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SUOMEN LAKI -teokset: 

aidoista, alkuperäisistä 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.”

SISÄLTÖPALVELUT
Tutustu osoitteessa 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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hteisöjä voidaan tarkastella juridisina oikeushenkilöinä – tai 
yhteiskuntatieteiden tapaan vuorovaikutuksen, ihmissuhteiden, 
yhteenkuuluvuuden ja yhteisten tavoitteiden ilmentyminä.

Yhteisöjä määrittelee usein myös alueellisuus, toiminta tietyn 
maantieteellisesti rajattavan vaikutuspiirin sisällä. Tämä alueellisuus ilme-
nee myös fyysisenä kokoontumisena yhteen. 

Tässä Lakimiesuutisten numerossa palaamme useassa jutussa parin  
viikon takaisen Lakimiespäivän tunnelmiin. Liiton juhlavuosi huipentui  
Messukeskuksessa järjestettyyn tapahtumaan. Koolla oli huima joukko 
juristeja!

Tällaiset tapahtumat osoittavat, että haluamme jakaa yhteisen tavan  
katsoa maailmaa ja löytää yhdessä ratkaisuja uuden ajan haasteisiin. 

Lakimiespäivässä K. J. Ståhlberg -mitalilla palkittu ja tässä lehdessä  
haastateltu pääjohtaja Tiina Astola totesi mitalia vastaanottaessaan, että 
juristeilla on erityinen velvollisuus tehdä oikeudenhoitoa ymmärrettäväksi. 
Juristeina ymmärrämme, miten yhteiskunta toimii, ja siksi sen toiminnan 
ymmärrettäväksi tekeminen on erityinen velvollisuutemme.

Ymmärrämme myös oikeusvaltion merkityksen ja sen puolustamisen 
tärkeyden niin kansainvälisellä kuin kotimaisella tasolla.

”Alueellinen yhteys” ei toteudu kuitenkaan vain suurtapahtumissa kah-
den vuoden välein. Siksi liitolla on runsaasti tapahtumia jatkuvasti ympäri 
maan ja eri aiheista. Yhteyden saavuttamiseksi liitolla on myös tämä lehti 
ja monet sähköiset viestintäkanavat. Fyysisen yhteisöllisyyden rinnalla 
käytössämme on uusia teknologian mahdollistamia tapoja jakaa ajatuk-
siamme ja kokea yhteisöllisyyttä.

Lakimiespäivääkään ei seurattu vain Messukeskuksessa vaan sadoin  
silmäparein sosiaalisen median kanavissamme. Jokainen tykkäys ja  
kommentti kertoo halusta kuulua juristien yhteiseen porukkaan.

Janne Laukkanen
päätoimittaja

 
janne.laukkanen@lakimiesliitto.fi

@LaukkanenJanne
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LAKIMIESLIITON KOULUTUS

Lue lisää ja ilmoittaudu seminaariin lakimiesliitonkoulutus.fi

TYÖOIKEUDEN 
AJANKOHTAISPÄIVÄ 2019 
5.11. Helsinki

Ajankohtaispäivän aiheina ovat uudis-
tuva työaikalaki ja muut ajankohtaiset 
työlainsäädännön uudistushankkeet, 
uusin työoikeudellinen oikeuskäy-
täntö ja siitä saatavat oikeusohjeet 
työpaikkojen arkeen, erilaiset 
suorituksen johtamiseen liittyvät 
ongelmatilanteet sekä itseohjautuviin 
ja  esimiehettömiin organisaatioihin 
liittyvät kysymykset.

Puheenjohtajana asianajaja  
Anu Waaralinna,  
Roschier Asianajotoimisto Oy.

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

SUURI SÄÄTIÖPÄIVÄ 2019 
20.11. Helsinki

Tiedätkö, mitkä ovat säätiötoimintaan 
vaikuttavat muutokset lainsäädän-
nössä?

Suuri säätiöpäivä kokoaa säätiöiden 
ammattilaiset päivittämään tietonsa 
ajan tasalle parhaiden asiantuntijoiden 
johdolla. Päivän aiheina on muun 
muassa säätiötoimintaan vaikuttavat 
muutokset lainsäädännössä, aktiivi-
suus- ja tehokkuusvelvollisuus sekä 
vastuullisuus säätiöissä.

Puheenjohtajana asianajaja Oili Kela, 
Asianajotoimisto Oili Kela Oy.

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

RIKOSPROSESSIPÄIVÄ 
4.12. Helsinki

Miten esitutkintavaihetta ja valmisteluyhteistyötä 
voisi tehostaa?

Rikosprosessipäivässä paneudutaan rikosprosessin 
ajankohtaisiin linjauksiin ja käytännön toimintaan 
esitutkinnassa ja tuomioistuimessa. Tule kuulemaan 
rikosprosessiin liittyvistä keskeisistä käytännön 
kysymyksistä kokeneiden alan ammattilaisten 
johdolla.

Puheenjohtajana asianajaja, VT, OTT Markku 
Fredman, Asianajotoimisto Fredman & Månsson Oy.

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

Jäämistöriidat
19.11. Helsinki

Mitä jos perinnöstä luovutaan, tai perillinen 
tehdään perinnöttömäksi? Milloin kyseessä on 
ennakkoperintö ja milloin muu luovutus?

Perintöihin liittyvät riidat ovat usein laajoja kokonaisuuksia. 
Seminaarin alussa keskitytään selvittämään perillisasemaa ja itse 
jakoa koskevia tulkintatilanteita. 

Ennakkoperintöriitoja tarkastellaan kattavasti ottaen 
huomioon myös lesken rooli ennakoissa. Myös muita perittävän 
 elinaikaisia luovutuksia tarkastellaan päivän aikana syvällisesti. 
 Jäämistöriitojen tärkeitä prosessikysymyksiä tarkastelee oikeus-
neuvos emeritus Pertti Välimäki uusimman tutkimuksensa ja 
 oikeuskäytännön valossa.

Asiantuntijoina:

• Asianajaja, OTT Pekka Tuunainen (kuva vasemmalla),  
Asianajotoimisto Itäinen & Ojantakanen Oy (pj.)

• Professori Tuulikki Mikkola, Turun yliopisto
• Siviilioikeuden dosentti, oikeusneuvos emeritus  

Pertti Välimäki

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

Seminaarihintoihin lisätään alv 24 %. Oikeudet muutoksiin pidätetään.

SEMINAAREJA  
MYÖS STRIIMATTUNA
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Tilaa Juristikirje: pro.almatalent.fi

ONKO SINULLA JUTTUIDEA 
JURISTIKIRJEESEEN?

Nimitysuutiset ja muut juttuaiheet voit ilmoit-
taa Juristikirjeen toimitukselle:  
juristikirje@almamedia.fi

SEURAA, MITÄ ALALLA TAPAHTUU

Tutustu myös päivittäin lähetettävään, 
räätälöitävään Juridiikan ja talouden 
 uutiskirjeeseen – pro.almatalent.fi

Suositussa Pykälät verissä -juttusarjassa 
serkukset asianajaja Henna Pajulammi ja 
yliopistonlehtori Anna Mäki-Petäjä-Leinonen 

Lakimies 
ei menesty 
pelkällä 
juridiikan 
osaamisella. 
Tarvitaan myös hyviä 
ihmissuhdetaitoja, 
paineensietoa ja 
empaattisuutta.
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ääministeri Antti Rinteen hallitusohjelman mukaan 
korkeakoulutettujen määrää on tarkoitus nostaa 50 
prosenttiin nuorista aikuisista vuoteen 2030 men-

nessä. Kaavailujen mukaan tämä tarkoittaisi merkittäviä 
lisäyksiä myös juristien koulutusmääriin.

Hallitusohjelman mukaan korkeakoulujen aloituspaikko-
jen määrien tulisi kuitenkin vastata yhteiskunnan tarpeita 
ja perustua ennusteisiin kunkin alan työllisyystilanteesta.

Kirjelmöimme asiasta lokakuun alussa ope-
tus- ja kulttuuriministeriöön todeten, että juri-
diikan alalla ei ole osaajapulaa eikä myöskään 
alueellista vajetta. 

Osaajapulan sijaan lakimiesalalla on pit-
kään esiintynyt työttömyyttä. Kuluvalla vuosi-
kymmenellä työttömien lakimiesten määrä on 
ollut 300–500. Viimeisin luku elokuulta kertoo 
425 työttömästä lakimiestä. Lisäksi lakimies-
työttömyys on lähtenyt nousuun.

Opetus- ja kulttuuriministeriön syyskuulle 
päivätyssä ehdotuksessa todetaan kuitenkin, 
että keskimääräistä enemmän tutkintotavoit-
teiden nostopainetta on liiketalouden, hallin-
non ja oikeustieteen parissa, koska ”näille 
aloille kohdistuu paljon koulutus- ja työvoima-
kysyntää”. Vaadimme ministeriöltä vastausta 
siihen, mihin heidän käsityksensä juridiikan 
kasvavasta osaajatarpeesta perustuu.

Lakimiesliiton käsityksen mukaan oikeustieteen alalle 
ei kohdennu nykyistä suurempaa työvoimakysyntää edes 
keski pitkällä aikavälillä. Koulutusmäärien lisäämisen sijaan 
panostukset tulisi kohdentaa opetuksen laatuun. Tiedekun-
nat kamppailevat nykyisellään liian pienien opetusresurs-
sien keskellä.

Hakupainetta oikeustieteellisiin tiedekuntiin toki on, mutta 
näin on asianlaita perinteisesti kaikilla suosituilla aloilla. 
Hakupaine ei ole peruste lisätä aloitusmääriä, jos koulutusta 
vastaavaa työtä ei ole tarjolla. 

Panostusta  
koulutuksen  
laatuun, ei määrään

P nligt statsminister Antti Rinnes regeringsprogram 
är målsättningen att öka andelen högskoleutbildade 
unga vuxna till 50 procent fram till år 2030. Detta 

skulle medföra en avsevärd ökning av antalet studieplatser 
också vid de juridiska fakulteterna. 

Enligt regeringsprogrammet borde universitetens antag-
ning av nya studenter motsvara samhällets behov och basera 
sig på prognoser gällande branschernas sysselsättningsläge. 

I början av oktober tillställde vi undervis-
nings- och kulturministeriet en skrivelse i vil-
ken vi konstaterade att juridikbranschen inte 
lider brist på kompetent personal eller lokal 
brist på arbetskraft. 

I stället för brist på kompetent personal 
har juridikbranschen drabbats av långvarig 
arbetslöshet. Under innevarande decennium 
har antalet arbetslösa jurister varit 300–500. 
De senaste siffrorna från augusti visar på 425 
arbetslösa jurister. Arbetslösheten bland juris-
ter ökar. 

I undervisnings- och kulturministeriets 
uppdaterade förslag från september konsta-
teras att examenstrycket är större än i genom-
snitt inom branscherna affärsekonomi, 
administration och förvaltning samt juridik 
eftersom efterfrågan på utbildning och arbets-
kraft är stor inom dessa branscher. Vi kräver 

att ministeriet svarar på vad uppfattningen om ökat behov av 
kompetent personal inom juridikbranschen grundar sig på. 

Enligt Juristförbundets uppfattning kommer efterfrågan 
på arbetskraft inom juridikbranschen inte att öka ens på 
medellång sikt. Satsningarna borde riktas in på utbildning-
ens kvalitet, inte på antalet studerande. I dag kämpar fakul-
teterna med för knappa utbildningsresurser. 

Intresset för studier i juridik är stort, men detta gäller alla 
populära utbildningar. Studieintresset utgör inte grund för 
ökad antagning om det råder brist på arbetstillfällen som 
motsvarar utbildningen.  

Satsa på utbild - 
ningens kvalitet,  
inte på mängden

JORE TILANDER
toiminnanjohtaja 

verksamhetsledare
jore.tilander@lakimiesliitto.fi
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RIKOSLAKI
Lakimiesliitto toivoo 
rikoslain 16 lukuun 

maalittamisen krimi-
nalisoivaa lisäystä.

16
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H enkilötietojen levit-
tämistä sosiaalisessa 
mediassa, puhelinterro-
ria, halventavia kirjoituk-

sia keskustelupalstoilla ja jatkuvia 
perättömiä rikosilmoituksia. Tappouh-
kauksia, uhkaavaa painostusta ja osoi-
tetietojen kalastelua. Näistä oikeuden-
hoidon ammattilaisten kokemuksista 
kerrottiin Lakimiespäivän mediatilai-
suudessa, ja aiheesta uutisoitiin näky-
västi suurissa tiedotusvälineissä.

– Viranomaistoiminnan turvaami-
nen on laillisesti toimivan yhteiskun-
nan perusedellytys. Maalittamiseen 
tulee puuttua koko yhteiskunnan suo-
jaamiseksi, toteaa Lakimiesliiton halli-
tuksen puheenjohtaja Antero Rytkölä.

–  Olemme tyytyväisiä, että aihe 
sai näkyvyyttä Lakimiespäivän yhtey-
dessä, Rytkölä sanoo.

Viranomaistoimintaa turvataan 
rikoslain 16 luvussa, johon Lakimies-
liitto toivoo maalittamisen kriminali-
soivaa lisäystä.

Tällä hetkellä maalittamistapauk-
set käsitellään rikosoikeudellisesti 
esimerkiksi kunnianloukkauksena, 

laittomana uhkauksena tai yksityis-
elämää loukkaavan tiedon levittämi-
senä.

– Monet maalittamiseen soveltuvat 
rikosnimikkeet ovat asianomistajari-
koksia, jolloin yksittäisen virkamiehen 
kynnys rikosilmoituksen tekemiseen 
on liian korkea. Maalittamisesta tulee 
tehdä yleisen syytteen alainen rikos, 
jolloin velvollisuus puuttua tilantee-
seen on yhteiskunnalla, ei yksittäisellä 
virkamiehellä, Rytkölä toteaa.

– Maalittamiseen puuttuminen on 
välttämätöntä myös työsuojelullisesta 
näkökulmasta.

Lakimiespäivän yhteydessä maalit-
tamisen kohteeksi joutumisesta ker-
toivat medialle aluesyyttäjä Heikki 
Stenius ja käräjätuomari Paula Vir-
rankoski.

– Nimeäni on levitetty netin kes-
kustelupalstoilla ja ihmisiä on pyy-
detty kertomaan sekä levittämään 
minua koskevaa tietoa. Kanssani käy-
tyjä puhelinkeskusteluja on striimattu 
Youtubeen. Minusta on kirjoitettu hal-
ventavaan tyyliin keskustelupalstoilla 
ja toiminnastani on tehty useita perät-

tömiksi osoitettuja rikosilmoituksia, 
Heikki Stenius kertoo kokemuksistaan.

Käräjätuomari Paula Virrankoski 
on joutunut itse tappouhkauksen koh-
teeksi ja hänen osoitetietojaan on 
pyritty kalastelemaan. Hän on myös 
joutunut seuraamaan kollegoidensa 
joutumista maalittamisen uhreiksi.

– Tapausten taustalla on tietenkin 
se, että tuomari joutuu virkatehtävis-
sään ratkomaan juttuja, joiden käsit-
telyä maalittajat eivät halua. Häirit-
semällä tuomaria halutaan hänen 
ottavan sillä tavoin kantaa kesken-
eräiseen juttuun esimerkiksi julkisuu-
dessa, että hän joutuu jääväämään 
itsensä koko asian käsittelystä. Tämä 
tekee tuomarin roolin maalittamisen 
kohteena äärimmäisen raskaaksi,  
Virrankoski kertoo.

Maalittamisen kriminalisointia  
kiirehdittiin Lakimiespäivässä

Maalittamiseen
puuttuminen on
välttämätöntä
työsuojelullisesta
näkökulmasta.

Aluesyyttäjä Heikki Stenius kertoi kokemuksistaan maalittamisen kohteena.
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 Lakimiesliiton julkaisema Lakimieskalenteri  
on maksuton jäsenmaksunsa maksaneille.

Lakimiesliitto postittaa kalenterin marraskuun aikana 
niille jäsenille, jotka ovat sen erikseen tilanneet.

Lakimieskalenteria myy:
Alma Talent
puh. 020 442 4100
kirja@almamedia.fi
shop.almatalent.fi

Lakimieskalenteri 2020

Ikääntyneiden ihmisoikeudet yksissä kansissa
 Ihmisoikeuskeskus on julkaissut 

tietopaketin ikääntyneiden henkilöiden 
oikeuksista. 

Julkaisussa käydään läpi keskeiset 
kansanväliset sopimukset ja kansalli-
nen lainsäädäntö ikääntyneiden näkö-
kulmasta. Lisäksi esi tellään muutamia 

vanhusten oikeuksiin liittyviä oikeusta-
pauksia.

Kansainvälisesti ja alueellisesti ei ole 
juurikaan nimenomaan ikään tyneiden 
oikeuksiin keskittyviä velvoittavia sopi-
muksia, normeja tai asiakirjoja. Suurin 
osa ikääntyneiden ihmisoikeuksia koske-

www.lakimiesli itto.fi

Rikoslain salakatselusäännös suojaa laissa määritellyllä alueella oleskelevaa ihmistä teknisellä laitteella tapahtuval-
ta katselulta tai kuvaamiselta. Kuvattavan lupaa ei tarvita ns. yleisillä paikoilla – muualla lupa pitää yleensä olla. Jos 
syyllistyy kuvaamiseen ilman tarvittavaa lupaa, laki nimittää tekoa salakatseluksi.

Traficomin droneinfo.fi-sivuston dronelennätyksessä huomioitavat yksityisyyden kunnioittamisen ohjeet

S a n o t t u a

 LAKIMIESPÄIVÄN yhteydessä julkis
tettiin Lakimiesliiton historiaa käsitte  
levä teos Oikeus ja kohtuus. Kirjan on  
kirjoittanut oikeustieteen tohtori Juhana 
Salojärvi.

Juhlassa ensiesitettiin myös liiton  
historiaan –ja tulevaisuuteen – katsova 
juhlavideo, joka on katsotta
vissa liiton sivuilta  
lakimiesliitto.fi

Lisätiedot ja kirjatilaukset:
lakimiesliitto.fi/historiateos
shop.almatalent.fi
(Jäsenhinta 55,20 e)

KIRJA JA VIDEO  
LIITON HISTORIASTA

KUUKAUTTA
Vuonna 2018 

keskimääräinen 
syyteharkintaaika 
oli 1,7 kuukautta. 
Tavanomaisilla 
asioilla aika oli 
1,3 kuukautta, 

erittelemättömillä 
2,1 kuukautta ja 
vaativilla asioilla 

3,7 kuukautta. 
Näin kertoo yhtenä 
valtakunnallisena 

virastona lokakuun 
alussa aloittanut 

syyttäjälaitos, 
syyttajalaitos.fi

1,7

vista asiakirjoista on ei-sitovia eli soft law 
-instrumentteja, joita valtioilla ei ole tiuk-
kaa velvollisuutta noudattaa.

Keskeinen perusoikeus ikääntyvien 
oikeuksien toteutumisen kannalta on 
syrjinnän kielto. 
Lue lisää: ihmisoikeuskeskus.fi

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

Suositushinta: 19,50 €
Hinta eläkeläisille: 16,60 €
Hinta opiskelijoille: 14,65 €
Toimituskulut: 5 €
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Itä-Suomen yliopisto tarjoaa kaikille 
avoimia ja maksuttomia verkko-
kursseja oikeustieteen alalta. 

MOOC-kurssit ovat osa Itä-Suo-
men yliopiston opetusohjelmia, ja ne 
hyväksytään osaksi tutkintoon johtavaa 
opiskelua ja avoimen yliopiston opintoja. 

MOOC-kurssien (Massive Open 
Online Courses) opiskelu tapahtuu ver-
kossa. Kurssimateriaaleihin perehtymi-
nen ja automatisoitujen oppimisteh-
tävien tekeminen on kaikille avointa. 
Jos opiskelija haluaa suorittaa opinto-

jakson arvioitavat oppimistehtävät ja 
saada MOOC-kurssista suoritusmerkin-
nän opintorekisteriin sekä opintopis-
teet, hänen tulee kirjautua Itä-Suomen 
yliopiston avoimen yliopiston opiskeli-
jaksi ja maksaa avoimen yliopiston opin-
tomaksu. 

Tarjolla on kaksi oikeustieteen kurs-
sia: oikeustieteen perusteet ja juridinen 
kirjoittaminen ja tiedonhankinta.

Lisätietoja: 
haeyliopistoon.fi/mooc-kurssit/

Ilmaisia oikeustieteen  
opintoja verkossa

57
VUOSIKURSSIT

Lakimiespäivässä oli  
edustettuna 57 vuosikurssia.

1957
VUOSI

Aikaisin vuosi, jolloin 
Lakimiespäivään osallistunut 

oli aloittanut opintonsa.

46
KERRAT

Lakimiespäivä järjestettiin  
46. kerran.

Numerokulmalla
Faktaa numeroiksi tiivistettynä

 JOS OLET oikeutettu Lakimiesliiton 
jäsenmaksualennukseen kuluvalle  
vuodelle, niin muistathan hakea siitä  
viimeistään 15.12.2019 mennessä. Liikaa 
maksettu jäsenmaksu hyvitetään ensi 
vuoden jäsenmaksussa.

Alennettuun jäsenmaksuun oikeut-
taa muun muassa eläkkeellä olo, tuo-
mioistuinharjoittelu, perhevapaat,  
työttömyys, päätoiminen opiskelu,  
vuorotteluvapaa, pitkäaikaissairaus  
ja ulkomailla asuminen.

Niin ikään alennukseen oikeuttaa 
avio- tai avopuolison jäsenyys Lakimies-
liitossa tai rinnakkaisjäsenyys Professo-
riliitossa tai Tieteentekijöiden liitossa.

