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HENKIVAKUUTUS 
KERTOO ROHKEUDESTA

Jari kuoli kesällä. Mä yritin olla rohkea,  
kun kerroin lapsille, mutta romahdin.

 
Hautajaisten jälkeen meidän yksitoistavuotias  
sanoi, että isi oli ollut rohkea, kun se uskalsi  
ajatella kuolemaa, että sen perhe voi jäädä  

yksin ja otti henkivakuutuksen. 

En tiedä mistä se oli sen kuullut, mutta se  
oli oikeassa siinä, että Jarin rohkeus turvaa  

meidän perhettä edelleen.

if.fi/henkivakuutus

Kuoleman ennakointi on mahdotonta, mutta läheisten
toimeentulon varmistaminen helppoa. Laske yllättävän
edullinen hinta järjestöjäsenen henkivakuutukselle
verkossa vaikka heti.

Vakuutuksen myöntää Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva.
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ukion opinto-ohjaajallani oli melko suoraviivainen suhtautumi-
nen oppilaidensa urasuunnitelmiin. Hän pyysi meitä aika ajoin 
kirjoittamaan paperille, millaisia koenumeroita olimme saaneet 
eri aineista. Lisäksi paperille tuli kirjoittaa, mitä opintoja kukin 

kaavaili itselleen lukion jälkeen.
Papereita tutkien opinto-ohjaaja antoi sitten uraneuvojaan.
Jos matematiikan kokeen numero oli kehno, hän kehotti unohtamaan 

tekniset alat ja lääketieteen. Historian ja äidinkielen numerot korreloivat 
hänestä vahvasti oikeustieteen opintomenestyksen kanssa. 

Jos mikään edellä mainituista aineista ei sujunut, ei edessä voinut olla 
kovinkaan merkittävä akateeminen tulevaisuus. Rima oli siis… korkealla.

Helsingin Sanomat uutisoi marraskuun lopussa siitä, miten maahan-
muuttajataustaiset opiskelijat ovat aliedustettuina korkea-asteella.

”Opinto-ohjaus ohjaa edelleen maahanmuuttajataustaisia ammatilliseen 
koulutukseen enemmän kuin korkeakoulupolulle”, sanoo uutiseen haasta-
teltu projektijohtaja Heidi Stenberg Metropolia-ammattikorkeakoulusta.

Helsingin kaupungin kouluissa jo joka kuudennen opiskelijan vanhem-
mat ovat syntyneet ulkomailla.

On todella merkityksellistä, millaisista opiskeluvaihtoehdoista lukio-
ikäiset saavat kuulla taustoistaan riippumatta ja mihin suuntaan lähipiiri – 
vanhemmat, ystävät ja koulu – kannustavat.

Oikeustieteellisessä ei ole hakijapulaa. On kuitenkin tärkeää, että hakija-
joukossa on nuoria mahdollisimman monipuolisilla taustoilla.

Kynnyksen alentamiseksi Lakimiesliitto järjesti syksyllä yhdessä His-
torian ja yhteiskuntaopin opettajien liiton HYOLin kanssa ensimmäisen 
Oikeusguru-kilpailun. Kilpailusta lisää lehden Lyhyesti-palstalla, ja voitta-
jan haastattelu löytyy verkkolehdestä lakimiesuutiset.fi. 

Vain moniäänisyyttä arvostaen ymmärrämme toisiamme.

P.S. Postin lakkoa seuranneesta jakeluruuhkasta johtuen tämä lehden  
saapuminen lukijoille voi venyä yli joulun. Rauhallista joulunaikaa  
- ja viimeistäänkin iloa vuoteen 2020!

Janne Laukkanen
päätoimittaja

 
janne.laukkanen@lakimiesliitto.fi

@LaukkanenJanne
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LAKIMIESLIITON KOULUTUS

Lue lisää ja ilmoittaudu seminaariin lakimiesliitonkoulutus.fi

MUUTOKSENHAKU 
YLEISISSÄ 
TUOMIOISTUIMISSA
12.2. Helsinki

Miten voit parantaa onnistumisen 
mahdollisuuksia hovioikeudessa ja 
miten varmistat, että huomio kiinnittyy 
nimenomaan oikeisiin kysymyksiin? 
Päivän aikana saat johdonmukaisen 
kuvan muutoksenhakujärjestelmästä 
ja muutoksenhakuprosessin etenemi-
sestä oikeusastejärjestyksessä.

Asiantuntijana muun muassa oikeus-
neuvos Mika Ilveskero, korkein oikeus.

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

VUOSILOMALAKIPÄIVÄ
13.2. Helsinki

Seminaarissa käydään läpi vuosilo-
malain soveltamisala, vuosiloman 
ansaintaan sekä vuosilomapalkan 
ja -korvauksen laskentaan liittyvät 
periaatteet erilaisissa työsuhteissa ja 
työsuhteen muutostilanteissa. Lisäksi 
päivän aikana selvitetään vuosiloman 
antamiseen liittyviä kysymyksiä.

Puheenjohtajana hallitusneuvos  
Tarja Kröger, työ ja elinkeino- 
ministeriö.

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

PERINTÄ JA VELKA
12.2. Helsinki

Missä menevät takaajan vastuun rajat? Minkälaisen 
uhan takauksen vanhentuminen muodostaa 
velkojan oikeuksien toteutumiselle? Päivän aikana 
pureudutaan luotonvalvontaan sekä vapaaehtoiseen 
ja oikeudelliseen perintään liittyviin käytännön 
kysymyksiin ja ongelmakohtiin.

Puheenjohtajana yhtiölakimies Maija Karskela, 
Lowell Oy.

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

Tietosuojapäivä
28.1. Messukeskus, Helsinki

Tietosuoja-ammattilaisuus vie pitkälle!

Uuden tietosuojalainsäädännön voimaantulon jälkeen toimin-
takulttuurit ovat kehittyneet ja sovelluskäytännöt alkaneet 
muotoutua. Tietosuojapäivä nostaa esiin tietosuojan ajankohtaisia 
kysymyksiä ja lisää ymmärrystä tietosuojan merkityksestä yksittäi-
sille ihmisille sekä organisaatioille.

Tietosuojapäivän ohjelmassa:

• Mitä haasteita, onnistumisia ja oivalluksia tietosuojavastaavat 
ovat kohdanneet työssään?

• Miten tietosuojaneuvoston toiminta vaikuttaa suomalaisten 
tietosuojaoikeuksiin ja tietosuojavastaavien työhön?

• Mihin varautua vuonna 2020? Mitkä ovat tarkastustoiminnan 
painopisteet?

• Miten tietosuojariskejä voi tunnistaa ja hallita?
• Miten tietosuoja-asetuksen tavoitteet ovat toteutuneet?

Puhujina muun muassa:

• Tietosuojavaltuutettu Reijo Aarnio (kuvassa), 
Tietosuojavaltuutetun toimisto

• Asianajaja, LL.M. Eija Warma-Lehtinen (kuvassa), 
Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy

• Tietosuojavastaava Ari Andreasson, Tampereen kaupunki
• Tietosuojavastaava Helena Eronen, Itä-Suomen yliopisto
• Legal Adviser Leena Kuusniemi, Leegal Oy
• Apulaistietosuojavaltuutettu Jari Råman,  

Tietosuojavaltuutetun toimisto
• Global Privacy Officer Mikko Niva, Vodafone Group
• Apulaistietosuojavaltuutettu Anu Talus,  

Tietosuojavaltuutetun toimisto
• Data Privacy Leader Laura Tarhonen, IKEA Group
• Data Protection Officer Mikko Viemerö, Finnair

Hinta 490 € + alv 24 % (hinnasta ei myönnetä alennuksia)

Yhteistyössä  
Tietosuojavaltuutetun toimisto  
ja Alma Talent

Seminaarihintoihin lisätään alv 24 %. Oikeudet muutoksiin pidätetään.

SEMINAAREJA  
MYÖS STRIIMATTUNA
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ikeushallinnossa on parhaillaan käynnissä työym-
päristö- ja toimitilakonseptin päivitystyö. Toimiti-
lojen uudistaminen tarkoittaa käytännössä neliöi-

den nipistämistä jo valmiiksi puutteellisilta työpaikoilta ja 
ammattilaisten ajamista ”moderneihin monitoimitiloihin”. 

Uudistus tarkoittaisi merkittäviä leikkauksia oikeushallin-
non työntekijöiden toimitilojen koossa ja jopa henkilökohtai-
sista työpisteistä luopumista. 

Perusteina ovat tietenkin säästöt ja digita-
lisaatio. ”Monitoimitilojen” rakentaminen on 
kuitenkin helposti aivan yhtä kallista kuin työ-
rauhan tarjoavien huoneiden. Ja digitalisaatio 
muuttaa kyllä työvälineitä, mutta ei vie tar-
vetta keskittymiseen.

Uudistusten hintana on laskeva työteho ja 
pitkittyvät prosessit.

Mallia on otettu muilta valtion sektoreilta 
– joiden kokemukset eivät ole mairittelevia. 
Olemme keskellä isompaa yhteiskunnallista 
kysymystä: eikö yhteiskunnan palkollisille 
haluta tarjota työhön sopivia toimitiloja? 

Haluammeko, että työssään kuormittunei-
den ammattilaisten työaikaa menee vapaana 
olevan työpisteen metsästykseen? Sellaisen vii-
mein löytäessään hän voi sitten vetää kuulo-
suojaimet korviinsa alkaessaan ratkoa käsis-
sään olevaa henkirikosta tai perheriitaa. 

Työrauhan lisäksi kyse on myös salassapitoon liittyvistä 
ongelmista. Lakimiesliitto ja sen oikeushallinnon alalla toi-
mivat jäsenjärjestöt ovatkin pyytäneet tietosuojavaltuute-
tulta lausuntoa asiakkaiden tietosuojan toteutumisesta toimi-
tilauudistuksessa.

Suunnitelluissa monitoimitiloissa ei käsityksemme 
mukaan toteudu tietosuojalain ja EU:n tietosuoja-asetuk-
sen edellytykset siten kuin apulaisoikeuskansleri on pää-
töksissään (OKV/116/1/2012 – 18.10.2013 ja OKV/976//1/2010 – 
10.07.2011) edellyttänyt TE-toimistojen toimitiloilta.

Oikeudenhoitoa 
kuulosuojaimet 
päässä?

O nom justitieförvaltningen pågår som bäst en uppdate-
ring av det så kallade arbetsmiljö- och lokalkonceptet. 
Lokalförnyelsen innebär i praktiken reduktion av redan 

bristfälliga verksamhetsutrymmen och förpassning av exper-
ter till ”moderna allaktivitetslokaler”. 

Förnyelsen skulle medföra en avsevärd utrymmesminsk-
ning för dem som arbetar inom justitieförvaltningen och till 
och med avskaffande av individuella arbetspunkter.  

Den tilltänkta förnyelsen motiveras natur-
ligtvis med digitalisering och inbesparingar. 
Inrättandet av ”allaktivitetsutrymmen” blir 
lätt lika kostsamt som byggandet av stör-
ningsfria arbetsrum. Digitaliseringen ger nog 
nya arbetsredskap, men den avlägsnar inte 
behovet av koncentration. 

Förnyelsens pris är sjunkande arbetseffek-
tivitet och utdragna processer.

Modellen är tagen från andra förvaltnings-
renar, där resultaten och erfarenheterna inte 
har varit särskilt imponerande.  Det hand-
lar faktiskt om en viktig samhällsfråga: Vill 
samhället inte erbjuda sina anställda lämp-
liga verksamhetsutrymmen?  

Vill vi att fullt upptagna experter anslår 
dyrbar arbetstid till att leta efter lediga 
arbetspunkter? När experten till slut hittar 
en ledig arbetspunkt kan han eller hon kanske 

ta på sig hörselskydd och ge sig i kast med krävande utred-
ningar av exempelvis mordfall eller familjetragedier!  

Utöver arbetsron handlar det även om sekretess. Jurist-
förbundet och dess medlemsorganisationer inom justitie-
förvaltningen har bett om dataombudsmannens utlåtande 
gällande tryggandet av klienternas integritet och dataskydd 
i lokalförnyelsen. 

Enligt vår uppfattning realiseras inte kraven i dataskydds-
lagen och EU:s dataskyddsförordning  i de tilltänkta allakti-
vitetslokalerna så som biträdande justitiekanslern förutsät-
ter av TE-byråerna i sina beslut (OKV/116/1/2012 – 18.10.2013 
och OKV/976//1/2010 – 10.07.2011).   

Rättsvård 
med 
hörselskydd? 

ANTERO RYTKÖLÄ
hallituksen puheenjohtaja 

styrelseordförande
antero.rytkola@lakimiesliitto.fi
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TOIMINTA
SUUNNITELMA

 Lakimiesliiton 
valtuuskunta vah

visti liiton toiminta
suunnitelman ja 

talousarvion.

2020
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Lakimiesliiton valtuuskunta 
vahvisti marraskuun lopussa 
liiton toimintasuunnitelman ja 
sen painopisteet vuodelle 2020. 

Ensi vuonna liitto panostaa erityi-
sesti nuorille ammattilaisille ajankoh-
taisiin teemoihin, lakimiesten työssä 
jaksamisen ja lakimiesidentiteetin 
vahvistamiseen.

– Painotukset perustuvat tutkit-
tuun tietoon ja jäsenistön kuulemi-
seen, korostaa Lakimiesliiton toimin-
nanjohtaja Jore Tilander.

– Liiton elinvoimaisuuden kannalta 
on erittäin tärkeää, että onnistumme 
puhuttelemaan nuoria jäseniämme.  
Ja pelkät hyvät teemat eivät riitä, vaan 
puhuminen on tehtävä nuoria tavoitta-
valla tavalla ja heille tutuissa kanavissa. 
Nuorten sitouttaminen toimintaamme 
on välttämätöntä ihan jokaiselle jäse-
nellemme ja palveluillemme. 

Työssä jaksamisen tukeminen nou-
see suoraan liiton jäsentutkimuksen 
tuloksista. Sen mukaan liiton toivotaan 
toki kiinnittävän edunvalvonnassaan 
edelleen huomiota esimerkiksi palk-

kauksen kehittämiseen ja lakimiesten 
työllisyyteen. Vielä näitäkin vahvem-
paa roolia liitolta odotetaan kuitenkin 
työhyvinvoinnin edistämisessä.

– Työelämä on monin tavoin yhä 
vaativampaa kaikissa jäsenryhmissä. 
Tutkimuksemme mukaan liitolta  
toivotaan entistä vahvempaa profi-
loitumista näissä kysymyksissä. Sen 
tulemme tekemään, Tilander lupaa.

Juristi-identiteetin puolustamiselle 
on niin ikään tarvetta. Teema yhdistää 
monta ajankohtaista aihetta. 

Ensinnäkin liitto vaatii lakimies- ja 
juristi-nimikkeiden suojaamista lain-
säädännöllä.

– Ikävä kyllä lakimies- ja juristi- 
liitteitä käytetään entistä villim-
min eri ammattinimikkeiden yhtey-
dessä. Tämä antaa selvästi virheel-
lisen kuvan nimikkeen käyttäjän 
taustakoulutuksesta ja -osaamisesta.  
Teemme asian korjaamiseksi kovasti 
töitä toimen pide-ehdotuksia valmis-
telemalla.

Juristi-identiteettiin kuuluu myös 
vahva ammattikunta.

– Liiton tehtävänä on puolustaa ja 
varmistaa, että lakimiehet ovat arvos-
tettuja ja kysyttyjä ammattilaisia työ-
elämässä. Tämä tarkoittaa muun muas - 
sa huippulaadukasta koulutusta ja  
kohtuullista määrää valmistuvia laki-
miehiä. Kortistoon ei pidä kouluttaa.

Tilander muistuttaa, että Lakimies-
liiton vahvuutena on monipuolisuus. 
Vuoden 2020 painotukset eivät tar-
koita olemassa olevien palveluiden 
karsimista. Ennemmin kyse on siitä, 
mitä uutta tuodaan mukaan.

Toiminnan kehittäminen on tuot-
tanut myös tuloksia, ja muun muassa 
jäsenkehitys näyttää suotuisalta.

– On kuitenkin tärkeää osata 
myös keskittää rajallisia voimavaroja. 
Tämän vuoksi valtuuskunnan tekemät 
selkeät linjaukset ohjaavat hienosti 
toimintaamme.

Ensi vuonna keskiössä nuoret,  
jaksaminen ja identiteetti 

Lakimiesliiton
vahvuutena on
monipuolisuus.
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 Lakimiesliiton jäsenmaksu ja Lakimiesten  
työttömyyskassan jäsenmaksu pysyvät vuodelle  
2020 ennallaan. Niiden yhteissumma on näin ollen 
myös ensi vuonna 353 euroa.

Lakimiesliiton jäsenmaksua ei ole korotettu useaan 
vuoteen.

– Jäsenmaksua ei tarvitse nostaa, vaikka teemmekin 
jatkuvasti investointeja toiminnan kehittämiseksi,  
toiminnanjohtaja Jore Tilander toteaa.

– Tämän mahdollistaa liiton suunnitelmallisesti  
hoidettu talous ja sijoitusvarallisuuden tuotot.

Jäsenlaskut postitetaan tammikuussa. Laskun voi 
maksaa yhdessä tai kolmessa erässä. Toiveen laskutus-
tahdista voi ilmoittaa omiin tietoihin 31.12. mennessä 
jasenportaali.lakimiesliitto.fi ja sen jälkeen  
jasenrekisteri@lakimiesliitto.fi.

Jäsenmaksu ennallaan

Palkinnot avoimuudesta ja salailusta
 Oikeustoimittajat ry myön-

tää vuosittain Valokeila-palkinnon 
julkisuuden ja avoimuuden edistä-
misestä ja Sumuverho-palkinnon 
salailukulttuurin edistämisestä.

Vuoden 2019 Valokeila-pal-
kinnon sai syyttäjä Eija Velitski 
oikeudenkäyntien käsittelyjulki-
suuden edistämisestä. Velitski on 

syyttäjänä pitänyt oikeus - 
salissa julkisuuden puolta usein sil-
loinkin, kun oikeudenkäynnin muut 
osapuolet ovat vaatineet salailua. 

Vuoden 2019 Sumuverho-pal-
kinto puolestaan myönnettiin Polii-
sihallitukselle. Oikeustoimittajien 
mukaan poliisissa parin viime vuo-
den aikana merkittävästi lisäänty-

www.lakimiesli itto.fi

Rikosoikeudessa määritellään tiettyjä yhteiskunnan pelisääntöjä. (...) Rikosoikeudellisen vastuun kannalta ei ole  
hirveän olennaista, mitä kaikki motivaatiot takana ovat olleet. Itse pidän tärkeänä, että ensin ovat pelisäännöt, ja 
sitten meidän täytyy toki vähän yrittää ymmärtää, että mistä ne asiat kumpuaa ja mitenkä niihin ehkä voitaisiin 
jollakin tavalla reagoida.

Rikosoikeuden professori Kimmo Nuotio vihapuhujien motivaatioista oikeusministeriön koordinoiman Against Hate -hankkeen osana toteutetussa  
Puhetta vihapuheesta -podcastissa, https://yhdenvertaisuus.fi/against-hate

S a n o t t u a

TALOUSARVIO
Liiton käyttö-
talouden tulos 

on talousarvion 
mukaan voitollinen 

vuonna 2020.

95
tuhatta

nyt esitutkinta-asiakirjojen salailu. 
Palkintoperusteluiden mukaan 
yksityisasiana on salattu tietoja  
esimerkiksi terroristisen murhaa-
jan uskonnosta, henki rikoksen teki-
jän humalatilasta, perheväkivallasta 
ja järjestäyty neiden rikollisryhmien 
jäsenistä.

 Valtuuskunta valitsi erovuoroiset 
Lakimiesliiton hallituksen jäsenet varajäseni-
neen uusille kaksivuotiskausille 2020–2021. 
Näin ollen hallituksessa jatkavat tutkija-
tohtori Martti Häkkänen (varajäsenenään 
tekijänoikeusneuvos Viveca Still), vanhempi 
oikeuskanslerinsihteeri Pekka Liesivuori 
(tulosalueen johtaja Ulla Vainikka), vakuu-
tusoikeustuomari Anna Pitkänen (hallinto- 
oikeustuomari Taina Hakkarainen) ja käräjä-
tuomari Paula Virrankoski (käräjätuomari 
Minna Hällström).

Muutoin hallitukseen kuuluvat vuonna 
2020 puheenjohtaja, apulaispoliisipäällikkö 
Antero Rytkölä, ylitarkastaja Maija Salmi, 
asianajaja Antti Sorjonen, kassanjohtaja 
Katriina Vierula ja hallituksen toimesta vuo-
den jatkokaudelle nimetty opiskelijajäsen 
Esko Yli-Hemminki.

LIITON HALLITUKSESSA  
EI MUUTOKSIA

Eija Velitski
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Lue Lakimiesuutisten verkkoleh-
destä, kenestä tuli Suomen ensim-
mäinen Oikeusguru.

Lakimiesliiton sekä Historian ja yhteis-
kuntaopin opettajien liiton HYOL ry:n 
järjestämä kilpailu keräsi syksyn aikana 
osallistujia yli kaikkien ennakko-odo-
tusten. Kaikkiaan mukana oli kisaajia yli 
tuhat ja 126 lukiosta ympäri maata. Pal-
kintona kahdelle parhaalle oli opiskelu-
paikat oikeustieteellisessä. Opiskelupaikat 

tarjoavat Lapin ja Itä-Suomen yliopistot.
Sähköisesti toteutetun alkukilpailun 

kahdeksan parasta pääsi finaaliin, joka 
järjestettiin 9.12. korkeimmassa oikeu-
dessa Helsingissä. Loppukilpailussa 
kisattiin sekä kirjallisten että suullisten 
tehtävien avulla.

Voittajan  
haastattelu:  
lakimiesuutiset.fi

Kenestä tuli Oikeusguru?

17
LAKIMIESILTAA

Vuoden aikana ympäri Suomen 
yhteensä 17 Lakimiesiltaa.

1
ULKOMAILLA

Lakimiesilta järjestettiin  
myös Brysselissä.

1 500
OSALLISTUJAA

Illat kokosivat yhteen  
yli 1 500 jäsentä.

Numerokulmalla
Faktaa numeroiksi tiivistettynä

 Lakimiesliiton julkaisema  
Lakimieskalenteri on maksuton 
jäsenmaksunsa maksaneille.

Lakimiesliitto on postittanut  
kalen terin niille jäsenille, jotka  
ovat sen erikseen tilanneet.

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

Suositushinta: 19,50 €
Hinta eläkeläisille: 16,60 €
Hinta opiskelijoille: 14,65 €
Toimituskulut: 5 €

Lakimieskalenteri 
2020

L i i t t o  p a l v e l e e
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Oikeuskirjallisuuden  
aarteet yksiin kansiin

Esittelemme Suomen 
Lakimiesliiton jäsenetuja 
etu kerrallaan.

Jäsen
etu

Tutustu Lakimiesliiton kaikkiin jäsenetuihin 
osoitteessa lakimiesliitto.fi/jasenedut

Mikä etu?
Lakimiesliitto vuokraa loma-asuntoja Leviltä, Rukalta ja  
Vierumäeltä edulliseen jäsenhintaan. Lomamökeissä 
viihtyy isompikin porukka, sillä ne on varusteltu 6–8 
henkilölle. Huoneistot sopivat siis niin perheiden kuin 
ystäväporukoidenkin loman viettoon. 

