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YKSITYISKOHDAT?
RATKAISEVIA

Premium Käyntikortit

200kpl - 49,00€  
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Asianajajaliiton logo 
preeglattuna +30,00€
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50kpl a. 2,16€
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Senator Point Metal
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15.2.2017 mennessä tilatut 
kynät ilman painon aloituskulua.

(Aloituskulu norm. 46,00€)

Tilaa tai tiedustele: tilaus@mainosporssi.fi  |  0440 369996  |                                      - Yksilöidyt tuotteet vuodesta 1993.
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Vakiosopimusehdot YSE 1998 määrittävät edelleen vahvasti rakennusalan sopi-
muskenttää ja niiden tulkinnasta saadaan jatkuvasti uutta tietoa. Seminaarisar-
jassa käydään alan kokeneiden asiantuntijoiden toimesta YSE 1998 läpi kannesta 
kanteen käytännönläheisesti ja tuoreinta oikeuskäytäntöä hyödyntäen.

1. JAKSO: URAKAN SISÄLTÖ JA URAKKA-AIKA 9.3.

2. JAKSO: OSAPUOLTEN VASTUUT SEKÄ 
SUUNNITELMA- JA HINTAMUUTOKSET 12.4.

3. JAKSO: TYÖMAAN TOIMINTA JA 
SOPIMUSSUHTEEN PÄÄTTYMINEN 16.5.

Etuhinta
1 420 € + alv 24 % (voimassa 31.1. saakka koodilla VIP3101)
1 542,50 € + alv 24 % (Lakimiesliiton jäsenet ja julkinen sektori)
2 090 € + alv 24 % (normaali hinta)

RAKENNUSALAN 
JURIDIIKKAA 2017, 15.2.
Rakennusalan juridiikkaa 2017 -seminaarissa 
käsitellään tulevia lainsäädäntöuudistuksia, uusinta 
oikeuskäytäntöä ja ajankohtaisimpia rakennushank-
keisiin liittyviä kysymyksiä sekä rakennuttajan että 
urakoitsijan näkökulmasta.

Ajankohtaispäivän aiheina muun muassa:

• Uuden hankintalain vaikutukset rakennusalalle
• Rakennushankkeissa käytettävät allianssit
• Työturvallisuusrikokset ja yhteisösakko
• Uusi asumisterveysasetus ja sen soveltaminen
• Oikeustapauskatsaus.

547,50 € + alv 24 %  
(Lakimiesliiton jäsenet ja julkinen sektori)
730 € + alv 24 % (normaali hinta)

Karri Kivioja, Emma Niemistö Toni Sortti

Rakennusurakan  
yleiset sopimus- 
ehdot – YSE 1998 
-seminaarisarja



Hintoihin lisätään alv 24 %. Oikeudet muutoksiin pidätetään.

lakimiesliitonkoulutus.fiTalentum Pro on nyt Alma Talent Pro.

OSITUSPÄIVÄ 2.2.
Osituspäivässä professorit Tuulikki Mikkola 
ja Ahti Saarenpää käyvät läpi aviovaralli-
suusjärjestelmää ja ositusta monipuolisesti 
ja seikkaperäisesti sekä teorian että 
käytäntöjen, ja myös asianajajien valvonta-
lautakunnan käytännön valossa. Vero- 
oikeuden dosentti Timo Räbinä puolestaan 
tarkastelee avioero- ja jäämistöositukseen 
liittyviä verokysymyksiä.

547,50 € + alv 24 % (Lakimiesliiton jäsenet ja 
julkinen sektori)
730 € + alv 24 % (normaali hinta) 

DIGITALISAATIO JA 
JURIDIIKKA 16.2.
Digitalisaatio muuttaa perinteisiä liiketoi-
mintamalleja, palveluja ja asiakaskäyttäyty-
mistä sekä nopeuttaa kehitystä. Asioita on 
syytä ajatella uudelleen myös juridisesti.

Seminaari käsittelee yhteiskunnan ja 
elinkeinoelämän digitalisoitumista sekä 
siihen liittyvää juridiikkaa.

547,50 € + alv 24 % (Lakimiesliiton jäsenet ja 
julkinen sektori)
730 € + alv 24 % (normaali hinta)

SOPIMUSOIKEUSPÄIVÄ 
2017, 22.3.
Sopimusoikeuspäivässä 2017 paneudutaan 
sopimusjuridiikan ajankohtaisiin aiheisiin 
käytännönläheisesti ja konkreettisesti. 
Tänä vuonna ohjelmassa ajankohtaisen 
oikeuskäytännön lisäksi sopimuskäytän-
töjä muuttavina uusina aiheina älykkäät 
sopimukset ja dataa koskevat sopimukset.

547,50 € + alv 24 % (Lakimiesliiton jäsenet ja 
julkinen sektori)
730 € + alv 24 % (normaali hinta)

LAKIMIESLIITON KOULUTUS



ajankohtaiset 1•2017

mielestä perusteet sekoittavasta 
tenttivastauksesta pitää antaa nolla 
pistettä ainakin joskus.

JURISTIKIRJEEN LUKUNURKKA,  
VASTAUKSIA JURISTIKIRJEEN KYSELYSSÄ

mielestä olisi väärin antaa nolla 
pistettä perusteet sekoittavasta 
tenttivastauksesta.

65 % väittää, ettei olisi selvinnyt oikiksesta, 
jos perusteet sekoittavasta tentti
vastauksesta saisi nolla pistettä.

10 %

JURISTIKIRJEEN VUOSI 2017
Mitä on luvassa Juristikirjeen lukijoille vuonna 2017? Muun muassa seuraavaa:

Työllisyyttä käsitteleviä juttuja 
Jatkamme juristien työllisyystilanteen seuraamista. Viime vuonna juristien työllisyys 
kehittyi suopeasti, mitä tapahtuu vuonna 2017?

Uusi palsta! Minä väitän. Mielenkiintoisia väitöksiä ja niiden tekijöitä 
Juristeja voi sanoa innokkaiksi väittelijöiksi! Juristikirje haastattelee säännöllises
ti mielenkiintoisten väitöskirjojen tekijöitä. Juttusarjasta ensimmäinen ilmestyi 
4.1.2017.

Juristikysely 2017 
Oletko aina halunnut tietää kollegasi yoarvosanat, graduarvosanat tai vaikka am
matillisen pettymyksen aiheet? Harrastukset, autot, lempikirjat! Juristikirje kysyy ja 
julkaisee kyselyn tulokset vuoden 2017 aikana. Mitä sinä haluaisit tietää kollegoista
si? Voit lähettää oman kysymysehdotuksesi osoitteeseen heini.larros@almamedia.fi.

Uuteen vuoteen,

Heini Larros 
Päätoimittaja

JURISTIKIRJEEN VINKKIJUTTUJA
1. 3 väitettä juristeista ja startupeista 

Ja tarpeellisin juristi startupille on…

2. Pitchausvinkkejä juristeille 
Roolita ja harjoittele, äläkä pitkästytä.

3. Hyvin muotoiltu sopimus vaatii muutosta 
juristin ajattelussa 
Ytimessä on käyttäjä.

VIIKON TAPAUKSET
Asiantuntijoiden kommentoimat merkittävät 
oikeustapaukset. Ajankohtainen oikeustapaus 
piirun verran syvällisemmin. 

1. KKO:2016:77 
Vastaako korvaustaso nykyisiä yhteiskunnallisia 
arvoja?

2. KKO:2016:73 
Onko vastuu digitaalisessa maailmassa analogis
ta ankarampi?

3. KKO:2016:69 
Ostajan tulee olla reklamaation tekemisessä 
reipas ja huolellinen.

MAINOS

MAINOS

Tilaa Juristikirje: pro.almatalent.fi/#suomenlaki
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L E D A R E

Lasten oikeudet ja turvallisuus on 
oikeusvaltiossa kyettävä takaamaan.

Oikeusvaltion arvojen  
ylläpitäminen on iso haaste
LAKIMIESLIITON TÄRKEÄ TEHTÄVÄ on oikeus

valtion kehittäminen ja puolustaminen. Lain ja oikeuden 

pitää säilyä yhteiskunnan vahvoina perustyökaluina. 

Oikeus valtion arvojen ylläpitäminen nykyisinä tiukkoina 

aikoina on kuitenkin iso haaste. Työsarkaa on paljon, 

mutta lasten ja nuorten asema on yksi tärkeimmistä. 

On tärkeää, että nuoret tottuvat luottamaan oikeus

valtioon. Lapsemme saavat elää oikeusvaltiossa vain, 

jos oikeudenhoidon toimintaedellytykset turvataan.

Lapset ja nuoret joutuvat Suomessa vain harvoin  

tekemisiin tuomioistuimen kanssa. Kun he joutuvat  

sinne, tilanne on äärimmäinen. Oikeusvaltiomme ei 

valitettavasti suoriudu tästä haasteesta kovin hyvin. Iso 

ongelma on oikeusjuttujen käsittelyn pitkittyminen.  

Lisäksi esitutkinnan ennestään pitkät tutkinta ajat ovat 

edelleen venymässä. Ratkaisun saaminen siirtyy. Pää

töksen odottelu ei ole lapselle tai nuorelle missään 

tapauksessa hyvästä, olipa hän hallintoasian asian

osainen, asianomistaja tai syytetty.

Varsinainen ongelma on tekevien käsien ja resurs

sien puute. Tuomioistuimissa on yksinkertaisesti töissä 

aivan liian vähän väkeä. Suomi satsaa oikeudenhoi

toon ylivoimaisesti vähemmän kuin mikään muu Poh

joismaa. Leikkaukset uhkaavat kuitenkin edelleen. 

Sama tilanne kohtaa lastensuojelua, poliisia ja syyttäjä

laitosta. Resurssipula johtaa siihen, että ihmisten arki

päivän tavallisia asioita ei ehditä enää hoitamaan.

Kysymys on siitä, että rahaa on liian vähän. Sitä 

lisää! On silti myös muita keinoja vahvistaa tuomio

istuinten toimintaedellytyksiä. Yksi sellainen on tuomio

istuinviraston perustaminen. Keskitetysti johdettu 

tuomio istuinlaitos parantaa tuomio istuinten toiminnan 

laatua. Toisaalta kun tuomioistuinten riippumattomuus 

on varmistettu entistä paremmin, kehittämistoimet ovat 

uskottavia ja saavat laajan tuen.

Tuomioistuinviraston perustaminen on siten edelly

tys oikeusvaltion pitkäjänteiselle kehittämiselle. Nykyi

seen malliin, jossa tuomioistuimia hallinnoidaan poliit

tisesti johdetusta ministeriöstä, liittyy perustuslaillisia 

ongelmia. Kun ohjataan resursseja, ohjataan toimintaa 

ja sen painopisteitä. Se ei ole sopusoinnussa riippumat

tomuuden vaatimuksen kanssa. 

Lakimiesliitolla on merkittävä alullepanijan rooli siinä, 

että pitkään tyhjäkäynnillä ollut hanke tuomioistuin

viraston perustamiseksi on nyt liikkeellä. Oikeusvaltion  

heikoimmilla on suurin oikeussuojan tarve. Siten muun 

muassa lapsilla ja nuorilla on kaikki syy odottaa, että 

hanke onnistuu ja että se osaltaan parantaisi heitä 

koskevien juttujen käsittelyä.

Oikeudenhoidon, syyttäjätoimen ja poliisin resurs

sien väheneminen hankaloittaa tavallisten ihmisten 

jokapäiväisten asioiden hoitamista. Jos alkaa näyt

tää siltä, että yhteiskunta ei koe ihmisten omia, heidän 

vakavina pitämiään asioita merkittävinä, usko oikeus

valtioon horjuu. Pahimmillaan kehitys johtaa polari

saatioon, yhteiskunnan ääripäiden etääntymiseen toi

sistaan ja normaalista elämänmenosta. Sekin on vakava 

uhka oikeusvaltiolle.

Jos oikeusvaltio menettää toimintakykyään, lapset ja 

nuoret kärsivät ensimmäisten joukossa. Lasten oikeu

det ja turvallisuus on oikeusvaltiossa kyettävä takaa

maan. Oikeusvaltiota puolustaessaan Lakimiesliitto on 

myös tällä asialla.

Kirjoittaja on ikaalilainen varatuomari ja apulais
poliisipäällikkö, joka aloitti Suomen Lakimiesliiton halli
tuksen puheenjohtajana vuoden 2017 alussa. Teksti on 
laadittu Viattomien lasten päivänä joulukuussa 2016.

ANTERO RYTKÖLÄ
Lakimiesliiton hallituksen puheenjohtaja

antero.rytkola@lakimiesliitto.fi

OIKEUS JA KOHTUUS
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SUOMALAINEN LAKIMIESYHDISTYS
w w w . l a k i m i e s y h d i s t y s . f i  >  v e r k k o k a u p p a

Annakaisa Pohjola
Vaarallinen rikoksentekijä?  
Tutkimus rikoksentekijän vaarallisuuden arvioinnista 
rikosoikeudellisessa seuraamusjärjestelmässä.  (A 335).
120 €

Martti Häkkänen
Rakennusoikeuden sääntely
Tutkimus kunnan kaavoitustehtävästä ja rakentamisen 
edellytyksistä maanomistajan oikeusasemaa silmällä 
pitäen. (A 334).
145 €

Lakimiesliiton jäsenille 10 %:n alennus 
suoraan toimistolta tilattaessa

Suomalainen Lakimiesyhdistys
Kasarmikatu 23 A 17

00130 Helsinki
p. 09 6120 300, toimisto@lakimiesyhdistys.fi

Avoinna 10–14

Katja Karjalainen
Ikääntyminen, liikkuvuus ja kansain
välinen yksityisoikeus Euroopassa (A 333). 
105 €

Liisa Nieminen
Terveys ihmisoikeuskysymyksenä (E 28).
55 € 

Patrik Nyström
Osakeyhtiön hallituksen fidusiaariset velvollisuudet. 
Osakeyhtiö- ja vahingonkorvausoikeudellinen tutkimus (A 332). 
105 €

Martti Kivistö
Tekijänoikeus omaisuutena (A 331). 
135 €

Niko Soininen
Vesioikeudellinen perusteluvelvollisuus (A 330). 
105 € 

Anu Pitkänen
Tavaramerkkioikeuden ja tekijänoikeuden kaksoissuoja 
(A 329). 
105 €



RÄTT OCH SKÄL

L E D A R E

I en rättsstat måste barnens  
och ungdomarnas rättigheter  
och säkerhet vara tryggade.

Tryggandet av rättsstatens värden  
är en stor utmaning
TILL JURISTFÖRBUNDETS CENTRALA upp

gifter hör att utveckla och försvara rättsstaten. Lag 

och rätt bör även framöver vara grundpelare i samhäl

let. Upprätthållandet av rättstatens värden i dagens 

kärva tider är en stor utmaning och arbetsfältet är 

brett. Barns och ungdomars ställning har högsta priori

tet – det är uttalat viktigt att de kan lita på rättsstaten. 

Detta förutsätter att rättsvården och dess verksam

hetsförutsättningar tryggas.

I Finland kommer barn och ungdomar endast i 

undantagsfall i kontakt med domstolsväsendet. Den 

finländska rättsstaten klarar tyvärr inte av utmaning

arna i sådana specialfall särskilt väl. De långa behand

lingstiderna utgör ett stort problem. Därtill håller de 

redan långa förundersökningstiderna på att ytterligare 

förlängas. Besluten och utslagen dröjer. Oavsett om ett 

barn eller en ungdom är part i ett förvaltningsärende, 

målsägande eller svarande mår han eller hon inte bra 

av att behöva vänta på utslaget eller beslutet. 

Problemet ligger i bristen på handläggare och resur

ser. Domstolarna är helt enkelt underbemannade. 

Finland satsar betydligt mindre på rättsvården än de 

övriga nordiska länderna. Trots detta hotas systemet 

av ytterligare nedskärningar. Detsamma gäller barn

skyddet, polisen och åklagarväsendet.Resursbristen 

leder till att man inte hinner sköta medborgarnas 

vardagsärenden. 

Rättsvården behöver mer pengar! Domstolarnas verk

samhetsförutsättningar kan förbättras även på annat 

sätt, bland annat genom att grunda ett domstolsverk. 

Ett domstolsverk med central ledning skulle höja dom

stolarnas verksamhetskvalitet, och bättre tryggande av 

domstolarnas oberoende skulle öka trovärdigheten hos 

och stödet för olika utvecklingsåtgärder. 

Den långsiktiga utvecklingen av rättsstaten förut

sätter inrättande av ett domstolsverk. Dagens modell, 

i vilken domstolarna administreras av ett politiskt lett 

ministerium, medför grundlagsenliga problem. Styrning 

av resurser innebär styrning av verksamhet och tyngd

punkter, vilket inte överensstämmer med kraven på 

oberoende.  

Juristförbundet har en viktig roll som initiativ tagare 

till att det länge vilande förslaget gällande ett dom

stolsverk aktiveras. De svaga i rättsstaten har det 

största behovet av väl fungerande rättsskydd. Bland 

annat barnen och ungdomarna i vårt samhälle har all 

orsak att förvänta sig att projektet lyckas och att det 

tilltänkta domstolsverket främjar behandlingen av deras 

ärenden. 

Rättsvårdens, åklagarväsendets och polisens mins

kande resurser försvårar skötseln av vanliga människors 

vardagsärenden. Om samhället inte betraktar medbor

garnas angelägna ärenden som viktiga kommer tron på 

rättsstaten att svikta. I värsta fall kan utvecklingen leda 

till polarisering och distansering mellan olika samhälls

grupper och från det normala livet. Detta i kombination 

med resursbrist utgör ett allvarligt hot mot rättsstaten. 

Om rättsstaten förlorar sin funktionsförmåga kom

mer barnen och ungdomarna att drabbas först. I en 

rättsstat måste barnens och ungdomarnas rättigheter 

och säkerhet vara tryggade, vilket Juristförbundet beto

nar i sitt försvar av rättsstaten.

 

Skribenten, som är vicehäradshövding och biträdande 
polischef i Ikalis, tillträdde som styrelseordförande 
för Finlands Juristförbund i början av innevarande år. 
Ledaren är författad på Menlösa barns dag i slutet av 
december i fjol. 

ANTERO RYTKÖLÄ
Styrelseordförande för Finlands Juristförbund 

antero.rytkola@lakimiesliitto.fi
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teksti JUSSI-PEKKA AUKIA | kuvitus MARKUS ANTERO

Väärinkäytöksistä ilmoittavan työntekijän 
on käytännössä mahdotonta arvioida, mitä 
seurauksia hänelle koituu paljastuksesta.

USKALTAAKO 
 PILLIIN  

PUHALTAA?

T
yöntekijä on hanka-
lassa tilanteessa, jos 
hän huomaa, että 
työpaikalla tapah-
tuu outoja asioita tai 
jopa ilmiselviä lait-
tomuuksia. Hänen 

tulisi toisaalta olla työnantajaansa koh-
taan lojaali, mutta toisaalta rikoksista 
pitäisi ilmoittaa – ainakin jos rikollinen 
toiminta on tarpeeksi laajaa ja vakavaa.

Työntekijä voi joko nostaa asian 
pöydälle työpaikallaan tai ilmoittaa 
epäilemästään rikoksesta viranomai-
sille. Ja jos muut keinot eivät tehoa, 
hän voi vuotaa tiedon väärinkäytök-
sistä mediajulkisuuteen, joko anonyy-

misti tai tulemalla itse esiin. Työpaikan 
säilyttämisen kannalta tarjolla on pelk-
kiä huonoja vaihtoehtoja, joista työn-
tekijän pitäisi pystyä arvioimaan, mikä 
olisi järkevintä ja oikein.

– Perusongelmana on lojaliteettivel-
voitteen ja ilmoittamiskynnyksen risti-
riita, johon liittyy vielä kysymys siitä, 
mitä liikesalaisuuksien julkistami-
sesta on säädetty. Jos rikoksen on teh-
nyt työtoveri, ristiriitaa ei välttämättä 
ole, mutta mitä tehdä, kun yrityksessä 
tehdään johdon myötävaikutuksella 
ympäristörikosta, laajaa veronkiertoa 
tai muuta yhteiskunnallisesti merkit-
tävää rikosta, pohtii Akavan lakimies 
Jaana Meklin.
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Hajanainen lainsäädäntö
Suomalaisten pilliinpuhaltajien suoja 
työnantajien vastatoimia vastaan on 
heikko. Lisäksi heihin sovellettavissa 
oleva lainsäädäntö on hajallaan eri 
lakeihin piilotettuna. Meklin uskoo, 
että säädösten hajanaisuus muodostuu 
juridiikkaan perehtymättömälle työn
tekijälle ylittämättömäksi kynnykseksi 
ilmoittamispäätöksen tekoon. Rikokset 
jäävät siis ilmoittamatta. 

– Meillä on myös kulttuurisesti 
ollut perinteenä olla pistämättä nok
kaansa muiden asioihin. Kansainväli
sessä kyselyssä reilu kolmannes haas
tatelluista suomalaisista ei ilmoittaisi 
havaitsemaansa korruptiota, kun taas 
esimerkiksi Tanskassa ja Norjassa vas
taavat luvut jäävät alle kymmenen pro
sentin.

Oikeusministeriön asettama, pel
kästään korruptioepäilyistä ilmoitta
vien henkilöiden suojelua selvittävä 
työryhmä julkaisi mietintönsä kesä
kuussa 2016. Siinä myönnetään, että 
lainsäädäntö on jossain määrin haja
nainen, mutta katsotaan, että välitöntä 
uudistamistarvetta ei ole. Lääkkeeksi 
ehdotetaan muun muassa tiedotusta 
ja kouluttamista.

Meklinin mielestä ohjeistukset, neu
vonta ja koulutus ovat kannatettavia 
toimenpiteitä, mutta lainsäädäntö
vaihtoehtoakaan ei pitäisi sulkea pois. 

– Pilliinpuhaltaminen on joka tapauk
sessa ilmiönä yleistymässä. Erilaiset 
Panamapaperien kaltaiset vuodot ovat 
lisänneet ihmisten kriittisyyttä sekä 
talousrikoksia että periaatteessa laillista, 
mutta aggressiiviseksi luokiteltavaa vero
suunnittelua kohtaan, Meklin pohtii.

– Yhteiskunnalle olisi hyödyksi, että 
hyvin merkitykselliset epäkohdat nou
sisivat julkisiksi. Toisaalta pitää toki 
varmistua siitä, ettei tehdä ylilyöntejä, 
eikä esimerkiksi mahdollisteta ano
nyymin ilmoittamisen käyttöä vahin
goittamistarkoituksessa vaikkapa irti
sanotun työntekijän kostona entiselle 
työnantajalleen.

Direktiivialoite alkutekijöissä
Janina Mackiewicz toimii Akavan 
eurooppalaisessa yhteistyöjärjestö 
Eurocadresissa, joka edustaa korkea
koulutettuja ja ylempiä toimihenkilöitä. 
Hän kertoo, ettei Euroopassa ole yhte
näistä käytäntöä pilliinpuhaltajien suo
jelussa. Joissakin maissa, kuten Ruot
sissa ja Serbiassa, on sitä varten kattava 
erillislainsäädäntö, joissakin maissa, 
kuten Suomessa, se puuttuu kokonaan. 

”Ramos menetti 
työpaikkansa, 
minkä lisäksi 
hän jäi ilman 
siitä sovittua 
korvausta.”

Käännöspulmia
Sanojen käännöksillä on iso merkitys sille, miten asiat ymmärretään. 

Janina Mackiewicz kertoo, että tällä hetkellä pilliinpuhaltajia kutsutaan 

suomalaisissa käännöksissä ilmiantajiksi, vaikka ilmoittaja olisi neutraa-

limpi termi. 

Isompi ongelma on sekä illegal- että unlawful-termien kääntäminen 

liikesalaisuusdirektiivissä laittomaksi. 

– Unlawful-sanalle parempi käännös olisi oikeudeton. Esimerkiksi  

jos työpaikalla ei noudateta jotain terveyssäädöksiä tai -suosituksia,  

se ei vielä välttämättä ole laitonta eli rikollista – vaikka toki kyseen-

alaista. Jos arkaluontoisen tiedon paljastaminen on lakitekstissä kään-

netty alkuperäistekstin vastaisesti laittomaksi, se rajaa paljastajan 

oikeuksia, Mackiewicz muistuttaa.
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Kesäkuussa voimaan astuneessa 
liike salaisuusdirektiivissä ilmoittaja 
mainitaan poikkeuksena, johon direk
tiivin säädöksiä ei välttämättä koh
disteta. Direktiivi on tarkoitus tuoda 
myös osaksi kansallisia lainsäädän
töjä. Sen johdantoon on kirjattu, että 
liike salaisuuksien suojan ei olisi ulotut
tava tapauk siin, joissa liikesalaisuuden 
ilmaiseminen palvelee yleistä etua, siltä 
osin kuin paljastetaan asiaan  välittö
mästi liittyvä väärinkäytös taikka väärä 
tai laiton toiminta.

Ilmoittajan aseman parantamisesta 
käydään parhaillaan aktiivista keskus
telua, ja lähes kaikki Euroopan parla
mentin ryhmät toivovat ilmoittajille 
suojaa. Asia on kuitenkin vielä alku
tekijöissään, sillä Euroopan komissio ei 
ole halunnut tarttua asiaan. Komission 
ensi vuoden tavoiteohjelmassa asiasta 
on kuitenkin jo maininta.

– Komissio on ollut tässä asiassa 
yllättävän passiivinen, vaikka erilai
set paljastukset ovat osoittaneet, että 
ilmoittajia tarvitaan. Olemme kymme
nien eurooppalaisten kansalaisjärjestö
jen ja parlamentin poliittisten ryhmien 
edustajien mukana yhteistyössä, jossa 
komissiolta vaaditaan toimenpiteitä ja 
EU:n laajuista direktiiviä ilmoittajien 
suojelemiseksi.

Toimeentulo uhattuna
Brysselin päättäjät ovat saaneet tavata 
useita ilmoittajia, jotka ovat kerto
neet teostaan aiheutuneesta vainosta 
ja muista ongelmista. Yksi heistä 
on espanjalaisen Gürtelskandaa
lin  pilliinpuhaltajana ja todistajana 
toiminut kunnallisvirkamies  Ana 

María Garrido Ramos, joka paljasti 
kaupunki työnantajansa työpaikka
kiusaamisen, korruption ja taloudel
liset väärinkäytökset. 

