haku Lakimiesliiton
valiokuntiin ja
toimitusneuvostoon
on käynnissä
– tule mukaan
vaikuttamaan!

Keskipalkka 6 751 euroa

L

akimiesliitto on jälleen toteut
tanut laajan vuotuisen palkkatut
kimuksen. Siitä selviää jäsenten
palkkatason lisäksi myös laajasti muita
juristien työhön liittyviä tilastoja, kuten
tietoa työmääristä, määräaikaisista työ
suhteista, etätyöstä ja työn innostavuu
desta. Tuloksia on raportoitu kattavasti
tämän lehden välissä olevassa liitteessä,
ja koko tutkimusraportti on luettavissa
liiton nettisivujen jäsenportaalissa.
Viime syksynä kerätyn tutkimus
aineiston avulla analysoidaan vielä
tarkemmin kuluvan kevään aikana
sukupuolten välisiä palkkaeroja, ja
niistä raportoidaan myöhemmin.
Palkkatutkimukseen vastasi 1923
liiton jäsentä. Vastaajien keskipalkka
oli 6 751 euroa. Palkkatasossa on suurta
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hajontaa toimialoista, tehtävistä ja
työkokemuksesta johtuen.
Palkkatutkimustietoa hyödynnetään
myös Lakimiesliiton hallituksen vah
vistamassa vähimmäispalkkasuosituk
sessa. Vuonna 2022 vähimmäispalkka
suositus oikeustieteen maisterille on
4 470 euroa kuukaudessa. Liiton verkko
sivuilta löytyvät tuoreet palkkasuosituk
set myös oikeustieteen ylioppilaille.
Palkkasuositukset perustuvat palkka
tutkimustietojen lisäksi yleiseen palkka
kehitykseen ja työmarkkinatilanteeseen.

Lue lisää:
jasenportaali.lakimiesliitto.fi ja
lakimiesliitto.fi/edunvalvonta/palkka
suositukset

Valiokunnat toimivat liiton
hallituksen tärkeänä apuna kehit
täen ja ideoiden monipuolisesti
liiton toimintaa. Hae mukaan
20.5.2021 mennessä.
Kevään valiokuntahaulla täyte
tään puolet valiokuntapaikoista
julkisen sektorin, jäsenpalvelu,
oikeuspoliittisessa, tulevaisuus ja
yksityissektorin valiokunnissa sekä
Lakimiesuutisten toimitusneuvos
tossa. Uusien jäsenten toimikausi on
1.7.2022–30.6.2024.
Luottamustehtäviin voivat hakea
kaikki Lakimiesliiton varsinaiset
jäsenet täyttämällä hakulomakkeen
verkossa.
Hakulomake:
www.lakimiesliitto.fi/valiokuntahaku

www.lakimiesliitto.fi

Jäsenetu

Tilaa työpaikkavahti:
Saat Lakimiesrekrytoinnin
työpaikkailmoitukset
suoraan sähköpostiisi
Työpaikkavahdin saat käyttöösi jäsenportaalin Avoimet
työpaikat -sivulta. Sivulta voit valita haluatko viestit sähköpostiisi päivittäin vai kerran viikossa.
Lakimiesrekrytointi on maksuton työnvälityspalvelu kaikille
Lakimiesliiton jäsenille. Julkaisemme vuosittain yli 500
työpaikkaa. Palvelustamme löydät työpaikan, olit sitten
opiskelija, vastavalmistunut tai työelämässä jo vankkaa
kokemusta hankkinut konkari.

Esittelemme
Lakimiesliiton jäsenetuja
etu kerrallaan.
Kalevan henkivakuutus
Mikä etu?

Liiton jäsenenä sinä sekä puolisosi voitte hankkia
Vakuutusyhtiö Kalevan myöntämän henkivakuutuksen
liiton sinulle neuvottelemalla 61,6 %:n alennuksella.
Jo edun hyödyntäneet lakimiehet säästävät keskimäärin
544 euroa henkivakuutuksen hinnassa vuosittain.
Esimerkiksi 30-vuotiaalle 100 000 €:n korvaussummalla
otettu turva maksaa vain 6,70 € kuukaudessa. Voit valita
yksilöturvat itsellesi ja puolisollesi tai vieläkin edullisemman yhteisen pariturvan. Riittää, että toinen teistä
on jäsen.

Sanottua

”Neuvottelukunnan puolesta haluamme muistuttaa, että Ukrainaan on hyökännyt Venäjän
armeija Venäjän valtiojohdon määräyksestä.
Sinne ei ole hyökännyt Venäjän kansa, eikä
Suomessa asuvia venäläistaustaisia ihmisiä voi
Ukrainan tilanteesta syyllistää. Nyt on tärkeää
tukea Ukrainaa ja ukrainalaisia – sekä heidän
kotimaassaan, että sieltä sotaa pakoon lähteneitä. Sitä ei edistetä vihapuheella ja häirinnällä
Suomessa.”
Etnisten suhteiden neuvottelukunta ETNOn puheenjohtaja
ja varapuheenjohtajat 15.3.2022 kirjoituksessa ”Kannanotto
myötätunnon puolesta rasismia vastaan”, oikeusministerio.fi

Määrität itse henkivakuutuksen edunsaajan, jolle vakuutuksesi korvaussumma maksetaan. Korvaussumman ja
edunsaajan voit vaihtaa elämäntilanteesi muuttuessa.

Miten saan sen käyttööni? Mistä saan lisätietoja?

Laske henkivakuutuksesi hinta osoitteessa www.kalevavakuutus.fi tai liiton jäsenetusivuilla www.lakimiesliitto.fi
olevan laskurin kautta ja osta omasi.

Lisäturvaa tapaturmavakuutuksilla

Voit myös täydentää liiton ottamaa tapaturmaturvaa
Kalevan myöntämällä tapaturmavakuutuksella. Samalla
voit vakuuttaa edullisesti myös puolisosi.
Tutustu Lakimiesliiton kaikkiin jäsenetuihin
osoitteessa lakimiesliitto.fi/jasenedut

LAKIMIESUUTISET 2/2022
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Maailmalta

Empatiakone ja
uutislukutaitoa koululaisille

R

anskalaisyritys Reverto on
kehittänyt virtuaalista todellisuutta hyödyntävän laitteen, jolla
on tarkoitus auttaa lähisuhdeväkivaltaan
syyllistynyttä henkilöä näkemään tilanne
uhrin silmin. ”Empatiakone” auttaa käyttäjäänsä uppoutumaan näkemäänsä ja kokemaansa näyttämällä 360-asteisen videon,
joka esittää erilaisia väkivaltaisiin perhesuhteisiin liittyviä tapahtumakulkuja
uhrin näkökulmasta. Ranskan oikeusministeriön mukaan laitetta on testattu vankiloissa kolmenkymmenen vapaaehtoisen
voimin. Testaajiksi valikoitiin henkilöitä,
joiden arveltiin todennäköisimmin syyllistyvän samanlaisiin rikoksiin uudelleen.
Illinoisin osavaltiosta tulee ensimmäinen USA:n osavaltio, joka edellyttää
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lainsäädännössään yläkouluja ja lukioita
opettamaan koululaisille uutislukutaitoa.
Tavoitteena on kannustaa koululaisia
kriittiseen ajatteluun ja opettaa taidot,
joiden avulla nuoret osaavat tunnistaa
väärää tietoa ja toisaalta hakea luotettavaa lisätietoa. Lain on tarkoitus tulla voimaan kouluvuonna 2022–23.
Portugalin parlamentti hyväksyi
marraskuussa 2021 lain, joka suojelee
etätyötä tekeviä työntekijöitä. Uusien
säädösten mukaan yrityksiä voidaan
muun muassa rangaista sakkomaksuilla,
jos työntekijöihin ollaan yhteydessä sovitun työajan ulkopuolella. Lisäksi työnantajia velvoitetaan korvaamaan työntekijöilleen työn hoitamiseen liittyviä kuluja,
kuten internetliittymän kulut.

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

Emma-Lotta
associate

Jesse
senior associate

Sohrab
opiskelija

Pentti
seniorijäsen

Tukea oikeudenmukaisen
Suomen rakentajille!
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

PINNALLA

Kansakunta
vanhenee – miten
ikääntyneiden
oikeudet
varmistetaan?
Vuonna 2030 joka neljäs suomalainen on yli 65-vuotias. Millaisia asioita
on otettava huomioon lainsäädännössä, kun väestö vanhenee?
Teksti SANNA JÄPPINEN | Kuvitus ANNA-KAISA JORMANAINEN

I

kääntyvien ihmisten kohtaamien oikeudellisten ongelmien lista on pitkä – ja ulottuu kaikille elämänalueille.
– Ensin on sosiaali- ja terveyspalveluihin liittyviä ongelmia, eli pääseekö hoitoon,
saako diagnoosin tai onko hoiva riittävän laadukasta. Lisäksi on paljon perheoikeudellisia ongelmia, jotka liittyvät perinnönjakoihin, testamentteihin ja edunvalvontakysymyksiin. On myös
kaltoinkohtelua ja tietysti ihan rikosoikeudellisia juttuja, luettelee Suomen ensimmäisenä vanhuusoikeuden professorina vuonna 2021 aloittanut Anna Mäki-Petäjä-Leinonen Itä-Suomen
yliopistosta.
Mäki-Petäjä-Leinosen mainitsemia esimerkkejä nousi esiin vuonna 2020–2021 toteutetussa
Oikeutta ikäihmisille – tarinoita ikääntyvästä
Suomesta -tutkimushankkeessa, jossa kerättiin
ikääntyneiden ja heidän läheistensä kokemuk-
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sia. Vastauksia tuli yli 300.
– Niissä välittyi myös ikääntyneiden kokemus omasta kohtelusta: pettymystä rakenteisiin,
yhteiskuntaan ja siihen, että heitä ei arvosteta
eikä heidän ongelmiaan oteta vakavasti. He eivät
välttämättä saa apua, tukea, ohjausta ja neuvontaa riittävästi.
Toki ikääntyneistä puhuttaessa viitataan
isoon ja monimuotoiseen ryhmään, johon mahtuu entistä enemmän myös hyväkuntoisia ja
-osaisia ikäihmisiä.
– Tiedämme kuitenkin, että ikääntyessä
ihmisen fyysinen, psyykkinen tai sosiaalinen
toimintakyky saattaa heikentyä. Tällaiset ikääntyvät kuuluvat haavoittuvien ihmisten erityisryhmään, ja heidän oikeuksiensa toteutumista
on tarpeen tarkastella yhtä lailla kuin esimerkiksi lasten, vammaisten tai päihdekuntoutujien
oikeuksia, Mäki-Petäjä-Leinonen toteaa.

LAKIMIESUUTISET 2/2022
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Ikäsyrjintä on syvällä
kulttuurissa ja käytännöissä

Vanhusasiavaltuutettu Päivi Topo tunnistaa huonoa
kohtelua kokeneiden ikääntyneiden tuskan.
– Iso kysymys on, miten ikäsyrjintä näkyy kulttuurissa ja käytännöissä, ja miten sitä voidaan vähentää.
Ikäsyrjintä on syrjintämuodoista yleisin, mutta se on
myös piilossa syvällä ajattelussamme, Topo sanoo.
Vanhusasiavaltuutettua on puuhattu pitkään, mutta
vasta tällä hallituskaudella asiasta saatiin päätös. Topo
aloitti virassa tammikuussa 2022. Viivästyminen osoittaa, miksi virkaa tarvitaan.
– Vaikka on hyvää tahtoa, iäkkäiden ihmisten asia
jää usein resurssien jaossa vähemmälle, Topo toteaa.
Hän pitää yhtenä keskeisenä tavoitteenaan ikävaikutusten arvioinnin edistämistä päätöksenteossa. Iso
haaste liittyy esimerkiksi peruspalveluiden digitalisoimiseen. Viimeksi on esitetty Kela-kortista luopumista
ja siirtämistä älypuhelimeen.
18
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– Näin varmasti tehostetaan palveluita, mutta myös
syrjäytetään sellaiset iäkkäät ihmiset, joilla ei ole digilaitteita tai -taitoja. Varsinkin, jos mitään julkista tahoa
ei velvoiteta niitä tarjoamaan.
Ikääntyneiden huomioiminen päätöksenteossa
on entistä tärkeämpää, kun muistetaan Suomen ikärakenne: yli 65-vuotiaiden osuus ylitti alle 15-vuotiaiden osuuden vuonna 2010, ja Tilastokeskus arvioi, että
vuonna 2030 jo joka neljäs suomalainen on yli 65-vuotias.
– Kyse on koko yhteiskunnan toimivuudesta ja
siitä, että yhteiset resurssit menevät järkevään käyttöön, Topo toteaa.

Suomeen vanhuspalvelulaki
ensimmäisenä maailmassa

Lainsäädännön tasolla Suomi on ikääntyvien oikeuksien edelläkävijä: vuonna 2012 säädetty vanhuspalvelulaki on ensimmäinen kaltaisensa.

Myös hoitajille
itsemääräämisoikeuslaki
selkeyttäisi tilannetta, eli
miten saa ja pitää toimia.
– On aivan ainutlaatuista, että meillä on erityisesti
ikääntyvien ihmisten hoivaa koskeva lainsäädäntö,
Mäki-Petäjä-Leinonen toteaa.
– Laki on tosin saanut aika paljonkin kritiikkiä siitä,
että se on prosessikuvaus ikääntyvän ihmisen palveluketjusta. Siinä ei säännellä konkreettisista palveluista,
toisin kuin esimerkiksi vammaispalvelulaissa.
Yhdessä asiassa Suomi tulee kuitenkin pahasti jälkijunassa. Suomi on ratifioinut YK:n vammaissopimuksen, joka ei sulje mitään vammaryhmää pois. Kansainvälisesti on selvää, että myös muistisairaat kuuluvat
sopimuksen soveltamisalaan, sillä muistisairaudet
eivät ole osa normaalia ikääntymistä vaan neurologisia sairauksia.
– Silti meillä muistisairaat ihmiset eivät useinkaan
saa vammaispalvelulain mukaisia etuuksia, jotka ovat
usein parempia kuin sosiaalihuoltolain takaamat palvelut. Vammaispalvelulainsäädäntöä ollaan parhaillaan uudistamassa, joten nyt on erityinen huoli siitä,
millaisiin sanamuotoihin laissa päädytään ja millaisen tulkinnan ne mahdollistavat, Mäki-Petäjä-Leinonen
toteaa.

Huonosti tunnetut
edunvalvontavaltuutus ja hoitotahto

Yksi Suomen saavutuksista ikääntyneiden oikeuksien
edistämiseksi on laki edunvalvontavaltuutuksesta.
– Laki korostaa yksilön itsemääräämisoikeutta. Henkilö saa riittävän terveenä ollessaan ilmaista, kuka huolehtii asioista, jos ei itse enää kykene. Kun valtuutus on,
ei tarvitse hakea holhoustoimilain mukasta edunvalvojaa, Mäki-Petäjä-Leinonen sanoo.
Toinen tärkeä ennakoinnin muoto on lääketieteellistä hoitoa koskeva hoitotahto, joka voi sisältää myös
hoivaa koskevia toiveita. Moni toki epäilee, mahtaako
tahto tosipaikan tullen toteutua.

Monimenetelmäisyys
rikastuttaa oikeustieteellistä tutkimusta
SUOMEN ensimmäinen vanhuusoikeuden professuuri perustettiin vuonna 2021 Itä-Suomen yliopiston Hyvinvointioikeuden
keskukseen. Yksi keskuksen painopistealueista on monitieteisyys ja -menetelmäisyys. Siellä toimii myös muiden tieteenalojen tutkijoita, kuten sosiaalitieteilijöitä.
– On tärkeää, että tutkimusryhmässä on oikeustieteilijöitä
tulkitsemassa oikeudellista ainesta, mutta monitieteisyydellä
saadaan ilmiöistä enemmän irti: samalla kun tutkimme oikeuksien toteutumista, selvitämme esimerkiksi oikeuksien toteutumisen vaikutuksia mielen hyvinvointiin, kertoo vanhuusoikeuden professori Anna Mäki-Petäjä-Leinonen.
Monitieteinen ote näkyy myös perusopetuksessa, kuten
Hyvinvointioikeuden klinikka -kurssilla, jossa oikeustieteen
ja sosiaalityön opiskelijat antavat aidoissa tilanteissa ohjausta
ja neuvontaa muun muassa vanhus- ja päihdetyön asiakkaille.

Kaijus Ervasti ja Anna Mäki-Petäjä-Leinonen: Ikääntyvien ja
muistisairaiden ihmisten oikeuksien toteutuminen tutkimuksen
keskiöön: https://www.edilex.fi/uutiset/73988
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”Juristien pitäisi kertoa ja
muistuttaa hoitotahdosta ja
edunvalvontavaltuutuksesta
aina kun mahdollista.”
– Jos hoivaa koskevat toiveet ovat kovin yksityis
kohtaisia ja henkilö on ympärivuorokautisen hoivan
piirissä tehostetun palveluasumisen yksikössä, nou
dattaminen on tietysti hyvin paljon kiinni hoitajare
sursseista ja muista tekijöistä, MäkiPetäjäLeinonen
sanoo.
– Mutta voi olla keskeisiä toiveita, joita pystytään
noudattamaan. Jos on esimerkiksi selkeä tahdon
ilmaisu, ettei halua osallistua mihinkään hartaustilai
suuksiin, niin oikeasti hyvässä hoivassa ei myöskään
kärrätä kuuntelemaan jumalanpalvelusta.
Päivi Topo painottaa, että hoitotahdon asema olisi
pikimmiten selkiytettävä, koska parhaimmillaan se voi
lisätä merkittävästi ihmisen omia mahdollisuuksia vai
kuttaa viimeisten vuosien päivittäiseen elämään. Hän
kaipaa sekä hoitotahdolle että edunvalvontavaltuutuk
selle lisää huomiota: kumpaakin tunnetaan, ja käyte
tään, aivan liian vähän.
20
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MILJOONAA
KOTIHOITOKÄYNTIÄ

Suomessa tehtiin vuonna
2021 vanhuspalvelujen
kotihoitokäyntejä keskimäärin 115 000 päivässä
eli yli 40 miljoonaa
vuodessa.

– Juristien pitäisi kertoa ja muistuttaa niistä aina
kun mahdollista, hän kehottaa.

Itsemääräämisoikeuslaki vihdoin valmiiksi?