Kohteissa sinua odottavat viihtyisät ja hyvin ylläpidetyt  
tilat sekä monipuoliset mahdollisuudet aktiiviseen ja 
rentouttavaan lomaan. Lapin asunnoissa vuokraan 
sisältyy kaksi hissilippua ja Vierumäen loma-asunnoissa 
golf-pelioikeuksia. Vierumäen loma-asunnoissa vuokraan 
sisältyvät myös siivous- ja liinavaatekulut.

Vaikka kohteiden ylläpitokustannukset katetaan kokonaan 
niistä saaduilla vuokratuloilla, ovat lomaviikkojen hinnat 
huomattavan edulliset.

Loma-asuntojen vuokraus ei kuulu opiskelijoiden 
jäsenetuuksiin. 

Miten saan sen käyttööni?
Loma-asuntojen hakuohjeet kevään ja syksyn  
arvontoihin löytyvät osoitteesta  
lakimiesliitto.fi/palvelut-ja-edut/lomamökit. 

Sivustolta näkyvät myös peruutusten vuoksi vapautuneet 
lomaviikot.

Mistä saan lisätietoja?
Puhelimitse Hannele Törniltä 09 8561 0315 tai  
sähköpostitse: lomamokit@lakimiesliitto.fi tai  
hannele.torni@lakimiesliitto.fi.

Loma-asunnot

Ku
va

: J
an

i L
au

kk
an

en
, ©

 S
uo

m
al

ai
ne

n 
La

ki
m

ie
sy

hd
is

ty
s

– Suomalaisissa juristeissa on 
jonkinlainen joukko bibliofiilejä, 
ja saimme heitä yllättävänkin hel-
posti mukaan, Sakari Wuolijoki  
ja Toni Malminen kertovat. 

M illaista ammattikirjallisuutta suomalaiset juri-
diikan vaikuttajat ovat keränneet ajattelunsa raken-
nusaineiksi? Miten julkiset oikeustieteelliset kirjas-

tot ovat kehittyneet?
Aiemmin näihin kysymyksiin ei juuri ole löytynyt vastauk-

sia, mutta nyt löytyy.  
Suomalainen Lakimiesyhdistys on julkaissut teoksen, jossa 
parikymmentä oikeusalan vaikuttajaa kertoo omista ammatil-
lisista kirjakokoelmistaan.  
Tasavallan presidentti Sauli Niinistö on antanut haastattelun 
omasta kirjasuhteestaan, ja teos esittelee myös joukon julkisia 
kirjastoja oikeuselämän alalta. 

Julkistustilaisuudessa Kansalliskirjaston entinen ylikirjas-
tonjohtaja Kai Ekholm totesi, että sivistystä ja lukeneisuutta 
uhkaa parhaillaan otsonikato. 

– Juuri tämä uhka on yksi seikoista, joka sai meidät toimit-
tamaan teoksen, Toni Malminen, toinen kirjan toimittaneista, 
sanoo.

Oikeus, kirjastot ja kulttuuri, 
toim. Toni Malminen ja Sakari 
Wuolijoki. Myynti: Suomalai-
nen Lakimiesyhdistys. 80 €, 
Suomalaisen Lakimiesyhdis-
tyksen jäsenille 56 €.  
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Suomalainen Lakimiesyhdistys 
palkitsi professori Juha Karhun 
Oikeuskulttuurin päivän yhtey-
dessä marraskuun alussa.

Palkintoperusteluiden mukaan Karhu 
on erittäin arvostettu ja vaikutusvaltainen 
oikeustieteen ja oikeustieteellisen tutki-
muksen ja opetuksen ammattilainen sekä 
suomalaisen oikeuskulttuurin edistäjä 
kotimaassa ja kansainvälisesti. Karhun 
oppikirja- ja artikkelituotanto on vaikut-
tava, niin suomeksi kuin englanniksikin.

Juha Karhu toimi erilaisissa määräai-
kaisissa tehtävissä Suomen Akatemiassa 
ja Helsingin yliopistossa vuoteen 1993 
asti, jolloin hänet nimitettiin Lapin yli-
opiston velvoiteoikeuden professorin vir-
kaan. Hän toimi Lapin yliopiston vara-
rehtorina 2001–2006 ja oikeustieteiden 
tiedekunnan dekaanina vuodesta 2013 
eläkkeelle jäämiseensä 2017 saakka.

Karhu on ollut uranuurtaja luodes-
saan yhteyksiä suomalaisten oikeustie-
teellisten yksiköiden ja kiinalaisten yksi-
köiden välillä. Hän on vieraillut pidempiä 
aikoja Lontoossa, Münsterin yliopistossa, 
Göteborgin yliopistossa ja Chalmersin 
yliopistossa. Karhu on ollut myös laajasti 
käytetty asiantuntija, erityisesti edus-
kunnan perustuslakivaliokunnassa.

Myös opettajana Karhu on ollut poik-
keuksellisen monipuolinen ja oikeus-
tieteellisten perinteisten oppiaineiden 
rajat luontevasti opetuksessaan ylittävä. 
Palkintoperusteluissa Karhun vauhdik-
kaan luentotyylin kehutaan innostaneen 
useita opiskelija- ja tutkijasukupolvia.

Allan Serlachius-Särkilahti  
-palkinto Juha Karhulle

Yksityissektorin merkitys on 
korostunut 2000-luvun työmark-
kinoilla ja myös liiton toiminnassa. 
Jäsenistöstä yli puolet toimii yksi-
tyisellä puolella. Oikeuspolitiikan 
sanotaan palanneen uudelleen  
liiton toiminnan ytimeen.  

 Ajan hengen mukaisesta yksilöllis-
tymisestä kertoi siirtyminen suoriin 
henkilöjäseniin vuonna 1999. Aiem-
min Lakimiesliittoon kuuluttiin sen 
jäsen järjestöjen kautta. 

Vaikka 90-luvulla julkinen sektori  
oli Lakimiesliiton selkein edunval-
vonnan alue, yksityissektorin mer-
kitys kasvoi jatkuvasti. Viimeistään 
uudelle vuosituhannelle tultaessa 
yksityinen sektori nousi tasavah-
vaksi julkisen kanssa. Koko liiton toi-
minnassa vahvistuikin periaate olla 
monin tavoin juristien yhteiskunnal-
lista asemaa ja ammatillista osaa-
mista tukeva järjestö. 

Ammatillisella edunvalvonnalla  
ei tarkoitettu myöskään yksinomaan 
palkkaan ja työoloihin liittyviä kysy-
myksiä, vaan urapalveluita ja esimer-
kiksi oikeuspoliittista näkyvyyttä. 

Esimerkiksi pitkäjänteisestä vai-
kuttamisesta käy liiton sitkeä työ 
Tuomio istuinviraston perustamiseksi. 
Virastolla oli keskeinen rooli myös lii-
ton vuonna 2010 tekemässä Oikeustur-
vaohjelmassa, jolla haluttiin vaikuttaa 
aktiivisesti oikeudenhoidon tehok-
kuuteen. 

Juttusarjassa esitellään Lakimies liiton 
historian merkkipaaluja. Juttu sarja 
päättyy tähän. Lakimiesliiton  
historiasta julkaistiin lokakuussa 
Juhana Salojärven tuore teos ”Oikeus 
ja kohtuus – Lakimiesliitto 1944–2019”. 

UUDEN VUOSI
TUHANNEN  
HAASTEET

Oikeus- 
kulttuurin
edistäjä.Te

ks
ti:

 Ju
ha

 M
ik

ko
ne

n 
Ku

va
: J

an
i L

au
kk

an
en

, ©
 S

uo
m

al
ai

ne
n 

La
ki

m
ie

sy
hd

is
ty

s

Hän



 LAKIMIESUUTISET  6/2019  15

www.lakimiesli itto.fi

 Suomen oikeushallintoa on sopeutettu valtionhallinnon 
tuottavuus- ja säästötoimenpiteisiin erilaisilla rakenneuu-
distuksilla. Käytännössä tämä on merkinnyt tuomioistuinten 
yhdistämisiä. Viimeisin käräjäoikeuksia koskenut rakenne-
uudistus tapahtui vuoden 2019 alussa. 

Hallintotieteiden maisteri Jorma Hirvonen tutki väitöskir-
jassaan käräjäoikeuksien yhdistämistä. Väitöskirja Rationaali-
suuden jännitteet lineaarisessa muutosprosessissa. Laadullinen 
tutkimus käräjäoikeuksien yhdistämisestä tarkastettiin Tampe-
reen yliopistossa marraskuussa. 

Hirvosen kiinnostus tuomioistuinten yhdistämiseen poh-
jautuu hänen pitkäaikaiseen työskentelyynsä oikeusministe-
riön koulutuspäällikkönä. 

Hirvosen tutkimuksen mukaan hallinnon muutoksia suun-
nitellaan ja toteutetaan rationaalis-lineaarisen muutosajat-
telun mukaisesti. Ajattelumalli perustuu uskoon muutoksen 
lineaarisesta etenemisestä ja johdon tekemien päätösten ratio-
naalisuudesta. 

Hirvonen toteaa, että tällainen toteutusmalli ei kykene 
ohjaamaan nykymuutoksia eikä organisaatioiden yhdistymisiä. 
Tutkimus painottaa erityisesti muutostilanteisiin ja muutosten 
johtamiseen liittyvän psykologisen ymmärryksen tarvetta. 

Yhdistymisprosessin läpivieminen korostaa ihmisten joh-
tamisen tärkeyttä. Johdon on omaksuttava muutosjohtamista 
tukeva johtamistapa, osallistettava ja sitoutettava henkilöstö 
mukaan muutokseen. Johtamisen tulee olla tasapuolista ja 
oikeudenmukaista.  

Muutosta on osattava lähestyä inhimillis-rationaalisesti – 
ajattelumallilla, jota Hirvonen suosittelee uudeksi muutosjoh-
tamisen käsitteeksi.

Uudenlaista muutosajattelua

 TEURI BRUNILAN teoksen teema on hie
nosti tiivistetty sen takakanteen: ”30 vuo
den tuomaroinnin perusteella Teuri Brunila  
on vakuuttunut, että suurin ongelma  
oikeudenkäynneissä on osallisten vastak
kainasettelun syventäminen. Syyttäjä  
vastaan syytetty. Kantaja vastaan vastaaja. 
Se on kallista ja sillä ylläpidetään suurta 
lakimiesten joukkoa. Asiantuntijat ovat 
varastaneet ihmisten riidat.”

Tuon kantavan ajatuksen ympärillä 
kirjoittaja tekstissään vaeltelee. Teos on 
monitahoinen ja monitasoinen. Osaksi 
muistelmia ja osaksi kehityskertomusta. 
Osaksi hallintohistoriaa ja osaksi filosofista 
tai yhteiskuntateoreettista pohdiskelua. 
Osaksi lakimiehen ja tuomarin kokemuk
sia, osaksi sukellusta puolison työelämän 
kysymyksiin. Kirjoitustapa on hyvin henki
lökohtainen, avoin ja mihinkään suuntaan 
kumartelematon. 

Ehkä puhuttelevin yksittäinen tapaus
kertomus koskee Turussa vappuyönä 1999 
tapahtuneita yhteensä yhdeksää puuko
tusta, joista yhden uhri menehtyi. Teosta 
syytettiin ja tuomittiin varsinaisen puukot
tajan lisäksi kaksi muuta, kaikki nuorina 
henkilöinä. Brunila käy tuomarit nimeltä 
todeten läpi sekä käräjäoikeuden ratkaisu
harkintaa että hovioikeuden jäsenten rat
kaisuperusteluja, samoin tuomittujen elä
mäntilannetta ja myöhempiä vaiheita. 

Kertomukset ovat kiehtovia, mutta 
ne eivät ole kirjan keskeinen sisältö vaan 
kehykset kirjoittajalle kertyneiden koke
musten ja käsitysten esiin tuomiselle. Niistä 
näkyy kokeneen tuomarin elämänviisaus 
mutta väistämättä niistä myös kuultaa läpi 

jokin määrä kyynisyyttä. Muodol
linen prosessi tuottaa muodollista 
oikeutta, mutta se ei aina tuota 
oikeudenmukaisuutta. 

Teksti: Pekka Timonen

Teuri Brunila: Tuomari joka  
tahtoi sovitella. Toimittanut 
Esa Poikela, Kirjokansi 2019, 
197 sivua. www.kirjokansi.
omaverkkokauppa.fi

K I R J A N U R K K A

TUOMARI JOKA  
TAHTOI SOVITELLA

GRAMMAA
Tullin koiratoi

minta täytti tänä 
vuonna 50 vuotta. 
Vain pari viikkoa 
sen jälkeen, kun 

Tulli oli aloittanut 
ensimmäisten 
huumausaine

koiriensa 
kouluttamisen, 

Tullihallituksessa 
päätettiin kokeilla 

yhtä koirista 
aidossa tarkas
tustilanteessa. 

Lokakuussa 1969 
huumekoira Erin 

Hangon satamassa 
japanilaisesta lai

vasta tekemä löytö 
oli 6,88 grammaa 

hasista.

6,88



P
erinteinen työmarkkinakier
ros kopautettiin käyntiin jo syk
syllä: ensimmäisinä neuvottelu
pöytiin kokoontuivat työnantaja
liitto Teknologiateollisuus ja pal

kansaajapuolelta Ylemmät Toimihenkilöt YTN, 
Ammattiliitto Pro ja Teollisuusliitto. Työehto
sopimuskausi päättyi lokakuun lopussa.

Neuvottelut eivät sujuneet täysin ruusuisesti, 
minkä vuoksi Teollisuusliitto ja Pro päätyivät yli
työkieltoon. YTN:n osalta oli joulukuun alkuun 
tultaessa pystytty jatkamaan neuvotteluja ilman 
painostustoimia.

Jos ensimmäistä kierrosta pidetään suun
nannäyttäjänä tuleville työmarkkinaneuvotte
luille, kristallipallossa käy myllerrys. Miten tämä 
kaikki koskettaa juristeja?

Neuvottelujärjestöt valmiina
Juristeja työskentelee sekä yksityisellä että julki
sella puolella, joten myös neuvottelu ja työehto

sopimustoiminta on jakaantunut sektoreittain. 
Lakimiesliitto osallistuu työmarkkinapöytiin 
kahden neuvottelujärjestön kautta.

Akavan yksityissektorin neuvottelujärjestö 
on YTN, jossa Lakimiesliitto on jäsenenä. YTN:n 
katon alla on kaikkiaan 20 liittoa ja 170 000 
jäsentä, jotka työskentelevät asiantuntija ja esi
miestehtävissä tai johtotason tehtävissä.

– Neuvottelukierroksemme kestää ensi vuo
delle: muun muassa energiateollisuuden ja rahoi
tusalan sopimukset päättyvät tammikuun 2020 
lopussa. Voi olla mahdollista, että viimeisiä sopi
muksia tehdään vielä helmikuunkin puolella, ker
too YTN:n puheenjohtaja Teemu Hankamäki.

Neuvottelut hoidetaan YTN:n jäsenliittojen 
asiamiesten ja lakimiesten voimin. Yhteensä neu
votteluissa on mukana yli sata henkilöä eri lii
toista, kuten viestijöitä, tutkijoita ja assistentteja.

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö 
JUKO aloittaa puolestaan työnsä ensi vuoden 
puolella. Lakimiesten ääni kuuluu myös sen 

Ajankohtaisissa työmarkkinaneuvotteluissa ei vältytä tiukalta 
väännöltä. Tulokset näkyvät myös sopimuksettomilla 

aloilla toimivien juristien palkoissa ja työehdoissa. Saavutetut 
ratkaisut heijastuvat laajalle.

Lakimiesten ääni  
kuuluu kiristyvissä 

työmarkkinapöydissä

Teksti TARJA VÄSTILÄ | Kuvitus ANNA-KAISA JORMANAINEN
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riveissä. JUKO hoitaa virka- ja työehtosopimusneuvot-
teluja, jotka koskevat valtiolla, kunnissa, kirkossa ja yli-
opistoissa toimivia korkeakoulutettuja palkansaajia. 
Heitä on 200 000. Järjestöön kuuluu 35 eri liittoa joko 
suoraan tai Lakimiesliiton tavoin vaaliliittojen kautta.

– Kaikki julkisen puolen työehtosopimukset päät-
tyvät maaliskuun lopussa. Neuvottelut alkavat tunnus-
tellen alkuvuodesta, ja paine kasvaa, mitä lähemmäs 
määränpäätä päästään, määrittelee JUKOn toiminnan-
johtaja Maria Löfgren.

Sekä Hankamäki että Löfgren arvioivat, että työ-
markkinakierroksesta on tulossa tiukka.

Lakimiesliitto tulee kuulluksi
Myös Lakimiesliiton toiminnanjohtajan Jore Tilanderin 
mukaan ves- ja tes-neuvottelut saattavat olla hankalia. 
Historia vaikuttaa tähänkin päivään.

– Muutama viime kierros on käyty heikossa talous-
tilanteessa, joten sopimusten tekstejä ei ole päästy 
muuttamaan eikä rakenteellisia ongelmia korjaile-

maan. On puhuttu vain palkankorotusten tasosta, joka 
on ollut matala.

Lakimiesliitto on aktiivisesti mukana neuvottelujär-
jestöjen toiminnassa. Tilander toimii YTN:n hallituk-
sessa ja työvaliokunnassa sekä JUKOn puolella valtion 
neuvottelukunnassa ja järjestön varapuheenjohtajana. 
Löfgren nostaa esiin myös Lakimiesliiton neuvottelu-
päällikön Kirsi Venäläisen.

– Valtiosektorilla on järjestelmä, jossa joku jukolai-
sesta liitosta tuleva juristi toimii laajemman joukon 
kummiasiamiehenä. Kirsillä on näitä vakansseja useas-
sakin virastossa: se on jäsenille tehokasta apua ja oival-
linen vaikuttamisen paikka.

– Liitto tulee kuulluksi: jäsenmäärän kautta sillä 
on painoarvoa valtion neuvottelupöydissä, Tilander  
toteaa.

Tes-aloista Lakimiesliitolla on paljon jäsenkuntaa 
vakuutus- ja pankkisektorilla. Lisäksi esimerkiksi koko 
tuomioistuinlaitos on oleellinen liiton edunvalvonnan 
osalta. Asianajajia työmarkkinaneuvottelut eivät suo-

PINNALLA  // Ty ö m a r k k i n a n e u v o t t e l u t
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raan koske, sillä alalla ei ole yleissitovaa työehtosopi-
musta.

– Kokemuksen mukaan ratkaisut heijastuvat vah-
vasti myös sopimusalojen ulkopuolelle. Esimerkiksi 
palkkaratkaisuissa otetaan mallia neuvottelupöytien 
tuloksista, Tilander lisää.

Yhteistyössä tehoa ja voimaa
Kokoontumiset alkavat jo paljon ennen neuvotteluja. 
Esimerkiksi valtiosektorilla liitto ja eri tahot, kuten 
syyttäjät tai tuomarit, tapaavat ja kirjaavat lakimies-
liittolaiset tavoitteensa.

– Seuraavaksi pitää JUKOssa löytää kaikkien kanssa 
yhteiset tavoitteet eli asiat, joista voidaan olla samaa 
mieltä. Parasta on, jos Akavan, SAK:n ja STTK:n liitoilla 
on samoja intressejä. Yhteistyössä on enemmän voimaa 
viedä asioita eteenpäin, Tilander sanoo.

Hän uskoo, että palkansaajapuolen järjestöissä 
isoista asioista löytyy yhteinen linja.

– Jos on yksin, on heikoilla.
Löfgrenin mukaan luonnonlaki on, että isommasta 

joukosta löytyy tehoa ja voimaa.
– Neuvotteluissa on luotettuja myötäpuolen kump-

paneita, ja sparraaminen on tärkeää: tulee uusia näkö-
kulmia ja ratkaisuja keksitään yhdessä. Vaikka aka-
valaiset lakimiehet ovat erilaisissa tehtävissä kuin 
esimerkiksi SAK:n edustamat henkilöt, on aina apua, 
kun askelletaan yhtä jalkaa.

Kootuin tavoittein matkaan
YTN määritteli perustavoitteensa sopimusneuvottelui-
hin jo keväällä 2019, hyvissä ajoin ennen sopimusten 
päättymistä. Tavoitteita kysyttiin niin jäseniltä kuin 
luottamusmiehiltäkin.

– Toimialojen taustaryhmät valmistelevat ja viimeis-
televät yksityiskohtaiset tavoitteet siitä, mitä kaikkea 
kyseisessä sopimuksessa pitäisi muuttaa. Työnantajalla 
on oma tahtotilansa. Neuvotteluissa aletaan etsiä sitten 

yhteistä maaperää, jolle uutta sopimusta voi rakentaa, 
Hankamäki toteaa. 

Tilanderin mukaan aina on asioita, joista ei päästä 
yksimielisyyteen.

– Esimerkiksi tuomareiden palkkausjärjestelmä ei 
kiinnosta muita kuin lakimiesliittolaisia. Mutta kun 
teemme yhteistyötä toisten kanssa, ainakaan samalta 
puolen pöytää ei tavoitteita vastusteta.

Neuvottelijoiden määrä vaihtelee neuvottelupöytien 
kokoonpanon mukaan.

– Isoimmalla sopimussektorillamme, kunta-alalla, 
on pääryhmä ja neljä sopimusalakohtaista ryhmää. 
Pöydän ympärillä voi olla paljonkin väkeä, yhteensä 
parisenkymmentä, kun mukana on kolme palkansaa-
jajärjestöä ja työnantajien edustajia, Löfgren kertoo.

Kikystä kompensaatiota
Tilander toteaa, että aina työmarkkinakierroksen lähes-
tyessä talous alkaa sakata.

– Niillä on kumma osumatarkkuus toisiinsa. Hyvinä 
aikoina ei ole varaa maksaa, kun pitää varautua huonoihin 
aikoihin, ja huonoina aikoina ei vain ole varaa mihinkään.

Hankamäen mukaan työnantajapuoli näyttää halua-
van toistaa kahden vuoden takaisen tilanteen, jossa 
vientiteollisuus asettaa kustannustason ja sitä ei yli-
tetä missään.

– YTN:n näkökulma on toinen: kun aidosti ollaan 
liittokierroksella, pitäisi olla mahdollista tehdä jokai-
sen toimialan tilanteeseen sopiva oma ratkaisu.

Viime sopimuksessa etenkin julkista sektoria roko-
tettiin lomarahaleikkauksilla. Lisäksi tulivat kilpailu-
kyvyn parantamiseen liittyneet kiky-tunnit: palkan-
saajat tekivät kuusi lisäminuuttia per päivä eli kolme 
työpäivää lisää vuodessa.

Löfgrenin mukaan kiky tuo neuvottelukierrokselle 
painolastia.

– Vanhojen ratkaisujen jämät heijastuvat edelleen. 
Työnantaja olettaa, että kiky-tunnit jatkuvat sellaisinaan 

Neuvottelutulokset 
heijastuvat myös sopi-
muksettomiin aloihin.