– Ramos menetti työpaikkansa, 
minkä lisäksi hän jäi ilman siitä sovit
tua korvausta. Hän joutui myymään 
omaisuutensa ja luopumaan asunnos
taan, ja hänet käytännössä suljettiin 
yhteiskunnan ulkopuolelle. Kolme
kymppisellä työntekijällä, jolla on per

Pilliinpuhaltajat tuomiolla
Vuonna 2010 PricewaterhouseCoopers-konsulttiyrityksessä työs-

kennellyt Antoinen Deltour kopioi satojen ylikansallisten yritysten 

Luxemburgin viranomaisten kanssa tekemät aggressiiviset verosuun-

nittelusopimukset ja luovutti ne ranskalaiselle journalistille Édouard 

Perrinille. Materiaalin pohjalta tehtiin Ranskassa televisio-ohjelma jo 

2012, mutta laajaan julkisuuteen tiedot levisivät vasta vuonna 2014, 

kun kansainvälisen tutkivan journalismin yhteenliittymän kymmenet 

jäsenlehdet julkaisivat ne kotimaissaan.

Skandaali on johtanut tai johtamassa kansainvälisten verotieto-

jen vaihdon tehostumiseen, eräiden Luxemburgissa tehtyjen vero-

sopimusten mitätöintiin ja Euroopan laajuisen lainsäädännön kehit-

tämishankkeisiin.

Luxemburgin viranomaiset vaativat vuonna 2014 Deltourilta oikeu-

dessa yli miljoonan euron korvauksia ja viiden vuoden vankeus-

rangaistusta. Seuraavana vuonna lakitupaan joutui myös toinen 

PwC:n entinen työntekijä Raphaël Halet, joka oli vuotanut lisää vas-

taavanlaisia tietoja julkisuuteen, sekä tiedot edelleen välittänyt lehti-

mies Édouard Perrin.

Kesällä 2016 molemmille pilliinpuhaltajille määrättiin oikeudessa 

ehdonalaista vankeutta ja 1 500 ja 1 000 euron sakot. Lehtimies 

Édouard Perrin vapautettiin. Jutun käsittely jatkui luxemburgilaisessa 

vetoomustuomioistuimessa joulukuussa 2016. On kuitenkin kuvaa-

vaa, että tuomiolle ovat joutuneet nimenomaan asiasta ilmoittaneet 

sekä tietoja välittänyt lehdistön edustaja, eivätkä laittomuuksiin syyl-

listyneet yritykset. Näin siitä huolimatta, että syytetyt paljastivat jär-

jestelyt, jotka olivat EU-säädösten mukaan laitonta verotukea, jonka 

Luxemburgin valtion oli lisäksi pitänyt ilmoittaa.

hettä ja asunto maksamatta, on todella 
korkea kynnys ryhtyä ilmoittajaksi, jos 
luvassa on toimeentulon menettämi
sen ohella mielenterveysongelmia, 
ahdistelua ja vainoamista.

Mackiewicz muistuttaa, että vain 
murtoosa tapauksista tulee julki
suuteen. Esimerkiksi Global Business 
Ethics Survey tutkimukseen osallis
tui 10 000 työntekijää julkiselta, yksi
tyiseltä ja kolmannelta sektorilta. Sen 
mukaan noin seitsemän prosenttia työ
voimasta tarvitsisi tällaista suojelua.

– Oma kysymyksensä on, millaista 
oikeuspohjaa käytettäisiin mahdolli
sessa suojadirektiivissä. Perinteinen 
työntekijänäkökulma ei sellaisenaan 

riitä, sillä nykyisin työntekemisellä on 
niin monta muotoa freelancereista ja 
harjoittelijoista henkilöstövuokraus
yrityksiin. Avoimia kysymyksiä on 
yllättävän paljon.

Britanniassa ilmoituksia vastaanot
tavan ja ilmoittajia neuvovan  Public 
Concern at Work (PCaW) säätiön 
tilastojen mukaan suurin osa pilliin
puhaltajista joutuu yrittämään ilmoit
tamista useampaan kertaan. 

– Yhdeksän kymmenestä yrittää 
ensin ilmoittaa laittomuudesta oman 
organisaationsa sisällä, mutta jos häntä 
ei kuunnella, kynnys lähteä kertomaan 
asiasta talon ulkopuolelle laskee kerta 
kerralta. ■
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Perusoikeuksilla on oikeudellinen ydin, mutta mitä kauemmas siitä tullaan, sitä 
lähemmäs oikeuden ja politiikan rajaa tullaan. Lopulta on kysymys poliittisille 
päätöksentekijöille kuuluvista yhteiskunnallisista arvovalinnoista.

oikeuskansleriviraston kansliapäällikkö kimmo hakonen | pääkirjoitus, hs 28.12.2016
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EU:n sosiaaliturvia  
aiotaan yhden
mukaistaa
Euroopan komissio esitti joulukuussa, että 
EU:n sosiaaliturvajärjestelmiä yhdenmukais-
tettaisiin oikeudenmukaisen vapaan liikku-
vuuden takaamiseksi. Ehdotukset koskevat 
ensisijaisesti tilanteita, joissa EU-kansalai-
nen muuttaa unionin sisällä maasta toiseen. 
Muutos on osa komission laajempaa tavoi-
tetta edistää työntekijöiden vapaata liikku-
vuutta. 

Sosiaaliturvaa ehdotetaan yhdenmukais-
tettavaksi työttömyyden, pitkäaikaishodon, 
työmarkkinoiden ulkopuolella olevien sekä 
lähetettyjen työntekijöiden sosiaaliturvan 
etuuksien osalta. ■

Nuorten rikollisuus 
vähentynyt
Helsingin yliopiston Kriminologian ja oike-
uspolitiikan instituutin teettämän nuorisori-
kollisuuskyselyn mukaan nuorten rikoskäyt-
täytyminen on kääntynyt laskuun. Erityisesti 
väkivaltaan osallistuneiden nuorten osuu-
den väheneminen on positiivista: aiemmissa 
kyselyissä vuosina 1995–2012 väkivallan 
osuus on ollut vakio. Myös varastaminen ja 
vahingonteot vähenivät vuoteen 2012 verrat-
tuna. Yleisimpiä nuorten kohtaamia rikoksia 
ovat vahingonteot, sähköinen kiusaaminen, 
varkaudet ja väkivallalla uhkailu.

Tutkimusraportti Nuorten rikoskäyttäyty-
minen ja uhrikokemukset on luettavissa ver-
kossa. ■

Ruotsinkieliset 
tyytymättömämpiä 
kielipalveluihin
Ruotsinkieliseen kielivähemmistöön kuuluvat  eivät ole tyytyväi-
siä kunnallisiin ja valtiollisiin kielipalveluihin, osoittaa oikeusmi-
nisteriön joulukuussa julkaisema Kielibarometri  2004–2016 -tut-
kimus. Tutkimuksessa tarkasteltiin sitä, kuinka kaksikielisten 
kuntien kielivähemmistössä olevat ruotsin- ja suomenkieliset 
kokevat palveluihden järjestämisen ja kieli-ilmapiirin.

Kielibarometri osoittaa, että monien julkisten palveluiden, 
kuten hätäkeskuksen, pelastustoimen, poliisin ja sosiaali- ja ter-
veyspalveluiden ruotsinkielinen palvelu koetaan huonompana 
kuin suomenkielinen. Ruotsinkieliset myös kokevat kieli-ilma-
piirin huonommaksi kuin suomenkieliset, ja lähes joka toinen 
kokee joutuneensa häirinnän tai syrjinnän kohteeksi kielensä 
perusteella. Alueelliset erot olivat vastauksissa suhteellisen 
 suuret.

Tiivistelmä Kielibarometrin tuloksista on luettavissa oikeus-
ministeriön verkkosivuilla. ■
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Loka–marraskuun vaihteessa käytiin julkisuudessa anka-

raa väittelyä muun muassa automaattisen liikennevalvon-

nan perusteista. Itse seurasin tätä keskustelua eräästä 

maakuntalehdestä. Siinä paikallinen konstaapeli esitti 

varsin kriittisiä mielipiteitä, vaikkakin väitti toimivansa 

yksityishenkilönä.  Jutussa oli haastateltu myös erästä 

yliopiston professoria, jonka mukaan Ruotsissa kame-

rat sijoitetaan turvallisuuden mukaan ja Suomessa ole-

tetun sakkokertymän mukaan.  Hänestä keskittyminen 

nopeusvalvontaan vie resursseja muun muassa kuljetta-

jien kunnon ja ajoneuvojen kunnon valvonnalta. Lisäksi 

hän vaati kameroiden käytön monipuolistamista.

Muutaman päivän kuluttua eräs paikallinen kansan-

edustaja julkaisi kannanoton otsikolla ”Sakkoansa ei 

paranna liikenneturvallisuutta”. Hän purki pettymystään 

liikkuvan poliisin lakkauttamisesta ja siitä, että liiken-

nevalvonnan kenttäresursseihin ei ole panostettu lupa-

uksista huolimatta. Näin ollen liikennevalvonnan määrä 

ja laatu ovat laskeneet. Sitten hän jatkoi ”tykittämistä” 

toteamalla, että kameravalvonnalla ei lisätä liikennetur-

vallisuutta vaan sakkotuloja valtion kassaan. Peltipolii-

sit sijoitetaan hänen väittämänsä mukaan näkymättömiin 

sen perusteella, missä tuotto olisi mahdollisimman hyvä.

Samassa lehdessä Poliisin liikenneturvallisuuskes-

kuksen johtaja tyrmäsi väitteet kameroiden sijoittami-

sesta mahdollisimman tehokkaiksi sakkorysiksi. Hän 

myös ihmetteli edellä mainitun professorin kannanot-

toja. Kameratolpat sijoitetaan nimenomaan vaarallisille 

tieosuuksille. Poliisi ei päätä niiden sijoittelusta, vaan 

kaupungeissa sen omat viranomaiset ja muualla Liiken-

nevirasto ja Ely-keskukset. Lisäksi hän torjui esitetyt väit-

teet kameroiden käyttämisestä pelkästään nopeusval-

vontaan, koska niillä valvotaan jo nyt liikennevalojen 

noudattamista sekä sitä, ovatko kuljettajan ajo-oikeus, 

auton katsastus ja ajoneuvoveron maksaminen asialli-

sella tolalla.

Mielestäni hyvä esimerkki kameravalvonnan vaikutuk-

sista on Kehä I, jonne kameratolpat asennettiin muu-

tama vuosi sitten. Sitä ennen meno tällä hyvin vilkkaalla 

väylällä oli kuin muinoin villissä lännessä, toki ilman hevo-

sia ja aseita. Tolpat on sijoitettu näkyvästi, samoin asi-

asta kertovat kyltit. Jopa kameroiden kulloisestakin sijoit-

telusta on kerrottu julkisesti. Tarkoitus ei ole ollut ottaa 

mahdollisimman paljon kuvia, vaan rauhoittaa kovia 

nopeuksia. Nyt kun tiellä on menossa iso remontti ja 

nopeusrajoituksia on alennettu, ovat työn tekijät koke-

neet turvattomuutta. Niinpä työmaa-alueen lähelle laitet-

tiin kamera, joka räpsi päivässä jo satoja kuvia.  

Monet edellä mainitut väittivät, että poliisi pyrkii vain 

”käräyttämään” ylinopeutta ajavia, ja vaativat enemmän 

poliisin näkyvää valvontaa. Niinpä tässä on todettava, 

että jos poliisi on liikkeellä tutka-auton kanssa, niin siitä 

ei ole mitään ennakkovaroitusta. Sen sijaan kaikilla niillä 

tieosuuksilla, joilla on automaattivalvontatolppia, on siitä 

kerrottu hyvissä ajoin. Kokemukseni mukaan jo tämä 

kyltti tehoaa valtaosaan. Itse ajelin eräänä pimenevänä 

iltana valtatiellä, jota harvoin käytän. Heti nähdessäni 

tuo automaattivalvontakyltin kaasujalka keveni.

Kun yleisesti vaaditaan poliisin näkyvyyden lisäämistä 

myös liikennevalvonnassa, niin olisi hyvä muistaa, miten 

poliisin resurssit ovat kehittyneet esimerkiksi liikkuvan 

poliisin lakkauttamisen jälkeen. Niitä on vähennetty lähes 

saman verran kuin mitä tuon yksikön vahvuus oli. Kuiten-

kin esimerkiksi Hämeessä liikennevalvontaa tekee vain 

muutama poliisimies vähemmän.

Tuo alussa mainitsemani poliisimies halusi osoittaa 

väitteensä automaattivalvonnan tehottomuudesta oike-

aksi ja väläytti pari sataa kertaa eri alueiden kameroita 

sellaisella nopeudella, että sakotuskynnys ei ylittynyt. 

Ainakaan häneen ne eivät siis tehonneet. Sen sijaan esi-

miehet laittoivat hänet vähän jäähylle.

Ollaan näistä liikennevalvonta-asioista mitä mieltä 

tahansa, niin  on hyvä muistaa, että joillakin kumman 

toimenpiteillä on liikennekuolemien määrä saatu pudo-

tettua Suomessa lähes neljännekseen viime vuosituhan-

nen pahimmista lukemista 1970-luvulta. Toivotaan, että 

sama kehitys jatkuu edelleen. Sitä ei kuitenkaan valitet-

tavasti edesauta poliisin resursseihin lähivuosille suunni-

teltu noin kymmenen prosentin vähennys. ■

PO L I I S I PÄÄ L L I KKÖ

Kameratolpat sijoitetaan 
nimenomaan vaarallisille 
tieosuuksille.

Muka pelkkää rahastusta!
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perustuslaillisten näkökohtien huomioon ottamisessa ovat asianomaiset ministeriöt, sillä 
puutteiden ja virheiden korjaaminen prosessin myöhemmissä vaiheissa saattaa olla vaikeaa.

niklas wilhelmsson ja yrsa nyman | oikeusministeriön blogi 4.1.2017

Lisää kotitalous
vähennystä
Kotitalousvähennyksen määrä nousi vuoden 

2017 alusta. Jatkossa ennakkoperintärekis

teriin merkityltä yritykseltä ostetun palvelun 

hinnasta voi vähentää kotitalousvähennyk

senä 50 prosenttia, kun aiemmin määrä on 

ollut 45 prosenttia. 
Myös työsuhteeseen palkkaamisen koti

talousvähennysehdot muuttui
vat: jatkossa voi työnan
tajan sivukulujen lisäksi 
vähentää verotuksessa 
20 prosenttia mak
setusta palkasta, kun 
vuonna 2016 määrä oli 
15 prosenttia. 

Kotitalousvähen
nystä käytetään eni
ten esimerkiksi tee
tetyn remonttityön, 
korjausten ja siivouksen 
yhteydessä. ■Terrorismi

tarkoituksessa 
matkustamisesta 
rangaistavaa
Suomen kansalaisten, Suomessa pysyvästi asuvien ja Suomen 
alueelta matkustavien matkustaminen terrorismirikoksen teko
tarkoituksessa on ollut rangaistavaa joulukuun alusta saakka. 
Matkustamisen on suuntauduttava valtioon, jossa henkilö ei 
pysyvästi asu tai jonka kansalainen hän ei ole. Matkustus
rikoksesta voidaan tuomita sakkoja tai enintään kaksi vuotta 
vankeutta.

Myös terrorismitarkoituksessa matkustamisen yritys tai 
matkustamisen rahoittaminen ovat nykyään rangaistavia 
tekoja. Lisäksi matkustusrikoksen estämisessä ja paljastami
sessa voidaan käyttää laajasti salaisia pakkokeinoja ja tiedon
hankintakeinoja. Voimakkaimpien tällaisten keinojen käytössä, 
kuten telekuuntelussa, teon vakavuuden tulee edellyttää 
vankeus rangaistusta. ■

LAKIMIESLIITTO PALVELEE

Kirjapalkinnot  
matkaan
Lakimiesliiton vuoden 2016 työmarkkina
tutkimukseen vastanneiden kesken arvot
tiin viisi kappaletta Oikeuden näyttämöt kir
joja. Arvonta suoritettiin Lakimiesliitossa 
19.12.2016 ja kirjat on lähetetty voittajille. 
Kirjapalkinnon voittivat Vesa Järvinen Piek
sämäeltä, Marika Lahtivirta Vantaalta, Klas 
Laitinen Helsingistä, Edit Lovász Hämeen
linnasta sekä Tuula Myllykangas Espoosta.

Onnittelut voittajille ja kiitokset kaikille 
kyselyyn vastanneille! ■
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Suomen Lakimiesliitto teettää vuosittain oikeustieteen opis
kelijoilla työkyselyn. Työkyselyn tarkoituksena on selvittää oik
kareiden työllistymiseen liittyviä kysymyksiä, työllistymistä, 
palkkausta ja työoloja. Tänä syksynä työkyselyyn vastasi vajaa 
500 oikkaria. 

Oikeustieteen opiskelijoille tyypillistä on työskentely opin
tojen ohessa. Kyselyyn vastanneista vain 12 % kertoo, ettei ole 
työskennellyt lainkaan opintojen aikana. Vastanneista 39 % 
kertoo työskennelleen oman alan työssä tai omaan alaan 
läheisesti liittyvässä työssä. 31 % on työskennellyt oman alan 
työn lisäksi myös muussa työssä. Vastanneista 18 % on työs
kennellyt muussa kuin oman alan työssä.

Oikkarit tekevät töitä säännöllisesti opintojen ohessa, 
satunnaisesti ja kesäisin. Kyselyyn vastanneista 40 % on työs
kennellyt säännöllisesti koko tai lähes koko opiskeluajan, 39 % 
säännöllisesti lukukausien aikana osan opiskeluajasta, 10 % 
ainoastaan kesäisin ja 11 % satunnaisesti. 

Kyselyssä selvitettiin avoimien vastausten kautta oikkarei
den suhtautumista työnhakuun. Avoimien vastausten perus
teella opiskelijat kokevat työnhaun stressaavana, vaikeana ja 
ahdistavana. Monessa vastauksessa korostui turhautuminen 
siihen, ettei haastattelukutsuja tule, vaikka kuinka lähettäisi 
hakemuksia. Erityisesti ensimmäisen oman alan työpaikan saa
minen koettiin vaikeana. Toisaalta usea vastaaja kertoi työn
haun helpottuneen ensimmäisen oman alan työpaikan saami
sen jälkeen. 

Opiskelijoiden työkyselyyn vastanneista moni korosti avoi
missa vastauksissa omien suhteiden roolia työnsaannissa. 
Kyselyyn vastanneiden mielestä työnsaantiin vaikuttavat eri
tyisesti henkilökohtaiset suhteet, oma aktiivisuus ja alan työ
kokemus. Tärkeinä pidettiin myös oikeustieteen opintoja, kieli
taitoa ja opintojen vaihetta. Vähemmän tärkeiksi koettiin 
sattuma, kokemukset opiskelijajärjestötoiminnasta, muu työ
kokemus ja opintomenestys.  

Työkyselyyn vastanneista 36 % kertoi saaneensa ensim
mäisen oman alan työpaikan ensimmäisenä opiskeluvuotena, 
30 % toisena vuotena ja 18 % kolmantena vuotena. Neljän
tenä tai viidentenä vuotena ensimmäisen oman alan työpai
kan kertoo saneen 4 % vastanneista. Kyselyyn vastanneista 
2 % on saanut ensimmäisen oman alan työpaikan kuudentena 
opiskelu vuotena tai myöhemmin.

Kyselyyn vastanneiden näkemykset arvosanojen merkityk
sestä vaihtelivat. Suurin osa oli sitä mieltä, että opintosuori
tusotetta saatetaan pyytää, erityisesti asianajosektorilla. Arvo
sanojen merkityksen osalta mielipiteet jakautuivat. Yhteistä 
oli kuitenkin se, että arvosanoilla nähtiin positiivinen vaiku
tus työllistymiseen kokonaisuuden ollessa kuitenkin ratkaiseva 
tekijä. 

Kyselyyn vastanneista 24,16 % kertoi saavansa tai saneensa 
liiton palkkasuosituksen mukaista palkkaa. Vastannei
den kuukausipalkan keskiarvo oli 2 282,35 euroa, mediaani 
2 140,50 euroa kuukaudessa. Oikeustieteen opiskelijoille löytyy 
töitä ympäri Suomea, mutta selvästi eniten työpaikkoja on Hel
singissä, jossa kyselyyn vastanneista 59,02 % on työskennellyt. 

Työkyselyn tulokset osoittavat, että oikkarit ovat pääsään
töisesti tyytyväisiä saamiinsa työpaikkoihin, työoloihin ja työ
tehtäviin. Erityistä kiitosta saa joustavat työajat, jotka mah
dollistavat opintojen eteenpäin viemisen. Vastanneista 61,49 % 
kokee, että työnantaja tukee opintojen etenemistä joustavilla 
työajoilla tai mahdollisuudella vapaapäiviin.

Miinusta työnantajat saavat siitä, ettei määräaikaisuuksia 
välttämättä perustella, työterveys puuttuu, ylitöistä ei makseta 
korvausta eikä sairasajalta makseta sairasajan palkkaa. Avoi
missa vastauksissa annetaan myös kritiikkiä työpaikkojen hie
rarkialle, jossa opiskelijaa ei välttämättä arvosteta sekä sille, 
että ensimmäisen vuoden opiskelijoilla teetetään myös sellaisia 
työtehtäviä, jotka eivät palvele työantajaa, vaan toimeksian
tajan henkilökohtaisia tarpeita. Avoimissa vastauksissa tuotiin 
myös esille, että työpaikan epäkohdista on vaikea mainita, sillä 
sen pelätään vaikuttavan jatkomahdollisuuksiin työpaikalla. ■

Liity jo opiskeluaikana Lakimiesten työttömyyskas-
saan! Voit liittyä, jos teet töitä vähintään 18 h viikossa. 
Myös opiskelun aikana tehty työ kerryttää työssä-
oloehtoa! 

Mahdollisen työttömyyden osuessa kohdalle kas-
san jäsenyys ja toteutunut työssäoloehto oikeuttavat 
saamaan ansiopäivärahaa Kelan myöntämän perus-
päivärahan tai työmarkkinatuen sijaan. Lisätietoja 
www.lakimiestentk.fi.

Oikkarit  työnhaussa 
ja  työ elämässä

Lakimiesliiton työ- ja 
virkasuhdeneuvonta auttaa 
kaikissa työlainsäädäntöön 

liittyvissä tilanteissa. 
Palvelu on maksuton myös 

opiskelijajäsenillemme.  
Älä jää yksin kysymysten 

kanssa, me autamme!  
Katso liiton nettisivuilta 

yhteystiedot.

Helsingin yliopisto vähentää ON-/OTM-tutkinnon sisäänottoa 
20 aloituspaikalla kun taas Itä-Suomen yliopisto tekee ON-/
OTM-tutkinnon sisäänottoon vastaavan lisäyksen.
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Vaikka asiakas hankkisi paikannukseen perustuvan 
palvelun, varmistetaan hänen yksityisyydensuojansa 
lailla. Näin tapahtuu jo telepuolella.

liikenne- ja viestintäministeri anne berner blogissaan  
29.12.2016 liikenneverkon kehittämisestä

EU

Matkustus asia
kirjojen turvallisuutta 
parannetaan
Euroopan komissio hyväksyi joulukuussa 
toiminta suunnitelman, joka sisältää konkreetti
sia toimenpiteitä matkustusasiakirjojen turvalli
suuden parantamiseksi. Toimintasuunnitelmassa 
annetaan jäsenvaltioille selkeitä suosituksia mat
kustusasiakirjoihin liittyvien petosten torjumiseksi 
ja esitetään kattavat toimenpiteet, jotka komis
sion on määrä toteuttaa.

Matkustusasiakirjojen turvallisuudella torjutaan 
terrorismia ja järjestäytynyttä rikollisuutta sekä 
parannetaan rajavalvontaa ja muuttoliikkeen hal
lintaa. ■

Uusi veronkantolaki 
voimaan
Uusi veronkantolaki tuli voimaan 1.1.2017. Sii
hen on koottu kaikki säännökset, jotka koske
vat Verohallinnon keräämien verojen ja maksujen 
kantamista, maksamista sekä perintää. Viivästys
seuraamuksista säädetään kaikkien verolajien 
osalta veronlisäyksestä ja viivekorosta annetussa 
laissa. Lisäksi veronkannon päätöksiin liittyvä 
muutoksenhaku muuttuu. Säännökset yhtenäis
tetään muun muutoksenhakua koskevan vero
lainsäädännön kanssa, jolloin muutoksenhaun 
ensiaste on verotuksen oikaisulautakunta. ■

Lauantaina 8.7.
12.00 Kokoontuminen ja check-in Turun keskustassa
Hotel Radisson Blu Marina Palace, Linnakatu 32, 2. krs
12.30 Vesibussi lähtee Ruissaloon
13.00– Ruisrock
16.00 Lakimiesliiton tapaaminen (paikka ilmoitetaan 
myöhemmin)

Pääsylippuun sisältyvät edestakaiset vesibussikuljetukset 
Turun keskustasta Ruisrock-festivaalialueelle, sisäänpääsy  
VIP-alueelle, buffet-ruokailu ja lasillinen samppanjaa.
Lakimiesliiton tukeman lipun saa jäsenhintaan 149 euroa. 
Jäsen voi tuoda mukanaan yhden avecin, joka ei ole liiton 
jäsen. Avec-lipun hinta on 199 euroa. Normaalisti VIP-paketin 
+ samppanjalasillisen hinta on 252 euroa.

Sunnuntaina 9.7.
02.30 Viimeinen vesibussi lähtee Turun keskustaan
Vesibussit kulkevat koko päivän non-stoppina kaupungin  
ja festivaalialueen välillä aina kello 02.30 asti.

Lippujen varaukset ja ilmoittautuminen:
Lakimiesliitto on varannut Ruisrockin VIP-lippuja alustavasti 
200 kpl. Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.
Tilaisuuteen ilmoittautuminen Lakimiesliiton nettisivujen kautta 
www.lakimiesliitto.fi/tapahtumat. Ilmoittautuminen 
tilaisuuteen on sitova ja osallistumismaksu suoritetaan 
ilmoittautumisen yhteydessä verkkopankkitunnuksilla tai 
luottokortilla. 

Lisätietoja tapahtumasta antaa Olli Niemi,  
olli.niemi@lakimiesliitto.fi tai 09 8561 0311.

Jokaiselle osallistujalle jaetaan akkreditoitu passi  
lauantaina klo 12.00 kokoontumisen yhteydessä.

Lakimiesliiton valtakunnallinen 
kesätapahtuma Turussa 8.7.2017

Lisätietoja  

tapahtumasta  

www.ruisrock.fi  

ja seuraavissa  

Lakimiesuutisissa.