Lisätietoa jäsenmaksualennuksista:  
lakimiesliitto.fi/jasenmaksut 

Jäsenmaksun laskutusväli
Jäsenmaksulaskut lähetetään tammi-
kuussa. Jäsenmaksu voidaan lähettää 
yhdessä tai kolmessa erässä. Toiveen 
laskutustahdista voi käydä merkitse-
mässä omiin jäsentietoihin 15.12.2019 
mennessä osoitteessa: jasenportaali.
lakimiesliitto.fi.

E-laskun tilaaminen onnistuu oman 
verkkopankin kautta.

Autamme kaikissa jäsenyyteen liitty-
vissä tiedusteluissa: jasenrekisteri@
lakimiesliitto.fi ja 09 8561 0321

HAE JÄSENMAKSU-
ALENNUS AJOISSA 
VUODELLE 2019

L i i t t o  v a i k u t t a a
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Esittelemme Suomen 
Lakimiesliiton jäsenetuja 
etu kerrallaan.

Jäsen
etu

Tutustu Lakimiesliiton kaikkiin jäsenetuihin 
osoitteessa lakimiesliitto.fi/jasenedut

Mikä etu?
Lakimiesliiton jäsenyyden kautta tuleva kattava oikeus-
turvavakuutus antaa taloudellista turvaa työ- ja virka-
suhteisiin liittyvissä riita- ja rikosasioissa. 

Työ- ja virkasuhdeasioita kattavaa oikeusturvavakuu-
tusta ei yksityiselle vakuutuksenottajalle ole saatavilla 
ja yleisistä oikeusturvavakuutuksista nämä vahingot on 
rajattu korvattavuuden ulkopuolelle. Vakuutus korvaa 
asianajo- ja oikeudenkäyntikulut, jotka ovat aiheutuneet 
lakimiesavun käyttämisestä työ-, virka- tai palvelussuht-
eesta johtuvissa riita- ja rikosasioissa. Vakuutettuina ovat 
myös opiskelijajäsenet toimiessaan lakimiestehtäviin rinn-
astettavissa tehtävissä. Vakuutus koskee myös työtuomio-
istuimessa käsiteltäviä asioita.

Vakuutus korvaa myös virkarikossyytteistä aiheutu-
neita oikeudenkäyntikuluja. Vakuutus kattaa kuluja, vaikka 
asiasta tehdään syyttämättäjättämispäätös tai päätös 
esitutkinnan rajoittamisesta.

Vakuutuksesta korvataan sekä omia että vastapuolen 
kuluja. Oikeusturvavakuutuksen korvauskatto on 20 000 
euroa yhtä vakuutustapahtumaa kohden ja omavastuu on 
15 % vahingosta, kuitenkin vähintään 200 euroa.

Miten saan sen käyttööni?
Ammatillinen oikeusturvavakuutus sisältyy Lakimiesliiton 
jäsenmaksuun. Sinulta ei tarvita erillisiä toimia vakuutuk-
sen aktivoimiseksi.

Mistä saan lisätietoja?
Lakimies Petteri Kivelä (julkinen sektori) 
puh. 09 8561 0345
Lakimies Minna Rahja (yksityinen sektori) 
puh. 09 8561 0338
www.lakimiesliitto.fi/jäsenedut/vakuutukset

Ammatillinen oikeusturvavakuutus

Lakimiesliitto oli 70-luvulla mukana raken-
tamassa Akava-taloa Itä-Pasillaan. Seuraa-
van vuosikymmenen alussa se muutti kuiten-
kin takaisin omiin tiloihin, nykyiselle paikalleen 
Uudenmaankadulle Helsingin Punavuoreen. 

 Muutto henki osaltaan 70-luvun työmarkki-
na-ajattelun päätöstä ja 80-luvun markkinatalous-
vetoista ajattelua. Liitto teki pesäeroa Akavaan ja 
halusi luoda vahvempaa omaa identiteettiä.

Ajan henkeä kuvasti myös Lakimiesliiton kus-
tannustoiminnan raju laajentaminen. Aatteellisen 
toiminnan rinnalle haluttiin luoda kaupallista  
julkaisutoimintaa. Vuosikymmenen puolivälissä 
Lakimiesliiton Kustannus Oy:n nimi muutetiin 
Kauppakaareksi. Toiminta laajeni nopeasti muun 
muassa yritysostoin, ja 90-luvun alussa henkilös-
töä oli jo 250. 

Kasvava liiketoiminta johti sisäisiin keskuste-
luihin siitä, onko kaupallinen toiminta liiton toi - 
minnan ydintä. Kauppakaaren johdossa yritystoi-
mintaa haluttiin puolestaan kehittää. Yritystoimin-
nan myynnistä käytiin 90-luvun alussa kiivasta  
keskustelua liiton päättävissä elimissä. Lopulta lii-
ton ja sen omistaman yritystoiminnan tiet erkani-
vat toisistaan niin paljon, että liitto luopui vuonna 
1999 Kauppakaaresta vaihtamalla sen osakkeet 
Talentum Oyj:n omistuksiin.

Juttusarjassa esitellään Lakimiesliiton historian 
merkkipaaluja. Lakimiesliiton historiasta julkaistiin 
tuore teos ”Oikeus ja kohtuus – Lakimiesliitto  
1944–2019” Lakimiespäivän yhteydessä 11.10.

KASVAVAN  
LIIKETOIMINNAN AIKA
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Mistä oikeusvaltiota syövä populismi sikiää? Mikä on juristin rooli demokratian 
puolustamisessa ja kestävässä kehityksessä? Entä kuinka huolehtia siitä, etteivät 

koneet vähennä ihmisyyttä digitaalisessa tulevaisuudessa? Näitä pohdittiin 
liiton juhlavuoden päätapahtumassa, Lakimiespäivässä, 11. lokakuuta.  

Vähintään yhtä tärkeään rooliin nousi Messukeskuksessa yli 1 300 osallistujan 
yhteenkuuluvuus ja lämpö.

Lakimiespäivä  
oli iloa ja asiaa 

Teksti DIANA TÖRNROOS | Kuvat NINA KAVERINEN

Odotuksentäyteinen sorina, kuulumisten vaihto 
ja iloiset tervehdykset vaihtuivat keskittyneeksi 
kuunteluksi, kun kymmenvuotias Lain huuto -kuoro 
käynnisti Lakimiespäivän. Svengaavampaa alkua 
päivälle saattoi tuskin toivoa! Energiapulssi kantoi 
paitsi aplodeihin myös pitkälle päivään.

Katso lisää 
kuvia 

osoitteessa 
lakimies- 
paiva.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
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Tauot olivat tärkeä  osa Lakimies-
päivää: niillä kohdattiin, vaihdet-
tiin näkemyksiä, kerättiin muistoja, 
tutustuttiin työnantajiin ja tule-
viin työntekijöihin sekä pohdittiin 
tulevaa. Ja viihdyttiin silminnäh-
den hyvin.

Paras Opiskelija työnantaja 
-palkinnon vastaanotti 
Valta kunnansyyttäjän  
toimiston puolesta  
valtionsyyttäjä Leena  
Metsäpelto, joka tuntui 
suorastaan liikuttuvan 
saaduista arvioista. 

Capmanin supliikki senior 
partner Tuomo Raasio  
vastaanotti Lakimiesliiton  
Yrittäjyyspalkinnon  
iltajuhlassa.

Lue molemmista  
palkinnoista lisää:  
lakimiesuutiset.fi

Mikael Konttinen, Saila Löfström ja Tatu Oikarinen vastasivat  
iltajuhlan unohtumattomasta kuljettamisesta halki vuosikym-
menten –  ajan, jolloin 75-vuotias Lakimiesliitto on ollut olemassa. 
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Lakimiesliiton mitalisäännön 
ohjeiden mukaan kultainen 
mitali voidaan myöntää tun-
nustuksena henkilölle, joka on 

erityisen ansiokkaasti ja pitkäaikaisesti 
toiminut liittoa ja sen jäsenistöä hyödyt-
tävissä tehtävissä.

Heikki Halila on hoitanut Helsin-
gin yliopistossa erilaisia oikeustieteelli-
sen tiedekunnan virkoja vuodesta 1975 
alkaen. Nykyään hän on siviilioikeuden  
professori. Hänen tutkimustyönsä pai-
nopisteet ovat yhdistys-, sopimus- ja 
urheiluoikeuden alueilla. Vuoden 1989 
yhdistyslakia hän oli valmistelemassa 
komitean sihteerinä. Halila toi myös Suo-
meen kokonaan uuden oikeudenalan, 
urheiluoikeuden. Urheiluoikeuden pro-
fessuuria hän hoiti vuosina 2001–2011. 
Myös hänen kirjallinen toimintansa ja 
tuotantonsa on erittäin mittavaa.

Akateemisen maailman lisäksi 
Halila on vuosikymmenet ollut mukana 

arjen järjestötoiminnassa. Lakimieslii-
tossa hän on toiminut sen valtuuskun-
nassa, lukuisissa valiokunnissa sekä 
liiton puheenjohtajana vuosina 2001–
2006. Vuonna 2011 Lakimiesliitto myönsi 
hänelle K. J. Ståhlberg -mitalin.

– Tieto kultaisesta mitalista ilahdutti 
kovasti. Tämä huomionosoitus kannus-
taa jatkamaan sitä mieluisaa tehtävää, 
joka minulla liitossa yhä on, kolumnien 
kirjoittamista Lakimiesuutisiin, kom-
mentoi Halila.

Halila vastaanotti mitalin 11.10. pide-
tyssä Lakimiespäivässä. Aiemmin kultai-
sen mitalin ovat saaneet muun muassa 
oikeusneuvos Erkki Ailio ja hallintoneu-
vos Sakari Sippola. 

Lakimiesliiton kultainen 
mitali professori Heikki Halilalle

Vuosikymmeniä
mukana järjestö
toiminnassa.
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HOPEISET MITALIT  
LIITON AKTIIVEILLE

 Lakimiespäivän yhteydessä kiitettiin 
Lakimiesliiton hopeisella mitaleilla useita 
liiton toimintaan aktiivisesti vaikuttaneita.

Hopeisella mitalilla huomioitiin pää-
luottamusmies Sari Aho, hallinto-oikeus-
tuomari Taina Hakkarainen, vanhempi 
oikeuskanslerinsihteeri Pekka Liesivuori, 
professori Tuula Linna, asianajaja Otso 
Nykänen, apulaispoliisipäällikkö Antero 
Rytkölä, asianajaja Salme Sandström ja 
toiminnanjohtaja Jore Tilander.
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KUHINAA  
REKRYMESSUILLA

 Lakimiespäivän yhteydessä järjestetyillä 
oikkareiden Rekrymessuilla 15 näytteille-
asettajaa houkutteli tulevia juristeja muun 
muassa trainee-ohjelmillaan, mahdollisuu-
della voittaa pääsy työpaikkahaastatteluun 
sekä karkeilla ja popcornilla.

Messualueella päivystänyt CV-klinikka 
veti puoleensa Tomi Leinosen, kolmannen 
vuoden opiskelijan Rovaniemeltä.

– Sain klinikalta paljon hyviä vinkkejä 
CV:ni täydentämiseen. Kannattaa muun 
muassa tuoda osaamistaan ja piirteitään 
esille kertomalla konkreettisia esimerkkejä: 
Olen positiivinen. Tämän työkaverit edelli-
sessä työpaikassa huomasivat siitä, että – ja 
niin edelleen, Leinonen kertoi.

CV-vinkit Leinoselle antoi Minjon Oy:n 
Laura Airila.
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Edita Lakitiedon digikirjojen sisältö on nyt mukana Edilexin hauissa. Pääset Edi-
lexin hakutuloksesta suoraan etsimääsi kohtaan digikirjan sisällössä,  jos sinulla 
on lukuoikeus ko. tuotteeseen. Lisäksi uutiset lait, esityöt, oikeuskäytäntö sekä 
kaikki muu Edilexin laaja aineisto on käytössäsi yhdellä haulla. 

Digikirjasto ja Edilex huolehtivat puolestasi käytössäsi olevan tiedon ajan-
tasaisuudesta

Digikirjastossa käytössäsi on laaja, jatkuvasti täydentyvä valikoima juridiikan am-
mattikirjoja. Voit tilata yksittäisiä digikirjoja, jonkin aihekohtaisista digikirjastoista 
tai koko Lakitiedon digikirjaston. Juridiikan asiantuntijasisällöt ovat aina ulottuvil-
lasi, eikä tietoa tarvitse enää hakea monista lähteistä.

Tutustu www.edilex.fi/digikirjasto ja tilaa nyt tehokas työväline, joka pitää
sinut ajan tasalla ja helpottaa merkittävästi tiedonhakuasi.

Asiakaspalvelu ja tilaukset
Verkkokauppa: www.editapublishing.fi

asiakaspalvelu.publishing@edita.fi, puh. 020 450 05
asiakaspalvelu.edilex@edita.fi, puh. 020 450 2040

Edita Lakitiedon digikirjat nyt Edilexissä - Edilexin ja
kirjojen laaja sisältö on käytössäsi yhdellä haulla



K
aikissa demokratioissa perustus
lain ja ihmisoikeussopimusten 
tehtävä on rajoittaa lainsäätä
jän päätösvaltaa niin, että tämä 
ei voi pelkän enemmistövallan 

perusteella säätää mitä tahansa – esimerkiksi 
syrjiä vähemmistöjä. Viime aikoina maailmalla 
on aktivoiduttu keskustelemaan siitä, millaisia 
rajoitteita kussakin maassa tarvitaan perustus
lain säätäjän toimivaltaan muuttaa perustus
lakia. Rajoitteet voisi joko kirjata suoraan laki
tekstiin tai ne voisi johtaa tulkintaperiaatteina 
kansainvälisistä velvoitteista. 

Eurooppalaisen keskustelun taustalla on 
oikeusvaltion tunnetusti huono tilanne Unka
rissa ja Puolassa, missä vallanpitäjät ovat pyrki
neet muuttamaan perustuslakeja mieleisikseen 
ja raivaamaan eri keinoin oikeusistuimista vas
taan hangoittelevia tuomareita. 

Korkeimman hallintooikeuden presidentti 
Kari Kuusiniemi muistuttaa, että vallanpitä
jät pitävät tuomioistuimia tärkeinä vallankäyt
täjinä, joiden haltuunotto houkuttaa. Esimer

kiksi Puolassa yritettiin vuonna 2018 päästä 
eroon vanhoista korkeimman oikeuden tuoma
reista laskemalla heidän eläkeikäänsä. Unkarissa 
puolestaan syrjäytettiin vuonna 2016 hallituksen 
lakiuudistuksia kritisoinut korkeimman oikeu
den presidentti. Molemmat hankkeet tyrmättiin 
eurooppalaisissa oikeusistuimissa.

Kuusiniemen mielestä myös meillä voisi olla 
mahdollista, että jokin ryhmä lähtisi parlament
tienemmistönsä voimalla kehittämään yhteis
kuntaa johonkin muuhun suuntaan kuin mitä 
edellytetään Euroopan unionin perustamissopi
muksessa ja perustuslaissa: että olemme demo
kratia, jossa toimii vallan kolmijako ja jossa kun
nioitetaan perusoikeuksia.

– Jos tuomioistuinten riippumattomuutta ja 
vallan kolmijakoa ei kunnioiteta, hillikkeettö
mälle vallankäytölle ei ole esteitä. Suomalaisessa 
yhteiskunnassa ei tosin mitenkään ole nähtä
vissä tällaista kehityssuuntaa. Ruotsissa, joka 
on järjestelmänä hyvin samankaltainen kuin 
Suomi, on kuitenkin jo käynnistetty selvitykset 
siitä, pitäisikö asialle tehdä jotain.

Voisiko suomalainen oikeusvaltio joutua aggressiivisen 
poliittisen liikkeen kaappaamaksi samaan tapaan kuin 
Unkarissa ja Puolassa? Miten oikeusvaltiota voisi lujittaa?

Ääriliikkeen 
vietävissä?

Teksti JUSSI-PEKKA AUKIA | Kuvitus ANNA-KAISA JORMANAINEN
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Instituutiot ovat kaapattavissa
Valtiosääntöoikeuden professori Tuomas Ojanen Hel
singin yliopistosta sanoo, että Suomessa ja muissakin 
Pohjoismaissa keskustelu perustuslain säätäjän toimi
vallan rajoittamisesta on loistanut poissaolollaan. 

– Meillä lähdetään siitä, että jos määräenemmistö 
ja muut vaatimukset toteutuvat, perustuslainsäätäjä 
voi tehdä, mitä parhaaksi katsoo.

Ojanen pitää suomalaista oikeusvaltiota huomat
tavan heikkona myös institutionaalisten järjestelyjen 
osalta. Jos vain on riittävästi poliittista voimaa ja halua, 
riittävän enemmistövallan saanut ryhmä voi yrittää 
lähteä jyräämään haluamaansa politiikkaa ja lainsää
däntöä.

– Säädettävien lakien perustuslainmukaisuuden val
vonnassa on keskeisessä roolissa eduskunnan perus
tuslakivaliokunta, jonka jäsenet on nimetty kansan
edustajista samalla tavalla poliittisten voimasuhteiden 
mukaan kuin muissa valiokunnissa. Sen jäsenet on 

siten helppo vaihtaa itselle sopiviksi, Ojanen sanoo.
– Vaikka perustuslakivaliokunta käytännössä pyr

kii yksimielisyyteen poliittisesti latautuneissakin kysy
myksissä, se ratkoo asiat viime kädessä enemmistö
päätöksillä. 

Lakien valmistelua valvoo osaltaan myös oikeus
kansleri. Oikeuskansleri valvoo valtioneuvoston virka
tointen lainmukaisuutta, mihin sisältyy esimerkiksi 
hallituksen esitysten perustuslainmukaisuuden val
vonta. Eduskunnan puhemiehellä on puolestaan vel
vollisuus valvoa täysistunnoissa käsiteltävien asioiden 
perustuslainmukaisuutta.

– Oikeuskanslerin voi kuitenkin yrittää vaihtaa 
mieleiseksi tai hallitus voi antaa hallituksen esityk
sen eduskunnalle oikeuskanslerin vastaväitteet sivuut
taen. Ja vaikka puhemies voi kieltäytyä ottamasta käsit
telyyn esimerkiksi tuomioistuinten riippumattomuutta 
heikentävää lakiesitystä, asia viedään perustuslaki
valiokuntaan, jos eduskunta ei tyydy puhemiehen 
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menettelyyn. Tässä tilanteessa perustuslakivalio
kunta ratkaisee sitovasti sen, onko puhemies menetel
lyt oikein, Ojanen kuvaa mahdollista ristiriitatilannetta.

– Tasavallan presidentti voisi vielä asettua vasta
hankaan, pyytää lausunnot korkeimmilta oikeuksilta 
ja jättää lain vahvistamatta. Silloin laki kuitenkin 
palautuisi eduskuntaan, joka voi halutessaan murtaa 
presidentin vetooikeuden hyväksymällä presidentin 
vahvistamatta jättämän lain asiasisällöltään muutta
mattomana.

Perustuslakituomioistuin  
ei takaa oikeusvaltiota
Vaikka perustuslakivaliokunnan rooli lakien perus
tuslaillisuuden ennakkovalvonnassa on kansainväli
sesti poikkeuksellinen, Kuusiniemi ei kaipaa Suomeen 
perustuslakituomioistuinta.

– Perustuslakituomioistuimia on perinteisesti ollut 
liittovaltioissa, minkä lisäksi niitä on perustettu val
vomaan lainmukaisuutta diktatuuritaustaisissa val
tioissa. Nyt niitä miehitetään vallanpitäjille suosiolli
silla tuomareilla. 

Perustuslakituomioistuin ei ole oikeusvaltion tae, 
eikä sellainen myöskään ole oikeusvaltion edellytys. 
Esimerkiksi IsossaBritanniassa, Alankomaissa ja Poh
joismaissa ei ole perustuslakituomioistuinta.

– Perustuslakivaliokunta on saavuttanut meillä  
vahvan aseman juridisen kaltaisena, ei pelkästään 
poliittisena elimenä. Siitä on kiittäminen sen erin
omaisia asiantuntijoita ja loistavia valiokuntaneuvok
sia, jotka ovat pitäneet valiokunnan johdonmukaisessa 
kurssissa ja seuraamassa omaa lausuntokäytäntöään,  
Kuusiniemi kehuu.

– Olisi tärkeää, että puolueet nimittäisivät sinne jat
kossakin kokeneimpia parlamentaarikkojaan, joilla on 
ymmärrys valiokunnan roolista ja tehtävästä. 

Myös kansainvälisyys tuo pidäkkeitä
Lakien jälkikäteinen valvonta tapahtuu meillä tuo
mioistuimissa – ja viime kädessä korkeimmissa oikeuk

ELÄKEIKÄ

Puolassa tuli heinä-
kuussa 2018 voimaan 
laki, joka alensi korkeim-
man oikeuden tuoma-
reiden eläkeiän 70:stä 
65:een vuoteen. Tämä 
olisi pakottanut eläk-
keelle yli kolmasosan 
korkeimman oikeuden 
tuomareista, ja laki  
tulkittiinkin yleisesti 
Laki ja oikeus -puolueen 
hallituksen yritykseksi 
muokata korkeimman 
oikeuden kokoonpanoa 
mieleisekseen. EU-tuo-
mioistuin määräsi Puo-
lan jäädyttämään lain.

65 Jopa Islannissa  
koetellaan laillisuutta
ISLANNISSA luotiin vuonna 2018 alioikeuk-
sien ja korkeimman oikeuden väliin Lands-
réttur-tuomioistuin, jonka tuomareiksi  
asiantuntijaraati ehdotti 15 ansioituneinta 
juristia suuresta joukosta hakijoita. Oikeus-
ministeri kuitenkin korvasi neljä näistä 
omilla ehdokkaillaan. Oppositio hävisi  
muutamalla äänellä parlamentissa käydyn  
äänestyksen oikeusministerin luottamuk-
sesta, ja presidentti nimitti Landsrétturin  
jäsenet oikeusministerin ehdotuksen 
mukaisesti.

