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Venyy venyy...?
Työssä jaksaminen on noussut jäsenkunnassa 
palkkaa tärkeämmäksi kysymykseksi.  
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Henkivakuutus  
kertoo, että rakastat 

Henkivakuutus kertoo, että pidät kädestä kiinni – aina.  
Laske yllättävän edullinen hinta järjestöjäsenen  

henkivakuutukselle verkossa vaikka heti.

if.fi/henkivakuutus
Vakuutuksen myöntää Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva.
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VASTUULLISTA JOURNALISMIA -MERKKI on osoitus siitä, että kyseistä merkkiä käyttävä julkaisu on sitoutunut noudattamaan Julkisen sanan neuvoston Journalistin ohjeita. Merkkiä 
käyttävä media pyrkii tarkistamaan tietonsa mahdollisimman hyvin, ja mahdollisissa virhetilainteissa media korjaa virheensä tai vastaa siitä JSN:lle. Lue lisää oikeuksistasi ja merkistä 
sekä Journalistin ohjeista osoitteesta vastuullistajournalismia.fi
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Lue myös verkosta!
 Koronakevät paljasti oikeus-

valtion kehittämisen paikkoja
 Olli-Pekka Heinonen:  

Oppilaiden saatava kukoistaa
 Motivaation tuntemus auttaa 

menestymään elämässä
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TIEDON VÄÄRTI  
Ensi vuonna käyttöön tuleva 
Whistleblower-direktiivi suojaa 
rikkomuksista ilmoittavaa.
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ARKIPÄIVÄ
Tampereen yliopistossa 
lakimiehenä toimiva Miisa 
Karjalainen arvostaa työ-
yhteisöään, joka kehittää 
aina vain parempaa.

24
HENKILÖ
Jan Vapaavuoren 
mielestä juridinen 
yhdenmukaisuus 
ei ole sote-uudis-
tuksessakaan sama 
asia kuin yhtenäiset 
rakenteet.
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PINNALLA
Juristin koulutus ei anna 
riittävästi eväitä oman 
tai alaisten jaksamiseen. 
Ilmankos juristi uupuu.



MUISTA 
JÄSENALE 

-20 % 

KIRJAT
Suomen suurin juridiikan sisällön tuottaja.

Sini Korpinen, Sara Lindström 
MAINEKRIISI  
– SYÖKSYKIERTEESEEN JA 
TAKAISIN SIIVILLE 
Elokuu 2020, sh. 62 €

Enni Ala-Mikkula 
TYÖNANTAJAN  
TYÖSUOJELUVASTUU 
Lokakuu 2020, sh. 120 €

Hannele Tolonen,  
Kirsikka Linnanmäki 
UUDISTUNUT  
LAPSENHUOLTOLAKI 
Marraskuu 2020, sh. 129 € 

Olli Mäenpää  
JULKISUUSPERIAATE 
4., uudistettu painos 
Marraskuu 2020, sh. 129 €

YRITYSOIKEUS  
– OIKEUDEN PERUSTEOKSET 
4., uudistettu painos 
Elokuu 2020, sh. 239 €

Suomen Laki -teokset
SUOMEN LAKI I 2020 
Lokakuu 2020, sh. 269 €

SUOMEN LAKI II 2020 
Marraskuu 2020, sh. 269 €

SUOMEN LAKI III 2020 
Joulukuu 2020, sh. 269 €

Miksi yritysten 

kriisi-

viestinnässä 

epäonnistutaan 

niin usein?

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

Juridiikan asiantuntijan 
uudet työvälineet
SHOP.ALMATALENT.FI
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iempina vuosina perheemme vierailut mökille ovat syksyn  
edetessä harvenneet. Marraskuinen pimeys ei ole houkutellut, 
vaan suunnitelmiin ovat nousseet etelän kohteet.

Tänä vuonna pidemmät reissut jäävät väliin – ja löysinkin 
itseni tuijottelemasta saunaterassilta sysipimeälle mökkijärvelle. 

Kuluvan vuoden työmarkkinatkin ovat olleet harmaat. Erityisesti lomau-
tukset ovat koskeneet myös Lakimiesliiton jäseniä, jopa historiallisella 
tavalla. Tilanteesta kerrotaan lisää tämän lehden sivulla 28.

Korona on haastanut työelämää myös muutoin. Lakimiesliitto valitsi 
työssä jaksamisen toimintansa painopisteeksi jo viime vuonna. Ajoitus oli 
erityisen osuva, kuten Pinnalla-jutusta (s. 16) käy ilmi. 

Jaksaminen puhuttelee kaikenikäisiä, mutta erityisesti nuoria. Nuoret 
ammattilaiset ovat olleet liiton toiminnan toinen painopiste vuonna 2020. 
Moni työuran alussa oleva kokee vaikuttamiskeinojensa olevan vähissä 
työtaakkaan liittyen. Samaan aikaan uupumusta kokevat kaikenikäiset 
ammattilaiset.

Työssä jaksaminen liittyy vahvasti myös ammatti-identiteettiimme – 
jonka vahvistaminen on niin ikään liiton painopisteitä.

Opinnoista alkaen me juristit olemme tottuneet suorittamaan. Jatkuvasti 
nopeutuva työelämä on kuitenkin tehnyt oranvanpyörässä juoksemisen 
vaikeaksi. Mitä nopeammin juokset, sitä kovemmin pyöräkin pyöriin. 

Jos vaihtoehtona on vain pyörästä poisloikkaaminen, kyseenalaistamme 
myös ammatti-identiteettimme. Tätäkö todella haluan?

Lakimiesliiton hallitus esittää valtuuskunnalle marraskuun lopussa, että 
työssä jaksamisen painotus jatkuisi ensi vuodellekin. Tämä näkyy liiton  
palvelutarjonnassa ja tapahtumissa. Se näkyy myös Lakimiesuutisten 
sivuilla. Kerromme lehdessä työelämään liittyvistä epäkohdista, mutta 
myös juristeista ja työyhteisöistä, jotka ovat onnistuneet löytämään onnis-
tuneen tasapainon.

Korona on opettanut, ettei tuota tasapainoa tarvitse syksylläkään etsiä 
vain etelänlomilta. Pääasia on, että hehkua pimeyteen ei tuo vain työ-
pöydän kelmeä lukuvalo. Parempi vaihtoehto on vaikkapa mökin saunan-
pesään repäisty tuli – keskellä syyspimeää hiljaisuutta.

Janne Laukkanen
päätoimittaja

 
janne.laukkanen@lakimiesliitto.fi

@LaukkanenJanne
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Janne Laukkanen, päätoimittaja 
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Janne Laukkanen, Juha Mikkonen, Markus Sairanen, 

Petra Spring, Sinituuli Suominen,  
Anneli Tiainen, Jore Tilander
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Firdonkatu 2 T 151, 00015 Otavamedia

Diana Törnroos, tuottaja
Jani Söderlund, AD

Outi Rinne, mediakoordinaattori
etunimi.sukunimi@otava.fi
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Tietosuojavaltuutetun toimisto ja Alma Talent kutsuvat sinut 
Tietosuojapäivään 2021 löytämään ratkaisuja yhdessä.

Miksi osallistua?

Opit uusia näkökulmia tietosuojan kansainvälisesti arvostetuilta 
ammattilaisilta.

Kuulet, miten alan kokeneet toimijat ovat ratkaisseet tietosuojaan 
liittyvät kysymykset omassa organisaatiossaan.

Tutustut tietosuojan tulevaisuuden näkymiin ja uusimpiin linjauk-
siin Suomen ja EU:n tasolla.

Voit osallistua keskusteluun, jakaa kokemuksiasi ja verkostoitua 
alan toimijoiden kanssa.

Kuulet, miten tietosuoja-asetuksen tavoitteet ovat toteutuneet.

Asiantuntijoina muun muassa:

• Apulaistietosuojavaltuutettu Anu Talus,  
Tietosuojavaltuutetun toimisto

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

• Director, Head of Compliance Jari Alvinen, Nokia Technologies
• Chief Privacy Officer Hanna Lankinen, OP Ryhmä
• Toimitusjohtaja, professori, sotatieteiden tohtori Jarno Limnéll
• Lawyer, DPO, CIPP/E Hannu Partanen, Supercell
• Director – Data Protection & Privacy Riikka Turunen,  

Sanoma Oyj
• Chief Privacy Officer, Dr Anna Zeiter, eBay Inc., Switzerland

Etuhinta voimassa 15.11. saakka: 390 € (norm. 490 €)
Hinnasta ei myönnetä alennuksia.

Tietosuojapäivä 2021
28.1. Messukeskus, Helsinki



LAKIMIESLIITON KOULUTUS

Lue lisää ja ilmoittaudu seminaariin lakimiesliitonkoulutus.fi

TODISTELUPÄIVÄ 
9.11. Helsinki

Todistelutaitoja kannattaa harjoitella 
ja kehittää!

Todisteluun liittyvien asioiden hallinta 
mahdollistaa prosessin sujuvuuden 
ja tehokkuuden. Tule kuulemaan, 
keskustelemaan ja oppimaan todiste-
luun liittyvistä keskeisistä käytännön 
kysymyksistä prosessioikeuden 
kokeneiden ammattilaisten johdolla. 
Näitä asioita et opi kirjoista!

Puheenjohtajana käräjätuomari Petra 
Spring, Helsingin käräjäoikeus.

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

VAHINGONKORVAUS JA 
SOPIMUKSET 
18.11. Helsinki

Seminaarissa käydään läpi sopi-
musvastuun rajoja, riskienhallintaa 
sopimuksissa ja riskien tehokasta 
vakuuttamista. Monimutkaiset 
sopimus- ja vastuuverkostot ja uuden-
laiset ulkoistus- ja alihankintasuhteet 
voivat hämärtää yrityksen kuvaa 
sen toimintaan liittyvistä riskeistä ja 
vastuista. Ennakoivalla sopimisella, 
yhteistyöllä ja kunnollisilla vakuu-
tusratkaisuilla monet vastuukarikot 
voidaan kuitenkin välttää.

Puheenjohtajana OTT, viestintäoi-
keuden professori Päivi Korpisaari, 
Helsingin yliopisto.

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

VERORIKOSPÄIVÄ 
20.11. Helsinki

Verotarkastus on sen kohteeksi joutuvalle merkit-
tävä ja usein yllättävä hallinnollinen toimenpide. 
Seminaarissa kuulet, millaisia oikeuksia verotarkas-
tuksen kohteeksi valikoituneella yrityksellä on, ja 
miten verotarkastukseen kannattaa valmistautua. 
Lisäksi saat käytännön ratkaisuja verotarkastuspro-
sessin ja sitä mahdollisesti seuraavan rikosprosessin 
tulkinta-, näyttökynnys- ja rajanvetokysymyksiin.

Puheenjohtajana asianajaja Johan Hägerström, 
Hannes Snellman Asianajotoimisto Oy.

Lakimiesliiton jäsenet ja julkinen sektori 633 €  
(yksityinen sektori 845 €)
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ajankohtaiset 5•2020

MAINOS

MAINOS

Syksyllä Juristikirjeessä mm. 
• asianajotoimistojen trainee-ohjelmat vertailussa, 
• esittelyssä Yhtiöoikeusyhdistys ja IT-oikeuden yhdistys, 
• oikeustieteellisten tiedekuntien kuulumisia sekä 
• vastuullisuus juristin työtehtävissä.

Tilaa Juristikirje: 
pro.almatalent.fi

Viisi 
ajatusta 
-SARJASSA 
haastattelussa uusi  
tietosuojavaltuutettu Anu Talus.
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akimiesliiton valtuuskunnalla on tänä syksynä poik-
keuksellisesti kaksi kokousta: keväältä siirtynyt kevät-
kokous pidettiin syyskuussa, ja syyskokous pidetään 

26. marraskuuta. Pystyimme kokoontumaan syyskuussa 
perinteiseen kokoukseen noudattamalla korona-ajan varo-
toimia.

Lakimiesliiton valtuuskunta edustaa liiton jäseniä ja on 
Lakimiesliiton ylin päättävä elin. Nykyinen valtuuskunta 
on keskusteleva ja kantaa ottava, eikä siellä 
ujostella haastaa tai kyseenalaistaa asioita. 
Kokouksen jälkeen keskustelut jatkuvat 
somessa sekä työ- ja opiskelupaikoilla.

Yhteisessä liitossamme on käynnissä uuden 
strategian laatiminen. Lakimiesliiton sään-
töjen mukaan valtuuskunnan tehtävänä on 
päättää liiton toimintalinjoista ja tavoitteista. 
Niinpä valtuuskunta on itseoikeutettu osal-
listuja strategiatyössä. Tämä työ alkoi syys-
kokouksen 2019 yhteydessä pidetyssä semi-
naarissa, ja loppuhuipennus on marraskuun 
kokouksessa – kerromme lisää strategiatyöstä 
joulukuun Lakimiesuutisissa. Strategiatyöhön 
liittyen teimme myös jäsenkyselyn. Saimme 
upeasti yli 2 600 vastausta! Monet kiitokset 
aktiivisuudesta.

Syyskuun kokouksessa valtuuskunta käsit-
teli koko joukon asioita, muun muassa hyväk-
syi Lakimiesliiton ohjeistuksen nimikkeiden ”juristi” ja ”laki-
mies” käyttämisestä. Valtuuskunta muokkasi esityksen 
sanamuotoa perusteellisen keskustelun ja parin rapsakan 
äänestyksen myötä. Sana oli ja on valtuuskunnassa vapaa. 
Lopputuloksesta tuli oikein onnistunut. (Lue lisää s. 10.)

Ensi vuosi on valtuuskunnan vaalivuosi. On tärkeää, että 
tarjolla on innokkaita ehdokkaita, vaaliliittoja suunnitellaan 
ja vaaliteemoja pohditaan. Sitten on kaikki valmista jäsenis-
tön käydä sähköisellä vaaliuurnalla vaikuttamassa Lakimies-
liiton korkeimman päättävän toimielimen kokoonpanoon – 
järjestödemokratian hengessä.

Valtuuskunta linjaa 
Lakimiesliiton työtä

L uristförbundets delegation har undantagsvis två möten 
i höst: vårmötet hölls i september och höstmötet hålls 
den 26 november. Vi kunde träffas i september för ett 
traditionellt möte genom att vidta försiktighetsåt gärder 

under corona-tiden.
Juristförbundets delegation företräder föreningens med-

lemmar och är Juristförbundets högsta beslutande organ. 
Den nuvarande delegationen för diskussion och tar ställning, 

och man är inte rädda för att utmana eller  
ifrågasätta saker. Efter mötet fortsätter diskus-
sionerna på sociala medier och på arbets- och 
studieplatser.

Vi håller på att skapa en ny strategi i vårt 
gemensamma förbund. Enligt reglerna i Jurist-
förbundet är det delegationens uppgift att  
besluta om förbundets handlingslinjer och 
mål. Därmed är delegationen en självberät-
tigad deltagare i strategiarbetet. Detta arbete 
startade vid ett seminarium som hölls i sam-
band med höstmötet 2019 och finalen kom-
mer på novembermötet – vi berättar mer om 
strategiarbetet i Lakimiesuutiset i december. 
I samband med strategiarbetet genomförde vi 
också en medlemsundersökning. Vi fick över  
2 600 svar! Stort tack för det aktiva deltagandet.

Vid septembermötet behandlade delega-
tionen en hel rad frågor, bland annat godtog 

man Juristförbundets riktlinje om användningen av titlarna 
”jurist” och ”advokat”. Delegationen modifierade formule-
ringen i förslaget genom en grundlig diskussion och ett par 
snabba omröstningar. Ordet var och är fritt i delegationen. 
Slutresultatet blev mycket lyckat. (Läs mer på s. 10.)

Nästa år är delegationens valår. Det är viktigt att det finns 
entusiastiska kandidater, att man planerar koalitioner och 
överväger valteman. Sedan är allt klart för medlemmarna 
att gå till den elektroniska valurnan för att påverka samman-
sättningen i det högsta beslutande organet i Juristförbundet 
– i organisationsdemokratins anda.

Delegationen drar  
upp riktlinjer för  
Jurist förbundets arbete
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TUULA LINNA
Lakimiesliiton puheenjohtaja 
Juristförbundets ordförande

tuula.linna@helsinki.fi
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KOKOUS
Valtuuskunnan 

keväältä siirtynyt 
kokous järjestettiin 

syyskuussa. Seuraava 
kokous on 26.11.

9.9.
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Lakimiesliiton valtuuskunta 
vahvisti syyskuun kokouk-
sessaan ohjeen lakimies- ja 
juristi-nimikkeiden käyttämi-

sestä. Ohjeen mukaan juristi- tai laki-
mies-nimikettä tulee käyttää yleisesti 
vain ylemmän oikeustieteellisen kor-
keakoulututkinnon (OTM/OTK) suorit-
taneista henkilöistä. 

Nimikkeiden käyttöä selkeyttä-
mällä halutaan lisätä suuren yleisön  
luottamusta ja oikeusturvaa sekä 
ehkäistä nimikkeiden harhaanjohta-
vaa käyttöä esimerkiksi oikeudellista 
neuvontaa annettaessa. 

Kun lakimies- ja juristi-nimikkeitä 
ei ole nimenomaisesti suojattu lailla, 
on niitä käytetty myös harhaanjohta-
vissa yhteyksissä.

Epäselvyyttä nimikeasioissa on 
lisännyt myös korkeakoulututkinto-
jen monipuolistuminen. Oikeudellisia 
sisältöjä kuuluu yhä useampiin mui-
hin kuin oikeustieteellisten tiedekun-
tien tarjoamiin tutkintoihin. 

– Monipuolinen koulutus on tie-
tenkin sinällään hyvä asia ja missään 

tapauksessa emme vähättele näitä 
muita tutkintoja, toteaa Lakimiesliiton 
puheenjohtaja Tuula Linna. Hän osal-
listui myös nimikeohjeen valmisteluun.

– Mielestämme on kuitenkin har-
haanjohtavaa esiintyä lakimiehenä tai 
juristina, jollei taustalla ole oikeustie-
teellistä yleistutkintoa. Suuren yleisön 
ja yhteiskunnan on perusteltua odot-
taa laaja-alaista juridiikan ymmär-
rystä kaikilta lakimiehinä tai juris-
teina esiintyviltä, Linna sanoo.

– Emmehän kutsu lääkäreiksi-
kään kaikkia terveydenhuollon parissa 
työskenteleviä. Silti se ei ole muiden 
tervey denhuollon ammattilaisten 
vähättelyä, Linna vertaa.

Ohjeistus ja huomion kiinnittämi-
nen ammattinimikkeen käyttöön saa 
kannatusta tuomioistuintyön haas-
teet tuntevalta Tuomariliiton varapu-
heenjohtajalta, käräjätuomari Minna 
Hällströmiltä.

– Uskallan väittää, että tuomioistui-
messa rikosasiassa kirjallisen korvaus-
vaatimuksen laatijan kelpoisuutta toi-
mia asiamiehenä ei systemaattisesti 

tarkisteta, jos hänen ammattinimik-
keensä viittaa lakimieheen tai juris-
tiin, Hällström sanoo.

– Kun itse olen joskus tarkistanut 
asian, onkin ilmennyt, ettei henki-
löllä olekaan tutkintoa tai ettei hän ole 
oikeushenkilön laillinen edustaja. 

Tuula Linna toivoo, että lakimies- ja 
juristinimikkeiden käyttämisestä sää-
dettäisiin lailla.  Tässä vaiheessa oman 
ohjeen antaminen kuitenkin todettiin 
nopeimmaksi tavaksi reagoida ongel-
maan.

Ohjeistuksen laadinnan yhteydessä 
kuultiin lausuntokierroksella Lakimies-
liiton jäsenjärjestöjä. Niiden keskuu-
dessa ohjeistus sai laajaa kannatusta.

Lue lisää: lakimiesuutiset.fi/uutiset

Kuka saa esiintyä juristina?
Lakimiesliitolta ohje nimikkeiden käyttämisestä

Nimikkeiden käyttöä
selkeyttämällä halu-
taan lisätä suuren
yleisön luottamusta
ja oikeusturvaa.
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 Lakimiesliiton jäsenkortti siirtyy vuoden 2021 
alusta mobiiliin.

Sovelluksesta löytyvät jäsenkortin lisäksi liiton  
tuoreimmat uutiset, tulevat tapahtumat, koulutukset  
ja tutut jäsenedut.

Jäsenet saavat ohjeet mobiilijäsenkortin lataami - 
seen marraskuussa Lakimiesliiton uutiskirjeessä,  
nettisivuilla ja somekanavissa.

Lakimiesliiton jäsenkortti 
siirtyy mobiiliin – uusi 
mobiili jäsenkortti ladatta-
vissa marraskuussa 

www.lakimiesli itto.fi

Sananvapauteen sisältyy myös vastuu. Jos mukaan tulee ihmisen tai hänen läheistensä uhkailu, musta - 
maalaaminen tai painostaminen, ollaan väärillä raiteilla. Oma mielipide pitää osata esittää loukkaamatta  
toisten oikeuksia.

Sisäministeri Maria Ohisalo 6.10.2020 sisäministeriön ja Poliisihallituksen toteuttamalla, nuorille tarkoitetulla vihapuheen vastaisella  
”Älä viesti vihalla” -videolla 

S a n o t t u a

OIKEUSAPU
TOIMISTOA

Talous- ja velka-
neuvontaa voi saa-
da myös sähköisen 

asiointipalvelun 
kautta. Yksityis-
henkilöille tar-

koitettu matalan 
kynnyksen palvelu 
on otettu käyttöön 

13 oikeusaputoi-
miston talous- ja 

velkaneuvonnassa. 
Palvelu on tarkoi-

tettu yksityis-
henkilöille sekä 
pienimuotoista 
yritystoimintaa 

harjoittaville 
ammatin- ja elin-

keinonharjoittajille.
Sähköinen asioin-
tipalvelu laajenee 
myöhemmin koko 

maahan. 

13L i i t t o  p a l v e l e e

 Lakimiesliiton julkaisema  
Lakimieskalenteri on maksuton  
jäsenmaksunsa maksaneille.