KOHTA VUOSISADAN 
MITTAINEN KIHLAUS

Suomessa otettiin 
vuonna 1940 käyttöön 
länsimainen vapaa neu-
vottelu- ja sopimusjär-
jestelmä, jota kutsutaan 
Tammikuun kihlaukseksi.
Työnantajapuoli tunnusti 
ay-liikkeen, ja osapuolet  
tunnustivat järjestäy-
tyneen työmarkkina-
toiminnan osaksi demo-
kraattista yhteiskuntaa. 
Samalla järjestöt tote-
sivat valmiutensa rat-
kaista ristiriidat ensi-
sijaisesti neuvotellen. 
(Lähde: akava.fi)
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eikä niistä anneta mitään hintaa. Hyväntekeväisyydellä 
pitäisi mennä eteenpäin. Me taas ajattelemme päinvas-
toin: joko tunneista eroon tai sitten ne kompensoidaan.

Jukolaiset eivät tyydy muita huonompaan ratkai-
suun.

– Jos kiky-tunnit poistuvat jollain alalla, se on mei-
dänkin tiemme. Vaihtoehtoisesti voimme neuvotella 
myös tuntien kompensoimisesta esimerkiksi rahalla 
tai panostuksella työhyvinvointiin.

Arvostuksen näyttävä palkoissa
Lakimiesliitolle tärkeitä asioita ovat työhyvinvointi, työ-
ajat, jaksaminen sekä työmatkustuksen korvattavuus. 
Työsidonnaiseen matkustamiseen on saatava hinta, 
jolloin turhia matkoja voisi jäädä pois tai matkat sovi-
tettaisiin säännölliselle työajalle.

Tilander korostaa olevan itsestään selvää, että julki-
sen sektorin lomarahaleikkausten on päätyttävä. Tar-

PINNALLA  // Työma r k k i n a n e u vo t t e l u t

vetta on palkankorotuksillekin, mutta myös sopimus-
tekstiä pitäisi muuttaa: sinne olisi hyvä saada myös 
pehmeämpiä, työhyvinvointiin ja jaksamiseen liitty-
viä asioita.

– Työnantajapuoli ei halua palkkoihin yleiskorotuk-
sia, vaan niistä olisi sovittava paikallisesti. YTN haluaa 
päinvastaista: yleiskorotusluonteisen prosentuaalisen 
palkkaratkaisun, joka kehittää kaikkien sopimuksen 
piirissä olevien ostovoimaa, Hankamäki sanoo.

Löfgrenin mukaan maailmalta ja Suomen viennistä 
on tullut huolestuttavia talousuutisia, mikä heijastuu 
aina julkiseen sektoriin. Kunnissa on jo nyt vähennetty 
entisestäänkin tiukkoja resursseja.

– Kuntien taloustilanne heijastuu neuvottelupöy-
tään. Yleensä kunta pääsee ensimmäisenä sopimuk-
seen ja muut alat seuraavat. Työmarkkinoilla kaikki 
vaikuttaa kaikkeen.

JUKO ei vielä paljasta palkankorotustavoitteitaan.
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Työmarkkinakierroksen 
aikataulu 2019–2020 

SYYSKUU
Tieto-, suunnittelu- ja konsultti- sekä  
teknologia-alan neuvottelut alkoivat. (YTN) 

LOKAKUU
Edellisten sekä ict-, viestinvälitys- ja arkkitehti-
suunnittelualan sopimukset päättyivät. (YTN) 

MARRASKUU
Kemian alan sopimus päättyi. (YTN) 

JOULUKUU
Yrityskehitysorganisaatioiden sopimus päättyy. (YTN) 

TAMMIKUU
Energiateollisuuden, rahoitusalan, Paltan erityis-
palvelualojen ja järjestöjen sopimukset sekä  
yrityskohtaiset sopimukset päättyvät. (YTN)
Kaikkien sopimusalojen eli kirkon, kunnan, valtion  
ja yliopiston neuvottelut alkavat. (JUKO) 

HELMIKUU
Neuvotteluja jatketaan. (JUKO) 

MAALISKUU
Työ- ja virkaehtosopimukset päättyvät.  
Neuvotteluja jatkettaneen kuun loppuun asti. (JUKO) 

HUHTIKUU
Neuvottelut voivat jatkua. (JUKO)

– Olemme hyvin realistista porukkaa: haluamme, että 
jukolaisten ammattiryhmien vaativuuteen ja osaamiseen 
liittyvä arvostus näkyy myös palkoissa, kiteyttää Löfgren.

Raamit kaikille työsuhteille
Kannattaako Lakimiesliiton jäsenen olla kiinnostunut 
työmarkkinaneuvotteluista? Toki, vastaavat Löfgren, 
Hankamäki ja Tilander.

– Neuvotteluissa sovitaan käytännössä kaikista työ-
suhteen kehysehdoista. Julkisella puolella kaikki ovat 
yhden ja saman tessin tai vessin piirissä. Yksityispuo-
lella kyse on samasta asiasta: neuvotteluissa sovitaan 
raami, ja työpaikkakohtaisesti voidaan sopia muuta, 
Tilander toteaa.

Jos työ- ja virkaehtosopimukset paranevat, niillä on 
suorat heijastusvaikutukset. Neuvottelutulokset antavat 
selkänojaa myös sopimuksettomille aloille.

Löfgren vertaa tes-neuvotteluja lainsäädäntömuu-
toksiin. Sopimukset ovat samalla lailla yleispäteviä 
koko valtakunnassa.

– Jos työelämä ja työehdot kiinnostavat, on hyvä olla 
kiinnostunut myös sopimustoiminnasta ja pyrkiä vai-
kuttamaan neuvottelupöydissä esille nouseviin asioihin.

Tes koskee niitäkin, jotka eivät ole järjestäytyneitä. 
Hankamäki kutsuu liittoon kuulumattomia vapaamat-
kustajiksi, jotka nauttivat samoja etuja kuin muutkin 
tekemättä mitään asian eteen.

Lakimiesliitto, JUKO ja YTN kertovat verkkosivuil-
laan ja somekanavissaan neuvottelujen edistymisestä. 
Viestiä voidaan kohdentaa myös työpaikka- tai sekto-
rikohtaisesti. Tilander toivoo, että jäsenten työpaikka-
tiedot ovat ajantasaisia.

Löfgren on ollut yli 20 vuotta työmarkkinauralla 
ja erilaisissa työmarkkinaneuvotteluissa. Vaikka päät 
höyryävät ja paineet kasvavat kalkkiviivoilla, tunteita 
ei näytetä.

– Toiminta on sivistynyttä: neuvotteluissakin kyse 
on siististä sisätyöstä. •

Esimerkiksi tuomareiden
palkkausjärjestelmä
ei kiinnosta muita
kuin lakimiesliittolaisia.
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Päivitetyt koulutus-
poliittiset linjaukset

L
akimiesliiton koulutuspoliittisen vaikuttamisen ydintavoitteena 
on laadukas yleisjuristikoulutus ja se, että kaikille oikeustieteelli-
sestä valmistuville riittää jatkossakin töitä. Liitto edistää myös sitä, 
että sen jäsenet voivat sujuvasti jatkaa kouluttautumista valmistu-

misen jälkeen.
Opetus- ja kulttuuriministeriöllä on kova halu nostaa koulutusmääriä ja 

lisätä reilusti aloituspaikkoja myös oikeus tieteelliselle alalle ilman riittäviä lisä-
resursseja. Liitto vastustaa tiukasti suunnitelmia, sillä toteutuessaan ne voisi-
vat aiheuttaa ongelmia sekä yliopistoille että työmarkkinoille.

Jutun asiantuntijana toimi Lakimiesliiton oikeuspoliittinen asiantuntija Janne 
Hälinen.

Teksti PI MÄKILÄ

Kerromme Lakimiesliiton edunvalvontatyöstä, 
joka helposti jää näkymättömiin.

Lakimiesliiton koulutuspolitiikka tähtää siihen, että kaikki 
oikeustieteellisestä valmistuvat ovat työmarkkinoiden kilpailtuja 

osaajia ja työllistyvät koulutustaan vastaaviin tehtäviin. 

Huippukoulutuksella 
parhaat osaajat

Opiskelijavalinnoissa on tärkeää korostaa  
motivaatiota ja soveltuvuutta juristin tehtä

viin. Valintakoe on osoittautunut hyväksi tavaksi 
valita opiskelijat, ja sen tulee jatkossakin säilyä 

pääasiallisena väylänä oikeustieteen opiskeluun. 
Lakimiesliitto katsoo, että vuonna 2019 käyttöön 

otetun todistusvalinnan vaikutuksia opiskelija
valintoihin ja opintojen läpäisyyn on seurattava 

ja mahdollisiin ongelmiin puututtava. Myös muita 
reittejä oikeustieteen opiskelijaksi, kuten  

avoimen yliopiston väylä, voidaan kehittää  
ja ylläpitää, etenkin alanvaihtajia  

silmällä pitäen.

Motivoituneet  
opiskelijat

Lakimiesliitto on valmistellut kesästä 
2019 lähtien uutta ohjelmapaperia kou
lutuspolitiikasta. Kyseessä on päivitys 

vuonna 2016 julkaistuun koulutuspoliit
tiseen ohjelmaan, jossa otetaan melko 
vähän kantaa yleiseen koulutuspolitiik

kaan. Nyt keskiössä on erityisesti  
oikeustieteellisen koulutuksen sisältö  
ja rakenne. Linjausten tavoitteena on 

muun muassa pitää työttömyysprosentti 
jatkossakin mahdollisimman alhaisena. 
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 UUSI KOULUTUSPOLIITTINEN  
OHJELMA KÄYTTÖÖN

Tavoitteena on saattaa koulutuspoliit
tisen linjaukset käytäntöön tulevana 

vuonna. Kyseessä on ennen kaikkea liiton 
sisäinen linjaus, jotta kaikille Lakimies
liitossa työskenteleville on jatkossakin 

selvää, millaista koulutuspolitiikkaa  
tavoitellaan tulevina vuosina.

Tuomioistuinharjoittelun valintakriteerejä muutet
tiin muutama vuosi sitten, ja tällä hetkellä tuomiois

tuinharjoitteluun haetaan keskitetyn haun kautta. 
Muutos on kirvoittanut paljon kritiikkiä, sillä sekä 

opiskelijoiden että yliopistojen näkökulmasta nyky
käytäntöön liittyy paljon ongelmia. Lakimiesliitto 

käy jatkuvaa keskustelua tuomarinkoulutus
lautakunnan kanssa hakukriteereistä. Liitto 

vaatii myös auskultointipaikkojen  
selvää lisäämistä!

Tuomioistuin-
 harjoittelun 

valinta kriteereistä 
keskustellaan

Liitto vaatii, että lupalakimies
kelpoisuus tulisi saada jatkossa 
jo opiskeluaikana. Näin kaikki 

tulevat juristit pystyisivät työs
kentelemään heti valmistumisen 
jälkeen täysimääräisesti erilai

sissa juristitehtävissä ilman väli
töntä lisäkoulutuksen  

tarvetta.

Tehokkaasti  
työelämään heti  

valmistuttua

Lakimiesliitto arvioi jatkuvasti oikeustie
teellisen koulutuksen laatua ja sen anta

mia työelämävalmiuksia. Liiton vuosittain 
toteutettava sijoittumistutkimus antaa 
aiheesta tärkeää tietoa, jota käytetään  
liiton jatkuvassa edunvalvontatyössä.

Lisää tutkimustietoa

Päämäärä
JURIDIIKAN  

HUIPPUOSAAJAT

Lakimiesliitto tekee yhteistyötä muiden aka
valaisten liittojen kanssa. Liitto osallistuu Aka

van koulutuspoliittiseen toimintaan, jossa liitolla on 
edustaja koulutuspoliittisessa toimikunnassa. Lisäksi 

liitto pyrkii vuoropuheluun opetus ja kulttuuriministeriön 
kanssa. Liitto tekee yhteistyötä myös oikeustieteellisten 

koulutus yksiköiden ja opiskelijajärjestöjen kanssa ja 
tapaa säännöllisesti oikeustieteellisten tiedekun

tien johtoa. Vaikuttamistyössä hyödynnetään 
liiton aktiivien ja läheisten sidosryhmien 
asiantuntemusta. Vuoropuhelua tarvi

taan, jotta sidosryhmien mielipiteet 
pääsevät kuuluviin.

Sidosryhmillä  
on väliä
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A
nna-Maja Henriksson on melkein 
kuin kotonaan. Oikeusministerin työ-
huone Esplanadilla on hänelle nel-
jän vuoden poissaolon jälkeen tuttu 
paikka. Henriksson sain salkun tois-

tamiseen, kun hallitus viime keväänä muodostettiin. 
Vain sisustus on muuttunut hieman, mutta siinä on 
vielä päivitettävää.

– Taulut seiniltä tullaan vielä vaihtamaan, ja joitain 
uusia kalusteita on tulossa, Henriksson sanoo. 

Vaihtoon on menossa ainakin 1990-lukua henkivä, 
paperipinojen peittämä työpöytä. Tilalle tulee nykyai-
kainen nostopöytä. 

Jos työhuone on tuttu, maailma sen ulkopuolella 
on muuttunut yhden hallituskauden aikana dramaat-
tisesti. Sosiaalinen media on yhä syvemmin läsnä 
ihmisten elämässä ja politiikassa. Keskustelukult-
tuuri on koventunut ja vihapuhe on yltynyt. Monessa 
EU-maassa kansallismieliset voimat ovat vahvistuneet.

– Oikeusministerin tehtävän kansainvälinen ulottu-
vuus on vielä vahvempi tänä päivänä kuin aikaisem-
min. Siihen kuuluu etenkin oikeusvaltioperiaatteen ja 
demokratian suojeleminen. Mikään ei ole enää itses-
tään selvää, Henriksson toteaa.

– Pitää ymmärtää, että oikeusvaltio, jonka olemme 
Suomessa sadassa vuodessa rakentaneet, on puolus-
tamisen arvoinen. 

Maalittaminen yleisen syyttäjän alaisuuteen
Puolustettavaa ilmenee ainakin poliittisen keskuste-
lukulttuurin kohdalla. Paineet puuttua verkon vihapu-
heeseen ja maalittamiseen lain voimin ovat kasvaneet. 
Hallitusohjelmassa asia on huomioitu, mutta tarkat toi-
menpiteet ovat vielä selvittämättä. 

Maalittaminen ei ole rikoslaissa käsitteenä, mutta 
siihen liittyviä rikosnimikkeitä on – muun muassa lai-
ton uhkaus ja kunnianloukkaus. Henrikssonin mukaan 
on tärkeää saada nämä teot yleisen syyttäjän alaisiksi. 
Virkamiehet selvittävät asiaa parhaillaan, ministeri 
kertoo. 

– Kulttuurin muutos on tärkeää, mutta yhtä oleel-
lista on, ettei näiden tapausten vieminen oikeuteen jäisi 
uhrien harteille.

Henrikssonin ministerikauden alkuun on ajoittu-
nut myös Suomen EU-puheenjohtajuus. Jäsenmaista 
Puolassa ja Unkarissa viimeaikaiset hallitukset ovat 
rikkoneet EU:n sääntöjä muun muassa puuttumalla 
oikeusjärjestelmän riippumattomuuteen. Unkarin val-

Maailma on muuttunut Anna-Maja Henrikssonin edellisen 
ministerikauden jälkeen. Demokratiaa ja oikeusvaltioperiaatetta 
uhkaavat kehityskulut ovat vahvistuneet ja vaativat aktiivisia 
toimia.

OIKEUSMINISTERI HENRIKSSON: 
Oikeudenkäynti
kustannukset 
kuriin

Teksti MATTI KOSKINEN | Kuvat VILLE RINNE
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taapitävä Fidesz-puolue kärsi syksyn paikallisvaaleissa 
tappion, mutta Puolan Laki ja oikeus -puolue nousi par-
lamenttivaaleissa uuteen voittoon. Kumpikin puolue 
näyttää jatkavan vallassa vahvalla mandaatilla. 

Henriksson pitää Unkarin ja Puolan kehityskulkuja 
huolestuttavina. EU:ssa monista asioista ollaan kuiten-
kin voitu keskustella yhteisymmärryksessä, hän muis-
tuttaa. Pieni, mutta tärkeä askel – jota myös Puola ja 
Unkari kannattivat – oli unionin oikeusministerien osa-
neuvoston lokakuinen päätös edetä EU:n liittämisessä 
Euroopan neuvoston ihmisoikeussopimukseen. 

Tuomioistuinvirasto ilahduttaa
Taannoisessa tapaamisessa Euroopan neuvoston uusi 
pääsihteeri Marija Pejčinović Burić suorastaan suitsutti 
Suomea, ministeri kertoo. Burić totesi Henriks sonille, 
ettei ole monta maata, jossa pystyttäisiin pitämään edus-
kuntavaalit, muodostamaan hallitus ja vetämään kun-
nialla sekä Euroopan neuvoston että Euroopan unionin 
puheenjohtajakaudet yhden vuoden aikana.

– Se on merkki siitä, että meillä asiat on hoidettu 
hyvin. Välillä on hyvä, että joku ulkopuolinen kertoo 
sen meille, Henriksson huomauttaa.

– Mutta totta kai on myös parantamisen varaa ja 
huolenaiheita.

Askel parempaan on Henrikssonin mukaan ainakin 
pian aloittava tuomioistuinvirasto, joka vie mukanaan 
ministeriön oikeudenhoidon osaston budjetin ja osan 
henkilökunnasta. Hän on tyytyväinen, että tuomiois-
tuinten ohjaus irrotetaan oikeusministeriöstä. Virasto 
saa budjettinsa yhä valtiolta, mutta se päättää itsenäi-
sesti, miten rahat jaetaan.

– Varmasti tuomioistuinvirasto pystyy myös kehit-
tämään osa-alueita, jotka ovat jääneet nykyjärjestel-
mässä vähemmälle huomiolle.

Kuluriskit selvitettävä
Merkittävä huolenaihe on kansalaisten oikeusturvan 
toteutuminen. Viime vuosina Suomessa on keskusteltu 
runsaasti oikeudenkäyntikulujen tasosta ja määräyty-
misperusteista. Yleisen oikeusavun tulorajojen ulko-
puolelle jää suuri määrä suomalaisia, joille pelko kor-
keista oikeudenkäyntikuluista nostaa kynnystä hakea 
oikeutta silloinkin, kun siihen olisi perusteita.

Helppoja ratkaisuja ei ole, Henriksson myöntää, 
mutta oikeudenkäyntien kuluriskin selvittäminen on 
kirjattu hallitusohjelmaan. Valmistumassa on esimer-
kiksi Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutin Kri-
mon selvitys oikeudenkäyntikulujen kehityksestä laa-
joissa riita-asioissa. 

– Tähän pitää yrittää saada ratkaisuja. Siksi selvite-
tään, pystytäänkö oikeusavun tulorajoja nostamaan. 
Samalla tarkastellaan, mitä annettavaa oikeusturva-

HENKILÖ  // A n n a - M a j a  H e n r i k s s o n

– Oikeusvaltio, jonka 
olemme Suomessa sadassa 
vuodessa rakentaneet, on 
puolustamisen arvoinen,  
sanoo oikeusministeri 
Anna-Maja Henriksson. Vinkki juristin polulle

AINA kun tapaan nuoria juristeja, kerron 
kuinka tärkeää ja hyödyllistä oli käydä  
auskultoimassa. Se avaa silmiä ja avartaa 
sekä antaa paljon tietoa, jota ei opiskele-
malla saa. Harjoittelun aikana joutuu itse 
pohtimaan juridisesti kestäviä ja myös  
kansalaisten kannalta oikeita ratkaisuja  
erilaisiin tapauksiin.
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vakuutuksilla voisi olla. Siinä ministeriön vaikutus
mahdollisuudet ovat aika rajalliset, mutta sekin puoli 
on hyvä selvittää. 

Oikeusturvaa kohentaa osaltaan myös tuomioistuin
ten toiminnan digitalisointi, Henriksson lisää. Tällä hal
lituskaudella kaikki istuntosalit on määrä varustaa digi
taalisella tallennusmahdollisuudella, mikä vähentää 
esimerkiksi tarvetta kuulla samoja todistajia ja asiano
mistajien lausuntoja yhä uudelleen eri oikeusasteissa. 

– Siitä on paljon hyötyä, varsinkin todistajan tai 
rikoksen uhrin näkökulmasta. Se vähentää tuskaa siitä, 
että asiat joudutaan käymään läpi moneen kertaan. 
Luulen, että se voisi jonkin verran myös lyhentää oikeu
denkäyntien kestoa, Henriksson sanoo.

Juristeja myös pikkupaikkakunnille
Ministeriä askarruttava huolenaihe on myös oikeusop
pineiden heikko jakautuminen ympäri Suomea. 

– Tänä päivänä ongelma on, että nuoret koulutetut 
hakeutuvat kasvukeskuksiin. Silloin syntyy pula osaa
jista niillä paikkakunnilla, jotka eivät ole suuria kau
punkeja tai maakuntakeskuksia. 

Henriksson vertaa tilannetta lääkäripulaan. Digitaa
liset etäpalvelut voivat olla osa ratkaisua, mutta myös 
suurimpien kaupunkien ulkopuolella tarvitaan henki
lökuntaa. Uusi hallitus tavoittelee roimaa lisäystä kor
keakoulututkintojen määrään, ja koulutustavoitteiden 
tulisi vastata työmarkkinoiden tarpeita. Mutta tarvi
taanko lisää koulutettuja juristeja, kun tälläkin hetkellä 
lakimiehiä on työttömänä?

– Oikean määrän arvioi viime kädessä opetus
ministeri, mutta ainakaan tällä hetkellä heitä ei ole liikaa. 
Yksityinen puoli nielee aika suuren osan. Minua huoles
tuttaa hiukan, miten saadaan tulevaisuudessa vasta kou
lutetut juristit innostumaan tuomareiksi, syyttäjiksi ja 
ylipäänsä valtion ja kuntien tehtäviin, Henriksson sanoo.  

Tarvetta julkisella sektorilla
Syrjäseutujen lisäksi Henriksson murehtii luonnolli
sesti myös ruotsinkielisten palvelujen saatavuudesta. 
Ruotsinkieliseltä Pohjanmaalta kotoisin oleva Henriks
son on edustanut koko uransa ajan Ruotsalaista kan
sanpuoluetta, ja vuodesta 2016 lähtien hän on toiminut 
puolueen puheenjohtajana. 

Lain mukaan kaksikielisissä tuomioistuimissa tulee 
olla tietty määrä ruotsin kielen hallitsevaa henkilö
kuntaa, mutta tarvitaan myös riittävästi ruotsinkie
lisiä oikeustieteen aloituspaikkoja, Henriksson sanoo.

– Vaasassa kaksikielinen koulutus on toiminut var
sin hyvin. Sinne hakee sekä suomen että ruotsin
kielisiä opiskelijoita. Ruotsinkieliset juristit ovat niin 
hyvässä maineessa työmarkkinoilla, että yksityinen 
puoli nielee heitä aika lailla. 

Henriksson innostaisi mielellään nuoria juristeja jul
kisen sektorin uralle. Tärkeässä roolissa on tuomioistuin
harjoittelu. Henriksson itse suoritti auskultoinnin ja kiit
telee sen tuomaa laajempaa näkemystä tuomioistuinten 
toimintaan, vaikka päätyikin pankkilakimieheksi.

