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SUOMEN LAKI -teokset: aidoista, alku- 
peräisistä lakikirjoista löydät lainsäädännön 
 kattavasti eri oikeudenaloilta.  

SUOMEN LAKI -hakupalvelu: lainsäädäntö, 
oikeuskäytäntö ja esityöt jatkuvasti päivittyen.

Suomen Laki – kaikki laista.

”Ajantasaisen 
tiedon löytäminen 

voi olla helppoa. 
Minun valintani 

on Suomen Laki.”

almatalent.fi/suomenlaki
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VASTUULLISTA JOURNALISMIA -MERKKI on osoitus siitä, että kyseistä merkkiä käyttävä julkaisu on sitoutunut noudattamaan Julkisen sanan neuvoston Journalistin ohjeita. Merkkiä 
käyttävä media pyrkii tarkistamaan tietonsa mahdollisimman hyvin, ja mahdollisissa virhetilainteissa media korjaa virheensä tai vastaa siitä JSN:lle. Lue lisää oikeuksistasi ja merkistä 
sekä Journalistin ohjeista osoitteesta vastuullistajournalismia.fi
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 Sopiva määrä työntekoa 
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 Viranomaisten ei pidä saada 
   tietää kaikkea
 Uusi työaikalaki lähentyy 
käytäntöä
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SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO-
LAINSÄÄDÄNTÖ 2019
Huhtikuu 2019, jäsenhinta 100 € (sh. 125 €)

OPETUSTOIMEN 
LAINSÄÄDÄNTÖ 2019
Huhtikuu 2019, jäsenhinta 92 € (sh. 115 €)

SKATTEFÖRFATTNINGARNA 2019
Huhtikuu 2019, jäsenhinta 100 € (sh. 125 €)

Seppo Koskinen, Mika Valkonen,  
Kimmo Nieminen

TYÖSUHTEEN PÄÄTTÄMINEN
Kesäkuu 2019, jäsenhinta 119,20 € (sh. 149 €)

Harri Hietala, Johanna Pystynen,  
Keijo Kaivanto

ESIMIEHEN KÄSIKIRJA 2019
Huhtikuu 2019, jäsenhinta 236 € (sh. 295 €)

Aki Kallio, Lasse Vuola

JOUKKORAHOITUS
2019, jäsenhinta 69,60 € (sh.  87€)

Lakimiesliiton jäsenet saavat 20% alennuksen kaikista Alma Talent Oy:n normaalihintaisista kirjoista

MUISTA  
JÄSENALE  

-20 % 

Uusimmat juridiikan teokset
Tilaa uudistuneesta verkkokaupastamme shop.almatalent.fi
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Lakimiesuutiset on  
100-prosenttisesti kierrätyskelpoinen.

oivon haastatteluja juristeista kansainvälisissä tehtävissä!  
Tietoa pitkän uran tehneistä lakimiehistä! Juttuja nuorista  
tavallisista kollegoista! Näkemyksiä toimia-alan tulevaisuudesta 
ja teknologian kehityksestä.  Ajatuksia oikeusvaltion kehityssuun-

nista. Ja tietoa siitä, miten Lakimiesliitto oikeasti vaikuttaa työelämän kysy-
myksissä.

Esimerkiksi nämä lukijapalautteet olivat mielessämme, kun lehden  
toimituskunnan ja toimitusneuvoston kanssa lähdimme ideoimaan tätä 
Lakimiesuutisten uudistunutta numeroa. Apunamme oli lukijakyselyiden 
avulla kertynyt runsas materiaali.

Lehtiuudistuksen johtolangat voi sitoa kahdeksi sanaksi: ilmiöitä ja 
arkipäivää.

Selvää on, että juristeja kiinnostaa juridiikka ja sen suhde ympäröivän 
maailmaan. Parhaimmillaan emme kerro lehdessä jo tapahtuneista muu-
toksista vaan ennakoimme juristien muuttuvaa roolia.

Toisaalta ammatilliselta lehdeltä toivotaan myös juristien arjen havain-
nointia (s. 40). Ammatillinen elämämme ei ole vain pykäliä. Olemme 
juristeina osa työelämän murrosta. Muutosta ei ymmärrä, ellei sitä tarkas-
tele vuoroin helikopteriperspektiivistä ja vuoroin rauhassa kahvihuoneen 
nurkasta. Teknologinen kehitys mullistaa työtämme – ja heittää eteemme 
virtuaalitodellisuuden kaltaisia ratkaisuja (s. 34). Samaan aikaan osa työ-
elämämme lainalaisuuksista on hyvin pysyviä. Haluamme esimerkiksi 
kuulla, miten voimme saada apua urapolun risteyksissä (s. 43).

Jatkossa kiinnitämme lehdessä entistäkin enemmän huomiota ammat-
tikuntamme moninaisuuteen meillä ja muualla. Tässä lehdessä ker-
romme niin entisestä lapsisotilaasta, urapolkunsa alussa olevasta 26-vuo-
tiaasta kuin 94-vuotiaasta Venni Maunulasta. 

Kaikkia heitä yhdistää usko siihen, että oikeus muuttaa maailmaa. 

Janne Laukkanen
päätoimittaja

 
janne.laukkanen@lakimiesliitto.fi

@LaukkanenJanne
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Työoikeuspäivä 2019 
5.6. Helsinki

Näin olet askeleen edellä.

Suosittu työoikeuden asiantuntijoille suunniteltu Työoikeuspäivä. 
Ajankohtaisin tieto yhdessä päivässä. Näkökulma käytännön 
työelämässä.

Seminaarin ohjelmassa:

• Ajankohtaiset lakiuudistukset suoraan lainvalmistelijalta
• Valmiiksi analysoidut uusimmat oikeustapaukset
• Alisuoriutuminen, ylisuoriutuminen ja uupuminen  

– miten ratkaista suoriutumisen johtamisen haasteet?
• Työoikeuspulssi eli työelämässä puhuttavat käytännön  

työoikeudelliset kysymykset yritysten kokeneiden  
HR-asiantuntijoiden ja juristien johdolla.

Asiantuntevat, innostavat puhujat:

• Asianajaja Anu Waaralinna,  
Roschier Asianajotoimisto Oy, seminaarin pj

• HR Director Rita Aalto-Saari, Oy Karl Fazer Ab
• Head of Employment Law and People Relations Karoliina Koto, 

Telia
• Hallitusneuvos Tarja Kröger, työ- ja elinkeinoministeriö
• Senior Legal Counsel Jyri Juusela, Metsä Group
• Vice President, Head of Group HR Compliance and Operations 

Hanna Salovaara, SSAB
• Asianajaja Petteri Uoti, Dittmar & Indrenius Asianajotoimisto Oy.

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

Anu Waaralinna, Tarja Kröger, Hanna Salovaara, Jyri Juusela, Petteri Uoti

UUTTA! SEMINAAREJA NYT 
MYÖS STRIIMATTUNA



Lue lisää ja ilmoittaudu seminaariin lakimiesliitonkoulutus.fi

LAKIMIESLIITON KOULUTUS

JULKISET HANKINNAT  
2019 
7.5. Helsinki

Seminaari tarjoaa käytännön työkaluja 
hankintojen toteuttamiseen sekä 
oikeudellisten sudenkuoppien vält-
tämiseen. Ohjelmassa muun muassa: 
vaihtoehdot julkiselle hankintame-
nettelylle, innovatiiviset hankinnat ja 
innovaatiokumppanuus käytännössä 
sekä tulosperusteiset hankinnat ja 
social impact bond -instrumentti.

Seminaarin puheenjohtajana asianajaja 
Anna Kuusniemi-Laine, Asianajo- 
toimisto Castrén & Snellman Oy.

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

KONKURSSIOIKEUSPÄIVÄ 
2019
15.5. Helsinki

Miten konkurssimenettely on 
uudistumassa? Mihin pesänhoitajan 
kannattaa syyttäjän näkökulmasta 
kiinnittää erityistä huomiota? Päivän 
aikana käsiteltäviä aiheita tarkastellaan 
pesänhoitajan, velkojan ja tuomio- 
istuimen näkökulmista. Seminaari 
antaa käytännön työkaluja konkurssi-
asioiden parissa työskenteleville.

Seminaarin puheenjohtajana toimii 
vastaava asianajaja Sami Uoti,  
HPP Asianajotoimisto Oy.

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

TEKNOLOGIA- 
JURISTI
28.5. Helsinki

Mitä teknologiajuristin tulisi ymmärtää ohjelmisto- 
kehityksestä ja koodaajien työstä? Miten paikka-
tietoja saa hyödyntää lisäelementtien kohdentami-
seen? Miten voit suojautua riskeiltä sopimuksilla?

Päivän aikana syvennytään muun muassa datan 
sääntelyyn ja vastuukysymyksiin, alustatalouteen, 
ekosysteemeihin ja sopimuksiin sekä tekoälyn, 
tuotteiden ja digialustojen kehittämiseen juristin 
näkökulmasta.

Päivän puheenjohtajana toimii asianajaja  
Ella Mikkola, Asianajotoimisto Bird & Bird Oy.

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

Seminaarihintoihin lisätään alv 24 %. Oikeudet muutoksiin pidätetään.

LAKIMIESLIITON KOULUTUS



ajankohtaiset 2•2019

MAINOS

MAINOS

Tilaa Juristikirje: pro.almatalent.fi

Oikeus kuuluu kaikille 
-juttusarjassa kysytään:
• minkä suuruisesta saatavasta kuluttajan kannattaa riidellä

• kuinka perheoikeudelliset asiakirjat laatimalla voi vähentää riitoja

• mikä rikosprosessissa huolettaa kokeneita rikosasianajajia

• kuinka taataan oikeusrauha asunto-osakeyhtiössä

• miten vaihtoehtoiset riidanratkaisumuodot toimivat  
lasten huoltoriidoissa.

Oikeus kuuluu 
kaikille  
– vai kuuluuko?
Juristikirje etsii kevään aikana oikeutta ja sopua. 

Vastaajina Kilpailu- ja kuluttajaviraston johtaja Anja Peltonen,  
OTT asianajaja Pekka Tuunainen, OTT asianajaja Markku Fredman 
ja asianajaja Kaarle Gummerus, asianajaja Timo Järvinen sekä 
laamanni Antti Savela ja OTM, VT Kirsikka Linnanmäki. Onko sinulla juttuidea Juristikirjeeseen?  

Nimitysuutiset ja muut juttuaiheet voit ilmoittaa 
Juristikirjeen toimitukselle: juristikirje@almamedia.fi
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ikeusturvavakuutusten tarjoamasta heikosta suo-
jasta on puhuttu juristien keskuudessa jo vuosia 
– tai vuosikymmeniä. Kevättalvella Lakimiesliitto 

selvitti Taloustutkimuksen avulla, miten hyvin kansalaiset 
tuntevat oikeusturvavakuutukset ja niiden tarjoaman suojan. 
Kyselyyn vastasi 1 000 suomalaista.

Tulokset osoittivat huolet aiheellisiksi: Vas-
taajista vain puolet ilmoitti, että heillä on voi-
massa oleva vakuutus, ja noin 25 prosenttia, 
ettei heillä ole vakuutusta. Loppu neljännes 
vastasi, että he eivät tiedä, onko heillä voimas-
saolevaa vakuutusta, tai sitä, mikä oikeustur-
vavakuutus edes on.

Tietämys vakuutuksen tarjoamasta suo-
jasta oli heikko heidänkin keskuudessa, jotka 
ovat vakuutuksen hankkineet. Ainoastaan 
kolmannes vakuutuksen hankkineista ker-
toi tietävänsä, millä summalla oikeusturva-
vakuutus korvaa oikeudenkäynnistä aiheutu-
via kuluja. Näistä vastaajista vain kymmenes 
ilmoitti vakuutuksensa enimmäiskorvauk-
seksi 8 500 euroa. Tuo summa on vakuutus-
ten tyypillinen korvauskatto. Huomattava osa 
oletti, että heidän vakuutuksensa suoja on selkeästi tuota  
8 500 euroa suurempi. 

Selvitys kertoo, että suomalaiset ovat huonosti valmistau-
tuneita puolustamaan oikeuksiaan. Tätä taustaa vasten ei 
ihmetytä, että saman kyselyn mukaan liki puolta vastaajista 
pelottaa mahdollisten oikeudenkäyntien korkeat kustannuk-
set. Erityisesti kustannukset pelottavat lapsiperheitä. 

Lakimiesliiton teettämä selvitys uutisoitiin mediassa laa-
jasti maaliskuun alussa osana liiton Oikeus kuuluu kaikille 
-kampanjaa (kampanjasta lisää s. 16). Näkyvä julkinen kes-
kustelu lisää paitsi vakuutusten puutteisiin liittyvää tietä-
mystä toivottavasti myös painetta tuotteiden kehittämiseen. 

Lakimiesliiton Taloustutkimuksella teettämän 
selvityksen mukaan 45 prosenttia suomalaisista 
pelkäisi lähteä puolustamaan oikeuksiaan oikeu-
denkäynnissä korkeiden kustannusten takia.

Oikeudenkäyntien 
kulut pelottavat 
suomalaisia

O ättsskyddsförsäkringarnas svaga skydd har enga-
gerat juristerna under flera år, i vissa fall under 
flera decennier. Under vårvintern utredde Jurist-

förbundet via Taloustutkimus hur väl finländarna känner 
till rättsskyddsförsäkringarna och deras försäkringsskydd.  

I enkäten deltog 1 000 personer. 
Resultaten visade att oron är befogad: 

Endast hälften av deltagarna uppgav att de 
har en giltig rättsskyddsförsäkring, medan 
25 procent uppgav att de saknar försäkring. 
Återstående 25 procent svarade att de saknar 
försäkring och inte vet vad en rättsskydds-
försäkring är. 

Vetskapen om försäkringsskyddet är svag 
även bland dem som har tecknat en rätts-
skyddsförsäkring. Endast en tredjedel av dem 
som hade tecknat en rättsskyddsförsäkring 
sade sig veta till vilket belopp försäkringen  
täcker eventuella rättegångskostnader. Av 
dessa kände endast en tiondel till att maxi-
miersättningen är 8 500 euro (denna summa 
är det vanligaste maximibeloppet). En bety-
dande del av enkätdeltagarna antog att deras 

försäkringsskydd är betydligt högre än 8 500 euro.  
Undersökningen visade att finländarna har svag beredskap 

att försvara sina rättigheter och att omkring hälften är rädda 
för de höga rättegångskostnaderna. Kostnaderna upplevs sär-
skilt skrämmande i barnfamiljer.  

Juristförbundets undersökning uppmärksammades stort  
i media i början av mars som en del av kampanjen Rätten 
till hör alla (läs mer på sidan 16). Den offentliga diskussionen  
ökar vetskapen om försäkringsbristerna och främjar för-
hoppningsvis utvecklingen av de aktuella försäkrings-
produkterna.   

Enligt en undersökning gjord av Taloustutkimus 
på uppdrag av Juristförbundet är 45 procent av 
finländarna, på grund av höga kostnader, rädda 
att försvara sina rättigheter i domstol. 

Rättegångskost
naderna skrämmer  
finländarna 

JORE TILANDER
toiminnanjohtaja 
versamhetsledare

jore.tilander@lakimiesliitto.fi
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VUOTTA 
TYÖN ALLA
Virastoa on  

puuhattu vakavasti  
liki 20 vuotta. Jo 

vuonna 2003  
viraston perus-

tamista esitettiin 
tuomioistuin laitoksen 
kehittämis komitean 

mietinnössä.

17
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T uomioistuinten riippu-
mattomuutta lujittava Tuo-
mioistuinvirasto aloittaa toi-
mintansa Vantaalla vuonna 

2020. Lakimiesliitto on puurtanut jo 
vuosia Tuomioistuinviraston saami-
seksi. Nyt tavoite on toteutumassa. 

Tuomioistuinviraston (TIV) perus-
taminen on yksi oikeuslaitoksen mer-
kittävimmistä kehityshankkeista, josta 
on keskusteltu koko 2000-luvun ajan. 
TIV on ollut Lakimiesliiton pitkäai-
kainen tavoite, ja sillä vahvistetaan 
tuomioistuinlaitoksen riippumatto-
muutta poliittisista päättäjistä.

 – Lakimiesliitto on tehnyt viraston 
saamiseksi hartiavoimin töitä toista 
vuosikymmentä. Lopullisesti hanke 
käynnistyi, kun teimme riippumatto-
man selvityksen viraston tarpeellisuu-
desta ja hyödyistä. Saatuaan selvityk-
semme silloinen oikeusministeri Jari 
Lindström päätti suorassa haastat-
telussa laittaa viraston perustamista 
valmistelevan työryhmän käyntiin 
”ASAPpina”, sanoo Lakimiesliiton  
toiminnanjohtaja Jore Tilander.

TIV:n tehtävänä on huolehtia  
tuomioistuinlaitoksen toimintaedel-
lytyksistä, tuomioistuinten toimin-

nan kehittämisestä, tulosohjauksesta, 
suunnittelusta ja tukemisesta. Virasto 
toimii oikeusministeriön hallinnon-
alalla, mutta on itsenäinen keskus-
virasto, joka palvelee koko tuomio-
istuinlaitosta.

– Euroopan neuvosto on suositel-
lut Tuomioistuinviraston perusta-
mista vastaamaan tuomioistuinlai-
toksen johtamisesta ja kehittämisestä. 
Viraston perustaminen on ehdoton 
edellytys suomalaisen oikeusvaltion 
johdonmukaiselle ja pitkäjänteiselle 
kehittämiselle, Tilander painottaa.

TIV:n ylintä päätösvaltaa käyttää 
tuomarienemmistöinen johtokunta 
ja käytännön toiminnasta vastaa pää-
toiminen ylijohtaja. Lakimiesliitto 
piti tärkeänä sitä, että viraston ylijoh-
tajalta edellytettäisiin oikeustieteen 
maisterin tutkintoa. Lakiesitys muut-
tui kuitenkin tältä osin lakivaliokun-
nassa ja kelpoisuusvaatimusta lieven-
nettiin. 

– Lakimiestutkinto olisi antanut  
liiton mielestä tarvittavat valmiudet 
tehtävän menestyksekkäälle hoita-
miselle. Todennäköisesti ylijohtajaksi 
joka tapauksessa valikoituu juristi, 
uskoo Tilander.

Keskeistä on, että perustettava TIV 
saa tarpeelliset resurssit. TIV:n tehtä-
vänä ei ole piiskata loppujakin voimia 
tuomarikunnasta vaan huolehtia siitä, 
että edellytykset laadukkaaseen toi-
mintaan ovat olemassa. Kysymys ei ole 
yksinomaan palkasta, vaan niin sano-
tusti tekevistä käsistä.

– Rahaa tarvitaan, jotta viraston 
toiminta saadaan tarkoituksenmukai-
sesti ja uskottavasti käyntiin. Viraston  
tehtävien lisääntyessä toiminnan 
käynnistymisen jälkeen resurssitar-
vetta on myös arvioitava uudelleen, 
Tilander toteaa. 

Viime syksynä tehdyn linjauksen 
mukaisesti Tuomioistuinvirasto sijoi-
tetaan Vantaalle.

Lakimiesliiton kärkitavoite toteutuu:

Tuomioistuinvirasto aloittaa vuonna 2020

Viraston 
perus taminen 
on edellytys suoma-
laisen oikeusvaltion 
johdonmukaiselle 
ja pitkäjänteiselle 
kehittämiselle.
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 Laaja joukko  järjestöjä allekirjoitti ja julkaisi maalis
kuussa kannanoton korkeakoulujen ja tutkimuksen rahoituk
sen kasvattamisen puolesta. Myös Lakimiesliitto on kannan
oton allekirjoittajien joukossa.

Kannanotossa todetaan, että korkea osaamistaso ja sen 
joustava kehittäminen ovat tärkeimmät vahvuudet, joiden 
varaan Suomen hyvinvointi tulevaisuudessa rakentuu. Siksi 
koulutukseen, tutkimukseen ja innovaatioihin panostaminen  
tulee nostaa seuraavan hallituksen strategiseksi painopis
teeksi. Suomi pärjää myös tulevaisuudessa kansakuntana vain, 
jos korkeakoulujen, tutkimuksen ja osaamisen rahoituksesta 
huolehditaan.

Some-kanavissa aihetunnisteena toimii  
#osaamisenpuolesta.

Kannanotto 
osaamisen puolesta

Lakimiesuutiset.fi tarjoaa lisää luettavaa 
 Oikeudenhoidon uutiset, ilmiöt  

ja ihmiset eivät ole ulottuvilla vain kuusi 
kertaa vuodessa ilmestyvässä paperi
lehdessä. Lakimiesuutisten sisällöt löy
dät myös verkkolehdestämme. Verkossa 
julkaisemme myös paperilehteä täyden

täviä juttuja ja kolumneja. Esimerkiksi 
paperi lehdestä tuttuja kolumnistejamme 
jatkaa verkossa. Muista siis tutustua 
verkko sisältöihin!

www.lakimiesuutiset.fi 

www.lakimiesli itto.fi

Tarvitaan työkulttuurin muutosta, jotta nuoret juristit eivät uuvu työtaakkansa alle jo uran alkuvaiheessa. 
Myös juristin elämässä pitää olla muutakin kuin työ! Nyt on hyvä aika keskustella työpaikoilla oman työpaikan 
pelisäännöistä ja siitä, miten työuupumusta ja liian pitkiä työaikoja voidaan ehkäistä.
Lakimiesliiton työelämäasioiden päällikkö Jaana Meklin blogikirjoituksessaan 15.3.2019 lakimiesliitto.fissä

S a n o t t u a
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LAKIMIESMATRIKKELI 2019 
SUOMEN LAKIMIEHET – FINLANDS JURISTER  

ilmestyy jälleen lokakuussa 2019.   
Tilaa ennakkoon shop.almatalent.fi

PIDÄ TIETOSI AJAN TASALLA:
lakimiesmatrikkeli.fi

SUOMEN LAKIMIEHET
FINLANDS JURISTER
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LAINSÄÄDÄNTÖ LISÄSI  
JURISTIEN TARVETTA 
SUPOSSA

 Eduskunnan aivan vaalikauden 
lopulla hyväksymä siviilitiedustelulain
säädäntö muuttaa Suojelupoliisin roolia:  
siitä tulee siviilitiedustelupalvelu. 
Samalla virastossa nousi uusia rekrytoin
titarpeita. Supo esimerkiksi tarvitsee lähi
tulevaisuudessa useita uusia juristeja.   

Juristien tehtävät liittyvät operatiivi
selle toiminnalle annettavaan asiantun
tijatukeen, sisäiseen laillisuusvalvon
taan ja henkilötietojuridiikkaan.  Lisäksi 
viraston kaikkien juristien odotetaan 
osallistuvan muun muassa säädösval
mistelun tukemiseen.  

– Työ Suojelupoliisissa on monipuo
lista ja yhteiskunnallisesti merkittävää. 
Lakimiehillä on pitkäaikaisia kehittä
mistehtäviä, ja he pääsevät esittämään 
oikeudellisia linjauksia nopeissa opera
tiivisissa tilanteissa, kuvailee Supon pää
lakimies Jan Sjöblom.