– Euroopan ihmisoikeussopimuksen  
kuudes artikla antaa jokaiselle oikeuden 
tulla tuomituksi laillisesti perustetussa  
tuomioistuimessa. Maaliskuussa 2019 
Euroopan ihmisoikeustuomioistuin katsoi, 
että erään Landsrétturin juuri käsittelemän 
rikosjutun tuomio oli laiton, sillä yksi tuoma-
reista oli oikeusministerin vaihtama ehdo-
kas, korkeimman hallinto-oikeuden presi-
dentti Kari Kuusiniemi selittää tapausta.

– Ihmisoikeustuomioistuin arvioi, että 
tuomarien nimittämisessä oli tehty kar keita 
virheitä eikä prosessi ollut oikeusvaltio-
periaatteen mukainen. Olennaista oli, että 
Islannin oman lainsäädännön oikeusvaltiol-
liset kriteerit oli jätetty ottamatta huo-
mioon.

Esimerkiksi Saksassa tai
Norjassa edes perustuslain 
säätäjä ei pääse koskemaan
tiettyihin säädöksiin.
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tai ihmisoikeuksien kannalta. Mutta lähtökohta on, 
että sen määrittelee lainsäätäjä, ei tuomioistuin. Jos 
toisin olisi, ajateltaisiin helposti, että tuomioistuimet 
on valittu poliittisin perustein ja ne käyttävät poliittista 
valtaa. Sellaista systeemiä en todellakaan halua tänne. 

Ojasen mielestä Suomen ja Ruotsin lintukodossa 
luotetaan liikaa poliittisen kulttuurin kehittyneisyyteen 
ja ajatellaan, että täällä ei voisi tapahtua samanlaisia 
asioita kuin muualla. Esimerkiksi Saksassa tai Norjassa 
edes perustuslain säätäjä ei pääse koskemaan tiettyihin 
säädöksiin. Tanskassa perustuslakia taas suojaa muu
tosprosessin vaikeus.

Myös kansainväliset sopimusjärjestelmät tukevat 
ja suojaavat oikeusvaltiota – varsinkin, jos niiden rik
kojia sanktioitaisiin.

sissa. Niillä on perustuslain 106 §:n mukaan valta ja vel
vollisuus olla soveltamatta oikeusjutuissa lakeja, jotka 
ovat ilmeisessä ristiriidassa perustuslain kanssa. Ilmei
syyden vaatimusta tarkasteltaessa on kuitenkin kat
sottava, mitä perustuslakivaliokunta on siitä sanonut.

– Vaikka meillä kaikki tuomioistuimet ovat samalla 
perustuslakituomioistuimia, ne lähtevät myös perus
oikeusherkissä ja poliittista väriä saavissa asioissa 
siitä, että parlamentti on perus ja ihmisoikeussopi
musten rajoissa ensisijainen. Tuomioistuimet eivät tee 
poliit tisia valintoja. Toki rajanveto on joskus hankalaa,  
Kuusi niemi sanoo.

– Toisin kuin Yhdysvalloissa, meillä lainsäätäjä päät
tää myös aborttioikeuden kaltaisista asioista. Toki kes
kusteltaisiin, onko päätöksessä ongelmia perustuslain 

Suomen ja Ruotsin lintukodossa 
luotetaan liikaa poliittisen
kulttuurin kehittyneisyyteen.
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– Nykyään ei voi enää toimia pelkästään kansallisten 
perustuslakien pohjalta, vaan varsinkin kansainväliset 
ihmisoikeussopimukset ja jäsenyys kansainvälisissä 
järjestöissä, kuten Euroopan unionissa ja Euroopan 
neuvostossa, tuovat meille pidäkkeitä ja rajoitteita – 
tai ainakin voimakasta kritiikkiä, Ojanen sanoo.

– Mutta kansainvälisiä velvoitteita on vaikea panna 
tehokkaasti täytäntöön kansallisella tasolla, jos valtio 
viis veisaa esimerkiksi Euroopan ihmisoikeustuomio
istuimen antamista tuomioista. Esimerkiksi unkarilais
ten uhoamiseen tehoaa todennäköisesti vain unionin 
jakamien tukien saannin kytkeminen oikeusvaltio
periaatteen noudattamiseen. 

Mitä pitäisi tehdä?
Ojasen mielestä pitäisi käynnistää keskustelu perustus
lain ja instituutioiden lujittamisesta ja käydä sen poh
jalta perustuslakia systemaattisesti läpi. 

– Samoin tulisi tarkastella tuomioistuimiin, tuo
marien kelpoisuusvaatimuksiin ja eläkeikiin liittyviä 
tavallisia lakeja, joita sommittelemalla on helppo pois
taa tuomioistuimista omalle toiminnalle esteenä ole
via tuomareita ja saada miehitettyä tai naisitettua ne 
itselle sopivilla henkilöillä.

Lisäksi Ojanen laajentaisi tuomioistuinten mahdol
lisuuksia tutkia lakien perustuslainmukaisuutta poista
malla 106 §:stä ilmeisyyden lisäkynnys. Hänestä pelkkä 
ristiriita riittäisi.

Myös Kuusiniemen mielestä ilmeinensanan pois
tamista kannattaisi pohtia. 

– Siten oltaisiin samalla viivalla EUoikeuden suh
teen, jossa ilmeisyyden vaatimusta ei ole. Korkeimpien 
oikeuksien jäsenten määrän ja eroamisiän kirjaamista 
perustuslakiin kannattaisi myös harkita. 

Ojasen mielestä olisi hyvä myös pohtia joidenkin 
perustuslain asioiden saattamista suojalukkojen taakse, 
mihin edes perustuslain säätäjä ei voi koskea.

– Vaikka se tuntuu enemmän teorialta, mielestäni 
perustuslain kaltaiset asiakirjat pitäisi erityisen koros
tuneesti laatia huonojen aikojen varalle. Silloin kun 
menee hyvin ja rahaa tulee ovista ja ikkunoista, kaikki 
puhuvat kauniisti perustuslaista ja perusoikeuksista. 
Oikeusvaltion todellinen voima testataan kriisien kes
kellä, kun ääriliikkeet nousevat sitä horjuttamaan.  •

Oikeusvaltion todellinen 
voima testataan kriisien  
keskellä, kun ääriliikkeet 
nousevat sitä horjuttamaan.

Oikeusvaltion  
pohjana kulttuuri
UNKARI on nostanut esille Suomen ja muidenkin itses
tään selvästi oikeusvaltioina pidettävien maiden järjes
telmien heikkoja kohtia. Esimerkiksi Saksan valtiosään
töoikeuden tuomarit nimitetään poliittisilta listoilta, 
vaikka se ei käytännössä mitenkään näy heidän ratkai
suissaan. Samoin Sveitsissä korkeimman oikeuden 
jäsenten täytyy taas käytännössä kuulua johonkin puo
lueeseen.

– Nämä erikoisuudet antavat toki herkullisia vasta 
argumentteja heikosta oikeusvaltiokehityksestä nyt 
syytetyille maille. Tärkeämpää on kuitenkin, kuinka 
vahvaa kunkin maan oikeusvaltiokulttuuri on eli kuinka 
pykälien antamia mahdollisuuksia käytetään hyväksi, 
korkeimman hallintooikeuden presidentti Kari Kuusi
niemi sanoo. 

– Suomessakin tasavallan presidentti nimittää  
korkeimpien oikeuksien tuomarit oikeusministerin  
esityksestä. Kaikki kuitenkin tietävät, että korkeimpien 
oikeuksien omilla lausunnoilla on siinä prosessissa  
ratkaiseva merkitys. Se ei ole käytännössä ongelma, 
mutta jos haluaa, sen saa näyttämään ongelmalliselta. 

Valtiosääntöoikeuden professori Tuomas Ojanen  
muistuttaa, että niin Ruotsissa kuin Suomessakin 
oikeus valtio on selvinnyt vaikeistakin ajoista kohtuulli
sen kuivin jaloin. Meillä on näyttöä järjestelmän toimi
vuudesta.

– Suomessa ei ole poljettu isossa mittakaavassa 
oikeusvaltion perusperiaatteita eikä kansalaisten 
perus ja ihmisoikeuksia sisällissodan aikoja lukuun 
ottamatta. Oikeusvaltio kesti niin itsenäisyyden alun 
väkivallan, 1930luvun poliittisen liikehdinnän kuin 
sodan ja sodanjälkeisten vuosien painostuksen, Ojanen 
sanoo.

– Perustuslain korkea arvostus juurtui meillä  
Venäjän vallan lopun itsenäisyystaisteluissa. Tällainen  
systeemi ei varmaankaan voisi toimia uskottavasti  
missään muualla kuin täällä Pohjolassa.
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L
akimiesliitto on tarjonnut jäsenilleen jo vuosien 
ajan palkkaneuvontaa ja erilaisia palkkaneuvonta
työkaluja. Esimerkiksi vuosittain tehtävä palk
katutkimus kertoo jäsenistön palkkatasosta eri 

aloilla ja antaa kuvan siitä, millaisia palkkapyyntöjä kan
nattaa esittää. Lakimiesliiton jäsenportaalista löytyvän Palk
kapuntarin avulla taas voi verrata omaa palkkaansa muihin 
vastaavissa tehtävissä toimivien lakimiesten palkkoihin.

Lakimiesliitto antaa vuosittain vastavalmistuneiden 
lakimiesten sekä lakimiestehtävissä toimivien oikeus
tieteen ylioppilaiden palkkasuosituksen.

Vähimmäispalkkasuositukset perustuvat liiton palkka
tutkimuksesta saatuihin tietoihin yksityissektorilla vasta
valmistuneille maksettavista mediaanipalkoista. Palkka
suositus antaa jäsenille apua varsinkin uran alkuvaiheen 
palkkaneuvotteluihin, mutta samalla se edistää alalla työs
kentelevien palkkakehitystä koko työuran ajan. Esimer
kiksi vastavalmistuneiden oikeustieteen maistereiden 
vähimmäispalkkasuositus vuodelle 2019 on 4 290 euroa 
kuukaudessa. 
Jutussa asiantuntijana toimi Lakimiesliiton  
työelämäasioiden päällikkö Jaana Meklin.

Teksti PI MÄKILÄ

PALKKASUOSITUSTEN TAIVAL
Jotta palkkoihin ja muihin etuihin voidaan vaikut-
taa, Lakimiesliiton on tunnettava jäsenensä hyvin. 

Liitto tekee vuosittain palkkatutkimuksen, jossa kysy-
tään tietoja lokakuun palkoista. Näin tutkimustulok-
set pysyvät vuodesta toiseen vertailukelpoisina. Tut-
kimuksessa selvitetään tarkasti eri sektoreilla ja eri 

aloilla työskentelevien, eri-ikäisten ja erilaisen työko-
kemuksen omaavien palkkoja. Tutkimus on avoin kai-
kille Lakimiesliiton jäsenille. Tutkimuksessa kysytään 
vuosittain myös muita palkkaukseen liittyviä asioita. 

Viime vuosina on tarkasteltu muun muassa  
sitä, miten suuria miesten ja naisten  

väliset palkkaerot ovat.  

A:

Lähtö

Kerromme Lakimiesliiton edunvalvontatyöstä, 
joka helposti jää näkymättömiin.

Lakimiesliitto huolehtii jäsentensä palkkatason  
kilpailukykyisyydestä. Liiton vuosittain julkaisemasta 

palkkatutkimuksesta on tässä iso apu.

Palkat kilpailu-
kykyisiksi

LAKIMIESLIITON JÄSENTEN  
PALKAT KILPAILUKYKYISIKSI

Lakimiesliitto on pyrkinyt alusta 
saakka vaikuttamaan jäsentensä  

palkkoihin ja valvomaan  
jäsentensä 

etuja. 
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Palkkakyselyyn
vastaaminen on
tärkeää koko alalle.

Vastaukset analysoidaan tarkasti, jotta 
liitto saa tietoa palkkatason kehittymi-

sestä palkkasuositustensa pohjaksi.  
Tutkimustulokset julkaistaan vuoden 

alussa. Palkkasuositus antaa jäsenelle 
apua uran alkuvaiheen palkkaneuvotte-

luihin. Palkkasuositukset ovat suosituksia 
eli ohjeellisia; palkkaukseen vaikuttavat 

myös muun muassa työn vaativuus,  
paikkakuntakohtaiset erot, aikaisempi 
työkokemus ja mahdolliset lisäopinnot.

Ruutu 1

Liiton työ- ja virkasuhdeneuvonta neuvoo jäseniä 
kaikissa palkkaa koskevissa kysymyksissä ja voi  

vastata kysymykseen muun muassa siitä, mitä ja 
millaisella työkokemuksella juristi tienaa eri aloilla. 

Palkkatutkimus luo pohjaa palkkakehitykselle  
myös aloilla, joilla työehtosopimukset eivät määritä 

palkankorotuksia.

Ruutu 2

TYÖMARKKINAPOLKU
Liitto tekee palkkoihin liittyen pitkävaikut-

teista työtä myös työmarkkinaneuvotteluiden 
saralla. Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö 

JUKO neuvottelee julkisen sektorin työ- ja virkaehto-
sopimukset ja Ylemmät toimihenkilöt YTN neuvottelee 

yksityisen sektorin työehtosopimukset. Näitä sopimuksia 
sovelletaan myös Lakimiesliiton jäseniin. Lakimiesliitto 

on edustettuna molempien neuvottelujärjestöjen 
päättävissä ja valmistelevissa toimielimissä eli 

on päättämässä muun muassa sitä, millai-
nen palkkarakenteen ja palkankorotus-

ten tulisi olla seuraavalla sopimus-
kaudella.

B:

EVÄÄT PALKKANEUVOTTELUIHIN
Varsinkin ensimmäinen palkka vaikuttaa koko työ-
uran ajan: jos palkkataso jää heti alussa matalaksi, 

palkkaeron umpeen kurominen myöhemmin voi olla 
vaikeaa. Palkkasuosituksen, palkkatutkimuksen ja 
edunvalvontatyön ansiosta Lakimiesliitto voi pitää 
yllä jäsentensä palkkatasoa ja huolehtia siitä, ettei 

palkkojen kehitys jää jälkeen. Palkkakyselyyn  
vastaaminen on näin ollen tärkeää koko alalle:  

tutkimustiedot vaikuttavat paitsi yksilön palkka-
tasoon myös yleisemmin lakialan palkkoihin. 

Maali: 
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B
rysselin aamu on syysraikas, päivällä 
on vielä lämmintä. Aurinko yltää työ-
huoneeseen, jossa töitä on tehty jo tun-
tikausia.

– Suomalaiset tulevat varhain töihin, 
menevät aikaisin syömään ja huomaavat, että viiden 
kuuden aikaan alkaa kunnolla tapahtua, toteaa pääjoh-
taja Tiina Astola Euroopan komission oikeus- ja kulut-
taja-asioiden pääosastolta.

 Astola on viihtynyt nykypestissään Brysselissä 
kolme vuotta. Kaupunki on tuttu yli 30 vuoden takaa, 
jolloin hän suoritti maisterinopintoja brysseliläisyli-
opistossa. Nyt pääjohtaja on korkeimmassa EU-virassa, 
johon suomalainen virkamies on koskaan yltänyt.

– Tämä virka on avartanut näkökulmaani valta-
vasti. Olen ollut tekemisissä EU-oikeuden kanssa 
1970-luvulta saakka, mutta nyt näen oikeasti, miten 
28 valtion kanssa pyritään saamaan aikaan yhteistä 
tulevaisuutta.

Ovet avoinna
Astolalle valkeni vasta viimeisenä lukiokeväänä, että 
oikeustiede olisi hyvä vaihtoehto.

– Käytin poissuljentamenettelyä. 60–70-luvulla aja-
teltiin suppeammin, mitä kaikkea elämässä voi tehdä. 
Nykyään ihmiset kokeilevat kaikenlaista. Juristienkin 
toimenkuva on laajentunut.

Astola on aina halunnut tehdä kansainvälistä työtä. 
Hän opiskeli oikeustiedettä Turun yliopistossa ja luki 
ranskaa ja saksaa Åbo Akademissa. Tietoinen valinta 
oli virkamiehen ura julkisella sektorilla.

– Aikoinaan äitiyslomalla mietin, mitä haluan tule-
vaisuudessa tehdä. Olin ollut kiinnostunut liike-elä-
män juridiikasta sekä tehnyt sopimusoikeutta Ulko-
maankauppaliitossa. Tuli tunne, että päiväkohtaisten 
sopimusten sijaan mietin mieluummin yhteisiä asioita 
julkisella puolella.

Astolan mielestä uraa ei pidä suunnitella. Etenkin 
nuorten pitää tehdä työnsä mahdollisimman hyvin, 

Lakimiespäivässä K.J. Ståhlberg -mitalilla huomioitu 
Tiina Astola viitoittaa merkittävässä EU-tehtävässään 
eurooppalaisia arvoja.

TIINA ASTOLA: 
Oikeusvaltion 
vaalija Euroopan 
sydämessä

Teksti TARJA VÄSTILÄ | Kuvat JÉRÉMIE SALZA
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mutta myös katsoa ympärille. Yllättäviä ovia voi aueta 
yllättäviin aikoihin.

– Vaikka päätös voi tuntua hankalalta, on myös tär-
keää ottaa riskejä ja mennä eteenpäin.

Tehokkaat suomalaiset
Saapuessaan Brysseliin Astola koki, että hänet otettiin 
hyvin vastaan. 

– Meillä on tiivis ja erinomainen työyhteisö, jossa ihmi-
set tulevat eri suunnista. Kulttuurit kohtaavat päivittäin.

Suomi on tällä hetkellä EU-puheenjohtajamaa. Se 
näkyy positiivisena ja pragmaattisena tehokkuutena 
– niin kuin suomalaisten suhteen ennenkin, Astola 
toteaa.

– Ihmiset tulevat spontaanisti sanomaan, että onpa 
ihanaa työskennellä suomalaisten kanssa. Suomalai-
set ovat järjestelmällisiä, miettivät asioita etukäteen ja 
huolehtivat aikatauluista. Se on helpottanut kollegoi-
den työtä. Tiedetään, että asiat etenevät.

Tasa-arvosta tekoälyyn
Oikeus- ja kuluttaja-asioiden pääosastolla on saman-
tyyppinen rakenne kuin oikeusministeriössä. Samat 
aiheetkin nousevat esiin.

– Olemme lähellä kansalaisia tehdessämme siviili- 
ja yksityisoikeutta. Mietimme, minkä lain mukaan rajo-
jen yli liikkuvien ihmisten asiat ratkaistaan. Sama on 
liike-elämän puolella: viime kaudella saatiin läpi sään-
nökset, jotka koskevat online-kauppaa ja kuluttajan 
oikeuksia. Tämäkin on kansalaisten turvan rakentamista.

Virastolle kuuluvat myös tasa-arvokysymykset: nais-
ten ja miesten tasa-arvo sekä syrjimättömyys. Astolan 
mukaan esimerkiksi romanien aseman parantamiseen 
olisi panostettava.

– Uutena asiana on tekoäly, joka on jatkossa osa kaik-
kien elämää. Sen on oltava eettisesti oikeanlaista.

Yhtenä pääkohteena on Green Deal. Eri pääosas-
tot miettivät, mitä ne voivat tehdä asiaa edistääkseen. 
Astolan osastolla tutkaillaan muun muassa yhtiöiden 
toiminnan pitkäaikaisia vaikutuksia.

– Kuluttajia pitäisi auttaa tekemään sellaisia valin-
toja, jotka ovat hyödyllisiä ympäristön ja kestävyyden 
kannalta.

Jokainen tuomioistuin on EU-tuomioistuin 
Suomen esiin nostama oikeusvaltioperiaatteen turvaa-
minen on Astolan mielestä tärkeää ja tarpeen.

– Oikeusvaltio on osa suomalaista identiteettiä: laki 
ja toimivat instituutiot ovat turvamme.

Komissio antoi kesällä tiedonannon oikeusval-
tiokehityksestä ja siihen liittyvästä mekanismista. 
Puheenjohtajamaa Suomen on luontevaa viedä asiaa  
eteenpäin.

HENKILÖ  // T i i n a  A s t o l a

Tiina Astolan lempiaihe on 
pohjoismainen kriminaali-
politiikka ja rikosten ennal-
taehkäisy. – EU ei voi har-
monisoida lainsäädäntöä, 
mutta se voi tehdä edistä-
viä toimia ehkäistäkseen 
rikoksia. Se olisi tärkeää. 
Pohjoismaissa rangaistus-
taso on verrattain matala, 
mutta tämä ei lisää rikol-
lisuutta vaan melkeinpä 
päinvastoin.

Tiina Astolan vinkki 
juristin polulle
JURISTIT ovat etuoikeutettuja, ja heillä 
on myös velvollisuus toimia yhteiskunnan 
hyväksi. Juristin ymmärrystä voi käyttää 
monella tavalla yhteiseen hyvään.
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– Kansliapäällikkönä kävin Brysselissä puhumassa 
yhdelle edeltäjistäni, että oikeusvaltiodialogi olisi neu-
vostossa tärkeää. Nyt sitä ollaan tekemässä. Dialogia 
pitää käydä jatkuvasti, ei vain silloin, kun on kriisi ja 
konflikti.

Valtiollisten järjestelmien ei kuitenkaan tarvitse 
olla täysin samanlaisia. Olennaisinta on tasapaino: mil-
lään instituutiolla ei saa olla täydellistä ylivaltaa. Myös 
perusoikeudet on turvattava.