Auskultointipaikkoja on kuitenkin vuosittain tar
jolla vain 140 ja kilpailu niistä on kovaa. 

– Kun edellinen hallitus teki käräjäoikeusuudistuk
sen, keskustelin oikeusministeri Häkkäsen kanssa aus
kultointipaikkojen riittävyydestä. Tärkeintä on saada 
nuoret juristit kiinnostumaan auskultoinnista, ja jos 
paikkoja ei ole riittävästi, se sulkee tietyn potentiaalin 
pois, Henriksson sanoo.

– Hallitusohjelmassa ei ole siitä kirjausta, mutta 
se on asia, jota uusi tuomioistuinvirasto voisi pohtia. •

Varmasti tuomioistuin
virasto pystyy kehittämään 
osaalueita, jotka ovat
jääneet nykyjärjestelmässä
vähemmälle huomiolle.

Anna-Maja Henriksson

 Syntynyt 1964  
Pietarsaaressa

 Oikeustieteen kandidaatti 
(1987), varatuomari (1989)

 Oikeusministeri 2019–  
ja 2011–2015

 Ruotsalaisen kansan
puolueen puheenjohtaja 
2016–

 Kansanedustaja 2007–
 Toisen valtiovarain

ministerin avustaja  
2003–2004

 Pankkilakimies, Pedersöre  
nejdens Andelsbank –  
Pietarsaaren Seudun  
Osuuspankki 1987–2007

 LAKIMIESUUTISET 6/2019  27



Y
li puolet nuorista lakimiehistä 
voi työssään hyvin. Samalla liki 
puolet kokee usein työstressiä, ja 
jotakuinkin yhtä moni kokee työn 

henkisesti kuormittavaksi. Vajaa kolmannes 
on uupunut työpäivän jälkeen, ja reilun kol-
manneksen mielestä työnantaja ei panosta 
työhyvinvointiin.

Näin voi suuntaa antavasti päätellä Nuo-
ret Lakimiehet ry:n tekemästä kyselystä, joka 
toteutettiin lokakuussa 2019. Kyselyyn vas-
tasi 151 yhdistyksen jäsentä. Marraskuussa 
yhdistys järjesti työhyvinvointiseminaarin 
mielen hyvinvointi -teeman ympärille ja hyö-
dynsi tilaisuuden taustalla kyselyn tuloksia.   
 
 
 
 
 
 

Hyväksyntää soimaamisen sijaan
Terveystalon johtava psykologi Tuija Turu-
nen kertoi seminaarissa, miten psyykkistä 
joustavuutta voi vahvistaa tiukoissa paikoissa 
– kun kiire painaa, työn imu muuttuu pakko-
mielteeksi tai elämän värit haalistuvat. 

– Ihminen ei voi itse vaikuttaa vastoin-
käymisiinsä. Mutta itsestään voi pitää hyvää 
huolta ja pyytää itselleen tarvittaessa apua, 
Turunen muistutti.

Turunen kehottaa luottamaan siihen, 
että psyyke kykenee selviämään kivusta ja 
surusta. 

– Ihmismielen joustavuus eli resilienssi 
kääntää selviämisen voimaksi ja kokemuk-
seksi, jolla pärjää jatkossakin. Haasteet ja vai-
keudet kasvattavat meitä lopulta ja auttavat 
selviämään tulevista vastoinkäymisistä.

Ylisuorittamisen ja itsensä soimaami-
sen sijaan Turunen suosittelee hyväksyvää 
ja armollista suhdetta omaa itseä kohtaan.

Tunteiden säätelyä voi kehittää
Hyväkään tukiverkko ei auta, ellei ihminen 
itse tunnista omaa olotilaansa. Ärtyneisyys, 
keskittymiskyvyn puute, katkonainen tai 
levoton uni sekä viikonloppusairastaminen 
– lyhyet flunssat, migreeni ja vatsavaivat – 
kertovat, että elimistö haluaa paussin.

Puolella ihmisistä on jossain elämänvaiheessa 
mielenterveyden ongelmia. Itsetuntemus ja hyväksyntä 

auttavat, ettei kantti katkea taakan alla.
Teksti JUKKA NORTIO | Kuvitus ISTOCK

Resilienssi
Itsevarmuus

TYÖSSÄ JAKSAMINEN: 

TUNNISTA OMAT  
HÄLYTYSMERKKISI 
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Myötäeläminen
Rentous

Riittävyys
Pitkittyneessä stressissä ja voimien hii

pues sa on syytä kääntyä työterveyden puoleen.
– Monissa yrityksissä on parin viime vuo

den aikana havahduttu tähän ongelmaan 
niin, että mielenterveysdiagnoosin perus
teella saa työnantajan korvaamaa lyhytpsyko
terapiaa. 

Entä minkälaisia taitoja juristi tarvitsee 
psyykkisesti vaativassa työssä?

– On tärkeää ymmärtää omia tapojaan 
reagoida ja se, mitä tunteita erilaiset tilan
teet herättävät. Omien tunteiden säätelyä voi 
opetella. Se on mielen hyvinvointia paran
tava taito, jota voi vahvistaa, Turunen sanoo.

Työlle omistautumisen tasapaino
Suomen kansallisoopperan ja baletin henki
löstöpäällikkö Hanna Fontana kertoi semi
naarissa, että hän kohtaa arjessaan intohi
moisesti työlleen omistautuvia taiteilijoita 
ja muita työntekijöitä. 

Kuten juristin, myös taiteilijan työssä tasa
painoillaan usein työn imun ja kuormituksen 
välillä. Työ antaa merkitystä elämään, mutta 
voi olla samalla kuluttavaa.

– Työn imuun liittyy tarmokkuutta, omis
tautumista ja uppoutumista, mutta jokaisen 
täytyy tuntea rajansa. Matka työn imusta 
stressiin ei ole pitkä, Fontana muistuttaa.

Ylisitoutuminen on taidemaailmassa 
yleistä, koska siihen liittyy velvollisuuden
tuntoa ja intohimoa.

– Oleellista on, että asettaa itselleen kul
lekin päivälle sopivan vaatimustason. Ja jos 
mokia tulee, ne eivät kaada, vaan niistä opi
taan ja päästään eteenpäin.

Uupumus kasvoi hallitsemattomaksi
OTM Raisa Uljas on toipunut kolmen kuu
kauden ajan työuupumuksesta. Hän kuvaili 
Nuorten Lakimiesten tilaisuudessa, miten 
kuormittava stressi kasautui reilun vuoden 
mittaan, palauttavista toimenpiteistä huo
limatta.

– Kun rima nousi, mikään ei riittänyt. 
Samanaikaisesti painoi kulttuuri, joka ajoi 
koko ajan huimempiin saavutuksiin. En kyen
nyt enää lähtemään itkukohtauksilta töihin, 
Uljas muisteli.

Sitoutunutta tekijää hävettää myöntää, 
että on uupunut eikä jaksa. Lisäksi pelottaa, 
että ura juristina on uupumuksen vuoksi ohi. 
Kun häpeän ja pelon kohtaa, ne menettävät 
otteensa.

Uupumusta ehkäisee itsetuntemuksen 
asteittainen kasvattaminen ja rehelliset vas
taukset kysymyksiin: mitkä ovat vahvuu
teni, omat tarpeeni ja rajani, miten elämän
tarinani vaikuttaa kokemukseeni, mitkä ovat 
arvoni ja vastaako työni näitä kaikkia.

– Tärkeintä minulle on ollut se, että otan 
vastuun itsestäni, ja se, etten ota työssä vas
tuuta muista, Uljas sanoo. •

Näin toimii  
hyvä työpaikka
AVOIN keskustelu: mieli on osa 
ihmistä ja mielenterveys yhtä  
neutraali asia kuin lihaskunto.

ESIMIES kuuntelee ja tukee, mutta 
hänen ei tarvitse olla kaveri.

KOHTUULLINEN työmäärä ja  
riittävä palautumisaika.

TYÖPAIKAN kulttuuri sallii sen, 
että ihmisellä on hyviä ja huonoja 
aikoja.

SALLITAAN erilaiset työtavat,  
ja tämä viestitään avoimesti.

RIITTÄVÄT mahdollisuudet  
vaikuttaa omaan työhön.

ENNALTA sovitut mallit, miten  
toimitaan kriisi- ja muissa raskaissa 
tilanteissa tai silloin kun mieli kuor-
mittuu.

TYÖVÄLINEET, joilla voi purkaa  
psyykkistä painetta: esimer-
kiksi 24/7-digitaalinen kanava ja 
videovastaanotto työterveyden-
huoltoon sekä lyhytpsykoterapia.

TYÖNTEKIJÄN sairastuessa käyte-
tään mahdollisuuksien mukaan työ-
järjestelyjä, osasairauspäivä rahaa 
ja muita keinoja, joilla työntekijä 
pysyy työyhteisössä kykenemi-
sensä mukaisella panoksella.
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yyskuussa hallitus antoi eduskunnalle ehdo-
tuksen henkilötietojen käsittelystä maahan-
muuttohallinnossa. Esityksen sivutuotteena 
myös julkisuuslakia olisi muutettu – eikä 
todellakaan avoimempaan suuntaan.

Nyt ehdotuksen julkisuutta koskevat osuudet ovat 
törmänneet perustuslakivaliokunnan kivimuuriin. Lau-
sunto oli tyly: ehdotus kaventaisi julkisuusperiaatetta niin 
paljon, että jos se halutaan ajaa tässä muodossa läpi, se 
pitäisi käsitellä perustuslain säätämisjärjestyksessä.

”Valiokunnan käsityksen mukaan ehdotettu sääntely 
merkitsee lähes koko hallinnonalaan kohdistuvaa salas-
sapito-olettamaan perustuvaa lähtökohtaista salassa-
pitoa”, perustuslakivaliokunta summasi lausunnossaan.

Ehdotuksessa kynnys salaamiseen on laskettu mata-
lalle: jo julkisuuden aiheuttama hypoteettinen vahinko tai 
haitta olisi tehnyt papereista salaisia, päätöksiä lukuun 
ottamatta. Päätökset salattaisiin hakijan tai hänen läheis-
tensä hengen tai terveyden suojelemiseksi, aivan kuten 
nykyisessä laissa.

Valiokunta pitää ehdotuksia aivan liian pitkälle mene-
vinä. Lähtökohtainen salassapito-olettama kaikkeen maa-
hanmuuttohallinnon toimintaan sopii huonosti yhteen 
julkisuusperiaatteen kanssa ja edustaa perustuslain kan-
nalta jopa nurinkurista lähtökohtaa, valiokunta lausui.

Valiokunta myös painotti aiemminkin korostamaansa 
lähtökohtaa, että yksityiselämän ja henkilötietojen suo-
jalla ei ole etusijaa muihin perusoikeuksiin nähden. Edes 
lailla ei voida rajoittaa julkisuutta mielin määrin.

 ”Lainsäätäjän toimivaltaan kuuluu pelkästään sel-
laisten julkisuuden rajoitusten asettaminen, joita voi-
daan pitää perustuslaissa tarkoitetulla tavalla välttä-
mättöminä.”

Maahanmuuttohallintoon liittyvä ehdotus ei ole ainoa 
sisäministeriön hallinnonalan kätilöimä julkisuuskum-
majainen. Poliisihallitus julkaisi loka-marraskuun tait-
teessa julkisuuskäsikirjan. Jo nimi on iso vitsi. Ohje jät-
tää julkisuusperiaatteesta jäljelle vain savuavat rauniot.

Julkisuuslaissa säädetään, että esitutkinta-aineisto 
tulee julkiseksi, kun asia on ollut esillä oikeudessa tai kun 
on päätetty, ettei syytettä nosteta tai esitutkintaa jatketa 
(lain 24 § 1 momentin 3 kohta). Lisäksi on salattava rikok-
sesta epäillyn, asianomistajan tai muun rikos asiaan liit-
tyvän henkilön yksityiselämään liittyvät arkaluonteiset 
tiedot (lain 24 § 1 momentin 26 kohta).

Nyt Poliisihallituksessa (Poha) on hoksattu, että 
samassa pykälässä on monta muutakin kätevää kohtaa, 
joiden perusteella esitutkinta-aineistoja voidaan salata. 

Poha tulkitsee, että kaikkia näitä salaamisperusteita 
sovelletaan sellaisenaan myös esitutkintapöytäkirjoi-
hin – sen lisäksi ja siitä huolimatta, että pykälässä on 
täsmäkohdat rikosjutuille.

Näin pykälää pitäisi soveltaa Pohan mukaan – ja tässä 
on todellakin vain muutama esimerkki:

• Kela-etuuksien väärin käyttämistä koskevat tiedot 
salataan, samoin kaikki näihin liittyvät kuulustelu-
kertomukset.

• Rattijuopumusjutuissa päihdetutkimuslomake sala-
taan.

• Kaikki terveydentilaa koskevat tiedot salataan riippu-
matta siitä, onko kyse nirhaumista, pintahaavoista, 
mustelmista vai jostain arkaluonteisemmasta.

• Seksin ostamista koskevat jutut salataan.
• Avioliitto ja avoliitto salataan.
• Työttömyys salataan, samoin työsuhteen purku tai 

irtisanominen.
• Ammunta- tai metsästysharrastus salataan, samoin 

kuuluminen ampumayhdistykseen.
• Tieto kuulumisesta rikollisjärjestöön salataan.
• Läheisväkivaltakuvaukset ja lapsikaappaukset sala-

taan.

Olisipa mukava nähdä, millaiseksi sirpalekasaksi 
perustuslakivaliokunta tämän ohjeen murskaisi. 
Vahinko vain, ettei se päädy sinne. Poliisihalli-
tus muuttaa 20 vuotta voimassa olleen julki-
suuslain tulkintaa radikaalisti pelkällä ohjeella.

Näiden kahden esimerkin jälkeen pakko 
kysyä: mitäs siellä sisäministeriössä oikein 
tapahtuu? Mikä ihmeen salailufalangi siellä on  
ottanut vallan?

Edes lailla ei 
voida rajoittaa 
julkisuutta
mielin määrin.

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

Hyvästi julkisuus?

S



Palstalla esitellään Lakimies-liiton moninaisia jäsenyhdistyksiä yhdistys kerrallaan.

Teksti DIANA TÖRNROOS | Kuvitus ISTOCK

 Jäsenet pysyvät ajan tasalla laki-
miehiä ja varsinkin yksityissektoria  
koskevissa asioissa sekä tulevat 
yhdistyksen kautta myös osallistu-
neeksi edunvalvontaan ja yhteis-
kunnalliseen vaikuttamiseen. YKLA 
tarjoaa sosiaalista ja ammatillista 
yhteenkuuluvuutta ja tuo mukavasti 
yhteen asianajajia, lupalakimiehiä, 
yritysjuristeja sekä pankki-, vakuu-
tus- ja järjestölakimiehiä – ammat-
tilaisia, jotka muuten harvoin koh-
taavat. Sanalla sanoen: jäsen saa 
hyötyä, vaikuttamista ja hupia.

 Yksityisalojen lakimiehet ry 
perustettiin vuonna 1983 yksityis-
sektorilla työskentelevän lakimies-
kunnan edunvalvontaorganisaa-
tioksi, yhdyssiteeksi ja äänitorveksi 
Lakimiesliittoon päin. Toiminnan 
vahvana tavoitteena on edistää 
lakimiesidentiteettiä ja kollektiivi-
suutta.

Miksi yhdistys
on olemassa?

 Järjestämme ajankohtaisista 
asioista seminaareja, joihin usein 
yhdistyy yritys- tai järjestövierailu.  
Tietoturva on tyypillinen aihe, 
samoin uusi työaikalaki. Käymme 
kulttuuritapahtumissa, ja meillä on 
myös urheiluun liittyviä rientoja. 
Meillä on myös paljon jo eläkkeelle 
jääneitä jäseniä, jotka osallistuvat 
YKLAn toimintaan aktiivisesti.
Joka toinen vuosi toteutamme 
opintomatkan ulkomaille. Viimeksi 
vierailimme Edinburghissa, jossa 
paikallinen politiikan tutkija kertoi 
meille brexitistä Skotlannin näkö-
kulmasta. Superkiinnostavaa!
YKLAlla on vahva edustus Laki-
miesliiton toimielimissä. Olemme 
mukana valtuuskunnassa, hallituk-
sessa ja kaikissa valiokunnissa. 

Millaista
toimintaa
jäsenille on
tarjolla?

 Riittää, että on yksityissektorilla  
toimiva lakimies ja laittaa meille hake-
muksen sekä maksaa jäsenmaksun, 
joka on nyt 25 euroa. Hakemuksen  
voi lähettää joko nettisivustolta tai 
suoraan hallitukselle tai jollekulle  
hallituksen jäsenelle.

Miten toimintaan
pääsee mukaan?

Mitä yhdistys
antaa jäsenelle?

 Rohkeasti mukaan vain vireään 
toimintaamme! Uudet jäsenet ovat 
ehdottoman tervetulleita, ja heitä  
on tänä vuonna tullutkin erityisen 
runsaasti. Pienellä jäsenmaksulla 
saa pääsyn lukuisiin tilaisuuksiin  
ja pääsee osaksi yhteisöä. 

Terveiset
jäsenyydestä
kiinnostuneelle

Hyötyä, vaikuttamista  
ja kohtaamisia

YKLA tuo yhteen erilaisissa tehtävissä toimivia yksityissektorin  
lakimiehiä, jotka eivät muuten aina luontevasti kohtaisi.  

Sen opintomatkat ovat kiinnostavuudessaan suorastaan legendaarisia.

Kysymyksiin vastasi YKLAn puheenjohtaja Matleena Engblom. Yksityisalojen lakimiehet ry: Perustettu 1983 • Jäseniä noin 350  
• Jäsenmaksu 25 euroa • Yhteys: info@ykla.fi, www.ykla.fi
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 WEBINAARIT 

Kevään webinaarit 

Osallistu urakoulutuksiin omalta tieto
koneeltasi. 

Järjestämme kevään aikana neljä  
webinaaria, joiden teemat ovat:
• Ke 15.1. klo 16.00–17.00 Hakemuksen 

ja cv:n ABC – mitä ottaa huomioon!
• Ke 12.2. klo 16.00–17.00 LinkedIn 

perusteet – Tule tutustumaan  
LinkedIn palveluun ja sen hyötyihin!

• Ke 18.3. klo 16.00–17.00 Osaamisen 
profilointi – Miten kertoa osaami
sestani mielenkiintoisella tavalla?

• Ke 22.4. klo 16.00–17.00 Kun työn
haku pitkittyy – Miten löytää uutta 
energiaa?

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!

 VERKOSTOT 

Esimies- ja johtajaverkosto 
kokoontuu keväällä 2020
• Ti 25.2.2020 klo 8.00–10.00  

(8.00–8.30 verkostoituminen)
• Ti 12.5.2020 klo 8.00–10.00  

(8.00–8.30 verkostoituminen)

Perhevapaaverkosto 
kokoontuu keväällä 2020
• ke 26.2.2020
• ke 13.5.2020
• ke 23.9.2020
• ke 11.11.2020

 VERKKOKOULUUKSET 

• Tunnista ja sanoita  
osaamisesi 

• Viisi näkökulmaa  
piilotyönhakuun

• Myy osaamisesi  
työnantajalle 

Katso lisätiedot:  
www.lakimiesliitto.fi/tapahtumat
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30.1.
 WEBINAARI 

Mindfulness-työkaluilla  
rentoutta tehokkuuteen
 
Paikka: Lakimiesliiton Ylähuone, kokeiluluontoisesti koulu
tukseen voi osallistua myös webinaarijärjestelmän kautta 
Aika: 16.30–19.30

Tule oivaltamaan läsnäolon taidon merkitys ja hyödyt työelä
mässä. Opettelemme harjoituksia, joista on apua työelämässä 
jaksamiseen, keskittymiskyvyn parantamiseen ja työkyvyn 
lisäämiseen. Mindfulnessharjoituksista saat tukea oivaltaak
sesi omat vahvuutesi, jotka auttavat onnistumaan, lisäämään 
hyvinvointiasi ja saavuttamaan omat tavoitteesi. 

Käsiteltäviä aiheita: 
• Mitä mindfulness on? 
• Mitä tieteelliset tutkimukset kertovat mindfulnessin  

hyödyistä, erityisesti työnteon näkökulmasta? 
• Minkälaisia mahdollisuuksia se tarjoaa työssä jaksamiseen, 

elämänhallintaan, hyvinvointiin, keskittymiskykyyn sekä 
työnilon ja myönteisten tunteiden lisäämiseen? 

• Miten sitä voi harjoittaa omassa arjessaan?

Kouluttajana toimii Aleksi Litovaara. Hän on hymyn voimaan 
uskova entinen huippuurheilija, haluttu mindfulnessluen
noitsija, työnohjaaja (STOry) ja coach (PCC) joka vahvistaa 
suomalaisten työhyvinvointia ilon ja aitouden kautta. Hän on 
harjoittanut mindfulnessia yli 16 vuotta ja käynyt kaksivuotisen 
mindfulnessohjaajakoulutuksen. 

CV, HAKEMUS JA LINKEDIN 

Työnhaun dokumentit uuteen  
loistoon uravalmentajan avulla 

Lakimiesliiton jäsenillä on mahdollisuus saada asiantuntijan  
apua oman työhakemuksen ja CV:n tekemiseen sekä LinkedIn  
profiilin työstämiseen. 

Liiton oma uravalmentaja auttaa sinua kertomaan parhaalla 
mahdollisella tavalla omista kyvyistä ja osaamisestasi oli 
kysymys sitten pitkän työuran tuoman kokemuksen tiivistä
misestä, hakemuksesta ensimmäiseen työpaikkaan tai vaikka 
LinkedIn profiilin parantamisesta. Rekrytointialan ammat
tilaisten hioman hakemuksen ja CV:n avulla parannat omia 
mahdollisuuksiasi työnhaussa huomattavasti.

Laadukasta urakoulutusta jo yli 10 vuotta

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 esimerkiksi työnhaku, 
kehityskeskustelu, erilaisten vaihtoehtojen  
pohdinta tai muutokset uralla.

Aloituskeskusteluun varataan 20 minuutin aika. 
Keskustelussa kartoitetaan lähtötilanne ja  
sovitaan etenemisestä. Valmennuskertoja on 
tavallisesti 1–3 ja ne ovat kestoltaan noin 45 min. 
Keskustelut käydään puhelimitse. Valmentaja 
soittaa asiakkaalle sovittuna ajankohtana.

Varaa aika aloituskeskusteluun lähettämällä 
viesti osoitteeseen uravalmennus@lakimies-
liitto.fi. Kuvaa viestissä tilannettasi sekä tavoit-
teitasi keskustelulle. Viestiisi vastataan kolmen 
arkipäivän kuluessa.

Henkilökohtaista uravalmennusta antaa  
Lakimiesliitossa uravalmentajana elokuussa 
2019 aloittanut Heidi Hännikäinen. 

 URAVALMENNUS  

Henkilökohtainen  
uravalmennus

Miten toimin?
1. Lähetä kommentointipyyntö osoitteeseen  

uravalmennus@lakimiesliitto.fi
2. Liitä viestiin CV sekä mahdollinen hakemus ja  

työpaikkailmoitus. Jos haluat hioa LinkedIn profiiliasi,  
niin lähetä linkki profiiliisi.