Rekrytointeja on jo käynnistetty, ja 
lisää virkoja tulee luultavasti auki aivan 
lähitulevaisuudessa. 
Lisätietoja: valtiolle.fi ja oikotie.fi

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

K aupparekisteriin aletaan 
merkitä yritysten ja yhteisöjen 
tosiasialliset edunsaajat. Edun
saaja on henkilö tai yhteisö, 

jolla on yli 25 prosentin omistusosuus tai 
äänivalta yrityksessä.  Rekis teriin mer
kitään myös, jos yrityksellä  
ei ole tunnistettuja edunsaajia.

Yrityksen velvollisuus ilmoittaa  
tiedot perus tuu rahanpesulakiin, jonka 
taustalla vaikuttavat EUdirektiivit. 
Rekisteröinti helpottaa finanssilaitosten 
pääsyä edunsaajatietoihin ja lisää avoi
muutta yritysomistuksista. Yritysten on 
täytynyt pitää luetteloa edunsaajistaan 

1.1.2019 alkaen, ja ilmoitus kauppare
kisteriin tulee tehdä 1.7.2019–1.7.2020.  
Yrityksellä on lisäksi velvollisuus pitää 
tiedot edunsaajista ajan tasalla samalla 
tavalla kuin muis takin rekisteröitävistä 
tiedoista. 

Ilmoitus tehdään sähköisesti YTJ 
palvelussa (www.ytj.fi).

Edunsaajatietojen julkisuus on rajoi
tettua: Patentti ja rekisterihallitus antaa 
kaupparekisteristä edunsaajien tietoja  
niille, joilla on tiedoille rahanpesulain  
mukainen käyttötarkoitus.

Lisätietoa: www.prh.fi/edunsaajat

Edunsaajatiedot rekisteriin

11 700
VARSINAISET JÄSENET

Lakimiesliiton varsinaisten  
jäsenten määrä 1.1.2019.

4 350
OPISKELIJAT

Liiton opiskelijajäsenten 
määrä.

55 %
NAISTEN OSUUS

Naisten osuus varsinaisista jäsenistä 
55 %, opiskelija jäsenistä 57 %.

Numerokulmalla
Faktaa numeroiksi tiivistettynä
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 Tekoälyn murtautuminen osaksi jokaisen juristin 
arkea edellyttää sen kehittäjiltä juridisten prosessien nykyistä 
parempaa ymmärtämistä. Tätä ymmärrystä ei synny ilman 
juristien aktiivista osallistumista kehitystyöhön, totesi Asian
ajotoimisto Boreniuksen kehitysjohtaja Niko Jakobsson 
puhuessaan Oikeuslaitospäivässä maaliskuussa Helsingissä.

Suomen markkinoilla tekoälyn hyödyntämisen haasteena 
ovat Jakobssonin mukaan pieni ja hankala kielemme. Teknolo
gia on rakennettu ymmärtämään ensisijaisesti englantia ja sen 
lauserakenteita. Kehityksen jarruna on myös tekoälyn kehitys 
ja opetustyön eriytyminen maailmalla keskenään kilpaileviin 
organisaatioihin. Niinpä tekoäly pystyy toistaiseksi liian epä
luotettaviin tuloksiin ja eri sovellusten väliset integraatiot ovat 
puutteellisia.

Jakobsson uskoo kuitenkin tekoälyn tulevan osaksi juridii
kan arkipäivää. Tämä tapahtuu muiden toimialojen vauhdit
tamana. Esimerkiksi puheentunnistamiseen perustuva tek
nologia on jo tullut tutuksi kuluttajatuotteissa ja leviää sieltä 
hyödynnettäväksi vaativissa asiantuntijatehtävissä.

Oikeuslaitospäivä: 
Tekoäly tarvitsee juristeja 

Toimitilaa
Hakaniemessä keskeisellä paikalla ARENA-TALOSSA 10 H,  
K & 2 WC. Tilat sopivat joustavasti eri käyttötarkoituksiin. 
Tilaa yhteensä 380 m². Vuokra 6 300€/kk. Aloitus sopimuk-
sen mukaan. Tied. ja yht.otot: otto.lundstrom@suomeniglu.fi, 
p. +358 50 66 489

Esittelemme Suomen 
Lakimiesliiton jäsenetuja 
etu kerrallaan.

Jäsen
etu

Tutustu Lakimiesliiton kaikkiin jäsenetuihin 
osoitteessa lakimiesliitto.fi/jasenedut

Mikä etu?
Lakimiesliiton kalenteri on maksuton, mutta erikseen 
tilattava jäsenetu kaikille jäsenmaksua maksaville jäse-
nille. Opiskelijoiden kalenteri on maksullinen. Lakimies-
liitto ei lähetä jäsenilleen kalenteria enää ilman erillistä 
tilausta.

Miten saan sen käyttööni?
Lakimieskalenteri 2020 on tilattava jäsenetu. Jos tilasit 
kalenterin kuluvalle vuodelle, tilauksesi jatkuu automaat-
tisesti, kunnes itse peruutat tai muutat kalenterivalin-
taasi. Tilausta ei siis tarvitse uusia!

Uudet kalenteritilaukset, 1 kpl/jäsenmaksun maksanut 
jäsen, tulee tehdä viimeistään 31.5.2019 mennessä.

Tee tilaus ensisijaisesti liiton jäsenportaalin kautta  
osoitteessa https://jasenportaali.lakimiesliitto.fi 

Mistä saan lisätietoja?

Kirjaudu jäsenportaaliin tunnuksillasi ja klikkaa selaimen 
oikeassa ylälaidassa olevaa ”Omat tiedot” -valikkoa.  
Siirry ”Perustiedot”-välilehdelle ja valitse ”Tilaa kalenteri” 
-kohdasta ”Kyllä” -vaihtoehto. Tarkista ja korjaa tarvit-
taessa myös jäsentietosi ajan tasalle.

Tee kalenteritilaus viimeistään 31.5.2019.  
Kalenterit postitetaan tilaajille marraskuussa 2019.

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

Lakimieskalenteri
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O sana YK:n Lapsen oikeuksien 
sopimuksen 30-vuotis juhlia 
Unicef toi Suomeen enti-
sen lapsisotilaan kertomaan, 

millaista oli elää ilman minkäänlaisia 
ihmisoikeuksia. 

Ensimmäistä vuottaan arvostetussa 
newyorkilaisessa Fordham University 
School of Law’ssa oikeustiedettä opis-
keleva Mohamed Sidibay menetti vain 
viisivuotiaana perheensä Sierra Leonen 
sisällissodan uhrina vuonna 1997.

Äärimmäisestä raakuudestaan tun-
nettu kapinallisarmeija RUF tuhosi 
hänen kotikylänsä, tappoi aikuiset ja 
ryösti kylän lapset sotilaikseen. Sidibay  
pakotettiin väkivallalla osallistumaan 
RUF:n operaatioihin, kunnes hän vapau-
tui vuosituhannen alussa tuskin kym-
menvuotiaana. 

Kouluun katulapsena elänyt lukutaido-
ton Sidibay pääsi Unicefin tuella. 14-vuo-
tiaana hänelle tarjoutui tilaisuus matkus- 
taa Yhdysvaltoihin, saada sieltä turvapaikka  

ja löytää perhe, joka otti hänet luokseen.
Nyt Sidibay opiskelee huippuyliopis-

tossa, jossa kilpailu on kovaa. Hän kertoo 
pyrkineensä opiskelemaan oikeus tiedettä, 
sillä hän on aina ihaillut laki miehiä, jotka 
ovat pystyneet rakentamaan rajoitteita 
rajoittamattomalle vallalle.

– Sierra Leonessa kaikki vaikutusval-
taiset ihmiset ovat juristeja. Jotta pystyi-
sin nousemaan heitä vastaan, minulla 
on oltava sama tietämys kuin heillä. 
Haluan myös ymmärtää, miksi lait eivät 
toimi niin monessa Afrikan maassa.

Lue koko juttu: lakimiesuutiset.fi

Lapsisotilaasta huippuyliopistoon 

Suomen Laki -teoksen kustannus-
oikeudet siirtyivät Lakimiesliitolle 
vuonna 1954. Taustalla oli voimistu-
nut kritiikki Suomalaisen Kirjallisuu-
den Seuran aiemmin toimittamien 
lakiteosten ilmestymisen epäsään-
nöllisyyteen ja jo ilmestyessään  
vanhentuneisiin sisältöihin.

 Ensimmäinen Lakimiesliiton 
toimittama lakikirja julkaistiin syksyllä 
1955. Kustannusoikeudet merkitsivät 
liiton konkreettista osallistumista Suo-
men oikeuselämän sodanjälkeiseen 
uudistamiseen. 

Liiton toimesta lakikirjaan luotiin 
uusi systematiikka, sen julkaisuväliä  
tihennettiin ja sisältöä päivitettiin 
oikeustilaa vastaavaksi. Lisäksi hinta 
pyrittiin pitämään kohtuullisena.  
Normiston systemaattinen kokoami-
nen kuvasti osaltaan Suomen sodan-
jälkeisen modernisaation alkua.  
Toisaalta luopuminen 1700-luvulta 
periytyneestä systematiikasta keräsi 
kritiikkiä vanhemmilta juristeilta.

Lakimiesliitto tai sen tytäryhtiöt 
julkaisivat Suomen Laki -teosta 2000-
luvun alkuun, jolloin kustannusoikeu-
det siirtyivät yrityskaupan myötä 
Talentumille.

Juttusarjassa esitellään Lakimies
liiton historian merkkipaaluja.

LIITTO LAIN - 
SÄÄDÄNNÖN  
JULKAISIJAKSI

Jotta pystyisin 
nousemaan heitä 
vastaan, minulla 
on oltava sama 
tietämys.
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 LAKIMIESLIITON Yrittäjyyspalkinto myönnetään oikeus-
tieteellisen tutkinnon suorittaneelle lakimiehelle tunnus-
tuksena yrittämisestä tai yrittäjyyden hyväksi tehdystä 
työstä ja jaetaan Lakimiespäivän yhteydessä lokakuussa. 

Palkinnon saajaa valittaessa kiinnitetään huomiota  
muun muassa seuraaviin seikkoihin:
 
1. palkinnon saajan myönteinen merkitys tai vaikutus  

lakimiesammattiin tai lakimiesammatti-käsitteen  
laajentamiseksi 

2. palkinnon saajan yrityksen liikeidea, toiminta- 
ajatus ja toiminnan laatu, palveluiden tai tuotteiden 
oma peräisyys sekä yrityksen kehitys yleensä

3. palkinnon saajan yrityksen joko paikallinen tai  
yhteiskunnallinen merkitys ja 

4. palkinnon saajan toiminta lakimieskunnan arvostuksen 
kohottamisessa.

Koska lakimiestutkinto antaa monipuoliset valmiudet 
hyvin erilaisiin tehtäviin, ei Yrittäjyyspalkinnon saamisen 
edellytyksenäkään ole yrittäjyys nimenomaan juridiikan 
parissa. Yrittäjyyspalkinnolla on oivallinen mahdollisuus 
nostaa esiin ansioitunut lakimiesyrittäjä.

Yrittäjyyspalkinnon saajan valitsee Lakimiesliiton  
hallituksen nimeämä Yrittäjyyspalkintolautakunta.

Ehdotukset palkinnonsaajista pyydetään toimittamaan  
17.5.2019 mennessä Yrittäjyyspalkintolautakunnan  
sihteerille Jaana Meklinille, jaana.meklin@lakimiesliitto.fi 
tai Suomen Lakimiesliitto, Uudenmaankatu 4–6 B, 00120 
Helsinki.

KENELLE LAKIMIESLIITON  
YRITTÄJYYSPALKINTO?

 Helmikuun alussa Tampereella puhuttiin oikeusvaltiosta.  
Otsikolla ”How Can We Protect the Rule of Law in Europe”  
järjestetty kansainvälinen konferenssi kokosi Tampereen  
yliopistolle suuren joukon teemasta kiinnostuneita puhujia  
ja yleisöä pohtimaan eurooppalaisen oikeusvaltion tilaa ja 
tulevaisuutta. Yhdeksi keskeiseksi oikeusvaltiokysymykseksi  
nostettiin ilmastonmuutos, jonka oikeudellisia ulottuvuuksia 
pohdittiin useissa puheenvuoroissa.

Tapahtuma järjestettiin osana Suomen Euroopan neuvoston 
puheenjohtajuuskauden (21.11.2018–17.5.2019) ohjelmaa, jossa 
yhtenä painopisteenä on eurooppalaisen ihmisoikeus- ja oikeus-
valtiojärjestelmän vahvistaminen.

Kansainvälistä  
pohdintaa oikeusvaltiosta

Yr i t t ä j y y s p a l k i n t o

TEE

TYÖTÄ
JOLLA ON TARKOITUS

SINÄ nuori ja nälkäinen lakimies.
Tiesitkö, että kiinteistölakimiehenä
pääset hoitamaan oikeita juttuja,

oikeiden asiakkaiden kanssa,
oikeudenmukaista korvausta vastaan?

www.kiinteistolakimies.fi/
kiinteistolakimieskoulutus

LUE LISÄÄ!

LISÄTIETOA:
Henri Alinen, PUH. 020 7528400

Puhelinpalveluajat  
maanantaina klo 10.00-12.00
keskiviikkona klo 9.00-12.00
torstaina klo 13.00 - 14.30 

Puhelin 09 612 3067 

palvelut@lakimiestentk.fi

www.lakimiestentk.fi

Ajankohtaisia 
puheenvuoroja 
työttömyys-

turvasta
blogi.tyj.fi

Uudenmaankatu 4-6 B, 2. krs, 00120 Helsinki
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ikeus kuuluu kaikille. Se on 
kaikkien asia, Lakimiesliiton  
hallituksen puheenjohtaja 
Antero Rytkölä sanoo painok-
kaasti. 

– Kaikki tarvitsevat oikeutta jossakin vai-
heessa elämäänsä.

Oikeuden saatavuudelle on kuitenkin sekä 
alueellisia, ajallisia että taloudellisia esteitä.

– Vaikka oikeusistuinverkostoa on viime vuo-
sina harvennettu, alueellinen saatavuus on vielä 
kohtuullisella tasolla. Paljon vakavampi ongelma 
ovat pitkät käsittelyajat sekä oikeudenkäynnin 
kustannukset, jotka nostavat kansalaisten kyn-
nystä lähteä ajamaan asiaansa ja vaaranta-
vat heidän mahdollisuuksiaan saada oikeutta,  
Rytkölä sanoo.

– Odotusaika sille, että saa asiansa ratkaistua, 
voi venyä todella pitkäksi. Oikeuden hankkimi-
nen merkitsee samalla myös ison taloudellisen 
riskin ottoa jo ihan tavalliselle keskiluokkaiselle 
lapsiperheelle. Nämä perheet eivät ole enää mak-
suttoman oikeusavun piirissä, eikä niillä usein 
ole oikeudenkäyntiin helposti irrotettavaa varal-
lisuuttakaan.

Oikeusvaltiolla on hintansa
Tulisiko oikeudenkäynneille asettaa kulukattoja, 
joiden yli menevät kulut yhteiskunta kattaisi? 
Sitä pitäisi Rytkölän mielestä arvioida, sillä pro-
sessit ovat pidentyneet ja kallistuneet, kun niitä 
on yritetty säätää Suomen kansainvälisten vel-
voitteiden ja oikeudenmukaisuuden vaatimus-
ten mukaisiksi.

– Suomi haluaa olla oikeusvaltio, ja se on tie-
tysti hyvä asia, mutta silloin yhteiskunnankin 
pitäisi osallistua näihin kustannuksiin nykyistä 
enemmän, Rytkölä pohtii.

– Jos kansalainen ei taloudellisen riskin 
pelossa lähde hakemaan itselleen oikeutta 
vaan tyytyy nuolemaan haavansa, se horjuttaa 
hänen luottamustaan yhteiskunnan oikeuden-
mukaisuuteen. Ja sillä on erittäin kielteiset vai-
kutukset.

Eikä vakuutuskaan turvaa
Kansalaisten luottamusta heikentävät myös 
vakuutusyhtiöiden tarjoamat oikeusturvava-
kuutukset. Lakimiesliiton Taloustutkimuksella 
juuri teettämässä tutkimuksessa ilmeni, että 
harva tietää esimerkiksi kotivakuutukseensa 

Lakimiesliitto haluaa Oikeus kuuluu kaikille 
-kampanjassaan nostaa esiin asioita, jotka 
heikentävät kansalaisten mahdollisuuksia 
saada oikeutta.

Oikeus ei 
aina kuulu 
kaikille

PINNALL A

Teksti JUSSI-PEKKA AUKIA | Kuvitus ANNA-KAISA JORMANAINEN

O
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Järkevät prosessit ja lisää rahaa
Nykyistä sujuvammilla prosesseilla ja kehittämällä 
kevyitä, vaihtoehtoisia tapoja riitojen ratkaisemiseen 
on mahdollista lyhentää käsittelyaikoja sekä yksityis
ten ihmisten että yritysten kohdalla. Myös välimies
menettelyä pitäisi kehittää.

– Esimerkiksi hovioikeuksissa voitaisiin pääsään
töisesti käyttää käräjillä tallennettuja todistajanlau
suntoja, jolloin vältyttäisiin ihmisten turhalta juoksut
tamiselta. Uusia lausuntoja tarvittaisiin vain, jos tulee 
uutta kysyttävää.

Rytkölä muistuttaa, että prosessien kehittämisellä ei 
kuitenkaan pystytä täysin kompensoimaan perusongel
maa eli tekevien käsien vähyyttä, joka hidastaa kaikkia 
oikeusprosessin vaiheita.

– Oikeuskäsittelyyn pitää saada lisää euroja, joilla 
olisi järkevästi käytettyinä iso vaikutus. Oikeudenhoi

liitetyn oikeusturvavakuutuksen antamaa todellista 
korvaustasoa.

– Oikeusturvavakuutusten tyypillinen 8 500 euron 
korvauskatto on aivan liian alhainen, eikä vakuutus 
yleensä kata vastapuolen kuluja. Nimi on harhaan
johtava: tuolla summalla ei saa oikeusturvaa. Näitä 
vakuutuksia onkin verrattu palovakuutukseen, joka 
on voimassa vain sadeilmalla ja koskee vain autotallia.

Rytkölän mielestä pitäisi selvittää, voitaisiinko 
vakuutukselle määrätä jokin korvausten vähimmäis
taso, jos sitä myydään oikeusturvanimellä.

– Tähän kenelläkään ei ole selvää vastausta, mutta 
mielestämme asiaa pitäisi selvittää. Jonkinlainen yläraja 
toki pitää olla, jotta vakuutuksen hinta ei kasvaisi koh
tuuttoman suureksi. Oikeusturvavakuutuksen pitäisi 
kuitenkin pystyä kattamaan tavallisen keski tuloisen 
perheen tavanomaiset oikeusasiat.

PINNALLA  // O i k e u s  k u u l u u  k a i k i l l e
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don kustannukset ovat niin pienet, että niistä säästä-
mällä ei valtiontaloutta pelasteta.

Tavallisen pahoinpitelyn käsittelyaika poliisille teh-
dystä rikosilmoituksesta alioikeuden päätökseen on 
14 kuukautta, johon saattaa vielä tulla hovioikeuspro-
sessi päälle. 

– Tuomioistuinlaitoksen resurssien lisäksi on huo-
lehdittava myös poliisin ja syyttäjälaitoksen voimava-
roista, jotta käsittelyaikaa todella saataisiin lyhennettyä.

Hidas ja kuormitettu oikeuslaitos
Prosessien hitaus on selkeä oikeuden saamisen este. 
Pahoinpitelijältä ei voi hakea vahingonkorvauksia 
ennen tuomiota, ja yli vuoden odotusaika on muu-
tenkin kohtuuton. Seksuaalirikoksissa keskimääräi-
nen käsittelyaika alioikeuden päätökseen on vieläkin 
pitempi, 18 kuukautta. 

– Onko oikein, että asianomistaja joutuu puolen-
toista vuoden ajan roikkumaan löysässä hirressä ja elä-
mään tapahtunutta – ja vielä mahdollisen hovioikeus-
käsittelyn vaatiman ajan siihen päälle? Nämä ovat niin 
traumaattisia kokemuksia, että ne pitäisi senkin takia 
hoitaa mahdollisimman ripeästi pois alta.

Myös siviilipuolella prosessit venyvät samalla tavalla.
– Väkeä on liian vähän, eikä auta, vaikka kaikki teke-

vät parhaansa ja tuomioistuimet toimivat äärirajoilla.
Resurssipula näkyy myös siinä, että pieniä rikko-

muksia ei enää edes käsitellä. Sillä voi olla arvaamat-
tomat vaikutukset.

– Kun herra Virtanen tulee tekemään poliisille ilmoi-
tusta polkupyörävarkaudesta, hän huomaa nopeasti, 
että kenelläkään ei ole aikaa eikä ketään kiinnosta. Voi 
vain kysyä, mitä tästä ajattelee veronsa kiltisti maksava 
kansalainen, jolle tämä oli todennäköisesti ensimmäi-
nen kerta vuosikausiin, kun hän joutuu oikeudenkäy-
tön kanssa tekemisiin.

Tuliko sovittelusta ohituskaista?
Arkisen työn kannalta Lakimiesliiton kampanjatavoit-
teita kommentoi suomussalmelainen asianajaja Merja 
Eskonpekka. Hän  allekirjoittaa kaikki Lakimiesliiton 

kampanjatavoitteet, kuten tarpeen nostaa oikeusturva-
vakuutusten korvaustasoa, joka on jämähtänyt kauas 
menneeseen aikaan. Riita- ja rikosasioiden käsittelyn 
hitaus käräjäoikeudessa on hänestä kuitenkin merkit-
tävin oikeuden saatavuutta haittaavista ongelmista.

– Nykyisin puhutaan paljon tuomioistuinsovitte-
lusta ja sovinnollisesta konfliktinratkaisusta. Niitä pitää 
totta kai kehittää ja edistää. Mutta samalla mietityttää, 
meneekö tuomioistuinsovittelu ikään kuin ohituskaistaa 
niiden juttujen ohi, joihin halutaan oikeudellinen ratkaisu.

Normaalijuttujen käsittelyaika on aivan liian pitkä 
tavalliselle kansalaiselle, joka tarvitsee ratkaisun esi-
merkiksi hometaloasiaansa tai joka on asianomista-
jana rikosjutussa. 

– Tuomioistuimissa on tehty hyvää työtä tuomiois-
tuinsovittelussa. Silti huolestuttaa, onko riita-asioita 
ratkomaan korkeasti koulutettujen tuomareiden 
ammattitaito parhaassa mahdollisessa käytössä sovit-
telijana, Eskonpekka pohtii.

– Mielestäni tuomioistuinten ulkopuolisia sovinto-
menettelyjä pitäisi kehittää. Tuomioistuinten niukke-
nevat resurssit taas tulisi kohdentaa oikeudenkäyn-
neissä käsiteltävien asioiden joutuisaan ratkomiseen.

