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Vakuutuksen myöntää Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva.  

*Suomen edullisimman henkivakuutuksen hintavertailu, Innolink 11/2020.

if.fi/henkivakuutus



 LAKIMIESUUTISET  4/2021  3
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SISÄLTÖPALVELUT
Oikea tieto oikeaan aikaan.

Satojen digikirjojen ammattikirjasto  
ALMA TALENT VERKKOKIRJAHYLLY  
täydentyy jatkuvasti kirjauutuuksilla. Käytössäsi on 
lähes 600 kirjaa ja yli 40 päivittyvää hakuteosta.

Haku löytää etsimäsi hetkessä. Laadukkain tietosisältö on
ulottuvillasi silloin, kun sitä asiantuntijatyössäsi tarvitset.

Tutustu sisaltopalvelut.almatalent.fi

TARKISTA, SELVITÄ, SYVENNY

Ammattikirjasi 
diginä

“Juristit arvostavat toimivia 
työvälineitä ja sitä, että oikea 
asiantuntijatieto on saatavilla 

juuri oikeaan aikaan.” 

– Inari Kinnunen, 
Knowledge Manager, Senior 

Attorney, Dittmar & Indrenius 
Asianajotoimisto Oy 



 LAKIMIESUUTISET  4/2021  5

inä tiistai-iltana syksyn uusi harrastukseni ei kiinnostanut lainkaan. 
Syy oli selvä. Olin töissä jutellut kahden tärkeäksi ja läheiseksi tul-
leen tiimikaverini siirtymisestä uusiin tehtäviin toisaalle. Upeita uusia 
mahdollisuuksia heille, vähemmän mukavia uutisia meille muille.  

Piirtämiseen keskittyvät illan oppitunnit eivät olisi voineet kiinnostaa minua 
vähempää. 

Ja miksi olisin edes suunnannut piirustustunnille? Onko piirtäminen minulle 
tyypillinenkin tapa rentoutua?  

Ei todellakaan.  
Peruskoulussa kuvaamataidon numeroni oli aina seitsemän. Lukiossa 

numero nousi kahdeksaan (kuvaamataidon opettajan mukaan kenenkään  
taiteellinen yritys ei ollut vähemmän arvoinen). Sen jälkeen en ole piirtänyt. 
Toisaalta arkkitehtuuri ja sitä kautta piirtäminen ovat aina kiinnostaneet.  
Olen ihaillut taidokasta viivaa. 

Kuluvana vuonna olen havainnut monen juristituttuni alkaneen harrastaa  
itselleen vähemmän tyypillisiä lajeja, laulamisesta improvisaatioteatteriin. 
Heillä on ollut halu löytää vastapainoa työelämään. Ehkä liityin tähän joukkoon 
omalla kokeilullani.  

Kolme ensimmäistä opetuskertaa lyijykynä kädessä olivat lievästi sanoen 
haparoivia, mutta tuo tiistai-ilta oli käänteentekevä.  

Innostuin ja onnistuin jossain sellaisessa, missä en olisi voinut muutamia 
viikkoja sitten kuvitellakaan. Paperille piirtynyt ihmishahmo oli kaukana  
täydellisestä, mutta minulle se oli yhtäkkiä merkityksellinen. Ei niinkään  
piirroksena, vaan jonkin täydellisesti uuden oppimisena.  

Kolmen tunnin keskittyneen piirtämisen jälkeen hahmotin aiempaa parem-
min muutakin kuin ihmisen mittasuhteet ja varjostuksen mahdollisuudet. 

Lakimiesliitto on kiinnittänyt kuluvan vuoden aikana monin uusin tavoin 
huomiota juristien työssäjaksamiseen ja uramahdollisuuksissa tukemiseen. 
Uupumus vaivaa liian monia alallamme. Palautuaksemme tarvitsemme  
vastapainoa työlle. Ja työuran on mahdollistettava säännöllisin välein reipas 
näkökulmanvaihto ja uudet haasteet. 

Tämän ajatuksen jälkeen on helppo iloita esimerkiksi kollegoiden tekemistä 
rohkeista ratkaisuista, kannustaakin heitä niihin.  

Korostaahan piirustuksen opettajakin aina kontrastien merkitystä, muuten 
hahmo hukkuu tasaiseen harmaaseen.

Janne Laukkanen
päätoimittaja

 
janne.laukkanen@lakimiesliitto.fi

@LaukkanenJanne
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LAKIMIESLIITON KOULUTUS

Lue lisää ja ilmoittaudu seminaariin lakimiesliitonkoulutus.fi

Tietosuoja-asetuksen täytäntöönpanon tehostuessa on osaava 
tietosuojavastaava yhä kriittisempi tekijä organisaatiossa. Tieto-
suojavastaavalla on oltava valmiudet auttaa, neuvoa ja tukea 
organisaatiotaan. Osaamaton tietosuojavastaava on huomattava 
tietosuojariski.

Koulutusohjelma koostuu viidestä seminaarista, jotka toimivat 
myös itsenäisinä kokonaisuuksina:

• Tietosuojavastaavan tehtävät ja osoitusvelvollisuus 4.11.2021
• Tietosuojariskit, vastuut ja tietojen suojaaminen 17.–18.2.2022
• Henkilötietojen luovutukset ja kaupallinen hyödyntäminen 

24.–25.3.2022
• Rekisteröidyn oikeudet ja viranomaisprosessit 5.–6.5.2022
• Tietosuojaohjelma, ohjeistukset ja henkilökunnan koulutus 

26.8.2022

Koulutusohjelman suunnittelijoina:

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

• Reijo Aarnio, tietosuojavaltuutettu 1997-2020
• Tietosuojavastaava Helena Eronen, Itä-Suomen yliopisto
• Chief Privacy Officer Oskari Rovamo, Fortum Oyj
• Professori Ahti Saarenpää, Lapin yliopisto

Lakimiesliiton jäsenet ja julkinen sektori 3 800 €  
(yksityinen sektori 4 400 €).

Tietosuojavastaavan koulutusohjelma  
2021–2022 4.11.–26.8. Helsinki

LIITY YLI 500:N KOULUTTAUTUNEEN TIETOSUOJAVASTAAVAN JOUKKOON

Koulutusohjelma antaa syvällisen kokonaiskuvan työsuhteen 
osapuolten oikeuksista ja velvollisuuksista työsopimuksen 
tekemisestä aina työsuhteen päättymiseen saakka.

Työoikeuden asiantuntijaohjelman jaksot:

• Työsuhteen ehtojen määräytyminen ja  
yhteistoiminta yrityksissä 30.9.–1.10.2021

• Työelämän tietosuoja online ja offline 10.11.2021
• Syrjintä ja epäasiallinen kohtelu työssä 30.11.2021
• Immateriaalioikeudet, salassapito ja  

kilpailukiellot työsuhteissa 14.12.2021
• Työaika, vuosiloma ja muut työsuhdevapaat 26.–27.1.2022
• Yrityskaupat ja työoikeus 8.–9.3.2022
• Työsuhteen päättäminen ja lomauttaminen 12.–13.4.2022

Koko koulutusohjelman suunnittelusta vastaavat kokeneet ja 
arvostetut työoikeuden asiantuntijat:

• Hallitusneuvos, OTL, VT Tarja Kröger, työ- ja elinkeinoministeriö
• Työoikeuden ja kansainvälisen yksityisoikeuden professori, 

dosentti, VT Ulla Liukkunen, Helsingin yliopisto
• Asianajaja Petteri Uoti,  

Dittmar & Indrenius Asianajotoimisto Oy
• Lakiasiainjohtaja Markus Äimälä,  

Elinkeinoelämän keskusliitto EK

Lakimiesliiton jäsenet ja julkinen sektori 5 250 €  
(yksityinen sektori 5 950 €).

Työoikeuden asiantuntijaohjelma  
2021–2022 30.9.–13.4. Helsinki

TYÖELÄMÄ MUUTTUU, TODELLISEN ASIANTUNTIJAN TULEE OSATA SOVELTAA LAKEJA

Seminaarihintoihin lisätään alv 24 %. Oikeudet muutoksiin pidätetään.

VOIT OSALLISTUA MYÖS ETÄNÄ.
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uristien kohtuuttomat ja lainvastaiset työajat ovat usei
den selvitysten mukaan suorastaan krooninen ongelma. 
Aiheeseen on tarttunut myös media. Viimeksi lakialan 
raatajista uutisoi näkyvästi Helsingin Sanomat viime 

keväänä.
Aihe herätti vilkasta keskustelua myös liittomme valtuus

kunnan toukokuun kokouksessa. Olen seurannut keskuste
lua pari vuosikymmentä, ja sävy on ollut harvoin yhtä yksi
mielinen: tilanteeseen halutaan muutosta.

Yhtä selvää on, että pelkkä työaikaa kos
keva lainsäädäntö ei auta. Konkreettiset 
ongelmat jäävät esimerkiksi Lakimiesliitolta 
pääosin piiloon, sillä yksittäisten työntekijöi
den on käytännössä mahdotonta nostaa esiin 
itseensä kohdistuvia työaikaongelmia. 

Mikä siis avuksi? Olisiko avuksi kohtuullis
ten työaikojen tulkitseminen osaksi työnan
tajien vastuullisuutta? Vastuullisuuden hyvä 
kirittäjä ovat puolestaan asiakkaiden vaati
mukset.

Lakimiesliitto on käynnistänyt syyskuun 
alussa yhdessä ulkopuolisten yritysvastuu
asiantuntijoiden kanssa hankkeen, joka 
selvittää mahdollisuutta luoda alalle työ
aikaan liittyvät vastuullisuusperiaatteet. 
Näihin periaatteisiin sitoutuisivat lakipal
veluita tarjoavien työnantajien lisäksi myös palveluita osta
vat asiakkaat. 

Haluamme sitouttaa periaatteiden suunnittelutyöhön 
työntekijät ja työnantajat, mutta myös lakipalveluita osta
vat yritykset. Haluamme selvittää, onko luotavissa sellaiset 
konkreettiset vastuullisten lakipalveluiden periaatteet, jotka 
olisivat osa asiakkaan ja palveluntarjoajan välistä toimeksi
antosopimusta. Periaatteet sinällään olisivat toki sovelletta
vissa myös julkisen sektorin tehtäviin.

Tiedostamme hyvin, että tällaisten periaatteiden luomi
nen ja niihin sitouttaminen on haasteellista. Haluamme kui
tenkin haastaa itsemme ja alan toimijat. Päätavoitteena on 
uusien periaatteiden luonti ja laajamittainen soveltaminen. 
Jollei tämä onnistu, osaamme entistäkin paremmin kertoa 
havaitsemistamme syistä esteiden takana.

Lue lisää: www.lakimiesliitto.fi/uutiset (uutinen 30.8.)

Vastuullisten  
lakipalveluiden  
periaatteista apua 
kroonisiin työaika-
ongelmiin

J uristers orimliga och olagliga arbetstider är enligt flera 
undersökningar ett rentav kroniskt problem. Även media 
har lyft fram problemet. Senast i våras blev slitet inom 
den juridiska branschen stort uppslaget i Helsingin 

Sanomat.
Ämnet väckte också livlig debatt vid förbundets delega

tionsmöte i maj. Jag har följt debatten i ett par decennier, och 
tonen har sällan varit lika enhällig: det måste bli en ändring 

i situationen.
Lika klart är att det inte enbart hjälper med 

lagstiftning om arbetstiden. Konkreta problem 
förblir till exempel i stor utsträckning dolda 
för Juristförbundet, eftersom det praktiskt 
taget är omöjligt för enskilda anställda att ta 
upp arbetstidsproblem som gäller dem själva. 

Så vad göra? En möjlig lösning skulle kunna 
vara att tolka rimliga arbetstider som en del 
av arbetsgivarnas ansvarsfullhet. Och en bra 
drivkraft för ansvarsfullhet är kundernas krav.

Juristförbundet har i början av september 
tillsammans med externa experter på före
tagsansvar startat ett projekt som ska utreda 
möjligheten att skapa ansvarsprinciper som 
gäller arbetstiden för branschen. Förutom 
arbetsgivare som erbjuder juridiska tjänster 
skulle också kunder som köper tjänster för

binda sig till dessa principer. 
Vi vill engagera anställda och arbetsgivare i planeringen av 

principerna, men också företag som köper juridiska tjänster. 
Vi vill utreda om det går att skapa sådana konkreta principer 
för ansvarsfulla juridiska tjänster som skulle ingå i uppdrags
avtalet mellan kunden och tjänsteleverantören. Principerna i 
sig skulle också gå att tillämpa på uppdrag inom den offent
liga sektorn.