Profeetat
Kuvat: Ruisrock

Alma



VA R V I A L A

Jukka Varviala

Kaipuu korttirinkiin
ERÄS TYÖPÄIVÄ 1986 (päiväkirjasta): ”Neuvoteltuani F:n 

kanssa aloitin juttupäivän. Alkuun kaksi juttua osastolla 19, toiset 

kaksi osastolla 23, lisäksi juttu osastolla 16 ja vielä asunto-oikeu-

dessa H:n juttu, mistä en kantanut huolta. H ei ollut toimittanut 

sovittuja papereita eikä tulossa oikeuteen. 19 osastolla tunti, lyk-

käys, perään jutussa T ja H, ja välillä kävin R:n jutussa 16 osastolla, 

jäi päätökselle, riensin jatkamaan 19 osastolle. 16 osastolla syyte 

nurin. Laskun mukaan. Tauko. 23 osaston jutuissa toisessa lykkäys, 

toisessa päätös. Päivä meni hyvin ja Arvelan kanssa kahvit kello 16 

yhdistyksen huoneessa. Kotiin. Kuplan rengas tyhjentynyt. Illalla 

englannin tunnille. Ranskakin. Casa Maressa iso kalja.” 

Tällaisia päivä oli useita. Ainakin viimeisen lauseen osalta. 

Nyt, 30 vuotta myöhemmin, saan kello 11 mennessä luettua 

läjän lehtiä vuoteessa ja nautittua aamusen. En kaipaa tuota kir-

jaamaani touhua lukuun ottamatta hyviä työkavereita ja ilta-

kaljaa. Vaan alakulo tulee usein. Ennen osasin kaiken, nyt olen 

kai pudonnut kelkasta. Sitä tyrii milloin missäkin, en pysy mukana 

kehittyvän maailman haasteissa. Tämä kasvojen menettämisen 

pelko on mielestäni vanhenemisen suurin murhe. Vaikka tuskin 

minun pärstässäni on enää mitään erityistä menettämistä.

Vaan eipä kai haittaa. Ei ole pahemmin pelkoa sosiaalisesta 

mediasta. Ei pelkoa hakkeroinnista, sillä tiedot ovat tärkeimmiltä 

osin paperilla. Kunhan saan tämänkin pakinan tekstinkäsittelyllä 

muokattua ja lehteemme maalauksen kera, napautan koneeni 

näyttöön kortti pakan ja ei muuta kuin pasianssia pelaamaan. 

Haikeus tuppaa siinäkin tulemaan: Ei ole hienoja kanastahetkiä 

toimistossa luppoaikoina kavereitten kanssa! ■

Velkajärjestelyssä olevien velallisten 
välttämättömiksi elinkustannuksiksi 
laskettaviin rahamääriin tuli 0,86 prosentin 
pienennys vuoden 2017 alusta.

Asuntolainojen 
sääntely uudistui
Asuntolainojen sääntely uudistui vuoden 
alusta. Asuntolainaa koskevat tiedot on 
annettava kuluttajalle vakiolomakkeella, kun 
aiemmin ennakkotietoja pystyi antamaan 
muullakin tavalla. Lisäksi uudella asetuksella 
säädetään luotonantajien ja luoton välittäjien 
ammatillisista vaatimuksista asunto- 
omaisuuteen liittyvissä kuluttajaluotoissa. ■

Yritykset  
vastuuseen  
törkeästä kirjan
pitorikoksesta
Yritys, yhteisö tai muu oikeushenkilö voisi 
myös joutua rangaistusvastuuseen toimin-
nassaan tehdystä törkeästä kirjanpitorikok-
sesta. Hallituksen 15. joulukuuta antamassa 
esityksessä näissä rikoksissa on kyse vaka-
vista ja usein suunnitelmallisista teoista, 
joissa rikosoikeudellisen vastuun kohdistu-
minen pelkästään luonnollisiin henkilöihin ei 
aina ole oikeudenmukaista.

Nykyisin törkeästä kirjanpitorikoksesta 
voidaan tuomita vain luonnollinen henkilö. 
Esityksen taustalla on OECD:n lahjonnan vas-
taisen työryhmän suositus korruption tor-
junnan tehostamiseksi. ■

o,86 %
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i Kriminaalipolitiikkaa on moitittu keskittymisestä rikoksentekijän oikeuksiin ja uhrin 

aseman unohtamisesta. Viime vuosina rikoksen uhrin asemaan ja uhrin oikeuksien 
toteutumiseen on kuitenkin alettu ponnekkaasti kiinnittää huomiota.

mervi sarimo rikosuhrimaksusta | oikeusministeriön blogi 21.12.2016

Tuore väitös  
rakennus
oikeuksista
Helsingin yliopistossa väiteltiin tammikuussa 
rakennusoikeuden sääntelystä, sen muutok-
sista ja niiden vaikutuksista maanomistajan 
oikeusasemaan. OTM, KTM Martti Häkkä
nen tarkastelee väitöksessään Rakennusoi-
keuden sääntely: Tutkimus kunnan kaavoi-
tustehtävästä ja rakentamisen edellytyksistä 
maanomistajan oikeusasemaa silmällä 
pitäen rakennusoikeuden muodostumista 
prosessina sekä esimerkiksi rakennusoikeu-
den rajaamisen perusteita eri tilanteissa. 

Lisäksi väitöksessä osoitetaan muun 
muassa, että rakennusoikeuden muodostu-
misessa on vastikkeellisuuden piirteitä. ■

Ulkomaalais 
rekisterilain
säädäntö uudistuu
Maahanmuuttoon liittyviä rekisterisäännök-
siä uudistetaan. Sisäministeriön asettaman 
hankkeen tarkoituksena on saattaa ulko-
maalaisrekisterilainsäädäntö vastaamaan 
rekisterilainsäädännön vaatimuksia ja EU:n 
yleistä tietosuoja-asetusta. Ulkomaalais-
rekisterilaki koskee muuan muassa henkilö-
tietojen keräämistä ja tallettamista.

Hallituksen esitys on tarkoitus antaa 
eduskunnalle syksyllä 2017 ja lakimuutosten 
tulla voimaan vuonna 2018, EU:n tietosuoja-
asetuksen osalta viimeistään toukokuussa 
2018. ■

Vankien käyttö
rahajärjestelmä 
halutaan päivittää
Joulukuussa eduskunnalle luovutetussa  esityksessä ehdotetaan 
vankien käyttö- ja toimintarahan ja palkan uudistamista. Uuden 
mallin tarkoituksena on yksinkertaistaa järjestelmää ja muun 
muassa vapauttaa henkilökunnan resursseja aikaa vievästä 
kirjan pidosta lähityöhön. Lisäksi etuuksien määrään vaikuttaisi 
jatkossa aiempaa enemmän se, kuinka hyvin toiminta edistää 
rangaistusajan suunnitelmien toteutumista ja lisää sopeutu-
mista vankeuden jälkeiseen elämään.

Esityksessä ehdotetaan, että kaikille vangeille maksettaisiin 
jatkossa 40–50 euroa käyttörahaa kuukaudessa koko rangais-
tuksen ajalta lukuun ottamatta ehdonalaista ja valvottua koe-
vapautta. Muuhun kuin Rikosseuraamuslaitoksen lukuun teh-
tävästä avolaitostyöstä maksettaisiin palkkaa noin 500 euroa 
kuukaudessa. Muihin toimintoihin, kuten kuntoutukseen tai 
koulutukseen osallistuvalle maksettaisiin noin 100–200 euron 
toimintarahaa. ■

20 | Lakimiesuutiset 1/2017



Inhimillisyyttä!
Asianajotoimessa kohtaa seuraavanlaisia tapauksia. Kaksi esimerkkiä. 

Vanha äiti oli terminaali- eli saattohoitovaiheessa. Tytär vaati 

tehostettuja hoitoja, joita annettiin. Äiti jäi eloon kahdeksi kuukau-

deksi, ei tullut tajuihinsa, hänen vääristyneitä kasvojaan oli traagista 

katsoa. Näissä tapauksissa omaisten ahdistus johtaa potilaalle tuskal-

liseen elvytykseen, vaikka toivoa ei ole. Tunne voitti järjen. Perustet-

takoon sairaaloihin vanhojen ja viisaiden virkoja tekemään ratkaisun, 

jatketaanko hoitoa vai ei. 

Poika oli syvästi kehitysvammainen; yksivuotiaan tasolla, ei osaa 

puhua. Hänet tuotiin kotiinsa käymään ja hän kuoli. Äiti soitti nume-

roon 112. Ambulansseja saapui ja puoli tuntia kuolleena ollutta poi-

kaa ryhdyttiin elvyttämään. Annettiin voimakkaita sähköiskuja. Poika 

heräsikin elämään, koko ruumis runneltuna, toinen silmä sokeutu-

neena, kasvot verissä, verta ulostaen. Hän jatkoi elämäänsä letkuissa. 

Ei tietoa, toimivatko hänen aivonsa. Poika kuoli kahden vuorokauden 

kuluttua.

Tämä on yksi 1960-luvulla alkaneen käskyhierarkiaan siirtymi-

sen vaikutus, ylempi virkamies määrää, mitä alempi tekee. Kun se ei 

ole yksittäistapauksittain mahdollista, annetaan ohjesääntöjä. Pojan 

elvyttäjät toimivat ohjesäännön mukaisesti. Ohjesääntö syrjäytti inhi-

millisyyden. 

Ihmiset ovat alkaneet varautua näihin tilanteisiin laatimalla hoito-

tahdon tai laittamalla ehdon edunvalvontavaltakirjaan, jolla he itse 

määräävät asiasta. ”Valtuutettu ei kuitenkaan saa antaa suostumusta 

keinotekoisesti elintoimintoja ylläpitävien hoitotapojen käyttämiseen, 

ellei ole selkeitä perusteita uskoa, että tila korjautuu.”

Ja on huolehdittava, että hoitotahto on lähiomaisten ja hoitavan 

lääkärin tiedossa. Tuo ehto olisi myös otettava ohjesääntöön.

Kiitän emerituspiispa Juha Pihkalaa ja sydänlääkäri, prof. Jaakko 

Hartialaa ajatusten vaihdosta. ■

Esitutkinta viranomaisille tutkintaan 
tulleiden ympäristörikosten määrä  
on noin 2 500 vuodessa.

AKAVA

Korkeakoulutettujen 
työttömyys 
laskussa
Akavan joulukuinen työttömyyskatsaus osoittaa, 
että korkeakoulutettujen työttömyys on käänty-
nyt pitkästä aikaa laskuun. Työttömyys on myös 
vähentynyt useilla eri aloilla. Tutkija-asteen kou-
lutuksen suorittaneilla työttömyys oli kuitenkin 
vielä hienoisessa nousussa. Yhteensä korkea-
koulutettuja työttömiä oli joulukuussa katsauk-
sen mukaan 46 261.

Suunnanmuutos on merkittävä, sillä korkea-
koulutettujen työttömyys on kasvanut tähän 
saakka yhtäjaksoisesti joulukuusta 2011 alkaen. ■

Perustettakoon sairaaloihin 
vanhojen ja viisaiden virkoja 

tekemään ratkaisun, jatketaanko 
hoitoa vai ei.

2500
M AT T I  N O R R I

Kyselyyn voivat osallistua kaikki Otavamedia OMAn 
tuottamien lehtien lukijat. Voit osallistua kyselyyn 
jokaisen ilmestyvän numeron yhteydessä, mutta vain 
yhdellä vastauksella lehden numeroa kohden. Kysely ja 
arvonta koskevat lehtiä, jotka ilmestyvät kevätkaudella 
2017. Palkinnon arvontaan osallistuvat kaikki vastanneet. 
Palkinto arvotaan 2.6.2017. Voittajalle ilmoitetaan 
sähköpostitse tai kirjeitse.

Mistä haluaisit 
lukea jatkossa 
Lakimiesuutisista? 
Mikä on mennyt hyvin, 
missä taas olemme 
epäonnistuneet? Vastaa 
lyhyeen verkkokyselyyn 
osoitteessa 
lukijakysely.fi/
lakimiesuutiset.

Vastaaminen vie alle viisi 
minuuttia ja onnistuu 
myös mobiilissa. 
Vastanneiden kesken 
arvotaan Pauligin Cupsolo 
ByMe -kapselilaite ja 
siihen sopivia kaakao- ja 
kahvijuomakapseleita.

Anna palautetta lehdestä  
ja voita kahvikone

AINOA TODELLINEN J URIDINEN AIKAKAUSLEHTI

Kuka suojaa työpaikan ilmiantajaa seurauksilta?PILLIIN PUHALTAJAT

www.lakimiesuutiset.fi
Auskultoimaan 

kerran vuodessa

Hyvä koti on jokaisen 

lapsen oikeus

JURISTNYTT | 1’2017

Lakimiesliiton 
uusi hallitus 
esittelyssä
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oikeuS ja kohtuuS

SUOMEN LAKIMIEHET
NYT SÄHKÖISESSÄ 

MATRIKKELISSA
LÖYDÄ JA LÖYDY!

kirjaudu 

jäsentunnuksillasi 

lakimiesliiton 

nettisivuille ja 

ota jokapäiväinen 

hyöty käyttöösi.

kirjaudu 

jäsentunnuksillasi 

lakimiesliiton 

maksuton jäsEnEtu

Suurempien käräjäoikeuksien 
muodostamisella pyritään jakamaan 
työmäärää ja resursseja aiempaa tasaisemmin 
ja kasvattamaan ”lainkäyttövoimaa”.

käräjäoikeusverkoston kehittämishankkeen 
projektipäällikkö jyrki määttä | om:n blogi 9.1.2017

Suljetuissa vankiloissa 
ongelmia vankeuslaki-
uudistuksen kanssa
Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutissa (Krimo) 
on tutkittu vankeuslakiuudistuksen keskeisten tavoit-
teiden toteutumista. Vankeuslainsäädännön kokonais-
uudistuksen tavoitteet toteutuvat jokseenkin hyvin 
avovankiloissa mutta suljetuissa vankiloissa oikeuksien 
toteutumisessa on kuitenkin puutteita. 

Vankien oikaisuvaatimusten ja hallinto-oikeus-
valitusten menestyminen on yleisesti ottaen vähäistä. 
Kehitystarpeet kohdistuvat erityisesti vankein hoidon 
toimintaedellytysten turvaamiseen sekä vankila-
käytäntöjen ja rangaistusajan suunnitelmia koskevien 
menettelyjen yhdenmukaistamiseen. ■

EU

Maltasta EU:n  
puheen johtaja
Malta aloitti tammikuun alussa ensimmäisen kau-
tensa EU-puheenjohtajamaana. Puheenjohtajakaudel-
laan Malta aikoo painottaa muun muassa sisämarkki-
noiden toimivuutta sekä EU:n yhteistä turvallisuutta ja 
turvapaikkapolitiikkaa.

Maltan puheenjohtajakausi päättyy jo 1.7.2017, kun 
Virosta tulee seuraava puheenjohtajamaa Ison-Britan-
nian sijaan. Puheenjohtajamaiden sykliä aikaistettiin 
Ison-Britannian EU-kansanäänestyksen jälkeen. ■
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LAKIMIESLIITON 
YHTEYSTIEDOT

SUOMEN LAKIMIESLIITTO –
FINLANDS JURISTFÖRBUND ry

sähköpostit: etunimi.sukunimi@lakimiesliitto.fi
palvelut@lakimiesliitto.fi
jasenrekisteri@lakimiesliitto.fi
opiskelijat@lakimiesliitto.fi
www.lakimiesliitto.fi
www.facebook.com/SuomenLakimiesliitto
twitter.com/lakimiesliitto
www.linkedin.com/groups/Suomen-Lakimies-
liitto-Association-Finnish-Lawyers-3956379

TOIMISTO

Uudenmaankatu 4–6 B, 
00120 Helsinki
Puh. 09 8561 0300
faksi 09 8561 0306
Toimisto avoinna: 
ma–pe klo 8.30–16.00

Blåfield Eero 
oikeuspoliittinen 
asiamies
041 458 0021

Cederlöf Karin
opiskelija-asiamies 
050 494 9780

Fanta Moa 
lakimies 
040 024 2560

Halonen Jaana
talousassistentti
09 8561 0329
041 458 0032

Hietanen Ira
opiskelija-asiamies
0400 320 790

Kivelä Petteri
työ- ja virkasuhde-
lakimies 
041 458 0038

Launonen Tuula  
tietohallinto- ja  
viestintäassistentti
09 8561 0322
041 458 0026

Lehtonen Auli 
toimitusassistentti
09 8561 0337 
0400 829 029 

Merisalo Pia
edunvalvonta yksikön 
assistentti
09 8561 0319
041 458 0025 

Mikkonen Juha 
toimituspäällikkö
09 8561 0320
041 458 0027

Niemi Olli 
järjestöpäällikkö
09 8561 0311
041 458 0029

Paju Mia
viestintäasiantuntija 
041 458 0031

Parviainen Tuija
järjestöassistentti
09 8561 0321
041 458 0039

Rainerma Tommi 
jäsenpalveluyksikön 
johtaja
09 8561 0335
041 458 0040

Rautio Kati
edunvalvonta yksikön 
assistentti
09 8561 0314
041 458 0041 
 
Salo Mikko
viestintä- ja 
yhteiskunta-
suhdejohtaja,
varatoiminnan johtaja
09 8561 0327
041 458 0033
 

Tilander Jore 
toiminnanjohtaja
09 8561 0300
041 458 0030

Tukiainen Asta 
opiskelija-asiamies
041 458 0035 

Turunen Taru
edunvalvonta yksikön 
johtaja
09 8561 0324
041 458 0028

Törni Hannele 
johdon assistentti
09 8561 0315
041 458 0037

Valldén 
Marianne
toimistoassistentti
09 8561 0300

Venäläinen Kirsi 
neuvottelupäällikkö, 
julkinen sektori
09 8561 0328
050 587 3528

Välimäki Ritva 
hallintojohtaja
09 8561 0316
041 458 0036

LAKIMIESLIITON 
YHTEYSTIEDOT

Markkina oikeuteen saapui 785 asiaa 
vuonna 2016. Määrä laski vuodesta 2015.

785

Saamelais
sopimus etenee
Suomen, Ruotsin ja Norjan saamelais-
asioista neuvottelevat valtuus kunnat 
ovat saaneet neuvottelutuloksen 
pohjoismaisen saamelaissopimuksen 
pohjaksi.

Saamelaissopimuksen tavoitteena 
on säilyttää saamen kieliä, kulttuu-
ria ja yhteiskuntaelämää mahdolli-
simman tehokkaasti valtakunnan-
rajojen yli. Sopimuksen vuoksi muun 
muassa saamelaiskäräjälakiin tehtä-
neen muutoksia.

Sopimus on tarkoitus ratifioida 
ennen vuoden 2019 saamelaiskäräjä-
vaaleja. ■
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i Kielellisen oikeuden takaaminen on laillisuus-, ei tarkoituksenmukaisuusharkintaa. 

Eduskunnan säätämä laki, joka toistaa perustuslain vaatimuksen, sisältää siis 
ehdottoman velvollisuuden turvata kielelliset oikeudet.

tasavallan presidentti sauli niinistö | lausuma päivystysuudistuksesta 29.12.2016

Osa järjestöistä 
tyytymättömiä 
vaikutus
mahdollisuuksiinsa
Helsingin yliopiston toteuttaman Kuka pääsee mukaan? 
Miten järjestöjen ääni kuuluu lakien valmistelussa -tutki-
muksen mukaan monet järjestöt ovat tyytymättömiä roo-
liinsa lainvalmistelutyössä. Tutkimus osoittaa, että säädös-
ten valmistelutyöhön vaikuttaminen on usein järjestöjen 
tärkein poliittisen vaikuttamisen muoto. Järjestöt vaikutta-
vat esimerkiksi antamalla lausuntoja, osallistumalla valmis-
telutyöryhmiin sekä ottamalla yhteyttä virkamiehiin. 

Suurimmat järjestöt sekä vakiintuneita instituutioita, 
työnantajia tai työntekijöitä edustavat järjestöt arvioivat 
pääsevänsä suhteellisen hyvin mukaan päätöksentekoon. 
Vaikuttajien kärjestä erottui kolme parhaiten vaikuttamaan 
päässyttä järjestöä: Suomen Kuntaliitto, Elinkeinoelämän 
Keskusliitto ja Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto, 
jotka kokivat vaikutusmahdollisuutensa hyviksi.

Sen sijaan monet varsinkin pienet ja vapaa-ajan jär-
jestöt olivat tyytymättömiä vaikutusmahdollisuuksiinsa. 
Myös se, mitä asioita järjestö edustaa, vaikutti järjestön 
kokemukseen kuulluksi tulemisesta: ihmisryhmiä, kuten 
potilaita, opiskelijoita tai eläkeläisiä edustavat identi-
teettijärjestöt ja ammatilliset yhdistykset kokivat vaikutus-
mahdollisuutensa heikoiksi.

Tutkimus osoitti myös, että Tanskaan ja Isoon-Britan-
niaan verrattuna vaikutusmahdollisuudet ovat Suomessa 
kasautuneet suurille järjestöille tavallista enemmän. Tämän 
katsotaan johtuvan korporatismista ja konsensusajatte-
lusta, joihin päätöksenteko Suomessa nojaa.

Valtionenuvoston tilaaman selvityksen raportti on luet-
tavissa verkossa osoitteessa tietokayttoon.fi. ■

Lakimieskalenteri muuttuu 
tilattavaksi 
Lakimiesliiton kalenteri on edelleen 
maksuton jäsenetu kaikille jäsenmaksua 
maksaville jäsenille. Opiskelijoiden 
kalenteri on maksullinen. Jatkossa 
Lakimieskalenteri lähetetään vain niille 
jäsenille, jotka tilaavat sen. Kalenteria 
ei siis enää lähetä ilman erillistä 
vuosittaista tilausta.

Kalenterin tilaaminen on helppoa
Tee tilaus ensisijaisesti nettisivujen 
Omat tiedot -sivun kautta. Kirjaudu 
jäsensivuille tunnuksillasi ja klikkaa 
selaimen oikeassa ylälaidassa 
olevaa ”Omat tiedot” -linkkiä. Siirry 
”Perustiedot”-välilehdelle ja valitse 
”Tilaa kalenteri” -kohta. Tarkista ja 
korjaa tarvittaessa myös jäsentietosi 
ajantasalle.

Voit tilata kalenterin myös sähköisellä 
tilauslomakkeella osoitteessa  
www.lakimiesliitto.fi/tilaakalenteri. 
Täytä lomakkeen tiedot ja paina 
”Lähetä” -nappia. Tee tilaus viimeistään 
31.5.2017.  Kalenterit postitetaan 
tilaajille marraskuussa 2017.

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

Kalenteritilauksiin liittyvissä 
asioissa ota yhteyttä: auli.
lehtonen@lakimiesliitto.fi.

LAKIMIESKALENTERI 

2017
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HAL I L A

HEIKKI HALILA, 
heikki.halila@helsinki.fi

Lahjoituksia oikeustieteelliselle  
tiedekunnalle
Yliopistojen rahoitus poikkeaa Suomessa tuntuvasti siitä, millainen se on Pohjois-Amerikassa, erityi-

sesti sikäläisissä huippuyliopistoissa. Suomessa ei ole korkeita lukukausimaksuja, jotka osaltaan mah-

dollistavat vahvat resurssit ja samalla kannustavat tai pakottavat opiskelijat tiiviiseen kokopäiväiseen 

opiskeluun. Meillä ei liioin ole sellaista alumnikulttuuria, jonka myötä yliopistojen kasvatit tekisivät 

opinahjoilleen huomattavia lahjoituksia.

Suomessa on kuitenkin tehty oikeustieteen lohkolle lahjoituksia, joiden soisi kannustavan toimi-

maan samalla tavalla niitä, joilla on lahjoituspotentiaalia. Professori Edward Andersson lahjoitti Hel-

singin yliopiston oikeustieteelliselle tiedekunnalle professuurin viime vuosikymmenellä. Vuonna 2012 

kuollut OTK, ekonomi Ilkka Kontula teki merkittävän testamenttilahjoituksen Helsingin oikeustieteel-

liselle tiedekunnalle ja Aalto-yliopiston kauppakorkea-

koululle opiskelijastipendejä varten. Professuurilahjoituk-

sia ovat tehneet Helsingin tiedekunnalle myös yritykset ja 

muut yhteisöt.

Helsingin yliopistossa on 26.1.2017 poikkeuksellinen 

tapahtuma. Tuolloin paljastetaan kauppaoikeuden pro-

fessorina vuosina 1924–1943 toimineen Lauri Cederbergin 

muotokuva. Cederbergin tytär testamenttasi oikeustieteel-

liselle tiedekunnalle siviili- ja kauppaoikeuden oppiaineita 

varten puoli miljoonaa euroa sillä ehdolla, että hänen isäs-

tään maalautetaan tiedekuntaan muotokuva.

Suomen yliopistoissa toteutettiin vuosina 2010–2011 

finanssipääomakeräys, jossa valtio maksoi yliopistoille vastinrahana 2,5-kertaisesti sen määrän, jonka 

ne olivat itse onnistuneet keräämään. Keräyksen perusteena oli tarve tukea muitakin yliopistoja kuin 

Aalto-yliopistoa, jota sekä valtio että elinkeinoelämä pääomittivat huomattavilla summilla. Keräyk-

sen tuotolla rahoitetaan Helsingin tiedekunnassa viittä uutta pysyvää professuuria (arvopaperimarkki-

naoikeus, pohjoismainen oikeus, tekijänoikeus, viestintäoikeus ja ympäristöoikeus). Yksi professuurin 

perustamiseen johtaneista lahjoituksista on yksityisen henkilön tekemä. 

Suomen yliopistoissa on käynnissä uusi finanssipääomakeräys. Siitä on päättänyt aikanaan Jyrki 

Kataisen hallitus. Keräyksellä paikataan osaksi, mutta vain pieneltä osalta niitä rajuja leikkauksia, joita 

on kohdistettu erityisesti Helsingin yliopistoon. Yliopistojen 30.6.2017 mennessä keräämälle (uudelle) 

finanssipääomalle valtio maksaa vastinrahaa yhteensä 150 miljoonaa euroa. Vastinrahalle määrätään 

kerroin, joka perustuu yliopistojen yhteensä keräämälle finanssipääomalle. Se tulee olemaan selvästi 

pienempi kuin edellisellä kerralla, mutta merkittävästä tuesta on nytkin kysymys. Luultavasti vastinraha 

suurin piirtein kaksinkertaistaa kerätyn finanssipääoman määrän.

