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RÄTT OCH SKÄL

L E D A R E

Men grundläggande faktum kvarstår, 
det vill säga att det ligger i alla juristers 
intresse att bevara och stärka rättsstaten. 

Förbundet med i förändringen
Medlemmarnas kompetens tas tillvara på bred 
front i utskotten

ARBETSLIVET FÖRÄNDRAS i hög grad och i snabb 

takt. För att göra en lång förteckning kort handlar det 

om digitalisering, globalisering, alltmer mångformiga 

arbetsformer och arbetsvillkor, livslångt lärande, nya 

säkerhetshot och en generellt sett högre kompe-tens-

nivå... Allt detta för med sig förändringar även i juristyr-

kena. Det är oväsentligt om det kan ses som orsak eller 

följd att samhället och regleringen blir alltmer kom-

plexa, det ömsesidiga beroendet ökar liksom betydel-

sen av de grundläggande rättig-heterna i samhället och 

att en social splittring sker. Däremot bidrar allt detta till 

en stark förändringskraft.

Redan i dag är många juristyrken mycket annorlunda 

än för bara några decennier se-dan. Och förändringen 

ser ut att fortgå.

Därför behöver även Juristförbundets verksamhet 

förändras. Men mycket kommer även att förbli oför-

ändrat. Fortfarande krävs intressebevakning när det 

gäller såväl juristernas ställning på arbetsmarknaden 

som arbetsförhållanden och anställningsvill-kor. Rol-

len förändras förutom för huvudavtalsorganisationerna 

även för förbunden, och samtidigt blir intressebevak-

ningen mer krävande.

Arbetslivets förändringar leder även till att med-

lemmarnas förväntningar på förbun-det förändras och 

med rätta växer. Dessutom kräver förändringar att man 

dels är förberedd och agerar proaktivt, dels har för-

måga att reagera snabbt.

Läget är alltså utmanande. Ett betydande steg för 

att svara mot denna utmaning är den nyligen genom-

förda förändringen i förbundets besluts- och bered-

ningsstruktur. Syftet är att vi kan ta oss an en bredare 

intressebevakning, likväl vara bättre förbe-redda samt 

se till att inom verksamheten agera proaktivt och rea-

gera snabbt. Utskot-ten har i uppgift att hjälpa styrel-

sen och spelar här en viktig roll.

I syfte att uppnå uppsatta mål har utskottens val-

sätt, uppgifter och sammansättning förändrats. Nu kan 

medlemmarnas expertis tas tillvara på bredare front än 

tidigare.

Det räcker dock inte bara med en strukturreform. 

Nu behövs förändringar i verksam-heten, och resul-

tat. Situationen är bekant från många andra branscher, 

nämligen det krävs att den gamla verksamheten för-

nyas och att även en hel del nytt tillförs, medan resur-

serna på sin höjd är desamma som idag. Men grundläg-

gande faktum kvarstår, det vill säga att det ligger i alla 

juristers intresse att bevara och stärka rättsstaten. Där-

för behövs ett starkt Juristförbund med förmågan att 

förnya sig.

Jag välkomnar alla nya utskottsmedlemmar med i 

detta arbete, och även alla andra. Det finns mycket för 

var och en att göra inom förbundet. 

ANTERO RYTKÖLÄ
Styrelseordförande för Finlands Juristförbund

antero.rytkola@lakimiesliitto.fi
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PÄ Ä K I R J O I T U S

Peruskysymys on kuitenkin entinen: 
oikeusvaltion säilyminen ja 
vahvistuminen on kaikkien juristien etu.

Liitto mukana muutoksessa
Valiokunnissa hyödynnetään jäsenten  
osaamista laaja-alaisesti

TYÖELÄMÄ ON VAHVASSA ja nopeassa 

muutoksessa. Digitalisaatio, globalisaatio, työnteon 

muotojen ja ehtojen monimuotoistuminen, 

elinikäinen oppiminen, uudet turvallisuusuhat ja 

yleinen osaamistason nousu… Luetteloa voisi jatkaa 

pitkään. Ne muuttavat myös lakimiesammatteja. 

On samantekevää, ovatko yhteis kunnan ja säätelyn 

monimutkaistuminen, keskinäisten riippuvuuksien 

lisääntyminen, perusoikeuksien yhteiskunnallisen 

merkityksen kasvu ja yhteisöjen sirpaloituminen 

syitä vai seurauksia. Niillä on joka tapauksessa vahva 

muutosvoima.

Monet lakimiesammatit ovat jo nyt hyvin erilaisia 

kuin vain muutama kymmenen vuotta sitten. Muutos 

näyttää jatkuvan.

Tässä tilanteessa on tarpeen, että myös Lakimieslii

ton toiminta muuttuu. Paljon kuitenkin säilyy. Lakimies

ten asema työmarkkinoilla sekä työolot ja palvelus

suhteiden ehdot vaativat edelleen edunvalvontaa. 

Pääsopijajärjestöjen lisäksi myös liittojen rooli muuttuu. 

Se lisää edunvalvonnan vaativuutta.

Työelämän muutos johtaa myös siihen, että jäsenten 

odotukset liiton toimintaa kohtaan muuttuvat ja oikeu

tetusti kasvavat. Muutoksiin on toisaalta pystyttävä 

varautumaan ja toimimaan proaktiivisesti, toisaalta on 

kyettävä nopeaan reagointiin.

Tilanne on siis haastava. Merkittävä askel vastauk

sen suuntaan on liiton päätöksenteko ja valmistelu

rakenteen juuri toteutettu muutos. Tavoitteena on, että 

pystymme laajaalaisempaan edunvalvontaan, parem

paan varautumiseen sekä vaikuttavaan proaktiiviiseen 

ja nopeaan reaktiiviseen toimintaan. Hallituksen apuna 

toimivat valiokunnat ovat tässä merkittävässä ase

massa.

Valiokuntien valintatapaa, tehtäviä ja kokoon panoa 

on muutettu näiden tavoitteiden saavuttamiseksi. 

Jäsenten asiantuntemus voidaan nyt hyödyntää aikai

sempaakin laajaalaisemmin.

Rakenteen uudistaminen ei vielä kuitenkaan riitä. 

Nyt tarvitaan muutoksia toiminnassa – ja tulok

sia. Tilanne on tuttu monelta muultakin alalta: tarvi

taan vanhaa toimintaa uudistettuna ja sen lisäksi pal

jon uutta, mutta resursseja on korkeintaan nykymäärä. 

Peruskysymys on kuitenkin entinen: oikeusvaltion säily

minen ja vahvistuminen on kaikkien juristien etu. Siihen 

tarvitaan vahva ja uudistuva Lakimiesliitto.

Tähän työhön toivotan tervetulleeksi kaikki nyt 

aloittavien uusien valiokuntien jäsenet – sekä kaikki 

muut. Liiton piirissä riittää tehtävää kaikille. 

ANTERO RYTKÖLÄ
Lakimiesliiton hallituksen puheenjohtaja

OIKEUS JA KOHTUUS

antero.rytkola@lakimiesliitto.fi
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Lakimiesliiton jäsenet saavat tuotteet ja palvelut jäsenetuhintaan. 
asiakaspalvelu@kauppakamarinkoulutus.fi    

www.kauppakamarikauppa.fi    
 

Turvaa yritystoimintasi muutostilanteissa 10.5.2017
Hankintasopimus julkisissa hankinnoissa 22.5.2017
Uudistuva liikesalaisuuksien suoja 23.5.2017
Varmista yrityksesi oikeudet kilpailurikkomuksissa 31.5.2017
Henkilöstöpäivät 2017 - Silja Serenade 7.–9.6.2017

Muista myös nämä!

Elina Koivumäki: EU:n uuden 
tietosuoja-asetuksen vaikutukset 
markkinointiin ja digitaaliseen 
liiketoimintaan 24.10.2017

Päivitä tietosi tietosuoja-asetuksen tuomista muutoksista!

EU:n uusi tietosuoja-asetus astuu voimaan keväällä 2018, mutta sen 
tuomiin muutoksiin on syytä varautua jo nyt. Asetus vaikuttaa monella 
tapaa henkilötietojen käsittelyyn, mistä johtuen sillä on myös isot 
vaikutukset markkinointiin ja digitaaliseen liiketoimintaan. Tilaisuuden 
jälkeen tiedät esimerkiksi, mitä tietoja saa jatkossa kerätä yritysten 
ylläpitämiin asiakas- ja suoramarkkinointirekistereihin, miten 
henkilötietojen käsittelystä kaupallisiin tarkoituksiin tulee 
informoida ja voiko henkilötietoja luovuttaa yhteistyökumppaneille 
niiden kaupalliseen käyttöön.

Tilaisuuden kouluttajana toimii lakimies, tietokirjailija, bloggaaja 
Elina Koivumäki, Lexperiencestä. Koulutuksen hintaan sisältyy myös 
Markkinointijuridiikka 2017 -kirja (arvo 85 €).

Huippusuosittu koulutus uusitaan jo kolmatta kertaa myös 11.12.2017.
Paikat täyttyvät nopeasti, joten ole nopea ja varmista paikkasi ajoissa!

Tervetuloa koulutukseen!

Hinta alkaen 370 € + alv.

Uudistunut hankintalaki 25.9.2017
Rakennusurakan vastuukysymykset 3.10.2017
Osakassopimus 11.10.2017
Näin onnistut yrityskaupassa 2.11.2017
Totti Karpela: Kohtuuttomat valittajat 6.11.2017
Osakeyhtiön vastuukysymykset – 
kuka vastaa osakeyhtiön toiminnasta? 22.11.2017
Uudistuva liikesalaisuuksien suoja 13.12.2017



 

Henkilötietojen käsittely – 
EU-tietosuoja-asetuksen vaatimukset
Varhela, Hokkanen, Laine, Rantala ja Rusi

Käytännönläheinen opas henkilötietojen käsittelystä ja 
EU-tietosuoja-asetuksen mukanaan tuomista muutoksista. Tiedätkö, 
miten tietosuoja-asetus vaikuttaa yrityksesi toimintaan ja miten 
asetuksen voimaantuloon voi valmistautua? Valmistaudu päivittämään 
organisaatiosi henkilötietojen käsittely tasolle, joka vastaa 
tietosuoja-asetuksen mukaisia vaatimuksia.

Hinta alkaen 44 € + alv.
Ilmestyy 12/2017
n. 160 sivua

Julkisten hankintojen sääntely
Kalle Määttä ja Tomi Voutilainen

Laaja-alaisesti julkisiin hankintoihin vaikuttavaan lainsäädäntöön 
pureutuva teos, jossa käsitellään myös hankintalainsäädännön 
tulkintakysymyksiä, julkisten varojen käytön sääntelyä sekä 
hankintayksikköjen välistä ja yritysten keskinäistä yhteistyötä 
hankinnoissa. Käsittelyssä on myös hankintayksikköjen ja yritysten 
oikeudet ja velvollisuudet hankintamenettelyssä. 

Hinta alkaen 75 € + alv.
Ilmestynyt 2017
570 sivua

Ammattikirjasto: Juridiikka
Juridiikan tärkeimmät teokset sähköisenä!

Ammattikirjaston Juridiikka -kokoelma sisältää aihealueen keskeiset 
teokset - saat yli 15 kirjaa sähköisenä, jolloin tieto kulkee helposti 
mukanasi! Palveluun lisätään jatkuvasti uusia teoksia ja kirjojen 
uudistettuja painoksia. Tiedonhaku onnistuu kätevästi hakutoiminnan 
avulla suurestakin määrästä kirjoja, jolloin yksittäisten asioiden 
löytäminen on vaivatonta.

Hinta alkaen 195 € + alv / 12 kk.
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teksti JUSSI-PEKKA AUKIA  | kuvitus MARKUS ANTERO

ULKOMAALAISTEN OIKEUKSIA ON  
 LEIKATTU PALA KERRALLAAN. 

NYT ON  KOKONAISARVION PAIKKA.

Pienistä siivuista 
kokonaisarvioon

T urun yliopiston oikeus tieteen 
professori Juha Lavapuro 
pitää ulkomaalais  lain  sää

dännön isoimpana ongelmana sitä, 
että lainsäädännössä on tehty useita 
pistemäisiä muutoksia. Niillä on pyritty 
reagoimaan turvapaikanhakijoiden 
kasvaneeseen määrään ja heikennetty 
ulkomaalaisten oikeuksia. Samalla on 
kadotettu lainsäädännön kokonais kuva.

Suomessa on heikennetty erityisesti 
viime vuoden aikana perheen
yhdistämisen edellytyksiä, lyhennetty 
valitusaikoja, rajattu oikeusavun 
saamisen edellytyksiä ja poistettu yksi 
kansainvälisen suojelun kategoria eli 
humanitäärisen suojelun peruste. 

– Muutokset ovat tulleet asteittain, 
eikä niiden kokonaisvaikutusta 
ole arvioitu kunnolla missään 
vaiheessa. Myös viranomaisten ja 
tuomioistuinten ote on tiukentunut. 
Kun yhden ihmisryhmän oikeuksia 
jatkuvasti heikennetään yksittäisillä 
lainsäädännön muutoksilla, luo  se 
ilma piirin, jossa myös lain tulkinnat 
alkavat siirtyä samaan suuntaan, 
Lavapuro pohtii ja jatkaa:

– Samanaikaisesti maahanmuutto
viranomaiset ovat jättäneet oleskelu
lupien ja turvapaikkojen hakijoiden 
oikeusturvasta huolehtimisen oikeus
istuinten vastuulle.
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Viranomaiset  
myrskyn silmässä
Myös viranomaisten toimintaympäristö 
on muuttunut rajusti. Lavapuro 
muistuttaa, että vielä ennen vuotta 
2015 Maahanmuuttovirastossa 
oli vuosittain vireillä keskimäärin 
1  500 turva paikkahakemusta, kun 
viime vuonna niitä oli yli 30 000. 
Tästä seuranneisiin ongelmiin myös 
oikeuskansleri Jaakko Jonkka kiinnitti 
keväällä 2017  huomiota. 

Hakemusvyöryn käsittelyä varten 
palkattiin nopeasti satoja uusia työn
tekijöitä, joilla ei ollut vielä tehtä
viinsä tarvittavaa tietotaitoa ja asian
tuntemusta. Se näkyi päätöksissä, jotka 
eivät välttämättä olleet oikeudellisesti 
perusteltuja. Samaan suuntaan veivät 
Maahan muuttovirastolle asetetut epä
realistisen tiukat tulostavoitteet.

– Lainsäädännön muutos, tulos
tavoitteet ja käsiteltävien asioiden 
räjähdysmäinen kasvu vaikuttivat 
kaikki samansuuntaisesti. Tulkinta
käytäntöön ovat vaikuttaneet myös 
samaan aikaan tehdyt muutokset tur
vallisia maita koskeviin linjauksiin: 
Irak, Afganistan ja Somalia määritel
tiin turvallisiksi, mikä madalsi kyn
nystä jättää turvapaikka myöntämättä.

Lavapuron mukaan tällaista salami
taktiikkaa harrastetaan silloin, kun 
halutaan rajoittaa perusoikeuksia: 
koska kaikkia heikennyksiä ei hyväk
syttäisi kerralla, pilkotaan kokonaisuus 
pieniin osiin, jolloin niiden kokonais
vaikutus ei hahmotu.

– Perustuslakivaliokuntakaan ei ole 
selvittänyt, vastaako Suomen voimassa 
oleva lainsäädäntö ja tulkintakäytäntö 
kaikilta osin kansainvälisiä velvoitteita. 
Itse näen, että tällaiselle selvitykselle 
on välitön tarve.

Jälkikäteinen korjaaminen 
mahdotonta
Yhdenvertaisuusvaltuutettu toteuttaa 
parhaillaan yhdessä Turun yliopiston 
ja Åbo Akademin kanssa tutkimus

hankkeen, jossa selvitetään lainsäädän
nön ja tulkintakäytännön muutoksia 
sekä niiden konkreettisia vaikutuksia 
oleskelulupia koskevaan päätöksente
koon Maahanmuuttovirastossa. Työn 
pitäisi olla valmista heti alkuvuodesta 
2018, minkä jälkeen tarjolla on tutkit
tua tietoa  asiasta.

on tulkintaa, täyttyvätkö edellytykset. 
Kaikki oikeudellinen päätöksenteko 
perustuu tulkintaan. Näissä asioissa 
viranomaisella ei kuitenkaan ole tul
kinnassaan ja päätöksenteossaan täy
sin vapaata harkintavaltaa, sillä kun on 
kyse ihmisten perus ja ihmisoikeuk
sista, viranomaisen pitää edistää niiden 
toteutumista, Lavapuro vetää yhteen.

– On kaikkien osapuolten intres
sissä, että Suomi noudattaa kansain
välisoikeudellisia velvoitteita ja turva
paikanhakijoiden ja ulkomaalaisten 
asiat hoidetaan oikein ja laillisesti, 
oikeusvaltion periaatteiden ja Suo
men kansainvälisten sitoumusten 
mukaisesti. 

Laki on niin kuin se tulkitaan
Asianajaja Ville Punto aloitti työs
kentelyn ulkomaalaisasioiden parissa 
vuonna 2003, eli jo ennen vuonna 
2004 annettua täysin uusittua ulko
maalaislakia. Laki oli tervetullut, sillä 
se täsmensi säädöksiä ja mahdollisti 
oikeuskäytäntöjen muodostumisen ja 
kehittymisen.

Ulkomaalaisjuridiikkaa on Punton 
mielestä silti edelleenkin leimannut 
mahdollisuus lain väljään tulkintaan. 

– Lain soveltajan harkintavaltaa ja 
mahdollisuuksia ulkomaalaisten hake
musten hylkäämiseen ei ole haluttu 
rajoittaa. Poikkeus on Suomen kansa
laisten perheenjäsenten oleskelulupa, 
joka pitää myöntää, ellei kyseessä ole 
lumeavioliitto.

Viranomaisten ammattitaito on 
Punton kokemuksen mukaan paran
tunut vuosituhannen alusta. Toisaalta 
poliittinen ilmapiiri vaikuttaa aikai
sempaa enemmän ulkomaalaisasioita 
koskevaan päätöksentekoon niin oles
kelulupa kuin turvapaikkaasioissa.

– Maahanmuuttoviraston päätös
dokumentit paranivat olennaisesti 
tämän vuosikymmenen alussa. Nyt 
niissä käydään ensin läpi asiaan vaikut
tavat faktat, joiden perusteella anne
taan sitten oikeudellinen arvio. Faktoja 

Salamitaktiikkaa 
harrastetaan 
silloin, kun 

halutaan rajoittaa 
perusoikeuksia: 
koska kaikkia 
heikennyksiä 

ei hyväksyttäisi 
kerralla, pilkotaan 

kokonaisuus 
pieniin osiin.

– Jos meillä on yhteiskunnassa jo 
valmiiksi heikossa asemassa oleva 
ihmisryhmä, jonka oikeuksia lähde
tään heikentämään monin eri tavoin, 
ei ole poissuljettua, että huomaamatta 
ylitetään jokin sellainen raja, jossa 
yksittäisen hakijan oikeuksia polje
taan, Lavapuro sanoo.

– Nämä ovat vakavia asioita niin 
oikeusvaltion kuin hakijoiden kan
nalta. Turvapaikanhakijan oikeuksien 
loukkausta on mahdotonta korjata 
jälkeenpäin, jos henkilö palautetaan, 
vaikka hänelle olisi pitänyt myöntää 
turvapaikka.

Suomen perustuslaissa on ehdoton 
palauttamiskielto, jos henkilö voi jou
tua lähtömaassaan vainon kohteeksi. 

– Turvapaikka pitää myöntää, jos 
edellytykset täyttyvät, mutta totta kai 
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ei ole tarvinnut enää etsiskellä ja myös 
päätösten laatu on mielestäni parantu
nut uuden perustelutekniikan myötä.

Päätöksenteon logiikkaa
Punton aloittaessa ulkomaalais
asioiden hoitamisen reilut kymmenen 
vuotta sitten oli hakijoiden saamissa 
turvapaikkapäätöksissä usein 
logiikaltaan omituisia perusteluja 
– oli päätös sitten myönteinen tai 
kielteinen. Muutaman hyvän vuoden 
jälkeen päätösten logiikka on Punton 
mukaan jälleen alkanut ontua. Muutos 
on selvää seurausta viimevuotisesta 
hakemus ruuhkasta.

Punto ottaa esimerkiksi päätöksiin 
palanneista omituisista ajatuskuvioista 
irakilaisen hakijan, jonka perhe omisti 
menestyneen liikeyrityksen. 

– Hänet oli kaapattu ja kaappaajat 
olivat vaatineet perheeltä rahaa. Vaikka 
kertomusta kidnappauksesta ja suoje
lurahoista ei epäilty, hakijalle ilmoi
tettiin, että tapaus ei liittynyt häneen 
henkilökohtaisesti, vaan se kohdis
tui perheen menestyvään liiketoimin
taan. Tällaisten perustelujen käyttö 
osoittaa mielestäni, että on haluttu 

toteuttaa hallitusohjelman kirjausta 
turvapaikka käytäntöjen kiristämisestä.

Samoin Maahanmuuttovirasto alkoi 
käyttää sisäisen paon mahdollisuutta 
hylkäysperusteena laajasti vasta viime 
vuonna. Aikaisemmin sitä näki Punton 
mielestä todella harvoin. Muutenkin 
hänen mukaansa on nähtävissä tasaista 
kiristymistä kautta linjan, mikä on joh
tanut kielteisten päätösten lisääntymi
seen. 

– Vaikka hakijan kertomuksen 
uskottavuutta ei nykyään yleensä ase
teta kyseenalaiseksi, saatetaan kuiten
kin todeta, että hakija ei ole profiloitu
nut sillä tavalla, että hän olisi jatkossa 
vaarassa. Esimerkiksi tutkintavan
keudessa poliittisen toimintansa takia 
olleelle hakijalle todetaan hylkäys
perusteena, ettei hänen toimintansa 
ole ollut sen laatuista, että viranomai
set olisivat olleet siitä kiinnostuneita, 
Punto sanoo.

– Turvapaikkaasiaa ratkaistaessa 
arvioidaan, millainen hakijan tilanne 
olisi tulevaisuudessa hänen lähtö
maassaan. YK:n ihmisoikeus neuvosto 
UNHCR:n ohjeiden mukaan mennyt 
vaino antaa vakavan merkin siitä, että 

niin voi käydä myös tulevaisuudessa. 
Tämän arvioinnin puutteet ovat 
nykyisten päätösten keskeinen ongelma.  

Ei pelkkä pakolaiskysymys
Lakimiehiä työllistäviä – vaikkakin 
viimevuotista merkittävästi pienem
piä – hylkäyssumia on nähty myös 
aikaisemmin. Hallintokäytännön tiu
kentaminen vuosikymmenen alussa 
somalien perheenyhdistämisissä lisäsi 
valituksia. Samoin kävi, kun oleskelu
lupaa elinkeinon harjoittamisen perus
teella hakeneille Turkin kansalaisille 
alettiin yllättäen antaa kielteisiä pää
töksiä hakemusten määrän noustua. 

– Heidän kohdallaan hylkäys
perusteena käytettiin syytöstä maahan
tulosäädösten kiertämisestä, vaikka 
lakisääteiset ELYkeskusten arviot oli
vat puoltavia. Virasto tulkitsi pykäliä 
todella väljästi käyttäessään harkinta
valtaansa, Punto arvioi.

– Lakia lähdettiin tietoisesti tulkitse
maan uudella tavalla. Jos hallintokäy
täntöön halutaan näin isoja muutoksia, 
tulisi niiden tekijänä olla lainsäätäjä 
eikä lakia tulkitseva viranomainen.

Myös tuomioistuimet ovat Punton 
mukaan lähteneet kiristämään lain
tulkintaa valituksia käsitellessään. 

– Esimerkiksi nämä somalien per
heenyhdistämiset ja Turkin kansalais
ten elinkeinonharjoittajaluvat, joihin 
liittyi merkittävä laintulkinnan muu
tos, menivät tuomioistuimissa lähes 
sellaisenaan läpi korkeinta hallinto
oikeutta myöten. Se osoittaa, että ylei
set maahanmuuttopoliittiset näkökan
nat heijastuvat niidenkin toimintaan.

Punto muistuttaa, että jos maahan 
ei haluta ulkomaalaisia, oleskeluluvan 
saantia pitäisi vaikeuttaa lainsäädän
nöllä niin, ettei heitä tule tänne. 

– Se pitäisi tehdä avoimesti, 
eikä kuten nyt teemme: annamme 
ymmärtää, että olemme oikeusvaltio ja 
toteutamme ihmisoikeussopimuksia, 
mutta laintulkinnan kautta emme niin 
tee. 

”Lakia lähdettiin 
tietoisesti 

tulkitsemaan  
uudella tavalla.”
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EU

Tutkintamääräys 
yhtenäistää 
säännöstöä
Toukokuussa voimaan tullut eurooppalaista 
tutkintamääräystä koskeva direktiivi helpot-
taa oikeusviranomaisten työtä, kun he jou-
tuvat pyytämään todisteita toisesta EU-
maasta. Tutkintamääräys korvasi todisteiden 
hankintaan aiemmin sovelletun hajanai-
sen säännöstön. Se kattaa koko todisteiden 
hankintaprosessin todistusaineiston turvaa-
misesta sen toimittamiseen toisen jäsen-
valtion viranomaisille.

Jäsenvaltion on päätettävä 30 päivän 
kuluessa, hyväksyykö se eurooppalaiseen 
tutkintamääräykseen perustuvan pyynnön. 
Jos pyyntö hyväksytään, pyydetyt 
tutkintatoimet on suoritettava 90 päivän 
kuluessa. Tutkintamääräyksen voi antaa tai 
vahvistaa oikeusviranomainen. 

Ulosoton 
kannustin loukkuja 
halutaan purkaa
Ulosottolainsäädäntöä halutaan uudistaa. 
Oikeusministeriön työryhmä ehdottaa, että 
vähintään 258 päivältä työttömyysetuutta 
saaneet ulosottovelalliset saisivat halutes-
saan lykkäystä palkan ulosmittaukseen, jos 
heidän nettotulonsa jäävät alhaisiksi.  

Ulosoton lykkäys kannustaisi työttömiä 
ulosottovelallisia ottamaan vastaan työtä. 
Ehdotuksen arvioidaan auttavan vuosittain 
vajaata tuhatta henkilöä työllistymään. 

Ehdotus uudesta 
tietosuojalaista
Oikeusministeriön asettama työryhmä ehdottaa uuden tie-
tosuojalain säätämistä. Työryhmä antoi mietintönsä kesä-
kuun lopussa. Uudella lailla täsmennettäisiin ja täydennettäi-
siin Euroopan parlamentin ja neuvoston keväällä 2016 antamaa 
yleistä tietosuoja-asetusta. Nykyinen henkilötietolaki sekä laki 
tietosuojalautakunnasta ja tietosuojavaltuutetusta kumottaisiin.

Henkilötietojen suojaa koskeva lainsäädäntö uudistuu, kun 
EU:n yleinen tietosuoja-asetus tulee sovellettavaksi jäsenval-
tioissa. Yleinen tietosuoja-asetus jättää jäsenvaltioiden lain-
säätäjille kuitenkin mahdollisuuden päättää tietyistä kysymyk-
sistä. Työryhmä ehdottaa, että näistä yksittäiskysymyksistä 
säädettäisiin tietosuojalailla.

Tietosuojalailla säädettäisiin kansallisesta valvontaviranomai-
sesta, oikeusturvasta ja seuraamuksista sekä joistakin tietojen-
käsittelyn erityistilanteista. 

Työryhmän mietintö on lausunnolla. Tavoitteena on, että hal-
lituksen esitys annetaan eduskunnalle syksyllä.

Lisätietoa tietosuojalain uudistuksesta löytyy 
oikeusministeriön verkkosivuilta ja EU:n yleisestä tietosuoja-
asetuksesta Euroopan komission sivuilta. 

Suomalaiseen järjestelmään kuuluva perustuslaillisuuden etukäteiskontrolli on 
osoittautunut toimivaksi. Perustuslakivaliokunta [on] myös näyttänyt toiminnallaan, että 
se on tehtäviensä tasalla. Kansanedustajat ovat vaalikausi toisensa jälkeen osoittaneet 
ottavansa tehtävänsä perustuslakivaliokunnan jäseninä vakavasti. Se on tuonut jatkuvuutta 
ja malttia perustuslain tulkintoihin.

emeritusprofessori aulis aarnio | aamulehti.fi 9.7.2017
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Konkurssien määrä väheni 22,2 prosenttia 
tammi–toukokuussa 2017 edellisvuoteen 
verrattuna.

P O L I I S I PÄ Ä L L I K K Ö

22,2 %
”Sitku” tai ”mutku”
AIKANAAN OMAN yksikköni esimiesvirastossa työskenteli 

virkamies, joka kovasti kannusti ripeään toimintaan asioiden 

hoidossa kaikenlaisten verukkeiden esittämisen sijaan. Hän 

nimitti näitä syitä napakan lyhyillä termeillä ”sitku” ja ”mutku”.  

Hän oli kyllä liikkeellä ihan oikealla asialla. Monet tärkeätkin 

asiat saattoivat roikkua erilaisten ”keksittyjen” syiden vuoksi, 

vaikka ne olisi pitänyt hoitaa saman tien.

Virkamiehetkin ovat tässä suhteessa erilaisia. Jotkut eivät 

juuri koskaan toimineet annettujen tai sovittujen määräaiko-

jen mukaan, vaikka heitä yritti eri tavoin kannustaa ja tukea. 

Onneksi ikääntyneenä  
saa vedota otsikon 
verukkeisiin: ”sitku”  

tai ”mutku”.

Ja kuitenkin he yleensä lupasivat niin tehdä. Aina oli olemassa 

jokin ”tekosyy”. ”Teen tämän sitten, kun se ja se tekee ensin 

sen ja sen. Kyllähän minä, mutta kun pitäisi ensin tehdä tämä, 

tuon toisen esimiehen antama kiireellisempi tehtävä.”

Näin ikääntyneenä olen huomannut, että tämä ”oireyh-

tymä” taitaa olla piilevänä itse kussakin ja se puhkeaa sitten 

esiin jossakin elämän vaiheessa. Iän myötä asioihin tarttumi-

sen kynnys näyttää kohoavan ja asioita ”niputtaa” helposti 

kokonaisuuksiksi, jotka olisi järkevää tehdä yhtä aikaa. Ja niin 

ne jäävät roikkumaan hamaan tulevaisuuteen. Itselle tulee 

tunne, että ei saa mitään aikaiseksi. Olenkin alkanut tehdä 

erityistä työlistaa siitä, mitä kaikkea pitäisi tehdä. Pilkon asiat 

melko pieniin kokonaisuuksiin. En laita esimerkiksi ”asunnon 

ikkunoiden pesu”, vaan ”olohuoneen ikkunoiden pesu”. Kun 

asia on hoidettu, ruksaan tuon asiakohdan listalta. Näin näen 

konkreettisesti, että jotain olen sentään saanut tehdyksi. 

Meillä useimmilla taitaa olla tälläkin hetkellä erilaisia pro-

jekteja, joihin voimat eivät tunnu riittävän. Pitäisi siivota ja jär-

jestää kotiarkistoja, tehdä pientä remonttia, siivota autotalli, 

käydä läpi nettipankin laskuttajatiedot, jne. Aina ei ole kyse 

edes voimavaroista, vaan siitä, että ei saa tartuttua toimeen. 

Soitettua ystävälle ja kyseltyä kuulumisia, öljypurkin hakemista 

ja narisevan saranan rasvausta. Onneksi ikääntyneenä saa 

vedota noihin otsikon verukkeisiin: ”sitku” tai ”mutku”. 

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 18.8.2017. 
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 osallistuminen 
XLV Lakimiespäivään 6.10.

Anna palautetta lehdestä  
ja voita osallistuminen 

Lakimiespäivään

Sote- ja maakunta-
uudistus voimaan 
1.1.2020
Hallitus päätti neuvottelussaan 5.7.2017 
jatkaa sote- ja maakuntauudistusta siten, 
että uudistus tulee voimaan 1.1.2020 
alkaen. Maakuntavaalit järjestetään 
lokakuussa 2018. Valinnanvapauslain osalta 
hallitus antaa uuden hallituksen esityksen 
alkuvuodesta 2018. 