Jäsenvaltiot toteuttavat EU-oikeutta sisällyttämällä 
sen lainsäädäntöönsä tai noudattamalla suoraan sovel-
lettavia asetuksia. Kansalliset tuomioistuimet ratkaise-
vat asiat, jotka voivat tulla riidanalaisiksi EU-oikeuden 
kysymyksissä. Eli jokainen tuomioistuin on EU-tuo-
mioistuin. Näin yhteisesti tehtyjä päätöksiä voidaan 
myös valvoa.

Astola korostaa, että oikeusvaltion ylläpitäminen on 
jokaisen jäsenvaltion asia. 

– Kun oikeusvaltiomekanismin kanssa aletaan  
toimia, kaikki jäsenvaltiot analysoidaan. Ei etsitä vain 
virheitä vaan myös hyviä käytänteitä. Mekanismilla 
pyritään asian arkipäiväistämiseen.

EU laajenee, jos…
Perustamissopimuksessa on määritelty EU:n yhtei-
set arvot: ihmisarvo, vapaus, tasa-arvo, demokratia ja 
oi keus valtio.

– Arvot eivät ole vilkkuvia neonvaloja vaan päivittäi-
siä, ylläpidettäviä asioita. Arvopohjalle on hyvä raken-
taa, mutta se vaatii jatkuvaa työtä.

Eurooppalaisiin arvoihin haluaa sitoutua EU:n ulko-
puolellakin olevia maita. Neuvotteluja on käyty Län-
si-Balkanin valtioiden sekä Turkin kanssa. Astolan 
mukaan EU ei ole monoliittinen rakennelma, joten se 
voi myös laajentua. Luupin alla on kuitenkin oikeus-
valtiokehitys.

– Alustava laajentumiskeskustelu eri maiden kanssa 
aloitetaan usein oikeusvaltioasioista. Niiden kuntoon 
saattaminen saattaa kestää kauan. Laajentumisen edel-
lytyksenä on oikeusvaltion eteen tehtävä työ. Lainsää-

dännön muuttaminen ei riitä, vaan täytyy olla näyttöä, 
että asiat toimivat.

Maansa edustajana EU:ssa
Astolan mielestä on rikkautta, että ihmiset tulevat eri 
kulttuureista ja myös eri oikeuskulttuureista.

– Ensin ihmetellään, miten joku voi ajatella jollain 
tietyllä tavalla. Kun tiedetään, mistä ihminen tulee 
ja millainen oikeuskulttuuri on taustalla, tajutaan  
paremmin.

Pääjohtaja sanoo arvostavansa sitä, että työntekijät 
tuntevat oman maansa hallinnon.

– Osa nuorista tulee suoraan EU-virkamiehiksi. He 
näkevät kokonaisuuden, mutta eivät tiedä, miten oman 
maan hallinto toimii. Sen takia on hyvä, että kansalli-
sia asiantuntijoita on muutaman vuoden Brysselissä. 
He ovat arvokkaita lainsäädäntötyössä ja oikeudelli-
sissa kysymyksissä.

Astola itse identifioituu suomalaiseksi EU-virka-
mieheksi. Hän on myös oppinut, ettei kaiken tarvitse 
olla kuin Suomessa. Mutta konteksti pitää olla kaikilla.

– Jostain me kaikki tähän tullaan.

Ståhlbergin mittapuulla
Pääjohtajan vapaa-aika alkaa lauantaina ja päättyy sun-
nuntain puolivälissä.

– Rakastan elokuvia, ja uinti on aina ollut oma lajini. 
Yritän käydä konserteissa ja teatterissa, kirjallisuutta 
luen aina ennen nukkumaan menoa.

Astola tarttuu mielellään sarjakuvaromaaneihin.
– Olen lukenut sarjakuvia koko aikuisikäni, ja ne 

ovat myös tie vieraaseen puhekieleen.
Lakimiesliitto palkitsi Tiina Astolan K. J. Ståhlberg 

-mitalilla Lakimiespäivässä lokakuussa. Tunnustus 
myönnetään henkilölle, jonka toiminnalla on ollut 
huomattava merkitys kansallisesti tai kansainvälisesti 
yhteiskunnalle, lakimieskunnalle, oikeuselämälle tai 
oikeustieteelle. Mitali jaettiin nyt 17. kerran. Aiemmin 
mitalin ovat saaneet muun muassa Pauliine Koskelo 
ja Sauli Niinistö.

– Tunsin valtavaa iloa ja suurta hämmennystä. 
Ståhl berg on juristeille iso nimi. •

Uraa ei pidä suunnitella:
yllättäviä ovia voi aueta
yllättäviin aikoihin.

Tiina Astola, 66

 OTK 1977, OTL 1985,  
Turun yliopisto; Master  
of International and  
Com parative Law 1983,  
Vrije Universiteit, Bryssel

 Oikeus- ja kuluttaja-asioi-
den pääosaston pääjohtaja 
2016–, Euroopan komissio

 Oikeusministeriön kanslia-
päällikkö 2007–16, lain  - 
sää däntöjohtaja 2001–07,  
lainvalmisteluosaston 
eurooppaoikeuden yksikön 
johtaja 1997–01, kehitys-
johtaja 1995–96, lain  - 
sää däntöneuvos 1988–95

 Valtiovarainministeriön  
lainsäädäntöneuvos  
1990–92

 Ulkomaanoikeuden  
osaston lakimies ja  
osasto päällikkö 1981–87, 
Ulkomaankauppaliitto

 Suomen Lakimiesliiton  
K. J. Ståhlberg -mitali 2019; 
Helsingin yliopiston kunnia-
tohtori 2017; Suomen  
Leijonan I luokan komentaja-
merkki 2013

Tässä virassa näen oikeasti, 
miten 28 valtion kanssa
pyritään saamaan aikaan
yhteistä tulevaisuutta.
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T
yön imussa oleva työntekijä on 
innostunut työstään ja haluaa 
tehdä siinä parhaansa. Hänellä 
on myös sinnikkyyttä silloin, 
kun työssä tulee eteen vas

toinkäymisiä, sanoo tutkimusprofessori Jari 
Hakanen Työterveyslaitokselta, joka on lan
seerannut Suomessa käyttöön termit työn 
imu (work engagement) ja työholismi (work
aholism).

Työterveyslaitos tutki vuonna 2012 eroja 
työn imun ja työholismin välillä, joita suo
malaisten yleisten tuomioistuinten tuoma
rit kokevat. 

– Tulosten mukaan työn imu auttaa tuo
mareita yhteisten tavoitteiden saavuttami
sessa. Mutta sillä voi olla myös negatiivisia 
vaikutuksia, jos tuomarit tekevät jatkuvasti 
ylitöitä eivätkä huolehdi riittävästä töistä 
palautumisesta, Hakanen sanoo.

Öiset sähköpostit hälytysmerkkinä 
– Vaativa työ voi toimia maaperänä työholis
mille, jossa työnteosta on tullut itsetarkoitus. 
Työholisti asettaa itse työlleen vaatimuksia 
ja kuormittaa itseään koko ajan enemmän 
kuin häneltä edellytetään. Työ menee kaiken 
muun edelle, eikä ihminen osaa rentoutua 
edes vapaaaikanaan. Jos perhe ja omat har
rastukset jäävät aina työn jalkoihin, ollaan jo 
riskipolulla, Hakanen kuvailee.

– Työholismia voi olla vaikea tunnistaa. 
Yleensä esimiehet ovat tyytyväisiä, kun joku 
painaa pitkää päivää. Asiaan kannattaa kuiten
kin puuttua, jos työntekijä on aina työpaikalla 
ja alkaa lähetellä sähköposteja yömyöhään. Sil
loin kannattaa kysyä suoraan, mitä kuuluu ja 
mikä on työtilanne sekä pohtia, voisiko tehtä
viä jakaa tasaisemmin muun porukan kesken.

Esimiehen oma roolimalli on tärkeä. Jos 
esimies ei itse noudata työaikoja sekä viestit
telee ja käskyttää ympäri vuorokauden, hän 
osoittaa omalla käytöksellään, millä tavalla 
tiimissä tehdään töitä.

Moni itsenäistä asiantuntijatyötä tekevä juristi kokee 
vahvaa työn imua, mikä näkyy tarmokkuutena ja työhön 

uppoutumisena. Työnteon määrälle on syytä vetää kuitenkin 
jokin raja, ettei ajaudu työuupumukseen. 

Teksti RAIMO AUTIO | Kuvitus ISTOCK

Innostus
HyvinvointiNAUTI TYÖN IMUSTA 

– VARO TYÖHOLISMIA 
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Tuottavuus
Jaksaminen

Palautuminen
– Juristi tekee asiantuntijatöitä, joissa 

tulee helposti aikataulupaineita ja työnteki-
jät joutuvat venymään. Tämä on ajoittain ihan 
ok, mutta jos tekemättömien töiden lista kas-
vaa liian pitkäksi, työuupumuksen vaara on 
lähellä, Hakanen varoittaa.

Arkipalautuminen on välttämätöntä
Itsenäinen ja rajaton työ merkitsee, että työn-
tekijä on viime kädessä itse vastuussa omasta 
työhyvinvoinnistaan. Mitä intensiivisempää 
ja vaativampaa työ on, sitä tärkeämpää on 
Hakasen mukaan huolehtia siitä, että työn 
rasituksista ja stressistä palautuu työpäivää 
tai työviikkoa edeltäneelle tasolle. 

– Palautumiseen on monia keinoa. Joku 
kaipaa työpäivän jälkeen rauhaa ja hiljenty-
mistä vaikka luonnossa. Joku toinen haluaa 
taas leikkiä lasten kanssa, tavata ystäviään, 
laulaa kuorossa tai riehua pallosalilla. Tietysti 
voi ihan hyvin maata sohvalla ja katsella tee-
veetä, mutta aktiivisemmat tavat palauttavat 
yleensä paremmin, Hakanen sanoo.

Hän muistuttaa, että vapaa-aikana kan-
nattaisi tehdä jotain, joka vie ihan muuhun 
kuin työn maailmaan. 

– Jos tekee lakimiehen töitä, en kehot-
taisi toimimaan vapaa-ajalla jonkin yhdis-
tyksen lakimiehenä. Parempi olisi haastaa 
itseään jollain muulla elämänalueella – soit-
taa vaikka kitaraa tai käydä kielikurssilla, 
Hakanen sanoo. 

Loma irrottaa yleensä työkuvioista tehok-
kaasti, mutta kannattaa muistaa, että lomalla 
saavutettu hyvinvoinnin taso kestää yleensä 
pari viikkoa. Loman palauttavaa vaikutusta 
ei voi varastoida tulevaisuutta varten. Siksi 
palautumisesta pitää huolehtia arjessa.

Helsingin käräjäoikeus  
selvitti palautumista
Helsingin käräjäoikeus selvitti kesäkuussa 
2019 kyselyllä, millaisia palautumishäiriöitä 
suuri työmäärä, työajattomuus ja pitkät työ-
päivät tuomareille aiheuttavat. Terveysta-
lon toteuttaman Need for Recovery -kyselyn 
teema selvästi kiinnosti tuomareita, sillä vas-
tausprosentiksi saatiin 59 prosenttia. 

– Tulosten perusteella tunnistimme 
palautumisen vajetta, jota käsittelimme 
palautetilaisuudessa yhdessä tuomareiden 
kanssa. Keskustelimme keinoista, joilla kukin 
voi tunnistaa oman stressitasonsa ja kiin-
nittää huomiota riittävään palautumiseen, 
kertoo Helsingin käräjäoikeuden laamanni  
Tuomas Nurmi.

– Prosessi antoi mahdollisuuden tarjota 
myös tarkempaa henkilökohtaisen tilanteen 
kartoitusta ja tavoitteiden asettelua palau-
tumisen varmistamiseksi, jos vajetta ilmeni. 
Uskon, että tällaiset prosessit voivat aktivoida 
myös tarpeellisia esimies-alaiskeskusteluja 
työtilanteesta, täydentää Terveystalon työ-
terveyspsykologi Pirre Hiltunen. •

Testaa,  
oletko työholisti
SAATAT olla työholisti, jos  
vastaat näihin kysymyksiin  
kieltävästi: 
• Osaatko vain olla?
• Käytätkö aikaa rasituksista 

palautumiseen ilman, että työt 
ovat aina mielessä?

• Pystytkö nauttimaan muista 
asioista kuin työstä?

• Pystytkö olemaan aidosti 
lomalla?

• Arvostatko itseäsi ilman  
työsuorituksia?

• Jäätkö kotiin lepäämään,  
jos sairastut?

• Rikastuttaako työsi perhe- 
elämää ja toisinpäin?

• Tuleeko pääosa työn vaati-
muksista ulkoapäin eikä 
sinusta itsestäsi?
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yyskuun lopussa minulla oli tilaisuus vie
railla saksalaisen Der Spiegelin maineik
kaassa faktantarkastusyksikössä Hampu
rissa. Olipa vaikuttavaa. Ja masentavaa.

Vaikuttavaa oli se, miten paljon lehti 
panostaa faktojen varmistamiseen. Eurooppalaisittain 
ainutlaatuisessa faktantarkastusyksikössä työskente
lee noin 80 ihmistä, heistä 50 faktantarkastajana. Kaikki 
printtilehteen ja nettiin maksumuurin taakse menevät 
jutut käyvät läpi tarkan faktantarkastuksen.

Masentavaa oli se, että edes tämä ei takaa virhee
töntä lopputulosta.

Tutkivan journalismin maailmankonferenssin yhtey
dessä tapahtuneen vierailun aikana Der Spiegel oli pie
noisen skandaalin keskellä. Näyttää vahvasti siltä, että 
lehden vuonna 2014 julkaisema juttu jalkapallohuijauk
sista oli olennaisesti virheellinen. Faktantarkastajien 
syytä se ei ollut. Faktantarkastaja varoitti, että kaikille 
väitteille ei ollut näyttöä.

Tuoreessa muistissa on vielä tapaus Claas Relotius. 
Useita palkintoja pokannut tähtireportteri sai lähteä leh
destä vuonna 2018 jäätyään kiinni juttujen sepittelystä.

Miten nämä tapaukset olivat mahdollisia?
Meitä kierrättäneet faktantarkastajat Mirjam 

Schlossarek ja Kurt Jansson kertoivat, että Relotius hui
jasi taitavasti. Hän esimerkiksi satuili vain ulkomaan
jutuissaan. Saksaa koskevien juttujen sepittelystä hän 
olisi todennäköisesti jäänyt kiinni.

He huomauttivat, että jo pieni virhe vie jutulta uskot
tavuutta. Sellaisia virheet yleensä ovat, pieniä ja inhi
millisiä. Ihmisen nimi on väärin kirjoitettu. Päivämäärä 
tai numerotieto on pielessä. Sitaatit ovat epätarkkoja.

Superlatiiveista faktantarkastajat haluaisivat koko
naan eroon. Mistä tiedetään varmasti, onko jokin mie
lenosoitus suurin koskaan järjestetty? Niin sanotut 
yleisesti tiedossa olevat asiat ovat todella vaarallisia.  
Esimerkkinä he mainitsivat, että kaikkihan tietävät, että 
Suomi kuuluu Skandinaviaan. Paitsi ettei kuulu.

Vaikka fakta saattaa olla oikea, se voi olla väärässä 
kontekstissa. Tai sitten tulkinta tiedosta saattaa olla 
väärä.

Mirjam ja Kurt näyttivät faktantarkastuksen läpi 
menneen käsikirjoituksen. Se oli täynnä merkintöjä.

Tarkastaja merkitsee kynällä jokaisen sanan, kun se 
on tsekattu. Leveään marginaaliin kirjoitetaan havain
not virheistä ja epätarkkuuksista. Toimittaja ja faktan
tarkastaja käyvät yhdessä läpi korjausehdotukset, ja 
joskus sessio kestää tunteja.

Miten toimittajat sitten suhtautuvat faktantarkasta
jiin, kun juttu tulee takaisin täynnä punakynää? Onko 
faktantarkastaja ystävä vai vihollinen?

Faktantarkastaja ei ainakaan saa olla liian hyvä 
ystävä. Tämä oli yksi opetus tapaus Relotiuksesta. 
Relotiuksesta ja hänen faktantarkastajastaan tuli liian 
hyvät kaverit. (Myös faktantarkastaja ja osaston pomo 
saivat lähteä ennenaikaiselle eläkkeelle huijauksen pal
jastuttua.)

Mutta ei, toimittajat eivät vihaa faktantarkastajia. 
Prosessi on raskas, mutta toimittajat ovat kiitollisia 
faktantarkastajille, Kurt ja Mirjam vakuuttivat. Hei
dän ansiostaan toimittaja voi rauhallisin mielin antaa 
juttunsa julkaistavaksi.

Todellakin. Olisipa minullakin faktantarkastaja.
Sitä odotellessa joudun itse toimimaan omana tar

kastajanani – välillä isosti kompuroiden.
Onneksi faktatsekkasin – tai ainakin yritin fakta

tsekata – tämän jutun. Sain korjattua Relothiuk
sen Relotiukseksi. Huh.

Superlatiiveista
faktantarkastajat
haluaisivat koko-
naan eroon.

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

Faktantarkastaja 
– ystävä vai vihollinen?

S
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Palstalla esitellään Lakimies-liiton moninaisia jäsenyhdistyksiä yhdistys kerrallaan.

Kysymyksiin vastasi Artikla ry:n puheenjohtaja Emilia Haapalainen. Oikeustieteen ylioppilaiden yhdistys Artikla ry: Perustettu 1979 • Jäseniä  
runsas 1 000 • Jäsenmaksu eli liittymismaksu 60 euroa (vuonna 2019) koko opiskeluajalta • Yhteys: artikla.fi/yhteystiedot. Toimisto: Yliopiston-
katu 8, Rovaniemi

Teksti DIANA TÖRNROOS | Kuvitus ISTOCK

 Olennaisimpana yhteisöllisyyden 
tuntua. Olet osana jossain ja pääset 
mukaan kaikkeen, esimerkiksi sul-
jettuun Facebook-ryhmään. Verkos-
toidut nykyisiin ja tuleviin alamme 
ihmisiin. Artiklan jäsenenä olet 
automaattisesti myös Lakimieslii-
ton opiskelijajäsen ja pääset hyö-
dyntämään Lakimiesliiton palveluja 
ja etuja. Pääset samalla heti osaksi 
koko suomalaista juristiyhteisöä.

Ja saavathan jäsenemme myös 
erilaisia etuja kaupoista, ravinto-
loista ja nyt myös laskettelukeskuk-
sista. Ja tietenkin oikeuden käyttää 
haalareita!

 Artikla on Lapin yliopistossa oike-
ustieteellisessä tiedekunnassa opis-
kelevia varten, ja se tarjoaa tukea 
opiskeluun ja vapaa-aikaan. Rova-
niemellä suuri osa opiskelijoista 
tulee muualta ja on kaukana kotoa. 
Pyrimme siihen, että ihmiset viihty-
vät ja tutustuvat ja että opiskelu on 
kaikille mukavaa aikaa. 

Meillä on hyvät yhteydet tiede-
kuntaan ja voimme ottaa kantaa 
opintoihin liittyviin asioihin: esi-
merkiksi poolien eli opintojaksojen 
sisältöihin. 

Miksi yhdistys
on olemassa?

 Tutustumme tulevaisuutemme 
alaan ekskursioiden, esittäytymisten 
ja yhteistyön kautta. Kaamos ry eli 
alumniyhdistyksemme on läheinen 
yhteistyökumppani. Järjestämme 
seminaareja ja luentoja. Meillä on 
runsaasti kulttuuri- ja liikuntatoimin-
taa. Rastitapahtuma Poronkusema 
on Pohjois-Suomen suurin opiskeli-
jatapahtuma. Ympäri Pohjoismaita 
pääsee luomaan kontakteja Nordiska 
Sekretariatetin ja pohjoismaisten 
kv-viikkojen kautta. Ja tietysti juh-
limme yhdessä. Tänä vuonna julkai-
simme 40-vuotisjuhlakirjan ja juhlis-
tamme vuotta monin eri tavoin. 

Millaista
toimintaa
jäsenille
on tarjolla?

 Liittymislomake löytyy artikla.fi- 
sivustolta Jäsenelle-osion alta. 
Jäseneksi – eli Artistiksi – pääsee 
täyttämällä lomakkeen ja maksa-
malla liittymismaksun, joka on tänä 
vuonna 60 euroa. Maksu maksetaan 
vain kerran koko opiskeluajalta. Hal-
litus hyväksyy jäsenet, ja uusi jäsen 
saa opiskelijakorttiinsa jäsentarran.  
Käytännössä lähes kaikki Lapin yli-
opiston oikeustieteen opiskelijat 
tulevat mukaan yhdistykseen.

Miten
toimintaan
pääsee
mukaan?

Mitä Artikla
antaa Artisteille?

 Ehdottomasti kannattaa lähteä 
mukaan! Artistit ovat vahva ja tiivis 
porukka, jossa meininki on todella 
hyvää. Kaukana kotoa on upeaa, kun 
voi aina liittyä joukkoon, kun näkee 
bolognanpunaiset haalarit. Lapissa 
on rento meininki, täällä voi mennä 
ja tulla sillä tyylillä kuin haluaa. 

Terveiset
jäsenyydestä
kiinnostuneelle

Lapin bolognanpunainen kansa
Artikla perustettiin 40 vuotta sitten varmistamaan, että opiskelu 

Lapissa on oikeustieteen opiskelijoille mielekästä ja viihtyisää. 
Juhlavuosi vietetään vahvasti yhteisöllisissä merkeissä.
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7.11. 
 TYÖPAJA 

Tunnista ja sanoita  
osaamistasi -työpaja 
 
Paikka: Lakimiesliiton Ylähuone
Aika: 16.30–19.30

Tule pohtimaan omaa osaamistasi  
ja sanoittamaan sitä työpajaan  
uravalmentajan avulla.