Keskeinen ikääntyneiden oikeuksia koskeva haaste
on hallituskaudelta toiselle siirtynyt itsemääräämis
oikeuslaki. Sosiaali ja terveysministeriössä on jälleen
käynnistynyt lain valmisteluhanke. Tarve nousee suo
raan perustuslaista, jonka mukaan kenenkään henki
lökohtaista vapautta ei saisi rajoittaa ilman laissa sää
dettyä perustetta. Silti somaattisen hoivan puolella ei
ole tästä säännöksiä.
– Toki esimerkiksi muistisairaus on toimintakykyä
heikentävä sairaus, mutta on mahdollista, että hen
kilön itsemääräämisoikeutta sairaudesta huolimatta
kunnioitetaan, MäkiPetäjäLeinonen sanoo.
Samaan aikaan on hyvin tiedossa, että erityisesti
muistisairaiden ihmisten vapautta joudutaan jatku

Kuntien vanhusneuvostojen
vaikuttavuudessa
on petrattavaa

vasti rajoittamaan esimerkiksi ympärivuorokautisessa
hoivassa. Ovia pidetään lukittuina ja käytetään geriatrisia tuoleja, joista ei pysty vapaasti nousemaan tai hygieniahaalareita, joita ei pysty itse riisumaan.
– Asiasta on kyllä THL:n ja eduskunnan oikeusasiamiehen ohjeistusta, mutta koska se ei ole lainsäädännön tasolla, hoivassa käytetyt toimenpiteet ovat
perusoikeuksien vastaisia. Myös hoitajille laki selkeyttäisi tilannetta eli miten saa ja pitää toimia, MäkiPetäjä-Leinonen sanoo.
Pandemia-aika on muistuttanut itsemääräämisoikeuslain kiireellisyydestä.
– Ihmisiä on esimerkiksi lukittu huoneisiinsa sillä
perusteella, että he eivät saisi koronaa. Kun kyse on
hyvin hauraista ja huonokuntoisista ihmisistä, niin
jokainen ymmärtää, mitkä ovat vaikutukset toimintakykyyn ja mielialaan, Päivi Topo toteaa. •

SEKÄ vanhusasiavaltuutettu Päivi Topo että vanhuus
oikeuden professori Anna MäkiPetäjäLeinonen
kaipaavat ikääntyneille mahdollisuutta tulla kuulluiksi
osana yhteiskuntaa, sen lisäksi että yksittäisten ihmis
ten oikeudet huomioidaan. Yksi yritys vahvistaa ikään
tyneiden ääntä paikallistasolla on kaikista kunnista
ja jatkossa myös maakunnista löytyvä lakisääteinen
yhteistyöelin eli vanhusneuvosto.
Ihmisoikeuskeskuksen vuonna 2021 tekemän selvi
tyksen mukaan neuvoston rooli vaihtelee paljon kun
nittain. Yleisarvio on, että neuvostoja pitäisi vahvistaa
lisäämällä resursseja ja kytkemällä ne oikeasti osaksi
päätösprosesseja.
– Kyse ei saa olla tokenismista, siitä että tietty
ryhmä otetaan mukaan vain sen takia, että se näyttää
hyvältä. Pitäisi ihan oikeasti antaa ikääntyneille oikeus
osallistua ja vaikuttaa yhteiskunnassa, MäkiPetäjä
Leinonen toteaa.
Toposta vanhusneuvostojen jäsenet tarvitsevat
vaikuttamistyönsä tueksi koulutusta. Mutta tärkeintä
olisi, että kunnat ja alueet informoisivat neuvostoja
riittävän varhaisessa vaiheessa suunnitelmista ja
tarjoaisivat myös virkamiesapua.
– Valtiovarainministeriö järjestää vuosittain vanhus
neuvostopäivän, jossa kerrotaan ajankohtaisia asioita
ja jaetaan kokemuksia – mutta yksi iltapäivä ei vielä
oikein riitä. Koetan parhaillaan hahmottaa, miten
vanhusasiavaltuutettu voisi parhaiten edistää vanhus
neuvostojen toimintaa, Topo sanoo.

Vanhusasiavaltuutetun toimisto: vanhusasia.fi/etusivu
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VA I K U T TA M A S SA
Kerromme Lakimiesliiton edunvalvontatyöstä,
joka helposti jää näkymättömiin.

Askel 1
TARVE URAVALMENNUKSEN
KEHITTÄMISEEN KASVAA

Lakimiesliitto alkoi muutama vuosi sitten
tarjota jäsenille uravalmennusta. Aluksi liitto
osti uravalmennuspalvelut ulkopuoliselta
taholta. Pian kuitenkin huomattiin, että ura
valmentajalla tulisi olla laajempi tietämys
alan erityispiirteistä. Samaan aikaan
työelämän murros kiihtyi, ja tarve ura
valmennuksen kehittämiseen kasvoi.

Lähtö
KOULUTUSTA JÄSENTEN TARPEISIIN

Lakimiesliitto on tarjonnut jo vuosien ajan koulutus ja
mentorointipalveluita jäsenilleen. Työelämän muut
tuessa moni jäsen on alkanut kaivata myös keskustelu
apua muihin työelämään liittyviin kysymyksiin. Liitos
sakin havahduttiin siihen, että myös urapalveluita täytyy
kehittää suuntaan, joka palvelee jäseniä yhä paremmin.

Sparrausta juristin uralla
Lakimiesliiton maksuton uravalmennus auttaa jäseniä uralla eteenpäin.
Uravalmennusta on kehitetty suuntaan, joka ottaa jäsenten tarpeet
huomioon yhä yksilöllisemmin.
Teksti PI MÄKILÄ

T

yöelämä on ollut viime vuodet valtavassa myllerryksessä, eikä koronapandemia ole ainakaan
hidastanut muutostahtia. Työurat ovat kehittyneet yhä yksilöllisemmiksi ja työtehtävät vastuullisemmiksi. Murros on vaikuttanut myös juristien
uraan ja koulutustarpeisiin. Lakimiesliitto on kehittänyt
urapalveluitaan niin, että ne vastaavat entistä paremmin
nykyisen työelämän tarpeisiin.
Lakimiesliiton maksuttoman uravalmennuksen tehtävänä on auttaa jäseniä uraan liittyvissä pohdinnoissa.
Uravalmentajat tarjoavat käytännön apua ja faktatietoa
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työnhaun tueksi, mutta ennen kaikkea he toimivat jäsenten tukena ja sparraajina. Näin jokaiselle halukkaalle jäsenelle löytyy tukea omannäköisen urapolun rakentamiseen.
Juristin ammattiin perehtynyt uravalmentaja pystyy
myös tarjoamaan perspektiiviä: minkä tyylisistä asioista
alalla puhutaan ja miten muut vastaavissa tilanteissa olevat juristit ovat urallaan toimineet.
Tekstiin on haastateltu Lakimiesliiton uravalmentaja
Heidi Hännikäistä ja henkilökohtaisen kehittymisen
johtaja Eero Blåfieldiä.

Henkilökohtainen
uravalmennus räätälöidään
aina jäsenen tarpeiden
mukaan.

Askel 4
LISÄRESURSSIT MAHDOLLISTAVAT
PAREMMAN PALVELUN

Askel 2
LIITTO PALKKAA OMAN
URAVALMENTAJAN

Uravalmennuksen suosio nousi nopeasti,
ja Lakimiesliitto palkkasi päätoimiseksi
uravalmentajaksi Heidi Hännikäisen.
Hännikäinen on valmentanut ja spar
rannut liiton jäseniä vuodesta 2019.
Oman uravalmentajan palkkaaminen teki
mahdolliseksi kehittää uravalmennusta
aiempaa henkilökohtaisemmaksi.
Uravalmentaja pystyy paitsi auttamaan
valmennettavaa myös tarjoamaan liitolle
päin tietoja siitä, mitä juristien työurilla
yleisellä tasolla tapahtuu. Tieto hyödyttää
liiton toiminnan suunnittelua.

Liitto lisäsi uravalmennukseen resurs
seja, joten se voi tarjota jäsenilleen entistä
parempia palveluita. Itse valmennus on usein
pitkä prosessi, joka voi kestää kuukausiakin.
Henkilökohtainen uravalmennus räätä
löidään aina jäsenen omien tarpeiden
mukaan. Lisäresurssien myötä ura
valmennuksen alkua ei myöskään
tarvitse odottaa pitkiä aikoja.

Välimaali
URAPALVELUITA KEHITETÄÄN

Askel 3
URAVALMENNUSPALVELUT VAKIINTUVAT

Liiton uravalmentajat auttavat uraan
liittyvissä kysymyksissä noin kahdek
saakymmentä jäsentä kuukausittain.
Yhteensä asiakaskontakteja on liiton
omilla uravalmentajilla ollut noin 1 300.
Tavoitteena on, että jokaisella Lakimies
liiton jäsenellä on aiempaa parempi mah
dollisuus olla mukana tekemässä
parempaa työelämää.

Lakimiesliiton uravalmennus muuttui yhä suositummaksi, ja vuonna
2021 valmennukseen joutui välillä jonottamaan pitkäänkin. Uraval
mennuksen tueksi kehitettiin yhteisiä verkkovalmennuksia. Näissä on
päässyt muun muassa kehittämään omaa ansioluetteloaan ja viilaa
maan työhakemuksia tai LinkedInprofiiliaan. Viimeisimpänä verkko
valmennustarjontaan kehitettiin valmennus, jossa tehdään urapohdin
toja tukevia tehtäviä ja pohditaan muun muassa omaa arvomaailmaa.
Palveluntarjonnan skaalaamisen ansiosta uravalmentajaan ei ole
aina välttämätöntä olla suoraan yhteydessä, vaan verkkovalmennuk
sista voi valita itselleen sopivimman vaihtoehdon.
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HENKILÖ

KARLA LINDAHL:

Bisnesuralla
innoittavat ihmiset
ja erilaisuus
Vastikään Koneen Etelä-Euroopan ja Välimeren alueesta vastaavana johtajana
aloittanut OTK Karla Lindahl oli vuosia Suomen ja Baltian toimitusjohtaja.
Hän on edennyt urallaan nopeassa tahdissa. Ihmisjohtaja arvostaa kuuntelemisen
taitoa ja kunnioittaa erilaisuutta.
Teksti TARJA VÄSTILÄ | Kuvat ROOPE PERMANTO

N

yt ollaan konkreettisesti näköalapaikalla: teknologiayhtiö Koneen pääkonttorin 16. kerroksesta maisema avautuu kaukaisuuteen. Hyvällä säällä voi
nähdä Viroon asti, joka on Karla Lindahlille yksi työn kautta tutuksi tulleista maista.
– Baltiasta puhutaan usein kokonaisuutena, vaikka
jokainen Baltian maa on erilainen kielineen ja lainsäädäntöineen. Rankka historia näkyy ja johtamiskulttuuri
on paikoin direktiivisempää kuin meillä Suomessa,
jossa pyritään osallistavaan johtamiseen.
Lindahl vastasi Suomen, Viron, Latvian ja Liettuan
liiketoiminnasta vuodesta 2017 lähtien huhtikuulle asti,
jolloin hän aloitti Etelä-Euroopan ja Välimeren alueen
vastaavana johtajana. Hänen organisaatiossaan työskentelee noin 8 000 Kone-ammattilaista aikaisemman
900:n sijaan.

Juridiikka ei ollut pöllömpi valinta

Pitkään tennistä harrastanut ja lajissa kilpaillut Lindahl haaveili lapsena tennistähden urasta.
– Myöhemmin minulla oli vahva palo kansainväliseen politiikkaan, ja yhteiskunnalliset asiat kiinnostivat. Mieleen tuli diplomaatin ura.
Lindahl muistelee vanhempiensa kertoneen myös
pienen tytön unelmasta tulla juristiksi.
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– Olin määrätietoinen lapsi. Lakimiehiä olin nähnyt jossain tv-sarjoissa, ja sieltä kimposi yksi urahaave.
Lukiovaiheessa mietin kaupallista alaa – olin silloin jo
hiukan bisnesorientoitunut. Sitten 18-vuotiaan kypsyydellä valitsin oikiksen. Ajattelin, että siitä saa hyvän
perustutkinnon ja kauppikseen ehtisi myöhemmin.
Juridiikka tuntui kuitenkin oikealta.
– Ei se ollut pöllömpi valinta. Koulutus tarjosi ratkaisuhakuista, loogista ja jäsenneltyä tapaa ajatella sekä analyyttisyyttä. Juristit ovat usein myös selkeitä viestijöitä.
Oikeustieteestä sai vahvan teoreettisen pohjan ja eväitä
moneen, mutta niinhän saa muiltakin koulutusaloilta.
Lindahlin mukaan esimerkiksi toimitusjohtajan
töitä voi tehdä erilaisin koulutustaustoin. Asenne,
oppimishalukkuus ja ihmistaidot ovat tärkeämpiä kuin
pohjakoulutus.
– Kun rekrytoin, kyvykkyydet ja asenne ratkaisevat. Yhtä kiinnostavaa ei ole se, minkä koulutuspolun
ihminen on aikoinaan nuorena vähäisellä elämänkokemuksella valinnut.

Ymmärrys kasvaa kokemalla ja näkemällä

Lindahl hyppäsi Koneen palvelukseen ensin lakiasiainharjoittelijana opiskeluaikana. Sitä ennen hän oli ollut
töissä asianajotoimistossa, jota hän piti alkuun enemmän omana tienään kuin yritysjuristin polkua.
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Nuoren harjoittelijan potentiaali nähtiin, ja kun Lindahl vuoden päästä valmistui, hän sai yhtiössä vakituisen paikan juristina. Työ vei häntä maailmalle yli kymmenen vuoden ajan. Perspektiivi kasvoi.
– Olin vain vähän yli kaksikymppinen, kun lähdin
matkustamaan ympäri maailmaa. Se rikastutti ajattelua
ja koko elämää. Jo silloin minuun iskostui erilaisuuden
arvostus. Näkemällä ja kokemalla ymmärtää enemmän.
Työn ohessa Lindahl syvensi tietämystään ja opiskeli kilpailuoikeutta kahden vuoden ajan Lontoossa.
Vaativien vuosien jälkeen hän valmistui ja sai toisen
tutkinnon juridiikan alalta.
– Sitten alkoi kuitenkin tuntua siltä, että halusin
lähemmäs bisnestä. Sain tukea siirtymään, ja tuntui
hyvältä saada yrityksessä uusia haasteita.

Erilaisuuden kunnioittaminen on rikkautta

Yksi asia johti toiseen. Lindahl nimitettiin ensin sijoittajasuhdejohtajaksi ja myöhemmin strategiajohtajaksi,
jolloin hän matkusti paljon muun muassa Kiinassa.
Viisi vuotta sitten hän aloitti Suomen ja Baltian toimitusjohtajana.
– Ura on vaatinut sekä töitä että onnea. Toisaalta
omalla käytöksellä ja tekemisellä on voinut vaikuttaa
paljon.
Lindahlin mukaan hänet on aina otettu kannustavasti vastaan, vaikka nuorehko, ei-insinööritaustainen nainen onkin ollut enemmän poikkeus kuin sääntö
miesvaltaisella teknologia-alalla.
– Diversiteetti ja inkluusio ovat tärkeitä, eli erilaisuuden kunnioittaminen ja kuunteleminen sekä avoimuus ja
ihmisten mukaan ottaminen. Pyrin omassa työssäni kohtaamaan ihmiset aidosti ja autenttisesti. Pärjää pitkälle,
kun pyrkii kohtelemaan ihmisiä oikeudenmukaisesti.
– Mitä tulee sukupuolidiversiteettiin, omassa johtoryhmässäni on puolet naisia ja puolet miehiä. Sukupuoli ei sinänsä ole vaikuttanut valintoihin: kussakin
tilanteessa sopivimmat henkilöt ovat mukana. Kyvykkyys ja asenne siis ratkaisevat.

Kansainvälisyys ja ihmistaidot tärkeitä kaikille

Lindahlin mukaan oikeustieteestä ei välttämättä saanut konkreettisia eväitä globaalissa yritysympäristössä
toimimiseen, mutta ei hän sitä odottanutkaan. Hänelle
haastavin uramuutos oli aikanaan hypätä juridiikasta
talousmaailmaan.
– Se oli vaativa liike ja vaati töitä vapaa-ajallakin,
mutta kun siitä selvisin, sain rohkeutta ja itseluottamusta.
Lindahl valmistui liki 20 vuotta sitten. Hän uskoo
tämän päivän juristikoulutuksen olevan jossain määrin toisenlaista.
– Globaalistuneessa maailmassa olisi hyvä altistaa
jo opiskelijoitakin kansainväliselle yksityissektorille ja
antaa näköalaa erilaisiin vaihtoehtoihin.
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Karla Lindahl siirtyi
huhtikuun alussa Koneen
sisällä uuteen tehtävään
Etelä-Euroopan ja Välimeren alueesta vastaavaksi
johtajaksi ja Koneen johtokunnan jäseneksi.
– On hienoa päästä työskentelemään uuden alueeni
tiimien ja asiakkaiden
kanssa.

Karla Lindahlin vinkki
juristin polulle
Laajenna perspektiiviä tutustumalla erilaisiin ihmisiin erilaisista taustoista ja keskustelemalla heidän kanssaan. Kulttuurista
perspektiiviä voi laajentaa oleskelemalla
Suomen ulkopuolella, mutta myös esimerkiksi lukemalla. Ennakkoluuloton asenne on
hyvä työkalu.
Uramielessä kuuntele rohkeasti omaa
intohimoasi. Kun teemme asioita, joista
pidämme, teemme ne hyvin. Meillä on yksi
elämä – on hyvä tehdä asioita, joista tykkää.

Lindahl toteaa, että hänellä on aina ollut vahva oppimisdraivi ja halu kehittää itseä. Hänen mukaansa kasvuasennetta tarvitaan muuttuvassa nykymaailmassa.
Kaikkea ei voi opettaa millään alalla, mutta Lindahl
toivoisi kaikille koulutusaloille keskittymistä myös taitoihin, jotka kohdistuvat ihmisten kanssa toimimiseen.
Tähän liittyy jatkuvan oppimisen ajatus, joka on hyvin
keskeinen nykyajan työelämässä.
– Hyviä ihmistaitoja tarvitaan jokaisessa ammatissa, eli miten me kohtaamme ihmiset ja suhtaudumme heihin. Se on tärkeä taito.

Ihmisten kesken:
yhdessä onnistutaan ja
epäonnistumisista opitaan.

Resilienssin merkitys korostuu kriiseissä

Lindahl pitää yritystään monimuotoisena ja innovoivana sekä edelläkävijänä kestävässä kehityksessä. Missiona on tehdä kaupungeista parempia paikkoja elää.
– Kaikki lähtee ihmisestä: olemme ihmisintensiivisessä bisneksessä. Tämänhetkiset bisneksen haasteet
liittyvät muun muassa kustannusinflaatioon, mutta
samaan aikaan markkinoilla on paljon mahdollisuuksia ja kasvua. Meillä on vahvaa ratkaisu- ja palveluosaamista, jolla pyrimme erottautumaan kilpailijoista.
Mitä tulee Ukrainan sotatilanteeseen, Lindahl pitää
sitä järkyttävänä ja surullisena.
– Samalla sota luo luonnollisesti epävarmuutta
markkinoille. Meillä on sekä Ukrainassa että Venäjällä
paikalliset maayhtiöt. Tällä hetkellä ykkösprioriteettimme molemmissa maissa on työntekijöidemme ja
asiakkaidemme turvallisuus.
Lindahl nauttii ennen kaikkea työskentelystä ihmisten kanssa: yhdessä onnistutaan ja epäonnistumisista
opitaan. Siitä filosofiasta kimpoaa myös se, että kriisitilanteetkin ovat oppimisen paikkoja. Esimerkiksi haastavalta näyttäytynyt pandemia käännettiin mahdollisuudeksi. Fokus asetettiin siihen, mitä tästä on mahdollisuus
oppia ja miten kriisistä tullaan vahvempina ulos.
Koneellakin innovoitiin nopeasti terveysturvallisia
ratkaisuja, kuten ilmanpuhdistuslaitteita hisseihin ja
uv-valopuhdistus liukuportaiden kaiteisiin.
Lindahl myöntää, ettei hän ole tulessa makaavaa
tyyppiä. Myös kärsimättömyys ajaa toimimaan.
– Kriisivaiheessa jaoin johtoporukan kahtia: osa
manageroi kriisiä ja osa mietti tulevaisuutta mahdollisuuksien valossa. Samalla teimme digiloikan. Kaksi
kolmasosaa väestä on kentällä, ja tarvitsimme viestintäkanavan, jossa ihmiset voivat yhdessä ratkoa
ongelmia.
Kentällä olevat latasivat kännykkäänsä Teams-sovelluksen ja opettelivat yhdessä päivässä käyttämään
sitä. Vaikka enää ei ole tarvetta koronainformaatiolle,
kahdensuuntainen kanava jäi elämään.
– Pohjois-Suomen hissikuilussa olevan kaverinkin
saa mukaan infotilaisuuksiin. Jo tämän kahden vuoden aikana tekniikka on kehittynyt ja ihmiset tottuneet
uuteen tapaan toimia. Kriiseistä tärkein oppi on mahdol-

lisuuksiin keskittyvä asenne. On hukkaan heitettyä harmitella ja keskittyä asioihin, joille ei voi mitään.