Anna lehdestä 

palautetta ja voita 

osallistuminen 

Lakimiespäivään
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Lakiehdotuksessa määritellään, mihin kohteisiin ja millä ehdoilla tiedustelua voidaan 
kohdistaa. Tiedusteluviranomaiselle eli supolle ei ole tulossa pääsyä suoraan tieto
liikenteeseen ja monet tiedonhankintakeinot edellyttävät etukäteistä tuomioistuimen lupaa.

professori jarno limnéll tiedustelulainsäädännöstä | sisäministeriön uutinen 29.6.2017

Muutosehdotuksia  
virkamieslakiin ja  
turvallisuus- 
selvityslakiin
Valtion virkamieslain ja turvallisuusselvityslain muutos-
ehdotukset annettiin kesäkuussa eduskunnalle. Halli-
tus esittää, että nimitettäessä henkilöä valtion virkaan 
on nimitysharkinnassa varmistuttava virkaan valittavan 
henkilön nuhteettomuudesta sekä siitä, ettei hänellä ole 
sellaisia sidonnaisuuksia, jotka voivat vaarantaa virkaan 
kuuluvien tehtävien asianmukaisen hoitamisen.

Lakimuutosten on tarkoitus tulla voimaan vuoden 
2018 alusta. 

EU

EU-maille 
yhteinen 
syyttäjä- 
virasto

Luxemburgiin ollaan perustamassa EU-maiden 
yhteistä syyttäjänvirastoa. Mukana viraston perus-
tamisessa on noin 20 jäsenmaata Suomi mukaan 
lukien. Syyttäjä virastolle (EPPO) kaavaillaan tietyin 
ehdoin toimi valtaa tutkia ja syyttää EU:n talouteen 
liittyviä väärinkäytöksiä ja rikoksia. 
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K-kauppiasliitto on K-kauppiaiden yhteistoiminta- ja edunvalvontajärjestö, johon kuuluu noin 1 100 K-kauppiasyrittäjää. Liiton 
perustehtävänä on K-kauppiasyrittäjyyden kehittäminen ja vahvistaminen sekä jäsentensä yhteisten etujen ajaminen. 
K-kauppiaat, Kesko ja K-kauppiasliitto muodostavat yhdessä K-ryhmän, vahvan suomalaisen kaupan alan toimijan. 
K-kauppiasliitossa kauppiaiden tukena toimii 16 hengen toimisto, joka sijaitsee Helsingissä. www.k-kauppiasliitto.fi 

K-kauppiasliittoon on nyt haussa

JÄRJESTÖPÄÄLLIKKÖ

vastaamaan K-kauppiasliiton järjestötyöstä ja liiton lakiasioista. 

VASTUULLASI on K-kauppiasliiton järjestötyön kehittäminen sekä yhteistyön edistäminen Keskon ja K-kauppiaiden välillä.  
Osallistut K-kauppiasliiton edunvalvontaan, laadit lausuntoja ja tarjoat oikeudellista neuvontaa liitolle ja K-kauppiaille. Toimit liiton 
hallituksen ja kolmen toimialayhdistyksen sihteerinä. Vastaat luottamuskauppiaiden ohjauksesta ja tuesta sekä toimit esimiehenä 
K-kauppiasliiton lakimiehelle. Raportoit K-kauppiasliiton toimitusjohtajalle.

ETSIMME henkilöä, jolla on oikeustieteen kandidaatin tutkinto ja vankkaa osaamista järjestö- ja liike-elämän juridiikasta.

TARJOAMME kaupan alan näköalapaikan ja avainroolin joustavassa ja pitkiä työsuhteita arvostavassa työympäristössä, jossa pääset 
viemään asioita aidosti eteenpäin. Roolisi kautta olet mukana edistämässä yrittäjyyttä ja kehittämässä kaupan alaa.

Lähetäthän hakemuksesi ansioluetteloineen mahdollisimman pian, mutta 27.8 mennessä, 
otsikolla ”K-kauppiasliitto/Järjestöpäällikkö” osoitteeseen: applications@compasshrg.fi 
Lisätietoa tehtävästä antaa torstaisin ja perjantaisin konsulttimme Sini Kalalahti 010 320 2417 
tai sini.kalalahti@compasshrg.fi.



VARV I A L A

Jukka Varviala

Lyhyt johdatus  
kriminalistiikkaan 
Olen harrastanut valokuvausta koulupojasta lähtien. Alkuun vanhem-

pieni laatikkokameralla. Joskus tuli kesälomalla otettua peräti 8 kuvaa 

eli koko rullallinen! Sittemmin veljeni peilikameralla koko 12 kuvan rul-

lan! Keräsin palkintojakin kuvilla, mutta todellista hyötyä kuvaamisesta 

ja kuvien kehittämisestä ja suurentamisesta oli sittemmin asianaja-

jan ammatissa. Puhumattakaan juhlakirjojen ja historiikkien kuvitta-

misessa.

88 prosentilla lakialalla 
työskentelevistä on 
joko salassapitoehto 
työsopimuksessa tai 
erillinen työsopimuksen 
liite salassapidosta.

Tiedekunnassamme ainoa 
yhdysside kuvaamiseen  

oli kriminalistiikan ja  
erityisesti sen osa-alueen 
kriminaalitekniikan kurssi.

88 %

Opiskelin kuvien ottamista eritoten silmällä pitäen niiden oikeudel-

lista todistusarvoa sekä opin tarkastelemaan kriittisesti lehtikuvia ja 

erottamaan huijaukset ja vääriä mielikuvia synnyttävät korostukset. 

Hyödyllinen taito eritoten nykyään. Poliisin ottamiin rikospaikkakuviin 

opin luottamaan, ja kuvien tarkastelu vei enemmän aikaa kuin kuulus-

telujen lukeminen esitutkintapöytäkirjasta.

Tiedekunnassamme ainoa yhdysside kuvaamiseen oli kriminalis-

tiikan ja erityisesti sen osa-alueen kriminaalitekniikan kurssi. Eläk-

keellä oleva poliisineuvos perehdytti meidät rikostutkinnan saloihin 

ja tyytyväisenä mainitsi, että lähes kaikkiin poliisipiireihin on saatu 

oma valokuvauskoje. Meitä asia huvitti, mutta kaiketi se oli tuolloin 

1960-luvulla vielä saavutus poliisin varusteissa.

Kriminalistiikka oli muutoinkin hyvin vaikuttava laji. Suoritin kurs-

sin toukokuussa 1968 ja samana keväänä menin tyttöystäväni kanssa 

elokuviin. Elokuvassa Peter O’Toole, samettisilmäinen englantilais-

näyttelijä teki ratkaisevan vedon naisystävänsä sydämen lopulliseksi 

valloittamiseksi. Nainen oli ihastellut O’Toolen rikostutkijan taitoja, 

jolloin hän otti silmälasit päästään ja katsoi naistaan silmiin sanoen: 

”Olen suorittanut kurssin kriminalistiikassa.”

Elokuvista palattuamme ja mentyämme Kluuvikadun Vanhalle Faze-

rille iltapalalle otin silmälasit päästäni ja katsoin tyttöystävääni sil-

miin sanoen: ”Olen suorittanut kurssin kriminalistiikassa.” Kesäkuussa 

menimme kihloihin.  

Kysy lakimieheltä 
-päivä jalkautuu 
kadulle ja toreille

 
Kysy lakimieheltä -päivä on kiinnostanut 
Lakimies liiton jäseniä eri puolilla Suomea. 

– Kysy lakimieheltä -päivästä oli puhe Kuo-
pion lakimies illassa toukokuussa ja asiasta 
innostuttiin heti. Saimme aktiivisen joukon 
mukaan kertoo Lakimiesliiton Pohjois-Savon 
alueasiamies Hanna Matikainen.

Kysy lakimieheltä -päivänä oikeudellista 
neuvontaa kaipaavat kansalaiset pääsevät kes-
kustelemaan lakimiesten kanssa oikeudellisista 
kysymyksistä sekä lakimiehen ammatista. 

Lakimiehet jalkautuvat kaduille 
9. syyskuuta klo 11–14  Kuopion lisäksi Hel-
singissä, Espoossa, Turussa, Tampereella, 
Hämeenlinnassa, Oulussa ja Rovaniemellä. 
Joensuussa tempaus järjestetään 15.12.

– Rovaniemellä tapahtumaan on ilmoittau-
tunut eri ikäistä aktiivista jäsenistöä, mutta 
mukaan toivotaan vielä lisää väkeä, sanoo 
Rovaniemen alueasiamies Pasi Oikkonen.

Rovaniemen tempaus järjestetään 
Kauppakeskus Revontulen pääkäytävällä.

– Päivä ajoittuu yhtäaikaisesti koko kaupun-
gin keskustan valtaavien kansainvälisten suur-
markkinoiden kanssa.

Helsingissä tapahtuma viedään Narinkka-
torille, Espoossa Sellon kirjastoon, Hämeen-
linnassa kaupunginkirjastoon ja Joensuussa 
uudelle oikeustalolle. Päivitämme eri kaupun-
kien tapahtumapaikkoja osoitteeseen 
www.lakimiesliitto.fi/kysylakimiehelta. 

 
Voit yhä ilmoittautua mukaan joukkoihin 
kaikissa kaupungeissa. Lisätietoja 
ira.hietanen@lakimiesliitto.fi
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Törkeästä kirjapito
rikoksesta vastuu myös 
yrityksille
Jatkossa myös yritys, yhteisö tai muu oikeushenkilö voi 
joutua rangaistusvastuuseen toiminnassaan tehdystä 
törkeästä kirjanpitorikoksesta. Aiemmin törkeästä 
kirjanpitorikoksesta voitiin tuomita vain luonnollinen 
henkilö, kuten kirjanpitovelvollinen, kirjanpidosta 
toimeksiannon perusteella vastaava tai yrityksessä 
määräysvaltaa käyttävä henkilö. 

Muutoksen taustalla on OECD:n lahjonnan vastaisen 
työryhmän suositus korruption torjunnan tehostamiseksi. 

Järjestelmämme toimii täsmälleen niin kauan 
kuin perustuslakivaliokunta nauttii asemansa 
edellyttämää arvovaltaa eduskunnassa, 
tuomioistuimissa ja suuren yleisön keskuudessa.

professori kaarlo tuori  | lakimiesliiton 
järjestämässä paneelissa suomiareenassa 12.7.2017

Konkurssi ja 
yrityssaneeraus tiedot 
maksutta verkosta
Konkurssilain uudistuksen vaikutuksesta konkurssi- ja 
yritys saneerausrekisterin tiedot tulevat maksutta saataville 
verkkoon 26.6.2018. Samalla saatavien ilmoittaminen rajat 
ylittävissä tilanteissa helpottuu. Velkojat voivat ilmoittaa 
saatavansa konkurssissa, yrityssaneerauksessa ja yksityis-
henkilön velkajärjestelyssä suomen ja ruotsin lisäksi eng-
lanniksi.

 Konkurssi- ja yrityssaneerausrekisterin tiedot ovat Suo-
messa nykyisinkin julkisia, mutta ne eivät ole saatavilla ver-
kossa. Rekisteristä saa tietoja pyytämällä niitä Oikeus-
rekisterikeskukselta. 



Tuomarin uran on 
menestyttävä kilpailussa 

parhaista lakimiehistä. Miten?

M AT T I  N O R R I

Oikeus on kuin juna, 
joka on aina myöhässä  

KO:N PÄÄTÖKSET VIIPYVÄT.

Yksi ongelmien syy on menettelyn tarkka sääntely, byrokratisointi. 

Menettelystä ei pidä säätää, koska jutut ovat erilaisia. Prosessioikeu-

dessa on vain yksi normi, kuultakoon kumpaakin osapuolta. 

Tuomioistuimissa tarvitaan korkeaa ammattitaitoa, kokemusta ja 

harkintakykyä. Tärkein kysymys on, miten saadaan hyviä tuomareita. 

Lahjakkailla on monta uravaihtoehtoa. Tuomarin uran on menestyt-

tävä kilpailussa parhaista lakimiehistä. Miten?

Työn järjestely on tärkeä. Lahjakas haluaa itse määrätä, miten 

työnsä tekee. Tuomarin on voitava itse valita avustajansa ja määrätä 

heidän työnjaostaan.

Ja tulospalkkaus takaisin. Se on halpa. Vanhan järjestelmän kus-

tannukset valtiolle olivat 40 prosenttia nykyisistä. Se tarjoaa ahkeralle 

kunnon tulot ja ahkerat ovat yleensä taitavia. Myös hitaammat ryhty-

vät tekemään nopeammin työtä, jotta saavat kunnon palkan. Karsiu-

tuu tarpeettomia työvaiheita, kun niistä ei saa palkkaa.

Rahan lisääminen ei auta. Kun jutut viipyivät Helsingin HO:ssa, sille 

annettiin lisäresurssi ja juttujen käsittelyajat pitenivät. 

Siviilioikeudenkäynti tulisi uudistaa näin: Haastehakemukseen 

oikeusperuste ja tosiasiaväitteet, mutta ei todisteita. Haaste anne-

taan samana päivänä. Vastineaika yleensä viikko. Vastineessa on otet-

tava kanta oikeusperusteeseen ja kuhunkin tosiasiaväitteeseen. Mihin 

kantaa ei oteta, se on myönnetty. Asianosaiset kokoavat yhdessä rii-

taisista seikoista todisteet ja nimeävät todistajat. 

Suullinen käsittely. Palautetaan sääntö, ettei kukaan saa todistaa 

omassa asiassaan. Todistajankertomukset kirjataan. Käsittelyn pää-

tyttyä annetaan päätös, joka saadaan lykätä myöhempään päivään 

vain asianosaisten suostumuksella. HO:t ratkaisevat näyttökysymyk-

set ptk:n nojalla. 

Kansainvälisen 
oikeustapaus
kilpailun voitto 
Suomeen
Helsingin yliopiston oikeustieteellisen tiede-
kunnan työoikeuden joukkue voitti kesäkuussa 
Hugo Sinzheimer Moot Court -kilpailun (HC MCC). 
Oikeustapauskilpailun tavoitteena on syventää 
ja edistää työoikeudellista tietoa ja osaamista 
Euroopassa. Kilpailu järjestettiin toista kertaa, ja 
finaali oli Århusin kaupungissa Tanskassa. Finaa-
lissa oli mukana 12 maata, ja loppumittelö käy-
tiin Suomen ja Puolan välillä. Suomen joukku-
etta edustivat oikeusnotaarit Vappu Halonen, 
Elmiira Kutvonen ja Jenni Vinnari.

Helsingin yliopiston työoikeuden oppiaine 
osallistui ensimmäistä kertaa kansain-
väliseen oikeustapauskilpailuun. Panostus 
EU:n työoikeuteen ja muuhun kansainväliseen 
työoikeuteen on lisääntynyt oppiaineessa 
merkittävästi viime vuosina. Oikeustapauskilpailu 
on opetusohjelmassa myös ensi vuonna. 

Vuonna 2016 kaikkien poliisille 
ilmoitettujen rikosten selviämis-
prosentti oli 76,6.

76,6 %
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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

Tiedustelulainsäädännön valvojaksi 
esitetylle tiedusteluvaltuutetulle tulee 
turvata riittävät resurssit valvontatehtävän 
hoitamista varten.

oikeusministeri antti häkkänen 
 | om:n uutinen 7.6.2017

Paremmat valmiudet 
kansainväliseen apuun
Kansainvälisen avun antamista ja vastaanottamista 
 koskevaa lainsäädäntöä tarkennettiin heinäkuun alussa.

Laeilla tarkennetaan erityisesti säännöksiä kansain-
välisen avun antamista ja vastaanottamista koskevasta 
päätöksenteosta, viranomaisten ulkomailla toisilleen 
antamasta tuesta sekä virkamiesten oikeuksista ja 
velvollisuuksista kansainvälisen avun tilanteissa.

Lakimuutosten tarkoituksena on poistaa 
lainsäädännölliset esteet, jotta Suomi pystyy 
eri tilanteissa antamaan ja vastaanottamaan 
kansainvälistä apua. Lisäksi muutoksilla varmistetaan, 
että suomalaisen  virkamiehen oikeudellinen asema 
ei ole kansain välisessä avunantotehtävissä heikompi 
kuin kotimaan virantoimituksessa. 

EU

Vähäiset  vaatimukset 
5 000 euroon
Niin sanottuja vähäisiä vaatimuksia koskevan 
EU-asetuksen muutokset tulivat voimaan heinäkuussa. 
Aiemmin vähäisiä vaatimuksia koskevaa menettelyä 
sovellettiin rajat ylittäviin riita-asioihin, joissa 
vaatimuksen arvo on enintään 2 000 euroa. Nyt 
soveltamisala laajenee kattamaan vaatimukset, joiden 
arvo on enintään 5 000 euroa. 
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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
lakimies
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

Rahanpesua   
estetään lailla
Rahanpesun ja terrorismin rahoit-
tamisen estämistä tehostetaan 
uudella lainsäädännöllä, joka tuli 
pääosin voimaan 3.7.2017. Uuden 
lain säädännön ansiosta valtio-
neuvostolla, valvonta viranomaisilla, 
asianajajayhdistyksellä ja ilmoitus-
velvollisilla yhteisöillä ja elinkeinon-
harjoittajilla on velvollisuus laatia 
risk iarvio rahanpesun ja terrorismin 
rahoittamisesta.

Ilmoitusvelvollisen riskiarviota 
ja poliittisesti vaikutusvaltaisten 
henkilöiden tuntemismenettelyä 
koskee siirtymäaika 31.12.2017 
saakka. Rekisteröitymisvelvollisuus 
aluehallintoviraston uuteen valvonta-
rekisteriin tulee voimaan 1.7. 2019.  

Poliisi myönsi  
viime vuonna  
yli 1,4 miljoonaa  
lupaa.

1,4  
milj.
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JULKISEN SEKTORIN VALIOKUNTA

Puheenjohtaja: Pekka Liesivuori

Uudet jäsenet ja heidän varajäsenensä:
Varsinainen jäsen  Varajäsen
Pasi Einola  Hanne Hirvonen
Jaana Hemminki  Anna Pitkänen 
Minna Hällström  Veera Kankaanrinta 
Harri Kangas  Jukka Mäkilähde 
Lars Lindeman  Johanna Säteri 
Tommi Parviainen  Anne Koivisto 
Nuutti Pennanen  Juhani Naumanen 
Mikko Kaunisvaara (opisk.) Esko Yli-Hemminki 

JÄSENPALVELUVALIOKUNTA

Puheenjohtaja: Kari-Matti Kauppila

Uudet jäsenet:
Riikka Autio 
Anne Horttanainen 
Laura Karppinen 
Laura Sairanen 
Petri Savolainen 
Ritva Hanski-Pitkäkoski (asiantuntijajäsen)
Sini Suominen (opisk.)

OIKEUSPOLIITTINEN VALIOKUNTA

Puheenjohtaja: Petra Spring

Uudet jäsenet:
Matleena Engblom 
Dan Helenius 
Vesa Nyrhinen 
Juha Raitio 
Aki Rasilainen 
Marjaana Larpa (opisk.)

Uusia jäseniä Lakimiesliiton valiokuntiin
TULEVAISUUSVALIOKUNTA

Puheenjohtaja: Antti Sorjonen

Jäsenet:
Kaijus Ervasti 
Ara Haikarainen 
Jarmo Hyvärinen 
Martti Häkkänen 
Anne Ihalainen 
Niko Jakobsson 
Linda Kanniainen 
Virpi Pääkkönen 
Anna Ronkainen 
Tuomas Rytkönen 
Kristiina Simonen 
Tomi Tuominen 
Tuomas Dahlström (opisk.)
Harriet Lindfors (opisk.)
Ella Pohjola (opisk.)

YKSITYISSEKTORIN VALIOKUNTA

Puheenjohtaja: Katriina Vierula

Uudet jäsenet:
Lalli Castrén 
Marja Kokko 
Kristiina Lindholm 
Jaana Meklin 
Jyrki Sarkkinen 
Jenniveera Tabell 
Iiro Ruolahti (opisk.)

HEIKKI HALILA VÄITTÄÄ 4/2017 Lakimies-
uutisten kirjoituksessa ”Oikeuskanslerin valinta”, 
että ministeri oli sivussa oikeuskanslerin valinnan 
valmistelussa. Väite on väärä. Halila ei voi tieten-
kään tietää kaikista asian valmistelun vaiheista ja 
käydyistä sisäisistä keskusteluista. Tuon yksityis-
kohdan osalta asian oikean laidan olisi voinut tar-

kistaa esimerkiksi asianomaisesta julkisesta esitte-
lymuistiosta, josta ilmenee muun muassa ministerin 
järjestämät haastattelut kärkihakijoille.

 
Asko Välimaa
kansliapäällikkö
oikeusministeriö. 

Vastine Heikki Halilan kolumniin  
Lakimiesuutisissa 4/2017
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H A L I L A

HEIKKI HALILA, 
heikki.halila@helsinki.fi

Sähköiset eduskuntavaalit?
SUOMALAISEN KANSANVALLAN peruspilareita 

ovat olleet 110 vuoden ajan hyvin toteutuneet val-

tiolliset vaalit ja kuntavaalit. Vaalien luotettavuus on 

perustunut siihen, että puolueet ovat olleet edustet-

tuina vaalilautakunnissa ja postiäänestys tapahtuu 

postivirkailijoiden silmien edessä. Kun ensimmäisten 

eduskuntavaalien tulokset oli maaliskuussa 1907 jul-

kistettu, kirkkoherra Lauri Salpakari ihmetteli Pohjan-

tähti-trilogiassa Akseli Koskelalle sosialidemokraattien 

menestystä. Akseli tokaisi, että kai ne äänet on oikein 

laskettu, niin kuin olivatkin. Tahattomia virheitä voi sat-

tua, mutta niitä on ollut Suomessa hyvin vähän.  

Järjestöjenkin vaalit onnistutaan hoitamaan Suo-

messa yleensä mallikelpoisesti, ei kuitenkaan aina. 

Vuonna 1946 kommunistit olivat saamassa enemmis-

tön SAK:n edustajakokoukseen, mutta edustajakokous 

peruutettiin vaalivilppisyytösten vuoksi. Epäselväksi jäi, 

mistä oli kysymys, mutta ei savua ilman tulta. Vuonna 

1979 herätti huomiota se, kun sosialidemokraatit ja 

kommunistit sopivat toimittavansa Suomen Elintarvike-

työläisten vaalit rehellisesti. Opetus on tämä: väärin-

käytöksiä voi tulla, jos niille annetaan tilaa ja jos 

tilanne on jännitteellinen.  

Suomen valtiollisten ja kuntavaalien vaalitapaa on 

kehitetty niin pitkälle, kuin on voitu tehdä vaalien 

perusluonne säilyttäen. Äänestää voi nykyisin hoiva-

kodeissakin. Väestön ikääntyminen aiheuttaa kuiten-

kin epävarmuustilanteen. Keiden sallitaan äänestää, ja 

millaista ohjausta vaalivirkailijat voivat käyttää? Ongel-

mat ja uhkakuvat olisivat kuitenkin paljon suuremmat, 

jos Suomessa siirryttäisiin nettiäänestyksineen sähköi-

siin vaaleihin. 

Sähköisen äänestämisen salliminen nostaisi vaali-

järjestelmän saranoiltaan. Varmuutta ei olisi edes siitä, 

kuka äänioikeutta käyttää. Vaalisalaisuus käytännössä 

poistuisi, ja äänestäjien painostus erityisesti perhe-

piirissä voisi olla kovaakin. Legaalinormit äänten osta-

misesta ja myymisestä voisivat saada uutta kanta-

vuutta. Kauppamiehet voisivat katsoa, miten äänensä 

myynyt äänestää. Jo annetun äänen muuttaminen olisi 

outo mahdollisuus. Klikkailu hetken mielijohteesta olisi 

vaivatonta. Lopullinen harkinta voisi jäädä tekemättä ja 

korjausliike suorittamatta. 

Nettiäänestys poistaisi vaalien luotettavuuden. Jär-

jestelmä olisi kaikkien tietoturva-asiantuntijoiden 

mukaan altis hakkeroinnille. Vuonna 2008 kunta-

vaaleissa sähköisen äänestyksen kokeilu epäonnis-

tui useissa kunnissa. Vaalivalitukset menivät lävitse 

KHO:ssa. Kokemukset nettiäänestyksestä Virossa ovat 

huonoja.

Äänestäminen on tehty Suomessa helpoksi. Ne, 

jotka haluavat äänestää, voivat sen yleensä myös 

tehdä. Väkisin ei pidä ketään yrittää saada äänestä-

mään. Nykyisen järjestelmän etuna on sen juhlavuus. 

Äänestäminen tapahtuu erityisissä äänestyspaikoissa 

joko ennakkoon omin rituaalein tai vaalipäivänä Suo-

men lippujen liehuessa. Tuttujen ja tuntemattomien 

läsnäolo luo äänestyspaikoille yhteisöllisyyttä. Vaalien 

arkipäiväistäminen ja epävarmuustekijät voisivat latis-

taa tunnelmaa ja heikentää aktiivisuutta. Mitään eri-

tyistä arvoa ei ole sillä, että sähköisen äänestämisen 

tulokset olisivat heti saatavilla. Ääntenlaskennan seu-

raaminen tiedotusvälineissä on jännitysnäytelmä, josta 

ei kannata luopua.

Nettiäänestys ei lisäisi demokratiaa valtiollisella ja 

kunnallisella tasolla vaan heikentäisi sitä. Se voi sopia 

järjestöille, joissa panokset ovat yleensä pienet, mutta 

ei sitä niissäkään juuri käytetä. Oikeusministeriössä on 

työryhmä, jonka tehtävänä on selvittää marraskuuhun 

2017 mennessä nettiäänestystä. Kaiken käytettävissä 

olevan tiedon perusteella päätelmä on selvä.

Nettiäänestys on päättäväisesti torjuttava. 

Opetus on tämä: 
väärinkäytöksiä voi 

tulla, jos niille annetaan 
tilaa ja jos tilanne on 

jännitteellinen.  
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Toukokuussa oikeustieteen 
maistereita oli työttömänä 5,3 % 
enemmän edellisvuoteen verrattuna.5,3 %

Oikkarit tekivät hyvää  
puhtaamman Itämeren puolesta

Tapahtumassa kerättiin 
yhteensä 3 200,64 
euroa Itämeren 

hyväksi.

PERINTEINEN Oikkari tekee hyvää-tapahtuma, 

tuttavallisemmin OTH, järjestettiin Helsingissä 

keskiviikkona 24.5. Tapahtuma keräsi oikkareita 

ympäri Suomea tekemään hyvää ja viettämään 

päivää vanhojen ja uusien ystävien kanssa. Päivän 

teema oli tänä vuonna ympäristö. Lakimiesliiton 

opiskelijavaliokunta valitsi OTH:n lahjoituskohteeksi 

WWF:n Itämeriprojektin, jonka raameissa tehdään 

töitä puhtaamman Itämeren puolesta sekä pyritään 

torjumaan meren rehevöitymistä. 

– Itämeren tilan parantaminen on pitkäjänteinen 

projekti, johon meidän kaikkien olisi syytä osallistua. 

Sen hyväksi on tehtävissä paljon, joten kaikenlainen 

tiedon levittäminen Itämeren suojelusta edesauttaa 

tavoitteisiin pääsyä, sanoo opiskelijavaliokunnan 

puheenjohtaja Jesse Viljanen.

Päivä alkoi excuvierailuilla, jossa kuusi ryhmää 

pääsi tutustumaan oikeudellisen alan eri toimijoihin, 

jotka tekevät töitä ympäristökysymysten parissa. 

Tänä vuonna excuja oli järjestämässä HPP, 

ympäristöministeriö, Krogerus, Maanmittaus-

laitos, Hästö & Co, Outotec, Lexia, Neste sekä 

Hannes Snellman. Yhtenä excukohteena toimi 

myös Lakimiesliiton Ylähuoneella järjestetty 

ympäristöpoliittinen paneeli, johon oli kutsuttu 

nuorisopoliitikkoja keskustelemaan ajankohtaisista 

ympäristökysymyksistä. Panelisteja sekä yleisöä 

puhuttivat ylivoimaisesti eniten liikenne ja 

pyöräilymahdollisuudet kaupungissa.

Itämerietkot sekä iltajuhla järjestettiin Apollo 

Live Clubissa Helsingin keskustassa. Itämerietkojen 

puhujakaarti koostui kolmesta nimekkäästä 

asiantuntijasta. Illan pääpuhuja oli asunto-, energia- 

ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen, joka 

kertoi puheenvuorossaan Itämeren nykytilasta sekä 

Suomen yhteistyöstä muiden Itämeri-valtioiden 

kanssa. Yleisö käytti mahdollisuutta hyväkseen 

ja esitti aktiivisesti erilaisia ympäristöön liittyviä 

kysymyksiä ministerille. Itämerietkojen toisena 

puhujana oli Helsingin Sanomien toimittaja Heli 

Saavalainen, jonka puheenvuoro käsitteli Helsingin 

Sanomien ja Suomen ympäristökeskuksen kehittämää 

Itämerilaskuria, 

josta käytiin paljon 

keskustelua mediassa 

alkuvuodesta. Etkojen 

kolmas ja viimeinen 

puhuja oli WWF:n 

suojeluasiantuntija 

Annukka  Valkeapää, 

jonka puheenvuoro 

käsitteli ruokavalion 

vaikutuksia 

ympäristöön. 

Illan huipensi 

bilebändi Rehtori 

Murto, jonka ansiosta 

Apollon tanssilattia täyttyi välittömästi. 

Tapahtumassa kerättiin tänä vuonna yhteensä 

huikeat 3 200,64 euroa Itämeren hyväksi. Iltajuhlassa 

mukana olivat myös HPP ja Hannes Snellman. 

Tapahtuma oli tänäkin vuonna onnistunut ja oikkarit 

kokivat lahjoituskohteen tärkeäksi ja yhteiseksi 

asiaksi. OTH järjestetään jälleen ensi vuonna 

toukokuussa uudella teemalla ja lahjoituskohteella. 
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Tilaisuuden juontaa
Kirsi Heikel

OHJELMA: TEEMANA SUOMI 100 VUOTTA
08.30 llmoittautuminen

 Aamukahvi 
 

09.30 Lakimiespäivän avaus

 Lakimiesliiton puheenjohtaja,    

 hovioikeudenlaamanni Asko Nurmi

 K.J. Ståhlberg –mitalin jako

 Lakimiesliiton puheenjohtaja Asko Nurmi
         

 Oikeusministerin tervehdys

 Oikeusministeri Antti Häkkänen

 Suomalaisen oikeuselämän murros 1970-luvulla

 Korkeimman oikeuden presidentti Timo Esko 

10.30 Tauko

11.00  Suomi 100 vuotta muilla aloilla

 Kulttuurin kehitys

 Taiteilijaprofessori Jorma Uotinen

 Johtamisen muutos sadassa vuodessa

 Puolustusvoimien tutkimuslaitoksen  

 johtaja Vesa Nissinen

 Globalisaatio ja Suomi

 Professori Sixten Korkman       

12.30 Lounas

14.00 Keynote speaker

 Euroopan investointipankin varapääjohtaja 

 Alexander Stubb

14.20 Eurooppa myllerryksessä –    

 maaperä kansainväliselle rikollisuudelle ja   

 ihmisoikeusloukkauksille
 

 Varautumisesta turvallisuusympäristön muutoksiin

 Turvallisuusjohtaja Ilkka Salmi, Euroopan komissio

Asko Nurmi

Antti Häkkänen

Timo Esko

Jorma Uotinen

Vesa Nissinen

Sixten Korkman

Alexander Stubb

Ilkka Salmi

Jarno Limnéll

Pauliine Koskelo

Raija Toiviainen

Maija-Riitta Ollila

 Saska Saarikoski

Jukka Kekkonen

Anu Koivunen

Turvallisuuden todellisuus 2017

Kyberturvallisuuden professori    

Jarno Limnéll, Aalto-yliopisto
 

Oikeusvaltio Euroopassa  

huojuu ja natisee; miten se  

voi ja kuinka se kestää? 

Euroopan ihmisoikeus -

tuomioistuimen 

tuomari Pauliine Koskelo
 

Käytännön toimijan kokemuksia 

Ruanda-jutun hoitamisesta   

syyttäjänä    

Apulaisvaltakunnansyyttäjä Raija Toiviainen
 

15.30 Kahvitauko

16.00 Oikeusvaltio Suomi - Mitkä ovat   

 haasteemme ja miten niihin  

 vastataan?