Miten luoda uusia näkökulmia omaan 
osaamiseen? Miksi se kannattaa? Työ
pajan aikana kirkastat itsellesi oman 
osaamisesi ja parhaat valttisi työmark
kinoilla. Oman osaamisen tunnistaminen 
ei ole tärkeää pelkästään työnhakutilan
teessa, vaan hyödyksi myös erilaisissa 
tilanteissa työpaikalla, esimerkiksi kehi
tyskeskusteluun valmistautumisessa.

Asiantuntijana on osaamispalveluiden 
asiantuntija, uravalmentaja Heidi  
Hännikäinen Lakimiesliitosta. Hänellä 
on lähes 20 vuoden kokemus korkeasti
koulutettujen ja opiskelijoiden sparraa
misesta ja valmentamisesta erilaisissa 
uratilanteissa. Tuona aikana hän on  
erityisesti perehtynyt työn ja työnhaun 
muutokseen, tulevaisuuden osaamis
tarpeisiin sekä työhyvinvointiin ja työ
yhteisöjen kehittämiseen. 

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!

 VERKKOKOULUTUKSET 

• Tunnista ja sanoita  
osaamisesi

• Viisi näkökulmaa  
piilotyönhakuun

• Työttömien aktiivi-
mallivalmennukset  
- verkkovalmennukset 

Katso lisätiedot:  
www.lakimiesliitto.fi/tapahtumat
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27.11.
 WEBINAARI 

Asiantuntijan blogiteksti –  
kirjoita osaamisesi esiin!
 
Aika: 16.00–17.30

Asiantuntijablogi on loistava väline sekä organisaation osaami
sen että oman asiantuntemuksen esiin tuomiseen. Mutta kuinka 
hyvä blogiteksti sitten käytännössä syntyy, kun työpöydällä on 
niin paljon muutakin? 

Lakimiesliiton webinaarissa annetaan työkaluja blogitekstien 
kirjoittamiseen kiireisen työarjen keskellä. 

Webinaarissa käydään läpi seuraavia asioita:

• Mitä hyötyä asiantuntijablogin kirjoittaminen  
tuo asiantuntijalle ja hänen organisaatiolleen?

• Miksi lukijan ymmärtäminen on hyvien blogitekstien  
kirjoittamisessa niin tärkeää?

• Mistä ideat lukijoita kiinnostaviin teksteihin?
• Käytännön neuvoja tekstin tuottamiseen.
• Miten teksteihin yleistajuisuutta ja kiinnostavuutta?
• Blogitekstin otsikointi ja alku. 

Kouluttajana webinaarissa toimii Kide Consultingin kirjoitus
kouluttaja Mari Valkonen. Valkonen on selkeiden ja lukijaläh
töisten tekstien lähettiläs, lämmin ja asiakeskeinen kirjoitus
kouluttaja sekä monipuolinen toimittaja. Yrityksensä kautta 
Valkonen on auttanut paria tuhatta eri alojen osaajaa kiinnos
tavien ja selkeiden tekstien tekijöiksi. 

Lisätietoa kirjoituskoulutuksista verkossa ja livenä: kidekoulu.fi

 URAVALMENNUS 

Henkilökohtainen uravalmennus 

Koetko junnaavasi ammatillisesti paikallaan, etsikö uutta  
suuntaa ja ideoita urallesi? 

Tartu uuteen, maksuttomaan palveluumme! Lakimiesliiton  
uravalmentaja sparraa sinua urasi eri vaiheissa.

Minkälaisesta tulevaisuudesta haaveilet? Mitä ammatillisia 
tavoitteita sinulla on? Aiheina keskusteluissa voi olla esimer
kiksi työnhaku, kehityskeskustelu, erilaisten vaihtoehtojen  
pohdinta tai muutokset uralla.

Aloituskeskusteluun varataan 20 minuutin aika. Keskuste
lussa kartoitetaan lähtötilanne ja sovitaan etenemisestä. 

Laadukasta urakoulutusta jo yli 10 vuotta

Mentorointi on ammatillisen kehittymisen mene-
telmä, jossa keskeistä on kokemuksesta oppi-
minen. Mentori on kokenut ammattilainen, joka 
haluaa jakaa osaamistaan kehittymis haluiselle ja 
-kykyiselle henkilölle, aktorille. Aktorin vastuulla 
on valmistella tapaamisten teemat, pitää huolta 
tapaamisten sopimisesta ja kirjata keskustelujen 
anti mentorinsa kanssa sopimallaan tavalla.

Mentoroinnin ydin ovat aktorin ja mentorin väli-
set keskustelut. Keskustelujen aiheet vaihtelevat 
aktorin toiveiden ja tavoitteiden mukaan. Oman 
osaamisen tunnistaminen, uran suuntaaminen, 
work-life-balance, omien arvojen mukainen työ, 
yrittäjyys ja esimiestyö ovat yleisiä teemoja.

”Minulla oli tavoitteena perustaa yritys, ja se 
tavoite toteutuikin etuajassa. Mielestäni mento-
roinnin suurin anti on kuitenkin se, että olen aivan 
uskomattoman mentorini avustuksella tutustu-
nut syvällisemmin itseeni, kirkastanut käsitykseni 
perusarvoistani ja tiedostanut samalla kutsumuk-
seni sekä saanut rohkeutta valita epätavanomai-
semman mutta omannäköiseni polun.”

Hakuaika alkuvuodesta alkavaan mentorointi-
ohjelmaan on  4.11.–1.12.19. Ohjelman kick-off- 
tilaisuudet järjestetään 5.2.20 ja 11.2.20.

Katso hakuohjeetlakimiesliitto.fi/mentorointi

 MENTOROINTI  

Hae mukaan vuoden 2020 
juristimentorointiohjelmaan

Valmennus kertoja on tavallisesti 1–3 ja ne ovat kestoltaan 
noin 45 min. Keskustelut käydään puhelimitse. Valmentaja 
soittaa asiakkaalle sovittuna ajankohtana.

Varaa aika aloituskeskusteluun lähettämällä viesti osoit
teeseen uravalmennus@lakimiesliitto.fi. Kuvaa viestissä  
tilannettasi sekä tavoitteitasi keskustelulle. Viestiisi vasta
taan kolmen arkipäivän kuluessa.

Henkilökohtaista uravalmennusta antaa Lakimiesliitossa  
uravalmentajana elokuussa 2019 aloittanut Heidi Hännikäinen.



Kaupungistuminen ja valtion säästötoimet ovat johtaneet 
julkisten toimintojen keskittämiseen, mikä koskee myös 

oikeudenkäyttöä. Nykyaikaiset työmenetelmät ja keinoäly tuovat 
uusia mahdollisuuksia tuomioistuinten toimintaan,  

jossa kehityksen myötä korostuu palveluluonne. 

Keskittämisestä 
uusia malleja myös 
oikeudenhoitoon

Teksti VESA VAINIO | Kuvitus JANI SÖDERLUND
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T
uomarin pöytä on kuin lennonjoh-
tajalla. Näin toteaa Pohjois-Karja-
lan käräjäoikeuden laamanni Tuija 
Turpeinen, jonka äänestä kuultaa 
tyytyväinen ylpeys.

– Käsittelyn sähköistyminen 
on tehostanut tuomarin ajankäyt-

töä, lisännyt työn mielekkyyttä ja juttujen istuttavuutta. 
Kaikki ovat konkreettisesti samalla sivulla.

Turpeinen viittaa vuoden 2018 alkupuolella tapah-
tuneeseen muutokseen, joka sähköisti asiakirjat. Poissa 
ovat pöytien paksut paperipinot ja niiden tuskastuttava 
selaaminen. Samassa talossa toimivat poliisi ja syyttäjä 
ovat juonessa mukana.

– Olemme luopuneet aktiivisesti paperista, aineisto 
esitetään sähköisesti todisteista alkaen. Käytäntö on jän-
tevöittänyt ja selkeyttänyt juttujen käsittelyä.

Aineiston sähköistymisen lisäksi Joensuussa on oltu 
aktiivisia tarjoamaan video- ja Skype -yhteyden hyödyn-
tämistä vastaajan kuulemisessa. Tämän vuoden alusta 
voimaan tullut lakimuutos on mahdollistanut käytännön.

– Pohdimme asian valmistelun yhteydessä, pitääkö 
henkilön tulla paikalle vai voiko kuulemisen tehdä kuva- 
ja ääniyhteyden välityksellä.

Turpeisen mukaan kokemukset etäkuulemisesta ovat 
kannustavia. Kun yhteys järjestyy esimerkiksi lähellä 
henkilöä sijaitsevasta käräjäoikeudesta, tekniikka toi-
mii moitteitta ja on aivan kuin henkilö olisi läsnä. Kun 
käytössä on Skype, laajakaistayhteyksien vaihteleva voi-
makkuus voi aiheuttaa häiriöitä.

– Enää ei toimi selityksenä, että ei ole rahaa tulla Joen-
suuhun. Näin ollen jutut saadaan käsiteltyä paremmin 
ilman turhia peruuntumisia.

Esimerkiksi oikeusaputoimistojen palvelupisteet ja 
asianajotoimistojen tilat olisivat Turpeisen mielestä 
hyviä mahdollisuuksia järjestää etäyhteys.

Helpotusta todistajien kuulemiseen
Turpeisen esittämät uudet tavat tehdä työtä liittyvät osal-
taan vuoden 2019 alusta voimaan tulleeseen käräjäoikeus-
verkoston uudistukseen. Se tarkoitti käräjäoikeuksien 
vähenemistä 27:stä 20:een ja toimipaikkojen 57:stä 36:een. 

Kehitysjohtajana oikeusministeriössä toimiva halli-
tusneuvos Kari Kiesiläinen näkee Turpeisen kuvaavan 
kehityssuunnan loogisena.

– Tuomioistuinten toimintaympäristö ja työskentely-
tavat ovat nopeassa muutoksessa, ja samaan aikaan lain-
käytön laatuvaatimukset kasvavat. Olemme vastanneet 
tähän haasteeseen ja valtiontalouden tiukkoihin reuna-
ehtoihin rakenteellisilla muutoksilla.

Kiesiläisen mukaan sekä kaupungistuminen että 
väestöennusteet ovat puoltaneet tuomioistuinpalvelu-
jen keskittämistä aiempaa harvemmille paikkakunnille. 

Nyt on tarkoitus keskittyä teknologian täysimittaiseen hyö-
dyntämiseen. Uusille työskentelytavoille löytyy tätä kautta 
aivan uusia tarpeita ja mahdollisuuksia.

– Todistajien kuuleminen kuvan ja äänen kautta on 
seuraava iso ponnistus. Ruotsista saatujen kokemusten 
mukaan tarve kuulla todistajia on vähentynyt ratkaise-
vasti. Kehityssuunta on ehdottomasti kannatettava.

Suomessa hallitusohjelmaan on kirjattu tavoitteeksi 
keskittää oikeudenkäynneissä näytön vastaanottaminen 
käräjäoikeuksiin niin, että todistelu taltioidaan hovioi-
keuskäsittelyä varten. Tämä tulee osaltaan vähentämään 
henkilökohtaisen asioinnin tarvetta muutoksenhakutuo-
mioistuimissa.

Valtakunnallisen tuomiopiirin malli?
Kiesiläinen korostaa, että käynti tuomioistuimessa on suu-
relle osalle kansalaisia harvinaisuus, ehkä kerran elämässä 
vastaan tuleva kokemus. Kaikilla ei ymmärrettävästi ole 
halua tulla paikan päälle oikeuteen, joten joustaville, eri 
tilanteisiin soveltuville toimintatavoille on käyttöä.

– Pitää muistaa, että iso istuntosali ei ole se juttu. Tuo-
mioistuin on palvelu, ei paikka. Fyysisellä kontaktilla on 
silti edelleen merkityksensä, ja toivon, että se säilyy jol-
lakin tavalla.

Nykyinen maakuntapohjaista mallia myötäilevä palve-
luverkkoratkaisu on Kiesiläisen mielestä kohdallaan. Hän 
odottaa kuitenkin suurella mielenkiinnolla Norjan tuo-
mioistuinkomitean näinä aikoina julkistettavaa mietintöä.

– Luvassa on moderni ja arvopohjainen näkemys siitä, 
millainen tulevaisuuden tuomistuin on. Voisiko meillä 
Suomessa olla vain yksi valtakunnallinen tuomiopiiri 
muissakin kuin erityistuomioistuimissa.

Kiesiläinen hakee vertailukohtia verottajasta, ulos-
otosta, Kelasta ja maahanmuuttovirastosta, jotka toimi-
vat jo valtakunnallisesti. Oikeudenhoidon puolelta tähän 
suuntaan ovat menneet esimerkiksi summaariset velko-
musasiat, joita käsitellään vain yhdeksässä käräjäoikeu-
dessa.

Juuret palvelujen keskittämiseen Saksasta
Valtion toimien keskittymiskehitys sai tuulta purjeisiinsa 
1990-luvulla syvän laman ja tulevan EU-jäsenyyden vauh-
dittamana. Edeltäviä vuosikymmeniä taas oli hallinnut 

Tuomioistuin
on palvelu,
ei paikka.
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pyrkimys rakentaa ehyttä kansakuntaa julki-
sia toimintoja alueellisesti hajauttaen.

Aluesuunnittelun ja -politiikan professori 
Sami Moisio Helsingin yliopistosta kuvaa 
sosialidemokraattien ja silloisen maalaislii-
ton 1960-luvun alussa sorvaamaa mallia erit-
täin valtiokeskeiseksi.

– Valtiosta pyrittiin tekemään ihmisten 
koti. Alueellinen hajauttaminen ja sosiaali-
nen tulontasaus alettiin hyväksyä investoin-
teina, joiden kautta edesautettiin talouskas-
vua ja luotiin yhtenäisvaltiota.

Moision mukaan jokaista aikaa luonnehtii 
omanlaisensa poliittisen järkeilyn tapa. Niin 
myös nykyistä palvelujen keskittymiseen ja 
tehostamiseen tähtäävää toimintamallia, 
jonka juuret löytyvät Saksasta.

– Keskeinen julkisten palvelujen keskittä-
misen ajattelutapa on ordoliberalismi, jonka 
opin mukaan julkisen vallan toimia tulee kar-
sia ja tehostaa. Vyönkiristys, säästöt ja verkos-
tot ovat oleellinen osa ordoliberaalia politiik-
kaa. Valtion tulee edesauttaa kilpailukykyä, 
mutta pysytellä pois sieltä, missä on vaara 
harrastaa julkista tuhlausta.

Talouskuri ja  
kaupungistuminen moottoreina
Saksassa ordoliberalismilla on pitkät ja vah-
vat perinteet. Ne juontavat eritoten toisen 

maailmansodan päättymisen jälkeiseen 
aikaan. Nykyäänkin kova talouskuri on lii-
tetty Saksaan. 

Suomessa edellinen, Juha Sipilän joh-
tama hallitus nosti tämänkaltaiset opit näky-
västi esille. Lisäksi palvelujen keskittäminen 
saa käyntivoiman voimakkaasta kaupungis-
tumisesta. Se taas perustuu kasvuhakuiseen 
kapitalistiseen talousjärjestelmäämme.

– Kasvuhakuisuus on maailmanlaajuisesti 
kapitalismin elinehto. Kaupungistumisesta 
on muodostunut prosessi, johon kapitalismi 
nyt voimakkaasti nojaa. Erityisesti niin kut-
sutun tietointensiivisen talouden prosessit 
näyttävät keskittyvän voimakkaasti suurim-
mille kaupunkiseuduille. 

Suomessa vuoden 2002 pikku- ja 2008 
isompi lama lisäsivät keskittämiskeskuste-
lussa vettä myllyyn. Hajautettu alue- ja pal-
velurakenne kohtasi entistä voimakkaampaa 
kritiikkiä ja muodostui paikoin tuhlauksen 
vertauskuvaksi. 

1990-luvun alun jälkeen Suomeen on 
kehittynyt noin 30 kaupunkiseudun verkko. 
Tulevaisuuden suuri kysymys on, miten 
tämän verkoston pienille ja keskisuurille kes-
kuksille tulee käymään. 

Korkean tason poliittinen keskustelu voi 
Moision mukaan auttaa kansalaisia pääse-
mään paremmin kiinni meneillään olevaan 
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31
TYÖNTEKO

Valtionhallinnon kokonaan tai 
osittain paikkariippumattoman  

työn osuus on 31 prosenttia 
vuonna 2019.

9>5
KÄYNTIASIOINTI

Käynnit valtionhallinnon toimi
paikoissa ovat vähentyneet 

yhdeksästä miljoonasta viiteen 
miljoonaan vuodesta 2011  

vuoteen 2018. Arvio vuodelle 
2029 on 2–3 miljoonaa.

33
VÄESTÖKEHITYS

33 kunnan alueella väestö  
kasvaa ennusteen mukaan yli  
10 prosenttia vuosina 2015–

2030. Yli 200 kunnan kohdalla 
ennuste on miinusmerkkinen.
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mielenkiintoiseen Suomen alueelliseen muu-
tokseen.

– Millaista maailmaa rakennamme – 
haluammeko elää pääosin taloudellisen kas-
vun edesauttamiseksi? Missä teemme työtä 
ja missä asumme? Onko kaupungistumiseen 
liittyvä kulutusvetoinen elämäntapa kestävä? 
Millaista kaupungistumista suomalaiset itse 
haluavat?

Moisio näkee sadan vuoden ajan tapahtu-
missa paluun juurille. 1920- ja 1930-luvuilla 
suuressa osassa Suomea valtion valta näkyi 
lähinnä nimismiesvaltana. Tällä vuosituhan-
nella oikeudellinen valta on muuttumassa 
aikaisempaa näkymättömämmäksi laajoissa 
osissa Suomea.

Paperiton oikeudenhoito  
kahdessa vuodessa
Omistajaohjausministeri Sirpa Paateron 
mukaan reilut 30 prosenttia valtionhallin-
non tehtävistä on paikasta riippumattomia. 
Oikeusministeriön Kiesiläinen kaivaa tueksi 
tilastoja, jotka kertovat, että käyntiasiointi 
valtionhallinnon toimipaikoissa on lähes 
puolittunut vajaassa kymmenessä vuodessa, 
ja vauhti jatkuu samaa tahtia 2020-luvulla.

Kiesiläinen lupaa, että paperittomuus 
toteutuu oikeudenhoidossa kahden vuoden 
kuluessa. Mallisalista ja sen varustelusta 
sekä aineistopankista on luotu standardi, 
joka viedään käytäntöön jokaiseen oikeussa-
liin. Uusi muun muassa esteettömyyden huo - 
mioi va digipalvelulaki sisältyy vaikutuksi-
neen standardiin.

– Asianajajat ovat edistyksellisiä ja mu-
kana kehityksessä, heillä on täysi valmius 
siirtyä sähköiseen maailmaan. Kansalaisille 
on turvattava mahdollisuus myös muunlai-
seen asiointiin. On arvioitu, että noin 15 pro-
sentilla väestöstä on rajoitteita digipalvelujen 
käytössä. Heitä ei saa unohtaa.

Oikeusministeriössä on tehty selvitys tuo-
mioistuinten asiakaspalvelun ja etäpalvelun 
vaihtoehdoista. Selvityksessä on arvioitu, voi-
daanko yhteispalvelulain tarkoittamia asioin-
tipisteitä hyödyntää, kun hoidetaan tuomio-
istuinten asiakaspalveluun ja etäpalveluun 
liittyviä tehtäviä. Ja löytyykö muita vaihtoeh-
toja palvelujen saatavuuden ylläpitämiseen 
sekä etäosallistumiseen.

– On toivottavaa, että työtä etäpalvelujen 
arvioimiseksi ja kehittämiseksi voidaan jat-
kaa 1.1.2020 toimintansa aloittavassa Tuomio-
istuinvirastossa.

Pohjois-Karjalan käräjäoikeus oli laa-
manni Tuija Turpeisen mukaan siinä mie-
lessä onnellisessa asemassa, että se siirtyi 
vuonna 2017 uusin toimitiloihin. Kaikissa 
saleissa oli valmius sähköiseen käsittelyyn. 
Työskentely usean näytön kanssa on tuntu-
nut omalta.

– Olemme pyrkineet hyödyntämään jär-
jestelmää alusta lähtien mahdollisimman 
paljon. Vaikka oikeudenkäynti on sisällöltään 
sama kuin ennen, sähköinen mallinnus tuo 
siihen paljon uutta. Paperinpyörittämistä ei 
ole tullut ikävä. •

Noin 15 prosentilla
väestöstä on rajoitteita
digipalvelujen käytössä.
Heitä ei saa unohtaa.

Kiesiläinen pyörittelee numeroita ja miet-
tii, miten ne istuvat oikeuslaitokseen, joka on 
tunnetusti ollut jäykkä liikkeissään.

– Uudenlaiset menetelmät tehdä työtä 
paikasta ja ajasta riippumatta sekä sähköi-
set asiointi- ja käsittelytavat ovat meillekin 
iso mahdollisuus.

Jyrki Kataisen hallituksen aikana vuonna 
2012 laadittu oikeudenhoidon uudistamisoh-
jelma säästövaatimuksineen on määrittänyt 
suunnan uudistuksille. Muut valtion hallin-
nonalat pyrkivät yhtä lailla 18 keskuksen mal-
liin, mikä mahdollistaa osaavien työntekijöi-
den rekrytoinnin, pienille paikkakunnille kun 
ei löydy hakijoita.

Antaa algoritmin ratkaista
MONIKANSALLISET verkossa toimivat kauppayhtiöt, kuten 
eBay ja Amazon, saavat ratkaistavakseen kymmeniä mil-
joonia reklamaatioita tai riitatapauksia vuodessa. Niitä on 
lähes mahdoton kenenkään ottaa fyysisesti hoitaakseen 
ilman valtavia resursseja. Niinpä riidoista iso osa, jopa 90 
prosenttia, ratkeaa algoritmin välityksellä verkossa ilman 
ihmistarkastelua. 