Kaikkien niiden yksityisten henkilöiden, yhteisöjen ja säätiöiden, jotka haluavat tukea oikeustieteel-

lisiä tiedekuntia, tulisi suunata lahjoitusvaroja finanssipääomakeräykseen. Määräajan 30.6.2017 jälkeen 

ei valtion vastinrahaa ole enää tarjolla. Yliopistojen verkkosivuilla on informaatiota lahjoitusten tekemi-

sestä. Ennen lahjoituksen toteuttamista kannattaa tiedustella, miten lahjoitus voidaan yliopiston sisällä 

suunnata halutulle tiedekunnalle, tai esittää toivomus lähemmästä kohteesta. Edellisen keräyksen 

toteutuksessa kaikki lahjoituksiin kohdistuneet toivomukset tulivat täytetyiksi. ■     

Suomen yliopistoissa 
on käynnissä uusi 
finanssipääoma -
keräys.
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– – nyt noussut kritiikki ja huoli tulee ottaa tosissaan. 
En siis lainkaan aliarvioi annettua palautetta. Ja 
lainsäädäntötyötä tulee kehittää jatkuvasti. Virheetön ei ole 
käsittääkseni kukaan, mutta virheistä tulee ottaa opikseen.

oikeus- ja työministeri jari lindström eduskunnan 
lainvalmistelusta blogissaan 15.12.2016

Useita muutoksia 
tuotesääntelyyn
Te Vuodenvaihteessa astui voimaan useita 
lakeja ja näihin nojaavia asetuksia, joiden 
kautta päivitettiin kaikkiaan kymmenen eri tek-
nistä tuote ryhmää koskevaa EU-direktiiviä. 
Näistä direktiiveistä päivitettiin kirjoitustapaa, 
markkina valvontaa ja pätevyyden toteamista 
koskevia säännöksiä. Muutoksien myötä sää-
dösten muoto yhtenäistyi ja direktiivien liitteet 
toteutettiin viittaustekniikalla. Muutosten tavoit-
teena on muun muassa helpottaa ja selkiyttää 
direktiivejä hyödyntävien yritysten toimintaa. 
Itse tuotteita koskevat turvallisuusvaatimukset 
eivät olennaisesti muuttuneet.

Muutokset koskevat esimerkiksi räjähteitä, 
pyroteknisiä tuotteita, mittauslaitteita, hissejä 
sekä paine- ja sähkölaitteita. Lisätietoja muutok-
sesta saa Turvallisuus- ja kemikaalivirasto 
Tukesin kautta. ■

EU

Selkeämmät säännöt 
verkkokaupalle
Joulukuussa Euroopan komissio esitti useita kei-
noja, joilla halutaan yhtenäistää EU:n sisällä toi-
mivien verkkokauppojen arvonlisäverokohte-
lua. Esityksen keskeisenä ehdotuksena on luoda 
EU:n laajuinen yhteinen verkkopalvelu arvon-
lisäverojen maksamista varten. Arvonlisävero 
myös siirtyisi systemaattisesti maksettavaksi 
siinä EU-maassa, jossa tuotteen loppukäyttäjä 
on. Samalla komissio ehdottaa muun muassa, 
että sähköisiin julkaisuihin voisi soveltaa samaa 
arvonlisäverokantaa kuin vastaaviin painettuihin 
julkaisuihin.

Ehdotuksella halutaan vähentää jatkuvasti 
kasvavia arvonlisäveron menetyksiä ja jakaa 
verotulot oikeudenmukaisemmin eurovaltioiden 
kesken. ■



Valmistumisvuosi Jäsenmaksu

2014 tai aiempi 342 €

2015–2017 171 € (342 € –50 %)

LAKIMIESLIITON JÄSENMAKSU 2017

Lakimiesliitto perii jäsenmaksut suoraan jäseneltä. 

Jäsenmaksun voi maksaa koko erän kerrallaan tai kolmessa 

yhtä suuressa erässä. Jäsenmaksun eräpäivät ovat 15.2.2017 

(maksettava kokonaan tai kolmasosa) ja 15.5.2017 sekä 

15.9.2017. Maksamalla laskusta 1/3-osan eräpäivänä, lähetämme 

muista eristä erilliset laskut.

Suosittelemme e-laskun käyttöönottoa omassa verkko-

pankissasi. 

Kesken kauden liityttäessä maksetaan jäsenmaksua jäljellä 

olevilta täysiltä kuukausilta. 

Jäsenmaksulla saat muun muassa ammatillisen oikeustur-

vavakuutuksen, Lakimiesuutiset-lehden, tasokasta työ- ja vir-

kasuhdeneuvontaa, tehokasta työmarkkina-, oikeus-   

ja koulutuspoliittista vaikuttamista, laadukkaat urapalvelut  

ja juristiyhteisöä kokoavat lukuisat tapahtumat. Jäsenmaksu 

on verotuksessa vähennyskelpoinen. Ilmoitamme verottajalle 

tiedot maksetuista jäsenmaksuista. Tarkista, että vähennys 

on huomioitu verottajan lähettämässä esi täytetyssä vero-

ilmoituksessa.

Jäsenmaksualennukset

Oletko epävarma oikeudestasi alennukseen?

Ota yhteyttä: jasenrekisteri@lakimiesliitto.fi  
tai puhelimitse 09 8561 0321.

Alennettuun jäsenmaksuun on oikeus niiltä kuukausilta, 
kun alennusperusteet ovat olemassa. Alennusta haetaan 
kirjallisesti ja alennusperusteesta liitetään aina mukaan 
todistus.

Alennus on haettava viimeistään seuraavan 
kalenterivuoden helmikuun loppuun mennessä, 
kun em. peruste on tullut ajan kohtaiseksi. 

Alennettu jäsenmaksu 171 euroa

Äitiys-, isyys-, vanhempain- tai hoitovapaalla oleva
• kopio Kelan äitiyspäiväraha- tai vanhempain     -

päivärahapäätöksestä

• hoitovapaajaksosta työnantajan todistus

Työtön
• todistus työttömyyskassasta, Kelasta tai työ-  

ja elinkeinotoimistosta

Päätoiminen opiskelija, joka ei ole ansiotyössä
• oppilaitoksen todistus/työnantajan todistus

Työnvuorotteluvapaalla oleva
• kopio vuorotteluvapaasopimuksesta

Sairaus (yli 2kk)
• kopio sairauslomatodistuksesta

Eläkeläinen, joka jatkaa työttömyyskassan
jäsenyyttä

• kopio eläkepäätöksestä

Tuomioistuinharjoittelu (auskultointi)
• kopio määräyskirjasta

Alennus jäsenmaksusta 30 euroa
Samassa taloudessa puolisoina elävät kaksi liiton jäsentä 
voivat anoa puolisoalennusta toiselle heistä, jos talou teen 
tulee vain yksi Lakimiesuutiset-lehti. Edellytyksenä on, 
että molemmat maksavat täysimääräistä jäsen maksua. 
Alennusta haetaan kirjallisesti.

Kaksoisjäsenmaksu 256 euroa 
Professoriliiton ja Tieteentekijöiden liiton kanssa on sopi-
mus kaksoisjäsenten jäsenmaksuvelvollisuudesta ja 25 % 
alennuksesta (342 euroa –25 % on 256 euroa).

Vanhuuseläkeläisten jäsenmaksu 118 euroa 
Vanhuuseläkeläiset, jotka eivät ole vakuutettuna Lakimies-
liiton kautta Lakimiesten työttömyyskassassa  maksavat 
vain 118 euroa.

• kopio eläkepäätöksestä

• kirjallinen eroilmoitus työttömyyskassasta

Yrittäjien jäsenmaksu 289 euroa 
Työttömyyskassaan kuulumattomilta yrittäjiltä ei peritä lii-
ton jäsenmaksuun sisältyvää palkansaajan työttömyys-
kassamaksua. Kirjallinen ilmoitus yrittäjyydestä liiton 
jäsenrekisteriin.

Ulkomailla asuvien jäsenmaksu 171 euroa 
Ulkomailla vakituisesti asuvat ovat hakemuksesta oikeu-
tettuja jäsenmaksualennukseen. Alennusta haetaan kirjal-
lisesti. Alennuksen saamiseen edellytyksenä on jäsenre-
kisteriin merkitty ulkomaanosoite.

Jäsenmaksuvapautus
Jäsenmaksusta on ilmoituksensa perusteella vapautettu 
oikeusnotaari, joka päätoimisesti opiskelee oikeus tieteen 
maisterin tutkintoon johtavia opintoja ja kuuluu Lakimies-
liittoon oikeustieteen ylioppilaiden yhdistyksen opiskelija-
jäsenenä. 

Jäsenmaksusta on ilmoituksensa perusteella vapautettu 
varusmies- tai siviilipalvelusta suorittava jäsen enintään 
yhdeltä vuodelta.
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KESKUSTELUA

Säästöt uhkaavat  
oikeusvaltiotamme 
Lakimiesuutisten numerossa 7/2016 keskusteltiin työoikeu
den tilasta Helsingin yliopistossa. Huolenaiheet eivät ikävä kyllä 
rajoitu tähän oppiaineeseen. Yliopiston rahoitustilanne on huo
nontunut merkittävästi viime vuosina, ja kehityssuunta näyttäisi 
jatkuvan – vuonna 2016 myös oikeustieteellisen tiedekunnan 
perusrahoitus oletettavasti alenee noin 10 prosentilla. Tulevat 
vuodet lienevät samalla tasolla. On selvää, että tiedekunta on 
etsinyt säästöjä kaikesta.  

Säästötoimet näyttäisivät vaarantavan yhteiskunnallisesti 
hyvin merkittävien oppiaineiden opetuksen ja tutkimuksen; 
oikeustieteellinen tiedekunta ei ole nimittänyt seuraajia eläk
keelle siirtyville professoreille mm. prosessioikeudessa, finanssi
oikeudessa ja esineoikeudessa. Finanssioikeudessa tilanne 
huonontuu entisestään professori Olli Ryynäsen jättäessä 
tiede kunnan tämän vuoden lopussa. Esineoikeudessa ei ole 
yhtään professoria eikä enää edes järjestetä syventäviä opin
toja. Vaikka näin vältetään irtisanomisia, tutkimus ja opetus
sisällön kehittämisen kannalta menettely on hyvin kyseenalai
nen; fokuksen määrää sattumanvarainen ikäjakautuma eikä 
strateginen ajattelu. On lisäksi selvää, että henkilön akatee
minen status on omiaan vaikuttamaan mahdollisuuksiin saada 
oppiaineelle tutkimusrahoitusta ja muita resursseja. Jatkuvuus
kin on turvattava; resursseja on rajoitetusti ja rakenteet joskus 
yllättävänkin hauraat. Jos tiedekuntaan ei saada huippuosaajia 
johtaviin tehtäviin, oppiaineen perusta voi murentua nopeasti – 
mitä näin on hävinnyt voi olla mahdoton rakentaa uudelleen.

Oikeussuoja, omistusoikeus ja johdonmukainen verotus ovat 
oikeusvaltion ja toimivan talouden peruskiviä. Helsingin yliopis
tolla on velvollisuus huolehtia myös näiden oikeusalojen tutki
muksen ja opetuksen turvaamisesta. Tämä tapahtuu ensisijai
sesti nimittämällä oppiaineelle vastuuhenkilö, joka on yliopiston 
omienkin tavoitteiden mukaisesti professori. Jos katsottaisiin, 
ettei asiaa voida hoitaa perusrahoituksen puitteissa, tiede
kunnan tulisi aktiivisesti kartoittaa mahdollisuuksia taloudellis
ten avustusten ja vaihtoehtoisten opetusresurssien saamiseksi 
sekä näiden luovaan käyttöön. Kiveäkään ei saisi jättää kääntä
mättä toiminnan jatkuvuuden ja laadun turvaamiseksi.

Oikeustieteellisellä tiedekunnalla on kansallinen tehtävä var
mistaa oikeusvaltion edellytykset; tehtävän merkitys korostuu 
siitä, että jokainen oikeustieteellinen tiedekuntamme koulut
taa määräosuuden maamme juristeista. Tähän lukeutuu myös 

Mielipide
Helsingin poliisin entinen rikosyliko
misario Jari Aarnio on saanut käräjä
oikeudessa lukuisista törkeistä rikok
sista ankaran tuomion. Aarnio on 
kiistänyt syyllisyytensä eikä tuomio ole 
vielä lainvoimainen.

On kuitenkin syytä kysyä, miksi 
tämä on yleensä mahdollista. Vielä 
parempi kysymys on, miksi kukaan 
Aarnion korkeista esimiehistä Helsingin 
poliisissa ei huomannut yhtään mitään. 
Odotamme vastauksia.

Erityisen tarkkaan on mietittävä, 
miten vastaava voidaan jatkossa estää. 
Sitä vakavammin pitää ihmetellä, miksi 
kaikkialla paikallispoliisissa ollaan otta
massa käyttöön Helsingin poliisin mal
lin mukainen johtamisjärjestelmä. Joh
tavassa asemassa olevien lakimiesten 
määrä edelleen vähenee. Pahinta on, 
että juuri tämän johtamisjärjestelmän 
helmoissa sai alkunsa tapaus Aarnio. 

Pitäisi varmaan mennä täysin toi
seen suuntaan? ■

Valtiossa lähes kaikki lakimiehet olivat yksimielisiä keskusviraston tarpeesta 
oikeusministeriön hallinnonalalle. Asia yritettiin haudata komiteoihin ja eteni vasta, kun 
oikeusministerin itsenäinen tehtävä lakkautettiin ja (osa)oikeusministeriksi valittiin ei-
lakimies. Kysymys siitä, joudutaanko tämän jälkeen näkemään asian pilaaminen vielä 
valmisteluvaiheessa.

asko nurmi  | lakimiesliiton blogi 5.12.2016

tuomarikunta ja asianajajakunta, mikä 
entisestään korostaa prosessioikeuden 
merkitystä. Tilanne kärjistyy tältä osin 
ensi vuonna, kun professori Risto Koulu 
siirtyy eläkkeelle. Toivottavasti huolet 
ovat turhia, ja yliopisto turvaa jatkuvuu
den ainakin tältä osin. Muuten ollaan 
jo perimmäisten kysymysten äärellä.
 
Kari Lautjärvi,  
asianajaja, oikeustieteen tohtori 

Henrik Mattson,  
asianajaja

Gunnar Westerlund,  
asianajaja
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Tervetuloa 
41. pohjoismaiseen 
lakimieskokoukseen!

Pohjoismaiset lakimiehet 
kokoontuvat Suomen  
100-vuotisen itsenäisyyden  
kunniaksi Helsingissä 
24.–25.8.2017.

Ilmoittautuminen aukeaa 
tapahtuman nettisivuilla  
www.njm2017.fi 
helmikuussa.

Ilmoittauduthan pian: 
edullisempi osallistujamaksu  
on voimassa 30. huhtikuuta  
2017 saakka.

Osallistu antoisiin  
ammatillisiin keskusteluihin  
ja verkostoidu pohjoismaisten 
kollegoiden kanssa!

Lisätiedot tapahtumasta:
Christer Svartström, 
kokouksen pääsihteeri, 
christer.svartstrom@castren.fi

24-25.8.2017 – Helsingfors, Finland

VÄLKOMMEN
TERVETULOA
VELKOMMEN
VELKOMIN

www.njm2017.fi



Koulutuksessa tarkastellaan osakassopimuksiin liittyviä asioita erityisesti pienten ja keskisuurten yhti-
öiden näkökulmasta. Mikä on osakassopimus ja millainen on sen keskeinen sisältö? Millaisia vaikutuk-
sia sopimuksella on osakkaisiin, yhtiöön ja sen hallintaan?

Jäsenetuhinta 395 € + alv 24 % (norm. 495 € + alv)

OSAKASSOPIMUS 2017
16.3.  Koulutustila Metropoli, Kalevankatu 12, Helsinki

UUDISTUNUT HANKINTALAKI 2017

Hankintalaki uudistui loppuvuodesta 2016. Koulutuksessa käydään läpi muutoksia liittyen muun muassa 
hankintalainsäädännön soveltamisalaan ja hankintamenettelyihin erityisesti kuntasektorin hankintayksi-
köiden näkökulmasta. 
 
Jäsenetuhinta 395 € + alv 24 % (norm. 495 € + alv)

6.3.  Koulutustila Metropoli, Kalevankatu 12, Helsinki

Pidätämme oikeudet muutoksiin.

Määttä, Voutilainen 

Julkisten hankintojen 
sääntely

Jäsenetuhinta 75 €
Normaalihinta 89 €

(+ alv 10 %)

5/2017, n. 300 sivua

URAKKASOPIMUKSET 2017
21.3.  Koulutustila Metropoli, Kalevankatu 12, Helsinki

Tilaisuudessa saat käytännön neuvoja siihen, miten urakkasopimuksen laatimisvaiheessa voidaan 
pyrkiä eliminoimaan tyypillisimmät tulkintaepäselvyyksiä aiheuttavat riskit, sekä kuinka rakentamis-
vaiheen aikaisilla toimenpiteillä voidaan pyrkiä välttämään riitaprosessin syntymistä tai varautumaan 
asiasta prosessaamiseen. 

Jäsenetuhinta 450 € + alv 24 % (norm. 630 € + alv)

KEVÄÄN KOULUTUKSIA - 
LAKIMIESLIITON JÄSENILLE JÄSENETUHINTAAN!

PAIKALLINEN SOPIMINEN JA TYÖEHTOSOPIMUSTEN 
YLEISSITOVUUS 2017

Paikallista sopimista ollaan uudistamassa, mikä muuttuu ja ketkä muutoksesta hyötyvät? Työehtoso-
pimuksilla on iso merkitys työntekijöiden ja työnantajan oikeuksiin ja velvollisuuksiin. Mikä on työ-
ehtosopimusten, lainsäädännön ja työsopimusten keskinäinen asema eri tilanteissa ja mikä merkitys 
sillä on, jos työnantaja on järjestäytymätön / järjestäytynyt? Mitä muutoksia on suunnitteilla?

Jäsenetuhinta 395 € + alv 24 % (norm. 495 € + alv)

15.3. Koulutustila Metropoli, Kalevankatu 12, Helsinki

Tutustu koko tarjontaan ja tule mukaan!
 

www.kauppakamarikauppa.fi

Lauri Railas

Incoterms 2010 - 
Käyttäjän käsikirja, 

2. painos 

Jäsenetuhinta 62 €
Normaalihinta 79 € 

(+ alv 10 %) 

2016, 471 sivua

Karinkanta, Lahtinen

Julkiset hankinnat yrityksille
käytännönläheisesti 

Jäsenetuhinta 49 €
Normaalihinta 59 €

(+ alv 10 %)
3/2017, n. 200 sivua



R E I N B O T H

Primitiivistä harkintaa
”ILMAN SUURTA KATSOJAMÄÄRÄÄ ja katso-

jien tukea olisin sanonut jo vuosia sitten: pitäkää tunk-

kinne.” Näin tviittasi 10. joulukuuta A-studion juontaja 

Susanne Päivärinta.

Hätkähdyttävä tviitti liittyi Sipilägaten jatkonäytök-

seen, Ylegateen. Pääministeri Juha Sipilä hermostui, kun 

hän ei ehtinyt kommentoida Ylen uutista Sipilän suku-

laisten omistaman yhtiön bisnessuhteista Terrafameen, 

tuohon valtion rahojen kankkulan kaivokseen. Sipilän 

mahdolliset jääviydet ovat nyt oikeusasiamiehen selvi-

tettävinä.

Ylen juttu oli jatkoa Kansan Uutisten edellisen päivän 

paljastukseen. Siinä Sipilä kommentoi kuviota. Ennen 

Yleä myös Iltalehti siteerasi Kansan Uutisten tietoja 

yrittämättäkään pyytää kommentteja Sipilältä.

Jostain syystä juuri Ylen juttu sai Sipilässä aikaan 

 primitiivireaktion. Hän alkoi pommittaa Ylen toimitta-

jaa Salla Vuorikoskea sähköposteilla ja ilmoitti muun 

muassa, että hänen arvostuksensa Yleen on nolla.

Olisi kiinnostavaa tietää, miksi Sipilä raivostui kom-

mentointimahdollisuuden puuttumisesta Ylelle, mut-

tei Iltalehdelle. Arvioiko hän, ettei Iltalehden jutulla ole 

merkitystä, mutta Ylen jutulla on? Vai että Iltalehteen 

hän ei pysty vaikuttamaan, mutta Yleen pystyy?

Vallankäyttäjät pyrkivät tietenkin vaikuttamaan 

itseään koskevaan julkisuuteen jopa painostamalla 

 toimituksia. Koko demokratian kannalta on olennaista, 

 taipuvatko toimitukset. Ylen toimittajien kertomusten 

perusteella näyttää siltä, että Yle on taipunut – jopa 

toistuvasti.

Ylen toimittajat kertoivat Ylen uutis- ja ajankohtais-

toiminnan päätoimittajan Atte Jääskeläisen rajoittaneen 

Sipilägaten käsittelyä ajankohtaisohjelmissa. Neljä toi-

mittajaa kertoi HS:lle, että pomojen mukaan taustalla 

oli journalististen syiden lisäksi ”muita syitä”. 

Seuraavaksi julkisuuteen putkahtivat Pressiklubin 

vetäjän Ruben Stillerin varoitus ja sen peruminen sekä 

entisen politiikan toimituksen esimiehen Pekka Ervas-

tin lähtö Ylestä. Omasta lähdöstään Ervasti ei salassa-

pitosopimuksen takia voi puhua, mutta hän paljasti 

Maaseudun Tulevaisuudessa, että erityisesti Sipilän hal-

lituksen aikana Ylessä on hyllytetty ja sensuroitu juttuja 

sekä jaettu toimittajille varoituksia.

Stiller puolestaan kertoi Jääskeläisen ehdottaneen 

hänelle, ettei ohjaaja Susanna Kuparista enää kutsut-

taisi Pressiklubiin. Jonkun yleläisen mielestä Kuparisen 

Eduskunta III -näytelmä oli loukkaava Sipilän vaimoa 

kohtaan.

Muutama Ylen päällikkötoimittaja yritti palauttaa pal-

jastuksia suoltavat alaisensa ruotuun avoimella kirjeellä. 

Sen mukaan jotkut ovat ”yrittäneet murskata Ylen 

arvokasta työtä julkisella, pääosin Atte Jääskeläiseen 

kohdistetulla hyökkäyksellä”. (Pohjoiskorealainen uutis-

huutaja olisi ollut ekstaasissa, jos hän olisi saanut välit-

tää tällaisen Suurta Johtajaa tukevan kirjeen kansalle.)

Seurasi muitakin kummallisia ulostuloja, jotka vain 

lisäsivät yleisön hämmennystä. Voiko yleisö olla varma 

Ylen riippumattomuudesta?

Toimituksissa on normaalia keskustella journalisti-

sesta linjasta, välillä kiihkeästikin. Toimituksissa pohdi-

taan päivittäin, onko esitettyjen väitteiden tueksi riittä-

västi näyttöä. Esitetäänkö asiat oikeassa painoarvossa? 

Onko jokin yksityisyyteen liittyvä tieto yhteiskunnalli-

sesti merkittävä?

Yleisön luottamus toimituksiin lisääntyisi, jos 

tiedotus välineet perustelisivat ratkaisujaan avoimesti. 

Suurimpana esteenä on toimitusten turha vaatimatto-

muus. Me toimittajat uskomme, ettei ketään kiinnosta, 

miksi teemme niin kuin teemme. Minä uskon, että kyllä 

kiinnostaa. Kiinnostuksen lisäksi sillä on merkitystä.

Merkitystä on myös sillä, miten vallankäyttäjät pyr-

kivät vaikuttamaan toimitukseen. Jos pääministeri alkaa 

iltamyöhään tulittaa toimittajaa sähköposteilla, se on 

uutinen. Se kertoo pääministerin harkintakyvystä. ■

Koko demokratian kannalta on 
olennaista, taipuvatko toimitukset.
SUSANNA REINBOTH, susanna.reinboth@hs.fi
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Lakimiesliiton hallitus sai uuden puheen johtajan, 
kaksi uutta jäsentä sekä uuden opiskelija jäsenen 

vuodeksi. Miltä näyttää vuosi 2017 uusien   
jäsenien silmin?

Oikeuden ja 
kohtuuden 

VAALIMINEN JATKUU



S
uomen Lakimies liiton 
valtuuskunta valitsi 
29.11.2016 Helsingissä 
pidetyssä syyskokouk-
sessaan liiton hallituksen 
uudeksi puheenjohta-

jaksi vuosiksi 2017–2018 apulaispo-
liisipäällikkö Antero Rytkölän. Hän 
voitti puheenjohtajuudesta käydyssä 
vaalissa asianajaja Antti Sorjosen 
äänin 21–15. 

– Oikeusvaltion arvojen ylläpitämi-
nen nykyisinä tiukkoina aikoina on iso 
haaste. Lakimiehillä on tässä keskei-
nen rooli. Lakimiesliitto haastaa kaikki 
tahot työhön oikeusvaltion kehittä-
miseksi ja puolustamiseksi, Antero 
Rytkölä linjaa.

Uusina jäseninä liiton hallitukseen 
valittiin asianajaja Katriina  Vierula 

ja associate Jesse Viljanen. Halli-
tuksen opiskelijajäseneksi (puhe- ja 
läsnäolo oikeus) valittiin vuodeksi 2017 
Ville Laakso, joka opiskelee Turun yli-
opistossa.  

Hallituksessa jatkavat asian-
ajaja Antti Sorjonen, hovioikeuden-
neuvos Kari-Matti Kauppila, van-
hempi oikeuskanslerinsihteeri Pekka 

Liesivuori, ma. hovioikeudenneuvos 
Petra Spring, johtaja Jyri Terämaa ja 
opiskelijajäsen Sini Tervo. Lakimies-
liiton puheenjohtaja on hovioikeuden-
laamanni Asko Nurmi ja varapuheen-
johtaja professori Tuula Linna.

teksti LAKIMIESLIITTO | kuvat Otavamedia OMA

1 Mikä on Lakimiesliiton merkitys 
sinulle?

2Mitkä kolme asiaa koet tärkeimmiksi 
liiton toiminnassa vuonna 2017? 

3Mikä on liiton tunnuslauseen ”Oikeus 
ja kohtuus” merkitys Suomessa 

vuonna 2017?

1
Lakimiesliiton valtakunnalli-

nen, eri tehtävissä toimivat 

lakimiehet kattava yhteisö on 

sen vahvuus. Liiton  ra kenne 

korostaa lakimieskoulutuksen 

monialaisuutta ja laajan pätevyyden 

tuottavaa luonnetta.
Lakimiehenä kohtaa asioita, joihin 

haluaa korjausta oikeusjärjestelmässä 
ja yhteiskunnassa, ja joutuu tarkastele-
maan asioita oikeusjärjestyksen näkö-
kulmasta. Se ei aina työpaikoilla ole 
suosittu, saati ainoa näkökulma. Näkö-
kulma on kuitenkin erityinen. Laki-
miehenä on luontevaa edellyttää, että 
laki ja oikeus muodostavat jatkossakin 
yhteiskunnan perustyökalut ja käyttö-
voiman.