3. Valmentaja tutustuu materiaaliin ja lähettää kommentit 
sinulle joko sähköpostitse tai sopii kanssasi puhelinajan.

Lisätietoa asiasta kertoo uravalmentaja Heidi Hännikäinen 
puh. 09 85 610 308, uravalmennus@lakimiesliitto.fi 



Mikä on oikeudellisen sääntelyn rooli ihmisen toiminnan 
ohjaamisessa, kun pyrimme elämään planeettamme 

asettamissa ekologisissa rajoissa? Yhtä selkeää oikeudellista 
tai muutakaan ohjauskeinoa ei ole tarjolla.

Voiko maapallon 
pelastaa oikeuden  

keinoin?

Teksti JUSSI-PEKKA AUKIA | Kuvitus JANI SÖDERLUND
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E
kologisesta kestävyydestä on puhuttu 
jo puoli vuosisataa, mutta kestävyys-
oikeus sen sijaan on varsin uusi asia. 
Kestävän sääntelyn apulaisprofes-
sorina Helsingin yliopiston oikeus-
tieteellisessä tiedekunnassa vuonna 
2018 aloittanut Niko Soininen tarkas-

telee oikeuden roolia juuri kestävän kehityksen kannalta. 
– Tarvitsemme ekologisen kestävyysmurroksen, joka 

leikkaa läpi koko yhteiskunnan ja talousjärjestelmän. 
Siksi myös kestävyysoikeuden pitää leikata läpi kaiken 
sen oikeudellisen sääntelyn, joka ohjaa ihmis- ja yritys-
toimintaa eri puolilta ja jolla on välittömiä ja välillisiä 
vaikutuksia ympäristöön, Soininen sanoo.

– Mutta tässä on samalla kestävyysoikeuden ongelma: 
koska kukaan ei voi olla edes koko ympäristöoikeuden 
asiantuntija, kukaan ei pysty ottamaan haltuunsa kaik-
kea sitä tietoa, joka vaadittaisiin tällaisen järjestelmäta-
son asian haltuunottoon.

 
Kestävyys leikkaa eri oikeudenaloja
Kestävyysoikeus pyrkii tämän ongelman vuoksi koordi-
noimaan ja tuomaan yhteen eri oikeudenaloja sekä rat-
komaan markkinoiden tai ihmisten toiminnasta johtu-
via ekologisia ongelmia.

– Kysymme eri oikeudenalojen asiantuntijoilta, miltä 
osin heidän alansa sääntely vaikuttaa käsiteltävän ongel-
man syntyyn ja voisiko sillä alalla tapahtuva sääntely-
muutos auttaa osaltaan ekologisten ongelmien ratkai-
semisessa.

Soininen listaa esimerkkejä kysymyksistä, joissa tar-
vitaan eri oikeudenalojen asiantuntemusta: 

Ympäristö- ja ilmasto-oikeuden aluetta ovat oikeu-
dellistuneet tavoitteet, kuten kansainväliset ilmastota-
voitteet ja EU:n vesien tilalle asettamat tavoitteet sekä 
työkalut kokonaiskestävyyden ohjaukseen. Energia-
oikeuden alaa ovat puolestaan keinot uusiutuvan ener-
gian ja hajautetun tuotannon edistämiseksi.

Keskenään kilpailevien yritysten ympäristöhyötyjä 
edistävät sopimukset kuuluvat kilpailuoikeuden piiriin 
ja immateriaalioikeuden problematiikkaa ovat puoles-
taan esimerkiksi patenttien rooli kierto- ja jakamistalou-
den tukemisessa.

Valtiosääntöoikeuden erityisasiantuntemusta tar-
vitaan, kun pohditaan luonnon ja eläinten oikeuksiin 
ja omaisuudensuojaan tarvittavia muutoksia. Yhtiö-
oikeuden osaamista taas tarvitaan pohdittaessa kes-
tävyystavoitteita osakeyhtiön keskeisinä päämäärinä. 
Prosessi oikeuden piiriin kuuluu kysymys asianosai-
suuskäsityksen laajenemisesta ja rikosoikeuteen poh-
dinta siitä, tarvittaisiinko ekologisen kestävyyden tueksi 
uudenlaisia kansainvälisiä ympäristörikosnimikkeitä.

Oikeusjärjestelmämme virittää omalta osaltaan ihmis-
toimintaa ja markkinoita sellaiseen asentoon, että ne tuot-
tavat planeetan kannalta kestämättömiä seurauksia.

– Monia juridisia kysymyksiä pitäisi arvioida uudel-
leen. Kuten niinkin perustavanlaatuista asiaa kuin että voi-
siko esimerkiksi eläin, joki tai metsä olla oikeussubjekti, 
joka voisi vaatia oikeuksiaan tuomioistuimessa. Mehän 
näemme luontokappaleet edelleenkin esineinä ja varal-
lisuutena, vaikka saamme jatkuvasti uutta tietoa eläin-
ten älykkyydestä. 

– Ja miten sopii kestävyysajatteluun se yhtiöoikeuden 
lähtökohta, että osakeyhtiön tärkein tavoite on tuottaa voit-
toa osakkeenomistajille?

Tehoja moninapaisesta sääntelystä
Politiikantutkijoiden mukaan moninapainen politiikan 
tekeminen ja ohjaus on tavoitteiden saavuttamisen kan-
nalta yleensä tehokkaampaa kuin yksinapainen ohjaus. 
Ilmastopolitiikka on siitä hyvä esimerkki.

– Monet miettivät sitä kansainvälisen oikeuden kautta: 
kunpa nyt vain saataisiin kaikki valtiot sitova kansainväli-
nen sopimus ohjaamaan hiiltä globaalisti, Soininen pohtii.

– Samaan aikaan kuitenkin on pakko ihailla, kuinka 
rohkeasti ympäristöpolitiikkaa tehdään kunta- ja kau-
punkitasolla. Jos valtiotaso tai perinteinen kansainväli-
sen sopimusoikeuden taso menee tukkoon, toiminta voi 
jatkua alemmilla tasoilla. Samoin myös yritykset muun-
tavat arvoketjujaan vähitellen ilmastotavoitteiden mukai-
siksi kuluttajien mielipiteen ohjaamina.

Soinisen mielestä meidän on laajennettava käsityk-
siämme sääntely- ja ohjauskeinoista perinteisen oikeu-
dellisen ohjauksen ulkopuolelle ja kattamaan muutkin 
toimijat kuin valtio. On hyvä, että instituutiot eri tasoilla 
lähtevät mukaan ja tuottavat omia pieniäkin osaratkai-
sujaan ongelmiin.

– Yksinapainen velvoittava sääntely voi jäykistää kehi-
tystä ja kohdistua vääriin asioihin. Myös ei-sitovilla tai 

Kukaan ei pysty
ottamaan haltuunsa
kaikkea sitä tietoa,
joka vaadittaisiin koko
kestävyysoikeuden
haltuunottoon.
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muotoilultaan väljillä tavoitteilla ja instru-
menteilla voidaan saada aikaan hienoja vai-
kutuksia, Soininen sanoo. 

Apulaisprofessori pohtii, että yhteiskun-
tien kehitykselle voi antaa suuntaa myös 
pakottamatta, eikä juridiikan työkalupakkia 
pidä rajoittaa yksinomaan velvoittavaan ja 
sanktiouhalla ohjaavaan sääntelyyn.

– Ja vaikka saataisiin sitova globaali sopi-
mus, olen hyvin skeptinen, että sekään yksin 
ratkaisisi koko ongelmaa. On tärkeätä, että 
globaalisti, EU:n ja valtiotasolla asetetaan 
oikeudellisesti velvoittavia tavoitteita, jotka 
osoittavat yhteiskunnallisen arvomaailman 
ja tavoitetason. Mutta työkalupakki, jolla 
noita tavoitteita yritetään saavuttaa, kannat-
taa pitää mahdollisimman monipuolisena. 
Siinä toki perinteisellä oikeudellisella ohjauk-
sella on tärkeä roolinsa.
 
Tiede kanavoituu lainsäädännöksi 
Kansainvälisen ja kansallisen oikeuden 
lisäksi tarvitaan muitakin sääntelyn keinoja, 
kuten kannustimia, informaatio-ohjausta ja 
tieteellisen tutkimuksen tulosten uutisointia. 

Myös tieteen ja sääntelyn suhteesta on käy-
tävä keskustelua.

– Vaikka esimerkiksi napajäätikköjen sula-
minen näyttää tieteellisesti todella pahalta, 
siitä ei voi yksin päätellä, että pitäisi tehdä 
jotain tiettyjä toimenpiteitä. Tieteellinen 
tieto pitää ensin kanavoida normatiiviseksi 
lainsäädännön ja valtiosopimusten kautta,  
Soininen sanoo.

– Vaikka tieteellä on keskeinen rooli, siitä 
ei suoraan seuraa mitään, vaan tieteellisestä 
havainnosta keskustelu vasta oikeasti alkaa: 
tiede kertoo, että ilmastonmuutos tapahtuu 
ja sillä on sellaisia ja sellaisia haittavaiku-
tuksia. Sitä tiede ei kerro, mitä niille haitta-
vaikutuksille pitäisi tehdä. Se on politiikkaa, 
jonka pitääkin olla yhteiskunnallisen keskus-
telun kohteena.

Soininen muistuttaa, että jos tieteellä 
olisi suoraviivainen linkki siihen, mitä me 
teemme, luonnontieteilijät käyttäisivät 
hyvin merkittävää yhteiskunnallista valtaa. 
Sellaista ei ole kirjattu perustuslakiimme tai 
kansainvälisiin sopimuksiin. 

– Meillä lähtökohtana on, että poliittiset ja 

ILMIÖ  // E k o l o g i n e n  k e s t ä v y y s

420
GIGATONNIA

Pariisin sopimuksen 1,5 asteen 
tavoitteen mukainen globaali 
jäljellä oleva hiilibudjetti on 

420 gigatonnia hiilidioksidia, 
joka käytettäisiin kasvihuone

päästöjen nykytasolla jo  
10 vuodessa.

1,5
CELSIUSASTETTA

Maapallon lämpenemisen 
pysäyttäminen 1,5 asteeseen 
edellyttää nopeita ja kauas
kantoisia muutoksia maan ja 
energian käyttöön, teollisuu
teen, rakentamiseen ja kau

punkeihin.
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oikeudelliset instituutiot kanavoivat tieteel-
lisen tiedon normatiiviseksi tavoitteeksi ja 
oikeudellisiksi ratkaisuiksi.

Näitä tavoitteita ovat esimerkiksi ilmaston 
lämpenemisen pysäyttäminen 1,5 asteeseen 
tai luonnon monimuotoisuuden heikkene-
misen rajaaminen tietylle tasolle. 

Keskustelu alkaa kunnolla vasta, kun jokin 
abstrakti tieteellinen lukema konkretisoi-
tuu polttoaineveroina tai lihan kulutuksen 
vähentämisvaatimuksena.

Uusi tieto huomioon ohjauksessa
Tieteellistä epävarmuutta ei myöskään pidä 
vähätellä. Tiede kehittyy, eikä se tule koskaan 
valmiiksi. Sen vuoksi pitää tunnistaa, milloin 
tiede on riittävällä varmuudella osoittanut 
esimerkiksi ilmastonmuutoksen olemassa-
olon ja keinot, joilla siihen voi puuttua.

– Ilmastonmuutoksen kohdalla meillä on 
tarpeeksi tieteellistä tietoa, että voisimme toi-
mia nykyistä kunnianhimoisemmin – kun 

neet tutkimustietoa, että metsien ja nimen-
omaan suomailla kasvavien metsien ojittami-
sella ja käsittelyllä on myös tärkeä rooli merta 
rehevöittävien ravinteiden lähteenä.

– Toki maataloudenkin päästöt ovat edel-
leen olemassa. Mutta tämä uusi tieto johtaa 
siihen, että ohjauskeinojen kokonaisuutta 
pitää muuttaa ainakin osittain, sillä mukaan 
on tullut täysin uusi sektori.

Kipupisteistä  
poliittiseen keskusteluun 
Tarvittaisiinko kestävyysongelman ratkaise-
miseksi uusia juridisia instrumentteja? Sii-
hen ei ole suoraa vastausta.

– Meidän on kerättävä kovan luokan sään-
telyasiantuntijoita saman pöydän ääreen 
miettimään kestävyyskysymyksiin liittyviä 
keskeisiä kipupisteitä ja sitä, missä muutok-
silla saataisiin suurimmat myönteiset vaiku-
tukset, Soininen sanoo.

– Me oikeustieteilijät voimme kuitenkin 
vain kertoa politiikan kentälle, että olemme 
tunnistaneet tällaisia isoja ekologisia kysy-
myksiä ja haasteita. Voimme tarjota listan nii-
den vaatimista oikeudellisista muutoksista 
ja työkaluja näiden muutosten toteuttami-
seksi. Eivätkä ne tietenkään ole yksiselittei-
siä. Niistä pitää siksi myös käydä kunnolli-
nen poliittinen keskustelu.

Myös sääntelyn vaikuttavuuden arviointi 
on tärkeää, sillä ihmiset muuttavat käyttäyty-
mistään yllättävilläkin tavoilla. Niiden ennus-
taminen on vaikeaa tai mahdotonta.

– Järkisyiden ohella ihmisillä on valta-
vasti erilaisia kulttuurisia syitä, jotka tun-
tuvat esimerkiksi lihansyöntikeskustelussa. 
Ruokakulttuuri koetaan rakkaana ja lähes 
uskonnollisena asiana. Niinpä ihmisten rea-
gointi siihen liittyvään pakottavan sääntelyn 
uhkaan on sen mukaista. •

Jos tieteellä olisi
suoraviivainen linkki siihen,
mitä me teemme, luonnon
tieteilijät käyttäisivät
hyvin merkittävää yhteis
kunnallista valtaa. 

Helppoa ratkaisua ei ole
MAAPALLON rajat ovat tulossa tai jo tulleet vastaan, ja elämän
tapamme kaipaa radikaalia muutosta tuhoisan kehityksen pysäyt
tämiseksi. Sen aikaansaamiseksi tarvittaisiin yhteiskunnan ohjausta 
ja kontrollia sekä mahdollisesti uusia oikeudellisia työkaluja. 

– Kestävyys voi olla ekologista, taloudellista tai sosiaalista.  
Lähtökohtana on, että ekologinen kestävyys on näistä tärkein ja 
kahden muun pitää asettua sen rajoihin. Viime aikoina on julkaistu 
paljon yhteenvetävää tutkimusta siitä, millaisia ympäristövaiku  
tuksia maapallo kestää. Ja niissä rajoissa meidän pitää pysyä, Niko 
Soininen sanoo.

– Me kaikki voimistamme jokapäiväisellä kuluttamisellamme 
ilmastonmuutosta, monimuotoisuuden heikkenemistä, elinympä
ristön pilaantumista ja luonnonvarojen ehtymistä. Se tekee näistä 
ongelmista niin viheliäisiä: yhtä syyllistä ei löydy, eikä ole yhtä siis
tiä oikeudellista tai muutakaan ohjauskeinoa, jolla tilanne ratkais
taisiin.

Otsonin kohdalla tunnistettiin otsoniaukot ja ne aiheuttava hai
tallinen kemikaali. Ongelmaan oli vaihtoehtoinen tekninen ratkaisu. 
Kaiken lisäksi synnytettiin laajan hyväksynnän saanut kansainväli
nen sopimus, jolla ongelma ratkaistiin.

– Näiden nykyisten ongelmien kanssa selkeä sääntelyratkaisu 
ei onnistu, sillä ne linkittyvät toisiinsa niin monin tavoin ja globaa
listi. Esimerkiksi Suomen ympäristösääntely ohjaa lähtökohtaisesti 
vain Suomessa tapahtuvaa toimintaa. Kuitenkin iso osa kuluttamis
tamme hyödykkeistä on tuontitavaraa, jonka valmistusmaihin me 
ikään kuin ulkoistamme omat ympäristövaikutuksemme.

vain pääsisimme yhteisymmärrykseen kei-
noista ja taakanjaosta.

Sääntelyä pitää pystyä muuttamaan uuden 
tiedon valossa. Esimerkiksi Itämereen Suo-
men rannikolta kulkeutuvasta ravinnekuor-
masta on viime vuosikymmeninä syytetty 
vain maataloutta. Nyt olemme kuitenkin saa-
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akimiesliiton ykköstehtävänä on se, että 
Suomessa on ammattitaitoinen itseensä 
luottava lakimieskunta, joka on sijoittunut 
vähintään tyydyttävästi yhteiskunnan eri 
tehtäviin. Tämä on koko lakimieskuntaa 

yhdistävä tavoite. 
Kauan sitten työllistymisessä ei ollutkaan sanottavia 

ongelmia. Dynaamisessa liikkeessä olevassa yhteiskun-
nassa on siedettävä se, että kaikki eivät voi olla jatku-
vasti työllistettyjä, mutta nykyinen noin 3 prosentin työt-
tömyys korkeasuhdanteen aikana on aivan ylärajoilla.

Toki Euroopassa on maita, kuten Italia, joissa akatee-
misen koulutuksen saaneita on paljon enemmän kuin 
Suomessa. Siellä on lakimiehiä muun muassa tarjoi-
lijoina. Suomessa on ollut sanaton yhteiskuntasopi-
mus siitä, että lakimieskoulutuksen taso ja koulutetta-
vien määrä takaavat kohtuullisella tavalla sijoittumisen 
yhteiskuntaan. Tästä ei tule tinkiä. Jos merkittävä osa 
lakimieskunnasta ei kunnolla työllisty, menetetään pal-
jon: ehyt lakimieskunta.

Hallitusohjelman mukaan pyritään vuoteen 2030 
mennessä siihen, että nuorista aikuisista on 50 prosent-
tia korkeakoulutettuja, siis yliopisto- tai AMK-koulutet-
tuja. Tämä lukema ei perustu mihinkään.  Se on pelkkä 
visio. Hallitusohjelman mukaan varmistetaan, että aloi-
tuspaikkojen määrät vastaavat yhteiskunnan tarpeita ja 
perustuvat ennusteisiin alan työllisyydestä. 

Suomessa ei ole uskottavasti arvioitu toimialakoh-
taisesti akateemisen työvoiman tulevaisuuden tarvetta. 
Lakimiesten osalta ainakin tiedetään, että julkisella 
sektorilla lakimiestyövoiman määrää ei ole lisätty eikä 
lisätäkään siten, kuin aihetta olisi. Avoin kysymys on 
tekoälyn uhka lakimiesten kysynnälle erityisesti asian-
ajosektorilla. Mistä kumpuaa puhe lakimiespulasta? 

Kesällä 2019 opetus- ja kulttuuriministeriöstä ilmoi-
tettiin, että tulevalla suunnittelukaudella yliopistojen 

vuotuista sisäänottoa lisätään 4 000 opiskelijalla. Se 
olisi todella paljon pienevien ikäluokkien Suomessa. 
Hallitusohjelmassa mainittua ennustetta ei ole ole-
massa, eikä koulutusmäärän lisäykseen ole osoittaa 
juuri mitään lisärahoitusta. Tämän johdosta Helsingin 
yliopiston rehtori Jari Niemelä ilmoitti, ettei lisäkou-
lutukseen ole mahdollisuuksia ilman lisäresursseja.

OKM:ssä ei tästä välitetty, vaan yliopistoille esitet-
tiin syksyllä 2019 vielä paljon suurempia lukuja tulos-
neuvotteluihin. Oikeustieteen koulutusalalle on esi-
tetty korkeaa lisäsisäänottoa jo vuodelle 2021 ja vuodelle 
2030 huikeita lukemia. Niinpä Helsingin ja Itä-Suomen 
opiskelijamäärät nousisivat nykyisestä yli 75 prosenttia.  
Tätä ovat opiskelijajärjestöt ymmärrettävästi vastusta-
neet, ja tiedekunnissa on koettu tilanne äärimmäisen 
huolestuttavaksi.

Yliopistojen rehtorit ovat tavallaan puun ja kuoren 
välissä jakaessaan vaadittuja lisäpaikkoja. Tässä he 
ovat voineet kävellä myös halpaa koulutusta 
tuottavien oikeus tieteellisten tiedekuntien 
ylitse. Sanelupolitiikasta tulisi luopua kai-
killa tasoilla.  Ylimitoitetuista koulutusmää-
räluvuista tulisi luopua ja ottaa mitoituksen 
lähtökohdaksi opetusresurssit ja ennusteet 
alan työllisyydestä.

Mistä kumpuaa
puhe lakimies
pulasta?

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

Opiskelijapaikkojen mitoitus
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K
äyttää poikkeuksellisen paljon aikaa ”talon 
sisäisenä konsulttina” toimimiseen. Juttelee 
henkilöstön kanssa, sparraa niin nuoria kuin 
kokeneita kollegoita, antaa juristeille kaiken 

tukensa. Päästäkseen juttelemaan hänen kanssaan ei tar-
vitse jonottaa ovella vuoronumeron kera.

Näin kuvailee Johanna Rantanen omaa tapaansa 
toimia, joka paljastuu sangen avoimeksi.

Koko sydämellään yritykselleen 
elävä Johanna Rantanen pureutuu 
toimitusjohtajana talon sisäiseen 
kehitykseen. Dottir Asianajo
toimisto on hakenut inspiraatiota 
toimintaansa ja yrityskuvaansa 
myös muilta aloilta. 

TOIMITUS JOHTAJA  
PANOSTAA  
TOIMINTA
KULTTUURIIN

Teksti VESA VAINIO | Kuvat VILLE RINNE
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ARKIPÄIVÄ
Tutustumme juristien arkeen  
ja erilaisiin työpaikkoihin.



– Olen esimiehenä helposti lähestyttävä. Täällä on 
poikkeuksellisen vähän hierarkiaa, eivätkä perinteiset 
tittelit näy arjen työssä.

Rantanen siirtyi syksyllä 2019 Dottir Asianajotoi
misto Oy:n toimitusjohtajaksi. Hän aikoo suunnata työ
panostaan erityisesti yrityksen sisäiseen kehitykseen. 
Asetelma ”juristit ja muu toimiston henkilöstö” ei kuulu 
yrityksen toimintatapoihin.

– Haluan luoda aidon toimintakulttuurin, jossa 
kaikki henkilöt ovat tärkeitä ja tasavertaisia tehtävä
nimikkeestä riippumatta. Kaikki tekevät yhdessä työtä 
firman ja asiakkaiden eteen.

Rantanen näkee toimintakulttuurin olevan etu 
markkinoilla, lopputuotteet kun ovat asianajotoimis
toilla pitkälti samantyyppisiä.

– Se, miten olemme ja toimimme täällä, heijastuu 
asiakastyöhön. On hienoa, kun jokainen voi olla täällä 
täysin oma itsensä. Voimme lähestyä asiakkaankin 
asiaa konstailemattomasti.

Johtamista ja asiakastyötä
Toimitusjohtajana Rantanen jakaa työaikansa karkeasti 
puoliksi yrityksen johtamisen ja kehittämisen sekä 
asiakastyön kesken. Hänen tyypilliseen työpäiväänsä 
sisältyy yksi asiakaspalaveri, joka voi liittyä esimerkiksi 
sopimusneuvotteluun tai uuden asiakkaan hankintaan.

