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”Aina käytettävissä oleva ja toimiva datahuone on meille 
ratkaisevan tärkeä onnistuneissa yrityskaupoissa. Siksi 
olemme valinneet jo pidemmän aikaa due diligence  
-projekteihimme Admincontrolin datahuoneen. Se on  
käyttäjäystävällinen, turvallinen ja jatkuvasti kehittyvä  
alusta. Arvostamme myös suoraviivaista yhteistyötä  
Admincontrol-tiimin kanssa.”

– Jarkko Ruohola, 
Asianajotoimisto Lukander Ruohola HTO Oy

Ben Wahlberg
Sales Manager Virtual Data Rooms 
+358 400 583 846
ben.wahlberg@admincontrol.com



”Admincontrolin datahuoneet ovat toimineet pragmaattisena  
työkaluna useissa Lecklé Oy:n sekä Lecklé Corporate Finance Oy:n 
due diligence -tarkastuksissa. Sen lisäksi, että ohjelmisto toimii  
hyvin, Admincontrolin tiimi on osoittautunut nopeasti reagoivaksi  
ja huolelliseksi. Tämä on mahdollistanut, että olemme voineet 
tarjota positiivisen ja hyvin etenevän DD-tarkastuskokemuksen 
omille asiakkaillemme. Se on meille ensiarvoisen tärkeää.” 

− Riikka Urtti, 
Varatuomari, Lecklé Oy

 

Erik Alopaeus
Head of Virtual Data Rooms, Finland
+358 50 535 3287
alopaeus@admincontrol.com



Elämää ei voi 
käsikirjoittaa. 

Varaudu 
yllättäviin 

juonenkäänteisiin.
Varaudu elämän juonenkäänteisiin hankkimalla 

pysyvästi edullinen henkivakuutus Kalevalta. 
Yhteisenä pariturvana sinä ja puolisosi saatte 

sen entistä edullisemmin. 
Elämää ei voi käsikirjoittaa, 

joten hanki henkivakuutus jo tänään.

Kalevan asiamiehenä toimii If Vahinkovakuutus Oyj, 
Suomen sivuliike. If hoitaa Kalevan myöntämien 

Primus-vakuutuksiin liittyvän asiakas- ja korvauspalvelun.
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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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yhdistyvät lainkäyttö ja 
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Suomen suurimman 
käräjäoikeuden laa
manni Sirpa Pakkala 
uskoo kehitykseen ja 
kouluttautumiseen. 
Hän näkee sähköi
sessä lainkäytössä 
runsaasti mahdolli
suuksia.
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Oikeudenhoidon arkki
tehtuuria ohjaavat niin 
käyttäjien muuttuvat 
tarpeet kuin raken
nusten rooli kaupunki
kuvassa.



MUISTA 
JÄSENALE 

-20 % 

Oikea tieto oikeaan aikaan.

Julia Ahlfors
KAUPALLISTEN SOPIMUSTEN 
IRTISANOMINEN
Marraskuu 2022, sh. 144 €

Kalle Mäenpää 
SOPIMUKSEN SYNTYMINEN JA 
VAHINGONKORVAUSVASTUU 
SOPIMUSNEUVOTTELUISSA 
Marraskuu 2022, sh. 144 €

Jesse Collin
OSAKEYHTIÖN YHTIÖ-
KOKOUS – Uudistunut 
yhtiökokouslainsäädäntö
Joulukuu 2022, sh. 119 €

Mirjam Araneva
LAPSEN SUOJELU  
– toteuttaminen ja 
päätöksenteko
Joulukuu 2022, sh. 109 €

RIKOSOIKEUS JA 
OIKEUDENKÄYNTI 2023
Joulukuu 2022, sh. 142 €

Juristiliiton jäsenet saavat  
20 % alennuksen kaikista  
Alma Talentin normaali- 
hintaisista kirjoista

Juridiikan asiantuntijan  
parhaat työvälineet
Tilaa osoitteesta SHOP.ALMATALENT.FI
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äsissäsi olevassa lehdessä liitostamme käytetään nimeä  
Juristiliitto. Valtuuskunta teki päätöksensä uuden nimen käy-
töstä samalla viikolla, kun lehteä viimeisteltiin painokoneisiin. 

Lehden nimessä ja liiton tarjoamissa muissa palveluissa,  
koulutuksissa ja tapahtumissa muutos näkyy kuitenkin pienellä viiveellä. 
Päätöstä tehdessään valtuuskunta tiesi muutoksen vievän lähikuukaudet. 
Työhön on kuitenkin ryhdytty heti.

Kieli, sille annetut merkitykset ja tulkinta muuttuvat ajan kuluessa, ja 
tämä näkyi valtuuskunnan päätöksenteossa. Nimimuutoksen taustoista on 
kerrottu liiton uutiskirjeissä, tämän lehden jutuissa ja liiton verkkosivuil la. 
Nyt kun päätös on tehty, on uudistustyötä hyvä lähteä toteuttamaan yh teis-
työssä liiton jäsenten, luottamushenkilöiden ja toimiston väen kanssa.

Nimiuudistus antaa erinomaisen tilaisuuden kertoa myös liiton toimin-
nasta mahdollisimman näkyvästi. Paljon uutta ja mielenkiintoisesta onkin 
tulossa ensi vuodelle.

Muutoksen keskellä niin lehden kuin koko liiton toiminnan ydin pysyy 
ennallaan: rakennamme jäsenillemme parempaa opiskelu- ja työelämää 
sekä maailman toimivinta oikeusvaltiota. Jäsenlehti kertoo tämän työn eri 
muodoista ja kaiken tekemisen takaa löytyvistä juridiikan ammattilaisista.

Ensi vuonna lehtemme ilmestyy kuuden numeron sijaan viidesti. Näiden 
numeroiden lisäksi keväällä ilmestyy kokonaan uudenlainen työelämään 
ja palkkaukseen liittyvä, jokaiselle jäsenelle postitettava julkaisu. Se kertoo 
liiton vuosittain tekemän laajan palkkatutkimuksen tuloksista ja kokoaa 
aiempaa monipuolisemmin ajankohtaista tietoa työelämästä. Julkaisun 
suunnittelu on aloitettu liiton osaavan työelämätiimin kanssa.

***

Samalla kun mieli tahtoo juosta jo kohti ensi vuotta, tarjoaa lähestyvä joulu 
mahdollisuuden huokaista hetkeksi. Hyvää joulun aikaa!

Janne Laukkanen
päätoimittaja

 
janne.laukkanen@lakimiesliitto.fi

@LaukkanenJanne

P
Ä

Ä
K

IR
JO

IT
U

S

Valmiina uuteen

K

JULKAISIJA
Juristiliitto  — Juristförbundet

Uudenmaankatu 4–6 B, 00120 Helsinki
puhelin 09 8561 0300

www.juristiliitto.fi
www.lakimiesuutiset.fi

TOIMITUS 
Juristiliitto

Janne Laukkanen, päätoimittaja 
Marjo-Riitta Oksa, viestinnän asiantuntija
Merilla Kivineva, viestinnän asiantuntija

etunimi.sukunimi@lakimiesliitto.fi
lakimiesuutiset@lakimiesliitto.fi

Otavamedia Oy 
Firdonkatu 2 T 151, 00015 Otavamedia

yrityksille.otavamedia.fi
Diana Törnroos, tuottaja

Jani Söderlund, AD
Outi Rinne, tuotantokoordinaattori

etunimi.sukunimi@otava.fi

TOIMITUSNEUVOSTO
Ira Hietanen-Tanskanen, pj, Pentti Ajo,  

Johanna Helminen, Karoliina Huuskonen,  
Elisa Hyvärinen, Pipsa Hännikäinen, Pirkko Janas, 
Tiina-Leena Kurki, Janne Laukkanen, Juha Nurro, 
Antero Rytkölä, Petra Spring, Sinituuli Suominen, 

Anneli Tiainen, Jore Tilander

OSOITTEENMUUTOKSET
palvelut@lakimiesliitto.fi

TILAUKSET
Kestotilaus 12 kk 98 euroa

Marjo Rintala
puhelin 09 8561 0300

marjo.rintala@lakimiesliitto.fi

ILMOITUSMYYNTI
Asiakasmedia Jaatinen Oy

anne.joukainen@asiakasmedia.fi
ari.suominen@asiakasmedia.fi 

KANSIKUVA
Anna-Kaisa Jormanainen

PAINATUS
Grano Oy

ISSN 0023-7361 (painettu)
ISSN 2242-7058 (verkkojulkaisu)

 
77. vuosikerta
Painos 15 700

Aikakausmedia ry:n jäsen

Copyright © Otavamedia Oy
Lehden sisältöä ei saa osittainkaan jäljentää  

ilman toimituksen kirjallista lupaa.
Toimitus ei vastaa tilaamatta lähetetyistä 

materiaaleista. Kirjoittajien artikkeleissa esittämät 
mielipiteet ovat heidän omiaan eivätkä välttämättä 

edusta julkaisijayhteisön kantaa.

ILMESTYMISPÄIVÄT
1/2023..........22.2. 2/2023........14.6. 
3/2023.........20.9. 4/2023........8.11.
5/2023.........13.12.

Lakimiesuutiset on  
100-prosenttisesti kierrätyskelpoinen.



ALENNUS  
Juristiliiton jäsenille ja 
julkiselle sektorille -25 

% (pl. tähdellä  
(*) merkityt tuotteet. 

Seminaarihintoihin 
lisätään alv 24 %. 

Oikeudet muutoksiin 
pidätetään.

Oikea tieto oikeaan aikaan.

ICT, TIETOSUOJA JA IPR  
27.1. ................................. Tietosuojapäivä 2023 * ........................................................................................................490 €

9.–10.2. ........................ Certified Information Privacy Professional/Europe (CIPP/E) * .........2 300 €

16.–17.2. ........................ Tietosuojariskit, vastuut ja tietojen suojaaminen ......................................... 1 395 €

28.2. ............................... Data Act 2023 ............................................................................................................................ 845 €

22.3................................ Teknologiajuristi: Tekoäly 2023 .................................................................................... 845 €

23.–24.3. ..................... Certified Information Privacy Manager (CIPM) * ........................................2 300 €

30.–31.3 ...................... Henkilötietojen luovutukset ja kaupallinen hyödyntäminen ............... 1 395 €

huhtikuu ................... Tekijänoikeuspäivä ................................................................................................................ 845 €

11.–12.5. ........................ Rekisteröidyn oikeudet ja viranomaisprosessit ............................................. 1 395 €

25.–26.5. ..................... Certified Information Privacy Professional/Europe (CIPP/E) * .........2 300 €

TYÖOIKEUS  
25.–26.1. ...................... Työaika, vuosiloma ja muut työsuhdevapaat ................................................... 1 395 €

28.2. ............................... Työriita- ja rikospäivä .......................................................................................................... 845 €
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16.3. ............................... Työsuhteen ehtojen muuttaminen ............................................................................ 845 €

23.3. .............................. Alisuoriutuminen ja aikaansaamattomuus työssä ........................................... 845 €

4.4. ................................ Työoikeuden oikeustapauspäivä ................................................................................. 845 €

18.4. ............................... Mielenterveyden häiriöt ja niiden käsittely työpaikalla .............................. 845 €

18.–19.4. ...................... Työsuhteen päättäminen ja lomauttaminen .................................................... 1 395 €

25.4. .............................. Muutosneuvotteluiden nuotittaminen ja ohjeistus  
irtisanomistilanteisiin  ......................................................................................................... 845 €

25.5................................ Työoikeuspäivä 2023 ............................................................................................................ 845 €

toukokuu .................. Todistelu työriidoissa .......................................................................................................... 845 €

toukokuu .................. Osa-aikatyön oikeudelliset kysymykset  ............................................................... 845 €

kesäkuu ..................... Työpaikan keskeiset henkilöstösuunnitelmat ................................................... 845 €

JULKISOIKEUS  
20.1. ............................... Tietopyynnöt ............................................................................................................................. 845 €

kesäkuu ..................... Julkisuusperiaate ................................................................................................................... 845 €

kesäkuu ..................... Julkiset hankinnat 2023 .................................................................................................... 845 €

RAHOITUS  
2.2. ................................. Bondipäivä................................................................................................................................... 845 €

21.3. ............................... Vakuusoikeuspäivä ................................................................................................................ 845 €

20.4. .............................. Rahoituksen uudelleenjärjestelyt ja insolvenssi .............................................. 845 €

PERHE- JA PERINTÖOIKEUS  
9.2. ................................. Yhteisomistus – sääntely, sopimukset ja verotus  ........................................... 845 €

29.3. .............................. Jäämistöveropäivä ................................................................................................................ 845 €

20.4. .............................. Pesänselvityksen ja perinnönjaon tulkintatilanteita ..................................... 845 €

30.5. .............................. Aviovarallisuuspäivä ............................................................................................................. 845 €
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8.2. ................................. Sopimusriitapäivä .................................................................................................................. 845 €

14.2. ............................... Contract Drafting in English II ..................................................................................... 845 €

1.3. .................................. Vahingonkorvaus ja sopimukset ................................................................................. 845 €

RAKENTAMINEN JA YMPÄRISTÖ  
15.2. ............................... Julkiset rakennusurakat .................................................................................................... 845 €

21.3. ............................... Rakennusjuridiikka 2023 ................................................................................................... 845 €

maaliskuu ................ Energiaoikeuspäivä ............................................................................................................... 845 €

4.4.–23.5. ................... Rakennusurakan yleiset sopimusehdot  
– YSE 1998 -seminaarisarja * .......................................................................................2 435 €

4.4. ................................ Urakan sisältö ja urakka-aika ......................................................................................... 845 €

huhtikuu. .................. Kiinteistökehitys ja kaavoitus ........................................................................................ 845 €

4.5. ................................. Urakoitsijan virhevastuu, lisä- ja muutostyöt ..................................................... 845 €

23.5. .............................. Työmaan toiminta ja sopimussuhteen päättyminen ..................................... 845 €

toukokuu .................. Ilmasto-oikeuspäivä ............................................................................................................ 845 €

toukokuu .................. Kiinteistötransaktiopäivä .................................................................................................. 845 €

1.6. .................................. Käytetyn asunnon kauppa ja kiinteistönkauppa .............................................. 845 €

YHTEISÖOIKEUS JA YRITYSTOIMINTA  
16.2. ............................... Osakeyhtiölaki ja kannustinjärjestelmät ............................................................... 845 €
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11.5. ................................ Talousrikospäivä ..................................................................................................................... 845 €

25.5................................ Yrityssaneerauspäivä ........................................................................................................... 845 €

Osallistu läsnä tai etänä. Merkitse päivät muistiin!

Ilmoittaudu juridiikan asiantuntijoiden eturiviin koulutus.almatalent.fi 
Ajankohtaisimmat teemat ja alojensa parhaat asiantuntijat.
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MAINOS

MAINOS

Tilaa juristikirje: almatalent.fi/uutiskirjeetajankohtaiset 6•2022

Väitösputkessa ruuhkaa
Kolme sopimusoikeuden väitöstä Helsingin yliopistossa kahden kuukauden aikana! 
Juristikirjeen haastattelussa Kalle Mäenpää, Julia Ahlfors ja Otto Meri.

Juristikirje toivottaa lukijoilleen hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta 2023!
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altuuskuntamme päätti syyskokouksessaan 21.11., 
että jatkossa käytämme liiton nimenä Juristiliitto 
– Jurist förbundet. Päätöstä edelsi valtuuskunnassa 

tehty esitys siitä, että liiton virallinen nimi muutettaisiin 
sukupuolineutraaliin muotoon Suomen Juristiliitto – Fin-
lands Juristförbund ry. Nimenmuutos olisi tarkoittanut muu-
tosta yhdistyksen sääntöihin ja näin ollen edellyttänyt ¾:aa 
annetuista äänistä. Esityksen hyväksyminen jäi yhden äänen 
päähän tarvittavasta määräenemmistöstä. 

Tämän jälkeen äänestettiin niin sanotun 
brändinimen ”Juristiliitto – Juristförbundet” 
käyttöönotosta, ja tätä esitystä kannatti selvä 
äänten enemmistö. Tämä oli kompromissi 
tilanteessa, jossa mielipiteet jakautuivat. 

Brändinimi on käytännössä liiton kutsuma-
nimi. Olemme siis jatkossa kaikessa toimin-
nassamme Juristiliitto. Yhdistysrekisterissä 
nimenämme säilyy Suomen Lakimiesliitto – 
Finlands Juristförbund ry. Arjessa kaksi nimeä 
ei näy, vaan noudatamme valtuuskunnan pää-
töstä ja toimimme johdonmukaisesti nimellä 
Juristiliitto.  

Liiton hallitus tai toimisto eivät tee liiton 
nimeen liittyviä päätöksiä, vaan päätökset 
tekee yli 16 000 jäsentämme edustava 44-jäse-
ninen valtuuskunta. Valtuuskunta käyttää lii-
tossa ylintä päätösvaltaa ja valitaan joka kol-
mas vuosi vaaleilla. Kannustankin kaikkia liiton jäseniä 
olemaan aktiivisia valtuuskunnan vaaleissa. 

Käytännön seikat vievät aikansa, ja kestää tovin, ennen kuin 
muutos Juristiliitoksi näkyy kaikissa liiton viestintäkanavissa, 
koulutuksissa ja tapahtumissa. Päivittäinen vaikuttamistyö 
jäsenkunnan hyväksi ja oikeusvaltion rakentamiseksi on jat-
kunut aivan entiseen tapaan. 

Rauhallista joulun aikaa ja onnea uudelle vuodelle!

Juristiliittoa ja 
parempaa oikeus
valtiota rakentamassa 

V å höstmötet den 21 november beslutade vår delega-
tion att vi i fortsättningen använder namnet Juristi-
liitto – Juristförbundet när vi talar om vårt förbund. 

Beslutet föregicks av ett förslag som gjordes i delegationen 
om att föreningens officiella namn på finska skulle ändras 
till den könsneutrala formen Suomen Juristiliitto – Finlands 
Juristförbund ry. Byte av föreningens namn kräver en änd-
ring av föreningens stadgar, och ändring av stadgarna förut-

sätter en kvalificerad majoritet om 3/4 av alla 
givna röster. Vid omröstningen blev stödet för 
förslaget en röst från den kvalificerade majo-
ritet som krävs. 

Efter detta ordnades en omröstning av infö-
randet av det så kallade varumärkesnamnet 
”Juristiliitto – Juristförbundet”. Detta förslag 
fick en klar majoritet av rösterna. Detta var 
en kompromiss i en situation där åsikterna 
var delade. 

Varumärkesnamnet är det namn som vi 
använder när vi talar om förbundet i den dag-
liga verksamheten. Vi kommer med andra ord 
att vara Juristförbundet i all vår verksamhet i 
fortsättningen. I föreningsregistret förblir vårt 
namn Suomen Lakimiesliitto – Finlands Jurist-
förbund ry. De två namnen används inte i varda-
gen, utan vi följer delegationens beslut och ver-
kar konsekvent under namnet Juristförbundet.  

Det är inte förbundets styrelse eller kansli som fattar beslut 
om förbundets namn, utan delegationen, som har 44 med-
lemmar och representerar förbundets fler än 16 000 medlem-
mar. Delegationen, som utövar den högsta beslutanderätten 
i förbundet, väljs vart tredje år. Jag uppmuntrar alla medlem-
mar i förbundet att vara aktiva i delegationsvalet. 

De praktiska åtgärderna tar tid och det kommer att dröja 
ett tag innan det nya varumärket Juristiliitto–Juristförbun-
det syns i alla förbundets kommunikationskanaler och på 
våra utbildningar och evenemang. Det dagliga arbetet med 
att driva medlemmarnas intressen och bygga upp rättssta-
ten har fortsatt precis på samma sätt som förut. 

Jag önskar er en lugn jultid och ett framgångsrikt nytt år!

Vi bidrar till bygget  
av Juristförbundet och 
en allt bättre rättsstat 
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TUULA LINNA
Juristiliiton puheenjohtaja

Ordförande för Juristförbundet
tuula.linna@helsinki.fi
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EUROA
Juristiliiton ja  

LL-kassan jäsen-
maksut yhteensä.
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Valtuuskunta päätti syys-
kokouksessaan, että Laki-
miesliitto käyttää jatkossa 
toiminnassaan nimeä  

Juristiliitto – Juristförbundet. 
– Juristiliitto on kutsumanimem me. 

Tai brändinimemme, kuten organisaa-
tioiden kohdalla usein sanotaan, toteaa 
Juristiliiton toiminnanjohtaja Jore 
Tilander.

– Tunteita herättäneessä nimikes-
kustelussa brändinimi oli kompro-
missi, jolla jatketaan eteenpäin. Yhdis-
tysrekisterissä nimenä säilyy Suomen 
Lakimiesliitto – Finlands Juristför-
bund ry.

Nimen virallinen vaihtaminen olisi 
vaatinut muutoksen liiton sääntöi-
hin ja ¾-kannatuksen. Ehdotus ei saa-
nut vaadittua määräenemmistöä. Sitä 
kannatti 33 valtuuskunnan jäsentä, ja 
sääntöjen muutos olisi edellyttänyt 
34 ääntä. 11 valtuuskunnan jäsentä oli 
Lakimiesliitto-nimen säilyttämisen 
kannalla ja yksi äänesti tyhjää. Tämän 
jälkeen äänestettiin niin sanottuun 
brändinimeen siirtymisestä. Tämä 
uudistus ei ole sääntömääräinen asia, 

joten riitti, että ehdotusta kannatti  
valtuuskunnan enemmistö.

Tilander muistuttaa, että brändi-
nimet ovat arkipäivää monissa jär-
jestöissä. Hän luottaa, että uuteen 
nimeen totutaan nopeasti, kun Juris-
tiliitto-nimi näkyy kaikessa liiton toi-
minnassa.  

Muutos nimessä otetaan käyttöön 
asteittain liiton viestinnässä, palve-
luissa ja tapahtumissa. Tämä uudis-
tustyö on jo alkanut.

Syyskokouksessaan valtuuskunta 
vahvisti myös vuoden 2023 toiminta-
suunnitelman ja talousarvion. Liiton 
toiminta on taloudellisesti vakaalla 
pohjalla. Jäsenmaksussa ei tapahtu-
nut vuodelle 2023 muutoksia, ja se on 
edelleen 300 euroa vuodessa. Työttö-
myyskassan jäsenmaksu on 36 euroa 
vuodessa. 

Liiton hallituksen puheenjohtaja 
Marika Valjakka valittiin yksimie-
lisesti kahden vuoden jatkokaudelle. 
Hänen henkilökohtaisena varajäse-
nenään jatkaa Jukka Haavisto. 