 Keskustelemassa:

 Filosofi Maija-Riitta Ollila

 Toimittaja Saska Saarikoski

 Professori Jukka Kekkonen

 Professori Anu Koivunen

17.25  Lakimiesliiton 

 yrittäjyyspalkinnon jako

          Parhaan oikeustieteen    

 opiskelijatyönantajan    

 palkinnon jako

17.50 Lakimiesliiton puheenvuoro ja  

 päivän päätössanat

 Lakimiesliiton hallituksen puheen-  

 johtaja, apulaispoliisipäällikkö   

 Antero Rytkölä

18.00 Illanvietto 

 Finlandia-talon Veranda-sali

Pidätämme oikeudet muutoksiin.

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

Antero Rytkölä
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NAISJURISTIT RY
Naisjuristit perustet-

tiin v. 1945. Yhdistyk-

sellä on noin 480 jäsentä. 

Naisjuristien tarkoituk-

sena on jäsenten amma-

tillisen kehittymisen 

tukeminen, naisjuristien kotimaisen ja 

kansainvälisen yhteistoiminnan ja ver-

kostoitumisen edistäminen, tasa-arvon 

edistäminen sekä virkistystoiminnan jär-

jestäminen. Yhdistys järjestää koulutus- 

ja keskustelutilaisuuksia, yritysvierai-

luja ja tutustumiskäyntejä viranomais- ja 

julkishallinnon kohteisiin sekä julkai-

see jäsenlehteä. Naisjuristit on mm. UN 

Womenin ja EWLA:n jäsen.

Alma Talent Oy
Alma Talent Pro tuottaa sisältöjä ammat-

titaidon ylläpitoon ja kehittämiseen juri-

diikan, taloushallinnon, esimiestyön ja 

johtamisen ammattilaisille koulutus-

ten, kirjojen ja verkkopalveluiden muo-

dossa. Alma Talent Pron verkkopalveluita 

ovat Fokus, Verkkokirjahylly ja Suomen 

Laki. Tiedon tuottamisesta vastaavat 

aina oman alansa parhaat asiantuntijat. 

Tutustu meihin pro.almatalent.fi.

Danske Bank
Danske Bank on Suomen kolmanneksi 

suurin pankki, joka tarjoaa noin miljoo-

nalle suomalaiselle kotitaloudelle, yri-

tykselle ja instituutiolle palveluita laajan 

asiantuntemuksen sekä innovatiivisten 

digitaalisten ratkaisujen avulla. Tavoit-

teemme on tulla tunnetuksi luotetuim-

pana taloudellisena kumppanina, ja 

haluamme tuottaa pitkäaikaista arvoa 

asiakkaillemme, sijoittajille sekä yhtei-

söille joiden osana toimimme. Danske 

Bank Oyj on osa pohjoismaista Danske 

Bank -konsernia. www.danskebank.fi

Edita Publishing Oy
Edita Publishing Oy on asiantuntija-

sisältöjen kuratoija, oppimisen kumppani 

ja johtava lakitiedon tuottaja. Muotoi-

lemme merkityksellistä tietoa innovatii-

visiksi ratkaisuiksi, jotka auttavat asiak-

kaitamme kehittymään ja menestymään. 

Juridiikan tarjontaamme kuuluvat maan 

kattavin lakitietopalvelu Edilex sekä 

monipuolinen valikoima kirjallisuutta ja 

koulutuspalveluja oikeudellista tietoa 

tarvitseville ammattilaisille. Olemme osa 

Nordic Morning -viestintäkonsernia. 

Tutustu: www.editapublishing.fi, 

www.edilex.fi

Eduskunnan kirjasto
Eduskunnan kirjasto on kaikille avoin kir-

jasto, joka tarjoaa tietoa eduskunnasta, 

oikeudesta ja yhteiskunnasta. 

Kokoelmissa on eduskunta-aineiston 

lisäksi laajasti kotimaisia ja ulkomai-

sia säädöksiä, lakikirjoja, lainvalmiste-

luaineistoa, oikeustapauskokoelmia ja 

oikeus tieteellistä kirjallisuutta. 

Kirjastossa on tietopalvelu, johon voi 

varata myös henkilökohtaisen tapaa-

misajan. Järjestämme kaikille avointa ja 

ryhmille räätälöityä koulutusta tiedon-

lähteistä. Kirjaston keskeisiin verkko-

palveluihin kuuluu ajankohtaisista lain-

säädäntöhankkeista kootut tietopaketit. 

Fennia
Vakuutusten ja varainhoidon asiantunti-

jana tarjoamme kotitalouksille ja yrityk-

sille riskienhallinta-, vakuutus- ja varain-

hoitopalvelut. Lakimiesliiton jäsenenä 

saat meiltä monipuoliset edut, esimer-

kiksi kotivakuutuksen ehdollisen oma-

vastuun ja autovakuutusalennukset sekä 

yrityksen varallisuusvakuutuksen. Liitto 

on lisäksi ottanut turvaksesi ammatilli-

sen vastuu- ja oikeusturvavakuutuksen.

Helsingin yliopiston 
oikeustieteellinen tiedekunta
 
Oikeustieteellinen tiedekunta on alansa 

johtava tutkimus- ja koulutusyksikkö 

Suomessa tehtävänään tuottaa kan-

sainvälisesti korkeatasoista tutkimusta 

ja tutkimukseen perustuvan opetuksen 

avulla oikeuden ammattilaisia kotimaisille 

ja kansainvälisille työmarkkinoille. Yhteis-

kunnallista vuorovaikutusta tiedekunta 

toteuttaa mm. alumnitoiminnallaan ja 

juridiikan alan täydennyskoulutuksellaan 

sekä julkaisemalla korkeatasoisia tieteel-

lisiä monografioita, väitöskirjoja ja oppi-

kirjoja. Lisätietoja osoitteessa: 

www.helsinki.fi/oikeustiede/

Keskinäinen  
Vakuutusyhtiö Kaleva

OTA TÄYSI HYÖTY IRTI  
JÄRJESTÖJÄSENYYDESTÄSI.
Tiesithän, että Lakimiesliiton jäsenenä 

sinä ja perheesi olette oikeutettu pysy-

västi edulliseen henki- ja tapaturmava-

kuutukseen. Esimerkiksi henkivakuu-

tus 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, 
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jos pahin sattuisi. Kattavan vakuutus-

turvan koko perheelle saat kätevimmin 

osoitteesta henkivakuutuskuntoon.fi

Nuoret Lakimiehet ry
Juristin parasta aikaa jo vuodesta 1938. 

Nuoret Lakimiehet saattaa yhteen eri 

juristiammateissa toimivat nuoret ja nuo-

rekkaat juristit sekä asian että viihteen 

äärelle. Nulaan kuuluu noin 800 jäsentä, 

ja se on yksi Lakimiesliiton perustajista. 

Nulan tärkeimpänä tehtävänä on valvoa 

jäsenistönsä ammatillisia, taloudellisia ja 

muita etuja. Lue Nulan kuulumiset ja liity 

jäseneksi: www.nuoretlakimiehet.fi

Oy Teboil Ab
Oy Teboil Ab maahantuo, markkinoi, myy 

ja jakelee öljy- ja energiatuotteita Suo-

messa. Vuonna 2016 yhtiön liikevaihto 

oli 1,8 miljardia euroa ja markkinaosuus 

26,9 prosenttia. Teboilin valtakunnallinen 

jakeluverkosto muodostuu 122 huolto-

asemasta ja 210 automaattiasemasta, 

joista 64 on Teboil Express -automaatti-

asemia. Ammattiliikennettä palvelee 

450 tankkauspaikkaa, joista varsinaisia 

D-automaatteja on 217.

paragraaffi oy

pg
Paragraaffi Oy
Paragraaffi on oikeudellisiin henkilöstö-

palveluihin erikoistunut yhtiö. Välitämme 

ja vuokraamme juristeja sekä oikeustie-

teen opiskelijoita juridisen alan työtehtä-

viin ympäri Suomea. Lisäksi Paragraaffin 

Juristi- ja Oikkaripörssi ovat alan suosi-

tuimmat työpaikkaportaalit. Tarjoamme 

asiakkaillemme kartoitusta erilaisista 

oikeudellisista tarpeista, olemme sitou-

tuneita vastaamaan niihin ja tarjoamme 

ainutlaatuista osaamista asiakaslupauk-

siemme toteuttamisessa.

Miten voimme siis auttaa?

SOKOS HOTELS
RADISSON BLU HOTELS
S-ryhmän hotellit, Sokos Hotels ja 

Radisson Blu Hotels, tarjoavat kattavasti 

majoitus- ja ravitsemispalveluita Suo-

messa sekä lähialueilla. Sokos Hotels 

-ketjuun kuuluu 50 hotellia Suomessa, 

Tallinnassa ja Pietarissa ja Radisson 

Blu hotelleja löytyy kahdeksan yksik-

köä Suomessa. Kaikki hotellit sijaitse-

vat aivan kaupunkien keskustoissa tai 

keskellä vapaa-ajan kohteita hyvien 

liikenneyhteyk sien varrella. Majoituk-

sen lisäksi Sokos Hotellit ja Radisson Blu 

Hotellit tarjoavat monipuolisia kokous- 

ja ravintolapalveluita kätevästi saman 

katon alla. Hotellien yhteydessä on kau-

punkien parhaat ruoka- ja seurustelu-

ravintolat sekä illanviettopaikat.

Suomalainen  
Lakimiesyhdistys ry
Tule mukaan toimintaan – verkostoitu-

maan muiden tutkijoiden, opiskelijoiden 

ja eri alojen lakimiehien kanssa. 

• Julkaisemme korkealaatuista  

kirjallisuutta.

• Lakimies-aikakauskirja sisältyy jäsen-

maksuun.

• Jaamme apurahoja ja palkintoja.

• Järjestämme keskustelutilaisuuksia 

ajankohtaisista asioista ja vuosittain 

Oikeuskulttuurin päivän jäsentilaisuuk-

sien tallenteet ovat nähtävillä ver-

kossa jäsensivuillamme. 

www.lakimiesyhdistys.fi

Taaleri Varainhoito Oy
Taaleri Oyj on Helsingin pörssiin listattu 

kasvava suomalainen finanssiryhmä. 

Taaleri-konserni muodostuu kolmesta 

segmentistä: Varainhoito, Rahoitus ja 

Energia. Palvelumme on suunnattu insti-

tutionaalisille sijoittajille, yrityksille sekä 

yksityishenkilöille. Liiketoimintamme 

koostuu asiakkaiden varallisuuden hoi-

dosta, sijoitusrahastoista ja pääomara-

hastoista sekä suorasta sijoitustoimin-

nasta. Liikevaihtomme on noin 

60 miljoonaa euroa ja hallinnoitava 

varallisuus 4,8 miljardia euroa.

Westerback 1897
Westerback 1897 on perinteikäs kello- ja 

kultasepänliike. Valikoimistamme löyty-

vät niin sveitsiläiset kellot kuin suoma-

laisen kultaseppämme tekemät upeat 

timanttikorut – unohtamatta laaja pöy-

tähopeavalikoimaamme sekä räätälöityjä 

yrityslahjapaketteja, joita mielellämme 

teemme asiakkaan tarpeiden mukaan. 

Westerbackilla sinua odottaa ammatti-

taitoinen henkilökunta joka on valmiina 

palvelemaan sinua ja auttamaan kaikissa 

alaan liittyvissä kysymyksissä. Meiltä voit 

tilata myös Lakimiesliiton ammattisor-

mukset sekä solmioneulat ja kalvosin-

napit. Lämpimästi tervetuloa palvel-

tavaksi Westerbackille, keskuskatu 5, 

Helsinki. Myymälät myös Stockmann 

tavarataloissa kautta Suomen.

Yksityisalojen  
Lakimiehet ry (YKLA)
• YKLA on edunvalvontajärjestö, joka 

valvoo erityisesti jäsentensä ammatilli-

sia ja koulutuksellisia etuja.

• YKLA:n jäsenet ovat järjestöjen,  

liike-elämän, teollisuuden, yksityisten 

palvelualojen, asianajo- ja  

konsulttitoimistojen palveluksessa.

• YKLA:lla on vahva edustus  

Lakimiesliitossa.

• YKLA järjestää mielenkiintoisia  

opintomatkoja, seminaareja ja yritys-

vierailuja sekä viihdetapahtumia. 

Lue lisää: www.ykla.fi
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Lakimiespäivän perinteisenä osana järjestetään oikeus tieteen opiskelijoiden rekrymessut. Messujen 
tarkoituksena on antaa oikkareille mahdollisuus tutustua työnantajiin ja luoda kontakteja, sekä antaa 
työnantajille tilaisuus tehdä itseään tutuksi opiskelijoille. Näytteilleasettajien lisäksi rekrymessuilla on 
CV-klinikka, jossa alan ammattilaiset antavat vinkkejä työnhakuun. Mukaan kannattaa siis ottaa päivitetty 
CV ja/tai LinkedIn- profiili! Tänä vuonna rekrymessuilla on ensimmäistä kertaa myös CV-kuvauspiste, jossa 
ammattilaiskuvaaja ottaa CV-kuvia. 

Oikkareiden rekrymessut 6.10.2017

Tervetuloa tutustumaan  
Lakimiesliiton osastoon

Lakimiesliiton osasto päivystää koko Lakimiespäi-
vän ajan. Tule juttelemaan liiton tuoreimmista pal-
veluista, tapahtumista ja eduista. 
Tavataan Lakimiespäivässä!

Tiedustelut puh. 09 8561 0300 

Lakimiespäivä: Auli Lehtonen, Juha Mikkonen

Lakimiesmessut: Olli Niemi

Oikkareiden rekrymessut: Karin Cederlöf

Rekrymessut järjestetään Finlandia-talon Terassisalissa kello 11–17. Tapahtuma ei edellytä osallistumista 
Lakimiespäivään ja on osallistujille maksuton. Nähdään rekrymessuilla! 
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Asko Nurmi, hovioikeudenlaamanni, pj
Päivi Happonen, toimittaja
Ira Hietanen, lakimies
Tuula Linna, professori
Rami Mäkinen, toimittaja
Juha Raitio, professori

Antero Rytkölä, apulaispoliisipäällikkö
Pauliina Tenhunen, toimitusjohtaja
Mia Paju, viestintäasiantuntija
Mikko Salo, viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtaja
Jore Tilander, toiminnanjohtaja
Juha Mikkonen, toimituspäällikkö, sihteeri

Lakimiespäivän ohjelman suunnittelutoimikunta:

Lakimiespäivän osallistumismaksuun sisältyy päivän 
ohjelma, aamukahvi + pieni suolainen pala, lounas, iltapäi-
väkahvi, illanvietto Finlandia-talon Veranda-salissa, iltapala 
ja juoma. Huom! Lounas ei sisälly opiskelijoiden osallistu-
mismaksuun.

llmoittautuminen päättyy 1.10.2017.

Osallistumismaksut
• jäsen 220 euroa
• ei jäsen 440 euroa
• eläkeläisjäsen 140 euroa
• liiton opiskelijajäsen (perustutkinto-opiskelija)  

39 euroa

1.10.2017 jälkeen Lakimiespäivään voi ilmoittautua ainoas-
taan Finlandia-talossa 6.10.2017. 

Osallistumismaksut paikan päällä ilmoittautuessa
• jäsen 250 euroa
• ei jäsen 500 euroa
• eläkeläisjäsen 170 euroa
• liiton opiskelijajäsen 60 euroa

Peruutusehdot
Osallistumisen voi peruuttaa veloituksetta 22.9.2017 asti.

Ajalla 23.–29.9.2017 tehdyistä peruutuksista veloitamme  
50 % osallistumismaksusta.

Viime hetkellä, 30.9.2017 alkaen tehdyistä peruutuksista 
veloitamme koko osallistumismaksun.

Peruutukset on tehtävä kirjallisesti. Osallistumismak-
sun maksamatta jättäminen ei peruuta ilmoittautumista. 
Sairaustapauksissa palautamme osallistumismaksun lää-
kärintodistusta vastaan vähennettynä 20 euron käsittely-
maksulla.

Lakimiespäivän illanvietto
Lakimiespäivän päätteeksi järjestetään illanvietto  
Veranda-salissa. Illanvietto sisältyy osallistumismaksuun, 
johon kuuluu lisäksi iltapala ja yksi juoma.

Huom! Illanviettoon voivat osallistua vain  
Lakimiespäivän osanottajat!

Majoitus
Original Sokos Hotel Presidentti
Eteläinen Rautatiekatu 4, Helsinki
110 €/1hh standard
125 €/2hh standard

Original Sokos Hotel Vaakuna
Asema-aukio 2, Helsinki
120 €/1hh standard
135 €/2hh standard

Huonehintaan sisältyy runsas buffet-aamiainen,  
hotelliasukkaiden saunavuoro, langaton internetyhteys 
(WiFi) ja alv. Hotellihuoneet ovat käytettävissä  
tulopäivänä klo 15.00 alkaen lähtöpäivään  
klo 12.00 saakka.

Varaukset:
Sokos Hotels Myyntipalvelu
Puh. 020 1234 600 / yksittäiset huonevaraukset
Sähköposti: sokos.hotels@sok.fi

Huonevaraukset tulee tehdä  
suoraan myyntipalvelusta  
kiintiötunnuksella:  
Suomen Lakimiesliitto ry

Lisätiedot ja ilmoittautuminen www.lakimiespaiva.fi

OSALLISTUMISMAKSUT  
JA ILMOITTAUTUMINEN
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Ilmoittautuminen  
www.lakimiesliitto.fi/tapahtumat

ANTTI-JUHANI WIHURI

MERJA HANHELA

PEKKA PIISPANEN

Oman työn  
johtaminen

klo 16.30–19.30 Lakimiesliiton Ylähuone, Uudenmaankatu 4-6 B, 3. krs

Vaativassa asiantuntijatyössä taito johtaa omaa työtään monipuolisesti ja tehokkaasti on yhä 
kysytympi taito. Mitkä ovat kolme tärkeintä keinoa, joilla voit nykyisessä tietointensiivisessä ja 
nopeasti muuttuvassa työympäristössä johtaa itseäsi onnistumisiin tasapainoisesti ja hyvin
vointiasi tukien? OTL Antti-Juhani Wihuri toimii johdon ja työyhteisöjen valmentajana,  
coachina ja mindfulnessohjaajana Mind at Work Oy:ssa. Hänet tunnetaan itsensäjohtamisen  
ja mindfulnessin työelämäsovellusten asiantuntijana.

Ilmoittautuminen valmennukseen viimeistään 11.9.2017 mennessä

Haastavat  
vuorovaikutustilanteet

16.30–19.30 Orginal Sokos Hotel Ilves, Hatanpään valtatie 1, Tampere

Työntekijänä tai esimiehenä olet mukana erilaisissa työpaikan vuorovaikutustilanteissa,  
jotka saattavat kuormittaa sinua. Koulutuksen tavoitteena on pohtia yhdessä ratkaisuja 
haastaviin vuorovaikutustilanteisiin ja oppia välttämään omien vuorovaikutustaitojen 
karikkoja. Lisäksi pohditaan, mistä ristiriidat työpaikalla syntyvät ja mikä on jokaisen rooli 
niiden ratkaisuissa. Koulutuksessa opitaan tunnistamaan oma sosiaalinen toimintatyyli ja 
hyödyntämään omia vahvuuksia vuorovaikutustilanteissa. Kouluttajana on 
 opintojohtaja Merja Hanhela. 

Ilmoittautuminen valmennukseen viimeistään 11.9.2017 mennessä

Uusimmat työeläkemuutokset  
– miten ne vaikuttavat sinuun?

klo 16.30–19.30 Lakimiesliiton Ylähuone, Uudenmaankatu 4-6 B, 3. krs

Työeläketurva ja järjestelmä ovat jatkuvassa muutoksessa. Suuria uudistuksia on tehty noin 
kymmenen vuoden välein. Viimeinen työeläkeuudistus tuli voimaan kuluvan vuoden alussa. 
Muutokset parantavat taloudellista kestävyyttä ja ottavat huomioon muuttuvan työelämän 
tarpeet. Ne vaikuttavat myös työikäisten valintoihin. FM Pekka Piispanen on Akavan yhteis
kuntapolitiikan yksikön johtaja. Hän on neuvotellut työurallaan ja erityisesti nykyisessä työs
sään työeläkeuudistuksista niin, että uudistukset ottavat huomioon myös korkea koulutettujen 
tarpeet ja odotukset. 

Ilmoittautuminen valmennukseen viimeistään 29.9.2017.

Helsinki 
14.9.2017

Turku 
19.9.2017

Helsinki 
9.10.2017

Kouluttajina
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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

Urakoulutukset syksyllä 2017

• Kansainvälinen tapakulttuuri lakimiehen työssä

• SOTE – sopimusoikeudellisia näkökulmia

• Robotiikka ja tekoäly sekä niiden vaikutukset 

lakimiehen työssä

• Hyvä prosessitapa riita- ja rikosasioissa  

– tuomarin, syyttäjän ja asianajajan näkökulmasta

• Yrittäjäkoulutus: Verotuksesta, työttömyys - 

turvasta ja muusta sosiaaliturvasta

• Lakimiehen täydennyskoulutusmahdollisuudet

• Päätöksenteon psykologia 

Varaamme mahdollisuuden muutoksiin. 
Osa koulutuksista järjestetään webinaareina.

Katso webinaarien 
nauhoitteita:

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

Ota yhteyttä  
lakimiesrekrytointi@lakimiesliitto.fi

Lakimiesrekrytointi on Suomen 
Lakimies liiton maksuton työnvälityspalvelu.

ETSITKÖ
lakimiestä,
oikeustieteen 
opiskelijaa tai
toimistolle jatkajaa

LakimiesRekrytointi

Turku 
19.9.2017

_____________________________________________________LAADUKASTA URAKOULUTUSTA JO YLI 10 VUOTTA_____________

MAKSUTON LIITON JÄSENILLE

 Neuvottelutaidot

16.30–19.30 Original Sokos Hotel Hamburger Börs, 
Kauppiaskatu 6, Turku

Koulutuksen jälkeen osaat valmistautua paremmin erilaisiin 
neuvottelu tilanteisiin ja neuvotella päämäärätietoisesti. Oma 
jaksamisesi neuvottelijana vahvistuu, kun ymmärrys neuvottelu
taktiikoista syvenee. Koulutus koostuu sekä vertaistuesta 
että lyhyistä luennoista. Lisäksi pohditaan neuvottelijan omaa 
toimintatyyliä ja arvoja jaksamisen ja itsetuntemuksen näkö
kulmista. Kouluttajana on opintojohtaja Merja Hanhela. 

Ilmoittautuminen valmennukseen viimeistään 11.10.2017
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Tietosuojavastaavan 
koulutusohjelma 
2017–2018
21.11.2017–28.8.2018

Koulutusohjelma etenee tiedon elinkaarimallin mukaisesti henkilötietojen käsit-
telyn suunnittelusta tietojen suojaukseen ja sisäisten ohjeistusten ja koulutusten 
laatimisesta tietojen auditointiin ja sieltä edelleen tietojen luovutukseen saakka. 
Koulutusohjelma on suunniteltu kaikille tietosuojavastaavan tehtäväkentästä 
ja uudistuvasta tietosuojan sääntelystä kiinnostuneille koulutustaustasta ja 
tehtävästä riippumatta.

Koulutusohjelman osat:

• Uudistuva tietosuojasääntely – toimijoiden roolit ja vastuut 21.11.2017
• Tietosuoja ja tietoturva 23.1.2018
• Tietojen käsittely – lainmukaisuus, vastuut, riskit ja suojaus 13.-14.3.2018
• Tietojen luovutus ja kaupallinen hyödyntäminen 15.5.2018
• Tietojen käsittelyn ohjeistus, omavalvonta ja raportointi 28.8.2018

Suunnittelusta vastaavat:

• Tietosuojavaltuutettu Reijo Aarnio,  
Tietosuojavaltuutetun toimisto 

• Asianajaja Eija Warma,  
Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy 

• Professori Ahti Saarenpää, Lapin yliopisto 
• Tietosuojavastaava Helena Eronen,  

Itä-Suomen yliopisto
• Global Privacy Counsel Oskari Rovamo, Nokia Oyj

Hyödynnä ennakkoilmoittautujan etuhinta ja ilmoittaudu 
viimeistään 31.8.

Koko ohjelma 2 950 € + alv 24 % (norm. 3 650 € + alv 24 %). 
Koulutusohjelman hinnasta ei myönnetä muita alennuksia.

Huippusuosittu, viisiosainen kokonaisuus EU:n tietosuoja-asetuksen 
vaatimuksista ja tietosuojavastaavan tehtävistä alkaa jälleen marraskuussa!

Reijo Aarnio, Eija Warma, Ahti Saarenpää, Oskari Rovamo



Oikeudet muutoksiin pidätetään.

lakimiesliitonkoulutus.fi

LAKIMIESLIITON KOULUTUS

Työoikeuden 
asiantuntijaohjelma 
2017–2018
3.10.2017–25.4.2018

Alma Talent/Lakimiesliiton Koulutus järjestää yhdessä Helsingin yliopiston 
kanssa Työoikeuden asiantuntijaohjelman 11. kerran. Koulutusohjelma 
antaa syvällisen kokonaiskuvan työsuhteen osapuolten oikeuksista ja 
velvollisuuksista työsopimuksen tekemisestä aina työsuhteen päättymi-
seen saakka. Koulutusohjelmassa käsitellään myös erityistilanteita, kuten 
yrityskauppoja. Koulutusohjelman kokonaisuudessaan hyväksyttävästi 
suorittaneella on oikeus liittää se osaksi ammatillista lisensiaatintutkintoa.

Asiantuntijaohjelman osat: 

Työsuhteen ehtojen määräytyminen ja 
yhteistoiminta yrityksissä 3.–4.10.2017 

Työntekijöiden yhdenvertainen kohtelu, 
henkilötietojen käsittely ja häirinnän 
kielto 2.11.2017

Immateriaalioikeudet, salassapito ja 
kilpailukiellot työsuhteissa 14.12.2017

Työaika, vuosiloma ja muut  
työsuhdevapaat 31.1.–1.2.2018

Yrityskaupat ja työoikeus 13.–14.3.2018

Työsuhteen päättäminen ja  
lomauttaminen 24.–25.4.2018

Suunnittelusta vastaavat:

• Hallitusneuvos Tarja Kröger,  
työ- ja elinkeinoministeriö

• Professori Ulla Liukkunen, Helsingin yliopisto
• Asianajaja Petteri Uoti,  

Dittmar & Indrenius Asianajotoimisto Oy
• Lakiasiainjohtaja Markus Äimälä,  

Elinkeinoelämän keskusliitto EK

Hyödynnä ennakkoilmoittautujan etuhinta ja ilmoittaudu 
viimeistään 31.8.

Koko ohjelma 4 500 € + alv 24 % (norm. 5 200 € + alv 24 %). 
Koulutusohjelman hinnasta ei myönnetä muita alennuksia.

Markus Äimälä, Tarja Kröger, Petteri Uoti, Ulla Liukkunen



pro.almatalent.fi/#suomenlaki

Lainsäädäntö, oikeuskäytäntö, esityöt ja kirjallisuus – yhdellä haulla löydät 
kattavasta  tietokannasta tarvitsemasi tiedon, aina ajantasaisena. Suomen Laki on 
välttämätön työkalu sinulle, joka tarvitset työssäsi oikeudellista informaatiota.

PYSY AJAN TASALLA. Saat arkisin sähköpostiisi Säädös- ja tapausseuranta- 
palvelu -koosteen. Valitse oikeudenalat, joita haluat seurata, ja klikkaa suoraan 
uuteen tietoon.

RÄÄTÄLÖI. Kerää Omaan salkkuun kaikki se, mitä tarvitset usein.

LAAJENNA PALVELUA. Voit hankkia käyttöösi huippuasiantuntijoiden 
 kommentaariteokset ja kattavan valikoiman muuta ammattikirjallisuutta.

Tutustu veloituksetta pro.almatalent.fi/#suomenlaki

SUOMEN LAKI

Kokeile Suomen Lakia  
diginä veloituksetta

ESITYÖT

OIKEUS-
KÄYTÄNTÖ

KIRJALLISUUS

LAINSÄÄDÄNTÖ



R E I N B O T H

Musta aukko

TOUKOKUUN LOPUSSA KUUSI toimittaja

yhdistystä ehdotti oikeusministeriölle julkisuuslain 

muuttamista. Vuonna 1999 voimaan tullut laki 

kaipaisi päivitystä monilta osin, mutta nyt ehdotus 

koski julkisuuslain ulottamista koskemaan tietyissä 

tapauksissa myös yhtiöitä.

Toimittajat ovat jo pitkään seurailleet huolestu

neina viime vuosien kehitystä julkisten toimintojen 

yhtiöittämisestä. Kehitys on tarkoittanut sitä, että 

vallankäytön ja julkisten varojen käytön valvonta 

on tullut mahdottomaksi. Julkisuuslakia ei sovelleta 

yhtiöihin edes silloin, kun julkinen valta on yhtiössä 

määräävässä asemassa.

Ruotsissa on toisin. Ruotsin julkisuuslaissa viran

omaisiin rinnastetaan yhtiöt, yhdistykset ja säätiöt, 

joissa kunnat tai maakunnat käyttävät määräys

valtaa. Tässä asemassa ne ovat, jos ne yksin tai 

yhdessä esimerkiksi omistavat enemmistön yhtiön 

äänivaltaa käyttävistä osakkeista.

Ruotsista ei ole kuulunut, että lain soveltami

sessa olisi ollut ongelmia.

Niinpä päätimme Oikeustoimittajissa heittää 

verkot vesille ja yrittää, josko lainmuutoksen tarve 

ymmärrettäisiin laajemmin. Otimme yhteyttä vii

teen toimittajayhdistykseen, ja kaikki lähtivät siltä 

istumalta mukaan ehdottamaan lainmuutosta. Nyt 

odottelemme oikeusministeriön reaktiota.

Julkisuusperiaate on suomalaisen yhteiskunnan 

kivijalka. Siitä on säädetty sekä perustuslaissa että 

julkisuuslaissa. Julkisuudesta voidaan poiketa vain, 

jos laissa säädetyt edellytykset täyttyvät. Kukaan 

ei vain ollut osannut ennakoida yhtiöittämistrendiä.

Kuvaavimpia esimerkkejä julkisuuslain rajauk

sen ongelmista on länsimetrohanke. Sen huomat

tavista vaikeuksista ei ole saatavissa täsmällistä 

tietoa sen takia, että sataprosenttisesti veron

maksajien rahoittamaa hanketta hoidetaan yhtiön 

kautta. Tietoa heruu juuri sen verran kuin Espoon 

ja Helsingin kaupunkien omistama Länsimetro Oy 

itse haluaa antaa. Niin sanotun yleisen elämän

kokemuksen perusteella voi päätellä, että yhtiölle 

ja erityisesti pomoportaalle kiusallinen tieto pide

tään visusti salassa.

Jokin aika sitten Länsimetron hallitus päätti 

salata tilaamansa selvitysraportin, joka koski kus

tannusten huomattavaa nousua ja koko hank

keen viivästymistä. Kustannusarvio hankkeelle oli 

710 miljoonaa euroa, mutta tässä vaiheessa kulut 

huitelevat 1,2 miljardissa eurossa. Länsimetro piti 

ottaa käyttöön elokuussa 2016, mutta se myöhäs

tyy tämänhetkisten arvioiden mukaan vuodella.

Veronmaksajia olisi varmasti kiinnostanut tie

tää, mikä on mennyt pieleen. Yhtiö perusteli 

raportin salaamista ulkopuolisten juristien suosi

tuksilla.

Samanlaisia ongelmia voidaan odottaa muissa 

yhtiöittämishankkeissa. Yhtiöittämisiä on odotetta

vissa muun muassa väylähankkeissa ja sotessa.

Yhteiskunnan toimintojen yhtiöittäminen ja 

siirtyminen pois julkisuuslain piiristä on omiaan 

rapauttamaan kansalaisten luottamusta koko jär

jestelmään. Miksi ihmiset luottaisivat systeemiin, 

jos he eivät millään tavalla voi valvoa, että vero

varoja käytetään asianmukaisesti ja että toiminta 

on muutenkin laillista?