Itsestä on muistettava huolehtia

Karla Lindahl, 40
OTK 2005, Helsingin
yliopisto, MA in EC
Competition Law 2009,
King’s College, Lontoo
Kone Oyj: Etelä-Euroopan
ja Välimeren alueesta
vastaava johtaja 1.4.2022–,
Suomen ja Baltian toimitusjohtaja 2017–03/2022,
strategiajohtaja 2014–17,
sijoittajasuhdejohtaja
2010–14, juristi 2005–10,
lakimiesharjoittelija
2004–05
Harrastukset tennis, golf
ja lukeminen

Lindahl ei näe itseään varsinaisena vaikuttajana tai esikuvana. Hän sanoo suhtautuvansa elämään nöyrästi ja
kiitollisena sekä pyrkivänsä vaikuttamaan teoillaan.
Samalla kun hän yrittää kehittää itseään, hän satsaa
aikaa myös muille ihmisille ja mentorointiin.
– Kukaan ihminen ei ole ylivertainen, mutta jokainen on hyvä jossakin. Itse ihailen ihmisissä tietynlaisia ominaisuuksia, kuten laaja-alaisuutta ajattelussa.
Tällöin ymmärtää asioita muidenkin näkökulmasta
ja osaa kuunnella.
Kun uralla on päässyt kokeilemaan, rohkeus on
kasvanut. Vuodet ovat opettaneet myös huolehtimaan
itsestä. Palautuminen on tärkeää, ja elämässä pitää olla
muutakin kuin työtä. Muuten ei pysy virkeänä.
– Mailapelit, tennis ja golf, vievät ajatukset muualle.
Yritän myös lukea paljon: juuri sain päätökseen Björn
Natthiko Lindebladin teoksen Saatan olla väärässä.
Siinä oli hyviä ajatuksia. •
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Kartoituskysely kattaa kuudella eri osaalueella niin työntekijän työlle asettamat odotukset kuin niiden täyttymisen nykyisessä
työssä. Yksi näistä osa-alueista on perustarpeet ja turvallisuus, jotka ovat monille tärkeitä asioita: työltä halutaan toimeentuloa
ja tasapainoa elämään.
– Työ antaa pohjan suunnitella arkea ilman
jatkuvaa epävarmuutta. Jos tämä perusta viedään, ihmistä ei välttämättä innosta vaan voi
jopa lannistaa muiden merkityksellisyyden
lähteiden pohtiminen, Rantanen kertoo.
Perustarpeiden ja muidenkin osa-alueiden merkitys voi vaihdella elämäntilanteen
ja iän mukana. Jos on edennyt korkeaan asemaan ja palkka on noussut, perustarpeet ovat
ylittyneet eivätkä enää mietitytä.

TYÖSKENTELETKÖ
ITSELLESI TÄRKEÄLLÄ
TAVALLA?
Oma työnteko sujuu paremmin, kun työnteko vastaa
omia odotuksia. Olennaista on, ettei tarvitse tehdä
kompromisseja tärkeimpinä pitämiensä asioiden kanssa,
korostaa psykologi Johanna Rantanen.
Teksti KATJA ALAJA | Kuvitus ISTOCK

T

yön merkityksellisyydestä puhutaan yhä enemmän, eikä suotta.
Oman työn tärkeänä pitäminen
lisää työmotivaatiota ja työhön
sitoutumista, työhyvinvointia sekä tyytyväisyyttä elämään.
Mutta mistä syntyy tunne työn merkityksellisyydestä? Psykologi, psykologian tohtori
Johanna Rantanen Jyväskylän yliopistosta
korostaa, että eri asioista eri ihmisille. Työn
merkityksellisyys on hyvin yksilöllinen asia.
– Yksi odottaa työltään vahvaa yhteisöllisyyttä, kun toista kiinnostaa menestyminen
uralla. Jollekulle voi olla myös tärkeää tehdä
hyvää, Rantanen sanoo.
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Juristilla voi esimerkiksi olla vahva halu
muuttaa oikeusjärjestelmää, tai hänet sytyttää yksittäisten ihmisten auttaminen.

Elämäntilanne säätelee
asioiden tärkeyttä

Rantanen kollegoineen on tutkinut työn merkityksellisyyttä ja kehittänyt sen kartoittamiseen sopivaa Työn merkityksen ja täyttymysten kyselyä vuodesta 2018. Rantanen myös
johtaa Meanwell-hanketta, jossa tutkitaan,
voidaanko työssä jaksamista, työssä suoriutumista ja organisaatioon sitoutumista lisätä
kehittämällä työn merkityksellisyyttä yhteisöllisesti.

Aitous
Kyvykkyys
Yksilö- ja yhteisökeskeisiä
merkityksen lähteitä

Perustarpeiden ja turvallisuuden ohella työn
yksilökeskeisiin merkityksellisyyden osaalueisiin kuuluvat arvostus ja uramenestys,
aitous ja toimijuus sekä itsensä kehittäminen
ja kyvykkyys. Arvostus liittyy siihen, että työntekijä kokee, että työkaverit ja esihenkilö antavat hänelle tunnustusta. Uramenestys puolestaan korostaa työssä etenemisen tärkeyttä.
Aitous taas tarkoittaa sitä, että työssä voi
toteuttaa itselle tärkeitä asioita ja toimia
omien vahvuuksien varassa, ja toimijuus on
vapautta tehdä omaa työtä koskevia päätöksiä.
Itsensä kehittäminen ja kyvykkyys toteutuvat, kun työntekijä voi kehittää ja käyttää
osaamistaan laaja-alaisesti. Ihmisestä tuntuu, että työ ei junnaa paikallaan.
Työn yhteisökeskeisiä merkityksiä ovat
puolestaan Rantasen jo alussa esiin nostama
laaja-alainen ja arkinen hyvän tekeminen
samoin kuin yhteenkuuluvuus ja myötävaikuttaminen työyhteisössä. Tätä arvostavalle
työntekijälle on tärkeää sekä edistää että tuntea vahvaa yhteenkuuluvuutta työyhteisöönsä.

On luontaista odottaa enemmän

Työn merkityksen ja täyttymysten kyselyyn on tähän mennessä vastannut noin
750 ihmistä, joiden joukossa on 50 Laki-

Perustarpeet
Uramenestys
miesliittoon kuuluvaa juristia. He osallistuivat Lakimiesliiton järjestämään työn merkityksellisyyttä käsitelleeseen webinaariin ja
työpajaan, jonka Rantanen veti.
Rantanen painottaa, että juristien otos
on niin pieni, ettei sen pohjalta voi tehdä
yleistyksiä. Tuloksia voi kuitenkin tarkastella esimerkinomaisesti. Rantasen mukaan
juristeilla arvostus ja uramenestys sekä
yhteenkuuluvuus ja myötävaikuttaminen
eivät korostuneet asioina, joita nämä työltään erityisen suuresti odottaisivat.
Sen sijaan tämän kyselyn perusteella
juristit tuntuvat kaipaavan työltään perustarpeita ja turvallisuutta, aitoutta ja toimijuutta, itsensä kehittämistä ja kyvykkyyttä
sekä laaja-alaista ja arkista hyvän tekemistä
työn kautta.
– Näillä tärkeiksi koetuilla osa-alueilla
– perustarpeita lukuun ottamatta – merkityksellisyyden odotukset eivät kuitenkaan
tunnu täyttyvän riittävästi kyselyyn vastanneilla juristeilla. Tämä ei yllätä, sillä ihmiset
tyypillisesti odottavat aina vähän enemmän
kuin kokevat saavansa. Kaikkein tärkeintä on,
ettei joudu tekemään kompromisseja itselle
kriittisissä asioissa, Rantanen sanoo.
Liiton webinaarissa osa osallistujista painotti haluavansa tehdä työtä vahvemmin
omien arvojensa mukaan, oppia enemmän
ja saada vahvempia onnistumisen kokemuksia työssään.
– On hyvä tiedostaa, että näiden asioiden
ja työyhteisön yhteenkuuluvuuden tunteen
puute ovat yhteydessä työuupumukseen. Toisaalta niiden vahva ilmeneminen lisää työn
imua. •

Miten lisätä oman
työn merkityksellisyyttä?
• Pohdi, mikä sinulle on työssä tärkeää ja millä merkityksellisyyden
osa-alueilla et halua tehdä kompromisseja.
• Tee kaipaamiasi muutoksia. Jos esimerkiksi haluat oppia jotakin uutta,
ota sille aikaa.
• Muutos ei ehkä onnistu esimerkiksi siksi, että sinulla on paljon töitä ja
koulutus maksaa. Mene siis esihenkilön pakeille ja kerro, mikä estää
tärkeitä asioita toteutumasta (esimerkiksi työn sisältö, työn henkinen
raskaus, liian suuri työmäärä, kiire, liian vähäiset kohtaamiset) ja millaisia
muutoksia toivot työnkuvaasi.
• Ehdota esihenkilöllesi, että pohditte työn merkityksellisyyttä työyhteisössänne. Esihenkilösi voi selvittää, voisitteko tehdä työn merkityksellisyyttä
ja täyttymistä mittaavan kyselyn sekä saada sparrausta osana Meanwellhanketta.
• Pohdi myös, olisiko aika vaihtaa työtä. Hanki pallottelukumppani, kuten
Lakimiesliiton uravalmentaja.
• Jos työn merkityksellisyyden pohtiminen tuntuu turhalta, se on OK.
Vinkit antoi psykologi, psykologian tohtori Johanna Rantanen Jyväskylän
yliopistosta. Hän johtaa Työsuojelurahaston rahoittamaa Meanwell-hanketta.
Lue lisää: jyu.fi/edupsy/meanwell

Lisää tietoa juristien
työn merkityksellisyydestä
TYÖN merkityksellisyyden kokemuksella on suora yhteys työhyvinvointiin.

Tietoa juristikunnan työn merkityksellisyydestä on vielä vähän tarjolla.
Lakimiesliitto haluaa selvittää asiaa tarkemmin tekemällä kohdennetun
Meanwell-hankkeen tutkimuskyselyn otoksena jäsenistölleen. Kyselyyn
vastanneilla on mahdollisuus saada itselleen tuon oman Työn merkitysten ja
täyttymysten profiilin. Aineiston keräys toteutetaan huhtikuun aikana.
Otokseen valikoituneille lähetetään viestiä aiheesta huhtikuun kuluessa.
Otokseen voi myös ilmoittautua lähettämällä viestin osoitteeseen
tapahtumat@lakimiesliitto.fi.

Hyvän tekeminen
LAKIMIESUUTISET 2/2022

29

Ärsyttävät tietopyynnöt
kuriin maksuilla?

J

ulkisten asiakirjojen saaminen on päivä päivältä työläämpää. Ja kalliimpaa.
Epäselvien salaamispäätösten lisäksi viranomaiset ovat keksineet uuden keinon karkottaa
kansalaiset tiedon ääreltä. Tietopyynnöistä on
alettu pyytää isoja maksuja.
Tammikuussa alkoi käräjillä Cannonball-jengiin
liittyvä huumejuttu. Moni tiedotusväline oli etukäteen
tilannut poliisilta esitutkintapöytäkirjan. Yleensä materiaalin on saanut dvd-levyllä parilla kympillä.
Käräjäpäivänä alkoi kuitenkin melkoinen sekoilu.
Ensin poliisilta tuli yhdelle tiedotusvälineelle ilmoitus
mustausmaksusta. Kokonaisuuteen liittyi yli 20 pöytäkirjaa, ja sivuja oli noin 1 100. Pöytäkirjojen mustaamiseen menisi noin kuusi tuntia, hinta 76 euroa tunti, joten
hinta olisi noin 500 euroa.
Sitten puhelin alkoi soida myös muissa toimituksissa.
Yhdelle kollegalle tuli soitto, että maksu olisikin aiemmin sovitun sijasta yli 300 euroa. Toiselle medialle kerrottiin, että hinta olisi vähintään 465 euroa.
Oikeustoimittajien Facebook-sivuilla alkoi kuhina. Jos
maksut alkavat olla tätä luokkaa, mahdollisuus esitutkintapöytäkirjojen tilaamiseen heikkenee olennaisesti.
Onko tämä edes julkisuuslain tavoitteiden mukaista?
Vuonna 1999 voimaan tulleeseen julkisuuslakiin
lisättiin jälkikäteen, vuonna 2005, maksua koskeva 34.
pykälä. Taustalla oli Suomen Pankin yritys periä Yleltä
posketonta, tuhansien markkojen summaa kokouspöytäkirjakopioista.
Säännöksen tarkoitus oli, ettei maksuilla vesitettäisi
julkisuuden tavoitetta, siis kansalaisten mahdollisuutta
valvoa julkisen vallan ja julkisten varojen käyttöä.
Laissa säädettiin, että tiedon antamisesta kopiona tai
tulosteena voi periä niin sanotun omakustannushinnan.
Viranomainen ei siis saa tehdä asiakirjoilla bisnestä.
Perittävän maksun perusteisiin ei lain mukaan lasketa työtä, joka aiheutuu salassa pidettävien osien poistamisesta, jos kyse on tavanomaisesta tietopyynnöstä.
Tavanomainen tietopyyntö on esimerkiksi sellainen, josta
salattavat kohdat on asiakirjasta vaivatta poistettavissa.
Mitä tällä tarkalleen ottaen tarkoitetaan? Ja saako
viranomainen todella laskuttaa kaikilta tiedonjanoisilta samat työtunnit, vaikka se joutuu tekemään mustaamisen vain kerran? Eikö tämä ala lähennellä petosta?
Loppuhuipennus on vielä näkemättä. Laskuja odotellaan. Yksi media tosin perui pöytäkirjatilauksensa.
Samanlaisia esimerkkejä on viime ajoilta lukuisia.
Kuten ajan hengen mukaisessa intopinkeässä salaamisessa muutenkin, poliisi johtaa joukkoja.
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Ilmeisesti laskutusjuttuja täytyisi viedä hallintooikeuteen laintulkinnan selvittämiseksi. Sekin alkaa
tuntua vähemmän houkuttelevalta vaihtoehdolta.
Pyysin tammikuun lopussa Helsingin hallintooikeudelta kuusisivuisen asiakirjan. Hallinto-oikeus
ilmoitti, että salaisten kohtien poistaminen maksaa
3,70 euroa sivulta eli hintaa tulisi 22,20 euroa. Olin
pudota tuolilta. Samalla laskukaavalla esimerkiksi
Aarnio-juttujen pöytäkirjat olisivat maksaneet pitkälti
päälle 100 000 euroa.
Ilmoitin hallinto-oikeudelle vastustavani maksua,
koska mielestäni kyse lain tarkoittamasta tavanomaisesta tietopyynnöstä. Salattavat osiot pystyy nykyisillä
tiedonkäsittelymenetelmillä poistamaan vaivatta. Hallinto-oikeus harkitsee nyt asiaa uudelleen.
Laskutusperusteeksi ei käsittääkseni riitä se, että
asiakirjassa on jotain mustattavaa. Viranomainen joutuu joka tapauksessa käymään asiakirjan läpi tarkistaakseen, onko siinä jotain salattavaa. Tämä kuuluu
viranomaisen normaaliin virkatoimintaan, eikä siitä
voida laskuttaa.
Maksukiistat ovat vain yksi uusi piirre viranomaisten lisääntyvässä salailuinnossa. Asenteet näyttävät
muuttuneen. Pohjimmiltaan kyse on siitä, miten viranomainen – ja jokainen yksittäinen virkamies – määrittelee suhteensa kansalaisiin.
Ovatko kansalaiset hallintoalamaisia, jotka häiritsevät virkatoimintaa ärsyttävillä tietopyynnöillään?
Vai onko virkakoneisto kansan palveluksessa, kansalaisia varten?

Ilmeisesti
laskutusjuttuja
täytyisi viedä
hallintooikeuteen
laintulkinnan
selvittämiseksi.
SUSANNA REINBOTH

oikeustoimittaja, Helsingin Sanomat
susanna.reinboth@hs.fi

Uran alkutaipaleen aktiivit

Palstalla
esitellään
Lakimiesliiton mo
ninaisia
jäsenyhd
istyksiä
yhdistys
kerrallaa
n.

Nuoret Juristit ry katsoo edunvalvontaa ja elämää uran alkupuolella
olevan silmin. Toimintaa leimaa tulevaisuuteen suuntautuva katse ja
vielä kirkkaana mielessä oleva opiskeluaika.
Teksti DIANA TÖRNROOS | Kuvitus ISTOCK

Miksi yhdistys
on olemassa?
Nujun tärkein tehtävä on uransa
alussa olevien juristien edunvalvonta ja toisaalta verkostoitumisen
edistäminen. Edunvalvonnassa
keskeisiä kysymyksiä ovat työssä
jaksaminen sekä vastavalmistuneiden työllistyminen ja työllisyys.
Olemme vaikuttaneet paljon muun
muassa tuomioistuinharjoitteluun
liittyvissä kysymyksissä, jotka koskettavat monia jäseniämme.
Lakimiesliitossa toimimme aktiivisesti, valtuuskunnassa olemme
itse asiassa suurin ryhmä! Tavoitteemme on, että liitto olisi mahdollisimman inklusiivinen yhteisö,
johon kaikki voivat kokea kuuluvansa. Ja että liittoa rakennetaan
tuleville polville.

Millaista
toiminta on?
Toteutamme työelämäaiheisia
seminaareja ja kyselyitä, ja
normaaliaikoina teemme paljon
ekskursioita. Olemme käyneet
esimerkiksi eduskunnassa aika
säännönmukaisesti moikkaamassa
ja olleet muun muassa Kansallisoopperan ja -baletin sekä Kyrö
Distilleryn vieraana. Lisäksi on
kaikenlaisia kulttuuri- ja urheilutapahtumia. Sattuneesta syystä
olemme viime aikoina paljon
ulkoilleet.
Tunnetuin tapahtumamme on
Kvartaalikaljat, joka on hyvä, matalan kynnyksen after work -tapahtuma. Sinne voi tulla kuka tahansa
– vaikkakin vain jäsenille tarjotaan
ensimmäinen juoma ilmaiseksi.
Meillä on myös säännöllinen, sähköpostiin lähetettävä Nuju-info.

