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Sielu lepää, 
kun hankit 
henkivakuutuksen.
Jotain vanhaa, jotain uutta… entä henkivakuutus? Yhteisenä pariturvana sinä 
ja puolisosi saatte sen entistä edullisemmin. Elämää ei voi käsikirjoittaa, joten 
hanki pysyvästi edullinen henkivakuutus jo tänään.

Hyödynnä

liittojäsenen

jäsenetu
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VASTUULLISTA JOURNALISMIA -MERKKI on osoitus siitä, että kyseistä merkkiä käyttävä julkaisu on sitoutunut noudattamaan Julkisen sanan neuvoston Journalistin ohjeita. Merkkiä 
käyttävä media pyrkii tarkistamaan tietonsa mahdollisimman hyvin, ja mahdollisissa virhetilainteissa media korjaa virheensä tai vastaa siitä JSN:lle. Lue lisää oikeuksistasi ja merkistä 
sekä Journalistin ohjeista osoitteesta vastuullistajournalismia.fi
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"Viimeisin asiantuntijatieto ei aina löydy 
hakukoneista – juristina tarvitset luotettavan 

tiedonlähteen."

– INARI KINNUNEN, Knowledge Manager, 
Senior Attorney
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ämän lehden pääjutussa käsitellään sitä, miten korona-aika 
muutti oikeustieteen opetustapoja. Mitkä muutokset olivat  
väliaikaisia ja mitkä pysyviä (s. 16)? 

Samaa keskustelua käydään myös työpaikoilla. Mitkä korona- 
ajan käytännöt ovat toimivia ja mistä on syytä luopua? Entä tullaanko toi-
mistolle päivittäin, vain tiettyinä päivinä vai voidaanko tehtäviä toteuttaa 
kokonaan etänä? 

Pinnalla-jutussamme Helsingin oikeustieteellisen tiedekunnan ope-
tuksesta vastaava varadekaani Jaana Norio toteaa opetuksesta: ”Kysymys 
ei ole siitä, pitääkö olla jossain salissa vai voiko olla kotona tai käynniste-
täänkö kamerat vai ei – vaan siitä, miten opetus hoidetaan pedagogisesti 
järkevästi.” 

Tämä lainalaisuus pätee myös työelämään. Tärkeintä ei ole muoto, vaan 
sisältö. Ideaalisti niin opiskelu kuin työelämäkin mahdollistavat sopivasti 
itsenäisen työskentely ja yhteistyön.  

Arjessa vaikeaa on toki se, että keskenään hyvin samanlaistakin työtä 
tekevät kaipaavat työympäristöltään erilaisia asioita. Toinen kokee olevansa 
tuottavimmillaan mökin hiljaisuudessa. Toiselle juuri kollegojen kanssa 
kasvokkain käydyt keskustelut ovat tärkeä osa työn edistämistä.  

Lakimiesliitossa olemme seuranneet opiskelija- ja työelämää myös 
muusta kuin oppimisen ja tuloksellisuuden näkökulmasta. Tärkeä osa  
opiskeluaikaa on oikkariyhteisöön tutustuminen. Onkin hienoa, että opis-
kelijaelämässä on voitu monin tavoin palata koronaa edeltäneeseen aikaan. 

Yhteisöllisyyttä kaipaamme myös me työelämässä olevat. Kuluvan  
vuoden aikana on onneksi päästy toteuttamaan jo alaa ja sen eri sektoreita 
kokoavia tapahtumia. Kohtaamisia tarjoaa myös Lakimiesliitto: suosittujen  
webinaariemme lisäksi liitto näkyy esimerkiksi syksyn ja talven aikana 
ympäri maata Lakimiesilloissa (s. 33). Tavata voi siis joko linjoilla tai kasvo-
tusten!

Janne Laukkanen
päätoimittaja

 
janne.laukkanen@lakimiesliitto.fi

@LaukkanenJanne
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Muutoksenhaku

Miten menestyt muutoksenhaussa? Mikä muutoksenhaussa on 
olennaista asiamiehen, mikä tuomioistuimen näkökulmasta? Miten 
laadit hyvän valituskirjelmän? Miten vastaat valituskirjelmään?

Päivän aikana saat johdonmukaisen kuvan muutoksenhaku- 
järjestelmästä ja muutoksenhakuprosessin etenemisestä oikeus-
astejärjestyksessä – käräjäoikeus, hovioikeus ja korkein oikeus.

Seminaarin asiantuntijoina:

• Oikeusneuvos Mika Ilveskero, korkein oikeus (kuva)
• General Counsel Eero Kärki, Logmore Oy (kuva)
• Hovioikeudenneuvos Miikka Kärki, Helsingin hovioikeus
• Hovioikeudenneuvos Timo Saranpää, Vaasan hovioikeus

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

1.12. Helsinki

− valituksen kohdentaminen 
ja rajaaminen

Aihe, jota ei opi 
koulunpenkillä, 
mutta mitä 
tarvitaan juristin 
käytännön työssä.

Seminaarihintoihin lisätään alv 24 %. Oikeudet muutoksiin pidätetään.
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Tutustu ja ilmoittaudu: lakimiesliitonkoulutus.fi

VARAINHOITAJA
16.11. Helsinki

Miten suunnitella varallisuuden siirrot 
verotuksen näkökulmasta? Miten toteuttaa 
sukupolvenvaihdos? Entä kannattaako 
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Seminaarissa pureudutaan valtiontukien 
ja kilpailuoikeuden ajankohtaisimpiin 
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käytäntöön. Käsittelyyn nostetaan lisäksi 
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hankalimpia rajanvetotilanteita sekä EU:n 
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Osallistu läsnä tai etänä.
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akimiesliiton valtuuskunta kokoontuu tässä kuussa 
mielenkiintoisten aiheiden äärelle. Yksi etukäteen 
puhutuimmista kysymyksistä on liiton nimi: jatkam-

meko tutuksi tulleella Lakimiesliitto-nimellä vai vaihtuuko se 
esimerkiksi Juristiliitoksi?  

Hallitus on tehnyt valtuuskunnan keväällä kehottamalla 
tavalla huolellista valmistelutyötä. Kuten valtuuskunta toi-
voi, tuomme sen puntaroitavaksi perustellut vaihtoehdot 
nimiasiassa. Tämän lehden mennessä pai-
noon on valmistelutyön viimeiset viilai-
lut kesken, mutta jo lehden ilmestyessä on 
ennakkoaineisto valtuuskunnan jäsenten 
tutustuttavana. 

Olen saanut huomata, että nimiasia on 
monelle tärkeä, näkökannasta riippumatta. 
Siksi asiaa on ollut tärkeä valmistella huolella. 

On toki heitäkin, jotka toivovat meidän kes-
kittyvän muuhun kuin nimen pohdintaan. Itse 
ajattelen, että tunteet aiheen ympärillä osoit-
tavat, että yhteisömme on yhtä kaikki meille 
jäsenille tärkeä. Samoin kuin yhteisömme jät-
tämä jälki työoloihimme ja yhteiskuntaan. 

Ja tässä ajassa työtämme todellakin tarvitaan.  
Olemme saaneet syksyn aikana hienosti 

näkyvyyttä myös työmarkkinakysymyksissä 
keskusjärjestö Akavan puheenjohtajakamp-
pailun myötä. Liitto nimesi kesällä ehdokkaakseen OTK Maria 
Löfgrenin, Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKOn 
toiminnanjohtajan. Aktiivisella kampanjaviestinnällään Löf-
gren nosti syksyn aikana keskusteluun lukuisia työelämän 
uudistamiseen liittyviä tärkeitä aiheita – ja korosti myös 
oikeus valtion roolia. 

Akavan vaalista on hyvä suunnata katse kohti kevään 
eduskuntavaaleja. Maailman kriisien keskellä oikeusvaltion 
merkitys kirkastuu. Uskon tämän näkyvän myös keskustel-
taessa oikeudenhoidon resurssipulasta. Lakimiesliitto muis-
tuttaa taas olemassaolollaan ja työllään, että oikeudenmukai-
sen Suomen rakentajia tarvitaan ja oikeuden on kuuluttava  
kaikille!

Yhteisöämme  
tarvitaan 

L uristförbundets delegation sammanträder denna 
månad kring intressanta frågor. En av de mest omta-
lade frågorna i förväg är förbundets finska namn: Fort-
sätter vi med det vedertagna namnet Lakimiesliitto eller 

ska det ändras till t.ex. Juristiliitto? 
Styrelsen har gjort ett omsorgsfullt beredningsarbete på 

det sätt som delegationen uppmanade till i våras. I enlig-
het med delegationens önskemål kommer vi att överlämna 

motiverade alternativ i namnfrågan till dele-
gationen för övervägande. När denna tidning 
går i tryck läggs ännu den sista handen vid 
beredningsarbetet, men redan när tidskriften 
kommer ut har delegationsmedlemmarna fått 
bekanta sig med det preliminära materialet.

Jag har kunnat notera att namnfrågan är 
viktig för många, oberoende av ståndpunkt. 
Därför har det varit viktigt att bereda ären-
det noggrant.

Det finns naturligtvis också de som önskar 
att vi kunde fokusera på annat än att fundera 
på namnet. Personligen tror jag att känslorna 
kring frågan visar att vårt samfund hur som 
helst är viktigt för oss medlemmar. Liksom det 
spår som vårt samfund lämnar på våra arbets-
förhållanden och i vårt samhälle.

Och i dessa tider behövs verkligen vårt arbete. 
Under hösten har vi fått stor synlighet också i arbetsmark-

nadsfrågor i och med ordförandekampen inom centralorga-
nisationen Akava. Förbundet utsåg i somras JK Maria Löf-
gren, verksamhetsledare för Förhandlingsorganisationen för 
offentliga sektorns utbildade FOSU, till sin kandidat. Under 
sin aktiva kampanj lyfte Löfgren under hösten fram ett fler-
tal viktiga frågor som gäller reformen av arbetslivet – och 
betonade också rättsstatens roll.

Från Akavas val är det bra att rikta blicken mot vårens riks-
dagsval. Mitt i världskrisen blir rättsstatens betydelse allt 
tydligare. Jag tror att detta kommer att synas också i diskus-
sionerna om resursbristen inom rättsvården. Juristförbun-
det påminner återigen med sin existens och sitt arbete om 
att det behövs byggare av ett rättvist Finland och att rätt - 
visan måste tillhöra alla!

Vårt samfund  
behövs

J
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MARIKA VALJAKKA
hallituksen puheenjohtaja

styrelseordförande
marika.valjakka@oikeus.fi
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TUOMARIPÄIVÄ
Tapahtuma on  
järjestetty yli  

kaksikymmentä 
kertaa.

22.

LY
H

Y
E

ST
I 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

Vain riittävä rahoitus turvaa 
tuomioistuimien perusteh-
tävät ja vain siten kansa-
laiset saavat kohtuullisessa 

ajassa ratkaisut oikeudellisiin ongel-
miinsa, totesi Tuomariliiton puheen-
johtaja Anna Pitkänen avatessaan 
lokakuun puolivälissä järjestetyn Tuo-
maripäivän. 

Tapahtuma keräsi Helsinkiin noin 
400 osallistujaa. 

Tuomioistuinten resurssien lisäksi 
Pitkänen vaati puheessaan huomiota 
tuomareiden työhyvinvoinnin kehittä-
miseen ja alan muiden vetovoimateki-
jöiden turvaamiseen. Palkkauksen hän 
totesi olevan jälkeenjäänyt. 

– Tuomarikunnan keskuudessa 
laajaa kannatusta on saanut kaikkien 
tuomioistuimien asemaa vahvistava, 
mutta myös riittävän palkkatason tur-
vaava lakipalkka, Pitkänen sanoi. 

Lakipalkalla tarkoitetaan järjestel-
mää, jossa tuomareiden palkasta sää-
dettäisiin erikseen lailla. Nykyisin  
niin kutsuttu lakipalkka on korkeim-
pien oikeuksien presidenteillä ja jäse-

nillä, mutta ei muilla tuomareilla.  
Ammatin vetovoimatekijöihin  

kiinnitti huomiota myös korkeimman 
oikeuden presidentti Tatu Leppänen. 
Hän totesi palkkauksen olevan yksi 
houkuttelevuuteen liittyvä tekijä. 

– Samoin työn määrä, oikeastaan 
työn määrä suhteessa palkkaan, hän 
täsmensi. 

– Kun ikäluokat pienenevät, kil-
pailu parhaista osaajista kiihtyy ja 
alueelliset erot korostuvat. Tuomiois-
tuinlaitos tarvitsee aktiivista työnan-
tajatoimintaa ja viestimistä erityisesti 
nuorille juristeille. 

Toisaalta Leppänen toi esiin, että 
vetovoimatekijöitä myös riittää.  

– Tuomarin työ itsessään on mitä 
upeinta lakimiestyötä, mielekästä 
ja palkitsevaa työtä, jonka merkittä-
vyyttä ei tarvitse pohtia ja jossa arvot 
ovat kohdallaan. 

Korkeimman hallinto-oikeuden 
presidentti Kari Kuusiniemi nosti 
puheenvuorossaan esille tuomareiden 
nimitysmenettelyn selkeyttämisen. 

– Tuomareiden nimitysmenettely 

on meillä vahvasti tuomarienemmis-
töisen tuomarinvalintalautakunnan 
käsissä korkeimpia oikeuksia lukuun 
ottamatta, joissa se on kokonaan tuo-
mareiden käsissä, Kuusiniemi totesi. 

Kuusiniemen mukaan olisi vaikea 
ajatella, että tuomarit nimittävä viran-
omainen voisi olla muu kuin tasaval-
lan presidentti, eikä hän pitänyt suo-
malaisessa kulttuurissa vakavana 
uhkana sitä, että nimitysvaltaa käytet-
täisiin väärin. 

Tästä huolimatta Kuusiniemi 
pitäisi harkinnanarvoisena tuomarei-
den nimitysmenettelyn selkeyttämistä 
siten, että asia palautuisi uuteen val-
misteluun, jollei tuomarivalintalau-
takunnan tai tuomioistuimen ehdot-
tamaa kandidaattia nimitettäisikään 
tehtäväänsä. 

Tuomaripäivä: 
Vain riittävä perusrahoitus 
turvaa riippumattomuuden

”Tuomioistuinlaitos
tarvitsee aktiivista
työnantajatoimintaa
ja viestintää.”
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 Lakimiesliiton Oikeudenkäyntietiketti-webinaa-
rissa käytiin läpi oikeudenkäynnissä toimimista  
tuomarin, syyttäjän ja asianajajan näkökulmista.  
Webinaarissa keskusteltiin siitä, millainen on sujuva 
oikeudenkäynti ja millaisia odotuksia eri osapuolilla 
on. Webinaarin asiantuntijoina toimivat käräjätuomari 
Paula Virrankoski, syyttäjä Laura Sairanen ja asian-
ajaja Mats Welin.  

Mielenkiintoisessa webinaarissa panelistit toivat 
esiin, että parhaimmillaan oikeudenkäyntiprosessi 
on eri osapuolten välistä ryhmätyötä. Oikeudenkäyn-
nin onnistuminen ei riipu vain loppuratkaisusta, vaan 
ennen kaikkea siitä, että prosessi koetaan oikeuden-
mukaiseksi. Panelistit antoivat näkemyksensä ja vinkit 
muun muassa valmistautumiseen, prosessaamiseen, 
salikäyttäytymiseen ja yhteydenpitoon osapuolten 
välillä.

Webinaari on tarkoitettu oikeussaliuraa harkitse-
ville, sen alkuvaiheessa oleville sekä muille eri oikeus-
salinäkökulmista kiinnostuneille juristeille ja opiske-
lijoille. Webinaari sai paljon myönteistä palautetta ja 
sitä seurasi livenä yli 280 henkeä. Webinaari on katsot-
tavissa jälkikäteen Lakimiesliiton jäsenportaalissa.

Oikeudenkäyntietiketti- 
webinaari katsottavissa  
jäsenportaalissa

5 minuutin hyvinvointitesti
 Miten voit? -työhyvinvointitesti on 

tutkittuun tietoon perustuva testi, jonka 
avulla saa neuvoja oman tilanteen ylläpi-
toon ja parantamiseen. 

Miten voit? -testi on osa Työterveys-
laitoksen toteuttamaa Mielenterveyden 
tuen työkalupakkia, joka kuuluu sosiaali- 
ja terveysministeriön käynnistämään 
Työelämän mielenterveysohjelmaan. 

Testin avulla voi selvittää oman työ-
hyvinvointinsa tilanteen. Testi sisältää 
väittämiä, jotka liittyvät työssä koettuihin 

tuntemuksiin ja toimintamalleihin.  
Väittämiin vastaamisen jälkeen saa tut-
kittuun tietoon perustuvan palautteen. 

Työhyvinvointitesti on tarkoitettu 
työssä käyvälle, yrittäjälle tai itsensä  
työllistäjälle .  Testin tulos näkyy vain  
vastaajalle itselleen. 

Kyselyyn voi vastata anonyymisti,  
ja sen kesto on noin 5 minuuttia.  
Työ hyvinvointitesti on osoitteessa
hyvatyo.ttl.fi/mielityo/tyokalut/
miten-voit-tyohyvinvointitesti

www.lakimiesli itto.fi

PROSENTTIA
Tasa-ammatti 

tarkoittaa, että 
ammatissa on 

lähes yhtä paljon 
naisia ja miehiä. 

Tilastokeskuksen  
mukaan palkan-

saajista 9,5% 
ja yrittäjistä 

15% työskenteli 
tasa-ammateissa 

vuonna 2020.

9,5

 Emeritusprofessori Heikki Halila 
täytti tänä vuonna 70 vuotta. Yksityis-
oikeus ja oikeuskulttuuri on hänelle omis-
tettu juhlajulkaisu.

Teos sisältää eri oikeustieteen alojen 
asiantuntijoiden kirjoittamat 32 artikkelia. 
Artikkelien aihealueita ovat muun muassa 
sopimusoikeus, yhteisö- ja yritysoikeus 
sekä urheiluoikeus.

Heikki Halila on Lakimiesuutisten  
vakiokolumnisti. Hänen tuoreimman  
kirjoituksensa voi lukea tämän lehden 
sivulta 39.

Yksityisoikeus ja oikeuskulttuuri –  
Juhlajulkaisu Heikki Halila – 
1952 – 26/5 – 2022, Edita 2022

K I R J A N U R K K A

YKSITYISOIKEUS JA  
OIKEUSKULTTUURI –  
HEIKKI HALILAN  
JUHLAJULKAISU
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Poliisiammattikorkeakoulun 
vuosiraportin mukaan vuonna 
2021 poliisin tietoon tuli viidennes  

enemmän viharikosepäilyjä kuin edel-
lisenä vuonna. Viime vuonna kirjattiin 
kaikkiaan 1 026 rikosilmoitusta, jotka 
määriteltiin epäillyiksi viharikoksiksi. 
Rikosilmoitusten määrä nousi ensim-
mäistä kertaa sitten vuoden 2017. 

Edellisvuosien tapaan suurin osa vuo-
den 2021 viharikosilmoituksista sisälsi 
etniseen tai kansalliseen taustaan koh-
distuvia piirteitä. Myös uskontoon tai 
vakaumukseen liittyvien viharikosilmoi-
tusten määrä kasvoi edellisvuodesta. 

Rikosilmoituksia, joiden motiivin 
epäiltiin liittyvän seksuaaliseen suun-
tautumiseen, sukupuoli-identiteettiin 
tai sukupuolen ilmaisuun, tuli viime 
vuonna 85 prosenttia enemmän kuin 
vuonna 2020. 

Viharikosepäilyjen motiiveista eni-
ten kasvoi vammaisuuteen kohdistuvien 
ilmoitusten määrä, joka kaksinkertaistui 
vuoteen 2020 verrattuna. 

Yleisimmäksi rikosnimikkeeksi nousi 
ensimmäistä kertaa kunnianloukkaus. 
Aiemmin poliisin tietoon tulleiden viha-
rikosilmoitusten yleisin rikoslaji on ollut 
pahoinpitely. 

Viharikosepäilyjen määrä kääntyi kasvuun

16
SUUNNITTEILLA

Syksylle 2022 ja keväälle 2023  
on suunnitteilla yhteensä  

16 Lakimiesiltaa ympäri Suomen.

1
ULKOMAILLA

Lakimiesilloista yksi  
järjestetään ulkomailla, kun 

EU:ssa työskentelevät jäsenet 
kokoontuvat Brysselissä.

20–80
OSALLISTUJAA

Lakimiesiltoihin osallistuu yleensä  
noin 20–80 alueella asuvaa tai  

työskentelevää jäsentä.

Numerokulmalla
Faktaa numeroiksi tiivistettynä

 Lakimiesliiton julkaisema  
Lakimieskalenteri on maksuton 
jäsenmaksunsa maksaneille.

Lakimiesliitto on postittanut  
kalenterin niille jäsenille, jotka  
ovat sen erikseen tilanneet.

Lakimieskalenteria myy Alma Talent:
shop.almatalent.fi

Suositushinta: 19,50 €
Hinta eläkeläisille: 16,60 €  
(koodi LAKIKALE)

Hinta opiskelijoille: 14,65 €  
(koodi LAKIKALO)

Syötä hinnan jälkeen mainittu  
koodi verkkokaupan ostoskorissa  
sille varattuun kenttään saadaksesi 
alennetun hinnan käyttöösi.
Toimituskulut: 5,90 €

Kalenteri 2023
L i i t t o  p a l v e l e e
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Liiton etu- ja palvelutarjonta taskussasi  
Member+-sovelluksessa

Member+-sovellus yhdistää Lakimiesliiton etu- ja  
palvelutarjonnan sekä yhteisakavalaisessa Member+-
jäsenetu palvelussa tarjolla olevat jäsenedut ja loma-
huoneistot. 