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

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

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

Lakimies-
kalenteri 2021

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

Lakimieskalenteri

Tapaamme etäyhteyksin!
 Koronatilanteen jatkuessa Lakimies liiton kuluvalle 

syksylle suunnittelemat läsnäoloa vaativat tilaisuu-
det on peruttu tai siirretty eteenpäin vuodelle 2021. 
Mutta järjestämme syksyllä etätapahtumia, seuraat-
han verkkosivujemme Tapahtuma kalenteria!
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Helsingin yliopiston oikeus
tieteellinen tiedekunta Port
ha niassa on koristeltu mer

kittävien lakimiesten arvovaltaisilla 
muotokuvilla, ja hyvä niin.  Mutta 
missä ovat esimerkiksi Helvi Sipilä, 
Tarja Halonen, Pirkko K. Koskinen, 
Kirsti Rissanen…? Aivan, eivät mis
sään. Yksi pieni pronssinen naisjuris
tin pää löytyy – oletko koskaan huo
mannut?

Tähän seikkaan törmäsi dosentti 
Immi Tallgren, joka päätutkijana 
valmistelee kansainvälisen oikeu
den historian tutkimusprojektia 
Erik Castrén instituutille ja London 

School of Economicsille. Projektissa 
analysoidaan muun muassa vallit
sevia käsityksiä siitä, keitä oikeus
tieteessä ja juristiammateissa on 
pidetty merkittävinä henkilöinä.

Syntyi sivuprojekti: 15. marras
kuuta käynnistyy muotokuvakeräys 
taideteok sen lahjoittamiseksi Portha
niaan. Teoksella halutaan kiinnittää 
huomiota muistamisen sukupuolit
tuneisuuteen ja vaalia tiedekunnassa 
opiskelleiden ja opettaneiden naisju
ristien merkitystä ja työpanosta. 

Keräykseen voi osallistua olemalla  
yhteydessä muotokuvatoimikuntaan: 
immi.tallgren@helsinki.fi

Keräyksellä näkymätön näkyväksi

40
HENKILÖJÄSENTÄ

Lakimiesliiton valtuuskunnassa 
on 40 henkilöjäsentä.

4
OPISKELIJAYHDISTYSJÄSENTÄ

Henkilöjäsenten lisäksi  
valtuuskunnassa ovat edustettuina 

opiskelijajärjestöt.

2021
VAALIVUOSI

Seuraavat valtuuskunnan 
vaalit ovat ensi vuonna.  

Lähde mukaan vaikuttamaan!

Numerokulmalla
Faktaa numeroiksi tiivistettynä

 TuTkivan journalismin yhdistys myönsi lokakuun 
2020 alussa Lumilapio-palkinnon Helsingin Sano-
mien toimittaja Paavo Teittiselle. Teittinen sai pal-
kinnon maaliskuussa 2019 julkaistusta jutustaan, 
jossa kerrottiin nepalilaisiin ravintoloihin liittyvästä 
työvoiman hyväksikäytöstä. 

Teittisen palkinto on tämän lehden kannalta 
kiinnostava kahdestakin syystä. Ensinnäkin Teitti-
sen jatkokirjoitus innoitti Lakimiesuutiset 4/20:ssä 
ilmestyneeseen juttuun, jossa käsiteltiin työperäis-
ten hyväksikäyttörikosten uhrien usein saamatta 
jääviä korvauksia. Teittinen nosti aiheen esiin kolum-
nissaan alkukesästä. 

Lakimiesuutiset tarkasteli omassa jutussaan kan-
sanedustaja Eva Biaudet’n asiasta tekemän kirjalli-
sen kysymyksen etenemistä sekä Rikosuhripäivys-
tyksen näkemyksiä aiheesta. Teittisen pyynnöstä 
jutun verkkoversioon tehtiin lisäys siitä, että ensim-
mäisenä aiheen oli nostanut esiin Rikosuhripäivys-
tyksen Pia Marttila. 

Toisekseen Teittinen tähtäsi alun perin ihmis- ja 
perusoikeuksiin erikoistuneeksi juristiksi vaikka pää-
tyikin rakastamaansa toimittajan työhön. Journalisti- 
lehden mukaan Teittinen aikoo saattaa oikeustieteen 
opintonsa lähiaikoina myös päätökseen. 

Teittinen kommentoi alojen vuorovaikutusta: 
”Oikeustiede on hyvin pedanttia hommaa, ja  
tarkkuus on tärkeää myös  
tutkivassa journalismissa. …. 
Joskus voi olla apua myös 
siitä, että ymmärtää esimer-
kiksi valtiosääntöoikeutta, 
rikosoikeutta tai eurooppa-
oikeutta.” (Journalisti 7/20)

Samassa Journalistin nume-
rossa Teittinen määrittelee 
itsensä ”vain toimittajaksi”  
tutkivan toimittajan sijaan. 

Lumilapio-palkinto  
tulevalle juristille
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Varatuomari Helvi Sipilä kotonaan vuonna 1981. Sipilä työskenteli vuosina 1972–1980 
YK:n apulaispääsihteerinä. Hän oli ensimmäinen nainen kyseisessä tehtävässä.
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Nuorista Lakimiehistä  
Nuoria Juristeja

Esittelemme Lakimiesliiton 
jäsenetuja etu kerrallaan.

Jäsen
etu

Tutustu Lakimiesliiton kaikkiin jäsenetuihin 
osoitteessa lakimiesliitto.fi/jasenedut

Mikä etu?
Lakimiesliitto tarjoaa uutena jäsenetuna maksuttoman 
liikuntapalvelun! 
 
Online Training on verkkopohjainen harjoitussivusto, joka 
sisältää yli 120 erilaista liikuntatuntia meditaatiosta ja 
joogasta haastaviin lihaskuntotreeneihin. Harjoitusten 
kestot ja haasteellisuus vaihtelevat niin, että jokainen 
löytää itselleen sopivan liikuntatunnin. Palvelu sisältää 
myös lyhyitä taukoliikunta videoita, joita voi hyödyntää 
työpäivän aikana.

Online Training -palvelu on maksutta käytettävissä  
myös perheenjäsenille! Voit treenata milloin ja missä vain, 
yksin tai koko perheen voimin.   

Treenipalvelu ei edellytä Elixia-liikuntakeskusten  
jäsenyyttä.  

Alennus myös kuntosalijäsenyydestä!  
Lakimiesliiton jäsenet saavat 15 prosentin alennuksen 
Elixia-liikuntakeskuksen jäsenyydestä. Etu koskee  
normaalihintaisia 12 kuukauden sopimuksia Elixian  
vanhoille ja uusille kuntosalijäsenille.

Miten saan sen käyttööni? Mistä saan lisätietoja?
Tutustu liikuntaetuun tarkemmin ja katso ohjeet 
Lakimiesliiton jäsenportaalista: 
lakimiesliitto.fi > jäsenportaali

Elixia Online Training

Ku
va

: i
St

oc
k

Nuoret Lakimiehet ry päätti syyskuun lopulla nimen-
muutoksesta. Jatkossa yhdistyksen nimi on Nuoret 
Juristit ry. Uusi nimi otettiin käyttöön heti.

– Monet yhteiskunnan toimijat ovat viime vuosina arvioi-
neet sukupuolineutraalien nimikkeiden käyttöä toiminnas-
saan. Lakimies on sukupuolittunut nimike, jolle on jo olemassa 
ja laajassa käytössä oleva neutraali ammattinimike – juristi, 
perustelee asiaa Beata-Maria Pippingsköld Nuorten Juristien 
hallituksesta.

– Halusimme kehittää yhdistystä, heijastaa nuoren juristi-
kunnan arvoja, toteuttaa jäsenistön tahtoa ja päivittää yhdis-
tyksen nimi vastaamaan nykyaikaa.

Kantaa nimenmuutoksen tiedusteltiin yhdistyksen jäsenis-
tölle suunnatulla kyselyllä ja vaihdos sai siinä laajaa kanna-
tusta. Nimenmuutos käsiteltiin kahdessa peräkkäisessä yhdis-
tyksen kokouksessa.

Samalla nimenmuutoksen kanssa lanseerattiin yhdistyk-
sen uusi visuaalinen ilme ja uudet nettisivut www.nuoretju-
ristit.fi.

Nimikysymys on ollut esillä myös Lakimiesliitossa.
– Nimiasia jakaa meillä näkemyksiä. Päätösvalta asiassa on 

jäsenistömme ja heitä edustavan valtuuskunnan käsissä. Lii-
ton nimestä on hyvä käydä avointa ja rakentavaa keskustelua, 
toteaa Lakimiesliiton puheenjohtaja Tuula Linna.
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Oikeustieteellisen tiede-
kunnan dosentti, yliopiston-
lehtori Liisa Niemisellä on 
takanaan monipuolinen ura 

Helsingin yliopistossa. Hän aloitti tutki-
jantyön 1980-luvulla ja on työskennellyt 
eri tehtävissä, myös professorina. Niemi-
sen erityisosaamisaloja on valtiosääntö-
oikeus, etenkin perus- ja ihmisoikeudet. 
Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvokysymyk-
set ovat olleet tosin vain pieni osa hänen 
laajassa tuotannossaan.

Helsingin yliopiston tasa-arvo- ja 
yhdenvertaisuustoimikunta  myönsi  
Niemiselle syyskuussa Maikki Friberg  
-tasa-arvopalkinnon, joka  jaetaan 
vuosittain ansiokkaasta toiminnasta 
tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistä-
miseksi Helsingin yliopistossa. Nieminen 
palkittiin omistautumisestaan tasa- 
arvon toteutumisessa yliopistossa.

Palkintoperustelussa todetaan, että 
Nieminen on asiantuntevana juris-

tina opastanut yliopiston eri toimijoita 
tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteu-
tumisessa ja tutkijana tuottanut jatku-
vasti uutta tietoa tasa-arvosta ja yhden-
vertaisuudesta.  

– Tuollaiset tutkimusaiheet ovat olleet 
tosin lähinnä dismeriittiä uralla etene-
misen kannalta, toteaa Nieminen itse.

Niemisen mielestä yhteiskuntamme 
suurimmat tasa-arvo-ongelmat liittyvät 
työelämään. Yliopisto on siinä suhteessa 
ihan oma lukunsa.

–  Yleisemmin ongelmia voidaan 
kuvata siten, että naisten työt ovat huo-
nommin palkattuja, mikä selittyy osin 
työmarkkinoiden jakautumisella suku-
puolen mukaan kahtia.

Liisa Niemiselle palkinto tasa-arvotyöstä

Suurimmat
tasa-arvo-ongelmat
liittyvät työelämään.
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 Päätoimittaja Jore Tilanderin 
aikana erikoisaikakauslehtimäisyys nosti 
voimakkaasti päätään. Myös Lakimies-
uutisten aineistot olivat entistä näky-
vämmin sopusoinnussa järjestön linjaus-
ten kanssa. Lehdessä tuotiin vahvasti 
esille myös liiton näkymätöntä työtä 
jäsenten hyväksi. Toimiston henkilö-
kunta nousi tässä roolissa vahvasti esille. 
Monenlaiset uudet jäsenedut ja palvelut 
olivat lehdessä vakiomateriaalia.

Vuonna 2016 yhteistyökumppaniksi 
vaihtui Otavamedia OMA Oy (nykyään 
Otavamedia Oy). Uudet ammattilaiset 
toivat lehteen välittömästi uutta ilmettä 
ja nykypäivän tietotaitoa. Verkkolehteen 
panostettiin entistä enemmän. Laki-
miesuutisilla oli myös oma uutiskir-
jeensä, joka myöhemmin sulautettiin lii-
ton uutiskirjeeseen. Ilmoitushankkijaksi 
palkattiin Otavamedia Oy.

Lehden liitteenä julkaistiin edelleen 
Momentti-lehteä, joka sisältää muun 
muassa lainsäädäntökatsauksia, oikeus-
tapauskommentaareja ja ratkaisutiivis-
telmiä.

Lehden ja verkkosivuston lukijapalau-
tetta kerättiin jatkuvasti. Lukijat pitivät 
lehteä ajankohtaisena, monipuolisena ja 
asiantuntevana. Tutkimuksen mukaan 
painettua Lakimiesuutiset-lehteä luet-
tiin säännöllisesti, ja sen parissa viihdyt-
tiin keskimäärin noin 53 minuuttia. Myös 
lehden säilytettävyysprosentti oli korkea.

Jäsenten kirjoittelu ja keskustelu leh-
den palstoilla lisääntyi entisestään. Jäsen-
ten työtä ja erilaisia 
ammatteja esitel-
tiin näyttävämmin, ja 
heistä tuli myös halut-
tavia haastateltavia.

Juttusarjassa esitel
lään kuusi Lakimies
uutisten käänne
kohtaa. Lähteinä 
ovat liiton historia
teokset sekä 
Lakimies uutiset.

Jäsenlehdestä  
juridiikan erikois-
aikakauslehdeksi
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 Trilleri Miltä tuntuu tappaa on Villy Lind feltin ensim-
mäinen romaani.  Lindfelt on ruotsinkieliseltä Pohjanmaalta 
kotoisin oleva juristi ja koulutukseltaan ekonomi sekä oike-
ustieteen maisteri. 

Kirjan pääosassa on teknologiajuristi Mia Lund, joka 
yrittää haalia uusia asiakkaita lakitoimistolleen ja selvitä 
samalla yksinhuoltajan arjesta.  Uusi rahakas toimeksianto 
saa hänet poikkeamaan periaatteista, joiden mukaan on 
juristintyössään toiminut.

Dekkari on saatavissa kovakanti-
sena kirjana sekä e- ja äänikirjana.

Villy Lindfelt: Miltä tuntuu tappaa,  
Kustannusosakeyhtiö Siltala 2020,  
www.villylindfelt.com/tilaa-kirja

K I R J A N U R K K A

JURISTIN ESIKOISTRILLERI
TOIMEN
PIDETTÄ

Oikeusvaltion  
kehittämisen ja 
sisäisen turvalli

suuden ministeri
työryhmä hyväksyi 

lokakuun alussa 
naisiin kohdis

tuvan väkivallan 
torjuntaohjelman 

toimenpiteet.  
Kaikkiaan 32 

toimenpiteellä 
pyritään ennalta
ehkäisemään ja 

lisäämään tietoi
suutta etenkin 
kunniaan liitty

västä väkivallasta 
ja digitaalisesta 

väkivallasta. 

32

 Lakimiesliitto voi myöntää  
jatkossa jäsenille osaamisen osoit-
tavan digitaalisen osaamismerkin 
(Open Badge) liiton järjestämän  
koulutuksien menestyksekkäästä 
suorittamisesta.  

Digitaalinen osaamismerkki on 
virtuaalinen ja visuaalinen doku-
mentti, jolla voidaan tunnistaa ja  
tunnustaa Lakimiesliiton koulutuk-
sissa hankittua osaamista. Osaamis-
merkin avulla jäsen voi siis osoittaa 
osallistuneensa koko koulutuskoko-
naisuuteen ja suorittaneensa sen 
menestyksekkäästi. 

Digitaalinen osaamismerkki on 
otettu käyttöön liitossa tänä vuonna, 
ja se myönnetään jatkossa osasta 
Lakimiesliiton koulutuskokonai-
suuksista. Esimerkiksi tänä syksynä  
järjestettävästä Rikoksen uhrin sensi-
tiivinen kohtaaminen -koulutuskoko-
naisuudesta on mahdollisuus saada 
liiton myöntämä digitaalinen osaa-
mismerkki.  

Digitaaliset osaamismerkit vas-
taanotetaan ja säilytetään helppo-
käyttöisessä Open Badge Passport 
-palvelussa, josta osaamismerkin voi 
ladata itselleen. Osaamismerkin voi 
myös liittää LinkedIn-profiilinsa tai 
osaksi CV:tä. Digitaalisen osaamis-
merkin myöntämisen kriteerit sekä 
tarkemmat ohjeet sen lataamiseen 
annetaan kunkin koulutuskokonai-
suuden aloittamisen yhteydessä.

Lisätietoja ”Rikoksen uhrin  
sensi tiivinen kohtaaminen”  
-koulutus kokonaisuudesta s. 33.

Osaamismerkki  
kertoo koulutuksen 
suorittamisesta

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

Katso kaikki
Uratapahtumat 

s. 32–33
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Puhelinpalveluajat  
maanantaina klo 10.00-12.00
keskiviikkona klo 9.00-12.00
torstaina klo 13.00 - 14.30 

Puhelin 09 612 3067 

palvelut@lakimiestentk.fi

www.lakimiestentk.fi

Tarjoamme
lakimiehille
työttömyys-

turvaa
edullisesti

Uudenmaankatu 4-6 B, 2. krs, 00120 Helsinki



P
alkka-asiat pitivät aiemmin jäsentut-
kimuksissa itsestään selvästi tärkei-
den asioiden ykkössijaa, mutta nyt 
niiden tilalle ovat tulleet ”pehmeinä” 

pidetyt asiat, kertoo Suomen Lakimiesliiton toi-
minnanjohtaja Jore Tilander.

 – Työhyvinvointi, jaksaminen, työkyky ja työ-
ajat sekä työn ja vapaan erottaminen toisistaan 
ovat nousseet viimeisten 2–3 vuoden aikana jäse-
nistön tärkeinä pitämien asioiden kärkeen. Muu-
tos on ollut selvä ja voimakas, ja siihen on ollut 
suorastaan pakko reagoida.

Tilander arvioi, että muutoksen taustalla on 
työajattomuus ja työn tulo vapaa-ajan puolelle, 
mitä koronapandemian aiheuttama etätyö on 
vain korostanut.

– Työntekijöillä ei juuri ole eväitä oman työn 
ohjaamiseen ja sen jaksottamiseen, eikä niitä 
tunnu olevan työnantajillakaan.

Oma erottuva ryhmänsä ovat nuoret ammat-
tiin siirtymässä olevat juristit ja opiskelijat.  

– Ei opiskelijoilla ollut aikaisemmin saman-
laista työpainetta kuin nyt. Jo pelkästään tuo-

mioistuiharjoitteluun pääsyyn – tai edes jonoon 
sinne – tarvitaan nykyisin huippuarvosanoja.

Resurssipulaa ja omaa kunnianhimoa
Työhyvinvoinnissa kipupisteet ovat erilaisia jul-
kisella ja yksityisellä sektorilla. 

Julkisella puolella käsiteltävät jutut ovat vai-
keutuneet, ja niitä on enemmän kuin ennen.

– Isot, vaikeat ja aikaa vievät jutut ovat korvan-
neet nakkikioskitappelut ja pienet riita-asiat. Päälle 
painavat vielä henkilöstön leikkaukset, jotka ovat 
isolta osalta kohdistuneet avustavaan henkilö-
kuntaan. Heidän työnsä tekevät nyt tuomarit itse.

Yksityisellä puolella erityisesti nuoret ovat 
jaksamisen äärirajoilla. 

– Nuorilta odotetaan paljon, mutta he ovat 
myös valmiita antamaan paljon uralla etene-
misen toivossa. ”Nuorena jaksaa vääntää”, joten 
nuoret tekevät helposti liian paljon ja liian  
pitkään eivätkä huomaa tarvitsevansa lepoa, 
Tilander kuvaa.

– Vaikka ylimitoitettu työkuorma ei joh-
tuisi työnantajan vaatimuksista, tämän pitäisi 

Lakimiesliitto on nostanut juristien työssä jaksamisen toimintansa 
keskeiseksi painopisteeksi. Työn murros on johtanut siihen,  

että jaksamisesta on tullut jäsenille tärkein työelämän kysymys.

Juristin työ muuttuu 
– jaksaminen valokeilaan

Teksti JUSSI-PEKKA AUKIA | Kuvitus ANNA-KAISA JORMANAINEN
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ymmärtää, että nuoretkin lopulta katkeavat, jos työtä 
on liikaa. Monet työnantajat ovat tähän asiaan toki jo 
heränneet, mutta eivät kaikki.

Ihmisjohtamista myös juristeille
Liiton tarkoituksena on herättää rakentava keskustelu 
työssä jaksamisesta, jotta ala huomaisi tämän kasva-
van ongelman. Kehitettävää riittää.

– Esimerkiksi alan esimiestyö on substanssin osalta 
tehokasta ja hyvää, mutta ihmisten johtamiseen perus-
koulutuksemme ei anna mitään. Se kaikki tieto pitää 
saada jostain muualta. Sen vuoksi esimiestyöhön kou-
luttamiseen pitäisi panostaa huomattavasti nykyistä 
enemmän. Sitä kautta tämä asia lähtee purkautumaan. 
Esimiehen tehtävä on tunnistaa jaksamiseen liittyvät 
ongelmat ja katsoa, mitä niille voisi tehdä.

Tilander muistuttaa, että juristien pitää myös itse 
vastata jaksamisestaan esimerkiksi opettelemalla 
tauot tamaan työtään. Kevään ja kesän etätyöjaksolla 
nähtiin, että monet eivät sitä tee. 

– Vastuu omasta jaksamisesta on työntekijöillä, sillä 

heidän terveydestään siinä on kyse. Työnantajan toki 
pitää tehdä oma osansa heidän aktivoimisessaan – 
myös etätyössä, joka on tullut jäädäkseen. On jo nähty, 
että tämä onnistuu, ja ihmiset tulevat vaatimaan tätä.

Stressaantuneiden aivojen noidankehä 
Aivotutkija Katri Saarikivi luennoi syyskuussa Laki-
miesliiton Tauon paikka -webinaarissa taukojen pitä-
misestä, stressinhallinnan tärkeydestä ja siitä, mitä 
palautuminen oikeasti on. Saarikiven mukaan ensim-
mäinen askel stressinhallintaan on, että oppii havait-
semaan stressin vaikutukset itseensä.

– On kuitenkin yllättävän vaikea arvioida aivojensa 
kuntoa ja tunnistaa, milloin mieli ei ole parhaassa 
terässä. Yksi syy siihen on monissa työkulttuureissa 
elävä ihanne olla kiireinen. Ajatellaan yhä, että kiirei-
nen on yhtä kuin tärkeä, Saarikivi kuvaa.

– Voi siis olla, että ei kerta kaikkiaan ole aikaa pysäh-
tyä fiilistelemään ja miettimään, miltä minusta todella 
nyt tuntuu ja millä tolalla minun ajatukseni nyt ovat. 
Sujuuko ajattelu vai ei, ja olisiko tauon paikka?