Vi är väl medvetna om att det är en utmaning att skapa 
sådana principer och få olika parter att förbinda sig till dem. 
Men vi vill utmana oss själva och aktörer inom branschen. 
Huvudsyftet är att skapa nya principer och tillämpa dem på 
en bred front. Om detta inte lyckas, kan vi ännu bättre än 
tidigare analysera orsakerna som vi har observerat att lig
ger bakom hindren.

Läs mer: www.lakimiesliitto.fi/uutiset (30.8.)

Principer  
för ansvarsfulla  
juridiska tjänster  
kan avhjälpa kroniska 
arbetstidsproblem
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JORE TILANDER
toiminnanjohtaja

verksamhetsledare
jore.tilander@lakimiesliitto.fi
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JÄSENTÄ
Lakimiesten 

työttömyyskassan 
nykyinen jäsenmäärä 

on noin 12 500.

12 500
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L akimiesten työttömyys
kassan hallitus ja Lääkärien  
työttömyyskassan hallitus 
aloittivat neuvottelut kas

sojen yhdistymisestä vuoden 2021 
alussa. Tavoitteena on, että Lakimies
ten työttömyyskassa sulautuu Lääkä
rien työttömyyskassaan vuoden 2022 
alussa. Yhdistymisen taustalla on 
kehityslinja, jonka seurauksena pienet 
työttömyyskassat ovat viime vuosina 
yhdistyneet taloudellisesti ja jäsen
määrältään aiempaa vahvemmiksi 
kokonaisuuksiksi.

Toteutuessaan sulautuminen ei 
edellytä Lakimiesten työttömyyskas
san jäseniltä mitään toimenpiteitä. 
Jäsenyydet jatkuvat uudessa kassassa 
automaattisesti ja työttömyysturva 
katkeamattomana.

Työttömyyskassat ovat keskinäisen 
vastuun perusteella toimivia yhteisöjä,  
joiden tarkoituksena on työttömyys
turvaetuuksien järjestäminen jäse
nilleen. Työttömyyskassat eivät saa 
harjoittaa muuta kuin työttömyys
kassalaissa tarkoitettua toimintaa.

– Kassat ovat juridisesti ja taloudel
lisesti itsenäisiä toimijoita. Näin ollen 
työttömyyskassojen yhdistyminen 
ei siis myöskään vaikuta mitenkään 
Lakimiesliiton tai Lääkäriliiton toi
mintaan. Liitot jatkavat tietenkin itse
näistä toimintaansa kuten ennenkin, 
korostaa Lakimiesliiton toiminnanjoh
taja Jore Tilander. 

– Uskon, että Lakimiesliiton jäsen
ten kannalta kassojen yhdistymis
suunnitelma on hyvä asia. Näin kas
sat ennakoivat ajoissa tulevaisuudessa 
lisääntyviä kassojen yhdistymispai
neita. Uusi kassa on taloudellisesti 
niin vakaalla pohjalla, että työttömyys
kassan jäsenmaksu pysyy alhaisena.  
Jatkossakin kassan jäsenmaksun voi  
maksaa liiton jäsenmaksun yhteydessä 
aivan entiseen tapaan, Tilander jatkaa.

Lakimiesten ja lääkärien kassojen 
yhdistyminen on osa isompaa kehi
tyslinjaa. Parikymmentä vuotta sitten 
Suomessa toimi 70 työttömyyskassaa, 
kun nykyisin työttömyyskassoja on 
enää 20 palkansaajakassaa ja yksi yrit
täjien työttömyyskassa.  

– Lakimiesten työttömyyskassan 
nykyinen jäsenmaksu 59 euroa on  
kassojen välisessä vertailussa erittäin 
edullinen. Uuden kassan voi enna
koida tarjoavan turvaa yhtä lailla edul
lisesti, Tilander ennakoi.

Vuoden 2020 lopussa Lakimiesten 
työttömyyskassaan kuului yli 12 500 
jäsentä ja Lääkärien työttömyyskas
saan puolestaan yli 24 000 jäsentä. 

Lakimiesuutisten mennessä pai
noon ei lopullisia päätöksiä kassojen 
yhdistymisestä ollut tehty kassojen 
päättävissä elimissä. 

Tuoreinta tietoa kassojen yhdisty
misestä saa Lakimiesten työttömyys
kassan ja Lakimiesliiton verkkosi
vuilta sekä työttömyyskassan ja liiton 
jäsenilleen suuntaamasta muusta 
viestinnästä pitkin syksyä.

Lakimiesten ja Lääkärien työttömyyskassat  
valmistelevat yhdistymistä 

Kassat ovat
juridisesti
ja taloudellisesti 
itsenäisiä toimijoita.
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Sovelluksesta löydät jäsenkorttisi lisäksi kätevästi Lakimieslii-
ton etu- ja palvelutarjonnan, tulevat koulutukset ja liiton ajan-
kohtaiset uutiset. Lisäksi pääset katsomaan ja muokkaamaan 
omia tietojasi. Löydät sovelluksesta myös lukuisat yhteisaka-
valaisessa Member+ -jäsenetupalvelussa tarjolla olevat jäsen-
edut ja lomahuoneistot. 

Lue lisää ja katso latausohjeet: 
https://www.lakimiesliitto.fi/mobiilijasenkortti/

Lakimiesliiton mobiilijäsenkortti 
– lataa puhelimeesi Member+-sovellus

Valtuuskunnan vaalit 28.9.–21.10.2021

Maret Puhkille  
Akavan yrittäjäpalkinto
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Helsingin Mylly oy:n hallituksen puheenjohtaja, OTK, 
VT Maret Puhk palkittiin elokuun lopussa Lakimies-
liiton ehdotuksesta Akavan yrittäjäpalkinnolla.

Yrittäjäpalkinto tuo esille akavalaisen yrittäjyyden merki-
tystä koko yhteiskunnalle.

Maret Puhkin palkitsemisperusteissa painoivat muun 
muassa Helsingin Myllyn vahva kasvu kymmenen viime vuo-
den aikana. Kasvuhakuisen yrityksen arvoja ovat vastuulli-
suus, yhdessä tekeminen ja jatkuvuus. Yksi osoitus ympäris-
tövastuusta on Suomen ensimmäinen hiilineutraali mylly. 
Palkintotyöryhmä kiinnitti huomiota myös henkilöstön hyvin-
vointiin panostamiseen.

Virolainen yrittäjäperhe perusti myllyn Helsinkiin vuonna 
1934.

– Nyt Helsingin Myllyn toiminta jatkuu neljännessä pol-
vessa, kun kaikki kolme poikaani jatkavat yrityksen kehittä-
mistä, Puhk kertoo. 

Lakimiesliiton toiminnanjohtaja Jore Tilander iloitsee 
Puhkin palkitsemisesta.

– Yrittäjyys lakialan ulkopuolella ei edelläänkään jäse-
nistössämme ole kovin yleistä. Puhkin palkitseminen ker-
too kuitenkin, miten monenlaisissa vastuullisissa rooleissa 
jäsenemme toimivat kehittäen yritystoimintaansa ja koko 
yhteiskuntaa.

Lue lisää: www.akava.fi/akavalainen

Sanna-MariaSanna-Maria    
BERTELLBERTELL

Monipuolisen ja osaavan
juristiyhteisön puolesta

— 
För en mångsidig och 

kunnig juristkår

Monipuolisen ja osaavan
juristiyhteisön puolesta

— 
För en mångsidig och 

kunnig juristkår

Monipuolisen ja osaavan
juristiyhteisön puolesta

— 
För en mångsidig och 

kunnig juristkår
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Valtioneuvosto on asettanut 
uuden kieliasiain neuvottelu
kunnan seuraavaksi nelivuotis

kaudeksi 2.9.2021–1.9.2025.
Neuvottelukunnan tehtävänä on  

seurata kielilain ja siihen liittyvän lain
säädännön täytäntöönpanoa ja sovelta
mista sekä edistää kansalliskielten käyt
töä ja asemaa. Neuvottelukunta edistää 

myös vuoropuhelua kieliryhmien ja  
hallituksen välillä. 

Neuvottelukunta toimii oikeusministe
riön yhteydessä. Puheenjohtajana toimii 
oikeustieteen lisensiaatti Sten Palmgren 
ja varapuheenjohtajana valtiotieteiden 
tohtori Markku Suksi. Neuvottelukun
nassa on lisäksi yhdeksän jäsentä, joista 
kullakin on henkilökohtainen varajäsen.

Uusi kieliasiain  
neuvottelukunta asetettu

6 462
HAKIJAT

Oikeustieteelliseen  
2021 hakeneet

663
PAIKAN VASTAANOTTANEET

Opiskelupaikan vastaan
ottaneiden määrä

67
PROSENTTIA

Naisten osuus opiskelupaikan  
vastaanottaneista

Numerokulmalla
Faktaa numeroiksi tiivistettynä

 Lakimiesliitto on tyytyväinen 
hallitusohjelmaan, jossa huomioidaan 
monet oikeudenhoidon tarpeet juuri 
Lakimiesliiton esittämällä tavalla. 
Ohjelman toteuttaminen uhkaa kui
tenkin vaarantua riittämättömään 
rahoitukseen.

– Oikeudenhoitoon panostamatta 
jättäminen on hölmöläisten hommaa. 
Oikeudenhoidon kulut keikkuvat noin 
prosentissa valtion budjetista. Meidän  
sektorillamme merkittäviä parannuk
sia saadaan jo miljoonilla, ei kymme
nillä tai sadoilla miljoonilla, kuten 
muualla yhteiskunnassa, totesi Laki
miesliiton toiminnanjohtaja Jore 
Tilander budjettiriihen aikaisessa 
kannanotossa syyskuun alussa.

– Oikeusturva revitään suoraan 
oikeusvaltiota pyörittävien ihmis
ten selkänahasta. Oikeudenhoidon 
kulut ja mahdollisuudet riippuvat sii
hen osallistuvien ihmisten määrästä. 
Suomessa määrä on kansainvälisessä 
vertailussa pieni. Samalla proses
simme ovat hitaita. Tässä on selkeä 
syyseuraussuhde, Tilander sanoo.

Lakimiesliitto  
vaati budjettiriihtä 
huomioimaan  
oikeudenhoidon 
tarpeet
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”Elämän loppuvaiheen asiantuntijatyöryhmän  
yksi mielisenä näkemyksenä on, että pallia
tiivista hoitoa ja saattohoitoa tulisi kehittää  
ja sen saatavuutta ja osaamista lisätä siitä 
riippumatta, ryhdytäänkö Suomessa valmis
telemaan lääkäriavusteista itsemurhaa tai 
eutanasiaa koskevaa lainsäädäntöä. Työryh
män yksimieli senä näkemyksenä esitetään, 
että pelkät suositukset eivät riitä palliatii
visen hoidon ja saattohoidon puutteiden 
korjaamiseksi, vaan myös lainsäädäntöön 
tarvitaan muutoksia.”

Elämän loppuvaiheen asiantuntijaryhmä  
loppuraportissaan 31.8.2021, stm.fi

S a n o t t u a

www.lakimiesli itto.fi

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

Miten saan sen käyttööni?
Lakimieskalenteri on tilattava jäsenetu. Jos olet jo 
kalenterin tilaaja, jatkuu tilauksesi automaattisesti, kunnes 
itse peruutat tai muutat kalenterivalintaasi. Tilausta ei siis 
tarvitse uusia! Uudet kalenteritilaukset tulee tehdä ensisi-
jaisesti liiton jäsenportaalin kautta osoitteessa  
https://jasenportaali.lakimiesliitto.fi

Vuoden 2022 Lakimieskalenterit postitetaan tilaajille 
lokakuussa 2021. Postituksesta ylijääneitä kalentereita voi 
tiedustella Lakimiesliitosta.

Kalenteria myy myös Alma Talent, puh. 020 442 4100,  
kirjat@almamedia.fi sekä shop.almatalent.fi

Mistä saan lisätietoja?
Kirjaudu jäsenportaaliin tunnuksillasi ja klikkaa selaimen 
oikeassa ylälaidassa olevaa ”Omat tiedot” -valikkoa.  
Siirry ”Perustiedot”-välilehdelle ja valitse ”Tilaa kalenteri” 
-kohdasta ”Kyllä”-vaihtoehto. Tarkista ja korjaa tarvittaes-
sa myös jäsentietosi ajan tasalle.