Sovelluksesta löydät muun muassa Lakimiesliiton  
mobiilijäsenkortin sekä liiton omat jäsenedut ja loma-
mökit, palvelut, ajankohtaisen uutisvirran ja tulevat 
tapahtumat ja koulutukset. 

Member+-sovelluksesta löydät myös paljon erilaisia  
yhteisakavalaisia jäsenetuja ja kaikille akavalaisten  
liittojen jäsenille suunnatut lomamökit.

Miten saan sen käyttööni? Mistä saan lisätietoja?
Saat sovelluksen käyttöösi osoitteessa 
https://app.memberplus.fi. Sovellukseen kirjaudutaan 
samoilla tunnuksilla kuin Lakimiesliiton jäsenportaaliin. 
Sovellus on selaimesta ladattava mobiilisovellus, joten  
et löydä sitä sovelluskaupasta.
 
Katso tarkemmat latausohjeet osoitteesta 
lakimiesliitto.fi/mobiilijasenkortti

Tutustu Lakimiesliiton kaikkiin jäsenetuihin 
osoitteessa lakimiesliitto.fi/jasenedut

Jäsen
etu

Esittelemme  
Lakimiesliiton jäsenetuja 
etu kerrallaan.

Member+ ja mobiilijäsenkortti

Työpaikkavahdin saat käyttöösi jäsenportaalin Avoimet  
työpaikat -sivulta. Sivulta voit valita haluatko viestit sähkö-
postiisi 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.

Tilaa työpaikkavahti: 
Saat Lakimies rekrytoinnin 
työ paikka ilmoitukset  
suoraan sähköpostiisi

”Palkka-avoimuus ei tähtää siihen, että kaikilla 
olisi sama palkka. Palkkaeroille saa ja pitää olla 
hyvät perusteet, sukupuoli ei vain ole sellainen.”

Lakimiesliiton työ- ja virkasuhdeneuvonnassa työskentelevä 
lakimies Maria Färkkilä blogikirjoituksessaan 17.10.2022  
osoitteessa lakimiesliitto.fi/blogi

S a n o t t u a
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Valtioneuvoston oikeus-
kanslerin ja eduskunnan  
oikeusasiamiehen tehtävien-
jakoa on uudistettu lailla, joka 

astui voimaan 1.10.2022.
Tehtäviä jaetaan laillisuusvalvojien 

välillä aiempaa laajemmin. Uudistus ei 
vaikuta laillisuusvalvojien toimivaltaan, 
sillä perustuslakiin perustuva valvonta-
toimivalta säilyy edelleen muuttumat-
tomana. Laki antaa entistä paremmat 
edellytykset oikeuskanslerin ja oikeus-
asiamiehen työnjaon kehittämiselle tule-
vaisuuden tarpeita varten. Tavoitteena 
on myös vähentää päällekkäistä työtä.

Suomessa on kaksi ylintä laillisuus-
valvojaa: valtioneuvoston oikeuskansleri 
ja eduskunnan oikeusasiamies. Lailli-
suusvalvojien toimivaltuudet ovat pää-
osin samanlaiset. Molemmat valvovat 
muun muassa tuomioistuinten, viran-
omaisten ja muiden julkista tehtävää 
hoitavien toiminnan lainmukaisuutta.

Oikeuskanslerin uudet erityistehtä-
vät ovat tulevaisuuteen ja tulevaisuuden 
laillisuusvalvonnan tarpeisiin katsovia. 
Uudet erityistehtävät koskevat hallin-
non automaattisten järjestelmien kehit-
tämistä ja ylläpidon yleisiä perusteita, 
korruption vastaisen toiminnan järjestä-
mistä sekä julkisia hankintoja, kilpailua 
ja valtiontukiasioita.

Keskeisenä tehtävänä oikeuskansle-
rin toiminnassa säilyy valtioneuvoston 
ja tasavallan presidentin toiminnan lail-
lisuusvalvonta. Oikeuskansleri valvoo 
myös asianajajien, julkisten oikeusavus-
tajien ja luvan saaneiden oikeudenkäyn-
tiavustajien toimintaa, mikä ei kuulu 
oikeusasiamiehen toimivaltaan.

Uudistuksessa oikeusasiamiehelle 
keskitetään monia yksilön oikeuksien 
toteutumisen valvontaan liittyviä asioita. 
Kantelujen käsittely muodostaa keskei-
sen osan oikeusasiamiehen valvonta- 
tehtävää.

Oikeuskanslerille uusia erityistehtäviä

  Ylituomarit ovat huolissaan hallin-
to-oikeuksien kyvystä selvitä mahdol-
lisista tulevista suurista turvapaikkaa 
hakevien määristä. Vuonna 2015 toteutu-
nut suuri turvapaikanhakijoiden määrä 
ruuhkautti pahoin hallinto-oikeudet.

– Nykyisessä turvallisuuspoliittisessa 
tilanteessa vastaaviin tilanteisiin pitäisi 
pystyä varautumaan etukäteen. Tarvitaan 
hyvissä ajoissa tarkennuksia lainsäädän-
töön etenkin, kun tuomioistuimien nykyi-
nen resurssitilanne on tunnetusti hyvin 
tiukka, arvioi ylituomari Ann-Mari Pitkä-
ranta Helsingin hallinto-oikeudesta.

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden yli-
tuomari Mikko Pikkujämsä muistuttaa, 
että kielteiseen turvapaikkapäätökseen 
kohdistuva valitus voidaan nykyisin käsi-
tellä hallinto-oikeudessa yhden tuomarin 
ja esittelijän kokoonpanossa vain tietyissä 
erityistapauksissa. Turvapaikkavalitusten 
suulliset käsittelyt vaativat kolmen tuo-
marin kokoonpanoa. 

– Laissa voitaisiin lisätä tuomioistui-
men harkintavaltaa kokoonpanon mää-
rän suhteen, Pikkujämsä arvioi.

Ylituomarit: Turva-
paikkavalitusten 
oikeuskäsittelyyn  
lisää liikkumavaraa  
tuomioistuimen 
kokoonpanoon
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 Asianajajaliitto kampanjoi syyskuussa reilun kahden  
viikon ajan muun muassa televisiossa, radiossa, kadunvarsilla 
ja elokuvateattereissa julkaistuissa mainoksissa. Kampanjalla 
tuotiin esiin asianajajien työtä sekä täsmennettiin, mitä tar-
koittaa asianajajan suojattu ammattinimike. 

Asianajajaliitolle tämäntyyppinen laaja mainoskampanjointi 
oli historiassaan ensimmäinen, ja se keräsi sekä myönteistä että 
kriittistä palautetta. Mainoskampanja nosti uudella tavalla esiin 
asianajajien velvoitteita, kuten hyvän asianajajatavan valvonnan 
kaikessa asianajajien toiminnassa, myös vapaa-ajalla. 

Kritiikki kohdistui puolestaan siihen, että osa juristiyleisöstä 
koki kampanjamateriaalin asettavan vastakkain asianajajien 
ja muiden lakimiesten ammatillisen osaamisen tavalla, joka 
vähättelee muiden lakimiesten osaamista. 

– Kampanja oli suunnattu suurelle yleisölle, ja sen tarkoituk-
sena oli yleisen tietoisuuden lisääminen siitä, että asianajaja  
on lailla säädetty ja suojattu ammattinimike. Asianajajilla on 
velvoitteita, kuten hyvä asianajajatapa ja valtuuskunnan vahvis-
tamat ohjeet, ja he ovat valvonnan kohteena 24/7, toteaa Asian-
ajajaliiton pääsihteeri Niko Jakobsson.

– Teimme kampanjan jälkeen erillisen vaikuttavuusselvi-
tyksen, jonka pohjalta saamamme palaute oli erinomainen. 
Kampanjalla ei missään nimessä ollut tarkoitus luoda vastak-
kainasettelua juristien kesken, toteaa Jakobsson.
Kampanjavideot: youtube.com/asianajajat

Mainoskampanja asianajajuudesta

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

Vuokriin sisältyy:
Levi ja Ruka/lasketteluliput 2 kpl
Vierumäki/golfpelioikeuksia

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

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

Rentoudu Lakimiesliiton 
loma-asunnoissa!

Katso kaikki loma-asunnot verkosta!

Loma-asunnot

”Yhdenvertaisuusvaltuutettu peräänkuuluttaa  
pikaista lakimuutosta. Ulkomaalaislakia on 
muutettava siten, että seksuaalisen hyväksikäytön 
kohteeksi joutuneiden ihmiskaupan uhrien on 
tosiasiassa mahdollista saada oleskelulupa. 

Ensinnäkin, lakia on muutettava siten, että 
haavoittuva asema riittää erityisen haavoittuvan 
aseman sijaan oleskelu luvan myöntämiseksi. 
Haavoittuvuuden arviointi tulee tehdä huolellisesti 
eikä kynnys saa nousta liian korkealle. 

Toiseksi, tilapäisen oleskeluluvan edellytyksiä 
tulee muuttaa siten, että rikoksen asianomistajan 
oikeudet tulevat turvatuiksi koko prosessin ajan 
eli oleskeluoikeus on koko ajalle. Lupa on saatava 
nopeasti.”

Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimiston ylitarkastaja (ihmiskauppa
raportointi) Anni Valovirta 18.10.2022 yhdenvertaisuusvaltuutetun 
verkkosivuilla osoitteessa syrjinta.fi/blogi 

S a n o t t u a



K
oronapandemia pakotti kertaryti-
nällä kaiken opetuksen etämuotoon, 
myös oikeustieteen alalla. Ennen 
koronaa Helsingin yliopiston oikeus-

tieteellisessä tiedekunnassa käytännössä kaikki 
opetus annettiin lähiopetuksena. 

– Muutos oli meille valtava, mutta olosuhteet 
huomioon ottaen se meni hyvin, sanoo oikeus-
tieteellisen tiedekunnan dekaani Johanna 
Niemi. 

Itä-Suomen yliopiston oikeustieteen laitok-
sella hyppy poikkeusaikaan ei ollut aivan yhtä 
huima, sillä Joensuussa on jo pitkään panostettu 
toimintatapoihin, jotka mahdollistavat osallis-
tumisen myös eri puolilla maata asuville ja eri-
laisissa elämäntilanteissa oleville opiskelijoille. 
Opetusmuotojen kehittämiseen on vaikuttanut 
myös laaja avoimen yliopiston tarjonta. 

– Kyllä korona kuitenkin vaikutti rajusti, kun 
kaikkien piti hetkessä opetella käyttämään Zoo-

mia ja Teamsia ja toteuttamaan tenttejä verkko-
työkaluilla. Siirtymässä tuli vahvasti näkyviin 
se, minkä verran opettajat olivat aikaisemmin 
tehneet etäopetusta ja minkä verran oli ollut 
mahdollisuuksia kouluttautua verkkopedago-
giikkaan, oikeustieteen laitoksen opetuksesta 
vastaava varajohtaja Sampo Mielityinen sanoo. 

Millainen on opetuksen ”uusi normaali”?
Entä mikä on tilanne Helsingissä ja Joensuussa 
syksyllä 2022, kun maailmantilanne ei määrää 
opetuksen muotoa?

– Vaikka etäopetus joissain tilanteissa toi-
mii melko hyvin, siinä on erinäisiä ongelmia. 
Suurimpana vuorovaikutuksen puute, Johanna 
Niemi sanoo. 

– Myös opiskelijoiden mielenterveysongel-
mat ovat etäopetuksen aikana lisääntyneet, ja 
monet ovat kärsineet yksinäisyydestä ja integroi-
tumattomuudesta opiskelijaympäristöön ja aka-

Pandemia pakotti oikeustieteen opetuksen etämuotoon. Mitä 
poikkeusajasta opittiin? Millaisia uudistuksia on käynnissä korona-ajan 

seurauksena – tai siitä huolimatta? Mitä opiskelijat toivovat?

Jättikö korona-
aika jäljen 

oikeustieteen 
opiskeluun?

Teksti SANNA JÄPPINEN | Kuvitus ANNA-KAISA JORMANAINEN
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teemiseen yhteisöön. Kaikkea tätä me pyrimme lähi-
opetuksessa parantamaan. 

Helsingissä oikeustieteen opiskelijat siis palasivat 
syyslukukauden alussa lähiopetukseen. 

– Vanhaan on palattu sen hyvän käytännön osalta, 
että meillä on lähiopetusta ja olemme vihdoinkin saa-
neet opiskelijat paikalle. Ei kuitenkaan ole palattu 
johonkin taantumukseen, vaan opetusta on koko ajan 
kehitetty ja kehitetään, toteaa tiedekunnan opetuksesta 
vastaava varadekaani Jaana Norio.

Kehitystä on esimerkiksi sähköinen salitentti, jossa 
voidaan hyödyntää erilaisia aineistoja, ja sen mahdol-
listama anonyymi arviointi. Norio mainitsee myös 
viikoittaiset pienryhmätehtävät, jotka ovat keskeinen 
osa oikeusnotaarin tutkinnon opetusta. Niitä varten 
opiskelijat jaetaan ryhmiin, ja tavoitteena on oppia 
substanssin lisäksi juristille tärkeitä argumentaatio-, 
yhteistyö- ja neuvottelutaitoja. Tätä työpajatyöskente-
lyä kehitetään jatkuvasti. 

Pienenä korona-ajan perintönä Norio pitää sitä, että 

lähiopetuksen ja striimauksen yhdistäminen yksittäi-
sellä opintojaksolla tiedekunnan Helsingin ja Vaasan 
toimipisteiden välillä toimii hyvin.

– Tavoite on, että molemmissa paikoissa kaikki olisi 
live-opetusta, mutta kun siihen ei aina ole mahdolli-
suutta, striimataan salista saliin. 

Itä-Suomen yliopisto  
kannustaa pedagogiseen vapauteen
Joensuussa opetuksen muodot olivat jo ennen koronaa 
vaihtelevia, ja näin on edelleen. 

– Itä-Suomen yliopistossa on linjaus, että opetta-
jilla on pedagoginen vapaus eli oikeus harkita omalle 
jaksolleen sopivat toimintatavat. Eli sekä opetus, opin-
tojaksojen toteuttaminen ja arviointitavat ovat hyvin 
monimuotoisia, Sampo Mielityinen sanoo. 

– Koko tutkinnon tasolla tarjolla on tosi monenlai-
sia oppimisen tapoja – ja se uskoakseni tekee hyvää, 
koska erilaiset opiskelutavat myös kehittävät erilaisia 
valmiuksia. 

PINNALLA  // O i k e u s t i e t e e n  o p i s k e l u
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Koronan jälkeen on haluttu pitää huolta siitä, että 
erityisesti aloitteleville opiskelijoille varataan kohtia, 
joissa on tarjolla puhtaasti lähiopetusta. Näin halutaan 
varmistaa, että he myös ajoittain tulisivat paikan päälle 
ja tapaisivat toisensa.

Oikeustieteen laitos tuki korona-aikana opiskelijoita, 
jotta he pystyivät perustamaan omaehtoisia opinto- 
ja lukupiirejä opiskelun tueksi. Tällä haluttiin välttää 
yksin jääminen ja eristäytyminen.

– Nyt syksylläkin pidettiin muutama vapaaehtoinen 
aloitustapaaminen, jossa saattoi löytää opiskelukave-
reita ja muodostaa opintopiirejä. Tämä tapa jää var-
maan elämään jatkossakin.  

Kullanarvoiset kohtaamiset  
ja rohkeutta kokeiluihin
Etäopetuksen varjopuoliksi tunnistetut yksinäisyys ja 
ulkopuolisuus voivat toisesta näkökulmasta tarkastel-
tuna tarjota tärkeän opin. Ehkä fyysistä läsnäoloa osa-
taan nyt arvostaa uudella tavalla.

– Luultavasti lähiopetuskaan ei tule olemaan jat-
kossa ihan samanlaista kuin aiemmin, koska on tajuttu, 
että kyse on aika kullanarvoisista hetkistä. Niissä voi 
tapahtua kommunikaatiota ja kohtaamista, jota on vai-
kea saada syntymään etäyhteyksin, Mielityinen arvelee. 

Käytännössä läsnäolon arvostus voisi näkyä vaik-
kapa niin, että luento tehdään tallenteeksi ja yhteinen 
opetustapaaminen on keskustelua jostain tehtävistä tai 
ongelmien yhteistä ratkomista ja analysointia.

Johanna Niemi nostaa poikkeusajan positiivisena 
seurauksena esille sen, että nyt monilla opettajilla – 
myös hänellä itsellään – on enemmän itsevarmuutta 
käyttää opetuksessa erilaisia sähköisiä apuvälineitä, 
joita voi hyödyntää myös lähiluentotilanteessa. 

– Tällaista käänteistä opetusta (flipped classroom) 
on tehty Helsingissä ennen koronaakin. Jonkin verran 
on jo tehty kokonaan digiympäristössä suoritettavia 
kursseja, ja niiden määrä tulee jatkossa kasvamaan.

Huomio opetuksen laatuun muodon sijaan
Mielityinen näkee rankan poikkeusajan kasvattaneen 
yliopistolaisten yleistä resilienssiä – sietokykyä muu-
tosten ja joustotarpeiden edessä – sekä luoneen uuden-
laisia kumppanuuksia. 

– Oikeustieteen laitos on osa yhteiskuntatieteiden ja 
kauppatieteiden tiedekuntaa, ja meillä on tiedekuntata-
solla kolme verkko-opetuksen koordinaattoria. He eivät 
ole oikeustietelijöitä, mutta he ovat auttaneet paljon 
meidän opettajia erilaisissa verkko-opetuksen asioissa, 
ja näitä kumppanuuksia on jäänyt elämään. Myös opet-
tajien yhteistyö opetusavustajiksi rekrytoitujen laitok-
sen opiskelijoiden kanssa on syventynyt entisestään.

Jaana Norion mielestä korona-aika ylipäänsä voi-
misti yliopistossa keskustelua siitä, mikä on oikeasti 
pedagogisesti toimivaa. 

– Jos käydään keskustelua vain tästä lähi-etä-
asiasta, mennään vähän sivuraiteille. Kysymys ei ole 
siitä, pitääkö olla jossain salissa vai voiko olla kotona 
tai käynnistetäänkö kamerat vai ei – vaan siitä, miten 
opetus hoidetaan pedagogisesti järkevästi.  

Luultavasti lähiopetuskaan
ei tule olemaan jatkossa
ihan samanlaista
kuin aiemmin.

YLIOPISTOA

Viisi yliopistoa –  
Helsinki, Turku, Åbo  

Akademi, Itä-Suomi ja 
Rovaniemi – tarjoavat 

oikeustieteen opetusta. 
Lisäksi Helsingin yliopis-

ton oikeustieteellinen  
tiedekunta toteuttaa 
opetusta Vaasassa.

5
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Lisää vaihtoehtoisia arvosteluperusteita
Sampo Mielityinen on hyvin kartalla siitä, millaisia 
pedagogisia pohdintoja oikeustieteen opettajilla ympäri 
Suomen juuri nyt on. Aiemmin urallaan opettajia kou-
luttanut Mielityinen päätti muutama vuosi sitten, että 
haluaisi tarjota pedagogista opetusta myös oman alansa 
opettajille. Nyt Oikeustieteen oppimisen kehittäminen 
-opintojaksosta on jo viides kierros meneillään, ja osal-
listujina on ollut noin 50 opettajaa eri yliopistoista. 

Selväksi ykköseksi opettajien kaipaamista kehi-
tyskohteista Mielityinen nimeää opetuksen vuorovai-
kutuksen lisäämisen. Sama toive tuli ilmi myös viime 
vuonna julkaistussa Kansallisen koulutuksen arviointi-
keskuksen tekemässä oikeustieteellisen alan korkea-
koulutuksen arvioinnissa.

– Luennointiakin tarvitaan, mutta se ei yksin takaa 
laadukasta oppimista. Vuorovaikutteisissa opetustilan-
teissa saadaan opiskelijoiden ajattelu esille, ja opettaja 
pääsee näkemään, miten opiskelijoiden mieli toimii – 
ja ehkä tunnistamaan tulkintoja, jotka kaipaavat vielä 
työstämistä, Mielityinen sanoo. 

Toinen suuri toive on arvioinnin kehittäminen. Mie-
lityisen mukaan opettajat kokevat paikoin olevansa 
”tenttiansassa”, eli tentti on rationaalinen ja hyöty-
suhteeltaan hyvä tapa tehdä arviointi, mutta siinä on 
omat ongelmansa.

– Paljon pohditaan, mikä olisi oikeasti hyvä tapa 
arvioida opiskelijan osaamista tai mikä olisi opiskeli-
joille hyvä tapa näyttää osaamistaan.

Opiskelijoiden mielestä lähiopetus  
ei takaa vuorovaikutusta 
Vuorovaikutus kuuluu myös oikeustieteen opiskelijoi-
den toiveissa. Helsingin yliopiston oikeustieteen opiske-
lijoiden tiedekuntajärjestön Pykälä ry:n puheenjohtaja 
ja neljännen vuoden opiskelija Teemu Hakala muistut-
taa, että lähiopetus ei automaattisesti tee opetustilan-
teesta vuorovaikutteista. Hän nostaa esimerkiksi Hel-
singin yliopiston notaarivaiheen opinnot, joista suuri 
osa toteutetaan luento-opetuksena, ja kursseihin sisäl-
tyy osallistamiseen pyrkivää pienryhmäopetusta.

Miten poikkeusaika  
vaikutti oppimistuloksiin?
USEAT selvitykset osoittavat, että totaalinen etä - 
opetus on vaikuttanut monin tavoin opiskelijoiden  
jaksamiseen. Tietoa siitä, miten korona-aika vaikutti 
oppimistuloksiin, ei juuri ole. 

– Lukujen valossa opinnot etenivät korona-aikana 
loistavasti, ja opintopistekertymät olivat erittäin hyviä, 
sanoo Sampo Mielityinen, Itä-Suomen yliopiston oikeus-
tieteen laitoksen opetuksesta vastaava varajohtaja. 