PINNALLA  // J a k s a m i n e n
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Stressistä tulee helposti noidankehä. Kiire aiheuttaa 
usein liiallista stressiä, joka heikentää aivojen etuotsa
lohkojen toimintaa. Näitä aivojen osia nimenomaan 
tarvittaisiin itsereflektioon ja oman stressaantunei
suuden tunnistamiseen ja hallintaan. 

– Toki on hyvin yksilöllistä, kuinka paljon stressiä 
sietää, ennen kuin aivokunto ja ajattelun laatu alkavat 
heiketä. Ja toisaalta juuri sopiva määrä stressiä puo
lestaan tukee etuotsalohkojen toimintaa. Moni kokee
kin, että pieni paine auttaa keskittymään ja suoriu
tumaan.

Tuottavuuden käsite päivitettävä
Ihmisten, myös juristien, stressiä lisää asiantuntijatyön 
kehittyminen kohti kognitiivisempaa ja epärutiinin
omaisempaa työtä. Kun tietoa löytyy helposti, asiantun
tijoita tarvitaan enemmän juuri poikkeustilanteisiin ja 
vaikeiden ongelmien pähkäilyyn. Tämä on rutiinihom
mia kognitiivisesti kuormittavampaa – ja lisää omista 
aivoista huolehtimisen tärkeyttä.

Samaan aikaan esimerkiksi nuoret juristit puske
vat oman jaksamisensa ja toimintakykynsä äärira
joille – vaikka juuri se heikentää aivokuntoa ja kykyä 
laadukkaaseen ajatteluun. Moni vanhempi työntekijä 
osaa kokemuksen myötä vältellä burnoutia ja tilan
teita, joissa hänen ajattelunsa toimii huonosti. Työ uran 
alussa on vaikeampi tunnistaa omia rajojaan.

– Konservatiivinen kuva työtuottavuudesta eli 
enemmän vähemmällä ei sovi siihen, mitä aivoiltamme 
nykytyössä vaaditaan. Luovaa ja monimutkaista ongel
manratkaisua ei voi tehdä liukuhihnalogiikalla. Tämä 
liittyy myös siihen, miten ihmisen toimintaa mitataan 
ja miten siitä palkitaan, Saarikivi sanoo.

– Jos oppimista mitataan sillä, paljonko yksityiskoh
tia muistaa kirjoista, hyvän tuloksen saa pänttäämällä. 
Ja mitä enemmän jaksaa päntätä, sen parempi. Tulok
sena ei kuitenkaan synny välttämättä kykyä soveltaa 
opittua tietoa ja yksityiskohtia tosielämään. 

– Samoin käy, jos työelämässä lasketaan pelkästään 
suoritteiden määrää työn tuottavuutta arvioitaessa. Sil

loin työntekijä saa hyvän tuloksen tekemällä enemmän, 
mutta laatu saattaa unohtua.

Tilaa aivojen terveydelle
Puun ja kuoren välissä elävä työntekijä voi edistää jak
samistaan ja aivojensa terveyttä asioilla, jotka muuten
kin tukevat terveyttä.

– Aivokunnosta huolehtimiseen riittävät terveel
linen ravinto, riittävä liikunta ja uni, stressinhallinta, 
sosiaalisuus sekä itsensä haastaminen ja oppiminen. 

Muutoksen taustalla on
työajattomuus ja työn tulo
vapaa-ajan puolelle.

PROSENTTIA

Lakimiesliiton palkka
tutkimukseen vastanneista 
40 prosenttia ilmoitti  
kokevansa huolestutta
vassa määrin työstressin  
ja työuupumuksen oireita.

40

Mitä liiton ohjelmassa?
TYÖELÄMÄPROJEKTEISTA vastaava lakimies Minna Rahja 
Suomen Lakimiesliitosta kertoo, että jaksamisteemaan liitty-
neet suunnitelmat ovat pandemian takia muuttuneet moneen 
kertaan ja siirtyneet keväästä syksylle. 

Tarjolla on webinaareja palautumisesta ja aivojen hyvin-
voinnista sekä liikunnasta ja ravinnosta – eli perusasioista, 
joihin työntekijä voi itse vaikuttaa. Tilaisuudet ovat tunnin 
pituisia, jotta ihmiset jaksavat seurata niitä työpäivänsä jäl-
keen tai sen lomassa. Tilaisuuksien tallenteet ovat katsot-
tavissa Lakimiesliiton jäsenportaalissa. Sarjan aloitti Tauon 
paikka -webinaari syyskuun lopussa.

Lisäksi suunnitteilla on useita työnantajatahojen kanssa 
pidettäviä työpajoja, joissa on tarkoitus keskustella töiden 
järjestämiseen liittyvistä haasteelliseksi koetuista laadulli-
sista kysymyksistä. 

– Keskustelu työnantajien kanssa on tärkeä osa jaksamis-
teemaa. Henkilöstön hyvinvointi on yhteinen asia. Työpajat 
pyritään järjestämään niin, että kunkin alan työnantajat pää-
sevät keskustelemaan rakentavasti juuri heidän alaansa kos-
kevista haasteista ja toisaalta myös hyväksi koetuista käy-
tännöistä.
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Reilu peli on oikeaa johtamista
TYÖELÄMÄÄ ja työhyvinvointia tutkiva sosiaalipsykologi 
Janne Kaltiainen Työterveyslaitokselta sanoo, että johta
misella on iso merkitys työntekijän jaksamisessa ja siinä, 
millaiseksi tämä kokee hyvinvointinsa työssään.

– Hyvällä johtamisella voidaan torjua työuupumusta, 
mutta sillä voidaan myös synnyttää iloa, innostusta ja työn 
imua.

Hyvä työkulttuuri lähtee arvostavasta ja työntekijän  
ja tämän saavutukset tunnustavasta johtamisesta, jossa 
ihmisiä kohdellaan reilusti ja oikeudenmukaisia käytäntöjä 
noudattaen. Se voimistaa luottamusta ja herättää yhteen
kuuluvuuden ja motivaation. Näillä parannetaan jokaista 
työyhteisöä.

Kaikki voivat kehittää organisaationsa kulttuuria  
paremmaksi esimerkkinsä voimalla. Mitä enemmän valtaa 
henkilöllä on, sitä enemmän hänellä on myös vastuuta. 

– Puolueellinen ja epäoikeudenmukainen johtaja voi  
sairastuttaa alaisensa, elleivät nämä löydä työstään muita 
voimavaroja, jotka kääntävät vaakakuppia päinvastaiseen 
suuntaan. Itseen kohdistuvan epäoikeudenmukaisuuden 
kokemus menee niin syvälle sisimpään, että siinä ei kuiten
kaan välttämättä riitä innostava työnkuva tai mahdollisuus 
oppia uusia asioita.

Mitä on oikeudenmukaisuus?
Oikeudenmukainen johtaja tekee päätökset samojen sään
töjen ja periaatteiden pohjalta, riippumatta ajankohdasta 
tai siitä, ketä päätös koskee. Ja niillä, joita päätös koskee, 
pitää myös olla mahdollisuus tulla kuulluiksi. 

– Yksinkertainen ”Hei miltä sinusta tuntuisi, jos tehtäisiin 
näin?” kysymys viestii, että mielipiteelläsi on merkitystä  
ja sinusta välitetään. Johtamiseen ei vaadita psykologin 
koulutusta eikä johtajiltakaan ole tarkoitus edellyttää  
mahdottomia. Inhimillinen kohtaaminen ja kanssakäyminen 
sekä kuunteleminen ja arvostaminen vievät jo pitkälle.

Pelisäännöistä pitäisi viestiä mahdollisimman avoimesti, 
ja päätösten tulisi perustua mahdollisimman tarkkaan  
tietoon. Päätösten perusteista on syytä kertoa avoimesti, 
ja virheellinen päätös pitäisi tarvittaessa olla valmis myös 
perumaan. Jääviysasioissa tulee olla erityisen tarkka.

– Jos näin ei menetellä, luottamus rapautuu, työmotivaa
tio heikkenee ja ihmiset alkavat katsella muita työpaikkoja.

Asiantuntijan tietomäärä omalta erikoisalueeltaan on 
yleensä suurempi kuin esimiehen, joten tämän kannattaa 
mikromanageroinnin sijasta keskittyä alaisen työn sujuvoit
tamiseen. 

– Esimiehen luottamus alaisten asiantuntemukseen  
vahvistaa näiden luottamusta esimieheen, ja keskinäinen 
luottamus motivoi työntekijät myös kehittämään oma 
aloitteisesti organisaation toimintaa, Kaltiainen sanoo.

– Jos luottamusta ei ole, esimiehen toimintaa on  
vai keampi nähdä reiluna. Sen vuoksi kerran menetetyn  
luottamuksen palauttaminen voi olla vaikeaa.

Nuoretkin
katkeavat lopulta,
jos työtä on liikaa.

PINNALL A  // J a k s am i n e n

Mutta vaikka kaikki jo tietävät nuo asiat, niiden toteut-
taminen arjessa on joskus äärettömän vaikeaa.

Työelämässä kannattaisi antaa enemmän vapauk-
sia aivojen terveyden vaalimiseen, kuten lenkillä käy-
miseen tai iltapäivänokosten ottamiseen kesken työ-
päivän. Tämä edellyttää tietenkin luottamusta.

– Ihminen tietää itse, milloin, missä ympäristössä 
ja millaisilla tauotuksilla hänen aivonsa toimivat par-
haiten.

Töiden järjestelyssä kannattaa käyttää arkijärkeä.
– Moni työpaikka paranisi, jos työnantaja kuuntelisi 

työntekijää ja jos tämä osaisi kuunnella itseään. Myös 
työkavereiden palautteella on iso merkitys siinä, mikä 
on sallittua ja mitä arvostetaan. Sen vuoksi kannattaa 
myös miettiä, millaista palautetta itse antaa muille ja 
millaisia piiloviestejä se sisältää. •
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odistajan muisti on petollinen, senhän 
me hyvin tiedämme. Todistaja muistaa 
asioita väärin, tunnistaa ihmisiä huonosti 
ja sekoittaa tapahtumien aikajärjestyksen. 
Todistaja on unohtanut asian, joka tapah-

tui,  mutta muistaa sellaista, mitä ei tapahtunut. Kaikki 
tämä voi tapahtua vilpittömässä mielessä: todistaja ei itse 
tiedä muistavansa tai tulkitsevansa näkemäänsä väärin. 
(Tahallisesti valehtelevat ovat asia erikseen.)

Todistajan – tai tässä tapauksessa asianomistajan – 
havaintokyvystä saatiin kesällä kiinnostava esimerkki. 
Perussuomalaisten Keski-Suomen piirin vaalipäällikkö 
Pekka Kataja pahoinpideltiin heinäkuussa kotonaan 
niin pahasti, että asiaa tutkitaan murhan yrityksenä.

Tuoreeltaan, jo ambulanssissa matkalla sairaalaan, 
Kataja kuvaili medialle hyökkääjiä ”arabin näköisiksi”.

Syyskuussa käräjäoikeus vangitsi teosta epäiltynä 
kaksi miestä. Toinen heistä on perussuomalaisista ero-
tettu Jyväskylän kaupunginvaltuuston ja -hallituksen 
jäsen Teemu Torssonen, toinen perussuomalaisiin  
turhaan pyrkinyt Soldiers of Odin -aktiivi Tero Ala- 
Tuuhonen.

Tällä hetkellä emme vielä tiedä, mikä on totuus hyök-
käyksestä ja ovatko vangitut miehet olleet teon takana. 
Syytteen nostamisen määräpäivä on vasta joulukuussa.

Joka tapauksessa on kiinnostavaa, miten uhrin 
ensimmäinen kertomus sopii yhteen jatkotapahtumiin.

Molemmat vangitut ovat kantasuomalaisia – ja taus-
tastaan päätellen ylpeitä siitä. Torssonen on kuvien 
perusteella prototyyppi suomalaisesta miehestä: tukka 
on lähinnä maantienvärinen ja silmät siniset. Ala- 
Tuuhonen on tummempi, mutta vaatisi melkoista mie-
likuvituksen lentoa kuvailla häntä arabin näköiseksi.

Kataja pahoitteli pari päivää myöhemmin sanava-
lintaansa ja ilmoitti tarkoittaneensa arabiviittauksel-
laan, että toinen pahoinpitelijöistä oli ”tummaverinen 
ja tummatukkainen” (Yle 20.7.2020).

Minulle on hieman vaikea hahmottaa, miten jolle-
kulle tulee mieleen kuvata tummatukkaista ihmistä 
juuri arabin näköiseksi. Ehkäpä päähän osuneet iskut 
olivat raivanneet tilaa alitajunnalle ja saaneet uhrin 
kuvailemaan tekijöitä tavalla, joka parhaiten sopi hänen 
omiin odotuksiinsa.

Kataja myös täsmensi epäilevänsä, että teon takana 
saattoivat olla äärioikeistolaiset, eivät maahanmuutta-

jat. Kiinnostava loikka parissa päivässä arabeista äärioi-
keistolaisiin.

Uhrin ensimmäisissä lausunnoissa oli joka tapauk-
sessa yhteisenä piirteenä se, että tekijät olivat Katajalle 
tuntemattomia.

Sekin on mielenkiintoista. Eikö Kataja tuntenut 
Torssosta? Molemmat ovat olleet aktiiveja perussuoma-
laisissa ja vieläpä samassa piirissä, kunnes Torssonen 
heitettiin puolueesta ulos. Useiden ihmisten kertomuk-
sen perusteella Kataja oli aktiivinen sekä Torssosen 
eduskuntavaaliehdokkuuden torppaamisessa että 
tämän erottamisessa puolueesta (esim. HS 29.9.2020).

Myös Ala-Tuuhonen on pyörinyt perussuomalaisten 
liepeillä ja kärkkynyt jäsenyyttä puolueessa. Ala-Tuu-
honen twiittasi teon jälkeen tavalla, joka viittaa siihen, 
että miehet olivat tunteneet toisensa ainakin jollain 
tasolla.

”Tämä Kataja hiillosti ääniharava persun pois valei-
den avulla, koska ei tykännyt siitä, että tämä persu oli 
suoraselkäinen ja tosi kansallismielinen. Mm. Minun 
kaveruutta tämän pois potkitun kanssa tämä Kataja 
käytti valeiden saattelemana hyväksi. Kusipää äijä”, 
Ala-Tuuhonen twiittasi  kolme päivää teon jälkeen (kir-
joitusvirheet olivat alkuperäisessä tekstissä).

Jäämme odottelemaan tarinan jatkoja.
Olivatko Torssonen ja Ala-Tuuhonen teon 

takana?
Jos olivat, saammeko vastauksen siihen, 

miten tutut suomalaismiehet muuttuivat uhrin 
päässä arabin näköisiksi ventovieraiksi?

Kiinnostava
loikka parissa
päivässä
arabeista ääri
oikeistolaisiin.

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

Todistajanhavaintojen suhteellisuus

T
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L
akimiesliitto antaa vuosittain noin 20 lausuntoa. 
Lausunto on muodollinen tapa ottaa kantaa eri-
laisiin lakihankkeisiin. Käytännössä lausunto-
jen antaminen on liiton tekemää perinteistä vai-

kuttamistyötä, joka ei aina näy suoraan jäsenistölle, mutta 
jolla on suuri merkitys.

Oikeusministeriö osoittaa liitolle selkeästi eniten lausun-
topyyntöjä. Ajoittain lausuntopyyntöjä tulee myös muilta 
ministeriöiltä ja valtion virastoilta. Akava pyytää toisinaan 
kommentteja omien lausuntojensa laatimisen tueksi.  
Toisinaan Lakimiesliitto lausuu myös oma-aloitteisesti.

Suurin osa Lakimiesliiton lausunnoista liittyy oikeuspo-
litiikkaan, joten liiton oikeuspoliittinen valiokunta päättää 

usein, vastataanko johonkin lausuntopyyntöön. Toisinaan 
lausuntopyynnöt liittyvät työelämän kysymyksiin eli liiton 
julkisen tai yksityissektorin valiokuntien tehtäviin. Tällöin 
kyseinen valiokunta päättää lausunnon antamisesta. Joi-
hinkin lausuntoihin pyydetään kommentteja myös liiton 
jäsenyhdistyksiltä. 

Jokaisen lausuntopyynnön kesto on  on tapauskohtai-
nen. Kaikki Lakimiesliiton antamat lausunnot ovat luet-
tavissa liiton verkkosivuilta.

Juttuun on haastateltu Lakimiesliiton  
oikeuspoliittista lakimiestä Janne Hälistä.

Teksti PI MÄKILÄ

LAKIMIESLIITTO TUTKII 
LAUSUNTOPYYNNÖN

Lakimiesliitto tutustuu lausunto
pyyntöön ja pyyntö välitetään siitä 
vastaavalle valiokunnalle tai valio

kunnille. Suurin osa lausunto
pyynnöistä tulee käsiteltäväksi 

Lakimiesliiton oikeuspoliittisessa 
valiokunnassa.

Askel 1

Alku

Kerromme Lakimiesliiton edunvalvontatyöstä, 
joka helposti jää näkymättömiin.

Lakimiesliiton antamat lausunnot tuovat liiton näkökulman esiin erilaisissa 
päätösprosesseissa – ja vaikuttavat parhaimmillaan lopputulokseen.

Lausunnolla on väliä

VAIHTOEHTO A: LAUSUNTOPYYNTÖ  
SAAPUU LAKIMIESLIITTOON

Eniten lausuntoja pyytää  
oikeusministeriö. 

VALIOKUNTA TEKEE 
LUONNOKSEN

Valiokunta tutkii lausun
topyynnön sisällön ja 

käsittelee lausuntopyyn
töä joko kokouksessaan 
tai sähköisesti. Tämän 

jälkeen valiokunta laatii 
luonnoksen lausunnoksi.

Askel 2

Alku
VAIHTOEHTO B: LAKIMIESLIITTO 

ALOITTAA ITSE LAUSUNTOPROSESSIN
Ajoittain liitto antaa lausuntoja 

omaaloitteisesti. Viimeksi liitto toimi 
näin antaessaan lausunnon eduskunnan 
valtiovarainvaliokunnalle vuoden 2020 
budjetista, vaikka yleistä lausuntokier

rosta aiheesta ei ollut.
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LAUSUNTO JULKAISTAAN
Lakimiesliitto julkaisee kaikki 

antamansa lausunnot liiton verk-
kosivuilla. Aiemmin annettuihin 
lausuntoihin voi tutustua osoit-

teessa lakimiesliitto.fi/
liitto/kannanotot-ja- 

lausunnot.

Lakimiesliiton antamia 
lausuntoja kuullaan.

HALLITUS HYVÄKSYY
Kun lausunnon luonnos on 
valmis, Lakimiesliiton hal-
litus käsittelee luonnoksen 
ja tekee siihen tarvittaessa 
muutoksia. Lopuksi hallitus 

hyväksyy lausunnon.

Askel 3

Askel 5

LAUSUNTO TOIMITETAAN  
ETEENPÄIN

Lakimiesliiton vastuuvalio kunnan 
sihteeri toimittaa lausunnon  
lausunnonpyytäjälle. Yleensä 

tämä tapahtuu sähköisesti  
lausuntopalvelu.fi-sivuston  
kautta lähellä lausunta-ajan 

päättymispäivää.

Askel 4

LAKIMIESLIITON LAUSUNNOILLA 
ON MERKITYSTÄ

Lakimiesliiton antamia lausuntoja kuul-
laan. Lausunnoilla on vaikutusta siihen, 

miten lausunnon pyytäjät asiansa lopulli-
sesti muotoilevat. Liiton antamiin lausun-
toihin viitataan usein esimerkiksi lausun-
toa pyytäneen tahon päätösmuistiossa. 

Aina liiton nimeä ei mainita suoraan, 
mutta sanamuoto voi olla sama kuin  

Lakimiesliiton tekemässä lausunnossa. 
Parhaimmillaan liiton antama lausunto 

vaikuttaa suoraan hankkeen lopputulok-
seen. Esimerkiksi Tuomioistuinviraston 
perustamisen yhteydessä hallitus pää-

tyi esityksessään Lakimiesliiton kannalle 
viraston ylijohtajan kelpoisuudesta. 

Maali

Lausuntoja ohjaa 
kansalaisten oikeusturva
• Lakimiesliitto puolustaa oikeusturvaa ja riippumatonta 

oikeuslaitosta. Toimiva ja ennustettava oikeusvaltio tarvitsee 
riittävät resurssit.

• Uusien säännösten tulee olla Suomea koskevien perus- ja 
ihmisoikeusvaatimusten mukaisia. Säännösten oikeuden-
mukaisuutta ja kohtuullisuutta on tarkasteltava kattavasti 
monesta näkökulmasta.

• Uusien säännösten vaikutukset on arvioitava perusteellisesti 
etukäteen. Säännösten tulee olla myös teknisesti laadukkaita, 
ja niiden tulee sopia suomalaiseen oikeusjärjestykseen.

• Uusien säännösten tarpeellisuus on arvioitava kriittisesti 
ennen niiden säätämistä. Säännösten tulee olla tarkoituksen-
mukaisia ja tehokkaita ratkaisuja esitettyihin ongelmiin.
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K
oronaviruksen kurittamassa Helsin-
gissä pormestari Jan Vapaavuori (kok.) 
on työhuoneessaan Kaupungintalon 
toisessa kerroksessa toiveikkaalla tuu-
lella. Ikkunasta näkyy syysaurinkoinen 

Kauppatori ja Kolera-allas. 
Vapaavuoren mielestä jokainen kriisi on myös ”val-

tava mahdollisuus”.
 – Emme anna periksi, kaupunki on koronaa vah-

vempi. Meillä on uskoa tulevaisuuteen, hän sanoo.
Tätä toiveikkuutta symboloi esimerkiksi Helsingin 

Senaatintorille rakennettu jättimäinen kesäterassi, joka 
työllisti 250 työntekijää ja sai 400 000 kävijää. 

– Se oli suuri saavutus henkisesti. Normaalioloissa 
kaupunki ei ehkä olisi pystynyt byrokratiassaan näin 
ketteriin ja luoviin lupakäytäntöihin. Nyt halusimme 
ottaa riskejä. 

Vapaavuori toivoo, että kokemuksesta seuraisi 
koko kaupungin kulttuurinmuutos: että mietittäisiin 
uusia asioita, joiden toteuttaminen on aiemmin koettu  
vaikeaksi.