Hallituksesta poisjääneen Paula 
Virrankosken tilalle valittiin jäl-

jellä olevalle vuoden kaudelle Assi 
Salminen, varajäsenenään Minna 
Hällström.

Uudelle kaksivuotiskaudelle  
valittiin Tarik Ahsanullah (vara-
jäseneksi Janne Hälinen), Katriina 
Vierula (Juha Viertola) ja Jesse  
Viljanen (Petri Impola).

Hallituksessa työtään jatkavat 
myös kautensa puolivälissä olevat 
Antti Aine (Viveca Still), Pekka Liesi-
vuori (Ulla Vainikka) ja Anna Pitkä-
nen (Hanna Vainionpää). Hallituksen 
opiskelijajäsenen Eemil Nuuttilan 
toimikausi päättyy vuodenvaihtee-
seen. Vuoden toimikaudelle valittavan 
uuden opiskelijajäsenen nimeää liiton 
hallitus joulukuun kokouksessaan.

Jatkossa liitto tunnetaan Juristiliittona

Muutos nimessä
otetaan käyttöön
asteittain liiton
viestinnässä,
palveluissa ja
tapahtumissa.
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 Jäsen, oletko asettumassa ehdolle kevään  
edus kuntavaaleissa? Haluamme kertoa sinulle  
Juristiliiton oikeuspoliittisista tavoitteista ja tarjota 
näkyvyyttä verkkosivuillamme sekä somekanavissa. 

Katso lisätiedot: juristiliitto.fi

Ehdolla  
eduskuntavaaleissa

Oikaisu
 Lakimiesuutiset-lehden numeron 5/22 Arkipäivä- 

jutussa s. 42 mainittiin virheellisesti Katariina Ruuskasen 
toimittavan Omannäköisesti-podcastia. Näin ei ole, sen 
sijaan hän on ollut kyseisessä podcastissa vieraana. 

”Mielestämme selvitys on onnistunut kuvaus 
nykytilasta ja lisäresurssien tarpeesta. Tuomio
istuinlaitos tarvitsee noin 30 miljoonan euron 
pysyvän lisärahoituksen tuomioistuinten 
laadukkaan toiminnan turvaamiseksi. Ruuhkien 
purkamiseksi ja käsittelyaikojen lyhentämiseksi 
tarvitsemme lisäksi noin 8 miljoonan euron 
lisärahoituksen kolmeksi vuodeksi.”

Tuomioistuinviraston ylijohtaja Riku Jaakkola oikeusministeriön 
johdolla laaditusta oikeudenhoiton selonteosta 17.11.2022

S a n o t t u a

HAKIJAA
Tasa-arvovaltuu-
tetun virkaa haki 

11 henkilöä. Viiden 
vuoden määräai-

kainen virka täyte-
tään vuoden 2023 
alusta. Tasa-arvo-
valtuutettu valvoo 
naisten ja miesten 
välisestä tasa-ar-

vosta annetun lain 
noudattamista. 

Valtuutettu antaa 
ohjeita ja neuvoja 

tasa-arvolakiin liit-
tyvistä kysymyk-

sistä, sukupuoleen 
perustuvasta syr-
jinnästä ja suku-

puolten tasa-arvon 
edistämisestä.
Tasa-arvoval-
tuutettu on 

oikeusministeriön 
hallinnonalalla 

toimiva, itsenäinen 
ja riippumaton 

lainvalvontaviran-
omainen.

11

 Julkisalan koulutettujen neuvottelu-
järjestön JUKOn syysliittokokous on valin-
nut järjestön hallituksen uudeksi puheen-
johtajaksi Opetusalan ammattijärjestön 
OAJ:n puheenjohtajan Katarina Murron, 51.

Valtakunnallisissa virka- ja työehto-
sopimusneuvotteluissa JUKO edustaa  
pääsopijajärjestönä 200 000:ta akavalaista 
asiantuntijaa ja esimiestä kunnissa, hyvin-
vointialueilla, valtiolla, yliopistoissa ja evan-
kelis–luterilaisessa kirkossa.

Juristiliitto on JUKOn jäsenliitto ja  
toiminnanjohtajamme Jore Tilander on 
JUKOn hallituksen varapuheenjohtaja.

KATARINA MURTO ON 
JUKON HALLITUKSEN  
UUSI PUHEENJOHTAJA

Eija Velitski
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L i i t t o  p a l v e l e e

Member+-niminen sovellus toimii jäsen-
korttinasi. Sovelluksesta löydät myös liiton 
etu- ja palvelutarjonnan, tulevat tapahtumat 
ja liiton uutiset. Lisäksi pääset katsomaan ja 
muokkaamaan jäsentietojasi. Sovelluksesta 
löydät myös kaikki yhteisakavalaiset  
Member+-edut ja lomahuoneistot!

Lue lisää ja katso latausohjeet: 
juristiliitto.fi

Lataa puhelimeesi 
mobiilijäsenkortti

Liitto ei painata enää muovisia jäsenkortteja, 
sillä mobiilikortin myötä ne ovat käyneet tar-
peettomiksi. Jäsenkortin magneettiraidalla 
on saanut alennuksen Teboilin polttoaineista. 
Liitto lopetti yhteistyön Teboilin kanssa välittö-
mästi Venäjän hyökättyä Ukrainaan.

Muovisista   
jäsenkorteista luovutaan
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Akavan liittokokous valitsi Akavan 
uudeksi puheenjohtajaksi Maria 
Löfgrenin. Vaalissa hänen vasta

ehdokkaanaan oli Jari Jokinen. Juristi
liitto kannatti vaalissa Löfgreniä.  

Puheenjohtajavaalissa äänet jakau
tuivat 514–383 vaalin voittaneen Löfgre
nin eduksi. Kaikkiaan Akavan 36 liitolla 
oli vaalissa 897 ääntä, jotka jakautuvat 
liitoille niiden jäsenmäärän mukaisessa 
suhteessa. Juristiliitolla oli vaalissa 24 
ääntä.

– Olemme erittäin tyytyväisiä 
puheenjohtajuuden ympärillä käytyyn 

vilkkaaseen keskusteluun. Jari Jokinen  
ja Maria Löfgren tapasivat syksyn aikana 
todella kiitettävästi liittoja ja niiden 
jäsenistöä. He kävivät monipuolista ja 
rakentavaa keskustelua keskusjärjestön 
puheenjohtajuudesta, toteaa Juristiliiton 
toiminnanjohtaja Jore Tilander.

– Avoimuus ja jäsenistön kuuntele
minen ovat ammattijärjestötoiminnan 
nykypäivää.  Vuoropuhelu näkemys
eroista vahvistaa yhteistyön mahdol
lisuuksia. Onnittelemme lämpimästi 
uutta puheenjohtajaa Maria Löfgreniä ja 
odotamme yhteistyötä hänen kanssaan.

Akavan puheenjohtaja Maria Löfgren 
korostaa avoimuutta

57
LUKIOTA

Oikeusgurun alkukilpailussa oli 
mukana opiskelijoita 57 lukiosta 

ympäri Suomen.

40
PROSENTTIA

Opiskelijoiden osallistuja
määrässä oli tänä vuonna  

40 prosentin kasvu.

12.
JOULUKUUTA

Oikeusgurun finaali pidettiin 12.12.  
Helsingissä. Kaksi parasta kahdeksasta 

finalist ista saivat oikeustieteen opiskelu
paikan. Katso tulokset verkkosivuiltamme!

Numerokulmalla
Faktaa numeroiksi tiivistettynä

Helsingin Asianajajayhdistys (HAY) 
valisti marraskuussa Vuoden asianaja
jaksi 2022 Maria Wasastjernan, joka 
on Hannes Snellman Asianajotoimisto 
Oy:n osakas. 

Helsingin yliopistossa tohtoriksi  
väitelleellä Wasastjernalla on tausta  
kilpailuoikeuden ja regulaation alalta 
Suomesta ja ulkomailta. Hän on uransa 
aikana työskennellyt globaaleissa  
yhtiöissä sekä suurissa asianajotoimis
toissa Suomessa ja maailmalla. Wasa
stjerna luotsaa myös Leadcastpodcas
tia yhdessä Essi Weserin kanssa.

HAY valitsee Vuoden asianajajaksi 
vuosittain henkilön, joka on työsken
nellyt moitteettomasti noudattaen  
asianajajan eettisiä arvoja sekä toi  
mien rohkeana esikuvana kollegoilleen.

Wasastjernan ammatillisen ja  
akateemisen panos
tuksen lisäksi  
palkinnon peruste
luissa korostettiin 
inhimillisten arvo
jen esiintuomista ja 
yhteensovittamista 
vaativaan työhön 
sekä alan uudista
misen edistämistä.

Maria Wasastjerna 
on Vuoden  
asianajaja 2022
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Oikeudenhoidon selonteon  
esiin nostamat puutteet  
korjattava pikaisesti
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Valtioneuvosto antoi marraskuussa eduskunnalle 
oikeusministeriön johdolla laaditun selonteon oikeu-
denhoidosta. 

Historian ensimmäisen oikeudenhoidon selonteon tavoit-
teena on ollut tuottaa päätöksentekijöille kokonaisvaltainen 
tieto suomalaisen oikeudenhoidon tilasta. Selonteon kohteena 
ovat tuomioistuinlaitos, Syyttäjälaitos, Ulosottolaitos, Rikos-
seuraamuslaitos, Oikeusrekisterikeskus sekä oikeusapu- ja  
edunvalvontapiirit, Kuluttajariitalautakunta sekä yhden - 
ver taisuus- ja tasa-arvolautakunta.

Selonteossa vuotuisen lisärahoituksen tarpeeksi todetaan 
90 miljoonaa euroa. Juristiliitto vaatii nopeita toimia rahoituk-
sen korjaamiseksi.

– Juristiliitto kiittää oikeusministeri Anna-Maja Henriks-
sonia ja kaikkia selvityksen tekoon osallistuneita tärkeästä 
työstä. Kattava selonteko oikeudenhoitomme tilasta on enem-
män kuin tarpeellinen, toteaa Juristiliiton toiminnanjohtaja 
Jore Tilander.

– Euromäärä on nyt selkeästi lausuttu ääneen. Seuraavaksi 
tarvitaan konkreettisia päätöksiä lisärahoituksesta. Tämä 
on linjattava viimeistään seuraavissa hallitusneuvotteluissa, 
Tilander jatkaa.

– Juristiliitossa olemme vaatineet pikaista 50 miljoonan 
vuotuista lisärahoitusta. Viimeistään selonteon jälkeen jokai-
nen ymmärtää, että lisärahoitus on välttämätöntä. 50 miljoo-
nalla paikataan pahimmat rei’ät vuotavasta laivasta, 90 mil-
joonalla ratkotaan vielä laajemmin selonteossa esiin nousseet 
puutteet.

Mikä etu?
 
eLakimies on Juristiliiton sähköinen työelämän lain
säädäntöpalvelu, joka vastaa yleisimpiin työsuhde
kysymyksiin. Palvelusta löydät ajantasaisen tiedon  
ja vastauksia esimerkiksi vuosiloman määräytymiseen  
ja koeajan pituuteen sekä tietoa ylitöistä. 
 
Valitsemalla palvelun etusivulta jonkin sivulla mainitun 
aihealueen saat muutaman lisäkysymyksen jälkeen  
vastauksen mieltäsi askarruttaneeseen asiaan. Kysy
mykset ja vastaukset koostuvat yleisimmin kysytyistä 
asioista ja ovat suuntaa antavia.
 
eLakimies neuvoo työsuhteeseen liittyvissä perusasioissa. 
Palvelu koskee tässä vaiheessa vain työsopimussuhteita. 
Se ei sellaisenaan sovellu virkasuhteille tai osakeyhtiön, 
osuuskunnan tai säätiön toimitusjohtajaan.
 
Miten saan edun käyttööni?

Ota palvelu käyttöösi jäsenportaalissa.
 
Mistä saan lisätietoja?

Jos et löydä vastausta mieltäsi askarruttavaan kysymyk
seen eLakimiehestä, ota rohkeasti yhteyttä Juristiliiton 
työ  ja virkasuhdeneuvontaan. Autamme jäseniämme 
monipuolisesti työelämään liittyvissä asioissa! eLakimies 
ei korvaa henkilökohtaista asiointia Juristiliiton työ ja 
virkasuhdeneuvonnan kanssa.

Tutustu kaikkiin jäsenetuihin  
verkkosivuillamme

Jäsen
etu

Esittelemme jäsenetuja  
etu kerrallaan.

eLakimies
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Vuorikatu 5, 00100 Helsinki
p. 050 555 0588, toimisto@lakimiesyhdistys.fi

Jäsenetu
Juristiliiton jäsenille – 10 %

Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen jäsenille – 30 %

Oikeustiede–Jurisprudentia-vuosikirja LV:2022

Kristiina Koivukari – Sara Lehtilä, Sattumaa vai yhtenäinen ja perusteltu päätös-
käytäntö? – Esitutkinnan rajoittaminen vähäisyys- ja kustannusperusteilla 
kunnianloukkausrikosepäilyissä

Sami Myöhänen, Prekluusio hallintoprosessissa

Juho Mäki-Lohiluoma, Julkisten sosiaali- ja terveyspalveluiden yksityinen tuotanto 
ja lainsäätäjän harkintavallan rajat

Johanna Tuohino, Lainsäädännön ja lainsäätämisen haasteet digitalisoituvassa 
Euroopan unionissa – Tapaustutkimus ePrivacy-asetuksen valmistelusta

Antti Vepsä, Vaihtuvapääomaisen sijoitusyhtiön pääomajärjestelmä

ISBN 978-951-855-563-9
405 sivua
Hinta 75 €

Mikael Lohse – Jyri Paasonen
Puolustusvoimien tehtävät  (B 204)

Puolustusvoimat on kansallinen instituutio, joka nauttii suomalaisten suurta 
luottamusta. Puolustusvoimien tehtäviä ovat: 1) Suomen sotilaallinen
puolustaminen, 2) muiden viranomaisten tukeminen, 3) kansainvälisen avun
antaminen ja vastaanottaminen, ja 4) osallistuminen kansainväliseen so-
tilaalliseen kriisinhallintaan. Näihin tehtäviin tiivistyy Puolustusvoimien 
missio ja olemassaolon peruste.

Teos on ensimmäinen Puolustusvoimien tehtäviin pureutuva oikeudellinen
yleisesitys. Teoksessa tarkastellaan erikseen kutakin Puolustusvoimien
päätehtävää. Tarkastelun keskiössä ovat päätöksentekoon, toimivaltaan ja
voimankäyttöön liittyvät kysymykset. Kerrontaa havainnollistetaan ajankoh-
taisilla esimerkeillä, kuten Suomen liittymisellä Pohjois-Atlantin liittoon,
Puolustusvoimien virka-avulla poliisille Uudenmaan eristämisessä ja puolus-
tusmateriaaliavulla Ukrainaan. Puolustusvoimat on sotilaallinen valmiusor-
ganisaatio, ja siksi teoksessa käsitellään myös varautumista ja poikkeusoloja 
koskevia asioita. Teoksen lopuksi kootaan keskeisiä kehittämis- ja jatkotutki-
musaiheita.

Puolustusvoimien tehtävät on tarkoitettu sotilasjuridiikkaa työssään ja 
palveluksessaan soveltavalle puolustushallinnon henkilöstölle. Kirja soveltuu 
laajemminkin kaikille niille lukijoille, jotka haluavat perehtyä Puolustusvoi-
mien laajaan ja viime aikoina nopeasti muuttuneeseen tehtäväkenttään. 

ISBN 978-951-855-566-0
251 sivua
Hinta 65 €

Annina Wahlbeck
Ulosottovalitusprosessin 
edellytykset (A 348)
ISBN 978-951-855-564-6
IX + 232 sivua
Hinta 120 €

Jaakko Markus
Oikeuksiin pääsy 
massavahinkotilanteissa (A 347)
ISBN 978-951-855-425-0
XII + 358 sivua
Hinta 125 €

Jussi Päivärinne
Siviiliprosessuaalinen asiavaltuus
tekijänoikeuden 
loukkaustapauksissa (A 346)
ISBN 978-951-855-423-6
XIV + 529 sivua
Hinta 135 €

Tuomas Mattila
Yhteistyö tekijänoikeudessa (A 345)
ISBN 978-951-855-421-2
XIV + 290 sivua
Hinta 115 €
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kunnianloukkausrikosepäilyissä

Sami Myöhänen, Prekluusio hallintoprosessissa

Juho Mäki-Lohiluoma, Julkisten sosiaali- ja terveyspalveluiden yksityinen tuotanto 
ja lainsäätäjän harkintavallan rajat

Johanna Tuohino, Lainsäädännön ja lainsäätämisen haasteet digitalisoituvassa 
Euroopan unionissa – Tapaustutkimus ePrivacy-asetuksen valmistelusta

Antti Vepsä, Vaihtuvapääomaisen sijoitusyhtiön pääomajärjestelmä

ISBN 978-951-855-563-9
405 sivua
Hinta 75 €

Mikael Lohse – Jyri Paasonen
Puolustusvoimien tehtävät  (B 204)

Puolustusvoimat on kansallinen instituutio, joka nauttii suomalaisten suurta 
luottamusta. Puolustusvoimien tehtäviä ovat: 1) Suomen sotilaallinen
puolustaminen, 2) muiden viranomaisten tukeminen, 3) kansainvälisen avun
antaminen ja vastaanottaminen, ja 4) osallistuminen kansainväliseen so-
tilaalliseen kriisinhallintaan. Näihin tehtäviin tiivistyy Puolustusvoimien 
missio ja olemassaolon peruste.

Teos on ensimmäinen Puolustusvoimien tehtäviin pureutuva oikeudellinen
yleisesitys. Teoksessa tarkastellaan erikseen kutakin Puolustusvoimien
päätehtävää. Tarkastelun keskiössä ovat päätöksentekoon, toimivaltaan ja
voimankäyttöön liittyvät kysymykset. Kerrontaa havainnollistetaan ajankoh-
taisilla esimerkeillä, kuten Suomen liittymisellä Pohjois-Atlantin liittoon,
Puolustusvoimien virka-avulla poliisille Uudenmaan eristämisessä ja puolus-
tusmateriaaliavulla Ukrainaan. Puolustusvoimat on sotilaallinen valmiusor-
ganisaatio, ja siksi teoksessa käsitellään myös varautumista ja poikkeusoloja 
koskevia asioita. Teoksen lopuksi kootaan keskeisiä kehittämis- ja jatkotutki-
musaiheita.

Puolustusvoimien tehtävät on tarkoitettu sotilasjuridiikkaa työssään ja 
palveluksessaan soveltavalle puolustushallinnon henkilöstölle. Kirja soveltuu 
laajemminkin kaikille niille lukijoille, jotka haluavat perehtyä Puolustusvoi-
mien laajaan ja viime aikoina nopeasti muuttuneeseen tehtäväkenttään. 

ISBN 978-951-855-566-0
251 sivua
Hinta 65 €

Annina Wahlbeck
Ulosottovalitusprosessin 
edellytykset (A 348)
ISBN 978-951-855-564-6
IX + 232 sivua
Hinta 120 €

Jaakko Markus
Oikeuksiin pääsy 
massavahinkotilanteissa (A 347)
ISBN 978-951-855-425-0
XII + 358 sivua
Hinta 125 €

Jussi Päivärinne
Siviiliprosessuaalinen asiavaltuus
tekijänoikeuden 
loukkaustapauksissa (A 346)
ISBN 978-951-855-423-6
XIV + 529 sivua
Hinta 135 €

Tuomas Mattila
Yhteistyö tekijänoikeudessa (A 345)
ISBN 978-951-855-421-2
XIV + 290 sivua
Hinta 115 €



S
iinä se seisoo, komea punatiili-
nen rakennus, jonka julkisivussa voi 
nähdä vaikkapa tyylitellyn pylväsrivis-
tön. Kesällä 2022 valmistunut Espoon 

oikeustalo sijaitsee Otaniemen kampusalueella, 
viimeisenä pitkässä rivissä, jossa on samanvä-
risiä ja -henkisiä Aalto-yliopiston rakennuksia. 
Talossa ovat Länsi-Uudenmaan käräjäoikeuden 
lisäksi Syyttäjälaitoksen ja Ulosottolaitoksen toi-
mipisteet.  

– Rakennus suunnitellaan tietysti ensi sijassa 
käyttäjilleen, mutta tuomioistuimella on myös 
rooli julkisessa kaupunkikuvassa. Sen on herä-
tettävä luottamusta. Oikeustalon ei sovi olla 
mikä tahansa virastorakennus, vaan instituu-
tion on erotuttava myös rakentamisessa, sanoo 
oikeustalon suunnitellut arkkitehti Tuomo  
Siitonen.  

Siitoselle kyse on jo toisesta oikeustalosta. 
2000-luvun alussa hän oli toteuttamassa Hel-
singin Salmisaaren oikeustalon saneerausta 
Alkon vanhoihin tiloihin. Arkkitehdin mielestä 

yksi keino luottamuksen synnyttämiseen on pyr-
kimys pysyvyyteen ja ajattomuuteen.  

– Oikeustalot edustavat arvokasta perinnettä 
ja jatkumoa. Arkkitehtuurin ei tarvitse olla kon-
servatiivista, mutta lavastemaisuuden tai het-
kellisten muotiaiheiden käyttö ei ole tarpeen.  

Siitonen antaa yhden konkreettisen esimer-
kin historiallisen jatkumon luomisesta raken-
nusten sisätiloissa: puuverhoilumateriaalina 
tammi liittyy luontevasti oikeuden käyttöön, ja 
sitä on hyödynnetty sekä Espoon että Salmisaa-
ren oikeustaloissa.  

Ideaali oikeustalo henkii avoimuutta  
Luottamuksen ohella 2000-luvun tuomioistuin-
rakennuksen pitäisi Siitosen mielestä viestiä 
vahvasti myös avoimuudesta.  

– Että myös arkkitehtuurin keinoin korostuisi 
toiminnan julkisuus ja avoimuus. Vähintäänkin 
aulatiloihin pitäisi tulla luonnonvaloa, ja myös 
salitiloissa voisi olla läpinäkyvyyttä ja yläikku-
noita, hän sanoo.  

Uuden oikeustalon suunnittelussa tavoitellaan perinteen ja 
jatkuvuuden tuntua, minkä ei tarvitse tarkoittaa konservatiivisuutta, 

kertoo kaksi oikeustaloa suunnitellut Tuomo Siitonen. Muuttuvat 
tarpeet ja oikeushallinnon tilakonsepti asettavat omat raaminsa.  