– Toinen kysymys on se, millaista oppiminen on ollut. 
Asia puhuttaa ja mietityttää henkilökuntaa, mutta siitä 
ei ole olemassa tutkimusnäyttöä. 

Helsingin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan 
opetuksesta vastaava varadekaani Jaana Norio arvioi, 
että korona-ajan todelliset vaikutukset oppimiseen 
nähdään vasta lähivuosina. 

– Kyselyillä yleensä saadaan ilmi ennemmin se,  
kuka on pitänyt mistäkin ja mikä on koettu kivaksi tai 
raskaaksi. Mutta se, että palautteista saisi tietoa itse 
oppimisesta, on vaikeampaa.

Kyse ei ole siitä, pitääkö
olla salissa vai voiko
olla kotona – vaan siitä,
miten opetus hoidetaan
pedagogisesti järkevästi.

PINNALL A  // O i k e u s t i e t e e n  o p i s k e l u
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–  Pienryhmä-nimi johtaa harhaan, sillä luentosa-
lissa on 200 ihmistä: heidät jaetaan ryhmiin ja anne-
taan oikeustapaus ratkottavaksi. Ideana on parantaa 
ryhmätyötaitoja ja yhteistä ongelmanratkaisua, mutta 
todellisuus on valittavasti se, että opiskelijat jakavat 
työn yksilötehtäviksi, Hakala sanoo. 

– Ei siis ole saatu luotua aitoa ryhmätyötilannetta 
– ja voiko rehellisesti edes kutsua 200 ihmisen luento-
salitilaisuutta pienryhmäopetukseksi? Sinänsä opis-
kelijat pitävät konseptista, mutta se vaatii pedagogista 
kehittämistä.

Hakalan mukaan opetukseen kaivataan lisää myös 
konkreettisesti juristin työssä tarvittavien taitojen, 
kuten puhetaidon ja esiintymisen, kursseja. 

Jesse Sironen näkee erityisen tärkeänä opetuksen 
osana yksilöidyn palautteen. Hän on Itä-Suomen yli-
opiston oikeustieteen ylioppilaiden yhdistys Judica ry:n 
puheenjohtaja ja viidennen vuoden opiskelija.

– Massakursseilla yksilöidyn palautteen puute on 
ymmärrettävää. Mutta joitain tapoja olisi kehitettävä 
siihen, että opiskelija saisi oikeasti tietoa siitä, miten 
on osannut asiat – numero 3 opiskelijarekisterissä ei 
paljon kerro.  

”Ei unohdeta korona-ajan joustavuutta”
Hakalan mielestä korona-ajassa parasta oli etäopiske-
lun luoma uudenlainen joustavuus, ja nyt Helsingin 

yliopiston oikeustieteen opiskelijat harmittelevat, kun 
tätä joustavuutta ei ole haluttu säilyttää. 

– Opiskelijat ovat edustettuina monissa yliopiston 
toimikunnissa ja työryhmissä, ja toivetta on kyllä tuotu 
ilmi. Vastaan on esitetty opiskelijoiden mielestä enem-
män tai vähemmän päteviä argumentteja. 

Toki opiskelijapuolella tunnistetaan lähiopetuksen 
merkitys useimmille opiskelijoille, ja monet – myös 
Hakala itse – aidosti haluavat osallistua luennoille pai-
kan päällä. 

– Ideaalia olisi, että salissa pidettävät luennot myös 
striimattaisiin, hän toteaa. 

Itä-Suomen yliopistossa joustoa on, ja Jesse Sirosen 
mukaan oikeustieteessäkin koko tutkinnon tekeminen 
onnistuu hyvin pitkälti etänä. Jotain korona-ajan opeista 
voisi silti hänen mielestään ottaa käyttöön heilläkin. 

– Esimerkiksi Moodle-tentit osoittivat, että voisi olla 
enemmän vaihtoehtoisia suoritusmuotoja perinteisten 
salitenttien sijaan. Eli olisi soveltavia tehtäviä, joihin voi 
käyttää lähteitä – sehän myös vastaa paremmin sitä, 
mitä tulemme tekemään työksemme.

Sirosen mielestä suljettujen aikojen jälkeen myös 
monet itsestäänselvyydet näkee nyt uudessa valossa. 

– Yliopiston avoimia tiloja osaa arvostaa ihan eri 
tavalla kuin syksyllä 2019. Samoin sitä, että päivän 
mittaan kohtaa ihmisiä ja voi mennä vaikka yhdessä  
syömään. •
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L
akimiesliitto on Akavan jäsen, koska keskusjär-
jestö antaa liitolle kokoaan suuremmat hartiat. 
Akavaan kuulumalla liitto voi vaikuttaa tehok-
kaasti sekä työelämän kehittämiseen että työ-

elämää ohjaavaan lainsäädäntöön. 
Akavalle valitaan marraskuussa uusi puheenjohtaja 

Sture Fjäderin jättäessä tehtävän. Käytännössä Akavan 
jäsenjärjestöt valitsevat puheenjohtajan Akavan liittoko-
kouksessa 14. marraskuuta. Uuden puheenjohtajan toimi-
kausi alkaa liittokokouksen jälkeen ja jatkuu toukokuun 
2024 liittokokoukseen asti.

Vaaleihin voi asettautua ehdolle kuka tahansa aina liit-
tokokoukseen saakka, mutta käytännössä syksyn ajan on 
kampanjoinut kaksi ehdokasta. 

Lakimiesliitto on pyytänyt ehdolle Julkisalan koulutet-
tujen neuvottelujärjestö JUKOn toiminnanjohtajan, OTK 
Maria Löfgrenin. Hän on kokenut työmarkkina- ja ammat-
tijärjestöosaaja ja neuvottelutoiminnan ammattilainen. Löf-
grenin Akavaa koskevat kehittämistavoitteet ovat sopusoin-
nussa Lakimiesliiton omien arvojen ja tavoitteiden kanssa.

Löfgrenin vastaehdokas on Tekniikan akateemiset 
TEKin toiminnanjohtaja Jari Jokinen.

Teksti PI MÄKILÄ

LAKIMIESLIITTO TOIVOO PUHEEN-
JOHTAJALTA JÄSENLIITTOJEN TUNTEMUSTA

Lakimiesliitto on kooltaan keskikokoinen 
akavalainen liitto. Jotta Lakimiesliiton jäsenten 

ääni saadaan kuuluviin esimerkiksi työmarkkina-
neuvotteluissa, liitto toivoo Akavan puheenjohta-
jaksi henkilöä, joka tuntee oikeusalaa ja juristien 

työoloja.  Akava on voinut jäädä viime vuosina 
Lakimiesliiton jäsenille etäiseksi, vaikka 

Akavan asiat heijastuvatkin liiton jäsenten 
arkeen. Lakimiesliitolle ja sen jäsenille on 

tärkeää, että Akavan kaltainen suuri 
toimija pystyy kuuntelemaan 

kaikenkokoisia liittoja.

Ruutu 1

Lähtö

Kerromme Lakimiesliiton edunvalvontatyöstä, 
joka helposti jää näkymättömiin.

Akavan puheenjohtaja on näkyvä yhteiskunnallinen vaikuttaja, joka antaa omalla 
toiminnallaan kasvot koko keskusjärjestön toiminnalle. Lakimiesliitto on syksyn 

aikana tukenut ehdokkaansa Maria Löfgrenin puheenjohtajakampanjaa.

Akavan puheenjohtajalla 
on merkitystä

Akavassa on yli 600 000 
jäsentä, jotka ovat ryhmitty-

neet yhteensä 36 jäsenliittoon. 
Lakimiesliitto saa äänensä 

paremmin kuuluville Akavan 
kautta esimerkiksi 

työmarkkina-
kysymyksissä. 
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AKAVAN JÄSENLIITOT  
OTTANEET KANTAA 

Akavan jäsenliitot ovat järjestäneet 
kesän ja syksyn aikana erilaisia tilaisuuk

sia, jotka koskevat puheenjohtajavaaleja. Laki
miesliitto on kampanjoinut samalla avoimesti 

Maria Löfgrenin valinnan puolesta. Valit
tiin tehtävään sitten kumpi vain, Laki

miesliitossa iloitaan siitä keskuste
lusta, jonka puheenjohtajavaali 

on kuluvan syksyn aikana 
herättänyt. 

Lakimiesliitossa iloitaan
siitä keskustelusta, jonka
puheenjohtajavaali on
kuluvan syksyn aikana
herättänyt.

LIITTO PYYTÄÄ EHDOKKAAKSI  
MARIA LÖFGRENIÄ

Lakimiesliitto on pyytänyt puheen
johtajavaalien ehdokkaaksi JUKOn  
toiminnanjohtajaa ja Lakimiesliiton 

jäsentä Maria Löfgreniä. Löfgren olisi 
paitsi työmarkkinaneuvottelutoiminnan 

rautainen ammattilainen myös järjestö ja 
vaikuttamistoiminnan osaaja. Löfgreniin 
voi tutustua osoitteessa marialofgren.fi.

Ruutu 2

PUHEENJOHTAJAEHDOKKAILLA TAKANA PITKÄ KAMPANJA

Puheenjohtajavaalien ehdokkaat on esitelty syksyn aikana Akavan 
verkkosivuilla. Ehdokkaat ovat lisäksi osallistuneet Akavan järjestämiin 

paneelikeskusteluihin. Viimeisin paneelikeskustelu järjestettiin  
marraskuun alussa. Lisäksi ehdokkaat ovat kampanjoineet omissa 

kanavissaan, ja Akavan verkkosivuilla on julkaistu ehdokkaiden  
blogikirjoituksia. Lakimiesliitto pitää tärkeänä sitä, että ehdokkaat 

ovat olleet Akavan jäsenliitojen kuultavina ja pitäneet keskustelua yllä. 

Ruutu 3

Ruutu 4

UUSI PUHEENJOHTAJA VALITAAN

Akavan uusi puheenjohtaja valitaan 14. marras
kuuta. Uuden puheenjohtajan toimikausi jatkuu 

toukokuun 2024 liittokokoukseen asti.  
Tuoreet tiedot puheenjohtajavaaleista  

löytyvät osoitteesta akava.fi. 

Maali

 LAKIMIESUUTISET  5/2022  23



24  LAKIMIESUUTISET  5/2022



T
yöhuone Hankenilla näyttää juuri siltä 
kuin tutkimuksia tekevän ja opetuk-
sessa auttavan emeritusprofessorin 
tilan tuleekin näyttää: kirjoja on joka 
paikassa. Vaikka Niklas Bruun on ollut 

nelisen vuotta eläkkeellä, tahti ei hiljene.
– Autan luennoissa ja jatkokoulutusohjauksessa. 

Kun on eläkkeellä, ehtii myös kirjoitella. Kirjoittami-
nen pitää pään hereillä ja on yhtä aikaa sekä työ että 
harrastus, elämäntapa.

Bruun palasi uransa alkuaikojen kiinnostuksen 
kohteeseen ja teki yhdessä IPR University Centerin 
ex-pääsihteerin Marja-Leena Mansalan kanssa teok-
sen Research Handbook on Intellectual Property and 
Employment Law. Se käsittelee työsuhdekeksintöjä  
sekä työsuhteisiin liittyviä tekijänoikeuskysymyksiä.

Tänä vuonna on ilmestynyt myös oppikirja Työoi-
keuden perusteet, josta vielä syksyllä on tulossa ruot-
sinkielinen painos.

Bruun oli professorina kymmenkunta vuotta Helsin-
gin yliopistossakin ja johti usean eri yliopiston yhteis-
työinstituuttia eli immateriaalioikeusinstituutti IPR 
University Centeriä.

Työoikeus kiinnosti nuorta juristia
Bruun oli jo nuorena kiinnostunut yhteiskunnallisista 
asioista. Kun hän pohti opiskelupaikan valintaa val-

tiotieteellisen ja oikeustieteellisen välillä, jälkimmäi-
nen voitti.

– En halunnut mennä sosiologi-isäni jalanjälkiä. 
Akateeminen ura ja työoikeus kiinnostivat.

Viimeisenä opiskeluvuotenaan 1972 Bruun oli jär-
jestämässä pohjoismaisia ylioppilaskäräjiä, joissa oli 
vahva työoikeusohjelma. Käräjien työtuomioistuimessa 
järjestettiin näyteoikeudenkäynti, johon Bruun laati 
tapauksen. Se käsitteli suksitehtaan lakkoa.

– Minulla oli apuna SAK:n ja silloisen STK:n juristit 
Tarja Halonen ja Seppo Riski. Käräjillä oli mukana 
ruotsalainen työoikeuden professori Folke Schmidt, 
jonka autonkuljettajana toimin ja jonka kanssa kävin 
mielenkiintoisia keskusteluja työoikeudesta.

Immateriaalioikeuden pariin
Immateriaalioikeuden asiantuntija, professori Berndt 
Godenhielm houkutteli Bruunia 1970-luvun puolivä-
lissä työsuhdekeksintölautakunnan sihteeriksi. Lau-
takunta käsittelee työsuhdekeksintölakiin liittyviä rii-
ta-asioita eli työntekijöiden oikeuksia korvaukseen 
patentoitavista keksinnöistä.

– Immateriaalioikeus oli toinen pääaineeni olles-
sani professorina Hankenilla. Kauppakorkeaympäris-
tössä ei voi olla liian kapea-alainen.

Bruun on tehnyt pitkään työtä tasa-arvolainsäädän-
nön ja syrjintälainsäädännön edistämiseksi. Hän toimi 

Emeritusprofessori Niklas Bruun on vaikuttanut moneen työelämän 
lainsäädännön uudistukseen. Palkka-avoimuuden toteutumiseen 
hän uskoo yhä. Uralle on osunut myös erikoisuuksia, kuten ay-liike 
Valko-Venäjällä ja Pohjois-Irlannin aborttikysymys. Syyskuussa hänet 
palkittiin Lakimiesliiton Oikeus ja kohtuus -palkinnolla.

NIKLAS BRUUN: 
Työoikeus juristien 
kysyntä kasvaa 
tulevaisuudessa

Teksti TARJA VÄSTILÄ | Kuvat SAMI HEISKANEN
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uransa alussa STM:ssä, kun YK:n Kaikkinaisen naisten 
syrjinnän poistamista koskeva yleissopimus CEDAW 
hyväksyttiin ja allekirjoitettiin 1979. Sen on ratifioinut 
187 maata.

– Olin sihteerinä työryhmässä. Sen mietinnön 
mukaan Suomi voi ratifioida syrjintäsopimuksen vain, 
jos erillinen tasa-arvolaki laaditaan. Tämä ei osoittau-
tunut yksinkertaiseksi.

Ponnisteluja tasa-arvolain puolesta
Kesti viisi vuotta saada tasa-arvolaki, sillä muun 
muassa työnantajajärjestöjen mielestä sellaista ei tar-
vittu: Suomessa kun ei ollut ongelmia naisten oikeuk-
sissa. Muissa Pohjoismaissa tasa-arvolait oli säädetty 
jo aiemmin 70-luvulla.

Bruun muistuttaa, että vielä 80-luvulla Suomessa 
töihin haettiin reipasta, asevelvollisuuden suorittanutta 
nuorukaista tai konekirjoitustaitoista nuorta neitiä. 
Roolit oli selkeästi jaettu.

Suomen tasa-arvolaki sisältää kiintiösäännöt: kun-
nallisissa lautakunnissa ja valtiollisissa komiteoissa 
pitää olla vähintään 40 prosenttia toista sukupuolta. 
Kun kiintiösäännöstä aikoinaan esitettiin, vastustajat 
selittivät kantaansa muun muassa näin: jos emäntä on 
lautakunnan jäsen, isäntä pistää itsensä varajäseneksi 
ja menee vaimon sijasta kokouksiin.

– Kiintiöt ovat muuttaneet kunnallista demokratiaa 
tasa-arvoisempaan suuntaan.

Lain myötä Suomi ratifioi myös CEDAW-sopimuk-
sen 1986.

Kiinnostavia näköalapaikkoja
Kun tasa-arvolaki tuli voimaan, Bruun kirjoitti siitä 
kommenttikirjan professori Pirkko K. Koskisen kanssa. 
Bruunin tasa-arvolainsäädännön asiantuntemus johti 
siihen, että häntä ehdotettiin YK:n CEDAW-sopimuksen 
valvontakomiteaan. Toimessa kului kahdeksan vuotta.

– Sopimuksen ratifioineet jäsenmaat kävivät rapor-
toimassa YK:lle. Työ oli mielenkiintoista ja antoisaa. 
Pidän sitä yhtenä urani huipputehtävänä.

Toisena mielenkiintoisena näköalapaikkana oli kan-
sainvälinen työjärjestö ILO, jossa Bruun oli yhdistymis-
vapausloukkauksia käsittelevässä komiteassa ja erilli-
sessä tutkimuskomissiossa.

– Selvitimme Valko-Venäjällä, miksi muiden kuin 
presidentin suosiman ammattiyhdistyksen edustajat 
istuivat vankilassa. Menestystä ei saavutettu, ja tilanne 
on viime vuosina vain huonontunut.

Oikeusvaltiotehtävät tulivat kuvioihin, kun Bruun oli 
CEDAW-komitean edustajana tutkimassa alkuperäis-
kansojen naisten massamurhia Kanadassa. Tuhansia 
naisia katosi maaseudulla, ja poliisi oli voimaton. Komi-
tean raportin pohjalta Kanadan hallitus on sittemmin 
ryhtynyt erilaisiin toimiin.

HENKILÖ  // N i k l a s  B r u u n

– On hyvä, että Lakimies-
liitto pitää työoikeutta sekä 
oikeusvaltioasiaa esillä, 
sanoo Niklas Bruun.

Niklas Bruunin  
vinkki juristin polulle
NUORET lahjakkaat juristit vierastavat  
jatkokoulutusta. Se on kuitenkin investointi,  
joka kannattaa mielenkiintoisten työ
tehtävien, osaamisen ja palkan kautta, jos 
malttaa tehdä väitöskirjaa huonommillakin 
taloudellisilla ehdoilla. Ei ole mielekästä  
väitellä vasta eläkeiän lähestyessä.
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Bruun oli 2016 selvittämässä aborttioikeuksia Poh-
jois-Irlannissa, jossa voimassa ollut aborttilainsäädäntö 
oli peräisin vuodelta 1861. Aborttia ei sallittu edes rais-
kausten tai insestin uhreille. Lisäksi hoitohenkilökun-
taa uhattiin rangaistuksilla, jos he antoivat aborttineu-
vontaa.

Pohjois-Irlannilla on itsehallinto, mutta myös Eng-
lannin parlamentti voi säätää lakeja. Ne tulevat voi-
maan, jos Pohjois-Irlannin oma parlamentti ei tietyssä 
ajassa puutu niihin. Brexitin aikaan Pohjois-Irlannilla 
ei ollut toimivaa hallitusta, ja Englannin naisparlamen-
taarikkojen ansiosta onnistuttiin säätämään uusi abort-
teja laillistava laki.

– Kun joskus ajattelee, etteivät YK:n valvontaelimet 
saa mitään aikaiseksi, niin tässä kävi toisin. Uusi laki 
säädettiin CEDAW-komitean linjausten mukaisesti.

Palkka-avoimuus toteutunee jatkossa
Palkka-avoimuus on kirjattu hallitusohjelmaan, mutta 
toimiin sen toteuttamiseksi ei ole ryhdytty. Bruun oli 
viime vuonna palkka-avoimuustoimikunnan jäsen.

– Tuntuu itsestään selvältä, että jos joku hyvin 
perusteluin epäilee palkkasyrjintää, verrokin saama 
palkka pitäisi saada tietää. Tiedon saa julkisella, mutta 
ei yksityisellä puolella. Yritimme luoda varsin rajatun 
menettelyn, jossa saatua tietoa ei voisi käyttää muuhun 
kuin palkkatasa-arvon selvittämiseen.

Vastustus oli kuitenkin niin suuri, ettei hallitus pys-
tynyt uudistusta toteuttamaan. Bruun ennakoi asiassa 
käyvän kuten tasa-arvolain säätämisessä. On vain ajan 
kysymys, milloin palkka-avoimuus tulee voimaan.

Yhteiskunnassa on joka tapauksessa päästy pitkälle 
verrattuna takavuosikymmeniin: nykyään tasa-arvo on 
yleisesti hyväksytty lähtökohta.

– Hyvä esimerkki on maan hallituksen kokoonpano 
ja puolueiden puheenjohtajakaarti. Tällainen ei olisi 
ollut mahdollista 1980-luvulla. Perspektiivillä katsoen 
edistystä on tapahtunut paljon.

Työoikeudellista osaamista tarvitaan
Työoikeudessa iso muutos on ollut Suomen jäsenyys 
EU:ssa, josta työlainsäädännön agenda on paljolti tullut. 
Esimerkiksi alustatyötä käsitellään unionin tasolla ja 
vähimmäispalkkadirektiivi on loppusuoralla. Se osoit-
taa EU:n halua puuttua työlainsäädäntöön.

Mitä tulee Suomen työehtosopimusjärjestelmään, 
Bruunin mukaan se ottaa joustavasti huomioon muutok-
sia – edellyttäen, että järjestöillä on luottamusta toisiinsa.

– Yhteistyökyky on ollut vaakalaudalla viime 
aikoina. Jotkut haluavat pysyä työehtosopimusjärjes-
telmässä, toiset isot, kansainväliset yritykset esimer-
kiksi paperiteollisuudessa haluavat itse hoitaa sopi-
mustoiminnan. Suomen Yrittäjät taas ei näytä haluavan 
tehdä työehtosopimuksia ollenkaan.

Bruun korostaa, että työoikeudellisesta osaamisesta 
ja työoikeusjuristeista on kysyntää.