Työskentely lakimiehenä ei aina ole 
näistä syistä helppoa. Siten on hyvä, 
että on väylä kanavoida nämä haasteet 
ja niiden korjausliikkeet. Sen väylän nimi 
on Lakimiesliitto.

Lakimiesliiton 16 000 jäsentä ovat 
melkoinen voima. Liiton merkitys voi 
olla jäsentensä koulutuksen ja tehtävien 
vuoksi yhteiskunnassa vielä kokoaankin 
suurempi. Tämä tuo vastuun. Toisaalta 
se edellyttää sitä, että sanotaan, kun 
on sanomisen paikka. 

Liiton laaja-alaisuus on vahvuuden 
lisäksi myös haaste. Meitä on moneksi. 
Ammatillisesti vuorovaikutus monien 
erilaisissa tehtävissä olevien lakimiesten  

kanssa on opettavaista ja avartavaa. 
Liitto voi myös seurata alan kehitystä 
kokonaisvaltaisesti.

2
Liiton toiminnassa yksit-

täiset asiat vaikuttavat 

kokonaisuuteen. Menes-

tys yhdessä kohtaa on 

menestystä kokonaisuu-

denkin kannalta. Jos ja kun työmme 

oikeus valtion puolesta tuo tuloksia, 

sillä on myönteinen vaikutus moneen, 

myös jäsenkehitykseemme. Toisaalta 

mitä laajemmin kokoamme maamme 

lakimiehet liittoon, sitä painavampi 

sanomamme on ja sitä varmemmin 

saamme tuloksia.
Tästä syystä yksittäisten tärkeiden 

asioiden nimeäminen on vaikeaa. Sen 
sijaan joitain painopisteitä vuodelle 2017 
voidaan toki nimetä.

Oikeusvaltio on tietysti toimintamme 
ydin. Se sisältää juuri nyt monta ajan-
kohtaista asiaa, muun muassa tuomio-
istuinhallinnon suunnittelun, oikeuden-
hoidon resurssien turvaamisen sekä 
oikeusturvan takeiden ylläpitämisen. 
Jos oikeusjärjestyksemme liukuisi tilaan, 
jossa oikeus valtio tai esimerkiksi oikeu-
denhoidon resurssit olisivat vielä nykyis-
täkin enemmän rapautumassa, tilanne 
olisi lohduton.

Laki ja oikeus ovat yhteiskunnassa 

Antero Rytkölä, 
hallituksen puheenjohtaja
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keskeiset työkalut. Viime kädessä on 
kysymys polarisaation ennalta estämi-
sestä. Arjessa kyse on siitä, että laki-
miehiä kuunnellaan ja että oikeus-
järjestys on yhteiskunnan keskeinen 
toimintaohje.

Lakimiehiä myös kuunnellaan. Liitto 
voi antaa lakimiesten näkemyksille sel-
laisen kaikupohjan, että korvien sulke-
minen niiltä on mahdotonta. Toisaalta 
oikeusvaltion periaatteiden alennustila 
huonontaisi ratkaisevasti lakimiesten 
työskentelyoloja.

Työelämän rajussa muutoksessa on 
tärkeää vaikuttaa lakimiesten työoloi-
hin sekä yksityisellä että julkisella sek-
torilla. Myös lakimies yrittäjien toiminta-
edellytysten turvaaminen on tärkeää. 
Edunvalvonnassa on siten paljon muu-
takin tekemistä kuin palkka-asiat. Toi-
saalta esimerkiksi julkisen sektorin laki-
miesten palkka tason mahdollinen lasku 
johtaisi ainakin välillisesti edunmene-
tyksiin koko lakimieskunnassa. Samoin 
työmarkkinaedunvalvonnan menes-
tys yksityisellä sektoreilla mahdollistaa 
menestyksen myös julkisella puolella.

Osa lakimiehistä on työyhteisössään 
enemmistönä. Osalla ei tätä etua ole. 

Joka tapauksessa on tärkeää turvata 
lakimiesten osaaminen ja työmarkkina-
kelpoisuus. Muuten edustamamme 
näkemykset eivät saa niille kuuluvaa 
ilmaa siipiensä alle. Tämä on haaste 
oikeustieteelliselle koulutukselle, ja 
liitto tarjoaakin jäsenetuna tasokasta 
täydennyskoulutusta. Ei ole näkö-
piirissä, että sen tarve vähenisi.

Tämä kaikki edellyttää liiton entistä 
läheisempää suhdetta jäsenistöönsä. 
Jäsenkokemuksen merkitystä ei voi  
liioitella, ja liiton ja jäsenten vuorovai-
kutusta on syytä entisestään syventää. 
Se tarkoittaa ainakin liiton jalkautu-
mista sinne, missä lakimiehiä on koolla. 
Viime kesänä toteutettu näyttävä esiin-
tyminen Porissa SuomiAreenan yhtey-
dessä on hyvä alku. Jalkautumista tarvi-
taan myös sosiaalisessa mediassa.

3
Liiton toiminta-ajatus 

”Oikeus ja kohtuus” on 

ensinnäkin sisäisen toi-

mintamme perusta. Ennen 

kaikkea on kysymys kui-

tenkin siitä tulevaisuudesta, johon 

liitto pyrkii.

Oikeus ja kohtuus tuo esiin, että 
muutaman pykälän ulkoa opettelemalla 
ei vielä ole oikeus oppinut. Tarvitaan 
kokonaisvaltainen näkemys oikeudesta. 
Sellainen on vain lakimiehillä oikeus-
tieteellisen yliopistokoulutuksen kautta.

Työelämässä oikeus ja kohtuus tar-
koittaa muun muassa, että koulutus, 
työkokemus ja alaan perehtyminen 
merkitsevät palkkausta määriteltäessä.  
Kunnon työstä pitää saada kunnon 
palkka.

Oikeus ja kohtuus tarkoittaa myös 
avarakatseisuutta, joustavuutta ja tois-
ten huomioon ottamista. Se on hyvä 
perusta esimies- ja alaistaidoille.

Lakimiehen työn vaatimukset ovat 
korkeat myös eettisesti. Oikeus ja koh-
tuus pitää sisällään myös ajatuksen 
siitä, että laillisen menettelyn ohella 
lakimieheltä edellytetään myös eetti-
sesti kestävää toimintaa.

Lisäksi ajatus oikeudesta ja kohtuu-
desta on osa lakimiesidentiteettiä.

Jesse Viljanen

1
Lakimiesliitto on ollut mukana 

elämässäni jo yli 10 vuotta ja 

minä jollain tavalla mukana 

sen toiminnassa lähes yhtä 

kauan. Liitto on tarjonnut 

tapahtumia, uusia tuttavuuksia ja val-

tavan määrän tietoa lakimiehistä ja 

heihin liittyvistä asioista. Tätä tietoa ja 

tuttavuuksia on sitten voinut hyödyn-

tää muussa yhdistystoiminnassa, työ-

elämässä ja omassa elämässäkin.

2
Auskultointipaikkojen haku 

uudistuu tänä vuonna 

tuomarinkoulutuslautan-

kunnan toiminnan aloit-

tamisen myötä. Laki-

miesliiton on seurattava, miten uusi 

käytäntö lähtee toimimaan, ja puutut-

tava tarpeen vaatiessa siinä ilmene-

viin epäkohtiin. (Lue myös s. 44.)

Vastavalmistuneiden työttömyy-
teen ja suhteellisen hitaaseen työl-
listymiseen tulee edelleen kiinnittää 
huomio ta. Liitto on olemassa jäse-
niään varten, ja sen on huomioitava 
myös jäsenensä, jotka eivät tällä het-
kellä ole työelämässä. Tulevaisuutta 
silmällä pitäen tähän työllistymis-
vauhtiin vaikuttavat myös uudistuvat 
valintakoejärjestelmät ja tiedekuntien 
sisäänottomäärät.

Etenkin yksityisen sektorin puo-
lella työskentelee vuosi vuodelta 
suurempi määrä lakimiehiä, jotka 
eivät kuulu perinteisen kollektiivi-
sen edunvalvonnan piiriin. Strate-
giansa mukaisesti liiton tulee jatkaa 
suunnittelua sen suhteen, miten liitto 
voi parantaa jäsentensä haluamalla 
tavalla esimerkiksi yrittäjä- ja asian-
ajosektorilla työskentelevien edun-
valvontaa ja palveluja. 

3
Suomen 100-vuotisjuhla-

vuoden kunniaksi liitto 

voisi ajaa tunnus lauseensa 

vaikka koko Suomen 

tunnus lauseeksi. Esimerk-

kiä voi lähteä antamaan maan hallitus 

ja eduskunta, sillä ”mikä ei ole oikeus 

ja kohtuus, ei saata olla lakikaan”. 

Tunnus lausetta ei toteuteta pelkästään 

antamalla lausuntoja lakiehdotuksista 

ja muulla taustavaikuttamisella, vaan 

koko lakimieskunta alasta riippumatta 

huolehtii oikeusturvan ja oikeusvaltion 

puolustamisesta päivittäisessä työs-

sään. Lakimiesliiton tulee seistä roh-

keasti tunnuslauseensa takana ja mah-

dollistaa sille sen ansaitsema näkyvyys.
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1
Minulle Lakimiesliitto on 

ehdottomasti edunvalvonta

organisaatio. Opiskeluaikanani 

erilaiset edunvalvonta tahot 

ovat tulleet melko tutuiksi, 

mutta ne kaikki ovat pääasiassa tiede

kunta, ylioppilaskunta tai yliopistota

soisia. Lakimiesliitto sen sijaan toteut

taa edunvalvontaa valtakunnallisella 

tasolla, ja siihen sen tuleekin keskittyä.
Myöskään liiton tarjoamia tapahtu

mia ja verkostoitumismahdollisuuksia ei 
tule unohtaa. Ne ovat rivijäsenelle var
masti näkyvimpiä ja ainakin opiskelijoi
den parissa kysyttyjä.

2
Edunvalvonnan on oltava 

näkyvämpää. Esimerkiksi 

opiskelijoilla teetettävän 

palkattoman työn kohdalla 

Lakimiesliitto oli näkyvästi 

esillä ja herätti keskustelua, joka kuule

mani mukaan jatkui myös työpaikoilla. 

Katriina Vierula

1
Lakimiesliiton merkitys on 

minulle suuri. Sekä yhdessä 

toimiminen että työmark

kinaasiat ovat olleet aina 

merkittävä osa elämääni. 

Lakimiesliittoon olen kuulunut heti val

mistumisesta lähtien. Aiemmalla ural

lani toimin pitkään toisessa akava

laisessa liitossa, ja näiden asioi den 

parissa on ollut aina mielenkiintoista ja 

mielekästä toimia.
On tärkeää että Lakimiesliittoa 

kuunnellaan jatkossakin meitä kaikkia 
lakimiehiä koskevissa asioissa. Näke
mykseni on, että sekä Lakimiesliiton 
että keskusjärjestö Akavan asema on 
vahvistunut entisestään, mutta töitä 
riittää kaikille varmasti jatkossakin. 

Mielestäni on hienoa, että myös 
lakimiesidentiteettimme on yhtenäi
nen, työskentelee sitten yksityisellä 
taikka julkisella sektorilla.

Ville Laakso, 
opiskelijajäsen 2017

2
Lakimiesliiton tulee olla 

lakimiesten aseman tur

vaajana näinäkin muutok

sia täynnä olevina aikoina. 

Yksilöllinen jäsenpalvelu on 

siten erittäin arvostettu ja tärkeä pal

velumme, joka tulee mahdollisuuksien 

mukaan säilyttää.
Myös työpaikkakohtaista toimintaa 

tulee jatkaa ja kehittää lisää jäsenkun
nan valmiuksia siten, että esimerkiksi 
paikallinen sopiminen luonnistuu.

Tärkeä rooli Lakimiesliitolla oikeus
elämän asiantuntijana on myös kes
kustelussa oikeusvaltion ja oikeus
turvan asemasta. 

3
Ensi vuonna on Suomen 

itsenäisyyden satavuotis

juhlavuosi, ja se muistuttaa 

meitä tärkeästä mutta ei 

suinkaan itsestään selvästä 

itsenäisyydestämme. 

Meidän tulee jatkaa oikeuden ja 
kohtuuden vaalimista edistäen kes
kustelua oikeudenmukaisesta ja tasa
puolisesta kohtelusta työelämässä. 
Ja, vaikka työntekijäsukupolvet ovat 
vaihtumassa, tarvitaan kaikkien työ
panosta edelleen, joko palkkatyössä 
taikka itsensä työllistäjänä. Kaikille 
ihmisille on tärkeää tuntea vaikutta
vansa työnsä kautta yhteisen yhteis
kuntamme rakentamiseen.  

Toivottavasti se sai aikaan myös positii

vista muutosta. Vastaavia avauksia mei

dän on tehtävä rohkeasti lisää, jos ja 

kun tarvetta tulee.
Kentällä, siis muun muassa ylioppi

las   kuntien hallituksissa, piilee paljon  
oikkariasiantuntemusta ja vaikutta     
mis väyliä, joita liitto voisi hyödyntää 
pa  remminkin. Toivoisin, että voisimme 
kehittää malleja, joilla tuo asian  tun
temus tulisi hyödynnettyä automaat
tisesti. Esimerkiksi taannoin järjes tet    
ty vaikuttamisilta oli hyvä alku, mutta 
tuolla saralla voinee tehdä enem
mänkin.

3
Tutut yhteiskunnalliset 

haasteet seuraavat meitä 

vuodenvaihteen yli. Työttö

myyteen, heikkoon talous

kasvuun, eriarvoisuuteen  

ja ympäristöön liittyvät kysymykset  

 tulevat vaatimaan kipeitä poliittisia  

kompromisseja myös tulevaisuudessa, 

ja mielestäni liiton tunnuslause sopii 

ohjenuoraksi noihin keskusteluihin 

oivallisesti. Noissa keskusteluissa liitto 

voi toimia merkittävässä asiantuntija

roolissa, kuten näimme esimerkiksi 

loppuvuonna lainvalmisteluun liittyvien 

kysymysten kohdalla.

 Lakimiesuutiset 1/2017 | 35



Hallituksen 
muut jäsenet

1. Antti Sorjonen 

asianajaja

Lakimiesliiton jäsen 80-luvulta saakka. 

Toiminut liiton hallituksessa useamman 

kerran. 

2. Kari-Matti Kauppila 

hovioikeudenneuvos

Liiton jäsen 70-luvun lopulta. Hallituksen 

jäsen vuodesta 2016. Koulutuspoliittisen 

valiokunnan puheenjohtaja.

3. Pekka Liesivuori  
OTK, vanhempi oikeuskanslerinsihteeri

Osallistunut liiton toimintaan aktiivisesti 

vuosituhannen vaihteesta lähtien ja 

kuulunut hallitukseen useita vuosia.

4. Petra Spring 

ma. hovioikeudenneuvos, käräjätuomari 

Liiton hallituksessa ja oikeuspoliittisen 

valiokunnan puheenjohtajana vuoden 

2014 alusta.

5. Jyri Terämaa 

OTL, johtaja 

Hallituksen jäsen vuodesta 2012 

alkaen. Oikeuspoliittisen valiokunnan 

asiantuntijajäsen 2010–2011. 

2.

4.

5.

1.

3.
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Seuraava Lakimiespäivä järjestetään 45. kerran 6.10.2017 Finlandia-talossa, Helsingissä. Päivän teemat 
ovat jälleen erittäin ajankohtaisia. Ohjelma on tasokas ja sillä on myös tärkeä täydennyskoulutustehtävä. 
Päivästä lisää tulevissa Lakimiesuutisissa sekä osoitteessa www.lakimiespaiva.fi.

Kiinteän osan Lakimiespäivää muodostavat 
perinteiset Lakimiesmessut, jotka täydentävät alan 
ammattilaisille suunnattuja luentoja. Tarjolla on alan 
koulutus- ja kustannustoimintaa, pankki-, vakuutus- 
ja sijoitustoimintaa, alan järjestöjä ja julkaisuja 
sekä monia muita tuotteita ja palveluja. Tervetuloa 
näytteilleasettajaksi alan ykköstapahtumaan!

Tiedustelut: järjestöpäällikkö Olli Niemi, 09 8561 0311, 
041 458 0029 ja olli.niemi@lakimiesliitto.fi

Myös Oikkareiden rekrymessut järjestetään 
osana Lakimiespäivää. Messuilla opiskelijat voivat 
tutustua työnantajiin, luoda kontakteja ja työllistyä. 
Työnantajilla on loistava tilaisuus tehdä itseään 
tutuksi opiskelijoille. Tervetuloa näytteilleasettajaksi 
Oikkareiden rekrymessuille!

Tiedustelut: opiskelija-asiamiehet Ira Hietanen, 
040 032 0790 ja Karin Cederlöf, 050 494 9780 ja 
opiskelijat@lakimiesliitto.fi.

Valtioneuvoston kanslia on liittänyt XLV Lakimiespäivän Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden 2017 ohjelmaan.

Ilmoittaudu  

mukaan
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Sovittelu purkaisi 
tuomioistuimien 

ruuhkaa
Laiha sopu on aina parempi kuin lihava riita, sanoo 
Asianajajaliiton tuore puheenjohtaja Jarkko Ruohola. 

Riita-asioiden sovittelu on myös nopeampaa  
ja ketterämpää kuin oikeusprosessi.

A
sianajajaliiton tuo
reella puheen
johtajalla Jarkko 

Ruoholalla ja itse 
asiassa koko Asian

ajajaliitolla on selkeä viiden kohdan 
tavoitelista: sovittelua on lisättävä, siir
rettävä tuomioistuinten ulkopuolelle 
ja opetettava yliopistoissa enemmän. 
Lisäksi valtion maksamaa oikeusapua 
on saatava myös oikeudelliseen neu
vontaan ja oikeusturvavakuutusten on 
korvattava myös sovittelun aiheutta
mat kulut.

Yksinkertaistettuna tämä tarkoit
taa sitä, että tuomioistuinten ruuhkaa 
pitää saada purettua ja samalla myös 
ratkaisujen syntymistä on nopeutet
tava. Valtiontalouden kovat säästö
paineet kohdistuvat myös tuomio
istuinlaitokseen, jolla ei ole riittäviä 
resursseja. Siksi oikeudenkäynnit kes
tävät aivan liian kauan.

– Nämä teemat eivät ole henkilökoh
taisia, vaan ne ovat olleet liiton tavoit
teita jo ennen puheenjohtajuuttani. 
Nousin liikkuvaan junaan, mutta olen 
täysin samaa mieltä siitä, minne tämän 
junan pitäisi mennä.

– Samalla pitää kuitenkin muis-
taa, että Suomessa asiat ovat pal-
jon paremmalla tolalla kuin maail-
malla. Juuri julkaistun, yli 100 maan 
oikeus valtiovertailun kärjessä oli neljä 
 Pohjoismaata.

Ammatinvalinnassa  
toteutui ajopuuteoria
Jarkko Ruohola ei oikein tiedä, miksi 
hän lähti opiskelemaan oikeustiedettä. 
Satakunnasta Luvialta kotoisin oleva 
Ruohola on sukunsa ensimmäinen aka-
teemisesti koulutettu.

– Lukioaikana minulla ei ollut oikein 
selkeää näkemystä, mitä haluaisin 
tehdä isona. Ajattelin, että juristin kou

lutus on niin laajaalainen, että voisin 
sen ansiosta tehdä monia erilaisia töitä.

Opiskelukaupunkeina vaihtoehtoja 
oli kolme: Rovaniemi, Helsinki ja 
Turku. Rovaniemi oli liian kaukana ja 
Helsinki tuntui liian isolta, joten Ruo-
hola valitsi Turun.

– Aika isolta Turkukin tuntui aluksi, 
mutta viihdyin ja sinne myös jäin. Vai-
moni on syntyperäinen turkulainen ja 
hän on pohjimmainen syy kotikaupun-
gin valintaan.

Selkeää kuvaa urapolusta ei syntynyt 
vielä oikeustieteellisessäkään, minkä 
vuoksi Ruohola ryhtyi lukemaan myös 
kauppatieteitä. 

– Jossain vaiheessa liikejuridiikka 
alkoi kiinnostaa ja ajattelin, että 
 laskentaekonomin tutkinto toisi hyvän 
täydentävän pohjan. Koska oikeustie-
teellisessä opiskelu oli hyvin vapaata, 
pystyin hoitamaan molemmat opinnot 
rinnakkain.

teksti JARI JOKINEN | kuvat VESA TYNI



”Asioiden ratkaiseminen sovittelemalla 
on usein nopeampaa, tehokkaampaa ja 

miellyttävämpää”, Ruohola arvioi.
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Työurallaan Jarkko Ruohola on keskit-
tynyt pääasiassa yrityskauppoihin ja -jär-
jestelyihin. Tämäkin suuntaus oli vähän 
sattuman kauppaa.

– Sain auskultointipaikan hyvin nope-
asti, sillä se oli peruutuspaikka. Auskul-
toinnin jälkeen silloisessa Yhdyspankissa 
oli avoinna yrityspuolen juristin paikka. 
Ennen lamaa työskentely pankissa oli 
hyvin mielenkiintoista. Sattumalta tapasin 
Procopé & Hornborgin turkulaisen asian-
ajajan. Kun toimistosta vapautui asianaja-
jan paikka, hän muisti minut. Lähetin hake-
muksen ja minut valittiin. Toimisto hoiti jo 
siihen aikaan pelkästään liike juridiikkaa.

– Eli aika lailla ajopuuteoria pätee urani 
alkuvaiheisiin. Jos olisin päätynyt johonkin 
muuhun toimistoon, saattaisin hoitaa nyt 
rikosjuttuja tai vaikkapa jäämistö oikeutta.

Tällä hetkellä Ruohola työskentelee 
osakkaana ja toimitusjohtajana Asianajo-
toimisto Lukander Ruohola HTO Oy:ssä, 
joka on 20 juristin toimisto.

– Nykyisin meidän kaltaisemme keski-
kokoisenkin toimiston kannattaa keskit-
tyä siihen, missä olemme hyviä eikä hoi-
taa kaikkea mahdollista, summaa Suomen 
Asianajajaliiton tuore puheenjohtaja.

Yhdistystoimintaa   
jo  kouluiässä
Jarkko Ruoholan kotipaikka Luvia on 
3 000 asukkaan kunta. Yläasteen ja lukion 
hän kävi Porissa, silloin Suomen suurim-
massa Riihikedon koulussa. Siellä hän 
kiinnostui myös luottamustehtävistä. 
 Teiniliitto ja teinikunnat olivat menettä-
neet politisoitumisen vuoksi merkityk-
sensä. Ruohola oli mukana perustamassa 
oppilaskuntaa, ja hänestä tuli sen ensim-
mäinen puheenjohtaja useaksi vuodeksi.

– Oppilaskunnat levisivät myös muihin 
porilaisiin kouluihin ja muualle Suomeen. 
Tuo jakso oli ensimmäinen kosketukseni 
yhdistystoimintaan.

Samaan aikaan Luvialla käynnistet-
tiin vuosikymmeniä nukuksissa ollutta 
 partiotoimintaa. Tässäkin Ruohola oli 
aktiivisesti mukana.

– Missään poliittisissa tehtävissä en ole 
ollut mukana, Lexissäkin olin ainoastaan 
rivijäsenenä.

Nuoruusvuosien luottamustehtävistä 
Ruoholalle syntyi vahva ajatus siitä, että 
yhteisissä asioissa kaikkien täytyy vuorol-
laan kantaa oma kortensa kekoon. Siksi 
hän on myös nykyisessä tehtävässään 
Asianajajaliiton puheenjohtajana ja sitä 
ennen varapuheenjohtajana.

– En kuitenkaan koe olevani yhdistys-
aktiivi, vaikka näiden vuosien varrella 
muitakin luottamustehtäviä on ollut.

Sovittelu on nopeampaa  
ja  ketterämpää
Ruohola korostaa voimakkaasti sovitte-
lun merkitystä. Kun sovittelu aloitetaan 
riittävän ajoissa, riita-asiat eivät kuormita 
oikeus laitosta nykyisessä määrin. 

– Laiha sovinto on aina parempi kuin 
lihava riita. Se on myös osapuolille pal-
jon tyydyttävämpi ratkaisu kuin esimer-
kiksi viiden vuoden päästä tuleva kor-
keimman oikeuden ratkaisu. Sovinnon 
kanssa on todennäköisesti helpompi elää 
kuin oikeuden tuomion kanssa.

Myös oikeusturvavakuutukset kanavoi-
vat jonkin verran riita-asioita oikeusastei-
siin. Näin on ainakin sellaisissa vakuutuk-
sissa, jotka eivät korvaa sovittelua.

– Sovitteluun tarvitaan aina mukaan 
sovittelija, jolle jonkun täytyy maksaa. 
Käräjätuomarin palkan maksaa valtio, 
mutta sovittelijan palkkion pitää tulla 
osapuolilta.

Sekä yksityisillä ihmisillä että yrityk-
sillä pitää kuitenkin olla mahdollisuus 
saada asiansa tuomioistuimen käsiteltä-
väksi. Kaikkia juttuja ei voi sovitella.

– Esimerkiksi yrityskauppatilanteissa 
harvoin tulee riitaa, mutta jos tulee, on 
tuomioistuimen tai välimiesoikeuden rat-
kaisu usein tulkinnanvarainen kompro-
missi, johon kaikki ovat ainakin jonkin 
verran tyytymättömiä.

– Nopeampaa, tehokkaampaa ja miel-
lyttävämpää olisi, että asiat olisi saatu rat-
kaistua sovittelussa.

Yksityisten ihmisten kohdalla tällaisia 
tilanteita voi tulla esiin esimerkiksi talo-
kaupoissa. Oululainen asianajaja Juha 

Ryynänen väitteli kesällä 2016 rakennus-
urakkasopimuksista. Hänen mukaansa 
edes kymmenien tuhansien eurojen 

Yhteisissä 
asioissa 
kaikkien 
täytyy 
vuorollaan 
kantaa oma 
kortensa 
kekoon. 

JARKKO RUOHOLA 

• Syntynyt: 1963 Luvialla

• Asuu: Turussa

• Koulutus: varatuomari, KTM

• Asianajotoimisto Lukander 
Ruohola HTO Oy, osakas 
1998–, toimitusjohtaja 
2005–

• Asianajotoimisto Lindberg 
& Ruohola Oy, osakas 
1993–1998

• Procopé & Hornborg 
Asianajotoimisto Oy, 
lakimies 1991–1993

• Suomen Yhdyspankki 1990

• Perhe: vaimo ja kolme 
aikuista lasta

• Harrastukset: lukeminen, 
ooppera, teatteri ja 
järkiliikunta

KUKA
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arvoisen riidan kanssa ei välttämättä kan
nata lähteä kalliiseen ja pitkään oikeus
prosessiin.