Unelmien oikeustalo 
henkii luottamusta 

ja avoimuutta  

Teksti SANNA JÄPPINEN | Kuvitus ANNA-KAISA JORMANAINEN
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Näin siis ideaalimaailmassa. Espoon oikeustalossa 
kaunis ajatus ei Siitosen mukaan täysin toteudu.  

– Kun tarjouspyyntöjä kilpailutettiin, mukana oli 
oikeushallinnon tilakonsepti, jossa ei vaadittu – eikä 
muistaakseni edes toivottu – esimerkiksi salitiloihin 
luonnonvaloa. Ja tarjoaja tekee yleensä sen, mikä vähin-
tään pyydetään. Toki on saleja, joihin luonnonvalo tulee 
luontevasti, mutta ei ole ryhdytty akustisiin erityisrat-
kaisuihin, joissa yläikkunoilla tehtäisiin saleihin ava-
ruutta.   

Sen sijaan Salmisaaren oikeustalo on saanut huo-
miota avoimuutta korostavilla ratkaisuillaan.   

– Vuosia sitten näytin kuvia Salmisaaren talosta Kio-
vassa Ukrainassa, ja siellä oltiin kiinnostuneita esimer-
kiksi siitä, että oikeusaleihin näki sisään, Siitonen kertoo.  

Myös Yalen yliopiston oikeustieteen professori 
Judith Resnik on nostanut Salmisaaren tilat esimer-

kiksi avoimuutta edistävästä oikeustilasta, jossa on 
onnistuttu käyttämään hyväksi lasin läpinäkyvyyttä 
ja luotu oikeasti julkinen tila, ilman tarpeetonta byro-
kraattista rekvisiittaa. Resnik on kirjoittanut paljon 
oikeuden muuttuvista näyttämöistä.  

Oikeushallinto määrittää raamit  
– jääkö tilaa luovuudelle? 
Siitonen viittaa oikeustalojen arkkitehtonisista ratkai-
suista puhuessaan usein oikeushallinnon tilakonsep-
tiin. Millaisesta ohjeistuksesta on kyse? 

– Oikeustalojen suunnittelun ohjeeksi on laadittu 
oikeushallinnon työympäristö- ja toimitilakonsepti. 
Konsepti sisältää tilaohjelmatyökalun, jonka perus-
teella voidaan kartoittaa kunkin kohteen tilatarpeet 
ja verrata niitä oikeustaloihin yleensä, kertoo erityis-
asiantuntija Marjo Hietikko Tuomioistuinvirastosta.  
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Tuomioistuinviraston tehtävänä on toimitilahank-
keissa varmistaa se, että käyttäjien – siis tuomioistui-
men asiakkaiden ja henkilökunnan – toiminnalliset 
tarpeet varmasti huomioidaan. 

–  Tuomioistuinten toimitilojen tulee olla turvalliset, 
terveelliset ja toimintaa tukevat. Istuntosalien osalta 
liika avoimuus voi jopa estää monikäyttöisyyttä, Hie-
tikko toteaa.  

Miten paljon yksityiskohtainen konsepti jättää tilaa 
arkkitehdin luovuudelle? 

– Varmasti juuri siinä kaivataan luovuutta, että saa 
kaikki toiminnot ratkaistua tiukasti määritellyissä raa-
meissa, Siitonen toteaa.  

– Sinänsä tuomioistuinrakennuksen perusajatus on 
aika yksinkertainen. On henkilökunnan tilat, pidätet-
tyjen tilat ja yleiset tilat, jotka kohtaavat istuntosalissa 
– ja nämä on pidettävä erillään.  

Espoon oikeustalon kohdalla vaikeuskerrointa ark-
kitehdin työssä lisäsi se, että rakennus sijaitsee Natu-
ra-luonnonsuojelualueen laidalla, ja suunnittelun 
kuluessa kaavaan tuli muutoksia. 

– Asemakaavassa on määräyksiä lintujen pesimäajan 
huomioimisesta. On tarkasti rajattu, kuinka lähelle Natura- 
aluetta autot saavat tulla ja kuinka estetään lintujen lento 
rakennuksen ikkunoita päin. Taloa jouduttiin esimerkiksi 
lyhentämään vielä suunnittelun kuluessa, ja olemassa 
olevaa paikoitusaluetta pienennettiin, Siitonen kertoo.  

Tuomioistuin ja syyttäjä  
samassa tilassa – sopivaa vai ei? 
Salmisaaren ja Espoon oikeustaloja voi vertailla myös 
siinä mielessä, että niissä molemmissa on sekä tuomio-
istuimen että syyttäjän tilat. Tuomo Siitosen mukaan 
Salmisaaren saneerauksen yhteydessä yhdistelmä 
herätti keskustelua.  

– Pohdittiin, onko lainkaan sopivaa, että käräjäoi-
keus ja Syyttäjänvirasto ovat samassa rakennuksessa 
vai hämärtääkö tämä ihmisten kuvaa oikeuslaitoksesta. 
Ja pitäisikö instituutioiden erillisyys tuoda esille tilarat-
kaisuissa, hän sanoo.  

– Syyttäjänviraston sisäänkäynti pyrittiinkin sitten 
saamaan erilliseksi muun talon sisäänkäynnistä. 

Espoon oikeustalon kohdalla vastaavaa keskuste-
lua ei enää käyty.  

– Alusta asti pidettiin selvänä, että talossa on kärä-
jäoikeuden, syyttäjän ja ulosoton tiloja, eikä tämä näy 
ulkoarkkitehtuurissa mitenkään, Siitonen sanoo.  

Marjo Hietikon mukaan Espoon oikeustalon sisään-
käynti poikkeaa tämän osalta muista oikeustalohank-
keista, mutta Tuomioistuinvirasto pitää silti instituu-
tioiden erillisyyttä tärkeänä.  

Teknologian ja turvallisuuden  
rooli entistä suurempi  
Tuomo Siitosella on näköalapaikka oikeustalojen muut-
tuviin tarpeisiin, sillä Salmisaaren saneerauksesta on 
nyt parikymmentä vuotta. Esimerkiksi turvallisuuden 
merkitys on 2000-luvun edetessä kasvanut huomatta-
vasti sekä asiakkaiden että henkilökunnan puolella.   

Käytännössä erot näkyvät vaikkapa siinä, että Sal-
misaaressa asiakaspalvelutiskit ovat täysin avoimia ja 
asiakkaat istuvat vierekkäin.  

– Nyt tehdään suljettuja koppeja, joissa asiakas vetää 
oven perässään kiinni. Myös yksityisyyden vaatimus on 
kasvanut, Siitonen kertoo.   

Hietikko lisää, että turvallisuuden korostuminen 
näkyy myös esimerkiksi niin, että tiloja on vyöhyk-
keistetty ja jo olemassa oleviin tuomioistuintiloihin 
on rakennettu pakoreittejä.  

Toinen suuri muutos on tapahtunut oikeustalojen 
teknologiassa. Oikeushallinnolla on yhä enemmän 
sähköisiä palveluita, ja oikeudenkäynneissä syyttäjä, 
avustaja, asianomistaja tai todistajat saattavat olla 
videoyhteyden päässä. 

– IT-teknologian määrä on lisääntynyt valtavasti. 
Tilantarve kaapeleille on nykyään sellainen, että 
Espoossa oikeussalit on toteutettu samalla idealla kuin 
1970-luvun ATK-tilat: lattian alla on kauttaaltaan kaa-
pelitilaa, jossa niitä voi vetää vapaasti, Siitonen sanoo.  

Myös oikeudenhoidon monet toimintatavat ovat 
muuttuneet ja laajentuneet 2000-luvun aikana. Esi-
merkiksi sovittelut ovat yleistyneet huomattavasti, ja 
niitä varten tarvitaan tiloja.  

– Istuntosaleista pyritään rakentamaan entistä 
monikäyttöisempiä. Lisäksi uusimpiin oikeustaloihin 
on rakennettu erillisiä sovittelusaleja, joiden varustus 
ja kalustus poikkeavat muista istuntosaleista, Marjo 
Hietikko kertoo.  

Suomalaista oikeus
kulttuuria leimaa ulkoisen
näyttävyyden vähäisyys.

KERROSNELIÖMETRIÄ

Espoon uudessa oikeus-
talossa on 8 600 kerros-
neliömetriä.

8 600
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Entä kun tarpeet taas muuttuvat? 
Oikeushallinnon työympäristö- ja toimitilakonseptia on 
viimeksi muutettu alkuvuodesta 2020, ja se kaipaa jäl-
leen päivitystä. Oikeustaloihin kohdistuvat vaatimuk-
set muuttuvat siis vauhdilla.  

– Uusimpina tarpeina ovat erilliset videokuulemis- 
ja videoneuvottelutilat sekä todistajan kuulemisen 
videotallennus, joka hoidetaan istuntosalissa. Pieniä 
tarpeita syntyy koko ajan: kun istuntosaliin lisätään 
pöydälle näyttö, se vaikuttaa kalusteisiin, jotka ovat 
yleensä kiintokalusteita. Tai kun av-tekniikka lisään-
tyy, täytyy huomioida akustiikka ja laitteiden aiheut-
tama lämpökuorma, Hietikko kertoo.  

Espoon oikeustalossa on yritetty varautua myös 
tulevaisuuden tarpeisiin, joista osaa ei ehkä osata vielä 
kuvitellakaan. 

Alemmille oikeusasteille 
omia taloja vasta 1980-luvulla 
SUOMALAISTA oikeuskulttuuria leimaa se, että meiltä 
puuttuu monista Euroopan maista tuttu ulkoinen näyt-
tävyys oikeudenhoidossa. Koruttomuus näkyy niin  
tuomarien vaatetuksessa kuin vaikkapa oikeussalien 
suunnittelussa.  

Sama arkisuus, suorastaan vaatimattomuus, on  
näkynyt myös oikeusrakennuksissa, varsinkin alempien 
oikeusasteiden kohdalla. Pitkään alioikeuksilta puut-
tuivat omat rakennukset kokonaan.  Maaseudun kihla-
kunnanoikeuksien käräjiä saatettiin istua pappilassa, 
talonpoikien tuvissa tai koulun voimistelusalissa. Raas-
tuvanoikeudet puolestaan toimivat kaupunkien tarjoa-
missa tiloissa, esimerkiksi kaupungintalossa.  

Vasta kun raastuvanoikeudet valtiollistettiin vuonna 
1978, Suomessa alkoi oikeustalojen rakentamisbuumi. 
1980–1990-luvuilla rakennettiin oikeustoimelle oma 
rakennus ainakin Poriin, Joensuuhun, Lahteen, Helsin-
kiin, Haminaan, Ouluun, Raumalle, Kuopioon, Vaasaan, 
Seinäjoelle, Raaheen, Turkuun ja Jyväskylään.  

Ruotsissa raastuvanoikeuksien taloja oli alettu  
pystyttää jo noin sata vuotta aiemmin, ja esimerkiksi 
Keski-Euroopassa rakennettiin 1800-luvulla loisteliaita 
oikeuspalatseja, jotka henkivät lainkäytön ja oikeuden 
arvovaltaa, ehkä herättivät pelkoakin. Toki myös Suo-
messa on nähtävissä merkkejä samasta suuntauksesta 
vanhoissa hovioikeuksien taloissa.  

–  Vaikkapa Vaasan hovioikeus 1860-luvulta on komea 
rakennus, arkkitehti Tuomo Siitonen toteaa.  

Tänäkin päivänä ylempien oikeusasteiden tiloihin 
haetaan Siitosen mukaan hieman erilaista arvokkuutta 
kuin käräjäoikeuksiin. Hyvä vertailukohde löytyy Hel-
singin Salmisaaren oikeustalosta, jossa Siitonen toimis-
toineen toteutti 2000-luvun alkupuolella kaksi sanee-
rausta Alkon vanhoihin rakennuksiin. Käräjäoikeuden, 
syyttäjänviraston ja oikeusaputoimiston tilat saneerat-
tiin vanhoihin tuotantotiloihin ja hovioikeus entiseen 
pääkonttoriin.  

– Pääkonttorissa oli jalopuukalusteita ja detaljeja, 
joista tuli helposti tietty arvokkuuden leima. Käräjä-
oikeuden tiloissa puolestaan säilytettiin interiöörissä 
vanhan teollisuusrakennuksen runkoa kannattelevat  
sienipilarit – ikään kuin luottamusta ja pysyvyyttä  
kannattelemassa.

Lähteinä on käytetty myös teoksia ”Representing Justice: 
Invention, Controversy, and Rights in City-States and 
Democratic Courtrooms” (Judith Resnik ja Dennis  
Curtis) sekä “Oikeuden näyttämöt. Kuvallisuus lain- 
käytössä” (toim. Virpi Harju, 2013)
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Turvallisuuden
merkitys on 2000-
luvun edetessä
kasvanut
huomattavasti.

 – Talo on hyvin joustava lähtien siitä, että kantavat 
rakenteet on minimoitu. Seinät ovat keveitä ja puretta-
vissa ilman, että talo sortuu. Ja lattiat on tosiaan suun-
niteltu saleissa niin, että johdotuksia saadaan vedettyä 
miten päin vaan, Tuomo Siitonen sanoo.  

– Samoin työtiloissa talotekniikka – esimerkiksi 
ilmastointi ja valaistus – joustaa, kuten nykyraken-
nuksissa yleensäkin. Tarvittaessa voidaan tehdä avo-
tilaa tai huonetilaa. 

Teknologiaa lisätään  
vanhojen rakennusten rajoissa 
Espoon uudessa talossa oikeushallinnon määrittele-
mät vaatimukset on voitu ottaa huomioon pieteetillä, 
mutta käräjäoikeudet ympäri Suomea toimivat hyvin 
vaihtelevissa tiloissa.  

Uudet käräjäoikeudet ovat 
isoja kokonaisuuksia 
TUOMIOISTUINVIRASTO vuokraa käräjäoikeuksien tilat 
Senaatti-kiinteistöiltä.  

Jos käräjäoikeuden toiminta jossain rakennuksessa 
tai rakennuksen osassa on lakannut, koko rakennus 
tai tontti on yleensä otettu muuhun käyttöön. Usein 
rakennus on purettu tai tullaan purkamaan.  

Käräjäoikeuksien uudisrakennukset ovat yleensä  
osa laajempaa valtion rakennusten kokonaisuutta, 
kuten Lappeenrannan vuonna 2021 valmistunut oikeus-
talo tai vuonna 2023 valmistuva Oulun oikeustalo. 
Joensuuhun valmistui vuonna 2017 uudisrakennuksena 
oikeus- ja poliisitalo. 

– Monet toimivat vanhemmissa, aikoinaan oikeus-
taloiksi rakennetuissa rakennuksissa tai peruskorja-
tuissa tiloissa, Marjo Hietikko kertoo.  

Miten vanhoissa rakennuksissa pystytään ottamaan 
huomioon nykypäivän tarpeet? 

– Meillä on esimerkiksi hanke, joka keskittyy oikeu-
denkäynneissä vaadittavaan salitekniikkaan. Kun tode-
taan puutteita, teknologiaa lisätään niissä rajoissa kuin 
se olemassa olevissa kiinteistöissä on mahdollista, Hie-
tikko sanoo.  

– Toinen raja on tietysti raha. Jossain kohtaa on 
todettava, että ei ole kannattavaa. Eikä joka paikkaan 
tietenkään kaivata samanlaista varustelua – esimer-
kiksi pienemmillä paikkakunnilla tai sivuistunto- 
paikoilla ei tarvita samaa massiivista tekniikkaa kuin  
pääpaikoissa. •
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O
piskelijat ovat Juristiliiton tulevaisuus ja näin 
ollen yksi liiton tärkeimmistä jäsenryhmistä. 
Liiton tavoitteena onkin, että jokainen oikeus-
tieteen opiskelija tuntisi kuuluvansa juristien 

yhteisöön jo opintojen alkuvaiheesta saakka. 
Opiskelijat pääsevät liiton jäseniksi aivan opintojen 

alussa. Samalla juristin ammatti, liitto ja työelämä tulevat 
tutuiksi. Myös Juristiliiton urapalveluita, kuten verkkoval-
mennuksia ja henkilökohtaista uravalmennusta, voi hyö-
dyntää jo opiskeluaikoina. 

Liitto pitää muutenkin opiskelijoiden puolia. Kilpaillulla 

alalla moni stressaa harjoittelupaikan saamisesta ja työssä 
jaksamisesta. Juristiliitto pitää esillä työhyvinvoinnin ja 
jaksamisen merkitystä uran kaikissa vaiheissa.

Opiskelijat ovat Juristiliitolle tärkeitä senkin vuoksi, että 
kuulemme tulevien ammattilaisten äänen. Näin liitto pys-
tyy ajamaan entistä paremmin jäsentensä oikeuksia myös 
tulevaisuudessa.

Tekstiin on haastateltu Juristiliiton viestinnän  
asiantuntija Merilla Kivinevaa ja opiskelijakoordinaattori 
Tiia Joensuuta. 

Teksti PI MÄKILÄ

YHTEISTYÖTÄ AINEJÄRJESTÖJEN KAUTTA
Oikeustieteellisten tiedekuntien aine järjestöt 

ovat Juristiliitolle tärkeitä yhteistyökump
paneita. Juristiliitto viestii ainejärjestöjen suun
taan ja järjestää opiskelijoille esimerkiksi fuksi 

infoja. Liitto tiedottaa ainejärjestöille myös  
erilaisista tapahtumista sekä liiton tekemistä,  

opiskelijoihin vaikuttavista kannanotoista. 
Juristiliitto viestii opiskelijoille myös suoraan. 

Muun muassa liiton opiskelijajäsenille suun
nattu Instagramtili Oikkarit jakaa tietoa 

erilaisista tapahtumista ja muista 
opiskelijoita koskettavista 

aiheista. 

Ruutu 1

Lähtö

Kerromme Juristiliiton edunvalvontatyöstä,  
joka helposti jää näkymättömiin.

Tavoitteena on, että oikeustieteen opiskelijat tuntisivat olevansa 
osa Juristiliiton yhteisöä jo opintojen alkuajoista saakka. 

Juristiliitto 
auttaa kasvamaan juristiksi 

OPISKELIJA SAA OPINTO-OIKEUDEN  
OIKEUSTIETEELLISEEN TIEDEKUNTAAN

Matka juristiksi kasvamiseen alkaa. 
Liitto pyrkii olemaan läsnä opiskelijoiden 
arjessa alusta saakka. Liiton jäsenyys on 

oikeustieteen opiskelijoille maksuton. 
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OPISKELIJOIDEN ÄÄNI KUULUVIIN 
Opiskelijat pääsevät vaikuttamaan 

Juristiliiton asioihin myös liiton sisällä. 
Opiskelijajäsenet ovat tervetulleita luot

tamustehtäviin. Esimerkiksi jokaisessa valio
kunnassa ja liiton hallituksessa on opiske

lijaedustaja. Liitolle on tärkeää, että 
luottamustehtävissä on eri ikäisiä 
jäseniä erilaisista taustoista. Näin 

jäsenet saavat tasaisemmin 
äänensä kuuluviin.

Opiskelijajäsenet
ovat tervetulleita
luottamustehtäviin.

TAPAHTUMIEN KAUTTA MUKAAN
Juristiliitto järjestää opiskelijajäsenille 
suunnattuja tapahtumia ja koulutuksia. 

Erilaisten tapahtumien tarkoituksena on 
paitsi auttaa opiskelijajäseniä verkostoi

tumaan ja tutustumaan toisiinsa myös 
tarjota heille koulutusta ja oman osaa

misen päivittämistä. Esimerkiksi opiske
lijoille tarkoitettu verkostoitumistapah

tuma SAKKE kokoaa joka toinen vuosi 
noin 250 oikeustieteen opiskelijaa yhteen.

Ruutu 2

OPISKELIJOILLE OMAT PALKKASUOSITUKSET
Juristiliitto pitää opiskelijajäsentensä puolta työelämässä ja tukee 
opiskelijoiden työllistymistä. Liitto on laatinut opiskelijoille muun 
muassa omat palkkasuositukset, jotka pohjaavat yleiseen palkka

kehitykseen ja opiskelijan suorittamiin opintopisteisiin. 

Ruutu 3

Ruutu 4

AIDOSTI OSAKSI JURISTIYHTEISÖÄ
Kun opiskelijajäsenen valmistuminen 

alkaa lähestyä, työelämään hyppäämi
nen kilpaillulla alalla voi jännittää. Työ
elämään siirtyminen on helpompaa, kun 
juristiyhteisö on tullut tutuksi jo opiske

luaikana. Liiton tehtävänä on auttaa  
opiskelijajäseniään kasvamaan juris

teiksi. Valmistumisen jälkeen jäsenmaksu 
on alennettu kolmen vuoden ajan. Liiton 

tavoitteena on, että kynnys osallistua eri
laisiin tapahtumiin ja koulutuksiin pysyy 

siksi jatkossakin matalana. 

Maali
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Koronapandemia synnytti yhden hyvän asian  
laamanni Pakkalan työhön. – Tuomioistuinvirasto 
ryhtyi pitämään viikoittaisia videokokouksia  
laamanneille ja hallintojohtajille. Pidämme niitä 
yhä. On hyödyllistä kuulla myös hallinto-oikeuk-
sien ja erikoistuomioistuimien laamanneja.

26  LAKIMIESUUTISET  6/2022



S
irpa Pakkala, 56, sanoo, ettei Suomen suu-
rimman käräjäoikeuden johtaminen ole 
niin erilaista kuin pienemmissä viras-
toissa, mutta asioiden suuruusluokka on 
eri. Varatuomari Pakkala nimitettiin Hel-

singin käräjäoikeuden laamanniksi seitsemän vuoden 
ajaksi kesäkuussa 2022. Hän siirtyi tehtävään Etelä-Poh-
janmaan käräjaoikeudesta.

– Neljän kuukauden työkokemuksella Helsingistä 
voin sanoa, että samat laamannin päätehtävät täälläkin 
on: henkilöstön hyvinvoinnista, viraston resursseista 
ja toimivan organisaation rakenteesta huolehtiminen.

Salmisaaren oikeustalossa on maamme suurin kärä-
jäoikeus henkilökunnan koolla ja painotetulla työmää-
rällä mitattuna. Viime vuonna sinne saapui käsiteltä-
väksi noin 75 000 asiaa.