– Jos isot yritykset rupeavat itse hoitamaan neuvot-
teluja työsuhteen ehdoista eivätkä käytä järjestöjä, työ-
oikeutta osaaville juristeille tulee kova kysyntä. Heidän 
työmarkkinatilanteensa on hyvä tulevaisuudessakin, ja 
koulutukseen pitäisi panostaa.

Lisäksi Bruunin mukaan valtakunnansovittelijan 
instituutiota pitäisi vahvistaa. Hoitoalan tapaisia isoja 
riitoja sovittelemassa on liian kevyt organisaatio.

– En olisi yllättynyt, jos seuraavassa hallitusohjel-
massa olisi kirjaus valtakunnansovitteluinstituution 
kehittämisestä. Tarve on aika ilmeinen.

Oikeusvaltion puolesta
Lakimiesliitto myönsi syyskuussa Bruunille Oikeus ja 
kohtuus -palkinnon, jonka tarkoituksena on korostaa 
korkealaatuisen oikeudenhoidon ja oikeusvaltion mer-
kitystä yhteiskunnassa. Palkintoperusteluissa kiitellään 
Bruunin poikkeuksellisen ansiokasta uraa työoikeudel-
listen kysymysten parissa.

– On hyvä, että Lakimiesliitto pitää työoikeutta sekä 
oikeusvaltioasiaa esillä. Tässä juristeilla on avainrooli, 
ja ponnisteluja oikeusvaltion puolesta pitäisi entises-
tään lisätä. •

Valtakunnansovittelijan
instituutiota pitäisi
vahvistaa.

Niklas Bruun, 72

 OTK 1972, OTL 1974,  
OTT 1983 Helsingin yliopisto

 Tukholman yliopiston  
kunniatohtori 2000

 Helsingin yliopiston  
hallituksen puheenjohtaja 
2022–25

 Immateriaalioikeuden  
professori 2013–17 Svenska 
Handelshögskolan

 Jäsen 2008–16 YK:n 
CEDAW-sopimuksen  
valvontakomitea

 Yksityisoikeuden ruotsin-
kielinen professori 2006–13 
Helsingin yliopisto

 Johtaja 2000–18  
IPR University Center

 Kauppaoikeuden  
professori 1986–2006 
Svenska Handelshögskolan

 Vuoden professori 2005
 Vieraileva professori 

1993–96 Arbetslivsinstitutet, 
Tukholma

 Eri tehtävissä 1973–85 
Helsingin yliopisto ja  
Suomen Akatemia
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V
älillä kuulee, kuinka tuomioistui-
missa oikeudenhoidon parissa 
esihenkilöinä ja johtotehtävissä 
työskentelevät kertovat työnsä 

haasteista. Moni heistä kokee johtamisvastui-
den hoitamisen ongelmalliseksi puutteellis-
ten johtamistaitojen ja riittämättömien aika-
resurssien vuoksi. 

Useimmiten johtoasemaan noustaan 
juristin asiantuntijatehtävistä, eikä aiempaa 
kokemusta tai koulutusta johtamisesta ole 
läheskään aina kertynyt. Oikeustieteen mais-
terikoulutuksen pääaineopintoihin ei johta-
misen opintoja sisälly. Jos sivuaineenaan ei 
ole opiskellut johtamista, esihenkilötyöhön 
hakeuduttaessa tulee johtamistyö ottaa hal-
tuun työn ohessa.  

Tuomioistuinviraston ylijohtaja Riku 
Jaakkolan mukaan esihenkilöiksi siirtyvien 
tuomareiden johtamistaitoihin kiinnitetään 
huomiota. Esimerkiksi tuomioistuinten pääl-
likkötuomarien ja lainkäyttöosastojen johta-
jien nimitykset tapahtuvat aina itsenäisen ja 
riippumattoman tuomarinvalintalautakun-
nan esitysten pohjalta. Jaakkola kuitenkin 
lisää, että tuomioistuinten esihenkilötehtä-
vissä työskennellään muillakin koulutustaus-
toilla. Näiden henkilöiden valinnassa tuoma-
rinvalintalautakunta ei ole mukana.

Tuomarivalintalautakunnan tekemää 
valintaprosessia ohjaavat laissa säädetyt 
kelpoisuusvaatimukset. Esihenkilötyötä 
tekevien tuomareiden, esimerkiksi osaston-
johtajien ja kansliapäälliköiden, valinnoissa 
johtamisosaaminen on keskeinen arvioin-
tikohde. Tuomioistuimia johtavien päällik-
kötuomareiden osaamisesta on säädetty 
vuonna 2016 voimaan astuneen Tuomiois-
tuinlain 10. luvussa. Laissa mainitaan, että 
tuomarin tehtäviin oikeuttavan substanssi-
osaamisen ohella päällikkötuomarilla tulee 
olla riittävät johtamistaidot.

Siirtyminen asiantuntijasta esihenkilöksi vaatii uusia taitoja.
Koulutusta olisi tarjolla, mutta onko opiskelulle aikaa?

Teksti TUOMAS I. LEHTONEN | Kuvitus ISTOCK

Osaamisvaje
Aikapula

ASIANTUNTIJASTA 
ESIHENKILÖKSI 

– RIITTÄÄKÖ AIKA JA 
OSAAMINEN? 
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Riittävä tuki

Johtamiskoulutus
– Tuomioistuinten esihenkilö- ja johtaja-

valinnoissa on pitkään painotettu johtamis-
taitoa. Nimitysharkinnan yhteydessä päte-
vimmille päällikköhakijoille teetetään myös 
soveltuvuusarviointi. Päälliköiden ja esi-
henkilöiden virkoihin on kuitenkin ajoittain 
vähän hakijoita, joten silloin joudutaan valit-
semaan myös kokemattomampia henkilöitä, 
Jaakkola pohtii.

Runsaasti johtamiskoulutusta tarjolla
Vuonna 2020 toimintansa aloittaneen Tuo-
mioistuinviraston keskeisenä tehtävänä on 
vastata tuomioistuinlaitoksen valtakunnalli-
sista osaamisen kehittämisen toimenpiteistä 
ja koulutustoiminnasta yhteistyössä tuoma-
rinkoulutuslautakunnan kanssa. 

Jaakkolan mukaan Tuomioistuinviras-
ton tehtävänä on järjestää tuomarinkoulu-
tuslautakunnan suunnittelemat koulutukset. 
Näihin kuuluvat myös esihenkilö- ja johta-
mistyön koulutukset. Kaikkiin Tuomioistuin-
viraston koulutuksiin pääsee tutustumaan ja 
ilmoittautumaan tuomioistuimien käytössä 
olevan tietojärjestelmän kautta. 

– Johtamiskoulutuksen tarjonnassa en 
näkisi olevan ongelmia. Järjestämme esi-
merkiksi johtamisen erikoisammattitutkin-
tokoulutuksia sekä monia lyhyempiä esi-
henkilökoulutuksia ja webinaareja. Lisäksi 
tarjoamme johtamisvalmennusta ja organi-
soimme mentorointitoimintaa, Jaakola sanoo.

Jaakkola nostaa esiin myös vuosittain Tuo-
mioistuinviraston järjestämät esihenkilöiden 
ja johtajien verkostopäivät. 

– Vuosittain järjestetään omat erilliset 
verkostoitumispäivänsä tuomioistuinten 

päällikkötuomareille, osastonjohtajille ja 
lähiesihenkilöille. Koulutuspäivät tarjoavat 
kohderyhmälle soveltuvia lyhyitä koulutuk-
sia sekä mahdollisuuksia verkostoitua kolle-
goiden kanssa, Jaakkola kertoo.

Avainasemassa riittävä resursointi 
Jaakkola uskoo, että suurin syy johtajien ja 
esihenkilöiden raportoimiin johtajuushaas-
teisiin on ennen kaikkea työn resursoinnissa. 
Johtamiseen ja oman johtamisen kehittämi-
seen ei ole aina varattu riittävästi aikaa. 

– Esimerkiksi käräjäoikeuksien välillä käy-
tännöt eroavat siinä, miten esihenkilöiden ja 
päälliköiden työaika jaetaan johtamisen ja tuo-
marintyön kesken. Esihenkilöiden työn orga-
nisoinnissa on varmastikin haasteita osassa 
tuomioistuimia. Töitä on paljon, ja esimerkiksi 
osastonjohtajille johtamisesta maksettavien 
lisäpalkkioiden määrää on kritisoitu. Nämä 
tekijät vaikuttavat siihen, miten johtamisteh-
täviin hakeudutaan, Jaakkola arvioi. 

Jaakkola korostaa, että esihenkilöiden 
tulisi saada riittävästi tukea työhönsä.  Hei-
dän koulutustarpeensa tulisi arvioida sään-
nöllisesti kehityskeskusteluissa, jotta osaami-
nen saadaan vastaamaan työn vaatimuksia.

– Kouluttautuminen koetaan usein hanka-
laksi, jos esihenkilö joutuu kouluttautumaan 
täysin omalla vapaa-ajallaan. Itse olen suo-
rittanut reilun vuoden kestäneet johtamisen 
erikoisammattitutkinnon oppisopimuskou-
lutuksena ja lisäksi mentorointivalmennuk-
sen. Molemmat oli mahdollista sovittaa työn 
oheen. Opiskelusta ja mentorointikeskuste-
luista saatuja oppeja oli mahdollista hyödyn-
tää välittömästi työssä. •

Johtamis
koulutukset 
kiinnostavat
VUONNA 2021 Tuomioistuin
viraston järjestämiin esihenkilö 
ja johtamiskoulutuksiin osallistui 
yhteensä noin 350 henkilöä.  
Valtaosa koulutuksista järjes
tettiin koronan vuoksi etänä. 

Suosituimpia olivat esimies
webinaarit sekä muun muassa 
Valmentava ote todeksi webi
naari ja Virastopäällikköpäivät. 
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iime keväänä Julkisen sanan neuvosto 
(JSN) kyseli alan toimijoilta ehdotuksia 
Journalistin ohjeiden päivittämiseksi. 
Edellisestä päivityksestä on ehtinyt kulua 
kahdeksan vuotta. 

Vastasin itsekin kyselyyn parilla ehdotuksella.
Ensimmäinen ehdotukseni koski oikaisupyyntöjä. 

Toisin kuin sananvapauslaissa, Journalistin ohjeissa ei 
ole mitään muotomääräyksiä sille, miten oikaisupyyntö 
on toimitettava tiedotusvälineelle. Lain mukaan vastine- 
tai oikaisuvaatimus on esitettävä vastaavalle toimitta-
jalle 14 päivän kuluessa vaatimuksen perusteena olevan 
viestin julkaisemisesta.

Mediaan oikaisupyyntö voi tulla jutun kirjoittaneelle 
toimittajalle, uutisen perässä olevassa kommenttiket-
jussa tai vaikkapa Twitterissä. Se voi tulla päivässä, vii-
kossa tai vuoden kuluttua. Monien kanavien sekamels-
kassa oikaisupyyntö saattaa jäädä huomaamatta. JSN 
on kuitenkin korostanut, että on tiedotusvälineiden vas-
tuulla huolehtia palautekanaviensa saavutettavuudesta 
ja toimivuudesta sekä siitä, että toimitukselle tulleet 
viestit käsitellään huolellisesti.

Sinänsä tiedotusvälineen on tietenkin oikaistava 
virhe, vaikka se tulisi tietoon pullopostina. Virheet on 
korjattava, koska yleisöllä on oikeus saada oikeaa tietoa. 
Laissa näkökulma on toinen: siinä ei niinkään ajatella 
yleisön oikeuksia vaan pikemmin eri tahojen oikeutta 
saada itseään koskevat väärät tiedot oikaistuksi.

Journalistin ohjeissa olisi kuitenkin hyvä olla jonkin-
lainen maininta siitä, miten oikaisupyyntö pitäisi tehdä 
ja missä ajassa. Prosessia selkiyttämällä kaikki oikaisu-
pyynnöt tulisivat myös asianmukaisesti käsitellyiksi.

Toinen ehdottamani asia liittyi lähdesuojaan. Nykyi-
sin toimittajalla on Journalistin ohjeiden mukaan vel-
vollisuus ja oikeus pitää tietoja luottamuksellisesti anta-
neen henkilöllisyys salassa siten kuin lähteen kanssa 
on sovittu. 

Sananvapauslaissa, pakkokeinolaissa ja oikeuden-
käymiskaaressa lähdesuoja on nimenomaan toimitta-
jan oikeus. Journalistin ohjeissa se on oikeuden lisäksi 
velvollisuus.

Lähteelle annettu suoja voi olla ongelmallinen, jos 
lähde on tietoisesti ja tarkoituksellisesti vedättänyt toi-
mittajaa antamalla vääriä tietoja. Toimittajan on toki 
tarkistettava tiedot niin hyvin kuin mahdollista ja suh-
tauduttava kriittisesti lähteisiin, mutta kyllähän maa-
ilmassa tapahtuu petoksia jatkuvasti. Hyvin raken-
netulla petoksella myös toimittajaa voidaan vedättää 
oikein kunnolla.

Onko toimittajan näissäkin tilanteissa pidettävä 
kiinni lähdesuojasta ja suojattava vilpillisesti toimi-
nutta lähdettä?

Lähdesuojasta voisi mielestäni myös luopua tilan-
teessa, jossa lähde itse on tullut julkisuuteen. Olen itse 
kokenut tilanteen, jossa lähde kertoo olleensa jutun 
lähde, mutta muilta osin kertomus on varsin muun-
neltua totuutta.

Toimittaja on nykyisin tällaisessa tilanteessa täysin 
aseeton, kädet selän takana lähdesuojalla sidottuna. 
Olisi siis hyvä olla tältä osin selvät pelisäännöt. Lähde 
saa päättää, tuleeko hän julkisuuteen, mutta hän ei saa 
enää päättää, millä faktoilla hän sen tekee.

Hyvin rakennetulla
petoksella myös
toimittajaa voidaan
vedättää oikein
kunnolla.

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

Selvyyttä oikaisupyyntöihin 
ja lähdesuojaan

V
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Palstalla esitellään Lakimies-liiton moninaisia jäsenyhdistyksiä yhdistys kerrallaan.

Teksti DIANA TÖRNROOS | Kuvitus ISTOCK

 Täyttämällä nettisivuilla olevan  
liittymislomakkeen ja käymällä  
henkilökohtaisesti toimistolla 
Uudella ylioppilastalolla maksa-
massa jäsenmaksun.

 Pykälä on perustettu edunvalvo-
jaksi, linkiksi opiskelijoiden ja yli-
opiston välille. Edustajiamme on 
monissa yliopiston toimi elimissä, 
joissa keskustelemme koulutuksen  
tulevaisuudesta ja opiskelijoihin 
suoraan vaikuttavista asioista. 

Paljon näkyvämpää ja yhtä  
tärkeää on sosiaalinen puoli. Järjes-
tämme valtavasti tapahtumia ja  
tarjoamme jäsenpalveluita. Meillä 
on esimerkiksi oma kirjasto, ja opis-
kelijat saavat kauttamme yritysten  
tarjoa mia jäsenetuja. 

Miksi yhdistys
on olemassa?

 Meillä on Sörnäisissä 350 henki-
lön kerhotilat. Lukukausien aikana 
siellä on lähes joka viikko ainakin 
jokin tapahtuma: akateemisia pöy-
täjuhlia, teemabileitä. Kerhoja riit-
tää, urheilusta leffailtoihin ja siltä 
väliltä. Urheilukerho Rinnerikolliset  
muun muassa kävi juuri Filippii-
neillä ja purjehduskerho Aalto  
vieraili Kroatiassa. Järjestämme 
myös monenlaisia ekskursioita. 

Pykälän spex on interaktiivinen  
musiikkiteatterimme, joka hui-
pentuu vuosittain täyspituisiin  
näytöksiin ja jonka toiminta on  
tosi ammattimaista!

Kerrottakoon vielä, että tar-
joamme neuvoa-antavaa oikeus-
apua Helsingin yliopiston, Sibelius- 
Akatemian ja Taideyliopiston  
opiskelijoille.

Millaista
toiminta on?

 Tarjoamme opiskelijayhteisön ja 
kaiken, mitä vain voi keksiä opin-
tojen ulkopuolelta. Mainittavaa on, 
että Pykälä on tiedekuntajärjestö 
ja edustaa edunvalvojana niin suo-
men-, englannin- kuin ruotsinkie-
lisiäkin oikeustieteen opiskelijoita 
– Helsingin lisäksi Vaasassa opis-
kelevia. Teemme tietenkin tiivistä 
yhteistyötä sisarainejärjestöjen, 
ruotsinkielisen Codexin ja vaasalai-
sen Justuksen, kanssa. 

Mitä 
yhdistykseen
kuuluminen 
antaa jäsenelle?

Miten
toimintaan
pääsee mukaan?

 Pykälä tarjoaa opiskeluajaksi  
älyttömän paljon tekemistä kaikilta 
osa-alueilta. Ennen liittymistä ei voi 
ymmärtääkään, mitä kaikkia mah-
dollisuuksia on. Olemme niin moni-
muotoinen yhdistys ja meillä on niin 
paljon jäseniä, että toimintaa on 
ehdottomasti kaikille.

Terveiset
jäsenyydestä
kiinnostuneelle

Kysymyksiin vastasi yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja Teemu Hakala. Pykälä ry • Perustettu: vuonna 1935 • Jäseniä: noin 1 800  
• Jäsenmaksu: 35 euroa koko opiskeluajalta (vuonna 2022) • Yhteys: puheenjohtaja@pykala.fi, p. 040 507 6062; pykala.fi

Voimakasääninen 
toiminnan runsaudensarvi

Pykälä ry pitää opiskelijoiden puolta yliopiston eri toimielimissä  
ja valvoo paitsi Helsingin myös Vaasan oikkareiden etuja. Tapahtumia ja 

toimintaa riittää jokseenkin jokaiseen lähtöön ja makuun.
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Urapalvelut
Lakimiesliiton urapalveluiden avulla  kehität osaamistasi 

ja verkostoidut kollegoidesi kanssa.

Etsitkö uusia tuulia? Tilaa 
alan työpaikkailmoitukset 
suoraan sähköpostiisi

Lakimiesrekrytointi on maksuton työn-
välityspalvelu kaikille Lakimiesliiton 
jäsenille. Julkaisemme vuosittain noin 
600 työpaikkaa! Löydä sinua kiinnostava 
työpaikka palvelustamme olit sitten opis-
kelija, vastavalmistunut tai työelämässä 
jo vankkaa kokemusta hankkinut konkari.

Näin helppoa vahdin käyttöönotto on:

• Kirjaudu jäsentunnuksillasi jäsen- 
portaaliin.

• Avaa jäsenportaalissa Avoimet  
työpaikat -sivu.

• Valitse Avoimet työpaikat -sivulta, 
haluatko ilmoitukset kerran päivässä 
vai koosteena viikoittain. Saat päivit-
täiset ilmoitukset sähköpostiisi klo 17 
jälkeen ja viikoittaiset perjantaisin  
klo 17.

• Klikkaa Lähetä-nappia, minkä jälkeen 
saat tilauksesta vahvistuksen sähkö-
postiisi. Saat viestit siihen sähköpos-
tiosoitteeseen, 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 osa-aikai-
sia tehtäviä sekä opiskelijoille suunnat-
tuja harjoittelupaikkoja.

Palveluamme käyttävät yksityissektorilla 
niin suuret yhtiöt kuin pienet asianajo-
toimistotkin ja julkisella sektorilla mm. 
ministeriöt ja virastot.

www.lakimiesrekrytointi.fi

Uutta suuntaa uravalmennuksesta
Koetko junnaavasi ammatillisesti pai-
kallaan, etsikö uutta suuntaa ja ideoita 
urallesi? Oletko jäänyt työttömäksi 
ja pohdit työn löytämisen kiemu-
roita? Pohdituttaako työharjoittelu tai 
ensimmäinen työpaikka?

Lakimiesliiton uravalmentaja spar-
raa maksutta uran eri vaiheissa. Min-
kälaisesta tulevaisuudesta haaveilet? 
Mitä ammatillisia tavoitteita sinulla 
on? Aiheina keskusteluissa voi olla esi-
merkiksi työnhaku, kehityskeskustelu, 
erilaisten vaihtoehtojen pohdinta tai 
muutokset uralla.

Aloituskeskusteluun varataan 30 
minuutin aika. Keskustelussa kartoite-
taan lähtötilanne ja sovitaan etenemi-
sestä. Valmennuskertoja on tavallisesti 

1–3 ja ne ovat kestoltaan noin 45 min. 
Keskustelut käydään puhelimitse.  
Valmentaja soittaa asiakkaalle sovit-
tuna ajankohtana. Tämän kappaleen 
voi tarvittaessa jättää pois.

Varaa aika aloituskeskusteluun 
ajanvarauskalenterista Lakimiesliiton 
verkkosivujen kautta.

Uravalmennuksesta sanottua: 
”Heidin kanssa oli helppo jutella ja 
hän osasi esittää hyviä kysymyksiä. 
Sain uutta näkökulmaa ja konkreet-
tisia vinkkejä työhakemukseeni, pää-
töksentekoon ja jopa uudessa työssä 
aloittamiseen. Koin saavani tarvit-
semaani tukea ja vahvistusta omaan 
tekemiseeni.” 

Tunnista ja sanoita osaamisesi  
verkkovalmennuksessa
Opi tunnistamaan, oivaltamaan ja 
sanoittamaan omaa osaamistasi! Uuden 
valmennuksen avulla pystyt hyödyntä-
mään omaa osaamistasi työnhaussasi tai 
urasuunnitelmia tehdessäsi.

Voit tehdä valmennuksen tehtäviä 
itsenäisesti oman aikataulusi mukaan. 

Halutessasi voit varata pohdintojesi 
tueksi myös henkilökohtaisen keskus-
teluajan uravalmentajan kanssa.