Miten
toimintaan
pääsee mukaan?
Täyttämällä sivustollamme hakemuksen. Jäsenen täytyy olla valmistunut, ja valmistumisesta saa olla
korkeintaan kymmenen vuotta.
Liittymisen jälkeen jäsenenä voi olla
korkeintaan kymmenen vuotta.

Mitä yhdistykseen
kuuluminen
antaa jäsenelle?
Yhdessä oloa. Erikoisuutemme on,
että meihin kuuluu juristeja kaikilta
juristiammattialoilta: asianajajapuolelta, yrityksistä ja julkiselta
puolelta. Siksi Nujussa pääsee
tapaamaan ihmisiä, joita ei ehkä
muuten tapaisi.

Terveiset
jäsenyydestä
kiinnostuneelle
Rohkeasti mukaan vaan – kliseisesti mutta todenmukaisesti ilmaistuna! Nuju tavallaan jatkaa siitä,
mihin opiskelijatoiminta päättyy.
Monella on ollut opiskeluyhteisössä
paljon kavereita, ja valmistumisen
jälkeen jää vähän niin kuin itsekseen.
Nuju ei kuitenkaan ole vain ainejärjestöaktiivien jäähdyttely-yhteisö:
vaikka ei aiemmin olisi ollut aktiivinen, tämä on uusi mahdollisuus
tutustua ihmisiin ja lähteä keräämään sitä juristikaveriporukkaa.

Kysymyksiin vastasi yhdistyksen puheenjohtaja Nelli Ritala. Nuoret Juristit ry • Perustettu: 1938 • Jäseniä: n. 800 • Jäsenmaksu: 90 euroa 10 vuodelle
• Yhteys: nuoretjuristit.fi, Facebookissa Nuoret juristit – Unga jurister
LAKIMIESUUTISET 2/2022
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Urapalvelut
Lakimiesliiton urapalveluiden avulla kehität osaamistasi
ja verkostoidut kollegoidesi kanssa.
Tilaisuudet
ovat
maksuttomia
jäsenille!

Työpaikkailmoitukset
suoraan sähköpostiisi
Lakimiesrekrytointi on maksuton työnvälityspalvelu kaikille Lakimiesliiton
jäsenille. Julkaisemme vuosittain noin
600 työpaikkaa! Löydä sinua kiinnostava
työpaikka palvelustamme olit sitten opiskelija, vastavalmistunut tai työelämässä
jo vankkaa kokemusta hankkinut konkari.
Näin helppoa vahdin käyttöönotto on:
• Kirjaudu jäsentunnuksillasi
jäsenportaaliin.

Virtuaalivalmennukset
1

2

3

Työnhaun
verkkovalmennus

Uravalmennuksen
verkkovalmennus

Apupaketit

Tule kehittämään työnhakutaitojasi! Työnhaun
verkkovalmennus on
itsenäisesti suoritettava
kokonaisuus, jossa tehtäviä tehdään ja reflektoidaan omatoimisesti.

Tule pohtimaan omiin
uravalintoihisi vaikuttavia
tekijöitä sekä tutustumaan
henkilökohtaiseen uravalmennukseen. Itsenäisesti
suoritettavassa kokonaisuudessa tehdään tehtäviä
ja reflektoidaan omatoimisesti.

• Avaa jäsenportaalissa
Avoimet työpaikat -sivu.
• Valitse Avoimet työpaikat -sivulta,
haluatko ilmoitukset kerran päivässä
vai koosteena viikoittain. Saat päivittäiset ilmoitukset sähköpostiisi klo 17
jälkeen ja viikoittaiset perjantaisin
klo 17.
• Klikkaa Lähetä-nappia, minkä jälkeen
saat tilauksesta vahvistuksen sähköpostiisi. Saat viestit siihen sähköpostiosoitteeseen, jonka olet ilmoittanut
jäsenrekisteriin.
Lakimiesrekrytointi yhdistää
työn tarjoajan ja etsijän
Ilmoitamme kuukausittain 40–60
uudesta työpaikasta! Työpaikkatarjontaa
on ympäri Suomen julkiselta sektorilta
yksityiselle, niin vakituisia kuin osaaikaisia tehtäviä, sekä opiskelijoille
suunnattuja harjoittelupaikkoja.
Palveluamme käyttävät yksityissektorilla
niin suuret yhtiöt kuin pienet asianajotoimistotkin ja julkisella sektorilla muun
muassa ministeriöt ja virastot.
www.lakimiesrekrytointi.fi
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Mentorointia
on saatavana
myös
oikkareille!

Valmennukset auttavat
tarkistamaan vaihe vaiheelta jokaisen työnhakun
asiakirjan kohdalta ne
yleisimmät asiat, joita
uravalmentajan kanssa
käytävissä sparrauskeskusteluissa käydään läpi.
Halutessasi voit varata
ajan henkilökohtaiseen
sparraukseen uravalmentajan kanssa varauskalenterista.

Tule mentoriksi juristille tai oikkarille
Lakimiesliiton suosittu mentirointiohjelma on koettu hyväksi tavaksi
verkostoitua ja käydä vuoropuhelua
puolin ja toisin kollegan kanssa.
Mentoroinnin lähtökohtia ovat
tavoitteellisuus, luottamuksellisuus
ja avoimuus.
Tavallisesti yli kahdeksan vuotta
työelämässä olleet ovat toimineet
mentoreina jo valmistuneille juristeille, ja alle kahdeksan vuotta työelämässä olleet mentoreina opiskelijoille.
Mentorointiohjelmat ovat vuoden
mittaisia. Vuoden aikana järjestetään
kolme yhteistapaamista: kick-off,
puolivälitapaaminen ja päätöstilaisuus. Lisäksi mentoroinnissa on käytössä HowSpace-oppimisalusta, joka
on tukena ja tietopankkina mentoroinnin kaikissa vaiheissa. Sen kautta osal-

listujat voivat myös verkostoitua ja
keskustella.
Mentoreilta odotetaan sitoutumista
kolmeen yhteistapaamiseen vuodessa
sekä tapaamisiin oman aktorin kanssa
noin kerran kuukaudessa. Paritapaamiset voidaan järjestää esimerkiksi
aamiais-, lounas- tai after-work-tapaamisina. Myös etäyhteydet ovat tätä
nykyä käytössä.
Tiedotamme ohjelmien aikatauluista ja hakuajoista nettisivuillamme
ja uutiskirjeissä.
Lisätietoja mentoroinnista:
Kati Rautio
kati.rautio@lakimiesliitto.fi
puh. 041 458 0041
www.lakimiesliitto.fi/
palvelut-ja-edut/mentorointi/

Tapahtumat
Seuraa
tapahtumakalenteriamme!
Ajankohtaisin tieto
tapahtumista osoitteessa
lakimiesliitto.fi/
tapahtumat

21.4. klo 9–10
Paneelikeskustelu: Hiilineutraaliudesta
kilpailuetua – edelläkävijäyritys toimii jo nyt
Paneelissa keskustellaan vapaaehtoisista hiilineutraalius
tavoitteista ja niiden asettamisesta sekä erilaisista
lähestymistavoista niiden saavuttamiseksi. Tilaisuus on
osa vastuullisuuden vertaismentorointia, joka järjestetään
yhdessä Suomen Ekonomien ja Loimun kanssa.

5.5. klo 9–10
Maapallon kestävyysrajat yritystoiminnan
kannalta
Teemakeskustelussa
kuullaan, miten yritykset
voivat tukea luonnon
resurssien kestävää
käyttöä. Tilaisuus on osa
vastuullisuuden vertais
mentorointia, joka järjes
tetään yhdessä Suomen
Ekonomien ja Loimun
kanssa.

27.4.

12.5.

Tuloksekasta työskentelyä viisaammilla
työtavoilla

Ajattelunhallinta –
kuinka organisoida
oma ajattelu?

Kiire, kuormitus, riittämät
tömyyden tunne ja pirsta
leisuus ovat haasteita, joita
jokainen juristi kohtaa.
Webinaarissa kuullaan,
miten työstä saa paremman
kontrollin, tuotetaan enem
män tuloksia ja lisätään
hyvinvointia.

Juristin työ sisältää analy
sointia, kokonaisuuksien
hallintaa, palavereita,
viestintää, eri työtehtäviä,
rooleja ja vastuita. Webi
naarissa kuullaan, miten
organisoida tietoa, tehtäviä,
aikaa, tavoitteita, reflek
tioita ja muistiinpanoja.

klo 16–17.30

klo 16–17.30

Osallistu Lakimiesliiton kesään!

9.6.
klo 17

Pääkaupunkiseudun kesätapahtuma
Pääkaupunkiseudun Lakimiesilta järjestetään torstaina 9.6.2022 klo 17.00
alkaen Kinopalatsissa Helsingissä, ja sen jälkeen on yhteinen illanvietto.

9.7.
Valtakunnallinen kesätapahtuma
Valtakunnallinen kesätapahtuma pidetään Ruisrockin yhteydessä
9.7.2022. Jäsenhintaisiin pääsylippuihin sisältyvät edestakaiset vesi
bussikuljetukset Turun keskustasta Ruisrock festivaalialueelle, sisään
pääsy VIPalueelle, VIPalueiden ruokamyyntipaikkoihin käyvä ruoka
lipuke (arvo 15 €) ja lasi sampanjaa. Lakimiesliiton tukeman lipun saa
jäsenhintaan 194 euroa. Ruisrockin ilmoittautuminen on avattu 7.4.
Ajankohtaisen lipputilanteen voi tarkistaa verkkosivuiltamme.

11.7.
SuomiAreena
Lakimiesliitto on myös mukana SuomiAreenassa. Keskustelutilaisuu
temme pidetään maanantaina 11.7.2022.

Lisätiedot ja ilmoittautuminen tapahtumiin:
lakimiesliitto.fi/tapahtumat
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Uusia väyliä
eurooppalaiseen
kansalais
vaikuttamiseen
Euroopan unioni on ryhtynyt kansalaispaneeleilla kokeiluun,
jollaista yksikään demokratia maailmassa ei ole aiemmin
yrittänyt. Mutta tarvitaanko näitä paneeleja mihinkään
vai ovatko ne pelkkää rahanmenoa?

Teksti MERI ESKOLA | Kuvitus JANI SÖDERLUND
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ILMIÖ

L

okakuussa 2021 Euroopan unionin parlamentin palatsi Ranskan Strasbourgissa oli
aavemaisen tyhjä. Viruspelko oli tyhjentänyt demokratian käytävät. Paikalla oli
vain muutama vartija, koronatarkistusteltat ulkoporteilla, kahvilan barista – ja
200 parlamenttirakennukseen eksynyttä eurokansalaista.
Jonnekin parlamenttirakennuksen käytävien uumeniin oli kokoontunut Euroopan tulevaisuuskonferenssin neljännen paneelin pienryhmä kuusi, jota fasilitoi
saksalainen Inês Nascimento Wellnitz. Ryhmässä oli
13 jäsentä, lähinnä Portugalista, Ranskasta, Kreikasta ja
Saksasta.
Yksi ryhmän jäsenistä naputteli tietokonettaan
autuaan piittaamattomana ympärillään vellovasta keskustelusta.
Muut osallistujat olivat huolissaan, käänsikö Google
Translator -ohjelma heidän ehdotuksensa oikein, ja olivatko aiemmin päätetyt ehdotukset varmasti mukana
asiakirjoissa. Annettu aika oli loppumassa, ja fasilitaattori joutui toistuvasti hoputtamaan, ettei aika riitä sanamuotojen hiomiseen.
Käynnissä oli ennennäkemätön demokratian harjoitus, johon satunnaisesti valitut kansalaiset osoittivat,
mitkä ovat unioninkin suurimmat haasteet: kieliongelmat, ajanhukka, osallistamisen vaikeus, ideoiden katoaminen ja yhteisymmärryksen saavuttaminen.

Ainakin yritetään muuttaa ajatusmalleja

Neljänteen paneeliin valittu suomalainen toimitusjohtaja Tuomas Suihkonen on konferenssin järkevyydestä
varovaisen optimistinen. Hänet valittiin paneelinsa 200
jäsenestä myös niiden 20 lähettilään joukkoon, jotka vievät ehdotukset tulevaisuuskonferenssin täysistunnon
päätettäviksi.
– Konferenssi on kunnianhimoinen ja valtavan kokoinen hanke. Mutta tässä ainakin yritetään ohittaa normaalia politiikanteon rakennetta, joka ei mahdollista
suuria ajatusmallien muutoksia, Suihkonen sanoo.
Neljännen paneelin aiheeksi oli osunut ”EU:n rooli
maailmassa / muuttoliike”. Paneeli sai kolmen kokoontumisensa jälkeen helmikuussa 2022 aikaiseksi 40 ehdotusta, joita Suihkonenkin on esittelemässä konferenssin
viimeisissä täysistunnoissa huhtikuussa.

– Pienryhmämme sai puristettua kaksi konkreettista
ehdotusta, joita pidimme tärkeimpinä. Ensiksi unionin
pitäisi luopua yksimielisen päätöksenteon vaatimuksesta, paitsi esimerkiksi jäsenyyskysymyksissä. Tämähän muuttaisi EU:n perussopimusta. Toinen oli se, että
unionin pitäisi saada käyttää rankaisuvaltaa, kuten Puolan tapauksessa.
Suihkosen mukaan pienryhmän haaveena olisi ”sutjakka” unioni, joka saisi päätöksiä aikaan tehokkaammin.
Hän odotti maahanmuuttoryhmän keskusteluista jyrkkää vastakkainasettelua, mutta yllättyi.
– Oletin joutuvani vääntämään jonkun uusnatsin
kanssa. Mutta ei kukaan eurooppalainen oikeasti ajattele, että upotetaan pakolaisveneet Välimerellä, eivät
edes pakolaisruuhkien ahdistamat italialaiset ja kreikkalaiset. Ihmiset eivät vastusta EU:ta vaan haluavat unionilta enemmän: parempaa päätöksentekoa ja ongelmien
hoitoa.

Välillä kansalaisuus näkyy kannoissa

Toinen suomalainen, tyrnäväläinen Lehto Components
Oy:n työturvallisuuspäällikkö Marja Rajala, päätyi pienryhmään, jossa keskusteltiin ympäristöasioista. Hänestä
keskustelijoiden kansalaisuus näkyi kannanotoissa.
– Jäsenmaissa on erilaisia ilmastoja, elintasoa, korruptiota, energialähteitä. Vapaa liikkuvuus on unionin perusarvoja, mutta esimerkiksi Romaniassa se on aiheuttanut
sen, että työkykyisiä on muuttanut ulkomaille ja lapsia on
jätetty isovanhempien hoitoon, hän pohtii.
Mielenkiintoinen oli myös keskustelu, jonka mukaan
Italia tuuttaa jätteensä Romaniaan, missä ne haisevat
kesähelteellä niin, ettei ulkona voi oleskella.

”EU-komissiolla ja
parlamentilla on
omat toimistonsa,
mutta missä on
kansalaisten oma tila?”
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– Mutta jos Italia maksaa jätteensiirrosta,
sittenhän se on laillista kauppaa? Rajala
pohtii.

Miksi suunvuoro kansalaisille?

Kaikki eivät ole tulevaisuuskonferenssista
innoissaan. Europarlamentista löytyy parlamentaarikkoja, joiden mielestä he edustavat
jo kansan ääntä eikä muita kansalaisvaikuttamisen väyliä tarvita. Toiset Brysselin käytävillä eivät ole hankkeesta kuulleetkaan.
Kroatialainen komissaari, komission varapuheenjohtaja ja tulevaisuuskonferenssin
johtaja Dubravka Šuica kommentoi helmikuussa Maastrichtissa neljännen kansalais36
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paneelin lehdistötilaisuudessa, miksi tällaista
uutta työkalua tarvitaan:
– Meidän täytyy saada eurokansalaiset
tuntemaan, että he voivat vaikuttaa politiikkaan ja unionin toimintaan. Kuilua poliitikkojen ja kansalaisten välillä on kavennettava.
Šuican mukaan demokratia ei ole jähmettynyt tila vaan jatkuvassa muutoksessa – joissain EU:n jäsenvaltioissa se on jopa murtunut.
– Yritämme muokata demokratiaamme
sellaiseksi, että se vastaa tulevaisuuden vaatimuksiin. Demokratiaa pitää vaalia ja tukea.
EU-komissiolla ja parlamentilla on omat toimistonsa Strasbourgissa ja Brysselissä, mutta
missä on kansalaisten oma tila?

5 289
LISÄYSTÄ SAKSASTA

Eniten sisältöä Tulevaisuuskonferenssin
digialustalle maittain listattuna
huhti–marraskuussa 2021.

2 914
LISÄYSTÄ RANSKASTA

Toiseksi eniten sisältöä digialustalle
huhti–marraskuussa 2021.

Europarlamentaarikko Sirpa Pietikäinen
(kok.) uskoo, että hyvän, uskottavan politiikan
pohja on läpinäkyvyys.
– Se on ainoa pohja hoitaa länsimaista
demokratiaa. Politiikan syiden ja motivaatioi
den pitää olla avoimina, samoin sen, mitä
kaikki maksaa. Muuten meillä on järjestelmä,
jossa joku presidentti Putin on kerran valittu
edustamaan kansaa, ja se riittää.
Kansalaisilla on oikeus tietää, mitä poli
tiikassa tehdään, muodostaa tiedon perus
teella oma mielipiteensä ja vaikuttaa suoraan
tai epäsuorasti.
– Kansalaisilta ja muilta sidosryhmiltä
tulee tärkeitä havaintoja ja innovaatioita. Ei
politiikka ole itseriittoinen järjestelmä, vaan
se hengittää kansalaisyhteiskunnan kanssa.
21vuotias göteborgilainen panelisti Indigo

”Meidän täytyy saada
eurokansalaiset tuntemaan,
että he voivat vaikuttaa
politiikkaan ja unionin
toimintaan.”
Hall kehui konferenssia Strasbourgissa loka
kuussa vuolaasti.
– En yleensä osallistu politiikkaan, koska
en usko voivani vaikuttaa mihinkään, mutta
täällä olen tuntenut toisin. Haluan ehdotto

Moniportainen
mahdollisuus kansalaisille
EUROOPAN unioni yrittää hahmottaa kansalaisten toiveita
maanosan tulevaisuudesta järjestämällä ensimmäistä
kertaa Tulevaisuuskonferenssiksi nimetyn operaation.
Konferenssi alkoi huhtikuussa 2021 ja kestää noin
vuoden. Se koostuu ensinnäkin neljästä 200 kansalaisen
paneelista, jotka kokoontuvat kolmesti. Kustakin valitaan
20 lähettilästä konferenssin täysistuntoon. Kansalaiset on
valittu satunnaisesti niin, että he edustavat tasapuolisesti
jäsenmaita ja eri ikäryhmiä. Kolmannes osallistujista on
16–25-vuotiaita.
Toiseen osaan eli Tulevaisuuskonferenssin täysistuntoon
kuuluu 433 edustajaa, jotka ovat Euroopan parlamentin,
neuvoston ja komission jäseniä, kansallisia parlamentaarikkoja sekä 108 kansalaista.
Suomesta konferenssin täysistunnon jäseniin kuuluvat
muun muassa Sirpa Pietikäinen, Miapetra Kumpula-Natri,
Nils Torvalds, Eurooppaministeri Tytti Tuppurainen sekä
Euroopan nuorisofoorumin puheenjohtaja Silja Markkula.
Konferenssin kolmas osa on digitaalinen keskustelualusta, jolle kuka tahansa eurokansalainen voi käydä
jättämässä mielipiteensä.
Neljäs osa ovat jäsenvaltioissa järjestetyt tilaisuudet.
Suomessa järjestettiin 19 keskustelutilaisuutta.
Konferenssin loppuraportti esitellään Eurooppa-päivänä
toukokuussa.

masti tehdä jotain tällaista kotimaassakin.
Olen nyt motivoitunut osallistumaan yhteis
kunnan asioiden hoitoon.