Hallitusneuvos Kari Kiesiläinen oikeusministeriöstä 
näkee tässä yhtenevän kehityssuunnan oikeuslaitokseen.

– Esimerkiksi lentovalituksista pääosa ratkeaa teko-
älyllä. Niinpä huomattava osa oikeudellisista riidoista ei 
joudu prosessiin, sillä ne ratkeavat jo aiemmin verkossa  
keinoälyn avulla.

Kun kyse on tulevaisuuden panostuksista, Kiesiläinen 
laittaisi rahat keinoälyyn.

– Kuka määrittää keinoälyn algoritmin, siinä ratkaiseva 
kysymys. Millä perusteella sakko rapsahtaa niin, että kansa-
laisen oikeusturva varmistuu.
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L
aukku läpivalaisulaitteen liukuhihnalle, kävely 
turvaportin läpi ja vartijan suorittama ruu-
miintarkastus. Keski-Suomen käräjäoikeu-
teen ei kävellä sisään noin vain. Käräjäoi-

keuden rikososaston johtajan ja käräjätuomari Mikko  
Jaatisen, 54, mukaan tiukoilla turvatoimilla varmiste-
taan käräjäoikeuden istuntoihin osallistuvien ja talossa 
työskentelevien henkilöiden turvallisuus. 

Vartijoilla riittää työsarkaa, sillä Jyväskylän keskus-
tassa sijaitsevan oikeustalon 11 salissa pidetään kaikki 

Käräjätuomarin on kyettävä 
johtamaan oikeudenkäyntejä 
ja tekemään riippumattomia 
sekä puhtaasti lainsäädäntöön 
perustuvia ratkaisuja. Tuomarilla 
ei ole työaikaa, joten työn ja 
vapaa-ajan tasapainosta on 
huolehdittava itse. 
Teksti TUOMAS I. LEHTONEN | Kuvat MIKKO VÄHÄNIITTY

KÄRÄJÄTUOMARI 
TARVITSEE HYVÄT 
VUOROVAIKUTUS-
TAIDOT
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ARKIPÄIVÄ
Tutustumme juristien arkeen  
ja erilaisiin työpaikkoihin.



maakunnan alioikeuden istunnot. Käräjäoikeuksiin 
kohdistetut supistukset ovat olleet tällä vuosituhan-
nella rajuja. Kun Jaatinen valmistui Helsingin yliopis-
tosta oikeustieteiden kandidaatiksi ja palasi koti-
maakuntaansa, Keski-Suomen alueella toimi vielä 
kahdeksan alioikeutta. 

Varatuomarin arvonimeen tarvittavan tuomiois-
tuinharjoittelun Jaatinen suoritti Äänekoskella 1993–
1994.

– Keski-Suomen käräjäoikeuden toiminta jakautuu 
rikososastoon sekä riita- ja hakemusasioiden osastoon. 
Tuomareita on yhteensä 20. Lisäksi meillä työskentelee 
vuosittain kuusi käräjänotaaria, Jaatinen kertoo.

Jaatisen vetämän rikososaston 10 käräjätuomaria ja 
14 käräjäsihteeriä hoitavat vuosittain yli 3 000 rikosjut-
tua. Käräjätuomarien valtuuksia on vuosien saatossa 
laajennettu, ja nykyään yli 90 prosenttia jutuista hoide-
taan yhden tuomarin kokoonpanolla. Valtaosa jutuista 
koskee rattijuopumuksia, varkauksia, huumausaine-
rikoksia, pahoinpitelyjä, petoksia ja seksuaalirikoksia. 
Erityisesti nettipetosten ja seksuaalirikosten määrä on 
ollut voimakkaassa kasvussa.

Vaikka useimmat oikeusjutut ratkaistaan yhden tuo-
marin päätöksellä, tuomarin työ ei ole yksinäistä puu-
haa. Tuomarit käyvät keskenään paljon kolle giaalisia 
keskusteluja. Läheisiin sidosryhmiin kuuluvat myös 
syyttäjät, asianajajat, poliisit ja oikeudenkäyntien 
asianosaiset.

– Tuomarin kaikista tärkein työkaveri on kuitenkin 
työpariksi nimetty käräjäsihteeri, joka vastaa oikeu-
denkäynteihin liittyvien käytännön rutiinien hoita-
misesta istunnoissa ja niiden ulkopuolella, Jaatinen 
sanoo.

Kolmivaiheinen työprosessi
Jaatinen jaottelee tuomarin työprosessin karkeasti kol-
meen osaan. Ennen oikeuskäsittelyä tuomari tarkastaa, 
että syyttäjän jättämä haastehakemus on prosessilain 
mukainen. Tämän jälkeen tuomari antaa käräjäsihtee-
rille ohjeet oikeudenkäynnin valmistelujen tekemiseen. 
Tapausta koskevaan todistusaineistoon tuomari tutus-
tuu vasta oikeudenkäynnissä. 

– Tuomari saa hyödyntää päätöstä tehdessään vain 
sellaista todistusaineistoa, jota osapuolet esittävät 
oikeudenkäynnissä. Osapuolet voivat myös luottaa sii-
hen, että tuomio ilman ennakkoasenteita perustetaan 
vain tällaiseen aineistoon. Tämä lisää osaltaan luotta-
musta tuomarin toimintaan, Jaatinen kertoo. 

Tuomion julistamisen jälkeen käräjäoikeudella on 
30 päivää aikaa työstää tuomio kirjalliseen muotoon. 
Kirjalliseen työhön käytettävissä oleva aika lyhenee 
kahteen viikkoon, jos jokin osapuolista ilmoittaa tyy-
tymättömyytensä tuomioon. Tuomari kirjoittaa perus-

Rikososaston käräjä
tuomari kohtaa työssään 
vaarallisia rikollisia ja  
joutuu antamaan koviakin 
tuomioita. Mikko Jaatinen 
ei kuitenkaan koe, että työ 
olisi aiheuttanut vaaraa 
hänen henkilökohtaiselle 
turvallisuudelleen.

 AVAIMET
Kaikki käräjäoikeuden  
tilat ovat turvallisuussyistä 
lukittuja. Mekaaniset ja säh
köiset avaimet ovat minulla 
työpäivän aikana jatkuvassa 
käytössä.

 PUHELIN
Puhun melko vähän puhe
limessa, mutta tarvitsen  
kännykkää jatkuvasti sähkö
postien lukemiseen ja säh
köisen kalenterin käyttöön.

 KAHVIMUKI
Sain tämän mukin läksiäis
lahjana syyttäjälaitoksesta. 
Se on minulla päivittäisessä 
käytössä.

 ENKELI
Esikoiseni askarteli minulle 
enkelikoristeen vuonna 1995. 
Se on kulkenut mukanani 
kaikissa työpaikoissani.
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telut, ja käräjäsihteeri valmistelee tuomiota muutoin 
tietojärjestelmässä. 

35–40 prosenttia käsiteltävistä rikoksista ei päädy 
lainkaan oikeussaliin suulliseen oikeuskäsittelyyn, 
vaan ne ratkaistaan kirjallisessa menettelyssä. Näin voi-
daan useissa rikostyypeissä toimia silloin, kun vastaaja 
tunnustaa rikoksen ja suostuu kirjalliseen menettelyyn. 

Rikosasioiden lisäksi tuomarien työhön kuuluvat 
pakkokeinoja – muun muassa telekuuntelu ja vangit-
semiset tutkinnan ajaksi – ja lähestymiskieltoja koske-
vat päätökset sekä sakkovalitusten käsittely.

Ei varsinaista työaikaa
Käräjätuomarilla ei ole varsinaista työaikaa. Istuntopäi-
vät pyritään kuitenkin suunnittelemaan syyttäjien jut-
tukohtaisten aikatauluarvioiden perusteella niin, että 
ne päättyisivät noin kello 16. 

– Istuntopäivään mahtuu yleensä useita juttuja. 
Yhden tapauksen käsittelyyn kuluva aika voi kuitenkin 
vaihdella 15 minuutista kymmeniin päiviin. Työpäivät 
voivat venyä helposti pitkiksi. Koska selkeää työaikaa ei 

ole, tuomarin pitää pystyä itse rajaamaan työpäiviään. 
Minä saan ajatukset pois työstä muun muassa liikku-
malla, metsätöillä ja seuraamalla Saksan Bundesliigaa, 
Jaatinen paljastaa. 

Jaatisen työhön kuuluu tuomarien tehtävien ohella 
rikososaston johtaminen ja kehittäminen. Hänelle on 
myönnetty 50 prosentin helpotus istunnoista ja muusta 
tuomarin toimenkuvaan kuuluvasta substanssityöstä. 
Lainkäyttötehtävä on kuitenkin priorisoitu muiden teh-
tävien edelle.

Jaatinen on toiminut tuomarina kuusi vuotta ja 
osastonjohtajana reilun vuoden. Ennen nykyistä teh-
täväänsä hän työskenteli 19 vuotta syyttäjänä. Jaati-
sen mielestä aiemmista työtehtävistä saaduista koke-
muksista on ollut paljon hyötyä tuomarin tehtävien 
hoidossa. 

Mitkä sitten ovat tuomarin tärkeimpiä ominaisuuk-
sia ja taitoja?

– Substanssin lisäksi hyvät vuorovaikutustaidot 
ovat ehdottoman tärkeät. Tuomarin pitää pystyä johta-
maan oikeudenkäyntiä ja luomaan hyvä kontakti kaik-
kiin asianosaisiin. Viestinnän avulla tuomari voi luoda 
istuntoon rauhallisen ilmapiirin ja löytää käsiteltävään 
tapaukseen liittyvät kipupisteet, Jaatinen toteaa. •

ARKIPÄIVÄ  // K ä r ä j ä t u o m a r i

Käräjätuomari ja käräjäsihteeri muodostavat  
keskeisen työparin. Mikko Jaatinen tekee tiivistä  
yhteistyötä osastovastaavana ja käräjäsihteerinä  
toimivan Tiina Hynysen kanssa.

Tuomarin pitää 
pystyä luomaan 
hyvä kontakti 
kaikkiin asian- 
osaisiin.

Mikko Jaatinen

MIKÄ MOTIVOI  
SINUA TYÖSSÄ? 

Erittäin hyvä työyhteisö, 
työn merkittävyys sekä 
henkilökohtainen kiinnostus 
rikos- ja prosessioikeuteen. 
Minulle on erittäin tärkeää, 
että käräjätuomarin työ on 
riippumatonta. Yksikään 
toimija ei voi vaikuttaa tuo-
marien tekemiin päätöksiin. 
Tuomarilla on suuri vastuu 
käyttää saamaansa valtaa 
oikein.  

MILLAINEN MERKITYS 
TUOMARIN TYÖLLÄ  
ON YKSILÖLLE JA 
YHTEISKUNNALLE?

Merkitys on erittäin suuri. 
Yksilön tulee voida luottaa  
siihen, että tuomari tekee 
riippumattoman ja oikeu-
denmukaisen ratkaisun,  
joka perustuu vain ja ainoas - 
taan lakiin. Käräjä oikeudet 
vaikuttavat osaltaan siihen,  
että yhteiskuntamme on  
oikeudenmukainen ja 
yhteiskuntarauha säilyy.

MILLAISESTA  
TAUSTASTA ON HYÖTYÄ 
KÄRÄJÄOIKEUDEN  
TUOMARILLE?

Parhaiten tuomarin työtä 
oppii tietysti tuomarina. 
Tyypillisin tausta lieneekin 
toimiminen määräaikaisena 
hovioikeuden esittelijänä tai 
käräjätuomarina. Syyttäjä- 
tai asianajokokemus on 
myös hyödyksi tuomarin  
työssä. Minusta on hyvä, 
että tuomariksi hakeutuu  
ja valitaan erilaisen työ-
taustan sekä elämänkoke-
muksen omaavia henkilöitä.
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Lakimiesliiton uravalmennus ei tarjoa apua vain työuran käännekohdissa 
vaan neuvoo myös nykyisiin tehtäviin liittyvissä haasteissa.

pua oman työn organi-
sointiin tai muihin työ-
elämässä koettuihin 
haasteisiin voi saada 
Lakimiesliiton uraval-

mentajalta. Uudessa tehtävässä 
aloitti kesällä uravalmentaja Heidi 
Hännikäinen.

Esimerkkitapauksessa uraval-
mennus aloitettiin keskustelulla, 
jossa käytiin läpi asiakkaan alkuti-
lanne ja määriteltiin selkeä tavoite, 
joka valmennuksella haluttiin saa-
vuttaa. Asiakas määritteli valmenta-
jan kysymysten kautta itselleen väli-

lujen lisäksi esimerkiksi valmenta-
jan ohjaamia mielikuvaharjoituksia 
sijoittamalla oma tilanne astei-
kolle sekä erilaisia kirjoitustehtä-
viä. Tämän lisäksi valmennettava 
teki ohjattua itsearviointia ja oman 
toiminnan havainnointia. Ajanhal-
lintaan liittyviä ongelmia pohdittiin 
myös vaihtamalla tarkastelukulmaa 
esihenkilön tai muiden ulkopuolisten  
näkökulmiin. Jokaisella valmennus-
kerralla kerrattiin nykytilanne ja 
tapaamisen tavoitteet.

Tapaamisten jälkeen jäsen kertoi 
työajanhallintansa parantuneen  
uravalmennuksen avulla ja oman 
muutosrohkeuden lisääntyneen. 
Hän oli saanut valmennuksesta  
käytännön vinkkejä, joita hän voi 
hyödyntää jatkossa. Jäsen koki  
saaneensa täsmällistä ohjausta,  
joka lähti juuri hänen omasta tar-
peestaan ja tilanteestaan. •

Uravalmennus kestää 
tyypillisesti noin neljä 
tapaamiskertaa. Asiak-
kaan tarpeesta riippuen 
jo tätä harvemmatkin 
kerrat voivat riittää  
ratkaisujen löytymiseen.

4

Jäsen kertoi
työajan hallinnan
parantuneen
uravalmennuksen
avulla.

Kun tarvitset apua
Kaipaatko neuvoja työelämä-

kysymyksissä? Haluatko  
täydentää osaamistasi tai 

parantaa verkostojasi?  
Tarvitsetko sparrausta?  

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

RATKAISUJA AJANHALLINTAAN

PULMA&RATKAISU

A

Pulma: ”Päivän työtunnit eivät tunnu riittävän tehtävien hoitamiseen,  
ja työt vyöryvät vapaa-ajallekin. Kyse ei ole vain liiallisesta työkuormasta  
vaan tunteestani, etten osaa organisoida niitä parhaalla mahdollisella tavalla. 
Olen ottanut asian puheeksi myös esimieheni kanssa. Mihinkään konkreettiseen  
tämä ei ole kuitenkaan johtanut.”

tehtäviä, joiden avulla hän tarkkaili 
ajankäyttöään.

Seuraavissa valmennuskeskus-
teluissa syvennyttiin pohtimaan, 
missä tilanteissa ajanhallinta on  
helpompaa kuin toisissa ja millaisiin 
tilanteisiin liittyy ongelmia. Hyvin 
toimivia toimintatapoja haluttiin 
hyödyntää myös haasteellisemmissa 
tilanteissa. Valmentajan kanssa  
täsmennettiin, mitä konkreettisia 
toimia haastavat tilanteet vaativat 
asiakkaalta itseltään. Näin asiak-
kaalle tulivat näkyviksi omat mah-
dollisuudet vaikuttaa työn organi-
sointiin ja myös onnistumiset siinä.

Työtapoina käytettiin keskuste-

Ratkaisu
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Palsta kertoo, miten Lakimiesliitto auttaa jäseniään.



Teksti KATJA ALAJA | Kuvitus JANI SÖDERLUND

L
egal Designin eli oikeusmuotoilun nyky-
virtaukset olivat esillä Helsingissä syys-
kuussa järjestetyssä Legal Design Sum-
mitissa. Yhden merkittävimmistä puheen-
vuoroista piti oikeusmuotoilun pioneerei-

hin kuuluva Margaret Hagan, joka on pohtinut alan 
nykytilaa ja tulevaisuutta. Hän johtaa Stanfordin yli-
opiston oikeusmuotoilun laboratoriota.

Hagan on iloinen siitä, että maailmaan on syntynyt 
koko joukko uusia oikeusmuotoilun laboratorioita, pro-
jekteja ja parhaita käytäntöjä, joiden seurauksena ihmi-
set saavat ymmärrettävämpää ja selkeämpää palvelua. 
Työtä oikeusjärjestelmien tasolla kuitenkin riittää, ja se 
on Haganista alan seuraava suuri haaste.

– Voiko oikeudellinen muotoilu uudistaa oikeus-
järjestelmiä? Monissa maissa on ihmisiä, jotka eivät 
kykene osallistumaan oikeusprosessiin. Taustalla vai-
kuttavat usein epätasa-arvo ja köyhyys, Hagan alusti.

Tällä tarkastelutavalla oikeudellinen muotoilu  lin-
kittyy myös Lakimiesliiton käynnistämään ”Oikeus 
kuuluu kaikille”-kampanjaan. Siinä kiinnitetään huo-

miota oikeuden saatavuuden esteisiin ja keinoihin 
esteiden purkamiseksi.

Hagan on samoilla linjoilla Task Force on Justice 
-ryhmän toukokuussa 2019 julkistaman selvityksen 
kanssa: kaksi kolmasosaa maailman väestöstä ei saa 
lainkaan tai riittävästi oikeutta asuinmaansa oikeus-
järjestelmältä.

Yhteisiä suunnittelutiloja verkkoon
Hagan haluaa uudistaa niin oikeusjärjestelmän säädök-
siä, organisaatioita ja kulttuuria, palveluja ja tuotteita 
kuin viestintääkin, jotta kaikki saisivat oikeutta. Hän 
mainitsi, että esimerkiksi rahoitus ja organisaatiosiilot 
tuovat omat haasteensa, mutta ne voidaan kyllä ratkoa.

– Kannustan jokaista ajattelemaan todella suuresti. 
Tarvitsemme projekteja, joissa saadaan aikaan strategi-
sia suunnitelmia ja yhteistyötä, Hagan painotti.

Hän ryhtyi toimeen saman tien ja pyysi kaikkia asu-
misen lainsäädännön ja häätöjen parissa työskentele-
viä Legal Design Summitin osallistujia mukaan työhön. 
Samana päivänä kutsu ilmestyi myös Haganin Twitter- 

Käyttäjälähtöinen oikeusmuotoilu on synnyttänyt paljon hyvää, mutta sen 
on aika ottaa suurempiakin harppauksia. Oikeusjärjestelmä on seuraava 

haaste, esitti Helsingissä vieraillut Margaret Hagan.

Seuraavaksi 
muotoillaan 

oikeusjärjestelmät
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TIED ON VÄÄRTI  // O i k e u s m u o t o i l u

tilille. Hänen toiveenaan on, että vastaava kehitys saa-
daan liikkeelle kaikilla oikeuden aloilla.

On kiinnostavaa nähdä, syntyykö verkkoon Haganin 
peräänkuuluttamia suunnittelutiloja, joita maailman-
laajuinen ja avoin yhteistyö hänestä edellyttää. Johto-
ajatuksena on, että jos joku on keksinyt jotakin toimi-
vaa, sitä voidaan käyttää uudestaan.

– Asioiden dokumentointi ja avoin tiedon jakaminen 
on tärkeää. Muuten toimivia ratkaisuja ei voida viedä 
eteenpäin, Hagan korosti.

Tulevaisuuden tuomioistuinta  
työstetään Ruotsissa 
Hyvä esimerkki Haganin suurten linjojen ajattelusta 
tulee naapurimaastamme Ruotsista. Helsingborgin 
käräjäoikeus päätti ryhtyä muotoilemaan uusiksi tule-
vaisuuden tuomioistuinta. Viime keväänä järjestetty 
tapahtuma oli maan julkisen sektorin ensimmäinen 
oikeusmuotoilutyöpaja. Pajaan osallistui laaja joukko 
asiantuntijoita esimerkiksi Helsingborgin käräjäoikeu-
desta, syyttäjänvirastosta, Ruotsin poliisista, Helsing-
borgin kaupungista ja baarialan etujärjestöstä.

– Monet viranomaiset ovat kehittäneet palvelui-
taan käyttäjälähtöisesti, mutta tuomioistuimilla on 
yhä tekemistä. Hallituksemme haluaa, että Ruotsi on 
johtava maa digitalisaation mahdollisuuksien valjasta-
misessa, mutta miten me teemme sen? Oikeusmuotoilu 
on minusta osa ratkaisua, sanoo projektia vetänyt hal-
lintopäällikkö Andrea Lindblom Helsingborgin kärä-
jäoikeudesta Ruotsin tuomioistuinten LinkedIn-sivulla. 

Legal Design Summitissa puhunut Lindblom pal-
kittiin hiljattain Vuoden innovaattorina Swedish Legal 
Innovation Awards 2019 -kilpailussa. Sen järjestäjät 
Legaltech.se-blogi ja LegalWorks-yritys haluavat koros-
taa palkinnolla tuomioistuimen aloitteellisuutta digi-
taalisessa kehitystyössä.

Päätöksistä tulee vuorovaikutteisia
Helsingborgin käräjäoikeuden työpajassa alettiin pur-
kaa asioita kolmen suuren teeman pohjalta: tuomiois-
tuimen viestintä, palvelut ja tilat.

– Kun pohdimme nykyisiä ongelmia, on itsestään 
selvää, että ihmiset eivät esimerkiksi ymmärrä tuo-

Monet viranomaiset ovat
kehittäneet palveluitaan
käyttäjä lähtöisiksi, mutta
tuomioistuimilla on yhä
tekemistä.