Ilmoittaudu valmennukseen 30.11. 
mennessä. Materiaalit ovat käytössäsi 
vuoden 2022 loppuun saakka.
lakimiesliitto.fi/tapahtumat

Valmennukset
 ovat 

maksuttomia 
jäsenille!
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Erotu työnhaussa! Laita työhakemus,  
CV ja LinkedIn-profiili kuntoon

Seuraa 
tapahtumakalenteriamme! 

Ajankohtaisin tieto 
tapahtumista osoitteessa 

lakimiesliitto.fi/
tapahtumat

Lakimiesillat  
tulevat taas!
Lakimiesiltoja järjestetään ympäri Suomea 
eri paikkakunnilla syksystä kevääseen.

Tule tapaamaan kollegoitasi ja kuule
maan kiinnostavia puheenvuoroja! Tapah
tumissa kokoonnutaan yhteen mukavan 
ohjelman äärelle.

Varmista paikkasi tapahtumissa ja 
päivitä yhteystietosi ajan tasalle jäsenpor
taalissa. Näin saat suoraan sähköpostiisi 
kutsun oman alueesi tapahtumiin.

Katso webinaari-
tallenteita 
jäsenportaalissa
Jäikö kiinnostava webinaari väliin?

Jäsenportaalissamme on katsottavissa 
paljon kiinnostavia koulutuksia ja niiden 
materiaaleja! Uusimmissa tallenteissa 
käsitellään esimerkiksi oikeudenkäynti
etikettiä ja syrjintää työelämässä.

Katsottavissa on myös vanhempia  
webinaareja. Webinaarien katsominen  
on jäsenillemme maksutonta.

https://jasenportaali.lakimiesliitto.fi/

Tapahtumat
Lakimiesliiton monipuoliset 
tapahtumat ja koulutukset 

antavat uutta tietoa ja taitoa.

Ilmoittautuminen tilaisuuksiin:  
www.lakimiesliitto.fi/tapahtumat

Työnhaun 
verkkovalmennus 

Tule verkkovalmennuk
seen kehittämään työn
hakutaitojasi! Työnhaun 

verkkovalmennus on 
itsenäisesti suoritettava 

kokonaisuus, jossa tehtä
viä tehdään ja reflektoi

daan omatoimisesti.

Virtuaalivalmennukset 

Uravalmennuksen  
verkkovalmennus 

Tule verkkovalmennuk
seen pohtimaan omiin 

uravalintoihisi vaikutta
via tekijöitä sekä tutustu
maan henkilökohtaiseen 
uravalmennukseen. Itse
näisesti suoritettavassa 
kokonaisuudessa teh

dään tehtäviä ja reflektoi
daan omatoimisesti.

Apupaketit 
Valmennukset auttavat 

sinua tarkistamaan vaihe 
vaiheelta jokaisen työn

haun asiakirjan kohdalta 
ne yleisimmät asiat, joita 
uravalmentajan kanssa 
käytävissä sparrauskes

kusteluissa käydään läpi. 
Halutessasi voit varata 
ajan henkilökohtaiseen 

sparraukseen uravalmen
tajan kanssa. 

1 2 3

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

Uravalmentaja auttaa sinua kerto
maan parhaalla mahdollisella tavalla 
omista kyvyistä ja osaamisestasi oli kysy

mys sitten pitkän työuran tuoman koke
muksen tiivistämisestä, hakemuksesta 
ensimmäiseen työpaikkaan tai vaikka 
LinkedIn -profiilin kehittämisestä.

Rekrytointialan ammattilaisten 
hioman CV:n avulla parannat omia 
mahdollisuuksiasi työnhaussa huomat
tavasti. 

Miten toimin? 
• Varaa aika kommentointiin ajan

varauskalenterista Lakimiesliiton 
verkkosivujen kautta. 

• Lähetä CV sekä mahdollinen hakemus 
ja työpaikkailmoitus sille valmen
tajalle, jolle olet varannut ajan. Jos 
haluat hioa LinkedIn-profiiliasi, niin 
lähetä linkki profiiliisi. 

• Valmentaja tutustuu materiaaliin ja 
on sinuun yhteydessä varaamanasi 
aikana. 



Aktivisti tarttuu laittomiin keinoihin, kun lailliset keinot loppuvat. 
Kansalaistottelemattomuus koettelee demokratian rajoja, mutta 

se voi viedä demokratiaa myös eteenpäin.

Kansalais-
tottelematon rikkoo 

tietoisesti lakia

Teksti JUKKA NORTIO | Kuvitus JANI SÖDERLUND
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T
saarin armeijasta kieltäytyneet suo-
malaiset, Lapuan liike, Mahatma 
Gandhin johtama Intian itsenäi-
syysliike, Yhdysvaltojen kansalai-
soikeustaistelu, Koijärvi, Edward 
Snowdenin paljastukset, Green-
peacen iskut valaanpyyntiä vas-

taan, Convoy-marssit ja Elokapina. 
Nämä esimerkkiliikkeet ja -ihmiset ovat halunneet 

muutosta ja saaneet voimaa kokemastaan asian oikeu-
tuksesta. He ovat tunteneet, että lailliset vaikuttamis-
keinot eivät riitä tarvittavaan muutokseen. Kaikki listan 
esimerkit voidaan lukea kansalaistottelemattomuuden 
piiriin, mutta suhtautumisemme yksittäisiin tapauksiin 
vaihtelee henkilökohtaisen näkemyksemme mukaan.

Aina väkivallatonta
– Kansalaistottelemattomuus on sitä, että ollaan valmiita 
omilla kasvoilla ja väkivallattomasti haastamaan vääryys, 
jota ei ole onnistuttu demokraattisin ja laillisin keinoin 
muuttamaan. Sitä tehdään päivänvalossa ja ollaan val-
miita ottamaan vastaan seuraukset, joita toiminnasta 
tulee, määrittelee Helsingin yliopiston Oikeusvaltiokes-
kuksen johtaja Tuija Brax. Brax tunnetaan pitkäaikai-
sena yhteiskunnallisena vaikuttajana, poliitikkona ja 
entisenä oikeusministerinä.

Yksi raja tuli Braxille vastaan, kun Greenpeacen akti-
vistit kiipesivät eduskuntatalon pylväisiin maaliskuussa 
2019. 

– Eduskunnan toiminta on demokratiassa pyhää. Tätä 
rajaa ei saa ylittää, ei talon sisällä eikä sen pääkulkurei-
tillä, hän sanoo.

Kansalaistottelemattomuuden tavoitteena on Braxin 
mukaan saada ensin julkisuutta asialle, sen jälkeen suu-
ren yleisön hyväksyntä ja lopulta poliittinen muutos. 

– Tavoite on, että moraalinen voitto muuttuu lopulta 
poliittiseksi voitoksi.

Laiton on kiellettyä, piste
Braxille on kristallin kirkasta, että kansalaistottelemat-
tomuus on aina laitonta.

– Kansalaistottelematon tekee tietoisesti sellaista, mitä 
ei saa tehdä, Brax tähdentää.

Niinpä hän nostaa kansalaistottelemattomuuden kyn-
nyksen korkealle: asia, jonka puolesta toimitaan, pitää olla 
sellainen, jonka tekijät kokevat syvästi merkitykselliseksi.

– Jos toiminta on pelkkää huliganismia ja kaaoksen 
tuottamista, se ei ole kansalaistottelemattomuutta, Brax 
määrittelee näkemyksensä.

Brax teroittaa vielä, ettei ole listaa asioista, joiden puo-
lesta toimiessaan ei tarvitse noudattaa lakia.

– Kynnys, jonka yli ihminen tai ihmisryhmä päättää 
astua, täytyy olla hyvässä yhteiskunnassa erittäin korkea, 
Brax sanoo.

Moraali on toinen kuin laki
Moraalifilosofisesti kansalaistottelemattomuuden mää-
rittely ei ole yksiselitteistä. Pohdintaa tuottavat muun 
muassa kysymykset: mikä ja kuka antaa moraalisen oikeu-
den kansalaistottelemattomuuteen, miten kansalaistotte-
lemattomuudella ajettavia asioita arvioidaan moraalisesti, 
mikä on kansalaistottelemattomuuden ja demokratian 
suhde sekä miten yhteiskunnan pitää suhtautua toimin-
nan motiiveihin ja toiminnasta aiheutuviin seurauksiin.

Helsingin yliopiston oikeussosiologian dosentti Kati 
Niemisen mukaan kansalaistottelemattomuuden määri-
telmä ei ole aina täsmällinen. Siihen liittyy määreitä, joi-
den perusteella kyse on moraalisesti ja eettisesti, muttei 
oikeudellisesti, hyväksyttävästä toiminnasta. Hyväksyttä-
vyyttä korostavat Braxin mainitsemat väkivallattomuus, 
omilla kasvoilla toimiminen sekä altistuminen oikeudel-
lisille seurauksille.

Kansalaistottelematon
tekee tietoisesti
sellaista, mitä ei saa
tehdä.
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tulokseen, sillä ihmisillä on asiasta erilaisia 
käsityksiä, Nieminen sanoo.

Kansalaistottelemattomuutta voisi Niemi-
sen mukaan yrittää kuvata myös ilman, että 
otetaan kantaa sen hyväksyttävyyteen.

– Sisäänrakennetut normatiiviset elementit 
tekevät siitä käsitteenä hankalan, hän sanoo.

Kun Nieminen puhuu ilmiön hyväksyn-
nästä, kyse on moraalifilosofiasta. Emme siis 
puhu instituution, kuten oikeuslaitoksen, 
vaan pikemminkin demokraattisen yhtei-
sön hyväksynnästä.

– Ei ole ylempää tahoa, joka päättää 
moraalisesta keskustelusta ja siitä, missä 
toiminnan kynnys on. Jokaisella kansalai-
selle saa olla moraalinen käsitys kansalais-
tottelemattomuudesta samalla tavalla kuin 
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1915–1947
Intian väkivallaton itsenäisyysliike.

1902–1905
Suomalaisten kutsuntalakot.

1945–1970
Yhdysvaltojen kansalaisoikeusliike.

Nieminen on kiinnostunut näiden lisäksi 
oikeustapauksista, joissa kansalainen haas-
taa vakiintuneita toimintatapoja, vallitsevaa 
järjestystä tai oikeudellisia normeja. Hän on 
tutkinut muun muassa aseistakieltäytymista-
pauksia, joiden määritteleminen ei ole yksise-
litteisesti kansalaistottelemattomuutta.

Aseistakieltäytyminen on monien moraa-
lifilosofien mielestä vakaumukseen perus-
tuvaa toimintaa eikä kansalaistottelematto-
muutta. Se ei ole julkista ja poliittista vaan 
henkilökohtainen valinta. Toisaalta keskus-
tellaan myös siitä, onko laiton suora toiminta 
kansalaistottelemattomuutta silloin, kun se 
ei ole julkista.

– Asiasta käydään moraalista keskustelua, 
jossa ei voi eikä tarvitse päästä lopulliseen 
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mistä tahansa moraaliin liittyvästä asiasta, 
Nieminen toteaa.

Laittomuus on lähtökohtaisesti yksiselit-
teistä, ja ilman sitä toimintaa ei yleensä pidetä 
kansalaistottelemattomuutena. Toiminnan 
laittomuus ja tuomioistuimen mahdollinen 
kanta eivät kuitenkaan ole aina ennakolta 
selviä. Joskus kansalaistottelemattomuu-
teen turvautuvien tarkoituksena on Niemi-
sen mukaan pikemminkin estää laittomana 
pitämänsä toiminta.

Rajankäynti ei ole helppoa
Tuomioistuimet pohtivat parhaillaan mielen-
osoitusten ja kansalaistottelemattomuuden 
rajoja. Kun raitiovaunuliikenne katkaistaan 
makaamalla kiskoilla tai mielenosoitus-
marssi katkaisee raitiovaunuliikenteen, mikä 
ero tekojen seurauksilla on? Miksi toisesta 
joutuu oikeuteen ja toisesta ei?

– Rauhanomainen mielenosoitusoikeus 
on aivan demokratiamme ytimessä, Brax 
sanoo.

Juristina Brax on tarkka siitä, ettei kansa-
laistottelemattomuus ole lieventävä asian-
haara, kun lakia rikotaan.

– Kansalaistottelemattomuuteen ryhtyvä 
ihminen ottaa aina sen riskin, ettei tuomiossa 
ole alennusprosenttia. Toisaalta tuomioistuin 
voi tunnistaa laintulkinnassaan väkivallat-
tomuuden tai epäitsekkään ja moraalisen 
motiivin, Brax sanoo.

On tärkeää havaita, liittyykö kansalais-
tottelemattomasti toimivaan ryhmään väki-
valtaisten toimintatapojen hyväksyminen 
pidemmällä aikavälillä eli flirttaileeko toi-
minta väkivallan kanssa ja sisältyykö aattee-
seen väkivallan hyväksyminen toisia ihmi-
siä kohtaan.

–  Lapuan liike ylitti rajan viimeistään 
muilutuksilla ja silloin, kun väkivallalla 
uhkailu alkoi, Brax muistuttaa.

Kansalaistottelematon
ihminen ottaa aina riskin,
ettei tuomiossa ole
alennusprosenttia.

Valta-asema nostaa kansalais-
tottelemattomuuden kynnystä
MORAALINEN oikeus ymmärtää kansalaistottelemattomuus 
omalla tavallaan koskee myös juristeja.

– Juristikoulutus ei ole uskollisuuden vala. Jokaisella 
juristilla on moraalisia käsityksiä, joiden mukaan hän toimii, 
oikeussosiologian dosentti Kati Nieminen sanoo.

Tilanne on samalla tavalla moraalinen, vaikka juristi työs-
kentelee tuomioistuinlaitoksessa tai on kansanedustaja.

– Moraalisista kysymyksistä voi olla montaa mieltä, enkä 
minä halua esiintyä auktoriteettina. Olisi kyllä mielenkiin-
toista kuulla, miten tuomarit ja ministeriöiden virkamiehet 
ajattelevat asiasta, Nieminen sanoo.

Oikeusvaltiokeskuksen johtaja Tuija Braxilla on selkeä 
näkemys tilanteesta, jossa kansanedustaja ryhtyy kansa-
laistottelemattomaksi.

– Tämän päivän Suomi ei ole sellainen maa, jossa kansan-
edustajan toimenpidevalikoima ei riitä asioihin vaikuttami-
seen. Niillä ihmisillä, joilla on yhteiskunnassa ammattinsa 
puolesta paljon vaikutusvaltaa, kynnys kansalaistottele-
mattomuuteen on korkeampi. Heiltä pitää kysyä: oletko 
todella tehnyt kaikkesi laillisilla keinoilla.

Historia tuntee tottelemattomia sankarijuristeja, kuten 
Viipurin hovioikeuden jäsenet, jotka joutuivat Siperiaan 
vastustaessaan tsaaria. Yleinen mielipide antoi tukea myös 
juristi ja diplomaatti Simo Pietiläiselle, joka salakuljetti kaa-
patun Anton-pojan Venäjältä Suomeen vuonna 2009.

– Esimerkiksi näissä mainituissa tilanteissa päätettiin  
astua lain tuolle puolelle siksi, että se on moraalisesti 
oikein. Tuolloin astuttiin sille puolelle, että teon arviokin on 
moraalinen, Brax sanoo.

Kysyttäessä Brax kertoo, että hän on itsekin venyttänyt 
laillisuuden rajaa.

– Nuorena oikeustieteen ylioppilaana matkustin yliopis-
ton koripalloilijana suljettuun Tarttoon. Tuolloin vein virolai-
sille ystäville kaikkea heidän pyytämäänsä ilman, että koin 
tekeväni mitään väärää, Brax kertoo.
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Demokratia ja kansalais
tottelemattomuus vuoropuhelussa
Nieminen ei täysin hyväksy kansalaistotte-
lemattomuuden määrittelyä viimeisenä toi-
mintakeinona. Hän viittaa käsitteen isään 
Henry Thoreauhun, joka esitteli kansalais-
tottelemattomuuden esseessään vuonna 
1848. Tämä kieltäytyi myös maksamasta 
veroja protestina orjuutta ja Meksikoa vas-
taan käytyä sotaa vastaan. 

– Thoreaun toiminta ei ollut tarkasti 
ottaen kansalaistottelemattomuutta sillä 
tavalla kuin asiasta nykyään puhutaan, 
vaikka kansalaistottelemattomuus käsit-
teenä laitetaankin juuri hänen nimiinsä. 
Tämä osoittaa jälleen kerran koko käsitteen 
vaikeuden, Nieminen toteaa.

Demokratiassa ei ole kaikille asioille vai-
kutuskanavia. Minne voimme valittaa esi-
merkiksi ilmastonmuutoksesta ja luon-
totuhosta? Nieminen muistuttaa myös 
ihmisoikeustaisteluista ja niihin liittyvistä 
oikeuden päätöksistä. Esimerkiksi naisten tai 
seksuaalivähemmistöjen oikeuksien puolesta 
taistelulla ei ole päätepistettä.

– Keskustelu ei pääty siihen, kun abor-
teista tai homoseksuaalien avioliitto-oikeu-
desta tehdään päätös. Oikeus ei voi asettaa 
päätepistettä moraaliselle keskustelulle ja toi-
minnalle, Nieminen sanoo. 

Kansalaistottelemattomuus ja demokratia 
kietoutuvat yhä tiiviimmin yhteen.

– Jos ei ole olemassa minkäänlaisia demo-
kraattisia väyliä vaikuttaa, pitää kysyä, onko 
mielekästä puhua kansalaistottelematto-
muudesta sellaisena käsitteenä kuin me sen 
ymmärrämme. 

Nieminen muistuttaa, että kansalaistot-
telemattomuus ei ole mahdollista totalita-
rismissa.

Historia tuomitsee tai armahtaa
Moraalinen keskustelu siitä, minkä asioi-
den puolesta saa toimia kansalaistottele-
mattomasti, on Niemisen mukaan vähäistä. 
Jos jotain toimintaa pidetään kansalaistot-
telemattomuutena, silloin otetaan usein jo 
kantaa sen hyväksyttävyyteen. Silloin myös 
tavoitteet nousevat esille.

Kansalaistottelemattomuu-
della haetaan julkisuutta
asialle, suuren yleisön
hyväksyntää ja lopulta
poliittista muutosta. 

– On vaikeaa nähdä tilannetta, jossa 
hyväksyttävänä pidetyllä kansalaistotte-
lemattomuudella pyrittäisiin esimerkiksi 
demokraattisten rakenteiden tuhoamiseen, 
Nieminen sanoo.

Demokratian ja kansalaistottelematto-
muuden suhteen voi myös käsittää niin, ettei 
demokratiassa ole tilaa kansalaistottelemat-
tomuudelle, koska demokratia tarjoaa kansa-
laisille vaikuttamiskanavat.

– Filosofinen keskustelu sijoittaa kansa-
laistottelemattomuuden kuitenkin osaksi 
demokratiaa. Tämä liittyy käsitykseen siitä, 
että kansalaistottelemattomuuden hyväksyt-
tävyydelle asetetut vaatimukset ovat mielek-
käitä lähinnä demokraattisessa yhteiskun-
nassa. Voi myös ajatella, että demokratia on 
jatkumo ja sen tilaa pitää jatkuvasti tark-
kailla. Ei ole olemassa täydellisen demokraat-
tista yhteiskuntaa, Nieminen muistuttaa.

Kun kansalaistottelemattomuudesta 
keskustellaan, keskiöön nousee Niemisen 
mukaan liian usein kysymys toiminnan 
hyväksyttävyydestä. Samalla asia, jonka 
puolesta tai jota vastaan toimitaan, jää var-
joon. Kuitenkin kansalaistottelemattomuus 
on keino, jolla haetaan julkisuutta henkilön 
tai ryhmän tärkeäksi kokemalle asialle.

Tätä keskustelua on käyty myös Elokapina- 
liikkeen tavoitteiden ja toimintamallien osalta.

– Elokapina käsittääkseni väittää, että 
demokraattiset keinot ympäristötuhon, laji-
kadon ja ilmastonmuutoksen torjumiseksi 

on käytetty tai ne ovat liian hitaita. Olen tästä 
asiasta osittain eri mieltä, Tuija Brax sanoo.

Vastaavaa keskustelua käytiin jo viime 
vuosisadan alussa, kun suomalaiset kieltäy-
tyivät venäläisten kutsunnoista. Silloinkin oli 
henkilöitä, joiden mielestä muitakin keinoja 
asian hoitamiseksi olisi vielä ollut.

Käsitykset siitä, millaisia tavoitteita voidaan 
pitää hyväksyttävinä kansalaistottelematto-
muuden perusteina, muuttuvat ajan ja paikan 
myötä. Se, mitä Suomessa ei nyt pidetä kan-
salaistottelemattomuutena, nähdään toisessa 
ajassa tai paikassa toisin. Voisiko esimerkiksi 
aborttiklinikoiden häirintää pitää hyväksyttä-
vänä kansalaistottelemattomuutena?

Vahva oikeusvaltio kestää paljon
Kati Nieminen huomauttaa, että kansalais-
tottelemattomuus on yleensä liittynyt osaksi 
laajempaa liikehdintää. Esimerkiksi Yhdysval-
tain kansalaisoikeusliike 1950- ja 1960-luvuilla 
turvautui kansalaistottelemattomuuteen. Jäl-
leen: näin ajateltuna kansalaistottelematto-
muus on osa demokraattista toimintaa.

Onko Suomessa vaara, että kansalaistot-
telemattomuus laajentuessaan muodostuu 
vaaraksi oikeusvaltiolle?