Paikkansa oikeudenkäynnillä ja sovittelulla 
Eskonpekka korostaa, että sovittelu on usein paras rat-
kaisu kaikille osapuolille. Monet maallikot eivät edes tiedä 
tällaisen mahdollisuuden olemassaolosta ja ottavat sen 
esimerkiksi rikosasioissa huojentuneina vastaan. 

Asiat ovat usein isoja ja ainutkertaisia, ja monet jou-
tuvat lakitupaan vain kerran elämänsä aikana.

– Ei oikeudenkäynti ole sellainen paikka, johon 
ihmiset välttämättä haluaisivat mennä. Se koetaan 
hankalaksi ja pelottavaksi. Mutta ei ihmisen pidä olla 
häpeissäänkään siitä, jos hän haluaa sovittelun sijasta 
oikeuden ratkaisun asiaansa, ja kohtuullisessa ajassa, 
Eskonpekka sanoo.

– Sovittelu ei onnistu, jos esimerkiksi riita-asiassa 
osapuolten käsitykset eroavat liikaa toisistaan. Toisaalta 
jos riitaan liittyy vain pieni taloudellinen intressi, avus-
tajan tulisi suositella jutun sovittelua ja pyrkiä kaikin 

KOHTUUTTOMAN  
PITKIÄ KÄSITTELY
AIKOJA

Tavallisen pahoinpitelyn  
käsittelyaika poliisille 
tehdystä rikosilmoituk-
sesta alioikeuden pää-
tökseen on 14 kuukautta.  
Seksuaalirikoksissa kes-
kimääräinen käsittely-
aika  on vieläkin pitempi, 
18 kuukautta. Näiden 
päälle saattaa tulla  
vielä hovioikeusprosessi.  
Jotta käsittelyaikoja 
todella saataisiin lyhen-
netyksi, on huolehdit-
tava niin tuomioistuin-
laitoksen, poliisin kuin 
syyttäjälaitoksenkin 
resursseista. 

18

Oikeusturvavakuutus on
kuin palovakuutus, joka on
voimassa vain sadeilmalla
ja koskee vain autotallia.
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keinoin välttämään sen viemistä pitkään ja kalliiseen 
prosessiin.

Asioiden pitkittyminen maksaa. Tulee välivaiheita 
ja ylimääräistä työtä, ja muitakin ongelmia.

– Kun päätös sitten vuosikausien jälkeen saadaan, 
olosuhteet ovat ehtineet muuttua, ja pahimmassa 
tapauksessa tuomiota ei enää voi panna toimeen.

Syrjäseutu on häviäjän paikalla
Eskonpekka työskentelee Suomussalmella, jonka asuk-
kaita koskevat jutut istutaan nykyään oman kunnan 
valtuustosalin sijasta Kainuun käräjäoikeudessa Kajaa-
nissa. Siellä on ajanmukaiset tilat, tekniikat ja turva-
tarkastukset, mutta käräjämatka on samalla pidenty-
nyt 220 kilometrillä. 

– Kehys-Kainuu on tutkitusti yksi niistä alueista, 
joissa käräjämatkat ovat pidentyneet eniten. Tilan-
netta pahentaa täällä lisäksi julkisen liikenteen vähäi-
syys. Suomussalmella on käytettävissä etäneuvottelu-
tila, mutta video- tai puhelinkuulemiset eivät sovellu 
kaikkiin juttuihin, Eskonpekka kuvaa muuttunutta 
tilannetta.

– Ei valtuustosaleissa käräjöiminen tietenkään 
enää ole tätä päivää. Kuitenkin, kun istuntopaikkoja 
on vähennetty, oikeudenkäyntien kustannuksia on huo-
maamattomasti sälytetty syrjäseuduilla asuvien kan-
salaisten kannettavaksi. Ja siitä pitää olla huolissaan. 
Ei oikeuden saavutettavuutta voi ajatella pelkästään 
enemmistön kannalta. Myös vähemmistön oikeudet 
pitää oikeusvaltiossa ottaa huomioon. •

Jos kansalainen tyytyy nuolemaan
haavansa, se horjuttaa hänen
luottamustaan yhteiskunnan
oikeudenmukaisuuteen.

PINNALL A  // O i k e u s  k u u l u u  k a i k i l l e

Yhteiskunnallista näkyvyyttä 
kaikissa kanavissa
LAKIMIESLIITON maaliskuun alussa käynnistämä Oikeus kuuluu  
kaikille -kampanja sai runsaasti näkyvyyttä niin perinteisessä kuin 
sosiaalisessakin mediassa. Kampanjaa avatessaan liitto julkisti  
Taloustutkimuksella teettämänsä kyselytutkimuksen tulokset, jotka 
liittyivät oikeusturvavakuutuksiin. Toiminnanjohtaja Jore Tilander 
avaa niitä tämän lehden Puheenvuoro-palstalla sivulla 9. 

– Oikeusturvavakuutusten puutteet olivat kuitenkin vain yksi 
kampanjan kärjistä. Haastoimme ihmiset ja organisaatiot ottamaan 
laaja-alaisesti kantaa oikeusvaltiomme kehittämiseen, kertoo liiton 
viestintäjohtaja Janne Laukkanen.

– Olemme esittäneet selvät tavoitteet: oikeudenhoitoon  
on saatava lisää resursseja, oikeusapua on laajennettava, oikeus-
turvavakuutuksia parannettava ja vaihtoehtoisia oikeudellisia  
riidanratkaisumenetelmiä kehitettävä.

Kampanjaan osallistuvia haastettiin esittämään omat kehittä-
misehdotuksensa.

– Kampanjavideomme sai jo ensimmäisten päivien aikana kym-
meniä tuhansia katsojia, teemat synnyttivät vilkasta keskustelua ja 
saimme kampanjan tukijoiksi heti kymmeniä muita organisaatioita. 

Laukkanen uskoo, että sosiaalisen median kampanjat ovat jat-
kossa kiinteä osa myös oikeudenhoitoa.

– Yhteiskunnallisen kiinnostuksen herättäminen vaatii osallis-
tumista keskusteluun samoissa kanavissa, joissa muutakin vuoro-
puhelua käydään.

Näin näkee myös oikeusministeri Antti Häkkänen:
– Oikeudenhoito on yksi yhteiskuntamme kivijaloista. On olen-

naista, että yksi oikeusvaltion perusasioista – oikeusturvan toteu-
tuminen – on laajasti yhteiskunnallisessa keskustelussa. Oikeuden - 
hoidon viranomaisille tarvitaan riittävät resurssit läpi viranomais-
ketjun. Pidän merkittävänä, että kaikki oikeudenhoidon ammat-
tilaiset osallistuvat aktiivisesti tähän keskusteluun.

Häkkäsestä on tärkeää, että kaikki ehdotukset oikeusturvan 
toteutumisen parantamiseksi läpikäydään huolellisesti. 

– Lakimiesliitto kiinnittää huomiota tärkeisiin oikeuspolitiikan 
kysymyksiin, joita olen itse pitänyt ministerinä esillä kauteni aikana. 
Pidän tärkeänä, että ensi vaalikaudella pyritään parantamaan erityi-
sesti keskituloisten mahdollisuutta saada itselleen ammattitaitoista 
oikeusapua, jotta jokaisella on mahdollisuus viedä asiansa käsitel-
täväksi tuomioistuimessa.

www.oikeuskuuluukaikille.fi
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TUTUSTU JURISTI- JA  
OIKKARIEHDOKKAISIIN 

Puuttuuko sivulta tuntemasi 
juristi- tai oikkariehdokas? Lista on 

koottu 24.3. mennessä liiton tietoon tul-
leista nimistä. Verkossa oleva lista päivit-
tyy koko ajan. Lisätiedot: janne.halinen@
lakimiesliitto.fi
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aki yhteistoiminnasta valtion virastoissa ja lai-
toksissa määrittelee lain tavoitteen ja hengen 
ensimmäisessä pykälässään seuraavasti:

”Tällä lailla edistetään viraston ja sen henki-
löstön vuorovaikutuksellista yhteistoimintaa, joka perustuu 
henkilöstölle oikea-aikaisesti annettuihin riittäviin tietoihin 
viraston toiminnasta ja sitä koskevista suunnitelmista. Tavoit-
teena on yhteisymmärryksessä kehittää viraston toimintaa ja 
henkilöstön mahdollisuuksia vaikuttaa virastossa tehtäviin 
päätöksiin, jotka koskevat työtä, työoloja ja henkilöstön ase-
maa virastossa ja samalla edistää työelämän laatua sekä val-

tionhallinnon toiminnan tuloksellisuutta ja taloudellisuutta.”
Neljäs pykälä muistuttaa yhteisen, tuloksellisen työsken-

telyn tavoitteesta sekä tiedon saannista ja henkilöstön vai-
kutusmahdollisuudesta omaa työtään koskien.

”Viraston tulee järjestäessään organisaatiotaan, henki-
löstön työtehtäviä ja johtamista toteuttaa myös henkilöstön 
ja esimiesten sekä henkilöstön keskinäistä yhteistoimin-
taa ja tuloksellista työskentelyä sekä antaa henkilöstölle 
mahdollisuus vaikuttaa työnsä sisältöön ja työympäris-
töön ja saada tietoja työnsä tavoitteista, merkityksestä ja 
tuloksista.”

Valtion yt-neuvottelukäytäntö jättää liian usein henkilöstön voimavarat 
käyttämättä, kun johto päättää toimenpiteistä yksin. Aito yhteistyö veisi 

parempiin tuloksiin. Lakimiesliitto pyrkii saamaan valtiotyönantajan  
noudattamaan yt-lain henkeä.

Teksti PÄIVI MAANIITTY

VAIKU TTAMASSA

L

Unohtunut yt-laki

VÄÄRÄ JÄRJESTYS.
Päätöksiä ei voi tehdä ennen kuin on 

käyty neuvottelut. Yt-lain ajatuksena on, 
että neuvottelut aloitetaan jo siinä vai-
heessa, kun työnantajalla on aikomus 

tehdä sellaisia muutoksia, jotka vaikut-
tavat työntekijöiden työn sisältöön tai 

työolosuhteisiin. Henkilöstölle annetaan 
tarvittavat tiedot tarpeeksi aikaisessa 

vaiheessa, jotta se voi aidosti 
tehdä neuvotteluissa omia 

ehdotuksiaan.

Haaste 1

Lähtötuutu
YT-LAIN HENKI

Kerromme Lakimiesliiton edunvalvontatyöstä, 
joka helposti jää näkymättömiin.
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PUUTTEET KUULEMISESSA. Kuka tahansa henkilöstöryhmään kuu-
luva virkamies ei riitä edustamaan henkilöstöä yt-neuvotteluissa, 
vaan henkilöstön edustajina ovat ensisijaisesti virka- ja työehtoso-
pimusten mukaisesti valitut luottamusmiehet tai viraston ja virka-
miesten yhdistysten tekemässä yhteistoimintasopimuksessa sovi-
tut henkilöstön edustajat. Pääsopijajärjestöillä ja niiden asettamilla 
luottamusmiehillä on yhteistoiminaneuvotteluissa ja työryhmissä 
tärkein rooli. Virkamiehiä edustavien järjestöjen edustajien kuule-
misella varmistetaan, että päätösten tueksi on käytössä kaikki  
mahdollinen asiantuntemus ja käytännön tieto. Näin päästään  
myös parempiin taloudellisiin tuloksiin.

YT-LAIN PARANTAMINEN. Lakimiesliitto 
toimii neuvonantajana ja tiedonjakajana sekä 
tekee yhteistyötä luottamusmiesten kanssa. 
Liitto on myös mukana järjestetyissä tapaa-
misissa virastojen johdon kanssa. Pitkän täh-
täimen tavoitteena on pyrkiä parantamaan 
valtion yt-lakia niin, että sen sanktiot ja val-

vontapykälät olisivat vaikuttavuudeltaan 
samalla tasolla yksityisen sektorin 

yt-lain kanssa. 

TULKINTAONGELMAT. Yhteistoiminta-
menettely koskee myös tietojärjestel-
män vaihtamista ja budjetin hyväksy-
mistä, ei vain suuria muutoksia, kuten 

toimipaikkojen lakkauttamista, työsuh-
teiden lopettamista, palkan alennuksia 
tai työnkuvan muutoksia. Myös tulos-
tavoitteiden painotukset ja työhyvin-

vointiin liittyvien testien tulokset pitää 
tuoda yhteiseen keskusteluun ja jakaa 

niistä avoimesti tietoa.

Haaste 2

Haaste 3

Korjausliike 2

Neuvottelut pitäisi
aloittaa jo siinä
vaiheessa, kun työn-
antajalla on vasta 
aikomus tehdä
olennaisia muutoksia.

Yt-lain hengestä tulee osa valtion 
virastojen jokapäiväistä toimintaa. 

Laki tunnetaan hyvin ja sitä kunnioi-
tetaan. Lain noudattamatta jättämi-

sellä on seuraamuksia.

Maali

MUISTUTTAMINEN. Luottamusmiehet ovat 
lähestyneet virastojen johtoa kirjelmillä ja järjes-
täneet tapaamisia ja koulutustilaisuuksia virasto-  

ja hallintopäälliköille.  
Yksi paljon esillä pidetty asia on virkamiesten palvelus-

suhteen ehtojen, tehtävän tai palkan muuttaminen työnanta-
jasta johtuvasta aloitteesta. Mikäli tällaisessa työnantaja-aloittei-
sessa muutoksessa palvelussuhteen ehtoja muutetaan olennaisesti 
ja pysyvästi, on kyse tosiasiallisesti voimassa olevan viran irtisano-
misesta ja uuden viran tarjoamisesta valtion virkamieslain uudel-
leensijoittamisvelvoitteen mukaisesti. Uudelleensijoittamisvel-
voite edellyttää siis alkuperäisen viran irtisanomisperusteen 

olemassaoloa, jolloin uudelleensijoittamisvelvoitteeseen 
perustuen tulee noudattaa irtisanomista koskevia 

menettelytapavaatimuksia, kuten yhteistoimintalain 
mukaisten yhteistoimintaneuvotteluiden  

käymistä oikea-aikaisesti eli jo siinä  
vaiheessa, kun työnantaja vasta suun-

nittelee mahdollisia muutoksia.

Korjausliike 1
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ahdeksantoista vuotta. Niin pitkään 
tulee Allan Rosas istuneeksi Euroopan 
unionin tuomioistuimessa Luxembur-
gissa. Siihen onkin hyvä lopettaa. 

– Pikkuhiljaa alkaa kirkastua, että 
tulen jossain vaiheessa lähtemään, ensi lokakuussa 
paikkansa jättävä Rosas kertoo puhelimessa Luxem-
burgista. 

Euroopan unionin tuomioistuin, EUT, on ylin unio-
nin lakia tulkitseva oikeusaste, jonka tehtävänä on var-
mistaa, että lakia noudatetaan ja sovelletaan samalla 
tavalla kaikissa jäsenmaissa. Lähes kahden vuosikym-
menen ajan Rosas on edustanut tuomioistuimessa Suo-
mea. Siinä ajassa moni asia on muuttunut.

Asioiden kirjo on valtava
Kun Rosas tuli Luxemburgiin vuosituhannen alussa, oli 
vastikään allekirjoitettu uusi EU:n perussopimus Niz-
zassa. Sen jälkeen voimaan on tullut Lissabonin sopi-
mus. Unioniin on liittynyt kaksitoista uutta maata, ja 
samalla tuomioistuimen jäsenten määrä on kasva-

nut 15:stä 28:aan – ja on taas vähenemässä Britannian 
EU-eron myötä yhdellä. 

– Käsiteltäviä tapausten määrä on vastaavasti lähes 
kaksinkertaistunut. Vuonna 2007 tuli sisään 477 uutta 
asiaa, vuonna 2018 peräti 849, Rosas kertoo.

– Uusia asioita on tullut EU:n lainsäädännön piiriin, 
etenkin Lissabonin sopimuksen myötä, mikä näkyy 
myös tuomioistuimen käsittelemien asioiden kirjossa. 
Ei tarvitse paljon liioitella, jos sanoo ettei ole mitään 
yhteiskunnallista asiaryhmää, joka ei tavalla tai toi-
sella koskisi myös tuomioistuinta.

Tuomioistuimen puoleen käännytään yhä useam-
min myös päivänpolitiikkaan liittyvissä kysymyksissä. 
Lähes kymmenen vuoden ajan EU:ta on kohdannut 
kriisi toisensa jälkeen, euroalueen velkaantumisesta 
vuoden 2015 siirtolaisaaltoon ja viimeisimpänä Britan-
nian kipeään eroprosessiin. Ne ovat kaikki näkyneet 
myös EUT:n päätöksissä. Viimeksi joulukuussa tuo-
mioistuin päätti Britannian voivan yksipuolisesti perua 
eroilmoituksensa, mikä muokkasi poliittista keskuste-
lua Britanniassa. 

EU-oikeuden veteraani näkee unionin kehittyvän 
yhä yhtenäisemmäksi, vaikka tie on välillä kivikkoinen. 
Viime vuosien poliittiset kiistat näkyvät myös 
Euroopan unionin tuomioistuimen työssä.

ALLAN ROSAS: 
EU:n suunta 
on kohti 
integraatiota 

Teksti MATTI KOSKINEN | Kuvat MATHIEU CUGNOT

K

HENKILÖ
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Tuomioistuimen päätöksiä noudatetaan
Rosasin toimikausi jatkuisi vielä lokakuuhun 2021, 
mutta loppuosan siitä suorittaa hänen seuraajansa 
Niilo Jääskinen. Rosas olisi ollut valmis luovuttamaan 
paikkansa jo viime vuonna, mutta hänet suostuteltiin 
jäämään vielä vuodeksi. Hän on jo 70-vuotias, mutta 
EUT ei tunne tuomareiden kohdalla yläikärajaa.

Rosas vaimoineen on viihtynyt hyvin Luxembur-
gissa. Asukasluvultaan noin Helsingin kokoinen pik-
kuvaltio on muuttunut heidän aikanaan. Varsinaisessa 
pääkaupungissa asuu alle 100 000 ihmistä, mutta lähes 
200 000 ihmistä käy Luxemburgissa töissä Belgian, 
Ranskan tai Saksan puolelta. Se saa kaupungin tuntu-
maan kokoaan isommalta.

– Kävin Luxemburgissa joskus jo ennen Suomen 
EU-jäsenyyttä, ja se tuntui uinuvalta kylältä. Vaikka se 
ei vieläkään ole mikään Bryssel tai Pariisi, se on nykyi-
sin aika vilkas paikka.

Luxemburg on hieman sivussa Brysselin ja Stras-
bourgin EU-vallan ytimistä, mutta siellä tehdyt päätök-
set liikuttavat myös EU-politiikkaa. EUT:n ratkaisut ovat 
sitovia, ja niiden rikkomisesta voi seurata taloudellisia 
sanktioita, minkä vuoksi niillä voi olla poliittisia toimia 
suurempi ohjaava vaikutus. 

Näin kävi esimerkiksi Puolan kiistellyn oikeuslaitos-
reformin tapauksessa. Alentamalla tuomarien eläke-
ikää Puola olisi ajanut useita tuomareita viroistaan 
ja lisännyt hallituspuolueen valtaa tuomioistuimeen. 
EU on katsonut reformin heikentävän tuomioistuin-
ten itsenäisyyttä ja oikeusvaltiota. 

Unionin perusarvoja rikkovan jäsenmaan varalle on 
olemassa poliittinen prosessi, jossa on heikkoutensa. 
Lissabonin sopimuksen artiklan 7 mukainen sanktio-
menettely edellyttää muiden jäsenmaiden yksimie-
listä päätöstä, ja Puola ja Unkari ovat luvanneet estää 
toisiinsa kohdistuvat sanktiot. Mutta kun EU-tuomiois-
tuin viime syksynä antoi väliaikaispäätöksen, Puola 
perui uudistuksen mainitulta osin, ja eläkkeelle siirre-
tyt tuomarit palasivat virkoihinsa.

– Realiteetti on, että meidän oikeuskäytäntöämme 
seurataan ja noudatetaan suhteellisen hyvin, Rosas 
toteaa. 

Ei poliittisten kiistojen näyttämöä
Kaikesta huolimatta Rosas ei usko, että EU-tuomiois-
tuimesta olisi tulossa poliittisten kiistojen näyttämö 
samalla tavalla kuin vaikkapa Yhdysvaltojen korkeim-
masta oikeudesta, jonka nimityksistä pääpuolueet käy-
vät verisiä vääntöjä. 

EUT:n tuomariehdokkaan asettaa jäsenmaan halli-
tus, mutta useimmiten kansallisen asiantuntijaelimen 
ehdotuksen perusteella. EU-tasolla ehdokkaat arvioi 
vielä seitsemänhenkinen lautakunta, jolla on valta 

HENKILÖ  // A l l a n  R o s a s

EU-tuomioistuimen syk-
syllä jättävä Allan Rosas 
kokee EU-tuomarin työn 
sopineen itselleen hyvin.  
– Tykkään ilmeisesti  
vaikutusvallasta, hän  
nauraa. 

Vinkki juristin polulle
OIKEUS ei vain eurooppalaistu, vaan kan-
sainvälistyy laajemminkin. Jos kuvittelee 
voivansa pärjätä tuomarina, asianajajana 
tai virkamiehenä pelkästään kotimaisen 
oikeuden turvin, erehtyy pahasti. Kyse ei 
ole ahtaassa mielessä vain EU-oikeudesta, 
sillä lakiin vaikuttavat myös monet glo-
baalit järjestöt ja Strasbourgissa toimivan  
Euroopan neuvoston sopimusverkosto. 
Euroopan unioni on kuitenkin ydin, ja se 
vaikuttaa nykyisin Suomessa kaikkeen, niin 
yksityis- kuin rikosoikeuteenkin. 
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hyväksyä tai hylätä jäsenmaan ehdokas tuomariksi. 
– USA:n korkeimpaan oikeuteen verrattuna meillä 

on varsin ei-poliittinen nimitysmenettely.
EU:n lainsäätäjiä puolestaan valitaan jälleen 

keväällä järjestettävissä parlamenttivaaleissa. Niistä 
odotetaan tavallista vilkkaampia, sillä EU-vastaisten 
populistipuolueiden nousu kannatuskyselyissä on jo 
sähköistänyt vaaliasetelmia. 

Kansallisten puheenaiheiden lisäksi vaaleissa kes-
kustellaan aiempaa enemmän myös kriisien kolhiman 
unionin tulevaisuudennäkymistä. 

Integraatiojuna jyskyttää eteenpäin
Rosas suhtautuu euroskeptisten puolueiden kanna-
tuksen nousuun epäilyksellä. Ylipäätään puheet EU:n 
ongelmista ovat hänen mielestään toisinaan yliam-
puvia. 

– Mediaa seuraamalla EU näyttäisi olleen jatkuvassa 
kriisissä. Näinhän on ollut myös aikaisemmin. 1960-
luvun lopulla EU oli täysin jumissa, kun Ranska jopa 
jättäytyi sen työstä vähäksi aikaa. Ei tämä ole mitään 
uutta, Rosas sanoo.