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

Tutustu Lakimiesliiton kaikkiin jäsenetuihin 
osoitteessa lakimiesliitto.fi/jasenedut

Jäsen
etu

Esittelemme  
Lakimiesliiton jäsenetuja 
etu kerrallaan.

Lakimiesliiton kalenteri

Työskenteletkö asianajoalalla, valtiosektorilla tai kenties 
yliopistolla? Päivitä työpaikkatietosi jäsenrekisteriimme. 
Näin voimme kohdentaa jäsenviestintämme sinulle nykyis-
täkin paremmin! 

Päivitys onnistuu kätevästi 
jäsenportaalissamme: 
jasenportaali.lakimiesliitto.fi

Pidäthän jäsentietosi 
ajan tasalla!



14   LAKIMIESUUTISET  4/2021

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

Antti Kurvinen nimitettiin 
tiede- ja kulttuuriministeriksi 
keväällä. Juristitaustaisen 
ministerin pitää kiireisenä 

keskustan eduskuntaryhmän puheen-
johtajuus ja laaja ministerisalkku, johon 
kuuluvat tiede- ja korkeakoulupolitii-
kan sekä kulttuuri- ja urheilupolitiikan 
lisäksi nuoriso- ja kirkollisasiat.  

Ajankohtainen haaste Kurvisella on 
kulttuurialan jälleenrakennus koronan 
jälkeen. Kulttuuriala on ollut yksi koro-
nan suurimmista kärsijöistä lentoliiken-
teen jälkeen.  

– Meillä on opetus- ja kulttuuriminis-
teriössä käynnissä kulttuurin tulevai-
suustyö, jossa on mukana laajasti alan 
toimijoita. Sen tarkoituksena on saada 
kulttuuriala Suomessa nousuun. 

Kulttuurialaa rahoitetaan myös osana 
Suomen koronaelvytystä. 

– Uskon, että alalla on valtavasti 
potentiaalia myös työpaikkojen ja vienti-
tulojen luontiin, kertoo Kurvinen. 

Lakimiehen koulutuksesta on Kurvisen  
mielestä ilmeistä hyötyä ministerin teh-
tävässä. 

– Ministerinä ja lakimiehenä tarvit-
see samantyyppisiä taitoja, kuten stres-
sinsietokykyä, kykyä omaksua uutta tie-
toa ja taitoa erottaa pienet ja isot asiat 
toisistaan.  

Kurvisella on myös toive juristeille:  
– Toivon, että juristikunta osallistuisi 

aktiivisesti yhteiskunnalliseen keskuste-
luun ja vaikuttamiseen esimerkiksi jär-
jestöjen kautta sekä lähtemällä ehdolle 
erilaisiin vaaleihin. 

 – Demokraattisen oikeusvaltion 
rakentamiseen tarvitaan juristien osaa-
mista ja panosta.

Koronan kurittama  
kulttuuriala saatava nousuun 

”Juristikunnan tulisi
osallistua aktiivisesti 
yhteiskunnalliseen
keskusteluun.”
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 Profilointi, konenäkö, kasvojen tunnis-
tus – ihmisten huoli, Orwellin 1985 -maa-
ilma, on täällä. Vuoden alussa Portlandin 
ja Oregonin osavaltiot USA:ssa kielsivät 
kasvojentunnistuksen yksityisiltä yri-
tyksiltä. Osavaltioista Maine otti tiukan 
kannan ja esti tunnistuksen myös viran-
omaisilta. Kasvojen tunnistus on kuiten-
kin kovaa huutoa varsinkin autoritääri-
sissä maissa, ja uusimmat sovellukset 
pystyvät tunnistamaan ihmiset kasvo-
maskeista huolimatta.

Sääntelyn puute on saanut osaajat 
keksimään omia luovia ratkaisujaan. Esi-
merkiksi kuvassa oleva, puolalaisen Ewa 
Nowakin suunnittelema kasvokoru pyr-
kii estämään kasvojen tunnistusjärjestel-
män toiminnan.

KORU YKSITYISYYDEN 
SUOJAKSI

”Helposti ajatellaan tule
vaisuuden työtä nykyisen 
kaltaisen työn jatkumona eikä 
pystytä kuvittelemaan aivan 
toisenlaisia vaihtoehtoja  
tai tunnistamaan ja haasta
maan tehtyjä oletuksia taikka 
niitä valintojen paikkoja, 
jotka muovaavat työelämän 
tulevaisuutta. Mikä kaikki 
mielletään työksi nyt ja tule
vaisuudessa, tarkoittaako työ 
esimerkiksi vain palkkatyötä?”

Mikko Dufva, Anna Solovjew-Wartio-
vaara ja Katri Vataja Työn tulevaisuudet 
megatrendien valossa, www.sitra.fi 
2.9.2021

S a n o t t u a
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Laura Karppinen
”Oikeusvaltio tarvitsee  
hyvän hallinnon.”

Harri J Lehtonen
”Haluan vaikuttaa oikeudenmukaista 
kunnallis- ja aluehallintoa 
puolustavien edunvalvojana!”

Ulla Vainikka
”Muuttuva hallinto tarvitsee
osaavia lakimiehiä.”

Hallintolakimiehet valvoo 
sinun etujasi

Äänestä hyviä ehdokkaitamme!

.

www.hallintolakimiehet.fi

Käytä 
äänioikeuttasi, 

niin sinäkin 
vaikutat

www.lakimiesli itto.fi

LAUTAMIESTÄ
Tuo miois tuin vi

ras to on 11.6.2021 
an ta mal laan 

pää tök sel lään 
vah vis ta nut uu

dek si lau ta mies ten 
mää räk si 1 303. 
Vii mek si vuon na 

2017 lau ta mies ten 
mää räk si  

vah vis tet tiin  
1 477. Lautamies

ten lukumäärää on 
tarkistettu pääosin 
käräjäoikeuksissa 

käsiteltävien asioi
den kehittymisen 

ja niiden edellyttä
män lautamiestar
peen perusteella.

1 303
Valtuuskunnan vaalit 28.9.–21.10.2021

 Korona pyyhki kalentereista syk-
syn kaksi suurta juristi tapahtumaa. 
Sekä Lakimiespäivä että Tuomari-
päivä peruuntuivat lokakuulta. 

Tuomaripäivä siirtyy vuodella ja 
järjestetään 14.10.2022 Helsingissä.

Lakimiespäivän osalta päätökset 
tehdään alkuvuodesta 2022.

Lakimiespäivä ja 
Tuomaripäivä 
peruuntuivat syksyltä

 Jouduitko tietovuodon tai tietomurron 
kohteeksi? Digi- ja väestötietoviraston yllä-
pitämästä suomi.fi-verkkopalvelusta löytyy 
kysymyspatteristo, johon vastaamalla saa 
juuri omaan tilanteeseen sopivat ohjeet ja 
palvelut. 
 
www.suomi.fi/oppaat/tietovuoto

Opas tietovuodon tai 
tietomurron kohteeksi 
joutuneelle

29

30

31

Yksityissektorilla työskentelevä 
JURISTI

Yksityisalojen lakimiehet ry tekee edunvalvontaasi
Lakimiesliitossa ja AKAVA-yhteisössä sekä osallistuu

oikeuspoliittiseen keskusteluun ja vaikuttamiseen.

YKLA:n ehdokkaat ja vaaliteemat: www.ykla.fi.



L
akimiesliiton puheenjohtaja Tuula 
Linna kertoo, että kilpailu tuomiois-
tuinharjoitteluun pääsemisestä on 
veristä, sillä paikkojen määrä on 

pudonnut viimeisten 15 vuoden aikana kolman-
neksella samalla kun opiskelijamäärät ovat kas-
vaneet.

Harjoittelijoiden valinnassa opintomenestys 
on hallitseva kriteeri.

– Auskultoimaan pyritään hinnalla millä 
hyvänsä. Opiskelijat käyttävät tenttien korotus-
kerrat ja pyrkivät sellaisiin graduryhmiin, joiden 
uskovat edesauttavan valinnassa. Lisäksi he otta-
vat sellaisia valinnaisia aineita, joiden ajattele-
vat näyttävän hyvältä. Tämä vinouttaa opintoja 
ja estää opiskelemasta monialaisesti sekä valit-
semasta todellisia oman kiinnostuksen kohteita.

Opintovalintoja ei pitäisi tehdä tällaisilla 
motiiveilla, Linna huomauttaa. 

– Tuomarit tarvitsevat yhteiskunnallista 
silmää ja yliopistojen tiedekuntien tarjoamaa 
laaja- alaista sivistystä. Opiskelijasta ei tee huo-

noa tuomariainesta se, että on opiskellut innok-
kaasti itselle mieleisiä valinnaisia aineita. Tuo-
marin työ vaatii tarkkuuden lisäksi myös 
rohkeutta tehdä päätöksiä, ja täydellisyyden 
tavoittelu johtaa helposti työtaakan kasautu-
miseen ja paineisiin.

Raakaa rutiinityötä?
Auskultointipaikkojen vähäisyyteen liittyy myös 
kysymys käräjänotaarien työmääristä ja heillä 
teetettävän työn sisällöistä. 

– Summaaristen juttujen määrä on koko ajan 
lisääntynyt, minkä seurauksena käräjänotaarit 
pyörittävät osassa käräjäoikeuksia liikaa massa- 
asioita ja tekevät liian pitkiä työpäiviä.

Osassa käräjäoikeuksista asiat ovat hyvin, 
mutta osassa niin ei ole.

– Pahimmillaan eteen isketään työpino, ja 
siinä on istuttava niin kauan, että se pino on 
tehty. Sitten joskus vapaa-ajalla katsotaan kou-
lutusvideoita, Linna kärjistää. 

– Käräjänotaarin pitäisi olla koulutusvirka, 

Tuomioistuinharjoittelu antaa hyvät valmiudet eri 
lakimiesammatteihin, ja sitä arvostavat myös työnantajat. 
Mutta paikkoja on liian vähän, ja työkuormat voivat kasvaa 
kohtuuttomiksi aliresursoiduissa tuomioistuimissa. 

Harjoittelua 
vai hikipajassa 
raatamista?

Teksti JUSSI-PEKKA AUKIA | Kuvitus ANNA-KAISA JORMANAINEN
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jossa opetellaan tuomarin tehtäviä. Ei heillä pitäisi teet-
tää sihteeritason työtä ja pitää heitä työvoimareservinä, 
joka joustaa työajallaan.

Harjoittelun tulisi herättää aito kiinnostus tuoma-
rin työtä kohtaan, mikäli maahan halutaan jatkossakin 
päteviä ja motivoituneita tuomareita.

– Käräjänotaarin pitäisi voida itse istua juttuja, joi-
hin heidän taitonsa riittävät, mutta heillä pitäisi myös 
olla tilaisuus seurata isoja rikos- ja riita-asioita tuo-
marin rinnalla ja oikeasti nähdä tuomarintyön mie-
lenkiintoisin puoli.

Järjestelmä toimii, ainakin periaatteessa
Tuomioistuinviraston ylijohtaja Riku Jaakkola muis-
tuttaa, että lain mukaan tuomarinkoulutuslautakunta 
huolehtii muun muassa valintamenettelystä ja harjoit-
telusuunnitelmia koskevista ohjeistuksista. Viraston 
rooli rajoittuu koulutukseen, josta se vastaa yhdessä 
lautakunnan kanssa. 

– Laissa on säädetty, mitä harjoittelulla tavoitellaan 
ja millainen hakumenettely on: että se on tasapuoli-
nen kaikille ja että sieltä valikoituvat ne parhaat hakijat 

oikeilla kriteereillä. Kriteerejä ja pisteytyksiä on myös 
kehitetty vastauksena kritiikkiin ja kasvatettu haastat-
telun ja työkokemuksen merkitystä.

Lain mukaan harjoittelupaikassa on laadittava 
suunnitelma, jossa määritetään harjoittelun tavoit-
teet ja sisältö sekä kuvataan kunkin vaiheen tavoitteet 
ja tehtävät. Siinä myös selostetaan harjoittelijan pereh-
dyttäminen ja kouluttaminen, työtehtävien seuranta ja 
palautteenanto. Suunnitelmassa myös nimetään har-
joittelusta vastuussa olevat henkilöt. 