Mitäpä luulette, kuinka kauan veronmaksajat 

ovat valmiita lapioimaan nöyrästi rahaa mustaan 

aukkoon? 

Niin sanotun yleisen elämänkokemuksen 
perusteella voi päätellä, että yhtiölle ja 
erityisesti pomoportaalle kiusallinen tieto 
pidetään visusti salassa.
SUSANNA REINBOTH, susanna.reinboth@hs.fi
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L
akimiesliiton jäsenistä noin 
700 on yrittäjiä. Valtaosalla 
heistä on joko asianajo- tai 
lakiasiaintoimisto. Pääsään-
töisesti liiton jäsenyrittäjät 

ovat joko yksinyrittäjiä tai työllistävät 
itsensä lisäksi vain muutaman työn-
tekijän.

Liitto kartoitti yrittäjä jäsentensä pro-
fiilia 10 vuotta sitten. Tuolloin tyypilli-
nen yrittäjä oli yli 50-vuotias mies, joka 
oli siirtynyt yrittäjäksi vapaa ehtoisesti 
palkansaajan roolista. Lakimieslii-
ton yksityissektorista vastaavan edun-
valvontayksikön johtaja Taru Turunen 

uskoo, että kymmenessä vuodessa yrit-
täjäprofiili on muuttunut, yhä useampi 
yrittäjä on nainen ja keski-ikäkin vai-
kuttaisi laskeneen.

Kymmenen vuotta sitten kartoitet-
tiin myös yrittäjäjäsenten toiveita, joi-
den Taru Turunen uskoo pysyneen 
valta osin samankaltaisina.

– Silloin liitolta toivottiin lähinnä 
kahta asiaa: yrittäjien sosiaaliturvan 
parantamista sekä erilaisten koulutus-
tilaisuuksien järjestämistä. Olemmekin 
pyrkineet huolehtimaan näiden jäsen-
temme edunvalvonnasta. Liiton yrittä-
jä   jäsenille on myös neuvoteltu edulli-

nen varallisuusvakuutus sekä yrityksen 
sairauskuluvakuutus. Lisäksi olemme 
pitäneet erilaisia koulutustilaisuuksia 
yhdessä Akavan sekä muiden akava-
laisten liittojen kanssa.

Yksityissektorin asioita 
yhdessä palkansaajien kanssa
Liiton organisaatiossa yrittäjäjäsenet 
kuuluvat yksityissektorin valiokunnan 
toimialaan.

– Vuosien aikana on aina silloin täl-
löin noussut esiin kysymys siitä, pitäi-
sikö yrittäjäjäsenillä olla oma toimieli-
mensä. Olemme selvittäneet kysymystä 

teksti HEIDI HÄNNINEN | kuvat ISTOCKPHOTO

Lakimiesliitto tarjoaa yrittäjäjäsenilleen 
monipuolista tukea. Lähitulevaisuudessa 

työlistalla ja harkinnassa ovat digitalisaation 
tuomat haasteet, provisiopalkkausohjeet sekä 

aloittelevan yrittäjän toimitilakysymykset. 

Edunvalvontaa ja 
palveluja myös 
yrittäjäjäsenille
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Aina on pystytty 
saamaan 

yksimielinen 
ratkaisu aikaan.

pari kertaa, ja molemmilla kerroilla on 
päädytty siihen, että järkevin ratkaisu 
on yksi yhteinen toimielin, jossa yksi-
tyissektorin asioita käsitellään yhdessä. 

Turunen kertoo, että yksityis sektorin 
valiokunnassa yrittäjä- ja palkansaaja-
jäsenet ovat kyenneet hyvään yhteis-
työhön: kertaakaan ei ole tarvinnut 
turvautua äänestyspäätöksiin, vaan 
aina on pystytty keskustelemalla saa-
maan yksimielinen ratkaisu aikaan.

Yksityissektorin valiokunnan sisällä 
on kuitenkin oma yrittäjätyöryhmä, 
jonka tehtävälistalla on kolme ajan-
kohtaista asiaa. 

– Meiltä on lähiaikoina tulossa 
provisio palkkaukseen liittyvää ohjeis-
tusta ja järjestämme syyskuun puolivä-
lissä jäsentilaisuuden, jossa avaamme 
tätä aihetta, Turunen listaa.

Tämän lisäksi yrittäjätyöryhmä kar-
toittaa, miten liitto voisi tukea aloittele-
vien yrittäjien toimitilaratkaisuja. 

– Olemme siinä yhteydessä keskus-
telleet, pitäisikö meidän perustaa tätä 
varten oma osuuskunta, mutta se on 
lainsäädännöllisesti ongelmallinen 
vaihtoehto. Lisäksi eteen voi tulla eri-
laisia kilpailutekijöitä ja intressiristi-
riitoja, jos saman katon alla on monta 
asianajo- ja lakiasiaintoimistoa. 
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Kolmantena asiana yrittäjäryhmä 
pohtii myös liiton kärkihankkeena ole-
van digitalisaation huomioimista laki-
miehen töissä.

– Tarkoituksena on järjestää syk-
syllä koulutussarja siitä, miten siirry-
tään sähköiseen toimistoon. Teemana 
on ”100 asiaa, joita et ole uskaltanut 
kysyä” eli opetamme kädestä pitäen, 
miten lakiasiaintoimisto voi tehdä digi-
talisaatioon liittyviä asioita ja mitä se 
tulevaisuudessa tarkoittaa. 

Liittoyhteistyötä  
yrittäjien hyväksi
Vajaat kaksi vuotta sitten Lakimies-
liitto, Tekniikan akateemiset eli dip-
lomi-insinöörit ja arkkitehdit, Suomen 
Ekonomit sekä Yhteiskunta-alan kor-
keakoulutetut perustivat yhdessä Aka-
teemiset yrittäjät -yhdistyksen (AKY).

– Sen tavoitteena on huolehtia jäsen-
liittojen yrittäjä-ammattiharjoittajien 
edunvalvonnasta ja tarjota heille pal-
veluja.

Vuoden 2016 alussa AKY liittyi Suo-
men Yrittäjien toimialajärjestöksi.

– Tämän ansiosta voimme tarjota 
yrittäjäjäsenillemme Suomen Yrittäjien 
palvelupaketteja edullisesti: laaja pal-
velupaketti, jossa on infoa, koulutusta 
ja neuvontapalvelua maksaa meidän 
kauttamme 65 euroa vuodessa ja sup-
peampi, lähinnä infoa sisältävä paketti 
maksaa 36 euroa vuodessa. 

Kesäkuussa AKY järjesti Helsingissä 
Ilo irti yrittäjyydestä -tilaisuuden, ja 
syksyllä ohjelmassa on yhteinen Enter-
prise 2017 -tapahtuma Lahdessa.

AKYn lisäksi Akavalla on oma 
Akavan yrittäjien ja itsensätyöllistä-
jien edunvalvontajärjestö, joka käyt-
tää nykyisin nimeä Entre. Entre tekee 
hyvin tiivistä yhteistyötä Akavan 
keskus toimiston kanssa.

– AKYn järjestöt ovat järjestäytyneet 
Entreen ja valtaosa Entren järjestöistä 
on puolestaan liittynyt AKYyn. 

Akavassa on myös erillinen elin-
keinopoliittinen toimikunta, jonka 

alla toimii ammatinharjoittajien 
ja yrittäjien ryhmä. Sen tehtävänä 
on huolehtia edustamansa ryhmän 
edunvalvonnasta ja osaamisen 
kehittämisestä.

– Lakimiesliitolla on edustajansa 
kaikissa näissä elimissä. AKYn 
hallituksessa varsinaisena jäsenenä 
on yrittäjä Kai Lindell ja minä toimin 
siellä varajäsenenä. Entren hallitukseen 
minut valittiin keväällä varsinaiseksi 
jäseneksi, eli meillä on vaikutuskanavia 
hyvinkin moneen suuntaan, Taru 
Turunen kertoo.

Yrittäjyydestä palkitaan
Tärkeänä osana Lakimiesliiton 
yrittäjätoimintaa on yrittäjyyspalkinto, 
joka jaetaan lokakuisen Lakimies-
päivän yhteydessä jo yhdeksättä kertaa.

– Ajatuksena on palkita työtä, 
jota tehdään lakimiesyrittäjyyden 

tai ylipäätään yrittäjyyden hyväksi. 
Palkinnonsaajan ei siis tarvitse olla 
juridiikan kanssa tekemisissä.

Tämän lisäksi Lakimiesliitto tar-
joaa kotisivuillaan erilaista ammatin-
harjoittajille ja yrittäjille suunnattua 
 materiaalia.

– Sieltä löytyy esimerkiksi  Tuulikki 

Holopaisen toimittama Yrityksen 
perustamisopas, jossa on yli 300 sivua 
käytännönläheisiä ohjeita aloittelevalle 
yrittäjälle.

Ketä sitten yrittäjyys kiinnostaa?
Taru Turusen mukaan varsinkin 

nuoret oikeustieteen opiskelijat ovat 
hyvin kiinnostuneita yrittäjyydestä ja 
oman asianajo- tai lakiasiaintoimiston 
perustamisesta.

– Suurin ongelma on varmasti se, 
mistä aloitteleva juristi saa asiakkaat, 
koska kilpailu alalla on kovaa.

Turunen suositteleekin, että opiske-
lijat hyödyntäisivät nykyistä enemmän 
yliopistojen ja Aalto-yliopiston järjes-
tämiä yrittäjäkursseja, joissa annetaan 
eväitä yrittäjyyteen

– Oikeustieteen normaalitutkin-
toonhan ei sellaisenaan sisälly yrittä-
jyyskoulutusta.

Turunen muistuttaa myös, että 
uusien yrittäjien pitäisi huomioida, 
robottien ja digitalisaation vaikutus 
tulevaisuuden yrittämiseen. 

– Uskon, että robotit ryhtyvät 
tekemään lakimiesalalla yksinkertaisia 
perusasioita, kuten testamentteja 
ja perunkirjoja. Sen sijaan 
ydinsubstanssiasiat ja sellaiset 
asiat, joissa tarvitaan inhimillistä 
vuorovaikutusta jäävät jatkossakin 
ihmisten tehtäväksi. En usko, että 
lakimieheys on kuoleva ammatti, mutta 
työn sisältö ja yrittäjyys tulevat varmasti 
muut t umaan.  

Lue myös yrittäjä Kaj Lindellin 
haastattelu sivulta 67. Lindell 
toimii Lakimiesliiton edustajana 
Akateemiset yrittäjät -yhdistyksen 
hallituksessa.

”Suurin ongelma 
on se, mistä 

aloitteleva juristi 
saa asiakkaat, 
koska kilpailu 

alalla on kovaa.”
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Suomen Lakimiesliitto oli perustamassa Ammatin-

harjoittajien ja Yrittäjien työttömyyskassaa (AYT) 

1990-luvulla. Lakimiesliitto suosittelee yrittäjä-

jäsenilleen AYT-kassan jäsenyyttä, jolla voi turvata 

oman elantonsa myös yllättävissä tilanteissa.

Ammatinharjoittajien ja Yrittäjien työttömyys-

kassan kassanjohtaja Sami Aapron mukaan yrit-

täjät ovat järjestäytyneet työttömyysturvansa 

osalta heikosti.

– Yrittäjäturvaa ei tunneta kovinkaan hyvin, 

vaikka järjestelmä on ollut olemassa jo reilut 20 

vuotta. Lisäksi yrityksen alkutaipaleella yrittäjällä 

on niin paljon muuta liiketoiminnan käynnistämi-

seen ja pakollisiin toimenpiteisiin liittyvää työtä, 

että työttömyysturva jää helposti hoitamatta.

Aapro toteaa myös, että yrityksen menestyes sä 

turvaa ei koeta tärkeäksi, kun liiketoiminta on 

vakaata, mutta samalla omaan itseen liittyvät riskit 

jäävät huomioimatta.

AYT-kassa maksoi viime vuonna reilut  7 miljoo-

naa euroa työttömyysturvaetuuksia jäsenilleen.

 
Palkansaajakassa on  
päätoimisille yrittäjille väärä osoite
AYT-kassa on tarkoitettu kaikille Suomessa asuville 

yrittäjille. Sami Aapro muistuttaa, etteivät yrittäjät 

voi vakuuttaa itseään palkansaajakassassa.

– Jos oma status on muuttunut päätoimiseksi 

yrittäjäksi, on vanha palkansaajakassa väärä paikka 

– ellei halua työttömänä kielteistä päätöstä ansio-

päivärahahakemukseensa. AYT-kassa on läpi histori-

ansa ollut nopeimpien työttömyyskassojen joukossa, 

ja aukioloaikamme ovat erinomaiset. Jäsenemme 

saavat helposti henkilökohtaista palvelua, mikä ei 

valitettavasti ole nykyään itsestäänselvyys.

 Aapron mukaan työttömyysturvalain mukaan 

yrityksestä ei välttämättä tarvitse omistaa mitään 

ollakseen työttömyysturvalain mukainen yrittäjä.

– Esimerkiksi puolison omistamassa lakiasian-

toimistossa työskentelevä, samassa taloudessa 

asuva puoliso tai lapsi on työttömyysturvalain sil-

missä yrittäjä. Tällöin jäsenyys Lakimiesten työttö-

myyskassassa ei takaa turvaa työttömyyden ajalle.

Samalla Aapro kuitenkin muistuttaa, että työt-

tömyyskassojen toiminta on tiukasti laissa sään-

neltyä eikä kassa saa tarjota työttömyysturvan 

ohessa muita etuja kuten esimerkiksi lakimies-

palveluja ja koulutusta.

– Nämä edut saadakseen tulee siis säilyttää 

jäsenyys omassa ammattiliitossa. 

 
Työtä työttömyysturvaehtojen  
parantamiseksi
AYT-kassan jäsenyys on Aapron mukaan osa yrit-

täjän riskienhallintaa. Yritystoiminta voi päättyä 

kannattamattoman liiketoiminnan lisäksi esimer-

kiksi muuttoon, kyllästymiseen tai johonkin muu-

hun ennakoimattomaan tilanteeseen.

– Jos yrittäminen syystä tai toisesta päät-

tyy, ansiosidonnainen työttömyysturva helpottaa 

uuden työn hakemista. 

Aapron mukaan viime vuodet työttömyyskas-

sanjohtajana ovat olleet todella mielenkiintoisia.

– Yrittäjien turvaa on parannettu, lainsäädäntö 

elää jatkuvasti ja tulevaisuus näyttää, millainen jär-

jestelmä on muutamien vuosien kuluttua. Kassana 

teemme töitä myös sen eteen, että turvan ehdot 

paranevat myös jatkossa.

– Tänä vuonna etuuksien maksatuksessa on 

ollut näkyvissä selkeää rauhoittumista. Toivotta-

vasti niin yrittäjien kuin palkansaajien työllistymi-

nen paranee jatkossakin. Työttömyysturvan osalta 

yrittäjien on hyvä muistaa, että kassan jäsenyys on 

kuin mikä tahansa vakuutus. Yleensä sitä tarvitaan 

täysin yllättäen, ja sen hankkiminen on myöhäistä 

siinä vaiheessa, kun uhka on näkyvissä.

Yrittäjä: Unohditko työttömyysturvasi?
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teksti ja kuvat PEKKA LEIVISKÄ

Pk-yritysten  
on aika mennä sinne, 

missä asiakkaat jo ovat
Yrityskonsultti Ville Tolvanen herätteli 

akavalaisten järjestöjen yrittäjä jäseniä tuomaan 
asian tuntemustaan esiin verkossa Ilo irti 

yrittäjyydessä -tapahtumassa kesäkuun alussa.

I
lo irti yrittäjyydessä -tapahtumassa 
7.6. keskityttiin digitalisaation 
hyödyntämiseen markkinoinnissa. 
Tapahtumahotelli Huoneen korok-
keella digitaaliseen markkinointiin 
erikoistunut yrityskonsultti Ville 

Tolvanen innosti yrittäjiä ottamaan 
kaiken irti verkon ja teknologian 
maailmasta. 

 – Me suomalaiset käytämme maail
man eniten matkapuhelindataa, mutta 
pkyritykset eivät ole siellä missä 
 asiakkaat. 

Digitalistiksikin tituleerattu Tolva
nen kertoi, kuinka hänen liiketoimin
tansa lähti kukoistamaan sillä, että hän 
alkoi kertoa omassa blogissaan asioista, 
jotka suomalaisessa ajattelussa vitut
tivat.

– Mä tienaan sillä, että selitän kuinka 
hölmöjä olemme.
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”ON MUUTAKIN 
LÄSNÄOLOA KUIN 

FYYSINEN.”

arkielämään nykyistä tiiviimmin. Se, 
että jokainen tuijottaa bussipysäkillä 
kännykkäänsä, ei tarkoita sitä, että he 
olisivat epäsosiaalisia.

– On muutakin läsnäoloa kuin fyy-
sinen.

Kuitenkin yritykset yrittävät myydä 
tuotteitaan edelleen vanhoilla kei-
noilla. Tolvanen kertoi, kuinka hänelle 
soitti eräs myyjä, joka asiansa selitet-
tyään kysyi, että voisiko hän tulla käy-
mään ja jutellaan asiasta.

Tolvanen ei halunnut tapaamista, 
mutta oli valmis ostamaan. Tämä kui-
tenkin tuntui olevan myyjälle vaikea 
hyväksyä.

Tämä on vain pieni esimerkki siitä, 
kuinka kankeasti monet yritykset edel-
leen näkevät oman liiketoimintansa 
myynnin ja markkinoinnin.

– Meillä on ihan hirveät rakenteet.

Tietoa pitää jakaa –  
ja myydä toteutusta
Ville Tolvanen arvioi puheessaan, että 
enää tieto ei ole vanhan sanonnan 
mukaan valtaa, vaan pääomaa.

– Tiedolla ei ole mitään arvoa, jos se 
ei synnytä mitään uutta.

Vaikka Tolvanen tuntui olevan tur-
hautunut moniin rakenteisiin ja yri-
tysten hitauteen toimintansa kehittä-
misessä, hänellä oli myös positiivinen 
näkemys: uusi sukupolvi ottaa koko 
ajan käyttöönsä entistä kätevämpiä 
välineitä ja tapoja tehdä asioita.

– Me olemme viimeinen sukupolvi, 
joka elää hölmössä maailmassa.

Ilo irti yrittäjyydestä -tapahtumassa 
kohtasivat Lakimiesliiton, Tekniikan 
Akateemisten, Suomen Ekonomien, 
Yhteiskunta-alan korkeakoulutettujen 
ja Tradenomiliiton yrittäjäjäsenet. 

Sen sijaan, että Tolvanen olisi tehnyt 
paljon töitä yrittäessään etsiä poten-
tiaalisia asiakkaita, pikkuhiljaa yhä 
useampi asiakas löysi hänet.

Hölmöyden ytimeen päästään, kun 
tutkitaan suomalaisten arkikäyttäyty-
mistä ja suomalaisten pk-yritysten toi-
mintatapoja.

Hullua digikansaa
Kesäkuussa Google, Vainu ja Suomen 
Yrittäjät julkaisivat selvityksen, jonka 
mukaan 35 prosentilla pk-yrityksistä ei 
ole mitään toimintaa verkossa. Aiem-
massa Suomen Yrittäjien Finnveran ja 
työ- ja elinkeinoministeriön pk-yritys-
barometrissä oli huomattu, että vahvasti 
digitaalisia pk-yrityksiä oli vain kah-
deksan prosenttia. Samaan aikaan suo-
malaiset käyttävät arjessa ahkerasti eri-
laisia mobiilisovelluksia ja tietokoneita 
ostaessaan tavaroita ja etsiessään tietoa.

– Suomalaiset ovat aivan hullua digi-
kansaa. Käytämme maailman eniten 
matkapuhelindataa. Meillä on kansal-
linen rakenteellinen ongelma, kun pk-
yritykset eivät ole siellä, missä asiak-
kaat ovat.

Tolvasen mukaan on absurdia, että 
Suomi on maailman digitaalisin maa, 
mutta täällä on täysin analoginen liike-
toimintakulttuuri.

 
Yritykset ovat jäykkiä
Tolvasen mielestä digitalisaatio 
tarkoittaa yksinkertaisuudessaan sitä, 
että teknologia integroituu jokaisen 

”Mahdollisuus 
verkostoitumiseen” 

– Hyvin järjestetyn tilaisuuden ilma-

piiri oli rento, ja tilaisuus toi piristä-

vää vaihtelua normaaliin työntekoon. 

Ohjelma sisälsi sopivasti asiaa 

sekä viihdettä – varsinkin  Ville 

Tolvasen esitys digitalisaatiosta oli 

mielenkiintoinen ja herätti paljon 

kysymyksiä. Esitys antoi myös vas-

tauksia siihen, miten omaa yritys-

toimintaa voisi tehostaa ja tehdä 

yrityksen markkinointia houkuttele-

vammaksi verkossa.

Tilaisuus antoi hyvän mahdollisuu-

den verkostoitumiseen, minkä käy-

tinkin hyväkseni, Toivonen kertoo. 

Jäin kaipaamaan tilaisuuteen 

useam pia juristiyrittäjiä. Kuulin, 

että tilaisuuteen osallistui ainoas-

taan 12 lakimiestä. Olisi ollut antoi-

saa keskustella muiden juristiyrittä-

jien kanssa siitä, millaisia vaikeuksia 

heillä on ollut yritystensä alkuvai-

heessa ja miten he ovat selvin-

neet alkuvaikeuksista. Toivomukseni 

onkin, että ensi kerralla saataisiin 

houkuteltua paikalle useampia yrit-

täjiä, jotka ovat lakimiehiä.

Toimitusjohtaja, lupalakimies 

Ilpo Toivonen, Cumlege Oy
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Apulaisvaltakunnansyyttäjä 
Raija  Toiviainen uskoo, että 

tuomioistuinvirasto tuo 
edellytyksiä tuomareiden 

erikoistumiseen.
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Kansainvälisen 
yhteistyön 
rakentaja

Uusien rikosilmiöiden edessä syyttäjälaitoksen 
pitää olla hereillä – jopa etukenossa, korostaa 

apulaisvaltakunnansyyttäjä Raija Toiviainen. 

H
einäkuussa Raija 

Toiviaiselle tuli 
täyteen vuosi apulais
valtakunnansyyttäjänä. 
Takana on työn

täyteinen ajanjakso ja muutto uusiin 
toimitiloihin Sörnäisiin. 

Vaikka virastossa vallitsee hiljaisuus, 
tunkeutuvat tänne maailman melskeet 
vaativien, kansainvälisten rikostapaus
ten mukana. Kansainvälinen rikollisuus 
ei tunnusta valtioiden rajoja, mutta 
oikeusviranomaisia rajat koskevat. 

Raija Toiviainen kertoo Valtakun
nansyyttäjänviraston (VKSV) tehneen 
pitkään töitä kansainvälisissä viran
omaisverkostoissa. Toiviaisella on ollut 
työssä merkittävä rooli. Hänet rekry
toitiin aikoinaan oikeusministeriöstä 
kehittämään syyttäjälaitoksen kansain
välistä viranomaisyhteistyötä. Syyttäjät 
eri puolilta maata ovatkin saaneet apua 
sellaisissa tapauksissa, joissa lonkerot 
ulottuvat Suomen rajojen ulkopuolelle. 

Yhteiskunnan kannalta merkittä
vimmät rikosasiat ovat lisääntyneet 
siinä määrin, etteivät yksinomaan 

valtakunnansyyttäjät ole voineet hoi
taa niitä kaikkia. Kun on kysymys 
valta kunnansyyttäjän yksinomaiseen 
syyte toimivaltaan kuuluvasta asiasta, 
tehdään syyttäjän päätös kuitenkin 
Valtakunnansyyttäjänvirastossa.
– Terrorismirikoksia, viharikoksia 
ja kansainvälisiä ydinrikoksia, kuten 
sotarikoksia, rikoksia ihmisyyttä vas
taan, joukkotuhonta ja kiduttamis
rikoksia, Raija Toiviainen luettelee 
hurjia rikosnimikkeitä, joihin syyttä
jät ovat työssään perehtyneet. Uusien 
rikosten ilmituloon varaudutaan. 

Toiviainen toimi viime vuoden 
heinä kuuhun asti itsekin valtionsyyt
täjänä. Hän oli syyttäjä muun muassa 
Ruandan kansanmurha jutussa. 

Valtakunnansyyttäjänvirastossa suh
taudutaan erittäin vakavasti maailman
rikoksiin ja kansainvälisiin ydinrikok
siin myös resurssikysymyksenä. 

– Olemme nimenneet tietyt syyt
täjät näitä rikoslajeja varten, ja heille 
järjestetään erityiskoulutusta. Mutta 
sekään ei riitä. Meillä täytyy olla ajan
tasainen tilannekuva siitä, mitä maail

malla tapahtuu. Yhteyksien on oltava 
kunnossa kotimassa ja erikseen vielä 
kansainvälisellä tasolla.

”Suuri rullaus”  
syyttäjälaitoksessa
Apulaisvaltakunnansyyttäjän mukaan 
koko syyttäjälaitos on uusien vaati
musten edessä: on ohjattava resurs
seja vaikeisiin rikostutkintatapauk
siin, jotka edellyttävät usean erityisalan 
osaamista. 

– Puhumme niin sanotuista hybridi
tapauksista, joissa tarvitaan saman
aikaisesti vaikkapa kovaa talousrikos
osaamista ja ympäristörikososaamista. 

Resurssien parempi suuntaaminen 
vaatii ”suurta rullausta”: valmisteilla 
oleva uudistus tunnetaan nimellä Syyt
täjälaitos 2.0.

– Joudumme ottamaan huomioon 
kiristyvän julkisen talouden ja hake
maan työmenetelmien kehittämi
seksi hyötyjä esimerkiksi digitalisaa
tion kautta.

Uusi toimintamalli pitäisi ottaa käyt
töön vuoden 2018 alusta. Lakiesityksen  

teksti EEVA-LIISA HYNYNEN | kuvat ROOPE PERMANTO
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Tule kuulemaan 

apulaisvaltakunnan-
syyttäjä  

Raija Toiviaista 

Lakimies päivään  
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odotetaan tulevan eduskuntaan loka-
kuussa. Toiviainen vakuuttaa, että 
kyseessä ei ole ”hallintolaatikoista” käsin 
lähtevä organisaatiouudistus. 

– Syyttäjälaitos 2.0 on hanke, joka 
on lähtenyt liikkeelle toiminnallisista 
syistä. Samalla, kun vaativiin asioihin 
käytetyn työn osuus on kaksinkertais-
tunut, ei resurssihelpotusta ole näkö-
piirissä. On hiottava toimintaa kaikilla 
kustannusvaikutteisilla tasoilla. Usein 
laajoissa rikosjutuissa työskentelevät 
syyttäjäryhmät tai parisyyttäjät. Syyt-
täjien on voitava erikoistua yhä vaati-
vimpiin kysymyksiin. 

Osaaminen on 
 korkealaatuista
Valtakunnansyyttäjänvirasto on vas-
tannut syyttäjien monialaisesta kou-
lutuksesta. Toiviainen arvioi syyttäjien 
osaamisen korkeaksi. 

– Tämä näkyy myös siinä, että syyt-
täjiä halutaan rekrytoida tuomareiksi. 
Osaavilla syyttäjillä on vientiä. 

Suurella uudistuksella halutaan var-
mistaa niin erityis- kuin moniosaami-
nen etelästä pohjoiseen sekä entistä 
yhtenäisemmät toimintatavat syyttäjä-
laitoksen sisällä. Tavoitteena on lisäksi 
käytettävissä olevien resurssien järke-
vämpi kohdentaminen.

Uudistuksessa kymmenen syyttäjän-
virastoa yhdistyy yhdeksi ja alueellisia 
toimijoita on jatkossa neljä: pohjoisen, 
etelän, idän ja lännen alueet. 

– Valtakunnansyyttäjänvirasto jat-
kaa syyttäjälaitoksen keskushallintona 
eikä ota valtakunnansyyttäjän yksin-
omaisessa syytevallassa olevien rikos-
ten lisäksi muita syytejuttuja ajaakseen 
kuin tarkkaan harkituissa tapauksissa. 
Keskushallinnon ohjaava ja valvova 

Syyttäjävetoinen  
esitutkinta?
Toukokuussa Asianajajaliitto esitti siir-
tymistä syyttäjävetoiseen esitutkintaan, 
mikä liiton mukaan nopeuttaisi esi-
tutkintaa ja parantaisi uhrien oikeus-
turvaa. Raija Toiviainen muistuttaa, 
että vuonna 2014 voimaan tulleessa 
esitutkintalaissa on jo velvoite tiivis-
tää esitutkintaviranomaisten ja syyt-
täjien yhteistyötä.

– Haluan katsoa, kuinka velvoite toi-
mii käytännössä. Jos ongelmia havai-
taan, ei ole iso asia säätää lakia, jossa 
syyttäjä toimisi esitutkintaviranomai-
sena. Juuri nyt en näe sellaiselle tar-
vetta, koska suunta on jo kohti tiiviim-
pää yhteistyötä. Käytännössä kaikissa 
isoissa tutkintakokonaisuuksissa syyt-
täjät työskentelevät esitutkintaviran-
omaisten rinnalla.

– Tämä on myös resurssikysymys. 
Jos syyttäjien työ painottuisi tutkinnan 
johtamiseen, mistä he ottaisivat vaadit-
tavan ajan oikeussaleihin? 

Oikeusvaltion luotettavuudesta 
puhuttaessa kysymys ei ole pelkäs-
tään esitutkinnan ja syyteharkinnan 
kestosta. Kyse on myös tuomioistuin-
laitoksesta.

Julkisuudessa on keskusteltu usei-
den laajojen talousrikostutkintojen 
kaatumisesta tuomioistuimissa. Syyt-
täjät ovat olleet vakuuttuneita näytön 
pitävyydestä, mutta tuomareita se ei 
ole vakuuttanut. 

Raija Toiviainen sanoo tunnis-
tavansa aiheesta käydyn keskuste-
lun. Hän viittaa hiljattain julkaistuun 
OECD:n maaraporttiin, jossa Suo-
men tuomioistuinlaitoksen ongelmaksi 
nähtiin tuomareiden liian vähäinen 
erikoistuminen. 

”On vakavaa, jos yhteiskunnalliset 
ja poliittiset vaikuttajat pyrkivät 
muokkaamaan kansan käsitystä 
etnisiä vähemmistöjä kohtaan.”

RAIJA TOIVIAINEN, 63

• Oikeustieteen kandidaatti, 
varatuomari

• Apulaisvaltakunnansyytäjä 2016–

• Valtionsyyttäjä 1997–2016, 
viraston kansainvälisen 
yksikön päällikkö vuosina 
1997–2015, työskennellyt 
myös käräjätuomarina, 
kaupunginviskaalina ja 
lakimiehenä oikeusministeriön 
kansainvälisessä yksikössä. 

KUKA

rooli korostuu. Neljän alueen päälliköt 
ovat tärkeä osa syyttäjälaitoksen joh-
toryhmää, mikä toivottavasti tarkoit-
taa, että syyttäjälaitoksen arki elämän 
ongelmat nousevat entistä paremmin 
keskusteluun. 

Uudistusta ei tehdä ”syyttäjiä itseään 
varten”.

– Meidän täytyy varmistua siitä, 
että meillä on jatkossa riittävä määrä 
resursseja vaativien rikosasioiden hoi-
tamiseen. Kyse on kansalaisten oikeus-
turvasta ja luottamuksesta oikeusjär-
jestelmään.

Monissa tapauksissa oikeuden saa-
minen kestää aivan liian kauan.

– Tämä on ihmisoikeuskysy-
mys. Valtakunnansyyttäjänvirastossa 
olemme tiukkoja syyteharkinnan kes-
ton suhteen. Jos tapaus on ollut syy-
teharkinnassa yli vuoden, ryhdymme 
kyselemään, mistä se johtuu.
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– Nyt ollaan perustamassa tuomio
istuinvirastoa ja uskon, että se tuo edel
lytyksiä tuomareiden erikostumiseen.

Toiviainen ei usko, että syyttämis
kynnys vaikeissa talousrikostutkin
noissa olisi noussut takaisin tulleiden 
tapausten vuoksi. Syyttäjän on nostet
tava syyte, kun on todennäköisiä syitä 
syyllisyyden tueksi. 

– Tämä ei saa olla resurssikysy
mys. Syyttäjä tekee työnsä objektiivi
sen arvioinnin pohjalta ja sitten kat
sotaan, mihin se riittää.