Pidemmällä perspektiivillä EU:n suunta on kohti 
integraatiota. Prosessi ei ole helppo tai suoraviivainen, 
siihen sisältyy suvantovaiheita ja kipupisteitä, mutta se 
on tarpeellinen. Yhdentyminen on jo luonut rauhaa ja 
vaurautta purkamalla kaupan esteitä ja harmonisoi-
malla sääntelyä. Maailman järjestyessä moninapai-
seksi suurvaltojen kilpakentäksi unioni antaa jäsen-
valtioille leveämmät hartiat.

– Kokemukseni perusteella en voi välttää kuvaa, että 
integraatiojuna jyskyttää eteenpäin. Se on laajempi 
trendi, vaikka vähän peruutellaan. 

Kokemuksellaan Rosas ei viittaa ainoastaan 25 
vuoteensa EU-instituutioissa. Ennen tuomarin virkaa 
hän työskenteli seitsemän vuoden ajan EU-komission 
oikeudellisessa yksikössä. 

Rosas näki Euroopan yhdentymisen tärkeänä jo 
1985, kun hän Åbo Akademin oikeustieteen professo-
rina asetti EU-oikeuden pakolliseksi kurssiksi. Hänen 
opiskellessaan Turussa 1960- ja 70-lukujen taitteessa 
elettiin vielä Neuvostoliiton naapurissa, ja harva olisi 
osannut kuvitella Suomen jonain päivänä kuuluvan 
EU:n kaltaiseen yhteisöön. 

Eurovaaleissa äänestetään 
meidän asioistamme
Yhdistymisen hyödyt ovat mittavat, mutta unioniin on 
siirtynyt myös merkittävissä määrin valtaa.

– Suomen lainsäädännön kannalta EU-parlamentti 
on vähintään yhtä tärkeä elin kuin eduskunta, Rosas 
toteaa. Äänestäminen eurovaaleissa on siis todellakin 
tärkeää.

– Jos miettii, mikä Euroopan parlamentin rooli on 
ollut 30 vuotta sitten ja mikä se on tänään, niin on enää 
harvoja asioita, joiden lainsäädäntötyössä EU-parla-
mentti ei olisi mukana, Rosas sanoo. 

Tuomarinpestin jälkeiset jatkosuunnitelmat ovat 
toistaiseksi auki, mutta toimettomaksi eläkeläiseksi 
Rosas ei aio jäädä. Tiedossa on ainakin hetkellinen 
paluu akateemiseen maailmaan, vierailevan professo-
rin paikka Gentin yliopistossa Belgiassa keväällä 2020. 
Tuomarin työssä hän kertoo nauttineensa akateemisen 
pohdiskelun ja toisaalta kovan päätöksenteon yhdis-
telmästä. 

– Koen, että tuomarin työ on sopinut luonteeseeni 
parhaiten. Tykkään ilmeisesti kauniisti sanottuna vai-
kutusvallasta, Rosas sanoo ja naurahtaa päälle. •

ALLAN ROSAS

 Syntynyt 1948 Turussa.
 Oikeustieteen tohtori.

 Euroopan unionin tuomio-
istuimen tuomari vuodesta 
2002 vuoden 2019 loka-
kuuhun.

 Työskenteli aikaisemmin 
EU-komission oikeudellisen 
yksikön pääjohtajana ja EU:n 
ulkosuhteista vastaavana 
johtajana.

 Työskennellyt myös Åbo 
Akademin vararehtorina ja 
ihmisoikeusinstituutin joh-
tajana, oikeustieteen pro-
fessorina ja Turun yliopiston 
oikeustieteen apulaisprofes-
sorina.

 Edustanut Suomen  
hallitusta kansainvälisissä 
kokouksissa ja järjestöissä, 
kuten YK, UNESCO, ETYJ ja 
Euroopan neuvosto.

 Julkaissut useita kirjoja  
muun muassa kansain-
välisestä laista, EU-laista  
ja ihmisoikeuslaista. 

 Perheeseen kuuluvat 
vaimo, Brysselissä asuva 
poika ja kaksi tytärtä, jotka 
pitävät majataloa Ranskan 
Baskimaalla.

Suomen lainsäädännön
kannalta EU-parlamentti
on vähintään yhtä tärkeä
elin kuin eduskunta.
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Jo ennen tärkeää tilaisuutta sydän pamppailee ja vatsa 
oireilee. Pakokauhu valtaa. Miten tästä selvitään? 

Kolmannes opiskelijoista jännittää opintoja häiritsevällä tavalla, 
ja ilmiö ei katoa itsestään työelämään siirryttäessä.

oisten eteen asteleminen tai 
puheenvuoro kokouksessa voi 
olla melkoisen kova pala. Jos 
yhtään lohduttaa, on muitakin, 

jotka pelkäävät.
– Esiintymisjännitys on yleistä ja tavallista 

eikä mitenkään outo tai epänormaali ilmiö, 
määrittelee psykologi, psykoterapeutti Minna 
Martin.

Yksityisvastaanottonsa lisäksi Martin kou-
luttaa jännittäjäryhmien ohjaajia sekä työs-
kentelee opiskelijoiden parissa YTHS:ssä 
Turussa. Hän on kirjoittanut aiheesta myös 
kirjoja ja oppaita.

− Yksikään esiintymispelosta kärsinyt ei 
ole tullut turhaan vastaanotolle. Jännittämi-
nen on osa elämää ja koskettaa tavalla tai 
toisella kaikkia. Häiritsevä jännittäminen 
helpottuu, kun siihen suhtaudutaan myös 
yhteisön tasolla ymmärtävästi.

Keskittyminen ja oppiminen vaarassa
Martin kertoo tilastoista, joiden mukaan kol-
masosa korkeakouluopiskelijoista jännittää 
niin paljon, että se häiritsee opiskelua ja suo-
riutumista. Kymmentä prosenttia asia häirit-
see merkittävästi ja kaksi prosenttia joutuu 
lopettamaan opintonsa jännityksen vuoksi.

Lakimiesliiton puheenjohtaja, professori 
Tuula Linna kohtaa yliopistossa säännölli-
sesti opiskelijoita, jotka ahdistuvat esiintymi-
sestä jopa pakokauhunomaisesti.

− Esiintymisjännitys voi häiritä sekä kes-
kittymistä että oppimista. Juridiikka on vai-
kea ala, ja opiskelijat kokevat, että on noloa 
sanoa väärin. Odotukset ovat korkealla ja kil-
pailu kovaa. Opiskelijalle voi olla traumatisoi-
vaa, jos hän menee lukkoon monisatapäisen 
yleisön edessä.

Linnan mukaan pienryhmätyöskentelyssä 
esiintymispelko on vielä hallittavissa.

− Pienessä joukossa uskalletaan olla puhe-
liaita, siellä kuuluu hellyttävä kälätys. Gra-
duryhmässä kaikille annetaan aplodit. Opet-
tajana pyrin aina löytämään myönteistä 
sanottavaa ja siten tukemaan jännittäjiä.

Teksti TARJA VÄSTILÄ | Kuvitus ISTOCK

TYÖSSÄ // J ä n n i t t ä m i n e n

Ylivirittynyt
Nolostuva

JURISTIN TYÖ ON  
JÄNNITTÄJÄLLE 

ERITYISEN HAASTAVAA

T
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Asiantuntemus ensisijaista
Martin arvelee, että juristien kohdalla vaa-
tivuus ylikorostuu. Alalle on vaikea päästä, 
joten itseen kohdistuvat vaatimukset alkavat 
jo pyrkimisvaiheessa.

− Ala on kilpailuhenkinen. Pitää olla täy-
dellinen, esiintyjänäkin huikean hyvä. Vastuu 
painaa asiakkaidenkin suuntaan. On vaikea 
tavoittaa realistista armollisuutta, kun risti-
paine on valtava.

 Hyvä suoriutuminen edellyttää rentoutta, 
mutta Martin muistuttaa esiintymisen olevan 
toissijaista ja asiantuntijuuden ensisijaista. 
Kuulijatkin ovat asiantuntijan puolella. Pro-
fessori on samaa mieltä: tilaisuuteen kuun-
telemaan tullut on kiinnostunut asiasta, har-
vemmin henkilöstä.

Linnan mukaan juristit voivat etsiä töitä 
useasta eri paikasta. Kaikkien ei tarvitse joh-
taa puhetta käräjillä. Moni pärjää asiakkaiden 
kanssa, vaikka muuten tekisi tiukkaa olla esillä.

Juristeista 60 prosenttia työllistyy yksityis-
sektorille, jolloin on oltava myös neuvottelu- 
ja sovittelutaitoja eli valmiuksia esiintyä eri 
tilanteissa. Monessa roolissa tarvitaan itse-
luottamusta.

− Esiintymiseen voi harjaantua ja sitä oppii 
sietämään, vaikka tilanteessa ei viihtyisikään. 
Kyse on samasta kuin elinikäisessä oppimi-
sessa: osaaminen kehittyy, Linna lisää.

Ympäristö tukee ja hyväksyy
Jos ihminen ahdistuu esiintymisestä, hän pel-
kää epäonnistumista tai häpeän kokemista. 
Martinin mukaan henkilö voi pelätä silkkaa 
jännittämistä ja sitä, että se paljastuu muille.

Vaatii itseltään
Reagoi kilpailuhenkeen

Ahdistunut
− Kyse on taistelu–pako-puolustusreak-

tiosta, ihan kuin sapelihammastiikeri olisi 
lähestymässä. Autonominen hermosto ylivi-
rittää elimistön – uhan edessä on säilyttävä 
hengissä.

Mielestä lähtevät keholliset oireet näkyvät: 
kädet hikoavat, posket helottavat, ääni vapisee 
ja jalat tutisevat, hengitys tihenee.

Jännittäjän perustyyppejä on erilaisia, 
kuten ihmisiäkin. Luontainen tempera-
mentti vaikuttaa – jotkut ovat rohkeampia, 
toiset ujoja ja arkoja. Introverttius ei johda 
jännittämiseen, jos ympäristö on hyväksyvä 
ja omaa temperamenttia tukeva.

Martinin mukaan lapsuuden perhe ja 
kiintymissuhdemallit heijastuvat aikuisuu-
teen. Esimerkiksi ylihuolehtivat vanhem-
mat kertovat käytöksellään, että maailma on 
uhkaava. Lapsikaan ei uskalla ottaa riskejä ja 
kokeilla rajoja, vaan pelkää epäonnistumista.

− Tarvitaan sekä kannustavia vanhempia 
että opettajia, joilla on sydän paikallaan.

Ole armollinen itsellesi!
Jännitystä voidaan purkaa muun muassa 
puheviestinnän keinoin. Tällöin esiintymistä 
harjoitellaan turvallisissa olosuhteissa tois-
ten edessä.

− Jos pelko on voimakas, lyhytterapia aut-
taa oppimaan tapoja, joilla voi rauhoitella 
kehoa ja selviytyä arjessa. Myös stressinhal-
lintakeinoista on usein apua.

Martin kehottaa hankkimaan kokemusta 
omassa tahdissa armollisella otteella. Her-
kän ihmisen kannattaa ottaa temperament-
tinsa voimavaraksi. •

Yksin ei 
tarvitse selvitä

 Kannattaa hakea ammatti
laisapua, jos esiintymisjännitys  
kuormittaa toistuvasti ja pelko 
ylittää sietokyvyn: rassaa mieltä  
ja aiheuttaa ahdistusta tai unet
tomuutta.

 Opettaja voi keskustella  
jännittämisestä vaikka kahden 
kesken. Tärkeää on myötätunto 
ja tukeminen.

 Työnantajan olisi ymmärret
tävä työntekijöiden erilaisuus. 
Kaikilta ei voi vaatia samanlaista 
esillä oloa. Esimiesten tehtävä 
on saada kuuluviin hiljaisem
pienkin äänet.

 Työn alttarille ei kannata 
uhrata koko elämää. Kaikissa on 
heikkouksia, ja on arvokasta tun
nistaa omat ominaisuutensa ja 
tehdä herkkyydestä voimavara.
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elmikuun alussa kuollut Matti Nykä-
nen osasi brändäämisen taidon. Mäki-
kotkan uran päättyminen ei katkaissut 
hänen siipiään kohujulkkiksena.

Nykänen ei ollut viihdejulkisuuden 
tahdoton kohde, vaan hän osasi hinnoitella tempaus-
tensa viihdearvon. Risto Karlssonin kirjoittamassa 
Kansikuva uusiksi -historiikissa kerrotaan, että esimer-
kiksi vuonna 1989 Seura maksoi Nykäselle noin 50 000 
euron arvosta markkoja vuoden seitsemästä jutusta (HS 
10.2.2019).

Nykäsen mediasuhde perustui luottotoimittajiin. 
Kun suhde Seuraan ja toimittaja Isto Lysmään katkesi, 
tilalle tulivat Seiska ja Kai Merilä. Merilä on kertonut, 
että jutut syntyivät yleensä yhteisen tai Nykäsen juopot-
telun tuloksena, ja tempaukset keksittiin usein yhdessä.

Nykäsen mediakohtelun innoittama median itse-
sääntelyelin Julkisen sanan neuvosto (JSN) antoi vuonna 
2004 lausuman, jossa muistutettiin, että myös megajulk-
kiksilla on ihmisarvo. Edes kohteen suostumus ei aina 
riitä juttujen julkaisemiseen.

”Median kanssa tekemisissä olevat eivät aina 
ymmärrä mihin kaikkeen he tulevat sitoutuneeksi. Ihmi-
sen harkintakyky oman elämän ja sen tapahtumien jul-
kistamisen suhteen saattaa olla alentunut esimerkiksi 
kokemattomuuden, sairauden, rasituksen, päihteiden 
käytön tai muun syyn takia. Tämä korostaa median vas-
tuuta asioista kerrottaessa, olkoonpa siitä sovittu tai ei.”

JSN ei ottanut kantaa toiseen kiinnostavaan media-
eettiseen kysymykseen: Kuinka paljon tiedotusväline 
voi yhteistyössä maksetun haastateltavan kanssa sopia 
juttujen sisällöstä ja kehitellä uutisoitavia tempauk-
sia? Pitäisikö yleisölle edes kertoa, millaisen yhteistyön 
tuloksena juttu on syntynyt?

Journalistin ohjeiden mukaan journalistin velvol-
lisuus on pyrkiä totuudenmukaiseen tiedonvälityk-
seen. Sisältöä koskevat ratkaisut on tehtävä toimituk-
sen sisällä journalistisin perustein, eikä päätösvaltaa 
saa missään oloissa luovuttaa ulkopuolisille.

Journalistinen prosessi perustuu valintaan. Toimittaja 
ei koskaan kirjoita juttuunsa kaikkea, mitä hän asiasta 
tietää. Myös haastateltava saattaa kertoa asioita, joita 
hän ei halua julkaistavan. Off-the-record-keskustelut 
tietolähteiden kanssa ovat yleisiä ja sallittuja.

Olen itse mieltänyt niin, että Journalistin ohjeet  
suojaavat nimenomaan yleisön oikeutta saada oikeaa 

tietoa. Ohjeissa on toki yksilön oikeuksia suojaavia 
kohtia, mutta kovaan ytimeen verrattuna ne ovat sivu-
roolissa.

Pyrkimys totuudenmukaiseen tiedonvälitykseen tar-
koittaa sitä, että yleisölle annetaan niin paljon tietoa, 
että yksittäisten faktojen lisäksi kokonaiskuva on oikea.

Tämä on myös median bisnesmallin kivijalka. Kuka 
viitsii maksaa keksityistä tai muilla tavoin manipuloi-
duista jutuista, kun netistä löytää niitä ihan ilmaiseksi?

Esimerkiksi vuonna 2008 JSN antoi langettavan pää-
töksen uutisesta, jossa kerrottiin poliisin tutkivan poron 
ampumista hirvenä. Jutussa ei kerrottu, että tutkinta-
pyynnön oli tehnyt uutisen kirjoittanut toimittaja, ker-
tomansa mukaan poliisin pyynnöstä.

JSN muistutti, että lukijoilla on oikeus tietää poik-
keuksellisista tiedonhankintamenetelmistä. Jos tut-
kintapyyntö tehtiin poliisin pyynnöstä, vaarantuivat 
myös toimittajan riippumattomuus ja journalistinen 
päätösvalta.

Tähän nähden Nykäsen – ja epäilemättä muutaman 
muun viihdejulkkiksen – ja luottotoimittajien sym-
bioottinen suhde vaikuttaa ongelmalliselta.

Journalistin ohjeet koskevat viihdeuutisia siinä missä 
muitakin uutisia, ja esimerkiksi viihdeuutisoinnin lip-
pulaiva Seiska on sitoutunut ohjeisiin.

Missä vaiheessa viihdelehdistön omat pelisään-
nöt alkavat rapauttaa yleisön luottamusta 
mediaan yleisemminkin?

Myös mega-
julkkiksilla on
ihmisarvo. Edes
kohteen suostu-
mus ei aina riitä 
juttujen julkai-
semiseen.
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SUSANNA REINBOTH
oikeustoimittaja, Helsingin Sanomat
susanna.reinboth@hs.fi

Samat pelisäännöt kaikille

H
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 Yhdistyksen sivustolta löytyy linkki 
liittymislomakkeeseen. Toiminta on 
sijoittunut lähinnä pääkaupunkiseu
dulle, mutta jos löytyy kiinnostu
neita ja aktiivisia henkilöitä, tapahtu
mia voidaan järjestää muuallakin.

 Yhdistyksemme on suunnattu 
kaikille naisjuristeille tehtävästä 
riippumatta. Jäseneksi voi liittyä 
nainen, joka on suorittanut oikeus
tieteen maisterin tai oikeustieteen 
kandidaatin tutkinnon tai näitä  
vastaavan aikaisemman tutkinnon. 
Jäseneksi voi liittyä myös, jos on 
suorittanut ulkomailla tutkinnon, 
joka kansainvälisten sopimusten 
mukaisesti tunnustetaan Suomessa 
lakimiestutkinnoksi. Uudet jäsenet 
hyväksyy yhdistyksen hallitus.

Kenelle yhdistys
on tarkoitettu?

Laillista naisvoimaa
Naisjuristien yhdistys on osoittautunut tarpeelliseksi verkostoitumis-, 

vaikuttamis- ja kehittymiskanavaksi pian 75 vuoden ajan.
Teksti DIANA TÖRNROOS | Kuvitus ISTOCK

JÄSENYHDISTYS
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 Toimintamme painopiste on  
työelämässä ja edunvalvonnassa. 
Tasaarvon edistäminen on tieten
kin keskeistä. Toimintaan liittyy 
ammatillinen kehittäminen, verkos
toitumisen edistäminen – kansalli
sesti ja kansainvälisesti – sekä ajan
kohtaisiin lainsäädäntöhankkeisiin 
vaikuttaminen. Meillä on ollut vie
railukäyntejä esimerkiksi tasaarvo
valtuutetun toimistoon, suurlähe
tystöihin, eduskuntaan ja muihin 
julkishallinnon kohteisiin. Äskettäin  
tutustuimme Finlaysoniin, jossa 
pääsimme myös edullisille ostok
sille.  

Järjestämme myös virkistys
toimintaa, esimerkiksi teatteri ja 
elokuvakäyntejä. 

Millaista
toiminta on?

 Jäsenyys antaa loistavat mahdol
lisuudet verkostoitua. Jäsen pääsee 
mukaan kaikille avoimeen toimin
taan muiden naisjuristien kanssa, ja 
tämä on myös hyvä kanava vaikut
taa yhteiskunnallisiin ja naisten tär
keiksi kokemiin asioihin. 

Olemme jäsenenä muun muassa 
Suomen Lakimiesliitossa, Naisjär
jestöjen keskusliitossa, Suomen UN 
Women järjestössä ja European 
Women Lawyers Associationissa. 

Mitä Nais-
juristeihin
kuuluminen 
antaa jäsenelle?

Miten
toimintaan
pääsee mukaan?

 Tervetuloa verkostoitumaan,  
vaikuttamaan ja virkistymään! 
Olemme erittäin avoimia uusille  
ideoille ja ehdotuksille.

Terveiset
jäsenyydestä
kiinnostuneelle

Kysymyksiin vastasi Naisjuristit ry:n 
puheenjohtaja Satu Kaskinen.

Naisjuristit ry
Perustettu vuonna 1945
Jäseniä noin 465
Jäsenmaksu 28 euroa vuonna 2019
www.naisjuristit.org

Palstalla esitellään Lakimiesliiton moninaisia jäsenyhdistyksiä yhdistys kerrallaan.
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8.5. 
 URAKOULUTUS 

Projektijohtamisen  
perusteet 
 
Paikka: Lakimiesliiton Ylähuone

Osallistujalle
• osoittaa, että kaikessa kerta

luonteisessa, projektimaisessa  
tekemisessä voidaan hyödyntää 
samoja tehokkaita ajatusmalleja

• antaa käsitys projektisuunnittelun 
menetelmistä keinona hallita lakimie
hen kompleksista toimintaympäristöä

• osoittaa projektinhallinnan käytän
nön menetelmien käyttökelpoisuus 
lakimiehen työssä riippumatta toimi
alasta tai projektityypistä

Teppo Nurminen toimii Suomen  
ProjektiInstituutin toimitusjohtajana 
sekä seniorikonsulttina, valmentajana  
ja projektijohtamisen coachina. Hän  
on toiminut vuodesta 1996 alkaen eri  
yhteyksissä projektipllikkönä ja pro
jektitoiminnan kehittäjänä. Hän on  
tutkinut ja  kehittänyt varsinkin tuote
kehityksen projektihallintaa  ja johta
mista, sekä johtanut useita kymmeniä 
laajoja projektikokonaisuuksia kansain
välisessä yhteistyöympäristössä. Erityi
sesti hän on perehtynyt ihmisten johta
misen kysymyksiin.

U
ra
p
al
ve
lu
t Lakimiesliiton urapalveluiden  

avulla kehität osaamistasi ja 
verkostoidut kollegoidesi kanssa.

Ilmoittautuminen:
www.lakimiesliitto.fi/tapahtumat

Ilmoittautuessa on mainittava osallistujan nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite 
ja jäsennumero. Muistathan ilmoittaa ajoissa mahdollisesta esteestä, jotta vara
sijalla oleva pääsee mukaan.

Lisätietoja: Eero Blåfield, 041 458 0021, eero.blafield@lakimiesliitto.fi

Tilaisuudet maksuttomia jäsenille!
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15.5.
 PERHEVAPAAVERKOSTO 

Ajatustyöläisen uni  
ja palautuminen  
ruuhkavuosiarjessa
 
Paikka: Lakimiesliiton Ylähuone

Tietointensiivinen työ haastaa mahdol lisuutemme tehokkaa-
seen palautumiseen ja laadukkaaseen yöuneen, ja pikkulapsi-
arki tuo tähän vielä aivan oman kertoimensa. Kuitenkin niin  
työ- kuin kotielämässä jaksamisen ja pärjäämisen edellytyksenä 
on, että opimme säätelemään voimavarojamme ja osaamme 
myös levätä. Tällä vuoro  vaikutteisella luennolla pääset vaihta-
maan ajatuksia ja vinkkejä tehokkaamman arjen löytämiseksi: 
kuinka varmistaa riittävä palautuminen, hyvä yöuni ja saada 
itsestään tehot irti päivällä niin, että energiaa riittää vielä 
vapaa-ajallekin.