46  LAKIMIESUUTISET  5/2019



LISÄÄ AIHEESTA

Ethan Katsh ja Orna  
Rabinovich-Einy, Digital  
Justice: Technology and  
the Internet of Disputes 

Margaret Haganin  
verkkosivut:  
www.margarethagan.com

Helsingborgin käräjä-
oikeuden vetämä Vuoro-
vaikutteiset päätökset  
-projekti: www.domstol.se > 
hae ”Interaktiva avgöranden

Legal Design Summit:  
www.legaldesignsummit.com

Vinkkejä oikeusmuotoilijalle
• Eri näkökulmat mukaan! Mukana on hyvä olla oikeusmuotoilua  

ja teknologiaa tuntevia asiantuntijoita ja riittävästi aikaa.
• Valintoja ja kokeiluja. Valitkaa yhdessä kärkihankkeet, joita viedään 

eteenpäin kokeiluhengessä. Kysykää itseltänne, voitteko tehdä sen 
yhdessä muiden tahojen kanssa.

• Ennakoikaa mahdolliset esteet muun muassa rahoitukseen ja lain
säädäntöön liittyen. Viestikää työstänne, jakakaa oppinne aiheesta  
kiinnostuneiden verkkoyhteisöissä ja ottakaa itse oppia, ettette keksi 
pyörää turhaan uudestaan. 

• Viestikää työstänne julkisesti sosiaalisessa mediassa tiedonjaon  
hengessä. 

Koottu ja sovellettu Margaret Haganin ja Andrea Lindblomin  
puheen vuorojen inspiroimana.

taja on esimerkiksi voinut jäädä ilman terveydenhoi-
toa tai koulutusta.

Koska oikeusrikkomuksia riittää ja tuteloita on help-
poa tehdä, niitä tulee valtavasti. Onkin kova työ seuloa 
esiin se pieni määrä tuteloita, jotka lopulta etenevät 
perustuslakituomioistuimen ratkaistavaksi. Siinäkin 
haetaan digitaalisia ratkaisuja. •

mioita. Myös etänä osallistuminen oikeudenkäyntiin 
on asia, jota ihmiset odottavat. Miksi oikeudenkäyntiin 
täytyy mennä, jos videokonferenssi löytyy omasta mat-
kapuhelimesta? Lindblom sanoo puhelinhaastattelussa.

Lindblom uskoo, että etäosallistuminen voisi toimia 
hyvin siviilioikeudenkäynneissä, joissa ratkotaan rii-
toja. Hänestä esimerkiksi toisiaan vihaavien sukulais-
ten olisi helpompaa hoitaa asiat etänä.

Lopputulokseksi saatiin runsas joukko ideoita, jotka 
kiteytyvät parhaiten oikeusmuotoilulle tyypillisissä sel-
keissä visualisoinneissa. On 4D-tuomioistuinta, oikeu-
denkäynnin ajanvarauskalenteria ja käyttäjän kulkema 
oikeusprosessi polkuna.

Muutama projekti on Lindblomin mukaan jo liikah-
tanut eteenpäin. Lindblomin kollega, Helsingborgin 
käräjäoikeuden virkamies ja viestinnän ammattilai-
nen Fredrik Lassen vetää Vuorovaikutteiset päätök-
set -projektia, jossa aiotaan tehdä sähköisistä päätös- ja 
tuomioasiakirjoista ymmärrettäviä ja selkeitä vuoro-
vaikutteisten elementtien avulla. Projektiin osallistuu 
edustajia tuomioistuinvirastosta ja Göteborgin hallin-
to-oikeudesta.

Ajatuksena on kehittää asiakirjoja samassa tahdissa 
teknisten mahdollisuuksien kanssa. Nyt alussa luodaan 
ensimmäinen prototyyppi, jossa saattaa esimerkiksi 
olla kuvia ja linkkejä informaatiovideoihin, sanaseli-
tyksiä pop up -ruuduilla ja linkkejä muihin verkkopal-
veluihin.

Digitaalisuus mukana ratkaisuissa
Entä mitä muualla maailmassa tapahtuu? Tuomiois-
tuinten kehittämistyötä tehdään esimerkiksi Isossa-Bri-
tanniassa, jossa digitalisoidaan siviilioikeudenkäyntejä, 
ja Norjassa tavoitellaan paperittomia tuomioistuimia. 

Myös Helsinkiin puhumaan tullut, Kolumbiassa 
oikeusmuotoilun laboratoriota de Los Andesin yliopis-
tossa vetävä lakimies Santiago Pardo Rodriguez opis-
kelijoineen etsii ratkaisua perustuslakituomioistuimen 
kokemaan pulmaan. Kolumbiassa kuka tahansa kolum-
bialainen voi tehdä tutelan mihin tahansa tuomioistui-
meen, jos hän kokee perustuslaillisten oikeuksiensa 
tulleen loukatuksi. Tutelaksi kutsutaan mekanismia 
perustuslaillisten oikeuksien puolustamiseksi. Kan-

Kannustan
jokaista
ajattelemaan
todella suuresti.
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Tapahtumat

Juhlavuoden Lakimiesillat:

Seinäjoki ma 4.11.
Kouvola ke 6.11.
Oulu ma 11.11.
Mikkeli to 14.11

27.9.–14.11.
JUHLAVUODEN  

ALUETAPAHTUMAT

12.11.
LAKIMIESLIITON SENIOREIDEN 

LOUNASTILAISUUS

Tiistaina 12.11.2019 klo 12.00 Ostrobotnian 
Juhlahuoneisto, Museokatu 10, 2 krs. Helsinki.

Aihe: ”Oikeuspolitiikan ja oikeusministeriön 
ajankohtaisia asioita”, kansliapäällikkö 
Pekka Timonen.

Ruokailun maksavat osallistujat. Päivän keitto, 
lämminruoka ja kahvi sekä juomat 28 euroa.
Ilmoittautumisen yhteydessä mainittava 
erityisruokavaliosta.

Ilmoittautumiset ma 4.11.2019 mennessä: 
www.lakimiesliitto.fi/tapahtumat tai 
puhelimitse Lakimiesliiton vaihteeseen 
09 8561 0300. 

Lisätiedot: olli.niemi@lakimiesliitto.fi

Katso 
kaikki tapahtumat 

ja lisätiedot: 
lakimiesliitto.fi/

tapahtumat

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

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

Katso loma-asuntojen vapaat ajankohdat ja hakuohjeet  
kevään 2020 mökkiarvontaan nettisivuilta osoitteessa  
lakimiesliitto.fi > palvelut ja edut > lomamökit

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

Vapaita viikkoja Lakimiesliiton 
loma-asunnoissa!

Katso kaikki loma-asunnot verkosta!

LOMA-
ASUNNOT



oliittisia sihteereitä valittiin Suomessa 
ensimmäisen kerran vuonna 1972 Rafael 
Paasion hallituksen ministerien tueksi. 
Kertoman mukaan valtiovarainministeri 
Mauno Koivisto ihmetteli, mitä hän avus-

tajalla tekee, mutta kehotti avustajaansa Pertti Paasiota 
keksimään itselleen jotain tekemistä. Jotkut vitsailivat, 
että avustajan tulikin raportoida Koiviston tekemisistä.

Sittemmin on ministerien avustajien rooli vakiin-
tunut osaksi poliittista valmistelua ja ministeriöhallin-
toakin. Avustaja seuraa paitsi oman myös jonkin muun 
ministeriön toimintaa, kulkee ministerin mukana, hoi-
taa tehtäviä, joita ministeri ei pääse tekemään, ja pitää 
yllä kontakteja.

EU-Suomessa on vaikea kuvitella ministerin tule-
van toimeen ilman poliittista avustajaa, erityisavusta-
jaa, niin kuin nykyisin sievistelevästi sanotaan. Eri asia 
on, kuinka paljon niitä tarvitaan ja mitä avustajat teke-
vät. Antti Rinteen hallituksen ministereillä on 15 valtio-
sihteeriä ja 66 erityisavustajaa eli 81 poliittista avusta-
jaa. Juha Sipilän hallituksessa avustajia oli puolet tästä 
määrästä. 

Vuonna 2015 Suomesta puuttui ensimmäistä kertaa 
ministeri, jonka vastuualue kattaa pelkästään oikeus-
ministeriön. Vuonna 2019 tehtiin historiaa toisinpäin. 
Oikeusministeriössä on ensimmäistä kertaa kaksi 
ministeriä. Kumpikin ratkaisu tuntuu erikoiselta.

Antti Häkkänen tuli toimeen kahdella avustajalla. 
Nyt oikeusministeriössä on valtiosihteeri ja kuusi eri-
tyisavustajaa. Heitä varten on tyhjennetty ministeriön 
neljäs kerros varsinaisista virkamiehistä. Ministeriössä 
sanotaan kyseisen kerroksen olevan RKP:n puoluetoi-
misto. Puolueilla tulisi olla omaa koneistoa politiikan 
suunnittelussa ja linjauksissa. Ylisuuret avustajaresurs-
sit edustavat piilopuoluetukea. Ministerien tulisi voida 
luottaa virkamiesten lojaalisuuteen silloinkin, kun teh-
dään suunnanmuutoksia. 

Valtioneuvoston sivujen mukaan valtiosihteeri toi-
mii ministerin apuna poliittisessa ohjauksessa ja asioi-
den valmistelussa. Valtiosihteeri-instituution perusta-
mista kritisoi julkisuudessa ministeri Esko Rekola, jota 
ei voitu koskaan syyttää populismista. Kävin keväällä 
2011 Lauri Tarastin kanssa viemässä hänelle Yhdistys-
oikeus-teoksen uuden painoksen. Keskustelussa Rekola 
kiinnitti valtiosihteereistä huomiota kahteen asiaan: 
vaarana on, että valtiosihteereistä pyritään tekemään 
suoraan kansliapäälliköitä ja että valtiosihteerien toi-
minta voi sotkea ministeriöiden johtosuhteita. 

Ensimmäinen uhka ei ole toteutunut mutta jälkim-
mäinen on. Rinteen hallituksen aikana on jo havaittu 
ministerin ja valtiosihteerin antavan ristiriitaisia mää-
räyksiä. Valtiosihteeri voi olla ministeriä kokeneempi 
poliittinen toimija, jonka aika ei kulu twiittailussa eikä 
edustamisessa ja joka voi näin ottaa johtoa käsiinsä.  

Erityisavustajan tehtävä on ollut monelle yhteiskun-
nalliselle vaikuttajalle politiikan ja hallinnon korkea-
koulu. Hyvin verkottuneet avustajat ovat eden-
neet monipuolisesti eri tehtäviin. Tämä ei ole 
ongelmatonta. Järjestöjen johtotehtäviin on 
tullut puolueittensa asioita ajavia lobbareita 
substanssiosaajien sijaan.

Ylisuuret
avustajaresurssit
edustavat piilo-
puoluetukea.

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

Ministerien avustajat

P
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Å
lands lagstiftningsbehörighet är 
exklusiv, något som det ofta råder 
missuppfattningar om. Om det 
finns luckor i Ålands lagstiftning 
kan man inte tillämpa rikslagstift-

ningen i stället inom områden där Åland har 
egen behörighet. 

– Vi kan förvisso välja att låta en rikslag gälla 
även inom vårt behörighetsområde, men lag-
tinget måste i så fall besluta om att anta den som 
en så kallad blankettlag. Det sker inte automa-
tiskt, säger Michaela Slotte.

I en rikslag kan man inte heller ålägga några 
skyldigheter på åländska myndigheter, inte ens 
inom områden där Åland inte har egen behörig-
het, eller vice versa. 

– När Finland ingår internationella avtal 
inom områden, som faller under åländsk behö-
righet, krävs lagtingets bifall för att avtalet till de 
delar som Åland har behörighet över ska bli gäl-
lande på Åland, säger Michaela Slotte. 

Därmed förhindras att åländsk behörighet 
försvinner genom att Finland ingår internatio-
nella avtal som påverkar lagtingets möjligheter 
att lagstifta.

Svår gränsdragning
Det är ofta svårt att veta exakt var gränsen går 
mellan Ålands och rikets behörighet eftersom 
områden går in i varandra och alla åländska 
lagar genomgår en lagstiftningskontroll innan 
de träder i kraft. 

När lagtinget antagit en landskapslag sänds 
beslutet till presidenten för kontroll av behörig-
heten. Innan ärendet föredras för presidenten 
avger Ålandsdelegationen ett utlåtande och i 
vissa fall även Högsta domstolen. Ålandsdele-
gationen är ett opartiskt sakkunnigorgan som 
består av fem ledamöter. Två utses av statsrådet 
och två av lagtinget. Landshövdingen på Åland 
är delegationens ordförande.

Offentlighetslagstiftningen är ett exempel 
där behörigheten var oklar tills den prövades. 
Jämställdhet inom den offentliga sektorn är ett 
annat.

Egna straffsatser
Domstolsväsendet är en riksangelägenhet och 
Ålands tingsrätt fungerar som övriga tingsrätter 
i Finland. Dock finns en skillnad – om det gäller 
fall där Åland har egen lagstiftningsbehörighet, 

Det kan låta enkelt på pappret när man listar områden som Åland  
har rätt att stifta lagar inom. I praktiken är det en annan sak.

– Det är ett mycket komplext system. Som vid alla gränsdragningar 
hamnar vi nu som då in i otydliga gränsland, säger Michaela Slotte, 

rättschef vid Ålands landskapsregering.

Jurister på Åland  
måste arbeta med  
dubbla lagböcker

Text HELENA FORSGÅRD | Bild ISTOCK
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exempelvis inom miljöområdet, ska tingsrät-
ten döma enligt den åländska lagen.

– Åland kan lagstifta om egna straffsatser 
inom vår behörighet, säger Michaela Slotte.

Vid lagberedningsenheten vid Ålands 
landskapsregering arbetar elva personer. 
Hans Selander, chef för enheten, säger att 
lagtinget flitigt använder sin möjlighet att 
anpassa lagarna efter åländska förhållan-
den. Det märks bland annat inom den soci-
ala sektorn där hemvårdsstödet byggts upp 
enligt en egen modell. Skolorna har en annan 
förvaltningsstruktur och i plan- och bygg - 
lagen märks influenser från Sverige, bland en 
rad andra exempel.

Allt detta betyder i praktiken att jurister 
som är verksamma på Åland – både i offentlig 
och privat tjänst – måste arbeta med dubbla 
lagböcker.

I en rikslag kan man inte ålägga
några skyldigheter på åländska 
myndigheter, inte ens inom områden
där Åland inte har egen behörighet. ÅLAND fick sin självstyrelse efter 

ett beslut i Nationernas Förbund  
i Genève 1921 och den regleras  
i självstyrelselagen för Åland.

Självstyrelsen innebär att 
Ålands lagting har rätt att stifta 
egna lagar inom en rad områden 
som hälso- och sjukvård, närings-
livets främjande, undervisning, 
kultur- och fornminnesvård, polis, 
post och radio och TV. 

Inom övriga områden gäller 
Finlands lagar på samma sätt som 
i landet i övrigt. Hit hör utrikesför-
valtning, större delen av civil- och 
straffrätten, domstolarna, tull-
väsendet och statsbeskattningen.

Lagtinget består av 30 leda-
möter som väljs vart fjärde år, 
2019 är ett valår. Lagtinget till-
sätter Ålands landskapsregering 
som leds av lantrådet.

Fakta Åland

Vem får äga mark?
Bland andra åländska specialiteter märks 
jordförvärvslagen. Huvudregeln är att den 
som vill äga eller hyra mark på Åland och 
som saknar åländsk hembygdsrätt måste ha 
jordförvärvstillstånd, som beviljas av Ålands 
landskapsregering. Hembygdsrätten kan 
sökas av ”nya ålänningar” som är finländska 
medborgare och som varaktigt bosatt sig på 
Åland.

Företag som etablerar sig på Åland måste 
ha näringsrätt som också beviljas av Ålands 
landskapsregering. 

På Åland tillämpas allemansrätten något 
mer strikt än i övriga Finland, detta med hän-
visning till att Åland är litet och att fastig-
heterna är småskaliga. För tältning rekom-
menderas markägarens tillstånd och för fiske 
krävs fiskekort. •
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J
aakko Tapala tunnetaan joviaalina tyyppinä, pit-
kän pinnan miehenä.

  Tapalalle ehti kertyä virkamiesuraa kihlakun-
nansyyttäjänä Helsingissä liki 20 vuotta.

  Muutama vuosi sitten mies teki dramaattisen rat-
kaisun: hän jätti virastohommat ja heittäytyi vapaaksi 
oikeudenkäyntiavustajaksi, lupalakimieheksi.

– Olin ollut syyttäjänä lähes koko työurani. Usein 
mietiskelin kammiossani, että mitähän muuta kiin-
toisaa siellä oikeuslaitoksen liepeillä mahtaa tapahtua. 
Lopulta hyppy oikeudenkäyntiavustajan tehtäviin oli 
oikeastaan yllättävänkin luonteva ja helppo.

  Pykälöikäämme.

1. luku  
Juristiksi ajautumisesta 
1 §. Lapsuuden unelma-ammatti. Suuri sotapäällikkö. 
2 §. Valaistuminen – miksi juristiksi? Lapsuuden 
ympyröissäni pyöri muutama juristi. Heidän nokke-
luutensa oli salaperäistä ja kiehtovaa.

  Myös lääkärin ammatti kiinnosti, mutta ei minusta 
siihen opiskeluun olisi ollut. Nyt vähän salaa harmit-
taa. Olisihan se hienoa tepastella kaiken keskipisteenä 
valkoinen takki päällä sairaalan käytävillä ja jakaa vii-
saita neuvoja sinne tänne.

2. luku   
Suomen lainsäädännöstä 
1 §. Kiva laki. Laki yhteistoiminnasta valtion virastoissa 
ja laitoksissa – ja sama yksityissektorilla. Ne kun oival-
taa, kaikilla on mukavaa.
2 §. Kamala laki. Kaikki ne avioeroon liittyvät lait, 
joissa puhutaan ”lapsen edusta”. Se tuntuu vähän 
samalta kuin se, että rikoslain pykälät päättyisivät ”on 
tuomittava oikeudenmukaiseen rangaistukseen”.

3. luku  
Eurolainsäädännöstä 
1 §. Kiehtovinta. Eurosäädösten kanssa olen ollut teke-
misissä hyvin harvoin. Arvelen, että se on todella mie-

Jaakko Tapala vaihtoi 
näkökulmaa syyttäjästä 

oikeudenkäyntiavustajaksi

– Jokainen toimeksianto on pieni tutkimusmatka ihmisen salaperäiseen arkeen, mieleen ja 
elämismaailmaan, Jaakko Tapala sanoo.

Teksti ja kuva ARI MÖLSÄ
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lenkiintoinen maailma niille, jotka ovat alalla.
2 §. Karmaisevinta. Heterogeenisten kulttuurien 
kompromissi muutaman maan ehdoilla. Henkilö-
kohtaisesti karvain kokemus tuli eteen, kun asensin 
autooni peräkoukkua.

4. luku  
Lakimiehistä eliölajina 
1 §. Taitava juristi. Löytää pykälistä reaalielämän.
2 §. Tomppeli juristi. Ylimielinen palturin puhuja. 
Asiastaan ja asiansa juridiikasta epävarma henkselei-
den paukuttaja.

5. luku  
Syyttäjän työstä
1 §. Antoisinta. Syyteharkinta, ehdottomasti. Siinä 
voi jakaa omaa käsitystään oikeudenmukaisuudesta. 
Totuuksien etsiminen hengenheimolaisten kanssa. Joi-
takin työkavereita on usein ikävä.
2 §. Ankeinta. Turhan monta työnkuvaa ja tehtävää 
samanaikaisesti. Työpaikkademokratian jatkuva hei-
kentyminen. Valtakunnansyyttäjän otto- eli devoluutio- 
oikeuden hämärtyminen.

6. luku  
Syyttäjästä avustajaksi
1 §. Hyvät puolet. Olen vihdoin ymmärtänyt avusta-
jien ja asiamiesten työstä monta seikkaa, joita syyttä-
jän tuolilla istuessani ihmettelin.
2 §. Huonot puolet. Oman työajan rytmittäminen. 
Avustajan on myös pakko myydä itseään, aktiivisesti 
tai passiivisesti, jos meinaa pysyä alalla. Laskutuksen 
hallinta.

7. luku  
Avustajan arjesta 
1 §. Hohdokkainta. Asiakkaiden tapaaminen, elämän 
salainen arki. Jokainen toimeksianto on pieni tutkimus-
matka ihmisten moninaisiin ongelmiin ja syy-yhteyk-
sien löytämiseen niissä.
2 §. Himmeintä. Oikeuden saaminen on joskus ilmeistä 
arpapeliä – se saattaa riippua pelkästään siitä, minkä 
sortin ihmiset ovat osuneet asiaasi hoitamaan.

8. luku  
Riitajutuista 
1 §. Tarpeelliset riidat. On ihmisiä, jotka väen väki-
sin haluavat selvitellä ja käsitellä asiansa riitelemällä 
oikeudessa. Kun asia on sitten nujakoitu juristien avulla 
lainvoimaiseen tuomioon saakka, elämä voi jatkua. 
Lopputuloksellakaan ei heille aina ole väliä.
2 §. Tarpeettomat riidat. Kaikki riidat ovat tarpeetto-
mia, mutta osa niistä – ikävä kyllä – on välttämättömiä.

9. luku  
Rikosjutuista 
1 §. Hyvät trendit. Esitutkinnan laatu on korkea, ja se 
pysyy käsittämättömän hyvin reaalimaailman mukana.
2 §. Huonot trendit. Ehkä tietyssä määrin syyttäjien 
ja avustajien aiempaa kärjistyneemmät roolit. Vuoro-
vaikutustaidoissa olisi joskus parantamisen varaa.

10. luku  
Asiakkaista
1 §. Ihanneasiakas. Luotettava, sujuvasti asiansa esit-
tävä ihminen, jonka mielipiteisiin on helppo yhtyä. Tyk-
kään tehdä asiakkaan kanssa tiimityötä.
2 §. Inhottava asiakas. Räyhäävä ja sekava kuumakalle, 
joka soittelee jatkuvasti.