– Joku on sanonut, että ”hyviä kriisejä ei pidä 
hukata”. Onnistuimme tässä tapauksessa joustavoit-
tamaan normaalisti kankeita lupakäytäntöjä, Vapaa-
vuori toteaa. 

– Vapautimme myös vuokralaisiamme muun 
muassa ravintola- ja hotellialalla vuokrista kolmeksi 
kuukaudeksi.

 
Kunnat ovat samanlaisia – ja erilaisia 
Matkailu- ja ravintola-ala Helsingissä onkin tosiaan 
pulassa. Helsinkiläishotellien myynti romahti pande-
mian aikana lähes täysin. Elokuun viimeisellä viikolla 
hotellien käyttöaste oli vain 20 prosenttia, kun vuotta 
aikaisemmin samalla viikolla se oli 84 prosenttia. 

Pormestari muistuttaa, että juuri tässä pääkaupunki 
eroaa selvästi muista, suuristakin kaupungeista: Hel-
singille turismi ja kansainvälisesti kilpailukykyinen 
kulttuuritarjonta ovat täysin ratkaisevia menestyste-
kijöitä.

– Monille muille kaupungeille kulttuuritarjonta on 
nice to have, meille se on must. Tietenkin haluamme 
palvella ensisijaisesti kuntalaisia, mutta korkealaatui-
nen kulttuuritarjonta on elimellinen osa myös kansain-
välisen kilpailukykymme ylläpitoa.

Tästä ilmenee hyvin suomalaisten kuntien erilai-
suus, pormestari huomauttaa. 

Helsingin ja pohjoisen Rovaniemen turismihaasteet 
ovat esimerkiksi hyvin yhteneväisiä, mutta molempien 
tavoitteet ovat kaukana Keravasta. Toisaalta taas Kera-

Helsingin pormestari Jan Vapaavuoren mielestä Suomen kunnat 
ovat keskenään niin erilaisia, että hallinnossa ei pitäisi tavoitella 
kaikille yhdenmukaisia rakenteita. Juristi Vapaavuorelle Helsinki 
on kiinnostavien töiden aarreaitta.

JAN VAPAAVUORI: 
Rakenteiden 
yhdenmukaisuutta 
ei pidä tavoitella

Teksti MERI ESKOLA |  Kuvat JETRO STAVÉN
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van tavoitteet joukkoliikenteen suhteen ovat yhtene-
viä Helsingin kanssa, kun Rovaniemellä on vähemmän 
tarttumapintaa asiaan.

– Suomea ei pitäisi hallinnoida yhdenmukaisella 
tavalla. Kaikilla kunnilla on samat lainmukaiset tehtä-
vät, ja kaikille esimerkiksi digitalisaatio ja globalisaa-
tio ovat olennaisia kysymyksiä. Mutta samaan aikaan 
meillä on vahva eriytymisprosessi käynnissä.

Vapaavuoren mukaan maassamme on esimerkiksi 
kuntia, jotka kasvavat, ja toisia, jotka eivät. On kuntia, 
joiden tulot perustuvat omiin veroihin, kun toisten 
tulot perustuvat muiden tuloihin eli käytännössä val-
tionosuuksiin. 

– Hallintotapa, jossa lähdetään hyvin vahvasta yhte-
näiskulttuurista, ei ole ihanteellinen. On hyvin juridi-
nen ajattelutapa, kun ajatellaan, että yhdenmukaisuus 
juridisesti tarkoittaa yhdenmukaisia rakenteita. 

– Sote-uudistus on hyvä esimerkki. Isojen ja pienten 
kuntien tilanteet ovat täysin erilaiset, eikä uudistus ole 
kenenkään kannalta optimaalinen.

Valitusten käsittelyaikaa pitäisi lyhentää
Kuntalain mukaan pormestari on kunnan luottamus-
henkilö. Jan Vapaavuori ei näe itseään ensisijaisesti 
tässä roolissa, vaan kaupungin operatiivisena johtajana. 

– Tämä on poikkeuksellinen rooli, sillä Suomessa on 
vain 5–6 kaupunginjohtajaa tällaisessa roolissa. Virka-
vastuuni vuoksi valmistelen asiat kaupunginhallituk-
selle, ja se päättää. Tunnen olevani 95-prosenttisesti 
kaupunginjohtaja ja viisiprosenttisesti kaupunginhal-
lituksen puheenjohtaja.

Mitä pormestari ajattelee kunnallisvalituksesta, joka 
kuntalaisilla on oikeus tehdä hallinto-oikeuteen? 

– Se on oikeusvaltion kuntatasoinen perusta. Ihmi-
sellä pitää olla oikeus vaikuttaa lähiympäristönsä asioi-
hin ja testata, ovatko päättäjät pysyneet lain puitteissa 
päätöksiä tehdessään. Mutta oikeus johtaa myös lie-
veilmiöihin, joista pitäisi pystyä käymään intellektuaa-
lista keskustelua.

Näitä kysymyksiä ovat muun muassa: Juridisoim-
meko asioita, joiden pitäisi olla poliittisten päättäjien 
vallassa? Entä mitä tehdään, kun kuntalaiset käyttävät 
valitusoikeuttaan väärin, hidastamis- ja kiusaamistar-
koituksessa?

– Olisi hyvä, jos voisimme määritellä, onko valitus 
pelkkää kiusantekoa. Mutta se ei taida olla mahdollista. 
Olisi olennaista miettiä, miten hallinto-oikeus voisi sel-
vitä merkittävästi nopeammin turhista valituksista. Se 
vähentäisi innokkuutta niiden tehtailuunkin.

Pormestari pohtii myös, onko kunnan jäsenyys aina 
pätevä perusta valitusoikeuden saamiselle. Kuuluuko 
Helsingin kokoisessa suurkaupungissa Pitäjänmäellä 

HENKILÖ  // J a n  Va p a a v u o r i

– Tunnen olevani  
95-prosenttisesti  
kaupunginjohtaja ja viisi-
prosenttisesti kaupungin-
hallituksen puheenjohtaja, 
Jan Vapaavuori sanoo. Jan Vapaavuoren 

vinkki juristin polulle
OPISKELUAIKANA ei tarvitse erikoistua, 
sen ehtii myöhemmin. Tärkeintä on luoda 
perusta, jonka avulla voi ymmärtää melkein 
mitä tahansa asiaa tässä alati muuttuvassa 
maailmassa. Hyvä yleissivistys ja asioista 
”jyvällä oleminen” antavat paljon paremmat 
eväät reppuun kuin liian aikainen erikois
tuminen. 
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tehtävä rakennuskaavauudistus esimerkiksi Lautta-
saaressa asuvalle?

– Valituksia tehdään vähemmän kuin niiden saa-
masta julkisuudesta voisi päätellä, mutta olennaista on 
vähentää niihin liittyvää harmia. Yhden henkilön lopulta 
hylätty valitus voi johtaa vuosien viiveeseen ja kymme-
nien miljoonien kustannuksiin, joista kärsivät kaikki.

 
Tarjolla huippukiinnostavia juristin töitä
Oikeustieteen kandidaatiksi vuonna 1989 Helsingin 
yliopistosta valmistunut Jan Vapaavuori on yksi niistä 
juristeista, jotka työskentelevät Helsingin kaupungille. 
Koulutukseltaan juristeja ovat myös kansliapäällikkö ja 
elinkeinojohtaja. 

Lakiliitteisillä nimikkeillä pääkaupungille työsken-
telee 89 lakimiestä. Tämän lisäksi kaupungin keskus-
hallinnon oikeudelliset palvelut -yksikössä työskente-
lee 27 juristia.

– Meillä on varmasti satoja muitakin juristeja töissä, 
mutta ei sillä nimikkeellä. Tarvitsemme juristeja huo-
mattavan monipuolisiin, jännittäviin tehtäviin. Täällä 
heistä kehittyy usein oikeudenalansa käytännön par-
haita asiantuntijoita, sillä meillä korostuvat suuret 
julkishallinnon hankkeet ja niihin liittyvät tehtävät, 
Vapaavuori sanoo.

Helsinki investoi vuosittain miljardilla eurolla, ja 
työnantajana kaupungin tarve esimerkiksi kiinteistö- 
tai hankintalakimiesten osaamiselle on pysyvä. 

– Olemme laaja-alainen konserni, joka kattaa kaikki 
juridiikan osa-alueet. Osa juristien tehtävistä pystytään 
automatisoimaan digitalisaation myötä, mutta toisaalta 
nyt tarvitaan osaamista esimerkiksi uusien teknolo-
gioiden rajapintoihin liittyvistä eettisistä ja tietosuo-
jakysymyksistä. Tässäkin jo pari oikeudenalaa törmää 
toisiinsa, ja se on meille tyypillistä.

 
Koulutus auttaa tulkitsemaan ja ennakoimaan
Esimerkiksi Euroopan investointipankin varapääjoh-
tajana, ministerinä, toimitusjohtajana ja kansanedus-
tajana työskennelleelle pormestari Jan Vapaavuorelle 
juristin koulutuksesta on nyt iloa lähinnä välillisesti.

– Julkishallinnossa normien merkitys on suuri. Juris-
tin koulutuksella erilaisia asiakirjoja on helpompi lukea 
ja ymmärtää niiden osalta, mitkä yleiset juridiset peri-
aatteet ovat taustalla. Pystyn lukemaan lainsäädäntöä, 
jota opiskeluaikanani ei ollut edes olemassa.

Toinen hyöty lakimiehen koulutuksesta on Vapaa-
vuoren mielestä yleissivistävyys. 

– Koulutuksessa käydään läpi kaikki juridiikan alat, 
ja opintojen aikana joutuu perehtymään juristin lins-
sien läpi yhteiskuntaan, ihmisten välisiin suhteisiin ja 
julkisen vallan sekä yrityselämän peruskysymyksiin. 
Siitä on paljon hyötyä.

Nykyään Kaupungintaloa isännöivää oikeustie-
teen kandidaattia kiinnostavat juuri ne juridiikan alat, 
joita ei 1980-luvulla ollut olemassakaan, kuten digi-
talisaatioon ja tietotekniseen vallankumoukseen liit-
tyvät asiat.

Pormestari kertoo, että Helsingillä on kärkiprojekti 
datan käytön eettisyydestä Lontoon, Amsterdamin ja 
Barcelonan kaupunkien kanssa. Tulevaisuuden lainsää-
däntöön liittyy valtavasti eettisiä kysymyksiä – esimer-
kiksi kun teknologia on jo niin pitkällä, että kuntalaisen 
ihoon voidaan laittaa mikrosiru, joka mittaa elintoimin-
toja ja hälyttää ajoissa esimerkiksi sydänkohtauksesta.

– Emme ole lainsäätäjiä, mutta ruohonjuuritason 
tekijöinä tulkitsemme lainsäädäntöä. Tehtävämme on 
miettiä eettisiä kysymyksiä, Vapaavuori toteaa. 

– Opiskeluaikanani nämä olisivat tietysti olleet tie-
teiskirjallisuutta. •

Juristin koulutuksella
erilaisia asiakirjoja
on helpompi lukea ja
ymmärtää.

Jan Vapaavuori

 Helsingin pormestari 
2017–

 Euroopan investointipan-
kin varapääjohtaja 2015–17

 Elinkeinoministeri  
2012–15, Asuntoministeri  
ja pohjoismainen yhteis - 
työ ministeri 2007–11,  
kansanedustaja (kok.)  
2003–15, Track&Field Fin-
land Oy:n toimitusjohtaja 
2001–03, kahden ministerin 
erityisavustaja 1995–2000

 Helsingin kaupungin-
valtuutettu 1997–2015, 
2017– ja kaupungin-
hallituksen puheenjohtaja 
2005–07, 2017–

 Smart & Clean -säätiön 
hallintoneuvoston puheen-
johtaja 2017, Kansallis-
oopperan hallintoneuvoston 
varapuheenjohtaja 2016–

 Oikeustieteen kandidaatti 
1989
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K
aikkiaan kolme lakimiestä sai 
lomautusajan päivärahaa Laki-
miesten työttömyyskassalta vuo-
den 2020 kolmen ensimmäisen 

kuukauden aikana. Muutos kesää kohti oli 
hurja: kesä-heinäkuussa lomautettuja laki-
miehiä oli kuukaudessa jopa yli 130. 

– Talouden suhdanteet näkyvät lakimies-
ten työllisyydessä yleensä pienellä viiveellä, 
mutta koronan aiheuttamat rajoitukset koh-
distuivat heti myös lakimieskuntaan. Ensim-
mäiset lomautukset jäsenkunnassamme 
alkoivat jo maaliskuun loppupuolelta, heti 
poikkeustoimien käyttöönoton jälkeen, ker-
too kassanjohtaja Taru Turunen. 

Lomautusilmoitusajan lyhentyminen vii-
teen päivään aiemmasta 14 päivästä mah-
dollisti koronakevään aikana tavanomaista 
nopeammat lomautukset. Useat tuomiois-
tuimet käsittelivät tuolloin vain kiireelliset 
tapauk set, mikä tarkoitti asianajotoimialalla 
laajoja lomautuksia. 

Kevään edetessä lakimiesten lomautukset 
näkyivät myös kaupan alalla sekä niin sanot-
tujen kriisialojen valtionyhtiöissä, kuten lii-
kennöinnissä. 

Työttömyyskassa kiri  
hakemusten tahdissa
Valtaosa lomautuksista toteutettiin määräai-
kaisina lomautuksina. Elokuun 2020 loppuun 
mennessä vajaa 50 prosenttia lomautetuista 
teki lyhennettyä työviikkoa ja noin 5 prosent-
tia lyhennettyä työpäivää. Runsas 40 prosent-
tia oli kokonaan lomautettuna. 

– Meille alkoi saapua päivärahahakemuk-
sia kiihtyvällä tahdilla huhtikuusta lähtien. 
Kun normaalisti meille lähetetään noin 200 
hakemusta kuukaudessa, jo toukokuussa 
mentiin reippaasti yli 300 hakemuksen. Kesä-
kuussa hakemusten kanssa oltiin 430 kappa-
leen kuukausilukemissa, Turunen kuvailee. 

Työttömyyskassaan saapui kuluvana 
vuonna touko-kesäkuussa yhtä paljon uusia 
ansiopäivärahahakemuksia kuin koko viime 
vuonna yhteensä. 

Vaikka hakemusmäärät kasvoivat työt-
tömyyskassassa käsittämättömän nopeasti 
lyhyessä ajassa, hakemusten käsittelyajat 

Alkuvuodesta lakimiesten työllisyys vaikutti vain hieman 
aikaisempia vuosia heikommalta. Sitten tuli 

koronapandemia, ja lakimiesten lomautukset ryöpsähtivät 
ennennäkemättömällä tavalla.

Teksti DIANA TÖRNROOS | Kuvitus ISTOCK

Ensihakemus
Työttömyysaste

LAKIMIEHIÄ 
LOMAUTETTIIN 

KORONAN KOURISSA
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Lomautus - 
ilmoitusaika

Toimeentuloturva
eivät päässeet missään vaiheessa venymään 
kohtuuttoman pitkiksi. 

– Pystyimme käsittelemään ensihake-
mukset 2–3 viikon aikana ja jatkohakemuk-
set lähes päiväkohtaisesti, Turunen toteaa.  

Lomautuksia potkujen sijaan
Työttömyyskassan tehtävät eivät lisäänty-
neet ainoastaan hakemusmäärän kasvun 
vuoksi. Neuvontayhteydenotot niin puheli-
mitse, sähköpostitse kuin eAsiointi-palvelun 
kautta kolminkertaistuivat normaaliin tilan-
teeseen nähden. 

– Useimmille lomautetuille lakimiehille 
tilanne oli täysin uusi, samoin ansioon suh-
teutetun päivärahan hakeminen työttömyys-
kassalta.  Niinpä kyselyitä ja tiedusteluja tuli 
aina hakumenettelystä yksittäisiin lainsää-
dännön tulkintoihin saakka.

Lakimiesten työttömyyskassan 40-vuo-
tisen historian aikana yhtä nopea lakimies-
ten työllisyyden heikkeneminen koettiin vain 
1990-luvun laman yhteydessä. Tuolloin työt-
tömien lakimiesten määrä kasvoi muuta-
massa vuodessa lähes 300 prosenttia. 

– Erotuksena nykytilanteeseen on kuiten-
kin se, että laman seurauksena lakimiesten 
työsuhteet päätettiin irtisanomisilla heti. Nyt 
irtisanomisia on vältetty ja hyödynnetty sen 
sijaan Suomen joustavaa lomautusjärjestel-
mää, Turunen kommentoi. 

Väliaikaisesta laista myös hämminkiä
Koko yhteiskunnassa lomautettujen ja työt-
tömien määrä kasvoi poikkeuksellisen paljon 
ja ennakoimattomasti. Tilanteen hoitaminen 
edellytti nopealla aikataululla valmisteltua 
väliaikaista työttömyysturvalainsäädäntöä. 

Määräaikaisen lainsäädännön tarkoituk-
sena oli lomautettujen ja työttömien toimeen-
tuloturvan vahvistaminen. Myös hakemusten 
käsittelyä pyrittiin sujuvoittamaan. 

Nopealla aikataululla säädetyt muutok-
set ja niiden monet poikkeavat voimaantulo-
säännökset aiheuttivat myös hämmennystä 
ja epäreiluksi koettuja tilanteita.

– Toukokuussa voimaan tullut sovitellun 
päivärahan sujuvoittamista koskeva lakimuu-
tos tarkoitti työttömyyskorvauksen pienen-
tymistä erityisesti lyhennetylle työpäivälle 
lomautetuille. Näin oli, vaikka itse lomautus 
olisi toteutunut samanlaisena niin ennen 
kuin jälkeen lakimuutoksen, Turunen kertoo. 

Miten eläkeputken poisto purisi?
Valtiovarainministeriön budjettiriiheen val-
mistelemassa Työllisyyspaketti-muistiossa 
esitetään, että ikääntyneitä koskevista var-
haisista työelämästä poistumisen väylistä 
luovuttaisiin. 

– Tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että 
luovuttaisiin niin kutsutusta eläkeputkesta 
sekä osittaisesta varhennetusta vanhuuseläk-
keestä ja poistettaisiin työkyvyttömyyseläk-
keitä koskeva erityissäännöstö. Esityksen 
perustelun mukaan näin pyritään säilyttä-
mään kannustimia työnhaun ponnisteluun 
myös lähellä eläkeikää, Turunen sanoo.  

– Viime vuoden lopulla kumottu aktii-
vimalli kuitenkin osoitti, ettei varsinkaan 
ikääntyneiden lakimiesten työllistyminen 
kohene toimeentuloturvan rajoituksilla. Laki-
miehille työ on merkittävä osa identiteettiä, 
joten työkykyiset ovat myös työhaluisia ja 
ovat valmiita työllistymään koulutusta vas-
taaviin tehtäviin. •

Kuvassa  
lakimiesten  
työttömyys
TYÖ- ja elinkeinoministeriön 
tilastojen mukaan lakimiesten  
työttömyys on lisääntynyt 
vuonna 2020 lähes kuukausi 
kuukaudelta. Myös vastavalmis-
tuneiden osuus työttömistä laki-
miehistä on kasvanut vuoden 
edetessä, missä osasyynä ovat 
2010-luvulla nostetut opiskeli-
joiden sisäänottomäärät. 

Lakimiesten lomautukset ovat 
hieman vähentyneet loppuke-
sästä. Työttömyyspäivärahan 
ensihakemusten määrä pieneni 
elokuussa 33 prosenttia ja koko-
naishakemusmäärä noin 7 pro-
senttia heinäkuuhun nähden. 

Valoisammista luvuista huo-
limatta työmarkkinoilla eletään 
epävarmuuden aikaa. Mitään  
selkeää lakimiesten työllisyyden 
paranemista ei ole näkö piirissä, 
eikä korona-aikaa edeltäneisiin 
niin sanotun normaaliajan lukui-
hin olla pikaisesti pääsemässä. 
Lakimiesten työttömyysaste 
on kiivennyt runsaasti yli 3 pro-
sentin.

Työttömien lakimiesten ansio-
päivärahan saajissa erottuu sel-
keästi kaksi ikäryhmää: vähän 
yli kolmekymppiset sekä noin 
60-vuotiaat lakimiehet. Viime 
vuoden aikana työttömyyskassan 
ansiopäivärahansaajien suurim-
pien ikäryhmien painopiste siir-
tyi nuorista iäkkäämpiin jäseniin. 
Naisten osuus ansiopäivä rahan 
saajista on reilun viidenneksen 
suurempi kuin miesten. 
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ulkisen vallan käyttäjiä valittaessa on kautta 
aikain ilmennyt epäasiallisia piirteitä. Rooman 
valtakunnassa oli käytössä hokema: valitse 
minut ediiliksi, niin minä valitsen sinut edii-
liksi. Meillä puhuttiin sortovuosina suometta-

relaisesta herrahissistä.
Suomessa on ylpeilty sillä, ettei itsenäisyyden aikana 

ole ollut poliittisia tuomarinimityksiä. Aivan näin puh-
toinen ei tilanne kuitenkaan ole. Vanhojen kaupun-
kien raastuvanoikeuksiin valitsivat kaupunginvaltuus-
tot oikeusneuvosmiehet. Valinnoissa saattoi olla myös 
poliittista väriä. Raatimiehiä kutsuttiin toisinaan kun-
nallispoliitikoiksi.

Eduskunnan oikeusasiamiehen ja apulaisoikeus-
asiamiehen vaalissa ei ole enää poliittisia mandaatteja, 
ja ne ovat suurelta osin poistuneet Suomen Pankista, 
Alkosta ja Kansaneläkelaitoksesta. Maaherran viratkin 
ovat poistuneet. Poliittiset nimitykset ovat vähentyneet 
myös ministeriöistä ja alemmista valtion viranomaisista

Hallinnon politisoitumista perusteltiin 1960-luvun 
puolivälistä lukien porvarillisen hegemonian purka-
misella. Tämä johti sekä pätevien sivuuttamiseen että 
muutenkin epäterveisiin ilmiöihin. Perustettiin kaksois-
virkoja, jotta sosialidemokraatti ja keskustalainen saat-
toivat vahtia toisiaan.