– Jos sovittelu saadaan nopeasti käyn
tiin, kustannukset voivat jäädä 10 prosent
tiin verrattuna oikeuskäsittelyn kustan
nuksiin, korostaa Ruohola.

Oikeustieteellisessä sovittelua opete
taan vähän, lähinnä vapaaehtoisilla kurs
seilla. 

– Lähtökohtaisesti yliopistojen opetus 
on hyvää, mutta se painottuu enemmän 
aineelliseen oikeuteen. Meidän mieles
tämme sekä prosessioikeutta että sovit
telua pitäisi opettaa enemmän. 

Asianajajaliitolla on hyvin laaja sovit
teluohjelma. Peruskurssin on suorittanut 
noin 400 ja syvällisen jatkokurssin noin 
200 asianajajaa.

Ei revoluutiota vaan evoluutiota
Lakimieskoulutuksen saaneista valtaosa ei 
ole eikä voi olla Asianajajaliiton jäseniä, 
mutta ammattimaisesti lakipalveluja tar
joavista valtaosa on liiton jäseniä. Jäsen
kunnan ikärakenne noudattelee yhteis
kunnan ikärakennetta, ja noin neljännes 
jää eläkkeelle seuraavien viiden vuoden 
aikana. Uhkakuvana on, että tulevaisuu
dessa erityisesti pienemmillä paikkakun
nilla ei ole palveluja enää tarjolla.

Ruohola valittiin kaksivuotiselle 
puheenjohtajakaudelle viime vuoden 
kesäkuussa ja varsinainen aktiivinen toi
minta käynnistyi elokuussa. Syksyllä oli 
paljon kansainvälisiä tehtäviä, joihin Asi
anajajaliitto osallistuu aktiivisesti.

– Liitossa asiat ovat osaavan henkilö
kunnan ja laajan luottamushenkilö
organisaation ansiosta hyvällä mallilla. 
Meillä on hieman yli 2 100 jäsentä, joista 
noin 300 on mukana erilaisissa luotta
mustehtävissä. Emme siis tarvitse revo
luutiota, korkeintaan hieman evoluutiota. 
Puheenjohtajaa työllistävät kansainvälis
ten tehtävien lisäksi kuukausittaiset hal
lituksen kokoukset. Sitä ennen on aina 
työvaliokunnan kokous. Lisäksi puheen
johtaja toimii liiton ”kasvoina” ulospäin. 
Luottamustoimet vievät Ruoholan työ
ajasta noin 30 prosenttia, niin hän aina
kin toivoo.

Ruohola valittiin  
Asianajaja liiton  

puheenjohtajaksi  
kesäkuussa 2016.

Valmis jatkokaudelle
Asianajajaliitolla on uusi strategia, jonka 
laadinnan vetäjänä Ruohola toimi varapu
heenjohtajakaudellaan. Sen missiona on, 
että asianajaja turvaa oikeusvaltion. Stra
tegian jalkauttaminen on puheenjohta
jan päätehtävä. Toinen tärkeä linjaus on 
oikeusturvaohjelma, joka hyväksytään 
tammikuussa. Se antaa suuntaviivat liiton 
oikeuspoliittiselle työlle. Myös luottamus
toimiorganisaation yhteistyön ja yhteen
kuuluvuuden tiivistäminen on puheenjoh
tajan työlistalla. 

– Kun uusia hankkeita käynnistetään, 
kaksi vuotta on aika lyhyt aika. Siksi olen 
valmis jatkamaan myös toisen kauden, jos 
luottamusta löytyy. ■

”Laiha 
sovinto 
on aina 
parempi 
kuin lihava 
riita.” 



TÄTÄ MIELTÄ 

Esitimme Akavan työelämäasioiden johtaja Maria Löfgrenille  
ja Suomen Yrittäjien työmarkkina-asioiden päällikkö Harri Hellsténille  

neljä kysymystä yleissitovuudesta.

Tarvitaanko Suomessa 
työehtosopimusten yleissitovuutta?

Akavan Maria Löfgren ja 
Suomen Yrittäjien Harri 
Hellstén keskustelevat 

työehtosopimusten 
yleissitovuuden tarpeesta 

Suomessa.
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Maria Löfgren
• OTK

• Akavan työelämäasioiden 
johtaja, tehtävä koostuu 
mm. työelämän lainsäädän-
nön ja sopimusjärjestelmän 
sekä työhyvinvoinnin, tasa-
arvon, yhdenvertaisuuden 
ja sosiaaliturvan kehittämi-
sestä. Löysin työoikeuden jo 
opiskeluaikana. Sen logiikka 
heikomman suojeluperiaat-
teineen ja kompromissikes-
keisine kolmikantaisine val-
mistelutapoineen kiehtoivat. 
Koko työurani on kulunut 
työoikeuden parissa, ensin 
yrittäjäsukuni yrityksissä, 
sitten Suomen Ekonomilii-
tossa ja Akavassa. 

Harri Hellsten
• OTK

• Suomen Yrittäjien työ-
markkina-asioiden pääl-
likkö, tehtäviin kuuluvat 
mm. työmarkkinoihin liitty-
vän lainsäädännön kehittä-
minen, yritysten neuvomi-
nen ja kouluttaminen edellä 
mainitun lainsäädännön 
osalta.

• Työmarkkina-asioiden 
kanssa on mielekästä ja 
antoisaa työskennellä, 
koska kyse on arkipäivän 
säännöksistä, jotka koske-
vat lähes jokaista ihmistä 
päivittäin.

Tarvitaanko Suomessa  
työehtosopimusten yleis
sitovuutta?
MARIA LÖFGREN: Tarvitaan, sillä se 
turvaa vähimmäistyöehdot ja suojaa työn-
tekijöitä työehtojen polkemiselta. Se suo-
jaa myös työnantajia epäterveeltä ja lyhyt-
näköiseltä työehtokilpailulta, jossa laadun 
sijaan kilpailtaisiin halpatuotteilla. Suomi 
ei sellaisessa menossa pärjäisi.

HARRI HELLSTÉN: Työehtosopimusten 
yleissitovuus on vanhentunut järjestelmä, 
jollaiselle ei ole nykylaajuudessa enää tar-
vetta. Sopimista työmarkkinoilla olisi 
syytä vapauttaa. Työntekijöiden kannalta 
minimiehdot voitaisiin edelleen turvata 
ilman nykyisen kaltaista yleissitovuutta.

Mitkä ovat mielestäsi yleis
sitovuuden edut tai haitat?
ML: Yleissitovuus kannustaa työrauhaa 
turvaavien työehtosopimusten tekemi-
seen. Suomi on vakaa työmarkkina-alue, 
eikä työtaisteluissa ole esiintynyt mel-
lakointia. Moni kansainvälinen toimija 
arvostaa vakautta ja sitä, ettei kaikista työ-
ehdoista tarvitse neuvotella yksilötasolla.

Yleissitovuudessa ei sinänsä ole haittoja 
ja sen perustuslainmukaisuus on työso-
pimuslakia remontoitaessa varmistettu. 
Haasteita tulee siitä, että työehtosopi-
mukset voivat olla monimutkaisia. Nii-
den sisältöä voitaisiin nykyaikaistaa.

 
HH: Yleissitovuus rajoittaa elinkeinova-
pautta. Lisäksi sen perusteella työehtoso-
pimusta noudattavien työnantajien näkö-
kulmasta kysymyksessä on selvästi myös 
heidän sopimusvapauteensa kohdistuva 
rajoitus. Työlainsäädäntö asettaa työeh-
tosopimuksien sisältämien sopeutumis-
keinojen osalta järjestäytyneitä yrityksiä 
heikompaan asemaan ne yritykset, jotka 
ovat käyttäneet perusoikeuttaan olla kuu-
lumatta työnantajajärjestöön. 

Minkälainen suomalaisten työ
ehtosopimusten yleissitovuus 
on muihin Euroopan maihin 
verrattuna? 

ML: Suomessa yleissitovaksi voidaan vah-
vistaa sellainen valtakunnallinen työeh-
tosopimus, jonka piirissä on riittävän 
edustava määrä järjestäytyneiden työn-
antajien palveluksessa olevia palkansaa-
jia. Yleissitovuus ei ole vain suomalainen 
keksintö. Esimerkiksi Itävallassa työehto-
sopimukset ovat automaattisesti yleissito-
via ja Saksassa työehtosopimus voidaan 
päättää yleissitovaksi, vaikka sen piirissä 
ei olisi alan työntekijöiden enemmistöä. 
Yleissitovuuden myötä Suomessa on työ-
ehtosopimusten piirissä noin 90 prosent-
tia palkansaajista. 

HH: Suomen järjestelmä poikkeaa täysin 
muista maista. Missään muualla Euroo-
passa ei vastaavaa tunneta. Esimerkiksi 
Ruotsissa ja Tanskassa yleissitovuutta ei 
ole lainkaan. Saksassa yleissitovuus tun-
netaan teoriassa, mutta käytännön merki-
tys on olematon. Valtaosassa EU:ta vähim-
mäispalkan tasosta on säädetty lailla.

Voitaisiinko yleissitovuus 
korvata toisenlaisilla 
järjestelyillä (kuten 
vähimmäispalkkalailla)  
ja mikä voisi olla vaihtoehto?
ML: Työntekijän eli työsuhteen heikom-
man osapuolen suoja on Suomea sitovien 
kansainvälisten velvoitteiden pohjalta joka 
tapauksessa turvattava. Työehtosopimus-
ten yleissitovuus on lakia parempi keino, 
sillä se ottaa huomioon toimialojen erilai-
suuden. Vähimmäispalkkalaki jäykistäisi 
työehtoja ja altistaisi työehdot politiikan 
pelivälineeksi. 

Yleissitovuuden romuttamisen sijaan 
tarvitaan yhteisymmärrystä työehtosopi-
musten sisällön kehittämiseen. 

HH: Yleissitovuusjärjestelmä voitaisiin 
modernisoida siten, että sen piiriin kuu-
luisivat vain palkan ja mahdollisesti työ-
ajan vähimmäisehdot. Niissä harvoissa 
EU-maissa, joissa yleissitovuus tunnetaan, 
se kattaa yleensä vain edellä mainitut asiat. 
On myös hyvä muistaa, että työntekijän 
suojana olisi ilman nykyistä yleissitovuut-
takin kattava työlainsäädäntö. ■
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AUSKULTOINTIPAIKAT 
UUDELLA TAVALLA 

JAKOON

Uudet tuomioistuinharjoittelijat valitaan jatkossa 
keskitetysti ja kerran vuodessa. Uudistuksen taustalla 

on halu kohdella kaikkia hakijoita tasapuolisesti. 
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teksti HEIDI HÄNNINEN | kuvitus ESSI KUULA

T
ämän vuoden alusta lähtien kaikkien uusien 
tuomioistuinharjoittelijoiden valinnasta vas
taa uusi tuomarinkoulutuslautakunta. Van
han käytännön mukaan kukin tuomioistuin 
valitsi itse omat harjoittelijansa, nyt rekry
tointi hoidetaan keskitetysti kerran vuodessa. 

Tuomarin koulutuslautakunnan tuoreena puheenjohtajana 
toimii seuraavan viisivuotiskauden korkeimman oikeuden 
oikeusneuvos Kirsti Uusitalo.

– Tuomioistuinlaitos on ollut voimakkaissa muutok
sissa jo pitkään. On erinomaista, että tällaisessa tilanteessa 
tuomarin koulutusta varten perustetaan kaikkia tuomioistui
mia ja sidosryhmiä edustava lautakunta, jonka tehtävänä on 
pohtia ja varmistaa tuomarinkoulutuksen riittävyys ja laatu
taso, Uusitalo luonnehtii uutta pestiään.

– Nyt on aika katsoa, miten voisimme kehittää tuomarei
den koulutusta ja ammattitaidon ylläpitämistä sekä varmis
taa, että tuomarikunta saa hyvät lähtökohdat haasteellisen ja 
yhteiskunnallisesti tärkeän tehtävänsä hoitamiselle.

Harjoittelun laatu paranee
Valtioneuvosto asetti ensimmäisen tuomarinkoulutuslauta
kunnan viisivuotiskaudelle joulukuussa. Lautakunnan järjes
täytymiskokous pidettiin tammikuun alussa, ja sen sihteerin 
pesti täytetään alkuvuodesta nopealla aikataululla. Lauta

 Lakimiesuutiset 1/2017 | 45



kunnalla on joukko uudessa tuomioistuinlaissa määrättyjä 
tehtäviä, joista harjoittelijoiden valinta on yksi. Koska tämän 
vuoden auskultoijat on käytännössä jo rekrytoitu, huoleh
tii uusi lautakunta valinnoista käytännössä vasta ensi vuo
den osalta.

Uusi valintatapa on herättänyt kysymyksiä muun muassa 
siitä, miten tasapuolinen valintamenettely taataan jatkossa. 
Kirsti Uusitalo rauhoittelee kertomalla, ettei valintoja tehdä 
tulevaisuudessakaan yksinomaan kirjallisten hakemusten 
perusteella. 

– On selvää, ettei valintoja voida perustaa vain kirjalli
siin hakemuksiin, sillä lain mukaan käräjänotaariksi voi
daan nimittää oikeus tieteen maisterin tutkinnon suorittanut 
henkilö, jolla on lainkäyttötehtävissä tarvittavat henkilökoh
taiset ominaisuudet ja soveltuvuus oikeudelliseen ratkaisu
toimintaan. Näiden ominaisuuksien ja soveltuvuuden arvi
ointi vaatii hakijoiden haastattelemista.

Haastattelujen käytännön toteutusta ryhdytään Uusitalon 
mukaan suunnittelemaan keväällä. 

Jo aiemmin (vuosina 2014–2015) tuomioistuinlakia val
mistelevan hankkeen alaisuudessa toimi koulutusryhmä, 
jonka puheenjohtajan, korkeimman oikeuden presidentti 
Timo Eskon mukaan haku menettelyn uudistamisesta kes
kusteltiin myös tässä työ ryhmässä paljon:

– Käräjäoikeuksien laamanneilta saatu palaute oli osit
tain ristiriitaista, mutta silti oli selvää, että nykyinen hajau
tettu valintajärjestelmä on ollut raskas ja aiheuttanut pääl
lekkäistä työtä, eikä valintakriteerien yhdenmukaisuudesta 
ollut varmuutta. Nyt käyttöön otettavalla valtakunnallisella 
hakumenettelyllä lisätään menettelyn läpinäkyvyyttä ja haki
joiden oikeusturvaa.

Esko pitääkin uutta järjestelmää selkeästi vanhaa parem
pana.

– Tuomioistuinharjoittelu kytkeytyy nyt osaksi uutta tuo
marinkoulutusjärjestelmää. Järjestelmä merkitsee yhtenäisen 
koulutuskaaren luomista auskultoinnista ja esittelijän teh
tävistä uuden koulutusviran – asessori – kautta täydennys
koulutukseen asti. Tässä järjestelmässä myös tuomioistuin
harjoittelun laatu paranee.

Ei liian tiukkoja kriteerejä
Myös Suomen Lakimiesliiton lakimies Moa Fanta pitää 
uudistusta ennen kaikkea mahdollisuutena.

– On kuitenkin kiinnitettävä huomiota siihen, etteivät 
harjoitteluun pääsyn kriteerit muodostu liian tiukoiksi. 
Lakiin kirjatut valinta perusteet ovat samat kuin aikaisem
min, mutta niiden soveltaminen on saattanut vaihdella eri 
tuomio istuimissa. Uudistus tuo mahdollisuuden yhtenäistää 

käytäntöjä ja tehdä menettelystä objektiivisempaa. Tämä kar
sii vallitsevaa käsitystä siitä, että auskultoimaan pääsee vain 
oikeilla suhteilla.

Fanta painottaa kuitenkin, ettei valinnoissa saa antaa lii
kaa painoarvoa pelkästään opintomenestykselle. 

– Opintomenestys ei aina mittaa soveltuvuutta oikeudel
liseen ratkaisutoimintaan tai kerro lainkäyttötehtävissä tar
vittavista henkilö kohtaisista ominaisuuksista. Lisäksi arvo
sanoja annetaan yliopistosta riippuen eri tavoilla.

Fanta nostaa esiin Lakimiesliittoonkin kantautuneen huo
len siitä, että harjoittelijoiden valinta jää tuomarinkoulutus
lautakunnan muiden tehtävien jalkoihin. 

– Laissa tuomarinkoulutuslautakunnalle on määrätty iso 
liuta eri tehtäviä, joista monet ovat ensisijaisia käräjänotaa
rien valitsemiseen nähden. Lupalakimiesjärjestelmän vai
kutuksesta kiinnostus tuomio istuinharjoittelua kohtaan 
on kasvanut. Onko tuomarinkoulutus lautakunnalla riittä
vät resurssit kaikkien hakemusten läpikäymiselle ja valinta
menettelyyn paneutumiselle?

Nuoret Lakimiehet ry:n tuore puheenjohtaja sekä Laki
miesliiton hallituksen jäsen Jesse Viljanen uskoo, että yhte
näinen hakumenettely parantaa kuitenkin hakijoiden oikeus
turvaa.

– Tämä on selkeä parannus nykytilaan, jossa valintakri
teerit ovat saattaneet olla hyvinkin kirjavat, Viljanen toteaa.

– Toisaalta uusi järjestelmä herättää kysymyksiä siitä, 
miten se käytännössä toimii. Kun kyse on uuden henkilön 
valitsemisesta tuomioistuimen työyhteisöön, miten ulkopuo
linen taho voi tehdä tämän valinnan. Onko tuomioistuimilla 
enää minkäänlaista valtaa? Uusi tapa tarkoittaa myös valta
vaa hakemustulvaa. Millaisilla resursseilla lautakunta saa toi
mia? Miten hakijat lopulta laitetaan järjestykseen? Viljanen 
listaa kysymyksiä.

Hän uskoo kuitenkin, että mitä yhdenmukaisempi järjes
telmä on, sitä parempi lopputuloskin on.

– Uuden järjestelmän mukaan auskultantille laaditaan 
harjoitussuunnitelma. Valtakunnallinen tuomarinkoulutus
lautakunta voi antaa tarkempia ohjeita suunnitelman sisäl
löstä. Tuomarinkoulutus lautakunnan tulisi huolehtia, että 
harjoitussuunnitelmat ovat valtakunnallisesti yhteneviä 
yhdenvertaisen ja tasokkaan harjoittelun takaamiseksi har
joittelupaikasta riippumatta. 

Heikkeneekö urakehitys?
Uuden käytännön mukaan tuomioistuinharjoittelijat vali
taan kerran vuodessa. Tämä on herättänyt huolta siitä, että 
nuorten urakehitys heikkenee nykyisestä.

– Kerran vuodessa tehtävä valinta viivästyttää harjoitteluun 
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Auskultointipaikkojen 
määrä kortilla

Viime vuosien aikana auskultointipaikkojen määrä on vähen-
tynyt tasaisesti. 

– Tämä heijastaa tuomioistuimiin yleisesti kohdistuneita 
säästö- ja uudistushankkeita. Ne ovat tulossa loppusuoralle, 
ja sopii toivoa, että uudessa koulutustoiminnassa päästään 
liikkeelle täysitehoisesti, korkeimman oikeuden presidentti 
Timo Esko toteaa.

– On hyvä, että oikeuslaitoksen palveluja kohdistetaan eri-
tyisesti niihin asioihin, joissa tarvitaan tuomareiden oikeu-
dellista ammattitaitoa. On selvää, että tuomarien ratkais-
taviksi tulevien asioiden ja tuomaripaikkojen vähentyessä 
myös auskultointipaikkojen tarve vähenee, pohtii puolestaan 
tuomarin koulutuslautakunnan puheenjohtaja, oikeusneuvos 
Kirsti Uusitalo.

Sen sijaan Nuorten Lakimiesten Jesse Viljanen näkee aus-
kultointipaikkojen vähenemisen yksinomaan huonona asiana:

– On paradoksaalista, että auskultointipaikkoja vähen-
netään jatkuvasti samalla, kun oikeustieteellisen koulutuk-
sen aloituspaikkoja lisätään. Auskultointipaikkojen tulisi pysyä 
vähintään samalla suhteellisella tasolla ylemmän oikeus-
tieteellisen tutkinnon suorittaneiden määrän kanssa. Har-
joittelupaikkojen määrän tulisi tulevaisuudessakin pysyä sel-
laisena, että mahdollisimman monella olisi mahdollisuus 
auskultoida. Kyse ei ole pelkästään yhdestä askeleesta tuo-
mioistuinuralla, vaan myös koko lakimieskunnan ammatti-
taidon ylläpitämisestä.

Lakimiesliiton lakimies Moa Fanta yhtyy Viljasen huoleen:
– Auskultointipaikkojen vähentäminen on hyvin huolestut-

tavaa erityisesti tuomioistuinlaitoksen tulevaisuuden näkö-
kulmasta. Tuomioistuinharjoittelu on tuomioistuinlaitokselle 
tärkeä rekrytointikanava ja käräjänotaarit tuomioistuimille 
tärkeä lisäresurssi. 

Moa Fanta muistuttaa myös, että tuomioistuinharjoitte-
lusta maksettu palkka on erittäin alhainen eikä suhteessa 
työn vaativuuteen.

– Osviittaa palkkatasosta voisi hakea esimerkiksi syyttäjä-
puolelta, jossa apulaissyyttäjille maksetaan korkeampaa 
palkkaa kuin käräjänotaareille, vaikka apulaissyyttäjänä toi-
mimista voidaan verrata käräjänotaarin työhön työn vaati-
vuuden sekä sen koulutuksellisen tarkoituksen vuoksi. 

pääsemistä ja edellyttää parempaa urasuun
nittelua. Joissakin tapauksissa tämä voi joh
taa siihen, että tuomioistuinharjoittelu jää 
suorittamatta, Moa Fanta toteaa.

– Kun tuomioistuinharjoitteluun pääsy 
pitkittyy, voi tuomioistuinharjoittelun hou
kuttelevuus vähentyä. Tämä ei liene tar
koituksenmukaista, kun käräjänotaareiksi 
ja käytännössä suoritettua tuomioistuin
harjoittelua edellyttäviin tuomarin virkoi
hin olisi toivottavaa saada mahdollisimman 
osaavia ja päteviä lakimiehiä. 

Jesse Viljanen ei kuitenkaan usko, että 
valinta kerran vuodessa yksinään heiken
täisi uramahdollisuuksia:

– Eniten sitä hidastaa auskultointi
paikkojen vähyys.

– Tuskin urakehityksen kannalta on mer
kitystä sillä, että valinnat tehdään kerran 
vuodessa. Harjoittelukauden alkuajankohta 
riippuu kunkin käräjäoikeuden tarpeista. 
Mahdollisen väliajan voi käyttää muuhun 
ammattitaitoa kehittävään työhön, toteaa 
puolestaan Timo Esko.

Tuomarinkoulutuslautakunnan puheen
johtaja Kirsti Uusitalo muistuttaa samalla, 
ettei auskultointi ole ollut lakimiesammat
teihin yksinomaisesti pätevöittävä seikka 
aiemminkaan:

– Monissa lakimiesammateissa voi kehit
tää ammattitaitoaan jo ennen tuomioistuin
harjoittelua. On hyvä, että tuomarinuralle voi 
hakeutua myös tuomioistuinlaitoksen ulko
puolelta. Lakimiehet ovat edelleen mielestäni 
turhan sidottuja niihin urakanaviin, joihin he 
ovat valmistumisensa jälkeen päätyneet. Tuo
marin ammatilla on valovoimaa sen moni
puolisuuden ja haasteellisuuden vuoksi. ■

Lue Juhana Riekkisen kokemuksia 
 auskultoinnista sekä käräjä- että hovi-
oikeudessa www.lakimiesuutiset.fi.
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V
alviran lakimiehen 
Jonna Salmelan 
laukku on jo pakattu, 
sillä Kiina kutsuu 
seuraavana päivänä. 
Adoptiolautakunnan 

sihteerin tehtäviin kuuluu myös tutus-
tuminen kohdemaiden lastenkoteihin 
ja keskusviranomaiseen.

− Työ on kiinnostavaa ja haastavaa. 
Vaikka välillä törmään surullisiinkin 
asioihin, koen tekeväni merkityksel-
listä työtä.

Onnea ja oppia
Aina lukioon asti Salmela oli varma, 
että hän seuraa opettajaäitinsä esi-
merkkiä. Mieli kuitenkin muuttui, ja 
juristi-isän ammatti veti pidemmän 
korren. Salmela suoritti varanotaarin 
tutkinnon ja alkoi opettajan sijaisuuk-
sia tehdessään miettiä elämänsä suun-
taa. Lastensuojelutyö kiinnosti.

− Tehdessäni töitä sosiaalityönteki-
jän sijaisena koin alan omakseni. Esi-
koisen syntymän jälkeen jäin kotiin, 
kävin välillä opiskelemassa ja samalla 
etsin vakituista työtä.

Sitten nappasi. Sosiaali- ja terveys-
ministeriö haki notaaria, ja työteh-
tävän edellytyksenä oli varanotaarin 
tutkinto sekä sosiaalialan kokemus. 
Salmela luki ilmoitusta, josta tun-

tui puuttuvan vain hänen nimensä. 
Uudessa pestissä hän muun muassa 
avusti lainvalmistelutehtävissä, kuten 
lastensuojelulain laatimisessa. Myö-
hemmin hän oli mukana myös adop-
tiolakityöryhmässä.

Toisen lapsen syntymän jälkeen 
 Salmela palasi jatkamaan notaarin 
tehtäviä. STM:n organisaatiouudistuk-
sessa onni potkaisi toistamiseen, kun 
adoptio lautakunnan sihteerin viran-
sijaisuus avautui. Sijaisuuteen riitti 
alempi oikeustutkinto.

− Sain samalla potkua hankkia teh-
tävän vaatiman muodollisen pätevyy-
den. Pienten lasten äitinä oli raskasta 
käydä tenttimässä töiden ohella, mutta 
työ ja opinnot tukivat toisiaan.

Yhdeksän maan lapset
Itsenäinen adoptiolautakunta siirtyi 
Valviraan vuonna 2012, kun uusi adop-
tiolaki tuli voimaan. Salmelasta tuli Val-
viran virkamies. Samana vuonna koti-
maisista adoptioista tuli luvanvaraisia.

Lautakunnan lupajaosto myön-
tää lupia adoptiolasta haluaville van-
hemmille. Kansainvälisten asioiden 
jaosto on kansainvälisten adoptioiden 
asian tuntijaviranomainen, joka muun 
muassa antaa lausuntoja tuomioistui-
mille ja myöntää toimilupia palvelun-
antajille.