Pienemmissä yksiköissä hallintohenkilökuntaa on 
vähemmän. Siksi laamannin pitää itse tehdä niissä 
kaikenlaisia asioita, kuten vastata tietopyyntöihin tai 
antaa lausuntoja lainsäädäntöhankkeisiin.

– Täällä minulla on enemmän resursseja käytössä, 
joten aikaani jää johtamiseen. Jos eduskunta esimer-
kiksi pyytää lausuntoa, löydän asiantuntijan usein suo-
raan omilta osastoiltamme, Pakkala sanoo.

Alaisia hänellä on noin 350.
Huono puoli uudessa virassa on Pakkalan mukaan 

se, että suuren viraston johdossa varsinainen lainkäyt-
tötyö jää laamannilta vähemmälle.

– Pidin käräjäoikeuden tuomarin työstä, siinä oltiin 
ihmisten kanssa tekemisissä. Lainkäyttötyöhön osallis-

tuessaan viraston päällikkö tulee näkyvämmäksi myös 
henkilökunnalle ja sidosryhmille. 

Perhe juurtui, tuomariäiti matkusti
Ihmisten kanssa työskentely on se, mikä nuorta Sirpa 
Pakkalaa aikoinaan veti juristiammatin pariin. Hän oli 
nähnyt amerikkalaisia lakielokuvia ja halusi oikeus-
avustajan työhön, jossa pääsisi puolustamaan vähä-
osaisten oikeuksia.

– Yläasteikäisenä kävin kysymässä opinto-ohjaa-
jalta, miten ammattiin pääsee. Hain kyllä oikeustie-
teellisen tiedekunnan kanssa samaan aikaan yliopiston 
käsityöopettajan laitoksellekin, mutta sinne en päässyt, 
Pakkala hymyilee.

Vuonna 1989 hän valmistui oikeustieteen kandi-
daatiksi Helsingin yliopistosta ja pääsi heti seuraavana 
vuonna Jyväskylän raastuvanoikeuteen auskultoimaan.

– Siihen aikaan auskultointipaikkoja oli enemmän, 
oli itsestään selvää olla varatuomari. Isoäitini isä oli toi-
minut aikoinaan tuomarina maaseudulla, joten titteli 
oli minulle selvä.

Pakkala työskenteli 1990-luvun lopulla oikeusavus-
tajana Etelä-Savossa. Työ ei ollut yhtä hohdokasta kuin 
teiniunelmassa, mutta oli mukavaa tehdä asiakastyötä.

– Ihmiset tulevat lähelle, kun heille laatii testament-
teja ja muuta. Palautekin oli välitön, asiakkaat toivat 
kukkapuskia tai suklaata kiitokseksi.

Moneen työtehtävään hän on ajautunut sattu-
malta, kun ei ole pelännyt haasteita. Ura on ollut tai-
teilua kodin ja työn välillä, ja Pakkala on sinkoillut teh-

Helsingin käräjäoikeuden uuden laamannin suurimpia 
työhaasteita on Salmisaaren oikeustalon pahamaineisen 
jutturuuhkan purkaminen. Siihen tarvitaan hänen mukaansa 
lisärahaa, toiminnan muutoksia ja ymmärrystä poliitikoilta.

SIRPA PAKKALA: 
Oikeusturva ei 
toteudu tasapuolisesti 
Helsingissä

Teksti MERI ESKOLA | Kuvat JUHO KUVA

 LAKIMIESUUTISET 6/2022  27

HENKILÖ



tävästä toiseen ympäri Suomea. Perhe juurrutti itsensä 
ensin Pieksämäelle, sitten Tampereelle. Tuomariäiti 
oli se, joka istui pitkiä työmatkoja junassa tai autossa.

– Nyt minulla on viikkoboksi Helsingissä. Ison kärä-
jäoikeuden päälliköllä päivät tahtovat venyä. Minusta 
johtajan pitää olla myös paikalla.

Uudistuksia ei kannata pelätä
Nykyisessä tehtävässä Pakkalalla riittääkin ihmisiä – 
ja muutoksia – johdettavaksi. Rikosasioiden sähköinen 
käsittely on nyt kuuma puheenaihe, ja todistajien kuu-
lemiseen on tulossa videotallennus. Helsingin käräjä-
oikeus hukkuu jutturuuhkaan, ja työtoverit odottavat 
paljon uudelta johtajaltaan. 

– Olen aina ollut kiinnostunut toiminnan kehittä-
misestä ja ajautunut koulutushankkeisiin.  AIPA-järjes-
telmää olen ollut kehittämässä jo vuodesta 2013, ja olen 
kouluttanut myös subtanssiasioita esimerkiksi oikeus-
ministeriössä ja Tuomioistuinvirastossa.

Pakkala vakuuttaa, että pelätyn AIPAn eli Syyttäjä-
laitoksen sekä yleisten tuomioistuinten asian- ja doku-
mentinhallinnan kehittämishankkeen kanssa pystyy 
elämään. Järjestelmässä on haasteita, eikä se ole vielä 
valmis, mutta aiemmin käytössä olevat järjestelmät 
ovat tulleet tiensä päähän. 

– Jotain muuta on otettava käyttöön. Kysymys on 
vain siitä, otammeko lusikan kauniiseen käteen vai ryh-
dymmekö kokovartalovastustukseen?

Pakkala näkee paljon hyvää sähköisessä lainkäy-
tössä. Pirkanmaan käräjäoikeudessa insolvenssiasiat 
vietiin sähköiseen järjestelmään jo 2010-luvun lopulla, 
ja se helpotti huomattavasti paljon matkustavan osas-
tonjohtajan työtä.

– Lähdin kotoa aamujunalla Tampereelta Helsin-
kiin ja sihteeri lähetti viestin, että konkurssihakemus 
odottaa järjestelmässä. Saatoin katsoa sen junassa, ja 
yritys oli asetettu konkurssiin ennen tulevaa aamua. 
Aikaisemmin olisin päässyt asian pariin vasta seuraa-
vana päivänä.

Pakkala on todistanut sähköisen työskentelyn tuloa 
jo vuosikymmenen myös tuomarinpöydän toiselta puo-
lelta.

– Huomasin, että ne avustajat, joilla oli läppärit 
pöydillään, pystyivät työskentelemään nopeammin 
– hakemaan vaikkapa tarvittavan tiedon netistä kes-
ken istunnon.

Todistelun tallentaminen avaa mahdollisuuksia
Tulossa oleva suullisen todistelun tallentaminen on 
myös suuri muutos. Pakkalan mukaan sillä tavoitellaan 
tuomioistuimen toiminnan tehostumista ja aineellisen 
oikeuden toteutumista. 

HENKILÖ  // S i r p a  P a k k a l a

Sirpa Pakkala harrastaa  
käsitöiden tekemistä, mikä 
on hyvää vastapainoa 
työlle. – Ryhdyin pitämään 
taukoa neulomisessa, kun 
koko suku oli kyllästetty 
villapaidoilla ja sukilla.  
Nyt teen puutöitä.

Sirpa Pakkalan vinkki 
juristin polulle
VERKOSTOIDU. Sitseiltä voi löytyä tuleva 
puolisosi, lapsesi kummi tai alan arvostettu 
kollega.
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Ihmisen muisti on tutkitusti epäluotettava. Kun 
jutuissa päästään niinkin pitkälle kuin hovioikeuteen 
asti, kuinka tuoreita muistikuvat tapahtumista enää ovat?

– Jos tavoite on ratkaista asiat esitetyn näytön osalta 
oikein, henkilötodistelu pitäisi vastaanottaa mahdolli-
simman pian tapahtumien jälkeen. Tavoitteena on, että 
tallentaminen vähentäisi työpainetta hovioikeuksissa, 
mutta lisääkö se työtä käräjäoikeuksissa? Kyseessä on 
taas uusi järjestelmä, jota jonkun käräjäoikeuden hen-
kilökunnasta tulee käyttää.

Sivutavoitteena todistajakertomusten tallentami-
sessa on Pakkalan mielestä mahdollisuus aiempaa 
jäsentyneemmän toimintavan syntymiseen.

– Täytyy muistaa, ettei järjestelmää ole vielä edes 
olemassa eikä henkilökuntaa ole koulutettu sen käyt-
tämiseen.

Muutokset eivät Pakkalaa pelota. Hänelle muutos 
on aina mahdollisuus, ja johtamistyö on yhtä muutosta 
muutenkin. Hän kuitenkin ymmärtää, etteivät kaikki 
työtoverit suhtaudu muutoksiin yhtä innostuneesti, ja 
johtajan pitää ottaa se huomioon.

– Kaikki pitää saada mukaan. Ei minun tapani aja-
tella ole ainoa oikea. Enkä tee yksin mitään, vaan kaikki 
tämä työ tehdään yhdessä.

Ruuhkien purkamisessa koko ketju huomioon 
Yksi suurimmista laamannin edessä olevista haasteista 
on Helsingin käräjäoikeuden paisunut työtaakka.

– Juttujen käsittelyajat ovat meillä liian pitkät. Koro-
napandemia pahensi tilannetta. Yksittäisellä tuomarilla 
on samaan aikaan vireillä liian monta asiaa. Tämä on 
huono tilanne työnantajan, työntekijöiden ja kansalais-
ten kannalta. Tällä hetkellä oikeus saada tasavertaista 
oikeusturvaa ei toteudu helsinkiläisten osalta, Pakkala 
sanoo suoraan.

Tilanne on huono koko pääkaupunkiseudulla, hän 
lisää.

Jotain jutturuuhkalle on jo tehty. Muutama vuosi sit-
ten perustettu Tuomioistuinvirasto on asettanut paino-
kerrointyöryhmän, joka yrittää luoda uuden mittaris-
ton työresurssien jakamiseen valtakunnallisella tasolla.

– Helsingissä on myös pitkiä erityisjuttuja, kuten 
Katiska-, Aarnio- tai Tiedustelulaitos-tapaukset, joita 
nykyiset painokertoimet eivät ota täysimääräisesti huo-
mioon. Niistä on syntynyt työvajetta ja rästejä. Toivon, 
että saamme apua. 

Laamannin mukaan on järkevää, että maassamme 
on yksi iso käräjäoikeus, jossa voidaan käsitellä erityi-
sen laajoja asioita. 

– Lisäksi tietyt erityisasiaryhmät, jotka edellyttävät 
erityisosaamista, on järkevää keskittää yhteen paikkaan, 
vaikka niitä on lukumääräisesti vähän.

Mutta pelkkä rahan pyytäminen ei riitä. Virasto-
jen on tarkasteltava toimintatapojaan kriittisesti – eikä 
Helsingin käräjäoikeus yksin voi ratkaista rikosasioi-
den ruuhkaa.

– Jos Syyttäjälaitokselle ei anneta lisärahaa, syyttä-
jät saattavat keskittyä vain syyteharkintaan eikä heille 
jää aikaa istuntokäsittelyihin. Rikosjutut tulevat meille 
vireille, mutta niitä ei saada istuttua ja jutut kasautu-
vat. Koko rikosketju pitää ottaa huomioon, jos ruuhka 
halutaan purkaa.

Laamanni Pakkala toivoo, että koko oikeudenhoidon 
– ja Helsingin käräjäoikeuden – kipupisteet nostetaan 
valmistumassa olevassa oikeusministeriön oikeuden-
hoidon selonteossa esiin.

– Toivon, että kansanedustajat lukevat sen ja ymmär-
tävät, mitä merkitsee, jos lisärahoitusta ei anneta. •

Toivon, että kansanedustajat
lukevat oikeudenhoidon
selonteon ja ymmärtävät, mitä
merkitsee, jos lisärahoitusta
ei anneta.

Sirpa Pakkala

 Helsingin käräjäoikeuden 
laamanni 2022–

 Etelä-Pohjanmaan käräjä-
oikeuden laamanni 2019–22,  
osaston johtaja käräjä-
oikeudessa 2014–19,  
käräjätuomari 2002–2013. 

 Työskennellyt myös 
oikeusneuvosmiehenä,  
hovioikeudenneuvoksena, 
johtavana julkisena oikeus-
avustajana ja lakimiehenä.

 Oikeustieteen kandidaatti 
Helsingin yliopistosta 1989, 
auskultointi Jyväskylän raas-
tuvanoikeudessa 1990, joh-
tamisen ja yritysjohtamisen 
ammattitutkinto 2020.

 Työtuomioistuimen  
asiantuntijajäsenen  
varajäsen 2019–

 Tuomioistuinviraston  
johtokunnan varajäsen 
2021–
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K
ilpailukieltosopimusta koskevan 
uudistuksen tavoitteena on suo-
jata työntekijää perusteettomilta 
ja liiallisilta rajoituksilta työsuh-

teen päätyttyä. Muutoksen toivotaan myös 
lisäävän työmarkkinoiden dynaamisuutta 
sekä osaamisen ja innovaatioiden leviämistä.

Juristiliiton työ- ja virkasuhdeneuvonta-
lakimies Moa Fantan mukaan lakimuutok-
sella tulee olemaan merkittävä vaikutus yksi-
tyisellä sektorilla työskentelevien juristien 
arkeen. Kilpailukiellot nimittäin ovat juris-
tien, kuten monien muidenkin korkeasti kou-
lutettujen asiantuntijoiden, työsopimuksissa 
hyvin yleisiä. Akavan tekemien selvi tysten 
mukaan valtaosalla kaikista akavalaisista 
jäsenistä on kilpailukieltosopimus.

– Kilpailukieltoja on käytetty juristien 
työsopimuksissa toimialasta ja työntekijän 
asemasta riippumatta. Monesti työnanta-
jat ovat teettäneet näitä sopimuksia lähinnä 
rutiininomaisesti, pohtimatta täyttyvätkö nii-
den edellytykset, Fanta sanoo.

Kilpailukiellolle tarvitaan  
painavat perusteet
Fanta korostaa, että kilpailukieltosopimus 
tulisi tehdä vain erityisen painavista syistä 
huolellisen kokonaisarvioinnin jälkeen. Kil-
pailukiellosta sopimista voitaisiin tietyissä 
tilanteissa edellyttää esimerkiksi yrityksen 
johto- tai kehitystehtävissä toimivilta työn-
tekijöiltä. Fanta ei kuitenkaan näe, että sitä 
voisi vaatia niin sanotuissa ”rivilakimiehen” 
tehtävissä toimivilta.

– On oleellisen tärkeää pohtia, täyttyvätkö 
kilpailukieltosopimuksen edellytykset kysei-
sen työntekijän kohdalla. Henkilön toiminta-
mahdollisuuksien rajoittaminen työsuhteen 
päättymisen jälkeen voi olla perusteltua vain 
silloin, kun työntekijä on tekemisissä työnan-
tajan toimintaan liittyvien erityisten liike- 
ja ammattisalaisuuksien kanssa. Jos erityi-

Vuoden 2023 alusta lähtien työnantajan on maksettava 
työntekijälle korvaus kaikista kilpailukieltosopimuksista. 
Muutos helpottaa olennaisesti juristien mahdollisuutta 

vaihtaa työpaikkaa yksityisellä sektorilla.
Teksti TUOMAS I. LEHTONEN | Kuvitus ISTOCK

Sopimussakko
LiikesalaisuusKILPAILUKIELTO ON 

AINA KORVATTAVA 
TYÖNTEKIJÄLLE
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Korvausvelvoite
Kilpailukieltosopimus

Työpaikan vaihto
sen painavaa syytä kilpailukieltosopimuksen 
tekemiselle ei ole, sopimus on työsopimuslain 
nojalla mitätön, Fanta toteaa.

Ennen lainsäädännön muutosta yrityk-
sissä ei ole välttämättä käytetty aikaa kilpai-
lukieltojen syvällisempään pohdintaan, koska 
niiden tekeminen ei ole maksanut työnanta-
jalle mitään. Sen sijaan työntekijöiden liik-
kumisvapautta sopimukset ovat rajanneet 
olennaisesti.

– Uudistus on sekä työntekijöiden että työ-
markkinoiden näkökulmasta hyvin tervetul-
lut. Kilpailukieltosopimus vaikuttaa suoraan 
työntekijän urakehitykseen ja toimintamah-
dollisuuksiin sekä häiritsee tervettä kilpai-
lua, kun osaavien työntekijöiden siirtymistä 
alan sisällä työpaikasta toiseen on rajoitettu. 
Vaikka kilpailukieltosopimus olisikin lain 
näkökulmasta mitätön, on kilpailukiellon 
uhmaaminen työntekijälle iso riski. Etenkin, 
jos kilpailukieltoon liittyy sopimussakko.

Kilpailukiellosta on tärkeää neuvotella
Kilpailukieltosopimuksia koskeva lakimuu-
tos tuli voimaan vuoden 2022 alussa. Aiem-
min tehtyjä sopimuksia se velvoittaa kui-
tenkin vasta siirtymäajan jälkeen eli vuoden 
2023 alusta lähtien. Siirtymäaikana työnan-

tajat voivat irtisanoa kilpailukieltosopimuk-
sen ilman irtisanomisaikaa. Jos kilpailukiel-
tosopimuslauseke päädytään irtisanomaan, 
tämä voidaan tehdä erillisellä ilmoituksella, 
mieluiten kirjallisesti. Näin työsopimus jää 
muilta osin voimaan.

– Meillä ei ole vielä tarkempia tilastotietoja 
siitä, miten yrityksissä on toimittu kilpailu-
kieltojen osalta. Neuvontaan tulevista kyse-
lyistä on kuitenkin pääteltävissä, että niiden 
merkitystä on monissa yrityksissä arvioitu 
uudelleen.

Jos kilpailukieltosopimus katsotaan tietyn 
työntekijän osalta perustelluksi, työsopimuk-
sessa tai sen liitteessä on tärkeää määritellä 
selkeästi kilpailevan toiminnan käsite ja toi-
miala, jota sopimus koskee.

– On tärkeää, että työntekijä ymmärtää, 
mihin on sitoutunut ja mitä riskejä kilpai-
lukieltosopimuksesta hänelle seuraa. On 
myös hyvä tiedostaa, että laki asettaa mini-
mivaatimukset työnantajan korvausvelvol-
lisuudelle. Aina voidaan myös sopia työnte-
kijän kannalta paremmista ehdoista, kuten 
paremmasta korvauksesta. Jos jokin kilpai-
lukieltosopimuksessa mietityttää, apua voi 
aina kysyä liiton neuvontapalvelusta, Fanta 
muistuttaa. •

Mikä kilpailu
kieltoa koskeva 
muuttui työ
sopimuslaissa?
• Kilpailukieltosopimusta kos-

keva työsopimuslain muutos tuli 
voimaan vuoden 2022 alussa 
(Työsopimuslaki 3 luku, 5 §). 
Lakimuutos koskee kaikkia vuo-
desta 2022 alkaen solmittuja 
uusia sopimuksia sekä siirtymä-
ajan jälkeen (1.1.2023 alkaen) 
myös ennen vuotta 2022 solmit-
tuja sopimuksia.

• Jatkossa työnantajan on mak-
settava työntekijälle korvausta 
kaikista kilpailukieltosopimuk-
sista. Aiemmin korvausvelvoite 
koski vain yli kuuden kuukauden 
pituisia kilpailukieltoja. 

• Korvausta maksetaan koko kil-
pailukieltosopimuksen ajalta, 
ja sen määrä riippuu rajoitus-
ajan pituudesta. Työntekijällä 
on oikeus korvaukseen, vaikka 
sopimus ei aiheuttaisi hänelle 
haittaa. 

• Korvaustaso on kaksiportainen: 
enintään 6 kk:n pituisissa kilpai-
lukieltosopimuksissa työnanta-
jan on maksettava rajoitusajalta 
korvauksena 40 prosenttia pal-
kasta ja 6–12 kk pituisissa sopi-
muksissa 60 prosenttia palkasta. 

• Kilpailukielto ei sido työnteki-
jää, mikäli työsuhde päättyy  
työnantajasta johtuvasta 
syystä. 
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llätyn joka kerta, kun törmään tiettyyn 
vinoumaan virkamiesten lainkuuliaisuus-
käsityksessä. Sen mukaan laki on vain suo-
situs, jonka voi sivuuttaa, jos omasta mie-
lestään osaa hommat ilman lakiakin.

Vähän aikaa sitten haastattelin tanskalaista ex-huu-
mepoliisia René Dahl Andersenia, jonka kirja Soluttau-
tuja – Huumepoliisin nousu ja tuho ilmestyi juuri suo-
meksi. Rikostuomion takia potkut saanut Dahl Andersen 
kertoi hyväksyvänsä poliisin laittomat metodit, jos 
tulokset ovat hyviä. Hän myös myönsi, että ajattelutapa 
on todella vaarallinen.

Ajatus ei kuitenkaan ole lainvartijoiden keskuudessa 
harvinainen, edes Suomen poliisissa. Ja mehän olemme 
viime vuosina saaneet seurata, mitä tästä ajattelusta 
voi seurata.

Ajatusvinouma ei rajoitu pelkästään poliisiin. Alku-
syksyn aikana alkoi kuulua tietoja, että Helsingin käräjä-
oikeuden turvatarkastuksessa ratsataan ihmisten lääk-
keet ja kysellään kuuluvasti niiden käyttötarkoitusta.

Kun aloin selvittää asiaa, kävi ilmi, että eduskun-
nan oikeusasiamies Petri Jääskeläinen oli jo vuonna 
2011 antanut käräjäoikeudelle pyyhkeitä turvatarkas-
tuskäytännöistä. Tämä päätös oli käräjäoikeudelta ehti-
nyt unohtua. 

Jääskeläinen päätyi päätöksessään siihen, ettei lääk-
keiden selvittäminen sinänsä ylitä lain rajoja. Tästä voisi 
perustellusti olla toista mieltä. Tuomioistuimien turva-
tarkastuksia koskevassa laissa puhutaan esineistä tai 
aineista, joilla voidaan aiheuttaa vaaraa turvallisuudelle 
tai järjestykselle tai jota voidaan käyttää omaisuuden 
vahingoittamiseen. On vaikea nähdä, miten tämä voi-
daan aiheuttaa pillereillä.

Laissa kuitenkin mainitaan, että turvatarkastaja 
voi ottaa pois esineen tai aineen, jonka hallussapito on 
lain tai sen nojalla annetun määräyksen nojalla kiel-
letty. Laajasti tulkiten tämä voisi koskea lääkkeitä. Jääs-
keläinen piti kuitenkin selvänä, ettei turvatarkastuslain 
tarkoituksena ole kiellettyjen vaan vaarallisten ainei-
den etsintä.

Kunnon ruoskaniskut Jääskeläinen antoi kahdesta 
asiasta.