– Suomessa on vähän tämänkaltaista toi-
mintaa toisin kuin esimerkiksi Ranskassa, ja 
sielläkin demokratia kestää tällaisen toimin-
nan. Ei meilläkään ole vaaraa. Meillä vallitsee 
myös erittäin korkea kansalaisten luottamus 
oikeusvaltion toimintaan, Brax katsoo. •
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ääkiekkoilija Patrik Laine, jonka läpimurto 
NHL:n eliittiin antaa yhä odottaa itseään, on 
tehnyt nelivuotisen sopimuksen, jonka perus-
teella hän ansaitsee kahdeksan miljoonaa euroa 
vuodessa. Suomen naismaajoukkueen jääkiek-

koilijat joutuvat sen sijaan maksamaan seuroilleen jää-
kiekkoharrastuksestaan. 

Suomen 2000-luvun menestyksekkäin yleisurhei-
lija, maailmanmestari Tero Pitkämäki, ei ansainnut 
koko urallaan enempää kuin Patrik Laine muutamassa 
kuukaudessa. Tämä kaikki johtuu urheilijalle palkan tai 
palkkion maksavan tahon markkinoihin perustuvasta 
maksukyvystä. Ei ole sellaista orgaania, joka määräisi 
urheilijoiden ansiotason minkään mittarin perustella.

Lakimiestenkin ansiot perustuvat pitkälti siihen 
mekanismiin, joka on kullakin alalla käytössä.  Nuori 
lakimies näyttää Suomessa ansaitsevan paremmin kuin 
Ruotsissa, kiitos sen, että työvoiman kysynnän ja tarjon-
nan välillä ei ole räikeää epäsuhdetta. 

Nuori juristi voi kuitenkin ansaita vähemmän kuin 
peruskoulun käynyt K-Raudan osastovastaava. Ongel-
mana on se, että virkaehtosopimuksiin perustuva palk-
kahaitari on hyvin kapea. Katto tulee vastaan aivan liian 
nopeasti.

Kyse ei ole vain valtion palkanmaksukyvystä. Sama 
julkisen sektorin yksikkö voi maksaa hyvin erilaisin 
perustein palkkoja ja palkkioita. Eduskunnan valiokun-
nissa maksetaan kokeneille asiantuntijoille kiinteähin-
taisia palkkioita työstä, jonka markkinahinta olisi varo-
vasti arvioiden 5–10-kertainen. Kun eduskunta pyytää 
ulkopuolisen lausunnon sen omasta toiminnasta, mak-
setaan siitä markkinahinta samalla tavoin kuin julkinen 
sektori käyttää asianajopalveluita.

Avoimella sektorilla juristien palkat eivät yleensä 
perustu työehtosopimuksiin vaan kysynnän ja tarjon-
nan lain mukaiseen yksilölliseen työsopimukseen. Palk-
kahaitari ei siksi ole läheskään niin kapea kuin julkisella 
sektorilla. Ansiokehitys voi olla nouseva ammattitaidon 
kehittyessä, mutta lakimiehen osaamisen ja ansiotason 
lakipiste ei toisin kuin joskus ennen ole ilman muuta 
uran loppuvaiheessa.

Lakimiehiä työllistävien yritysten, kuten pankkien 
sekä teollisuuden ja palvelualojen yritysten, tarjoamat 
ansiomahdollisuudet ovat jäänet jälkeen parhaiden 
konsulttitoimintaa harjoittavien yritysten tarjoamista 
mahdollisuuksista. Poikkeuksena ovat ylimmät yritys-
johdon tehtävät, joihin entistä harvemmilla lakimie-
hillä on pääsyä. Asianajajana aloittavan ammatinhar-
joittajan voi olla vaikea päästä kunnon ansioihin ilman 
aikaisempia alan kontakteja. Siksi ei ole ihmeteltävää, 
jos asianajaja hakeutuu käräjätuomariksi.

Erityisesti tietyissä helsinkiläisissä asianajotoimis-
toissa, joissa painopiste on kansainvälisessä liikejuridii-
kassa, tulotaso on toinen. Näillä markkinoilla asianaja-
jien viiteryhmä ovat esimerkiksi pankkiirit ja konsultit. 
Ja kun intressit ovat suuria, ovat alan palkkiotkin sel-
laisia – eivät tosin NHL-tähtien veroisia. 

Sinänsä on erinomaista, että suomalaiset asian-
ajotoimistot ovat alalla kilpailukykyisiä, mutta vailla 
ongelmaa ei ole ansiotason merkittävä repeytyminen 
lakimiesten työmarkkinoilla. 

Lakimiehen
osaamisen ja ansio-
tason lakipiste ei
toisin kuin joskus
ennen ole ilman
muuta uran
loppu vaiheessa.

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

Lakimiesten ansiotaso – ja muiden

J
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K
aikki on mahdollista, kun harjoittelee ja 
uskoo unelmaansa. Näin ajatteli taannoin 
nuori lukiolaistyttö Kuopiossa ja tiesi, että 
hänestä tulee juristi. Alhainen keskiarvo 

vaikeutti matkaa, mutta ei ollut este. Uusi ongelma tuli 
kuitenkin eteen opintojen aikana oikeustieteellisessä.

– Edessä oli liikaa mahdollisuuksia. Ensimmäinen 
yliopistoajan mentori käytti poissulkevaa menetelmää. 
Kerroin, etten halunnut yrittäjäksi, johtajaksi tai esimie-
heksi. Nyt olen yllättänyt itseni ja olen tuota kaikkea.

Vasta kolmannen mentorin sanat saivat Katariina 
Ruuskasen heräämään. Tämä vaati lopettamaan stres-
saamisen ja tykkäämään siitä, mitä tekee. Ja jos ei tyk-
kää, niin tekee jotakin muuttaakseen tilanteen.

Yhdeksän vuotta isossa finanssitalossa vakuutus-
päällikkönä ja liiketoimintajuristina sisälsi myös juri-

Mentorin kommentit saivat Katariina 
Ruuskasen luottamaan itseensä. Hän on 
tuonut lakialalle uutta startup-henkeä 
ja luotsaa nyt kahta yritystään kohti 
kansainvälisiä markkinoita.

JURISTISTA 
KUORIUTUI 
STARTUP- 
YRITTÄJÄ

Teksti VESA VAINIO | Kuvat ROOPE PERMANTO
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ARKIPÄIVÄ
Tutustumme juristien arkeen  
ja erilaisiin työpaikkoihin.



dista asiakastyötä. Matkan varrella markkinaoikeuteen 
erikostunut oikeustieteiden maisteri havaitsi, että vai-
kuttajamarkkinointi on lähellä hänen sydäntään.

– Huomasin, että vaikuttajamarkkinoinnin parissa 
ei lakialalla työskentele kukaan. Niinpä perustin 
keväällä 2021 Somelaw-yrityksen, joka auttaa markki-
nointia tekeviä yrityksiä lakiasioissa.

Juridiikan ja teknologian yhdistelmä
Ruuskanen jäi Johanna Tolppolan mieleen eräässä 
palaverissa vuoden 2021 lopulla. Myöhemmin Tolppola 
otti yhteyttä ja kertoi ideastaan, johon Ruuskanen syt-
tyi heti ja ihmetteli, miksei sitä ollut jo tehty. 

Nyt syntyi startup-yritys Lakihelppi, josta Ruuska-
nen ja Tolppola omistavat yhä enemmistön. Ensim-
mäinen sijoituskierros on tehty, ja se toi mukaan jou-
kon sijoittajia.

– Lakihelppi hyödyntää teknologiaa, mikä helpottaa 
juristiemme työtä. Yksityisasiakkaat sekä pienet ja kes-
kisuuret yritykset saavat helposti ja nopeasti ymmär-
rettävää, selkeästi hinnoiteltua lakiapua. Yhdistämme 
automaation ja juristin henkilökohtaisen palvelun, 
Ruuskanen kuvailee.

Lakihelpin myötä juristeille on syntynyt uusi free-
lance-tyylinen tapa tehdä töitä. Työ sujuu itse määri-
teltyjen työaikojen puitteissa ja etänä, ja sille on Ruus-
kasen mukaan hyvin kysyntää.

Harkittu arkipäiväohjelma energiataukoineen
Kun johdettavana on kaksi yritystä useine sidosryh-
mineen, työpäivistä muodostuu moninaisia ja keske-
nään erilaisia. Siitä huolimatta Ruuskanen rytmittää 
päivänsä samalla rungolla ja perusajatuksella. Päivä 
käynnistyy aamulla ilman herätyskelloa.

– Iso kupillinen kahvia ja kylpytakki päällä läppä-
rin ääreen sähköposteja ja slack-viestejä läpikäymään. 
Kymmenet viestit käsittelevät sekä asiakas- että sisäi-
siä yhteyksiä. 

Viestien käsittelyssä ja niihin liittyvien toimien 
parissa kuluu helposti koko aamupäivä. Lounasaikaan 
Ruuskanen laittaa treenikamat kassiin ja lähtee salille, 
lenkille tai joogaan uutta energiaa hakemaan.

– Minulla on eniten virtaa aamulla ja aikaisin ilta-
päivällä. Niihin hetkiin sisällytän asiakastoimeksian-
tojen ja sopimusten käsittelyn. Iltapäivään kalenteroin 
firmojen sisäiset palaverit sekä sidosryhmäyhteydet.

Ruuskasella on säännöllisesti asiakaspalavereita, 
joissa työstetään yhdessä sopimuksia.  

Yrittäjän kontaktiverkosto ulottuu moneen
Ruuskasen kahdesta yrityksestä Lakihelppi vaatii enem-
män sisäistä yhteydenpitoa. Juristien suuntaan Ruus-
kanen käy läpi työtehtäviä, ja yhtiökumppanin kanssa 

Katariina Ruuskasen 
ennakkoluuloton ja rohkea 
ote tarttua asioihin on  
tuonut lakialalle täysin 
uusia toimintapoja. 

 KUULOKKEET
Vastamelu-malliset, jotka 
sopivat kotona töiden 
tekoon. Ovat aina matkassa 
– urheilussa ja työssä,  
kuten palavereissa ulkona 
kävellessä.

 KAHVIKUPPI
Sen pitää olla iso, jotta  
siihen mahtuu tarpeeksi 
kahvia. Aamun aloituksen 
ehdoton elementti, illalla  
ei niinkään yöunia häirit-
semään.

 KYLPYTAKKI
Kuuluu oleellisesti aamun 
sähköposti- ja slack-viestien 
sessioon. On mieluinen,  
tärkeä ja kovasti päällä 
pidetty kotiasu arkena ja  
viikonloppuna.

 LENKKARIT
Urheilu on tärkeä osa 
vapaa-aikaa ja tuo tasa-
painoa ja rajapintaa työelä-
mään. Lenkkeily raikkaassa 
ulkoilmassa on iso energian 
ja palautumisen lähde.
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hän ideoi ja kehittää toimintaa. Teknologiajohtaja on 
läheinen keskustelukumppani: hänen kanssaan yrit-
täjä käsittelee esimerkiksi sitä, miten teknologia vas-
taa asiakkaiden ja juristien tarpeeseen. Palveluksessa 
olevan harjoittelijan ohjaaminen ottaa oman aikansa.

Markkinointi- ja mainonta-asioita Ruuskanen käy 
läpi yhteistyökumppaneiden kanssa. Somelaw’n puit-
teissa hän järjestää satunnaisesti sopimusasioita kos-
kevia koulutuksia esimerkiksi vaikuttajille. 

Lisäksi Ruuskanen toimittaa toisen henkilön kanssa 
Omannäköisesti-podcastia. Myös sen nauhoitukset on 
hoidettava.

Rahoituskierrokset liittyvät kiinteästi startup-yri-
tyksen maailmaan. Seuraava kierros on aina tulossa, 
mikä edellyttää verkostoitumista ja tutustumista uusiin 
sijoittajiin.

– Sijoittajatapaamiset ja tilannekatsaukset toistu-
vat säännöllisesti. Nykyiset sijoittajamme koostuvat 
eri alojen asiantuntijoista, ja he auttavat meitä monissa 
asioissa. 

Yhteydenpito juristeihin on niin ikään vilkasta. 
Uusia kumppaneita on tulossa mukaan, ja heidän 
tapaamisensa sekä perehdyttämisensä on hoidettava 
huolella. 

Suomen startup-kulttuuri saa Ruuskaselta kiitosta. 
Pyyteetön halu auttaa toisia on yllättävän suurta. 

– Saamme mentoritapaamisista paljon irti. Olemme 
välttäneet niiden avulla useita sudenkuoppia.

Piilaakson startup-kulttuuria katsastamaan
Töitä yötä myöten pitkää päivää painaen -ajatusmalli 
ei istu Ruuskaseen. Hän kieltäytyy töistä viikonloppui-
sin ja lopettaa työt arkisin kello 17. Jos on iltatöitä, päivä 
käynnistyy myöhemmin. Yrittäjänä ja johtajana Ruus-
kanen on kieltämättä törmännyt tässä tiettyihin haas-
teisiin.

– Meillä on käytössä täysin uusi toimintamalli. 
Sovimme asiat yhdessä, otamme palautetta vastaan 
matalalla kynnyksellä sekä ideoimme, testaamme ja 
kehitämme toimintaa. Kevyt organisaatio ja omaehtoi-
suus on osoittautunut toimivaksi malliksi.

Koronan aikana perustetuissa yrityksissä iso osa 
yhteyksistä on toteutunut oletusarvoisesti etänä. Nyt 
kasvokkain-tapaamisille on lisääntynyttä kysyntää. 
Tarjolla on myös pidempiä työmatkoja.

– Kävimme elokuussa Tallinnassa tutustumassa 
sikäläiseen startup-kulttuuriin. Saimme vastaavan 
kutsun Yhdysvaltoihin Piilaaksoon, jossa vierailimme 
lokakuussa. •

ARKIPÄIVÄ  // S t a r t u p - y r i t t ä j ä

Vaikka Katariina Ruuskanen elää yrittäjän tiivisrytmistä  
ja työntäyteistä elämää, hän pitää työpäiviensä pituuden  
ja määrän kurissa.

En halunnut
yrittäjäksi, johtajaksi
tai esimieheksi. Nyt
olen tuota kaikkea.

Katariina Ruuskanen

MISTÄ IMET ENERGIAA 
YRITTÄJYYTEESI?

Minulla on vahva halu 
muuttaa ja nykyaikaistaa 
lakialaa ja tuoda se tälle 
vuosikymmenelle. Laki-
helpin kautta voin vastata 
siihen, mitä asiakkaat ja 
juristit odottavat. Some-
lawissa saan tehdä sitä, 
mistä oikeasti tykkään  
eli markkinointioikeutta, 
lempilastani. Saan olla  
oma itseni, lupsakka savo-
lainen juristi. Erilainen,  
joka toteuttaa silti vakavia 
tehtäviä.

MITEN NÄET YRITYSTESI 
MERKITYKSEN?

Somelaw tarjoaa helpon 
lähestyttävyyden kautta 
kaikille mahdollisuuden  
toimia oikein. Lakihelppi 
taas antaa jokaiselle tilai-
suuden saada lakiapua 
joustavasti ja edullisesti 
ilman ajanvarausta. Perus-
oikeuden toteutuminen 
ei saa olla rahasta kiinni. 
Palveluiden saatavuus ei 
ole ongelma, kun käyttää 
hyväksi teknologian  
parhaat puolet.

MILTÄ YRITYSTESI  
TULEVAISUUS NÄYTTÄÄ?

Tulevaisuuden suunta  
osoittaa teknologia-alalle  
ja johtamispositioihin, 
mutta juristin työ on aina 
tavalla tai toisella mukana. 
Lakihelpin näkymät ovat 
valoisat, näen yritykselle 
vahvan kansainvälistymis- 
ja skaalautumismahdolli-
suuden usealla eri kulmalla. 
Bisnesmallimme hyödyn-
tämiselle löytyy paljon 
potentiaalia Euroopassa  
ja muualla maailmassa.
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Lakimiesliiton työ- ja virkasuhdeneuvonnan lakimiehet saavat säännöllisesti 
kysymyksiä jäseniltä, jotka kokevat, että saavat perusteettomasti

 huonompaa palkkaa, kuin samaa työtä tekevä kollega.

ulkisen ja yksityisen sektorin 
palkka-avoimuus eroaa toi-
sistaan merkittävästi. Laki-
miesliiton virkasuhdelakimies 

Maria Färkkilä kertoo, että palkka-
syrjintäepäilyssä lähdetään aina  
liikkeelle siitä, millä sektorilla jäsen 
työskentelee. 

Virkamiesten palkat ovat nimi-
kirjalain nojalla julkisia. Kun tiedot 
työtehtävien ja vastuiden laadusta, 
vaativuusluokkaan sijoittumisesta  
ja työsuoritukseen perustuvasta 
henkilökohtaisesta palkanosasta 
ovat saatavilla, voidaan verrata,  
löytyykö palkkauksen eroille pitäviä 
perusteita. 

olisi kuitenkin hyvä ottaa huomioon, 
että palkka-avoimuus vaikuttaa 
myös työntekijän motivaatioon.  

– Palkan avulla työntekijä pun-
nitsee, kohdellaanko häntä oikeu-
denmukaisesti suhteessa tehtyyn 
työhön ja muihin vastaavaa työtä 
tekeviin. Oikeudenmukaisuuden 
kokemus on puolestaan suoraan 
yhteydessä työhyvinvointiin, hyviin 
työsuorituksiin ja työnantajaan 
sitoutumiseen. 

On myös tärkeä ymmärtää, että 
vaikka palkka-avoimuudesta tulisi 
lakisääteistä myös yksityisellä sek-
torilla, ei mikään estä työnantajaa  
maksamasta parempaa palkkaa 
henkilölle, jonka se arvioi suoriutu-
van työstään paremmin kuin toinen 
vastaavaa työtä tekevä. 

– Palkka-avoimuus ei tähtää sii-
hen, että kaikilla olisi sama palkka. 
Palkkaeroille saa ja pitää olla hyvät 
perusteet, kertaa Färkkilä lopuksi. •

Lakimiesliiton uusim-
masta palkkaero-

tutkimuksesta ilmeni, 
että naisjuristin euro on 

edelleen keskimäärin  
85 senttiä. Noin puolet  
erosta selittyy muun 

muassa toimiasemalla ja 
työkokemuksella, mutta 
selittämätöntä palkka-

eroa jää silti 7,4 %. 

85 
senttiä

Palkka-avoimuus
ei tähtää siihen,
että kaikilla olisi
sama palkka.

Palkka-avoimuus
Hallitusohjelmassa asetettiin 

tavoitteeksi poistaa perusteet-
tomia palkkaeroja ja palkkasyrjin-
tää lisäämällä palkka-avoimuutta. 

Palkka-avoimuuteen tähdännyt 
lainmuutosvalmistelu keskeytet-
tiin hallituspuolueiden erimieli-

syyden vuoksi. Palkka-avoi-
muutta vastustavat pelkäsivät 

sen kaventavan turhaan yksityi-
syyden suojaa, johtavan tasapäis-

tävään tai kannustamattomaan 
palkkaukseen ja huonoon työ-
ilmapiiriin, kun toisten palkka-

tietoja ryhdyttäisiin urkkimaan.

PALKKA-AVOIMUUDELLA APUA  
MAHDOLLISEEN PALKKASYRJINTÄÄN 

PULMA&RATKAISU

J

Jäsenen pulma: Lakimiesliiton jäsen otti yhteyttä liiton työ- ja virkasuhde-
neuvontaan ja halusi tietää, mitä voisi tehdä, kun hän saa huonompaa palkkaa kuin 
vastaavia työtehtäviä tekevä kollegansa.

– Valitettavasti puolestaan yksi-
tyisellä sektorilla työskentelevien 
jäsenten palkkasyrjinnän selvittely 
pysähtyy jo alkumetreille, toteaa 
Färkkilä. 

Jos yrityksessä ei ole saatavilla 
tietoa palkkojen eroista tai niiden 
perusteista, on vaikea osoittaa, onko 
syrjintää tapahtunut. Toisen työn-
tekijän palkkatiedot voi saada vain 
työntekijän suostumuksella. 

Tasa-arvovaltuutetun kautta  
voidaan lähteä selvittämään palkka-
tietoja, jos työpaikalla on henkilös-
tön edustaja. Menettely on kuiten-
kin työpaikoilla huonosti tunnettu 
ja byrokraattinen. Jos työpaikalla ei 
ole henkilöstön edustusta, on työn-
tekijän palkkasyrjintäepäilyn selvit-
täminen mahdotonta. 

Färkkilän mielestä työnantajan 

Mahdollisuudet palkka-
syrjintään puuttumiseen 
riippuvat työnantajasta 
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Palsta kertoo, miten Lakimiesliitto auttaa 

jäseniään.



Teksti MATTI KERÄNEN | Kuvitus JANI SÖDERLUND

K
ysymys avaruuden luonnonvarojen käy-
töstä, omistusoikeudesta ja hyödyntä-
misestä aiheuttaa tulkintaerimielisyyk-
siä valtioiden välillä. Aihe on ajankoh-
tainen niin valtioiden kuin yritystenkin 

suunnatessa jälleen Kuuhun ja syvemmälle avaruuteen.
Esimerkiksi Yhdysvallat pyrkii Artemis-ohjelmas-

saan perustamaan pysyvän tukikohdan Kuuhun. Myös 
Venäjä ja Kiina suunnittelevat sinne yhteistä tuki-
kohtaa.

Pysyvät tukikohdat vaativat taivaankappaleiden 
luonnonvarojen, kuten niistä löytyvän veden, hyödyntä-
mistä. Toistaiseksi valtiot eivät ole saavuttaneet yhteistä 
näkemystä siitä, miten valtiot ja yritykset voivat näitä 
luonnonvaroja hyödyntää ja omistaa. 

Yhdysvallat tulkitsee kylmän sodan aikaisia val-
tiosopimuksia siten, että maa voi olemassa olevien 
sopimusten perusteella säätää luonnonvarojen hyö-
dyntämisen sallivat kansalliset lakinsa. Kiina ja Venäjä 
puolestaan katsovat, että asia tulisi ratkaista kansain-
välisin sopimuksin.