Lasten  
etu edellä

Pienimmät ovat läsnä juristi Jonna Salmelan työ-
paikalla Valvirassa. Adoptiolautakunnan sihteeri 
toivoo, että jokainen lapsi löytäisi hyvän kodin.

teksti TARJA VÄSTILÄ | kuvat MAIJA SAVOLAINEN
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− Halutessaan adoptoida lapsen 
ulkomailta asia hoituu Pelastakaa lap-
set ry:n tai Interpedian välityksellä 
niistä maista, joiden kanssa tehdään 
yhteistyötä. Ensin on saatava adoptio-
neuvontaa. Sosiaalityöntekijä arvioi 
hakijoiden sopivuuden ja tekee koti-
selvityksen, joka on lautakunnan pää-
töksen perusteena.

Palvelunantajilla on toimilupia 
yhdeksän maan kanssa. Etelä-Afrikka, 
Kiina ja Thaimaa ovat suurimmat luo-
vuttajamaat. Lapsen voi adoptoida 
myös Kolumbiasta, Intiasta, Filippii-
neiltä, Bulgariasta, Taiwanista ja Kir-
gisiasta.

Adoptiot vähentyneet
Kun huippuvuonna 2015 lapsia tuli 
Suomeen yli 300 vuodessa, viime 
vuonna luku oli 93. On arvioitu, että 
hakijoiden ja lapsien määrä pienenee 
entisestään. Ilmiö on kansainvälinen.

− Positiivista on, että yhä useampi 
pieni ja terve lapsi löytää kodin koti-
maastaan. Niin kutsuttuja special needs 
-lapsia luovutetaan herkimmin kan-
sainväliseen adoptioon. On haasta-
vaa löytää perheitä, jotka haluaisivat 
yli viisivuotiaan tai vammaisen lapsen 
taikka sisarusparven. Mitä enemmän 
lapsella on ikää, sitä enemmän hänellä 
voi olla traumaattisia kokemuksia.

Vähentyneiden adoptioiden vuoksi 
lautakunnassa ei ole jonoa hakemusten 
käsittelyssä. Hyvässä lykyssä lapsi voi 
saapua perheeseen jo vuoden kulut-
tua adoptioneuvonnan aloittamisesta.

− Jos vaikkapa Kiinasta ei halua 
special needs -lasta, adoptio voi kestää 
jopa yhdeksän vuotta.

Maailmassa on paljon ilman rakastavaa kotia olevia lapsia. Adoptiolautakunnan 
sihteerin tehtävät ovat haastavia, mutta juristi Jonna Salmela kokee tekevänsä 
merkityksellistä työtä.

Lapsen oikeudet ensin
Salmela korostaa, että adoptiossa on 
kyse lapsen oikeudesta saada vanhem-
mat. Kenelläkään ei ole oikeutta adop-
toida. Tärkeintä on varmistaa lapsen 
etu.

− Arvioidaan, mikä perhe pys-
tyy vastaamaan parhaiten kulloisen-
kin lapsen tarpeisiin. Aina ei voi tie-
tää, mitä lapsi tuo tullessaan: traumat 
voivat nousta vasta myöhemmin esiin. 
Se tekee sekä adoptiosta että vanhem-
muudesta haastavaa.

Joskus lasta kaipaavat vanhem-
mat päätyvät itsenäiseen adoptioon. 
Kun viranomaisen kontrolli puuttuu, 
voi kohteeksi valikoitua lapsikaupan 
uhri tai tilapäisesti lastenkotiin sijoi-
tettu lapsi. Suomi ei tunnusta itsenäi-
siä adoptioita, jotka ovat vakava riski 
lapsen edulle.

YK:n lapsen oikeuksien sopimus 
tuli voimaan Suomessa jo 1991. Sal-
mela muistuttaa, että sen perusteella 
kaikessa päätöksenteossa lapsen etu on 
ensisijainen. YK:n lapsen oikeuksien 
komitea on toistuvasti esittänyt huo-

Adoptiossa on 
aina kyse lapsen 

oikeudesta 
saada 

vanhemmat.

lensa siitä, ettei Suomessa ole ymmär-
retty, mitä lapsen edulla tarkoitetaan.

− Lapsioikeusjuristit ry:ssä on eri 
tehtävissä lasten asioihin paneutuvia 
juristeja. Heidän kauttaan saadaan 
lisättyä lakimieskunnan tietoisuutta, 
jotta se toimisi aina lasten etujen 
mukaisesti. ■

KUKA

JONNA SALMELA, 43 

• Valviran lakimies, 
adoptiolautakunnan sihteeri

• Valvira 2012−, STM 2004−2012, 
Espoon sosiaalitoimi 
2000−2002 

• Varanotaari 1999, 
oikeustieteen maisteri 2015 
(Helsingin yliopisto)

• Naimisissa, kaksi lasta

• Harrastukset: laulu, lukeminen, 
liikunta

 Lakimiesuutiset 1/2017 | 49



HÄIRINTÄ

Häirintä työpaikalla on niin vakava asia, 
ettei sen selvittämistä tule pitkittää. 
Kaikki kielteiset kokemukset eivät 
kuitenkaan ole työturvallisuuslain 
tarkoittamaa häirintää.

seis!

”Joissakin tapauksissa 
jo yksittäinen teko 
täyttää häirinnän 
tunnusmerkit.”
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teksti NINA BJÖRKLUND | kuvitus ISTOCKPHOTO

T
yösuojeluvalvonnassa häirinnällä tarkoitetaan 
sellaista kohtelua, joka aiheut taa terveydelle hait-
taa tai vaaraa. 

– Häirintänä pidetään esimerkiksi toistuvaa 
uhkailua, väheksyviä ja pilkkaavia puheita tai 

viestejä, työnteon jatkuvaa perusteetonta arvostelua ja vai-
keuttamista sekä työ yhteisöstä eristämistä, ylitarkastaja Jenny 

Rintala Etelä-Suomen aluehallintovirastosta kertoo. 
Jotta terveydelle vaarallinen haitta tai vaara voi syntyä, 

edellyttää epäasiallinen kohtelu yleensä toistuvuutta. Rintala 
muistuttaa kuitenkin, että poikkeuksellisesti myös lyhytkes-
toisemmat tapahtumat voidaan katsoa työturvallisuuslain 
tarkoittamaksi häirinnäksi. Esimerkki tästä on, jos korkeassa  
asemassa oleva henkilö ylittää huomattavasti työnantajan 
edustajalle sopivan menettelyn.

– Joissakin tapauksissa, kuten seksuaalisessa häirinnässä, 
jo yksittäinen teko täyttää häirinnän tunnusmerkit.

Neuvoja työsuojeluviranomaiselta
Vuonna 2015 Etelä-Suomen aluehallintovirastoon tuli 
yhteensä 719 yhteydenottoa, jotka liittyivät häirintään tai 
muuhun epäasialliseen kohteluun työpaikalla. Vireille näistä 
tuli 93 tapausta.

– Yhteydenotot ovat pysyneet saman sisältöisinä vuodesta 
toiseen. Useimmiten kyse on esimiehen taholta tulevasta häi-
rintäkokemuksesta, Jenny Rintala sanoo.

Yleisimmin työsuojeluviranomaiseen ottaa yhteyttä 
häirintä kokemuksestaan kertova työntekijä, mutta myös työ-
suojeluvaltuutetut, luottamusmiehet sekä työnantajan edus-
tajat kaipaavat tukea ja tietoa.

– Me työsuojeluviranomaiset annamme ohjeita ja neu-
voja siitä, millä tavalla asiaa pitää käsitellä työpaikalla. Usein 
häirintää kokenut ei ole vielä yhteydenottovaiheessa vienyt  
asiaansa työnantajan tietoon, vaan kaipaa keskustelua objek-
tiivisen tahon kanssa siitä, onko hän ikään kuin oikeassa 
omassa kokemuksessaan. 

Näkemyserot eivät ole häirintää
Jenny Rintala kertoo, että melko usein esimiehen työnjohto-
vallan käyttö koetaan virheellisesti häirintänä. Kuitenkaan 
työnantajan työtä ja työnjohtoa koskevia asiallisia ja perus-
teltuja päätöksiä ei pidetä häirintänä. Myöskään työn ja työ-
yhteisön ongelmien käsittely sekä näkemyserot eivät ole 
häirintää, vaikka ne aiheuttaisivat kielteisiä tunteita työn-
tekijässä.

Sen sijaan häirintä voi ilmetä esimerkiksi toistuvana, 
perusteettomana puuttumisena työntekoon tai työtehtävien 
laadun tai määrän muuttamisena, epäasiallisena työnjohto-
vallan käyttönä tai nöyryyttävänä tehtävien antamisena.

– Kun työnantajan työnjohto-oikeutta käytetään epäasian-
mukaisesti tai häirintätarkoituksena, kohtelu voi aiheuttaa 
haittaa tai vaaraa työntekijän terveydelle.

Jenny Rintala huomauttaa, että työntekijän ei tarvitse olla 
jo saanut jotain terveyshaittaa, jotta tapaus täyttää häirin-
nän tunnusmerkit. Sen sijaan tarkasteltavana olevien teko-
jen vakavuus selvitetään ja katsotaan, ovatko ne objektiivi-
sesti arvioiden sellaisia, että ne aiheuttavat haittaa tai vaaraa 
terveydelle.

Häirinnän taustalla myös 
työssä kuormittumista
Tämän päivän työelämässä häirinnän rinnalla kulkee usein 
kuormittuminen työssä. Tämä tarkoittaa, että häirintä-
kokemuksen kanssa tai taustalla voi olla työyhteisöön liit-
tyviä kuormitustekijöitä, kuten epäselviä tehtäväjakoja tai 
muita epäoikeudenmukaisuuden tunnetta aiheuttavia teki-
jöitä. Jenny Rintala kertoo, että usein työntekijän häirintä-
kokemukseen voidaan löytää ratkaisu kiinnittämällä huo-
mio kuormitustekijöihin, vaikka kyseessä ei olisikaan ollut 
varsinaisesti häirintä.

– Monia häirintäkokemuksia ennaltaehkäistään puuttu-
malla työyhteisössä epäkohtiin ja kuormitustekijöihin. Työ-
paikan tehtävävastuiden tulisi olla selkeitä, tiedonkulun 
pitäisi toimia eikä esimiestyössä saisi olla puutteita, Rintala 
sanoo. ■

Jos koet häirintää 
työpaikalla

• Ota kokemasi häirintä mahdollisimman pian 
puheeksi.

• Kuvaillessasi kokemaasi häirintää kerro 
mahdollisimman konkreettisesti, mitä on 
tapahtunut. Epämääräiset ilmaisut voivat viedä 
asian käsittelyn väärään suuntaan.

• Keskustele asiasta työpaikalla 
työsuojeluvaltuutetun tai kollegan kanssa. Toisen 
näkökulma voi auttaa hahmottamaan, täyttääkö 
tapahtunut häirinnän tunnusmerkit.

• Jättäessäsi häirintäilmoituksen esimiehelle pyydä 
toimenpiteiden lisäksi, että saat tietää, mihin 
tehty ilmoitus johtaa ja miten sitä käsitellään.

• Lisää ohjeita ja neuvoja saat osoitteesta  
www.tyosuojelu.fi sekä työsuojeluviranomaisten 
valtakunnallisesta puhelinpalvelusta 0295 016 620.

Asiantuntijana ylitarkastaja Jenny Rintala.
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shop.almatalent.fi

Juridiikan uutuuskirjat  
– tilaa jäsenhintaan

TUTUSTU JA TILAA

shop.almatalent.fi

Markus Äimälä, Mika Kärkkäinen

TYÖSOPIMUSLAKI
Kirjassa käydään kattavasti läpi lakiin liit-
tyvät kokonaisuudet. Lakimuutosten lisäksi 
tähän täysin uudistettuun painokseen on 
lisätty runsaasti tuoretta oikeuskäytäntöä.

Ilm. tammikuu 2017, 5., uud. painos, 720 sivua,  
sh. 110 €, jäsenhinta 80 €

Antti Jokela

OIKEUDENKÄYNNIN 
PERUSTEET, PERIAATTEET 
JA INSTITUUTIOT
Oikeudenkäynti I

Teossarjan ensimmäinen osa. Uudistetussa 
ja ajantasaistetussa painoksessa on mm. 
perusteellinen esitys tuomioistuimia 
ja tuomareita koskevista muuttuneista 
säännöksistä. 

2016, 3., uud. painos, 446 sivua,  
sh. 120 €, jäsenhinta 96 €

Tuulikki Mikkola

YHTEISOMISTUS
Ajantasaistettu teos yhteisomistuksesta 
ja sen erityiskysymyksistä ja ongel-
mista. Myös avoliittolain vaikutukset 
osapuolten varallisuussuhteisiin sekä EU:n 
 perintöasetus on otettu huomioon.

Ilm. maaliskuu 2017, 2., uud. painos, n. 250 sivua, 
sh. 105 €, jäsenhinta 84 €



Urakoulutus

MIA PAJU

Miten saada oma viesti läpi mediassa?
klo 16.30–19.30 Rovaniemen hovioikeus 

Valtakatu 10–12, Rovaniemi

Mediataidot ovat olennainen osa juristin työtä. Miten toimittajalle pitää puhua? Millainen on hyvä 
tiedote? Miten viestiä somessa? Valmennus keskittyy median ehdoilla tapahtuvaan viestintään. 
Kouluttajana toimii pitkään toimittajana työskennellyt Lakimiesliiton viestintäasiantuntija 
Mia Paju, jolla on laaja kokemus asiantuntijoille suunnatuista esiintymis- ja mediakoulutuksista. 

Rovaniemi 
15.2.2017

Kouluttajana

• Esiintymistaidon koulutus

• Miten juristi markkinoi yritystä/itseään?  

• Kuinka saan juristina viestini läpi mediassa?

• Päätöksenteon psykologia: Miten toimin tehdessäni 
päätöksiä?

• Yt-neuvottelut: Miten valmentaudun neuvotteluihin?

• Hyvä prosessitapa riita- ja rikosasioissa  
– tuomarin, syyttäjän ja asianajajan näkökulmasta

• Lakimiehen vahva LinkedIn-profiili

• Työyhteisön ongelmat – eettisestä näkökulmasta

• Mindfulness: Juristin tietoisuustaidot

Valmennuksia päivitetään liiton sivuille ennen seuraavan lehden 
ilmestymistä. Varaamme mahdollisuuden muutoksiin. 
www.lakimiesliitto.fi/tapahtumat

MAKSUTON LIITON JÄSENILLE

_____________________________________________________LAADUKASTA URAKOULUTUSTA JO YLI 10 VUOTTA_____________

Kevään 2017 muut koulutukset

Ota yhteyttä  lakimiesrekrytointi@lakimiesliitto.fi

Lakimiesrekrytointi on Suomen  
Lakimies liiton maksuton työnvälityspalvelu.

ETSITKÖ
lakimiestä, oikeustieteen 
opiskelijaa tai
toimistolle jatkajaa

LakimiesRekrytointi

Katso webinaarien 
nauhoitteita:

www.lakimiesliitto.fi  Palvelut – Koulutukset ja webinaarit  
Webinaarien katsominen vaatii  kirjautumisen jäsensivuille.

Ilmoittautumiset:  
www.lakimiesliitto.fi/tapahtumat

Ilmoittauduttaessa mainittava osallistujan 
nimi, puhelin numero ja jäsennumero. 
Sama liiton jäsen voi osallistua vain 
yhteen tilaisuuteen. Mukaan mahtuu 30 
osallistujaa/valmennus. Muistathan ilmoittaa 
ajoissa mahdollisesta esteestä, jotta 
paikkasi voidaan antaa varasijoilla oleville.

Lisätietoja: järjestöpäällikkö Olli Niemi 
olli.niemi@lakimiesliitto.fi
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HEIDI HÄRKÖNEN, 28, on ehtinyt 
säätää ja säveltää jo kaikenlaista.

Hän valmistui oikeustieteen maiste-
riksi 2013 Lapin yliopistosta. Parasta 
aikaa hän ahkeroi tohtorintutkinnon 
kanssa samassa yliopistossa.

Härkösen väitöstutkimuksen 
aiheena on ”Yksinoikeudet muotiluo-
muksiin – erityisesti tekijänoikeuksien 
kannalta”.

Vaatteet ja muoti ovat hänelle kaikki 
kaikessa. Hän aloitti yliopisto-opin-
tonsa Lapin yliopiston taiteiden tiede-
kunnassa vaatesuunnittelun parissa, 
mutta suuntasi pian tarmonsa muo-
tialan juridiikan selvittämiseen.

Härkösen muotioikeutta oma-
na oikeudenalanaan tarkastellut 
tut kielmansa sai Suomen Laki-
miesyhdis tyksen erityispalkinnon. 
Pykälöikäämme.

 1. LUKU 
 
JURISTIKSI AJAUTUMISESTA
1 §. Lapsuuden unelma. Jo pie-
nenä ipanana olin varma, että minusta 
tulee vaatesuunnittelija. Halusin piir-
tää, ommella ja suunnitella vaatteita. 
Kotini naapurissa oli kangaskauppa, 
mutta äitini ei ehtinyt ommella minulle 
suunnittelemiani luomuksia riittävän 

Muotioikeus on muutakin 
kuin tavaramerkkejä

Muotioikeuden yhdistys ry:n  
perustajajäsen ja tutkija Heidi Härkönen:

vauhdikkaasti. Niinpä ryhdyin ompe-
lemaan niitä itse.
2 §. Valaistuminen. En ole vaate-
ideologialtani kovinkaan kaupallinen. 
Olen miettinyt, minkälaisista vaatteista 
itse pidän – en niinkään sitä mistä 
muut pitävät ja mikä menisi kaupaksi. 
Vaatesuunnitteluopiskelujeni ensim-
mäisellä joululomalla tämä intohimoni 
sitten jäsentyi minulle ehkä ammatik-
sikin asti: muotialaa sivuavassa juridii-
kassa on paljon penkomista.

 
2. LUKU 

 
OIKEUSTIETEEN OPISKELUSTA
1 §. Ilon aiheet. Juristitutkinnon 
loppuvaihe oli yhtä juhlaa. Silloin sai 
kirjoittaa itsenäisesti. Gradu prosessi 
oli parasta. Kirjoittamisen aloittami-
sesta kansitukseen kului tasan yhdek-
sän viikkoa.
2 §. Tuskan hetket. Aineopin-
not olivat aika ajoin tosi puuduttavaa 
pänttäämistä, etenkin Rovaniemen 
kaamoksen ja kylmyyden keskellä.

 
3. LUKU 

 
LAINSÄÄDÄNNÖSTÄ
1 §. Kiva laki. Tekijänoikeuslaki, 

erityisesti sen 1 §. Se jättää tilaa hyvin 
erilaisille taidemuodoille.  
2 §. Kamala laki. Kaikki verolait 
– paitsi tuloverolain 82,2 § eli apura-
hojen verovapaussäännös.

 
4. LUKU 

 
LAKIMIEHISTÄ ELIÖLAJINA
1 §. Taitava juristi. Lakimies, joka 
osaa tarkastella asioita myös muista 
kuin tiukkapipoisen juristin näkökul-
mista. 
2 §. Tomppeli juristi. Kapea-
katseinen pönöttäjä, lokeroihminen. 
Ihminen, joka ei kykene asettumaan 
toisen asemaan. Hän ei ikinä pääse 
irti siitä yhdestä ainoasta roolistaan, 
juristi-identiteetistä.

 
5. LUKU 

 
LEGAL COUNSELIN TYÖSTÄ
1 §. Mukavinta. Olin KPMG:n 
lakimiehenä kolme vuotta. Imma-
teriaalioikeutta, osakeyhtiöoikeutta, 
sopimus oikeutta erikokoisille yrityk-
sille. Se oli maanläheistä käytännön 
asioiden hoitamista.
2 §. Murehduttavinta. Tavara-
merkkien rekisteröimisen tärkeyttä 

PYKÄLÖIDEN

teksti ja kuva ARI MÖLSÄ
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HEIDI HÄRKÖNEN

• s. 1988, Liminka

• OTM 2013, Lapin yliopisto

• Nyt tohtorintutkintoa suorittava 
jatko-opiskelija, tavoitteena 
oikeustieteen tohtorin tutkinto 
v. 2019

• Asianajajatutkinto, 2016 

• KPMG, Legal Counsel, 2013–2016

• Asianajotoimisto Bird & Bird, 
harjoittelija 2013

• Muotioikeuden yhdistys ry, 
perustajajäsen ja pj. 2014–

• Oivallinen OTM-tutkielma 
-palkinto, Suomalainen 
Lakimiesyhdistys, 2014 

• Vaihto-oppilaana Kiinassa 2012  
ja Etelä-Afrikassa 2005

• Perhe: puoliso, naimisissa 
heinäkuusta 2016 lähtien

• Harrastukset: vaatesuunnittelu, 
ompelu, kuvataide, matkustelu

KUKA

PYKÄLÖIDEN

joutuu yhä perustelemaan. Kaikki yri-
tykset eivät vieläkään ymmärrä yksin-
oikeuksien merkitystä, myös globaa-
listi. Se on aika surullista.
 

6. LUKU 

ASIANAJAJATUTKINNOSTA
1 §. Antoisinta. Suoritin asianaja-
jatutkinnon vajaa vuosi sitten. Eihän 
sitä koskaan tiedä… Asianajajan tapa-
ohjeet ovat myös meille jokaiselle sopi-
vaa yleissivistystä.
2 §. Ikävintä. Asianajotoimeen liit-
tyvä ajatus siitä, että suoritusta mita-
taan laskutettavien tuntien perusteella, 
on minulle hieman vieras. Ymmärrän 
toki tosiasiat. Asianajokin on liiketoi-
mintaa.
 

7. LUKU 

MUOTIOIKEUDESTA
1 §. Mitä se on. Muotioikeus on 
muoti- ja designalaan tyypillisesti liit-
tyvien oikeudellisten ongelmien tar-

kastelua muoti- ja desingalan näkö-
kulmasta.
2 §. Mitä se ei ole. Muotioikeu-
den näkökulma juridiikkaan ei ole 
pelkästään akateemisen oikeustie-
teellinen. Muotioikeusjuristi tarkas-
telee esimerkiksi muotitaloon liittyviä 
oikeussuhteita aina tietyssä ja rajatussa 
kontekstissa; hän ei jäsennä maailmaa 
esimerkiksi universaalista ja puhtaasta 
sopimusoikeudellisesta vinkkelistä.

8. LUKU
 
IMMATERIAALIOIKEUDESTA
1 §. Hyvät trendit. Älyvaatteet ja 
niihin liittyvät patentit sekä muu juri-
diikka. 
2 §. Huonot trendit. Amerik-
kalaisperäinen logokeskeisyys. Kaikki 
mahdollinen muodissa koristellaan 
varmuuden vuoksi logoilla.
  Sanotaan, että ihminen korostaa talou-
dellista asemaansa näkyvillä tavaramer-
keillä, logoilla. Periaatteessa saman voisi 
tietysti tehdä vaikkapa ripustamalla 
hinta lappuja vaateparteensa.  

8. LUKU
 
PIENET SUURET ASIAT
1 §. Mielimauste. Basilika.
2 §. Herkkuruoka. Kaikki italia-
lainen, lasagne erityisesti.
3 §. Paras juoma. Brunello di 
Montalcino (punaviini).
4 §. Kaunein kukka. Luonnon-
varaiset niittykukat.
5 §. Väri ylitse muiden.  
Kirkkaan punainen.
6 §. Rakkain romaani.  
Tuulen viemää.
7 §. Esikuva. Susan Scafidi, new-
yorkilainen muotioikeuden professori 
Fordhamin yliopistossa.
8 §. Elämän tarkoitus. On teh-
tävä omasta elämästä sellainen, että on 
ilo herätä jokaiseen uuteen päivään.
9 §. Lempilausahdus. ”You can 
never be overdressed or overeducated.” 
(Oscar Wilde) ■
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– Vem som helst kan använda tjäns-
ten eftersom vi endast tar betalt om vi 
vinner talan mot flygbolaget i fråga. 
Man behöver inte registrera sig eller 
uppge något kreditkortsnummer. Först 
när kravet är godkänt behöver vi ett 
kontonummer för att kunna sätta in 
pengarna. Vi har fått rätt i över 90 pro-
cent av våra fall, säger Eloranta. 

Total tystnad
Det är ingen rosig bild av flygbolagens 
ansvarsfullhet som Eloranta målar upp. 

– Sanningen är den att många flyg-
bolag helt enkelt inte frivilligt beta-
lar ut ersättningar. Då överförs ären-
det till myndigheterna i avgångslandet 
som alltså ska avgöra fallet. Flygbola-
gen litar på att kunderna inte för saken 
vidare till det berörda landets konsu-
mentskyddsnämnd.

Ett konkret fall som Eloranta tar 
som exempel gäller ett Lufthansaflyg 
från Frankfurt till Helsingfors. Flyget 
inhiberades och fallet gällde två passa-

Om ditt flygplan är försenat mer än tre timmar har du 
enligt EU:s bestämmelser rätt till en kompensation på 

mellan 250 och 600 euro beroende på flygruttens längd.

P
roblemet är att många 
flygpassagerare inte kän-
ner till denna rättighet 
och därför inte söker om 
kompensation. Men ett 

kanske ännu större problem är att de 
flesta flygbolag struntar i de kompen-
sationskrav de får.

– Det beror på att de helt kallt räk-
nar med att passageraren inte orkar ge 
sig in i en strid om de lämnar klagomå-
let obesvarat eller hänvisar till ”force 
majeure”. Passagerarna har svårt att 
driva ärendet framåt om det ska avgö-
ras i ett främmande land, säger Juho 
Eloranta, Finlandschef för det svenska 
startupbolaget ETAL & Partners. 

Bolaget är specialiserat på att hjälpa 
vinddrivna flygpassagerare att få den 
kompensation de är berättigade till. 
Men mera känt än själva bolaget är 
deras webbsida www.ifdelayed.com/fi 
som på mindre än ett år har hjälpt ett 
tusental människor att få ersättningar 
av flygbolagen.

”Sanningen är 
den att många 
flygbolag helt 

enkelt inte 
frivilligt betalar ut 

ersättningar.”

text BO INGVES | illustration ISTOCKPHOTO

Flygbolag fuskar  
med försenings-

ersättningar
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gerare som blev tvungna att vänta på 
flygfältet i 24 timmar.

– Passagerarna begärde sin lagstad-
gade rätt till kompensation men flyg-
bolaget svarade inte överhuvudtaget på 
responsen. 

Därför vände sig passagerarna till 
Ifdelayed.com, som inte heller fick 
något svar på det klagomål som bolag et 
skickade in. 