Tiukka ei vihapuheelle
Mutta palataan hetkeksi Valtakunnan
syyttäjänviraston kahteen erityistehtä
vään: terrorismi ja viharikoksiin.

Raija Toiviainen kertoo virastonsa 
perehtyneen terrorismirikoksiin teo
riassa jo ennen, kuin valtionsyyttä
jät joutuivat tositoimiin. Käytännön 
kokemusta on tullut viime aikoina. 
Valtionsyyttäjien työsarkaa ovat olleet 
muun muassa terrorismin rahoitta
mista koskeva tapaus sekä Isisin valtaa
malla alueel la joukkomurhaan liittyvä 
tapaus, jossa Pirkanmaan käräjäoikeus 
ennen kesää hylkäsi syytteet veljeksiä 
kohtaan – ja josta apulaisvaltakunnan
syyttäjä ilmoitti toukokuun lopulla 
valittavansa. 

Terrorismi on tullut lähemmäs Suo
men maaperää. 

– Olemme pyrkineet systemaattisesti 
päivittämään tilannekuvamme ja ole
maan valppaina, jos joutuisimme koh
taamaan jotakin vastaavaa kuin Tuk
holmassa keväällä 2017.

– Meille ei kuulu ennaltaehkäi
sevä toiminta. Tulemme paikalle, kun 
rikos on tapahtunut. Mutta jos teemme 
työmme hyvin, uusia tekoja jää ehkä 
tekemättä.  

Kuluneen vuoden ajan Toiviaisen 
johtamaa organisaatiota ovat kuor
mittaneet viharikokset, erityisesti viha
puhe. Helmikuussa Toiviainen sanoi 
Ylen haastattelussa vihaavansa viha
puhetta. Tämän hän allekirjoittaa yhä.

– En hyväksy vihapuhetta millään 
tasolla, käytämme torjuntaan kaikki ne 

Raija Toiviainen ei hyväksy viha-
puhetta millään tasolla ja tekee 
kaikkensa sen torjumiseksi. 

rikosoikeudelliset keinot, jotka käytet
tävissämme on. On vakavaa, jos yhteis
kunnalliset ja poliittiset vaikuttajat 
pyrkivät muokkaamaan kansan käsi
tystä etnisiä vähemmistöjä kohtaan.

 
Työ ei tule uniini
Kun istunto pienessä neuvotteluhuo
neessa lähentelee loppuaan, Raija Toi
viainen tunnustaa pitävänsä työstään. 

– Olen aina pitänyt. Olen saanut toi
mia lukuisissa kansainvälisissä verkos
toissa ja olen saanut kokea, kuinka Suo
mea arvostetaan maail malla. Meillä on 
riippumaton syyt täjä laitos sekä tuomio
istuinlaitos. Järjestelmämme toimii, 

”Syyttäjien 
on voitava 
erikoistua yhä 
vaativimpiin 
kysymyksiin.”

olipa tut kin nassa kuinka korkea sat
raappi tahansa. Näin ei ole kaikkialla. 

Entä elämä viraston ulkopuolella?
Raija Toiviainen nauraa ja kertoo 

vievänsä töitä kotiin. 
– Mutta uniini työt eivät tule. Ihana 

perheeni, lapsuuteni perhe mukaan 
lukien, on voimanlähteeni. Samoin 
kulttuuri, lukeminen ja liikunta. 
Haluan nauttia luonnosta ja vietän 
mahdollisimman paljon aikaa ulkona 
puuhaillen.

Viimeiseen kysymykseen Toiviai
nen on varautunut. Se on kysytty niin 
moneen kertaan. Se koskee lasikattoa, 
jonka hän vuosi sitten mursi. Toiviai
nen on ensimmäinen nainen apulais
valtakunnansyyttäjänä. 

Onko sillä merkitystä?
– Olen saanut syyttäjälaitoksessa 

mielenkiintoisia tehtäviä, naiseus ei 
ole ollut este. Toivon, että kaudellani 
tästä tulisi normaali tilanne. Jos tämä 
antaa uskoa alalla työskenteleville nai
sille, olen siitä iloinen. 



teksti JUSSI-PEKKA AUKIA | kuva ISTOCKPHOTO

Korkein oikeus antoi toukokuussa vakuutusalan ylempien 
toimihenkilöiden asemasta ennakkopäätöksen, jolla on 

laajempaa merkitystä. Päätös vaatii vielä tulkintaa.

Työntekijän 
ääni kuuluviin

L
akimiesliiton edunvalvonta
yksikön johtaja Taru Turunen 
toteaa, että korkeimman 
oikeuden toukokuinen pää

tös (KKO 2017:29) vaikuttaa suoraan 
monien vakuutusyhtiöissä toimivien 
Lakimiesliiton jäsenten edustautumi
seen ja vaikuttamismahdollisuuksiin. 

KKO:n ratkaisu koski vakuutusyhtiö 
LähiTapiolassa syksyllä 2011 käytyjä 
ytneuvotteluja. Näissä neuvotteluissa 
käsiteltiin myös ylempien toimihen
kilöiden asioita, mutta vakuutus
yhtiö hyväksyi henkilöstön edusta
jaksi ainoas taan Vakuutusväen Liiton 
jäsenten valitseman luottamusmiehen. 

Akavalaisten ylempien toimihenki
löjen valitsemaa luottamusvaltuutettua 
ei hyväksytty neuvottelupöytään. Pää
töstä perusteltiin sillä, että Vakuutus
väen liiton työsopimusta sovellettiin 
myös ylempiin toimihenkilöihin ja 
Vakuutus väen liiton jäsenten valit
sema luottamusmies edusti periaatteessa 
myös ylempiä toimihenkilöitä. Ylem
piä ei tunnustettu omaksi ryhmäkseen.

Akavalaisen YTN:n LähiTapiolassa 
toimiva yritysyhdistys riitautti työn
antajan tulkinnan ja käynnisti oikeus
prosessin, jossa korkein oikeus päätyi 
lopulta työntekijöiden kannalle; sen 
mukaan näillä olisi ollut oikeus omaan 
luottamusvaltuutettuun.

– KKO antoi perus ja ihmisoikeu
tena turvatulle järjestäytymisoikeu

delle suuremman painoarvon kuin 
työmarkkinaosapuolten sopimuksille. 
Järjestäytymisoikeuden ja oikeuden 
valita itse omat edustajansa katsottiin 
koskevan kaikkia työntekijäryhmiä, ja 
niiden toteutumisen katsottiin edellyt
tävän mahdollisuutta luottamusvaltuu
tettuun. Työn tekijän ääni pitää saada 
kuulumaan.

Taustalla pitkä perinne
Pitkään jatkuneen kädenväännön 
taustalla on sekä järjestöpoliittisia 

tekijöitä että työmarkkinakäytäntö
jen perinne. 

– Aikaisemmin on hyvin pitkälle 
tulkittu, että vain niillä, joilla on työ
ehtosopimukset, on oikeus valita edus
tajia – kun taas niillä, jotka kuuluvat 
sopimuksen soveltamispiiriin mutta 
eivät sopimuksen tehneeseen järjes
töön, ei tätä oikeutta ole.

KKO tunnusti päätöksellään pal
velualojen esimiehet ja asiantunti
jat omaksi henkilöstöryhmäkseen. 
Lisäksi se tunnusti sen, että henkilös
töryhmä muodostuu työtehtävien eikä 

järjestäytymisen tai järjestäytymättö
myyden perusteella. Teollisuudessa 
vastaavan henkilöstöryhmän ole
massaolo on tunnustettu jo vuosi
kymmeniä. 

– Päätös vaatii vielä tulkin
taa. Toisin kuin on väitetty, 
se ei mahdollista paikallisen 
sopimisen laajentamista, sillä 

paikallinen sopiminen perus
tuu valta kunnallisiin työehto
sopimuksiin ja sopimusoikeu
teen, jota KKO:n päätöksellä ei 
muuteta, Turunen sanoo.

Mikä on työntekijä?
Valitusprosessiin osallistuneen juristi 

Esa Schönin mielestä riita keskittyi 
siihen, mitä tarkoitetaan ilmaisulla 
työntekijät ja kenellä katsotaan ole
van luottamusmies, kenellä ei.
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HYÖDYNNÄ 
LAKIMIESLIITON 
JÄSENEDUT

Etuja kotitalouksien vakuutuksiin

Lakimiesliiton jäsenet saavat Fenniasta etuja kodin ja 
auton vakuutuksiin. Jatkuvan alennuksen lisäksi koti
vakuutuksessa mm. ehdollinen omavastuu sekä laajen
nettu oikeusturvavakuutus (korvaa myös vasta puolen 
kulut sekä korotettu vakuutusmäärä). Autoon mm.  
Premiumkasko Laajan Fenniakaskon hinnalla. 

Lakimiesliiton jäsenille Suomen  
edullisin henkivakuutus

Lakimiesliiton jäsenenä sinulla on mahdollisuus ostaa 
ylivoimaisesti Suomen edullisin henkivakuutus, Kalevan 
myöntämä Ryhmäsampo Primus. Saat Ryhmäsampo 
Primus henki ja tapaturmavakuutuksen jopa 60 % 
normaalihintaisia edullisemmin. Primushenkivakuutus 
on tutkitusti Suomen edullisin (Vakuutus ja rahoitus
neuvonta FINEn hintavertailu 9/2016).

Pankkietuja vastavalmistuneille

Onko valmistumisestasi kulunut alle kaksi vuotta?  
Jos vastasit kyllä, hyödynnä etusi Danske Bankissa! 
Anna menestyksen kuulua. Nyt on aika paukutella 
henkseleitä ja nauttia omista saavutuksista. Lakimies
liiton jäsenenä saat huomattavat edut Danske Ban
kilta ilman kuukausi ja vuosimaksuja (arvo on jopa yli 
700 €/vuosi). Pääset mm. heti Danske Etuohjelman 
ylimmälle etutasolle ja saat käyttöösi Mastercard 
Platinum luottokortin.

Yrittäjille edullinen varallisuusvakuutus 
sekä yrityksen sairauskuluvakuutus 

Lakimiesliiton asianajotoimintaa harjoittavat jäsenet 
voivat hankkia erittäin edullisen varallisuusvastuu
vakuutuksen Fenniasta. Lisätietoja ja hinnat löydät 
Lakimiesliiton verkkosivuilta. 

Lisäksi yrittäjäjäsenillä on mahdollisuus ottaa  
yrityksen sairauskuluvakuutus ryhmävakuutuksena.  
Se täydentää työterveyshuoltoa ja on osa työntekijöi
den hyvinvoinnista huolehtimista. Sairauskuluvakuutus 
on hyvä työntekijöiden sitouttamis ja motivointikeino 
sekä uusia työntekijöitä palkattaessa rekrytointivaltti. 
Vakuutus myönnetään ilman terveysselvitystä.

Lisätietoja www.lakimiesliitto.fi

LIITTO PALVELEE

Työsopimuslain 13 luvun 3 §:ssä todetaan, että ne 
työntekijät, joilla ei ole työehto sopimuksessa tarkoi-
tettua luottamusmiestä, voivat valita luottamusval-
tuutetun. 

– Työnantajapuoli katsoi, että koska työpaikalla oli 
työehtosopimuksen perusteella valittu luottamus mies 
ja myös ylemmät toimihenkilöt kuuluivat saman työ-
ehtosopimuksen piiriin, heillä oli jo luottamusmies 
eikä oikeutta valita luottamusvaltuutettua, Schön 
kuvaa.

– KKO päätyi kuitenkin toisenlaiseen tulkintaan 
ja katsoi, että koska nämä työntekijät muodosta-
vat oman henkilöstöryhmän, heillä oli oikeus valita 
oma luottamusvaltuutettu luottamusmiehen ole-
massaolosta huolimatta, sillä tämä ei tosiasiallisesti 
edustanut heitä. Samalla KKO vahvisti, että henki-
löstöryhmä ei määräydy suoraan työehtosopimuksen 
soveltamisalojen perusteella, vaan voi olla olemassa 
myös ilman omaa työehtosopimusta.

Olisi saanut olla selkeämpi
Työ- ja sosiaalioikeuden dosentti Jaana Paanetoja 
muistuttaa, että koska kysymyksessä on ennakko-
päätös, sillä on jatkossa merkitystä vastaavanlaisissa 
tilanteissa, eikä se vaikuta pelkästään tapauksessa 
esillä olleisiin tahoihin. 

Hänestä päätöksen lopputulos olisi kuitenkin pitä-
nyt kirjoittaa selkeämmin.

– Uskon vahvasti siihen, että korkein oikeus tarkoitti 
kytkeä lopputuloksen ainoastaan tilanteeseen, jossa 
luottamusvaltuutetun valitsijat kuuluvat eri henkilöstö-
ryhmään kuin ne, joilla on valittuna työehtosopimuk-
sessa tarkoitettu luottamusmies, Paanetoja sanoo.

– Tätä ei kuitenkaan voi lukea suoraan ratkaisun 
lopputuloksesta. Nyt ratkaisu näyttäisi antavan myös 
sen mahdollisuuden, jonka lisäkseni on tuonut julki-
suuteen ainakin tutkija Ilkka Ruponen, että samalle 
henkilöstöryhmälle valitaan kaksi edustajaa eli työeh-
tosopimukseen sidotuille työntekijöille valitaan luot-
tamusmies ja työehtosopimuslain 4 §:n 2 momen-
tissa tarkoitetuille työntekijöille luottamusvaltuutettu. 
En usko, että tätä pohdittiin ratkaisun yhtey dessä tai 
että ratkaisun lopputuloksen vaikutuksia käytännössä 
arvioitiin.

Paanetojakaan ei hyväksy tulkintaa, jonka mukaan 
nyt olisi avattu portti paikalliselle sopimiselle.

– Ratkaisusta on tehty sen ohi meneviä päätelmiä. 
Korkein oikeus ei ottanut eikä voinut ottaa kantaa 
asioi hin, joista kanteessa ei ollut kysymys.
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Kysyimme HUS:n hallintojohtaja Lauri Tannerilta sekä 
Akavan Entren puheenjohtaja Salla Luomanmäeltä, mitä 
soten valinnanvapaus toisi heidän mielestään tullessaan.

Mitä valinnanvapaus 
tarkoittaa?

TÄTÄ MIELTÄ 

HUS:n Lauri Tanner pelkää, 
että akateeminen tutkimus 

unohdetaan valinnanvapauslain 
yhteydessä. Akavan Entren 

Salla Luomanmäki puolestaan 
kaipaa enemmän ennaltaehkäi-

seviä sotepalveluja. 
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teksti HEIDI HÄNNINEN | kuvat MAIJA SAVOLAINEN

Mikä on valinnanvapauden  
paras ja huonoin puoli? 
LAURI TANNER: Valinnanvapauden paras 
puoli on uusien mahdollisuuksien tarjoa-
minen kiinnostuneille palvelujen käyttäjille. 
Kilpailuelementin lisääminen julkiseen ter-
veydenhuoltoon kannustaa kehittämään ja 
uudistamaan palveluja.

Huonointa on uudistuksen ylimitoitettu 
kunnianhimo: koko terveyspalvelujärjes-
telmän perusrakenteiden muuttaminen alle 
puolentoista vuoden aikana lisää riskejä. 
Huonoa on myös akateemisen tutkimuk-
sen ja opetuksen edellytysten unohtaminen.
SALLA LUOMAMÄKI: Akavalaisten 
jäsenten näkökulmasta parasta olisi, jos 
uudistuksen hyvät tavoitteet, parempi hoi-
don saatavuus ja asiakaslähtöisyys, toteutui-
sivat. Yrittäjien ja itsensätyöllistäjien näkö-
kulmasta parasta on, jos yksinyrittäjä saa 
uudistuksen ansiosta lisää mahdollisuuksia 
harjoittaa ammattiaan. Pienet toimijat ovat 
avainasemassa haja-asutusalueilla.

Huonoin puoli kuntouttavia ja sairauk-
sia ehkäiseviä sote-palveluita tarjoavien 
yksinyrittäjien kannalta on pelko siitä, että 
sote-järjestelmä suosii suuria terveysketjuja 
ja korjaavaa sairaanhoitoa. 

Minkälaisia uudistumispaineita 
valinnanvapaus tuo palvelujen 
tuottajille? 
LT: Julkisilla palveluntuottajilla haasteet 
liittyvät lyhyeen valmisteluaikaan ja epä-
selvään toimintaympäristöön. Esimerkiksi 
vielä ei ole selvää, voivatko julkiset sote-
keskukset käyttää nykyisiä laboratorio-
palvelujen tuottajia vai pitääkö palvelut 
kilpailuttaa.

Yksityisille palveluntuottajille haasteina 
ovat uusien liiketoimintamallien muodos-
taminen kapitaatiorahoitteisten palvelujen 
osalta ja uuden sote-keskusmallin käyt-
töönotto, jolloin lääkärin vastaanottopalve-
luihin liittyy myös sosiaalitoimen palveluja.
SL: Palvelujen tuottajien on osattava mark-
kinoida palvelujaan, onnistuttava kilpailu-
tuksessa ja palvelujen tarjoajien vertailussa. 
Pienyrittäjät ja itsensätyöllistäjät ovat näissä 
usein heikommin resurssein liikkeellä kuin 
suuret terveysketjut.

Akavan Entren huolena on, kuinka pie-
net palveluntuottajat pääsevät tasavertai-
sesti tarjouskilpailuihin. Kilpailutus ei saa 
pakottaa yksinyrittäjiä alisteiseen asemaan. 

Miten asiakkaan rooli muuttuu 
valinnanvapauden kasvaessa?
LT: Asiakkaan painoarvo kasvaa hieman, 
mutta asiakkuus julkisessa järjestelmässä 
ei käytännössä voi saada samaa painoarvoa 
kuin täysin yksityisesti maksetuissa palve-
luissa, koska kyse on viime kädessä kiinteän 
verokertymän kohdentamisesta.

Lakiehdotuksiin sisältyvä valinnan-
vapaus ei ole täysin vapaata; järjestelmään 
kuuluu myös valintapakko. Palveluntuot-
tajaa voi vaihtaa vain kerran vuodessa, ja 
kapitaatiorahoituksella tuotetut yksityiset 
sote-keskuspalvelut eivät tarkoita vapaata 
oikeutta käydä yksityislääkärillä. 
SL: Parhaimmassa tapauksessa asiakkaalla 
on mahdollisuus vertailla ja hakea itselleen 
parhaaksi kokemaansa palvelua. Tämä edel-
lyttää, että asiakkaalla on tieto tarjolla olevista 
vaihtoehdoista. Toinen edellytys valinnan-
vapauden toteutumiselle on, että useampia 
palveluntarjoajia on olemassa. Tämä voi olla 
haasteellista kasvukeskuksien ulkopuolella.

Miten tasa-arvo toteutuu  
valinnanvapauden mallissa?
LT: Tasa-arvo toisaalta lisääntyy, kun 
myös julkisrahoitteisessa palvelussa on tie-
tyiltä osin oikeus palveluntuottajan valin-
taan. Alueellista tasa-arvoa ei ole mahdol-
lista saavuttaa, koska kasvukeskuksissa 
on enemmän valinnan mahdollisuuksia. 
Pikemminkin riski on alueellisen tasa-
vertaisuuden heikkenemisestä, kun palve-
luverkon kattavuutta ei enää voida ohjata.
SL: Kansalaisten osalta suurin huoli on 
alueellisen tasa-arvon toteutumisessa. Saa-
vatko asukkaat eri puolilla maata palveluja 
yhtä laadukkaasti ja monipuolisesti?

Akavalaisen asiantuntijan näkökul-
masta suurin huoli on, toteutuuko asiak-
kaan hoito kokonaisuus ja panostetaanko 
riittävästi ennaltaehkäiseviin palveluihin. 
Pelkona on, että asiakkaan valitsemat useat 
palveluntuottajat eivät ota vastuuta asiak-
kaan palvelutarpeen kokonaisuudesta. 

Lauri Tanner
• OTK, eMBA

• HUS:n hallintojohtaja: 
Tehtäviin kuuluvat mm. 
kuntayhtymän lakiasioiden 
hoito ja yleishallinnolliset 
asiat. Vastaa myös HUS:n 
sote-valmisteluun liittyvistä 
lakiasioista. 

• Juristille terveydenhuolto on 
mielenkiintoinen ja haastava 
tehtäväkenttä, jossa 
kohtaavat ammattikuntien 
ja tieteenalojen sisäisten 
normien lisäksi niin 
kansallinen kuin unionin 
lainsäädäntö.

Salla Luomanmäki
• FM

• Entre – Akavan yrittäjät 
ja itsensätyöllistäjät 
edunvalvontajärjestön 
hallituksen puheenjohtaja. 
Entre on 20 akavalaisen liiton 
muodostama yhteistyö-
järjestö, jonka tavoitteena 
on edistää akavalaisten 
yrittäjien ja itsensä-
työllistäjien edun valvontaa 
ja aseman parantamista 
työmarkkinoilla. 

• Päätyö on Akavan Erityis-
alojen toiminnanjohtaja, 
jossa vastuulla ovat liiton 
operatiivinen johtaminen 
sekä työmarkkina- ja 
edunvalvonta-asiat.
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Tiedustelu on otettava 
OMIIN KÄSIIN

Terrorismista on tullut osa eurooppalaista 
arkea. Siksi Suomen tiedustelulainsäädäntö 

tulisi saada asiantuntijoiden mielestä 
nopeasti voimaan.

S
uomen naapurivaltioissa ei 
ole vältytty terroristi-iskuilta: 
Pietarissa räjähti metrossa 
ja Tukholmassa ajettiin 

väkijoukkoon kuorma-autolla. Kauhu-
kuvat ovat muuttuneet todeksi monissa 
eurooppalaisissa kaupungeissa, 
kuten Pariisissa, Brysselissä, 
Nizzassa, Berliinissä, Lontoossa ja 
Manchesterissä.

− Uhka ei kohdistu EU:hun sinänsä 
vaan yksittäisiin jäsenvaltioihin, joilla 
on eritasoiset riskit joutua terrorismin 
kohteiksi, toteaa Euroopan komission 
turvallisuusjohtaja Ilkka Salmi.

Jutussa Salmen näkemykset ovat 
hänen omiaan, eivätkä välttämättä 
edusta komission kantaa.

Yksittäiset tekijät huolena
Terrorismi ei ole enää Suomestakaan 
katsottuna kaukana. Pitäisikö meidän 
olla varuillaan Isisin takia vai uhkaa-
vatko meitä lähinnä yksittäiset terrori-
iskujen tekijät?

− Suojelupoliisin mukaan 
yksittäisten radikaali-islamistien 
tekemän väkivallan uhka on 
kohonnut Euroopassa, myös 
Suomessa. Terrorismintorjunnan 

Asianajajat, 
lääkärit, papit ja 

toimittajat saisivat 
vahvan suojan 
tiedustelulta.

kohdehenkilöiden määrä on 
kasvanut, ja terroriuhka on kohonnut 
ja monimuotoistunut, sisäministeri 
Paula Risikko (kok.) toteaa.

Ministerin mukaan Suomi ei ole 
terrorijärjestöjen ensisijainen kohde, 
mutta toisaalta emme ole enää erillinen 
saareke Euroopan kehityksessä. Salmi-
kin pitää koordinoidun iskun mahdol-
lisuutta Suomessa melko pienenä.

− Mutta on myös yksittäisiä 
toimijoita, jotka hakevat oikeutusta 
terroristijärjestöiltä tai toimivat 
itsenäisesti. Internetistä ja sosiaalisesta 
mediasta saa helposti neuvoja iskuihin. 
Yksittäisen terroristin toiminta voi 
eskaloitua nopeasti. Siksi sen arviointi 
on haastavaa, Salmi sanoo.

Tietoturvan asiantuntija Petteri 

 Järvinen muistuttaa, että vuoden 2015 
maahantulovyöry toi mukanaan hen-
kilöitä, jotka saattavat lisätä terroris-
min riskiä.

Salmen mukaan yleinen trendi on 
se, että kehitys on menossa huonom-
paan suuntaan.

− Vielä ei tiedetä, miten tilanne esi-
merkiksi Syyriassa tai Irakissa kehittyy 
ja mikä on Isisin tulevaisuus. Sen tilalle 
voi nousta myös uusia toimijoita. Siksi 
tiedusteluviranomaistemme toiminta-
kyvyn lisääminen on tärkeää.

Tiedonvaihtoa  
kilpajuoksussa
Järjestäytynyttä toimintaa pystyttäneen 
lähitulevaisuudessa valvomaan sähköi-
sesti, mutta Järvinen pitää ongelmana 
iMessage-, Whatsapp- ja Skype-tyyp-
pisiä, amerikkalaisten nettijättien salat-
tuja ja ilmaisia palveluita. Ne hanka-
loittavat valvontaa.

− Suomen tiedonsaanti on yhteistyön 
varassa. Mitä enemmän suomalaisilla 
on tarjota tietoa amerikka laisille, sitä 
paremmin saamme tietoa itsekin. 
Venäjän naapurina Suomella on hyvä 
asema.
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teksti TARJA VÄSTILÄ | kuvitus ALEXINA RUST   

Järvinen toteaa viestien valvonnan olevan 
kissa–hiiri-leikkiä. Salaus tekniikat kehittyvät, 
mutta paljastavia tunnistetietoja ei voi salata.

− Joka tapauksessa syntyy uudenlaisia 
viestintämuotoja. Viestejä voi jo nyt piilottaa 
kuvatiedostoihin tai käyttää koodisanoja, 
jotka avautuvat vain asian omaisille. Etuna on 
se, että terroristit ovat huolimattomia eivätkä 
mitään ruudinkeksijöitä. Rikolliset eivät elä 
tyhjiössä, heidän toiminnastaan saadaan 
kyllä vinkkejä ja merkkejä.

Myöhäisherännäinen Suomi
Globalisoitumista ja digitalisaatiota 
pidetään valtaosin syynä Suomen 
turvallisuusympäristön heikkenemiseen.

− Poliitikkojen mukaan toimintaympäristö 
on muuttunut äkillisesti Krimin tapahtumien 
ja terrorismin vuoksi. Muutos on kuitenkin 

Viimeisin päivitys Euroopan turvallisuustilanteeseen tehdään Lakimiespäivässä 6.10., jossa puhujana  mm. Ilkka Salmi.
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ollut käynnissä jo 1990-luvulta 
lähtien. Sähköisestä urkinnasta, 
verkkovakoilusta ja terrorismista on 
puhuttu koko 2000-luku, Järvinen 
huomauttaa.

Sisäministeri Paula Risikon mukaan 
olemme jälkijunassa tiedustelulain-
säädännön toimeenpanossa.

− Suomi on ainoita länsimaisia 
demokratioita, jossa tiedustelua ei 
ole säädetty laissa. On kestämätöntä, 
jos Suomi on riippuvainen muista 
valtioista. Jokaisella maalla on velvoite 
huolehtia omasta ja kansalaistensa 
turvallisuudesta ja perustaa 
päätöksenteko itse hankittuun tietoon.

Järvinen toteaa Suomen luottaneen 
Ruotsin veljesapuun. Nyt datakaapeli 
Saksaan ohittaa Ruotsin FRA-
valvonnan, eikä apua enää ole 
saatavilla.

”Yhteiskunnan perusrakenteita uhkaavia 
ilmiöitä on voitava havaita ja paljastaa 

riittävän varhaisessa vaiheessa.”
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− Tiedustelu on pakko ottaa omiin 
käsiin.

Salmi korostaa, että operatiivinen 
vastuu on aina jäsenvaltioilla. Kukin 
maa huolehtii omasta kansallisesta 
turvallisuudestaan.

− Terroristit operoivat globaalisti, 
joten valtioilla on oltava sekä toimivat 
kansainväliset suhteet että riittävästi 
suorituskykyä kansallisella tasolla. 
Tiedustelulainsäädäntö pitää saattaa 
nykypäivän oloja vastaavaksi. Omasta 
tontista on huolehdittava.

Laki lausuntokierroksella
Tarkoitus on, että siviilitiedustelulain 
kanssa yhtäaikaisesti toteutuvat myös 
sotilastiedustelua ja perustuslain mah-
dollista muuttamista koskevat laki-
hankkeet. Tiedustelulaki parantaisi 
Supon toimintaedellytyksiä terrorismin 
uhka-arvion tekemisessä. Kahdella hal-
lituskaudella valmistellun lakiehdotuk-
sen mietinnöt ovat parhaillaan lausun-
tokierroksella.

Risikon mukaan tiedustelulain-
säädäntö on ainoa keino hankkia val-
tionjohdon päätöksenteon tueksi luotet-
tavaa ja ajantasaista tietoa toiminnoista, 
jotka vaarantavat kansallista turvalli-
suutta.

− Yhteiskunnan perusrakenteita 
uhkaavia ilmiöitä on voitava havaita 
ja paljastaa riittävän varhaisessa vai-
heessa, jotta niiden toteutuminen voi-
daan estää.

Järvinen pitää lakiehdotusta oikean-
suuntaisena ja jopa yllättävän kesynä.

− Tiukempi laki tuskin menisi läpi: 
ehdotus on poliittisesti järkevä. Lisä-
valtuuksia voi lisätä myöhemminkin.

Perustuslakiin muutoksia
Tiedustelulain on tarkoitus tulla edus-
kunnan käsiteltäväksi syksyllä. Hallitus 
haluaisi tehdä lain edellyttämät muu-
tokset perustuslakiin nopeutetusti jo 
tällä vaalikaudella. 

− Mikäli perustuslakimuutos 
julistetaan kiireelliseksi, se edellyttää 
eduskunnassa viiden kuudesosan 

Oikeusturvan 
takaa vahva 

laillisuus valvonta 
ja poliittinen 

kontrolli.

enemmistöä. Muutosehdotus voidaan 
tämän jälkeen hyväksyä 2/3:n 
enemmistöllä. Näin perustuslain 
muutos ja tiedustelu lainsäädäntö 
voisivat tulla voimaan jo tällä 
vaalikaudella, Risikko kertaa.

Ministeri muistuttaa, että voimassa 
oleva perustuslaki mahdollistaa 
viestin salaisuuteen puuttumisen 
rikostorjunnassa vain rajoitetusti. 
Vastaavaa tiukkaa rajoitusta 
ei ole esimerkiksi Euroopan 
ihmisoikeussopimuksessa eikä missään 
vertailussa olleessa valtiossa.

Perustuslakimuutosta edellyttävät tie-
dustelumenetelmät, kuten televalvonta, 
-kuuntelu ja tietoliikennetiedustelu.

Asianajajat, lääkärit, papit ja toimitta-
jat saisivat vahvan suojan tiedustelulta. 
Suoja ei koske vain evankelisluterilai-
sia pappeja, vaan kaikkia uskonnollista 
sielunhoitoa rekisteröityneenä tekeviä.

− Tiedustelukielloilla suojataan toi-
mintaa, joka liittyy esimerkiksi asian-
ajajan oikeudelliseen neuvontaan 
päämiehelleen. Suoja pätee, vaikka 
päämiestä epäiltäisiin terrorismi-
rikoksesta.

Risikko korostaa, ettei tiedustelu-
suoja ei ole absoluuttinen.

− Silloin, kun kyseinen henkilö eli 
pappi tai asianajaja itse osallistuisi kan-
sallista turvallisuutta uhkaavaan toi-
mintaan, ei hän ei tietenkään nauttisi 
suojaa. Suojan piirissäkään ei siten 
voisi suunnitella tai tehdä aivan mitä 
tahansa.

Pelkkää tiedustelulakia koskee 
tavanomainen lainsäätämisjärjestys. 

Ne tiedustelulain pykälät, jotka eivät 
edellytä perustuslakimuutosta, eivätkä 
puutu luottamuksellisen viestin 
salaisuuteen, voisivat tulla voimaan 
kuluvalla vaalikaudella.

Perusoikeudet säilyvät
Tiedustelulaista ja perustus-
lakimuutoksista on kuulunut myös 
sora ääniä: kiirehtimisen on katsottu 
uhkavan yksilön perusoikeuksia. 
Ministeri toppuuttelee: valvonta-
yhteiskunnan pelko on turhaa:

− Lainsäädäntöehdotuksessa 
on huomioitu keskeiset Euroopan 
ihmisoikeustuomioistuimen ja Eu roopan 
unionin tuomio istuinratkaisut. 
Kansalaisten oikeus turvaan on 
kiinnitetty huomiota ja yksityisyyden 
suojaa rajoitetaan mahdollisimman 
vähän ja vain sen verran kuin on 
välttämätöntä.