Mielipiteitä haettiin
mahdollisimman laajasti

Edustavatko tulevaisuuskonferenssin aikaan
saamat suositukset todella koko jäsenistön
näkemystä, vai ovatko äänensä saaneet kuu
luviin vain euromyönteiset?
– Yksi konferenssin tavoitteista oli tuoda
EUkeskustelu Brysselin ulkopuolelle. Tämän
takia kansalliset tilaisuudet ovat olleet tär
keitä, ja paneelien pitopaikatkin ovat olleet
ympäri Eurooppaa, kommentoivat järjestäjät
helmikuussa Maastrichtissa lehdistön taus
tatilaisuudessa.
Kansalaisten jyrkkä jakautuminen euro
myönteisiin tai eurokriittisiin on ”brysseli
läinen kupla”, järjestäjät muistuttavat. Nämä
määrittelyt eivät ole tärkeitä kansalaisille. He
haluavat vain unionin, joka toimii.
– Konferenssin toteutustapa yritti varmis
taa sen, että mahdollisimman laajan joukon
mielipiteet tulevat esille. Mutta emme voi
mitään sille, jos joku kieltäytyy kutsusta tai
ei kirjoita mielipiteitään digialustalle. Puo
lueellisuus voi näyttäytyä siinä, ketkä valit
sevat keskusteluun osallistumisen, järjestä
jät kommentoivat.
Tulevaisuuskonferenssin paneelien osal
listujille toimitettiin ennalta laaja ennakko
materiaali keskustelunaiheista. Osa mate
riaalin kirjoittaneista asiantuntijoista vieraili
myös paneeleissa juttelemassa kansalaisten
pienryhmien kanssa.
Yksi asiantuntijoista oli ranskalainen
Elvire Fabry, Jacques Delors instituutin
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”Keskustelut osoittavat,
että Euroopan unionin
instituutiot ovat itse asiassa
paljon paremmin perillä
kansalaisten toiveista kuin
yleensä ajatellaan.”

55–69
AKTIIVISIN RYHMÄ

Tulevaisuuskonferenssin digialustan
aktiivisimmat käyttäjät
huhti–marraskuussa 2021.

15,4

PROSENTTIA KÄYTTÄJISTÄ

Ammattiryhmistä aktiivisimpia
digialustalla olivat ammattityöntekijät.

tutkija, jonka tehtävänä oli valistaa osallistujia EU:n kauppapolitiikan näkökulmista.
– Tavoitteeni oli esitellä EU:n kauppapolitiikka, sen työkalut ja eri näkökulmat, jotka
liittyvät tulevaisuuden haasteisiin. Järjestäjät olivat hyvin tarkkoja siitä, että materiaalin täytyy olla mahdollisimman neutraalia, jotta se mahdollistaa laajan keskustelun,
Fabry kertoo.

Onko konferenssilla merkitystä?

Miten tällaisen valtavan, monikielisen,
ennennäkemättömän hankkeen onnistumista sitten mitataan?

Laadulla, ei määrällä, sanovat järjestäjät.
EU-komission ja -parlamentin virkamiesten
mukaan konferenssin digialustalla ja kansalaispaneeleissa käyty keskustelu on ollut niin
laadukasta, että se on ylittänyt odotukset.
– Lisäksi olemme osoittaneet, että unioni
kuuntelee kansalaisia. Nämä keskustelut
osoittavat, että Euroopan unionin instituutiot ovat itse asiassa paljon paremmin perillä
kansalaisten toiveista kuin yleensä ajatellaan, järjestäjät kommentoivat helmikuussa
Maastrichtissa.
Kutsuttujen kansalaisten osallistumisaktiivisuuskin on yksi mittari. Maastrichtin
paneelin 200 kutsutusta kansalaisesta peräti
184 tuli paikalle, heistä 23 virtuaalisesti. Viikonlopun kestävä osallistuminen kolmesti
vuoden aikana on kenelle tahansa suuri
sijoitus.
Iso kysymys kaikkien huulilla on, että
onko kansalaispaneelien suosituksilla mitään
merkitystä – ovatko Euroopan unionin parlamentti, komissio ja neuvosto oikeasti sitoutuneet viemään ehdotuksia lakimuutoksiksi
asti, kuten keväällä allekirjoittamassaan julkilausumassaan väittivät?
Entä jääkö tulevaisuuskonferenssi Euroopan unionin pysyväksi työkaluksi, joka toistetaan vaikkapa pienemmässä muodossa
kerran kahdessa vuodessa? Siihen kukaan ei
osaa tai halua vielä vastata.

Vuorovaikutus on
opettanut myötätuntoa

Suomen Eurooppa- ja omistajaohjausministeri Tytti Tuppurainen (sd.) kertoo, että kotimaassa on keväällä luvassa vielä kaksi päätöstilaisuutta.
– Kansalaistapahtumiin osallistui yli 2 000
suomalaista. Kaikki keskustelupalaute on
kirjattu loppuraporttiin. Vieraillessani helmikuussa Pariisissa annoin suomalaisten
näkemykset EU-puheenjohtajamaa Ranskan ministerikollegalleni Clément Baunelle,
jotta ne varmasti näkyvät konferenssin johtopäätöksissä.
Jos paneelien osallistujilta kysytään, jättihankkeen menestyksen mittari on kansalaisten keskinäinen vuorovaikutus. Se on
opettanut myötätuntoa muiden jäsenmaiden
haasteita kohtaan.
– Meillä kutsutuilla oli velvollisuus osallistua paneeleihin, jos kerran haluamme
elää demokraattisessa maailmassa. Parasta
oli jutella nuorten kanssa. Esimerkiksi Balkanin maiden nuorilla on huoli energiantuotannon haasteista, mutta jos tällaisia nuoria
on Eurooppa täynnä, meillä on erittäin kirkas
tulevaisuus, kommentoi 55-vuotias tanskalainen logistiikka- ja kuljetuspäällikkö Tommy
Weston Strasbourgissa lokakuussa. •
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A R K I PÄ I VÄ
Tutustumme juristien arkeen
ja erilaisiin työpaikkoihin.

KOULUTUSPAJA
TAKOO
YMMÄRRETTÄVÄÄ
LÄHESTYMISTAPAA
Hannele Korhonen on löytänyt
20 vuoden juristitaipaleen jälkeen
oman juttunsa juridiikan muotoilusta.
Siitä voivat hyötyä kaikki juristit.
Erityisesti hyötyvät asiakkaat.
Teksti VESA VAINIO | Kuvat JUHO KUVA

P

hilomela-kuorossa laulava sopraano Hannele Korhonen kuuntelee nappikuulokkeistaan musiikkia, kun hän kävelee rauhallisesti
ja aikaa ottaen toimitilaansa Helsingin EtuTöölöön. Aamu on alkanut aikaisin, ja vuolaat ajatukset
on talletettu tuoreeltaan muistikirjaan.
Aamupäivä on Korhoselle luovinta ja virkeintä aikaa.
Niinpä kolmituntiset aktiiviset työpajat ovat usein vuorossa ennen lounasta.
Vaan mitä parisen vuotta sitten perustetun Juristin muotoilukoulu -yrityksen koulutuspajoissa oikein
tapahtuu?
– Alkuun kerron osallistujille, mistä juridiikan muotoilussa on pohjimmiltaan kysymys. Sitten käymme työpajatekniikalla esimerkiksi yhden sopimuksen kimp-

40

LAKIMIESUUTISET 2/2022

Hannele Korhonen on
rakentanut viihtyisään
työtilaansa valoisan
ja teknisesti toimivan
työpisteen. Siinä on hyvä
hoitaa etäkoulutuksia ja
kansainvälisiä yhteyksiä.

puun ja muotoilemme sen uuteen uskoon. Tuloksena
on kielellisesti ymmärrettävä ja visuaalisesti kiinnostava sopimus.
Muotoilukoulun oppilaina ovat inhouse-tiimit,
asianajotoimistot sekä ilahduttavasti myös julkisen
puolen toimijat. Eli juristi kouluttaa kollegojaan. Kahden koronavuoden aikana heitä on istahtanut pulpettiin jo pitkälti yli tuhat. Vastaanotto on ollut innostunutta varsinkin nuorten juristien keskuudessa.
– Tarjoan työkaluja tehdä juristin työtä toisella
tavalla. Kerron, kuinka vaikeasta tekstistä voi tehdä
helppoa tai juridiikan asiakaskokemusta parantaa.
Ymmärrettävästä juridiikasta on puhuttu aina, ja sen
ja juridiikan paremman saavutettavuuden eteen on jo
aika tehdä töitä.

Ymmärrettävää juridiikkaa
myös kansainvälisesti

NIISKUNEITI
Ystävältä yhdessä oikikseen
hakemisen aikoihin saatu
Niiskuneiti lakikirja kaina
lossa on ollut minulle
läheinen ja lämmin muisto
siitä, miten juridiikka tuli
elämääni.
MUISTIKIRJAT
Kirjoittaminen on minulle
luovuutta, ongelman
ratkaisua ja tapa ajatella.
Aamuiset tajunnanvirrat ja
muistiinpanot tapaamisista
on talletettu kansien väliin.
KIRJAT JA KAAPPI
Yli sata vuotta vanha kaappi
sisältää laajasti suomalaisia
ja kansainvälisiä muotoilu
ajattelun, visuaalisen muo
toilun ja asiakaskokemuksen
teoksia.
NAPPIKUULOKKEET
Kuuntelen paljon äänikirjoja,
musiikkia ja podcasteja
erityisesti kävellessäni.
Rauhallisesti taivaltamani
työmatkat tarjoavat tähän
hyvän tilaisuuden.

Juridiikan muotoilua voi kuvailla ihmiskeskeiseksi ajattelutavaksi ja prosessiksi, jossa juridiikan tekemisestä
tulee oikeilla työkaluilla ymmärrettävämpää. Korhonen
on opiskellut muotoiluajattelun sekä palvelu- ja informaatiomuotoilun kokonaisuuksia Aalto-yliopistossa ja
ulkomaisissa oppilaitoksissa.
Muotoilukoulun strategiaa ja konseptia hän on lähtenyt kehittämään puhtaalta pöydältä, sillä valmiita
ratkaisuja ei ollut olemassa. Koulutussisällön jatkuva
kehittäminen ja tuotteistaminen on yhä hänen päivittäistä työtään, kuten myös markkinointi ja myynti.
– Ensin minun pitää myydä tarve, jotta asiakas löytää syyn asiakaskokemuksen parantamiseen. Nyt olen
jo osin siinä vaiheessa, että minuun otetaan yhteyttä.
Yhteyksiä tulee myös kansainvälisesti, sillä suomenkielisen yrityksen rinnalla toimii Lawyers Design
School. Pandemian aikana kotimaisetkin koulutukset
on pidetty pääosin etänä, mutta kansainvälisissä asiakkuuksissa digitaalisuus korostuu vielä enemmän.
– Digitaaliset koulutusvideot ovat kansainvälisen
toiminnan työkaluja. Interaktiivisten työkalujen kehittäminen on lähiajan toimia, sillä videoita on tarjolla
paljon, ja niiden suhteen on tarve muutokselle.
Yrityksen kasvua Korhonen hakee nimenomaan
kansainvälisiltä markkinoilta. Tähtäin on suunnattu
Yhdysvaltoihin, juristien luvattuun maahan.

Koulutusta kärsimättömille juristeille

Korhonen käyttää säännöllisesti aikaa strategian miettimiseen, ideointiin, koulutussisältöön ja tuotteisiin, ja
hän kirjoittaa myös blogia. Yrityksen hallinnolliset työt,
kuten laskut ja kirjanpito vievät ajasta oman siivunsa.
Rinnalla kulkevaan tukitiimiin hän nojautuu päivittäin.
LAKIMIESUUTISET 2/2022
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Hannele korhonen
MISTÄ IMET POSITIIVISTA
ENERGIAA TYÖHÖSI?

Yrittäjyyteni ja halu auttaa
ihmisiä kumpuavat arvoistani. Tahdon oikeasti muutosta, jotta inhimilliset
asiat, luovuus ja intuitio
tulevat juristin työssä
hyödynnetyksi. Juristi kun
toimii vasemman aivopuoliskon johdattamana ja on
siten luonnostaan analyyttinen. Juristit ovat minulle
hyvä kumppanuusverkosto,
ja tuon heille positiivisia
elementtejä työhön. Siinä
olen omimmillani.

MITEN TYÖSI
VAIKUTTAA YHTEIS
KUNNALLISESTI?

Historiaa huokuvan kaapin äärellä Hannele Korhosen
on hyvä mietiskellä omaa urapolkuaan. Se on johtanut
muutaman mutkan kautta omaan juttuun ja bisnekseen.

– Minun lisäkseni on toinen kouluttaja, ja visual
designerin palkkasin juuri. Freelance-pohjalta minua
auttavat digitaalisen markkinoinnin ihmiset sekä australialainen copywriter.
Omaa osaamistaan Korhonen on vankistanut matkan varrella moneen otteeseen. Kauppatieteiden kandidaatin tutkinto ja ammatillisen opettajan koulutus
antavat pohjaa koulutustyöhön, jota hän ei alun perin
ollut ajatellut yrityksessään tehdä.
– Tarkoitukseni oli konsultoida juristeja muotoiluprosessin läpiviemisessä. Juristien kärsivällisyys on
kuitenkin lähes nolla. Heidän pitää päästä heti käsiksi
keinoihin, joilla he voivat itse esittää monimutkaisia
asioita relevantisti ja yksinkertaisesti. Siksi oli siirryttävä konsultoinnista koulutukseen.

Tarve kyseenalaistaa ja keskustella

Jyväskylässä kasvanut Korhonen muutti Helsinkiin 1995
oikeustieteellisten opintojen alkaessa. Pääkaupungista
on muodostunut hänelle läheinen kotipaikka, erityisesti hän pitää merestä. Ammatin- ja uravalinta on sitä
vastoin herättänyt paljon ristiriitaisia tunteita.
42
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Juridiikka kuuluu kaikille, ja
sen oikeudellista saavutettavuutta tulee parantaa.
Selkeästi ja ymmärrettävästi esitetty juridiikka
tuo sen lähemmäs ihmisiä.
Nykytilanteessa näin ei ole,
eikä sille ole tehty mitään.
Tutkimuksen mukaan valtaosa kansalaisista ei hae
juridista apua, koska se
kokee sen vaikeaselkoiseksi,
hankalasti löydettäväksi ja
kalliiksi.

VOIKO TÄSTÄ SEURATA
JOTAKIN SUUREMPAA?

Strateginen ajattelu ja systeeminen näkemys lisäävät
vaikuttavuutta. Näen edessäni paljon mahdollisuuksia
vaikuttaa isoihin asioihin
yhteiskunnallisesti, esimerkiksi järjestö- tai liittotyön
kautta. Mitä taitoja tulevaisuuden juristi tarvitsee ja
miten tämä näkyy koulutuksessa? Tietyllä tapaa
sisäänlämpiävä ala kaipaa
herättelyä ja uusia ajatuksia.

– Valitsin oikiksen pitkälti poissulkevalla tekniikalla.
Ihmisoikeudet ja yhteiskunnalliset asiat kiinnostavat
minua. Olen hyvin ihmiskeskeinen ja kova ajattelemaan
sekä ottamaan kantaa.
Korhonen ahdistui opiskeluaikanaan siitä, että hän
ei saanut juurikaan vastakaikua kyseenalaistamis- ja
keskusteluyrityksilleen. Niinpä hänelle jäi mielikuva
sulkeutuneesta alasta. Onneksi oikeustaloustiede tarjosi mahdollisuuden pohtia myös vaihtoehtoisia lähestymistapoja.
Kymmenen vuotta inhouse-juristina eri yrityksissä
päättyi henkilökohtaiseen kriisiin, irtisanoutumiseen ja
yrityksen perustamiseen. Syntyi Villa Lex ja kunnianhimoinen ajatus muuttaa maailmaa.
– Halusin auttaa ihmisiä ja tarjota heille palveluita
perhe- ja perintöoikeuden asioissa ihmiseltä ihmiselle
-otteella. Perhejuridiikasta ei tullut minulle bisnestä,
minkä kaveri kertoi minulle kyllä heti alkuun. Varsinaisen bisnekseni rakensin sitten sopimusjuridiikassa.
Automatisoidusta osakassopimuksesta tuli ovi seuraavaan vaiheeseen, ja yhdessä kollegan kanssa syntyi
yritys Contract Mill. Se sai sitten jäädä, koska Korhosen
sydän sykki muotoilulle, joka oli kulkenut eri tavoin
mukana koko yrittäjyyden ajan.
– Tämä on se bisnes ja mun juttu. Juridiikan tekeminen ihmisläheisellä, ymmärrettävällä ja saavutettavalla tavalla. •

Muotoilu on
kulkenut mukana
koko yrittäjyyden
ajan.

PULMA&RATKAISU

SOVELTUVUUSARVIOINTIIN
VALMISTAUTUMINEN
URAVALMENTAJAN AVULLA

Palsta
kertoo, m
ite
Lakimiesl n
iitto
auttaa
jäseniään
.

Yhä useampi kohtaa osana työnhakua soveltuvuusarvioinnit,
jotka saattavat etukäteen jännittää.

Jos et ymmärrä
ohjeita tai mitä
pitäisi tehdä, kysy.