11. luku  
Omasta urasta
1 §. Makein voitto. Minusta syyttäjä ei voi voittaa. Hän 
voi saada ainoastaan syytteensä läpi. Rangaistus on 
aina surullinen tapahtuma. Avustajana sain äskettäin 
hoidettua yhden tosi toraisan avioero- ja lapsenhuolto-
jutun kaikkien osapuolten kannalta siedettävään loppu-
tulokseen.  Itselleni se oli tietynlainen hiljainen voitto.
2 §. Karvain tappio. Muuan syyttäjäaikojeni iso työ-
turvallisuusriita ylityötunneista, jossa uhrit saivat ran-
gaistuksen ja pahimmat konnat pääsivät pälkähästä.

12. luku  
Pienet suuret asiat
1 §. Mielimauste. Suola.
2 §. Herkkuruoka. Tacot.
3 §. Paras juoma. Pepsi Maxi ja roséviinit.
4 §. Kaunein kukka. Ruiskaunokki.
5 §. Viehättävin väri. Poltettu oranssi.
6 §. Musiikin helmi. Lumi teki enkelin eteiseen.
7 §. Rakkain romaani. William Goldingin Kärpästen 
herra.
8 §. Esikuva. Taannoinen kihlakunnansyyttäjä Markku 
Pohjanoksa. Hän puhui filosofisesti ja viisaasti esimer-
kiksi kontrollikoneiston ulkopuolisesta vallankäytöstä.
9 §. Elämän tarkoitus. Osallistua mahdollisuuksien 
mukaan populaation ylläpitoon.
10 §. Motto. Anna kaikkien kukkien kukkia.

Jaakko Tapala

 OTK 1992, Helsinki,  
VT 1996

 Työuraa: käräjäoikeuden 
notaari Etelä-Pohjanmaalla, 
lakiasiaintoimiston osakas, 
syyttäjänä Helsingissä, kaksi 
vuotta lakimiehenä asianajo-
toimistossa, syksystä 2018 
alkaen Varatuomari Tapala 
Oy:n pyörittäjä.

 Luottamustehtäviä:  
lukuisia yhdistyksiä, aikoi-
naan myös ammattiliiton 
hallituksen jäsen, vankka 
entisen työpaikan yhteistyö-
komitean mies.

 Harrastukset:  
Lappi, kalastus.

Taitava juristi
löytää pykälistä
reaalielämän.
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Elinkeinoelämä
VR-Yhtymä Oy:n Senior Legal Counseliksi 
OTM Hannu Häkkänen 19.8.2019 lukien.

Asianajotoimistot
Asianajotoimisto Krogerus Oy:n osakkaaksi 
kutsuttuna OTM Samu Lassila 1.4.2020 
lukien. Associateiksi OTM Hanna Kim 
17.2.2019, OTM Katariina Katila 1.3.2019, 
OTM Elina Mäkelä 14.3.2019, LL.M. Didier 
Alm 8.4.2019, OTM Lila Kallio 3.6.2019,  
OTM Nora Hamed 11.6.2019, OTM Iiris  
Rantanen 14.6.2019 ja OTM Laura Äijälä 
18.6.2019. (kuvat)

HPP Asianajotoimisto Oy:n Senior  
Associa teiksi AA Minna Juhola (ympä - 
ristö- ja kiinteistöoikeus) 1.7.2019 lukien  
ja AA Outi Iso-Markku (ympäristöoikeus) 
1.4.2019 lukien. (kuvat)

Asianajotoimisto Mäkitalo Rantanen & 
Co Oy:n lakimieheksi OTM Vilma Pasanen 
9.9.2019 lukien. (kuva)

Asianajotoimisto DLA Piperin IP ja tekno-
logia -praktiikan osakkaaksi kutsuttuna  
Partner Sami Rintala 1.8.2019 lukien.

Asianajotoimisto Merilampi Oy:n hallituksen 
puheenjohtajaksi AA, VT Jussi Ikonen,  
toimitusjohtajaksi ja osakkaaksi  
AA, VT, MBA Heidi Merikalla-Teir sekä  
Associateksi OTM Noora Arkia 1.6.2019 
lukien. (kuvat) 
 

Samu Lassila
Asianajotoimisto 
Krogerus Oy

Nimityksiä-palstan tekstit ja värikuvat 
(valkoisella taustalla) toimitetaan lomak keella  
osoitteessa www.lakimiesliitto.fi tai sähkö-
postitse juha.mikkonen@lakimiesliitto.fi  
viimeistään 13.11.2019. Julkaistuista kuvista 
veloitamme käsittelykuluina 40 euroa/kpl. 
Numero 6/19 ilmestyy 18.12.2019. Toimitus 
pidättää oikeuden tekstin muokkaamiseen  
ja lyhentämiseen tarvittaessa.
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Krogerus Oy

Elina Mäkelä
Asianajotoimisto 
Krogerus Oy

Didier Alm
Asianajotoimisto 
Krogerus Oy

Lila Kallio
Asianajotoimisto 
Krogerus Oy

Nora Hamed
Asianajotoimisto 
Krogerus Oy

Iiris Rantanen
Asianajotoimisto 
Krogerus Oy

Laura Äijälä
Asianajotoimisto 
Krogerus Oy

Minna Juhola
HPP Asianajo-
toimisto Oy

Outi Iso-Markku
HPP Asianajo-
toimisto Oy

Vilma Pasanen
Mäkitalo Rantanen 
& Co Oy

Jussi Ikonen
Asianajotoimisto 
Merilampi Oy

Heidi Merikalla-Teir
Asianajotoimisto 
Merilampi Oy

Noora Arkia
Asianajotoimisto 
Merilampi Oy
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Nimitykset

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



 Itä-Suomen yliopiston akateemiseksi reh-
toriksi on valittu ympäristöoikeuden profes-
sori ja oikeustieteiden laitoksen johtaja, OTT 
Tapio Määttä.

Määttä on valmistunut Lapin yliopistosta 
oikeustieteen kandidaatiksi vuonna 1993 ja 
oikeustieteen tohtoriksi Helsingin yliopis-
tosta vuonna 1999. Hän on toiminut muun 
muassa tutkijan ja opettajan tehtävissä, joh-
tanut useita tutkimushankkeita ja toiminut 
lainvalmistelun asiantuntijatehtävissä.

Vuodesta 2000 alkaen Tapio Määttä on toi-
minut ympäristöoikeuden professorina Joen-
suun yliopistossa ja sittemmin Itä-Suomen 
yliopistossa. Hän on työskennellyt oikeus-

Tapio Määttä Itä-Suomen yliopiston  
akateemiseksi rehtoriksi

tieteiden laitoksen johtajana ja kauppa- ja 
oikeustieteiden varadekaanina Joensuun yli-
opistossa ja laitosjohtajana Itä-Suomen yli-
opistossa.

– Määtällä on monipuolista ja syvällistä 
osaamista yliopiston toiminnasta ja raken-
teista, näyttöjä koulutuksen kehittämisessä ja 
yhteistyötaitoja tiede- ja oppiainerajojen yli. 
Hän hallitsee myös erittäin hyvin tutkimus-
rahoitusmaailman ja sen haasteet, modernin 
yliopistokoulutuksen kehittämistarpeet, on 
erinomainen viestijä ja arvostettu opettaja, 
todetaan valintaperusteissa.

Määttä aloittaa akateemisen rehtorin teh-
tävässä 1.1.2020. 
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010 19 19 19

henkivakuutuskuntoon.fi

Jäsenetuna henkivakuutus

MAKSAA VAIN 
UIMAREISSUN KUUSSA

Tee pieni päätös, jolla voi olla valtava merkitys. Henkivakuutus auttaa 
säilyttämään perheesi nykyisen elintason, jos toinen jää yksin pitämään 
huolta kaikesta. Järjestöjäsenenä saat Ifistä vakuutuksen jo muutamalla 

eurolla kuussa. Aloita katsomalla oma hintasi nyt heti.

*Suomen edullisimman henkivakuutuksen (Vakuutus- ja rahoitusneuvonta FINEn tekemä viimeisin
hintavertailu 9/2016) järjestöjäsenille myöntää Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva.

Tutkitusti

SUOMEN
EDULLISIN*



Lakimiesuutisten tietokilpailussa esitetään yllättäviä  
ja mieltä piinaavia tietokilpailukysymyksiä.

TURUN pyöveli Yrjö Keikeli mestasi lapsen
murhasta tuomitun Valborg Olofintyttären  
kirveellä Ahvenanmaalla Saltvikissa lokakuussa 
1696. Mitä hän teki katkaistuaan Valborgin  
kaulan?

A. Heitti Valborgin pään mereen, jonne se katosi.
B. Joi Valborgin verta tuoreeltaan.
C. Leikkasi Valborgin hiuksia irti ja  
myi ne myöhemmin.
D. Oli tanssivinaan päättömän ruumiin kanssa.

MIKSI Lundin piispan poika, lainopin dosentti 
Christian Papke (1718–1761) nimitettiin vuonna 
1749 Turun akatemian lainopin ylimääräiseksi 
professoriksi?

A. Hän lupasi korjata konsistorin saunan.
B. Hän voitti ilotulituskilpailun ja lauloi hyvin.
C. Hän houkutteli isänsä Turun piispaksi.
D. Hän lupasi 1 500 taalaria hopeaa  
kemian laboratoriolle.

VENÄJÄN tsaari Nikolai I (17961855) nousi  
valtaan jouluna 1825. Mitä hänelle kerrottiin 
seuraavana vuonna maansa oikeuslaitoksesta?

A. Hänen pitäisi suudella 6 300 tuomaria 
otsalle, mielellään pian.
B. Tuomarit saivat provision määräämistään 
sakoista.
C. Ratkaisemattomia oikeustapauksia  
oli 2,8 miljoonaa.
D. Tuomarit saivat lahjuksia 11 kertaa  
enemmän kuin palkkaa.

KESÄLLÄ 1709 Keikeli mestasi Saltvikissa  
lapsenmurhaaja Brita Kräkin. Mitä hän teki 
mestauksen jälkeen?

A. Mestasi kissansa ja poltti sen roviolla  
Kräkin kanssa.
B. Myi Kräkin verta ja ruumiinosia yleisölle.
C. Söi Kräkin sydäntä ja tarjosi siitä  
paloja yleisölle.
D. Otti palaneet sormiluut taikakaluksi.
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1 B. Joi Valborgin verta tuoreeltaan. Keikeli laski verta kivimaljaan ja ryypiskeli siitä. Jouduttuaan asiasta käräjille hän selitti juoneensa verta sen terveys
vaikutusten vuoksi ja koska naisen veri on parasta: ”Lämmin ja tuore veri on hyvä lääke kaatumatautiin, vaikka kyllä se tepsii myös pulverina viinin kanssa 
nautittuna.” Reseptin hän oli oppinut appiukoltaan Viipurissa. Keikeli sai veren juomisesta 11 päivää vankeutta ja mestauspäivän muista hölmöilyistään  
40 hopeamarkan sakot. Hän oli ollut humalassa eikä poliisimestarin käskyistä huolimatta pysynyt piilossa ennen mestausta vaan kuljeskeli ympäriinsä  
kirves kädessä, vaikka papit yrittivät juuri lohduttaa Valborgia. Valborgia Keikeli töni ja tyrkki sekä tempaisi nutun päästä. Mestauksen jälkeen hän vielä  
viskasi mestauskirveen kalliolle. Samassa yhteydessä Keikeli mestasi kruunun venemiehen, joka oli sekaantunut hevoseen. Virkaansa viinaanmenevä Keikeli 
ei kuitenkaan menettänyt vaan jatkoi siinä muutamia vuosikymmeniä. Kyseessä oli Keikelin ensimmäinen työtehtävä Turun pyövelinä, mutta työkokemusta 
hänellä oli muualtakin. Hän kuoli vuonna 1724 todennäköisesti yli 70vuotiaana. 2 C. Söi Kräkin sydäntä ja tarjosi siitä paloja yleisölle. Kun Kräkin ruumis oli 
palanut tarpeeksi polttoroviossa, Keikeli kaivoi sen esiin tuhkan seasta ja leikkasi paistuneen sydämen irti. Hän halkaisi sydämen kahtia, totesi sen kypsäksi, 
leikkasi pari suupalaa ja söi ne yleisön nähden. Keikeli sai käräjillä 40 hopeamarkan sakot. Hän kertoi syöneensä tuomittujen sydämiä monta kertaa aiem
minkin ja oppineensa tavan perintöpyöveleinä toimineilta esiisiltään. Hänellä oli ollut rintakipuja, joita hän uskoi sydämensyönnin vähentävän. ”Sama paran
taa samaa – eli rintatauti hoituu kuntoon sydäntä syömällä”, Keikeli selitti. ”Paloviinaa kun ryyppää päälle, niin kyllä sen saa alas huuhdeltua”, Keikeli vastasi, 
kun häneltä kysyttiin, eikö ihmissyönti inhota häntä. Tapausta arvellaan ainoaksi, jossa pyöveli syö ihmislihaa virantoimituksessa Suomessa. 3 D. Hän lupasi 
1 500 taalaria hopeaa kemian laboratoriolle. Toinen vaihtoehto oli antaa rahat kasvitieteelliselle puutarhalle. Tiedossa ei ole, kumpi sai rahat vai jaettiinko ne.  
Papken ei tiedetä antaneen opetusta, mutta dosentiksi hänet oli nimitetty kolme vuotta aiemmin. 4 C. Ratkaisemattomia oikeustapauksia oli 2,8 miljoonaa. 
Lisäksi jopa 127 000 ihmistä istui vankiloissa odottamassa tuomiotaan. Venäjän väkiluku oli tuolloin reilut 50 miljoonaa. Venäjän oikeuslaitos oli hyvin moni
mutkainen ja moniportainen. Esimerkiksi joka säädylle oli omat tuomioistuimensa. Oikeuslaitos oli aikalaiskuvausten mukaan tehoton, korruptoitunut ja  
mielivaltainen. Asioita viivytettiin tahallaan muun muassa lahjusten toivossa.
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ikeudenkäyntejä ja oikeutta koskevat 
uutiset ovat usein tiedotusvälineiden 
suosituinta lukemistoa. Oikeusjourna-
lismi välittää kansalaisille tietoa oikeus-
järjestelmän sisällöstä ymmärrettävällä 

tavalla. Siitä, mikä on oikein ja mikä on väärin, tai mitkä 
ovat vaikkapa kuluttajan oikeudet erilaisissa ongelma-
tilanteissa. Oikeusjutuilla on myös suuri viihteellinen 
merkitys, ja rikoksia ja rangaistuksia koskevat julkaisut 
keräävätkin runsaasti klikkejä.

Käytännön lakimiesten ja tutkijoiden haastattelut 
rikastavat oikeusjournalismia. Asiantuntija osaa ker-
toa, mihin sääntelyllä on pyritty ja miten sitä on tul-
kittu. Ammattilainen osaa poimia lukijalle tapauksen 
kannalta relevantit oikeudelliset näkökohdat ja tiivis-
tää pitkän ja monipolvisen lakijargonin ymmärrettä-
vään muotoon. 

Oikeusasiantuntijoiden näkemykset tuovat lisäarvoa 
uutisointiin ja voivat sivutuotteena profiloida haastatel-
tavaa oman alansa osaajana. Miksi kuitenkin niin moni 
asiantuntija arkailee vastata toimittajien kysymyksiin? 

Yksi syy haluttomuuteen on ajan puute. Haastattelu-
pyyntö voi tulla kiireisellä hetkellä tai edellyttää pereh-
tymistä laajaan aineistoon. Asiantuntija hahmottaa 
eri tavalla sen, kuinka huolellista läpikäyntiä laadukas 
lopputulos kulloinkin vaatii, eikä siihen välttämättä 
ole uutissyklin edellyttämänä ajankohtana mahdolli-
suutta. Tällaisessa tilanteessa toimittaja arvostaa sitä, 
että hänet ohjataan asiaa tuntevan kollegan pakeille tai 
kysymykseen annetaan ehkä yleisluonteisempi kom-
mentti. 

Usein asiantuntijat ovat liian vaatimattomia ja vähät-
televät osaamistaan. Lukijoiden tiedontarpeen tyydyttä-
minen ei edellytä maailmanluokan osaamista ja timant-
tisia tulkintoja. Esimerkiksi muutaman vuoden ajan 
väitöskirjaa tehneellä nuorella tutkijalla voi olla sellai-
sia tuoreita näkemyksiä jutun aihepiiristä, joita saman 
alan nimekkäimmät tekijät eivät välttämättä ole tul-
leet ajatelleeksi. Usein toimittajille sopii lisäksi se, että 
haastattelua jatketaan sen jälkeen, kun haastateltava on 
hankkinut joitakin lisätietoja. 

Juristia saattaa huolettaa kollegoiden reaktiot, kun 
uutisen ymmärrettävyyden parantamiseksi asiaa on 
avattava pääsääntöjen valossa käymättä läpi jokaista 
poikkeuksen poikkeusta. Lukijan vastuulle kuitenkin 
jää sen hahmottaminen, ettei yhdessä jutussa voida 
tarkastella kaikkia mahdollisia erikoistilanteita. Todel-
linen asiantuntija nimenomaan hahmottaa keskeisim-
mät seikat ja nimeää ne.

Haastatteluista kieltäydytään myös yleisön kritiikin 
vuoksi. Puheet ”kaiken maailman dosenteista” vähätte-
levät asiantuntijoita ja jutulle annettua aikaa. Maalit-
taminen ja yksilöön kohdistuva vihapuhe ovat kohdis-
tuneet myös eri alojen asiantuntijoihin, mikä vähentää 
halukkuutta osallistua yhteiskunnallisesti merkittä-
vään ja yleisöä kiinnostavaan keskusteluun. On hyvä 
muistaa, että sosiaalisessa mediassa räyhää usein pieni, 
mutta äänekäs tahallaankin asioita väärin ymmärtä-
vien joukko. Sille ei pidä antaa ylivaltaa. 

Väärinkäsitysten välttämiseksi kannattaa pyytää 
omat lausumansa tarkastettaviksi. Jutun muuhun 
sisältöön ei haastateltavalla ole oikeutta puuttua. Jos 
haluat varmistaa toimittajan kiehahtamisen ja sen, 
ettei sinua haastatella toista kertaa, kirjoita koko 
juttu uusiksi punakynällä.

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

Juristit mediassa 

O

Todellinen 
asiantuntija nimen-
omaan hahmottaa 
keskeisimmät 
seikat ja nimeää
ne.
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Opiskeluaikana avustavissa tehtävissä asianajotoimistossa, käräjäoikeudessa ja 
Kuluttajavirastossa työskennellyt Anna Pitkänen tiesi jo melko varhain, että suurin 

kiinnostus kohdistuu tuomioistuinuraan. Myös yhteisten asioiden hoitaminen on aina 
innostanut Pitkästä, ja hän on osallistunut Tuomariliiton ja nyt Lakimiesliiton toimintaan 

hallituksen jäsenenä ja jäsenvaliokunnan puheenjohtajana.

Lain takaa
Anna Pitkänen, Lakimiesliiton jäsenpalveluvaliokunnan puheenjohtaja
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Miten sinusta  
tuli lakimies?

Lakimiesura on haaveeni lapsuudesta 
saakka. Tiesin toiveammattini jo ala- 

asteella. En osaa sanoa, mistä tulevaisuuden 
urasuunnitelmat saivat alkunsa, ehkä amerik-

kalaisista asianajosarjoista tai nuorisokirjallisuu-
desta tai siitä, että äitini oli aikanaan hakenut 
ja päässytkin Turun oikeustieteelliseen tiede-

kuntaan. Hän suoritti kuitenkin kauppa-
tieteen maisterin tutkinnon Tampereen  

yliopistosta, mutta hänelle jäi aito 
kiinnostus oikeustieteellisiin 

kysymyksiin.

Mikä on jäsen - 
palvelu valiokunnan  

tärkein tehtävä? 
Jäsenpalveluvaliokunnan työ on Lakimies-

liiton ydintoimintaa. Valiokunta yhdessä 
Lakimiesliiton toimiston kanssa pyrkii huo-
lehtimaan siitä, että liiton jäsenille on tar-

jolla monipuolisesti ammatillisesti hyö-
dyllisiä palveluita, kuten koulutuksia ja 

jäsenetuuksia. Lisäksi haluamme tarjota 
jäsenille mielekkäitä  

tapahtumia. 

Millaista on  
lakimiehen työ 2050?

Digitaalisuus ja tekoäly varmasti 
muokkaavat lakimiehen toimen-
kuvaa, mutta rohkenen uskoa, 
että perustyö eli oikeudellisten  
asioiden ratkaiseminen säilyy  

edelleen samankaltaisena, 
vaikka työntekotavat  

muuttuisivatkin.

Miten pidät  
huolta omasta  

hyvinvoinnistasi?
Minulle musiikki on tärkeä hyvin-
voinnin lähde. Pidän laulamisesta 
ja soittamisesta. Laulan kuorossa 

ja soitan harrastelijabarokki-
orkesterissa viulua. 

Kolme asiaa,  
joita tarvitset 

työssäsi päivittäin? 
Oivallusta, luovuutta  
ja kokonaisuuksien  

hallintaa. 
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*Pääkaupunkiseudun vuokravälittäjät 2017 -tutkimus

Ilmalankuja 2, HKI

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

Vuokraturva on tutkitusti* tunnetuin ja
kokonaisuudessaan paras vuokravälittäjä.
Voit turvallisin mielin liittyä tyytyväisten
asiakkaidemme joukkoon.

Me takaamme vuokranmaksun ja
turvaamme vuokratulosi. 

p. 010 2327 300, www.vuokraturva.fi 

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

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

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

p. 010 2327 400, www.myyntiturva.fi 
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