Rantanen työskentelee päivittäin myös toimeksian
tojen parissa ja luonnostelee esimerkiksi ITsopimuk
sia asiakkaille.

– Olemme vielä pieni toimisto, ja koen tärkeäksi olla 
mukana asiakastyössä. Samalla pidän omaa ammatti
taitoani yllä.

Dottirin pääkohderyhmänä ovat teknologiayritykset 
tai toimintaansa digitalisoivat perinteisemmät organi
saatiot, joiden tarpeita juridinen osaaminen tukee. Tek
nologia on kasvava erikoisala.

Sisäisen toimintakulttuurin rinnalla yritys on läh
tenyt omalle polulleen myös yrityskuvan rakentami
sessa. Vaikutteita ja inspiraatiota siihen on haettu 
muilta aloilta ja omasta asiakaskunnasta.

– Tavoitteemme on ollut rakentaa yhdessä ajatte
lun ja tekemisen kulttuuri. Filosofiamme lähtee siitä, 
että osakkaat eivät omista asiakkuuksia, vaan ne ovat 
firman asiakkuuksia.

Liikejuridiikkaa modernilla otteella
Nuorena juristina Rantanen ei missään vaiheessa miet
tinyt ryhtyvänsä yrittäjäksi. Kun hän 28vuotiaana 
toimi lakimiehenä Boreniuksella, yrittäjyys tuli kui
tenkin kolkuttamaan ovelle. Niinpä hän ja viisi muuta 
nuorta juristia, joista kaikkia hän ei edes tuntenut, 
perustivat Dottirin vuonna 2016.

– Oli riskialtis veto hypätä ison organisaation suo
jasta uuteen tuntemattomaan. Työkokemusta oli vähän 

Johanna Rantanen  
hyppäsi 28-vuotiaana  
suureen tuntemattomaan 
ja ryhtyi yrittäjäksi. Nyt 
hän istuu tukevasti toimi-
tusjohtajan tuolissa ja  
luotsaa omaan tyyliinsä 
uskovaa yritystä kohti 
uusia käänteitä.

 VANHA VILTTI
Olen tunnettu siitä, että 
minua aina palelee ja kuljes-
kelen toimistolla ympäriinsä 
nuhjaantuneessa viltissä.  
Kiitos kollegalle lämpimästä 
kierrätyskääreestä!

 ELEKTRONIIKKA
Kaikenlainen elektroniikka 
on nuorelle juristille korvaa-
maton apu.  Muun muassa 
sykemittari pysyy ranteessa 
päivin öin ja seuraa unen ja 
stressin tasoa.

 JUUSTOPAKETTI
Aamupala-juustopaketti  
oli ensimmäisiä firman  
jääkaappiin hankittuja yhtei-
siä eineksiä. Lounas maistuu 
kaupungilla, mutta jääkaappi 
tarjoaa aamu-, ilta- ja väli-
palaa ajoittain pitkiksi veny-
viin työpäiviin.

 SELF-HELPIT JA
MUISTIKIRJA
Luen self-help-kirjoja lähes 
päivittäin, mikä herättää 
usein huvitusta kollegoissa. 
Muistikirjan sivuilta löytyy  
to do -listojen lisäksi ajat-
telun pohjalta kirjattuja 
aihioita ja ajatuksia.
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ja asiakkaita nolla. On pitänyt mennä kaduille ja asettaa 
itsensä alttiiksi asioille, mitä ei isossa organisaatiossa 
olisi samalla tavalla tapahtunut.

Sattuman kautta toisensa löytäneet osakkaat ovat 
uskoneet kuitenkin asiaansa. Henkilöstöä on nyt 28, ja 
vuonna 2018 Dottir takoi 3,2 miljoonan euron liikevaih-
don. Hieman yllytyshulluksi itseään kuvaileva Ranta-
nen paljastaa Dottirin menestysreseptin.

– Lähdimme tekemään liikejuridiikkaa modernilla 
otteella nykyliike-elämän tarpeita vastaavaksi. Kyseen-
alaistimme olemassa olevat toimintamallit ja halu-
simme tuoda Espalle jotakin uutta.

Dottirin ensimmäisenä toimitusjohtajana aloitti 
Antti Innanen, yksi perustajaosakkaista. Hänen roo-
linsa Rantanen näkee selkeästi uuden aloittajana ja 
perustan rakentajana. Kun toimitusjohtajan pesti tuli 
tarjolle Rantaselle, päätös oli selvä sillä sekunnilla.

– Dottir on minulle sydämen asia, olen elänyt ja 
hengittänyt yritykselle. Olemme aikuistuneet firmana, 
löytäneet paikkamme markkinalla ja elämme kovan 
kasvun aikaa. Nyt on hyvä vaihe keskittyä toiminta-

tapojemme kirkastamiseen ja yhtenäistämiseen sekä 
henkilöstön viihtymiseen.

Oman jaksamisen peruspilari
Hyväksi lukijaksi ja kirjoittajaksi tunnustautuva Ran-
tanen mieli alun perin toimittajakouluun. Abivuonna 
hänet valtasi kuitenkin halu näyttää itselleen, että hän 
pääsee opiskelemaan oikeustieteelliseen.

Työura lähti kehittymään tuttua juristin latua, kun-
nes yrittäjän elämä otti hänestä tiukan myötäotteen.

– Eihän tämä maailman tavallisin urapolku ole, 
mutta kaikki on mennyt yllättävän hyvin. Takana on 
paljon valvottuja öitä ja stressiä, joiden myötä sietokyky 
kestää nyt paremmin työelämän ja elämänkin paineita.

Liikejuristin työssä pitää välillä joustaa, mikä tar-
koittaa päivien venymistä ja iltatöitä. Rantanen myön-
tää, että hän ei ole paras esimerkki työn ja elämän 
yhteensovittamisessa. Oman jaksamisensa peruspila-
rin hän on silti valanut.

– Ole armollinen itseäsi kohtaan. Myönnä oma inhi-
millisyytesi ja opi nauramaan itsellesi.

Tuota periaatetta hän noudattaa yhtä lailla omassa 
esimiestyössään. Kun osaa tunnistaa ja myöntää itsel-
leen omat ja toisen henkilön vahvuudet ja heikkou-
det, on henkilöstön jaksamiseen hyvä pohja olemassa. 
Kukaan kun ei ole täydellinen kaikessa. •

ARKIPÄIVÄ  // To i m i t u s j o h t a j a

Koko henkilöstön kanssa keskusteleminen ja heidän  
tukeminen on ominaista Johanna Rantasen avoimelle  
ja läheiselle johtamistyylille.

Ole armollinen
itseäsi kohtaan.

Johanna Rantanen

MITÄ TÄMÄ TYÖ  
ANTAA SINULLE?

Liikejuristin työ on sosiaa-
lista ja monipuolista kans-
sakäymistä, jossa pysyy 
hyvin kartalla ja hereillä  
liike-elämän menosta. Työ-
elämä on aktiivista. Tässä 
saa katsoa verhon toiselle 
puolelle ja ylläpitää ymmär-
rystä siitä, miten maailma 
toimii.

MIKÄ ON TYÖN MERKITYS  
YHTEISKUNNALLE?

Kokenut liikejuristi on  
oppinut ajattelemaan,  
mikä on ylipäänsä reilua.  
Mitkä ovat reilun pelin 
säännöt ja miten syntyy 
reilu diili, kun kaksi osa-
puolta sopii yhdessä josta-
kin. Me tarjoamme työkalut 
reilujen ratkaisujen teke-
miseen.

MILLAISISTA  
VALMIUKSISTA  
ON TYÖSSÄ HYÖTYÄ?

Tässä työssä viihtyvät  
juristit ja asiantuntijat,  
joilla on uteliaisuutta ja  
tarmoa kääriä hihat asiak-
kaiden asioiden hoitami-
seksi. Pitää olla valmis 
ottamaan nopeita liikkeitä 
vaikkapa start up -yritysten  
kanssa. Tarvitaan ripaus 
uskallusta tehdä päätöksiä  
ja laittaa itsensä likoon. 
Oleellista on myös omaksua  
tasavertaisen tiimityön 
merkitys.
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Lakimiesliiton urapalveluissa annetaan neuvoja ammatilliseen 
verkostoitumiseen. Yhä useammin kysymykset liittyvät sosiaalisen median 

kanavien hyödyntämiseen työhön liittyvässä yhteydenpidossa.

inkedIniä kannattaa käyt
tää, vaikkei etsisikään 
töitä, sanoo Lakimieslii
ton uravalmentaja Heidi 

Hännikäinen. Palvelu tarjoaa mainion 
kanavan osallistua ammatilliseen kes
kusteluun, ja se on myös paikka, jossa 
voi kertoa omasta osaamisestaan. 
Pääpaino ei ole työn etsimisessä vaan 
ammatillisen tiedon vaihtamisessa.

Myös työnantajien kannattaa kan
nustaa LinkedInin käyttöön, sillä kyse 
ei ole pelkästään henkilöbrändien 
rakentamisesta vaan koko työyhtei
sön osaamisen sanoittamisesta ja 
palveluiden markkinoinnista. Linked

muistuttaa, että LinkedIniin liittymi
nen on varsin helppo ja nopea tapa 
verrattuna siihen, ettei ole löydet
tävissä netistä. Jos ei ole läsnä ver
kossa, on nähtävä enemmän vaivaa 
kasvotusten tapahtuvan verkostoi
tumisen eteen. Palvelun käyttö voi 
siis maksaa itsensä takaisin.

Sopivan aktiivisuuden tason voi 
määritellä jokainen itse. Kannat
taa miettiä, milloin haluaisit het
keksi irrottautua päivittäisistä töistä 
ja vilkaista LinkedInin keskusteluja 
– ja osallistua ehkä itsekin. Sopisiko 
se parhaiten aamun aloituksena tai 
kahvitauon jälkeisenä tuokiona?

LinkedInprofiilinsa näkyvyyttä 
voi parantaa aktiivisuudella. Ideoita 
uusiin postauksiin voi kerätä vaikka 
muistilapulle myöhempää käyttöä 
varten. Palvelun kieli on englanti, 
joten kannattaa miettiä hakutulok
sissa näkymisen kannalta ainakin 
kolme englanninkielistä asiasanaa, 
joilla haluat, että sinut voi löytää. 
Profiili toimii julkisena ansioluette
lona, joten työkokemuksia kannat
taa myös avata sanallisesti pelkän 
työnimikkeen lisäksi. •

LinkedIn on ammatillinen 
yhteisöpalvelu, jolla on 
maailmanlaajuisesti noin 
660 miljoonaa käyttäjää.

660
miljoonaa

LinkedInissä
keskustelut ovat
korostetusti
ammatillisia.

Kun tarvitset apua
Kaipaatko neuvoja työelämä

kysymyksissä? Haluatko  
täydentää osaamistasi tai 

parantaa verkostojasi?  
Tarvitsetko sparrausta?  

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

AMMATILLISIA  
KESKUSTELUJA VERKOSSA

PULMA&RATKAISU

L

Pulma: ”Olen kuullut työkavereiltani, että osa heistä on Linkedinissä ja  
osallistuu aktiivisesti siellä oleviin keskusteluihin. Minulle LinkedIn on  
näyttäytynyt lähinnä sähköisenä ansioluettelona ja sen päivittämisenä.  
Kannattaisiko minunkin olla LinkedInissä, vaikken juuri nyt etsi uusia töitä?”

Inissä tehdään tunnetuksi niin yritys
ten, julkisen hallinnon organisaatioi
den kuin järjestöjen toimintaa.

LinkedInissä keskustelut ovat 
korostetusti ammatillisia, ja siksi 
se voi olla juristille luonteva some
kanava. Yksi palvelun eduista on 
työkuvioissa tavattujen ihmisten 
löydettävyys jälkikäteen. Käynti
korttien vaihtamisen yhteydessä voi 
samalla kysyä, onko uusi tuttavuus 
LinkedInissä. Henkilöt pysyvät näin 
tallessa myös kohtaamisen jälkeen. 
Lisäarvoa voivat tuoda esimerkiksi 
koulutuksiin liittyvät ryhmät.

Sosiaalinen media voi viedä aikaa, 
mutta koko ajan ei tarvitse olla 
sisäänkirjautuneena. Hännikäinen 
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Palsta kertoo, miten Lakimiesliitto auttaa 
jäseniään.



Teksti KATJA ALAJA | Kuvitus ISTOCK

V
akavissa sotaan ja terrorismiin liittyvissä 
rikoksissa valtioilla on velvollisuus tuoda 
minkä tahansa maalaiset syytetyt oikeu
den eteen, vaikka rikos olisi tapahtunut 
muualla. Suomessa tällaiset teot on kri

minalisoitu muun muassa rikoslain 11. luvun sotarikok
sina sekä luvun 34a. terrorismirikoksina. Rikoslain rikos
nimikkeet kattavat kuitenkin tekoja, joiden osalta ei pidä, 
eikä saa, soveltaa tätä universaalisuusperiaatetta. 

– Rikosnimikkeitä sovellettaessa on osattava ottaa huo
mioon kansainvälinen humanitaarinen oikeus eli valtioi
den laatimat kansainväliset sodan oikeussäännöt. Ne mää
rittelevät, mikä sodassa on sallittua ja mikä ei. Esimerkiksi 
aseelliseen selkkaukseen liittyvän propagandan levittämi
nen ja yösijan antaminen taistelijoille eivät ole kiellettyjä 
tekoja humanitaarisen oikeuden mukaan. Edes toisen tais
telijan surmaaminen ei ole kielletty, mutta siviilien tappa
minen on, sanoo oikeudellinen neuvonantaja Jani Leino 
Suomen Punaisesta Rististä.

Humanitaarinen oikeus ja kansainvälinen rikosoi
keus yhdessä määrittelevät, mistä ja miten kauheuksista 
voi joutua vastuuseen. Suomen rikoslain mukaan kaikki 
sodan oikeussääntöjen loukkaukset on kriminalisoitu 
sotarikoksina, vaikka kansainvälisellä tasolla sotarikok
siksi luokitellaan vain vakavat loukkaukset.

Leino puhuu asiasta vertauksen avulla. Sotavankilei
rin kanttiinin tuotteiden myyminen kolminkertaiseen 
markkinahintaan rikkoo vuoden 1949 Geneven sotavan
kisopimusta. Teko on sotarikos rikoslain 11. luvun 5§:n 

mukaan, mutta teko ei kuitenkaan ole sotarikos kansain
välisellä tasolla. Sen sijaan siviilien tappaminen sodassa 
on niin vakava humanitaarisen oikeuden loukkaus, että 
se on sotarikos myös kansainvälisen oikeuden mukaan. 
Tällöin valtion pitää ryhtyä syytetoimiin tai luovutettava 
epäilty toiseen valtioon oikeudenkäyntiä varten. 

Sotarikoksen tunnusmerkit
Esimerkki tuo sotarikosasiaan lisäymmärrystä. Vuonna 
2015 Sekä Pirkanmaan käräjäoikeudessa että KantaHä
meen käräjäoikeudessa oli käsiteltävinä tapaukset, joissa 
vastaajia syytettiin sotarikoksesta – kuolleen ISISin taiste
lijan pään leikkaamisesta ja sen roikottamisesta kädessä, 
samalla näyttäen voitonmerkkiä. Tämä näky oli taltioitu 
valokuvin. Vastaajien väitettiin toimineen Irakin armei
jan sotilaina Irakissa valtionsisäisessä aseellisessa selk
kauksessa.

Syytteitä edelsi kansainvälisen sodan oikeussääntö
jen läpikäynti sodan määrittelystä. Tuomio edellyttää, 
että vastaaja on tekemänsä teon aikana osallistunut juri
disesti määriteltyyn sotaan eli aseelliseen selkkaukseen. 
Toiseksi piti huomioida, että kaikki sodanaikaiset teot eivät 
ole tuomittavia. Kaikissa sisäisissä aseellisissa selkkauk
sissa kielletyt asiat on listattu vuoden 1949 Geneven yleis
sopimusten yhteisessä 3. artiklassa, ja näiden joukosta löy
tyy nöyryyttävä kohtelu, jota teko ilmensi. 

Oikeuslaitos pystyikin näyttämään toteen, että vastaajat 
olivat toimineet sodan osapuolen riveissä ja syyllistyneet 
nöyryyttävään kohteluun, joten he saivat tuomiot.

Syyttäjät, tuomarit, puolustusasianajajat ja avustajat tarvitsevat  
entistä enemmän sotiin ja terrorismiin liittyvää kansainvälisen  
oikeuden osaamista. Ratkottavaksi voi tulla esimerkiksi se, onko  
henkilö syyllistynyt sota- vai terrorismirikokseen. 

Kansainvälinen rikos, 
oikeudenmukainen 
lopputulos
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Sota- ja terrorismiasioissa oman
kansallisen lainsäädäntömme
asiantuntemus ei riitä tapausten
ratkomiseen.

TIED ON VÄÄRTI  // S o t a r i k o k s e t

lisää aiheesta

Lukuvinkit
• Nils Melzer, Inter national 

Humanitarian Law:  
A Comprehensive  
Introduction 

• The Humanitarian  
Law & Policy -blogi:  
https://blogs.icrc.org/ 
law-and-policy/ 

• Ulkoministeriö:  
Sodan oikeussäännöt

Kansainvälinen humanitaarinen oikeus: 
Rajoja sodalle ja ihmisten suojelua
• Kansainvälisistä sodan oikeussäännöistä käytetään ilmaisua kansain

välinen humanitaarinen oikeus. Tavoitteena on lieventää sodan aiheut
tamaa kärsimystä suojelemalla niitä ihmisryhmiä, jotka eivät osallistu 
taisteluihin sekä rajoittamalla taistelevien osapuolten sodankäynti
menetelmiä ja tapoja.

• Humanitaarisen oikeuden ydin on kirjattu vuonna 1949 tehtyihin  
Geneven yleissopimuksiin sekä niitä täydentäviin vuoden 1977 kahteen 
lisäpöytäkirjaan. Kansainvälinen humanitaarinen tapaoikeus täydentää 
näitä sopimuksia.

• Humanitaarinen oikeus soveltuu kaikkiin sotiin eli aseellisiin selkkauk
siin (osapuolina kaksi valtiota, valtio/valtiot ja aseellinen ryhmittymä, 
aseelliset ryhmittymät) sekä miehitystilanteeseen, jossa valtio pitää 
hallussaan sille kuulumatonta aluetta.

• Humanitaarisen oikeuden mukaan paikkaan tai henkilöön katsomatta 
kaikissa aseellisissa selkkauksissa kiellettyjä ovat murha, kidutus, 
orjuuttaminen, ryöstäminen, nöyryyttävä kohtelu, panttivankien  
ottaminen ja tuomiot ilman oikeudenmukaista prosessia.

• Kansainvälinen rikosoikeus täydentää humanitaarista oikeutta.

Ero sota- ja terrorismirikosten välillä
Entä terroriteot sodissa? Humanitaarinen oikeus kieltää 
siviiliväestöön kohdistetut hyökkäykset kaikissa sota
tilanteissa. Kielto kattaa käytännössä kaikki terroriteot 
kaikissa sodissa. Humanitaarisessa oikeudessa kielle
tään vielä erikseen väkivallan käyttö tai sillä uhkaami
nen, kun tarkoituksena on levittää kauhua siviiliväes
tön keskuudessa. 

Itse terroritekoja ei humanitaarisessa oikeudessa 
määritellä toisin kuin terrorismia koskevissa kansain
välisissä sopimuksissa. Osittain tämä johtuu siitä, että 
koska kaikki siviileihin kohdistuneet hyökkäykset ovat 
sotarikoksia, ei ole tarvetta osoittaa teolle terroristista 
tarkoitusta. 

– Humanitaarisella oikeudella pyritään lieventämään 
sodan aiheuttamaa kärsimystä erottelemalla laiton ja 
laillinen voimankäyttö. Terrorismiin liittyvällä kansain
välisellä oikeudella pyritään vuorostaan estämään ja 
rankaisemaan terrorismisopimuksissa kielletyt rikolli
set väkivaltateot ja niiden tukeminen, Leino selventää.

Valtioiden neuvottelemien sopimusten lisäksi YK:n 
turvallisuusneuvosto on hyväksynyt terrorismia koske
via päätöslauselmia, joista osa asettaa pakottavia oikeu
dellisia velvoitteita jäsenmaille. Myös EU:n direktiivi 
terrorismin torjunnasta velvoittaa jäsenmaita krimi
nalisoimaan siinä listatut teot. 

– Näitä ei kuitenkaan tule soveltaa tilanteisiin ja 
tekoihin, joihin humanitaarinen oikeus soveltuu, Leino 
painottaa. 

Suomi on huomioinut tämän rajanvedon. Se on tär
keä, sillä jos rikoslain 34a. lukua terroristisessa tarkoi
tuksessa tehdyistä rikoksista sovellettaisiin sotatilantei
siin, kaikki valtiota vastaan käytettävä väkivalta sodissa 
luokiteltaisiin terroristiseksi, vaikka se ei loukkaisikaan 
humanitaarista oikeutta. 

– Rikoslain mukaan terrorismirikoksiin kuuluvat 
tilanteet, joissa henkilö surmaa tai tappaa tarkoitukse
naan ”pakottaa oikeudettomasti jonkin valtion hallitus 
tai muu viranomainen taikka kansainvälinen järjestö 
tekemään, sietämään tai tekemättä jättämään jotakin”. 
Jos tätä sovellettaisiin sotatilanteisiin, terroristinen rikos 
olisi myös tilanne, jossa henkilö surmaa toisen soties
saan etnistä puhdistusta harjoittavaa diktatuuria vas

taan aseellisen ryhmittymän nimissä, vaikka hän kun
nioittaisi sodan humanitaarista oikeutta, Leino sanoo.

Oikeusturva ja laillisuus varmistettava
Jotta suomalaiset syyttäjät, tuomarit ja asianajajat tun
tisivat humanitaarisen oikeuden ja muuta siihen liitty
vää kansainvälistä oikeutta, Suomen Punainen Risti on 
järjestänyt ja järjestää myös lisää koulutusta Suomessa.

– On selvää, että sota ja terrorismiasioissa oman  
kansallisen lainsäädäntömme asiantuntemus ei riitä 
tapausten ratkomiseen. Tarvitaan tarkkuutta, jotta meillä 
ei sovelleta kriminalisointeja, jotka rikkovat oikeusturva 
ja laillisuusperiaatteita kansainvälisessä oikeudessa. Se 
on oikeusvaltion velvollisuus, Leino toteaa. •
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Loma-asuntojen arvonnat järjestetään vuosittain keväällä ja syksyllä. 
Arvonnassa jää kuitenkin aina vapaita viikkoja ja myös peruutukset 
vapauttavat loma-asuntoja. Nämä vapaat ajat ovat nopeimpien varaajien 
käytettävissä! 

Vapaat ajankohdat ja hakuohjeet nettisivuiltamme osoitteessa:
lakimiesliitto.fi > palvelut ja edut > lomamökit

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

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

Vapaita viikkoja Lakimiesliiton 
loma-asunnoissa!

Katso kaikki loma-asunnot verkosta!