Tiedusteluvaltuuksien käyttäminen 
edellyttäisi tuomioistuimen lupaa ja 
tarkkojen ehtojen täyttymistä. Risikko 
muistuttaa, että Suomessa tuomio-
istuinten toiminta perustuu aina lakiin.

− Tarkoitus on suojella suomalaista 
yhteiskuntaa ja demokratiaa, ei uhata 
sitä. Tiedusteluviranomaisten toimin-
nan lainmukaisuuden valvomista var-
ten asetetaan riippumaton valvonta-
elin, tiedusteluvaltuutettu.

Eduskunnassa valmistellaan myös 
uutta tiedusteluvaliokuntaa, joka val-
voisi perus- ja ihmisoikeuksien toteu-
tumista.

− Tiedustelutoiminta tulee olemaan 
tehokkaan oikeudellisen ja parlamen-
taarisen valvonnan piirissä, vakuuttaa 
sisäministeri.

Myös Salmi luottaa siihen, että tie-
dustelulain ympärille luodaan kat-
tava ja toimiva valvontajärjestelmä: 
laillisuus valvonta ja poliittinen kont-
rolli on rakennettu vahvoiksi. Se takaa 
oikeusturvan. Salmen tavoin tieto-
turva-asiantuntija Petteri Järvinen 
pitää valvontaelementtiä vankkana.

− Jokainen voi nukkua yönsä rau-
hassa. 
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O
ikeuspsykologian dosentti 
Julia Korkman matkaa 
pian haastattelun jälkeen 
Jordaniaan, jossa pidetään 

Pelastakaa Lapset ry:n vuosikokous. 
Korkman on kuulunut parin vuoden 
ajan järjestön hallitukseen ja tehtävä 
on mieluinen.

– Tässä tehtävässä saan näkö kulmaa 
järjestön kautta tehtävään auttamis
työhön.

Psykologia, saati sitten oikeuspsyko
logia, ei ollut Korkmanin lapsuuden 
haave ammatti; hän ei edes opiskellut 
ainetta koulussa. 

Sen sijaan Julia Korkmanista oli hil
kulla tulla ammattilaulaja. Hän opiskeli 
laulua Bolognassa Italiassa samoihin 
aikoihin kun valmistui psykologiksi, 
ja Italianaika vain vahvisti aietta viedä 
harrastusta vielä pidemmälle. Mutta sit
ten eteen osui harjoittelupaikka Gene
vessä YK:n ihmisoikeusjärjestössä.

– Lähtöni YK:n lapsen oikeuksien 
komitean sihteeristöön oli ratkaiseva 
hetki. Silloin valitsin psykologin työn, 
ja laulaminen jäi rakkaaksi harras
tukseksi.

Käytäntö ja  
tutkimus rinnakkain
Julia Korkman on koko uransa ajan 
tehnyt käytännön työtä ja tieteellistä 
tutkimusta rinnakkain. 

– Helppoa se ei aina ole, mutta mie
lestäni tilanne on ihanteellinen, sillä 
näen, mitä tiede suosittelee ja toisaalta 
kentältä saan käsityksen sen todelli
sista tarpeista.

Korkman työskentelee Åbo Akade
missa tutkijana, ja hänellä on dosen
tuuri Helsingin yliopistossa. Hän kou
luttaa poliiseja ja oikeus ja terveysalan 
ammattilaisia sekä työskentelee HUS:n 
lasten ja nuorten oikeuspsykologian 
yksikössä. 

HUS:n yksiköstä syyttäjät ja poliisi 
voivat pyytää virkaapua lasten ja 
nuorten seksuaaliseen hyväksikäyttöön 
tai pahoinpitelyihin liittvissä tapauk
sissa. Korkman pitää ongelmana sitä, 
ettei puolustus voi pyytää vastaavaa 
apua, vaikka näkisi esimerkiksi polii
sin tekemässä kuulustelussa puutteita.

– Meidän asiantuntijuutemme hyö
dyntämisen ei tulisi rajoittua vain syyt
täjäpuolelle, vaan tätä kysymystä voisi 
pohtia laajemminkin.

Johdattelu vie  
väärään suuntaan
Kouluttaessaan poliiseja ja oikeusoppi
neita Korkman opettaa kiinnittämään 
huomiota kuulemistapaan.

– On vaara, että kuulemisessa kiin
nitetään huomiota vääriin asioihin. 
Odotetaan esimerkiksi, että rikoksen 
uhri itkisi, vaikka rikoksesta olisi kulu

Yhteistä kieltä 
etsimässä

Oikeuspsykologian dosentti Julia Korkmanilla 
 on visio: hän haluaisi oikeuskäsittelyistä 
lempeämpiä ja inhimillisempiä. Näin todistajista 
olisi enemmän hyötyä.

teksti NINA BJÖRKLUND | kuvat VILLE RINNE
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nut jo monta vuotta tai että hän olisi 
heti tapahtuneen jälkeen shokissa.

Korkman tähdentää, että todistajan 
käyttäytyminen ei saisi puhua sen puo-
lesta, onko hän luotettava vai valehte-
leeko hän. 

Myös kaikkinainen johdattelu niin 
lasten kuin myös aikuisten kuulemi-
sissa on haitallista.

– Muistiamme ei ole rakennettu 
siten, että muistaisimme tarkkaan, 
mitä olemme kokeneet, vaan siihen 
vaikuttavat suuresti esimerkiksi asen-
teet ja johdattelevat kysymykset.

Stressi vaikuttaa muistiin
Oikeuteen joutuminen on aina stres-
saavaa. Aiemmissa kuulemisissa muisti 
on saattanut toimia moitteetta, mutta 
tosi paikan tullen kaikki muuttuu.

– Meillä on Suomessa vanha 
perinne, että oikeudessa on aika jäyk-
kää. Teititellään ja istutaan kaukana 
toisistaan. Jopa itselleni asiantuntijana 
esiintyminen on jännittävä tilanne.

Julia Korkman toivookin, että oikeu-
den jäykkyyttä voitaisiin vähentää ja 
käsittelyistä tehdä hiukan lempeämpiä.

– Tämä parantaisi ihmisten kykyä 
tuoda esille sitä, mitä he tietävät. 
Stressi ja hermostuminen heikentä-
vät muistia ja ihmisen kognitiivista 
toimintaa.

Korkmanin mielestä todistajien 
kuuleminen tutkinnan aikana pitäisi 
aina videoida.

– Tämä ei edellyttäisi, että kaikki 
nauhoitukset katsottaisiin oikeu-
dessa tai edes kirjoitettaisiin auki, 

– Oikeuspsykologia on tieteenalana käytännönläheinen ja palvelee oikeusjärjestel-
mää monin tavoin, Julia Korkman sanoo.

mutta vi deoinnin avulla saataisiin tal-
teen ihmisen tieto asiasta heti tapah-
tuneen jälkeen. Tätä tietoa voitaisiin 
 tarvittaessa hyödyntää.

Ensimmäinen oikeuspsykologian 
erikoistumiskoulutus
Tällä hetkellä Korkmania työllistää laa-
jasti kaksi tehtävää. Hän on vastaavana 
tutkijana Suomen Akatemian rahoitta-
massa hankkeessa, jossa tutkitaan sil-
minnäkijätodistajien havainnointi kykyä. 

– Tutkimme, miten ihminen voi luo-
tettavasti tunnistaa toisen, kun otetaan 
huomioon etäisyys, valo-olosuhteet 
sekä henkilön näkökyky. Selvitämme, 
missä menee se raja, jonka jälkeen tun-
nistaminen on mahdotonta.

Lisäksi Korkman on järjestämässä 
syksyllä alkavaa, ensimmäistä oikeus-
psykologian erikoistumiskoulutusta 
Åbo Akademissa. Osallistujien jou-
kossa on niin asianajajia, tuomareita, 
syyttäjiä kuin poliisejakin.

Korkman iloitsee siitä, että kiinnos-
tus oikeuspsykologiaa kohtaan kasvaa 
jatkuvasti oikeustieteilijöiden joukossa. 
Työskentely moniammatillisessa ryh-
mässä oikeus- ja terveysalan ammat-
tilaisten sekä poliisien kesken vaatii 
yhteistä kieltä.

Todistajan 
käyttäytyminen 

ei saisi puhua sen 
puolesta, onko 

hän luotettava vai 
valehteleeko hän.

– Unelmani on, että oikeusjärjes-
telmää voitaisiin kehittää yhä ihmis-
ystävällisempään suuntaan. Tällä en 
tarkoita ainoastaan sitä, että se olisi 
käsittelyltään lempeämpi, vaan että 
huomioitaisiin enemmän sitä, miten 
ihminen toimii. 

KUKA

JULIA KORKMAN, 40

• Oikeuspsykologian dosentti, 
Helsingin yliopisto

• Tutkijana Åbo Akademissa 

• Psykologi HUS:n 
oikeuspsykologian yksikössä 

• Toimii oikeuspsykologian 
kouluttajana 

• Suomen Psykologiliiton 
oikeuspsykologian työryhmän 
puheenjohtaja

• Väitöskirja 2006, Psykologian 
maisteri 2002, Åbo Akademi

• Tärkeintä elämässä: lapset 
ja laulu. Levyttää parhaillaan 
jazzlevyä Claes Anderssonin 
kanssa. Myös puutarha antaa 
vastapainoa työlle.
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Julkisalan  
koulutettujen uusi 

luottopelaaja
JUKOn ensimmäisenä toiminnanjohtajana syyskuussa  

aloittava Maria Löfgren haluaa kehittää yhteistyötä yksityis- 
sektorin neuvottelujärjestöjen kanssa.

Maria Löfgren on innos-
tunut, eikä syyttä. Viime 
vuodet Akavan työelämä-
asioiden johtajana työs-
kennellyt oikeustieteen 
kandidaatti aloittaa syys-

kuun alussa työt Julkisalan koulutettujen neuvotte-
lujärjestö JUKOn ensimmäisenä toiminnanjohtajana. 
Yli 200 000 julkisen sektorin palkansaajan virka- ja 
työehdot neuvotteleva järjestö päätti hakea uudella 
tehtävänkuvalla ja profiililla varustettua vetäjää, kun 
neuvottelujohtaja Risto Kankaan syksyllä tapahtuva 
eläköityminen alkoi lähestyä. Työhön valittiin yli 20 
vuoden kokemuksen työmarkkinaympyröistä omis-
tava Löfgren.

JUKOn puheenjohtaja Olli Luukkainen kertoi jär-
jestön toukokuisessa tiedotteessa, että valinnan rat-
kaisi Löfgrenin erittäin laaja ja monipuolinen työko-
kemus sekä perinpohjainen sopimusjärjestelmän ja 
työmarkkinatoiminnan tuntemus. 

– Merkitystä oli varmaan sillä, että olen ollut kauan 
mukana työmarkkinahommissa ja erityyppisissä neu-
votteluissa, Maria Löfgren pohtii. 

– Olen ollut mukana myös lainsäädäntöpöydissä, ja 
kokemusta on sekä julkisen että yksityissektorin työ-
markkinoista. JUKOn luottamusjohto haluaa viestin 
kirkastamista ja laaja-alaista kykyä tehdä yhteistyötä 
eri toimijoiden kanssa. Uskon, että minulla on tar-
vittava kokemus sekä yhteistyösuhteet ja -taidot täyt-
tääkseni nämä vaatimukset. 

Olli Luukkainen kertoi myös vahvassa kasvu-
vireessä olevan JUKOn halunneen laajentaa neuvot-
telujohtajan työnkuvaa. 

– Toiminnanjohtajan tehtävänkuva on aikaisempaa 
neuvottelujohtajaa laajempi. Edeltäjäni keskittyi neu-
vottelutoimintaan ja sen koordinointiin. Muutos vetä-
jän roolissa ilmentää laajemminkin JUKOn toimin-
nan kehittymistä ja järjestön kasvua, Löfgren toteaa.

– Toiminnanjohtajalla on mandaatti kehittää 
JUKOa laajassa mittakaavassa, luotsata järjestölle 
tulevaisuuden suuntaa hallituksen laatiman strate-
gian mukaisesti, hän summaa viitaten JUKOn uuteen 
strategiaan, jonka järjestön hallitus hyväksyi samassa 
kokouksessa, jossa se päätti Löfgrenin valinnasta. 

Selkeämpää profiilia ja  
tiivistä yhteistyötä
Maria Löfgren johtaa toiminnanjohtajana JUKOn 
kymmenhenkistä toimistoa. Hän luottaa tulevan työ-
porukkansa ammattitaitoon. 

– JUKOssa on rautaisia asiantuntijoita sekä palkka-
töissä että luottamustehtävissä, ja suurin osa jäsenis-
töstä työskentelee asiantuntijoina. Suhtaudun tulevai-
suuteen positiivisesti, haluan päästä mukaan luomaan 
uutta ja johtamaan muutosta.

Mitä tuleva toiminnanjohtaja haluaa uudistaa ja 
kehittää? 

– Haluan ainakin selkeyttää JUKOn profiilia ja 
lisätä näkyvyyttämme. Suhteessa siihen, kuinka suurta 
osaa akavalaisista ja yleensäkin palkansaajista JUKO 

teksti MIKKO SALO | kuvat SAMI HEISKANEN



Uusi toiminnanjohtaja  
Maria Löfgren haluaa 

selkeyttää JUKOn profiilia 
ja lisätä järjestön näkyvyyttä.
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edustaa, olemme aika hailakasti näky-
vissä. JUKOn profiloituminen nimen-
omaan JUKOna jäsenliittojensa ja 
yksittäisten henkilöjäsentensä edusta-
jana on minulle tärkeää, Löfgren linjaa.

Julkisalan koulutettujen tuleva 
luotto pelaaja uskoo myös, että yhteis-
työtä yksityissektorin neuvottelujärjes-
töjen, kuten Akava-yhteisön Ylemmät 
toimihenkilöt YTN:n, kanssa on mah-
dollista kehittää ja saada sitä kautta 
entistä parempia tuloksia jäsenille. 

– Kyllä minulla on tavoitteena, että 
yhteistyön pitää tiivistyä, emmekä saa 
kadottaa synergiamahdollisuuksia. 
Toimialoilla tapahtuu limittymistä ja 
liikehdintää. Tehokkuus lisääntyy, kun 
laajempi joukko on yhtä mieltä. Yhteis-
työllä en tarkoita välttämättä mitään 
teknistä virallista prosessia, vaan ihan 
arkista vuorovaikutusta, sparraamista 
ja tiedon jakamista. Näin selvitetään 
puolin ja toisin ajatusmallien taustalla 
olevia seikkoja ja ymmärretään kaik-
kien osapuolten viestit oikein.

Yhteinen tahtotila tärkeä
Kuten puheenjohtaja Olli Luukkainen 
nimittämistiedotteessa totesi, JUKO 
on ollut viime vuodet kasvuvireessä. 
Järjestöön on tullut vajaan kymmenen 
vuoden aikana 30 000 uutta jäsentä, 
kun muiden muassa 11 000 jäsenen 
alun perin SAK:lainen Suomen Poliisi-
järjestöjen Liitto siirtyi viime vuonna 
STTK:n piiristä Akavaan. 

– JUKO on kasvanut viime vuo-
sina, ja tämä suunta varmaan jatkuu. 
Kasvun jatkuminen ei kuitenkaan ole 
itsestään selvyys eikä itseisarvo, Maria 
Löfgren sanoo. 

– Kasvu on positiivinen asia, jos 
JUKO pystyy samalla tuottamaan 
kaikille jäsenliitoille ja henkilöjäse-
nille edunvalvontaa, joka auttaa heitä 
menestymään työelämässä entistä 
paremmin. Parhaimmillaan kasvu 
tuo myös vaikutusvaltaa, joka entises-
tään parantaa järjestön kiinnostavuutta 
potentiaalisten jäsenliittojen näkökul-
masta.

Kasvu on tärkeää, mutta Löfgren 
muistuttaa myös yhtenäisyyden mer-
kityksestä. 

– Kasvavana työmarkkinajärjestönä 
tahtotilamme pitää olla jäsenliittojen 
yhteinen, jotta pystymme vaikutta-
maan muutokseen, johtamaan muu-
tosta ja olemaan edelläkävijöitä sen 
sijaan, että vain reagoimme ympä-
rillämme tapahtuvaan. Haluan olla 
mahdollistamassa sitä, että käytämme 
asiantuntijavoimaamme vielä aikai-
sempaa paremmin, tartumme uusiin 
ideoihin ja teemme niistä koko JUKOn 
yhteisiä.

Uusi toiminnanjohtaja uskoo, että 
JUKOn tuore strategia antaa hyvän 
pohjan kehittää toimintaa mainittuun 
suuntaan. 

– Viime vuosina palkansaajapuoli on 
ollut vikisijän roolissa, kun työnantaja-
puoli tai maan hallitus on vienyt peliä. 
Tätä haluan olla muuttamassa – raken-
tavassa hengessä luonnollisesti. 

 
Sopimisen perustaa  
tulee vaalia
Joidenkin työnantaja- ja yrittäjäjär-
jestöjen jäykäksi parjaamaa työ- ja 
virkaehtosopimusjärjestelmää Maria 
Löfgren ei ole valmis kuoppaamaan, 
päinvastoin. 

– Kaltaisemme pieni kansantalous 
tarvitsee vakaan ja ennakoitavan toi-
mintaympäristön. Työ- ja virkaehto-
sopimusjärjestelmä toimii ennakoi-
tavuuden takeena. Mitään muuta 
kokonaisvaltaista työrauhan turvaa-
mismekanismia ei oikeastaan ole, Löf-
gren pamauttaa. 

Monissa pöydissä vaikuttava koke-
nut neuvottelija ei pidä paikallista sopi-
mista ja TES/VES-järjestelmää tois-
tensa kanssa ristiriitaisina. 

– Sopimisen perustaa tulee vaalia. 
Neuvottelutoiminta on yhteisen rat-
kaisun etsimistä, joka käy molemmille 
osapuolille. TES/VES-järjestelmä 
mahdollistaa turvallisissa kehikoissa 
aidon vuoropuhelun, aidon neuvot-
telun. 

KUKA

MARIA LÖFGREN, 48 

• Julkisalan koulutettujen 
neuvottelujärjestö JUKOn 
toiminnanjohtaja 1.9.2017 alkaen

• Akavan työelämäyksikön 
johtaja 2012–2017, Akavan 
lakimies 2006–2011, Suomen 
Ekonomiliiton lakimies 1996–
2006 ja Vihdin Hiekka Oy:n 
lakimies 1992–1995

• Oikeustieteen kandidaatti, 
Helsingin yliopisto 1992 

• Perhe: teini-ikäiset tytär ja poika

• Kotoisin Vihdistä, asuu 
Helsingissä. 

• Harrastukset: juokseminen, 
vapaan hiihtotavan hiihto, 
matkustelu perheen kanssa
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Kiveen hakattuna Löfgren ei järjes-
telmän sisältöä kuitenkaan pidä. 

– Vaikka järjestelmä on minusta jopa 
jollain lailla itseisarvo, täytyy sen elää 
ajassa ja meidän täytyy modernisoida 
ja ehkä yksinkertaistaa sitä. Onko enää 
tätä päivää, että joudutaan laatimaan 
monisatasivuisia soveltamisohjeita, 
jotka ovat ehdoton edellytys yksittäi-
sen työ- tai virkaehtosopimuksen tul-
kinnalle?

Syksyn neuvottelukierros 
täynnä kysymyksiä 
Tuleva neuvottelukierros mietityttää 
Maria Löfgreniä. 

– Minua on viimeaikaisessa työ-
markkinapolitiikassa häirinnyt Suo-
men mallista tai vientivetoisesta 
mallista käyty keskustelu, jonka tar-
koituksen kyllä ymmärrän.  Keskuste-
luun on kuitenkin liittynyt jonkinlai-
nen vientiteollisuuden, julkisten alojen 
ja palvelualojen välinen vastakkain-
asettelu jopa palkansaajajärjestöjen 
kesken. Tällaista ei pitäisi päästää syn-
tymään, palkansaajien on hölmöä huu-
della keskenään julkisuudessa.

Löfgren nostaa esiin myös syk-
syllä alkavien neuvottelujen epäselvät 
kuviot. 

– Nythän näyttää vahvasti siltä, että 
edessä on neuvottelukierros, jossa 
koordinaatiota ei ainakaan virallisesti 
ole. Kuinka ennakoitavaa ja tehokasta 
se tulee olemaan, jää nähtäväksi.

Löfgren uskoo, että yllätyksiä saattaa 
syksyn mittaan olla luvassa. 

– Kun keskusjärjestöjen neuvottele-
mia keskitettyjä ratkaisuja on käytetty 
palkkamaltin ja nollakorotusten toteut-
tamiseen, paineet niiden ulosmittaami-
seen ovat liittokierroksella aika suuret. 
Työmarkkinatoiminta on edunvalvon-
talaji, jossa pitää olla mahdollista neu-
votella ratkaisuista, jotka tuovat jollain 
aikavälillä jäsenille jotain hyvää. Se voi 
olla rahaa, muutoksia työehtoihin tai 
jotain muuta. Keskitetyn ratkaisun 
puuttuessa ei ole välinettä suitsia ulos-
mittaushaluja. Saa nähdä, miten käy.

Maria Löfgren odottaa 
inolla uutta työtään JUKOn 
toiminnanjohtajana. 
Löfgren aloittaa 
tehtävässä syyskuun 
alussa.

JUKOn käymien virkaehtosopi-
musneuvottelujen osalta maakun-
tauudistuksen lisäksi oman enna-
koitavuusvajeensa muodostavat 
organisaatiomuutokset valtiotyönan-
tajan toiminnassa. Valtiovarainminis-
teriö on lakkauttamassa valtion työ-
markkinajohtajan tehtävää eikä ole 
tarkkaan tiedossa, miten valtiotyön-
antaja aikoo virkaehtosopimusneuvot-
telunsa syksyllä hoitaa. 

– Tärkeää on, että valtiovarainmi-
nisteriö huolehtii siitä, että miten neu-
votteluja käydäänkin, neuvottelijoiden 
mandaatti on selkeä. Meidän täy-
tyy tietää, mistä voimme keskustella 
kenenkin kanssa, Löfgren painottaa.     

Lakimiesliitto  
tärkeä kumppani
JUKOn neuvottelemista työ- ja virka-
ehtosopimuksista valtion virka-
ehtosopimuksen piirissä työskente-
lee Lakimiesliiton jäsenistöstä lähes 
40 prosenttia. Lakimiesliitto onkin 
JUKOn valtiosektorin toiminnassa 
johtava järjestö, mikä näkyy sekto-
rin luottamustehtävissä. Toiminnan-

johtaja Jore Tilander johtaa JUKOn 
valtion neuvottelukuntaa, neuvotte-
lupäällikkö Kirsi Venäläinen toimii 
JUKOn kummiasiamiehenä yli 45 val-
tion virastossa ja varatoiminnan johtaja 
Mikko Salo on JUKOn valtiosektorin 
viestintävastaava. Myös kuntien pal-
veluksessa työskentelee useita satoja 
lakimiesliitto laisia.  

Maria Löfgrenillä on pitkä kokemus 
yhteistyöstä oman liittonsa kanssa. 
Lakimiesliiton kollegat ovat vanhoja 
tuttuja. 

– Yhteistyöni Lakimiesliiton ihmis-
ten kanssa on varmasti jatkossakin sitä 
luontevaa sparrausta, mitä se oli Aka-
vassa työskennellessäni. Meitä juristeja 
yhdistää kollegiaalisuus ja saman tyyp-
pinen tapa ajatella. On ollut todella 
hyvä, että olen voinut monissa neuvot-
telukysymyksissä sparrata oman liit-
toni kollegojen kanssa. Nyt, kun astun 
pois keskusjärjestömaailmasta, pidän 
entistäkin tärkeämpänä tällaista mata-
lan kynnyksen vuoropuhelua. JUKO 
edustaa koko julkista sektoria ja on tär-
keää, että kaikkien ryhmien ääni kuu-
luu ja näkyy järjestön toiminnassa. 



SUOMALAISET  
LAKIMIEHET  

VUOSINA 1917–2017
Lakimiesuutisten Suomi 100 -sarjan 

kolmannessa osassa siviilioikeuden professori, 
OTT, VT Heikki Halila kuvaa suomalaisen 
lakimieskunnan kehitystä sadan vuoden 

aikana.

09_Kuvateksti
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Asianajaja Agnes 
Lundell työpöytänsä 
ääressä 1920-1930 
-luvulla.
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teksti OTT, VT HEIKKI HALILA | kuvat MUSEOVIRASTO, HELSINGIN YLIOPISTO

Virka-aika oli lyhyt: kello 10–14 
välinen aika.

Itsenäisyyden alkuvaiheessa laki-
mieskunta oli varsin yhtenäinen. 
Juristit tunsivat toisensa hyvin. Jän-
nitteitä aiheutti ainakin se, miten 
itse kukin oli suhtautunut toisen 
sortokauden aikana venäläiseen 
hallitusvaltaan. Monet vanhasuo-
malaiset juristit olivat olleet herra-
hississä, ja perustuslailliset kokivat 
olleensa itsenäistyneessä maassa 
voittajia. Oman lukunsa muodos-
tivat ”bobrikoffarit”, joiden oli aika 
väistyä. 

Lakimiehiä kutsuttiin yleisesti 
tuomareiksi. Juristin ammatti-
identiteetti oli kansan silmissä tuo-
mari, ja melkein kaikki olivat vara-
tuomareita. Tämä näkyy myös 
Pohjantähti-trilogiassa. Vanhasuo-
malaisten vaalikokoukseen oli tul-

lut vuoden 1907 eduskuntavaalien 
alla puhujaksi helsinkiläinen laki-
mies. Penkeissä kuiskuteltiin: ”Se 
on mukavaa ton tuomarinarvon 
kanssa. Varatuomari on suurempi 
kuin tuomari. --- Ei tää kuulemma 
mikään istuva tuomari olekkan … 
Se on jokin pankkiherra, vaikka 
sillä tuomarin arvo on.”

Lakimieskunnan 
muuttuminen sadassa 
vuodessa
Lakimieskunnan määrä on kasva-
nut tasaisesti sadan viime vuoden 
aikana. Vuonna 1967 saavutettiin 
5 000 juristin raja. Siitä lakimies-
ten määrä kaksinkertaistui vuo-
teen 1985 mennessä. Tällä hetkellä 
juristeja on noin 20 000. Kun maan 
väestö on sadassa vuodessa lähes 
kaksinkertaistunut, juristien määrä 

Lakimiehiä työllistyy erityisesti 
yksityisellä sektorilla aloille,  
joilla juristeja ei ole ennen  

juurikaan ollut.

Lakimieskunta vuonna 1917 
Kun Suomi itsenäistyi vuonna 1917, 
maassa oli noin 1 300 lakimiestä. 
Heistä valtaosa oli lähtöisin yhteis-
kunnan ylimmistä kerroksista. Val-
taosalla maan väestöstä ei ollut 
mahdollisuutta käydä oppikoulua, 
joskin lahjakkuuksia oli kansan 
syvistä riveistä päässyt ylioppilaaksi 
ja pidemmällekin. Muun muassa 
vuonna 1897 lakitieteen kandidaa-
tin tutkinnon suorittanut J. K. Paasi-
kivi oli sukunsa ensimmäinen opil-
lista sivistystä saanut henkilö. 

Lakimiestutkinto oli mahdollista 
suorittaa Aleksanterin yliopistossa 
Helsingissä. Opintojen keskeytymi-
nen oli varsin tavallista. Opetus oli 
puutteellista, ja pääosin ruotsinkie-
liset oppikirjat olivat suomenkieli-
sille vaativia. Tentit olivat laajoja. 
Niinpä koko siviilioikeus suoritet-
tiin yhdellä kertaa. Siihen sisältyi 
myös kauppaoikeus.    

Yhteiskunta oli vielä sata vuotta 
sitten hyvin hierarkkinen. Juristi-
kunta kuului kiistatta maan eliittiin 
senkin vuoksi, että ammattikunta oli 
lukumäärältään varsin pieni. Laki-
miehet olivat hallitsevassa asemassa 
virkakunnassa. Jukka Kemppisen 
sanoin voitiin puhua lakimiehistä 
virka-aateliston osana. Lakimiestut-
kinto oli korvannut sotilaskoulutuk-
sen keskeisenä väylänä virkauralle.  

Naisjuristien määrä oli lasketta-
vissa yhden käden sormilla, ruotsin-
kielisten osuus oli yhä varsin suuri. 
Kuohuva vuosi oli ravistellut laki-
mieskuntaa, ja vielä pahempaa oli 
tulossa. Ensimmäisen maailman-
sodan aikainen ennennäkemä-
tön inflaatio nakersi virkapalkkoja 
ja tuomarien ansioita. Korkeiden 
virka palkkojen aika oli ohi. Vahva 
suoja erottamista vastaan oli laki-
miehenkin aseman kääntöpuoli. 

Lakimiehille tuttu sanonta ”Val-
tion leipä on pitkä mutta kapea” on 
sloganina vanha.

Keisarillinen Aleksanterin yliopisto 1838
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on viisi toistakertaistunut. Tapahtu-
nut kehitys on johtunut yhteiskun-
tarakenteiden muutoksesta. 

Vielä puoli vuosisataa sitten aja-
teltiin varsin yleisesti, että laki-
miesura sopii parhaiten mie-
hille – naisia kun ei alalla paljon 
ollut. Tilanne on tästä muuttunut. 
Vuonna 1975 ammattikunnasta 
oli naisia 13 prosenttia, nyttem-
min jo 47 prosenttia.  Ensi vuosi-
kymmenen vaihteeseen mennessä 
ammatti kunnassa on naisenem-
mistö.

Naiset ovat jakautuneet kohtuul-
lisen tasaisesti eri lakimiesaloille, 
mikä on myönteinen kehityspiirre.  
Juristikunnassa ei juuri ole naisten 
tai miesten töitä.

Vuoden 1926 lakimiesmatrikke-
lissa ruotsinkielisiä oli noin neljän-
nes. Vielä vuonna 1975 ruotsinkie-
lisiä lakimiehiä oli 11 prosenttia, 
vuonna 2015 enää 5 prosenttia, 
eli ruotsinkielistä väestöä vastaava 
määrä, vaikka ruotsinkielisten yliop-
pilaiden pääsyä tiedekuntaan on fak-
tisesti helpottanut oma valintakoe.

Lakimiesten työllistyminen oli 
pitkään varsin hyvä, eikä se ole 
huono vieläkään. Vielä 1970-luvulla 
sanottiin tiedekunnan opinto-
oppaassa kategorisesti, ettei vara-
tuomareilla ole työttömyyttä. Työ-
markkinatilanteen kiristyminen 
näkyy myös epätarkoituksenmukai-
sena sijoittumisena. Se, että näinkin 
suuri joukko lakimiehiä on voinut 

Radiokuunnelmista ja elokuvista 
Suomisen perhe saa kuvan siitä, 

millainen oli 1930-luvun lopulla ja 
1940-luvun alkupuoliskolla käsitys 

lakimiehen sosioekonomisesta 
asemasta.

työllistyä kohtuullisesti, on johtu-
nut yleisestä oikeudellistumisesta.

Lakimiehiä työllistyy erityisesti 
yksityisellä sektorilla aloille, joilla 
juristeja ei ole ennen juurikaan 
ollut. Vuosikymmenten kuluessa 
tehtävät ovat muuttuneet. Ennen 
talvisotaa lakimiehiä oli muun 
muassa suojeluskuntajärjestön pal-
veluksessa, sotien aikana rintamalla 
ja esikunnissa, sen jälkeen esimer-
kiksi maanhankinnan ja kansan-
huollon tehtävissä ja nykyisin vaik-
kapa startup-yrityksissä. Sata vuotta 
sitten tyypillinen juristi oli julkisella 
sektorilla toimiva mies, muutaman 
vuoden kuluttua yksityissektorilla 
työskentelevä nainen.

Suomisen perhe  
lakimiesperheenä
Lakimieskunnan kasvu on johta-
nut siihen, että entistä pienempi osa 
ammatti kunnasta kuuluu yläluok-
kaan, jos sellaista katsotaan olevan 
olemassa, tai yhteiskunnan eliittiin. 
Radiokuunnelmista ja Suomisen 
perhe -elokuvista saa kuvan siitä, 
millainen oli 1930-luvun lopulla ja 
1940-luvun alkupuoliskolla käsitys 
lakimiehen sosioekonomisesta ase-
masta.