– Asia on hyvässä hoidossa. On säädetty selvä menet-
tely, jonka mukaisesti harjoittelun pitäisi sujua. Myös 
koulutuspuoli on kunnossa valtakunnallisen koulutus-
ohjelman mukaisen ja verkosta löytyvän omatoimisesti 
läpi käytävän aineiston muodossa.

Sisältöasiat ovat nekin ainakin säädöstasolla kun-
nossa. Käytännössä harjoittelun laatu riippuu pitkälti 
paikallisista järjestelyistä. 

– Käräjänotaarin työn ei pitäisi olla yksipuolista 
rutiinijuttujen pyörittämistä. Lain mukaan sen pitäisi 
olla monipuolista ja suunnitelmallista niin, että notaari 
saa kattavan kokemuksen ja käsityksen kaikista tuo-
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marin tehtävistä. On tuomioistuimen vastuulla, että 
työ toteutetaan näin.

Silti ainakin joissakin tuomioistuimissa työmäärät 
ovat niin suuria, että päivät venyvät. 

– Ymmärrän tässä myös tuomioistuimia, joissa on 
todella hankalia työtilanteita ja resurssipulaa. Tuo
mioistuinten perusrahoituksen puutetta ei tietenkään 
pitäisi paikata harjoittelijoiden ylipitkillä päivillä ja hei
dän selkänahastaan revityllä työllä.

Tavoitteet ja toteutus tarkasteluun
Tuomariliiton varapuheenjohtaja Minna Hällströmin  
mielestä harjoittelujärjestelmää ja etenkin sen valinta
menettelyä on tarvetta kehittää. Tuomariliiton ehdot
taman tuomareiden koulutusjärjestelmän kokonais
tarkastelun yhteydessä tulisi pohtia laajasti myös 
harjoittelun tavoitteita ja toteutusta.

– Pitäisi keskustella avoimesti, palveleeko nykyinen 
järjestelmä odotuksia ja pitäisikö sille asetettuja tavoit
teita tarkistaa.

Tuomioistuinharjoittelu on Tuomariliitolle myös 
edunvalvonnallisesti tärkeä, sillä käräjänotaarit ovat 
osa lainkäyttöhenkilökuntaa ja tuomareiden koulutus
järjestelmää.

– Harjoittelu on tärkeä osa tuomarin uraa, ja notaa
rien työpanos on tuomioistuimille tärkeä. Harjoitteli
joiden työmäärä on suuri, mutta sitä se on riittämättö
mien resurssien takia koko tuomioistuinlaitoksessa ja 
oikeudenhoidossa. Työnantajalla on kuitenkin työtur
vallisuuslain perusteella velvollisuus valvoa, että työ
määrä ei ole liiallinen. 

Työaikalakia ei sovelleta käräjänotaareihin. Työmää
rän merkittävästä kasvusta huolimatta notaarien työ
ajattomuudella ei Hällströmin mukaan saisi kompen
soida resurssien riittämättömyyttä.

– Jos on tarvetta tilapäisesti urakoida, työhön käyte
tyn ajan pitää tasoittua kohtuullisessa ajassa. Tästä on 
annettu oikeusministeriön kansliapäällikön suositus
kin vuonna 2015. Ei voida edellyttää, että käräjänotaarit 

käyttäisivät työhönsä enempää aikaa kuin muutkaan 
virkamiehet. Tuomareiden työmäärän ja työhön käy
tetyn ajan on vastattava muiden virkamiesten viras
totyöaikaa. 

Käräjänotaarien työmäärät poikkeavat eri tuomiois
tuimissa, mutta pääsääntöisesti työtä on liikaa. Myös 
maksettava palkka on Hällströmin mielestä aivan liian 
alhainen siihenkin nähden, että kyse on harjoittelusta. 
Palkka on istuntolisineen keskimäärin noin 2 600 euroa 
kuussa, kokemusvuosista riippuen. 

Tuomariliitto on vaatinut tuomioistuimille lisäre
sursseja sekä harjoittelupaikkojen lisäystä ja palkka
tason nostoa palkkausuudistuksesta erillisenä korjaus
liikkeenä, jossa istuntolisää korotettaisiin 175 eurosta 
600 euroon. 

– Neuvottelut on tarkoitus aloittaa Tuomioistuinvi
raston kanssa syksyllä. Olemme myös ehdottaneet, että 

PROSENTTIA

Vuonna 2021 harjoit-
teluun pääsi hakijoista 

noin joka neljäs.

n. 25

Tuomioistuinharjoittelu 
numeroina
TUOMIOISTUINHARJOITTELUN suorittaa vuosittain 
noin 140 käräjänotaariksi nimitettyä harjoittelijaa. 
Viime vuosina harjoitteluun on päässyt noin kolmasosa 
350–400 hakijasta. Tänä vuonna hakijoita oli ennätyk
selliset 538, joista aloittamaan pääsi noin joka neljäs. 

Tuomioistuinharjoitteluun kuuluu kaksi kuuden  
kuukauden pituista harjoittelujaksoa. Niistä ensim
mäinen suoritetaan käräjäoikeudessa ja toinen joko 
käräjä oikeudessa tai hovi tai hallintooikeudessa.  
Harjoituspaikoille haetaan kerran vuodessa.

Perehdyttäminen ja ohjaus on pois
tuomareiden lainkäyttötyöstä,
minkä vuoksi se pitäisi kompen-
soida tuomioistuinten resursseissa.
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Tarvitaanko  
kiinteää työaikaa?

PINNALL A  // Tuom i o i s t u i n h a r j o i t t e l u

virasto teettäisi Työterveyslaitoksella tutkimuksen tuo-
mioistuinten henkilöstön työhyvinvoinnista ja työhön 
käytetystä ajasta. Tätä on kannattanut myös eduskunta. 

Perehdyttäminen vaatii resursseja
Vaikka käräjänotaarien valintamenettelyn pisteytystä 
on juuri muutettu, opintomenestyksellä on edelleen 
liian suuri painoarvo eikä aikaisempaa kokemusta 
lainkäyttötehtävistä painoteta tarpeeksi. Lisäksi har-
joitteluun pitäisi voida hakea kaksi kertaa vuodessa, 
Hällström katsoo.

Harjoittelun sisällön ohella on tärkeää keskustella 
myös siitä, millaisia resursseja käräjänotaarien sisäi-
nen perehdyttäminen ja ohjaaminen tuomioistuimelta 
vaatii. 

– Perehdyttäminen ja ohjaus on pois tuomareiden 
lainkäyttötyöstä, minkä vuoksi se pitäisi kompensoida 
tuomioistuinten resursseissa. Yhdessä monen muun 
piiloon jäävän lisätehtävän kanssa tämäkin pitäisi 
saada nykyistä läpinäkyvämmäksi, Hällström pohtii.

– Samoin voisi kysyä, ovatko harjoitteluun kohdis-
tuvat odotukset jo ylikorostuneet sekä harjoitteluun 
hakeutuvilla että tuomioistuinlaitoksella. Kyse on viime 
kädessä työssä oppimisesta. •

Käräjänotaarin
työn ei pitäisi olla
yksipuolista
rutiinijuttujen
pyörittämistä.

TYÖAIKALAISSA käräjänotaarit  
kuuluvat tuomarien kanssa  
poikkeusryhmään, johon lakia ei 
sovelleta työaika-autonomiaan 
vedoten. Useimmat virkamiehet, 
joita poikkeus koskee, kuuluvat 
työajattomien piiriin tutkitusti 
mielellään. Tuula Linna kysyy kui-
tenkin, tuleeko työajattomuuden 
todella koskea myös tuomiois-
tuinharjoittelua suorittavia.

– Notaareilla ei ole todellista 
työaika-autonomiaa. Määräaikai-
sina ja pienellä palkalla he ovat 
heikossa asemassa koulutusviras-
saan. Jos aitoa oikeutta päättää 
työajastaan ei ole, työaikalakia ei 
pitäisi näin soveltaa. Heidän tar-
peensa työaikasuojeluun pitäisi-
kin kiireellisesti arvioida, Linna 
sanoo. 

– Työajan sääntely on työ-
määrän kohtuullistamisessa nor-
maali keino. Työajan noudatta-
minen on työnantajan vastuulla. 
Vaikka auskultantteja on joskus 
aikoinaan käytetty liki orjatyövoi-
mana alioikeuksissa, se ei oikeuta 
samaan enää nykyaikana.

Riku Jaakkola pitää sen sijaan 
perusteltuna, että käräjä notaarit 
ovat työajattomia, sillä he nimen-
omaan harjoittelevat tuomarin 
työajattomiin tehtäviin. 

– Työajallisuus sopii varsin 
huonosti tuomarin työhön, sillä 
istunnot saattavat venyä ja on 
määräaikoja, joihin mennessä 
asiat täytyy hoitaa. Toki pitäisi 
huolehtia, että työhön käytetty 
aika joustaa tarvittaessa myös 
toiseen suuntaan.

On vaikea arvioida, minkä 
arvoinen harjoittelijan panos 
tuomioistuinlaitokselle lopulta 
on, kun otetaan huomioon myös 

hänen tarvitsemansa tuki ja 
ohjaus. 

– Pääpainon tulisi joka tapauk-
sessa olla siinä, että harjoittelijat 
saavat sen opin ja kokemuksen, 
joka laissa ja suunnitelmissa on 
määrätty. Mutta samalla he ovat 
tuomioistuimille työvoimaa ja 
heidän ratkaisemansa asiamäärät 
ovat merkittäviä koko järjestel-
män kannalta, Jaakkola pohtii.

– Mitoituksessa pitää tietysti 
ajatella, että niihin asiaryhmiin, 
joita notaarit voivat ratkaista 
itsenäisesti, heitä on riittävästi. 
Ja että heitä ei toisaalta ole liikaa, 
jotta kaikille voidaan tarjota tar-
vittava kokemus. 

Oikea lääke työmääriin on Jaak-
kolan mukaan kuitenkin perusra-
hoituksen saattaminen kuntoon,  
ei työaikalain käyttöönotto. 

– Silloin voitaisiin tarvittaessa 
tarjota lisää harjoittelupaikkoja ja 
muutenkin vähentää käräjänotaa-
rien ylityöllistämisen tarvetta.

Minna Hällström ei myöskään 
pidä käräjänotaarien siirtämistä 
työaikalain piiriin perusteltuna 
jo senkään vuoksi, että liiallinen 
työmäärä koskee koko lainkäyt-
töhenkilökuntaa eikä työaikalain 
piiriin kuuluminen ole poistanut 
valtionhallinnossa harmaata yli-
työtä. 

– Käräjänotaarit ovat ratkaisu-
toiminnassaan aivan yhtä riippu-
mattomia kuin tuomaritkin, eikä 
heidän siirtämisensä työaikalain 
piiriin poistaisi työmäärää tai työ-
tapoja koskevia ongelmia. Lisäksi 
notaarit saatettaisiin silloin irrot-
taa tuomareiden palkkausjär-
jestelmästä ja siirtää kanslia-
henkilökunnan kanssa samaan 
palkkausjärjestelmään.
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oronaviruspandemia lopetti keväällä 2020 
sosiaalisen elämän lähes kokonaan. Mitä 
se tarkoitti journalismille? Voisi esittää 
kuluneen kysymyksen, oliko uusi tilanne 
journalismille uhka vai mahdollisuus.

Uhka se olisi voinut olla siinä mielessä, että journa-
lismi ei elä tyhjiössä. Jotta toimittajat saavat selville, mitä 
yhteiskunnassa tapahtuu, heidän on liikuttava ihmis-
ten – niin tavallisen kansan, päättäjien kuin asiantun-
tijoiden – parissa. Toimittajien työ on kuunnella, kat-
sella ja tarkkailla.

Tämän takia tiedotusvälineet haluavat – resurssiensa 
rajoissa – ylläpitää esimerkiksi kirjeenvaihtajaverkostoa. 
Ja jos jossain päin maata tai maailmaa alkaa suuri uutis-
tapahtuma, media pyrkii mahdollisuuksien mukaan 
lähettämään omat toimittajat ja kuvaajat selvittämään 
ja dokumentoimaan, mitä oikein on meneillään.