LOMA-
ASUNNOT

Tapahtumat

3.3.
LAKIMIESLIITON SENIOREIDEN 

LOUNASTILAISUUS

Tiistaina 3.3.2020 klo 12.00 Ostrobotnian 
Juhlahuoneisto, Museokatu 10, 2 krs. Helsinki.

Aihe: ” Euroopan hybridiuhkien torjunta”,  
Osaamiskeskuksen uusi johtaja VTT Teija 
Tiilikainen.

Ruokailun maksavat osallistujat. Päivän keitto, 
lämminruoka ja kahvi sekä juomat 30 euroa. 
Ilmoittautumisen yhteydessä mainittava eri-
tyisruokavaliosta.

Ilmoittautumiset pe 21.2.2020 mennessä.
www.lakimiesliitto.fi/tapahtumat tai 
puhelimitse Lakimiesliiton vaihteeseen 
09 8561 0300.

Lisätiedot: olli.niemi@lakimiesliitto.fi

29.4.
KOKOUSKUTSU

Lakimiesten työttömyyskassan varsinai-
nen kokous pidetään keskiviikkona 29.4.2020  
klo 16.30 työttömyyskassan kokoustilassa, 
osoitteessa Uudenmaankatu 4–6 B, 2. krs., 
Helsinki.

Kokouksessa käsitellään työttömyyskassan 
sääntöjen 11§:ssä ja työttömyyskassalain 
8§:ssä mainitut asiat.

Tervetuloa!

Lakimiesten työttömyyskassan hallitus

Katso 
kaikki tapahtumat 

ja lisätiedot: 
lakimiesliitto.fi/

tapahtumat





Lasten hyvinvointi on edellytys kehitykselle kaikkialla maailmassa. 

UNICEF on puolustanut lapsen oikeuksien toteutumista jo yli 70 vuo-

den ajan. Muutokset ovat mahdollisia ja lasten tilanne on parantunut 

vuosikymmenien aikana huimasti. Esimerkiksi lapsikuolleisuus on puolitet-

tu vuodesta 1990 ja yli 2 miljardia ihmistä on saanut puhtaan juomaveden.

Hyvästä kehityksestä huolimatta edelleen 5,3 miljoonaa lasta kuolee joka 

vuosi ennen viisivuotissyntymäpäiväänsä. Suurin osa heistä asuu kehitys-

maissa ja kuolee tauteihin, jotka olisivat helposti ehkäistävissä. Edelleen  

63 miljoonaa alakouluikäistä lasta jää koulun ulkopuolelle. Seuraukset  

kantaa koko maailma. 

Me UNICEFilla olemme lasten puolella. Aina.

UNICEF tekee tiivistä yhteistyötä sekä maiden hallitusten että paikallisten 

kansalaisjärjestöjen, yhteisöjen ja perheiden kanssa, jotta ne itse pystyvät 

yhä paremmin huolehtimaan lapsista. Tuemme maiden omia rakenteita  

ja autamme niitä toteuttamaan esimerkiksi kansallisia rokotus- ja kou-

lutusohjelmia. UNICEF on myös yksi suurimmista hätäaputoimijoista ja 

huolehtii lasten terveydestä, ravitsemuksesta, koulutuksesta ja suojelusta 

katastrofialueilla.

UNICEFilla on maailman kallisarvoisin mandaatti – maailman 2,2 miljar-

dia lasta. Työmme on kuitenkin mahdollista vain lahjoittajien tuella, sillä 

UNICEF saa kaikki varansa vapaaehtoisina lahjoituksina. Testamenttilah-

joitukset ovat kasvava osa lahjoituksia nyt ja tulevaisuudessa. Jokainen 

testamenttilahjoittaja jättää perinnöksi jotain korvaamattoman tärkeää  

– paremman tulevaisuuden jokaiselle lapselle.

Olemme koonneet tärkeitä tietoja testamentin laatijalle, kun  

testamentissa halutaan muistaa UNICEFia. 

unicef.fi/testamentti

Jätä perinnöksi 

parempi maailma



T
homas Blomqvist är riksdags-
ledamot (SFP) och minister för 
nordiskt samarbete och jäm-
ställdhet. Han betonar att reger-
ingsprogrammet på ett histo-

riskt sätt tar ställning för jämställdhetsfrågor 
och nordiskt samarbete.

– Jämställdhet är ett nordiskt varumärke och 
nu ser man att regeringen på allvar tar sig an frå-
gan. Sammantaget är jag glad för att få ansvara 
för två så viktiga frågor som Norden och jäm-
ställdhet som har en naturlig koppling. Vi söker 
till exempel i Finland ofta jämförelsemodeller i 
de övriga nordiska länderna, säger Blomqvist. 

Internationellt sett ligger Finland enligt 
Blomqvist bra till gällande jämställdhet, men 
inte lika bra i nordisk jämförelse. 

– Regeringsprogrammet specificerar även de 
nordiska länderna som Finlands närmaste inter-
nationella samarbetsparter eftersom vi delar 
samma värderingar som demokrati, öppenhet 
och vi har liknande välfärdsstater, säger han.

Han berättar att jämställdheten lyfts fram i så 
gott som alla förvaltningsområden och att reger-
ingen förbinder sig att främja jämställdhet i bud-
getprocessen och i alla viktiga reformer.

– Bland de större konkreta åtgärderna inom 
jämställdhetspolitiken finns bland annat ett lika-
lönsprogram och lönetransparens, att skapa ett 
åtgärdsprogram för förebyggande av våld mot 

kvinnor och en reform av familjeledigheterna, 
säger Blomqvist.

Jämställdhet ska vara automatik
Västnylänningen Thomas Blomqvist har varit 
riksdagsledamot sedan 2007 men är ny som 
minister. Blomqvist deltog i regeringsförhand-
lingarna, men det var regeringspartiernas ord-
föranden som slog fast ministerposterna och hur 
de skulle fördelas mellan partierna.

– För att sätta mig in i jobbet har jag aktivt 
träffat de olika ministeriernas ledande tjänste-
män eftersom det är de som ansvarar för cen-
trala beredningar. Jag har kontoret på justitiemi-
nisteriet men mina ansvarsområden finns även 
på utrikesministeriet och social- och hälsovårds-
ministeriet. På det viset får jag en klar insyn i tre 
olika ministeriers verksamhet, säger han.

I egenskapen av minister för två tvärsekto-
riella områden är den stora utmaningen enligt 
Blomqvist att främjande av jämställdheten och 
det nordiska samarbetet kräver engagemang av 
alla ministerier och även på ett brett plan i sam-
hället. 

– Då jämställdhetsfrågan nyligen diskutera-
des under regeringens aftonskola framgick klart 
att alla ministrar är inställda på att göra sin gebit. 
Samma positiva inställning gäller det nordiska 
samarbetet. När det gäller jämställdhet vill vi att 
könskonsekvenser beaktas i alla reformer och är 

Under tidigare regeringar har förvaltningsområdena nordiskt 
samarbete och jämställdhet kombinerats med någon annan portfölj. 
Det att den nuvarande regeringen har en dedicerad minister i dessa 

frågor visar på ett större engagemang än tidigare.

Norden och  
jämställdhet  

hör ihop

Text BO INGVES | Bild ISTOCK
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en integrerad del i lagstiftningsarbetet. Det 
kräver i sin tur stöd av alla ministrar och tar 
tid eftersom det hittills inte gjorts i tillräcklig 
utsträckning. Det måste även finnas ett klart 
uppföljningssystem, säger han.

Det finns ännu nordiska gränshinder
Under sina fem månader som minister har 
Blomqvist träffat de nordiska samarbets- och 
jämställdhetsministrarna i flera repriser och 
har på EU-nivå haft personliga möten med 
kommissionärer och hörts i utskottet för jäm-
ställdhetsfrågor i Europaparlamentet.

– Jag har fått en klar uppfattning om mitt 
arbetsfält och vad uppgifterna innebär och 
har nu fokus på att förverkliga de skriv-
ningar i regeringsprogrammet som gäller 

Vi vill att köns konsekvenser 
beaktas i alla reformer och 
är en integrerad del  
i lagstiftningsarbetet. ISLAND är bättre än Finland på 

familjeledigheter och Sverige gäl-
lande kombinationen av jobb och 
familj. Enligt minister Thomas 
Blomqvist är målsättningen att 
på sikt nå minst deras respektive 
nivåer.

– Gällande familjeledigheterna 
vill vi exempelvis öka flexibilite-
ten och pappornas intresse för 
att ta ut familjeledighet. I Finland 
tar endast 10 procent av pap-
porna ut föräldraledighet medan 
siffran är närmare 40 procent i 
Sverige. Det kommer att kräva 
en del ekonomiska förändringar 
och därför krävs samarbete med 
arbetsmarknadsparterna för att 
finna en modell som är både till-
räckligt ambitiös och som kan 
finansieras, säger han.

Benchmarking 
ställer målen

mina förvaltningsområden, säger Blomqvist.
Det är första gången som en minister nu 

har jämställdhet i sin ministertitel och även 
det nordiska samarbetet får mer fokus än tidi-
gare. Minister Blomqvist säger att frågorna 
berör och engagerar människors vardag.

– Många har redan nu kontaktat mig gäl-
lande gränshinder mellan de nordiska län-
derna. Det kan gälla till exempel yrkesbehö-
righeter eller byggbranschens regelverk, som 
varierar i de olika länderna och borde harmo-
niseras. Mycket har blivit bättre under åren 
och Norden är en väldigt integrerad region. 
Samtidigt måste vi kunna göra förbättringar 
om folk har svårt att studera, idka handel eller 
identifiera sig i ett annat nordiskt land, säger 
Thomas Blomqvist. •
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E
lina Pirjatanniemi on kansainvälisen oikeu
den ja valtiosääntöoikeuden professori Åbo 
Akademissa.

  Hän on myös Åbo Akademin ihmisoikeus
instituutin johtaja.

  Pirjatanniemi tunnetaan työmyyränä ja värikkäänä 
persoonana. Hän on hyvä suustaan.

  Pykälöikäämme.

1. luku  
Juristiksi ajautumisesta 
1 §. Lapsuuden unelma. Suurin unelmani oli hakea 
Teatterikorkeakouluun. Se jäi kuitenkin tekemättä. 
2 §. Valaistuminen. Ajauduin juristiksi mutkan kautta. 
Hakeuduin aikoinaan Åbo Akademin yhteiskuntatieteel
liseen opiskellakseni kansainvälistä oikeutta ja valtio 
oppia. Halusin tuolloin diplomaatiksi. Melko pian kui

tenkin tajusin, että oikeus on juttuni. Hurahdin oikeus
tieteeseen täysin ja hain myös Turun yliopiston oikeus
tieteelliseen.

2. luku   
Lainsäädännöstä 
1 §. Kiva laki. Perustuslaki. Kaiken kivan alku ja juuri.
2 §. Kamala laki. Valtioneuvoston asetus traktoreiden, 
niiden perävaunujen ja traktoreilla vedettävien vaih
dettavissa olevien koneiden EYtyyppihyväksynnäs
tä annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen muut
tamisesta.

3. luku  
Lakimiehistä eliölajina 
1 §. Taitava juristi. Taitavalla juristilla on hyvä oikeu
dellinen mielikuvitus ja kyky nähdä asiat monesta 

Teksti ja kuva ARI MÖLSÄ

Ihmisoikeudet ovat 
arkipäiväistyneet

– Tutkijoiden ohjauskeskustelut ovat parhaimmillaan mahtavia, lähes elämää suurempia hetkiä, Elina Pirjatanniemi 
sanoo.
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näkökulmasta. Selkeä ulosanti on samoin tärkeää.
2 §. Tomppeli juristi. Tomppeli juristi on itsepintainen 
jumittaja, joka ei näe metsää puilta. 

4. luku  
Ihmisoikeuksista 
1 §. Ilon aihe. Nuoret ovat muuttuneet tietoisiksi 
oikeuksistaan. Ihmisoikeuksista keskustellaan yhteis-
kunnassa ylipäätään paljon, ne ovat arkipäiväistyneet 
hyvällä tavalla. 
2 §. Murheen paikka. Murehtimisen paikkoja riit-
tää. Kansainvälisen oikeusperustaisen järjestelmän 
kyseenalaistaminen on suurimpia riskejä. Keskuste-
lussa ihmisoikeuksista unohtuu toisinaan, että kyse 
on oikeudellisesti sitovista normeista.

5. luku  
Valiokuntavierailuista 
1 §. Antoisinta. Vierailen eduskunnan valiokunnissa 
silloin tällöin. On antoisaa tarjota asiantuntemuksensa 
suoraan lainsäätäjän käyttöön.
2 §. Ankeinta. Valiokuntakuulemisen muodot ovat 
melko vanhakantaisia. Uudistaisin tapaa kuulla asian-
tuntijoita. 

6. luku  
Perustuslakivaliokunnasta 
1 §. Fundamentalistit – onko heitä? En jaksa tätä kes-
kustelua enää, se on ad hominem -väritteistä höttöä, 
joka ei vie mihinkään. 
2 §. Nihilistit – onko heitä? Tottahan heitäkin löytyy. 
Toivottavasti ei kuitenkaan perustuslakivaliokunnasta 
tai sen asiantuntijakunnasta. 

7. luku  
Professorin työstä 
1 §. Ihaninta. Professorin työssä keskeistä on toisten 
ihmisten projektien tukeminen. Ohjauskeskustelut ovat 
parhaimmillaan mahtavia, lähes elämää suurempia, 
hetkiä. Ihania ovat myös ne hetket, jolloin uppoutuu 
jonkin oikeudellisen pähkinän pohtimiseen niin, että 
unohtaa kaiken muun ympärillään. 

2 §. Inhottavinta. Luovan työn jatkuva keskeytyminen 
yliopiston hallinnollisten rutiinien ylläpitämiseksi on 
inhokki numero yksi. Itsepalvelumentaliteetti raivos-
tuttaa myös. Töiden tehostamiseen suunnitellut pro-
sessit ja sovellutukset tunnistavat liian harvoin tämän 
työn luonteen. Sitten sählätään. 

8. luku  
Opiskelija-aineksesta 
1 §. Hyvä trendi. Opiskelijat ovat kiinnostuneita maa-
ilmanlaajuisista kysymyksistä, heillä on palo paran-
taa maailmaa.
2 §. Huono trendi. Tiukat rajat opintoajoissa, jatkuva 
suorituspaine, liiallinen opintojen ohella työskentele-
minen ja opiskelijoiden tiukka taloustilanne rapautta-
vat yliopiston ideaa yhteisönä, jossa tehdään muutakin 
kuin suoritetaan opintokokonaisuuksia. Opiskelijoita 
en tästä syytä. 

9. luku  
Omasta urasta 
1 §. Makein voitto. Olen ollut onnekas, sillä urapol-
kuni on ollut melko sujuva. Akateemisessa maailmassa 
meriitit ratkaisevat, mutta ajoitus on myös tärkeä. Lois-
tavatkin tutkijat saattavat olla vuosia epävarmoissa työ-
suhteissa, koska vakipaikat ovat täynnä. Paikan avautu-
minen oikeaan aikaan voi olla sattumasta kiinni.
2 §. Karvain tappio. Ainahan se ottaa pannuun, kun 
tutkimushakemus tai julkaisu jää rannalle. Mutta nämä 
pettymykset kuuluvat työnkuvaan. 

10. luku  
Pienet suuret asiat 
1 §. Mielimauste. Mustapippuri.
2 §. Herkkuruoka. Joku äitini tekemä kotoinen juttu.
3 §. Paras juoma. Tummapaahtoinen vahva kahvi.
4 §. Kaunein kukka. Orkidea. Ärsyttävän vaikea hoi-
dettava ja häkellyttävän kaunis.
5 §. Viehättävin väri. Vihreä. 
6 §. Rakkain romaani. Tähän kysymykseen ei ole yhtä 
ainoaa oikeaa vastausta. Viime vuosina sydämeeni ovat 
jääneet Haniya Yanagiharan Pieni elämä ja Selja Aha-
van Ennen kuin mieheni katoaa.
7 §. Inspiroivin oikeudellinen teos. Thomas Wil-
helmsson, Senmodern ansvarsrätt.
8 §. Esikuva. Vastaan tähän Paula Vesalan sanoin: Mul 
ei oo lapsuudensankarii. Ihailen monia ihmisiä.
9 §. Elämän tarkoitus. Elämä itsessään on luultavasti 
elämän tarkoitus.
10 §. Motto. Elämä on liian lyhyt.

Elina Pirjatanniemi

 s. 1966, Tampere
 Politices magister,  

Åbo Akademi 1993
 OTK 1995, OTT 2005, 

Turun yliopisto
 Kansainvälisen oikeuden ja 

valtiosääntöoikeuden  
professori, ÅA 2009–

 Tutkijana ja opettajana  
eri tehtävissä Helsingin ja 
Turun yliopistoissa sekä  
Åbo Akademissa 1993–2009

 Johtaja, Ihmisoikeusinsti
tuutti, Åbo Akademi 2008–

 Abo Akademin hallituksen 
jäsen 2018–

 Ihmisoikeuskeskus,  
valtuuskunnan jäsen 2013–

 Kirjallista tuotantoa: 
Ympäristörikokset (2001), 
Vihertyvä rikosoikeus – 
Ympäristökriminalisointien 
oikeutus, mahdollisuudet ja 
rajat (2005), Yksilön oikeus
asemasta Euroopan unio
nissa (Kaila, Pirjatanniemi, 
Suksi, 2008), Ihmisoikeuk
sien käsikirja (Koivurova,  
Pirjatanniemi, 2014), run
saasti rikosoikeudellisia, 
kansainvälisoikeudellisia  
ja ympäristöoikeudellisia 
artikkeleita

 Harrastukset: kirjallisuus, 
teatteri, hyötyliikunta,  
koiran kanssa puuhailu

 Perhe: Kaksi aikuisiän  
kynnyksellä olevaa tytärtä ja 
heidän isänsä (expuolisoni) 
sekä kultainen noutaja Chili. 
Jotkut ystävistäni ovat lähes 
sisarusten asemassa. 

On antoisaa tarjota
asiantuntemuksensa
suoraan lainsäätäjän
käyttöön.
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Käräjäoikeudet
Kanta-Hämeen käräjäoikeuden laamanniksi 
KäT Juha Petteri Palomäki 1.8.2019–31.7.2026 
sekä käräjätuomariksi ma. KäT, julkinen  
oikeusavustaja Juhana Kristian Robert Ritola 
1.9.2019 lukien.

Pohjois-Savon käräjäoikeuden käräjätuoma-
riksi ma. KiVouti, HOesitt Titta Mari Juulia 
Tsupari 1.6.2019 lukien.

Helsingin käräjäoikeuden käräjätuomareiksi 
ma. KiVouti, KäT Tero Mikael Kujala,  
KäT Tiina Hannele Nygård ja  
KäT Mitja Maria Korjakoff 1.10.2019 lukien.

Päijät-Hämeen käräjäoikeuden käräjätuoma-
reiksi ma. KäT Milja Anneli Saarenpää 1.5.2019 
lukien sekä KäT Minna Kristiina Immonen 
1.7.2019 lukien.

Kymenlaakson käräjäoikeuden käräjä-
tuomariksi Kät Päivi Pauliina Ratilainen 
1.5.2019 lukien.

Etelä-Karjalan käräjäoikeuden käräjätuo-
mariksi ma. KäT Paula Kristiina Lehmusjärvi 
1.6.2019 lukien.

Oulun käräjäoikeuden käräjätuomareiksi  
KäT Jari Juhani Vertala, KäT Heikki Kalevi  
Juntunen, KäT Ville Tapio Vuorialho,  
ma. KäT, KiS Sari Marjaana Leppäluoto,  
sekä ma. KiS, vanh konstaapeli Sakri Joakim 
Taskila 1.6.2019 lukien.

Pohjanmaan käräjäoikeuden käräjä-
tuomareiksi ma. KäT, KäVisk Pekka Juhani 
Hemminki ja Kis Anette Pauliina Luokkala 
1.6.2019 lukien sekä HON Ulla-Maj Leppäkorpi 
1.8.2019 lukien.

Lapin käräjäoikeuden käräjätuomariksi  
AA Arto Wilhelm Mikael Henriksson 1.9.2019 
lukien.

Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeuden käräjä-
tuomariksi ma. KäT, HaOesitt Taija Susanna 
Randen 1.7.2019 lukien.

Nimityksiä-palstan tekstit ja värikuvat 
(valkoisella taustalla) toimitetaan lo-
makkeella osoitteessa www.lakimiesliitto.fi 
tai sähkö postitse juha.mikkonen@lakimies-
liitto.fi  viimeistään 13.1.2020. Julkaistuista 
kuvista veloitamme käsittelykuluina 40 
euroa/kpl. Numero 1/20 ilmestyy 19.2.2020. 
Toimitus pidättää oikeuden tekstin muok-
kaamiseen ja lyhentämiseen tarvittaessa.

Sara-Maria 
Löfberg 
Asianajotoimisto 
Castrén &  
Snellman Oy

Keski-Suomen käräjäoikeuden käräjä-
tuomariksi KäT Ulla-Maija Alfhild Viitavuori 
1.9.2019 lukien. 

Itä-Uudenmaan käräjäoikeuden käräjätuo-
mareiksi KäT Antti Johannes Vuori-Karvia, 
KäT Marika Kristiina Siiki, KäT Erik Joachim 
Holmström (maaoikeusasioiden vastuu-
tuomari), ma. KäT, HOesitt Jaana Marjatta  
Lehto, ma. KäT, HOesitt Otto Antero  
Ollikainen ja ma. KäT, OikSih Johanna  
Maria Ehtamo 1.9.2019 lukien.

Robin Ollus
Asianajotoimisto 
Castrén &  
Snellman Oy

Alexandra Pensar 
Asianajotoimisto 
Castrén &  
Snellman Oy

Juhani Jämsä 
Asianajotoimisto 
Castrén &  
Snellman Oy

Julian Lagus 
Asianajotoimisto 
Castrén &  
Snellman Oy

Marika Mäkinen 
Asianajotoimisto 
Castrén &  
Snellman Oy

Sampo Korpiola 
Asianajotoimisto 
Castrén &  
Snellman Oy

Krista Oinonen 
Asianajotoimisto 
Castrén &  
Snellman Oy

Anu Sillanmäki 
Asianajotoimisto 
Castrén &  
Snellman Oy

Eerika Tirkkonen 
Asianajotoimisto 
Castrén &  
Snellman Oy

Deniz Yildiz 
Asianajotoimisto 
Castrén &  
Snellman Oy

Sanna Alku
Asianajotoimisto 
Castrén &  
Snellman Oy

Kiti Karvinen
Asianajotoimisto 
Castrén &  
Snellman Oy

Mikko-Pekka 
Partanen
Asianajotoimisto 
Castrén &  
Snellman Oy

Elina Pesonen 
Asianajotoimisto 
Castrén &  
Snellman Oy

Teemu Auressalmi
Asianajotoimisto 
Castrén &  
Snellman Oy

Stina Europaeus
Asianajotoimisto 
Castrén &  
Snellman Oy

Juho Hellgren
Asianajotoimisto 
Castrén &  
Snellman Oy

Jutta Leivo
Asianajotoimisto 
Castrén &  
Snellman Oy

Piia Raappana
Asianajotoimisto 
Castrén &  
Snellman Oy

Annamari  
Valkjärvi 
Asianajotoimisto 
Castrén &  
Snellman Oy

Tuomas  
Koivuniemi 
Asianajotoimisto 
Castrén &  
Snellman Oy

Sini Toskala 
Asianajotoimisto 
Castrén &  
Snellman Oy

Tiina Ruohonen
Asianajotoimisto 
Ratiolex Oy
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Hovioikeudet
Vaasan hovioikeuden hovioikeudenneuvok
siksi ma. KäT, HOesitt Patrick Philippe Jérôme 
Palmroos 1.6.2019 lukien sekä HO asess, 
HOesitt Anne Maria Saranpää 1.9.2019 lukien.
Turun hovioikeuden hovioikeudenneuvoksiksi 
HON Vilja Maarit Hahto, HON Erkki Juhani 
Reijonen, HOesitt, ma. HON Teija Irene  
Vainiopää ja KäT, ma. HON Atte Kalevi 
Andersson 1.5.2019 lukien.