Pulma: Lakimiesliiton jäsen oli edennyt työnhakuprosessissaan soveltuvuus

Teksti MARJO-RIITTA OKSA | Kuvitus ISTOCK

arviointiin. Jäsen ei ollut aikaisemmin osallistunut soveltuvuusarviointeihin,
ja hän halusi tietää arvioinneista lisää ennen niihin osallistumista.
Ratkaisu

J

äsen otti yhteyttä Lakimies
liiton uravalmennukseen
ja halusi tietää, minkälaisia
soveltuvuusarvioinnin tehtä
viä hän voisi kohdata osana
työhaastattelua ja miten niihin voisi
valmistautua. Uravalmentaja Heidi
Hännikäinen auttoi jäsentä valmis
tautumaan arviointiin.
Soveltuvuusarviointien avulla
halutaan usein selvittää esimerkiksi
henkilön saavutuksiin, motivaatioon,
yhteistyötaitoihin, työskentelytyy
liin ja oppimistapaan liittyviä asioita.
– Usein kuulen asiakkailtani, että
he pelkäävät arvioinnista saatavan
raportin kuvaavan hakijaa tai työn

543
Vuonna 2021
urapalveluhin tuli
yhteensä 543
yhteydenottoa.

tekijää yleisesti joko hyväksi tai huo
noksi työntekijäksi. Tästä ei kuiten
kaan ole kysymys, vaan raportissa
tulee näkyä kyseisen organisaation
tiettyyn tehtävään liittyvä osaamis
profiili ja sen perustelut, muistuttaa
Hännikäinen.
Hyvä arviointi onkin suunniteltu
tehtävän vaatimusten pohjalta ja
sisältää monenlaisia osioita. Eri
laisiin testimenetelmiin etukäteen
tutustuminen voi auttaa hillitse
mään jännitystä.
Voiko testeihin sitten valmistau
tua? Hännikäisen mukaan voi hyvin
kin.
– Samat asiat ovat lähtökoh
tana onnistuneessa soveltuvuus
arvioinnissa kuin työhaastatte

luissa ja muissakin tilanteissa, joissa
on oltava keskittynyt, yhteistyöky
kyinen ja tarkka. Pidä huolta itses
täsi eli nuku, syö ja pysy terveenä.
Lisäksi on hyvä pitää tavoite kirk
kaana mielessä, olla motivoinut ja
keskittynyt.
Onnistunut testaus tarkoittaa
totuudenmukaisia ja luotettavia
tuloksia, joten omien vastausten
laskelmointi ei kannata. Tehtäviin
ei yleensä voi valmistautua, mutta
testejä tehdessä kannattaa olla oma
itsensä ja sellainen, kuin olisi työpai
kallakin.
Viimeisenä Hännikäinen haluaa
nostaa esiin lähes itsestään selvän
asian, joka kuitenkin arviointitilan
teessa saattaa unohtua.
– Jos et ymmärrä jotain ohjeita
tai mitä pitäisi tehdä, niin kysy. Tes
tauksesta keskusteleminen on olen
nainen osa testaustapahtumaa,
Hännikäinen muistuttaa. Testiin kan
nattaa myös mennä ajoissa, koska
viime hetken paniikki ei tuo rauhal
lista olotilaa testeille. •

Uravalmennus
Lakimiesliiton maksuton
uravalmennus auttaa jäseniä
ratkaisemaan uraan liittyviä poh
dintoja. Aiheina uravalmentajan
kanssa käytävissä keskusteluissa
voi olla esimerkiksi työnhaku,
kehityskeskustelu, erilaisten vaih
toehtojen pohdinta tai muutokset
uralla. Lisäksi virtuaalivalmen
nukset ovat jäsentemme
käytössä jatkuvasti uran eri
käänteissä.

LAKIMIESUUTISET 2/2022

43

T I E D O N VÄ Ä R T I

Pakolaiset
tarkkailun alla
Pakolaisvakoilu rikkoo Suomesta turvaa hakevien ihmisten ihmisoikeuksia.
Toiminnan kriminalisointiin liittyy kuitenkin ongelmia.
Teksti JUKKA NORTIO | Kuvitus ISTOCK

P

akolaisvakoilu on Suomessa pysyvä
ilmiö, ja sitä harjoittavat useat valtiot.
Suojelupoliisi saa tästä tietoa vuosittain,
mutta se ei halua nimetä valtioita Kiinaa
lukuun ottamatta.
– Pakolaisvakoilu on autoritaaristen valtioiden kansalaisiinsa tai entisiin kansalaisiinsa liittyvää painostusta, vakoilua ja ahdistelua uudessa kotimaassa, suojelupoliisin apulaisjohtaja Teemu Turunen sanoo.
Pakolaisina maahantulleita voidaan pakottaa luopumaan esimerkiksi kotimaansa hallintoa vastustavista
toimista tai heitä voidaan painostaa toimimaan tietolähteinä vieraalle valtiolle.
Turusella on takanaan pitkä diplomaattiura muun
muassa Argentiinassa, Espanjassa, Kiinassa ja Syyriassa.
– Kun työskentelin autoritaarisissa valtioissa, tuttavani niissä miettivät, mitä riskejä ulkomaille muuttamiseen liittyy heidän ja heidän perheenjäsentensä
kannalta, Turunen kertoo.
Suojelupoliisi perustelee pakolaisvakoilun kriminalisointitarvetta kolmella syyllä: toiminta rikkoo kohteina olevien ihmisten perusoikeuksia, se kohdistuu
erityisen haavoittuvaisessa asemassa oleviin ihmisiin
ja rikkoo lisäksi Suomen suvereniteettia, kun Suomessa
olevien ihmisten toimintaa rajoitetaan.
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Uhreina muitakin kuin pakolaisia

– Pakolainen on rikoksen uhri, joka tarvitsee suojaa.
Hän voi kokea uhkaa fyysisen turvallisuutensa tai
henkensä puolesta alkuperäisvaltionsa taholta, sanoo
Oxfordin yliopistossa Britannian tiedeakatemian tutkimusprofessorina toimiva Martin Scheinin.
Iran on vuosikymmenten aikana harjoittanut pakolaisvakoilua ja jopa surmannut toisinajattelijoita, jotka
ovat päässeet muihin maihin. Scheininin mukaan
Venäjä toimii samalla tavalla maasta paenneita poliittisen opposition edustajia kohtaan.
Kyseessä ei aina ole pakolainen, vaan myös esimerkiksi opiskelijoita ja liikemiehiä saatetaan vainota.
– Äärimmäisessä tapauksessa pakolaisvakoilu
uhkaa kohteiden henkeä, terveyttä ja henkilökohtaista
turvallisuutta. Pakolaisvakoilussa välikätenä olevien –
siis agenteiksi värvättyjen – kohdalla taas kyse voi olla
kiristyksestä tai laittomasta uhkailusta. Kyseessä on
joka tapauksessa yksityiselämän suojan loukkaaminen, Scheinin sanoo.
Ihmiset, jotka ovat joutuneet viranomaisten vainon
kohteeksi kotimaassaan, ovat herkkiä tuntemaan vainoa myös Suomessa.
Vainon kohteeksi joutuvat eivät uskalla ilmoittaa,
kun heitä vakoillaan tai valokuvataan, heidän sosiaa-
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lista mediaansa urkitaan tai ilmaisuaan pyritään rajoittamaan. Tapauksia voi vain harvoin todentaa. Eikä ole
itsessään rikos urkkia ihmisten omia tai tuttavien asuinpaikkoja. Kriminalisoinnin myötä tällaiseen toimintaan
voitaisiin puuttua.
– Pakolaisvakoilun kriminalisointi olisi signaali
uhreiksi joutuville, että me suojelemme heitä, sanoo
Pakolaisavun yhteiskuntasuhdepäällikkö Katja Mannerström.

painostus on kohdistunut Kiinan tiibetiläisiin ja uiguureihin sekä Irakin kurdeihin.
– Esimerkiksi Tanskassa pakolaisvakoiluun voidaan
soveltaa rangaistussääntelyä, joka kieltää kaikenlaisen
ulkomaisten tiedustelupalvelujen ja niiden toiminnan
avustamisen ja mahdollistamisen Tanskan maaperällä,
Turunen sanoo.

Urkkimaan painostetut kahden tulen välissä

Suojelupoliisin näkökulmasta pakolaisvakoilu on osa
toimintaa, jolla autoritaarinen valtio ylläpitää olemassa
olevaa hallintoaan.
– Mukana on valtion tiedusteluapparaatit, jotka pyrkivät saamaan toisessa maassa olevat ihmiset toimimaan halutulla tavalla. Poliittisesti aktiiviset ihmiset
halutaan ulkomailla hiljaisiksi, Turunen sanoo.
Autoritaarista hallintoa paetaan Kiinaa lähempääkin. Vuosina 2016–2021 on 200–500 Venäjän kansalaista
hakenut vuosittain turvapaikkaa Suomesta, ilmenee
Maahanmuuttoviraston tilastosta.
– Autoritaariset valtiot harjoittavat arvojemme vastaista toimintaa pakolaisia kohtaan Suomessa. Meidän
pitää ottaa vahvasti kantaa siihen, että täällä heillä on

Jos kriminalisointi koskisi Suomessa pakolaisasemassa
olevia henkilöitä, ongelma olisi Scheininin mukaan
saman tyyppinen kuin ihmiskaupassa: kuka on uhri
ja kuka rikollinen. Tukalaan asemaan joutuu henkilö,
jota alkuperämaan viranomaiset painostavat, uhkaavat ja kiristävät, jotta hän suostuu urkkimaan toisten
pakolaisten tietoja. Hän on Suomen rikoslain ja oman
valtion voimatoimien välissä.
– Tuleeko valtiokoneiston kiristämästä tai uhkaamasta henkilöstä syytetty, suojelupoliisin Teemu Turunenkin pohtii lainsäädännön problematiikkaa.
Ruotsissa pakolaisvakoilu on kriminalisoitu, ja
tapauksia on tutkittu ja syyllisiä tuomittu. Tapauksissa
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Valtiollista painostusta
aktiivisten hiljentämiseksi

”Poliittisesti aktiiviset
ihmiset halutaan
ulkomailla hiljaisiksi.”
oikeus osoittaa mieltä ja sananvapaus, Mannerström
sanoo.

Suojaverho suojelupoliisin värväystoiminnalle?

Scheininin mukaan suojelupoliisin ehdottaman pakolaisvakoilun kriminalisoinnin tarkoituksena voi olla
suojella suojelupoliisin omaa rekrytointia sekä tiedustelutoimintaa niitä pakolaisia kohtaan, jotka koetaan
Suomen etuja uhkaaviksi. Hän viittaa tulkinnallaan
oikeusministeriön joulukuussa 2013 tekemään muistioon, sen pykälämuotoiluun ja sitä seuranneeseen
lausuntokierrokseen.
– Suojelupoliisi halusi lausunnossaan määritellä
pakolaisvakoilun valtioon, ei pakolaisiin, kohdistuvana
rikoksena. Muistion pykälämuotoilunkin mukaan pakolaisiin kohdistuva vakoilu olisi sallittua, kun se tapahtuu Suomen hyväksi. Vain tapahtuessaan vieraan valtion hyväksi se olisi kriminalisoitu, Scheinin sanoo.
Suojelupoliisin Turunen kiistää, että kyse olisi tiedustelutoiminnan suojelemisesta, sillä suojelupoliisin tiedustelutoimivaltuuksista säädetään poliisilaissa
eikä niiden käyttö riipu rikoslain kriminalisoinneista.
– Suojelupoliisi haluaa kriminalisoinnilla turvata
vakoilun uhrin ja Suomen oikeuksien toteutumista.
Kriminalisointi ei toisi suojelupoliisille minkäänlaisia
uusia toimivaltuuksia.
Scheininin mukaan ongelmallista on myös se, että
pakolaisvakoilua harjoittavat varsinaiset tahot ovat
yleensä diplomaattisen koskemattomuuden piirissä.
He ovat lähetystöjen sotilasattaseoita, poliittisia neuvonantajia tai tiedustelupalveluiden edustajia diplomaatin statuksella.
Vakavin seuraamus pakolaisvakoilusta epäillylle ja
diplomaattisen koskemattomuuden omaavalle henkilölle olisi maastapoistumiskehotus, johon ei Scheininin mukaan tarvita erillistä lainsäädäntöä. Suomi vain
pyytää henkilöä poistumaan.

Ehdotetusta muotoilusta ristiriitainen työkalu

Scheinin ymmärtää ne syyt, joiden takia suojelupoliisi
haluaisi kriminalisoida vieraan valtion hyväksi tapahtuvan pakolaisvakoilun.

LISÄÄ AIHEESTA
Lukuvinkit
Jyrki Yrttiaho (vas.):
Pakolaisvakoilun kriminali
sointi, TPA 15/2012 vp
Oikeusministeriö:
Arviomuistio niin sanotun
pakolaisvakoilun säätä
misestä rangaistavaksi,
3.12.2013
Oikeusministeriö:
Pakolaisvakoilun säätäminen
rangaistavaksi, lausunto
tiivistelmä, 17/2015
Säkerhetspolisen:
Person gripen för
flyktingspionage, 28.2.2019
Inka Hopsu (vihr.):
Toimenpidealoite pakolais
vakoilun kriminalisoimisesta,
TPA 75/2020 vp
Suojelupoliisin vuosikirjat
2011, 2016, 2021

– Siellä varmaan arvioidaan, että pakolaisten joukossa saattaa olla perusteltuja turvallisuusuhkia, ja siksi
halutaan lisää työkaluja. Ehdotettu työkalu olisi kuitenkin pakolaisten suojelussa kontraproduktiivinen eli tarkoitustaan vastaan sotiva. Se voisi asettaa ulkomaalaisen
entistä haavoittuvaisempaan asemaan, kun rangaistuksen uhka saattaisi estää turvautumasta Suomen viranomaisten apuun, Scheinin sanoo.
Ratkaisuksi Scheinin esittää parempaa diplomatiaa
ja vastavakoilua sekä suojelujärjestelmää niille ihmisille, joita vieraat valtiot uhkaavat pakolaisvakoilun keinoilla. Suojelujärjestelmään kuuluisivat muun muassa
turvakodit, uuden henkilöllisyyden antaminen sekä
uuden elämän rakentaminen. Tällainen toiminta on
Suomessa harvinaista, mutta lainsäädännön puolesta
mahdollista. •

Kymmenen vuotta
tuloksetonta taivalta
KAKSI Vasemmistoliiton kansanedustajaa teki
maaliskuussa 2012 toimenpidealoitteen edus
kunnalle pakolaisvakoilun kriminalisoimiseksi.
Suojelupoliisi teki samassa kuussa vastaavan
aloitteen oikeusministeriölle.
Oikeusministeriö eteni lainvalmistelussa
laatimalla arviomuistion ja siinä alustavan
pykälähahmotelman vuoden 2013 lopulla.
Maaliskuussa 2015 oikeusministeriö julkaisi
27 tahon lausunnoista tiivistelmän.
– Vaikka vuonna 2014 lähes kaikki tahot
lausuivat, että tätä asiaa pitää viedä eteen
päin, näin ei ole tapahtunut. Pakolaisvakoilu
ei ole minkään poliittisen tahon asialistalla
eikä asia päädy hallitusohjelmiin, sanoo
Katja Mannerström Pakolaisavusta.
Suojelupoliisi totesi vuosikirjassaan 2016:
”Niin sanotusta pakolaisvakoilusta on tullut
pysyvä ilmiö myös Suomessa.”
Suojelupoliisi toteaa vuoden 2021 vuosi
kirjassa: ”Uuden tiedustelulainsäädännön
ansiosta Suojelupoliisi voi nykyään hankkia
tietoa pakolaisvakoilusta ilman rikosepäilyä,
jos konkreettinen kansallisen turvallisuuden
uhka on olemassa. Kriminalisoinnin merkitys
olisi ennen kaikkea yksilön ja Suomen oikeuk
sien ja etujen turvaamisessa.”
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Tapaus Yli-Viikarin opetuksista

V

altiontalouden tarkastusviraston (VTV)
entinen pääjohtaja Tytti Yli-Viikari on
saanut tammikuussa 2022 rikostuomion
virka-aseman väärinkäyttämisestä, virkavelvollisuuksien rikkomisesta ja kavalluksesta. Rikosjutun arvioimiseen ei ole aihetta tällä palstalla. Sen sijaan voidaan tarkastella sitä, mitä voidaan
tapaus Yli-Viikarista ottaa opiksi vastaisen varalta.
VTV on eduskunnan alainen laitos. Eduskunnan valvonta ei ollut tässä tapauksessa erityisen tehokasta, niin
kuin se ei ollut eduskunnan urheilukerhon tiliasioissakaan. Parlamentaarisessa valvonnassa käy helposti
niin kuin aikanaan usein valtionyhtiöiden hallintoneuvostoissa. Niissä istuvat toimivat yhtiöiden edustajina
yhteiskuntaan päin, mikä ei liene ollut tarkoitus.
Yli-Viikarin johdolla VTV:ssä kohdistettiin paljon
resursseja konsultoimiseen ja sparraukseenkin valvonnan asemesta. Tämä saattoi näyttää modernilta ja tarkoitustaan vastaavalta verrattuna kuittien läpikäymiseen. Tästä ei kuitenkaan ole kysymys. Viraston johto ei
saa muuttaa tarkastustoiminnassa lakiperusteista tehtäväkuvaa, joka ei ole mitenkään aikansa elänyt.
Yli-Viikari ei ole suorittanut Suomessa yliopistotutkintoa; hänen opintonsa ovat tapahtuneet Ranskassa ja
Belgiassa. Varsinaisen yliopistotutkinnon hän on suorittanut estetiikassa. Hänen karriäärinsa etenemisvaiheessa hehkutettiin hänen ranskan kielen taitoaan ja
frankofiilisyyttään. Kansainvälisyys on sinänsä tärkeää,
mutta Ranska ja ranskan kieli eivät ole VTV:ssä missään
erityisasemassa. Tärkeämpää on se, mikä on asianomaisen peruskoulutus.
Eräässä vaiheessa Yli-Viikari toimi VTV:ssä tehtävässä, jossa oli merkittävä sija oikeudellisilla kysymyksillä. Vaikka kelpoisuusvaatimuksena ei ole lakimiestutkintoa, ongelmia voi syntyä, jos tehtäviä hoidetaan
heiveröiseltä osaamispohjalta. Huomion kiinnittäminen tähän on Lakimiesliiton tehtävä.
Nykyisenä some-aikana on tavallista, että myös onnitteluja nimityksistä kerrotaan sosiaalisessa mediassa, ja
niille kertyy tykkäyksiä. Ei ole kuitenkaan ongelmatonta,
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jos nimityksen saaneen edeltäjän julkiset onnittelut ovat
ylitsevuotavia, niin kuin tässäkin tapauksessa näyttivät
olevan. Tällainen voi antaa aiheen epäillä nimitykseen
vaikuttamisesta, onpa tämä perusteltua tai ei. Muutenkin on syytä todeta, että nimitykset ja valinnat voivat
aiheuttaa mukana olleille onnen tai pettymyksen kyyneleitä. Siksi voisi olla parempi, että pidättäydyttäisiin
vahvoista julkisista onnitteluviesteistä.
Yli-Viikari oli tehnyt valtion varoilla lukuisia seminaarimatkoja, joiden hyödyllisyyttä VTV:n kannalta
sopii epäillä, ja käyttänyt luottokorttia muun muassa
hiusmuotoiluvalmennuksiin. Valtiolla ei työnantajan piikkiin voi sujauttaa yksityisiä menojaan samalla
tavoin kuin yksityisellä sektorilla on tai voi olla mahdollista. Tätä eivät aina huomaa yksityiseltä valtiolle
siirtyvät. Kysymys on laajemminkin arvoista. Keskeisissä viroissa toimivien käyttäytymisen tulisi perustua
arvoihin, jotka ovat yleisesti hyväksyttäviä.

Keskeisissä viroissa
toimivien käyttäytymisen tulisi perustua
arvoihin, jotka ovat
yleisesti hyväksyttäviä.

HEIKKI HALILA

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

Oikkarit
TYÖNHAKUA
TYÖMARKKINOIDEN MURROKSESSA

Teksti MERILLA KIVINEVA| Kuvitus ISTOCK

Valmistuminen häämöttää, mutta oman alan työkokemusta ei ole juuri
kertynyt. Miten pääsee juristin töihin?