Ensinnäkin turvatarkastuksessa voidaan puuttua 
korkeintaan sellaisiin lääkkeisiin, joiden hallussapito 

ilman reseptiä on kielletty. Tänä syksynä turvatarkas-
tuksissa on kuitenkin otettu ihmisiltä pois myös lääk-
keitä, joiden hallussapito ei ole kiellettyä edes ilman 
reseptiä. Näin on tehty, vaikka lääkkeet ovat olleet 
omissa pakkauksissaan ja siten tunnistettavissa. Lää-
kealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea pitää 
luetteloa kielletyistä lääkkeistä.

Toisekseen Jääskeläinen painotti, ettei lääkkeiden 
käyttötarkoitusta saa alkaa selvitellä julkisesti. Jos sel-
vityksiä pitää tehdä, ne pitää tehdä erillisessä tilassa.

Jääskeläisen päätöksen jälkeen oikeusministeriö 
laati tuomioistuimille ohjeet, joissa suositeltiin tar-
kastamaan lääkkeitä pidättyvästi.

Nyt käräjäoikeus on selvästi tiukentanut turvatar-
kastuskäytäntöjään. Laamannin mukaan pääkaupun-
kiseudun ja etenkin Helsingin käräjäoikeuden turval-
lisuustilanne huomioon ottaen ministeriön suositusta 
ei ole voitu huomioida.

On syytä korostaa, että kyse on nimenomaan lain 
noudattamisesta. Muihin kuin kiellettyihin aineisiin 
puuttumiselle ei ole laillista perustaa, ja ihmisten 
yksityiselämän ydinalueelle kuuluvien terveystieto-
jen kailottaminen kaiken kansan kuullen loukkaa hei-
dän perustuslaillisia oikeuksiaan.

Tuomioistuin siis katsoo, että tilanne on nyt 
sellainen, ettei se voi noudattaa lakia.

Melkoinen tilanne.

Tuomioistuin
siis katsoo, että
tilanne on nyt
sellainen, ettei
se voi noudattaa
lakia.

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

Lailliset lääkkeet turvallisuusriskinä?

Y
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Palstalla esitellään Juristi-liiton moninaisia jäsenyhdistyksiä yhdistys kerrallaan.

Teksti DIANA TÖRNROOS | Kuvitus ISTOCK

 Meille voi edelleen tulla virassa 
olevia jäseniä. Eläkeläisjäseneksi 
taas voi tulla, vaikkei olisi virka uran 
aikana ollut meidän jäsenemme. 
Jäsenkelpoisia ovat he, jotka toi-
mivat samoissa tehtävissä, joissa 
nimismiehet aikanaan toimivat – 
syyttäjät, ulosotto, poliisin ylin johto 
– ja joilla on lakimies-tutkinto. 
Riittää, että ottaa yhteyttä puheen-
johtajaan, niin panemme asian 
vireille. 

 Nimismiesyhdistys perustettiin 
reilut sata vuotta sitten huoleh-
timaan nimismiesten ja apulais-
nimismiesten edunvalvonnasta, 
koulutuksesta ja työhyvinvoinnista. 
Nykyisin tehtävänä on myös nimis-
miesperinteen vaaliminen. Tässä 
taustalla on historia: nimismiesjär-
jestelmän purkaminen vuonna 1996 
ja lopullinen lakkauttaminen 2007. 
Nykyisinhän nimismies on arvonimi, 
jota voivat käyttää vakituisessa, 
aiempia nimismiehen tehtäviä vas-
taavassa virassa olevat. Meillä on 
paljon eläkeläisjäseniä eli nimis-
miesjäseniä. Yhdistyksen tehtäviin 
kuuluu myös heidän yhteenkuulu-
vuuden tunteensa ylläpitäminen.  

Miksi yhdistys
on olemassa?

 Korona-aikana kokoontumiset oli-
vat jäissä tai etänä, mutta 2023 
järjestämme jälleen läsnävuosiko-
kouksen sekä myöhäiset satavuo-
tisjuhlat. Tulossa on myös nimis-
miesristeily eläkeläisjäsenille.
Edunvalvonnan on tarkoitus siir-
tyä jossain vaiheessa Poliisihal-
linnon Päälliköt ja Asiantunti-
jat PolPalle, johon kuulumme, ja 
Nimismiesyhdistys jää kokonaan 
perinneyhdistykseksi ylläpitämään 
nimismiesperinnettä ja sen tunnet-
tuutta. Nimismiesjäsenille järjeste-
tään edelleen erilaisia tapahtumia, 
tutustumisia ja kokoontumisia.

Millaista
toiminta on?

 Virassa oleville edunvalvontaa  
PolPan ja laajemmin myös PUSH 
ry:n – poliisi, ulosotto, syyttäjä, 
henkikirjoittaja – sekä Juristi-
liiton kautta. Ja vaikuttamista: 
annamme lausuntoja esim. lain-
säädäntömuutoksista ja kehittämis-
hankkeista. Erityisesti nimismies-
jäsenille tärkeitä ovat yhdistyksen 
tarjoamat yhteenkuuluvuus, tapah-
tumat ja perinteen vaaliminen. 

Mitä Nimismies
yhdistykseen
kuuluminen 
antaa jäsenelle?

Miten
toimintaan
pääsee mukaan?

 Kyllä jäsen kannattaa aina olla. 
Yhdistys on vaikuttamis- ja edun-
valvontakanava. Kokouksissa pää-
see tuomaan asioita esille, ja kartoi-
tamme jäsenten toiveita. Eläkkeelle 
jäädessä yhdistys on oiva tapa pitää 
yhteyttä muihin eläkkeellä oleviin 
viranhaltijoihin ja osallistua tapah-
tumiin. Jäsenyys on hyvä harrastus-
muoto.  

Terveiset
jäsenyydestä
kiinnostuneelle

Kysymyksiin vastasi yhdistyksen puheenjohtaja Vesa Nyrhinen. Suomen Nimismiesyhdistys r.y. • Perustettu: 1921 • Jäseniä: eläkeläisjäseniä noin 50  
ja virassa olevia noin 20 • Jäsenmaksu: Virassa olevat: 19 €/kk, eläkeläisjäsenet: 80 €/vuosi. Kaksoisjäsenyys 60 €/vuosi (jäsenyys myös esimerkiksi  
Syyttäjäyhdistyksessä) • Yhteys: Vesa Nyrhinen, vesa.nyrhinen@poliisi.fi, p. 040 501 2702 

Edunvalvoja muuntuu 
perinteen vaalijaksi

Nimismiesyhdistys valvoo jäsentensä etua, mutta on lähitulevaisuudessa 
siirtymässä arvokkaan virkanimikkeen tunnettuuden ja perinteen ylläpitäjäksi. 
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Urapalvelut
Juristiliiton urapalveluiden avulla  kehität osaamistasi 

ja verkostoidut kollegoidesi kanssa.

Etsitkö uusia tuulia? Tilaa 
alan työpaikkailmoitukset 
suoraan sähköpostiisi

Lakimiesrekrytointi on maksuton työn
välityspalvelu kaikille liiton jäsenille.  
Julkaisemme vuosittain noin 600 työ  
paikkaa! Löydä sinua kiinnostava työ
paikka palvelustamme olit sitten opiske
lija, 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 Lähetänappia, 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 
aikaisia tehtäviä sekä opiskelijoille  
suunnattuja harjoittelupaikkoja.

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

www.lakimiesrekrytointi.fi

Uutta suuntaa uravalmennuksesta

Koetko junnaavasi ammatillisesti  
paikallaan, etsikö uutta suuntaa ja 
ideoita urallesi? Oletko jäänyt työttö
mäksi ja pohdit työn löytämisen kie
muroita? Pohdituttaako työharjoittelu 
tai ensimmäinen työpaikka?

Liiton uravalmentaja sparraa  
maksutta uran eri vaiheissa. Minkä
laisesta 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. Val
mentaja soittaa asiakkaalle sovittuna 
ajankohtana.

Varaa aika aloituskeskusteluun 
ajanvarauskalenterista liiton verkko
sivujen 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.” 

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

Valmennukset
 ovat 

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

Seuraa 
tapahtumakalenteriamme! 

Ajankohtaisin tieto 
tapahtumista on  

verkkosivuillamme

Kriisiasiakkaan  
kohtaaminen
Juristit kohtaavat työssään usein 
kriiseissä ja vaikeissa elämäntilanteissa 
olevia ihmisiä. Samalla juristit altistuvat 
psykologiselle kuormitukselle kohda-
tessaan asiakkaiden henkilökohtaisia 
huolia ja vaikeitakin tunteita.

Kriisiasiakkaan kohtaaminen -val-
mennus antaa käytännönläheisiä työka-
luja haastaviin asiakastilanteisiin sekä 
omasta jaksamisesta huolehtimiseen.

Voit osallistua koko valmennukseen 
tai yksittäiseen webinaariin.
• Kriisiasiakkaan kohtaaminen 17.1.
• Jaksaminen stressaavissa  

asiakastilanteissa 16.2.

Jäsenillat  
jatkuvat keväällä
Syksyllä alkaneet jäsenillat jatkuvat 
keväällä eri paikkakunnilla.

Tule tapaamaan kollegoitasi ja  
kuulemaan kiinnostavia puheenvuo-
roja! Tapahtumissa kokoonnutaan 
yhteen mukavan ohjelman äärelle.

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

Tapahtumat
Juristiliiton monipuoliset tapahtumat ja 

koulutukset antavat uutta tietoa ja taitoa.

Ilmoittaudu tilaisuuksiin
verkkosivujemme kautta

Juristiliiton 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  
kysymys sitten pitkän työuran tuoman 
kokemuksen tiivistämisestä, hake-
muksesta ensimmäiseen työpaikkaan 
tai vaikka LinkedIn -profiilin kehittä-
misestä.

Rekrytointialan ammattilaisten 
hioman CV:n avulla parannat omia 
mahdollisuuksiasi työnhaussa huo-
mattavasti. 

 

Miten toimin? 
• Varaa aika kommentointiin  

ajan varauskalenterista liiton  
verkkosivujen kautta. 

• Lähetä CV sekä mahdollinen  
hakemus ja työpaikkailmoitus  
sille valmentajalle, jolle olet varan-
nut ajan. Jos haluat hioa Linked In- 
profiiliasi, niin lähetä linkki pro-
fiiliisi. 

• Valmentaja tutustuu materiaaliin 
ja on sinuun yhteydessä varaama-
nasi aikana. 

Lean-valmennus
Lean-ajattelulla tarkoitetaan johtamis-
mallia, jonka tavoitteena on tehostaa 
toimintaa, vähentää kuluja, parantaa 
palveluita sekä lisätä asiakkaiden ja 
työntekijöiden tyytyväisyyttä.

Valmennuksessa perehdytään leanin 
perusperiaatteisiin ja niiden soveltami-
seen omaan työhön ja organisaatioon. 

Koulutus on tarkoitettu asiantunti-
jan, esihenkilön ja yrittäjän asemassa 
toimiville juristeille.

Voit osallistua koko valmennukseen 
tai yksittäiseen webinaariin.
• Startti lean-ajatteluun 19.1.
• Leanin soveltaminen käytännössä 9.2.



Valmistava teollisuus on yksi maailman eniten dataa tuottavista 
toimialoista, mutta samalla se hyödyntää dataa varsin 

vähän. Jopa 80 prosenttia tästä datasta menee hukkaan. 
Tiedon virtaaminen koneiden ja yritysten välillä vaatii 

kulttuurimuutoksen yritysten lakiosastoilla.

Teollisuusdatan 
jakaminen haastaa 
sopimusjuridiikan

Teksti MATTI KERÄNEN | Kuvitus JANI SÖDERLUND
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V
almistava teollisuus etenee kohti uutta 
digitalisaation vaihetta, joka haastaa sopi-
musjuridiikan uudella tavalla. Dataan koh-
distuu suuria odotuksia liiketoiminnan 
kasvun suhteen. Jotta tähän kasvuun pääs-

tään, yritysten on jaettava datavirtojaan aiempaa laajem-
piin verkostoihin.

Teollisuusyritysten olisi uskallettava jakaa sellaista-
kin dataa, joka on perinteisesti salattu liiketoiminnan 
suojaamiseksi.

– Datan jakaminen on sopimusteknisesti haastavaa. 
Siihen liittyy myös suuri kulttuurillinen muutos. Kysy-
mykset ovat vaikeita, sillä tämä aihe on uutta teolli-
suusyritysten välisessä toiminnassa, sanoo Turun yli-
opiston kauppakorkeakoulun tutkimusjohtaja Taina 
Eriksson.

Sopimusten on joustettava
Eriksson työskentelee tutkimusjohtajana Turun yliopis-
ton Centre for Collaborative Research CCR-yksikössä, 
joka osallistui Suomessa toimivien teollisuusyritysten 
yhteiseen InDEx-projektiin (Industrial Data Excellence). 
Projektissa testattiin teollisuusdatan jakamiseen kehi-
tettyjä uusimpia kansainvälisiä IDS-standardeja ja -tek-
nologioita. 

Eriksson kollegoineen selvitti, miten kolme kotimaista 
valmistavan teollisuuden yritystä kykeni sopimaan 
keskenään datan jakamisesta, kun yritykset toimivat 
samassa tehtaassa. Testattavana oli Sitran laatima Rei-
lun datatalouden sääntökirja, joka sisältää muun muassa 
mallisopimukset yritysten väliselle datan jakamiselle.

Projektissa teollisuusnostureita valmistava Kone-
cranes, automaatioratkaisuja toimittava Fastems ja taa-
juusmuuttajia valmistava Danfoss testasivat datan jaka-
mista toisilleen tuotantoprosessin automatisoimiseksi.

Konecranes rakensi älytehtaan prototyypin, jonka 
ohjausjärjestelmä oli hajautettu eri puolille tehdasta. 
Tehtaan laitteet välittivät nosturille dataa, jonka perus-
teella nosturi siirsi tarvittavia materiaaleja automaatti-
sesti oikeaan paikkaan oikea-aikaisesti.

Teknisesti onnistunut kokeilu osoitti, että koneet ja 
järjestelmät ovat valmiita kommunikoimaan keskenään. 
Seuraavaksi edessä on vino pino ihmisten yhteistyöhön 
liittyviä kysymyksiä.

– Rajatun pilotin tekeminen on sopimusteknisesti sel-
keää. Ratkaisematta on vielä paljon monimutkaisempia 
kysymyksiä, ennen kuin uusia palveluita on mahdollista 
skaalata kaupalliseen mittakaavaan, Eriksson arvioi.

Vaarana on, että yritysten lakiosastot tai liiketoimin-
nan johto rakentavat turhia patoja datan virtaamiselle.

– Sopimuksia pitäisi kyetä päivittämään ketterästi. 
Datan jakamisen yhteistyö voi olla lyhytaikaista ja kump-
panuudet vaihtua nopeasti. Tämä edellyttää uudenlaista 
luottamusta yritysten välille, Eriksson sanoo.

EU-komission helmikuussa 2022 julkaisema data-aloite 
pyrkii auttamaan etenkin pk-yrityksiä neuvottelemaan 
datan jakoon liittyviä sopimuksia. Komission esittämät 
säädökset pyrkivät suojaamaan pienempiä yrityksiä vah-
vemmassa neuvotteluasemassa olevan epäoikeudenmu-
kaisilta määräyksiltä.

Vaarana askel taaksepäin 
Valmistava teollisuus on vuosikymmenet pyrkinyt purka-
maan jäykkiä toimintatapojaan, muuttumaan ketteräksi 
ja tuotannossaan joustavaksi. Digitalisaation seuraavissa 
harppauksissa piilee vaara askeleesta menneeseen maa-
ilmaan.

Tämä huomattiin myös suomalaisyritysten kokeilussa. 
Vastausta vaille jäivät sopimusjuridisesti merkittävät kysy-
mykset datan määrittelystä: Miten jaettava data tai data-
paketti määritellään ja rajataan yritysten välisissä sopi-
muksissa?

–  Liian tiukat datan määrittelyt sopimuksissa saatta-
vat estää kaikenlaisen uuden ja innovatiivisen kehittämi-
sen, Eriksson muistuttaa.

Datan jakamisessa on löydettävä tasapaino yritysten 
liiketoiminnan suojaamisen ja yhteistyön edistämiseksi.

– Tarkoitus ei ole jakaa dataa ympäriinsä kaikille, vaan 
hallitusti valikoiduille ja liiketoiminnan kannalta relevan-
teille ja luotetuille tahoille, sanoo InDEx-hankkeen koor-
dinoinnista vastanneen DIMECC:n vanhempi ekosystee-
mijohtaja Kari Muranen.

Liiketoiminnan ja kilpailuedun suojaamisen kulttuu-
rista on siirryttävä uudenlaiseen yhteistyön ja arvon luon-
tiin laajoissa dataverkostoissa.

Teollisuusyrityksillä
on vaikeuksia hahmottaa
datan jakamisesta
syntyviä liiketoiminta-
mahdollisuuksia.
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– Ongelmana on, kuinka yrityksen datan 
ja analytiikan kaveri saa vakuutettua yrityk-
sen lakimiehen siitä, että yrityksen aikaisem-
min sisäisesti käyttämä datasetti kannattaa 
jakaa muiden analysoitavaksi ja jalostetta-
vaksi, Muranen kuvailee.

– Yrityksissä on käytävä sisäinen keskus-
telu: luopuvatko ne oikeasti jostain, kun ne 
antavat dataansa ulkopuolisille. Useinkaan 
kyse ei ole vain luopumisesta, Muranen jat-
kaa.

Datan jakamisen hyötyjen osoittaminen 
numeroilla on kuitenkin vaikeaa.

– Teollisuusyrityksillä on vaikeuksia hah-
mottaa datan jakamisesta syntyviä liiketoi-
mintamahdollisuuksia. Mahdollisuuksia, 
jotka olisivat niin houkuttelevia, että vaike-
alta tuntuva askel kannattaa ottaa, Eriksson 
arvioi.

Datan liiketoimintapotentiaalin lunasta-
minen vaatisi yrityksiltä luotettujen kump-
paneiden määritelmän laventamista ja 
kumppaniverkoston kasvattamista monin-
kertaiseksi nykyisestä. 

ILMIÖ  // D a t a n  j a k a m i n e n

1
TRILJOONAA EUROA

EU:n koko datatalouden koko 
vuonna 2030.

80
PROSENTTIA

maailman teollisuusdatasta jää 
hyödyntämättä.

175
ZETTABITTIÄ

Teollisuuden tuottaman datan 
määrä vuonna 2025.  

(1 zettabitti= tuhat miljardia 
gigabittiä)

EU:n data-aloite
KOMISSIO julkaisi helmikuussa 
2022 säädösesityksen (Data Act) 
oikeudenmukaisen datatalouden 
kehittämiseksi EU:ssa.

Tavoitteena on edistää EU:n 
datamarkkinoita, datan saata-
vuutta ja innovaatioita.

Aloite sisältää toimenpiteitä, 
jotka tasapainottavat pk-yritys-
ten neuvotteluvoimaa. Data-
säädökset suojaavat pienempiä 
yrityksiä vahvemmassa neuvotte-
luasemassa olevan yrityksen epä-
oikeudenmukaisilta määräyksiltä.

Komissio aikoo laatia myös 
mallisopimusehtoja auttaakseen  
pk-yrityksiä neuvottelemaan 
oikeudenmukaisia datanjako-
sopimuksia.
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– Dataa jaetaan jo nyt pienissä, luotetuim-
pien kumppaneiden, verkostoissa, Muranen 
kertoo.

Pelkästään yhdessä tehtaassa voi olla 
kymmeniä, jopa satoja laite- ja järjestelmä-
toimittajia, joiden siiloutuminen estää datan 
täyden potentiaalin valjastamisen.

Lopulta data pitäisi saada virtaamaan 
koko tuotantoketjussa raaka-aineiden lou-
hijalta materiaalitoimittajille, logistiikka-
yhtiöön, tuotantolaitokselle ja alihankinta-
ketjuun aina loppuasiakkaalle saakka. Tämä 
mahdollistaisi nykyistä automatisoidum-
man, nopeamman ja läpinäkyvämmän toi-
mitusketjun.

Törmäyksistä syntyy innovaatioita
Datan myyminen alustoilla tuo teollisuuden 
kumppaniverkostoihin myös uusia toimijoita, 
kuten ohjelmistokehittäjiä. Edessä on yritys-
kulttuurien törmäys.

–  Teollisen datan markkinoille tulee yri-
tyksiä erilaisista digitaalisen kulttuurin ja 
datan jakamisen lähtökohdista. Se on haaste 
teollisuudelle, Eriksson sanoo.

Kulttuurien törmäyksissä on myös sie-
men uudelle liiketoiminnalle. Tämä havait-
tiin InDEx-projektissa, jonka yhtenä osana 
yritykset kehittivät ratkaisuja valmistavan 
teollisuuden toimintatapojen uudistamiseksi. 

Vaikka yritys olisi pitkälle digitalisoitunut 
toiminnassaan, sen asiakkaat ja asiakkaiden 
asiakkaat saattavat toimia edelleen kuin digi-
talisaatiota ei olisi koskaan tapahtunutkaan: 
tilaukset hukkuvat sähköposteihin, tarjous-
pyyntöjen muistiinpanot saattavat tulla käsin 
kirjoitettuina ”tupakka-askin kanteen”. 

Siksi tarjouslaskentaan liittyy edelleen 
manuaalista työtä. Vastausajat pitkittyvät 
useisiin päiviin.

Tämän asiakkaidensa asiakkaiden – 
yleensä metalliteollisuuden alihankintaa 
tekevän yrityksen – ongelman työstökone-
valmistaja Prima Power pyrki ratkaisemaan 
tekoälyyn perustuvalla pilvipalvelulla. Se 
automatisoi tarjous- ja hintakyselyiden vas-
taukset, mikä paitsi nopeuttaa vastausaikaa 
myös parantaa toimitusketjun läpinäky-
vyyttä ja vähentää virheitä.

Kulttuurien törmäyksissä
on siemen uudelle
liiketoiminnalle.

Data luo bisnestä
VALMISTAVA teollisuus on pyrkinyt siirtymään laitevalmistuk-
sesta ja -myynnistä palveluliiketoimintaan, jonka ytimessä on 
data.

Esimerkiksi Wärtsilä vastaa 12-vuotisella sopimuksella maa-
ilman suurimman risteily-yhtiön Carnival Corporationin kaikkien 
risteilijöiden moottoreiden huollosta ja ylläpidosta. Sopimukseen 
kuuluu lähes 400 Wärtsilän toimittamaa moottoria. 