Alustajana tilaisuudessa on työ- ja organisaatiopsykologian 
erikois psykologi, PsL Heli Rautjärvi, joka toimii työterveysyhtiö 
Heltissä muun muassa uni- ja hyvinvointivalmentajana.

16.5. 
 ESIMIES- JA JOHTAJAVERKOSTO 

Asiantuntijan rekrytointi 

Paikka: Lakimiesliiton Ylähuone 

Katso tarkemmat tiedot www.lakimiesliitto.fi/tapahtumat

 CV-COACH 

Työnhaun dokumentit uuteen  
loistoon CV-coachin avulla 

Lakimiesliiton jäsenillä on mahdollisuus saada asiantuntijan 
apua oman työhakemuksen ja CV:n tekemiseen. CV-coach  
auttaa sinua kertomaan parhaalla mahdollisella tavalla omista 
kyvyistä ja osaamisestasi, oli kysymys sitten pitkän työuran 
tuoman kokemuksen tiivistämisestä, hakemuksesta ensimmäi-
seen työpaikkaan tai vaikka LinkedIn-profiilin parantamisesta. 
Rekrytointialan ammattilaisten hioman CV:n avulla parannat 
omia mahdollisuuksiasi työnhaussa huomattavasti.

Lakimiesliitto subventoi palvelua merkittävällä summalla,  
niin että palvelun käyttäjälle jää maksettavaksi vain 30 euron 
omavastuumaksu.

Ajan CV-coachille voit varata osoitteesta  
www.urapalvelut.fi/lakimiesliitto 

Laadukasta urakoulutusta jo yli 10 vuotta

 MENTOROINTI  

Mentorointiohjelmat   
Mentorointi on kahden henkilön välinen luottamuksellinen 
ohjausprosessi, jossa kokeneempi kollega eli mentor ja työ
iältään nuorempi mentoroitava eli aktor tapaavat sopimi
naan aikoina säännöllisesti vuoden kestävässä ohjelmassa. 
Aktor voi tapaamisissa pohtia ja esitellä työhönsä ja uraansa 
liittyviä kysymyksiä, mentorin tehtävänä on kommentoida, 
kysellä, haastaa ja kannustaa. Lakimiesliiton juristiohjel
massa mentoreina toimivat kokeneet juristit. Mentoreiden 
taustat ja työnkuvat ovat monipuolisia. Aktoriksi ohjelmaan 
voivat hakea Lakimiesliiton juristijäsenet. Opiskelijaohjel
massa mentorina toimii työuransa alkupuolella oleva juristi  
ja aktroiksi voi hakea liiton opiskelijajäsenet.

Seuraavat mentorointiohjelmat käynnistyvät syyskuussa.

Juristimentorointiohjelma 2019–2020
• Hakuaika mentoroitavaksi 1.–25.8.2019
• Kickoff 25.9.2019
• Puoliväli 3.3.2020
• Päätös 8.9.2020
 
Opiskelijamentorointiohjelma 2019–2020
• Hakuaika mentoroitavaksi 2.–29.9.2019
• Kickoff 23.10.2019 ja 30.10.2019
• Puoliväli 22.4.2020 ja 28.4.2020
• Päätös 21.10.2020 ja 28.10.2020
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Tulevaisuudentutkijoiden visiot, tieteiskirjat ja elokuvat 
ovat maalanneet meille tulevaisuudenkuvia, joissa 

virtuaalitodellisuus on kiinteä osa arkea. Nyt voimme 
hyödyntää sitä esimerkiksi tuomioistuintyöskentelyssä.

Teksti JUKKA NORTIO | Kuvitus ISTOCK/JANI SÖDERLUND

Virtuaali-
todellisuus astuu 

oikeussaliin
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Virtuaalimalli voi
tarjota tuomarille
uudenlaisen mahdol-
lisuuden korjata
ennakkokäsitystä
tapahtumista.

irtuaalitodellisuuden (VR) 
sovellukset ovat hiipineet 
kuin huomaamatta sekä ark-
kitehtuuriin, mainontaan, 
koneiden ja rakennusten 
suunnitteluun, asuntokaup-
paan ja leikkaussaleihin. Sen 
mahdollisuuksia hyödynne-
tään huoltomiesten ja sotilai-

den koulutuksessa, aikuisviihteessä ja pelottavan toden-
tuntuisissa tietokonepeleissä. 

Kyseessä on nopeasti kasvava markkina, jonne pyrkii 
Suomesta toista sataa yritystä. Business Finland arvioi 
vuonna 2017 alan globaaliksi markkinaksi 5,5 miljardia 
dollaria eli 4,9 miljardia euroa. Markkinakasvuksi ennus-
tettiin huimia lukemia: 150 miljardiin dollariin eli 132 mil-
jardiin euroon vuonna 2020.

Halventuneet VR-lasit ja -ohjaimet, tiedonsiirtonopeuk-
sien vauhdittuminen sekä tietokoneiden alati kasvava pro-
sessointiteho mahdollistavat VR-sovellusten käytön yhä 
uusilla aloilla. Kehitystä hidastaa se, ettei virtuaalitodel-
lisuuden hyödyntämisessä ole toistaiseksi nähty Faceboo-
kin tai Instagramin kaltaista suuren yleisön sovellusta, 
joka tekisi yhden VR-sovelluksen käytöstä satojen mil-
joonien ihmisten arkea. Virtuaalilasit ovat edelleen köm-
pelöitä ja epäergonomisia, mikä hidastaa niiden pitkäai-
kaista käyttöä.

Tuotekehitystä ja liikenneopetusta
Pari kotimaista esimerkkiä valaisee, mihin virtuaalitodel-
lisuutta hyödynnetään jo nyt.

Ohjelmistoyritys Intopalo on kehittänyt laitteiden pro-
totyyppien suunnittelusovelluksen hammaslääkäriase-
mien laitteita valmistavalle Planmecalle. Tuotekehitys 
nopeutuu, kun suunnitteluasteella olevia tuotteita testa-
taan virtuaalisesti hammaslääkärin työympäristössä. Kun 
säästyy aikaa, säästyy euroja.

Valmet kehittää virtuaalityökaluja, joita käytetään 
sooda- ja voimalakattiloiden suunnittelun ja ylläpidon 
tehostamiseen. Huoltomiehiä voidaan kouluttaa virtuaali-
sen voimalakattilan avulla ilman, että heitä viedään lähel-
lekään laitteita. 

Arkisempi sovellus on Leonidas-nimisen ohjelmisto-
yrityksen Liikenneturvalle pari vuotta sitten tekemä Filla-
rilla-sovellus, jolla opetetaan virtuaalitodellisuuden avulla 
lapsille ja nuorille liikennesääntöjä. Virtuaalilasien kanssa 
voi harjoitella kiperiäkin liikennetilanteita ilman, että on 
vaara loukkaantua.

VR-sovelluksia yhdistää se, että niitä käyttävä ihminen 
voi toimia ajasta ja paikasta riippumatta sellaisessa ympä-

ristössä, johon pääsy on vaikeaa tai jota ei edes ole ole-
massa. Tämä mahdollistaa teknisesti esimerkiksi yhtiö-
kokousten pitämisen niin, että osapuolet ovat fyysisesti 
eri puolilla maapalloa mutta tapaavat toisensa virtuaali-
sesti samassa tilassa. Arkkitehti, rakennuttaja, suunnitte-
lijat, rakentajat ja tulevat käyttäjät voivat kokoontua torni - 
talon virtuaalimallin ääressä keskustelemaan, miten 
rakennuksesta tehdään paras mahdollinen.

Avatar poistaa jännityksen
Virtuaalisovellukset, joissa on yhtä aikaa useita henki-
löitä, on toistaiseksi toteutettu avatarien avulla. Tällöin 
henkilöitä kuvaavat virtuaalisessa tilassa graafiset mie-
likuvitushahmot, joiden ulkonäön kukin voi valita itsel-
leen sopivaksi. 

– Kun hahmot ovat animoituja, niiden vuorovaikutuk-
seen ei liity samanlaisia sosiaalisen kiusaantuneisuuden 
piirteitä kuin olisi, jos vuorovaikutus olisi fotorealistista, 
sanoo Helsingin yliopiston tohtorikoulutettava Ville Har-
junen. Hänen tänä keväänä valmistuva väitöskirjansa kes-
kittyy virtuaalitodellisuuden psykologisiin vaikutuksiin.

Esimerkiksi virtuaalisessa sosiaalitoimistossa ano-
nyymi asiakkuus voi olla parempi vaihtoehto kuin Skype- 
tai videoyhteys.

– Sosiaalisen ahdistuksen väheneminen auttaa monia 
ihmisiä hakeutumaan vuorovaikutukseen. Toinen puoli 
asiassa on se, että suuri osa vuorovaikutuksen sosiaali-
sesta informaatiosta jää saamatta.

Uusia mahdollisuuksia tuomioistuimiin
Lapin käräjäoikeuden käräjätuomari Timo-Juhani Lau-
rila ja korkeimman oikeuden esittelijäneuvos Kaisa 
Klinga ovat käynnistäneet kokeiluhankkeen, jonka tavoit-
teena on selvittää, mitä virtuaalitodellisuus voisi tuoda 
oikeusistuinten avuksi.

V

ILMIÖ
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Laurila ja Klinga työskentelevät oikeusmi-
nisteriön AIPA-hanketoimiston erityisasian-
tuntijoina ja ovat puolen vuoden ajan muun 
hanketyön ohella kehittäneet konsulttiyhtiö 
Accenturen kanssa virtuaalitodellisuuden 
demoympäristöä. AIPA-hanke on syyttäjä-
laitoksen ja yleisten tuomioistuinten asiain- 
ja dokumentinhallinnan digitalisointihanke.

– Ajatuksenamme on kokeiluhankkeen 
aikana ollut se, että lähdemme etunojassa 
testaamaan virtuaalimallin toimintaa ja 
soveltuvuutta oikeudenkäyntien aineistona. 
Haluamme löytää mahdollisuuksia, rajoit-
teita sekä ongelmakohtia ja niiden ratkaisuja. 
Näin voimme olla valmiimpia ottamaan tuo-
mioistuimissa vastaan mahdolliset uuden 
tekniikan mukanaan tuomat todistusaineis-
tot, Laurila sanoo.

Monipuolisempi kuva tapahtumista
Oikeusprosessien suurimmat ongelmat ovat 
niiden kesto ja kalleus sekä monien oikeus-
tapausten monimutkaisuus, jolloin niiden 
sanallinen kuvaaminen voi olla vaikeaa. 

– Jos voimme visualisoimalla esittää esi-
merkiksi liikenneonnettomuuden faktat hel-
pommin kuin sanallisesti ja valokuvilla, kan-

nattaa sellaista menetelmää käyttää, Klinga 
sanoo.

Visualisoinnilla tapahtumien kulku voi-
daan konkretisoida kaikille osapuolille 
samanlaiseksi. Virtuaalimalli voi myös tar-
jota tuomarille uudenlaisen mahdollisuuden 
korjata ennakkokäsitystä tapahtumista.

– Tuomarilla voi olla vahva näkemys esi-
merkiksi siitä, että liikenneonnettomuudessa 
ajoneuvon kuljettaja vain selittelee, ettei näh-
nyt pyöräilijää, kun matkustaja sanoo, että 
sehän näkyi jo kaukaa. Tämän näkemyksen 
perusteella tuomari on valmis antamaan tuo-
mion. Kun tuomari sitten näkee virtuaalimal-
lista tapahtumat kuljettajan ja matkustajan 
silmin, tilanne voikin muuttua: ajoneuvon 
sivupalkki on pimentänyt kuljettajan näky-
män, mutta matkustaja on nähnyt pyöräi-
lijän. Näin tuomari voi lähteä kyseenalais-
tamaan omaa aiempaa päättelyketjuaan, 
Laurila sanoo.

Tuomari ymmärtämään uhrin asemaa
Virtuaalimalli voisi Laurilan mukaan auttaa 
tuomaria ymmärtämään entistä paremmin 
esimerkiksi raiskauksen uhrin asemaa.

– Perinteisesti on ajateltu, ettei tuomari 

MARKKINAN SUURUUS
Virtuaalitodellisuuden markki-
nan on arvioitu kasvavan 132 

miljardiin euroon vuodeksi 2020. 

VAUHDIN VAIKUTUS
Oikeudenkäynnissä voidaan  

pelimoottorin avulla vertailla  
esimerkiksi 40 kilometrin  
tuntivauhdin vaikutusta  

60 kilo metrin tuntivauhtiin 
liikenne onnettomuudessa. 

IDEAN ESITTELY 
Stanley Grauman Weinbaum esitteli 

virtuaalilasien idean vuonna 1935 
ilmestyneessä novellissaan  

Pygmalion’s Spectacles.

132

40>60

1935

I L M I Ö  // V i r t u a a l i t o d e l l i s u u s
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saa päästä liian syvälle uhrin kokemukseen. 
Toisaalta tuomari kuitenkin luo mielikuvan 
tapahtumasta ja perustaa osaltaan siihen 
käsityksensä esimerkiksi kärsimyskorvauk-
sen määrästä. VR-kuva tapahtumapaikasta 
voi auttaa ymmärtämään olosuhteita ja tilan-
netta uudella tavalla sekä antaa uutta selkä-
nojaa päätöksenteolle.

Akateeminen tutkimus virtuaalitodelli-
suuden vaikutuksista pakottaa miettimään, 
missä uutta teknologiaa kannattaa soveltaa. 

– Virtuaalisovellukset ovat erittäin hyviä 
silloin, kun ihmisiä halutaan totuttaa asioi-
hin, jotka herättävät voimakkaita tunteita. 
Tällainen on esimerkiksi ruumiinavaus tai 
kuolleen kohtaaminen rikospaikalla. Virtuaa-
litodellisuus on turvallinen ympäristö, josta 
on helppo poistua, kun siltä tuntuu, Harjunen  
sanoo.

Tilanne muuttuu lähes päinvastaiseksi sil-
loin, jos virtuaalimaailman aiheuttaman voi-
makkaan tunnereaktion perusteella pitäisi 
tehdä tärkeitä päätöksiä esimerkiksi oikeus-
salissa.

– Voimakkaat tunteet voivat vinouttaa pää-
töksentekoa tai tehdä siitä ainakin voimak-
kaasti tunnepohjaisen. Voi myös käydä niin, 
että virtuaalinen esitys ei tuo mitään oleel-

lista lisää oikeudelliseen prosessiin, mutta se 
saattaa johtaa rankempiin johtopäätöksiin ja 
kovempaan tuomioon.

Harjusen mukaan on syytä kysyä, perus-
tuuko virtuaalitodellisuutta hyödyntävä 
oikeuden päätös aiempaa totuudellisempaan 
todistusaineistoon vai ei. 

– Kun tiedämme, miten helposti ihminen 
tekee päätöksiä tunteidensa perusteella, vir-
tuaalitodellisuuden aineiston vaikutus voi 
olla suuri riski.

Aivan ongelmatonta virtuaalimaailmojen 
tuonti tuomioistuintyöskentelyyn ei siis ole.

– Olemme miettineet, kenellä on ylipäänsä 
mahdollisuuksia tuoda virtuaaliaineistoja 

Kolmenlaista virtuaalisuutta
VIRTUAALITODELLISUUS (virtual reality, VR) on tila, jossa 
todellinen maailma, kuten näkymä Mount Everestin huipulta 
tai ydinreaktorin sisältä, tuodaan katsojan virtuaalilaseihin. 
Siellä liikutaan ohjainten avulla, ja käyttäjä voi niiden avulla 
klikata esimerkiksi taustatietoja jostain yksityiskohdasta.

Lisätty todellisuus (augmented reality, AR) on virtuaali-
sesti esitetyn tilan, kuten huoneiston, ja siihen tuotujen  
keinotekoisten elementtien, esimerkiksi kuvitteellisten  
huonekalujen, yhdistelmä. Asunnon yksi huone voi olla  
virtuaalinen akvaario, kun se täytetään vedellä ja sinne  
lisätään korallit, vesikasvit, kalat ja merikilpikonnat. 

Yhdistetty todellisuus (mixed reality, MR) mahdollistaa 
visualisoinnin lisäksi vuorovaikutuksen virtuaalimaailman 
(VR tai AR) kanssa. Näitä sovelluksia tehdään paljon muun 
muassa opetustarkoituksiin.

oikeudenkäyntiin. Toinen asia on, kuinka tar-
kasti virtuaalimaailman pitää kuvata todel-
lisuutta, jotta sillä on merkitystä oikeuden-
käynnin aineistona, Klinga sanoo.

Tilannekuvaa pelimoottorilla
Samalla kun oikeuslaitoksessa vasta kokeil-
laan 3D-mallinnuksen ja virtuaalitodelli-
suuden hyödyntämistä oikeudenkäynteihin, 
poliisi on jo pitkään käyttänyt uusia teknii-
koita rikostutkinnassa. Nyt käynnissä oleva 
Laurilan ja Klingan kokeiluprojekti on hyö-
dyntänyt poliisin saamia kokemuksia. 

– Kokeilussamme on mukana auton ja pol-
kupyörän nopeuden muuttamisen mahdol-
listava pelimoottori. Tämän avulla voimme 
oikeussalissa reagoida muuttuviin kertomuk-
siin. Jos esimerkiksi vastaaja on esitutkin-
nassa kertonut ajaneensa onnettomuustilan-
teeseen 60 kilometrin tuntivauhdilla ja hän 
muuttaa istunnossa kertomustaan 40 kilo-
metriin tunnissa, oikeudenkäynnissä voidaan 
VR-materiaalin avulla havainnollistaa, mikä 
vaikutus muutoksella on. Lisäksi VR-ympä-
ristössä on mahdollista katsella tapahtumia 
eri näkökulmista, Laurila sanoo.

– Virtuaalimallilla voidaan helposti luoda 
myös todentuntuinen kuva tapahtumapai-
kasta, kun eri henkilöiden paikat ja liikkeet 
nähdään mallista. Osapuolet ja todistajat voi-
vat tämän tukemana kertoa näkemyksensä 
esimerkiksi baaritappelusta. Näin oikeuden-
käynnissä saadaan helpommin hahmotettua 
tila ja osapuolten liikkeet mahdollisesti seka-
vassa tapahtumassa, Laurila sanoo.

Visualisointi mahdollistaa myös todista-
jien luotettavuuden testaamisen: miten he 
ovat voineet nähdä tapahtumat siitä paikasta, 
missä ovat olleet. •

Poliisi on jo 
pitkään käyttänyt 
uusia tekniikoita 
rikostutkinnassa.
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Sähköiset palvelut
eivät korvaa
matrikkelia, jossa
on tietoja paljon
enemmän ja moni-
puoli semmin.

akimiesliiton suuriin saavutuksiin kuu-
lui toiminnan ensimmäisen kymmenvuo-
tiskauden aikana lakimiesmatrikkelin ja 
Suomen laki -teoksen julkaisuoikeuksien 
hankkiminen. Matrikkelia oli julkaistu 

vuodesta 1879, ja ensimmäinen Lakimiesliiton julkai-
sema matrikkeli ilmestyi vuonna 1949. 

Matrikkeli oli sotien jälkeisenä aikana merkittävä voi-
manponnistus. Liitto kehotti jäseniään lähestymään 
niitä lakimiehiä, joita ei ollut tavoitettu tai jotka eivät 
olleet reagoineet kehotukseen täyttää matrikkelikaa-
vake. Tulostakin syntyi. Matrikkelista tuli varsin kat-
tava, ja se kertoi ammattikunnan vahvasta yhteenkuu-
luvuudesta.

Lakimiesmatrikkeli on jatkanut ilmestymistään, nyt-
temmin neljän vuoden välein. Yhä se myös kiinnostaa. 
Kun luovutimme vuoden 2003 matrikkelin tasavallan 
presidentti Tarja Haloselle, tämä totesi ryhtyvänsä kat-
somaan, mitä vanhoille opiskelukavereille kuuluu. Tästä 
moni muukin aloittaa. Meistä varttuneista moni lehtei-
lee lakimiesmatrikkelia lähes päivittäin.

Akavalaisten liittojen matrikkeleista on ylivoimainen  
ykkönen Upseeriliiton upseerimatrikkeli. Se sisältää  
täydelliset henkilötiedot paitsi elossa olevista myös  
kuolleista kadettikoulun suorittaneista. 

Lakimiesmatrikkeli edustaa hyvää akavalaista tasoa, 
mikä on syytä todeta. Kattavuus on kuitenkin heikenty-
nyt selvästi. Vuoden 1975 matrikkelin volyymi on suurin 
piirtein sama kuin viimeksi ilmestyneen, vuoden 2015 
matrikkelin, vaikka lakimieskunnan määrä oli kolmin-
kertaistunut. Ilmoitettujen tietojen määrää on karsittu, 
mutta tämä selittää vain osan muutoksesta.

Opiskeluaikanani moni pohti sitä, ehtiikö suorittaa 
tutkinnon niin, että saa tietonsa seuraavaan (vuonna 
1975 ilmestyneeseen) matrikkeliin. Vuosikymmenten 
ajan on moni lakimies pitänyt silmällä lakimiesmat-
rikkelia erilaisia tehtäviä vastaanottaessaan. Miksi täl-
lainen ajattelu on ollut hiipumassa?

Sosiaalinen media on korvannut monien kohdalla 
itseä koskevien tietojen välittämistä. Linkedin-palvelu ja 
asianajotoimistojen verkkosivut tarjoavat helposti saa-
tavilla olevaa, ajantasaista tietoa lakimiesten ammatil-
lisesta toiminnasta. 

Kipeä asia on, että entistä useammalle lakimiehelle 
elämä ja ura eivät ole olleet toiveiden tai odotusten 
mukaisia. Tähän on monia syitä, kuten se, että 20 000 
lakimiehen joukossa ei ammatissa eteenpäin pääsy 
onnistu samalla tavoin kuin silloin, kun lakimiehiä oli 
5 000. Yksityisyyden suojaa korostavana aikanamme 
moni ei halua antaa tietoja itsestään varsinkaan, jos 
kerrottavana ei ole vain mieluisia asioita.

Toimintaympäristön muutoksista huolimatta on tär-
keää, että myös vuoden 2019 matrikkeli on edustava. 
Sähköiset palvelut eivät korvaa matrikkelia, jossa on tie-
toja paljon enemmän ja monipuolisemmin. Matrikkelit 
tarjoavat merkittävää henkilöhistoriallista dataa paitsi 
nykyisille myös tuleville polville. Siksi on syytä kannus-
taa lakimiehiä ilmoittamaan tietojaan matrikkeliin, niin 
halutessaan selektiivisestikin, voidakseen kokea 
olevansa osa yhteistä ammattikuntaa.

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

 Lakimiesmatrikkelia tarvitaan yhä
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Valtiontukipäivä 2019 - 14.5.2019
Päivitä tietosi valtiontukisäännösten soveltamiseen ja arviointiin liittyen.
Valtiontukipäivä tarjoaa kattavan ajankohtaiskatsauksen viimeaikaisesta valtiontuki-
säännöksiin liittyvästä oikeuskäytännöstä, komissiossa vireillä olevista asioista sekä 
sääntelyn tulevasta kehityksestä. 