– Följande steg var att vi måste 
inleda en process i den tyska konsu-
mentklagonämnden. En försvårande 
faktor för många människor utanför 
Tyskland är att nämnden inte överhu-
vudtaget behandlar ärenden på engel-
ska. Därför måste alla dokument över-
sättas till tyska. 

I slutändan vann Ifdelayed.com pro-
cessen och de två passagerarna som 
anlitade tjänsten fick varsin summa 
på 400 euro i ersättning av Lufthansa. 

– Av den summan debiterade vi 
25 procent. Men om vi hade förlorat 
målet hade det inte kostat passagerarna 
någonting, säger Eloranta.

Språkbarriär
Språket är överlag ett praktiskt pro-
blem som många privata klagomål 
till EU-ländernas konsumentklago-
nämnder stupar på. Andra länder som 
enbart godkänner landets egna språk 
är Tjeckien, Italien och Portugal.

– Till vårt jobb hör att driva kom-
pensationskrav i alla länder. Det inne-
bär att vi skriver våra inlagor på det 
språk som krävs i olika fall. För varje 
klagomål vi driver ökar vår databas 
som i slutändan gör det lättare för oss 
att agera då många termer kan åter-
användas.

Att anlita Ifdelayed.com är lätt via 
företagets webbsidor. Blanketten leder 
passageraren genom hela processen, 
frågar efter alla nödvändiga uppgifter 
och beräknar ersättningssumman.

– Man kan bra säga att vi är ett 
omvänt indrivningsbolag eftersom 
våra kunder är enskilda individer som 
vill ha ersättning av stora företag, säger 
Eloranta.

Han påpekar att företagets egenut-
vecklade mjukvara är en central fak-
tor i verksamheten. Därför kan bola-
get också definieras som ett IT-baserat 
startupbolag.  

Hur placerar sig då finska flygbolag i 
bolagets lista över trilskande flygbolag? 

– Tyvärr måste jag säga att finländ-
ska flygbolag hör till de sämsta beta-
larna, säger Eloranta.

Extraknäck
Då bolagets kommission är 25 procent 
av passagerarkompensationen är bolaget 
inte, åtminstone ännu, någon guldgruva 
för ägarna. Men det ger en bra möjlighet 
för juriststuderande att få studiepengar.

– Allt arbete görs på distans så det 
är ingen skillnad var jag befinner mig 
så länge det finns en internetförbin-
delse. Det är inte så stora summor vi 
talar om, men det här jobbet är verkligt 
intressant och lärorikt för en juriststu-
derande som jag, säger Eloranta.

Han studerar nu juridik på tredje års-
kursen i Lapin yliopisto och dessutom 
franska vid Helsingfors universitet.

– Jag har läst franska i 16 år och 
inriktar på översättningsvetenskap 
vid universitetet. Franska är ett viktigt 
språk i EU och därför också ett vik-
tigt språk för jurister, säger Eloranta. ■

ENLIGT EUROPAPARLAMEN-

TETS OCH RÅDETS förordning 

nr 261/2004 har flygpassagerare 

rätt till kompensation för flygning - 

ar som är över tre timmar för-

senade. Förordningen gäller inte 

bara alla flygbolag som flyger inom 

EU eller startar från ett EU-land 

utan även flyg som startar inom 

EU och flygbolaget är registrerat i 

Norge, Island eller Schweiz. 

Ersättningssumman är 250 

euro för flygningar på högst 1 500  

kilometer, 400 euro för flygningar 

på mellan 1 500 och 3 500 kilo - 

meter samt 600 euro för flygning  - 

ar på över 3 500 kilometer.

Undantag är strejk, avvikande 

väderlek, terrorism eller orsaker 

som beror på flyplatsen eller flyg-

ledningen.

ETAL & Partners som driver 

Ifdelayed.com grundades av  

jur.mag. Erik Tengvall utgående 

från hans erfarenhet då han 2013 

hade kämpat ett halvt år för att 

få kompensation för ett kraftigt 

försenat nyårsflyg från New York.

FAKTA
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TUOMARINTUPATUNTURINLAKI VUOSSELI

M
ö
ki

t
Vapaat viikot kevät 2017

Tiedustelut ja varaukset: 
Hannele Törni, puh. 09 8561 0315,
hannele.torni@lakimiesliitto.fi

Levi, Tunturinlaki 1 (la–la)

Viikko Pvm Vuokra/€

19 06.05.–13.05. 250

20 13.05.–20.05. 250

21 20.05.–27.05. 250

22 27.05.–03.06. 250

23 03.06.–10.06. 250

25 17.06.–24.06. 300

26 24.06.–01.07. 300

Levi Tunturinlaki 2 (allergiamökki, 
ei saa viedä lemmikkieläimiä) (la–la)

Viikko Pvm Vuokra/€

19 06.05.–13.05. 250

20 13.05.–20.05. 250

21 20.05.–27.05. 250

22 27.05.–03.06. 250

23 03.06.–10.06. 250

24 10.06.–17.06. 300

25 17.06.–24.06. 300

26 24.06–01.07. 300

Ruka Tuomarintupa (la–la)

Viikko Pvm Vuokra/€

20 13.05.–20.05. 250

21 20.05.–27.05. 250

22 27.05.–03.06. 250

24 10.06.–17.06. 300

25 17.06–24.06. 300

Ruka Vuosseli (allergiamökki, 
ei saa viedä lemmikkieläimiä) (la–la)

Viikko Pvm Vuokra/€

18 29.04.–06.05. 500

19 06.05.–13.05. 350

20 13.05–20.05. 350

25 17.06.–24.06. 400

26 24.06.–01.07. 400

LOMA-AIKAGOLF RESORT

Vierumäki Golf Resort 
(allergia huoneisto, ei saa viedä   
lemmikkieläimiä)

Viikko Pvm Päivät Vuokra/€

5 27.01.–31.01. pe-ti 430

5 31.01.–03.02. ti–pe 280

6 07.02.–10.02. ti–pe 280

11 10.03.–14.03. pe–ti 430

11 14.03.–17.03. ti–pe 280

12 21.03.–24.03. ti–pe 280

13 28.03.–31.03. ti–pe 280

14 31.03.–04.04. pe–ti 430

14 04.04.–07.04. ti–pe 280

15 11.04.–14.04. ti–pe 280

17 21.04.–25.04. pe–ti 430

17 25.04.–28.04. ti–pe 280

18 28.04.–05.05. pe–pe 650

19 05.05.–12.05. pe–pe 650

20 12.05.–19.05. pe–pe 650

21 19.05.–26.05. pe–pe 700

22 26.05.–02.06. pe–pe 700

23 02.06.–09.06. pe–pe 700

Vierumäki Loma-aika

Viikko Pvm Päivät Vuokra/€
5 31.01.–03.02. ti–pe 250

10 03.03.–10.03. pe–pe 600

11 10.03.–14.03. pe–ti 390

11 14.03.–17.03. ti–pe 250

12 17.03.–21.03. pe–ti 390

12 21.03.–24.03. ti–pe 250

13 24.03.–28.03. pe–ti 390

13 28.03.–31.03. ti–pe 250

14 31.03.–04.04. pe–ti 390

14 04.04.–07.04. ti–pe 250

15 07.04.–11.04. pe–ti 390

15 11.04.–14.04. ti–pe 250

17 21.04.–25.04. pe–ti 390

17 25.04.–28.04. ti–pe 250

19 05.05.–12.05. pe–pe 600

23 02.06.–09.06. pe–pe 650

PAAVONKANGAS

Vierumäki Paavonkangas

Viikko Pvm Päivät Vuokra/€
12 21.03.–24.03. ti–pe 330

13 28.03.–31.03. ti–pe 330

14 04.04.–07.04. ti–pe 330

15 11.04.–14.04. ti–pe 330

19 05.05.–12.05. pe–pe 750
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LEVI II (Huom! Mökkiin ei saa viedä lemmikkieläimiä) 

1. 2. 3.

1. 2. 3.

RUKA Vuosseli (Huom! Mökkiin ei saa viedä lemmikkieläimiä) 

1. 2. 3.

1. 2. 3.

VIERUMÄKI Golf Resort (Huom! Huoneistoon ei saa viedä lemmikkieläimiä)

1. 2. 3.

1. 2. 3.

Päiväys ja allekirjoitus

LEVI I

1. 2. 3.

1. 2. 3.

RUKA Tuomarintupa

1. 2. 3.

1. 2. 3.

VIERUMÄKI Loma-aika

1. 2. 3.

1. 2. 3.

VIERUMÄKI Paavonkangas

1. 2. 3.

1. 2. 3.

Merkitse kohteeseen selvästi (1.) viikko, (2.) päivämäärät ja (3.) vuokra. 
Voit hakea enintään kolmea kohdetta ja kahta ajankohtaa/mökki.

Jäsennro:

Puhelin:

Sähköposti:

Hakijan nimi:

Osoite:

Postinro ja -toimipaikka:

Lomamökkien vuokrahakemus syyskaudelle 2017

Hakemukset palautettava Suomen Lakimiesliittoon 31.3.2017 mennessä.
Osoite: Uudenmaankatu 4–6 B, 00120 Helsinki, fax 09 8561 0306, e-mail: lomamokit@lakimiesliitto.fi

Suomen Lakimiesliitto –
Finlands Juristförbund ry

VASTAUSLÄHETYS
Tunnus 5005193
00003 VASTAUSLÄHETYS

Lakimiesliitto

maksaa

postimaksun

Hakuaika päättyy 
31.3.2017. Jos useampi hakemus kohdistuu samalle 

lomaviikolle, niin saaja arvotaan. Etusijalla ovat jäsenet, 

jotka eivät ole aikaisemmin saaneet lomaviikkoa 

mökki arvonnoissa. Tulokset ilmoitetaan kirjallisesti 

 kaikille hakijoille 30.4.2017 mennessä.

SUOMEN LAKIMIESLIITOLLA on 

 jäsenten käyttöön edulliseen jäsen hintaan 

kaksi lomahuoneistoa Levillä ja Rukalla sekä 

kolme  Vierumäellä. Lapin mökeissä vuokraan 

 sisältyy  2  hissilippua/mökki ja  Vierumäen Loma- 

aika- ja Paavonkangas-mökeissä 4 golf- peli-

oikeutta. Vierumäen  Golf Resort -huoneiston 

vuokraan  sisältyy 2 peli oikeutta alennetulla 

green fee  -hinnalla. Kaikissa näissä kohteissa 

sinua  odottavat viihtyisät tilat ja monipuoliset 

 harrastusmahdollisuudet. Mökit on varusteltu 

6–8 henkilölle. Osa Vierumäen mökkiviikoista 

on varattavissa myös ajalle perjantai–tiistai ja 

tiistai–perjantai. Lisätietoja mökeistä:  

www.lakimiesliitto.fi > jäsenelle > mökit

Levi Tunturinlaki 1 ja 2  

(2=allergiamökki) (la–la)   

Viikot Päivämäärät      Vuokra/€

27–36 01.07.–09.09. 300 

37–39 09.09.–30.09. 400 

40–45 30.09.–11.11. 300 

46–51 11.11.–23.12. 500 

52 23.12.–30.12. 600 

   

Ruka Tuomarintupa (la-la)   

Viikot Päivämäärät     Vuokra/€

27–36 01.07.–09.09. 300 

37–39 09.09.–30.09. 400 

40–45 30.09.–11.11. 300 

46–51 11.11.–23.12. 500 

52 23.12.–30.12. 600 

   

Ruka Vuosseli (allergiamökki) (la-la) 

Viikot Päivämäärät     Vuokra/€

27–36 01.07.–09.09. 400 

37–39 09.09.–30.09. 500 

40–45 30.09.–11.11. 400 

46–51 11.11.–23.12. 600 

52 23.12.–30.12. 700 

   

Lomamökkien hinnat syksy 2017

Vierumäki Golf Resort 

(allergiahuoneisto) (pe–pe)   

Viikot Päivämäärät      Vuokra/€

27–32 30.06.–11.08. 700 

33–38 11.08.–22.09. 650 

39–41 22.09.–13.10. 550 

42 13.10.–20.10. 650 

43–51 20.10.–22.12. 550 

52 22.12.–29.12. 700 

   

Vierumäki Loma-aika (pe–pe)  

Viikot Päivämäärät     Vuokra/€

27–32 30.06.–11.08. 650 

33–38 11.08.–22.09. 600 

39–41 22.09.–13.10. 500 

42 13.10.–20.10. 600 

43–51 20.10.–22.12. 500 

52 22.12.–29.12. 650 

   

Vierumäki Paavonkangas (pe–pe) 

Viikot Päivämäärät      Vuokra/€

27–32 30.06.–11.08. 800 

33–38 11.08.–22.09. 750 

39–41 22.09.–13.10. 650 

42 13.10.–20.10. 750 

43–51 20.10.–22.12. 650 

52 22.12.–29.12. 800 



KORKEIMMAT OIKEUDET
Korkeimman hallinto-oikeuden ma. oikeusneuvoksiksi 

ma. HntoN, valiokuntaneuvos OTK, VT  

Petri Tuomas Helander,  

ma. HntoN, apul.oikeuskansleri, OTL, OTK, LL.M., VT 

Mikko Ilari Puumalainen, 

ma. HntoN, EsittN, OTK, OTL, OTT, VT  

Anne Johanna Nenonen, 

ma. HntoN, HaOT, OTK, VT Kari Vesa Tornikoski,  

ma. HntoN, HaOT, OTK, VT Antti Nestori Pekkala, 

ma. HntoN, neuvotteleva virkamies, OTK, OTL, OTT, VT 

Timo Tuomas Kuokkanen, 

ma. HntoN, HaOT, OTK, VT, LL.M  

Maarit Leila Elina Lindroos ja 

HaOT, OTK Taina Tuulikki Pyysaari 1.1–30.6.2017.

HOVIOIKEUDET

Helsingin hovioikeuden hovioikeudenneuvoksiksi 

HON Eva Åsa Vilhelmiina Nordlund, 

ma. HON, HaOT Paula Mirjami Paso, 

ma. HON, oikeussihteeri Kati Maaria Lavi-Waltari ja 

ma. HON, visk. Kristina Anita Isaksson 1.1.2017 lukien, 

sekä KäT Karl Wilhelm Norrman 1.2.2017 lukien.

Itä-Suomen hovioikeuden hovioikeudenneuvokseksi  

KäT Kari Tapani Puukka 1.1.2017 lukien.

HALLINTO-OIKEUDET

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden hallinto-oikeus-

tuomariksi HaOT Anna-Kaisa Marski 1.1.2017 lukien.

Turun hallinto-oikeuden hallinto-oikeustuomariksi  

HaOT Tom Erik Almenoksa 1.1.2017 lukien.

Vaasan hallinto-oikeuden hallinto-oikeustuomareiksi  

ma. HaOT, HaOSiht Jan-Erik Mathias Salo ja 

ma. HaOT, HaOSiht Hanna Pauliina Nieminen-Finne 

1.1.2017 lukien.

KÄRÄJÄOIKEUDET

Vantaan käräjäoikeuden laamanniksi 

KäT, osaston johtaja Timo Riku Petteri Heikkinen 

1.1.2017 lukien.

Päijät-Hämeen käräjäoikeuden käräjätuomariksi 

KäT Merja Anneli Tuovinen 1.1.2017 lukien.

Tuusulan käräjäoikeuden käräjätuomariksi 

KäT Eija Irmeli Tiukuvaara 1.1.2017 lukien. 

Hyvinkään käräjäoikeuden käräjätuomariksi 

KäT Raija Hellevi Sertti 1.1.2017 lukien. 

Helsingin käräjäoikeuden käräjätuomareiksi 

KäT Nina Julia Henriksdotter Immonen,  

KäT Petra Johanna Spring ja KäT Minna Mari Ihonen 

1.1.2017 lukien.

Keski-Pohjanmaan käräjäoikeuden käräjätuomariksi  

KiS Åsa Maria Gripenberg 1.2.2017 lukien.

ULOSOTTOVIRASTOT

Valtakunnanvoudinviraston ma. hallintovoudiksi 

OTM, VT Terhi Salmela 1.1.2017–31.12.2018, 

ma. ylitarkastajiksi OTM Heidi Korri 19.12.2016–

31.12.2018 ja OTM Suvi-Maija Snellman 1.1.2017–

31.12.2018.

 
OIKEUSAPU- JA EDUNVALVONTAPIIRIT

Itä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiirin johtajaksi 

johtava julkinen oikeusavustaja Esa Kyllästinen 

1.10.2016–30.9.2021.

Etelä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiirin  

johtajaksi johtava julkinen oikeusavustaja Marjo Kurki 

1.10.2016–30.9.2021.

Kaakkois-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiirin 

johtajaksi johtava yleinen edunvalvoja Teemu Jokinen 

1.10.2016–30.9.2021.

Länsi- ja Sisä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvonta  - 

piirin johtajaksi johtava julkinen oikeusavustaja  

Teija Hyytiäinen 1.10.2016–30.9.2021.

Lounais-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiirin 

johtajaksi johtava yleinen edunvalvoja Lasse Fager 

1.10.2016–30.9.2021.
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Nimityksiä-palstan tekstit ja värikuvat (valkoisella taustalla) toimitetaan lomakkeella osoitteessa www.lakimiesliitto.fi tai sähköpostitse 
auli.lehtonen@lakimiesliitto.fi  viimeistään 13.2.2017 mennessä. Julkaistuista kuvista veloitamme käsittelykuluina 35 euroa/kpl. 
Numero 2/17 ilmestyy 15.3.2017. Toimitus pidättää oikeuden tekstin muokkaamiseen ja lyhentämiseen tarvittaessa.
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Pohjois-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiirin  

johtajaksi johtava julkinen oikeusavustaja Kari Hietala 

1.10.2016–30.9.2021.

VALTION JA KUNTAIN HALLINTO

Liikenne- ja viestintäministeriön ma. hallitusneuvokseksi  

OTK, KTM Jarkko Paldanius 9.1.2017–31.8.2019.

Työ- ja elinkeinoministeriön hallitussihteeriksi 

OTM Mika Petri Kotala 1.1.2017 lukien.

Ympäristöministeriön hallitussihteeriksi 

HtusSiht, OTM Meri Pensamo 1.1.2017 ja  

ma. hallitussihteeriksi OTM, VT, HtusSiht Johanna Korpi 

1.12.2016–31.12.2018.

Oikeusministeriön oikeushallinto-osaston hallitussihteeriksi 

ma. lakimies, rikostarkastaja Taina Johanna Neira 1.1.2017 

lukien.

Lapin poliisilaitoksen poliisipäälliköksi OTK Esa Heikkinen 

1.1.2017 lukien.

Valtioneuvoston valtiosihteeriksi OTK Jari Partanen 

29.12.2016 lukien.

ASIANAJO- JA LAKIASIAINTOIMISTOT

Asianajotoimisto Borenius Oy:n Associateksi 

OTM, LL.M. Anna Wennäkoski (New York) 28.11.2016, 

Advisory-linjaan lakimiehiksi OTM Wilma Kivilä ja 

OTM Inari Marttila 1.11.2016 sekä Transactions-linjaan 

lakimieheksi OTM Matias Keso 18.11.2016 lukien.

Kuljetusalan Lakiasiaintoimisto Oy:n lakimieheksi 

OTM Mikko Hanni 2.1.2017 lukien.

PANKIT JA VAKUUTUSYHTIÖT

Työeläkevakuuttajat Telan johtavaksi lakiasiaintuntijaksi  

OTK Outi Aalto 6.2.2017 lukien.

Luxemburgissa toimiva Euroopan unionin tuomioistuin on EU:n ylin lainkäyttöelin, joka varmistaa, että unionin oikeutta 
sovelletaan ja tulkitaan yhdenmukaisesti. Monikielisyys on olennainen osa sen jokapäiväistä toimintaa, koska mitä 

tahansa unionin virallisista kielistä voidaan käyttää oikeudenkäyntikielenä. Tuomioistuimen käännöspalvelu huolehtii 
oikeuskäytännön kääntämisestä virallisille kielille. Työmäärän jatkuvasti lisääntyessä  

Euroopan unionin tuomioistuin käyttää myös freelance-kääntäjiä.

Euroopan unionin tuomioistuin solmii palveluntarjoajien kanssa vuoden pituiset puitesopimukset,  
jotka voidaan uusia kolme kertaa. Kieliyhdistelmät on täsmennetty kunkin hankintailmoituksen liitteessä B.

Hankintailmoitus on julkaistu 4.1.2017 Euroopan unionin virallisessa lehdessä EUVL 2017, S 002. 
Lisätietoja, hankintailmoitus ja ilmoittautumislomake osoitteessa:

www.curia.europa.eu

Osallistumishakemusten on oltava perillä 13.2.2017 mennessä. Niiden osa-alueiden (kieliparien) osalta,  
joiden tarjouskilpailu on jatkuva, tämän päivämäärän jälkeen saapuneita hakemuksia voidaan kuitenkin arvioida  

sillä edellytyksellä, että sopimusosapuolten enimmäismäärää ei osa-alueessa ole saavutettu.
Asiaa koskevat tiedustelut osoitteeseen: FreelanceFi@curia.europa.eu

Euroopan unionin tuomioistuimen käännöspalvelu etsii tarjouskilpailulla

FREELANCE-KÄÄNTÄJIÄ
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Urakoulutukset  
Kevään 2017 Urakoulutuksia ►s. 37

Valmistujaistilaisuudet  
to 23.2., to 23.3.,ti 11.4., 
to 4.5., ti 13.6. 
Lakimiesliiton Ylähuone, Helsinki

Tule tutustumaan vastavalmistu neiden 
etuihin  ja edunvalvontaan. Illan aikana 
 kuulet ajan kohtaista tietoa nuorten  juristien 
työllistymisestä,   palkkauksesta ja ura
mahdol lisuuksista. Lisäksi saat tietää, mitä 
Lakimiesliitto tekee nuorten   juristien hyväksi ja 
 mitä sinä hyödyt Lakimies liiton  jäsenyydestä. 
Samalla tutustut vastavalmistuneisiin  kolle goihin 
sekä   Laki mies liiton toimijoihin.

7.3.2017 Yrittäjän viisasten kivet 
Verkkokoulutus

6.10.2017 XLV Lakimiespäivä 
Finlandiatalo, Helsinki

Tapahtumista tarkemmin: 
www.lakimiesliitto.fi/tapahtumat

SUOMEN LAKIMIESLIITTO –
FINLANDS JURISTFÖRBUND ry

• yhteystietosi
• työpaikkatietosi
• sähköpostiosoitteesi

Kaikki helposti osoitteessa  
www.lakimiesliitto.fi 
Jäsensivut -> Omat tiedot

PÄIVITÄ VERKOSSA

TAPAHTUMAT

Teos tarjoaa mahdollisimman monipuolista 
tietoa sekä maamme että eri ulkomaiden 
oikeuslaitoksen visuaalisesta kulttuuriperinnöstä 
ja symboliikasta aina varhaisimmista ajoista 
nykypäivään.Kirja on tuotettu Valtion 
taidemuseon (nyk. Suomen Kansallisgalleria)  
ja Suomen Lakimiesliiton yhteistyönä.

192 sivua
Hinta ainoastaan 35 €

Tyylikäs, arvokas teoskokonaisuus 
huomattavan edullisesti.

Tilaa osoitteesta  
auli.lehtonen@lakimiesliitto.fi

OIKEUDEN 
NÄYTTÄMÖT 
–kuvallisuus lainkäytössä

Tilaa kirja

35 €
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Kansanedustaja edustaa 
kansaa. Ketä lakimies 

edustaa?
Lakimiehen ammatti on moni

puolinen ja toimenkuva riippuu työ
tehtävistä. Lakimiehet voivat toimia 
ministeriöissä lainvalmistelutehtä
vissä, tuomioistuimissa tai virka
miehinä. Tällöin hekin tavallaan 

edustavat kansaa. Yksityisellä sekto
rilla toimivat lakimiehet taas toimivat 

toimeksiantajiensa eduksi.

Miksi minusta  
tuli lakimies?

Opiskelin ensin kieliä, mutta 
melko pian havaitsin, että 

muuttaakseen yhteiskuntaa 
oikeudenmukaisemmaksi ja 

paremmaksi täytyy tuntea sen 
rakennuspalikat ja tietää miten 

niitä liikutellaan.

Kolme asiaa, joita 
ilman en pärjäisi.

En pärjäisi ilman luonnon 
ääniä: meren aaltojen lipla
tusta, tuulen suhinaa ja lok

kien kirkunaa.

Mitä vuosi 2017   
tuo tullessaan?

Toivottavasti parempaa tulevaisuutta 
maailmalle, konfliktit ratkaistaan 

diplomatian keinoin eivätkä uhka
kuvat synkkene enempää. Suomelle 

parempaa taloutta ja vähemmän 
työttömyyttä.

Millainen on lakimies  
vuonna 2050?

Tulevaisuuden lakimies on varmasti 
kieli taitoinen ja kansanvälisesti suun

tautunut. Hän tuntee EUoikeutta aivan 
eri tavalla kuin me 1900luvulla valmis

tuneet ja on perehtynyt valtioiden rajoja 
ylittäviin sopimuksiin ja myös yleis

maailmallisiin ihmisoikeuksiin.
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Annika Lapintie, kansanedustaja (Vas.)
Vuodesta 1995 kansanedustajana toiminut OTK, VT Annika Lapintie on nykyisellä 
vaalikaudella Perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja. Uran varrella kokemusta on 
kertynyt Turun STS-pankista, Turun työvoimapiiristä ja Paraisten tuomiokunnasta.

LAIN TAKAA

Lakimiesuutisten 
paras anti?

Pyrin aina lukemaan Susanna 
Reinbothin kolumnin. On hyvä 
kurkistaa erilaiseen, tuoree
seen näkökulmaan pykälä

maailmasta.
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henkivakuutuskuntoon.fi 

Tiesithän, että Lakimiesliiton jäsenenä sinä ja perheesi olette oikeutettu 
pysyvästi edulliseen henki- ja tapaturmavakuutukseen. Esimerkiksi 

henkivakuutus 32-vuotiaalle Lakimiesliiton jäsenelle 100 000 euron turvalla 
maksaa vain 7 euroa kuussa. Alennus on peräti 61 %, mikä merkitsee noin 

132 euron säästöä vuodessa. Turvaa perheesi toimeentulo, jos pahin sattuisi. 
Kattavan vakuutusturvan koko perheelle saat kätevimmin osoitteesta

Primus on tutkitusti Suomen edullisin henkivakuutus (Vakuutus- ja rahoitusneuvonta FINEn tekemä 
hintavertailu 9/2016). Vakuutuksen myöntää Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva.

OTA TÄYSI HYÖTY IRTI
järjestöjäsenyydestäsi.

61 %
Henkivaku

utus

EDULLISEMMIN!