Kun pandemia alkoi, lähes kaikki kasvokkain tapah-
tuva toiminta pysähtyi. Oikeudenkäynnitkin saatettiin 
järjestää niin, että jutun asianosaiset olivat yhdessä pai-
kassa ja toimittajat etäyhteyksien päässä aivan muualla. 
Se tarkoitti, että käräjätalon käytävillä ei juuri törmän-
nyt syyttäjiin ja asianajajiin, joiden kanssa jutustellessa 
olisi voinut haistella juristiporukkaa puhuttavia tee-
moja. Kokoukset, konferenssit ja kokkareet jäivät nekin 
pitämättä ja uutisvinkit kuulematta.

 Toisaalta pandemian luoma etäisyys päättäjiin ja 
uutislähteisiin saattoi olla hyväkin asia. Toimittajan 
työssä on hyvä pitää terve välimatka erityisesti päättä-
jiin, jotta kriittisyys säilyisi.

On vaikea kirjoittaa ikävästi ihmisestä, jonka kanssa 
on heilunut hilpeissä tunnelmissa samoissa pippaloissa. 
Vaikka pyrkisi totuudenmukaiseen ja tasapuoliseen tie-
donvälitykseen, toimittajat eivät ole muita ihmisiä kum-
mempia: haluamme uskoa lähimmäisistämme pelkkää 
hyvää. Suurin osa ihmisistä onkin tosi kivoja. Valitetta-
vasti myös kiva ihminen voi tehdä väärin tai jopa syyl-
listyä rikoksiin.

Hesarin legendaarisen pilapiirtäjän Kari Suoma-
laisen kerrotaan joskus tokaisseen, ettei hän tee toista 
kertaa sitä virhettä, että menee päättäjien kanssa kokka-

reille. Meni kuulemma viikkoja toipua niin, että heistä 
pystyi tekemään kriittisiä pilapiirroksia.

Tuntemattoman tai vain pinnallisesti tutun ihmi-
sen toimintaan on paljon helpompi suhtautua kriit-
tisesti. Kuten some on opettanut, suhtautuminen voi 
jopa mennä toisesta laidasta yli: vieras ihminen ei ole 
ihminen lainkaan. Vieraaseen voi suhtautua musta-
valkoisesti, kun hänen kanssaan ei ole koskaan ollut 
kasvokkain.

Yhden asian pandemia varmasti aiheutti: viran-
omaisvetoisen uutisoinnin määrä lisääntyi. Toimitta-
jien perushommiin kuuluu muutenkin välittää kan-
salle tietoa viranomaisten päätöksistä ja toiminnasta, 
ja pandemian aikana tämä tarve korostui. Kansalle piti 
välittää ajankohtainen tilannekuva sekä antaa tietoa 
viranomaisten rajoituksista ja suosituksista. Onneksi 
mukaan mahtui näistä myös kriittistä keskustelua.

Pandemia vei toimituksilta paljon resursseja, ja se 
oli tietenkin poissa jostain muualta. Sen takia jäljellä 
on olennainen kysymys: mikä merkittävä asia jäi pan-
demian takia pimentoon? Mistä kansan olisi pitänyt 
saada tietää, mutta media ei siitä kertonut?

Vinkkejä otetaan vastaan.

Pandemian
luoma etäisyys
päättäjiin ja
uutislähteisiin
saattoi olla
hyväkin asia.

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

Mitä korona jätti uutispimentoon?

K
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R
iita-asioiden keskimääräinen käsittelyaika on 
nykyisin 12–13 kuukautta, ja oikeudenkäyntiku-
lut ovat kasvaneet vuosi vuodelta. Korkeiden 
kustannusten takia suomalaisten riita-asioita 

käsitellään tuomioistuimissa suhteettoman vähän: muihin 
EU-maihin verrattuna riita-asioita päätyy tuomioistuimiin 
meillä vain murto-osa. 

Ongelma kohdistuu erityisesti keskituloisiin ja johtaa 
siihen, että riitoja jää ratkaisematta. Lakimiesliitto tiedos-
taa ongelman ja on ehdottanut oikeusministeriölle, että 
Suomeen luotaisiin yksinkertainen menettely vähäisten 
riita-asioiden ratkaisemiseksi.  

Menettelyä tarvitaan ennen kaikkea nopeuttamaan nii-
den riitojen käsittelyä, jotka koskevat vähäisiä saatavia, 

sekä hillitsemään oikeudenkäyntikulujen kasvua. Lisäksi 
se tehostaisi tuomioistuinlaitoksen toimintaa.  

Uusi menettely parantaisi kansalaisten oikeusturvaa, 
sillä sen avulla vähäisiä saatavia koskevia riitoja saataisiin 
riippumattoman tuomioistuimen ratkaistaviksi. Oikeus-
suojaa saataisiin matalalla kynnyksellä nykyistä nopeam-
min ja pienemmällä oikeudenkäyntikuluriskillä.  

Oikeusvaltioon kuuluvista keskeisistä oikeusturva-
periaatteista ei silti tingittäisi. Käsittelyn nopeus ja edul-
lisuus toimisivat kannustimina yksinkertaisen menet - 
telyn käyttöön.  

Juttuun on haastateltu Lakimiesliiton  
oikeuspoliittista lakimiestä Janne Hälistä.

Teksti PI MÄKILÄ

TYÖRYHMÄ ALKAA SELVITTÄÄ  
ONGELMATILANNETTA

Lakimiesliiton hallitus perusti vuoden 
2020 lopulla työryhmän, jonka tarkoi-
tuksena oli selvittää menettelyn luo-

mista vähäisille riita-asioille. Liitto 
tunnisti, että oikeudenkäyntikulut ja 
oikeudenkäyntien kestot ovat kasva-
neet suuriksi. Työryhmä pyrki keksi-

mään konkreettisia keinoja, joilla  
pulmaan voidaan puuttua.

Ruutu 1

Lähtö

Kerromme Lakimiesliiton edunvalvontatyöstä, 
joka helposti jää näkymättömiin.

Lakimiesliiton esittämä yksinkertaistettu menettely vähäisten riita-asioiden 
ratkaisemiseksi parantaisi kansalaisten oikeusturvaa.

Parempaa oikeusturvaa 
myös vähäisissä riita-asioissa

ONGELMATILANNE  
KEHITTYY VUOSIEN SAATOSSA

Riita-asioiden käsittelyaika ja oikeu-
denkäyntikulut ovat kasvaneet ajan 
myötä. Aihe herättää huolta myös 

Lakimiesliitossa. 
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LIITTO EHDOTTAA OIKEUSMINISTERIÖLLE 
VÄHÄISTEN RIITA-ASIOIDEN MENETTELYN  

LUOMISTA 
Lakimiesliitto julkisti kesäkuun 2021 alussa muistion, 
jossa ehdotetaan yksinkertaisen menettelyn luomista 

vähäisille riita-asioille. Menettelyä käytettäisiin tapauk-
sissa, joissa vaatimus on korkeintaan 10 000 euroa. Käy-

tännössä Lakimiesliitto kehottaa oikeusministeriötä käyn-
nistämään selvityksen vähäisiä riita-asioita koskevan 
menettelyn toteutusvaihtoehdoista. Liiton tekemä 
ehdotus on keskustelunavaus, joka voi tarvittaessa 

toimia pohjana menettelyn luomisessa.  
Liiton tekemä keskustelunavaus puhutti 

kesällä 2021 myös mediassa. 

Mahdollinen vähäisten
riita-asioiden
menettelyn luominen
on pitkä prosessi.

VALMISTELUTYÖ ALKAA
Lakimiesliiton työryhmä alkoi 

valmistella ehdotusta, joka  
tähtää siihen, että oikeusminis-

teriö ryhtyisi toimenpiteisiin 
menettelyn luomiseksi. Valmis-
telutyötä tehtiin vuoden 2021 

alkupuoliskolla, talven ajan.

Ruutu 2

JÄSENJÄRJESTÖT JAKAVAT HUOLEN
Lakimiesliitto kysyi jäsenjärjestöjensä kantaa vähäisiä riita-asioita  

koskevaan menettelyyn huhtikuussa 2021. Kyselyn vastausprosentti 
jäi melko pieneksi, mutta lähes kaikki kyselyyn vastanneet kannattivat 

menettelyn luomista. Huolta herätti muun muassa se, voisiko  
menettelyä käyttää väärin ja voisiko vastapuoli käyttää sitä  

esimerkiksi painostuskeinona.

Ruutu 3

Ruutu 4 a

ONGELMA OLLUT MYÖS  
OIKEUSMINISTERIÖN TIEDOSSA

Oikeusministeriössä valmisteltiin keväällä 
samanaikaisesti arviomuistio riita- 

asioiden oikeudenkäyntikuluista. Muis-
tioon oli kerätty 21 erilaista keinoa, joilla 

kuluja voisi jatkossa pienentää – joukossa 
myös Lakimiesliiton ehdottama keven-
netty menettely. Lakimiesliitto antoi 

myös oman virallisen lausun-
tonsa arviomuistiosta.

Ruutu 4 b

EDESSÄ PITKÄ PROSESSI
Mahdollinen vähäisten riita-asioiden 

menettelyn luominen on pitkä prosessi. 
Lakimiesliitto pitää tärkeimpänä sitä,  

että oikeuden saavutettavuus ja  
kansalaisten oikeusturva paranee.  

Myös oikeudenkäyntikulut halutaan  
pitää kurissa. Vaihtoehtoinen menettely 

mahdollistaisi sen, että jokainen  
voisi tuoda asiansa luotettavasti oikeuden 
ratkaistavaksi ilman, että oikeusturvasta 

tarvitsee tinkiä. 

Maali
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Tietosuojavaltuutettu Anu Talus oli  
kiinnostunut juristiopinnoista jo lukio
aikana, mutta epäröi valintaansa. – Tein  
toisen tutkinnon ensin, mutta oikeustieteen 
opintojen aikana viimeistään selvisi, että 
oikeustiede oli oikea valinta.
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T
ietosuojavaltuutettu, oikeustieteen toh-
tori Anu Talus, 46, on urallaan nähnyt, 
miten suomalaisten juristien osaami-
nen tietosuojakysymyksissä on kehit-
tynyt. Useimmilla heistä on nykyään 

hyvä ymmärrys tietosuojaan liittyvistä perusoikeuk-
sista, kuten henkilörekisterin pitäjän velvollisuuksista 
ja rekisteröidyn oikeuksista. 

– Juristien ymmärrys tietosuoja-asioiden sääntelyä 
ohjaavista yleisistä periaatteista on kasvanut. Välillä 
näkee vielä nuoria juristeja, jotka tulkitsevat vain yhtä 
lakipykälää ymmärtämättä ympäröivää sääntely-
kehikkoa, Talus kertoo. 

Tietosuojavaltuutettu muistelee käyneensä luennoi-
massa ammattiseminaareissa oikeusministeriön virka-
miehenä kolme tai neljä vuotta sitten, ja silloin juris-
tien asiantuntemus liikkui vielä hyvin perusasioissa. 

– Suomalaiset tietosuojatermit ovat harhaanjohta-
via, esimerkiksi sana ”rekisteröity”. Mutta tietosuoja-
keskustelun taso on noussut huimasti. Ehkä Euroopan 
unionin yleisen tietosuoja-asetuksen GDPR:n saama 
mediahuomio on kasvattanut ihmisten tietoisuutta. 

Koko tietosuojalainsäädännön kehikko on Taluk-
sesta kohtuullisen haastava, ja GDPR on ainoa EU-ase-
tus, jolla on ”määräämätön soveltamisala”.  

EU-tason tietosuojasäätely on myös teknologiasta 
riippumatonta, Talus muistuttaa. Lainsäädäntöä voi-
daan soveltaa sellaiseenkin teknologiaan, jota ei ole 
vielä edes kehitetty.  

– EU:n edellinen henkilösuojadirektiivi kesti vuo-
desta 1995 vuoteen 2016, mutta kun ajattelee, millai-
nen teknologinen kehitys sinä aikana tapahtui, lain-
säädäntö kesti muutokset ihan hyvin. 

Tuhansia kanteluita vuodessa 
Puolitoista vuotta apulaistietosuojavaltuutettuna aiem-
min työskennellyt Anu Talus astui tietosuojavaltuute-
tun virkaan marraskuussa vuonna 2020, kun hänen 
edeltäjänsä, oikeustieteen kandidaatti Reijo Aarnio 
jäi eläkkeelle.  

Tietosuoja-asioista Talus on ollut kiinnostunut jo 
opiskeluajoista asti. 