Poliittista virkanimitystä saatettiin pitää yhtä hyväk-
syttävänä kuin poliittista murhaa diktatuurivaltioissa. 
Eräs keskustalainen ystäväni valitteli 1980-luvun alussa, 
että olisi taas kymmenkunta vakanssia, joihin voitai-
siin nimittää puolueen jäsen, mutta kun sellaisia ei 
tahdo löytyä. Martti Ahtisaari on kertonut liittyneensä 
SDP:hen varmistaakseen suurlähettilään paikan. Oma 
kysymyksensä on, onko hän ollut koskaan aatteellisesti 
sosialidemokraatti. 

Kun Harri Holkerin hallitus nimitettiin vuonna 
1987, kyseltiin, tuleeko tähänkin hallitukseen nimitys-
ministereitä. Kyllä sellaiset valittiin: Matti Louekoski 
(SDP) ja Ilkka Kanerva (Kok.). Tehtiin nimityspaket-

teja, mutta virkamiehen eteneminen ei ollut välttä-
mättä kiinni yksittäisen ministerin mielihaluista tai 
puoluekannasta.

Paavo Lipposen ensimmäisen hallituksen pysy-
väksi jääneitä käytänteitä on se, etteivät ministerikol-
legat puutu esittelevän ministerin nimityksiin. Tämä 
on johtanut nimityksiin, joiden takana valtioneuvosto 
ei olisi ollut, jos olisi toimitettu äänestys tai nimityk-
sestä olisi voinut etukäteen neuvotella. Tämä käytänne 
tulisi purkaa. Eräs juristiministeri on kertonut katsel-
leensa häpeillen pöydänkantta, kun valtioneuvostossa 
päätettiin hänen mielestään omituisesta nimityksestä. 

Poliittisen vaikuttajan nimittäminen ei vielä mer-
kitse sitä, että kyseessä olisi poliittinen nimitys - esi-
merkkinä Raimo Luoman valinta TEM:n kansliapääl-
liköksi. Kirsi Pimiän valinta SM:n kansliapäälliköksi 
oli taas poliittinen. Tätä ei poista se, että nimitysperus-
teissa painotettiin seikkoja, jotka ovat tehtävän kan-
nalta toisarvoisia. YM:n kansliapäälliköksi oli tulla 
ministerin avustaja, mutta tästä luovuttiin Pimiän 
nimityksen aiheuttaman kohun vuoksi.  Julki-
nen keskustelu ei näin ole aina vailla vaiku-
tuksia.

Eräs juristi  ministeri on
kertonut katselleensa
häpeillen pöydänkantta,
kun valtioneuvostossa
päätettiin hänen
mielestään omituisesta
nimityksestä.

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

Poliittisista nimityksistä

J
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Palstalla esitellään Lakimies-liiton moninaisia jäsenyhdistyksiä yhdistys kerrallaan.

Teksti MARINA AHLBERG | Kuvitus ISTOCK

 Jäsenyyteen on kaksi kriteeriä: 
hakemuksen jättäjä on Helsingin yli-
opiston oikeustieteiden opiskelija ja 
osaa ruotsin kieltä. Ruotsinkielisessä 
kiintiössä opiskelupaikan saaneet 
opiskelijat täyttävät automaattisesti 
nämä kriteerit. Otamme lisäksi mie-
lellämme vastaan myös äidinkielel-
tään suomenkielisiä opiskelijoita, 
jotka puhuvat ruotsia. Ota yhteyttä 
toimistoomme, niin kerromme lisää! 
Jäsenyys on erityisen suositeltavaa 
kaksikielisen tutkinnon suorittaville. 
Meillä pääset harjoittelemaan toista 
kotimaista rennoissa merkeissä!

 Codex valvoo ruotsinkielisten  
oikeustieteen opiskelijoiden 
etuja Helsingin yliopistossa. Toi-
mintamme tavoitteena on luoda 
mukava ruotsinkielinen opiskelu-
ympäristö ja -yhteisö. Kun codex-
laisia on yhteensä vain vajaa pari-
sataa, kaikki tuntevat toisensa ja 
kaikilla on mahdollisuus osallistua 
toimintaan. Solmimme ja saamme 
Codexissa arvokkaita kontakteja 
tulevaisuutta varten. Codex vaalii 
myös 80-vuotista taivaltaan. Syk-
syllä ilmestyi hieno historiikki, joka 
valitettavasti ei saanut pan demian 
takia ansaitsemaansa lanseerausta.

Miksi yhdistys
on olemassa?

 Järjestämme ohjelmaa laidasta 
laitaan. Tutustumme vierailukäyn-
neillä alan toimijoihin, viranomais-
tahoihin ja mahdollisiin tuleviin 
työnantajiin. Tarjoamme kevyem-
pää ajanvietettä, kerhotoimintaa ja 
illanviettoja sekä viihdymme kerho-
tiloissamme ihan muuten vain. 
Codex pitää myös aktiivisesti yllä 
suhteita muihin opiskelijajärjestöi-
hin sekä kotimaassa että muissa 
Pohjoismaissa. Jäsenistön keskuu-
dessa kansainvälistä yhteistyötä 
pidetään arvossa. 

Millaista
toiminta on?

 Vaikka toimintamme on oikeus-
tieteen opiskelijoita varten, meillä 
on läheinen kontakti myös jo val-
mistuneisiin codexlaisiin. Muiden 
yhteisten tekemisten ohella syksyi-
sin on ollut yhteinen suosittu semi-
naari, joka koronan takia siirtyy nyt 
kevääseen 2021. 

Codex tarjoaa myös ilmaista 
ruotsinkielistä oikeusapua opiskeli-
joille. Oikeusavun piirissä ovat myös 
muut Helsingin yliopiston ruotsin-
kieliset opiskelijat. Ja kerhotilois-
samme on lukusali sekä vaikuttava 
ja jatkuvasti täydentyvä kirjasto, 
josta löytyy muun muassa opiske-
luun tarvittavia kirjoja, väitöskirjoja 
ja lehtiä.

Mitä Codexiin
kuuluminen
antaa jäsenelle?

Miten
toimintaan
pääsee mukaan?

 Kannustamme kaikkia ruotsin-
kielentaitoisia Helsingin yliopiston 
oikeustieteen opiskelijoita liittymään 
Codexiin. Jos olet kiinnostunut asioi-
maan ja seurustelemaan ruotsiksi  
tai suoritat kaksikielistä tutkintoa, 
olet lämpimästi tervetullut jäse-
neksi. Vi välkomnar er alla med 
öppna armar!

Terveiset
jäsenyydestä
kiinnostuneelle

Codex – edunvalvontaa 
ja tapahtumia ruotsiksi

Pieni ja aktiviinen ainejärjestö Juristklubben Codex rf vaalii ruotsia puhuvien 
oikeustieteen opiskelijoiden etuja. Perinteikäs yhdistys täyttää nyt 80 vuotta.

Kysymyksiin vastasi yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja Joonas Tolonen. Juristklubben Codex rf  
• Perustettu 1940 • Jäseniä noin 180 • Jäsenmaksu 25 euroa vuodessa • Yhteys: codex.fi
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U
ra
p
al
ve
lu
t Lakimiesliiton urapalveluiden avulla  

kehität osaamistasi ja verkostoidut  
kollegoidesi kanssa.

Ilmoittautuminen:
www.lakimiesliitto.fi/tapahtumat

Ilmoittautumiseen tarvitset jäsennumerosi ja jäsenportaalin salasanasi.  
Muistathan ilmoittaa ajoissa mahdollisesta esteestä, jotta vara sijalla oleva  
pääsee mukaan.

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

Tilaisuudet maksuttomia jäsenille!

Pidä yhteystietosi  
ajan tasalla ja osallistu  
Lakimiesliiton verkostojen 
toimintaan
Esimiestyön haasteet korona-aikana? 
Parhaat perheystävälliset työpaikat? 

Pitämällä työpaikkatietosi ajan tasalla 
jäsenrekisterissämme pääset mukaan 
juuri sinulle suunnattuihin verkosto-
tapaamisiin. 

Järjestämme vuosittain useita teemoi-
tettuja vertaistapaamisia esimerkiksi 
perhevapaalla oleville ja johto- tai  
esihenkilötehtävissä toimiville juristeille. 
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KOULUTUKSIA VIRTUAALISESTI 

Seksuaaliväkivaltaa ja  
lähisuhdeväkivaltaa kokeneen  
sensitiivinen kohtaaminen
 
Koulutus koostuu neljästä osasta, joista kaksi ensimmäistä  
osiota on jo järjestetty aikaisemmin syksyllä. Jokainen osio 
toimii myös itsenäisenä kokonaisuutena.

3. Seksuaaliväkivaltaa kokeneen sensitiivinen kohtelu, 
ti 24.11. klo 16.30–20.00 (ilmoittautuminen viimeistään ke 18.11.)

4. Haavoittuvuus ja erityisryhmät 
ti 15.12. klo 16.30–20.00 (ilmoittautuminen viimeistään ke 9.12.)

Koulutukset ovat maksuttomia Lakimiesliiton jäsenille.  
Koulutukset järjestetään täysin virtuaalisesti.

Neuvottelutaitoja ja haastavien  
asiakastilanteiden hallintaa

Onnistu neuvotteluissa! Neuvottelutaitokoulutus juristeille  
– webinaari 12.11.2020 09.00–10.30

Hallitse asiakastilanteita ja tunnereaktioita  
ammattimaisesti! Asiakastilanteen hallintaa juristeille  
– webinaari 3.12.2020 klo 9.00–10.30

Koulutukset ovat maksuttomia Lakimiesliiton jäsenille.  
Koulutukset järjestetään täysin virtuaalisesti.

Laadukasta urakoulutusta jo yli 10 vuotta

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

Tartu maksuttomaan uravalmennukseemme! Lakimiesliiton 
uravalmentaja sparraa sinua urasi eri vaiheissa. 

Minkälaisesta tulevaisuudesta haaveilet? Mitä ammatillisia  
tavoitteita sinulla on? Aiheina keskusteluissa voi olla esi
merkiksi työnhaku, kehityskeskustelu, erilaisten vaihto
ehtojen pohdinta tai muutokset uralla. 

Aloituskeskusteluun varataan 20 minuutin aika. Keskuste
lussa 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 osoit
teeseen uravalmennus@lakimiesliitto.fi. Kuvaa viestissä 
tilannettasi sekä tavoitteitasi keskustelulle. Viestiisi  
vastataan kolmen arkipäivän kuluessa. 

 

TYÖHAKEMUS, CV JA LINKEDIN  

Asiantuntija-apua työnhakuun 
Lakimiesliiton jäsenillä on mahdollisuus saada asiantuntijan  
apua oman työhakemuksen, CV:n sekä LinkedInprofiilin  
luomiseen ja parantamiseen. Uravalmentaja auttaa sinua 
kertomaan parhaalla mahdollisella tavalla omista kyvyistä 
ja osaamisestasi oli kysymys sitten pitkän työuran tuoman 
kokemuksen tiivistämisestä, hakemuksesta ensimmäiseen 
työpaikkaan tai vaikka LinkedInprofiilin kehittämisestä. 
Rekrytointialan ammattilaisten hioman CV:n avulla parannat 
omia mahdollisuuksiasi työnhaussa huomattavasti.

Miten toimin?

1. Lähetä kommentointipyyntö osoitteeseen  
uravalmennus@lakimiesliitto.fi

2. Liitä viestiin CV sekä mahdollinen hakemus ja  
työpaikkailmoitus. Jos haluat hioa LinkedIn profiiliasi, 
lähetäthän linkin profiiliisi.

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

 URAVALMENNUS  

Henkilökohtainen uravalmennus

MENTOROINTI 

Mentorointiohjelma käynnistyy
Seuraava Lakimiesliiton juristimentorointiohjelma  
käynnistyy helmikuussa 2021. 

Hakuaika mentoroitavaksi on 9.11.–6.12.2020. Hakulinkki 
mentoroitaville avautuu nettisivuillemme hakuajan alkaessa. 

Ohjelman kick-off-tilaisuudet järjestetään 10.2. ja 17.2.2021.



Lakimiesuutisten perustamista tulee kuluneeksi 75 vuotta. 
Nykyisin Lakimiesliitto ja sen julkaisema lehti näkyvät monessa 

viestintäkanavassa. Jäsenet haluavat niin nopeaa tietoa somessa 
kuin syventäviä juttuja printistä. Lukijoiden tarpeisiin on 

vuosikymmenten kuluessa pyritty vastaamaan monin tavoin.

Oman  
ammattilehden  

juhlavuosi

Teksti TARJA VÄSTILÄ | Kuvitus JANI SÖDERLUND
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K
äännetään aikakoneen kampea vuo-
teen 1945, jolloin Suomen Lakimieslii-
ton Tiedoituksia -lehti ilmestyi ensi 
kerran. Tiedotuskanavalle oli tarvetta. 
Lehdessä haluttiin muun muassa 
valottaa tuoreiden lakien sisältöä.

– Aiemmat kiertokirjeet todettiin tehottomiksi. Oli tar-
peen saada lehti, jossa voitaisiin julkaista ajankohtaisia 
tiedotuksia ja myös ammatillisia mainoksia, kertoo vara-
tuomari Pentti Ajo.

Asiamieheksi liittoon tullut Ajo nimitettiin liiton toi-
minnanjohtajaksi vuonna 1966. Samalla hänestä tuli 
nimensä vaihtaneen lehden eli Lakimiesuutisten ensim-
mäinen päätoimittaja.

– Jo edellisvuonna alettiin miettiä lehden profiilin ja 
koon muuttamista. A5-kokoisena se vaikutti turhan vaa-
timattomalta. Lehteä toimitettiin liiton voimin taittoa 
myöten. Se haluttiin keskusteluareenaksi sekä valvomaan 
jäsenkunnan etuja. Lakimiesuutisista tuli nopeasti juri-
dinen aikakauslehti, jossa oikeuspoliittinen kehitys kulki 
koko ajan ajatuksena mukana.

Aktiivisuus huomattiin korkealla taholla
Lakimiesliitto ja siten myös lehti otti kantaa yhteiskun-
nallisiin aiheisiin. Lainsäädäntöhankkeiden lisäksi poh-
dittiin muun muassa lakimieskoulutusta. Helsingissä oli 
lainopillinen tiedekunta, ja Turkuun haluttiin vastaavan-
lainen opinahjo.

– Liitto vastusti, sillä pelättiin juristien ylituotantoa. 
Tänä päivänä on helppo myöntää olleensa väärässä. Laki-
mieskunta on kasvanut yhteiskunnan tarpeiden mukaan. 
Tullessani päätoimittajaksi jäseniä oli 4 000 ja opiskelijat 
päälle, nyt jäseniä on jo 16 000, toteaa Ajo.

Onnistumisena jo 1960-luvulta lähtien Ajo pitää sitä, 
että liiton aktiivisuus on näkynyt hyvin julkisessa kes-
kustelussa ja on tuotu myös lehdessä esiin.

– Tieteellinen seura Lakimiesyhdistys julkaisi lehdes-
sään presidentti Kekkosen 70-vuotishaastattelun, jossa 
UKK ruoti oikeuslaitosta ja ajoi radikaalia muutoslinjaa. 
Koko lakimieskunta sai satikutia. Se oli alku vuosikym-
menen ajan velloneelle oikeuspoliittiselle keskustelulle, 
johon Lakimiesliittokin osallistui.

Presidentti suutahti sen verran, että lähetti liiton 
puheenjohtajalle niin kutsutun myllykirjeen.

– Minäkin päätoimittajana sain presidentin kans-
liapäälliköltä apulaismyllykirjeen. Pidän näitä kirjeitä 

arvostuksen osoituksena: toiminta oli huomattu korkeal-
lakin taholla.

Päätoimittaja otti kantaa myös julkiseen oikeusapu-
järjestelmään, jota oltiin perustamassa 1970-luvun alussa 
kunnallisena ratkaisuna. Ajo kirjoitti, että asianajokunta 
on järjestelmän tueksi riittämättömän kokoinen. Maassa 
oli vain 331 asianajajaa.

– Artikkeli herätti kohua, ja sain jopa huomautuksen 
liiton hallitukselta. Elämä jatkui senkin jälkeen, kiteyttää 
Ajo, joka kymmenen vuoden jälkeen erosi tehtävistään ja 
siirtyi vakuutusalalle.

Sosiaalinen media tärkeä  
tieto- ja vaikutuskanava
Lakimiesuutisissa on oma vetovoimansa. Pentti Ajo on 
edelleen mukana lehden teossa toimitusneuvoston jäse-
nenä, ja nykyinen toimituspäällikkö tuli taloon lähes 39 
vuotta sitten.

– Silloisen tiedotuspäällikön Liisa Grönroosin assa-
riksi oli 55 hakijaa. Joku hallituksessa sanoi, ettei miestä 
kannata valita, koska sellainen ei pysy pitkään, naurahtaa 
toimituspäällikkö Juha Mikkonen, joka ryhtyi aikoinaan 
myös taittamaan lehteä kirjapainon sijaan.

Liki 40 vuoden aikana etenkin teknologia on Mikkosen 
mukaan kehittynyt huimaa vauhtia.

– Joskus 80-luvulla totesin, ettei voida keksiä sellaista 
laitetta, jolla aineistoja pystyttäisiin lähettämään kirjapai-
noon. Mutta telefax avasi taivaat! Digimaailma tuli todeksi, 
kun verkkoon alettiin tehdä sisältöjä 2000-luvun alussa.

Mikkonen on tiiviisti mukana liiton nelihenkisessä 
viestintätiimissä ja vastaa lehdessä muun muassa pie-
nemmistä palstoista ja nimityksistä. Tärkeä tehtävä on 
seurata aikaa ja miettiä potentiaalisia haastateltavia.

Minäkin pää - 
toimit tajana
sain presidentin
kansliapäälliköltä
apulaismyllykirjeen.
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– Seuraan jatkuvasti sosiaalista mediaa. 
Jäsenistö keskustelee aktiivisesti. Instagra-
missa, Facebookissa ja Twitterissä käy vilkas 
pöhinä ja kommentointeihin reagoidaan 
nopeasti. On hyvä tietää, mikä jäsenkun-
taa kiinnostaa, ja saada sen ääni kuuluviin 
myös liiton julkaisuissa. Yhteiskunnalliseen 
keskusteluunkin voi osallistua niin printissä 
kuin verkossa sekä somessa.

Mikkosen mukaan Lakimiesuutiset kiin-
nostaa myös tutkijoita, joilta tulee silloin täl-
löin kyselyitä milloin mistäkin aiheesta. 

Viestijän tunnettava oma yhteisönsä
Mediatutkimuksen dosentti Maija Töyry Aal-
to-yliopistosta on samaa mieltä Mikkosen 
kanssa: ruohonjuuritason seuraaminen on 
tärkeää ja oman yhteisön tunteminen tarpeen.

– Sosiaalisen median murros on pirsta-
loittanut tiedon saantia. Tiedon tarpeet tyy-
dytetään myös vertaisryhmissä, kuten eri-
laisten Facebook-ryhmien avulla. Muutaman 
kymmenen vuotta sitten organisaatioilla  

oli miltei monopoliasema viestinnässään.
Someviestintä on luonteeltaan nopeaa ja 

kokemuspohjaista. Siksi julkaisuissa on mah-
dollisuus muuhunkin.

– Journalistisen työprosessin avulla voi-
daan jäsenistölle tuottaa syvällisempää sisäl-
töä, joka pohjautuu asiantuntijatietoon, fak-
tantarkistukseen ja tutkimukseen, miksei 
myös kokemukseen. Kilpailu vapaa-ajasta 
on kovaa, ja apajilla on muitakin kuin liiton 
lehti. Jos se koetaan tärkeäksi, se luetaan ja 
ehkä säilytetäänkin.

Jalostettu ja räätälöity 
tieto on ainutlaatuista
Töyryn mukaan liittolehtien lajityyppi voi 
olla epäselvä. Kyse on usein siitä, kumpi on 
keskiössä – järjestö vai jäsenet. Järjestön toi-
mintaa korostavat lehdet saattavat joskus kes-
kittyä liiaksi oman brändin pönkittämiseen. 
Mitä isompi jäsenkunta on, sitä paremmin 
lehtikin on usein fokusoitunut jäseniin ja hei-
dän odotuksiinsa vastaamiseen.

ILMIÖ  // L a k i m i e s u u t i s e t  7 5  v u o t t a

6
NUMEROA

Lehti ilmestyy kuusi kertaa vuodessa.

75
VUOTTA

Lakimiesuutisten katsotaan saaneen 
alkunsa 1945 Tiedoituksia-lehdestä.

2017
VERKKOON

Lakimiesuutiset.fi-verkkolehti  
perustettiin vuonna 2017.
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– Asiantuntija-aloilla voidaan puhua 
ammattilehdistä. Sellainen Lakimiesuutiset-
kin on – ja se on hyvä asia. Oikeusalan lehtenä 
se on ikään kuin monopoliasemassa ja tär-
keä lukijoille. Jos ammattilehti koetaan tie-
topankiksi, se säilytetään kirjahyllyssä eikä 
heitetä roskiin.

Maailman muuttuessa lukijakeskeisyys 
on huomioitava entistä enemmän. Liittojen-
kin on julkaisuissaan tarjottava sellaista tie-
toa, jota ei saa muualta.

– Jalostettua, omalle ammattikunnalle rää-
tälöityä tietoa tarvitaan enemmän.

Palvelumuotoilusta apua  
tarpeiden tunnistamiseen
Hierarkkisuuskin vähenee. Enää ei ole niin, 
että yksi välittää tietoa, jota toinen lukee. Töy-
ryn mukaan nykyisin on tiedettävä, miten 
oma lukija- tai jäsenkunta käyttää mediaa. 
Lehtien julkaisijoiden on oltava hereillä ja 
ajassa mukana.

– Videot ja podcastit kiinnostavat, koska 
kaikkea infoa ei haluta enää omaksua luet-
tuna. Julkaisua kehitettäessä on hyvä miet-
tiä sisältöjen lisäksi omia toimintatapoja ja 
modernisoida niitä. Vuorovaikutteinen suhde 
sidosryhmiin ja somekanaviin on suositel-
tavaa.