Työoikeuspäivä 2019 - 16.5.2019

Tilaisuuden asiantuntijoina toimivat: 
• Professori Juha Raitio, Helsingin yliopisto
• Neuvotteleva virkamies Olli Hyvärinen, Työ- ja elinkeinoministeriö
• Lainsäädäntöneuvos Sami Hartikainen, Ulkoministeriö
• Johtava lakimies Pirkka-Petri Lebedeff, Suomen Kuntaliitto
• Asianajaja, osakas Mikko Alkio, Avance Asianajotoimisto Oy
• Asianajaja Johanna Lähde, Castrén & Snellman Asianajotoimisto Oy 

Päivän puheenjohtajana toimii asianajaja, osakas Ilkka Aalto-Setälä, 
Asianajotoimisto Borenius Oy.Hinta alk: 560 € + alv.

Tilaisuuden asiantuntijoina toimivat: 

• Hallitusneuvos Tarja Kröger, Työ- ja elinkeinoministeriö,
• Eettisen liiketoiminnan asiantuntija Niina Ratsula, Code of Conduct Company Oy,
• Asianajaja Jukka Lång, Dittmar & Indrenius 

Päivän puheenjohtajana toimii asianajaja Petteri Uoti, Dittmar & Indrenius.

Työoikeuspäivässä tarjoamme sinulle ajankohtaisimman työoikeudellisen tiedon 
mahdollisimman tehokkaasti käyttöösi. 
Tervetuloa Kauppakamarin Työoikeuspäivään kuulemaan ja keskustelemaan vastikään 
voimaan tulleesta, kohta voimaan tulevasta ja valmisteilla olevasta työlainsäädännöstä. 
Päivän aikana käydään läpi työoikeudellista oikeuskäytäntöä, työelämän eettisyyttä, työ-
elämän tietosuojasääntelyn nykytilannetta ja väärinkäytöksistä ilmoittamista. 

Hinta alk: 490 € + alv.

MYÖS STRIIMINÄ!

 Ilmoittautumiset ja lisätiedot: 
kauppakamarikauppa.fi
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PITKIÄ PÄIVIÄ 
PUHUTTELUSTA 
PÄÄTÖKSEEN

olkuttoman aikaisin, kuvailee ylitarkastaja 
Terhi Raikas heräämistään, kun edessä on 
tyypillinen työpäivä Maahanmuuttoviras-
ton Lappeenrannan yksikössä. Paikalla 

pitää olla hyvissä ajoin, sillä työpisteen tekninen val-
mistelu vie aikaa. Sen lisäksi pitää olla henkisesti val-
mis koko päivän kestävään keskusteluun. Sillä edessä 
on turvapaikkaa Suomesta hakevan henkilön puhuttelu.

– Asiakas on äänessä kahdeksan tuntia ja puhuu 
suunsa puhtaaksi – ja kuivaksi, siksi vedelle ja vesi-
lasille on käyttöä. Yksi päivä ei välttämättä riitä, ja voi 
tulla tarve jatkopuhuttelulle. Kyseessä on pitkä prosessi.

Yksinäinen keskittynyt perehtyminen 
ja monitahoinen yhteistyö johtavat 
turvapaikkahakemuksen perusteltuun 
lopputulokseen.

Teksti VESA VAINIO | Kuvat MIKKO NIKKINEN

ARKIPÄIVÄ

1 2 3

T

Tutustumme juristien arkeen  
ja erilaisiin työpaikkoihin.
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Turvapaikkapuhutteluun ei tulla omineen, vaan 
henkilö noudetaan huoneeseen vartioidusta tilasta. Var-
tijat ovat aina lähellä ja läsnä turvallisuuden takaami-
seksi. Puhuttelijan ja puhuteltavan lisäksi huoneessa 
voi olla avustaja tai tukihenkilö ja tulkki. Vaihtoehtona 
on hoitaa tulkkaus näytöllisen etäyhteyden kautta. 
Puhutteluun voi sisältyä myös videointia.

Lähtötietona puhutteluun toimii turvapaikkaha-
kemus. Puhuttelun alkuosa kuluu hakijan perustieto-
jen käsittelyyn. Ruokatauon jälkeen on itse puhutte-
lun vuoro.

– Asiakas kertoo vapaasti tarinansa, jota täyden-
nän avoimilla ja suljetuilla kysymyksillä. Kertomuk-
sesta pitää löytyä omakohtaisuutta: tunne, että tämä 
on tapahtunut juuri hänelle.

Yksityiskohtainen päätöskäsittely
Puhuttelun lopputuloksena valmistuu puhuttelupöytä-
kirja, jonka tulkki lukee asiakkaalle ja osapuolet allekir-
joittavat tarkistuksen jälkeen.

Varsinaisen päätöksen tekee usein eri henkilö kuin 
puhuttelun suorittanut. Työkaluna toimii puhuttelu-
pöytäkirja, josta tarkistetaan ensin aukottomat perus-
tiedot, kuten kansallisuus ja uskonto. Seuraavaksi on 
aika pureutua tosiseikkoihin: mitä omakohtainen ker-
tomus välittää, millainen henkilöön kohdistuva uhka 
on ja mikä on lähtömaan tilanne.

– Oikeudellisen arvion ja vaaran todentamisen 
perusteella myönnetään turvapaikka, toissijainen suo-
jelu tai muu lupa, joita on useita erilaisia. Tai sitten pää-
tös on kielteinen.

Päätöskäsittelyn kesto vaihtelee päivästä viikkoon. 
Myönteisessä tapauksessa käsittely sujuu nopeam-
min, kielteisessä pitää selvitellä paljon yksityiskohtia 
perustelua varten. On myös mahdollista, että päätök-
sestä valitetaan hallinto-oikeuteen.

Ihmisten välistä kanssakäymistä
Vaikka puhuttelu vaikuttaa tiukkasävyiseltä ”hiillosta-
miselta”, siihen sisältyy Raikkaan mukaan paljon inhi-
millisiä piirteitä. Hyvä keskittyminen ja avoimen ilma-
piirin luominen ovat avain onnistumiseen.

– Pehmeä alku, esittely, tervetulotoivotus ja kuu-
lumisten vaihto lieventävät oletettavaa jännitystä. Jos 
juttu ei oikein lähde käyntiin, voi pitää pikku tauon, 
jutella niitä näitä ja rauhoitella tunnelmaa.

4 ASIAA  
ARJESTANI

VIHERKASVI
Melko pelkistetyssä työ
ympäristössä ja usein hen
kisesti raskaiden asioiden 
äärellä viherkasvi on merkki 
kasvun ja elämän jatkumi
sesta.

NÄKYMÄ IKKUNASTA
Lappeenranta on nyt koti
kaupunkini, missä viereisen 
Saimaan vesi ja vireä etelä
karjalainen elämäntapa 
värittävät päivittäistä katu
kuvaa.

KELLO SEINÄLLÄ
Aikataulutettu päivärytmi 
on iso osa tätä työtä. Kello 
antaa lähtölaukauksen päi
vään, jonka sisältö on kes
kittynyttä tekemistä tunti 
tunnilta.

NALLE TYÖPÖYDÄLLÄ
Turvapaikkahakemuksen 
käsittelyssä päätös perus  
tuu faktoihin. Elämä on  
kuitenkin myös lämpöä ja 
läheisyyttä, mistä pehmeä 
nalle minulle viestii.

Terhi Raikas muutti työn 
perässä Lappeen rantaan. 
Työ Maahanuuttoviras-
tossa luo hyvän pohjan 
tavoitteena oleviin  
kansainvälisiin tehtäviin.

1
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TERHI RAIKAS

TYÖN PALKITSEVUUS?

Kun näen, että asiakas saa 
äänensä kuuluviin ja pääsen 
auttamaan häntä hädässä, 
tunnen tekeväni todella tär-
keää työtä. Käsillä on yksit-
täisen ihmisen merkittävä 
elämänvaihe, jossa hän saa 
suunnan elämälleen. Omalla 
työlläni pystyn tukemaan 
häntä tekemällä tosiasioi-
hin perustuvan käsittelyn ja 
juuri tämän henkilön tilan-
teeseen pohjautuvan pää-
töksen.  

MERKITYS SUOMELLE?

Työlläni pidän osaltaan 
huolta kansallisista vel-
voitteistamme. Suomi on 
sitoutunut Yhdistyneiden 
Kansakuntien pakolais-
sopimukseen ja noudat-
taa Euroopan turvapaik-
ka-asioiden tukiviraston 
(EASO) määrittelemiä lin-
jauksia. Toteutan Suomen 
kansallisesti määrittelemää 
pakolais- ja turvapaikka-
politiikkaa lain mukaisella 
inhimillisellä otteella.

VALMIUDET TULEVAAN?

Oikeustieteen maisterin 
tutkinto on hyvä pohja työ-
hön. Monikulttuurisuus ja 
-kielisyys sekä juridiikka 
ovat vahvasti läsnä päivit-
täisessä työssä, ja tästä on 
hyvä ponnistaa kansain-
välisiin tehtäviin. Omat 
tavoitteeni ovat ulkominis-
teriössä. EU- ja kieliopinnot  
sekä oikeuspsykologian ja 
kulttuurillisen viestinnän 
opiskelu tukevat tavoittee-
seen pääsyä.

Vaikka puhuttelun sisältö on tiukasti määritelty,  
sisältää itse puhuttelu paljon inhimillisiä piirteitä. 
Avoimen ja luottamuksellisen ilmapiirin luominen  
heti alussa on avain onnistumiseen.

ARKIPÄIVÄ  // Te r h i  R a i k a s

Puhuttelun ja myös päätösesityksen tekeminen saat-
tavat näyttää yksinäiseltä puurtamiselta, mutta se on 
vain osa totuutta. Toimiston puolella työhuoneiden ovet 
ovat aina auki ja kollegoiden luokse tulee poikettua  
useaan otteeseen. Mitä mieltä sinä olet tästä, on ylei-
sesti kuultu kysymys.

– Viime kädessä vastuu päätöksestä on ylitarkasta-
jalla itsellään, mutta aina voi keskustella kollegoiden 
kanssa ja kysyä heiltä neuvoja. Tämä työ on alusta lop-
puun ihmisten välistä kanssakäymistä.

Käsittelijöiden joukossa on eri maantieteellisistä 
alueista, kuten Lähi-itä, entiset IVY-maat ja Afrikka, vas-
taavia henkilöitä. Omat vastaavat löytyvät niin ikään 
seksuaalivähemmistöille, uskontokunnille ja muille 
ryhmille. Heidän näkemyksensä vaikuttavat henkilön 
tulevaisuuteen, jonka yksi iso ratkaisun hetki on käsillä.

Mentorin kanssa työ tutuksi
Lappeenrannan yksikössä puhutteluita ja päätök-
siä tekee 23 henkilöä, joiden tausta on pääsääntöi-

sesti oikeus- tai hallinto- ja yhteiskuntatieteiden 
korkeakouluopiskelu. Raikas on valmistunut maiste-
riksi, mutta työ soveltuu myös opiskelujen yhteyteen. 
Hänelle työpaikka on ensimmäinen valmistumisen  
jälkeen, harjoittelua hän teki korkeimmassa hallinto- 
oikeudessa.

Ihan kylmiltään ei ensimmäiseen puhutteluun tar-
vitse hypätä, vaan alkuun voi seurata kaksi puhuttelua 
vierestä. Sen jälkeen mukaan astuu oma henkilökoh-
tainen mentori.

– Mentori kuuntelee ja seuraa 1–3 puhuttelua, joi-
den jälkeen on palautekeskustelun vuoro. Mentorit ovat 
pidempään tätä työtä tehneitä henkilöitä.

26 vuoden ikään tänä vuonna yltävä Raikas tähtää 
tosissaan kansainväliselle uralle. Monella sivuaineella 
maustetun oikeustieteen maisterin tutkinnon lisäksi 
hänellä on valmiina venäjän kielen kääntäjän maiste-
rin tutkinto. Ja kolmas siintelee jo horisontissa.

– Olen hakenut Åbo Akademihin opiskelemaan 
ihmisoikeuksia ja kansainvälistä oikeutta.

Päijät-Hämeestä Hollolasta kotoisin oleva Raikas 
muutti työn perässä Etelä-Karjalaan ja Lappeenran-
taan. Ne ovat hänen elämänsä tärkeitä virstanpylväitä 
kohti uusia ja erilaisia juridiikan areenoita. •

Tämä työ on 
alusta loppuu 
ihmisten välistä 
kanssakäymistä.
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Marjaana Larpa hakeutui Lakimiesliiton mentorointiohjelmaan saadakseen 
lisää tietoa erilaisista urapoluista ja varmuutta omaan tekemiseen.

akimiesliiton mentoroin-
tiohjelman tehtävänä  
on kehittää osallistujien  
itsetuntemusta. Kun 
osallistuja joutuu perus-

telemaan omalle mentorointiparil-
leen mielipiteitään, tavoitteitaan  
ja omia tehtyjä valintojaan, tulee 
itsetutkiskelua harrastettua syväl-
lisesti. 

– Minulla on työkokemusta 
lähinnä julkiselta sektorilta, mutta 
haluan kuulla, miten siirtymiset jul-
kisen, yksityisen ja kolmannen sek-
torin välillä onnistuvat. Kaipaan lisää 
tietoa siitä, miten erilaiset urapolut 
voivat muotoutua. Yliopistossa ei täl-
laisista asioista oikeastaan kerrota, 
sanoo Larpa.  

Mentorointiin kuuluu myös päivä-
kirjan pitäminen. Sinne Larpa on kir-
joittanut tavoitteekseen pohtia myös 
perhe-elämän ja työn yhdistämistä 
sekä mahdollisuuksia kansainvälisiin 
tehtäviin.

– Olen pitänyt säännöllisesti 
mentorointipäiväkirjaa. Sitä suosi-
teltiin mentoroinnin aloitustilaisuu-
dessa, ja näen, että se on hyvä väline 
omien ajatusten jäsentämiseen, 
sanoo Larpa.

Larpa on tavannut mentorinsa 
kanssa kaksi kertaa, eli mentoroin-
tiaika on vielä alussa. Hän kertoo 
kuitenkin jo saaneensa positiivista 
innostusta. 

 – Olen saanut uusia näkökulmia 
omaan osaamiseeni ja työelämään. 
On ollut kiva huomata, että työ-
urasta saa puhua ja sitä saa suunni-
tella ja arvioida. Omaa osaamistaan 
ei välttämättä osaa arvostaa eikä 
hyödyntää kaikkia voimavarojaan. •

Yli 800 ihmistä on osal-
listunut Lakimiesliiton 
mentorointitoimintaan 
mentorin tai mento-
roitavan roolissa. Laki-
miesliitto on järjestänyt 
mentorointitoimintaa 
vuodesta 2012 lähtien.

800

On hienoa saada
positiivinen tunne
omasta työurasta,
kun sitä kuitenkin
on vielä monta
vuosikymmentä
edessä.

Kun tarvitset apua
Kaipaatko neuvoja työelämä-

kysymyksissä? Haluatko  
täydentää osaamistasi tai 

parantaa verkostojasi?  
Tarvitsetko sparrausta?  

Katso, miten liittosi voi auttaa:  
www.lakimiesliitto.fi 

MENTOROINNISTA APUA JURISTI-
IDENTITEETIN KEHITTYMISEEN

PULMA&RATKAISU

L

Pulma: ”Haluan vastavalmistuneena itsevarmuutta asiantuntijuuteen sekä 
tietoja siitä, miten erilaiset urapolut muodostuvat. Haluan kuulla, miten siirty
miset julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin välillä onnistuvat. Myös työ  
ja perheelämän yhdistäminen sekä kansainväliset tehtävät mietityttävät minua.”

Mentorointi antaa myös rohkeutta. 
Osallistujien ammatilliset tiedot ja 
ymmärrys kasvavat, ja mentoroinnin 
kautta voi saada apua moneen konk-
reettiseen asiaan, kuten vaikkapa 
työnhakuun, verkostoitumiseen tai 
tietyissä työtehtävissä pärjäämiseen.

Mentori kuuntelee
Larpan mentorina toimi Jaana 
Meklin, joka työskentelee Lakimies-
liiton työelämäasioiden päällikkönä. 

– Mentorin ensimmäinen tehtävä 
on kuunnella aktorin tarpeita ja käsi-
tyksiä siitä, missä asioissa hän kai-
paa tukea ja sparrausta. Mentorilla 
ei ole eikä voikaan olla yhtä oikeaa 
ratkaisua asioihin, vaan hän voi esit-
tää kysymyksiä ja ideoita siitä, miten 
tietyissä asioissa voisi toimia tai 
mennä eteenpäin, sanoo Meklin.

Ratkaisu
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ikavippien aiheuttamiin ongelmiin puu-
tuttiin jo vuonna 2013 tiukentamalla 
kuluttajansuojalain kuluttajaluottoso-
pimuksia koskevia säännöksiä. Tuolloin 
lakiin kirjattiin säännös, jonka mukaan 

kuluttajaluoton määrän tai luottorajan jäädessä alle 2 000 
euron luoton todellinen vuosikorko saa ylittää korkolain 
mukaisen viitekoron enimmillään 50 prosenttiyksiköllä. 

Kuluttajansuojalain uudistuksen valmisteluun 
vuonna 2013 ja 2018 osallistunut Itä-Uudenmaan käräjä-
oikeuden osastonjohtaja ja käräjätuomari Jyrki Rinne-
maa muistelee, että kuluttajaluottojen lainamäärät oli-
vat ennen nykyisten säännösten voimaantuloa nykyistä 
pienempiä. Luottoja myöntävät yritykset tekivät tuot-
toa korkojen sijaan luoton käsittelymaksuilla. Sittem-
min yritysten toimintatapa on muuttunut ja kulutta-
jien luottomäärät kasvaneet.

– Lakia on alettu kiertää tarjoamalla kuluttajille 
luottoja, joiden luottolimiitti on vähintään 2 000 euroa. 
Näin lainsäädäntö ei aseta koron määräytymiselle 
rajoitteita ja todelliset vuosikorot voivat nousta satoi-
hin prosentteihin. Käräjäoikeuksiin tulleet perintäta-
paukset ovat kuitenkin osoittaneet, että monet ylivel-
kaantuneet kuluttajat eivät ole ennättäneet edes nostaa 
koko limiittiä ennen luoton irtisanomista. Selvää lain 
kiertämistä tämä on, Rinnemaa sanoo. 

Merkittävä tiukennus korkokattoon
Kuluttajansuojalain kuluttajaluottoja koskevat valuviat 
halutaan nyt poistaa. Marraskuussa hallitus esitti kulu-
tusluottosopimuksiin 30 prosentin korkokattoa ja mui-
den luottokustannusten ylärajaksi 150 euroa vuodessa. 
Aiemmasta poiketen korkokatto koskisi myös yli 2 000 
euron luottoja. Jos luotonantaja rikkoo korko- tai luotto - 
kustannuskattoa, se ei saa periä kuluttajalta korkoa eikä 
muita luottokustannuksia.

Eduskunnan talousvaliokunta esitti helmikuun 
lopulla julkaisemassaan mietinnössä vieläkin tiukem-
paa, 20 prosentin korkokattoa. Tällainen korkotaso vaa-
tisi rahoitusyhtiöitä kiinnittämään entistäkin suurem-
paa huomiota kuluttajien takaisinmaksukykyyn, jotta 
ne voisivat varmistaa toimintansa kannattavuuden. 
Talousvaliokunta esittää myös kulutusluottojen valvon-
nan siirtämistä Finanssivalvonnalle ja peräänkuuluttaa 
ankaria seuraamuksia lain rikkomisesta. 

Kuluttajansuojalaki edellyttää nykyisellään, että lai-
nanantaja selvittää luotonsaajan maksukyvyn huolelli-
sesti. Rinnemaan mukaan tätä on kuitenkin ollut vaikea 
valvoa, ja hän uskookin lainanantajien rikkovan selon-
ottovelvoitettaan. 

Hallituksen tavoitteena on, että kuluttajansuojala-
kiin tulevat muutokset tulevat voimaan 1.9.2019 alkaen 
ja koskevat kaikkia uusia kuluttajaluottosopimuksia, 

Pikavippeinä tunnetuista kalliista kulutusluotoista on muodostunut  
viime vuosina Suomessa iso yhteiskunnallinen ongelma.  

Nyt kohtuuttomat luottosopimukset halutaan laittaa kuriin entistäkin 
tiukemmalla korkokatolla ja käräjäoikeuksien toimintaa tehostamalla.

Pikavipit 
ruotuun!

TIED ON VÄÄRTI

P
Teksti TUOMAS I. LEHTONEN | Kuvitus ISTOCK/JANI SÖDERLUND
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TIED ON VÄÄRTI  //P i k a v i p i t
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aiemmasta poiketen myös hyödykesidonnaisia kulut-
tajaluottoja. Ainoastaan vakuudelliset asuntoluotot jäi-
sivät sääntelyn ulkopuolelle.  

Sähköinen järjestelmä tehostaa 
perintäasioiden käsittelyä
Syyskuun alussa on tulossa voimaan myös oikeuden-
käymiskaaren muutos tuomioistuinten toimivallasta 
käsitellä summaarisia riita-asioita, kuten juuri kulutta-
jaluottoihin perustuvia velkomuksia. Muutoksen myötä 
nämä asiat keskitetään yhdeksään käräjäoikeuteen, 
jotka ovat Ahvenanmaan, Helsingin, Itä-Uudenmaan, 
Kymenlaakson, Lapin, Oulun, Pirkanmaan, Pohjan-
maan ja Varsinais-Suomen käräjäoikeudet. 

– Toiminnan keskittämisen on tarkoitus tehostaa 
käräjäoikeuksien toimintaa sekä edesauttaa alioike-
uksia yhtenäistämään toimintatapojaan luottoehtojen 
arvioinnissa, Rinnemaa toteaa.

Jatkossa kuluttajaluottoja koskevat haastehakemuk-
set on toimitettava käräjäoikeuksien käyttämän säh-
köisen asiointiliittymän kautta. Paperiset haastehake-
mukset jätetään lähtökohtaisesti tutkimatta. Rinnemaa 
sanoo paperisten hakemusten poistumisen vähentävän 
alioikeuksissa tapahtuvaa manuaalista työtä ja kirjaa-
misvirheitä. 

– Vuosittain käräjäoikeuksiin saapuu yli 400 000 
summaarista asiaa. On arvioitu, että paperisten haas-
tehakemusten käsittely vie kolminkertaisen ajan säh-
köiseen hakemukseen verrattuna. Oleellisen tärkeää on 
nyt se, että käyttämäämme sähköiseen tietojärjestel-
mään pystytään tekemään hakemusten käsittelyä par-
haiten tukevat muutokset. Tavoitteena on, että järjes-
telmä pystyy arvioimaan, ovatko haastehakemuksessa 
ilmoitetun luoton sopimusehdot säännösten mukaiset. 
Jos eivät ole, haastehakemusta ei saisi edes jätettyä liit-
tymän kautta oikeuteen, Rinnemaa sanoo.