– Opiskelin aluksi Vaasan yliopistossa viestintää ja 
kävin IT-oikeuden kurssin. Olin aikaisemminkin jo kiin-
nostunut oikeustieteellisestä, mutta IT-oikeus synnytti 
kipinän ja vaihdoin tiedekuntaa. Tein muutaman vuo-
den kahta tutkintoa samanaikaisesti. 

Taluksen pro gradu -tutkielma oikeustieteellisissä 
opinnoissa käsitteli jo tietosuojaa, samoin kuin hänen 
väitöskirjansa. 

Suomalaisten juristien osaaminen tietosuoja-
asioissa on viime vuosina selvästi kasvanut, 
sanoo tietosuojavaltuutettu. Tietosuoja työllistää 
lakimiehiä jatkossakin.

ANU TALUS: 
Juristien tieto-
suojaosaaminen 
on lisääntynyt

Teksti MERI ESKOLA | Kuvat ROOPE PERMANTO
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– Opiskeluaikanani ei ollut kovin paljon tietosuoja
kursseja tarjolla, mutta otin kaikki, mitä löytyi. Nykyi
nen tehtäväni tarjoaa hienon näköalapaikan. 

Tietosuojavaltuutetun toimistossa saatettiin vuonna 
2020 vireille noin 11 000 asiaa. Ennen GDPR:n sovelta
misajan alkamista vuonna 2016 tapauksia oli työn alla 
vuodessa noin 3 200.  

Suuri osa tietosuojavaltuutetun toimistolle tehtä
vistä kanteluista koskee henkilörekisterin pitäjiä, jotka 
eivät poista käyttäjän tietoja tai anna käyttäjälle tar
vittavia tietoja. Kolmannes kaikista vireille tulevista 
asioista on ilmoituksia tietoturvaloukkauksista. 

– Jotkut niistä ovat hyvin yksinkertaisia, osa vai
keampia. Terveydenhuoltoa koskevia asioita tulee pal
jon, samoin suoramarkkinointiin liittyviä. Tyypillisin 
tapaus meillä on varmasti suoramarkkinointi, jota on 
tehty ilman asiakkaan lupaa.  

Työn suola on, että tietosuojavaltuutetun toimistoon 
tulevista tapauksista melkein jokainen on hyvin mie
lenkiintoinen, Talus kertoo. 

– Olemme koko ajan tilanteessa, jossa vedämme 
lainsäädännön linjoja. Toki niitä on jo vedettykin, mutta 
hyvin usein ollaan uuden edessä. 

Haastavinta ovat ihmiskohtalot, joissa asiakasta ei 
pystytä tietosuojan keinoin auttamaan. 

– Ihmiselle on tapahtunut jotain traagista, ja hän 
hakee oikeutta kääntymällä puoleemme. Kyseessä ei ole 
sinänsä tietosuojaasia, mutta henkilö kokee saaneensa 
epätasaarvoista kohtelua. Emme voi välttämättä aut
taa. Näitä surullisia tapauksia on yllättävän paljon. 

Tavalliselle kansalaiselle tietosuojaasioissa riit
täisi, että hän on selvillä, mihin hänen henkilötieto
jaan käytetään. 

– Jos sen tietää, voi arvioida kokonaisuutta. Ihmiset 
antavat kovin helposti luvan kaikkeen. Menetelmät on 
usein rakennettukin niin, että on helpompi vain suostua. 
Järjestelmät pitäisi rakentaa käyttäjäystävällisemmiksi. 

Euroopan tietosuoja-asetus on tullut tutuksi 
Oikeusministeriön virkamiehenä Talus neuvotteli vas
tuuvalmistelijana GDPR:stä vuosina 2012–16 ja työsken
teli sen jälkeen vuoden EUkomissiossa kansainvälisten 
tiedonsiirtojen yksikössä. Eurooppalainen tietosuoja 
asetus tuli tutuksi. 

Kansallisessa tietosuojalainsäädännössä on aina 
eurooppalainen kerros päällä, Talus muistuttaa. Unio
nissa luotetaan kansallisten viranomaisten Eurooppa 
tasoiseen yhteistoimintamenettelyyn: päätöksiä ei 
tehdä jäsenvaltioissa yksin, vaan aina yhdessä.  

– Vaikka kyseessä olisi esimerkiksi Irlannin tieto
suojaasia, ratkaisu tehdään yhdessä, ja sillä luodaan 
eurooppalainen linja, joka vaikuttaa tärkeisiin asioi
hin Suomessakin.  

HENKILÖ  // A n u  Ta l u s

– Olen kiinnostunut laa-
jasti erilaisista asioista ja 
suhtaudun aina avoimin 
mielin eri vaihtoehtoihin. 
Esi merkiksi kaunokirjalli-
suutta luen laidasta laitaan, 
se on hyvää rentoutumista 
tieteellistyylisen työmate-
riaalin lukemisen lomassa, 
tietosuojavaltuutettu Anu 
Talus sanoo.

Anu Taluksen vinkki 
juristin polulle
OPISKELUAIKANA kannattaa keskittyä  
juridiikan yleisiin periaatteisiin, sillä ne  
ovat pysyviä ja ohjaavat kaiken lainsää - 
telyn tulkintaa. Tietosuoja-asioissakin  
on tärkeää ymmärtää koko periaate, yksit-
täistä säännöstä ei voi tulkita ilman koko 
sääntelykehikkoa.
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Ison-Britannian eroa unionista Talus ei pidä katast-
rofina. Saarivaltio oli jo ottanut GDPR:n käyttöönsä 
kansallisessa lainsäädännössä ennen brexitiä ja on 
sitoutunut noudattamaan eurooppalaista sääntelyä 
ylimenoajan. 

– Rikosoikeudelliset asiat ovat brexitin ja GDPR:n 
kannalta kiinnostavia. Euroopan tietosuojaviranomai-
set tarkkailevat tilannetta säännöllisesti siltä varalta, 
että Britannia muuttaa lainsäädäntökehikkoaan niin 
voimakkaasti, ettei sen tietosuojan taso enää yllä riit-
tävälle tasolle. 

Yleistä eurooppalaista tietosuoja-asetusta pidetään 
niin hyvänä, että siitä on nopeasti muodostunut glo-
baali standardi. 

– Se on huikeaa. Esimerkiksi Japani, Etelä-Korea 
ja Brasilia ovat ryhtyneet kehittämään uutta lainsää-
däntöä. Yhdysvalloissa Kalifornian osavaltio on ottanut 
käyttöön säätelyn, joka on hyvin GDPR:n kaltainen, ja 
presidentti Joe Bidenin aikana se on kuulemma vah-
vassa myötätuulessa myös liittovaltiotasolla. Tämä on 
hyvin merkittävä kehityssuunta. 

Vastaamo herätteli suomalaisia 
Suomalaisessa tietosuojassa suurimmat puutteet liit-
tyvät perusasioihin. Rekistereidenpitäjien pitäisi esi-
merkiksi tiedottaa tietosuojasta asiakkailleen ymmär-
rettävästi.  

– Rekisteröidyillä pitää olla selkeä käsitys, mihin 
henkilötietoja käytetään, jotta he voivat käyttää oikeuk-
siaan. Euroopan sisällä en olisi huolissani, että rekiste-
rinpitäjät myyvät asiakkaidensa henkilötietoja, jos se 
tapahtuu GDPR:n mukaisesti, mutta tilanne Euroopan 
ulkopuolella on eri, Talus sanoo. 

Juristeja tietosuojakysymykset työllistävät liikemaa-
ilmassa, kun yrityksillä on velvollisuus esimerkiksi 
arvioida henkilötietorekisterin vaikutuksia. Jos rekis-
terinpitäjä ei pysty pienentämään riskejä, sen pitää ryh-
tyä ennakkokuulemiseen viranomaisen kanssa. 

– Meiltä lähti juuri yleinen ohje vaikutusten arvi-
oinnin tekemisestä asiantuntijoille kommentoitavaksi. 

 Suomessa tietosuoja-asioiden tärkeyteen herättiin 
viimeistään alkuvuodesta, kun ilmeni, että terapiakes-
kus Vastaamolta oli varastettu kymmenien tuhansien 
asiakkaiden henkilötiedot.  

– Meille tuli useita kanteluita vireille, ja tapaus 
herätteli suomalaisia yrityksiä. Uskon, että yritykset 
ymmärsivät myös, miten tärkeää tietosuoja on Due dili-
gence -tilanteessa yrityskauppojen yhteydessä. 

Suomessa koronaviruspandemian tietosuoja-asiat 
on osattu ottaa huomioon hyvin etupainotteisesti.  

– Tämä on osaltaan vaikuttanut siihen, ettei meillä 
näy vahvaa kasvupiikkiä koronaan liittyvissä asioissa. 
Koronavilkusta käyty keskustelu on jännittävää, sillä se 

on hyvin ja turvallisesti tehty sovellus ja on siksi laa-
jasti otettu kansalaisten käyttöön.  

Koronavilkku on Taluksen mielestä hyvä esimerkki 
siitä, miten hyvä ratkaisu voidaan rakentaa, kun tieto-
suojan sääntelykehikko otetaan alkupisteestä alkaen 
huomioon. 

– Vielä muutama vuosi sitten sääntely koettiin kehi-
tystä estäväksi, nyt se koetaan enemmän mahdollista-
vaksi. Se on ”hiekkalaatikko”, jonka sisällä voi turvalli-
sesti innovoida ja kokeilla.  

 Voiko maailmanlaajuinen pandemia olla erikoisti-
lanne, jossa kansalaisten tietosuojasta ryhdytään tin-
kimään? 

– Kansalaisten oikeuksia voi aina rajoittaa, mutta 
suhteellisuuspunninta on tärkeää. Onko rajoittaminen 
oikeassa suhteessa tavoiteltuihin päämääriin? Joilla-
kin kansainvälisillä kollegoillani on huolta, että koro-
nan varjolla lähdetään liikaakin rajoittamaan. Kaikessa 
tässä keskustelussa on se kiinnostava elementti, että 
miten rajoituksista tullaan sitten takaisin, tietosuoja-
valtuutettu toteaa. •

Tyypillisin tapaus meillä 
on varmasti suoramarkki-
nointi, jota on tehty ilman 
asiakkaan lupaa.

Anu Talus

 Tietosuojavaltuutettu 
1.11.2020–, apulaistieto
suojavaltuutettu 2019–
2020. 

 Viestintätieteiden maisteri 
Vaasan yliopistosta 2002, 
oikeustieteen maisteri  
Vaasan yliopistosta 2005  
ja oikeustieteen tohtori  
Helsingin yliopistosta 2020 
tutkielmallaan ”From Simply 
Sharing the Cage to Living 
Together”. 

 Auskultointi Vaasan  
käräjäoikeudessa 2006–
2007, työskenteli EU 
erityis asiantuntijana ja  
lainsäädäntöneuvoksena 
oikeusministeriön demokra
tia ja julkisoikeus osastossa 
2007–2019, Euroopan 
komissiossa 2018–2019. 
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M
itkä toimialat kiinnostavat vas-
tavalmistuneita juristeja eni-
ten? 

Asianajotoiminta on ykkö-
nen, sen jälkeen tulevat melko tasaisesti 
ministeriöt ja muu valtionhallinto, pörssiyh-
tiöt, muut yhtiöt ja konsultointi, käy ilmi Laki-
miesliiton tekemästä kyselystä vuosina 2018–
2019 valmistuneille. 

– Pitää muistaa, että mikään ala ei voi kiin-
nostaa, jos sitä ei tunne, sanoo Lakimiesliiton 
uravalmentaja Heidi Hännikäinen.  

– Tietyt uravaihtoehdot nousevat yliopis-
tolla enemmän esille, eikä valmistumisvai-
heessa välttämättä ole tiedossa, mihin kaik-
kialle juristin tutkinnolla voi työllistyä. 

Korona-aika pidensi työnhakua 
Sen lisäksi, että ura asianajotoimistoissa kiin-
nostaa, niistä myös useimmiten löytyy laki-
miehen ensimmäinen työpaikka – ainakin 
löytyi ennen pandemiaa. 

– Korona-aika vähensi paljon juuri asian-
ajotoimistojen tarjoamia paikkoja, ja monilta 
on mennyt harjoittelupaikka ohi. Kumuloitu-
nut ilmiö heijastui vielä vuoden 2021 kesätöi-
hinkin, Hännikäinen kertoo.   