Netissä voi olla chat-palsta tai toimitus-
kokous voidaan striimata suorana videolä-
hetyksenä. Juttuja voidaan tehdä myös apu-
raharahoitteisesti, tutkimushankkeisiin voisi 
esimerkiksi yhdistää vaateen tai toiveen inno-
vatiivisesta jutusta.

Journalistista sisältöä 
juristeille
NYKYINEN päätoimittaja Janne Laukkanen allekirjoittaa 
vahvasti dosentti Maija Töyryn vaateen rohkeudesta. Vain 
riittävän rohkealla lehdellä on keskeinen rooli viestinnässä.

– Lisäksi julkaisun verkkoversio ja kasvava joukko muita 
viestintäkanavia sosiaalisessa mediassa ovat nopeita  
keinoja tiedonvälitykseen. Myös lehden sisältöjä jaetaan 
somessa ja uutiskirjeissä.

Laukkanen toteaa, että jäsentutkimuksen mukaan  
printtilehtikin koetaan tärkeäksi.

– Liiton toiminta ja oikeudenhoidolliset asiat kiinnosta
vat lukijoita. Vahvuutena on konkreettisuus – lehti saapuu 
luokse kuudesti vuodessa. Kolahtaessaan postiluukusta 
Lakimiesuutiset tulee huomioiduksi erityisellä tavalla.  
Printin varaan ei voi kuitenkaan tuudittautua. Kehitämme 
sähköisiä ratkaisuja somesta videotuotantoihin. Osa teh
dään korostuneemmin Lakimiesuutisten nimissä ja osa  
liiton muiden viestintäkanavien kautta.

Monikanavainen tulevaisuus
Myös liiton viestintäjohtajana toimivan Laukkasen mukaan 
monikanavaisuus korostuu jatkossa entisestään. Verkko
juttuja ja sisältöjä jaetaan monessa eri kanavassa.

– Juristit ovat kriittisiä lukijoita, joten he odottavat  
journalistisesti tasokkaita sisältöjä. Parhaimmillaan lehti ja 
oikeudellinen elämä kiinnostaa myös laajempaa lukijakuntaa.

Vaikka jäsenistö tuntee sympatiaa omaa lehteään koh
taan, se myös edellyttää, että asioihin ja aiheisiin tartutaan  
rohkeasti ja kiinnostavasti. Ympärillekin on katseltava: 
miten muut tahot tavoittavat kohderyhmänsä.

– Emme halua tarjota mitään kädenlämpöistä vaan 
toteuttaa journalistisesti kiinnostavaa sisältöä. Tällöin  
lehtikin on uskottava.

Lukijaraatimainen ideariihi
Laukkanen kiittelee tiivistä yhteistyötä Otavamedian 
kanssa. Hänen mukaansa kyse ei ole ulkoistamisesta.

– Muodostamme toimituksen yhdessä liiton väen ja  
Otavamedian porukan kanssa. Yhteistyökumppanilla on 
myös tietotaitoa ja laajat verkostot, joista on hyötyä. Se  
on mahdollistanut muun muassa kansainvälisten juttujen 
saannin lehteen.

Lakimiesuutisten toimitusneuvosto on lukijaraatimainen. 
Jäseniä on eri tehtävistä ja eri puolilta Suomea. Lukijan  
ääni halutaan vahvasti kuuluviin. Toimitusneuvoston idea
riihimäisyys takaa senkin, että juttuaiheita riittää ja haasta
teltavia löytyy.

Telefax avasi
lehdentekijän
taivaat.
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Juristit ovat osaavia ja
kriittisiä lukijoita. On
sekä haastavaa että
mielenkiintoista tarjota
heille journalistisesti
tasokkaita sisältöjä.

Töyryn mukaan palvelumuotoilusta voisi 
olla apua lukijoiden tarpeiden muuttuessa. 
Lukijat haluavat ristiriitaisia asioita – toisaalta 
pitkiä, syventäviä juttuja, toisaalta nopeaa tietoa.

– Toimitusten tulisi arvata, mitä lukijat 
haluavat huomenna.

Olemmeko varovaisia vai rohkeita?
Aikakauslehdissä ja myös ammattilehdissä 
viestintäinnovaatioita ja aiheita haetaan kan-
sainvälisestä mediasta. Kauaksi ei tarvitse kui-
kuilla – Töyry kehottaa vilkaisemaan, kuinka 
kollegat eri maissa ovat järjestäneet jäsenvies-
tintänsä.

– Paradoksaalisesti voi olla niin, että pit-
kät ja kunniakkaat lakimiesjärjestön perinteet 
ovat saattaneet tarkoittaa hitautta uudentyyp-
pisen viestinnän kehittämisessä, ja päinvas-
toin.

Eturivin innovaattorin tunnistaa rohkeu-
desta. Jos haluaa vaikuttaa yhteiskunnalli-
seen keskusteluun, konsensushakuisuus ja 
varovaisuus on hyvä jättää taka-alalle. Tällöin 
liiton ihmisten ja toimituksen pitää näyttää 
esimerkkiä: voimakkaiden kannanottojen on 
tultava talon sisältä.

– Rohkeutta ei voi ulkoistaa, Töyry korostaa. •
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Oikeustieteen opiskelijat kokevat painetta löytää nopeasti  
juuri oman alan työpaikkoja. Työnantajat arvostavat kuitenkin  

muualtakin kuin juridiikan parista kerrytettyjä työelämätaitoja.

T
yönantajat arvostavat työkoke
musta juridiikan alalta, mutta 
eivät juurikaan muun alan 
työkokemusta, uskovat juristi

professioon erikoistuneen rekrytointitalo 
Paragraaffin Työelämäbarometriin vas
taajat. 641 vastaajasta 86 prosenttia ker
toi uskovansa, että työnantajat arvostavat 
kokemusta juridiikan alalta, mutta vain 
19 prosenttia uskoi työnantajien arvosta
van muuta kuin juridisen alan työkoke
musta. Barometriin vastanneista lähes 70 
prosenttia oli oikeustieteen opiskelijoita.

Vahvat uskomukset siitä, millaista 
taus taa, kokemusta ja osaamista työn
antajat arvostavat, voivat myös heijastua 
opiskelijoiden työnhakuun. Kun työnan
tajien uskotaan arvostavan työkokemusta 
nimenomaan juridiikan alalta, voi oikeus
tieteen opiskelijoille iskeä tarve saada 
alan kokemusta heti opintojen alkuvai
heessa.

Keskiössä osaaminen – ei kokemus
Asianajotoimisto Hannes Snellmanilla 
traineeohjelmasta vastaava HRkoor
dinaattori Sara Saukkonen vakuuttaa, 
että myös muu kuin juridiikkaan liittyvä 
työkokemus on työnantajien silmissä 
arvokasta, eikä opiskelijoiden voi olet
taa omaavan pitkää työputkea juridiikan 
parissa.

– Kerrytettyjen CVmerkintöjen lisäksi 
pidämme tärkeänä myös sitä, miten 
hakija pystyy kertomaan itsestään, tai
doistaan ja aiempien työkokemusten 
myötä oppimistaan asioista, Saukkonen 
kertoo.

Myös Lakimiesliiton uravalmentaja 
Heidi Hännikäinen ottaisi opiskelijoilta 
paineet pois tietynlaisen työkokemuksen 
kerryttämisestä. Hän muistuttaa, ettei 

MISTÄ ON OPISKELIJAN  
TYÖELÄMÄTAIDOT TEHTY?

Oikkarit

työssä suoriutumista ennusta pelkäs tään 
se, että työhistoriasta löytyy saman laisia 
tehtäviä kuin haettavasta työpaikasta. 
Omien vahvuuksien tunnistamisen mer
kitystä ei voi korostaa tarpeeksi.

– Kaksi henkilöä voi suorittaa samaa 
työtehtävää käyttäen hyvin erilaisia vah
vuuksia. Kun opiskelija pääsee käsiksi  
siihen, mitä vahvuuksia hyödyntäen hän 
tekee työnsä, ollaan siinä osaamisen yti
messä, joka kiinnostaa työnantajaa, Hän
nikäinen selventää.

Työelämätaitoja  
pikaruokaravintolasta
Oma osaaminen ja vahvuudet voivat 
kehittyä yllättävissäkin paikoissa. Opin
not, järjestötoiminta, harrastukset ja 
muun alan työkokemus auttavat sekä 
tunnistamaan omia vahvuuksia että 
kehittämään niitä. 

– Esimerkiksi hektinen työ pikaruoka
ravintolassa on voinut opettaa erino
maista paineensietokykyä. Omia aiempia 
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LAKIMIESLIITTO järjestää pelkäs
tään opiskelijoille kohdennetun 
työnhaun valmennuksen ensim
mäistä kertaa tänä syksynä. Val
mennus on kaikille opiskelijoille 
tarkoitettu itsenäisesti suoritet
tava kokonaisuus, joka koostuu 
kuudesta eri osiosta. Osioissa 
opiskelijat pääsevät pohtimaan 
oman osaamisen tunnistamista  
ja sanoittamista sekä pureutu
maan työnhakudokumenttien  
hiomiseen. 

Lisätietoja valmennuksesta 
antavat opiskelijakoordinaattorit.

Lakimiesliitto  
valmentaa  
opiskelijoita  
työnhakuun

työkokemuksia ei siis kannata kainos
tella, sillä ne ovat muokanneet meistä 
jokaisesta juuri sellaisen työntekijän kuin 
mitä nyt olemme, Saukkonen täsmentää.

Jos juridisen alan työkokemusta ei 
ole vielä ehtinyt kertyä, voi Saukkosen 
mukaan puhtaasti juridista substanssi
osaamista tuoda hakemuksessa esiin 
kertomalla esimerkiksi notaarityöstä, 
gradusta tai osallistumisesta erilaisiin 
oikeustapauskilpailuihin.

– Opiskelijoiden ei oleteta osaavan 
kaikkea täydellisesti. Hyvä ja innostunut 
asenne sekä halu oppia uutta ovat var
mastikin kaikkein tärkeimmät omi
naisuudet opiskelijalle, Saukkonen sum
maa. •



T
ampere ei lähde naisesta eikä nainen Tam-
pereelta. Näin toteaa Miisa Karjalainen, 
joka on palannut aina kotiinsa, silloin kun 
on kotikaupungistaan muualle lähtenyt. Nyt 

hän polkee lapsuuskodistaan Lukonmäestä naapuriin 
Hervantaan töihin ja viihtyy vallan mainiosti.

– Aiempi työurani on ollut pääosin asianajotöitä  
useassa eri toimistossa. Neljä vuotta olin Suomen Ken-
nelliitossa lakimiehenä.

Nyt Karjalainen toimii lakimiehenä Tampereen yli-
opiston tutkimuspalveluissa, yhdessä kuuden kollegan 
kanssa. Yliopistossa on kuusi tiedekuntaa, ja Karjalaisen 

Aiemmin asianajajana työs ken nellyt Miisa 
Karjalainen on löytänyt oman juttunsa 
yli opisto elämästä. Hyvää vastapainoa 
tutkimussopimusten tekemiselle saa, kun 
pääsee työtehtävissä tarjoamaan tukea 
opetuksen toteuttamiseen.

JATKUVA OPPIJA  
KEHITTÄÄ  
OPISKELUA JA 
TUTKIMUSTA

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



työt kohdistuvat niistä kahteen: kasvatuksen ja kult-
tuurin sekä informaatioteknologian ja viestinnän tie-
dekuntaan.

Toinen Karjalaisen työsektori liittyy koulutuksen  
ja oppimisen tukemiseen, hän toimii tavallaan opinto-
hallinnon juristina. Tehtävä on uusi ja käynnistyi, kun 
Karjalaisen työsuhde alkoi toukokuussa 2019.

– Opetukseen liittyvät tehtävät ovat erityisen mie-
lenkiintoisia, sillä niissä voi luoda ja kehittää jotakin 
uutta. Opintopuoli on minulle uusi kenttä, ja saan työ-
hön hyvää tukea muilta yliopistoilta.

Karjalaisen toimenkuva on siinä mielessä poikkeuk-
sellinen, että hän hoitaa sekä tutkimuspuolen että opin-
tohallinnon asioita. Normaalisti yliopiston lakimies on 
keskittynyt jompaankumpaan.

Paljon piisaa pohdittavaa
Yksi juristille uusista asioista on opiskelijavalintoihin 
osallistuminen. Viime kevään ja kesän osalta korona-
pandemia toi työhön omat erityispiirteensä.

– Opiskelijavalintojen käytännön järjestelyt ja valin-
taperusteet ovat vieneet runsaasti aikaa. Päätösproses-
sit ja -menettelyt sekä valintoihin kohdistuvat oikaisu-
vaatimukset tuovat oman lisänsä.

Jos oikaisuvaatimus etenee oikeuskäsittelyyn asti, 
Karjalaisen tehtävänä on valmistella lausunto käsitte-
lyä varten. Näitä tapauksia tulee muutamia joka haku-
kerralla.

Opetuksen toteuttamiseen liittyvät asiat ovat mie-
tityttäneet Karjalaista toden teolla. Yksi monista pin-
nalla olevista asioista liittyy opetusaineiston tekijän-
oikeuksiin.

– Opetus on siirtynyt aiempaa enemmän verkkoon, 
ja siellä liikkuu hyvin erilaista materiaalia. Niiden jul-
kaisemiseen ja käsittelyyn pitää löytää oikeudellisesti 
toimivia käytäntöjä.

Karjalainen muistuttaa, että yliopiston opettajat ovat 
yleensä tutkijoita, jotka hankkivat materiaalia omista 
lähteistään. Näiden aineistojen oikeudet eivät ole täl-
löin yliopistolla. Kasvaneen etäopetuksen myötä erityi-
sesti digitaalisten aineistojen käyttö yliopisto-opetuk-
sessa kaipaa yhteisiä pelisääntöjä.

Tutkijoiden tukena sopimuksissa
Tiedekunnat tekevät paljon toimialaansa liittyviä sopi-
muksia. Karjalaisen hoitamissa tiedekunnissa niitä on 
tosin vähemmän verrattuna esimerkiksi teknisen alan 
tiedekuntiin. Karjalainen osallistuu keskimäärin yhden 
sopimuksen tekemiseen viikossa, kokonaistyöpanok-
sesta sopimukset vievät alle puolet.

– Sopimukset liittyvät tutkimukseen, hankintaan 
ja ulkopuoliseen rahoitukseen. Autan tutkijoita ja tut-

Miisa Karjalainen on  
innostunut koulutuksen  
ja oppimisen tukemiseen 
liittyvästä työsektoristaan. 
Lisääntynyt verkko-ope-
tus sisältää kiinnostavia 
piirteitä myös lakimiehen 
näkökulmasta katsottuna.

 SÄHKÖINEN TYÖPÖYTÄ
Auttaa minua jaksamaan 
arjessa ja edistää hyvinvoin
tiani. Työasennon vaihtelu 
päivän aikana on hyväksi 
jokaiselle.

 VIHREÄT VILLASUKAT
Olen virkannut itse nämä 
töppöset, jotka ovat minulle 
rakkaat. Samasta langasta 
tein aikoinaan eduskunta
vaaleja varten ehdokas
numerolla varustetun pipon.

 TEEKUPPI JA KAAKAO
Juon todella paljon teetä, 
kahvia en ole juonut  
koskaan. Nykyisin juon aina 
maustettua teetä. Kun on 
kylmä ja kaipaan makeaa 
piristystä, nautin kaakaota.

 POLKUPYÖRÄ
Parin kilometrin päässä 
sijaitsevasta kotitalosta on 
kätevää polkaista yliopistolle 
ja takaisin. Kuten myös  
luontoon ja monille asioille.

 LAKIMIESUUTISET  5/2020  41



kimusryhmiä sopimusten sisällön ja yksityiskohtien 
valmistelussa.

Sopimukset ovat rakenteeltaan samantyyppisiä. 
EU-rahoitteisissa sopimuksissa on omat ehtonsa. 

Karjalaisen tukena toimii tiimissä kaksi vanhempaa 
lakimiestä, joilta löytyy vastaus moneen ongelmaan. 
Kuten opintoasioissa, apua on tarjolla myös muista yli-
opistoista, jotka tekevät hyvää yhteistyötä tietystä kil-
pailuasetelmasta huolimatta.

Kaipuu kyselyyn ja huuteluun
Karjalainen pyrkii pitämään tehtävälistaa ja organisoi-
maan työtään niin, että näkee kunkin tehtävän aikavaa-
teen ja osaa sitä kautta aikatauluttaa tekemisensä. Teo-
ria ja käytäntö eivät silti läheskään aina kohtaa.

Tyypillinen työpäivä käsittää sähköpostien lähet-
tämistä ja vastailua, sopimusten tarkastelua ja kom-
mentointia sekä pidempikestoisten kehitysasioiden 
edistämistä. Mukaan mahtuu yleensä jokunen kokous, 
vaikka Teamsin välityksellä käyty keskustelu ei aina 
siltä tunnukaan.

– Työpaikalla meillä on tapana huudella toisillemme 
naapurihuoneisiin ja kysellä juttuja vapaamuotoisesti. 

Kun olemme nyt pääosin etätöissä, kaipaan yhdessä-
oloamme. Soittaminen ei ole niin helppoa.

Lakimiehet siirtyivät maaliskuussa kokonaan etä-
työhön. Elokuusta alkaen he ovat olleet pääsääntöisesti 
yhden päivän viikossa työpaikalla samanaikaisesti – ja 
näin mentiin ainakin vielä alkusyksy. Oman tiimin ja 
tiedekuntien tutkijoiden lisäksi Karjalainen on sään-
nöllisesti tekemisissä koulutuksen ja oppimisen yksi-
kön ihmisten kanssa.

– On hienoa, että he ovat löytäneet minut ja voimme 
yhdessä kehittää yliopisto-opiskelua.

Teatteri ja lingvisti mielessä
Karjalainen haki opiskelemaan oikikseen ja Hanke-
niin ja pääsi molempiin. Kun numerot eivät maistu-
neet mutta lukeminen kyllä, hän valitsi oikeustieteet, 
missä tosiaan riitti lukemista 2000-luvun alussa. Teat-
terikorkeakouluakin piti kokeilla, mutta ei tärpännyt.

Karjalainen tunnustautuu jatkuvaksi oppijaksi ja 
tavoittelee yhä toista tutkintoa oikeustieteen maiste-
rin rinnalle. Aiemmin hän opiskeli pohjoismaisia kieliä 
ja nyt hallintotieteitä. Kielet kiinnostavat, ja aikoinaan 
haaveammattina oli EU-tuomioistuimen juristi- 
lingvisti.

– Haluan kehittää itseäni. Juristin tutkinto antaa 
mahdollisuudet moneen, samoin hyvä kielitaito.

Yksi uusi mahdollisuus voi liittyä ympäristöoikeu-
teen, joka on Karjalaisen intohimo. Sen parissa hän ei 
ole vielä päässyt työskentelemään, vaikka teki aiheesta 
syventävät opintonsa. •

ARKIPÄIVÄ  // Y l i o p i s t o n  l a k i m i e s

Vapaamuotoinen keskustelu ja eri yksiköiden ihmisten 
tapaaminen ovat Miisa Karjalaisen työssä arkipäivää.  
Korona-aikana tämä on ollut tosin hyvin rajoitettua. 

On hienoa olla
mukana kehittämässä
yliopisto-opiskelua.

Miisa Karjalainen

MITÄ TÄMÄ TYÖ  
ANTAA SINULLE?

On hienoa olla osa  
työ yhteisöä, joka tekee  
koko ajan uutta ja kehittää  
jotakin parempaa. Työssä 
on positiivinen vire ja kan
sainvälisyys läsnä. Pidän 
tämäntyyppisestä kon
sultoivasta työstä, jossa 
voimme ehkäistä ennalta 
riitoja.

TYÖN MERKITYS 
YHTEISKUNNALLE?

Yliopiston tehtäviä ovat 
koulutus, tutkimus ja 
yhteiskunnallinen vai
kuttaminen. Työni kautta 
olemme läheisesti mukana 
edistämässä opiskelua 
niin, että opiskelijat saavat 
asianmukaista koulutusta  
ja mahdollisuuden tehdä 
tutkimustyötä. Eli toteu
tamme vahvasti yliopiston 
perustehtävää.

MILLAISIA VALMIUKSIA 
TYÖ VAATII JA ANTAA?

Työ edellyttää hyviä  
vuorovaikutustaitoja,  
kun on tekemisissä tutki
joiden, opettajien ja viran
omaisten kanssa. Tutkijat 
ovat oman alansa huippu
osaajia, ja heidän hankkeis
taan pitää osata poimia 
juridisesti relevantit seikat. 
Tässä työssä voi kehittyä 
huippuasiantuntijaksi  
valtionhallintoon ja yritys
elämään – tai vaikka EU 
virkaan, sillä englannin  
kielen tulee olla hallussa.
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Lakimiesliiton maksuton uravalmennus auttaa jäseniä  
ratkaisemaan uraan liittyviä pohdintoja.

ikeustieteen opiskeli-
jat ja jo valmistuneet 
oikeus tieteen maiste-
rit voivat saada tukea 

urapolkunsa hahmottamiseen sekä 
omaan työhön liittyviin kysymyksiin 
Lakimiesliiton uravalmennuksesta, 
joka on maksuton kaikille liiton jäse-
nille, vastaa liiton uravalmentaja 
Heidi Hännikäinen. 

Jäsenen ensiyhteydenotto uraval-
mentajaan tapahtuu yleensä sähkö-
postitse, minkä jälkeen sovitaan 20 
minuutin puhelinkeskustelu. Puhe-
linkeskustelun aikana hahmotetaan, 
millaista tavoitetta kohti uravalmen-
nuksessa edetään. 

myös työhön liittyviä toiveita, kuten 
haluaako työssään ratkoa juridisia 
ongelmia tai toivooko, että työssä on 
jotain luovaa, Hännikäinen tarkentaa. 

Valmiiden vastausten antami-
nen tai työhön liittyvien päätösten 
arvostelu jätetään uravalmennuk-
sen ulkopuolelle. Uravalmentajan 
rooli on kuunnella ja kulkea rinnalla 
sekä auttaa tekemään hyviä, henki-
lön itsensä näköisiä päätöksiä. 

– Uravalmennuksessa voi käydä 
luotettavasti keskusteluja, joita 
opiskelu- tai työkavereiden kanssa 
ei välttämättä voida käydä. Uraval-
mentaja on neutraali keskustelu-
kumppani, jolla on vahvat eettiset 
periaatteet ja salassapitovelvolli-
suus. Keskustelut ovat siis täysin 
luottamuksellisia.