Ristelijöiden moottoreiden datavirtojen reaaliaikainen ana-
lysointi mahdollistaa moottoreiden ennakoivan huollon, huolto-
välien pidentämisen ja alusten polttoainetehokkaan ajotavan. 
Pienetkin parannukset alusten polttoainetehokkuudessa tuot-
tavat merkittäviä säästöjä.

Lisäksi risteilijöiden moottoreiden ajon aikana kerätty data 
tuottaa Wärtsilälle tietoa moottoreiden tuotekehitykseen. 

Suomalainen satamalaitevalmistaja Cargotec puolestaan 
myöntää asiakkailleen polttoainetakuun, jos asiakas suostuu 
jakamaan nosturin käytöstä kertyvän datan.

Data paljastaa, mikäli satamalaitteen käyttäjä ei noudata  
Cargotecin ohjeita. Havaintojen perusteella Cargotec voi ehdot-
taa asiakkaalleen polttoainetta säästäviä tapoja satamalaitteen 
käyttämiseksi. Jos polttoainetta kuluu tästä huolimatta sovittua 
enemmän, Cargotec maksaa kulut.

Seuraavassa vaiheessa koko toimitusketju lähtömaan teh-
taalta satamaan, alukseen ja määränpääsatamaan yhdistyy  
datan jakamisen keinoin. Se mahdollistaa läpinäkyvän ja 
oikea-aikaisesti toimivan merilogistiikan. Samalla merikulje-
tusten ilmasto- ja pienhiukkaspäästöt vähenevät, kun ketjun  
osapuolet ovat oikeassa paikassa oikeaan aikaan.
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EU Data Act pyrkii suojaamaan pk-yritysten  
neuvotteluaseman datan jakamisen sopimuksissa. 
Komissio laatii mallisopimuksia datan jakamiseksi. 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/
en/IP_22_1113 

Sitran Reilun datatalouden sääntökirja sisältää  
tarkistuslistan ja kontrollikysymykset yritysten  
välisiin neuvotteluihin sekä mallisopimukset datan 
jakamiseksi. 
https://www.sitra.fi/julkaisut/reilun-datatalouden- 
saantokirja/ 

Teknologiateollisuuden Teollisen datan playbook 
opastaa datan hyödyntämiseen liiketoiminnassa  
ja tarjoaa vinkkejä liiketoiminnan kehitykseen. 
https://teknologiateollisuus.fi/sites/default/files/ 
inline-files/Teollisen%20datan%20playbook.pdf

Kyseessä on esimerkki datan jakamisen ja 
jatkokehittämisen mahdollisuuksista dataa 
tuottaneen yrityksen ulkopuolella. Yritys tar-
joaa asiakkailleen digitaalisia kykyjä, joiden 
avulla ne voivat palvella omia asiakkaitaan 
nykyistä paremmin. Tämä ei olisi mahdollista, 
mikäli Prima Power ei saisi käyttöönsä asiak-
kaidensa tuotannosta syntyvää dataa. 

Alustatalous myös teollisuuteen
Seuraavassa vaiheessa teollisuuden datan 
jakaminen laajenee alustoille, joissa teolli-
suusyhtiöt voivat myydä tai jakaa dataansa 
kenelle tahansa sen jalostamisesta kiinnos-
tuneelle. Eurooppalaisen GAIA-X-alustan poh-
jana on Suomessa pilotoitu IDS-arkkitehtuuri.

Tulevaisuudessa yritys voi laittaa alustalle 
myyntiin toiminnastaan syntyviä datapaket-
teja. Paketin ostaja voi havaita datasta mah-
dollisuuksia, joita myyjä ei ole havainnut, tai 
jonka tuotekehitykseen dataa jakava yritys ei 
itse halua investoida. 

Parhaimmillaan data-alustoilla tapahtuva 
kaupankäynti palautuu dataa myyvälle osa-
puolelle tuotannon tai palvelun tehokkuutta 
ja laatua lisäävinä ratkaisuina. 

Sille pitää vain antaa mahdollisuus. •

IDS-arkkitehtuuri
IDS eli Industrial Data Spaces, on 
teollisuusdatan jakamisen avoin 
arkkitehtuuri.

IDS sisältää datan jakamisen 
standardit ja teknologian. Se tar-
joaa yrityksille tietoturvallisen 
ympäristön datan jakamiseksi ”plug 
and play” -tyyppisen teknisen liitti-
men kautta.

International Data Spaces -jär-
jestö (IDSA) vastaa IDS:n kehityk-
sestä. Järjestön toimintaan osallis-
tuu yli 130 yritystä. IDSA-toimintaa 
ohjaa Suomessa VTT.

IDS-arkkitehtuuri toimii pohjana 
EU:n GAIA-X-alustalle, jota kehite-
tään teollisuusdatan jakamisen ja 
kaupankäynnin alustaksi. GAIA-X-
alustan toimintaa ohjaa Suomessa 
Sitra.

ILMIÖ  // D a t a n  j a k a m i n e n

LISÄÄ AIHEESTA

Ohjeita ja mallisopimuksia
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Noin 80 vuosittaisen webinaarikoulutuksemme avulla päivität
juridista osaamistasi tehokkaasti ja joustavasti. Reaaliaikaisten 
webinaarien lisäksi saat käyttöösi myös koulutusten tallenteet.

Tutustu nyt: 
lakitieto.edita.fi/webinaaripassi

Hanki kausikorttisi
juridisiin koulutuksiin



K
un vaarilla on aina ollut ravihevosia ja isä 
on juristi sekä osakkaana lakialan yrityk-
sessä, on uravalinnalle olemassa selkeäh-
köt askelmerkit. Nykyisin 29-vuotiaasta 

Valtteri Gundersbystä tuli hevosalan ammattilai-
nen, oikeustieteen maisteri, huippu-urheilija, työn-
tekijä ja yrittäjä. 

Näiden nivominen yhteen vaatii ymmärtävää 
työnantajaa, vahvaa perheen ja ystäväpiirin tukea 
sekä poltetta yrittäjyyteen ja kilpailemiseen. 

– Yrittäjämäinen tapa tehdä töitä on kaiken läh-
tökohta. Työpäivä kahdeksasta neljään ei istu tähän 
malliin. Pienessä organisaatiossa löytyy joustavuutta 
asioiden järjestymiseen. 

Tuo sopiva yritys on BOWA Legal Oy, jossa Gun-
dersby toimii legal counsel -tehtävänimikkeellä. 
Juristiksi opiskellessaan hän erikoistui verotukseen. 

– Asiakkainani on paljon pieniä ja keskisuuria yri-
tyksiä, joiden verotusasioita käsittelemme. Mukana 
on myös henkilöveropuolta. Ja hevostalous on täällä 
näkyvästi esillä. 

Hevoset ovat läsnä niin ikään Stall Solbacka -yri-
tyksessä, jonka Gundersby omistaa yhdessä ekonomi-
vaimonsa kanssa. Vaimolle 35 hevosen tallin ja yhden 
Etelä-Suomen suurimman ratsastuskoulun pyörittä-
minen on kokopäiväistä yrittämistä, Gundersby osal-
listuu siihen oman aikataulunsa puitteissa. 

Valtteri Gundersby on onnistunut 
yhdistämään juristin työn, huippu-
urheilun ja yrittäjän elämän. 
Hevostalouden ammattilainen viihtyy 
pienen toimiston yritysmäisessä ja 
joustavassa työympäristössä.

VEROTUS ON 
KILPARATSASTAVAN 
JURISTIN LEIPÄLAJI

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



Työt lomittuvat toisiinsa pitkinä päivinä 
Gundersbyn työviikko on yhdistelmä erilaisista päi-
vistä, joille yhteistä on pituus. Hän viettää keskimää-
rin kaksi päivää viikosta BOWA Legalin toimistolla. Nur-
mijärven Klaukkalasta Helsingin keskustaan ajaa 45 
minuutissa, ja perillä hän on yleensä yhdeksän korvilla. 

– Keskitän toimistopäiviin ne asiat, jotka vaativat 
asiakas- ja sidosryhmätapaamisia. Asiakastyö on iso 
osa työtäni, ja siihen sisältyy myös asiakas- ja yhteis-
työkumppanihankintaa. 

Kotiin Gundersby lähtee kello 17–19 paikkeilla ja käy 
illalla ratsastamassa yhden hevosen. Tallihenkilöstön 
työaika on kello 6–23, ja palaveri heidän kanssaan on 
usein kello 22. Ilta voi tuoda vastaan myös yllättäviä 
asioita, kuten rikkoutuneen vesiputken tai 30 senttiä 
märkää lunta. 

Osa BOWA Legalin asiakkaista haluaa edelleen 
tavata kasvotusten, mutta pääosa tapaamisista tapah-
tuu etänä. Näin myös niiden viikon kolmen työpäivän 
aikana, jolloin Gundersby tekee etätöitä. Hän keskittää 
tällöin asiakaskohtaamiset aamupäivään, jolloin hän 
tekee tehokkaasti töitä lounaaseen asti. Iltapäivän hän 
varaa omien hevosten ratsastamiseen, ja lisäksi tehtä-
viin kuuluu kengitystä. 

– Minulla on myös kengittäjän tutkinto, ja se on yksi 
ammattini. 35 hevostamme on kengitettävä kuuden 
viikon välein. Olen opiskellut myös ratsastusvalmen-
tajaksi, mutta pidän vain silloin tällöin viikonloppu-
kursseja. 

Kesäaika on sitten oma lukunsa. Tällöin Gunders-
byn juristin työt painottuvat alkuviikkoon. Torstai-il-
tana on usein edessä lähtö kilpailumatkalle, jolta hän 
tekee perjantaina etätöitä mahdollisuuksien mukaan. 
Kisamatkat keskittyvät Etelä-Suomeen ja kestävät tyy-
pillisesti koko viikonlopun. 

Hevosurheilu ja vero-osaaminen lyövät kättä 
BOWA Legal on pieni toimisto, jonka palveluksessa on 
viisi juristia ja kaksi oikeustieteen opiskelijaa. Yrityk-
sen koko näkyy työkuorman nopeanakin vaihteluna. 
Joskus kädet ovat täynnä töitä, toisinaan on taas hil-
jaisempaa. Luppoaikana tehdään asiakashankintaa ja 
luodaan yhteistyökuvioita. 

Niin BOWA Legal kuin Gundersby itse ovat aktiivi-
sia toimijoita ja pyrkivät luomaan tiiviin sidosryhmä-
verkoston toiminnan tueksi. Gundersbyn rooli kilparat-

Hevosenkengän uskotaan 
tuovan onnea. Valtteri  
Gundersbylle hevosen-
kenkä liittyy läheisesti  
yrittämiseen sekä juristin 
työn arkipäivään.

 STALL SOLBACKA
Yritys on joka päivä mielessä 
ja mukana käytännön 
työssä. Toimin siellä 
monessa roolissa, kuten 
traktorikuskina, kengittäjänä 
ja ratsastajana.

 RATSASTUSKYPÄRÄ
Symbolisoi kilpauraani ja 
yritystoimintaani. Ratsas-
taja on tyypillisesti huipulla 
40–50-vuotiaana, joten uraa 
on vielä pitkään jäljellä. 

 HEVOSENKENKÄ
Olen opiskellut kengittäjäksi, 
ja se on toinen ammattini 
edelleen. Kädentaitojen  
harjoittaminen on hyvää 
vastapainoa pään käytölle. 
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sastajana ja hevostalouden toimintakentän osaajana 
luo tähän hyvät edellytykset. Hän tuntee lisäksi paljon 
ihmisiä ja toimii monessa eri roolissa. 

– Ratsastuksen parissa pyörii paljon yritysten omis-
tajia, johtajia sekä muita päättäjiä, joiden kanssa on 
luontaista keskustella verotuksen lisäksi muistakin 
asioista. Vaikuttaminen kuuluu olennaisena osana työ-
höni, sillä olen Suomen Ratsastajainliiton hallituksen 
jäsen toimikaudella 2022–24. 

Hevosalalla on vallinnut pitkään vakiintuneet tul-
kinnat verotuksesta. Nyt verottaja on kuitenkin otta-
nut alan erityisen tarkastelun kohteeksi. 

– Tehtäväni on toimia asiantuntijana, selvittää yksi-
tyiskohtia, palvella asiakkaita ja jäsenistöä sekä tukea 
alaa ja liittoa. Hevosurheilua on verotuksellisesti vaikea 
rinnastaa mihinkään muuhun urheiluun. Teemme tii-

vistä yhteistyötä raviurheilun ja sen toimialajärjestön 
Hippoksen kanssa. 

 
Aikuislukion kautta juristiksi  
Kesät maalla vaarin hevostilalla veivät Gundersbyn tal-
lielämän pyörteisiin kahden vanhemman sisaruksen 
esimerkin innoittamana. Kilpaura käynnistyi juniori- 
ikäisenä ja jatkuu nyt seniorina, jonka pariin ratsas-
tuksessa siirrytään 21-vuotiaana. Gundersbyn vaimo 
kilpailee niin ikään aktiivisesti. 

Nousu maajoukkueratsastajaksi muokkasi Gun-
dersbyn opiskelukuvioita aika lailla. Aikuislukion jäl-
keen hän piti muutaman välivuoden ja aloitti opiske-
lun oikeustieteellisessä 24-vuotiaana. Hän vei opinnot 
läpi neljässä vuodessa. Gundersby on sangen tyytyväi-
nen nykytilanteeseensa. 

– Liikkuva työni on siellä, missä minä ja läppärini 
ovat. Saan tehdä paljon asiakastyötä, konsultointia ja 
neuvontaa sekä keskittyä verotukseen, jossa ennakointi 
on iso asia. Ja tietysti pyörittää yritystoimintaa ja kil-
pailla, jota voin jatkaa vielä vuosikymmeniä. •

ARKIPÄIVÄ  // L e g a l  c o u n s e l  j a  y r i t t ä j ä

Helsingin keskustan toimisto on Valtteri Gundersbyn  
työpiste yleensä alkuviikosta. Työt sujuvat yhtä lailla  
myös kotitallilla ja joskus jopa kilpailuareenoilla.

Liikkuva työni on
siellä, missä minä
ja läppärini ovat.

Valtteri Gundersby

MISTÄ IMET  
ENERGIAA TYÖHÖSI?

Tykkään tehdä yrittäjältä 
yrittäjälle, sillä siinä tekee 
selkeästi töitä jollekulle. 
Olen ollut itse aina yrittäjä, 
ja pienet sekä keskisuuret 
yritykset ovat lähes aina 
yrittäjävetoisia. Saan hoitaa 
yrittäjien kanssa kokonai
suuksia eikä vain yhtä tiet
tyä asiaa. Tehtävät henki
löityvät, ja yhteistyöstä 
tulee läheistä. Se on pienen 
yrityksen valtti. 

MITÄ TYÖSI ANTAA  
ERI TOIMIALOILLE?

Haluan puhua yrittäjille sitä 
kieltä, jota he ymmärtävät 
– helposti ja ratkaisukeskei
sesti. Etsin siis ratkaisuja, 
en ongelmia. Hevostalous
alalle haluan tuoda sel
keyttä ja ennustettavuutta. 
Kentällä on noussut huoli, 
kun verottaja on ottanut 
alan kohteekseen. Näen 
tässä isompia tavoitteita 
niin toimistomme kuin alan 
järjestöjen kannalta. 

MISSÄ NÄET ITSESI 
TULEVAISUUDESSA?

Viihdyn työssäni todella 
hyvin, vastuu ja vapaus  
kulkevat hienosti käsi 
kädessä. Harrastuksen ja 
työn yhdistäminen oli itse 
asiassa toiveeni. Verotus
osaaminen voisi avata ovet 
verohallintoon, talouden ja 
liikkeenjohdon ymmärrys 
syvemmälle yrityselämään. 
Tällä hetkellä näen tulevai
suuteni laki tai asianajo
toimistossa, ja osakkuus 
lakialan yrityksessä toki 
kiinnostaa.
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rkki Aurejärvi toimi Matti Ylöstalon 
seuraajana Helsingin yliopiston siviili
oikeuden professorina vuosina 1983-2006. 
Aurejärvi tunnettiin rauhallisena luen
noitsijana ja  velvoiteoikeudellisten yleis

esitysten selkeänä kirjoittajana. Aurejärvi on sääntökes
keisen tutkimussuunnan edustaja, ja hänellä on ollut 
kysyntää oikeudellisen konsultoimisen ja riidanratkai
sun markkinoilla. 

Me silloiset nuoremmat tutkijat saatoimme havaita 
yliopistolla vuonna 1988, miten Aurejärvi innostui tupak
kateollisuuden korvausvastuusta aiheutetuista henkilö
vahingoista. Aurejärvi ryhtyi toimimaan yhdessä asian
ajaja Juha Siveniuksen kanssa asiamiehenä Euroopan 
ensimmäisessä tupakkaoikeudenkäynnissä.

Tupakkaoikeudenkäynti sai osakseen laajaa huo
miota. Siitä oli kadunmiehellä vankka mielipide: täl
laisia oikeudenkäyntejä sopii viritellä Amerikassa mutta 
ei Suomessa. Jokainen käyttää nautintoaineita, kuten 
alkoholia ja tupakkaa, omalla riskillään. Monet katsoi
vat, että prosessi on vain tupakkateollisuutta ja laajem
minkin elinkeinoelämää vastaan kohdistuva ristiretki.  

Tupakkaoikeudenkäynneissä on kysymys tuotevas
tuusta. Tupakkayhtiöiden mukaan niiden tuotteet eivät 
aiheuta syöpää eivätkä muitakaan hengenvaarallisia 
tauteja. Yhtiöt ovat vedonneet tässä omien tutkimus
laitostensa raportteihin. Amerikassa on ratsattu tupak
kayhtiöiden toimistoja. Tällöin on havaittu yhtiöiden 
olleen jo varhain perillä tupakan vaarallisuudesta. 
Kevytsavukkeita markkinoitiin täysin haitattomina, 
vaikka ne oli kehitetty erityisen koukuttaviksi. Yhtiöi
den argumenttina oli se, että sairastuneiden tuli tietää 
tupakan vaarallisuudesta, vaikka yhtiöt eivät sitä tien
neet. Tuotevastuulain mukaan vastuuketju ei kulje näin. 

Tupakkaoikeudenkäyneissä kanteet on hylätty, useim
miten köykäisin perustein. Korkeimmassa oikeudessa 
ratkaisu syntyi äänestämällä. Oikeusneuvos Pirkko- 
Liisa Haarmann, entinen kauppaoikeuden professori, 
jäi vähemmistöön. Moni arvostettu siviilioikeuden pro
fessori on lausunnossa tai artikkelissa katsonut korvaus
vastuun voivan syntyä. Siinä Aurejärvi on voittanut, että 
tupakointi on pantu yhä ahtaammalle.

Aurejärvi, joka on laittanut koko sielunsa tupakka
oikeudenkäynteihin, ei ole helpolla niellyt tappioitaan. 
Hän on julkaissut oikeudenkäyntien pöytäkirjoja ja kir
joittanut teokset Erään murhan anatomia: Suomalainen 
tupakkatuomio (2004) ja Tupakkateollisuuden kuoleman-
kauppiaat (2012).  Aurejärven kovasanainen kritiikki 
on laajentunut koskemaan tuomioistuinten toimintaa 
koko laajuudessaan muistelmateoksessa Kovaa peliä 
(2013) ja dekkarissa Kun kukaan ei näe (2016), jonka pää
henkilö voidaan luonnehtia Aurejärven alter egoksi.

Tänä vuonna ilmestyneissä teoksissa Kovempaa 
peliä muistelmateoksessa ja Senaatintorin murha  
dekkarissa kritiikki on yltynyt ennennäkemättömäksi. 
Voi kysyä, miksi. Aurejärvi halunnee kohdata kritisoi
mansa henkilöt itseensä kohdistuvassa kunnianlouk
kausprosessissa, jollaista ei kuitenkaan liene tulossa. 
Tupakkajutuissa on paljon aineistoa oikeushistorioit
sijoiden pureskeltavaksi.  

Siitä oli kadun
miehellä vankka
mielipide: tällaisia
oikeudenkäyntejä
sopii viritellä
Amerikassa
mutta ei
Suomessa.

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

Erkki Aurejärvi ja 
tupakkaoikeudenkäynnit

E
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Teksti TARJA VÄSTILÄ | Kuvitus JANI SÖDERLUND

V
uosituhannen vaihteessa alkoi tapah-
tua. Ihmisen genomi eli perimä sekven-
soitiin kokonaan ja voimaan tuli kudos-
laki eli laki ihmisen elimien, kudoksien 
ja solujen lääketieteellisestä käytöstä. 

Lakia laajennettiin 2019.  
– Tarkoituksena oli varmistaa, että toiminta on 

luvanvaraista. Myös tutkijat halusivat lainsäädännölli-
siä raameja, toteaa sosiologi Aaro Tupasela Helsingin  
yliopistosta.  

Tupasela nostaa esiin 2000-luvun alkupuolelta kol-
men tutkijan artikkelin DNA-näytteet epidemiologi-
sissa tutkimuksissa. Sen mukaan tutkimusta ohjaa-
valla lainsäädännöllä suojellaan kliinisen tutkimuksen 
yhteydessä fyysistä koskemattomuutta ja yksityisyy-
den suojaa. 

Artikkelissa pohdittiin ensimmäisiä kertoja – ennen 
varsinaisten biopankkien aikaa – tilannetta, jossa 
alkuperäisen tutkimuksen käyttötarkoitus laajenee ja 
uutta suostumusta on vaikea saada. Voiko jo otettuja 
DNA-näytteitä rinnastaa muuhun rekisteritietoon, joka 

ei edellytä uutta suostumusta? Tutkijoiden mukaan 
paras ratkaisu voisi olla viranomaisen hyväksyntä.   

Yksilön oikeuksilla vahva suoja 
Kymmenen vuotta sitten voimaan astunut biopank-
kilaki mahdollisti olemassa olevien kokoelmien siir-
ron biopankkeihin viranomaisluvalla ilman tutkittavan 
uutta suostumusta. Lakia perusteltiin sillä, että erilli-
sen luvan hakeminen jokaista tutkimusta varten olisi 
ollut työlästä. 

Uusien näytteiden siirron biopankkiin laki salli tut-
kittavan henkilön erillisellä suostumuksella. Ennen 
lakia ei ollut mahdollista koota näytteitä tutkimukseen, 
jonka kaikkia yksityiskohtia ei ollut ennalta tiedossa.  