Poikkeusaika on muutenkin tarkoittanut 
monelle tuoreelle juristille työttömyyttä ja 
pitkää työnhakua.  

– Tämä on alalla aika uusi tilanne. Työt-
tömyys ei tarkoita, että hakija olisi huono tai 
epäonnistunut, vaan kyse on työmarkkinoi-
den rakenteesta, Hännikäinen muistuttaa.  

Määräaikaisuus on mahdollisuus 
Epävarmat ajat saavat myös monet punnitse-
maan, kannattaako hakea sellaisiakin paik-
koja, jotka eivät aivan vastaa suunnitelmia – 
vai haittaako se urapolkua?  

Vaikka tähtäimessä olisi vakipaikka unel-
matyössä, ei määräaikaisuuksia kannata kar-
sastaa, Hännikäinen rohkaisee. Pesti ei ehkä 
ole suora väylä tiettyyn paikkaan, mutta aut-
taa eteenpäin. 

Monen vastavalmistuneen juristin mielessä siintää valmis 
urapolku. Aina se ei löydy heti – tai ei lopulta ole sitä, mitä 

oikeasti haluaisi. Uravalmentaja Heidi Hännikäinen rohkaisee 
pohtimaan vaihtoehtoja ja muistuttaa, että pitkittynyt työnhaku 

ei tarkoita epäonnistumista.
Teksti SANNA JÄPPINEN | Kuvitus ISTOCK

Urapolku
Uravalmennus

OMA PAIKKA VOI LÖYTYÄ 
MONIA REITTEJÄ 
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Oma tapa olla juristi
Uudet ammatit

Unelmatyö
– Työkokemus juridiikasta on aina hyö-

dyksi, ja tärkeintä on miettiä, mitä voi oppia 
ja miten kehittyä.   

Yleisimpiä määräaikaisuudet ovat julki-
sella sektorilla, kun taas asianajotoimistoissa 
ne ovat trainee-jaksojen jälkeen harvinaisia. 
Toki esimerkiksi vanhempainvapaasijaisuuk-
sia on tarjolla kaikkialla.  

– Erityisesti tuomioistuinlaitoksessa mää-
räaikaisuudet ovat tapa edetä uralla, ja tuo-
marin vakituista virkaa voi joutua odotta-
maan useamman vuoden.  

Opettele kertomaan osaamisestasi  
– ja tunnista toiveesi 
Liiton kyselyn mukaan nuoret juristit kokevat, 
että OTM-tutkinto antaa erinomaiset valmiu-
det ongelmanratkaisuun ja tiedon omaksu-
miseen, mutta oman osaamisen markkinoin-
tia se ei juuri opeta.  

Hännikäinen näkee saman työssään: pro-
fessiossa, joka perustuu näyttöihin ja koke-
mukseen, kynnys sanoa osaavansa jotakin 
on korkea. 

– Pitää tunnistaa, missä on vahvoilla ja 
muistaa, että kaikki osaaminen ei tule tut-
kinnosta.  

Taitojen sanoittaminen onkin olennainen 
osa uravalmennusta, ja monille on tärkeää 

myös mahdollisuus keskustella työnhausta 
luottamuksellisesti.  

– Läheisille puhuminen voi olla raskasta, 
jos vastassa on huolta ja ihmettelyä, miksei 
töitä jo löydy hienosta tutkinnosta huolimatta. 

Joskus valmennus tuo pintaan asioita, 
joita ei oikein uskalla myöntää edes itselleen.  

 – Alalla on vahvoja mielikuvia arvok-
kaasta urasta, ja voi olla vaikea tunnistaa, 
mitä itse haluaa. Saattaa tuntua, ettei edes 
tahdo olla juristi. Ratkaisu voi löytyä siitä, että 
miettii, millainen juristi haluaa olla. 

Oma paikka voi löytyä  
yllättävistäkin tehtävistä  
Kun unelmiaan kuuntelee tarkalla korvalla, 
voi avautua aivan uusia työmahdollisuuksia.  

– On paljon mielenkiintoisia tehtäviä, 
jotka eivät ole puhtaasti juridiikkaa. Niihin  
ei vaadita OTM-tutkintoa, mutta se antaa 
hyvän pohjan. Juristit voivat työllistyä moni-
puolisesti esimerkiksi henkilöstöhallintoon, 
Hännikäinen sanoo.  

Työelämä myös muuttuu vauhdilla, ja 
tulevaisuuden ammatteja voi vain arvailla.  

– Hyvä esimerkki on se, kuinka henkilö-
tietojen käsittelyä sääntelevä GDPR on luo-
nut uudenlaisia tarpeita, ja on syntynyt uusi 
ammattinimike: tietosuoja-asiantuntija. •

Valmennusta, 
mentorointia ja 
uratarinoita – 
Lakimiesliitto 
tukee työllisty-
misessä
LAKIMIESLIITTO tarjoaa työllis
tymisen tueksi monenlaisia pal
veluja niin opiskelijoille, valmis
tumisvaiheen juristeille kuin jo 
työelämässä oleville.  

Konkreettiseen työnhakuun, 
kuten hakemuksen ja ansioluet
telon hiomiseen, löytyy apua 
verkkovalmennuksista, ja henki
lökohtaiseen uravalmennukseen 
voi varata ajan varauskalente
rista liiton sivuilla. 

– Valmennus on hyvä käydä 
ennakoiden, jos työnhaku esimer
kiksi aktivoituu vaikkapa puolen 
vuoden kuluttua, uravalmentaja 
Heidi Hännikäinen vinkkaa.  

Mentoroinnissa pääsee val
mennusta syvemmin pohtimaan 
haluamiaan teemoja kokeneen 
ammattilaisen kanssa. Haku 
mentorointiin on kaksi kertaa 
vuodessa, ja tiedot hakuajoista 
löytyvät liiton sivuilta.  

Syksyn aikana liitolla on 
luvassa webinaarisarja kansain
välisistä uratarinoista, ja myö
hemmin sarja jatkuu eri tee
moilla.  

– Urapolut kiinnostavat aina, 
Hännikäinen toteaa.
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Palstalla esitellään Lakimies-liiton moninaisia jäsenyhdistyksiä yhdistys kerrallaan.

30  LAKIMIESUUTISET  4/2021

Teksti DIANA TÖRNROOS | Kuvitus ISTOCK

 Ilmoittautua voi esimerkiksi  
yhdistyksen sihteerille: juhani.
laine@oikeus.fi tai puheenjohtajalle: 
juha.hartikainen@oikeus.fi.

 Ajamme hovioikeuksissa työs-
kentelevän lainkäyttöhenkilökun-
nan asioita. Käytännössä toimimme 
hovioikeudenneuvosten, asessorei-
den eli tuomarikoulutettavien sekä 
esittelijöiden äänitorvena, jotta 
jäsenten toimintaedellytykset ja 
työolot pysyisivät mielekkäinä. 

Olemme jäsenyhdistyksenä 
Tuomariliitossa, ja sitä kautta val-
vomme tuomarikunnan ammatilli-
sia pyrkimyksiä, tuomarien riippu-
mattoman aseman säilyttämistä ja 
tuomioistuinlaitoksen kehittämistä. 
Toimimme sen eteen, että oikeus-
turva toteutuu asianmukaisella 
tavalla yhteiskunnassa.

Miksi yhdistys 
on olemassa?

 Vuosikokouksen ja hallitustyös-
kentelyn lisäksi valmistelemme 
asioita erilaisissa työryhmissä.  
Nyt esimerkiksi suurina asiakysy-
myksinä ovat olleet palkkausuu-
distus ja eettiset ohjeet, joihin vai-
kutamme Tuomariliiton osana. 
Pidämme tiedotustilaisuuksia ja tie-
dotamme jäsenkunnalle aktiivisesti 
ajankohtaisista kuulumisista. 

Yksi tärkeä osa toimintaa on kan-
sainvälinen työskentely. Näemme 
tärkeänä olla mukana turvaamassa 
yleiseurooppalaista oikeusvaltioke-
hitystä. Ylipäänsä tuomarikunnan 
profiilia pitäisi mielestämme nos-
taa niin Suomessa kuin maailmalla, 
saada ääntä kuuluviin ja osallistua 
yhteiskunnalliseen keskusteluun.

Millaista
toiminta on?

 Meillä voi halutessaan osallistua 
aktiivisesti toimintaan ja pääsee myös 
kehittämään yhteiskunnan tavoitteita 
ja toimivuutta. Työtä on niin paljon 
kuin tekijöitä riittää. Aktiiviset osallis-
tujat ovat hirveän tervetulleita! 

Ja tietenkin on tilaisuus tavata 
muiden hovioikeuksien tuomareita 
ja esittelijöitä ja kuulla, miten muut 
hovioikeu det toimivat ja kuinka työt 
on niissä järjestetty. Hallituksessa on 
edustus kaikista viidestä hovioikeu-
desta.

Mitä yhdistykseen
kuuluminen
antaa jäsenelle?

Miten
toimintaan
pääsee mukaan?

 Tuomarien ääntä on syytä korottaa 
yhteiskunnallisessa keskustelussa, 
ja sillä äänellä, joka sille painoarvol-
taan kuuluu. Hovioikeuksien tuoma-
reiden äänen saa kuuluviin muun 
muassa Tuomariliiton osana, ja sitä 
paremmin, mitä enemmän meillä on 
aktiivisia jäseniä. Tarvitsemme riit-
tävästi selkänojaa, ja sehän syntyy 
jäsenkunnan kasvun myötä. Kannat-
taa siis tulla mukaan!  

Terveiset
jäsenyydestä
kiinnostuneelle

Kysymyksiin vastasi yhdistyksen puheenjohtaja Juha Hartikainen. Suomen hovioikeustuomarit ry • Perustettu 1943 • Jäseniä 135 • Jäsenmaksu 60 euroa 
vuodessa, uusilta jäseniltä 20 euroa ensimmäisenä vuonna. • Yhteys: Tuomariliitto.fi > jäsenyhdistykset > Suomen hovioikeustuomarit

Hovioikeuksien työolojen  
ja oikeusvaltion puolesta 

Hovioikeustuomarit ry on aktiivinen Tuomariliiton jäsenyhdistys, joka tarjoaa 
nykyisille ja uusille jäsenille vaikuttamiskanavan ja kontakteja. 



 LAKIMIESUUTISET  4/2021  31

Lakimiesliiton ylimmän päättävän elimen, valtuus-
kunnan, vaalien äänestys aika alkaa 28.9.2021  
klo 9.00 ja päättyy 21.10.2021 klo 12.00. Vaaleissa  
valitaan 40 jäsentä valtuuskunnan uudelle kolmi - 
vuotiskaudelle. Valtuuskunnan neljä opis kelija-
paikkaa täytetään opiskelijayhdistysten ehdotuk-
sista ja opiskelijaedus tajia ei siten valita vaaleissa.

 
Äänestäminen
Äänestäminen tapahtuu sähköisesti. Äänestää voi-
vat kaikki Lakimiesliiton äänioi keutetut varsinaiset 
jäsenet. Tarkempaa tietoa äänioikeudesta löytyy 
vaalioppaasta, johon pääset Lakimiesliiton verkko-
sivujen vaalisivulta www.lakimiesliitto.fi/vaalit. 

Sähköisesti tapahtuvassa äänestyksessä on  
huolehdittu siitä, että vaalisalaisuus on turvattu.

Sähköiseen äänestykseen pääset äänestysajan 
alkaessa vaalisivustolle aukeavan linkin kautta. 

Äänestystapahtuma etenee sivuston ohjeiden 
mukaisesti. Äänestyssivuilla tunnistautuminen 
äänioikeutetuksi tapahtuu joko 
1. verkkopankkitunnuksilla tai 
2. Lakimiesliiton rekisterissä olevalla  

sähköpostiosoitteella. 
 

Äänestyssivuilla voi selailla ehdokkaita, jotka  
esitetään vaalirenkaittain ja -liitoittain tai hakea 
ehdokkaita nimen perusteella. Äänestäjä valitsee 
ehdokkaan ja varmistaa vielä valintansa, minkä 
jälkeen ääni rekisteröityy. Jos äänestysprosessi jää 
kesken ennen äänen varmistamista, voi äänestäjä 
kirjautua järjestelmään uudelleen.