Perheen isä oli tuomariksi kut-
suttu hallintojuristi, jonka näh-
tiin käyvän työpaikallaan lävitse 
paksuja asiakirjapinoja. Perhe asui 
Helsingin keskusta-alueel la ja puo-
liso oli kotirouva. Perheellä oli koti-
apulainen ja hieno kesähuvila. Täl-
laista lakimiesperheen elämä saattoi 
Helsingissä olla ainakin maaseudun 
näkökulmasta katsottuna.

Sovellettiinko vain  
kahta pykälää? 
Isä-Suomisen aherruksesta saattoi 
saada 1960-luvulle tyypillisen vai-
kutelman, jonka mukaan hallin-
nossa toimi lakimiehiä, jotka sovel-
sivat kahta pykälää ja olivat saaneet 
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Suomen leijonan komentajamerkin. 
Toki tuolloinkin oli paljon knoppo
logiaa, joka piti hallita, ja esimer
kiksi rikosten yhdistäminen saattoi 
tuottaa osaajallekin hankaluuksia. 
Kaiken kaikkiaan lakimiehen työ 
on kuitenkin tullut yhteiskunnan 
ja oikeudellisen sääntelyn moni
mutkaistumisen sekä kansainvälis
tymisen vuoksi aikaisempaa vaati
vammaksi, mutta se on tullut myös 
kiinnostavammaksi ja haastavam
maksi.

Lakimieskunta on voinut vuosi
kymmenten aikana tottua etene
mään virka tai työvuosien perus
teella. Virkavuodet toivat myös 
palkanlisää ikälisien muodossa. 
Tämä järjestelmä, josta Paasikivi 
piti presidenttinä tiukasti kiinni, 
esti virkamieskunnan politisoitu
mista toisen maailmansodan jälkei
sinä vuosina. Lakimieskuntaankin 
voimakkaasti vaikuttanut politi
soituminen käynnistyi toden teolla 
vasta myöhemmin.  Hyvin monissa 
tehtävissä niin julkisella kuin yksi
tyiselläkin sektorilla on käynyt niin, 
ettei lakimies ole työelämästä pois 
jäädessään uransa huipulla. Oman 
piirteensä ura kehitykseen antaa 
päällikkövirkojen tuntuva vähen
tyminen tuomioistuimissa ja hal
linnossa.

Kilpailuasemassa toisen 
maailmansodan jälkeen
Jatkosodan jälkeen Helsingin yli
opistoon perustettiin valtiotieteelli
nen tiedekunta virkamieskoulutusta 
varten – niin kuin silloin sanottiin. 
Totaalisesta muutoksesta ei toki 
ollut kysymys. Historialliskieli
tieteellisessä osastossa oli voinut 
opiskella pääaineena muun muassa 
kansantaloutta ja valtiooppia, 
mutta valtio ja yhteiskuntatie
teellisten tiedekuntien perustami
nen aiheutti merkittävän kilpailu
asetelman lakimiehille. Jouduttiin 

vääntämään kättä virkojen kelpoi
suusvaatimuksista: vaaditaanko yhä 
lakimiestutkintoa vai virkaan sovel
tuvaa korkeakoulututkintoa, ja jos 
se riittää, mikä se kulloinkin on?

Lakimiehet joutuivat ennen pit
kää puolustuskannalle: alettiin 
puhua juristeista yhteiskunnan nor
misokeina jarrumiehinä. Sittemmin 
ovat asenteet taas muuttuneet. Laki
mieskoulutus on ollut vuosikymme
niä vetovoimainen, eikä esimerkiksi 
lainvalmistelua ole voitu siirtää mer
kittävästi yhteiskuntatietelijöille toi
sin kuin vajaa viisi vuosikymmentä 
sitten haihatellen ajateltiin.

Suuri muutos on kuitenkin 
tapahtunut siinä, että hallinnon 
ylimmässä kerroksessa lakimie
het ovat menettäneet asemiaan. 
Vain kolmen ministeriön kanslia
päällikkönä on enää lakimies, kun 
sotien jälkeisinä vuosikymmeninä 
muu kuin lakimies oli tässä tehtä
vässä harvinaisuus. Vuonna 1972 
julkaistuun Keskittymiskomitean 
mietintöön oli listattu 200 talous
elämän vaikuttajaa, joista lakimie
hiä oli 71 eli yli kolmannes. 20 suu
rimman yrityksen johdossa on nyt 
vain kaksi lakimiestä. Lakimiehet 

ovat hyvin edustettuina lukuisissa 
asiantuntijatehtävissä, mutta ylim
mässä johdossa juristeja on selvästi 
aikaisempaa vähemmän. 

Merkittävä muutos lakimies
kunnan sisällä koskee asianajo
toimintaa. Asianajajien määrä pysyi 
sotien jälkeisinä vuosina pitkään 
samana. Toimistot olivat pieniä ja 
pääosa toimeksiannoista verrattain 
selväpiirteisiä. Vielä 1980luvulla 
oli mahdoton kuvitella, että Suo
messa on 2010luvulla useita yli 
sadan juristin asianajotoimistoja, 
jotka toimivat paljolti kansainväli
sen liikejuridiikan parissa. Asian
ajotoiminnan merkityksen kasvu on 
kompensoinut sitä menetystä, joka 
on kohdannut lakimiehiä eräillä 
muilla alueilla.

Lakimiesidentiteetiin  
pysyvyys
Lakimieskunta ei ole ollut koskaan 
niin yhtenäinen ammattikunta kuin 
esimerkiksi lääkärikunta. Tehtä
vät voivat olla kovinkin erilaisia, 
ja moni lakimies toteaa olevansa 
entinen juristi – pitkäaikainen slo
gan tämäkin. Yhtenäisyyttä on ollut 
omiaan ylläpitämään lakimiestutkin
non yleistutkintoluonne. Lakimiehet 
puhuvat koulutuksensa perusteella 
samaa kieltä. Merkittävää eroa ei ole 
tullut vielä siitäkään, että lakimies
tutkinnon voi nykyisin suorittaa nel
jässä tiedekunnassa.

Kaiken muutoksen keskellä voi
daan muistut taa myös muut tu
mattomuudesta. Laki mieheksi kouliu
tumiseen, ja lakimies kas vatukseen jos 
niin halutaan sanoa, ovat kuuluneet 
vuosi kymmenestä toiseen tietyt 
ammatti käytännöt, lakimies hyveet, 
ammatti ylpeys ja eettiset periaatteet. 
Jos meillä kirjoitettaisiin yhä 
puuttuva teos Suomalaisen lakimies
profession historia, tulisi siinä olla 
sijansa myös ammattiidentiteetin 
rakennustekijöillä. 

Lakimiehet 
puhuvat 

koulutuksensa 
perusteella 

samaa kieltä.
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LAKIMIESKIN 
tarvitsee lomaa

Kun kirjoitan tätä, kesäloma siintää jo 
näköpiirissä, mutta moni työasia vaatii vielä 

huomiotani. Kun sinä luet tätä juttua lehdestä, 
minun lomani on jo pidetty ja toivon, että myös 

sinä olet ehtinyt viettää kesälomaa.  
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teksti JAANA MEKLIN | kuvitus ISTOCKPHOTO

L
iian usein kuulee sanottavan, 
että kaikkia lomia ei ehdi mil-
lään pitää, kun on niin pal-
jon töitä. Tai että lomia ehtii 

pitää vain muutaman päivän pätkissä. 
Lomalla on kuitenkin tärkeä tehtävä, 
eikä loman pitämättä jättäminen ole 
yleensä hyvä vaihtoehto tai ainakaan 
ylpeyden aihe. 

Nykyisin työ on monelle intohimo 
ja motivaation lähde. Työ ei aina edes 
tunnu työltä, kun se imaisee mukanaan. 
Asiantuntija- ja esimiestyössä 
tarvitaan huomiokykyä, usean asian 
tekemistä samanaikaisesti, muistia, 
päätöksentekoa ja ongelmanratkaisua. 
Lisäksi oma osaaminen vaatii jatkuvaa 
päivittämistä, ja myös erilaiset 
tekniset laitteet työvälineinä vaativat 
uuden oppimista. Työ on vaativaa ja 
olosuhteet tiukkoine aikatauluineen 
kuormittavia. Työ kuormittaa 
aivojamme enemmän kuin osaamme 
aavistaakaan. Siksi työstä on välillä 
pidettävä taukoa ja annettava aivojen 
palautua. Vähän niin kuin akutkin 
vaativat lataamista, myös ihmisaivot 
ja ihmisen hyvinvointi vaativat 
palautumista ja lepoa.

Palautuminen työn rasituksista 
edellyttää sekä fyysistä että psyykkistä 
palautumista. Lomalla on siten 
merkitystä meidän hyvinvoinnillemme 
kokonaisuutena. 

Koko työyhteisö 
hyötyy lomasta
Lomalla on positiivisia vaikutuksia koko 
työyhteisöön. Kovasta kuormituksesta 

palautunut työntekijä saa enemmän 
aikaan työssä ja myös vapaa-aikanaan. 
Hän tarttuu innokkaasti asioihin sekä 
oppii uutta helpommin. 

Työkuormituksesta palaudutaan 
työn lomassa pidettävien taukojen, 
iltojen, viikonloppujen ja lomien 
aikana. Lomat ovat näistä pisimpiä, ja 
siksi ne tarjoavat hyvän mahdollisuu-
den kokonaisvaltaiseen palautumiseen.  
Kukin rentoutuu eri tavalla – yksi tyk-
kää nukkua pitkään, toinen matkustaa 
ja kolmas mökkeilee. Joku tekee kaiken 
tämän. Pääasia on, että irrottautumi-
nen työstä onnistuu niin, etteivät työ-
asiat pyöri päässä loman aikana. 

Loman alkamiseen on hyvä valmis-
tautua. Keskeneräiset asiat tulisi mah-
dollisuuksien mukaan saattaa sellai-
seen kuntoon, että loman jälkeen on 

helppo jatkaa. Itse jätän ennen lomalle 
lähtöä työpöydälle listan, josta voin 
heti loman jälkeen tarkistaa, mikä asia 
vaati välittömiä toimenpiteitä ja minkä 
ehtii tehdä myöhemminkin. Kun lis-
tan on kerran kirjoittanut ja jättänyt 
taakseen, sitä ei tarvitse loman aikana 
miettiä. Työt kyllä odottavat.

On olemassa tutkimusnäyttöä lomaa 
pitäneiden ja ilman lomaa jääneiden 
välisistä terveyseroista (esimerkiksi kas-
vaneesta riskistä sydän- ja verenkier-
ron häiriöihin). Samalla tavalla kasva-
neita riskejä on erittäin pitkiä työpäiviä 
ja -viikkoja tekevillä henkilöillä. Loman 
ja lepohetkien terveysvaikutukset ovat 
siis tutkitusti merkittäviä.

Lakisääteinen vuosiloma on mel-
kein yhtä vanha kuin itsenäinen 
Suomi. Vähimmäislomaoikeus on 
kasvanut vuoden 1922 työsopimus-
lain yhdestä viikosta nykyiseen vuo-
silomalaissa määriteltyyn viiteen viik-
koon. Samalla tavalla kuin työaikalaki 
on työsuojelullinen laki, niin on myös 
vuosilomalaki. Sen tarkoitus on suo-
jella työtekijöitä liialta rasitukselta suo-
malla tietty määrä vapaa- aikaa vuoden 
aikana. Vuosilomalain uudistaminen 
on alkamassa. Toivotaan, että uudis-
tuksessa muistetaan lain suojelullinen 
tarkoitus.  

Kirjoittaja Jaana Meklin on Suomen 
Farmasialiiton työmarkkinajohtaja 
sekä Lakimiesliiton yksityissektorin 
valiokunnan jäsen.

Vuosilomalain 
tarkoituksena 

on suojella 
työtekijöitä liialta 

rasitukselta 
suomalla tietty 

määrä vapaa-aikaa 
vuoden aikana.

MITEN HELPOTAT  TYÖ- JA VAPAA-AJAN  YHTEENSOVITTAMISTA.
>>> lakimiesuutiset.fi 
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O
ikeusministeriön tuomio
istuin virastotoimikunta 
antoi huhtikuussa mietin
tönsä Tuomioistuinviraston 

perustaminen (kts. lakimiesuutiset.fi – 
Toimikunta esittää tuomioistuin virastoa 
perustettavaksi). Ministeriö aloitti lau
suntokierroksen ripeästi, ja lausuntojen 
määräaika oli kesäkuussa. Lakimies
uutiset kahlasi läpi mietinnön saaman 
lausunto palautteen.

Tuomioistuinvirastohankkeen kanna
tus osoittautui edelleen laajaksi. Lausun
topalvelu.fisivustolle annettuja lausun
toja kertyi  64 taholta, joista 56 kannatti 
viraston perustamista, kukaan ei vastus
tanut sitä ja 8 ei ottanut kantaa perus
tamiseen.

– Onhan tämä harvinaisen laaja ja 
yksimielinen tuki yksittäiselle kehitys

hankkeelle, sanoo Lakimiesliiton vara
toiminnanjohtaja Mikko Salo.

– Minusta oikeusministeriö sai lau
suntokierrokselta eväät viedä hanketta 
eteenpäin pitkälti toimikunnan esittä
mässä muodossa. Joiltain osin varmaan 
tarvitaan vielä keskustelua.

Riippumattomuus 
ja tehokkuus etusijalla
Lausunnonantajat kiinnittivät perusta
misen hyötyjä arvioidessaan huomiota 
erityisesti kahteen seikkaan: tuomio
istuinlaitoksen riippumattomuuden ja 
tehokkuuden kehittämiseen.

– Tuomioistuinlaitoksen riippumatto
muuden kehittäminen ja varmistaminen 
näyttäytyy viime aikojen kansainvälisten 
tapahtumien valossa entistäkin tärkeäm
mältä, sanoo Lakimiesliiton puheen

Yksikään yli 60 lausunnonantajasta ei vastusta 
viraston perustamista. Kaavailtujen resurssien 
riittävyys ja rahoituskysymykset mietityttävät 

lausunnonantajia.

Tuomioistuinvirastolla 
laaja kannatus
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johtaja Asko Nurmi viitaten muun 
muassa Puolan huolestuttavaan oike
usvaltiokehitykseen.

– Vaikka meillä Suomessa ei käy
tännön ongelmia ole ollutkaan, ovat 
viimeaikaiset tapahtumat entistä suu
rempi syy saattaa järjestelmämme 
pohjoismaiselle tasolle tuomio
istuinlaitoksen riippumattomuuden 
suhteen. Emme oikeastaan voi jättää 
tätä muiden pohjoismaisten demokra
tioiden tarpeelliseksi katsomaa insti
tuutiota perustamatta.

Toinen esille nouseva teema viras
ton perustamisessa on tuomioistuin
laitoksen toiminnan sujuvuuden 
parantaminen. Lakimiesliiton oikeus
poliittisen valiokunnan puheenjohtaja 
Petra Spring uskoo, että merkittäviä
kin tehokkuushyötyjä on mahdollista 
saavuttaa, kunhan viraston toiminta 
on järjestetty hyvin, sen resurssit ovat 
riittävät ja yhteistyö tuomioistuinten 
kanssa toimii.

– Mitään pikavoittojahan viraston 
perustamisella ei saada aikaan. Tämä 
on pitkän ajan investointi oikeustur
van kehittämiseen, Spring muistuttaa.

Resurssit ja rahoitus 
mietityttävät
Eniten lausunnonantajia mietityttää 
viraston resurssi ja rahoituskysymyk
set. Useat lausujatahot painottivat, että 
tuomioistuinviraston rahoitusta ei saa 
ottaa lainkäytöstä eli tuomioistuinten 
määrärahoista.

– Tässä pitäisi päättäjien nähdä nyt 
iso kuva, Lakimiesliiton hallituksen 
puheenjohtaja Antero Rytkölä sanoo.

– Oikeusturvaan tulee tehdä pit
kän aikavälin investointi, ja on väärä 
tapa tehdä se ottamalla tuomioistui
milta rahoitusta pois viraston perus
tamiseksi. Tuomioistuinlaitoksen 
riippumattomuuden ja tehokkuuden 

kehittämisen pitäisi olla riittävä syy 
siihen, että rahoitus löydetään muulla 
tavalla kuin leikkaamalla taas tuomio
istuimissa.

Lausunnonantajat pitivät toimikun
nan tuomioistuinvirastolle ehdottamaa 
tehtäväkenttää ja roolia oikeanlaisena, 
mutta useat tahot ilmaisivat huolensa 
siitä, riittävätkö tuomioistuinviras
tolle kaavaillut 45 henkilötyövuoden 
resurssit virastolle suunnitellun roo
lin toteuttamiseen. Toimikunta itse
kin ilmaisee mietinnössään epäilynsä 
resurssien riittävyydestä.

Eduskunnan oikeusasiamiehen 
kanslia tekee lausunnossaan rahoitus 
ja resurssivertailun muihin Pohjois
maihin ja Hollantiin. Vertailun perus
teella Suomi panostaa oikeuslaitokseen 
kolmas osan vähemmän henkeä kohden 
kuin muut Pohjoismaat. Tuomioistuin
virastojen budjetoinnissa ero on vielä 
räikeämpi, sillä Suomen viraston mää
rärahoiksi kaavaillaan rahoitustasoa, 
joka on suhteellisesti ottaen vain 23 
prosenttia Ruotsin, 38 prosenttia Nor
jan, 61 prosenttia Tanskan ja 4 prosent
tia Hollannin tuomioistuinvirastojen 
rahoitustasosta.

– On selvää, että rahoitus tulee ole
maan iso kysymys virastoa perustet
taessa. Tässä tarvitaan poliittista tah
toa yhteiskunnan yhden tärkeimmistä 
ydintoiminnoista kehittämiseen, pai

nottaa Lakimiesliiton toiminnan
johtaja Jore Tilander.

Juristi johtoon
Tuomioistuinviraston johtamisen isot 
linjapäätökset tekisi luottamushenkilö
pohjalta työskentelevä johtokunta. 
Johtokunnan kokoonpano ja nimittä
mismenettely herätti jonkin verran kes
kustelua lausunnonantajien keskuu
dessa. Yhtä mieltä ollaan selkeästi siitä, 
että johtokunnassa tulee olla ehdotetun 
mukaisesti tuomarienemmistö.

Tuomioistuinviraston päivittäistä 
toimintaa johtaa ylijohtaja, jonka 
johto kunta nimittää. Ehdotuksen 
mukaan ylijohtajan koulutuksellisena 
kelpoisuusvaatimuksena tulisi olla 
soveltuva ylempi korkeakoulututkinto.

– Tässä kohtaa me yhdyimme lau
sunnossamme toimikunnan jäse
nenä toimineen oikeushallinnon 
pääluottamus mies Sari Ahon esittä
mään eriävään mielipiteeseen, kertoo 
Jore Tilander.

– Lakimiesliiton mielestä ylijohta
jalla tulisi olla ylempi oikeustieteel
linen korkeakoulututkinto, jotta hän 
pystyy johtamaan aidosti tuomiois
tuinlaitoksen toimintaa kehittävää 
virastoa. 

Tutustu lausuntoihin osoitteessa 
www.lausuntopalvelu.fi.

Tuomioistuinlaitoksen 
riippumattomuuden kehittäminen ja 

varmistaminen näyttäytyy viime aikojen 
kansainvälisten tapahtumien valossa 

entistäkin tärkeämmältä.
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JENNI TAPIO on kansainvälisen yri-
tysjuridiikan erityisosaaja. Hän on eri-
koistunut IT- ja viestintäjuridiikkaan, 
immateriaalioikeuksiin ja kaupallisiin 
sopimuksiin.

Parhaillaan hän on senior associate 
asianajotoimisto Bird & Birdissä. Yri-
tyksellä on toimipiste 21 maassa. Bird 
& Birdin Suomen toimistossa työsken-
telee yli 50 liikejuridiikan asiantuntijaa. 

Aikaisemmin Tapio on työskennellyt 
in house -juristina Airbus Defence & 
Spacella ja Nokialla. 

Erityisenä kiinnostuksen kohteena 
hänellä on avaruusoikeus. Hän on 
yksi Suomen harvalukuisista asian-
tuntijoista kaupallisen avaruusoikeu-
den saralla. Hän valmistelee Helsin-
gin yliopistossa väitöskirjaa, jonka 
aiheena on Europe in the Final Frontier 
– the Legal Implications of EU Outer 
Space Activities in the Context of Cyber 
Attacks on Space Objects.

Pykälöikäämme.

1. LUKU

JURISTIKSI AJAUTUMISESTA

1 §. Lapsuuden unelma. Jo ennen 
kouluikää tiesin, mitä tahdon. Halusin 

Intohimona 
maapalloa kiertävä     
avaruusromu

Asianajaja Jenni Tapio:

asua ulkomailla ja lämpimässä. Loskaa 
ja pakkasta olen inhonnut aina. Tässä 
sitä ollaan.
2 §. Valaistuminen. Lukiovuosina 
haaveilin diplomaatin urasta. Suomi 
oli juuri liittynyt EU:hun, kun kirjoi-
tin ylioppilaaksi.

Veljeni asui tuohon aikaan Englan-
nissa. Menin sinne, Essexiin, opiske-
lemaan EU-oikeutta. Siitä se juristiksi 
kasvaminen sitten alkoi.

2. LUKU

JURISTITUTKINNOSTA  
ISO-BRITANNIASSA

1 §. Ilon aiheet. Ryhmässä työsken-
tely, debatit, luovuus, väittely- ja argu-
mentaatiotaitojen opetteleminen.
2 §. Tuskan hetket. Koulumai-
suus. Britanniassa yliopistoon men-
nään 18-vuotiaana suoraan lukion jäl-
keen. 

Yliopistoon pääsee sisään verrat-
tain helposti. Karsinta tapahtuu vuo-
den välein. Toukokuussa tentitään 
koko lukuvuoden oppimäärä. Se on 
rankkaa.

Neljän vuoden opinnot saa päätök-
seen noin kaksi kolmesta aloittaneesta.

3. LUKU

OIKEUSTIETEEN 
TOHTORIOPINNOISTA

1 §. Riemukkainta. Työn alla on 
artikkeliväitöskirja. Kirjoitan parikym-
mentä artikkelia ja monografian siihen 
päälle. Vielä on matkaa promootioon.

Parasta on se, että saan olla mukana 
akateemisessa ja väkisinkin myös 
kansain välisessä avaruus- ja kyberoi-
keusmaailmassa. 
2 §. Raskainta. Tohtorin perusopin-
not. Tajuan kyllä niiden yleissivistävän 
merkityksen, mutta joskus ne ovat aika 
kaukana ainakin omasta reaalimaail-
mastani.

4. LUKU

LAKIMIEHISTÄ ELIÖLAJINA

1 §. Taitava juristi. Etevä juristi osaa 
yhdistellä asioita ja soveltaa luovasti 
käsillä olevia säädöksiä. Hän tajuaa, 
että hän ei asu tyhjiössä.
2 §. Tomppeli juristi. Sääntö-Pertti 
tai -Pirkko. Hän tuijottaa vain pykä-
liä, pakenee niiden taakse. Hän ei tajua 
elävänsä itseään isommassa konteks-
tissa.
 

PYKÄLÖIDEN

teksti ja kuva ARI MÖLSÄ
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JENNI TAPIO

• OTM 2015, LLM 2007, Helsinki

• LLB in English and European 
Laws (Hons.) 2004, University 
of Essex

• Asianajajatutkinto 2017

• OTT-väitöskirja työn alla

• Senior Associate, Bird & Bird, 
2015–

• Legal Counsel, Airbus Defence & 
Space, 2010–2015

• Legal Counsel, Nokia, 2004–2010

• Contract Specialist, Nokia, 2002–
2003

• Jäsen: International Institute of 
Space Law, European Center of 
Space Law

• Perhe: Aviomies ja kaksi lasta

• Harrastukset: Jalkapallo, 
puutarhanhoito, lasten kanssa 
puuhailu

KUKA

PYKÄLÖIDEN

5. LUKU

SUOMEN LAINSÄÄDÄNNÖSTÄ

1 §. Kiva laki. Perustuslaki. Se vetoaa 
oikeudenmukaisuuteen. Se varmistaa, 
että kaikilla on yhtäläiset oikeudet.
2 §. Kamala laki. Tietoyhteiskunta
kaari. Siihen on niputettu monta lakia 
ja hallinnonalaa. Ainakin itseni kaltai
sen lainsoveltajan näkökulmasta se on 
hankala kokonaisuus. 

6. LUKU

AVARUUSOIKEUDESTA

1 §. Yleiset opit. Avaruusoikeus 
sääntelee avaruuden käyttöä. Millä 
ehdoilla sinä saat käyttää avaruutta 
omiin tarkoituksiisi, ja kuinka muut 
saavat sen tehdä? Omat oikeutesi eivät 
saa sulkea pois toisten oikeuksia.

Vain valtiot voivat vastata kansain
välisten sopimusten toteutumisesta. 
Yksityiset toimijat eivät ole kansain
välisen avaruusoikeuden subjekteja, 
valtiot vastaavat niiden toimista.
2 §. Kuumat kysymykset. Yksi 
erityisen kuuma kysymys on avaruus
mineraalien louhinta.

Esimerkiksi asteroideilla on maa
pallolta jo loppuneita mineraaleja ja 
meille tyystin uusia mineraaleja. Nyt 
on ratkaistava, saako noita mineraa
leja ylipäätään kukaan louhia, ja jos 
saa, kuka siitä joskus ehkä kertyvän 
rahallisen voiton saa panna taskuunsa.

7. LUKU

SUOMALAISESTA 
AVARUUSOIKEUDESTA

1 §. Lainsäädäntö. Parasta aikaa 
meillä valmistellaan historiamme 
ensimmäistä omaa avaruuslakia – eikä 
yhtään liian aikaisin. Tänä vuonna ava
ruuteen laukaistaan viisi suomalaista 
satelliittia.

Kun suomalainen satelliitti lähe
tetään avaruuteen, sen mahdolli
sesti aiheuttamista vahingoista vastaa 
Suomen valtio. Suomen valtio myös 
valvoo, että tämän maan avaruus
operointi on kansainvälisten sopimus
ten mukaista. 
2 §. Uhkakuvat – myös Suo-
messa. Kyberhyökkäykset satelliittei
hin. Satelliitit ovat osa valtioiden kriit
tistä infrastruktuuria. Kyberhyökkäys 

– Maapalloa kiertää jo nyt 
valtava määrä avaruusromua. 

Jopa yksittäinen mutteri 
voi tehdä suurta tuhoa. 

Ongelma tilanteissa avaruus-
oikeus tulee apuun. 

voi sekoittaa hetkessä vaikkapa lento
liikenteen tai merenkulun. Edes kän
nykkämme ei toimi ilman satelliitteja.

Avoimia kysymyksiä on paljon. 
Mikä on valtion kokonaisvastuu ava
ruuskysymyksissä? Kenen pitäisi sää
dellä ja valvoa avaruusalan toimintaa?

8. LUKU

PIENET SUURET ASIAT

1 §. Mielimauste. Suola.
2 §. Herkkuruoka. Italialainen 
pizza.
3 §. Paras juoma. Samppanja.
4 §. Kaunein kukka. Pioni.
5 §. Väri ylitse muiden. Valkoinen.
6 §. Rakkain romaani. Harper Leen 
”Kuin surmaisi satakielen”.
7 §. Esikuva. Helvi Sipilä.
8 §. Elämän tarkoitus. Uteliaana 
pysyminen.
9 §. Lempilausahdus. ”Onwards and 
upwards!” 
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Kvinnor och män ska 
ha samma möjlighet att 
skapa en arbetskarriär. 
Då måste möjlig heterna 
att kombinera arbets
liv och familj förbättras 
och ansvaret för vården 
av små barn delas mer 
jämlikt mellan könen.  
Akava har därför 
lanserat en egen och  
mer flexibel modell för 
familjeledighet.

text HELENA FORSGÅRD | bild ISTOCKPHOTO

AKAVA LANSERAR  
EGEN MODELL

Förlängd och flexibel föräldraledighet ger 
mer jämlika karriärmöjligheter

F
inska kvinnor tar fortfarande 
ett betydligt större ansvar för 
hem och barn än vad männen 
gör. Endast ett par procent av 

finska pappor tar ut föräldraledigt. De 
öronmärkta pappadagarna – i dag 54 
dagar som går förlorade om de inte tas 
ut – utnyttjas däremot av 78 procent. 

Sysselsättningsgraden bland föräld-
rar till barn under tre år talar också 

sitt tydliga språk. 48 procent av mam-
morna och 92 procent av papporna 
arbetar.

– Papporna tycks jobba extra mycket 
när de har små barn, konstaterar Lotta 

Savinko, ledande sakkunnig på Akava.

Fler valmöjligheter
I Akavas modell förlängs föräldrale-
digheten. Familjerna kan också välja 

om man vill ta ut den på heltid eller 
om man vill förlänga antalet dagar till 
maximalt 400 dagar genom att ta ut 
den på deltid. 

Efter det kan man utnyttja en flexibel 
ledighet med en fast ersättning – i för-
slaget 500 euro per månad under sex 
månader om barnet vårdas hemma. 
Stödet betalas också om vårdaren är 
någon annan än föräldrarna. Om även 
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AKAVAS MODELL  
I KORTHET

• Föräldraledigheten förlängs 
och varar tills barnet är cirka 
15 månader om föräldrarna 
tar ut all ledighet. I dagens 
system tar ledigheten slut 
när barnet knappt ett år. 
Föräldraledigheten kan även 
tas ut på deltid och på så sätt 
förlängas.

• Lika långa perioder – 75 dagar 
– öronmärkts för mammor och 
pappor.

• Om pappan tar ut föräldrale
dighet ska han få ersättning 
på samma nivå som mamman. 
Enligt Akavas beräkningar kostar 
en sådan förändring 50 miljoner 
euro per pappamånad.

• Hemvårdsstödet ersätts av en 
flexibel ledighet med en fast 
ersättning. Kostnaden för detta 
ligger enligt Akava mellan 20 
och 138 miljoner beroende 
på i hur hög grad förmånen 
utnyttjas.

• Akava vill även bygga ut 
anställningsskyddet när 
man återvänder från en 
föräldraledighet.

• Ett mål med modellen är att öka 
sysselsättningsgraden bland 
kvinnor i åldern 25–44 år. 

Akava vill öka 
pappornas 

intresse att ta ut 
föräldraledighet.

pappan väljer att stanna hemma får 
han tre extra månader.

– Vi har velat skapa en modell som 
ger fler möjligheter för familjerna att 
välja just den lösning som passar dem 
bäst, säger Lotta Savinko.

Förbundet vill också öka pappor-
nas intresse att ta ut föräldraledighet 
och föreslår att de ska få dagpenning 
på samma nivå som mammorna, det 
vill säga 70 procent av lönen. Dess-
utom vill man öronmärka längre peri-
oder både för mammor och pappor.

Stärkt skydd
En viktig fråga för Akavas medlem-
mar är trygga återkomst till arbetet 
efter föräldraledigheten. Nuvarande 
lagstiftning ger inte ett tillräckligt 
starkt skydd när man återvänder till 
arbetet. 

Det förekommer att den tjänst man 
lämnade när man blev gravid inte 
finns kvar när man återvänder och 
att man istället erbjuds något annat.

– Vi vill införa ett extra skydd på 
tre månader. Om man blir uppsagd 
inom den perioden efter återkoms-
ten måste arbetsgivaren presentera 
en orsak till uppsägningen som inte 
beror på föräldraledigheten, säger 
Lotta Savinko.

Bättre men inte bra
Sverige framhålls ofta som ett före-
gångsland vad gäller föräldraansvar 
och i januari 2016 förlängdes antalet 
”pappadagar” som inte kan avstås till 
mamman från 60 till 90. 

Enligt Lena Granqvist, samhälls-
politisk chef vid akademikerförbun-
det Saco i Sverige, har kvoteringen 
visat att man kan bryta invanda köns-
rollsmönster. I dag är det nästan avvi-
kande om man som pappa inte tar ut 
sin öronmärkta ledighet.

– Även manliga chefer gör det och 
fungerar som förbilder för anställda, 
konstaterar hon.