Olennaista Hännikäisen mukaan 
on tiedostaa, että omien pohdin-
tojensa kanssa ei ole yksin. Ura-
pohdinnat kuuluvat ammatilliseen 
kasvuun, ja pohdinnat voi löytää  
edestään monta kertaa uransa 
aikana. •

Jäsenet ovat käänty neet 
Lakimiesliiton uraval-
mentajan puoleen 600 
kertaa vuoden 2019 elo-
kuusta alkaen.

600

Uravalmentajan
rooli on auttaa
tekemään
henkilön itsensä
näköisiä päätöksiä.

Kun tarvitset apua
Kaipaatko neuvoja työelämä-

kysymyksissä? Haluatko  
täydentää osaamistasi  

tai parantaa verkostojasi?  
Tarvitsetko sparrausta?  

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

TUKEA OMALLE URAPOLULLE

PULMA&RATKAISU

O

Pulma: ”Olen oikeustieteen opiskelija ja tarkoitukseni on valmistua vielä  
syksyn 2020 aikana. En ole kuitenkaan löytänyt sitä ’omaa juttua’ alaltamme, 
vaikka minulle on opiskelujen aikana kertynyt suhteellisen monipuolisesti  
työkokemusta. Mitä voisin tehdä, jotta löytäisin hyvän suunnan urallani ja  
tietäisin, millaisia työtehtäviä hakea?”

Uravalmennuksessa tyypillinen  
tapa jäsentää omia ajatuksia on 
tehdä uravalmentajan tarjoamia 
itsenäisiä ja konkreettisia tehtäviä, 
jotka syventävät omaa pohdintaa 
ja vievät asetettua tavoitetta kohti. 
Esimerkiksi tilanteessa, jossa henki-
löllä on vaikeuksia tunnistaa, millai-
seen työhön hän haluaisi hakeutua, 
voidaan lähteä liikkeelle tehtävistä, 
jotka keskittyvät henkilön itsetun-
temukseen, omaan osaamiseen ja 
arvoihin. 

– Oman uran suuntaa voi miettiä  
sellaisten tehtävien avulla, joissa 
pohditaan vaikkapa omaa työtyyliä, 
luonteenpiirteitä sekä aikaisempia 
työtehtäviä, jotka on kokenut mielek-
kääksi. Monesti tehtävissä mietitään 

Ratkaisu
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Palsta kertoo, miten Lakimiesliitto auttaa 

jäseniään.



Teksti TUOMAS LEHTONEN | Kuvitus JANI SÖDERLUND

W
histleblower-direktiivi edellyttää, 
että organisaatiot ottavat käyt-
töönsä kanavan, jonka kautta 
yksityishenkilöt voivat ilmoittaa 
epäilemänsä EU-oikeuden rikko-

mukset nimettömästi. Direktiivi ja tekeillä oleva kansal-
linen laki velvoittavat valtionhallintoa, alue- ja maakun-
tahallintoa, kuntia, julkisoikeudellisia henkilöitä sekä 
vähintään 50 työntekijää työllistäviä yrityksiä. 

Pienistä yrityksistä direktiivi koskee vain rahoitus-
alalla toimivia yrityksiä. Jäsenvaltiot voivat keventää 
direktiivin määräämiä velvoitteita pienimpien julkis-
ten organisaatioiden osalta.

Oikeusministeriön neuvottelevan virkamiehen 
Juha Keräsen mukaan ilmoituksen voi tehdä henkilö, 
joka on työnsä puolesta yhteydessä kyseiseen organi-
saatioon. Ilmoittaja voi olla esimerkiksi organisaation 
nykyinen tai entinen työntekijä, osakkeenomistaja, 
hallintoelimen jäsen, työnhakija tai alihankkijayrityk-
sen työntekijä. Organisaatio ei voi rajoittaa ilmoitta-
jan direktiivin mukaisia oikeuksia sopimusteknisesti, 
esimerkiksi työ- tai yhteistyösopimuksen lausekkeilla. 

– Direktiivin perimmäisenä tavoitteena on lisätä rik-
komuksista tehtyjen ilmoitusten määrää sekä ehkäistä 
korruptiota ja petoksia. Keskeisenä tavoitteena on 
parantaa EU:n taloudellisten etujen suojaamista eri-

tyisesti aloilla, joilla väärinkäytökset voivat aiheuttaa 
vakavaa haittaa yleiselle edulle, Keränen sanoo. 

– Direktiivi tuo tavallaan täydentävän elementin 
valituksen, kantelun sekä organisaatioiden ulkoisen 
ja sisäisen valvonnan rinnalle. Nyt väärinkäytöksiä jää 
ilmoittamatta, koska ilmoittajat pelkäävät seurauksia 
tai eivät välttämättä tiedä, miten ilmoitus tehdään.

Ilmoittajan henkilöllisyyden pysyttävä salassa
Whistleblower-direktiivi edellyttää pitämään salassa 
ilmoittajan henkilöllisyyden sekä tiedot, jotka voi-
vat paljastaa tämän henkilöllisyyden, ellei ilmoittaja 
anna henkilöllisyytensä paljastamiseen nimenomaista 
lupaa. Henkilötiedot saavat tulla tietoon vain henki-
löille, jotka on valtuutettu käsittelemään ilmoituksia 
tai toteuttamaan ilmoituksen perusteella toteutetta-
via jatkotoimenpiteitä. 

– Direktiivi suojaa vilpittömässä mielessä olevaa 
ilmoittajaa, jolla on ilmoitushetkellä ollut perusteltu 
syy uskoa, että EU-oikeutta on rikottu direktiivin sovel-
tamisalaan liittyen. Suoja koskee suoria ja epäsuoria 
vastatoimia. Epäsuoria toimia voivat olla esimerkiksi 
irtisanominen sekä ylenemisen tai palkankorotuksen 
estyminen, Keränen kuvailee. 

– Lisäksi on syytä pohtia, pitäisikö ilmoittajaa tur-
vata myös henkeen, terveyteen ja omaisuuteen kohdis-

Oikeusministeriön työryhmä valmistelee kansallista lakia EU:n 
whistleblower-direktiivin toimeenpanemiseksi. Lain tavoitteena 
on ehkäistä korruptiota ja petoksia sekä parantaa rikkomuksista 

ilmoittavien henkilöiden suojaa. 

Whistleblower-direktiivi 
suojaa ilmoittajaa 

vastatoimilta 
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Direktiivi tuo tavallaan
täydentävän elementin
valituksen, kantelun sekä
organisaatioiden ulkoisen
ja sisäisen valvonnan rinnalle.

TIED ON VÄÄRTI  // W h i s t l e b l o w e r- d i r e k t i i v i

tuvalta uhalta. Myös ilmoittajaan yhteydessä olevien 
kolmansien henkilöiden, kuten ilmoittajan työtove-
rien ja sukulaisten, suojaustarvetta on tarpeen pohtia.

Organisaation on kirjattava ja tutkittava huolelli-
sesti kaikki ilmoitukset. Ilmoittajalle on annettava vas-
taanottokuittaus seitsemän päivän ja palaute kolmen 
kuukauden kuluessa ilmoituksen vastaanottamisesta. 

– Suojan saaminen edellyttää, että ilmoitus teh-
dään ensin organisaation sisäisen kanavan kautta. 
Asianmukaisen ilmoituskanavan puuttuessa tai orga-
nisaation jättäessä ilmoituksen asianmukaisesti tut-
kimatta ilmoittaja voi kääntyä toimivaltaisen viran-
omaisen puoleen. 

Jos ilmoitus julkisen ilmoituskanavan kautta ei 
johda sen asianmukaiseen selvittämiseen, tiedon voi 
julkistaa. 

– Jos ilmoittaja, muutamia erikoistapauksia lukuun 
ottamatta, vie asiansa suoraan julkisuuteen käyttä-
mättä ensin sisäistä ja sen jälkeen mahdollisesti jul-
kista ilmoituskanavaa, hän ei saa direktiivissä tarkoi-
tettua suojaa, Keränen muistuttaa.

Lain valmistelu jatkuu  
maaliskuun 2021 loppuun
Oikeusministeriö perusti helmikuun 2020 alussa työ-
ryhmän, joka valmistelee direktiiviin perustuvaa kan-
sallista lakia hallituksen esityksen muotoon. Työryhmä 
pohtii, mille viranomaiselle ulkoiset ilmoitukset teh-
dään ja pitäisikö kansallisen lain soveltamisalan olla 
direktiivissä mainittua vähimmäistasoa laajempi. 

Direktiivin kansallisen toimeenpanon toteuttamista 
varten on perustettu myös työ- ja elinkeinoministeriön 
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LISÄÄ AIHEESTA

Lukuvinkki
Oikeusministeriön  
neuvotteleva virkamies  
Juha Keränen suosittelee  
juristin iltalukemiseksi 
oikeusministeriön korrup
tiontorjunta.fisivustoa, 
johon on koottu tietoa  
ja työkaluja korruption  
torjuntaan liittyen.  
korruptiontorjunta.fi

Whistleblower-direktiivi
• EU hyväksyi Whistleblower-direktiivin vuonna 2019. Se parantaa  

unionin oikeuden rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojaa.
• Direktiivi velvoittaa vähintään 50 henkilöä työllistäviä yrityksiä ja  

julkisia organisaatioita järjestämään kanavan väärinkäytösepäilyjen 
nimettömään ilmoittamiseen. 

• Organisaation on tutkittava ilmoitukset huolellisesti ja tietyssä aika-
taulussa sekä suojattava ilmoituksen antajaa suorilta ja epäsuorilta  
vastatoimenpiteiltä.

• Oikeusministeriön työryhmä valmistelee direktiiviin perustuvaa  
kansallista lakia, jonka on tarkoitus tulla voimaan viimeistään 17.12.2021.

• Työ- ja elinkeinoministeriön johtama alatyöryhmä puolestaan  
valmistelee säännösehdotuksia työoikeuteen ja työelämään liittyen. 

• Direktiiviin voi tutustua osoitteessa https://eur-lex.europa.eu/eli/
dir/2019/1937/oj (suomenkielinen teksti valittavissa kielivalikosta).

johtama alatyöryhmä, jossa ovat mukana työntekijä- ja 
työnantajajärjestöt. Se valmistelee työoikeuteen ja työ-
elämään liittyviä säännösehdotuksia. Työryhmien toi-
mikaudet jatkuvat tulevan maaliskuun loppuun. 

Oikeusministeriön työryhmän puheenjohtajana toi-
mivan Keräsen mukaan lain valmistelussa ja siihen lin-
kittyvien toimenpiteiden suunnittelussa ollaan vielä 
alussa. Tässä vaiheessa on esimerkiksi avoinna, mikä 
viranomaistaho tai -tahot vastaavat julkisesta ilmoi-
tuskanavasta ja ilmoitusten käsittelystä. 

– Poliisi voisi olla looginen vaihtoehto. Ilmoitusten 
tutkiminen voitaisiin myös jakaa useammalle viran-
omaiselle tai perustaa viranomaistoiminnasta erilli-
nen uusi ilmoituskanava. Nykyisiä valvontakäytäntöjä 
ei välttämättä tarvitse muuttaa. Valvonta tulee olemaan 
pitkälti sisäsyntyistä, koska ilmoittaja pystyy itse seu-
raamaan prosessin etenemistä, Keränen pohtii.

Ilmoituskanavan ohella Keränen näkee työryhmän 
suurimpina haasteina direktiivin soveltamisalan kan-
sallisen määrittelyn sekä suojeluun ja suojan riittävyy-
teen liittyvien elementtien kehittämisen. Suojan rikko-
misesta ja tahallisista virheellisistä ilmoituksista tulisi 
lainsäädäntöön kirjata sanktiot.

– Nyt pitää päättää, pitäydytäänkö kansallisessa 
määrittelyssä direktiivissä mainituissa 13 sektorissa 
vai laajennetaanko soveltamisalaa, jolloin laista tulisi 
selkeämpi ja helpommin ymmärrettävä.

Vain vähän vaikutuksia juristin työhön
Keränen uskoo, että organisaatioilla on näkyvän tiedot-
tamisen ansiosta hyvät tiedot whistleblower-direktii-
vin voimaantulosta. Organisaatioiden sisäisten ilmoi-
tuskanavien tekninen toteuttaminen onnistunee varsin 
kivuttomasti, koska markkinoilla on saatavissa run-
saasti tarvittavia ohjelmistoja. Haasteeksi voi kuiten-

kin tulla ilmoitusten käsittelyn organisointi, selvitys-
ten laatu ja väärinkäytösten tutkiminen.

– Voi olla vaikeaa löytää päteviä osaajia selvittämään 
ilmoituksia ja toisaalta taata heille riippumaton asema 
organisaatiossa, Keränen pohtii.

Hän ei usko direktiivin vaikuttavan kovin suuresti 
juristien työhön. Keräsen mukaan väärinkäytös- ja 
rikos epäilyjä on tutkittu organisaatioissa tähänkin asti. 
Hän ei usko uuden lain tuovan ilmoitusvyöryä. 

– Muutamissa maissa on käytössä vastaava järjes-
telmä. Näissä maissa ilmoituksia on tullut muutamia 
kymmeniä vuodessa, ja vain harvat niistä ovat johta-
neet rikostutkintaan. •

Ilmoittajalle on annettava
vastaanottokuittaus seitsemän
päivän ja palaute kolmen
kuukauden kuluessa ilmoituksen
vastaanottamisesta.
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J
aakko Laitinen är 28 år och blev juris 
magister 2018. Redan under det första  
studieåret vid Helsingfors universitet job
bade han som office support på Roschier 
och har senare både jobbat som trainee 

och skrivit pro gradu för samma advokatbyrå.
– Det har inte ställts några konkreta krav på 

kunskaper i svenska men när jag sökte jobb i 
branschen har jag personligen upplevt att man 
förhåller sig positivt till språkkunskap, säger han. 

Laitinen berättar att engelska används allt 
mera som arbetsspråk i branschen och att finska  
allmänt taget är ett måste i Finland. Men att 
kunna svenska ger många fördelar.

– På en advokatbyrå måste man ha klien
ternas förtroende och då är språket ett viktigt 
arbetsredskap. Vi har såväl svenska som finländ
ska klienter som gärna önskar få rådgivning på 
svenska. Att kunna tala om svårare frågor på sitt 
modersmål kan vara avgörande för att få fram 
viktiga nyanser. Därför vill många svensktalande 
klienter helst tala sitt modersmål också då det 
gäller affärsjuridik, säger han.

Nyttan av att kunna svenska bra kom fram 
även i studierna då Laitinen aktivt deltog i 
ämnesföreningen Pykäläs verksamhet som 
ansvarig för det nordiska samarbetet. Då var 
kontakterna till det övriga Norden i centrum.

– Fast engelska var det övergripande språket i 
det nordiska samarbetet blev det mycket svenska 
vid kontakter med studenter från Sverige och 
även med de svenskspråkiga ämnesförening
arna i Finland. Att tala svenska med studenter 

från Norge och Danmark som i sin tur talar sina 
modersmål var mera utmanande men i viss mån 
fungerade också det. Det här gav en annan dyna
mik som i slutändan har gett goda kollegiala 
vänner i de övriga nordiska länderna, säger han.

Språktjänster vid domstolarna
Där Jaakko Laitinen huvudsakligen har slagit 
sig på affärsjuridik på den privata sidan satsar 
andra jurister på en karriär inom det officiella 
domstolsväsendet eller skapar sig tilläggskom
petens genom att via en ettårig domstolspraktik 
bli tingsnotarie. 

I det här fallet kan man ha konkret nytta av 
att kunna svenska bra eftersom det i vissa dom
stolar finns tingsnotarietjänster som kräver sär
skilda språkkunskaper. Bakgrunden till detta är 
att sammanslagningen av domstolar annars lätt 
hade lett till att servicen på det andra national
språket kunde ha blivit lidande. 

Domarutbildningsnämndens sekreterare 
Jaakko Turunen berättar att det finns samman
lagt åtta dylika tjänster med krav på utmärkta 
kunskaper i svenska. Av dem finns tre vid Öster
bottens tingsrätt, två i Västra Nylands tingsrätt 
och en var i tingsrätterna i Helsingfors, Östra 
Nyland och Egentliga Finland. Dessutom finns 
det två tingsnotarietjänster på Åland med krav 
på utmärkta kunskaper i svenska.

– Då det ställs särskilda språkkrav innebär 
det att om den sökande inte fyller kraven på 
utmärkta språkkunskaper kan han eller hon inte 
bli vald. I praktiken har det ställvis rått brist på 

Språkkunskaper lönar sig, heter det. Det gäller inte minst inom den 
juridiska branschen där genuint två- eller flerspråkiga personer inte 

torde gå arbetslösa. Jurist Jaakko Laitinen på advokatbyrån Roschier, 
med kontor i Helsingfors och Stockholm, är ett exempel på det.

Språkkunskaper  
är alltid bra

Text BO INGVES | Bild ISTOCK
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sökande till de här språktjänsterna. I några 
fall har vi fått utlysa tjänsten på nytt. Därför 
kan man bra säga att det är lättare för jurister 
med utmärkta kunskaper i svenska att få en 
tingsnotarietjänst, säger Turunen.

Han konstaterar att det inte finns några 
andra språk som omfattas av kravet på sär-
skilda kunskaper än svenska och finska. 

– Alla tingsnotarier måste givetvis ha nöj-
aktiga kunskaper i det andra nationalspråket,  
säger han.

Turunen funderar om den ställvisa bristen 
på sökande till de så kallade språktjänsterna 
beror på att jurister med goda språkkunska-
per lätt får bättre betalda jobb på andra håll, 
exempelvis inom affärsjuridiken. 

– Det är helt enkelt ett större sug på två- 
eller flerspråkiga jurister på marknaden, 
säger han. •

Det är ett större
sug på två- eller 
flerspråkiga jurister
på marknaden. DEN oberoende domarutbildningsnämnden har till uppgift att  

planera och samordna utbildningen för domstolarnas rättskipnings
personal. Det är domarutbildningsnämnden som ordnar det centra
liserade ansökningsförfarandet för den ettåriga domstolspraktiken 
under tjänstebenämningen tingsnotarie för personer med avlagd juris 
magisterexamen. 

– I sin nuvarande form är praktiken en allmänbildande vägledning 
i tingsrättens verksamhet som ger bättre kännedom om rättsväsen
det bland juristerna och som i slutändan kan vara en fördel i många 
juristyrken. Efter tingsnotarieutbildningen kan man ansöka om titeln 
vicehäradshövding, vilken ju har ett värde i sig, säger domarutbild
ningsnämndens sekreterare Jaakko Turunen.

Av nämndens 10 ledamöter företräder sex domstolsväsendet 
medan det allmänna åklagarväsendet, advokatkåren, den juridiska 
forskningen och undervisningen samt Domstolsverket har en före
trädare var.

Domarutbildningsnämnden
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O
ikeustieteen ja kauppatieteen ylioppilas 
Samuli Raikunen on vauhdikas tapaus. 
Turun kampuksilla pörräämisensä ohessa 
hän pyörittää Samurai Mediaa, graafista 

suunnittelufirmaa. Nokkeluutta tästä sissistä löytyy.
  Äskettäin hän suunnitteli KHO:n ja hallinto-oikeuk-

sien yhteisen suomi–hallinto–suomi-sanakirjan ulko-
asun. Ei mikään helppo nakki pitkän linjan graafikol-
lekaan.

  Tulevaisuuden komeetta.
  Pykälöikäämme

1. luku  
Miksi juristiksi 
1 §. Lapsuuden unelma. Urheilu on aina ollut minulle 
kaikki kaikessa, ja haaveilinkin pitkään ammattiurheili-
jan urasta. Jääkiekko oli minulle erityisen tärkeää nuo-
rempana.

2 §. Valaistuminen – miksi juristiksi? Pidän ongel-
manratkaisusta ja objektiivisesta pohdinnasta. Minua 
kiehtoi mahdollisuus vaikuttaa maailman menoon 
myös omalla näkemykselläni.

2. luku  
Oikeustieteen opiskelusta 
1 §. Riemastuttavinta. Sen oivaltaminen, kuinka pal-
jon maalaisjärjellä ja laintulkinnalla on yhteistä. Sopii 
kaltaiselleni landepaukulle. 
2 §. Rasittavinta. Lukea kirjallisuutta selkouutisten 
rytmillä samalla unohtaen, mitä on juuri lukenut.  

3. luku  
Oikeustieteen opetuksesta
1 §. Innostavinta. Huumorilla ja itseironialla höystetty 
mielenkiintoinen luento.

Teksti ARI MÖLSÄ | Kuva TEA RAIKUNEN

Samuli Raikusen, 24,  
elämässä riittää tsibunaa

– Kipu on kehosta poistuvaa heikkoutta, Samuli Raikunen sanoo.

52  LAKIMIESUUTISET  5/2020



2 §. Ikävintä. Vähäiseksi jäävä aito sosiaalinen kontakti 
professoreiden ja opiskelijoiden välillä.

4. luku  
Juristikunnasta eliölajina
1 §. Taitava juristi. Toimii rationaalisesti, oikeudellisen  
argumentaation parhaita periaatteita noudattaen. 
2.§. Tomppeli juristi. Argumentoi tunteiden ohjaile-
mana.

5. luku  
Lakimiesidentiteetistä
1 §. Uljainta. Ihmiset saattavat pitää juristia fiksum-
pana kuin mitä tämä todellisuudessa on.
2 §. Uhanalaisinta. Ulkoinen identiteetti ei saisi sekoit-
taa omaa käsitystä siitä, kuka oikeasti sisimmässään 
kokee olevansa.

6. luku  
Suomen lainsäädännöstä
1 §. Kiva laki. Muinaismuistolaki. Mielenkiintoista ja 
upeaa, kuinka paljon historiaa, kulttuuria sekä taidetta 
varjellaan ja arvostetaan. 
2 §. Kamala laki. Arpajaislaki. On ihan hyvä asia, että 
meillä sellainenkin laki on, mutta ovatko sen tavoitteet 
ja todellisuus aina ihan synkronissa?