Korkokatto ei yksin riitä
Rinnemaan mukaan lainsäädäntöön tehtävät muu-
tokset tuovat käräjäoikeuksille paremmat lähtökoh-
dat pikavippeihin liittyvien haasteiden käsittelyyn. 
Haastehakemusten määrä toivottavasti myös vähenee 
muutaman vuoden sisällä. Rinnemaa näkee keskeisen 
tärkeänä, että tietojärjestelmää voidaan jatkossa hyö-

Vaarana on, että yritykset
siirtyvät tarjoamaan aiempaa
suurempia luottoja turvatakseen
luottokustannusten kautta
kertyvät voittonsa.

dyntää tehokkaasti luottokustannusten arvioinnissa. 
Jos tässä ei onnistuta, valvonta lisää liiaksi käräjäoi-
keuksien työtaakkaa.

Rinnemaa uskoo, että kulutusluottojen tiukemmalla 
sääntelyllä voidaan vähentää pikavippien aiheuttamia 
ongelmia. Hän kuitenkin myöntää, että on vaikea ar-
vioida, miten luottoja tarjoavat yritykset reagoivat muu-
toksiin. 

– Monet kulutusluottoja tarjoavat yritykset ovat kan-
sainvälisiä. Ne saattavat painottaa toimintaansa mai-
hin, joissa sääntely on Suomea kevyempää. Toisaalta 
vaarana voi olla, että yritykset siirtyvät tarjoamaan vain 
aiempaa suurempia luottoja turvatakseen luottokus-
tannusten kautta kertyvät voittonsa, Rinnemaa toteaa.

Rinnemaa painottaakin, että kuluttajansuojalakiin ja 
oikeudenkäymiskaareen tehdyt muutokset eivät yksis-
tään poista kulutusluottojen synnyttämiä ongelmia.

– Kyse on laaja-alaisesta ongelmasta, jonka ratkai-
seminen vaatii monia toimenpiteitä. Käräjäoikeudet 
pystyvät puuttumaan sääntelyyn liittyviin rikkeisiin 
vasta silloin, kun luotot tulevat perintään. Kuluttaja-
viranomaisella pitäisi olla mahdollisuus puuttua koh-
tuuttomiin luottoehtoihin etupainotteisesti esimerkiksi 
tarkistamalla ehdot tai määräämällä sanktiomaksuja. 

– Myös pikavippien markkinointia pitäisi nykyisestä 
rajoittaa. Itse näkisin myös sosiaalisen luototuksen 
laajentamisen, positiivisen luottorekisterin luomisen 
sekä talous- ja velkaneuvonnan laajempien toiminta-
mahdollisuuksien tarjoavan ratkaisumahdollisuuksia 
ongelmaan, Rinnemaa sanoo. •

Nämä asiat muuttuvat 1.9.2019
KULUTUSLUOTTOJEN korkokaton soveltamisala laajenee ja samalla  
korkokatto kiristyy. Eduskunnan talousvaliokunta on esittänyt nykyisen 
50 prosentin korkokaton laskemista 20 prosenttiin. Eduskunta hyväksyi 
kuluttajansuojalakiin tehtävä muutokset 7.3.2019. 

Summaaristen velkomusten käsittely keskitetään yhdeksään käräjä
oikeuteen. Oikeushenkilöiden on toimitettava haastehakemukset aina 
sähköisesti. Eduskunta päätti oikeudenkäymiskaareen tehtävistä muu
toksista kesällä 2018.

LISÄÄ AIHEESTA

Luettavaa
Majamaa Karoliina, Rantala 
Kati ja Sarasoja Laura:  
Velkaongelmien luonne ja 
pikavippiuudistuksen vaiku-
tukset velkomustuomioiden 
valossa. Kriminologian ja 
oikeuspolitiikan instituutti. 
Katsauksia 9/2016

KKO 2019:8

KKO 2015:60

yle.fi: artikkeli ”Läheiseni  
otti nimissäni pikavippejä”
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Vara- ja Oikeusnotaariliiton sääntö-
määräinen vuosikokous 12.4.2019 klo 18.00 
Kellariravintola, Linnankatu 16,  Turku. 
Tervetuloa!

Lakimiesten työttömyyskassan varsinai-
nen kokous pidetään torstaina 25.4.2019 
klo 16.30 työttömyyskassan kokoustilassa, 
osoitteessa Uudenmaankatu 4–6 B, 2. krs. 
Helsinki.

Kokouksessa käsitellään työttömyyskas-
san sääntöjen 11§:ssä ja työttömyyskas-
salain 8§:ssä mainitut asiat. Tervetuloa!  
Lakimiesten työttömyyskassan hallitus

Senioreiden kevätretki Hämeenlinnaan
Lakimiesliitto järjestää senioreiden kevät-
retken Hämeenlinnaan ke 15.5.2019. 

Ohjelma:
09.00 Lähtö Kiasman edestä Helsingistä 
Liikenne Seppälän tilausajobussilla.
10.30–12.00 Tutustuminen Museo Mili-
tariaan museon oman oppaan johdolla. 
Kierroksen päätteeksi filmiesitys Ihanta-
lan ihme. Kesto 25 min.
12.30–14.15 Ruokailu Inkalan kartanossa, 
runsas noutopöytä. Ostosmahdollisuus 
Inkalan puodissa, jossa myynnissä erilai-
sia käsityö- ja lahjatavaroita, mm. koruja, 
Kyyrölän saviesineitä, alpakanvillatuotteita.
14.45–15.30 Tutustuminen Vankilamuseoon 
oppaan johdolla. 
15.45–16.45 Tutustuminen Hämeenlinnan 
taidemuseon Kotimaan kasvot -taidenäytte-
lyyn museon oman oppaan johdolla.
17.00 Ajo Helsinkiin
18.00 Paluu Helsinkiin.

Omakustanteisen matkan hinta on ainoas-
taan 60 euroa. Matka vahvistetaan maksa-
malla 60 euroa Lakimiesliiton tilille Danske 
Bank FI47 8000 1402 0444 17. Maksun yhte-
yteen viesti: ”Senioreiden matka 15.5.”. 
Ilmoittautumiset viimeistään maanan-
taina 6.5.2019 Lakimiesliittoon palvelut@
lakimiesliitto.fi tai vaihde 09 8561 0300. 

Lisätietoa antaa Olli Niemi puh, 09 8561 0311 
ja 041 458 0029 tai olli.niemi@lakimies-
liitto.fi. Mukaan mahtuu 45 henkilöä.

Tapahtumat

Juhlavuoden Lakimiesillat:

Kuopio ke 10.4.
Rovaniemi ke 22.5.
Bryssel to 23.5.
Pääkaupunkiseutu  ke 5.6.
Lappeenranta  ke 21.8. 
Hämeenlinna to 29.8.
Tampere ke 4.9.
Pori ke 11.9.
Lahti to 12.9.
Turku pe 27.9.
Kajaani to 24.10.
Jyväskylä ke 30.10.
Seinäjoki ma 4.11.
Kouvola ke 6.11.
Oulu ma 11.11.
Mikkeli to 14.11

12.4.
VARA- JA OIKEUSNOTAARIT

25.4.
TYÖTTÖMYYSKASSA

10.4.–14.11.
JUHLAVUODEN  

ALUETAPAHTUMAT

15.5.
SENIOREIDEN KEVÄTRETKI

HÄMEENLINNAAN

O
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Katso 
kaikki tapahtumat 

ja lisätiedot: 
lakimiesliitto.fi/

tapahtumat
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Uudistuneen ja odotetun pääkaupun-
kiseudun kesätapahtuman ohjelma:
17.30 Kokoontuminen ja sisäänpääsy: Kino-
palatsi Helsinki, Sali 1,  Kaisaniemenkatu 2 B,  
Helsinki 
17.40 Tervetuloa ja elokuva ”On the Basis 
of Sex – Oikeuden puolesta – maailma oli 
miesten ja hän halusi muuttaa sen”
n. 20.00 Elokuva päättyy. Siirtyminen illan-
viettoon ja ruokailuun Radisson Blu Plaza, 
Mikonkatu 23, Helsinki

Tule tapaamaan kollegoitasi sekä nautti-
maan hyvästä ruoasta, seurasta ja erinomai-
sesta elokuvasta. Kesätapahtuma on mak-
suton, ja se on tarkoitettu Lakimiesliiton 
henkilöjäsenille. Lakimiesliitto tarjoaa osal-
listujille elokuvan, iltapalan ja ruokajuoman.

Ilmoittautuminen nettisivujen kautta: www.
lakimiesliitto.fi/tapahtumat. Ilmoittautumi-
nen aukeaa 10.4.2019. Ilmoittautuminen 
vaatii kirjautumisen jäsensivuille. Ilmoit-
tautuminen on sitova. Perimme 50 euron 
maksun niiltä ilmoittautuneilta jäseniltä, 
jotka eivät saavu paikalle estettä ilmoitta-
matta. 

Tilaisuuteen mahtuu 340 henkilöä ilmoit-
tautumisjärjestyksessä.

5.6.
PÄÄKAUPUNKISEUDUN  

KESÄTAPAHTUMA

6.7.
VALTAKUNNALLINEN  

KESÄTAPAHTUMA,
RUISROCK, TURKU

18.7.
SUOMIAREENA, PORI

11.10.
LAKIMIESPÄIVÄ  

MESSUKESKUS, HELSINKI

Lakimiesliiton 75-juhlavuoden 
päätapahtuman odotetaan keräävän 
yhteen ennätysmäärän osallistujia kai-
kilta oikeudenhoidon aloilta. Tulethan 
sinäkin!

Seuraa ilmoittelua: 
www.lakimiespaiva.fi

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

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

Tietoja loma-asunnoista ja hakuohjeet 
nettisivuilla osoitteessa 
www.lakimiesliitto.fi > palvelut ja edut 
> lomamökit

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

Nauti vapaasta 
Lakimiesliiton 
loma-asunnoissa!

Katso kaikki 
loma-asunnot verkosta!

Lakimiesliitto järjestää Turussa Ruis-
rockin yhteydessä 6.7.2019 valtakunnallisen 
kesätapahtuman. (Loppuunmyyty)

LOMA-
ASUNNOT

Lakimiesliiton paneelikeskustelu: 
#oikeuskuuluukaikille
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ed ett bra studentbetyg har 
det därför varit relativt lätt 
att få studierätt vid de juri-
diska fakulteterna vid de 
nordiska universiteten. Bak-

sidan är att studierna verkligen ska skötas för 
att behålla studierätten och rätten till studiestöd. 
Gemensamt för universiteten är att takten är hög 
under grundutbildningen. 

– Vi har inte 7,5- eller 15-poängskurser med 
flera tentor under en termin, utan 30-poängs-
kurser med en enda terminstent. Den tredje ter-
minen i Uppsala är det sakrätt, familjerätt och 
immaterialrätt som gäller och det är i det skedet 
som många märker att juridik inte sen heller är 
för dem och hoppar av. Min fingertoppskänsla 
är att det inte är vanligt att finländarna hoppar 
av på grund av studierna i sig, säger Alexander 
Ingves som studerar juridik på avancerad nivå 
vid Uppsala universitet.

Juristprogrammet i Uppsala har länge följt 
modellen med problembaserad inlärning, PBL, 
något som också Helsingfors universitet har gått 
in för i examensreformen 2017. Det innebär att 
man först läser in sig på problemscenariot själv 
och sedan förbereder ett seminarium i en min-
dre grupp. 

– På seminariet redovisar grupperna sedan 
sina resultat och diskuterar de olika lösningar 
man kommit fram till. Problemscenarierna är 
uppbyggda så att det vanligtvis inte finns ett rätt 

svar utan grupperna ska argumentera för sina 
lösningar som inte behöver vara identiska. På de 
här seminarierna har jag lärt mig betydligt mera 
än under regelrätta föreläsningar, säger Ingves 
som deltar aktivt i det nordiska samarbetet mel-
lan juriststuderandes ämnesföreningar.

Hög avhoppsprocent
Utbildningsplanerare Karoliina Pakkanen 
på Helsingfors universitet har å jobbets väg-
nar bekantat sig med de juridiska fakulteterna 
i Lund och Köpenhamn. Enligt vad hon erfarit 
tycks antalet studerande som lämnar sina stu-
dier efter det första året vara alarmerande högt 
i båda städerna.

– Upp till en tredjedel av studenterna faller 
bort under det första året vilket är en riktigt hög 
siffra och ses som ett stort problem på univer-
siteten. Som jämförelse kan sägas att endast en 
obetydlig del av dem som studerar juridik i Hel-
singfors universitet lämnar studierna, säger hon. 

På universiteten i Lund och Köpenhamn 
funderar man därför aktivt hur trenden kunde 
svängas. I Lund har man till exempel infört en 
alternativ väg i form av en webbaserad, utvidgad 
juridisk introduktionskurs, UJIK. Det är en krä-
vande kurs som utmynnar i ett prov som kan ge 
studierätt.

– De 20 bästa i slutprovet tas in till juristutbild-
ningen. Det goda med systemet är att de som inle-
der studierna är på det klara med vad de ger sig 

Det finns en hel del finländska juridikstuderande i de nordiska 
universiteten. En förklaring är att antagningen till dem är 

betygsbaserad i stället för att i högre grad vara baserad på 
inträdesprov som i Finland.

Norden är öppen 
för juriststudier

M
Texti BO INGVES | Bild ISTOCK
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Min fingertopps-
känsla är att det 
inte är vanligt att 
finländarna hoppar 
av på grund av 
studierna i sig.

Kan kräva komplettering
POÄNGSYSTEMEN för studiepres-
tationer i de nordiska länderna mäts 
enligt det europeiska systemet med 
ECTS-poäng (European Credit Tran-
sfer and Accumulation System), där 
60 ECTS-poäng motsvarar ett års hel-
tidsstudier. Prestationerna heter dock 
lite olika i olika länder, till exempel i 
Finland och Norge är det studiepoäng 
och i Sverige högskolepoäng. 

– Även om utländska högskolestu-
dier kan jämställas med en viss högs-
koleexamen eller studieprestation vid 
en finländsk högskola, räcker det inte 
alltid. Det kan krävas kompletterande 
högskolestudier i Finland om en särs-
kild examen enligt lagen är fastställd 
som ett behörighetsvillkor för en viss 
tjänst eller uppgift, säger Karoliina 
Pakkanen. 

I de här fallen kan universite-
ten förutsätta att den som antas till 

studier som leder till högre högs-
koleexamen (§37 3 mom. i univer-
sitetslagen) genomför högst ett år 
av kompletterande studier för att 
inhämta de färdigheter som behövs i 
utbildningen.

De kompletterande högskolestu-
dierna kan omfatta högst en tredjedel 
av de högskolestudier som leder till 
examen. Det här grundar sig på lagen 
om den tjänstebehörighet som högs-
kolestudier utomlands medför.

– Inom juridiken är det till exem-
pel logiskt att man för att vara kom-
petent för vissa arbetsuppgifter kan 
vara tvungen att komplettera med 
nationella bitar inom lagstiftningen. 
En positiv sak är att en finländare med 
utländsk utbildning som motsvarar 
rättsnotarie har rätt att söka direkt 
till magisterutbildningen i Finland, 
tipsar Pakkanen.

in på redan när studierna börjar och är moti-
verade att läsa just juridik, säger Pakkanen. 

I Danmark funderar utbildningsmyn-
digheterna enligt henne å andra sidan på 
att börja införa ett inträdesprov för att höja 
intressetröskeln. Tanken är att de sökande då 
vet vad de ger sig in på och har varit tvungna 
att arbeta för att bli antagna. 

– För den med ett tillräckligt bra skolbe-
tyg har det i princip räckt med att anmäla sig 
till studierna. Då är det lätt att sluta om man 
märker att studierna inte riktigt motsvarade 
det man tänkt sig. Men inga sätt är hundra-
procentigt rätta, vilket vi ser då Finland sam-
tidigt går andra vägen och minskar inträdes-
provens roll, säger Pakkanen. •
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ari Liiri oli käynnistämässä Euroopan uni-
onin tuomioistuimen (EUT) suomen kie-
len käännösyksikköä vuonna 1994. Hän 
työskentelee sen päällikkönä Luxembur-

gissa tänäkin päivänä. 
Mies tuntee EUT-byrokratian paremmin kuin omat 

taskunsa.
Liiri on hyvän tyypin maineessa.
”Pitkän linjan ammattilainen, jolta ei katoa huumori 

tiukan paikan tullen – ei edes pilkunpaikkaa etsiessä”, 
kertoo Lakimiesuutisten syväkurkku.

”Kielinero. Luotsaa juristilingvistiikan ammattilai-
sia monikielisessä käännösviidakossa rautaisella osaa-
misella.”

Pykälöikäämme.

Juristiksi ajautumisesta
1 §. Lapsuuden unelma. 
Kouluajoista asti minua ovat kiinnostaneet sekä kielet 
että se, miten yhteiskunta toimii.
2 §. Valaistuminen – miksi juristiksi?
Opiskelin sekä juridiikkaa että filologiaa. Lopulta juri-
diikka asettui etusijalle työmahdollisuuksien vuoksi. 
Onneksi olen työelämässä aina kyennyt yhdistämään 
molemmat.

Suomen lainsäädännöstä
1 §. Kiva laki. Kansallisesti hyvin täytäntöön pantu 
unio nin lainsäädäntö.

Juristilingvistin työ 
on vaativaa 

oikeusvertailua

1. luku

– Luxemburgin EUT ei ole mikään kihlakunnanoikeus – asiaa ei ajeta kuten kotimaassa, Kari Liiri muistuttaa.

K
Teksti ARI MÖLSÄ | Kuva PÄIVI SUIKKANEN

P
Y

K
Ä

L
Ö

ID
E

N
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Jokainen EUT:ssa vireille 
tullut asia sekä sen 
antama ratkaisu kulkee 
kieliyksikkömme kautta.

2 §. Kamala laki. Epäselvästi laadittu teksti, joka jättää 
liikaa tulkintamahdollisuuksia.
 

EU-lainsäädännöstä
1 §. Kiehtovinta. EU:n tavoitteiden saavuttaminen 
perustuu oikeudelliseen sääntelyyn.
2 §. Karmaisevinta. Koska asiat sanotaan eri tavalla eri 
kielillä, tietyn asian ilmaiseminen 24 kielellä aiheut
taa joskus sen, että kieliversioissa joudutaan tekemään 
kompromisseja. Silloin lopputulos voi olla vaikeaselkoi
nen. Direktiivien sisältöä sentään voi selkeyttää kansal
lisen täytäntöönpanon vaiheessa.

Lakimiehistä eliölajina
1 §. Taitava juristi. Hallitsee substanssin ja on riittävän 
kielitaitoinen. Osaa siis muitakin kieliä kun englantia.  
Näkee suuret kokonaisuudet ja osaa tehdä oikeus
vertailua.
2 §. Tomppeli juristi. Ei perehdy asiaan, tekee hätäi
siä johtopäätöksiä.

EU-tuomioistuimesta
1 §. Hyvä trendi. EUT toimii päivittäin ilman ongel
mia 24 kielellä. Yksittäiset oikeussubjektit saavat käyt
tää omaa kieltään, ja silti käsittelyajat pysyvät kohtuul
lisina.
2 §. Huono trendi. Vireille tulevien asioiden määrän 
kasvu – johon EUT ei itse voi vaikuttaa. Se tietää vai
keuksia.

Suomalaisista EUT-jutuista
1 §. Ansiokas asianajotaito. Hyvällä suomen kielellä 
laaditut kirjelmät, joissa käytetään oikeaa terminolo
giaa ja joissa on otettu huomioon annetut ohjeet.
2 §. Onneton asianajotaito. Luxemburg ei ole mikään 

kihlakunnanoikeus – asiaa ei ajeta kuten kotimaassa. 
On myös otettava huomioon, että asian käsittelemiseksi 
kaikki kirjelmät käännetään ranskaksi ja että istun
noissa on simultaanitulkkaus.

EUT-käännösyksikön työstä
1 §. Kutkuttavinta. Työ edellyttää erittäin vaativaa 
oikeusvertailua. On perehdyttävä eri jäsenvaltioiden 
oikeusjärjestyksiin ja opiskeltava niiden kieltä. Jokai
nen EUT:ssa vireille tullut asia sekä sen antama rat
kaisu kulkee kieliyksikkömme kautta.
2 §. Karmeinta. Se hetki, kun pöydälleni ilmestyy kii
reessä laadittu ja vaikeaa asiaa koskeva pitkä teksti, 
jonka kääntämisaika erääntyy muutaman päivän 
päästä.

 
Omasta urasta
1 §. Makein voitto. Nykyinen työni on juuri sellainen, 
jossa omat kiinnostukseni kohteet ja omat opintoni 
yhdistyvät. Vuonna 1994 minulla oli suuri etuoikeus 
ja kunnia olla ensimmäisenä suomalaisena EUT:ssa 
käynnistämässä suomen yksikön käännöstoimintaa.
2 §. Karvain tappio. Matkan varrella sattuu ja tapah
tuu. Kolhutkin kuuluvat asiaan.

Elämästä Luxemburgissa
1 §. Hauskinta.  Hienot historialliset maisemat. Pieni 
paikka, josta lyhyet etäisyydet naapurimaiden kohtei
siin. Maan asukkaista puolet ulkomaalaisia, joten voi 
koko ajan yrittää tunnistaa, mitä kieltä puhutaankaan.
2 §. Himmeintä. Lähin isompi vesi (merenranta) aika 
kaukana. Suoran lennon puuttuminen Suomeen ei ole 
omiaan helpottamaan matkailua. 

Pienet suuret asiat
1 §. Mielimauste. Maustepippuri.
2 §. Herkkuruoka. Graavattu siika.
3 §. Paras juoma. Vesi.
4 §. Kaunein kukka. Kielo.
5 §. Viehättävin väri. Merensininen.
6 §. Rakkain romaani. Nordic noir.
7 §. Juristimaailman esikuva. Marcus Tullius Cicero.
8 §. Elämän tarkoitus. Hyvä elämä.
9 §. Motto. ”Ei paniikkia. Tilanteen kylmä arviointi, ja 
toimintaa!” •

KARI LIIRI

 Syntynyt 1957 Helsingissä
 OTK, Helsingin yliopisto, 

1985

 VT 1987

 Romaanisten kielten  
opintoja

 Eurooppaoikeuden  
opintoja, Collège d’Europe, 
Brügge 1989–1990.

 Humanitääriupseeri, 
YKSL/UNIFIL, 1984–1986

 Asianajaja, Asianajo
toimisto Tulokas & Pinomaa, 
1987–1995

 Päällikkö, Euroopan  
unionin tuomioistuin,  
suomen kielen käännös
yksikkö, 1995–

 Perhe: puoliso ja kaksi  
täysiikäistä poikaa

 Harrastukset: kielet, 
numismatia

3. luku

4. luku

5. luku

6. luku

7. luku

8. luku

9. luku

10. luku
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Asianajo- ja lakiasiaintoimistot

Eversheds Asianajotoimisto Oy:n Associateksi 
lakimies Katriina Toivanen 17.1.2019,  
Senior Associateiksi lakimies, VT Sanna 
Soukko 11.2.2019 ja EU-asianajaja Lavinia 
Husa 18.2.2019 sekä Junior Associateksi  
OTM Janina Järvi 17.12.2018 lukien.