Nykyään Suomessa on kuusi julkisen terveyden-
huollon biopankkia sekä saman verran yksityisiä. Bio-
pankkisuostumus tai -kielto annetaan yleensä siihen 
biopankkiin, jonka alaisuuteen kuuluvassa sairaanhoi-
topiirissä henkilön terveydenhuolto tapahtuu. Suostu-
muksen voi antaa sivustolla annatkoluvan.fi. 

Tupaselan mukaan jo kliinisen lääketieteen tradi-

Ihmiselimistöön liittyy paljon lainsäädäntöä, jolla on tarkoitus turvata muun 
muassa kudosten ja geenien asianmukainen tallennus ja hyödyntäminen 

sekä tutkimuksen tarpeet. Biopankkilakia ollaan parhaillaan uudistamassa 
vastaamaan yleisen tietosuoja-asetuksen vaatimuksia.

Terveystietojen 
hyödyntämistä 

säätelevät monet lait 
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Lääkeyrityksillä on
suuri intressi varmistaa,
että eettinen ja juridinen
puoli on kunnossa.

LISÄÄ AIHEESTA

Lukuvinkki
TEHDAS-yhteistoiminta-
hanke (Joint Action Towards 
the European Health Data 
Space) tavoittelee Euroop-
paan yhteisiä periaatteita 
terveysdatan hyötykäyt-
töön. 
www.sitra.fi/hankkeet/ 
tehdas-yhteistoiminta-
hanke/

Datalukutaito on kansalaistaito
SEKÄ sosiologi Aaro Tupasela että OTT Marjut Salokannel ovat tutkijoina 
DataLit-nimisessä hankkeessa. Tarkoituksena on kehittää ymmärrettäviä  
ja luotettavia käytäntöjä ja työkaluja hyödyntää suomalaista sosiaali-,  
terveys- ja hyvinvointidataa sekä edistää datalukutaitoa. 

Tupaselan mukaan tätä kansalaistaitoa kannattaisi harjoittaa koko ajan 
ja pohtia, millaisia digitaalisia jalanjälkiä meistä jää. Data ei ole neutraalia. 
Sen käytössä on eri painotuksia, menetelmiä, tarkoitusperiä ja vivahteita, 
jotka vaikuttavat käsitykseen ympäröivästä maailmasta. 

Suomalaisilta puuttuu taito kyseenalaistaa. Viranomaisiin ja asiantun-
tijoihin sekä heidän päätöksentekokykyynsä luotetaan. 

– Jos ihmiset voisivat kysyä kriittisiä kysymyksiä, se lisäisi luottamusta 
kansalaisten, viranomaisten ja tutkijoiden välillä. Keskustelun lisääminen 
olisi joulukalenteritoiveeni, Tupasela pohtii.

tio yksilön ja hänen oikeuksiensa kunnioittamiseen on 
vahva. Tiedot eivät joudu vääriin käsiin. Asiaa voi ver-
rata vaikkapa Facebook-dataan, joka on kauppatava-
raa ja jolla jotkut yritykset tahkoavat rahaa myymällä 
sitä eteenpäin. 

– Toimintakenttä on kuitenkin liikkuvainen. Yhtäk-
kiä voi tulla painetta datan vapaampaan käyttöön. Sii-
hen liittyy paljon eettisiä ja juridisia ongelmia, joista 
yksilön oikeudet on yksi iso kysymys. 

Lait tekevät mahdolliseksi yritysyhteistyön
Akateeminen maailma ja sairaalat eivät pysty kehittä-
mään uusia lääkkeitä tai diagnostiikkaa ilman yritys-
yhteistyötä. Tupaselakin toteaa, ettei hän tiedä mon-
taakaan lääkettä tai hoitomuotoa, jota olisi kehitetty 
ilman yritysyhteistyötä.  

– Lääkeyrityksillä on suuri intressi varmistaa, että 
eettinen ja juridinen puoli on kunnossa. On hirveän 
kallis virhe, jos kaikki ei ole kohdallaan – kuten suos-
tumukset tai lainsäädäntö. 

Biopankkilain ohella toisiolaki vastaa osaltaan tut-
kimuksen tarpeisiin. Toisiolaki eli laki sosiaali- ja ter-
veystietojen toissijaisesta käytöstä sallii sote-tietojen 
käytön alkuperäisen tarkoituksen lisäksi esimerkiksi 
tilastoinnissa ja tutkimuksessa. 

Tupasela kollegoineen on tehnyt tutkimusta poti-
lasjärjestöistä, joiden mielestä yritysten mukana olo 
on potilaiden edun mukaista: saadaan lisää kapasiteet-
tia ja rahaa tehdä tutkimusta sekä hoitoja ja mahdolli-
sesti parannuskeinoja nopeammin kuin vain julkisella 
rahalla. Tosin potilasjärjestöillä on Tupaselan mukaan 
usein myötämielisempi näkemys yritysyhteistyöstä 
kuin muilla tahoilla. 

Useita lainsäädäntöhankkeita  
Suomessa ja Euroopassa 
Biopankkilakia ollaan päivittämässä vastaamaan EU:n 
yleisen tietosuoja-asetuksen, GDPR:n, vaatimuksia. 
Lisäksi tavoitteena on helpottaa biopankkien tehtäviä 
ja biopankkitutkimusta sekä suojata näytteenantajan 
itsemääräämisoikeutta. 

Jatkossa itsemääräämisoikeudesta säädettäisiin 
laissa kahdella erillisellä suojatoimenpiteellä. Toinen on 

suostumus näytteenottoon ja toinen hyväksyntä käsi-
tellä näytettä ja henkilötietoja biopankkitoiminnassa. 

EU:n tietosuoja-asetus vaikuttaa biopankkilain 
lisäksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietolakiin. 
Myös esitys genomikeskuksen perustamiseksi on par-
haillaan eduskunnassa. 

– Kokonaiskäsityksen kannalta on hyvä, että lainsää-
däntöhankkeita on meneillään samanaikaisesti, toteaa 
tutkimusjohtaja, dosentti, OTT Marjut Salokannel Hel-
singin yliopistosta. 

Lainsäädäntöpuolella tapahtuu myös Euroopan laa-
juisesti. Sitran vauhdittama yhteistoimintahanke TEH-
DAS on jo käynnistynyt. Towards European Health Data 
Space -hankkeessa (EHDS) kyse on toisiolain tyyppi-
sestä ehdotuksesta, joka on kuitenkin toisiolakia laa-
jempi kattavuudeltaan ja käyttötavoiltaan. 

– Dataa voisi EHDS-ehdotuksen mukaan käyttää 
myös keinoälysovellusten koulutuksessa, innovaatio-
toiminnassa ja yksilöllisessä lääketieteessä. Data käsit-
tää kaikki terveystiedot, myös geenitiedot, ja viranomai-
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silla olisi velvollisuus antaa tietoihin pääsy EU:n tasolla 
ja laajemminkin GDPR:n sääntöjen mukaisesti. 

Valtioneuvosto on antanut eduskunnalle U-kirjel-
män, jossa käsitellään komission ehdotusta EU-ase-
tukseksi eurooppalaisesta terveysdata-avaruudesta. 
Suuren valiokunnan mukaan ehdotukseen on tehtävä 
muutoksia ennen Suomen hyväksyntää. 

Onnistuessaan hanke helpottaisi lääketeollisuutta 
ja tutkijoita. Oleellista on, että datan käsittely tapahtuu 
suljetuissa teknisissä käyttöympäristöissä, eikä ulos saa 
kuin analysoitua dataa. 

Salokanteleen mukaan ongelmana on se, että datan 
anonymisointi on haastavaa esimerkiksi geneettisen 
datan kohdalla. Teknologian edistyessä yksilöt ovat hel-
pommin tunnistettavissa esimerkiksi silloin, kun poti-
lastietoja yhdistetään muuhun dataan. 

EU-tasolla on paljon datan hallintaa koskevia sää-
döksiä ja uusia tulossa. Teknologian kehitys on mahdol-
listanut yli rajojen suuntautuvan datan käytön. 

Yksilön ja yhteiskunnan edut yhteneväisiä 
Salokannel pitää hyvänä, että tutkimussektorilla saa-
daan mahdollisimman monipuolista ja kattavaa dataa 
tutkimusten pohjaksi. Tutkimuskäyttöön ja yksilönsuo-
jaan liittyvät sekä hoitokäytäntöihin vaikuttavat asiat 

Yksityisyyden suoja on
toimivan demokraattisen
yhteiskunnan kulmakiviä.

eivät ole ristikkäisiä. Myöskään Tupasela ei näe ristirii-
taa tiedeyhteisön ja tutkimuksen tarpeiden ja toisaalta 
yksittäisten ihmisten yksilönsuojan välillä. 

– Yksilöiden perusoikeuksien kunnioittaminen on 
tärkeää sekä tutkittavien että kansalaisten luottamuksen 
kannalta. Yksityisyyden suoja on toimivan demokraatti-
sen yhteiskunnan kulmakiviä, Salokannel muistuttaa.  

Läpinäkyvä henkilötietojen käsittely ja yksilön mah-
dollisuus vaikuttaa itseään koskevien tietojen käsitte-
lyyn luo pohjan myös kestävälle tutkimusympäristölle. 
Tärkeää on, että myös haavoittuvimmassa asemassa 
olevien henkilöiden oikeuksia suojataan. 

Salokannel on ehdottanut, että tietojenkäsittelyn 
edellyttämät suostumukset ja kiellot olisivat Kanta-pal-
velussa. Jokainen voisi rauhassa miettiä, mihin anne-
tut tiedot menevät, eikä terveydenhuolto kuormittuisi. 

Biopankkilainsäädäntö ei edellytä tutkimusprojek-
tien eettistä arviointia. Salokanteleen mielestä tämän 
pitäisi olla lakisääteinen asia sellaisessa tapauksessa, 
jossa tutkimusta tehdään geenidatalla. 

– Yleensä eettistä arviointia edellytetään Suomen 
ulkopuolella. Se tarkoittaa muun muassa sitä, ovatko 
henkilöt päteviä tekemään tutkimusta, onko se toteu-
tettavissa kyseisellä datamäärällä ja onko siitä tiedo-
tettu, kuten tietosuoja-asetus edellyttää. •
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Työn hakemiseen sisältyy useampi eri vaihe. Niihin voi ja 
kannattaa valmistautua ja panostaa eri tavoin.

T
yöpaikan hakeminen alkaa 
potentiaalisen paikan löytä-
misestä. Perinteinen tapa löy-
tää työpaikka on selata esi-

merkiksi TE-palvelujen tai muiden työn-
välityssivustojen tarjontaa. Myös yliopis-
tot ja ainejärjestöt saattavat vinkata opis-
kelijoille suunnatuista työ- ja harjoittelu-
paikoista. 

– Lakialan paikkoja kannattaa tutkia 
esimerkiksi Paragraaffin tai Juristiliiton 
rekrytointipalvelun kautta. Lisäksi kan-
nattaa tutustua kiinnostaviin yrityksiin. 
Ne voivat kertoa avoimista työ- ja harjoit-
telupaikoista esimerkiksi omilla some-
kanavillaan, Juristiliiton uravalmentaja 
Heidi Hännikäinen sanoo.  

– Piilotyöpaikkojakaan ei kannata 
unohtaa. Kiinnostavaan paikkaan voi 
hakea, vaikkei heillä olisi avointa hakua 
käynnissä, hän muistuttaa. 

Massahakemuksia  
ei kannata lähettää 
Hakeminen alkaa perehtymällä ilmoituk-
seen huolellisesti. 

– Vaikka töitä hakisi kerralla paljon, ei 
kannata lähettää yhtä ja samaa massaha-
kemusta jokaiseen paikkaan. Hakemus ja 
ansioluettelo pitää aina kohdentaa haet-
tavaan paikkaan, Minna Rahja neuvoo. 
Hän tekee Juristiliitossa opiskelijoiden 
LinkedIn-, CV- ja työhakemusneuvontaa. 

Ansioluettelossa kannattaa mainita 
myös luottamustehtävät tai harrastuk-
sista saatu osaaminen, etenkin jos työkoke-
musta ei ole vielä ehtinyt kertyä runsaasti. 

– Omia taitoja kannattaa ajatella laa-
jasti, eikä niitä pidä aliarvioida. Hakijalla 
voi olla jokin taito, jota ei ole mainittu 
ilmoituksessa, mutta jota työnantaja arvos - 
taa. On myös hyvä muistaa, että hakijan ei 

TYÖN HAKEMISESSA ON 
MONTA ERI VAIHETTA

Oikkarit

tarvitse täyttää joka ikistä työpaikkailmoi-
tuksen vaatimusta, Rahja sanoo. 

Haastattelu ei ole  
hakemuksen toistamista 
Haastattelu voi olla jännittävä hetki. Jän-
nitystä voi lieventää huolellisella valmis-
tautumisella. Sekä työpaikkailmoitus että 
oma hakemus kannattaa lukea vielä ker-
taalleen läpi.  

– Haastattelussa ei kannata vain tois-
taa hakemuksessa jo esiin tulleita asi-
oita. Mieti asioita, jotka eivät mahtuneet 
hakemukseen. Avaa asioita laajemmin 
ja kerro itsestäsi lisää. Mieti konkreetti-
sesti, mitä haluat tuoda itsestäsi haastat-
telussa esille ja mitä haluat kysyä tehtävä-
stä, Heidi Hännikäinen kehottaa. 

Kaikki eivät saa kutsua haastatteluun. 
Valintamme ei tällä kertaa kohdistunut 
sinuun -viestejä voi tipahdella säh-
köpostiin paljonkin. Se voi tuntua lannis-
tavalta ja turhauttavalta, mutta luovuttaa 
ei kannata. 
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JURISTILIITTO  tarjoaa maksutta 
monipuolista tukea harjoittelu-  
ja työpaikkojen hakuun. 

Henkilökohtaisessa neuvon-
nassa voidaan paneutua työha-
kemukseen, ansioluetteloon tai 
LinkedIn-profiiliin. Neuvonnassa 
on mahdollisuus hioa myös tiet-
tyyn paikkaan tehtävää hake-
musta. 

Opiskelijat ovat tervetulleita 
myös uravalmennukseen, jossa 
voidaan keskustella esimerkiksi 
työnhakuun liittyvistä asioista, 
kuten hakemisesta, työhaastat-
teluun valmistautumisesta tai 
oman osaamisen sanoittamisesta. 
Uravalmennus on hyvä paikka 
pohtia siirtymää opiskelusta 
työelämään. 

Liitosta tukea  
työnhakuun

– Esimerkiksi muiden alojen kesätöitä 
voi olla tarjolla vielä myöhään keväällä. 
Vaikka mieluisan paikan meneminen 
sivusuun voi harmittaa, voi toiseltakin 
alalta saada tärkeää kokemusta, josta on 
jälleen hyötyä seuraavissa hauissa, Heidi 
Hännikäinen muistuttaa. 

Kesän ajaksi voi harkita myös 
kesäopintoja – tai ihan vain lomailua. Jak-
samisen kannalta voi olla tärkeää yrittää 
olla stressaamatta ja rentoutua hetken 
aikaa. Sen jälkeen opiskelu ja töiden hake-
minenkin voi tuntua kevyemmältä. •



S
verigefinländare, sverigefinne. Var 
noggrann med begreppen då du 
talar om personer med finländsk 
bakgrund i Sverige. Det säger Tuire 
Liimatainen, doktor vid Helsingfors 

universitet. En sverigefinne är en finskspråkig 
person eller en ättling till en finskspråkig person 
i Sverige. Begreppet sverigefinländare omfattar 
alla personer som härstammar från Finland obe-
roende av språklig, kulturell eller etnisk identitet.  

– Dagens svenska befolkning med finländsk 
bakgrund har formats till största delen efter 
flyttvågen från Finland efter andra världskri-
gets slut. Det finns tre eller rent av fyra genera-
tioner sverigefinländare idag.  

Vid definierandet av vem som är sverigefin-
ländare har man utgått ifrån att de som är sveri-
gefinländare har en förälder eller mor- eller far-
förälder från Finland.   

Sverigefinnar å sin sida har bott i Sverige 
längre än från andra världskrigets slut. Flytt-
rörelse från Finland har skett sedan 1500- och 
1600-talet. År 2000 blev sverigefinnarna tillsam-
mans med romerna, tornedalingarna, samerna 
och judarna erkända som nationella minoriteter 
i Sverige. Således accepterades sverigefinnarnas 
närvaro i landet även före andra världskrigets 
slut och det som utgör dagens Sverige.  

Finska förvaltningsområden 
Sverigefinländarna är över 700 000 till antalet 

och förväntas bli fler. Liimatainen säger att man 
ändå måste förhålla sig kritiskt till den mäng-
den.  

– Antalet anger inte personers modersmål 
eller identitet. Här medräknas inte heller ätt-
lingar till äldre grupper med finländsk bakgrund. 

De finländare som efter andra världskriget 
flyttade till Sverige bosatte sig bland annat på 
industriorter som Eskilstuna men också i stor-
städerna Göteborg och Stockholm.  

– De flesta bor även idag i landets två största 
städer, till andelen är det däremot Haparanda i 
svenska Lappland som har flest sverigefinlän-
dare.  

Enligt radiostationen Sveriges Radio Finska 
bor 46 927 sverigefinländare i Stockholm och 
utgör tre procent av stadens totala befolkning.  
I Haparanda är andelen 35 procent och 3 723 per-
soner.  

Sverigefinska Riksförbundets ordförande 
Pirkko Karjalainen tillägger att det finns så 
kallade ”finska förvaltningsområden” i Sverige. 

– Ett finskt förvaltningsområde i Sverige 
innebär att den aktuella kommunen ska ge be-
tjäning, som dagvård och äldreomsorg, på finska. 
Kommunerna får finansiering från staten för att 
förverkliga det här.  

Hon tillägger att de finska förvaltningsområ-
dena även bland annat har information på fin-
ska på sina kommuners webbplatser. 

Men hur skiljer sig sverigefinnarnas kultur 

I Sverige bor hundratusentals personer med finsk bakgrund.  
De har fått ökad synlighet de senaste åren. Finska är också ett nationellt 

minoritetsspråk i Sverige. Vilka rättigheter har alltså sverigefinnarna? 

Ökad synlighet  
för sverigefinnarna 

Text JOHAN ILLMAN | Bild ISTOCK
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från finskspråkigas kultur i Finland? Karja-
lainen svarar att det är svårt att jämföra olika 
kulturer.  

– Den rikssvenska kulturen påverkar sve-
rigefinnarnas seder och vanor. Jag skulle säga 
att vi sverigefinnar ändå talar en lite mer 
gammaldags finska än vad man gör i Finland.   

Ökad synlighet 
Sverigefinnar har sedan 2010-talet fått en 
ökad synlighet i Sverige i sociala medier. 
Budskapet om att vara stolt över sitt finska 
modersmål och kulturella bakgrund har lyfts 
fram.  Liimatainen påpekar att kampanjer 
och aktivism bidrar till att definiera sverige-
finskheten.  

Ett finskt förvaltningsområde i Sverige
innebär att den aktuella kommunen
ska ge betjäning, som dagvård och
äldreomsorg, på finska.

• Enligt Sveriges språklag  
7 § är finska ett av landets  
nationella minoritetsspråk. 

• Enligt lag om nationella 
minoriteter 7 § har personer 
rätt att använda finska vid 
muntlig och skriftlig kontakt 
med en förvaltningsmyndig-
het vars geografiska verk-
samhetsområde helt eller 
delvis sammanfaller med 
minoritetsspråkets förvalt-
ningsområde.

Fakta– Kampanjer och aktivism som jag har 
undersökt har en stark förankring i den 
svenska minoritetspolitiken. I synnerhet 
gräsrotsaktivismen har lyft fram klagomål, 
till exempel gällande genomförandet av poli-
tik eller övervakningen av svenska språklagar. 

Karjalainen poängterar att många besluts-
fattare inte känner till lagstiftningen som 
berör de nationella minoriteterna, vilket leder 
till klagomål från sverigefinnarnas sida. Hon 
inflikar också att flera sverigefinska musiker 
och författare skriver och sjunger på finska, 
vilket har gjort språket och kulturen mera 
synliga i sociala medier.  

– Dessa vill visa att den finska identiteten 
är viktig för dem trots att de bor i Sverige. •

 LAKIMIESUUTISET  6/2022  53



M
irjam Araneva on pitkän linjan las-
tensuojelujuristi. Araneva työskentelee 
SOS-Lapsikylän lapsioikeuslakimiehenä.

Muuan hänet tunteva sanoo, että Ara-
nevan sydän sykkii lastensuojelulle jokaisella tahdil-
laan.

  ”Hän ei jätä ketään kylmäksi, vaikka viihtyykin 
vapaalla pohjoisen arktisessa luonnossa.”

  Pykälöikäämme.

1. luku  
Juristiksi ajautumisesta
1 §. Lapsuuden unelma. Lapsena halusin eläinlääkä-
riksi, kunnes tajusin, että työhön kuuluu myös eläinten 
lopettaminen. Sitten halusin lääkäriksi, kunnes taju-
sin, etten kestä veren näkemistä. Lopulta päätin ryh-

tyä tuomariksi – tosin tietämättä sen tarkemmin, mitä 
tuomari tekee.
2 §. Valaistuminen. Opintojen alussa ajattelin, että 
minusta tulee rikosasianajaja. Tähän vaikutti suuresti 
LA Law -tv-sarja. Opiskeluaikana työskentelin rikos-
asioita hoitavassa asianajotoimistossa, mutta valmis-
tumiseni jälkeen ajatukseni taas vähän muuttui. Kuu-
lin sattumalta ystävältäni Lapsen etu -projektista, johon 
kaivattiin lastensuojelun lainsäädäntöön erikoistuvaa 
lakimiestä. Menin haastatteluun, sain paikan ja loppu 
on historiaa. Olin tullut kotiin.

2. luku   
Lakimiehistä eliölajina
1 §. Taitava juristi. Taitava juristi tuntee tarkoin asiassa 
sovellettavan lain. Tunnistaa asian arviointiin vaikut-

Teksti ARI MÖLSÄ | Kuva MIRJAM ARANEVAN KOTIALBUMI

SOS-Lapsikylän lapsioikeuslakimies Mirjam Araneva:

Lastensuojelulaki on päreinä, 
surkeassa jamassa

Mirjam Araneva on eräihmisiä. Tässä ollaan missäpä muualla kuin Saanan puroilla. 
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tavat tosiseikat eikä luo päämiehelleen vääriä odotuk-
sia. Lastensuojeluasioissa myös ymmärrys toimialasta 
ja lapsen edusta on tarpeen.
2 §. Tomppeli juristi. Ottaa hoitaakseen asian, josta ei 
ymmärrä yhtään mitään. Ajaa asiaa päämiehen etu-
jen vastaisesti.