7. luku  
EU-lainsäädännöstä
1 §. Mukavinta. Kansalliset rajat ylittävät yhteiset peli-
säännöt ovat kaunis ajatus. 
2 §. Masentavinta. Löyhä ja sitomaton säännöstö ei 
edesauta kestävää kehitystä. Tilaisuus tekee varkaan. 

8. luku  
Graafisesta suunnittelusta
1 §. Alan kiehtovuudesta. Upea design on parhaim-
millaan kuin globaali kieli, jota jokainen ymmärtää tie-
dostamattaan. 

2 §. Alan uhkakuvista. Lisääntyvän kilpailun ja kii-
reen aiheuttamat kompromissit ja yleisön arvostelu-
kyvyn aliarviointi. 

9. luku  
Lakimiesammatin tulevaisuudesta
1 §. Valoisat näkymät. Maailman muuttuessa myös 
pelisäännöt muuttuvat, mikä luo uusia erikoistumis-
mahdollisuuksia. 
2. §. Synkät näkymät. Maallikoiden heikentyvä luotta-
mus objektiiviseen laintulkintaan yhteiskunnan muut-
tuvien arvojen myötä.

10. luku  
Omista unelmista
1 §. Minä 10 vuoden kuluttua. Herään joka aamu 
innostuneena uuden päivän haasteista ja mahdolli-
suuksista.
2 §. Minä 30 vuoden kuluttua. Herään edelleen joka 
aamu innostuneena uuden päivän haasteista ja mah-
dollisuuksista.
 
11. luku  

Pienet suuret asiat
1 §. Herkkuruoka. Kaalikääryleet sinapilla.
2 §. Mielimauste. Suola.
3 §. Paras juoma. Sitruunavissy.
4 §. Kaunein kukka. Tähtisilmä.
5 §. Väri ylitse muiden. Sinisen hetken sävyt talvella.
6 §. Mielimusiikki. Hans Zimmerin elokuvasävellykset.
7 § Esikuva. Rocky Balboa.
6 §. Elämän tarkoitus. Olla uskollinen omalle tarkoi-
tukselleen.
7 §. Lempilausahdus. Kipu on kehosta poistuvaa heik-
koutta.

Samuli Raikunen

 s.1996 (Turku)
 Oik.yo., Turun yliopisto, 

2016–
 Kaup.yo.,Turun yliopisto, 

2020–
 Samurai Media: video- ja 

valokuvauksen, editoinnin 
sekä graafisen suunnittelun 
freelance-yrittäjä.

 Täysipäiväinen 400 m 
aitajuoksija (seura: Liedon 
Parma)

Ulkoinen identiteetti ei saisi
sekoittaa omaa käsitystä siitä,
kuka oikeasti sisimmässään
kokee olevansa.
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Asianajotoimistot
Bird & Bird Asianajotoimisto Oy:n Associa-
teiksi OTM Matias Vikström 2.3.2020 lukien, 
OTM Sofia Oesch 4.5.2020 lukien sekä  
OTM Johanna Rein 3.8.2020 lukien.

Lexia Asianajotoimisto Oy:n osakkaaksi  
kutsuttuna OTM, EMBA Jorma Yli-Jaakkola. 

Asianajotoiminnan 1.8.2020 aloittaneen  
Asianajotoimisto JJ Välimaa Oy:n  
asian ajajaksi AA, VT Jari Välimaa.

Asianajotoimisto Astrea Oy:n osakkaiksi  
kutsuttuina AA, VT Kim Holmberg 21.08.2020 
lukien (liikejuridiikka, yritysjärjestelyt ja  
yritysrahoitus) sekä AA Lassi Koto 21.08.2020 
lukien (liikejuridiikka ja yrityskaupat).

Asianajotoimisto Waselius & Wist Oy:n 
osakkaaksi AA Olli Kiuru 24.8.2020 lukien 
(finanssi- ja vakuutusoikeus sekä finanssialan 
compliance-asiat ja Fintech-yhtiöt).

Asianajotoimisto Waselius & Wist Oy:n  
osakkaaksi AA Åsa Krook (erikoistumisalueina 
IP-, sopimus- ja markkinointioikeus) 1.10.2020 
lukien.

Oikeusaputoimistot

Länsi- ja Sisä-Suomen oikeusapu- ja  
edun valvontapiirin Pirkanmaan oikeus - 
apu toimiston (Tampere) julkiseksi oikeus-
avustajaksi Nina Ilvonen 1.7.2020 lukien sekä 
Keski-Suomen oikeusaputoimiston (Jämsä) 
julkiseksi oikeusavustajaksi Laura Suntio 
1.7.2020 lukien.

Nimityksiä-palstan tekstit ja värikuvat 
(valkoisella taustalla) toimitetaan lomak keella 
osoitteessa www.lakimiesliitto.fi tai sähkö-
postitse juha.mikkonen@lakimiesliitto.fi   
viimeistään 6.11.2020. Julkaistuista kuvista 
veloitamme käsittelykuluina 40 euroa/kpl. 
Numero 6/20 ilmestyy 16.12.2020. Toimitus 
pidättää oikeuden tekstin muokkaamiseen  
ja lyhentämiseen tarvittaessa.

 Tasavallan presidentti on nimittänyt vara-
tuomari, oikeustieteen lisensiaatti Asko Väli-
maan Helsingin hovioikeuden presidentiksi 
seitsemän vuoden määräajaksi 1.11.2020 
alkaen.

Ennen hovioikeuteen siirtymistä Välimaa 
toimi korkeimman oikeuden jäsenenä ja joh-
tavissa tehtävissä oikeusministeriössä muun 
muassa kansliapäällikkönä, osastopäällik-
könä ja lainsäädäntöjohtajana.  Välimaa toi-
mii myös Tuomioistuinviraston johtokunnan 
puheenjohtajana.

Hänellä on laaja kokemus lainvalmiste-
lusta erityisesti rikos- ja prosessi oikeuden 

Asko Välimaa Helsingin  
hovioikeuden presidentiksi

alalla. Välimaa on ollut puheenjohtajana, 
jäsenenä ja asiantuntijana lukuisissa työryh-
missä ministeriössä. Hänellä on myös laaja 
kokemus kansainvälisestä yhteistyöstä sekä 
toiminnasta Euroopan unionissa.

Helsingin hovioikeuspiiri on väestöl-
tään ja asiamäärältään Suomen suurin. 
Hovioikeus piirin väestö lähenee 1,7 miljoo-
naa. Hovioikeus piiriin kuuluvat Helsingin, 
Itä-Uudenmaan ja Länsi-Uudenmaan kärä-
jäoikeudet.

Helsingin hovioikeuden presidentin virka 
tuli auki presidentti Mikko Könkkölän jää-
dessä eläkkeelle.
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Keynote-puhujat

Ohjelmalinjat
Verotuslinja - Waselius & Wist

Työoikeuslinja - Eversheds Sutherland
Yrityskauppalinja - PWC

ILMOITTAUTUMINEN
puh. 020 450 05puh. 020 450 05

asiakaspalvelu.koulutukset@edita.fi
Avoinna arkisin 8-16 (ma 9-16)

Antti Merilehto
Tekoälyn matkaopas, digitaalisen 

liiketoiminnan uranuurtaja
Juontaja ja moderaattori

Saara Ryhtä
Asianajaja, Osakas, Head of Corporate 

Advisory and M&A Practise, Head of 
On-Going Services Business Unit at Lexia 

Attorneys
Mikä on johtajan vastuu, kun Mikä on johtajan vastuu, kun 

tekoäly puuhailee omiaan?

Maija-Riitta Ollila 
VTT, filosofi, luennoija ja 

tietokirjailija
Tekoälyn etiikan uudet 

haasteet

Juridiikan ja johtamisen ajankohtaiset ilmiöt
18.11.2020

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

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

Vapaita viikkoja 
Lakimiesliiton loma-asunnoissa!

Katso kaikki loma-asunnot verkosta!

Loma-asunnot

Katso loma-asuntojen vapaat ajankohdat  
nettisivulta osoitteessa lakimiesliitto.fi >  
palvelut ja edut > lomamökit

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



Lakimiesuutisten tietokilpailussa esitetään yllättäviä  
ja mieltä piinaavia tietokilpailukysymyksiä.

MITÄ varatuomari Ilmari Turja (1901–1998)  teki 
ystävälleen oikeustieteen tohtori Urho Kekkoselle 
(1900–1986) juhlaillal lisilla Hotelli Tornin ravinto-
lassa vuonna 1968?

A. Antoi pysäköintisakon maksettavaksi.
B. Pihisti povitaskusta juhlapuheen ja piti sen itse.
C. Lorautti lihakastikkeen sekaan tilkan pirtua.
D. Karhusi 38 vuotta vanhaa saatavaa – ja sai sen.

VARATUOMARI Simo Härkönen (1906–2004) 
istui nuorena miehenä 1930-luvulla käräjiä  
Hukkasen talossa Impilahden kunnan Metsä-
kylässä Laatokan pohjoispuolella. Mitä tuvassa 
tehtiin vanhan tavan mukaan, kun ortodoksiset 
todistajat olivat vannoneet valan murhajutussa?

A. Lyötiin nauloja ikkunanpokiin.
B. Sytytettiin suitsukkeita.
C. Avattiin uunin pellit.
D. Hakattiin haloilla lattiaa ja seiniä.

MINISTERI, varatuomari Esko Rekola (1919–
2014) oli Rautatiehallituksen pääjohtaja vuosina 
1966–1973. Hän sai puhelun mieheltä, hän oli 
närkästynyt siitä, että lähijunan konduktööri  
oli kuuluttanut saapumisen Kauniaisiin, mutta 
jättänyt Grankullan mainitsematta. Miten Rekola 
pääsi puhelusta eroon?

A. Hän alkoi puhua vain ruotsia.
B. Hän sanoi, että kyse on VR:n  
säästökampanjasta.
C. Hän lupasi, että asia hyvitetään mainitsemalla 
kerran vain Grankulla, mutta ei Kauniaista.
D. Hän valehteli konduktöörin olevan  
olympiavoittaja.

KIHLAKUNNANTUOMARI Tauno Edward  
Berner voitti 1900-luvun alussa kollegansa  
Karl Alexander Brunoun ja Torsten Wilhelm 
Boismanin vedonlyönnissä. Mitä veto koski?

A. Kuka lausuisi pisimmän runon välikäräjillä?
B. Kuka istuisi kesän välikäräjät ohuimmin 
puettuna?
C. Kuka puhuisi vähiten välikäräjillä?
D. Kuka keinuisi kovinta vauhtia tuomarin  
keinutuolissa?
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1 D. Karhusi 38 vuotta vanhaa saatavaa. Hoitaessaan Kajaanin pormestarin virkaa lomasijaisena Kekkonen oli kesällä 1930 neuvonut kihlakunnantuomaria  
lomittanutta Turjaa väärin. Turja oli tämän vuoksi määrännyt virallisen syytteen saaneelle viinanpolttajalle 142 markan leimaveromaksun, vaikka ei olisi 
pitänyt. Syksyllä Turja joutui itse maksamaan rahat takaisin syytetylle. Asia putkahti Turjan mieleen Tornin illallisilla kahvin aikana. ”Yhtäkkiä kuulin oman 
ääneni sanovan: –Nyt minä muistan erään tapauksen kolmekymmentä kahdeksan vuotta sitten Kajaanissa... ” Turja ei ehtinyt jatkaa pidemmälle, kun Kekko-
nen totesi adjutantilleen eversti Urpo Levolle (1921–1998): ”Nyt se karhuaa sitä pöytäkirjan lunastusta. Eversti Levo, maksakaa sille sataneljäkymmentäkaksi 
markkaa.” Turjan oli pakko huomauttaa koroista, jolloin Kekkonen tokaisi: ”Levo, laske ja maksa korotkin.” Levo alkoi laskea, mutta Turja huomautti vielä,  
”että inflatsuuni on kulkenut yli maan”, jolloin Kekkonen antoi vielä yhden määräyksen: ”Levo, laske tukkuhintaindeksin mukaan niin se lakkaa puhumasta.”  
2  B. Kuka istuisi kesän välikäräjät ohuimmin puettuna. Bernerillä (1880–1940) oli yllään vain frakki, uimahousut ja ohut ihopaita. Hänen säärensä olivat  

paljaina, mutta tuomarin pöydän edessä ollut, lähes lattiaan ulottunut vihreä verka peitti jalat. Lisäksi Berner istui hieman vinottain ja oli kääntänyt virka-
frakkinsa kaulusta niin, ettei yleisö huomannut, että hänellä ei ollut paitaa, solmiota eikä irtokaulusta. Tiedossa ei ole, minä vuonna vedonlyönti tapahtui  
tai miten Brunou (1873–1947) ja Boisman (1872–1958) olivat pukeutuneet. Brunou ja Boisman menettivät Venäjän vallan aikana niin sanotun yhdenvertai-
suus lain vastustajina virkansa Viipurin hovioikeudessa ja joutuivat useiden kollegoidensa kanssa istumaan Pietarissa Krestyn vankilassa vuosina 1913–1914. 
He saivat virkansa takaisin myöhemmin ja toimivat muun muassa hovioikeudenneuvoksina. Boismanista tuli myöhemmin Lappeen tuomiokunnan ja Brunousta 
Kurkijoen tuomiokunnan tuomari. Berner toimi muun muassa Joensuun pormestarina ja Juvan tuomiokunnan tuomarina. 3 C. Avattiin uunin pellit. Niin 
paholainen pääsisi ottamaan omansa, jos joku todistajista valehtelisi. Ortodoksinen kirkkoherra Iisak Musovski otti ortodoksisilta todistajilta vielä kirkollisen 
vakuutuksen suuteluttamalla ristiä. Härkönen oli oikeudenkäynnistä järkyttynyt, koska Impilahti oli hänen kotipitäjänsä ja koska syytettynä oli naapuri kylän 
poika, jonka hän tunsi. Ja mies tuotiin käräjätupaan jalkaraudoissa ja vankipuvussa! Impilahti sijaitsi Raja-Karjalassa. Härkönen oli Karjalan liiton järjestö-
sihteeri ja lakimies vuosina 1946–1958 ja sen jälkeen toiminnanjohtaja. Aiemmin vuosina 1933–1940 hän oli Ruskealan ja Suistamon nimismies ja vuosina 
1940–1946 valtioneuvoston ylikirjaaja. 4 A. Hän alkoi puhua vain ruotsia. Soittaja jatkoi suomeksi, mutta Rekola ilmoitti keskustelevansa asiasta vain ruot-
siksi. Puhelu päättyi siihen. Esko Rekola teki pitkän virkamiesuran ja toimi muun muassa valtioneuvoston kanslian ja liikenneministeriön kansliapäällikkönä. 
Hän oli vuosina 1963–1982 ministerinä viidessä hallituksessa: valtiovarainministerinä, toisena valtiovarainministerinä ja ulkomaankauppaministerinä.
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ovid-19-tartuntariskin vuoksi yliopistot 
luopuivat perinteisistä pääsykokeista. 
Ratkaisuna oli todistusvalinnan lisää-
minen ja kaksivaiheinen pääsykoe, 
jonka ensimmäinen osa tehtiin etäko-

keena valvomattomissa olosuhteissa ja toinen perin-
teisenä lähikokeena. Oikeusturvaongelmien vuoksi 
etäpääsykokeita ei tule jatkossa enää järjestää, elleivät 
pakottavat terveydelliset syyt sitä vaadi. 

Ensinnäkin etäkokeiden ongelma on vilpin mah-
dollisuus. Useissa kevään etäpääsykokeissa kokelaita 
muistutettiin siitä, että koe tuli tehdä itsenäisesti käyt-
tämättä ulkoisia tietolähteitä. Tästä huolimatta esi-
merkiksi lääketieteellisen ja kauppatieteellisen alan 
pääsykoe päivinä internetin hakukoneissa havaittiin 
poikkeuksellisen paljon hakuja pääsykokeissa esiinty-
neistä käsitteistä, kuten tsh, fsh, niveljalkainen, väestön-
kasvu ja kiinnitysluottopankki. 

Etäpääsykokeissa ei myöskään voitu kontrolloida 
sitä, tekikö hakija pääsykokeen itse vai yhdessä jon-
kun kanssa. Jos koenäkymässä on näkyvissä kerrallaan 
useampi kuin yksi kysymys, ulkopuolisesta avusta on 
etenkin aikapaineistetussa pääsykokeessa suuri hyöty. 

Valmennuskurssiyritys Lääkisvalmennuksessa opet-
tava Tino Aalto uskoo, että yli puolet lääketieteen pää-
sykokeen toiseen vaiheeseen valituista oli käyttänyt 
luvattomia menetelmiä, koska vilppi oli helppoa ja siitä 
saatava etu suuri. 

Vilppiä pyrittiin ehkäisemään muun muassa lyhyellä  
vastausajalla ja näkyvien tehtävien määrää rajoittamalla. 
Tämänkaltainen koe suosii nopeita lukijoita, vaikkei 
nopeus olisi haettavan alan työtehtävissä tärkeimpien 
ominaisuuksien joukossa. 

Kauppatieteen alalla vilppiä pyrittiin torjumaan ver-
tailemalla ensimmäisen ja toisen vaiheen pisteitä poik-
keuksettomalla säännöllä, jonka mukaan toisen vaiheen 
kokeesta tuli saada vähintään 80 prosenttia ensimmäisen 
kokeen pistemäärästä. Sääntö karsi kakkosvaiheessa yli 
40 prosenttia hakijoista eväten opiskelupaikan kokelailta, 
jotka olivat saaneet molemmista vaiheista enemmän pis-
teitä kuin alimmilla pisteillä sisään päässeet hakijat. 

Hankaluutena ovat olleet myös tekniset ongelmat. 
Itä-Suomen yliopisto joutui teettämään pääsykokeen 
uudestaan peräti 750 kasvatustieteen alan hakijalle, 
koska 100 hakijaa oli saanut ensin liian vähän vastaus-
aikaa. Noin 100 erityisjärjestelyihin oikeutettua haki-
jaa jäi vaille luvattua lisäaikaa myös oikeustieteen pää-
sykokeen ensimmäisessä vaiheessa. Näille henkilöille 
myönnetyt heidän saamiinsa koepisteisiin suhteute-
tut kompensaatiopisteet eivät lohduta, jos esimerkiksi 
lukihäiriöstä kärsivä hakija ei liian lyhyen vastausajan 
vuoksi pystynyt vastaamaan kaikkiin kysymyksiin. 

Jos etäpääsykokeita kaikista ongelmista huoli-
matta edelleen järjestetään, vilppiä tulee torjua pon-
nekkaammin. Etäkokeen tekemiseen paremmin valvo-
tuissa olosuhteissa on löydettävä ratkaisu. Hakukoneen 
käyttäminen tulee sallia, jos kieltoa ei voida valvoa. 
Pääsykokeisiin valmistautuvia ei voi kuormittaa yli-
määräisellä stressillä siitä, saavatko muut hakijat epä-
oikeutettua etua esimerkiksi alalla työskentelevistä 
vanhemmistaan.

Lopullinen sisäänpääsy tulee ratkaista vain toisen 
vaiheen pisteillä, eikä valvomattoman etäkokeen ja 
toisen vaiheen lähikokeen yhteispistemäärällä. 
Valvottuun kakkosvaiheeseen tulee myös ottaa 
enemmän hakijoita kuin nyt, jolloin on tyypil-
lisesti otettu kaksinkertainen määrä kokelaita 
sisään otettavaan määrään verrattuna.  

Lopullinen
sisäänpääsy tulee
ratkaista vain
toisen vaiheen
pisteillä. 

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

Taustajoukkojen avulla opiskelemaan? 

C
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Jenna Vuorela on työskennellyt viestintätehtävissä pienessä teknologiayrityksessä 
Keski-Suomessa, työyhteisöviestintäprojektissa VR:llä ja viestintätoimisto Ellun 

Kanoilla. Vuorela aloitti Lakimiesliitossa viestinnän harjoittelijana toukokuussa 2019 ja 
viestinnän suunnittelijana syyskuussa 2019. 

Lain takaa
Jenna Vuorela, viestinnän suunnittelija, Lakimiesliitto

Mikä sai sinut  
opiskelemaan viestintää?

Lukion jälkeen pohdin pitkään, mikä 
minusta oikein tulee isona. Vaihtoehtoja 

olivat opinnot ravitsemustieteistä ja  
kauppatieteistä valtio-oppiin. Lopulta 
kuulin vähän sattuman kautta Jyväs-

kylän yliopiston viestinnän koulutusohjel-
masta, josta otin selvää ja päätin hakea. 
Ja onneksi hain! Opiskeluaikana minulle 

valkeni, miten alassa yhdistyy moni 
kiinnostuksen kohteeni.

Mitä viestinnän 
suunnittelijan työhön 

kuuluu?
Suunnittelen, toteutan ja kehitän moni-

kanavaisesti Lakimiesliiton päivittäistä jäsen- 
ja verkkoviestintää. Kynäni jälki näkyy niin 

somekanavissamme kuin uutiskirjeissämme. 
Opiskelijakoordinaattoreiden kanssa kehitämme 
ja suunnittelemme oikkariviestintää, ja vastaan 
myös Oikeusguru-kilpailun viestinnästä. Vies-

tintää tarvitaan aina siellä, missä tapah-
tuu, joten viestinnän suunnittelijana 

teen tiivistä yhteistyötä myös 
muiden tiimien kanssa.

Mitä työ  
Lakimiesliiton  

viestinnässä antaa sinulle?
Mahtavat työkaverit, loistavan tiimin 

ja ammatillisia haasteita. Erittäin kehittä-
misorientoituneena viestijänä nautin, kun 
saan viedä organisaation viestintää koko-

naisvaltaisesti eteenpäin. Työ Lakimies-
liiton viestinnässä on onnekseni vie-
nyt mukanaan niin brändistrategian 

pariin kuin visuaalisen viestinnän 
uudistamisprojektiin. 

Miten 
pidät huolta 

jaksamisestasi?
Tanssimalla! Palasin alku-

vuodesta tauon jälkeen kilpa-
tanssiharrastuksen pariin. 

Pari tuntia tanssisalilla 
saa unohtamaan kai-

ken muun.

Kolme asiaa, 
joita tarvitset  

päivittäin?
Luovuutta, ratkaisu-

keskeisyyttä ja kykyä  
poimia olennainen.
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