T

urhaa työkokemusta ei ole,
Lakimiesliiton uravalmen
taja Heidi Hännikäinen
sanoo. Hän kehottaa ajattele
maan työnhakua prosessina, jossa jokai
nen työpaikka on yksi välietappi.
Jos päätyy esimerkiksi opintojen
aikana työhön, joka ei vastaa oman tut
kinnon tasoa, kannattaa puhua työnan
tajan kanssa.
– Kannattaa kertoa omasta tutkin
nosta ja kokeilla neuvotella, voisiko
työhön lisätä jotain juridisia elementtejä
tai voisiko työssä saada lisää vastuuta.
Työstä voi saada arvokasta kokemusta,
vaikkei kyseessä olisi juristin rooli. Esi
merkiksi virastoissa on tarjolla muitakin
juridisia töitä, vaikka titteli ei sitä kertoi
sikaan.

Valmistaudu työnhakuun ajoissa

Työnhakuun kannattaa valmistautua
opintojen loppuvaiheessa jo hieman
ennen valmistumista.
– Moni keskittyy esimerkiksi pelkkään
graduun, eikä ajattele työnhakua. Mutta
asioita voi tehdä myös lomittain. Välillä
kannattaa työstää ansioluetteloa ja haku
papereita, jotta ne ovat valmiita, kun töitä
lähtee oikeasti hakemaan, Hännikäinen
neuvoo.
Työnhakuajat ovat pidentyneet monilla
aloilla, koska työmarkkinoilla on tavallista
enemmän vaihtuvuutta.
– Nyt valmistuvien tausta ei välttä
mättä ole samanlainen kuin ennen koro
naa valmistuneiden. Esimerkiksi harjoit
teluja on voinut jäädä väliin. Lisäksi moni
jo ammatissa oleva vaihtaa nyt työpaik
kaa, hän huomauttaa.
Vaikka realiteetit kuulostavat karuilta,
Hännikäinen muistuttaa niiden koske
van kaikkia työnhakijoita, ei vain vasta

valmistuneita. Juristit kuitenkin työllisty
vät pääasiassa hyvin.
– Se, ettei työllisty heti tai työllistymi
nen on hidasta, ei tarkoita, että on huono
hakija. Se kertoo enemmän työmarkki
noiden tilanteesta ja rakenteesta kuin
hakijasta, hän painottaa.

Työnhakukanavat haltuun

Monelle työnhaku tarkoittaa työpaikka
ilmoitusten selailua ja kiinnostavimpiin
vastaamista. Hännikäisen mukaan tätä
ajattelua kannattaa laajentaa.
– Työnhakukanavia on todella paljon.
Myös omalla aktiivisuudella on merkitystä.
Piilotyöpaikkoja voi löytää lähes
tymällä työnantajia suoraan. Oma aktii
visuus korostuu myös, kun maailma
aukeaa koronan jälkeen. Hännikäinen
kannustaa menemään rohkeasti erilai
siin tilaisuuksiin, joissa tulevia työnan
tajia voi tavata.
Omaa verkostoa voi kasvattaa niin
kasvotusten kuin sosiaalisessa medias
sakin.

– Moni arastelee esimerkiksi Linked
Iniä. Ei se yksin pelasta, mutta se voi olla
avuksi. Omaa verkostoa kannattaa kas
vattaa ja seurata kiinnostavia työnan
tajia, sekä kertoa, millaista työtä on itse
hakemassa. LinkedInissä ilmoitellaan
myös työpaikoista, jopa sellaisista, joita
ei välttämättä julkaista muissa kanavissa,
hän muistuttaa.
Klassinen neuvo on, että työtä hakiessa
kannattaa soittaa ja kysyä lisätietoja. Hän
nikäinenkin kannustaa toimimaan näin,
mutta ei pelkästään siinä toivossa, että
jäisi työnantajan mieleen.
– Kannattaa kysyä sellaisia kysymyksiä,
joiden avulla voi kohdentaa omaa hake
mustaan paremmin ja kertoa omasta osaa
misestaan oikeita asioita, hän neuvoo. •

Tukea
työnhakuun
LAKIMIESLIITTO tarjoaa mak
suttomasti monipuolista tukea
työnhakuun. Autamme hiomaan
ansioluettelon, työhakemuksen ja
LinkedInprofiilin kuntoon. Ura
valmentajan kanssa keskustelu
voi tuoda perspektiiviä ja tukea
työnhakuun.
Taloudellista tukea esimer
kiksi valmistumisen jälkeiseen
työttömyyteen tarjoaa Lakimies
ten ja Lääkärien työttömyyskassa
(LLkassa). Kassaan voi liittyä jo
opiskeluaikana, sillä esimerkiksi
kesätyöt ja eri alan työt kerryt
tävät työssäoloehtoa.
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Dör det
finlandssvenska
teckenspråket ut?
Endast 90 döva personer talar det finlandssvenska teckenspråket
i Finland – man befarar att det kan dö ut. Trots det problematiska
läget ser representanter för språkgruppen och sakkunniga i frågan
ljusglimtar för teckenspråket.
Text JOHN ILLMAN | Bild ISTOCK

D

et finlandssvenska teckenspråket ansågs inte vara ett eget
språk förrän på 2000-talet. Det
har gjort att antalet döva personer med teckenspråket som
modersmål har minskat till 90 personer. De
flesta av dessa är födda på 1930- och 1940-talet.
Elin Westerlund är en av de yngre finlandssvenska teckenspråkiga. Förutom henne finns
det endast ungefär fem andra i åldern 18–30 år
med teckenspråket som modersmål.
– Unga som är i behov av att använda språket
ska också få lära sig det, säger hon.
Hon tillägger att hon har hört äldre finlandssvenska teckenspråkiga säga att de uppmuntrades till att inte använda språket. Det här har medfört att antalet utövare har minskat efter hand.
Westerlund förklarar att det finlandssvenska
teckenspråket har ett eget handalfabet, som skiljer sig från såväl det finska som det rikssvenska.
– Det rikssvenska teckenspråket kan inte
ersätta det finlandssvenska, säger hon.
Både de finska och de rikssvenska teckenspråken är betydligt mer levande än det finlandssvenska. Enligt Finlands Dövas Förbund
är de döva finska teckenspråkiga ungefär 3 500
till antalet.
– Det finska teckenspråket används bland
annat vid rundradions nyhetssändningar. Det
finlandssvenska kunde användas i motsvarande
sammanhang.
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Hon tillägger att tidigare existerade också
Borgå dövskola där döva lärde sig använda språket. En skola lik den skulle behövas för att garantera språkets överlevnad, säger hon.

Grundlagen skyddar
men brister i praktiken

Den finländska grundlagen tryggar det finlandssvenska teckenspråkets rättigheter men det
finns stora brister i hur dessa rättigheter uppfylls
i praktiken. Elias Vartio från SAMS, Samarbetsförbundet kring funktionshinder r.f. och Annika
Aalto från Finlands Dövas förbund, anser att fler
åtgärder för det finlandssvenska teckenspråket
är nödvändiga.
– Vid läkarbesök använder teckenspråkstolken ofta det finska teckenspråket, inte det finlandssvenska, trots att det handlar om en svenskspråkig patient, säger Aalto.
Hon tillägger att beslutsfattandet över vilken
slags tolkningsservice teckenspråkiga ska få i
olika sammanhang enligt lagen om tolkningstjänst för handikappade personer flyttades från
kommunerna till FPA 2010.
– Tolkningarna om vem som behöver vilken
service och när är mera enhetliga nuförtiden.
Elias Vartio tillägger att det är viktigt att de
teckenspråkiga får information på sitt modersmål. Han lyfter liksom Westerlund fram möjligheten till en egen skola för de finlandssvenska
teckenspråkiga för att lära sig använda språket.

”Det rikssvenska
teckenspråket kan inte
ersätta det finlandssvenska.”
– Om det finns tillräckligt många elever
vore det här en bra lösning. I skolan skaffar
många sig en gemenskap som man bevarar
längre fram i livet, säger han.

Hur ser framtiden ut?

Trots flera orosmoln ser både Elin Wester
lund och Annika Aalto från Finlands Dövas
Förbund hopp för det finlandssvenska teck
enspråket. Westerlund presenterar en plan för
hur språket ska stärkas för Juristnytt.
– Jag tycker att samhället är mer engage
rat idag än tidigare när det gäller det finlands
svenska teckenspråket. Målet med språk
planen är att språket ska kunna användas
såväl i hemmen som utanför, säger hon.

Aalto lyfter också fram positiva åtgärder
för språkets fortlevnad som vidtagits under
den senaste tiden.
– Bland annat forskningen inom det fin
landssvenska teckenspråket har utvecklats.
Nu har Helsingfors och Jyväskylä universitet
delat ansvar för att forska i språket, säger hon.
Tidigare hade endast Jyväskylä universi
tet ansvar för att forska i teckenspråken, och
där kan man också studera det finska teck
enspråket. Men eftersom staden är långt från
svenskbygderna har dessa studier inte lockat
många svenskspråkiga.
– Forskning om det finlandssvenska teck
enspråket kan stärka den teckenspråkiga
gemenskapen, säger Aalto. •

Det finlandssvenska
teckenspråket
• Grundlagens 6 § förutsätter
jämlikhet och likhet inför
lagen, oberoende av språklig
tillhörighet.
• Teckenspråkslagens syfte är
att främja förverkligandet av
att de språkliga rättigheterna
för personer som använder
teckenspråk och identifierar
finlandssvenskt teckenspråk
som ett språk.
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– Joskus syntyy kamalaa jälkeä, kun EU-lainsäädäntöä implementoidaan Suomen lainsäädäntöön. Hyvänä esimerkkinä kuntalain
muutamat pykälät kunnan toiminnasta markkinoilla.

Varatuomari Heikki Harjula:

Mies kuntalakien
kulisseissa
Teksti ARI MÖLSÄ | Kuva HEIKKI HARJULAN KOTIALBUMI

H

eikki Harjula tuntee suomalaisen kuntalainsäädännön paremmin kuin omat taskunsa.
Hän ehti ennen eläkeikäänsä työskennellä Kuntaliiton johtavana lakimiehenä vuosikymmenten ajan.
Yhdessä Kuntaliiton toisen velhon, Kari Prättälän,
kanssa hän on ollut kirjoittamassa useita kuntalakeja.
Miehet tietävät aika paljon siitä, mitä ns. lainsäätäjä on
kullakin kuntalakipykälällä tarkoittanut.
Heidän kirjoittamastaan alan ”Raamatusta” – Kuntalaki – tausta ja tulkinnat – on otettu jo kymmenen
uudistettua painosta.
Pykälöikäämme.

1. luku

Juristiksi ajautumisesta

1 §. Lapsuuden unelma. Selkeitä muistikuvia ei ole.
Juristin ura ei ainakaan ollut pikkupojan mielessä.
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2 §. Valaistuminen. Lukiovaiheessa valitsin matikkalinjan, jotta kaikki jatko-opintotiet olisivat avoinna.
Jotenkin päällimmäiseksi jäi oikikseen pyrkiminen. En
mitenkään erityisesti pyrkinyt kuntajuristiksi, vaan
armeijan jälkeen laitoin hakupapereita kaikkiin avoimiin paikkoihin. Espoon legendaarinen kaupunginlakimies Onni Tuominen valitsi nuoren juristin osastolleen, ja siitä se kuntaura sitten lähti.

2. luku

Lainsäädännöstä

1 §. Kiva laki. Pakko kai sanoa että kuntalaki, kun siitä
tietää eniten. Hyvänä kakkosena tulee hallintolaki.
2 §. Kamala laki. Laki, josta erkkikään ei saa selvää.
Tällaisiin tuntuu törmäävän useimmin silloin, kun
EU-lainsäädäntöä on implementoitu Suomen lainsäädäntöön. Hyvänä esimerkkinä kuntalain muutamat
pykälät kunnan toiminnasta markkinoilla.

Aika usein on jouduttu
hankaluuksiin, kun ei
ole selvitetty EU-lainsäädännön vaikutuksia
ennen päätöksentekoa.
3. luku

Juristeista eliölajina

1 §. Taitava juristi. Ymmärtää ongelman ja osaa vääntää ratkaisun rautalangasta.
2 §. Tomppeli juristi. Pyrkii sekoittamaan pakan väärillä ja epäolennaisilla argumenteilla.

4. luku

Ikimuistoisesta kunnallishallinnosta

1 §. Vahvuudet. Asukkaiden itsehallinto, joka nauttii
vakiintunutta perustuslainsuojaa ja myös toimii lainsäätäjän tarkoittamalla tavalla.
2 §. Heikkoudet. Kuntakentän pirstaleisuus ja voimavarojen erilaisuus, mitkä osaltaan johtivat sote-uudistukseen.

5. luku

Sotesta

1 §. Parhaat puolet. En ole ollut maakuntavetoisen
soten kannattaja. Sote-uudistuksen tarvetta ei kiistä
kukaan. Itse olisin rakentanut soten riittävän vahvojen
peruskuntien varaan, mikä olikin kirjattu Jyrki Kataisen hallitusohjelmaan vuonna 2011. Hanke kaatui, kun
se olisi edellyttänyt kuntien pakkoliitoksia ja siihen ei
ollut poliittista rohkeutta. Miten paljon yksinkertaisempaa nyt olisikaan, jos tähän suuntaan olisi menty. Toivotan kuitenkin uusille hyvinvointialueille mitä parhainta menestystä.
2 §. Pelottavat puolet. Kustannukset nousevat, demokratia ei toimi ja palvelut heikentyvät.

6. luku

Peruskuntien kohtalosta

1 §. Viiden vuoden jälkeen. Soten jälkeen ei ole entisenlaisia kuntia. Seuraava vaalikausi kunnissa menee
sopeutumisessa uuteen tilanteeseen.

2§. Kymmenen vuoden jälkeen. Ennustan, että kuntien
vähentyneet tehtävät ja sotesta johtuva verotulojen puolittuminen johtavat useisiin kuntaliitoksiin, ehkä jopa
niihin peräänkuuluttamiini riittävän vahvoihin peruskuntiin. Silloin myös sotea voidaan arvioida uudelleen.

7. luku

Kuntajuridiikan arjesta

1 §. Usein kysytyt kysymykset. Eniten kysellään päätöksenteon juridiikasta, mukaan luettuna julkisuusasiat.
2 §. Liian harvoin kysytyt kysymykset. Aika usein on
jouduttu hankaluuksiin, kun ei ole selvitetty EU-lainsäädännön vaikutuksia ennen päätöksentekoa.

8. luku

Heikki Harjula
s. 1952 Kotka
OTK 1976, Helsinki
VT 1977 Valkealan
tuomiokunta, Kouvola
Espoon kaupunki,
lakimies 1979–1981
Suomen Kunnallisliitto
ja Suomen Kuntaliitto:
lakimies ja johtava lakimies
1981–2016
Korkein hallinto-oikeus:
määräaikainen hallintoneuvos, yhteensä noin kolme
vuotta vuosina 2007–2016
Perhe: puoliso, kaksi lasta
ja kaksi lastenlasta.
Harrastukset: maantiepyöräily, hiihto, matkailu
(ennen koronaa), mökkeily,
sienestys.

Omasta urasta

1 §. Makein voitto. Makeimmasta en tiedä, mutta yksi
mieleenpainuvimmista löytyy viime vuosituhannen
lopulta. Pukkilassa aikanaan asunut Onni Nurmi oli
testamentannut omaisuutensa kunnalle ”sosiaalilautakunnan harkinnan mukaan Pukkilan vanhainkodissa
olevien vanhusten virkistykseksi”. Omaisuus koostui
muun muassa Suomen Kumitehdas Oy:n (=Nokia) 60
osakkeesta, joiden arvo oli noussut 35 vuodessa 500-kertaiseksi ja oli vuonna 2000 noin 326 miljoonaa markkaa.
Kunta päätti myydä osan osakkeista ja päätöksestä valitettiin. Valitukset hylättiin. Sittemmin asia meni välimiesoikeuteen, jonka päätöksen mukaisesti perustettiin säätiö Onni Nurmen tahdon toteuttamiseksi. Säätiö
rakennutti Pukkilaan Onnin kartano -nimisen vanhusten palvelu- ja virkistyskeskuksen.
2 §. Karvain tappio. Mitäpä niitä muistelemaan.

9. luku

Pienet suuret asiat

1 §. Mielimauste. Mustapippuri.
2 §. Herkkuruoka. Herkkutattirisotto.
3 §. Paras juoma. Espresso.
4 §. Kaunein kukka. Sinivuokko.
5 §. Lempiväri. Vihreä.
6 §. Rakkain romaani. Mika Waltari: Sinuhe egyptiläinen.
7 §. Mielimusiikki. mm. Leonard Cohen.
8 §. Esikuva. Pentti Vataja, joka oli urani alkuaikoina
Kunnallisliiton lakiasioiden päällikkö.
9 §. Elämän tarkoitus. Elää suhtkoht onnellisena.
10 §. Lempilausahdus. ”Tältä pohjalta.”
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Nimitykset
Anna Joutsi
Asianajotoimisto
Castrén &
Snellman Oy

Anu Aaltonen
Asianajotoimisto
Castrén &
Snellman Oy

Melissa Horsley
Asianajotoimisto
Castrén &
Snellman Oy

Antti Juntunen
Asianajotoimisto
Castrén &
Snellman Oy

Karla Kallela
Asianajotoimisto
Castrén &
Snellman Oy

Mikaela Myllynen
Asianajotoimisto
Castrén &
Snellman Oy

Iris Brisson
Asianajotoimisto
Castrén &
Snellman Oy

Venla Siltala
Asianajotoimisto
Castrén &
Snellman Oy

Ilona Karppinen
Asianajotoimisto
Castrén &
Snellman Oy

Kim Parviainen
Asianajotoimisto
Castrén &
Snellman Oy

Jussi Mäkikangas
Asianajotoimisto
Castrén &
Snellman Oy

Ilkka Liljeroos
Asianajotoimisto
DLA Piper
Finland Oy

Asianajotoimistot
Asianajotoimisto Castrén & Snellman
Oy:n Associate-juristiksi LL.M. Anna Joutsi
Kilpailuoikeus ja julkiset hankinnat -palveluun
17.10.2021 lukien. Counsel-juristiksi
AA Anu Aaltonen Kilpailuoikeus ja julkiset
hankinnat -palveluun 1.11.2021 lukien.
Senior associate -juristiksi LL.M., Solicitor
(England and Wales) Melissa Horsley
Rahoitus-palveluun 1.11.2021 lukien.
Associate-juristeiksi OTM Antti Juntunen
Kansainvälinen rakentaminen ja projektit
-palveluun 10.11.2021 lukien, OTM Karla
Kallela Immateriaalioikeudet- sekä Data ja
teknologia -palveluihin 11.11.2021 lukien ja
OTM Mikaela Myllynen Riitojen ratkaiseminen
-palveluun 29.11.2021 lukien. Counsel-juristiksi
AA Paula Tuononen Kiinteistösijoittaminen
ja -transaktiot- sekä Corporate Governance
-palveluihin 29.11.2021 lukien. Associatejuristeiksi LL.M. Sebastian Palomäki Pääomamarkkinat ja finanssialan sääntely- sekä
Pääomasijoittaminen-palveluihin 3.12.2021
lukien, OTM Lisa Litvin Data ja teknologia
-palveluun 14.12.2021 lukien, OTM Iris Brisson
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Riitojen ratkaiseminen -palveluun 3.1.2022
lukien sekä OTM Venla Siltala Pääomamarkkinat ja finanssialan sääntely -palveluun
31.1.2022 lukien. Osakkaaksi kutsuttuina
AA, VT Ilona Karppinen 1.2.2022 lukien ja
AA Kim Parviainen 1.2.2022 lukien. Associatejuristiksi OTM Jussi Mäkikangas Pääomasijoittaminen-palveluun 2.2.2022 lukien. (kuvat)

Paula Tuononen
Asianajotoimisto
Castrén &
Snellman Oy

Sebastian
Palomäki
Asianajotoimisto
Castrén &
Snellman Oy

Lisa Litvin
Asianajotoimisto
Castrén &
Snellman Oy

Associateksi OTM Tomi Tanskanen
Advisory-linjaan 14.2.2022 lukien sekä
Associateksi OTM Janna Järvinen
Transactions-linjaan 7.3.2022 lukien.
Properta Asianajotoimisto Oy:n osakkaaksi
kutsuttuna AA, VT Iida Merikoski.