Suomen ja Saksan vakuuttava ponnistus
Suomi on pyrkinyt toimimaan aktiivisesti yhteis-
ymmärryksen edistämiseksi YK:ssa. Suomi ja Saksa 
yhdessä useamman eurooppalaisen valtion kanssa teki-
vät vuonna 2021 ulkoavaruuden rauhanomaista käyttöä 
edistävälle YK:n alaiselle COPUOS-komitealle esityksen, 
jossa maat esittivät valtioidenvälisen keskusteluyhtey-
den avaamista avaruuden luonnonvaroja koskevasta 
sääntelystä.

– Kantavana ajatuksena on monenkeskinen kan-
sainvälinen yhteistyö, jossa kaikki COPUOSin sata 
jäsenmaata ovat keskustelussa. Kyse on ihmiskunnan 
tulevaisuudesta, perustelee työ- ja elinkeinoministe-
riön johtava asiantuntija Jenni Tapio.

Suomi ja Saksa yhdessä muiden maiden kanssa 
onnistuivat vakuuttamaan myös suurvallat valtioi-
den välisen keskustelun merkityksestä. Vuoden 2023 
alusta alkaen COPUOSin juridisen alakomitean työ-
ryhmä aloittaa viiden vuoden työn yhteisen näkemyk-
sen muodostamiseksi. Saavutus on merkittävä askel 
nykyistä tarkemman sääntelyn edistämiseksi.

Kiristyneet suurvaltasuhteet ovat herättäneet huolen konfliktien 
leviämisestä avaruuteen. Suomi ja Saksa ovat tehneet YK:ssa aktiivisesti 

työtä, jotta taivaankappaleiden resursseja koskevia pelisääntöjä 
tarkennettaisiin.  

Kilpajuoksu 
Kuuhun haastaa 
kylmän sodan 

valtiosopimukset
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Avaruussopimuksiin on kirjattu,
että yksikään valtio ei saa ottaa
haltuunsa alueita planeetoilta
tai planeettoja kiertäviltä kuilta.

LISÄÄ AIHEESTA

Kannattaa tutustua

YK:n avaruussopimukset: 
www.unoosa.org/oosa/

YK COPUOS:  
www.unoosa.org/oosa/

Suomen lausunto COPUOSin 
kokouksessa 06/22:  
www.unoosa.org/docu-
ments/pdf/copuos/2022/
Statements/2JuneAM/5_
Finland_2_June_AM.pdf

Tietoa ja kursseja  
avaruusoikeudesta:  
www.esa.int/About_Us/
ECSL_-_European_Centre_
for_Space_Law

Yhdysvaltojen  
Artemis-sopimus:  
www.nasa.gov/specials/
 

– Työryhmän perustaminen voi kuulostaa siltä, että 
mitään ei tule tapahtumaan. COPUOSissa työryhmällä 
on kuitenkin äärimmäisen suuri merkitys. Ilman sitä 
valtioiden välillä ei päästä keskustelemaan sääntelystä 
yksityiskohtaisella tasolla, Tapio sanoo.

Ensimmäisessä vaiheessa on löydettävä sadan val-
tion yhteinen määritelmä sille, mitä avaruuden luon-
nonvaroilla tai resursseilla tarkoitetaan.

– Juuri nyt jäsenmailta ja tarkkailijajärjestöiltä 
kerätään näkemyksiä siitä, minkälaisia hyödynnettä-
viä resursseja avaruudessa heidän mukaansa on, Tapio 
kertoo.

Kuun jälkeen Mars ja asteroidit
Tulevaisuudessa ihmiskunta onnistunee valloittamaan 
Marsin ja toteuttamaan visiot kaivostoiminnan laajen-
tamisesta avaruuteen. Vaikka kaupallinen avaruuden 
kaivostoiminta siintää vielä kaukana tulevaisuudessa, 
avaruuden resursseja koskevat periaatteet määrittele-
vät jo lähitulevaisuudessa valtioiden ja yritysten toi-
mintaa Kuussa. 

Yhdysvaltojen oma lainsäädäntö ja uusi Artemis 
Accords -sopimus sallivat avaruuden luonnonvarojen 
hyödyntämisen myös yrityksille. Artemis Accords on 
lähtökohdaltaan ei-oikeudellisesti sitova julistus peri-
aatteista ja säännöistä.

– He tarjoavat Artemis-sopimusta yhdeksi lähtökoh-
daksi työryhmän työhön ja sääntelyn kehittämiseksi. 
Yhdysvallat ja muut Artemis-sopimuksen allekirjoit-
taneet valtiot katsovat, että sopimus on yhteensopiva 
nykyisten YK:n avaruussopimusten kanssa, Tapio sanoo.

Tämä on näkemys, jolle ei toistaiseksi löydy  valtioi-
den välistä yhteistä tulkintaa. 

– Tärkeää on, että valtioiden väliseen vuoropuhe-
luun ja kansainvälisten sopimusten tulkintojen yhteen-
sovittamiseen on nyt saatu paikka, Tapio sanoo.

– Työryhmän yhtenä tavoitteena on saada aikaan 
yhteisymmärrys luonnonvarojen hyödyntämisen pää-
periaatteista, toivottavasti YK:n päätöslauselman muo-
dossa.  Päätöslauselma on voimakkain ei-oikeudellisesti 
sitova instrumentti, joka YK:n käytössä on. Lisäksi olisi 

toivottavaa, että viidessä vuodessa löytyisi yhteinen 
näkemys siitä, tarvitaanko valtioiden välille uusi sitova 
valtiosopimus, Tapio kertoo tavoitteista.

Jännitteet varjostavat yhteistyötä
Kylmän sodan aikaisiin avaruussopimuksiin on kirjattu, 
että yksikään valtio ei saa ottaa haltuunsa alueita pla-
neetoilta tai planeettoja kiertäviltä kuilta. Yhdysvallat 
on tulkinnut kirjausta siten, että se ei koskisi avaruu-
den luonnonvarojen hyödyntämistä.

– He eivät suinkaan ole yksin tässä. Euroopassa 
Luxemburgin lainsäädäntö on hyvin samantyyppinen, 
Arabiemiraateista löytyy vastaava kirjaus, ja vastikään 
Japanissa säädetty laki mahdollistaa avaruuden luon-
nonvarojen hyödyntämisen, Tapio kertoo.

Mistä on kyse?
• Suomi on pyrkinyt toimimaan aktiivisesti 

yhteisymmärryksen edistämiseksi YK:ssa 
koskien avaruuden luonnonvarojen käyt
töä ja hyödyntämistä.

• Suomen ja Saksan laatima ja useiden mui
den valtioiden kannattama esitys työ
ryhmän perustamisesta avaruuden rau
hanomaista käyttöä koskevan COPUOS:n 
juridisessa alakomiteassa vauhditti ava
ruuden luonnonvarojen käyttöä ja hyö
dyntämistä koskevan työryhmän perus
tamista.

• Työryhmän tavoitteena on kirjata val
tioiden hyväksymät yhteiset periaatteet 
YK:n päätöslauselmaan vuonna 2028.

• Työryhmän tulisi viidessä vuodessa  
muodostaa myös näkemys mahdollisesta 
uudesta valtiosopimuksesta.

• Työryhmän työhön voivat osallistua 
kaikki COPUOSin 100 jäsenvaltiota.
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Kehityksen kanssa pitää olla
hereillä, jos haluamme pitää
avaruuden rauhanomaisena
alueena.

Vapaa ja tasapuolinen oikeus
YK:N Avaruuden yleissopimus (Outer Space Treaty) solmittiin 
vuonna 1967. Se on viidestä avaruustoimintaa säätelevästä 
sopimuksesta keskeisin. Neljä muuta sopimusta täydentävät 
yleissopimusta.

Yleissopimuksen mukaan kaikilla valtioilla tulee olla vapaa 
ja tasapuolinen oikeus käyttää ja tutkia avaruutta. Yleissopi-
muksessa valtiot velvoitetaan yhteistyöhön ja edistämään  
avaruustoiminnan avoimuutta.

Sopimukset eivät vastaa yksiselitteisesti kysymyksiin ava-
ruuden luonnonvarojen käyttöoikeudesta tai alueiden rajaa-
misesta valtion tai yrityksen käyttöön. Tähän kiteytyvät 
valtioiden väliset tulkintaerimielisyydet ja sääntelyn tarken-
tamisen tarve.

YK:ssa 1970-luvulla laaditun Kuusopimuksen mukaan Kuun 
alueita tai luonnonvaroja ei voida määritellä yhden tai useam-
man valtion omaisuudeksi. Vain alle 20 valtiota on liittynyt 
sopimuksen piiriin. Yksikään merkittävä avaruusvaltio ei ole 
Kuusopimuksen osapuoli.

Toinen kuuma kysymys on Yhdysvaltojen Arte-
mis-sopimusten kirjaus turva-alueista eli suunnitelmat 
tulevien tukikohtien ja tutkimusalueiden aitaamisesta 
turvallisuuden perusteella. Samaan aikaan Yhdysval-
lat on sitoutunut valtiosopimuksiin, jotka nimenomai-
sesti kieltävät valtioita estämästä muita valtioita toimi-
masta avaruudessa.

– Toiset valtiot saattavat tulkita tämän turva-alueen 
siten, että aitaamalla jokin tietty alue estetään toisia 
valtioita pääsemästä kyseiselle alueelle, jossa saattaa 
olla esimerkiksi laajat vesivarannot, Tapio kuvaa tul-
kintaerimielisyyksiä.

Viime vuosina nähty suurvaltasuhteiden kiristy-
minen on heijastunut myös avaruuteen, jota kylmän 
sodan päättymisen jälkeen opittiin pitämään yhteis-
työn alueena. Suurvaltojen saaminen osaksi työryh-
män keskusteluja on merkittävä askel jännitteiden lie-
ventämiseksi.

– Tämän kehityksen kanssa pitää olla hereillä, jos 
haluamme pitää avaruuden rauhanomaisena alueena. 
Työryhmä toteuttaa osaltaan YK:n perusajatusta siitä, 
että ainoa keino välttää sota on valtioiden välinen kes-
kustelu ja yhteistyö. •

TIED ON VÄÄRTI  // A v a r u u d e n  l u o n n o n v a r a t
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Ensin vaivalloinen hakuprosessi yliopistoon, sitten stressi arvosanoista 
ja työkokemuksesta. Opiskelujen ei pitäisi uuvuttaa, muistuttaa 

rekrytointialan ammattilainen.

O
piskelijoiden mielenterveys- 
ja jaksamisongelmat ovat 
yhä useammin otsikoissa. 
Myös oikeustieteen opiske-

lijoilla on paineita niin arvosanoista kuin 
työkokemuksestakin. 

Pitääkö arvosanoista todella stressata? 
Ei tarvitse, sanoo Paragraaffin toimi-

tusjohtaja Katariina Tuomela. Juridiikan 
alaan erikoistuneen työelämätalo Para-
graaffin kautta töitä löytävät niin opiske-
lijat kuin työelämässä pidempään olleet-
kin juristit. 

– On totta, että esimerkiksi toisen vuo-
sikurssin opiskelijana arvosanat voivat 
olla ainoa näyttö. Arvosanat voivat olla 
myös työnantajalle helppo tapa rajata 
hakijoita paikoissa, joihin tulee kymme-
niä tai satoja hakemuksia, hän sanoo. 

– Mutta arvosanat ovat vain jäävuoren 
huippu. En usko, että missään päätetään 
vain yhdellä kriteerillä, kuka on paikkaan 
sopiva työntekijä. Paras ja sopivin työn-
tekijä on myös monta muuta asiaa kuin 
arvosanat. 

Tuomelan mukaan on ymmärret-
tävää, että todistukseen mahtuu erilai-
sia arvosanoja. Kiinnostuksen kohteet ja 
rajallinen aika määrittävät, mihin panos-
taa enemmän ja mihin vähemmän. Asiat 
ovat myös suhteellisia: vaikeasta kurs-
sista saatu kolmonen voi olla erittäin 
hyvä numero. 

– Opiskellessa on monta vuotta aikaa 
omaksua kokonaisuuksia. Yksittäisillä 
kursseilla ei ole suurta merkitystä, hän 
muistuttaa. 

Tasapainoa työn ja opintojen välille 
Opiskelujen aikainen työnteko ja työhar-
joittelut kannattaa ottaa mahdollisuuk-
sina – kunhan tasapaino säilyy. 

JAKSAMINEN KOETUKSELLA 

Oikkarit

– Työkokemus ja työelämätaidot ovat 
tärkeitä, eivätkä työt ja opiskelu sulje toi-
siaan pois. Työpaikalla kannattaa kuiten-
kin kertoa, että opiskelee, Tuomela sanoo. 

Esihenkilö ei välttämättä tiedä, miten 
paljon opinnot vievät aikaa. Siksi asioista 
kannattaa keskustella ja sovittaa aikatau-
lut yhteen niin, ettei kuormitu liikaa. 

Tuomela on huomannut, että opis-
kelijoiden mielikuvissa herkästi ajatel-
laan, että jokaisen oikkarin on päädyttävä 
harjoitteluun isoon asianajotoimistoon. 
Kokemuksen kerryttäminen isosta asian-
ajotoimistosta on erittäin arvokasta, mutta 
se ei ole ainoa tapa edetä työmarkkinoilla. 

– Uraa voi rakentaa oman näköisek-
seen muutakin kautta. Työnantajatkaan 
eivät oleta, että kaikilla olisi sama ura-
polku. Kannustan monipuolisuuteen ja 
uteliaisuuteen. Omaa juttua ei löydä, jos 
sitä ei etsi, hän muistuttaa. 
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LAKIMIESLIITTO ottaa kantaa  
niin työntekijöiden kuin opis-
kelijoidenkin jaksamiseen ja 
työhyvinvointiin. 

Urapohdintoihin tukea kai-
paavat voivat keskustella liiton 
uravalmentajan kanssa. Aiheina 
voivat olla esimerkiksi opinnot, 
työharjoittelu ja tuleva ura. Ura-
valmennus auttaa jäsentämään 
ajatuksia ja tavoitteita sekä tukee 
esimerkiksi harjoittelupaikkaa 
hakiessa.

Liitto myös 
opiskelijoiden 
tukena

Pitääkö aina olla hirveä kiire? 
Tuomelan mukaan uupuminen on aina 
hälytysmerkki. 

– Yli-ihmistä ei ole olemassa. On rajua 
ajatella, että ihminen voisi suoriutua 
koneen lailla. Työura on pitkä ja siinä ehtii 
tapahtua paljon. Joskus kannattaa miettiä, 
missä näkee itsensä esimerkiksi 40 vuo-
den päästä. 

Otsikoihin nousevat usein ahkerat  
suorittajat, hyvät arvosanat ja uran nou su - 
kiito. Toisille kova tahti sopii, toisille ei. 

– Lopulta uralla voittavat ne, jotka 
osaavat tasapainottaa työn ja vapaa-ajan. 

Myös opiskeluajasta kannattaa yrittää 
nauttia ja ottaa siitä kaikki irti. 

– Pidempään työelämässä olleet katu-
vat yleensä yhtä asiaa: Sitä, että oli aina 
hirveä kiire. Kiire valmistua, kiire työl-
listyä, kiire sinne ja tänne. Ei siis ole 
väärin, jos haluaa vähän hidastaa tahtia 
tai päättää, ettei hae tänä syksynä töitä. •



S
amarbetet mellan Åland och fast
landet har diskuterats aktivt under 
de senaste åren. Upprepande gånger 
har kritik från landskapet riktats mot 
tjänstemännen i Helsingfors gäl

lande kommunikation på finska. Men Ålands
ministern och Ålands lantråd förespråkar obe
roende ett gott samarbete mellan landskapet 
och statsrådet. 

Lantrådet Veronica Thörnroos (Åländsk 
Center) anser att relationen mellan landskapet 
och statsrådet varierar från ett fall till ett annat. 
Hon säger att sedan Finlands nya grundlag 
antogs vid millennieskiftet har fler utmaningar 
i samarbetet uppstått. 

– Grundlagen tycks i dag ges företräde fram
för självstyrelselagen på ett sätt som inte var 
avsikten när den stiftades. 

Dessutom har kunskaperna i svenska försva
gats hos många finskspråkiga inom statsförvalt
ningen.  

Thörnroos understryker att Åland vill för
bättra samarbetet med statsledningen i Helsing
fors.

– Vi har förstärkt vår representation i huvud
staden. Men statsförvaltningen behöver också 
fördjupa sina kunskaper om Åland.

Ålandsministern:  
landskapets ställning är unik
Thomas Blomqvist (SFP) är Ålandsminister i 
Helsingfors sedan juli 2022. Han konstaterar att 
Ålands självstyrelse är en unik internationell 
lösning. 

– Samarbetet mellan fastlandet och Åland är 
tätt och pågår på flera nivåer. 

Blomqvist ville bli Ålandsminister eftersom 
han har ett stort intresse för landskapet.

– Jag vill hitta lösningar på gemensamma 
utmaningar för Finland och Åland.

Han tillägger att tjänstemännen på ministe
rierna är i kontakt med Ålands landskapsreger
ing dagligen. Mycket fungerar bra.

– Men det finns också områden där samar
betet kan förbättras. Pandemin orsakade flera 
utmaningar och fysiska möten blev omöjliga. 
Nu kan vi besöka varandra igen. 

Han anser att det är viktigt att kontakterna 

Finland står inför ett medlemskap i försvarsalliansen Nato. Hur 
kommer Åland att påverkas av att landet ansluter sig till alliansen? 

Och hur kan samarbetet mellan Finland och Åland förbättras?

Ålands ställning 
oförändrad vid finländskt 

Natomedlemskap

Text JOHN ILLMAN | Bild ISTOCK
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mellan fastlandet och landskapet fungerar 
oberoende av vilka partier som sitter i reger-
ingarna i Helsingfors och på Åland eller vem 
som är statsrådets Ålandsminister.

– Ett samarbete kräver alltid flera par-
ter. Att förstå den andras utgångspunkter, 
att lyssna och ge tid är grunden för att skapa 
förtroende och för ett fungerande samarbete, 
säger Blomqvist. 

Statsrådet har dessutom godkänt den för-
sta Ålandsstrategin någonsin. Blomqvist kon-
staterar att samarbetet förbättras genom att 
aktivt genomföra strategin. Målet är att de 
ärenden vid statsrådet som berör Åland sköts 
smidigt och konstruktivt. 

– Vi vill utveckla strukturerna för och sys-
tematisera arbetet med Ålandsärenden inom 
statsrådet. Men det finns också andra viktiga 
frågor i riksdagen och jag förstår att man på 
Åland upplever att åländska frågor inte alltid 
får den uppmärksamhet de skulle förtjäna.

Thörnroos anser att samarbetet mellan 
Ålandsministern och landskapet har varit 
bra hittills. 

Statsrådet hargodkänt den
första Ålandsstrategin någonsin.

• Frågor som Åland har självstyre 
över regleras i självstyrelsela
gen för Åland (1144/1991). Själv
styrelselagen kan endast änd
ras genom överensstämmande 
beslut av riksdagen i grundlags
ordning och Ålands lagting med 
kvalificerad majoritet. Åland har 
självstyre inom exempelvis kom
munalförvaltning, utbildning, 
och trafik.

• En totalrevidering av själv
styrelselagen pågår som bäst.  
Revideringen har pågått i 12 års 
tid. Självstyrelselagen har total
reviderats tre gånger, mindre 
förändringar har ändå gjorts, 
senast år 2020.

Fakta

– Jag tycker att Thomas Blomqvist har en 
stor sakkunskap om landskapet, säger hon.  

Förändrad status?
Finland går mot ett medlemskap i försvarsal-
liansen Nato. Förändras Ålands demilitarise-
rade status i och med Finlands inträde i alli-
ansen? Veronica Thörnroos säger att Åland 
även som en del av Nato fortsättningsvis kom-
mer att vara demilitariserat. 

– Enligt självstyrelselagen sköter Finland 
om utrikes- och säkerhetspolitiken, därför tar 
Åland inte ställning till ett finländskt Nato-
medlemskap. Men president Niinistö och utri-
kesminister Haavisto har garanterat att Åland 
förblir demilitariserat. 

Även Blomqvist påpekar att Ålands ställ-
ning inte påverkas av ett finländskt Natomed-
lemskap. 

– Ålands folkrättsliga ställning som demi-
litariserat och neutraliserat område har inte 
ifrågasatts och demilitariseringen samt neu-
traliseringen kommer att kvarstå, säger Tho-
mas Blomqvist. •
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Jyrki Kiviniemi on tehnyt värikkään uran tuoma-
rin tiskin takana. Hän on tuhansien tuomioiden 
mies. Muuan miehen tunteva kuvailee häntä näin: 
”Erinomaiset yhteistyötaidot, lupsakka, ahkera.”

Muuan toinen tuttu taas kertoo, että mies on ”rau-
hallinen, helposti lähestyttävä, keskusteleva”.

Elokuun alusta alkaen Kiviniemi on työskennellyt 
Rovaniemen hovioikeuden presidenttinä.

Pykälöikäämme.

1. luku  
Juristiksi ajautumisesta
1 §. Lapsuuden unelma. Eläinlääkäri. 
2 §. Valaistuminen. Pitäähän suvussa olla yksi  
juristikin. 

2. luku   
Suomen lainsäädännöstä
1 §. Kiva laki. Laki oikeudenkäynnin julkisuudesta ylei-
sissä tuomioistuimissa. Selkeä ja johdonmukainen, kun 
opettelee julkisuuden neljä osa-aluetta: diaari, oikeu-
denkäyntiaineisto, käsittely ja tuomio. 
2 §. Kamala laki. EU:n tietosuoja-asetus. Hyvä tarkoi-
tus, mutta siitä on vaikea löytää selvää vastausta joka-
päiväisissä soveltamistilanteissa.