Borenius Asianajotoimisto Oy:n Associateksi 
OTM Esa Lyykorpi 21.1.2019 lukien.

Asianajotoimisto Järvinen & Co Oy | WinLawn 
Legal Traineeksi ON Katri Harjuveteläinen 
7.1.2019 ja lakimieheksi OTM Sampsa Luttinen 
12.12.2018 lukien.

Asianajotoimisto White & Case Oy:n  
laki miehiksi OTM Liisa Rekola 4.10.2018,  
OTM Nikolas Limingoja 5.11.2018 ja  
OTM Kasper Paasikallio 12.12.2018 lukien. 
(kuvat)

Asianajotoimisto Waselius & Wist Oy:n  
lakimieheksi Mira Hänninen 17.09.2018 lukien. 
(kuva)

Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy:n 
osakkaiksi kutsuttuina AA Mikko Alakare,  
AA, LL.M. Benjamin Bade, AA Antti Kaakkola, 
AA, KTM Matti Lajunen 1.2.2019, Associate- 
lakimiehiksi OTM Markus Rahnu 1.1.2019, 
OTM Jesse Järvenpää 5.11.2018, OTM, LL.M. 
Aleksis Tapper 22.11.2018, OTM Henri Monni 
19.12.2018, Senior Associate -lakimiehiksi  
OTM Mikko Hanni 14.1.2019 ja Counsel  
-lakimieheksi AA Minna Korhonen 22.10.2018 
lukien. (kuvat)

Asianajotoimisto Krogerus Oy:n osakkaiksi 
kutsuttuina AA Joakim Jansson ja AA Heidi 
Kivenjuuri 1.4.2019, Senior Associateksi 
AA Henri Kaikkonen 7.1.2019, Associateiksi 
OTM Iida Mäkimattila 14.1.2019, OTM Antti 
Markkanen 17.1.2019 ja OTM Ida Hellström 
28.1.2019 lukien. (kuvat)

Asianajotoimisto Merilampi Oy:n Associa-
te-lakimiehiksi OTM Sampsa Seppälä ja  
OTM Markus Kämäräinen. (kuvat)

Asianajotoimisto Tempo Oy:n palvelukseen 
AA, VT Teija Saraste 1.1.2019. (kuva)

Nimityksiä-palstan tekstit ja värikuvat (val-
koisella taustalla) toimitetaan lomakkeella 
osoitteessa www.lakimiesliitto.fi tai sähkö-
postitse juha.mikkonen@lakimiesliitto.fi  
viimeistään 15.5.2019. Julkaistuista kuvista 
veloitamme käsittelykuluina 40 euroa/kpl. 
Numero 3/19 ilmestyy 19.6.2019. Toimitus 
pidättää oikeuden tekstin muokkaamiseen 
ja lyhentämiseen tarvittaessa.

Liisa Rekola
Asianajotoimisto 
White & Case Oy

Nikolas Limingoja  
Asianajotoimisto 
White & Case Oy

Kasper Paasikallio  
Asianajotoimisto 
White & Case Oy

Mira Hänninen  
Asianajotoimisto 
Waselius & Wist Oy

Mikko Alakare  
Asianajotoimisto 
Castrén &  
Snellman Oy

Benjamin Bade  
Asianajotoimisto 
Castrén &  
Snellman Oy

Antti Kaakkola  
Asianajotoimisto 
Castrén &  
Snellman Oy

Matti Lajunen  
Asianajotoimisto 
Castrén &  
Snellman Oy

Markus Rahnu
Asianajotoimisto 
Castrén &  
Snellman Oy

Jesse Järvenpää  
Asianajotoimisto 
Castrén &  
Snellman Oy

Aleksis Tapper  
Asianajotoimisto 
Castrén &  
Snellman Oy

Henri Monni  
Asianajotoimisto 
Castrén &  
Snellman Oy

Mikko Hanni  
Asianajotoimisto 
Castrén &  
Snellman Oy

Minna Korhonen  
Asianajotoimisto 
Castrén &  
Snellman Oy

Joakim Jansson  
Asianajotoimisto 
Krogerus Oy

Heidi Kivenjuuri  
Asianajotoimisto 
Krogerus Oy

Henri Kaikkonen
Asianajotoimisto 
Krogerus Oy

Iida Mäkimattila  
Asianajotoimisto 
Krogerus Oy

Antti Markkanen  
Asianajotoimisto 
Krogerus Oy

Ida Hellström  
Asianajotoimisto 
Krogerus Oy

Sampsa Seppälä 
Asianajotoimisto 
Merilampi Oy

Markus Kämäräinen  
Asianajotoimisto 
Merilampi Oy

Teija Saraste  
Asianajotoimisto 
Tempo Oy

Antto Saarenmaa 
Kotka & co. Asian-
ajotoimisto Oy

Nimitykset

Kotka & co. Asianajotoimisto Oy:n Senior  
Associateksi AA Antto Saarenmaa 7.1.2019 lukien. 
(kuva)

Asianajotoimisto Lukander Ruohola HTO Oy:n 
Specialist Counseliksi OTK Timo Lankinen. 
(kuva)

Asianajotoimisto Roihu Oy:n lakimieheksi  
ja osakkaaksi kutsuttuna AA, VT Iikka Sainio  
8.2.2019 ja lakimieheksi AA, VT Meri-Tuuli 
Vuotari 1.11.2018 lukien. (kuvat)

Timo Lankinen  
Asianajotoimisto 
Lukander Ruohola 
HTO Oy

Ilkka Sainio  
Asianajotoimisto 
Roihu Oy

Meri-Tuuli Vuotari 
Asianajotoimisto 
Roihu Oy
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 Lavinia Husa aloitti helmikuussa Senior 
Associatena Eversheds Asianajotoimisto 
Oy:ssä.  Hän on saanut pätevyyden harjoittaa 
ammattiaan toisessa EU-maassa, Maltalla.
Ilmoittauduttuaan Suomen Asianajajaliiton 
pitämään EU-luetteloon hän on saanut luvan 
toimia Suomessa niin kutsuttuna EU-asian-
ajajana. 

– Olen kotoisin Maltalta, missä olen val-
mistunut oikeustieteen tohtoriksi. Se on 
tutkinto, jota valmistumiseni aikaan edel-
lytettiin ”advocatilta”. Suoritin tiukat 
ammattipätevyyden kirjalliset ja suulliset 
käytännön kokeet ja sain ”advocate”-ammat-
tinimikkeen Maltalta vuonna 2010, Husa  
kertoo. EU-oikeus kuitenkin kiinnosti häntä.

– Sain stipendin Maltan valtiolta vuonna 
2008 ja suoritin EU-oikeuteen erikoistuvan 
LLM-tutkinnon College of Europessa. Palat-

Maltalta Suomeen EU-asianajajaksi 

URASIIRTO

tuani Belgiasta Maltalle vuonna 2009 ensim-
mäinen tehtäväni oli neuvoa Maltan minis-
teriöitä, miten heidän tuli menetellä juuri 
voimaan tulleen Lissabonin sopimuksen 
kanssa. Olen työskennellyt Maltalla, Belgiassa 
ja nyt siis Suomessa vuodesta 2012 lähtien. 

Husan työnantaja Eversheds Sutherland 
on maailmanlaajuinen juridisten palvelujen  
tarjoaja, jolla on 67 toimistoa 34 maassa. 
Husalla on kollegoja ympäri maailmaa, ja  
hän työskentelee osana kansainvälistä tiimiä.

– Lainsäädäntö, joka koskee kansainvälis-
ten yritysten toimintaa Suomessa, on usein 
pitkälti peräisin EU-lainsäädännöstä, ja siksi 
taustani sopii kokonaisuuteen erinomaisesti. 
Olen iloinen, että voin uusissa tehtävissäni 
tuottaa korkealaatuisia liikejuridiikan palve-
luita Evershedsin Sutherlandin kansainväli-
sille asiakkaille. •

Poiminta nimitysuutisista



Yritystoiminta on yhä riippuvaisempaa tietotekniikan toimivuudesta. Oletko selvittänyt mitä tehdä, jos 
liiketoimintakriittisten ohjelmistojen toimittaja menee konkurssiin tai lopettaa ylläpidon ja tuotetuen? 
Varaudu nyt tulevaisuuden riskeihin ja ota kauppakamarin escrow-palvelu käyttöön! 

Hyödyt – Toimittaja

 » Sujuvammat sopimusneuvottelut
 » Herättää luottamusta potentiaalisissa 

asiakkaissa
 » Turvallinen talletus yhdessä            

puolueettomassa paikassa

 » Vähentää liiketoiminnan merkittävän 
häiriön riskiä

 » Poistaa huolen toimittajan                      
kyvykkyydestä

 » Turvaa liiketoiminnan jatkuvuuden

Hyödyt – Asiakas

Valmiit sopimusmallit ja lisätiedot osoitteessa:  
ESCROW.FI

Escrow
Turvaa ohjelmistoprojekteihin

Helsingin seudun kauppakamari on johtava suomalainen escrow-agentti. Meillä asioiden hoitaminen 
on nopeampaa ja kustannustehokkaampaa kuin ulkomailla.  Älä enää epäröi vaan turvaa ohjelmistosi!
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Lakimiesuutisten tietokilpailussa esitetään yllättäviä ja 

mieltä piinaavia tietokilpailukysymyksiä.

Oikeuspähkinät

ASIANAJAJA Christer Boucht (1911–2009)  
vei opiskeluaikoinaan 1930-luvulla tutkielman  
rikosoikeuden professori Bruno Salmialalle 
(1890–1981). Miksi Salmiala raivostui eikä  
ottanut tutkielmaa vastaa?

A. Kansiossa oli hieman punaista väriä.
B. Boucht ojensi tutkielman teksti itseensä päin.
C. Boucht oli tehnyt tutkielman liian nopeasti.
D. Boucht ei riisunut päällystakkiaan.

 

ASIANAJAJA Sulo Wuolijoki (1881–1957) oli  
sosiaalidemokraattien kansanedustaja vuosina 
1907–1913. Mitä hän ja nuorsuomalaisten kan-
sanedustaja Pekka Ahmavaara (1862–1929) teki-
vät eduskunnan aulassa myöhään eräänä iltana 
noin 50 kollegan todistaessa?

A. Ampuivat ritsalla kilpaa ikkunoita rikki.
B. Opettelivat tanssimaan menuettia.
C. Kilpailivat salkunheitossa.
D. Painivat – Wuolijoki voitti.

ITÄ-SUOMEN hovioikeuden presidentti  
Aarne Kokkonen (1898–1981) oli 1930-luvulla 
valtionsyyttäjä Vaasassa. Mitä hänelle tapah-
tui heinäkuussa 1933 Yllästunturin huipulla 
Kolarissa?

A. Hän joutui murhan todistajaksi.
B. Hän sai puhelun oikeuskanslerilta.
C. Salama poltti hänen asiakirjasalkkunsa.
D. Hän sai syytteen porotuomioistuimeen.

 

KOKKOSEN uusi juttu oli työläs. Asianosaisia 
asui viidessä kunnassa Lapista Etelä-Karja-
laan, jutun asiakirjat oli lähetetty Vaasaan  
ja Kokkonen itse oli Yllästunturin huipulla. 
Seuraavat seitsemän yötä Kokkonen oli 
”makuuvaunussa matkalla jostakin jonnekin”. 
Hän sai kaikki asianosaiset kuultua ja syytteen 
nostettua ajoissa, mutta mitä tapahtui  
istuntoa edeltävänä päivänä?

A. Kokkosen umpisuoli puhkesi.
B. Raastuvanoikeus paloi.
C. Kaikki asiakirjat tuhoutuivat ilman kopiota.
D. Syytetty kuoli.

1

2

3

4

1 C. Boucht oli tehnyt tutkielman liian nopeasti. Aikaa oli kulunut vain kaksi viikkoa, mikä oli Salmialan mielestä liian vähän. ”Te teette pilkkaa tieteestä! Palatkaa 
takaisin aikaisintaan kuukauden päästä!” Salmiala sähisi ja paiskasi tutkielman lähes vasten Bouchtin kasvoja. Boucht sai kopin ja pakeni ulos. Kuukauden kuluttua  
hän pudotti tutkielman täysin muuttumattomana – ja sai erityiskiitokset aiheenkäsittelystä. 2 D. Paini – Wuolijoki voitti. Hän sai ”Oulun karhusta” niskaotteen, 
heitti tämän lonkkansa yli kiviselle mosaiikkipermannolle ja selätti siihen. Heitto oli niin komea, että kansanedustaja Matti Turkia, joka valvoi sosiaalidemokraattien 
eduskuntaryhmän nuhteettomuutta, ei tehnyt numeroa Sulon viinanhajusta. Sulo oli nimittäin nauttinut ”miestä väkevämpää” eli viskiä ja Pomril-omenajuomaa  
Sigrid Nybergin ravintolassa eduskunnan vieressä. Sulo sai etua myös siitä, että Ahmavaara oli juuri voittanut Sulon isonveljen Wäinön (1872–1947) pitkässä ja hiki-
sessä painissa. Ennen ottelua Suloa vastaan Ahmavaara valitteli vatsansa olevan hieman kipeä, mutta kävi kimppuun, kun Sulo letkautti, ettei painissa panna miestä 
vatsalleen vaan selälleen. 3 B. Hän sai puhelun oikeuskanslerilta. Kokkonen kiersi Lapin työmaita kuulustelemassa valtion kavallusjutun osallisia. Yllästunturia hän 
ylitti, koska laaksoissa ja notkelmissa oli yhä metrikaupalla lunta. Tunturin laella oli palovartijan mökki, josta syöksynyt nuori mies huusi kysymyksen, oliko kulkija 
valtionsyyttäjä Kokkonen. Soittaja oli oikeuskansleri Albert Makkonen (1877–1935), joka halusi Kokkosen tutkivan pikaisesti kahdeksassa päivässä vanhenevan jutun 
ja tarvittaessa haastavan syytetyn. 4 D. Syytetty kuoli. Kokkonen oli juuri lähdössä – taas – yöjunalla raastuvanoikeuden istuntoon, kun sen pormestari ilmoitti 
syytetyn kuolleen yöllä. Syytetty asui Pohjanlahden rannikkokunnassa, joka ei ole tiedossa. Asianomistaja oli alaikäinen tyttö, joka oli hoidossa tyttökodissa Mikkelin 
lähellä. Tytön isä oli Konnunsuon ja äiti Hämeenlinnan vankilassa. Tytön holhooja maaherra Kaarlo Hillilä asui Rovaniemellä. 

Oikeat vastaukset



58  LAKIMIESUUTISET 2/2019

Tekeekö Twitter 
professorista talebanin? 

Uhkaukset ja 
solvaukset johtavat
pahimmillaan
siihen, että asian-
tuntijat eivät
halua osallistua
julkiseen
keskusteluun.

itä jos Twitteriä ja muuta sosiaa-
lista mediaa ei olisi olemassa? Oli-
siko demokraattisen päätöksenteon 
ja kansanvaltaisen yhteiskunnan 
kannalta hyvä, jos poliitikot saisi-

vat tehdä päätöksiä ja säätää lakeja keskenään ilman 
sosiaalisen median kautta tulevia näkemyksiä? Tekeekö 
Twitter professorista ”talebanin”? 

Tällaisia ajatuksia heräsi, kun maaliskuussa kaa-
tuneen hallituksen puolustusministeri Jussi Niinistö 
väitti blogissaan ”perusoikeustalebanien” verhoavan 
omia ideologisia tavoitteitaan ”asiantuntijuuden vale-
kaapuun” ja pyrkivän ”sosiaalisen median välityksellä 
painostamaan kansanvaltaisesti valittua eduskuntaa”. 
Tämä blogikirjoitus julkaistiin sen jälkeen, kun edus-
kunnan puhemies Paula Risikko oli professori Juha 
Lavapuron ja professori Martin Scheininin tviitit luet-
tuaan päättänyt lähettää siviili- ja sotilastiedustelua kos-
kevat mietinnöt eduskunnasta takaisin valmisteluun. 

Tviitteihin reagoinut Risikko olisi toivonut yhteyden-
ottoa muulla tavalla kuin sosiaalisen median kautta.  
Hän kutsuikin perustuslakiasiantuntijat pyöreän pöy-
dän ääreen keskustelemaan valtiosääntöasiantuntijoi-
den roolista julkisessa keskustelussa. 

Tietääkseni ei ole olemassa kirjoitettuja tai kirjoitta-
mattomia sääntöjä, joiden mukaan valiokunnan kuul-
tavana ollut asiantuntija ei saisi kommentoida asiaa 
muualla. Aikaisemmin asiantuntijat ovat kommentoi-
neet lakihankkeita esimerkiksi tiedotusvälineiden haas-
tatteluissa, mutta onko sosiaalinen media viestintä - 
kanavana erilainen? 

Demokraattisen päätöksenteon kannalta on tärkeää, 
että asioista keskustellaan silloin, kun erilaiset ratkai-
suvaihtoehdot ovat aidosti mahdollisia. Perus- ja ihmis-
oikeutena turvattu sananvapaus ei turvaa pelkästään 
lausujan oikeutta esittää erilaisia tietoja, mielipiteitä ja 
viestejä, vaan myös vastaanottajan oikeuden saada tie-
tää, mitä muut asioista ajattelevat. Sosiaalinen media 
tarjoaa tehokkaan kanavan päätöksenteon perusteena 
olevien tietojen ja niiden perusteella muodostettujen 
mielipiteiden jakamiseen. 

Sosiaalisessa mediassa korostuvat nopeus, vuoro-
vaikutteisuus ja välittömyys: jokainen saa sanottavansa 
esiin asemastaan riippumatta sekä ilman toimituksel-
lista päätöksentekoa ja siihen liittyviä rajoitteita. Tässä 
on sosiaalisen median vahvuus ja toisaalta myös heik-
kous. Perusteltujen näkökohtien lisäksi netissä esite-
tään myös uhkauksia ja henkilöön käyviä solvauksia, 
jotka pahimmillaan johtavat siihen, että asiantuntijat 
eivät halua osallistua julkiseen keskusteluun. 

Valeuutisten ja erilaisten ”kokemusasiantuntijoi-
den” aikakaudella on arvokasta, että löytyy tieteen-
harjoittajia, jotka jakavat tutkimukseen perustuvaa 
tietoa ja antavat kansalaisille mahdollisuuden ratio-
naaliseen päätöksentekoon. Näin asiantuntijat toteut-
tavat yliopiston kolmatta tehtävää – yhteiskunnallista 
vuorovaikutusta. 

Sosiaalinen media tavoittaa useampia ihmisiä kuin 
esimerkiksi muistio tai suullinen keskustelu. Tiedon 
saannin ja erilaisten käsitysten rikastamiseksi on 
toivottavaa, että yhä useampi asiantuntija osallistuu 
yhteiskunnalliseen keskusteluun – parhaaksi katso-
massaan viestintäkanavassa.

PÄIVI KORPISAARI
viesintäoikeuden professori,  
Helsingin yliopisto
paivi.korpisaari@helsinki.fi
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Tänä vuonna 95 vuotta täyttävän Venni Maunulan nuoruutta leimasivat asepalvelus ja 
sota. Siviiliin päästyään Maunula jatkoi sodan keskeyttämiä kouluopintojaan ja kirjoitti 

ylioppilaaksi. Ensimmäisellä Helsingin-matkallaan vuonna 1947 hän tapasi tulevan 
vaimonsa Soilin. Maunulan sitoumukset kestävät pitkään: avioliittoa on takana 65 

vuotta, ja Suomen Lakimiesliiton jäsenyyttä 68 vuotta. Lakiopinnot ja erillisarvosanat 
muissa oppiaineissa veivät Maunulan töihin muun muassa kansanopiston johtajaksi. 

Eläkkeellä hän on ollut kohta kolmekymmentä vuotta.
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Venni Maunula, sosiaalineuvos, Lakimiesliiton jäsen vuodesta 1951

Miksi sinusta 
tuli lakimies?

Ilmoittauduin Helsingin yliopistoon 
lukemaan lakia ja valmistuin vuonna 

1951. Laki on kiinnostanut minua. Lain  
tuntemus vaatii paljon muitakin asioita kuin 

lakikirjoja: tarvitaan elämänkokemusta ja 
tietoa ympäröivän maailman vaatimuk-

sista. Sain tehdä työelämässäni juuri 
sitä, mitä halusinkin: hallinnon  

johtamista, opetusta ja  
tiedottamista. 

Mikä on 
Lakimiesliiton merkitys? 

Liityin Lakimiesliittoon heti valmistut-
tuani vuonna 1951 ja olen edelleen jäsen. 
Minusta on aina tuntunut, ettei kaikki ole 

kohdallaan, jos ei ole oman ammattikuntansa 
jäsen. Lakimiesliitto ja sen ammattilehti Laki-
miesuutiset ovat minulle rakkaita ja läheisiä. 
Jos yhteiskunnan päättäjät osaisivat parem-

min kuunnella Lakimiesliittoa, asiat hoi-
tuisivat paljon paremmin valtakunnan 

korkeimmilla päättäjätasoillakin.

Millaista lakimiehen 
työ oli työurasi aikana?

Toimin kolmisenkymmentä vuotta ensin 
Pohjois-Karjalan läänin sosiaalihuollon tarkas-

tajana ja sitten Kelan Itä-Suomen aluejohtajana. 
Hallinnon tehtävissä on tärkeää, että jokainen rat-

kaisu on asiallisesti ja pätevästi perusteltu. Se vaatii jat-
kuvaa tiedon päivittämistä ja koulutusta, jotta hallinto  

toimisi lakien mukaan ja siten palvelisi yhteiskuntaa 
ja sen kansalaisia. Työni ohessa vein lain tietämystä 

eteenpäin muun muassa vastaamalla erään maa-
kuntalehden lukijoiden kirjeitse tulleisiin moniin 
lakikysymyksiin 25 vuoden ajan. Vedin myös 25 

vuoden ajan eräässä kansalais opistossa 
Kansalaisen lakitieto- ja Sosiaali-

turva-opintopiirejä.  

Miten pidät huolta 
omasta hyvinvoinnistasi?

Pidän autolla ajamisesta ja sain juuri 
uuden ajokortin. Käyn säännöllisesti veteraa-

nivoimistelussa ja kuntosalilla. Presidentti Kek-
konen, jonka kanssa olen ollut saunassakin, sanoi: 
”Kaikki syyt, joka estävät liikkumisen, ovat teko-
syitä”. Lukemista olen harrastanut koko elämäni, 
vain sota-aikana en ehtinyt. Luen muun muassa 

oikeustieteen väitöskirjoja, ja yleinen oikeustiede 
sekä oikeusfilosofia ovat mieluisia. Olen  

itsekin kirjoittanut yksin tai yhdessä ystä-
vien kanssa muutamia tietokirjoja.  

Siksi kuulun myös Tieto-
kirjailijaliittoon.
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Oikeus kuuluu kaikille, 

mutta se ei ole

kaikkien

saavutettavissa.

Tutustu kampanjaamme:

www.oikeuskuuluukaikille.fi