Mäkitalo Asianajotoimisto Oy:n Associateiksi
VT Mira Rantamoijanen 10.1.2022 lukien,
OTM Paul Durac 1.2.2022 lukien ja
OTM Mikael Lindqvist 1.3.2022 lukien.
Asianajotoimisto DLA Piper Finland Oy:n
toimitusjohtajaksi (Country Managing
Partner) Ilkka Liljeroos 1.3.2022 lukien. (kuva)
Borenius Asianajotoimisto Oy:n Associateksi
OTM Tuija Raappana Advisory-linjaan
7.12.2021 lukien, Senior Associateksi
OTM Juho Keinänen Advisory-linjaan
17.1.2022 lukien, Associateksi OTM Ida-Maria
Wikström Advisory-linjaan 31.1.2022 lukien,
osakkaaksi kutsuttuna OTM, AA Riikka Eronen
Transactions-linjaan 1.2.2022 lukien, Senior

Nimityksiä-palstan tekstit ja värikuvat
(valkoisella taustalla) toimitetaan lomakkeella osoitteessa www.lakimiesuutiset.fi/
ilmoitanimitys/ tai sähköpostitse
juha.mikkonen@lakimiesliitto.fi viimeistään
4.5.2022. Julkaistuista kuvista veloitamme
käsittelykuluina 40 euroa/kpl. Numero
3/2022 ilmestyy 15.6.2022. Toimitus
pidättää oikeuden tekstin muokkaamiseen
ja lyhentämiseen tarvittaessa.

Keskeiset säädökset yksissä kansissa
Lakikirja on aina ajan tasalla.
Säädökseen tulleet muutokset ovat helposti ja
nopeasti tarkistettavissa QR-koodilla.

Osta omasi: lakikirja.com

Tiedon t yöntövoimaa

JURIDIIKAN
UUTUUSKIRJAT 2019
Hyödynnä Lakimiesliiton
jäsenalennus -25%

Kevään 2022 juridiikan uutuuskirjat

– teokset myös sähköisenä kokoelmana Ammattikirjastossa
Hyvinvointioikeus – kirjoituksia
oikeudesta ja hyvinvoinnista

IT2022 – käytännön käsikirja
Kai Erlund et al.

Virve Toivonen, Anna Mäki-Petäjä-Leinonen,
Eeva Nykänen (toim.)

Kauppakamarin jäsenetuhinta: 99 € (Norm. 132 €)
IT2022-sopimusehdot helpottavat sopimusten

Jäsenetuhinta: 82 € (Norm. 109 €)

tekoa IT-alalla. IT2022-kirjassa käsitellään

Tulossa

uudistuneita ehtoja käytännönläheisesti,
keskeisimpänä muutoksena on datan käyttöä

tukea niin rakenteellisten ratkaisujen kuin

runsaasti esimerkkejä ja

yksittäistapauksissakin tehtävien päätösten tueksi ja

oikeustapauksia.

julkisten palvelujen kehittämiseksi.

Yritysvastuu & oikeus

Irti vakiosopimustoiminnan
polkuriippuvuudesta ennakoivalla
sopimisella

Jäsenetuhinta: 82 € (Norm. 109 €)
Tämä teos avaa keskustelun yritysvastuun
ja juridiikan eri ulottuvuuksista. Se antaa

Piia Kaave
Jäsenetuhinta: 104 € (Norm. 139 €)

vastuullisuuden parissa työskenteleville

Väitöskirja tarkastelee vakiosopimuksia sekä

ajatuksen ruokaa ja käytännön neuvoja

sopimusoikeuden että sopimuskäytännön

vastuullisen toiminnan kehittämiseen.

näkökulmasta.

Varainsiirtoverolain perusteet
Kalle Määttä, Timo Torkkel

Rahoitusmuodot ja vakuudet
myös e-kirjana

Jäsenetuhinta: 82 € (Norm. 109 €)

Jarno Tepora

Kattava ja ajantasainen yleisesitys

Jäsenetuhinta: 104 € (Norm. 139 €)

varainsiirtoverolaista. Varainsiirtovero-ongelmia
lähestytään lainopillisesta näkökulmasta eli

Tulossa

laajasti käsittelevä kokonaisuus. Teos tarjoaa

koskevat erityisehdot. Kirja sisältää myös

Anne Vanhala, Michael Ristaniemi (toim.)

Tulossa

Tulossa

Kirja on ensimmäinen hyvinvointioikeutta

tulkintaongelmien ratkaisua painottaen.

Teos on kattava yleisesitys yrityksen käytössä
olevista erilaisista rahoitusjärjestelyistä, joissa
varallisuusobjektia käytetään samanaikaisesti
vakuuskohteena.

Tilaa: kauppakamarikauppa.fi
Yli 50 € tilaukset ilman postituskuluja. Hintoihin lisätään alv. 10%
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Kysymykset: Pressmen Finland Oy, www.pakkotietaa.fi

1 C. Leikki hautausmaalla sotaa. Hautausmaa oli sankarikalmisto Alavuden kirkolla. Aluksi vastustajina olivat hautausmaan vainajat ja myöhemmin Venäjän
armeija. Aseena oli puinen miekka, joka vaihtui ruostuneeksi kivääriksi. Kivekäs kävi yhä uudelleen läpi kirkon lähellä käytyä Suomen sodan Alavuden taiste
lua, jossa Ruotsi voitti Venäjän. Kivekkään isä Karl Fredrik Stenbäck oli Alavuden kirkkoherra. Kivekäs oli tunnettu ylioppilasjohtaja 1870–1880luvuilla. Hän
ajoi jyrkkää linjaa kielikysymyksessä ja yhteiskunnan uudistuksissa. Hän perusti kannattajiensa kanssa K.P.T.nimisen yhdistyksen, jonka nimi tuli sanoista
Koko Programmi Toimeen. Valmistuttuaan molempien oikeuksien kandidaatiksi Kivekäs yritti siirtyä valtakunnan politiikkaan, mutta epäonnistui. Hän
menestyi kuitenkin asianajajana ja oli perustamassa KansallisOsakePankkia. Kivekäs kuoli keuhkotautiin 40vuotiaana. Hän oli naimisissa näyttelijä Ida
Aalbergin kanssa. 2 C. Nukkuivat sovussa samassa sängyssä. Sänky sijaitsi Euran nimismiehen talossa. Yön aikana Yrjö tunnusti murhan pyövelille, vaikka
oli aiemmin kiistänyt sen. Tunnustukseen saattoi vaikuttaa se, että Yrjö ja Tasanen tunsivat toisensa entuudestaan. Kun vankikuljetus oli lähtenyt Turusta
Euraan, Yrjö oli pyytänyt voivansa istua pyövelin vaunussa ”vanhan ystävän ja rakkaan veljen” kanssa. Näin tapahtui ja vähitellen Yrjö avautui mestaajalleen,
vaikka ei ollut papeille ja tuomareille puhunut mitään. Pyöveli Tasanen oli luvannut pitää tunnustuksen omana tietonaan, mutta viranomaiset pakottivat
hänet puhumaan, ja niin myös Yrjön rikoskumppani, ratsumies Matti Tuomaksenpoika tuomittiin Euran pitäjänapulaisen Mikael Zideniuksen murhasta huhti
kuussa 1690. 3 A. Permanentti. Kekkonen pysyi totisena, pyyhki kädellään pari kertaa kaljua päälakeaan ja myönsi: ”Ei pidä käyttää permanenttia.” Tätä seu
rasi naurunremakka luentosalissa. Permanentti tarkoittaa substantiivina kestokampausta ja adjektiivina pysyvää. Väitöstilaisuus kesti viisi tuntia. Tarjanne
ei päästänyt Kekkosta helpolla. Molemmat olivat tottuneet väittelemään ja sanailemaan terävästi. Väitöskirjan nimi oli Kunnallinen vaalioikeus Suomen lain
mukaan. Tarjanne oli varatuomari. Hänestä tuli lakitieteen tohtori vuonna 1929 ja professori vuonna 1935. Tarjanne kaatui jatkosodassa elokuussa 1941 radio
miinan räjähdyksessä Antreassa. 4 D. Nimismiehille pitää maksaa lisää palkkaa. Sitä pitäisi olla vähintään 100 hopeataaleria. Näin nimismiehiksi olisi saatu
aiempaa parempia miehiä. Rahvas oli valittanut samasta asiasta jo vuonna 1723. Nimismiesten taso oli huono: moni hankki sivutoimia tai sortui väärin
käytöksiin. Esimerkiksi lähes kaikki Kyrönmaan nimismiehet 1770luvun alussa erotettiin tai olivat joutua erotetuiksi väärinkäytösten vuoksi. Palkka ei
kuitenkaan noussut riittävästi, ja viroissa nähtiin ylioppilaita tai pari vuotta triviaalikoulua käyneitä miehiä. Monilla oli toki työkokemusta lääninkansliasta
tai konttorista tai kruununvoudin tai henkikirjoittajan avustajana. Joidenkin työkokemus koostui aliupseerin arvosta armeijassa.

A. Permanentti
B. Nootti
C. Snapsi
D. Rotannahka
KUN lakitieteen kandidaatti Urho Kekkonen
väitteli lakitieteen tohtoriksi 4.4.1936,
vastaväittäjä, hallintooikeuden professori
Tapio Tarjanne (1901–1941) huomautti, että
väitöskirjassa on käytetty liikaa yhtä tiettyä
sanaa. Mikä sana oli kyseessä?

A. Kirjoitteli rumia virsikirjoihin.
B. Kuljetti veljensä myymää pirtua.
C. Leikki hautausmaalla sotaa.
D. Pyydysti hiiriä tupakkapalkalla.
MITÄ tunnettu fennomaani ja asianajaja
Lauri Kivekäs (1852–1893) teki alle kymmen
vuotiaana öisin kotonaan Alavuden pappilassa?

A. Nimismiesten pitää osata tanssia.
B. Nimismies ei saa vaihtaa paikkaa kirkossa.
C. Nimismiesten pitää hankkia vartiokoira.
D. Nimismiehille pitää maksaa lisää palkkaa.
ETELÄ-POHJANMAAN rahvas teki
nimismiehiä koskevan valituksen
Ruotsin vuoden 1742 valtionpäiville.
Mitä rahvas vaati?

A. Pelastivat toistensa henget.
B. Tappoivat yhdessä karhun.
C. Nukkuivat sovussa samassa sängyssä.
D. Opettivat juovuksissa ryyppylauluja papeille.
PYÖVELI Matti Tasanen mestasi murhasta
tuomitun ratsumies Yrjö Paavonpojan
Eurassa vuonna 1691. Mitä he tekivät
mestausta edeltävänä yönä?

Lakimiesuutisten tietokilpailussa esitetään yllättäviä
ja mieltä piinaavia tietokilpailukysymyksiä.

INNANEN

Juristi ei saa olla hiljaa

M

inulla oli jo kolumni kirjoitettuna. Se
käsitteli lakialan innovaatioita. Nyt
tuo kolumni ei tunnu enää kovin relevantilta. Maailma muuttui helmikuun
lopussa radikaalisti.
Eräs suosikkikirjoistani on Timothy Snyderin
”Tyranniasta”. Yalen yliopiston historian professorina
toimivan Snyderin teos on nyt ajankohtaisempi kuin
koskaan. Kirjassa annetaan konkreettisia neuvoja, miten
estää autoritarismin nousua.
Snyderin kirjoitusta lainaten: ”Kun poliittiset johtajat näyttävät kielteistä esimerkkiä, asiantuntijoiden
sitoutuminen laillisiin menetelmiin tulee entistä tärkeämmäksi. On vaikea horjuttaa oikeusvaltiota ilman
juristeja tai pitää näytösoikeudenkäyntejä ilman tuomareita. Autoritaariset vallanpitäjät tarvitsevat kuuliaisia virkamiehiä.”
Kirjassa käsitellään myös juristien roolia ja ammattietiikkaa. Pysäyttävintä teoksessa on, että historiallisesti juristit ovat poliittisten kriisien hetkellä olleet usein
valmiita luopumaan omista eettisistä periaatteistaan.
Olemme hiljaisesti hyväksyneet haitalliset muutokset.
Olen seurannut ylpeänä, kun lakialan liitot, toimistot ja yksittäiset henkilöt ovat ottaneet voimakkaasti
kantaa Ukrainan puolesta. Juristit ovat laajasti tuominneet Venäjän toiminnan. Mutta me voimme pitää vielä
enemmän ääntä. Juristeilla on erityinen vastuu olla olematta hiljaa.
Samalla meidän tulee puolustaa oikeudellisia instituutioita ja omaa ammattietiikkaamme. Meidän on toimittava oikeudenmukaisesti ja tavoiteltava oikeudenmukaista lopputulosta, kuten eettisissä ohjeissamme
sanotaan. Oikeudelliset instituutiot eivät ole itsestäänselvyyksiä. Niitä pitää puolustaa. Nyt on aika ottaa joskus sanahelinältä kuulostava ammattietiikka ja eettiset ohjeet tosissaan.
Juristit ovat myös sanojen vartijoita. Me olemme erikoistuneet sanoihin: niiden merkitykseen ja tulkitsemiseen. Ei ole yhdentekevää, kutsutaanko asiaa sodaksi vai
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erikoistehtäväksi. Ei ole yhdentekevää, onko kyseessä
hyökkäyssota vai pelastusoperaatio.
Me voimme vaikuttaa siihen, minkälaisia sanoja
yhteiskunnassa käytetään ja minkälaisia tarinoita
kerrotaan. Meidän tulee myös tuomita kaikenlainen
rasismi. Sen aiheuttamat traumat toimivat ainoastaan
tulevaisuuden konfliktien sytyttäjinä.
Juridiikkaa voidaan käyttää sekä hyvään että
pahaan. Filosofi Hannah Arendtin sanoin: ”Surullinen totuus on, että suurinta pahaa tekevät ne ihmiset, jotka eivät milloinkaan päätä olla hyviä tai pahoja.”
Meidän tulee näyttää, kummalla puolella olemme ja
tämän jälkeen puolustaa oikeudenmukaisuutta tiukasti ja äänekkäästi.
Meidän tulee muistaa, että sekä Vladimir Putin että
Volodymyr Zelensky ovat juristeja koulutukseltaan.

Meidän tulee
muistaa, että sekä
Vladimir Putin
että Volodymyr
Zelensky ovat
juristeja
koulutukseltaan.

ANTTI INNANEN

CEO, Dot.
Antti Innanen
antti@dot.legal
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Viisi nopeaa
Juha Mikkonen, toimituspäällikkö, Lakimiesliitto
Lukion perään suoritetun varusmiespalveluksen ja opintojen jälkeen Mikkosella oli
kova hinku töihin. Muun muassa hyvä kielitaito sai hänet hakemaan samaan aikaan
ulkoasiainministeriön lähetystötehtäviin ja Lakimiesliittoon. Työt Lakimiesliiton
tiedotuspäällikön ja päätoimittajan assistenttina alkoivat vuonna 1982. Mikkonen on
jäämässä eläkkeelle toimituspäällikön tehtävistä tämän vuoden aikana.

Mikä sai sinut
kiinnostumaan työstä
Lakimiesliitossa?

Mikä on saanut
sinut viihtymään
Lakimiesliitossa?

Uskon, että liitto tarvitsi minua. Työ lehden
parissa kiinnosti. Myös se, että esihenkilönäni
olisi nainen, tuntui jännittävältä, sillä naisia ei
ollut tuolloin vastaavassa asemassa kovin paljon.
Pääsinkin hyvään kouluun, opin esihenkilöltäni
valtavasti. Vain yksi hallituksen miespuolinen
jäsen vastusti valintaani, hänen mukaansa
miehet eivät pysy yhdessä paikassa pitkään
vaan vaihtavat työpaikkaa herkästi. Minun
kohdallani tuo ei ainakaan pidä paik
kaansa – työvuosia liitossa on
kertynyt jo 40!

Minulla on ollut aina kivat työkaverit. Olen
ollut tekemässä Lakimiesuutisia, Lakimies
kalenteria, tiedotusta ja järjestämässä Lakimies
päivää sekä liiton muita tapahtumia. Työtehtäväni
ovat vaihtelevia, ja olen saanut kehittää työtäni
ja päässyt näyttämään kynteni. Pääkallopaikalla
olen päässyt tapaamaan paljon upeita ihmisiä
jopa presidenttiin saakka. On ollut hienoa
olla mukana ottamassa vastaan uutta
porukkaa liittoon ja seuraamassa
heidän mukanaan tuomaa
muutosta.

Kolme asiaa,
joita tarvitset
työssäsi päivittäin?

Mitä odotat
eläkevuosilta?
Lakimiesliiton tiloissa alkaa huhtikuussa
remontti, jonka vuoksi muutamme väistö
tiloihin. Huolehdin oman osani muutosta,
mutta sen jälkeen on aika siirtyä lomien jäl
keen syksyllä eläkepäivien viettoon. Minulla
on aina ollut vahva tarve toisten auttami
seen ja kuuntelemiseen, joten hyvänteke
väisyystyö kiinnostaa. Jos terveyttä riittää,
haluaisin jakaa hyvää muille. Yhtenä aja
tuksena tällaisesta on tyhypäivän
vetäminen työkavereille
mökilläni!

Toimiva tietokone ja siinä
tarvittavat ohjelmat,
puhelin ja sosiaa
linen media.

Miten pidät huolta
jaksamisestasi?
Hyvin tärkeä hyvinvoinnin lähde
varhaisesta keväästä myöhäiseen syk
syyn on oma mökki. Koronaaikana olen
alkanut kiinnittää aiempaa enemmän
huomiota omaan hyvinvointiini. Kun
eläkeikä lähestyy, kevyt, terveellinen
ruoka, liikunta ja hyvät yöunet
ovat tulleet tärkeiksi. Niihin
panostan.
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Vuokraus onnistuu
meillä kätevästi.
Myös etänä!

Voit vuokrata itsellesi asunnon ilman ruuhkaisia esittelyjä.
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