Helsingin hovioikeuden hovioikeuden
neuvoksiksi ma. erityisasiantuntija,  
KäT Minna Maarit Mattila ja ma. HON, KäT 
Ville Samuli Laine 1.5.2019 lukien sekä  
HON Liisa Katriina Lehikoinen ja ma. työ
tuomioistuinneuvos, HON Risto Henrikki  
Niemiluoto 1.7.2019 lukien.

ItäSuomen hovioikeuden hovioikeuden
neuvoksiksi ma. HON, HOesitt Tellervo  
Sini Susanna Turunen ja ma. HON, HOesitt 
Eeva Kaisa Kääriäinen 1.5.2019 lukien.

Hallinto-oikeudet
Vaasan hallintooikeuden hallintooikeus
tuomariksi ma. HaOT, lakimies Jani Markus 
Ruotsalainen 1.7.2019 lukien.

ItäSuomen hallintooikeuden hallintooikeus
tuomariksi asessori, HaOesitt Venla Karoliina 
Hyvärinen 1.9.2019 lukien. 

PohjoisSuomen hallintooikeuden hallinto 
oikeustuomariksi ma. HaOT, HaOesitt Minna 
Maria Hannele Manninen 1.9.2019 lukien.
Helsingin hallintooikeuden hallintooikeus
tuomareiksi HaOT Camilla Nina Marita  
Sandström, HaOT Tommi Ilmari Toijonen  
ja HaOT Terttu Hannele Kujala 1.5.2019 lukien 
sekä ma. HaOT, HaOesitt Marko Petteri  
Ahlsted, ma. HaOT, HaOesitt Hanna Katariina 
Piitulainen ja ma. HaOT, HaOesitt Merja Maria 
Tuulikki Majanen 1.6.2019 lukien.

Turun hallintooikeuden hallintooikeus
tuomariksi HaOT Katja Maria Sorsimo  
1.6.2019 lukien.

Hämeenlinnan hallintooikeuden hallinto 
oikeustuomareiksi HaOT Satu Susanna  
Aspelund, ma. HaOT, HaOesitt Anna-Kristiina 
Karikko, ma. HaOT, HaOesitt Heidi Hanna- 
Maria Schiestl, ma. HaOT, HaOesitt Marianne 
Kristiina Kivistö ja ma. HaOT, HaOesitt Ari 

Juhani Koskinen 1.9.2019 lukien.

Vakuutusoikeus
Vakuutusoikeuden vakuutusoikeustuomareiksi 
ma. VakOT, VakOEsitt Heli Kaarina Virolainen, 
ma. VakOT, VakOEsitt Riitta Liisa Aurelius ja 
ma. VakOT, VakOEsitt Eeva Katariina Tarkka-
nen 1.6.2019 lukien.

Markkinaoikeus
Markkinaoikeuden ylituomariksi markkina
oikeustuomari Jussi Heikki Tapio Karttunen  
1.10.2019–30.9.2026 ja markkinaoikeus
tuomariksi ma. markkinaoikeustuomari  
Pekka Johannes Savola 1.7.2019 lukien.

Oikeusaputoimistot
KeskiPohjanmaan ja Pohjanmaan oikeus
aputoimiston julkisiksi oikeusavustajiksi  
Theresa Bergroth-Penttilä (Kokkolan toimi
paikka) 11.3.2019 lähtien sekä Topi Ronkainen 
(Jyväskylän toimipaikka) 1.8.2019 lähtien.

Pirkanmaan oikeusaputoimiston (Tampereen 
toimipaikka) julkiseksi oikeusavustajaksi  
Riitta Lehtonen 1.8.2019 lähtien.

EteläPohjanmaan oikeusaputoimiston  
julkiseksi oikeusavustajaksi (Seinäjoen toimi
paikka) Noora Huhtanen 1.9.2019 lähtien.

Kymenlaakson edunvalvontatoimiston  
(Kotkan toimipaikka) johtavaksi yleiseksi 
edunvalvojaksi Pasi Lahtinen 1.8.2019 lukien.

PäijätHämeen edunvalvontatoimiston  
johtavaksi yleiseksi edunvalvojaksi  
Anu Roos-Kymäläinen 1.7.2019 lukien.

EteläSuomen oikeusapu ja edunvalvonta
piirin hallintoyksikön hallinnolliseksi  
lakimieheksi Jenni Engberg 1.5.2019 lukien.

Itäuudenmaan oikeusaputoimiston (Vantaan 
toimipaikka) julkiseksi oikeusavustajaksi  
Terhi Kankaanpää 1.5.2019 lukien.

EteläSavon oikeusaputoimiston (Mikkelin  
toimipaikka) oikeusavustajaksi Eva-Maria 
Rinne 13.5.2019 lukien.

Asianajotoimistot
Eversheds Asianajotoimisto Oy:n osakkaiksi 
kutsuttuina OTM Johan Wesander (yritys
järjestelyt ja yhtiöoikeus) sekä OTM Tuomas  

Penttilä (maksukyvyttömyys) 1.7.2019 lukien. 
Senior Associateksi AA, VT Heidi Markus  
(riidanratkaisu) 18.3.2019 lukien. Associa
teksi OTM Jukka Olsbo (verotus ja yhtiö oikeus) 
2.9.2019 lukien. Junior Associateiksi Henry 
Firtser (kiinteistöt, rakentaminen ja ympä
ristö) 8.4.2019 lukien ja Else Leppänen (tieto
suoja ja kuluttajansuojaasiat) 1.7.2019 lukien.

Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy:n 
Associatelakimiehiksi OTM Sara-Maria 
Löfberg Kilpailuoikeus ja julkiset hankinnat 
palveluun 22.5.2019 lukien, OTM Robin Ollus 
Riitojen ratkaiseminen palveluun 23.5.2019 
lukien, OTM Alexandra Pensar Yritysjärjes
telytpalveluun 27.5.2019 lukien, OTM Juhani 
Jämsä Yritysjärjestelytpalveluun 13.6.2019 
lukien, OTM Julian Lagus Pääomamarkkinat ja  
finanssialan sääntely, Corporate Governance  
sekä Vakuutuspalveluihin 19.6.2019 lukien, 
OTM Marika Mäkinen Data ja teknologia pal
veluun 24.6.2019 lukien, OTM Sampo Korpiola 
Kiinteistösijoittaminen ja trans aktiot sekä 
Corporate Governance palveluihin 12.8.2019 
lukien, OTM, VT Krista Oinonen Työoikeus ja 
Riitojen ratkaiseminen palveluihin 12.8.2019 
lukien, OTM Anu Sillanmäki Kansainvälinen  
rakentaminen ja projektit, Ympäristö, infra
struktuuri ja luonnonvarat sekä Kiinteistö
sijoittaminen ja transaktiot palveluihin  
12.8.2019 lukien, OTM Eerika Tirkkonen 
Immateriaalioikeudetpalveluun 9.9.2019 
lukien, OTM Deniz Yildiz Työ oikeuspalveluun 
23.9.2019 lukien.
Counsellakimiehiksi Senior associate laki
mies, AA, VTM Sanna Alku, Senior associate 
lakimies, AA Kiti Karvinen, Senior associate  
lakimies, AA, KTM Mikko-Pekka Partanen, 
Senior associate lakimies sekä AA Elina  
Pesonen 1.102019 lukien.  
Senior associate lakimiehiksi Associate 
lakimies, OTM, VT, KTM Teemu Auressalmi, 
Associatelakimies, AA Stina Europaeus, Asso
ciatelakimies, AA Juho Hellgren, Associate 
lakimies, OTM Jutta Leivo, Associatelakimies,  
AA Piia Raappana, Associatelaki mies, OTM 
Annamari Valkjärvi 1.10.2019 lukien ja OTM 
Tuomas Koivuniemi Kiinteistösijoittaminen ja 
transaktiot palveluun 7.10.2019 lukien.
KM Lawyer tehtävään OTM Sini Toskala 
11.10.2019 lukien. (kuvat)

Asianajotoimisto Ratiolex Oy:n osakkaaksi 
kutsuttuna AA Tiina Ruohonen (liikejuridiikka 
ja riitojen ratkaisu). (kuva)
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MAINOS

MAINOS

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

Maalittaminen ja 
vihapuhe täytyy 
pystyä erottamaan 
sananvapauteen 
kuuluvasta 
oikeudesta 
ilmaista 
mielipiteensä 
asiallisesti, vaikka 
se ei miellyttäisi 
kaikkia,
sanoo Julkisen Sanan Neuvoston puheenjohta-
jana 1.1.2020 aloittava Eero Hyvönen.
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Lakimiesuutisten tietokilpailussa esitetään yllättäviä  
ja mieltä piinaavia tietokilpailukysymyksiä.

ENSIMMÄISEN eduskunnan sosiaalidemo
kraattiset kansanedustajat Väinö Tanner ja  
Sulo Wuolijoki olivat molemmat juristeja.  
Mitä he tekivät eduskunnan maatalousvalio
kunnan huoneessa kesällä 1907?

A. Hieroivat toistensa kasvoja ruvelle mattoon.
B. Laimensivat pirtua myyntikuntoon.
C. Sylkivät kilpaa ikkunasta ulos.
D. Piirsivät rumia kuvia valiokunnan papereihin.

MITÄ Kajaanin tuomiokunnan tuomari Selim 
Viktor Stenius (1865–1946) teki ainakin kerran 
vanhoilla päivillään kesken johtamansa vaikean 
istunnon?

A. Komensi nimismiehen keittämään puuroa.
B. Meni ulos ja ampui haulikolla puuhun.
C. Lähti muille kertomatta nokosille sohvalleen.
D. Tarjosi kaikille samppanjaa ja konvehteja.

ASIANAJAJA, varatuomari Christer Boucht 
(1911–2009) kätki Lapin sodan jälkeen kuorma 
autollisen aseita ja ammuksia kotiseudulleen 
Pohjanmaalle. Asiasta vinkin saanut punainen 
Valpo kuulusteli häntä Vaasassa vuodenvaih
teessa 1945–1946. Mitä epätavallista kuulus
teluun liittyi?

A. Se pidettiin pankkiholvissa asekätkön päällä.
B. Se tehtiin osin ranskan kielellä.
C. Boucht oli vuosia aiemmin tuominnut toisen 
kuulustelijan vankilaan.
D. Boucht kirjoitti itse kuulustelupöytäkirjansa.

VARATUOMARI Niilo Jalmari Langinkoski 
(1890–1961) oli Kangasniemen piirin nimismies 
vuosina 1914–1957. Vuonna 1951 piirin arkistot  
piti laittaa määräysten mukaiseen kuntoon ja 
toimittaa maakuntaarkistoon. Ns. maalais
poliisien pöytäkirjoja ei kuitenkaan löytynyt. 
Mitä Langinkoski pakkasi arkistokansioihin?

A. Vanhoja romaaneja omasta hyllystään.
B. Poliisien lasten keksityistä aiheista  
kirjoittamia pöytäkirjoja.
C. Osuuskaupan vanhan kirjanpidon.
D. Metsästysseuran joululehtiä.
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1 A. Hieroivat toistensa kasvoja ruvelle mattoon. Kyseessä oli 26vuotiaiden miesten ystävällismielinen paini ja voimienmittelö, ei riita. Se kesti 15 minuut
tia ja päättyi tasan. Herrat kansanedustajat riisuivat takkinsa ja kävivät käsiksi. Ensin Wuolijoki (1881–1966) onnistui hieromaan Tannerin (1881–1957) otsaa 
mattoon ja sitten Tanner Wuolijoen nenää samaan mattoon. Matto oli karkea kookosmatto, joten ihoa irtosi ja hiertymät näkyivät pari päivää. Molemmat  
olivat harrastaneet aiemmin ranskalaista painia, joka edelsi kreikkalaisroomalaista painia. Todistajia painilla ei ollut. 2 A. Vanhoja romaaneja omasta hyllys
tään. Niitä oli parikymmentä ja ne noudettiin Langinkosken yksityisasunnon puolelta. Aineisto pakattiin huolella ja lähetettiin Mikkelin maakuntaarkistoon. 
”On siinä tutkijoilla tutkimista, miten ihmeellisiä päiväkirjoja maalaispoliisit ovat oikein tehneet”, Langinkoski tokaisi. 3 C. Lähti muille kertomatta nokosille 
sohvalleen. Stenius yksinkertaisesti nousi ylös ja lähti kävelemään. Asianosaiset, avustajat ja lautakunta jäivät paikoilleen. Viimein nimismies kyllästyi odot
tamaan Steniusta ja kurkisti tämän yksityiselle puolelle kamariin. Siellä ukkotuomari makasi kaikessa rauhassa sohvalla ja kuorsasi. Steniuksella oli käräjiä 
istuessaan tapana ottaa myös lyhyitä nokkaunia, etenkin jutun ollessa päätettävänä. Kerran hän horroksesta herättyään totesi: ”Nyt ne siellä luulevat, että 
me täällä tehhään viisaita päätöksiä.” Stenius arvosti nukkumista. Hänellä oli jo nuoresta miehestä tapana syödä ateria kello 12 ja mennä sen jälkeen nukku
maan. Tuomiokunnan kanslia oli kiinni kello 14:ään. Stenius oli Kajaanin tuomiokunnan tuomari vuosina 1914–1935. Hän suoritti oikeustutkinnon vuonna 1892 
ja sai varatuomarin arvon vuonna 1895. 4 D. Boucht kirjoitti itse kuulustelupöytäkirjansa. Kuulustelu tehtiin Bouchtin toimistossa, jossa hän tarjosi kuu
lustelijoiden käyttöön omaa kirjoituskonettaan. Nämä eivät osanneet konetta käyttää, joten Boucht kirjasi itse miesten kysymykset ja omat vastauksensa. 
Samalla hän sai aikaa miettiä vastauksiaan. Kuulustelun aikana Boucht vastasi useisiin puheluihin, jotka hän oli tilannut lavastetuilta asiakkailtaan edellisenä 
päivänä – tarkoituksenaan saada lisää miettimis ja vastausaikaa. Puhelut olivat sekavia, mutta suomenkieliset kuulustelijat eivät sitä ymmärtäneet, koska 
Boucht puhui ruotsia. Boucht valehteli, että aseet on viety armeijan varikolle Lohtajalle. Kertomuksen heikko kohta oli se, ettei Boucht ollut ajanut kuorma 
autoa, joten kuljettajan piti vahvistaa kertomus. Kuulustelun jälkeen Boucht ehti saada autoa ajaneen Paul Räbbin käsiinsä ennen Valpon miehiä ja kertoa 
tälle, millainen tarina Valpolle pitäisi syöttää. Kuukauden päästä Boucht kuuli Valpolta, että hänen kertomuksensa oli tarkistettu ja oikeaksi havaittu.
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elsingin yliopiston oikeustieteellisestä 
tiedekunnasta on valmistunut vuosit-
tain noin 270–280 maisteritutkinnon 
suorittanutta. Tutkintomme on ollut 
Helsingin yliopiston halvin korkea-

koulututkinto. Meillä on ollut myös vähiten opettajia 
suhteessa opiskelijoiden määrään. Vuonna 2019 opis-
kelijoita on 24 yhtä opettajaa kohden, ja jos suhdelu-
vusta jätetään pois tohtorikoulutettavat ja tutkijatohto-
rit, joilla opetusmäärä on vähäinen, jokaista professoria, 
apulaisprofessoria ja yliopistonlehtoria kohden on 42 
opiskelijaa.

Nykyisten opetusresurssien tehokkaasta käytöstä 
huolimatta Helsingin yliopisto on vastoin tiedekunnan 
kantaa esittänyt opetus- ja kulttuuriministeriölle, että 
vuosina 2021-2024 meiltä valmistuisi vuosittain 315 ja 
vuonna 2030 peräti 400 oikeustieteen maisteria. 

Viime aikoina opetusta on pyritty monipuolistamaan 
vähentämällä massaluentoja ja lisäämällä pienryhmä-
opetusta, jolla voidaan harjoittaa paremmin muun 
muassa vuorovaikutus- ja ongelmanratkaisutaitoja. 

Uudet opetusmuodot vaativat aiempaa enemmän 
resursseja, jonka vuoksi myös tutkinnon hinta on nous-
sut. Jos opiskelijamäärää halutaan lisätä, on vastaavasti 
myös resursseja lisättävä, jotta vältettäisiin opetuksen 
laadun ja oppimistulosten kannalta kestämätön tilanne.

Nykyisissä oppimistavoitteissa korostuu detaljien 
ulkoaopettelun sijaan oikeudellisen ajattelun kehittä-
minen. Tieteenalakohtainen tieto on edelleen välttä-
mätöntä, mutta entistäkin tärkeämpää on tunnistaa 
oikeusongelmat, löytää relevantit lähteet ja ymmärtää 
niiden painoarvo ja lopulta johtaa ratkaisu loogisesti ja 
analyyttisesti. 

Tällaista päättelyn prosessia ei opita vain lukemalla 
kirjoja tai kuuntelemalla verkkoluentoja, vaan siihen 
tarvitaan harjoittelua, keskustelua ja palautetta.

Vaikka opiskelijoille annettavaa palautetta on lisätty 
esimerkiksi yhteis- ja vertaispalautteen sekä tieto- ja 
viestintätekniikan avulla, on se opiskelijoiden mukaan 
yhä riittämätöntä. Jos yhden opettajan tulisi 280 opis-

kelijan sijaan antaa palaute 400 opiskelijalle, kyse olisi 
valtavasta työmäärän kasvusta. 

Opiskelijoiden lisäyksestä aiheutuvaa työmäärää 
voitaisiin vähentää tallentamalla luentoja verkkoon 
ja käyttämällä esimerkiksi sähköisiä monivalinta- tai 
muita helposti tarkastettavia tehtäviä. Mutta olisiko se 
sitä tutkimukseen perustuvaa ylintä opetusta, jota yli-
opiston tulee tarjota? 

Verkko-opinnoissa on hyvät puolensa ja niitä kan-
nattaa hyödyntää jossain määrin, mutta on mahdo-
ton ajatus, että hyväksi juristiksi voisi kasvaa ja kehit-
tyä etäopiskelulla. 

Lisäksi reaalielämän kohtaamisilla on suuri mer-
kitys. Turvallisessa oppimisympäristössä opiskelija 
saa tärkeää vertaistukea ja voi kysymällä ja keskus-
telemalla pohtia epäselviksi jääneitä asioita. Säännöl-
linen vuorovaikutus opettajien ja opiskelukavereiden 
kanssa pitää yllä myös opiskelumotivaatiota.

Ennen huomattavasti suurempaan opiskelijamää-
rään sitoutumista on huolellisesti selvitettävä uudis-
tuksen vaikutukset opetuksen ja sen tukipalvelui-
den resursointiin, jotta tutkinnon korkea laatu 
ja hyvä vuorovaikutus pystytään säilyttämään. 

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

Korkeakoulutuksen tulevaisuus:  
juristiksi verkkokurssilta?

H

On mahdoton
ajatus, että hyväksi 
juristiksi voi kasvaa 
ja kehittyä
etäopiskelulla.
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Valmistumisestaan lähtien Lakimiesliiton jäsenenä ollut Ilkka Koskinen on työskennellyt 
muun muassa työttömyysturvalautakunnassa, patentti- ja rekisterihallituksessa, 

oikeusministeriössä, Euroopan unionin neuvostossa ja Euroopan komissiossa. Nykyisessä 
senior expertin tehtävässään hän tarkastaa Euroopan komission oikeudellisessa yksikössä 
komission lainsäädäntöehdotuksia ja säädösluonnoksia erityisesti lainsäädäntötekniseltä 

kannalta ja toimii komission asiamiehenä Euroopan unionin tuomioistuimessa. Koskinen on 
ollut Lakimiesliiton EU-alueen alueasiamies vuodesta 2007. 

Lain takaa
Ilkka Koskinen, Lakimiesliiton EU-alueen alueasiamies

Miksi sinusta  
tuli lakimies?

Pienestä pitäen ajattelin, että 
minusta tulee lakimies. Tähän varmaan 

vaikutti, että molemmat vanhempani oli-
vat tuomareita. Myöhemmin valintaan vai-
kutti, että lakimiehen koulutus tuo hyvin 

leivän verrattuna moneen muuhun koulu-
tukseen ja se, että juristinkoulutus mah-

dollistaa työskentelyn muissakin 
tehtävissä kuin varsinaisisissa 

lakimiestehtävissä.

Mikä on  
alueasiamiehen  
tärkein tehtävä? 

Alueasiamiehen tärkein tehtävä 
on toimia yhdyshenkilönä liiton ja 

alueella toimivien suomalaisten 
lakimiesten välillä. Myös suo-
malaisen lakimiesidentitee-

tin ylläpitäminen on 
tärkeää.

Millaista on  
lakimiehen työ 2050?

Lakimiehiä tarvitaan edelleen, erityi-
sesti pitkälle erikoistuneita. Monet rutii-
nityöt ovat automatisoituneet. Työ on 

muuttunut paljon tekoälyn käytön ja digi-
talisaation kautta. Koska tekoälyä hyö-
dynnetään esimerkiksi niin lainvalmis-
telussa, ratkaisuissa kuin asiakirjojen 
valmistamisessa, lakimiesten tulee hal-

lita tietotekniikan perusteet, jotta 
he voivat harjoittaa ”lähde-

kritiikkiä” tuotoksiin.

Miten pidät  
huolta omasta  

hyvinvoinnistasi?
Perhe ja varsinkin lastenlapset irrot-

tavat ajatukset työstä. Konsertit, teat-
teri ja kulttuuri ylipäätään virkis-

tää. Luonnossa kävely rentouttaa. 
Pyrin syömään terveellisesti 

ja nukkumaan riittä-
västi.

Kolme asiaa,  
joita tarvitset 

työssäsi päivittäin? 
Tietokone, eri ohjelmistot ja 

tietokannat – erityisesti EUR-
Lex – sekä vuorovaikutus-

taidot eri kulttuurien 
välillä.
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Kiitos kuluneesta vuodesta,
tuestasi yhteisille tavoitteille:

oikeudelle ja kohtuudelle,
oikeusvaltiolle ja hyvälle 

työelämälle.

Levollista joulun aikaa,
joulurauha kuuluu kaikille.

Fridfull juletid,
julfriden tillhör alla.