3. luku  
Lainsäädännöstä yleisesti
1 §. Kiva laki. Perustuslaki ja lapsen oikeuksien sopi-
mus, joiden varaan lastensuojelun lainsäädäntö raken-
tuu. Lastensuojelulakikin oli kiva laki, ennen kuin tois-
tuvat lakimuutokset hajottivat sen.
2 §. Kamala laki. Sosiaalihuoltolaki, jonka voimaan-
tulo aprillipäivänä 2015 romutti kohtuullisen hyvin toi-
mineen lastensuojelujärjestelmämme. Epäselvästi kir-
joitettu ja huonosti valmisteltu laki, jonka tulkintaan ei 
saa tukea esitöistä.

4. luku  
Lastensuojelulaista erityisesti
1 §. Vahvuudet. Lastensuojelulain vahvuutena on sen 
rakentuminen perus- ja ihmisoikeuksien varaan sekä 
lapsen edun ensisijaisuuden ja lapsen osallisuuden 
korostettu asema.
2 §. Heikkoudet. Lakia on muutettu sen voimaantulon 
jälkeen 32 kertaa. Se on pirstalainen ja paikoin vaikeasti 
sovellettava. Pahimmat iskut lastensuojelulaki sai  
sosiaalihuoltolain uudistuksen yhteydessä.

5. luku  
Lastensuojelun kokonaisuudistuksesta
1 §. Tarpeellinen? Ehdottomasti tarpeen siksi, että siinä 
tarkastellaan lasten kehityksen, hyvinvoinnin ja tervey-
den suojaksi tarkoitettua sääntelyä kokonaisuutena ja 
arvioidaan niiden yhteisvaikutusta.

2 §. Tarpeeton? Lakimuutokset eivät tee maailmaa 
paremmaksi, jos niitä ei osata soveltaa oikein ja lapsen  
edun mukaisesti.

6. luku  
Lastensuojelujuristin työstä
1 §. Mukiinmenevää. Yksikään päivä tai juttu ei ole 
samanlainen.
2 §. Murheellista. Samojen järjestelmää koskevien 
ongelmien kanssa painiminen vuosi vuoden jälkeen.

7. luku  
SOS-Lapsikylästä
1 §. Mitä se on. SOS-Lapsikylä on kansainvälinen lap-
sen oikeuksia edistävä lastensuojelujärjestö. Henkilös-
töllä on monialaista asiantuntemusta ja osaamista las-
tensuojelusta. Teemme vaikuttamis- ja kehittämistyötä 
sekä tuotamme lastensuojelunpalveluja.
2 §. Mitä se ei ole. SOS-Lapsikylä ei tavoittele voittoa 
palvelutoiminnallaan.

8. luku  
Omasta urasta
1 §. Makein voitto. Lastensuojeluasiat ovat luonteel-
taan sellaisia, että en puhu voitoista. Ylevin hetkeni 
oikeussalissa oli, kun KHO:n käsittelyn puheenjohtaja 
tituleerasi minua merkittäväksi lastensuojelun asian-
tuntijaksi.
2 §. Karvain tappio. Lastensuojeluasioiden luontee-
seen viranomaisen avustajana kuuluu myös se, että en 
koe tappiona hyvin perusteltua hallinto-oikeuden pää-
töstä, vaikka se olisi vastoin omaa näkemystäni.

9. luku  
Pienet suuret asiat
1 §. Mielimauste. Onko ketsuppi mauste? Jos on, niin 
sitten se.
2 §. Herkkuruoka. Äidin makaronilaatikko.
3 §. Paras juoma. Kivennäisvesi.
4 §. Kaunein kukka. Pioni.
5 §. Väri ylitse muiden. Vaihtelee. Kestosuosikkeja ovat 
ruskea ja luonnonvalkoinen.
6 §. Rakkain romaani. Mika Waltarin Sinuhe.
7 §. Musiikin helmi. Pharrell Williamsin Happy.
8 §. Esikuva. Lapsiasiavaltuutettu Elina Pekkarinen.
9 §. Elämän tarkoitus. Elää hetkessä ottamatta itseään 
turhan vakavasti.
10 §. Lempilausahdus/motto. Vasemman ranteeni  
ulkosyrjään on tatuoitu: ”Because I can”. Siinä voisi 
tosin lukea myös ”Silliness Makes Your Soul Smile”.

Mirjam-Elina Araneva

 s. 1966, Helsinki
 OTK 1996, Helsinki
 VT 1997
 Kela, tarkastuslautakunta 

(nyk. muutoksenhakulauta
kunta), esittelijä 1996  

 Lappeenrannan käräjä
oikeus notaari 1996–1997 

 Kelan tarkastuslautakunta, 
esittelijä 1997

 Pelastakaa Lapset ry,  
lakimies 1998–2002 

 Kela, lakimies 2002–2003 
 Pelastakaa Lapset ry,  

lakimies 2003–2011 
 Merikratos Oy, lakimies 

2011–2017 
 SOSLapsikylä,  

lapsioikeuslakimies 2017– 
 Kirjallista tuotantoa:

Lapsen suojelu – toteutta
minen ja päätöksenteko, 
2016 (uusi painos 12/2022);  
Lastensuojelun perhehoito, 
2018

 Harrastukset: liikunta, 
valokuvaaminen, luonto

Lakimuutokset eivät tee
maailmaa paremmaksi,
jos niitä ei osata soveltaa
oikein ja lapsen edun
mukaisesti.
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Kirkon hallinto

Jyväskylän seurakunnan hallintojohtajaksi 
lakiasiainpäällikkö, varatuomari Keijo Mattila 
1.11.2022 alkaen. 

Asianajotoimistot

Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy:n 
Senior Associate -juristiksi Yritysjärjestelyt- 
palveluun OTM, KTM Anna-Maria Huldén 
1.8.2022 alkaen. Associate-juristiksi Yritys-
järjestelyt-palveluun OTM Noora Korpe  - 
lainen 1.8.2022 alkaen. Counsel-juristiksi 
Immateriaalioikeudet- sekä Data ja tekno  - 
logia -palveluihin AA, LL.M., KTT Petteri  
Günther 15.8.2022 alkaen. Senior Associate 
-juristeiksi Riitojen ratkaiseminen -palveluun  
AA Sini Hakkarainen 15.8.2022 alkaen ja  
OTM, VT Lars Lindeman 5.9.2022 alkaen. 

Associate-juristeiksi Riitojen ratkaiseminen 
-palveluun OTM Ilari Lamminmäki 22.8.2022 
alkaen ja OTM Lotta Henriksson 17.9.2022 
alkaen. Senior Associate -juristeiksi  
Asso ciatet AA, VT, KTM Noora Ahonen,  
OTM Atte Andersin, OTM Roopert Laitinen, 
AA Sampsa Puro järvi, OTM Markus Rahnu, 
AA, VT Hanna Salokangas ja OTM Lauri  
Ylönen 1.10.2022 alkaen. Associate-juristiksi  
Ympäristö, infrastruktuuri ja luonnonvarat  
-palveluun OTM Konsta Peussa 1.10.2022 
alkaen. (kuvat)

Inventio Asianajotoimisto Oy:n Counseliksi  
AA Onni Ogbeide 1.12.2022 lukien. (kuva)

Asianajotoimisto Mika Ala-Uotila Oy:n  
lakimieheksi luvan saanut oikeudenkäynti-
avustaja, OTM, KTM Petri Rajala 1.6.2022 
lukien.

Anna-Maria 
Huldén
Asianajotoimisto 
Castrén &  
Snellman Oy

Noora Korpelainen
Asianajotoimisto 
Castrén &  
Snellman Oy

Petteri Günther
Asianajotoimisto 
Castrén &  
Snellman Oy

Sini Hakkarainen
Asianajotoimisto 
Castrén &  
Snellman Oy

Lars Lindeman
Asianajotoimisto 
Castrén &  
Snellman Oy

Ilari Lamminmäki
Asianajotoimisto 
Castrén &  
Snellman Oy

Lotta Henriksson
Asianajotoimisto 
Castrén &  
Snellman Oy

Noora Ahonen
Asianajotoimisto 
Castrén &  
Snellman Oy

Atte Andersin
Asianajotoimisto 
Castrén &  
Snellman Oy

Roopert Laitinen
Asianajotoimisto 
Castrén &  
Snellman Oy

Sampsa Purojärvi
Asianajotoimisto 
Castrén &  
Snellman Oy

Markus Rahnu
Asianajotoimisto 
Castrén &  
Snellman Oy

Hanna Salokangas
Asianajotoimisto 
Castrén &  
Snellman Oy

Lauri Ylönen
Asianajotoimisto 
Castrén &  
Snellman Oy

Konsta Peussa
Asianajotoimisto 
Castrén &  
Snellman Oy

Onni Ogbeide 
Inventio Asianajo-
toimisto Oy 

Nimityksiä-palstan tekstit ja värikuvat 
mieluiten valkoisella taustalla toimitetaan 
osoitteessa www.lakimiesuutiset.fi/
ilmoitanimitys viimeistään 16.1.2023.  
Julkaistuista kuvista veloitamme käsittely-
kuluina 40 euroa/kpl. Numero 1/23 ilmestyy 
22.2.2023. Toimitus pidättää oikeuden 
tekstin muokkaamiseen ja lyhentämiseen 
tarvittaessa.

56  LAKIMIESUUTISET  6/2022

Nimitykset



Lakimiesuutisten tietokilpailussa esitetään yllättäviä  
ja mieltä piinaavia tietokilpailukysymyksiä.

ASIANAJAJA Herbert Gumpler (1926–1998) 
haettiin kerran oikeussalista pois vastaamaan 
hänen omaa toimistoaan huolestuttaneeseen  
tärkeään kysymykseen. Mitä asia koski?

A. Missä on asiakkaan viikinkipääkallo?
B. Saako avustajille ostaa uusia kravatteja?
C. Mikä joululahja hankitaan talonmiehelle?
D. Millä prinssimakkarat korvataan keitossa?

NIMISMIESPIIRI E:n nimismies, jonka nimi  
ei ole tiedossa, pidätti kieltolakiaikana suurta 
viinalastia autolla kuljettaneen viinatrokarin. 
Mitä nimismies tämän jälkeen teki ja päästi 
samalla trokarin pakoon?

A. Työnsi trokarin autoa käyntiin.
B. Pelasti lapsen kissan puusta.
C. Lähti kahville tuttujen rouvien kanssa.
D. Kiirehti vastaamaan maaherran puheluun.

MIKSI kaksi tuolia meni rikki Iitin tuomio kunnan 
kansliassa keskellä työpäivää 1950-luvun alussa?

A. Hirvi juoksi sisälle ja potki tuoleja.
B. Kauppamatkustaja testasi tuolien kuntoa.
C. Auskultantit hyppäsivät korkeutta tuolien yli.
D. Poliisit selittivät niiden avulla pidätystä.

SUOMEN Kansallisteatteri alkoi esittää  
varatuomari Ilmari Turjan (1901–1998)  
Pää majassa-näytelmää vuonna 1966.  
Mitä tapahtui ensi-iltaa seuranneena yönä  
kello kolme, kun Turja piti teatteriporukalle 
hauskoja juhlaillallisia kotonaan?

A. Suojelupoliisin mies kaatui ikkunasta sisälle.
B. Kunniakomppania piiritti talon.
C. Urho Kekkonen seurueineen tuli jatkoille.
D. Neljä kenraalia lauloi serenadia pihalla.
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1 D. Millä prinssimakkarat korvataan keitossa? Gumpler söi toimistossaan ennen iltavastaanottoa. Hän oli tarkka ruuasta ja etenkin siskonmakkarakeitosta. 
Jos siihen ei saanut hankittua prinssimakkaroita, henkilökunnan piti soittaa Gumplerille ja kysyä, mitä tehdään. Kalaa Gumplerille piti ostaa vain tietystä  
liikkeestä Helsingin Kauppahallista. 2 A. Työnsi trokarin autoa käyntiin. Heti pidätyksen jälkeen nimismies ja hänen konstaapelinsa olivat istuneet trokarin  
autoon ja käskeneet tämän ajaa poliisiasemalle. Trokarin mukaan autoon oli kuitenkin tullut jokin vika, eikä se lähtenyt käyntiin useista yrityksistä huoli-
matta. Trokari pyysi nimismiestä ja konstaapelia työntämään autoa, jotta sen moottori voisi syttyä. Kesken työntämisen auto kuitenkin yllättäen käynnistyi 
ja trokari ajoi pakoon. Nimismies ja konstaapeli kaatuivat syksyiselle rapaiselle tielle. Tapauksen muistiin kirjannut lääninneuvos Väinö Mielonen (1878–1948) 
antaa ymmärtää, että trokari huijasi nimismiestä, mutta aivan varmaa tämä ei ole. Mahdollista on myös se, että auto käynnistyi vasta työntämisen vuoksi. 
Tiedossa ei ole, oliko nimismiehellä käytössä omaa autoa, jolla olisi voinut aloittaa takaa-ajon. Mielonen oli kieltolain aikana Kuopion läänin lääninsihteeri, 
joten E:n nimismiespiiri sijaitsi todennäköisesti lähellä sitä. 3 C. Tasavallan presidentti Urho Kekkonen seurueineen tuli jatkoille. Tullessaan sisälle oikeus-
tieteen tohtori Kekkosella oli päässään adjutanttinsa, eversti Urpo Levon (1921–1998) lakki. Ensimmäiseksi Kekkonen meni jatkoilla olleen kenraali A. F. Airon 
luokse ja ilmoittautui: ”Herra kenraali, reservinkersantti Kekkonen ilmoittautuu palvelukseen.” Airo toimi sotien aikana päämajan päämajoitusmestarina ja  
oli näytelmän päähenkilöitä. Kekkosen perässä tulivat hänen vaimonsa Sylvi, adjutantti Levo ja hänen vaimonsa Aino sekä arkkitehti Aarne Ervi ja tämän 
vaimo näyttelijä Rauni Luoma-Ervi. Näyttelijöistä juhlissa olivat todennäköisesti ainakin Joel Rinne (Mannerheim), Pentti Siimes (Airo), Ansa Ikonen (rouva 
Markovilla) ja Kosti Klemelä. Kekkoset ja Levot olivat olleet katsomassa ensi-iltaa ja menneet sen jälkeen illalliselle Erveille. Turjat asuivat omakotitalossa 
Helsingin Kulosaaressa. Juhlat päättyivät, kun kenraali Airon vaimo Aino pyysi Turjan vaimoa Sallia ottamaan pullon pois pöydästä. Salli nosti pullon suuresti  
empien, jolloin Kekkonen suutahti, otti pöytäliinan, ojensi sen Sallille ja sanoi: ”Vie tuokin.” Ja heti perään Kekkosen seurue lähti. 4 C. Auskultantit hyppä-
sivät korkeutta tuolien yli. He laittoivat tuoleja vastakkain ja alkoivat hypätä. Juoksijana tunnettu Osmo Ristola hyppäsi ensimmäisenä hienosti yli, mutta 
uudet puvun housut jalassa ponnistanut Ruben Andersson putosi keskelle tuoleja ja rikkoi niistä kaksi. Kolmantena hyppäsi Matti Lemmetty, joka ei uskonut 
hyppynsä onnistuvan, mutta silti hän kääri hihansa ja verytteli varman tuntuisesti. Kun Andersson myöhemmin kertoi rikkomistaan tuoleista kihlakunnan-
tuomari Eino Kahanpäälle ja lupasi hankkia uudet tilalle, tämä oli harmitellut, ettei ollut nähnyt hyppykilpailua.
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lin kansainvälisessä Legal Tech -semi-
naarissa. Seminaari jouduttiin keskeyttä-
mään, koska esiintyjän kaukosäätimestä 
loppuivat paristot. Oikeusteknologiaa par-
haimmillaan! 

Kokenut esiintyjä kuittasi tilanteen hienosti huumo-
rilla, mutta opetus oli selkeä: vanhat työkalut eivät toimi 
halutulla tavalla, ja uusia työkaluja tulee jatkuvasti lisää. 

Juristeja on usein kritisoitu luovuuden puutteesta. 
Juridiikan tekstiseinät eivät herätä luottamusta eikä 
niitä ole helppo lukea tai ymmärtää. Luovuus, visu-
aalisuus ja juridiikka eivät useinkaan ole mahtuneet 
samaan lauseeseen. 

Luovuuden puutteesta on usein syytetty työkaluja. 
Käyttämämme ohjelmistot eivät mahdollista luovaa pro-
sessia, ja laatikon muotoinen ThinkPad ei herätä inspi-
raatiota. Koska kädessämme on vasara, kaikki ongelmat 
näyttävät nauloilta. 

Helpoin ratkaisu on pyrkiä ottamaan jatkuvasti uusia 
työkaluja käyttöön. Tosiasiassa kuitenkin harva juristi 
oikeasti inspiroituu uusista ohjelmistoista. Useimmilla 
ei ole myöskään aikaa tai energiaa uusien työvälinei-
den opetteluun. 

Halusimme sitä tai emme, Word on edelleen juris-
tien keskeinen työkalu, kalvot tehdään PowerPointilla 
ja Excel ei ole ihan hetkeen väistymässä. PDF tiedosto-
muotona on edelleen voimissaan. 

Työkalujen rajallisuus ei kuitenkaan ole este luo-
vuudelle. Tarkemmin tarkasteltuna kaikki luovuus 
on omalla tavallaan rajoitettua. Jazzkitaristin täysin 
vapaalta kuulostava improvisaatio noudattaa tarkkoja 
raameja. Parhaimmillaan rajoitukset voivat toimia jopa 
inspiraation ja luovuuden lähteinä. 

Luovuus syntyy yhteistyöstä, vapaudesta ja ajasta. 
Lisäämällä mitä tahansa näistä voimme oikeasti vai-
kuttaa työmme luovuuteen. Täysi kalenteri tappaa luo-
vuuden paljon tehokkaammin kuin tylsinkään työväline. 

Psykologiassa puhutaan kognitiivisista vinoumista 
eli ihmisen taipumuksesta painottaa asioita eri tavoin 
eri syistä. Juristien kollektiivinen kognitiivinen vinouma 
on ajatella, että emme ole luovia. 

Kyse onkin ensisijaisesti tämän asenteen muutok-
sesta, ei niinkään käyttämistämme välineistä. 

Toisaalta luovat ideat täytyy myös pystyä toteutta-
maan, muuten ne jäävät vain ideoiksi. Hävettää myön-
tää, mutta suurimman osan urastani olen tehnyt doku-
menttien numeroinnit manuaalisesti. Olen jopa joskus 
tulostanut paperin, leikannut rivejä irti ja skannannut 
lopputuloksen.

Olen kuitenkin viime aikoina yrittänyt opiskella päi-
vittäisiä ohjelmistoja ja niiden ominaisuuksia, enkä 
vain ottaa taas uusia leluja käyttöön. Itse asiassa käy-
tössämme olevat perusohjelmistot ovat täysin riittäviä 
käytettävien ja hyvin muotoiltujen juridisten tuotteiden 
tekemiseen. Tylsät työkalut ovat yllättävän tehokkaita, 
kun niitä oppii käyttämään oikein. 

Saksalaisessa tutkimuksessa todettiin, että mitä 
vähemmän leluja lapsilla oli, sen luovempia leikkejä 
he leikkivät. Ehkä tämä pätee myös juristeihin. Joskus 
emme tarvitse uusia leluja, vaan lisää aikaa ja mah-
dollisuuksia leikkiä. 

Seminaarikin päättyi lopulta onnellisesti: oikeus-
teknologian ammattilaiset hyödynsivät parviälyä ja 
löysivät AAA-kokoiset paristot kaukosäätimeen. Esi-
tys tekoälystä, lohkoketjuista ja Legal Designista pääsi 
jatkumaan.

Joskus emme
tarvitse uusia leluja,
vaan lisää aikaa
ja mahdollisuuksia
leikkiä.

ANTTI INNANEN
CEO, Dot. 
Antti Innanen
antti@dot.legal 

Tylsien työkalujen ylistys

O
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Elisa Hyvärinen, 23, opiskelee kolmatta vuotta oikeustiedettä Turun yliopistossa. 
Oikeusnotaariksi hän valmistuu tulevana keväänä. Vuonna 2021 Hyvärinen aloitti 
työt eduskunnassa kansanedustajan avustajana. Hyvärinen on Lakimiesuutisten 

toimitusneuvoston opiskelijajäsen.

Viisi nopeaa
Elisa Hyvärinen, Lakimiesuutisten toimitusneuvoston opiskelijajäsen

Miksi hait opiskelemaan 
oikeustiedettä?

Ajatus oikeustieteelliseen hakemi
sesta kypsyi jo yläasteella kiinnostuk
sesta yhteiskunnallisiin ja oikeudelli
siin kysymyksiin. Oikeustieteellisessä 

minua kiehtoo mahdollisuus jatku
vasti haastaa itseäni niin opin

noissa kuin työelämässäkin.

Onko oikeustieteen 
opiskelu vastannut mieli-
kuvaasi siitä? Minkälaisia  

työsuunnitelmia sinulla on?
Opiskelun joustavuus on yllättänyt.  

Läsnäolopakollisia luentoja on vähän, ja 
opiskelu on melko itsenäistä. Tulevai

suudessa toivon työskenteleväni  
asianajotoimistossa yritys

juridiikan parissa. 

Miksi hait mukaan 
Lakimiesuutisten  

toimitusneuvostoon?
Lakimiesuutisten kolahtaminen postiluu

kusta oli etenkin opintojeni alkuvaiheessa 
merkittävä osa oikkariidentiteetin muo

dostumista. Työskentelin ennen oikeustie
teelliseen pääsyä politiikantoimittajana ja 
koin, että minulla olisi journalistisestikin 

hyvät valmiudet tuoda opiskelijanä
kökulmaa lehden suunnitteluun 

ja kehittämiseen.

Miten pidät 
huolta omasta 

jaksamisestasi?
Rakastan ruoanlaittoa. Ruoan 

valmistaminen on terapeuttista, 
sillä sen aikana pystyn rentoutu

maan ja unohtamaan arjen kii
reet täysin. Hyvät yöunet 

ovat vähintäänkin yhtä 
tärkeät.

Kolme asiaa, 
joita tarvitset 

päivittäin?
Puhelin, kofeiinijuomat 
sekä aika läheisteni ja 

ystävieni kanssa.
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Olemme jälleen yhdessä rakentaneet oikeudenmukaista Suomea,
jossa oikeus kuuluu kaikille.

Levollista joulun aikaa.
Fridfull juletid.