FAKTA

De flesta akademiker i Sverige 
omfattas också av kollektivavtal som 
ger rätt till så kallad föräldralön – 
en extra lön från arbetsgivaren utö-
ver föräldrapenningen. Hur mycket 
man får beror på avtal och anställ-
ningstid men rör sig kring 10 pro-
cent av lönen.

– Ofta framförs ekonomiska argu-
ment för att inte dela lika på föräld-
raledigheten. Saco har visat att det är 
en myt att familjer alltid tjänar på att 
låta en mamma med lägre inkomst än 
pappan ta ut större del av föräldrale-
digheten. Med föräldralönen tjänar 
många familjer på att dela lika, säger 
Lena Granqvist.

Negativt för pensionen
Läget är trots detta långt ifrån jäm-
ställt i Sverige. Enligt siffror från 
Försäkringskassan tar kvinnorna 75 
procent av föräldrapenningdagarna 
medan männen tar 25 procent. Kvin-
nor är i genomsnitt föräldralediga 15 
månader, männen knappt fyra måna-
der. Kvinnor är också mer hemma 
med sjuka barn och arbetar mer del-
tid vilket i sin tur påverkar både kar-
riärmöjligheter och kommande pen-
sion negativt.

– För att nå ett jämnare uttag före-
slår Saco att dagarna i föräldrapen-
ningen delas i tre lika delar om 130 
dagar. En för mamman, en för pap-
pan och en valfri, säger Lena Gran-
qvist.

Lotta Savinko säger att den trede-
lade modellen är ett mål också för 
Akava – på sikt. Tiden är inte mogen 
för att föreslå en sådan förändring i 
dag.

– Vi tar ett steg i taget och den 
modell som vi nu lanserat är realis-
tisk och genomförbar, säger hon. 

Artikkeli löytyy suomeksi 
verkkolehdestä 
www.lakimiesuutiset.fi
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teksti HANNU KIURU  | kuvat ISTOCKPHOTO, MIKAEL STJERNBERG 

Vanhan perinteen 
mukaisesti luterilaiset 
viettävät Martti 
Lutherin 31.10.1517 
Wittenbergissä 
julkaisemien teesien 
käynnistämän 
reformaation tasa
vuosia. Tällä kertaa 
myös katolinen kirkko 
osallistuu juhlavuoden 
viettoon. 

Reformaatiosta  
500 vuotta   
Merkkivuoden tunnuksena on Armoa 2017

K
ardinaali Kurt Koch, 
veteraanipäivänä 2015 
tapaa  mani Vatikaanin 
kristittyjen yksey den edis  tä

misen neuvoston puheen johtaja kertoi 
eku meenisessa semi naarissa, miksi 
Rooman kirkko on mukana muisto
juhlassa. Refor maation katoliseen 
kirkkoon kylvämä hajaannus ja 
protes tanttisten kirkkokuntien synty 
ei suinkaan ole unohtunut. Kuitenkin 
puolen vuosisadan ajan käyty eku
meeninen vuoropuhelu katolilaisten 
ja luterilaisten kesken on siinä määrin 

Armoa π
2017!

Reformaatio 500 v.

Martti Lutherin pronssipatsas Wittenbergin kauppatorilla on vuodelta 1821. Lutherin 
kädessä  on avattu Raamattu, josta näkyy Vanhan Testamentin viimeinen sivu ja 
Uuden Testamentin ensimmäinen sivu.
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Martti Lutherin 
tavoitteena 
ei ollut oma 

kirkkokunta vaan 
katolisen kirkon 
uudistaminen.

syventänyt keskinäistä ymmärrystä ja 
luottamusta, että vastakkainasettelusta 
on päästy todelliseen yhtey teen. Paavi 

Franciscuksen Ruotsin vierailu syksyllä 
2016 käynnisti merkkivuoden vieton. 
Katolisen kirkon päämies ja Luterilaisen 
maailman liiton (LML) puheenjohtaja 
allekirjoittivat Lundin tuomiokirkossa 
katolilaisten ja luterilaisten yhteisen 
julistuksen reformaation muistamisen 
johdosta.  

Uskonpuhdistuksen taustalla oli 
paaviuden alennustila ja kirkon tur
meltuneisuus. Gutenbergin keksimän 
paino koneen ansiosta Martti Lutherin 
95 teesiä anekauppaa vastaan levisivät 
pian ympäri Saksaa. Anekomissaari 
Mainzin arkkipiispa Albrecht informoi 
asiasta Vatikaania. Albrect sai puolet 
anekaupan tuloista, toinen puoli meni 
paaville Pietarinkirkon rakentamista 
varten.

Lutherin tueksi tuli Saksin 
vaaliruhtinas Fredrik Viisas, joka sai 
siirretyksi Lutherin kuulustelun Rooman 
sijasta Wormsin valtiopäiville. Luther 
kieltäytyi peruuttamasta kirjoituksiaan. 
Wormsin ediktillä 1521 hänet määrättiin 
valtakunnankiroukseen. Vaaliruhtinas 
järjesti hänelle turvapaikan Wartburgin 
linnassa. Siellä Luther käänsi saksaksi 
Uuden testamentin, joka ilmestyi 
vuonna 1522. Koko Raamatun 
saksannos valmistui 1534. Käännöksistä 
tuli protestanttisten kansankielille 
käännettyjen Raamattujen esikuva. 
Wittenbergissä opiskelleet Olaus Petri 
Ruotsissa ja Mikael Agricola Suomessa 
käyttivät Lutherin Raamatun käännöstä 
apuna työssään.

Uskonpuhdistuksen 
taustalla oli 
paaviuden 
alennus

tila ja kirkon 
turmeltuneisuus.

teema on lähimmäisenrakkaus. 
Kristinuskon sanoma on tuotava 
kaikille. Raamattu on käännettävä 
kansankielelle. Jumalanpalvelus on 
pidettävä kansankielellä. Yhteinen 
virrenveisuu on olennainen osa 
uudistettua kirkonmenoa.

Martti Lutherin tavoitteena ei ollut 
oma kirkkokunta vaan katolisen kir
kon uudistaminen. Sen vuoksi lute
rilaiset kirkot ovat säilyttäneet hyvän 
keskusteluyhteyden katolisen kirkon 
kanssa. Luterilainen maailmanliitto 
hyväksyi viime vuosisadan lopulla 
katolisen kirkon kanssa laaditun yhtei
sen julistuksen vanhurskauttamis
opista. Siinä hylättiin 1500luvun 
oppituomiot pelastusopista. Tällöin 
saavutettiin yhteisymmärrys asiassa, 
joka perimmältä synnytti koko uskon
puhdistuksen. 

 

Kirjoittaja Hannu Kiuru toimi 

Lakimies liiton hengellisen työn 

toimi kunnan puheenjohtajana 

vuosina 1995–2005. 

Agricolan Suomessa aloittamaa 
uskonpuhdistusta palveli hänen kirjal
linen työnsä, joka loi pohjan suoma
laiselle kirjallisuudelle ja kirjakielelle. 
Hänen kääntämänsä Se Wsi Testamenti 
on vuodelta 1548. Ensimmäinen suo
menkielinen Raamattu ilmestyi 1642.

Armooppia ja  
lähimmäisenrakkautta
Luther korosti armon ensisijaisuutta. 
Ihminen pelastuu yksin armosta. 
Armoopin rinnalla merkittävä 

Lundin tuomiokirkosa Paavi Franciskuksen vasemmalla puolella on LML:n pääsihteeri 
Martin Junge ja oikealla LML:n puheenjohtaja Munib Younan. LML luterilaisten 
yhteistyöjärjestö perustettiin 1947 Lundissa. Päämaja on Genèvessä.
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KORKEIMMAT OIKEUDET
Korkeimman oikeuden oikeusneuvokseksi  
AA Mika Kostinpoika Ilveskero 1.9.2017 lukien.

HOVIOIKEUDET
Itä-Suomen hovioikeuden hovioikeudenneuvokseksi  
HON Sirpa Maarit Pulkkinen.

HALLINTO-OIKEUDET
Hämeenlinnan hallinto-oikeuden hallinto-oikeustuoma-
reiksi ma. HaOT, OikSiht Mia Johanna Ekman,  
ma. HaOT, HaO esitt. Anneli Kaarina Aura ja  
ma. HaOT, HaO esitt. Ria Monica Savolainen.

Helsingin hallinto-oikeuden hallinto-oikeustuomareiksi 
VakOT Mira Maren Koivumaa ja  
ma. HaOT, HaO esitt. Sofia Kristiina Laaksonen.

KÄRÄJÄOIKEUDET
Itä-Uudenmaan käräjäoikeuden käräjätuomariksi  
KäT Caritha Beatrice Aspelin 1.7.2017 lukien.

Päijät-Hämeen käräjäoikeuden käräjätuomariksi  
KäT Linda Johanna Harjutsalo. 

Pohjanmaan käräjäoikeuden käräjätuomareiksi  
KäT Anna-Maria Susanna Lindström ja  
HO esitt. Nina Kaarina Träskbäck. 

Nora Jaari-Hakola  
Asianajotoimisto 
Bird & Bird Oy

Päivi Tammilehto  
Asianajotoimisto 
Bird & Bird Oy

Mikko Ahonen  
Asianajotoimisto 
Bird & Bird Oy

Emmi Saulny  
HPP Asianajo-
toimisto Oy

TÄHÄN TEKSTI VIIME NUMEROSTA

Lari Pyykkö  
HPP Asianajo-
toimisto Oy

Tatu Jaarinen  
HPP Asianajo-
toimisto Oy

Henni Hokkanen  
Eversheds Asian-
ajotoimisto Oy 
(Tampere)

Elli Laine  
Eversheds Asianajo-
toimisto Oy

Nimityksiä-palstan tekstit ja värikuvat (valkoisella taustalla) toimitetaan lomakkeella osoitteessa www.lakimiesuutiset.fi 
tai sähköpostitse auli.lehtonen@lakimiesliitto.fi viimeistään 21.8.2017 mennessä. Julkaistuista kuvista veloitamme 
käsittelykuluina 35 euroa/kpl. Numero 6/17 ilmestyy 20.9.2017. Toimitus pidättää oikeuden tekstin muokkaamiseen ja 
lyhentämiseen tarvittaessa.

Beata-Maria 
Pippingsköld 
Eversheds Asian-
ajotoimisto Oy

Laura  
Raatikainen 
Eversheds Asian-
ajotoimisto Oy

Mikko Tavast 
Asianajotoimisto 
Krogerus Oy

Vilja Virta 
Asianajotoimisto 
Krogerus Oy

Ella Soldan 
Asianajotoimisto 
Krogerus Oy

Joonas Alaranta 
Asianajotoimisto 
Krogerus Oy

Jukka-Petteri 
Hyyppä 
Asianajotoimisto 
Krogerus Oy

Sofie Korhonen 
Asianajotoimisto 
Krogerus Oy

Annika Ylätalo 
Asianajotoimisto 
Krogerus Oy

Annamari  
Engelberg 
Asianajotoimisto 
Krogerus Oy

Timo Rautiainen 
Asianajotoimisto 
Krogerus Oy

Max Malinen 
Asianajotoimisto 
Krogerus Oy

Petri Repo 
Asianajotoimisto 
Krogerus Oy

Tapio Väätäinen 
Mentula & Vää- 
täinen Asianajo-
toimisto Oy

Jan Johanson 
Asianajotoimisto 
Krogerus Oy

Matti  
Ylä-Mononen 
Asianajotoimisto 
DLA Piper Finland Oy

Paulus Orispää 
Kotka & co. Asian-
ajotoimisto Oy

Leena Toivonen 
Asianajotoimisto 
Vuorio & Toivonen 
Oy

Arttu Mentula 
Mentula &  
Väätäinen Asianajo-
toimisto Oy

Anni Laitasalo 
Eversheds Asian-
ajotoimisto Oy 
(Helsinki)

Heidi Kivenjuuri 
Asianajotoimisto 
Krogerus Oy

Thomas Kolster 
Asianajotoimisto 
Krogerus Oy

Jarno Käkelä 
Asianajotoimisto 
Krogerus Oy

Lauri Raade 
Asianajotoimisto 
Krogerus Oy
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Espoon käräjäoikeuden käräjätuomareiksi  
KäT Pia Kristina Hansson-Anttonen, 
KäT Hilppa-Liisa Piirtola ja KäT Tuomo Rafael Kare.

Hyvinkään käräjäoikeuden käräjätuomariksi  
ma. KäT, KiS Tea Marja Kangasniemi.

Tuusulan käräjäoikeuden käräjätuomariksi  
ma. KäT Marjo Hannele Ikäheimonen 1.7.2017 lukien.

SYYTTÄJÄLAITOS
Länsi-Suomen syyttäjänviraston kihlakunnansyyttäjäksi  
Kai Minttumäki 1.7.2017 lukien.

Kihlakunnansyyttäjiksi Jyväskylään Matti Poikonen ja  
Jarkko Sulola 1.7.2017 lukien. 

Kihlakunnansyyttäjäksi Tampereelle Joni Köykkä 1.7.2017 
lukien.

Salpausselän syyttäjänviraston kihlakunnansyyttäjiksi  
ma. KiS Hanna-Mari Riivari ja 
ma. KiS Lotta Eriksson (Kouvola) sekä  
lakimies Mari Kähkönen (Lappeenranta) 1.9.2017 lukien.

VALTION JA KUNTAIN HALLINTO
Valtioneuvoston oikeuskansleriksi  
OTT, alivaltiosihteeri Tuomas Pöysti 1.1.2018, 
ma. oikeuskansleriksi apulaisoikeuskansleri  
Risto Hiekkataipale 1.7.–31.12.2017 sekä
ma. apulaisoikeuskansleriksi kansliapäällikkö, apulais-
oikeuskanslerin sijainen Kimmo Hakonen 1.7.–31.12.2017.

Valtiovarainministeriön neuvottelevaksi virkamieheksi 
OTM Jaana Mikkola 1.6.2017 lukien.

Opetus- ja kulttuuriministeriön hallitusneuvokseksi  
OTM Anna Kankaanpää 29.5.2017 ja hallitussihteeriksi 
PhD, OTM Mira Matikkala 26.6.2017–31.12.2018. 

Oikeusministeriön lainsäädäntöneuvokseksi  
OTM Mirja Salonen 1.9.2017–31.8.2022 sekä demokratia-, 
kieli- ja perusoikeusasioiden yksikön neuvottelevaksi virka-
mieheksi OTK Heini Huotarinen 1.7.2017 lukien.

Finanssivalvonnan lakimieheksi Operatiiviset riskit -toimistoon 
OTK Marjaana Hassinen 8.5.2017 lukien.

ASIANAJO- JA LAKIASIAINTOIMISTOT
Asianajotoimisto Bird & Bird Oy:n Counseliksi  
AA, LL.M. Nora Jaari-Hakola (kuva) 10.4.2017 ja Senior  
Associatena aloittanut LL.M. Päivi Tammilehto (kuva) 
3.4.2017 sekä osakkaaksi kutsuttuna 
AA, LL.M. Mikko Ahonen (kuva) 1.5.2017 lukien.

HPP Asianajotoimisto Oy:n Asssociateiksi  
OTM Emmi Saulny (kuva) 8.5.2017, OTM Lari Pyykkö (kuva) 
15.5.2017 ja Senior Associateksi AA Tatu Jaarinen (kuva) 
16.5.2017 lukien.

Eversheds Asianajotoimisto Oy:n lakimiehiksi  
OTM Henni Hokkanen (Tampere) (kuva),
OTM, kauppat.yo Elli Laine (kuva),  
OTM Beata-Maria Pippingsköld (kuva),  
OTM, VT Laura Raatikainen (kuva),  
OTT Markus Sädevirta sekä 
Senior Associateksi AA, VT Anni Laitasalo (kuva) (Helsinki).

Asianajotoimisto Krogerus Oy:n Counseleiksi  
AA Heidi Kivenjuuri (kuva), AA Thomas Kolster (kuva) 
1.4.2017, Senior Associateiksi AA Jarno Käkelä (kuva) 1.3.2017, 
OTM Lauri Raade (kuva), AA, FM, tradenomi Mikko Tavast 
(kuva) ja AA Vilja Virta (kuva) 1.4.2017, 
Associateiksi OTM Ella Soldan (kuva) 6.3.2017, 
OTM, HTM Joonas Alaranta (kuva) 3.4.2017, 
OTM Jukka-Petteri Hyyppä (kuva) 18.4.2017, 
OTM Sofie Korhonen (kuva) 19.4.2017, OTM Annika Ylätalo 
(kuva) 1.5.2017, OTM Annamari Engelberg (kuva) 8.5.2017,  
OTM Timo Rautiainen (kuva) 24.5.2017, OTM Max Malinen 
(kuva) 29.5.2017, OTM Petri Repo (kuva) 1.6.2017 ja  
osakkaaksi kutsuttuna AA, KTM Jan Johanson (kuva)  
1.4.2017 lukien.

Asianajotoimisto DLA Piper Finland Oy:n osakkaaksi kutsuttuna 
AA, VT Matti Ylä-Mononen (kuva) 3.4.2017 lukien.

Kotka & co. Asianajotoimisto Oy:n lakimieheksi  
OTM Paulus Orispää (kuva) (Helsinki) 10.4.2017 lukien.

Asianajotoimisto Vuorio & Toivonen Oy:n osakkaaksi kutsuttuna 
AA, VT Leena Toivonen (kuva) 1.6.2017 lukien.

Mentula & Väätäinen Asianajotoimisto Oy:n ovat perusta-
neet AA Arttu Mentula (kuva) ja AA Tapio Väätäinen (kuva) 
(kilpailu oikeus- ja riidanratkaisutoimeksiannot).

Borenius Asianajotoimisto Oy:n Senior Associateksi Advisory 
-linjaan LL.B., LL.M. Elisa Hätönen 15.5.2017 ja 
Knowledge Management -lakimieheksi OTM Taru Ahonen 
18.4.2017 lukien.

ELINKEINOELÄMÄ 
VR Groupin lakiasiainjohtajaksi Taru Uotila 1.6.2017 lukien.

Talenom -konserniin kuuluvaan Talenom Konsultointipalvelut 
Oy:n johtajaksi VT Petri Willman.
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TUOMARINTUPATUNTURINLAKI VUOSSELI

M
ö
ki

t
Vapaat viikot syksy 2017

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

Levi, Tunturinlaki 1 (la–la)

Viikko Pvm Vuokra/€

34 19.08.-26.08. 300

35 26.08.-02.09. 300

36 02.09.-09.09. 300

41 07.10.-14.10. 300

43 21.10.-28.10. 300

45 04.11.-11.11. 300

47 18.11.-25.11. 500

48 25.11.-02.12. 500

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

Viikko Pvm Vuokra/€

34 19.08.-26.08. 300

35 26.08.-02.09. 300

39 23.09.-30.09. 400

41 07.10.-14.10. 300

42 14.10.-21.10. 300

44 28.10.-04.11. 300

45 04.11.-11.11. 300

47 18.11.-25.11. 500

49 02.12.-09.12. 500

Ruka Tuomarintupa (la–la)

Viikko Pvm Vuokra/€

40 30.09.-07.10. 300

41 07.10.-14.10. 300

43 21.10.-28.10. 300

44 28.10.-04.11. 300

45 04.11.-11.11. 300

46 11.11.-18.11. 500

47 18.11.-25.11. 500

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

Viikko Pvm Vuokra/€

35 26.08.-02.09. 400

40 30.09.-07.10. 400

41 07.10.-14.10. 400

44 28.10.-04.11. 400

45 04.11.-11.11. 400

46 11.11.-18.11. 600

47 18.11.-25.11. 600

48 25.11.-02.12 600

LOMA-AIKA

GOLF RESORT

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

Viikko Pvm Päivät Vuokra/€

37 08.09.-12.09. pe-ti 480
37 12.09.-15.09. ti-pe 330
40 29.09.-03.10. pe-ti 430
40 03.10.-06.10. ti-pe 280
41 06.10.-10.10. pe-ti 430
41 10.10.-13.10. ti-pe 280
43 20.10.-24.10. pe-ti 430
43 24.10.-27.10. ti-pe 280
44 27.10.-31.10. pe-ti 430
44 31.10.-03.11. ti-pe 280
45 03.11.-07.11. pe-ti 430
45 07.11.-10.11. ti-pe 280
46 10.11.-14.11. pe-ti 430
46 14.11.-17.11. ti-pe 280
48 24.11.-28.11. pe-ti 430
48 28.11.-01.12. ti-pe 280
49 01.12.-05.12. pe-ti 430
49 05.12.-08.12. ti-pe 280
50 08.12.-12.12. pe-ti 430
50 12.12.-15.12. ti-pe 280
51 15.12.-19.12. pe-ti 430
51 19.12.-22.12. ti-pe 280

Vierumäki Loma-aika

Viikko Pvm Päivät Vuokra/€
37 08.09.-12.09. pe-ti 460

37 12.09.-15.09. ti-pe 310

38 15.09.-19.09. pe-ti 460

38 19.09.-22.09. pe-ti 310

40 29.09.-03.10. pe-ti 390

40 03.10.-06.10. ti-pe 250

41 06.10.-10.10. pe-ti 390

41 10.10.-13.10. ti-pe 250

43 20.10.-24.10. pe-ti 390

43 24.10.-27.10. ti-pe 250

44 27.10.-31.10. pe-ti 390

44 31.10.-03.11. ti-pe 250

45 03.11.-07.11. pe-ti 390

45 07.11.-10.11. ti-pe 250

46 10.11.-14.11. pe-ti 390

46 14.11.-17.11. ti-pe 250

47 17.11.-21.11. pe-ti 390

47 21.11.-24.11. ti-pe 250

48 24.11.-28.11. pe-ti 390

48 28.11.-01.12. ti-pe 250

49 01.12.-05.12. pe-ti 390

49 05.12.-08.12. ti-pe 250

50 08.12.-12.12. pe-ti 390

50 12.12.-15.12. ti-pe 250

51 15.12.-19.12. pe-ti 390

51 19.12.-22.12. ti-pe 250

PAAVONKANGAS

Vierumäki Paavonkangas

Viikko Pvm Päivät Vuokra/€
38 19.09.-22.09. ti-pe 370
39 26.09.-29.09. ti-pe 330
40 03.10.-06.10. ti-pe 330
41 10.10.-13.10. ti-pe 330
43 20.10.-24.10. pe-ti 480
43 24.10.-27.10. ti-pe 330
44 27.10.-31.10. pe-ti 480
44 31.10.-03.11. ti-pe 330
45 03.11.-07.11. pe-ti 480
45 07.11.-10.11. ti-pe 330
46 10.11.-14.11. pe-ti 480
46 14.11.-17.11. ti-pe 330
47 21.11.-24.11. ti-pe 330
48 24.11.-28.11. pe-ti 480
48 28.11.-01.12. ti-pe 330
51 15.12.-19.12. pe-ti 480
51 19.12.-22.12. ti-pe 330
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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 kevätkaudelle 2018

Hakemukset palautettava Suomen Lakimiesliittoon 31.8.2017 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 
31.8.2017. 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 30.9.2017 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/€

1 30.12.-06.01. 600

2-5 06.01.-03.02. 550

6-17 03.02.-28.04. 600

18 28.04.-05.05. 400

19-23 05.05.-09.06. 250

24-26 09.06.-30.06. 300

   

Ruka Tuomarintupa (la-la)   

Viikot Päivämäärät     Vuokra/€

1 30.12.-06.01. 600

2-5 06.01.-03.02. 550

6-17 03.02.-28.04. 600

18 28.04.-05.05. 400

19-23 05.05.-09.06. 250

24-26 09.06.-30.06. 300

   

Ruka Vuosseli (allergiamökki) (la-la) 

Viikot Päivämäärät     Vuokra/€

1 30.12.-06.01. 700

2-5 06.01.-03.02. 650

6-17 03.02.-28.04. 700

18 28.04.-05.05. 500

19-23 05.05.-09.06. 350

24-26 09.06.-30.06. 400  

 

Lomamökkien hinnat kevät 2018

Vierumäki Golf Resort 

(allergiahuoneisto) (pe–pe)   

Viikot Päivämäärät      Vuokra/€

1 29.12.-05.01. 650

2-7 05.01.-16.02. 550

8-10 16.02.-09.03. 650

11-17 09.03.-27.04. 550

18-20 27.04.-18.05. 650

21-26 18.05.-29.06. 700 

   

Vierumäki Loma-aika (pe–pe)  

Viikot Päivämäärät     Vuokra/€

1 29.12.-05.01. 600

2-7 05.01.-16.02. 500

8-10 16.02.-09.03. 600

11-17 09.03.-27.04. 500

18-20 27.04.-18.05. 600

21-26 18.05.-29.06. 650  

 

Vierumäki Paavonkangas (pe–pe) 

Viikot Päivämäärät      Vuokra/€

1 29.12.-05.01. 750

2-7 05.01.-16.02. 650

8-10 16.02.-09.03. 750

11-17 09.03.-27.04. 650

18-20 27.04.-18.05. 750

21-26 18.05.-29.06. 800



25.-27.8. XXVII Lakimiesten tenniksen 
ulkokenttien mestaruuskilpailut  
Hanko 

25.–26.8. Lakimiesten 
golfmestaruuskilpailut  
Hanko  

2.9.2017 Vara- ja Oikeusnotaariliitto ry:n 
kesätapahtuma 
Turun Linna,  
Kokoontuminen klo 11.30 sisäpihalla

9.9. Kysy lakimieheltä -päivä  
Ympäri Suomea ►s. 18

21.9. Enterprise2017  
Lahti

6.10.2017 XLV Lakimiespäivä 
Finlandia-talo, Helsinki ► s. 26

Urakoulutukset  
Syksyn 2017 Urakoulutuksia ►s. 27

Tapahtumista tarkemmin: 
www.lakimiesliitto.fi/tapahtumat

SUOMEN LAKIMIESLIITTO –
FINLANDS JURISTFÖRBUND ry

• yhteystietosi
• työpaikkatietosi
• sähköpostiosoitteesi

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

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 €

PÄIVITÄ VERKOSSA
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Millainen on  
lakimies vuonna 2050?

Uskon, että yrittäjyys tai yrittäjämäinen  
toiminta lisääntyy tulevaisuudessa,  

koska yhteiskunta monimutkaistuu edelleen 
ja toisaalta asiantuntijapalveluja hankitaan  

erityistarpeeseen, ei varastoon. Teknologian kehitys  
luo myös lakimiehille uutta toimintaympäristöä:  
esimerkiksi korkeimpien oikeuksien ennakko
tapausten tehokas ja kattava läpikäynti vie  

tietokoneelta vain sekunteja, kunhan algoritmit  
ovat kohdallaan. Tulevaisuuden lakimiehen  

on oltava erikoistunut omaan  
osaamisalueeseensa ja toisaalta  

myös laajaalainen.

Miksi sinusta  
tuli lakimies? 

Olin jo kouluaikana kiinnostunut ja  
aktiivinen yhteiskunnallisissa asioissa, ja  
halusin ymmärtää, miten lainsäädännön 

määrittelemät yhteiskunnan pelisäännöt toi
mivat. Juridinen koulutus antaa myös laajat 

valmiudet erilaisiin tehtäviin. Koulutukseni on 
mahdollistanut yrittämisen ja työskentelyn 

ympäri maailmaa. Minulla onkin ollut  
ilo yrittää ja työskennellä  

20 vuotta maailmalla,  
useassa eri maassa.

Kolme asiaa, joita 
 tarvitset päivittäin.
Hyvin banaalisti älypuhelin, 

 laptop ja auto. 
Tässä  järjestyksessä.

Mikä on AKY:n  
merkitys yrittäjänä  

toimivalle lakimiehelle?
Akateemiset Yrittäjät AKY:n konkreettisin  
etu on oikeus Suomen Yrittäjien palvelu

pakettiin jokseenkin nimellisellä  
kustannuksella. Useat yrittäjät toimivat  

yksin tai pienellä työntekijäjoukolla, joten  
yhteisöllinen ulottuvuus on tärkeä.  
Merkitys kasvaa edelleen, siitä on  

tullut reilussa vuodessa SY:n 
suurin toimialajärjestö. 

Miten  
päädyit yrittäjäksi?

Paljolti veren perintönä. Meillä oli  
perheyritys, jossa työskentelin jo koulu

aikana. Minulla oli realistinen kuva  
yrittäjän arjesta, nousuista ja laskuista, 
mutta ennen muuta vapaudesta. Olen  
ollut kolmanneksen työurastani toisen  
palveluksessa työntekijänä. Siirtyminen  

yrittäjästä työntekijäksi ja päin  
vastoin on sujunut vaivatta.
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Kai LIndell, partneri, lakimies
OTK, VT Kai Lindell on opiskellut Helsingissä ja Kaliforniassa. Hän on työskennellyt 
Suomessa, Sveitsissä ja Uudessa-Seelannissa johtotehtävissä eri yrityksissä ja 
toimialoilla, perustanut itse yrityksiä sekä toiminut itsenäisenä yrittäjänä.

Lue myös s. 34, miten 
Lakimiesliitto tukee yrittäjä-
jäseniään.
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Ilmalankuja 2, HKI

Tarvitsetko vuokralaisen
asuntoosi?
Vuokraamme asuntosi markkinajohtajan 
ammattitaidolla. Soita meille, niin asiat 
hoituvat helposti ja nopeasti!

Taloustutkimuksen mukaan Vuokraturva saa
palvelustaan toimialan parhaat arvosanat.
Voit turvallisin mielin liittyä tyytyväisten
asiakkaidemme joukkoon.

Me takaamme vuokranmaksun ja
turvaamme vuokratulosi. 

p. 010 2327 300, www.vuokraturva.fi 

Haluatko myydä asuntosi 
kätevästi?
Myyntiturva myy asunnot edullisilla kiinteillä 
välityspalkkioilla ja markkinoi asuntoja 
erityisen monipuolisesti.

Käytämme mm. kuvallisia lehti-ilmoituksia 
sekä virtuaaliesittelyjä. Kuningaskuluttajan 
mukaan Myyntiturvan asiakkaat ovatkin 
saaneet asunnoistaan parhaat kauppahinnat.

Soita meille – palvelemme viikon jokaisena 
päivänä klo 8–20!

p. 010 2327 400, www.myyntiturva.fi 

*Pääkaupunkiseudun vuokravälittäjät 2017 -tutkimus

HELSINKI – UUSIMAA – TURKU – TAMPERE – LAHTI – OULU

Vuokraturva on tunnetuin vuokravälittäjä. 

Se saa tutkitusti toimialan parhaat arvosanat 

niin luotettavuudesta, henkilökunnan asiantunte-

muksesta, ilmoittelun näkyvyydestä kuin 

asiakaspalvelustakin.

Ilmalankuja 2, HKI

Tarvitsetko vuokralaisen
asuntoosi?
Vuokraamme asuntosi markkinajohtajan 
ammattitaidolla. Soita meille, niin asiat 
hoituvat helposti ja nopeasti!

Taloustutkimuksen mukaan Vuokraturva saa
palvelustaan toimialan parhaat arvosanat.
Voit turvallisin mielin liittyä tyytyväisten
asiakkaidemme joukkoon.

Me takaamme vuokranmaksun ja
turvaamme vuokratulosi. 

p. 010 2327 300, www.vuokraturva.fi 

Haluatko myydä asuntosi 
kätevästi?
Myyntiturva myy asunnot edullisilla kiinteillä 
välityspalkkioilla ja markkinoi asuntoja 
erityisen monipuolisesti.

Käytämme mm. kuvallisia lehti-ilmoituksia 
sekä virtuaaliesittelyjä. Kuningaskuluttajan 
mukaan Myyntiturvan asiakkaat ovatkin 
saaneet asunnoistaan parhaat kauppahinnat.

Soita meille – palvelemme viikon jokaisena 
päivänä klo 8–20!

p. 010 2327 400, www.myyntiturva.fi p. 010 2327 300, www.vuokraturva.fi 

*Pääkaupunkiseudun vuokravälittäjät 2017 -tutkimus

Ilmalankuja 2, HKIHELSINKI – UUSIMAA – TURKU – TAMPERE – LAHTI – OULU

Vuokraturva on tunnetuin vuokravälittäjä. 

Se saa tutkitusti toimialan parhaat arvosanat 

niin luotettavuudesta, henkilökunnan asiantunte-

muksesta, ilmoittelun näkyvyydestä kuin 

asiakaspalvelustakin.