3. luku  
EU-lainsäädännöstä
1 §. Kutkuttavinta. Esiin hyppäävät vieteriukot pitävät 
vanhemmankin tuomarin valppaana erityisesti työ- ja 
kuluttajansuoja-asioissa.
2 §. Kauhistuttavinta. Vaikeaselkoisuus. En ole tottu-
nut siihen kirjoitustapaan.

Teksti ARI MÖLSÄ | Kuva JYRKI KIVINIEMEN KOTIALBUMI

Rovaniemen HO:n presidentti Jyrki Kiviniemi:

Hallintojargonia on 
pesiytynyt jo  

tuomioistuimiinkin

Jyrki Kiviniemi on kova kalamies. Tässä odotellaan pallaksen  
iskua Pohjois-Norjassa, Lyngenin niemimaan kärjessä sijaitsevan 
majakan ja säähavaintoaseman, Lyngstuvan, lähistöllä.
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4. luku  
Lakimiehistä eliölajina
1 §. Taitava juristi. Keskittyy oleelliseen sekä tar-
vittaessa osaa ja uskaltaa tulla pois metsästä posket 
punoittaen.
2 §. Tomppeli juristi. Ei ymmärrä hypätä pois etelään 
menevästä junasta, vaikka on itse tulossa pohjoiseen. 

5. luku  
Suomalaisesta oikeuslaitoksesta
1 §. Vahvuudet. Riippumattomuus ja itsenäisyys. Moti-
voitunut henkilöstö.  
2 §. Heikkoudet. Ainainen resurssipula. Kansliahen-
kilöstön vaihtuvuus. 

6. luku  
Riitajutuista
1 §. Tarpeellinen riita. Juttu, joka on ojennus oletta-
miensa oikeuksien väärinkäyttäjälle.
2 §. Turha riita. Juttu, jossa kyse on enemmänkin 
ihmissuhteista kuin asioista. 

7. luku  
Rikosjutuista
1 §. Hyvät trendit. Syyteneuvottelu. Valmistelun tehos-
taminen, ja jäsentynyt käsittely.
2 §. Huonot trendit. Näytön sekava ja liiallinen selos-
taminen. Järjestäytyneen rikollisuuden esiinmarssi.    

8. luku  
Asiakkaista
1 §. Ihanneasiakas. Tietää oikeuksiensa lisäksi myös 
velvollisuuteensa, ja noudattaa niitä.
2 §. Inhottava asiakas. Ei piittaa muiden oikeuksista.

9. luku  
Tuomioistuimen johtamisesta
1 §. Hohdokkainta. Entisten ja nykyisten kollegoiden 
tuki ja sparraus.
2 §. Himmeintä. Aina täynnä oleva sähköposti, ja hal-
lintojargonin lisääntynyt käyttö.  

10. luku  
Omasta urasta
1 §. Makein voitto. Onnistuneen voitelun (valmistelu) 
ja vauhdinjaon (käsittely) sekä täydellisen loppukirin 
(tuomio) tulos.
2 §. Karvain tappio. Kun huomasin KKO:n muutta-
maa ratkaisuani lukiessani, että perushyvä suoritus 
olisi riittänyt.

11. luku  
Pienet suuret asiat
1 §. Mielimausteet. Mustapippuri ja timjami.
2 §. Herkkuruoka. Itse pyydetty luomukala kaikissa muo-
doissa, ja erityisesti paistettu pallas tai turska valkosipulin 
ja timjamin kera. Muutkin luonnon antimet maistuvat.
3 §. Paras juoma. Nokipannukahvit avecin kera. 
4 §. Kaunein kukka. Kullero, ja muut alkukesän ensi 
kukkaset.
5 §. Väri ylitse muiden. Hankikelien taivaansini ja kor-
pihillan puna.
6 §. Rakkain romaani. J.R.R. Tolkienin Taru sormus-
ten herrasta.
7 §. Musiikin helmet. Bohemian Rhapsody ja Satumaa.
8 §. Esikuva. Olof Wibelius. ”Laki mua ennen syntynyt 
ja jälkeheni jää.”
9 §. Elämän tarkoitus. Olla valoisa ja aktiivinen ihminen. 
10 §. Lempilausahdus/motto. Kyllä tästäkin selvitään. 

Jyrki Kiviniemi

 OTK 1985, Lappi 
 VT 1987
 Viskaali, Itä-Suomen ja 

Rovaniemen HO:t 1987–1991
 Käräjätuomari, Rova-

niemen tuomiokunta ja  
KO 1991–2009

 Ma. maaoikeustuomari, 
Pohjois-Suomen maaoikeus 
1999–2000

 Ma. laamanni, Lapin  
käräjäoikeus, Sodankylä 
2008–2009

 Laamanni, Kemi-Tornion 
käräjäoikeus 2010–2013

 Laamanni, Lapin käräjä-
oikeus 2013–2022

 Presidentti, Rovaniemen 
hovioikeus 2022–

 Lakimiesliiton paikallis-
asiamiehenä, valtuus- 
 kunnan jäsenenä, valio-
kuntajäsenenä

 Käräjäoikeustuomarit ry, 
puheenjohtajana, hallituk-
sen jäsen

 Tuomariliitto, hallituksen  
jäsen

 Perhe: puoliso, kaksi lasta 
ja kolme lapsenlasta

 Harrastukset: kestävyys-
urheilu (hiihto ja pyöräily), 
metsänhoito, marjastus ja 
kalastus 

Tuomioistuimen
johtamisessa hohdokkainta 
on entisten ja nykyisten
kollegoiden tuki ja sparraus.
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Asianajotoimistot

Eversheds Asianajotoimisto Oy:n osakkaaksi 
on kutsuttu AA, VT Touko Raitis ja  
AA Henrik Sandholm 1.7.2022 alkaen. (kuvat)

Asianajotoimisto Krogerus Oy:n Senior  
Associateiksi OTM Kaarlo Hakkarainen,  
OTM Laura Anttinen, OTM Nora Hamed,  
OTM Anna Hänninen ja OTM Laura Äijälä 
1.10.2022 alkaen. Associateiksi OTM Konsta 
Westerlund 18.5.2022, OTM Nelli Rönkkö 

18.5.2022, OTM Liisa Lehtonen 6.6.2022,  
OTM Aleksi Laurila 13.6.2022, OTM Annaleena 
Hakala 14.6.2022, OTM Tiina Jauhiainen 
15.6.2022, OTM Jonas Holm 15.6.2022,  
OTM Pyry Lehikoinen 1.9.2022, OTM Helen 
Urho 1.9.2022, OTM Katariina Huhtala 
17.9.2022 ja OTM Ada Öhman 20.9.2022. 
(kuvat)

Asianajotoimisto Lagom Oy:n ovat  
perustaneet AA Dani Palviainen ja  
AA Jaakko Holopainen 1.9.2022 lukien. (kuvat)

Touko Raitis
Eversheds Asian-
ajotoimisto Oy

Henrik Sandholm
Eversheds Asian-
ajotoimisto Oy

Kaarlo  
Hakkarainen
Asianajotoimisto 
Krogerus Oy

Laura Anttinen
Asianajotoimisto 
Krogerus Oy

Nora Hamed
Asianajotoimisto 
Krogerus Oy

Anna Hänninen
Asianajotoimisto 
Krogerus Oy

Laura Äijälä
Asianajotoimisto 
Krogerus Oy

Konsta  
Westerlund
Asianajotoimisto 
Krogerus Oy

Nelli Rönkkö
Asianajotoimisto 
Krogerus Oy

Liisa Lehtonen
Asianajotoimisto 
Krogerus Oy

Aleksi Laurila
Asianajotoimisto 
Krogerus Oy

Annaleena Hakala
Asianajotoimisto 
Krogerus Oy

Tiina Jauhiainen
Asianajotoimisto 
Krogerus Oy

Jonas Holm
Asianajotoimisto 
Krogerus Oy

Pyry Lehikoinen
Asianajotoimisto 
Krogerus Oy

Helen Urho
Asianajotoimisto 
Krogerus Oy

Katariina Huhtala
Asianajotoimisto 
Krogerus Oy

Ada Öhman
Asianajotoimisto 
Krogerus Oy

Dani Palviainen
Asianajotoimisto 
Lagom Oy

Jaakko Holopainen
Asianajotoimisto 
Lagom Oy

Nimityksiä-palstan tekstit ja värikuvat 
mieluiten valkoisella taustalla toimitetaan 
osoitteessa www.lakimiesuutiset.fi/
ilmoitanimitys viimeistään 3.11.2022.  
Julkaistuista kuvista veloitamme käsittely-
kuluina 40 euroa/kpl. Numero 6/22 ilmestyy 
14.12.2022. Toimitus pidättää oikeuden 
tekstin muokkaamiseen ja lyhentämiseen 
tarvittaessa.
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Nimitykset



Painavaa asiaa

Osta omasi: lakikirja.com

Nopeakäyttöiset Lakikirjat sisältävät keskeiset säädökset valituilta 
oleellisilta oikeudenaloilta. Selkeä jaottelu perustuu Edilexin 
systematiikkaan – Lakikirja ja Edilex toimivat mainiosti yhdessä.



MAINOS

MAINOS

Tilaa juristikirje: almatalent.fi/uutiskirjeetajankohtaiset 5•2022

”Motivaatio on korkealla, 
kun pääsen jatkamaan 
yhteiskunnallisesti 
vaikuttavaa valvontatyötä 
uudesta näkökulmasta 
konkurssiasiamiehenä. 
Tässä epävarmassa 
taloustilanteessa insolvenssi-
järjestelmän luotettavuutta 
ja tehokkuutta turvaava 
toimintamme korostuu 
entisestään.”
Juristikirjeen haastattelussa lisää konkurssiasiamies 
Terhi Maijalan mietteitä.
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Lakimiesuutisten tietokilpailussa esitetään yllättäviä  
ja mieltä piinaavia tietokilpailukysymyksiä.

MITÄ korkeimman oikeuden ja ainakin Helsingin  
raastuvanoikeuden haastemiehillä oli tapana 
tehdä 1920–1930-luvuilla tuomioistuimiensa 
istuntopäivinä?

A. Piirtää kuvia yleisön jäsenistä.
B. Myydä läsnäolijoille olutta ja naposteltavaa.
C. Kantaa tuomareiden salkut töihin ja kotiin.
D. Pitää ajuria tai taksia lähtövalmiina.

MISSÄ Tornion tuomiokunnan tuomarit  
majoittuivat ainakin vielä 1960-luvulla, kun he 
kävivät pitämässä käräjiä Kemin kihlakunnan-
oikeudessa, jonka istuntopaikka oli kaupungin 
valtuustosali?

A. Poliisiaseman selleissä tai keittiössä.
B. Linja-autossa kaupungintalon pihalla.
C. Puheenjohtajan korokkeella sermin takana.
D. Pienessä huoneessa valtuustosalin vieressä. 

HOVIOIKEUDENASESSORI Selim Viktor  
Stenius (1865–1946) oli Kajaanin tuomio - 
kunnan tuomari vuosina 1914–1935. Mitä hän 
kerran teki lautamiesten kanssa suljettujen 
ovien takana käskettyään juuri käsitellyn jutun 
osapuolet ulos käräjäsalista?

A. Veti sormikoukkua.
B. Pullotti marjamehua.
C. Tutki shakkitehtäviä.
D. Pakeni ikkunasta ongelle.

NIMISMIES H, jonka nimi ei ole tiedossa,  
meni kieltolain aikana Itä-Suomessa tekemään 
tarkastusta taloon, jossa oli paljon myytäväksi 
tarkoitettua pontikkaa. Mitä talonväki teki kät-
kiessään viinat ja jymäyttäessään nimismiestä?

A. Imeytti viinat liinavaatteisiin ja verhoihin.
B. Pudotti pulloihin puolukkasurvosta.
C. Kaatoi viinat vesikorvoon ja jätti sen esille.
D. Tappoi lehmän ja piilotti pullot ruhon sisään.
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1 C. Kantaa tuomareiden asiakirjasalkut töihin ja kotiin. Haastemiehet hakivat salkut aamulla tuomareiden kotoa ja palauttivat ne iltapäivällä. Esimerkiksi 
korkeimman oikeuden jäsenen, oikeusneuvos Filip Jaatisen (1897–1966) salkun haki haastemies aamulla noin kello yhdeksän aikaan ja kantoi sen takaisin 
klo 16–17 aikoihin. Käytännössä tuomarit pitivät haastemiehiä palvelijoinaan. Toki muitakin syitä oli: tuomareilla ei esimerkiksi ollut omia työhuoneita viras-
tossaan, joten asiakirjoja piti käydä läpi kotona.  2 D. Pienessä huoneessa valtuustosalin vieressä. Lautamiehet nukkuivat patjoilla isommassa naapurihuo-
neessa. Käräjäpäivät olivat pitkiä ja yöpaikan oli hyvä olla lähellä. Käräjät usein istunut silloinen notaari ja myöhempi laamanni Matti Kivekäs  (1930–2000) 
jakoi jutut kuudelle päivälle ja runttasi ne läpi, vaikka juttuja saattoi olla jopa 119. Kivekkään esimies, kihlakunnantuomari Eero Fagerström ei halunnut tulla 
Kemin käräjiä istumaan, koska majoitustilat olivat surkeat. Kivekäs toimi tuomarina Tornion tuomiokunnassa ja raastuvanoikeudessa sekä vuodesta 1993  
laamannina Tornion käräjäoikeudessa. 3 C. Kaatoi viinat vesikorvoon ja jätti sen esille. Pöydälle nostettiin yksi avattu pullo ja laseihin kaadettiin tilkka.  
Pontikka löyhkäsi vahvasti vastaan, kun nimismies H astui tupaan, mutta hän kiinnitti huomiota vain pulloon ja laseihin. Ja kun nimismiehelle tarjottiin heti 
ystävällisesti viinaryyppyä ja kun hän vielä joi sen, ei hän enää haistanut vesikorvosta nousevaa viinakatkua. Ei haistanut, vaikka alkoi heti tehdä kotitarkas-
tusta ja vaikka kulki aivan vesikorvon vierestä. Nimismies luuli korvon pontikan olevan vettä. Jymäytys selvisi nimismiehelle parin päivän päästä, mutta  
silloin oli liian myöhäistä. Nimismies kertoi jymäytyksestä itse lääninneuvos Väinö Mieloselle (1878–1948). 4 A. Veti sormikoukkua. Tosin Stenius itse oli  
ensi töikseen heittäytynyt makaamaan sivupenkillä kyynärnojassa. Lautamiehet hän oli yllyttänyt vetokisaan lattialle. Maatessaan Stenius ähkyi ja puhkui 
yllyttäessään sormikoukunvetäjiä. Lopulta hän alkoi nauraa ja totesi jutun osapuolten luulevan ”jotta myö teällä piätämme vaivoomma!”
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ahingonkorvausoikeuden tehtävänä 
on päättää siitä, kenen kannettavaksi 
vahingoista aiheutuvat negatiiviset seu
raukset jäävät. Suomen vahingonkor
vauslain mukainen korvausjärjestelmä 

on pääpiirteissään selkeä: ensin määritetään, minkä laji
nen vahinko on aiheutunut, ja sen jälkeen arvioidaan, 
täyttyvätkö vahingonkorvauslaissa sen korvaamiselle 
asetetut edellytykset. 

Selkeyden kääntöpuolena on kuitenkin järjestelmän 
joustamattomuus, joka voi yksittäistapauksissa johtaa 
kohtuuttomiin ja jopa oikeustajua loukkaaviin lopputu
loksiin. Tunnetuimpana esimerkkinä tästä voi mainita 
ns. Jammu Siltavuoren tapauksen KKO 1991:146, jossa 
mies murhasi kaksi kahdeksanvuotiasta tyttöä ja poltti 
heidän ruumiinsa surmateon jälkeen. KKO hylkäsi äitien 
kärsimyskorvausta koskevat vaatimukset lakiin perustu
mattomina, koska korvausta voitiin tuomita vain välit
tömälle vahingonkärsijälle, ei kolmansille henkilöille, 
joiksi äidit katsottiin. 

Vaikka se ei lasten äitejä lohduta – sikäli kuin tuossa 
tilanteessa olevia vanhempia korvaus ylipäätään lohdut
taa – ratkaisu johti lainmuutokseen, joka mahdollistaa 
surmatun läheisille tuomittavan kärsimyskorvauksen. 
Henkilövahinkoasiain neuvottelukunnan suosituksen 
(2020) mukaan vanhemmalle lapsen kuoleman aiheut
tamasta kärsimyksestä tuomittava korvaus on 3 000– 
12 000 euroa, mikä on kansainvälisellä mittapuulla hyvin 
vähän.

Suomalainen alhainen korvaustaso herättääkin 
ihmetystä kansainvälisissä seminaareissa. Monien 
muiden maiden korvaustapaukset puolestaan häm
mästyttävät suomalaista. Eurooppalaisessa vahingon
korvausoikeuden seminaarissa esiteltiin muun muassa 
tapaus, jossa pankin asiakas sai 1 994 euron korvauk
sen kolme vuotta kestäneen posttraumaattisen stres
sireaktion vuoksi, kun pankki oli vahingossa lähettä
nyt hänelle pantin realisoinnista ilmoittavan kirjeen. 
Tosiasiassa henkilö ei ollut antanut panttia, ja pankki 
oli kahden päivän kuluttua oikaissut virheensä ja pyy
tänyt anteeksi. Koronatartuntaa pelänneelle ja itsensä 
testiä tekemättä viikoksi eristäneelle henkilölle oli puo

lestaan tuomittu 250 euron korvaus toisen henkilön 
yskäistyä häntä kohden. 

Monissa maissa tuomitaan suuria korvauksia myös 
sikiön terveydentilaa koskevien virhearvioiden vuoksi. 
Eräässä brittiläisessä tapauksessa äidille korvattiin lap
sen hemofiliasta aiheutuneet kustannukset tämän väi
tettyä, että hän olisi abortoinut sikiön, jos olisi tiennyt 
sairaudesta. Miltäköhän lapsesta mahtoi tuntua oikeu
denkäynnin aikana?

Suomalainen tarkoin määritelty korvauksen peruste 
luo ennakoitavuutta ja tukee siten oikeusturvaa sekä 
ihmisten ja yritysten toimintavapautta. Modernin kor
vausoikeuden periaatteita otetaan huomioon anta
malla tapauskohtaisesti merkitystä myös vahinkoti
lanteelle sekä vahingonaiheuttajan ja vahingonkärsijän 
asemalle, toiminnalle ja olosuhteille kokonaisuudes
saan. Myös perus ja ihmisoikeudet huomioon otta
valla laintulkinnalla pyritään välttämään kohtuutto
mia lopputuloksia. 

Vahingonkorvauslaki on ollut voimassa kohta 50 
vuotta. Odotan mielenkiinnolla julkisyhteisön kor
vausvastuuta selvittävän työryhmän ehdotusta, joka 
annettaneen marraskuussa. 

Suomalainen
alhainen korvaus  - 
taso herättää
ihmetystä
kansain välisissä
seminaareissa.

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

Ennakoitavuus vs. tapauskohtainen 
oikeudenmukaisuus

V
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OTK Kimmo Vakkala toimi ennen valmistumistaan ja valmistumisensa jälkeen 
avustavana lakimiehenä asianajotoimistossa. Auskultoinnin loputtua vuonna 1999 hän 
on ollut syyttäjäuralla – pois lukien lyhyen ajan, jolloin hän hoiti Ylä-Lapin nimismiehen 

sijaisuutta. Vakkala aloitti Lakimiesliiton alueasiamiehenä keväällä 2022.

Viisi nopeaa
Kimmo Vakkala, Lakimiesliiton Pohjois-Pohjanmaan alueasiamies

Miksi sinusta  
tuli lakimies?

Lukiossa yhteiskuntaoppi – 
mukaan lukien lakitieto – ja  
historia kiinnostivat eniten.  
Lapsuuden kodin naapuriin 

muutti poliisi, mikä lisäsi 
mielenkiintoa aihepii-

riä kohtaan.

Miten juristin  
työ muuttuu  

tulevaisuudessa?
Minun näkemyksen mukaan laki-
miehen työ ei ole muuttunut 100 

vuoteen, enkä usko sen myös-
kään muuttuvan seuraavan 

100 vuoden aikana.

Mikä on alueasia miehen 
tärkein tehtävä?

Alueasiamiehen tulee edistää alueen 
lakimieskunnan yhtenäisyyttä ja yhteis-
henkeä muun muassa tekemällä työtä 

onnistuneen paikallisen lakimiesillan jär-
jestämiseksi. Koen myös olevani yksi 
vaihtoehto yhteys henkilöksi, jos joku 

alueen jäsen tahtoo jotain hyvää 
tavoitetta edistettävän.

Miten pidät 
huolta omasta 

jaksamisestasi?
Keski-iässä levosta ja liikunnasta 
tinkimisen haitalliset vaikutukset  
huomaa heti. Merelle tai ainakin  

meren äärelle pitää päästä 
usein. Olen äänikirjojen ja Yle 

Areenan suurkuluttaja.  

Kolme asiaa, joita 
tarvitset päivittäin?

Työergonomiaa, oikeamie-
lisyyttä ja ahkeruutta. Syyt-
täjä on yksinäinen puurtaja, 
eli teen päivittäin töitä vain 

itseni kanssa. 

 LAKIMIESUUTISET  5/2022  59



Jokaisella ihmisellä on tarve
turvaan ja oikeudenmukaisuuteen

– myös sinulla.

Lakimiesliitto pitää huolta niistä, jotka pitävät huolta
muista. Juristeina olemme keskeisessä roolissa
oikeudenmukaisen Suomen rakentamisessa.
Älä jää yksin vaan hyödynnä liittosi edut!

#OikeudenmukaisenSuomenRakentajat

Liity mukaan oikeudenmukaisen
Suomen rakentajiin!
lakimiesliitto.fi/liity-mukaan

Emma-Lotta
associate