Sähköisen äänestämisen lisäksi järjestetään 
mahdollisuus käydä äänestämässä Lakimiesliiton 
toimistolla arkipäivisin klo 10.00–14.00. Korona-
tilanteesta johtuvan laajan etätyöskentelyn  
johdosta kannattaa soittaa etu käteen toimistolle 
puh. 09 8561 0300, mikäli aikoo tulla toimistolle 
äänestämään. Toimiston osoite on Uudenmaan-
katu 4–6 B, 00120 Helsinki.

Ehdokkaat ja vaalikone
Vaalien ehdokkaat näet seuraavilta sivulta. Tämän 
lisäksi ehdokaslista julkaistaan äänestyssivuilla, 
vaali koneessa ja Lakimiesliiton verkko sivujen 
jäsenosiossa (vaatii kirjau tumisen jäsentunnuk-
silla).

Vaaleissa on käytössä vaalikone, jossa voi käydä 
tutustumassa ehdokkaisiin ja heidän mielipitei-
siinsä. Vaalikone avataan äänestys ajan alkaessa 
28.9.2021 ja linkki siihen löytyy Lakimiesliiton verk-
kosivujen vaaliosiosta www.lakimiesliitto.fi/vaalit. 

Vaikuta Lakimiesliiton vaaleissa
Påverka i Juristförbundets val

Valet av Juristförbundets högsta beslutande 
organ, delegationen, 28.9.2021 klockan 9.00 och 
slutar 21.10.2021 klockan 12.00. I valet väljs 40 
delegationsmedlemmar för en ny treårsperiod. 
Delegationens fyra studentföreningsplatser fylls 
enligt studentföreningarnas förslag. Student-
representanterna väljs således inte via val.
 
 
Röstning
Röstningen sker elektroniskt. Alla Juristförbundets 
röstberättigade ordinarie medlemmar kan rösta i 
valet. Närmare information om rösträtten hittas i 
valguiden på adressen www.lakimiesliitto.fi/vaalit.

Den slutna omröstningen försäkras i det elek-
troniska röstningsförfarandet. 

Länken till valsidorna, där den elektroniska  
röstningen sker, publiceras på förbundets nätsida 
vid inledningen av valet. 

Röstningen sker enligt anvisningarna på  
valsidan. Du identifierar dig som röstberättigad 
antingen med 
1. dina bankidentifieringskoder eller 
2. din e-postadress som registrerats i för bundets 

medlemsregister.

På valsidorna kan kandidater sökas enlig namn-
sökning eller genom att bläddra igenom kandi-
dater som presenteras enligt valblock och valför-
bund. Den röstberättigade väljer en kandidat och 
bekräftar sitt val, varefter rösten registreras. Ifall 
omröstninsprocessen avbryts innan rösten regist-
rerats, kan den röstberättigade logga in sig i syste-
met på nytt. 

Förutom elektronisk röstning ordnas en möj-
lighet att rösta på Juristförbundets kansli varda-
gar kl. 10.00–14.00. Eftersom många arbetar på 
distans på grund av coronaläget, är det bäst att du 
ringer kansliet på nummer 09 8561 0300, om du 
tänker komma till kansliet för att rösta. Kansliets 
adress är Nylandsgatan 4–6 B, 00120 Helsingfors.

Kandidaterna och kandidattestet
Kandidaterna i valet ser du på de följande sidorna. 
Därutöver publiceras förteckningen över kandida-
ter på valsidan, i kandidattestet och på Juristför-
bundets medlemssidor (kräver inloggning). 

Under valet finns tillgång till kandidattestet,  
i vilket du kan bekanta dig med kandidaterna  
och deras åsikter. Kandidattestet öppnas vid 
inledningen av röstningstiden 28.9.2021 och län-
ken till kandidattestet hittas på Juristförbundets 
nätsida på www.lakimiesliitto.fi/vaalit.
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Vaalirengas

Suomalainen Lakimiesyhdistys ry –
Juridiska Föreningen i Finland r.f. – 
Suomen Lainopillinen Yhdistys ry.

Vaaliliitto 1

Suomalainen Lakimiesyhdistys ry

2   Aine Antti, OTT, VT, urheiluoikeuden
     professori, Turku
3   Ervasti Kaijus, OTT, VT, dosentti, 
     tutkimusjohtaja, Helsinki
4  Hoffrén Mia, OTT, siviilioikeuden 
      professori, Turku
5 Hirvonen-Ere Suvi, OTK (väit.), 
      MCCM Cert., Helsinki
6 Korpisaari Päivi, OTT, VT, 
    viestintäoikeuden professori, Espoo
7 Koulu Sanna, OTT, VT, 
    erityisasiantuntija, Helsinki
8 Kuoppamäki Petri, OTT, 
    yritysjuridiikan professori, Espoo
9 Kyrö Olli, OTK, VT, 
    käräjätuomari (eläkk.), Lahti
10 Liimatainen Jaana, OTK, VT, 
       työmarkkinajuristi, Riihimäki
11 Mattila Yrjö, OTL, VT, VTT, 
         johtava tutkija (eläkk.), Asikkala
12 Niemi Matti, OTT, VT, varallisuus  -
       oikeuden professori, Lappeenranta
13 Piisi Tero, OTK, VT, legal director, Pori
14 Riekkinen Juhana, OTT, VT,  

 oikeusinformatiikan yliopiston-
      lehtori, Rovaniemi
15 von Schrowe Anton, OTM, Helsinki
16 Tapani Jussi, OTT, oikeusneuvos, 
       dosentti, Turku
17 Tapanila Antti, OTT, VT, 
        käräjätuomari, Tampere
18 Terämaa Jyri, OTL, Espoo
19 Vuorenpää Mikko, OTT,  

 prosessioikeuden professori, Turku

Vaaliliitto 2

Juridiska Föreningen i Finland r.f.  
– Suomen Lainopillinen Yhdistys ry.

20 Still Viveca, JD, upphovsrättsråd/
OTT, tekijänoikeusneuvos, Esbo

21 Tallberg Robert, JM/OTM, Helsingfors
22 Renlund Maria, JM, advokat/OTM, 

  asianajaja, Helsingfors
 

Vaalirengas
 
Huomisen hallinto

Vaaliliitto 1

PUSH ry
Poliisilakimiehet ry, Suomen 
Nimismiesyhdistys ry, Suomen 
Henkikirjoittaja yhdistys ry,  
Suomen Kihlakunnanvoudit ry,  
Suomen Syyttäjäyhdistys ry

Poliisilakimiehet ry
23 Puolitaival Kari, poliisipäällikkö

Suomen Nimismiesyhdistys ry
24 Rytkölä Antero, apulaispoliisi-

päällikkö, nimismies, Ikaalinen

Suomen Henkikirjoittajayhdistys ry
25 Lipiäinen Visa, henkikirjoittaja, 
       Kirkkonummi

Suomen Kihlakunnanvoudit ry
26 Soininen Antti, johtava  

kihlakunnanvouti, Joensuu

Suomen Syyttäjäyhdistys ry
27 Aho Sari, päätoiminen  

pää luottamusmies,  
erikoissyyttäjä, VT, Helsinki

28 Haavisto Jukka, erikoissyyttäjä, VT

Vaaliliitto 2

Hallinnon puolesta
Hallintolakimiehet – Förvaltnings-
jurister ry, Julkiset Oikeusavustajat ry, 
Sotilaslakimiehet – Militärjurister ry, 
Suomen Verolakimiehet ry 

Hallintolakimiehet – Förvaltningsjurister ry
29 Karppinen Laura, VT, lakimies,  

Helsinki
30 Lehtonen Harri, lakimies/ 

Helsingin kaupunki, sosiaali- 
ja terveystoimiala, Helsinki

31 Vainikka Ulla, johtava asiantuntija,
      Nurmijärvi

Julkiset oikeusavustajat ry
32 Kiiski Jussi, julkinen oikeusavustaja,
      Kotka
33 Sihvonen Mirva, hallinnon lakimies, 

VT, Helsinki

Sotilaslakimiehet – Militärjurister ry
34 Lehmusjärvi Antti,  

johtava sotilaslakimies, Kaarina

Suomen Verolakimiehet ry
35 Lehtonen Petri, ylitarkastaja, VT,
      Espoo
36 Einola Pasi, asianvalvoja, VT, Turku

Vaaliliitto

Suomen Asianajajaliitto

37 Viljanen Jesse, asianajaja, Helsinki
38 Tervo Kirill, asianajaja, Helsinki
39 Salmenkylä Hilkka, asianajaja, 
      Helsinki
40 Lehtinen Tuomas, asianajaja, 
       Helsinki
41 Impola Petri, asianajaja, Helsinki
42 Sorjonen Antti, asianajaja, Helsinki
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Vaaliliitto

Yksityisalojen lakimiehet ry

43 Autio Riikka, asianajaja, Helsinki
44 Bertell Sanna-Maria, VT, Helsinki
45 Engblom Matleena, asianajaja, VT, 

Turku
46 Kiviranta Esko, kansanedustaja, VT, 

Sauvo
47 Kuhanen Leena, asianajaja, VT, Espoo
48 Leppäluoto Sirpa,  

työmarkkinajohtaja, Espoo
49 Malka Ilkka, VT, Helsinki
50 Maskonen Liisa, asianajaja, VT,  

Helsinki
51 Nykänen Otso, asianajaja, VT, 
      Helsinki
52 Salo Mikko, toiminnanjohtaja, Vantaa
53 Sasi Kimmo, VT, LL.M., neuvonantaja, 

Helsinki
54 Viertola Juha, oikeustieteen 
       lisensiaatti, Helsinki
55 Vierula Katriina, kassanjohtaja, VT, 
       Helsinki
56 Rytkönen Tuomas, OTM, 
       legal counsel, Helsinki
57 Rusanen Jorma, VT, Helsinki

Vaaliliitto

Tuomareiden ja esittelijöiden vaaliliitto
Käräjäoikeustuomarit ry, Suomen Erityis-
tuomarit ry, Hallinto-oikeus tuomarit ry, 
Suomen hovioikeustuomarit ry,  
Korkeimpien oikeuksien virkamiehet ry

Käräjäoikeustuomarit ry
58 Helminen Johanna, käräjätuomari, 
      Helsinki
59 Kankaanrinta Veera, käräjätuomari,
      Helsinki
60 Kohonen Kirsi, käräjätuomari, Sipoo
61 Louhelainen Pekka, käräjätuomari, Oulu
62 Määttä Pekka, laamanni, Lahti
63 Pakkala Sirpa, laamanni, Tampere

64 Palomäki Petteri, laamanni,  
Hämeenlinna

65 Spring Petra, käräjätuomari,  
Helsinki

66 Virrankoski Paula, käräjätuomari, 
Turku

67 Yli-Rahnasto Samuli, käräjä- 
tuomari, Lappeenranta

Suomen Erityistuomarit ry
68 Pitkänen Anna, vakuutusoikeus- 

tuomari, Helsinki

Hallinto-oikeustuomarit ry
69 Vainionpää Hanna,  

ma. hallinto-oikeustuomari,  
Parkano

70 Laaksonen Sofia,  
hallinto-oikeustuomari, Turku

71 Särkikangas Tero,  
hallinto-oikeustuomari, Espoo

Suomen hovioikeustuomarit ry
72 Nurmimäki Tiina,  

hovioikeudenneuvos, Helsinki
73 Viikari Nora,  

hovioikeudenneuvos, Turku

Korkeimpien oikeuksien virkamiehet ry
74 Heikinsalmi Minna,  

esittelijäneuvos, Espoo

Vaaliliitto

Naisjuristit ry

75 Hämäläinen Merva, jur.kand. 
(Uppsala), LL.M.(Eur.), OTK-kel-
poisuus(Helsinki), tutkija, Helsinki

76 Raikas Terhi, julkinen oikeus-
avustaja, OTM, FM, VTM, Vaasa

77 Rantanen Janna,  
työmarkkinalakimies, VT, Helsinki

78 Kaskinen Satu,  
erityisasiantuntija, VT, Helsinki

79 Vuorela Miina, asianajaja,  
yrittäjä, VT, Hämeenlinna

Vaaliliitto

Nuoret Juristit ry 

80  Ritala Nelli, VT, asianajaja, Helsinki
81 Salmi Lipiäinen Maija, VT, 
       vanhempi oikeuskanslerinsihteeri,
       Helsinki
82 Ahsanullah Tarik, päälakimies, 
       Helsinki
83 Hanna Salha, VT, 
       legal business partner, Helsinki
84 Hellgrén Mia, käräjänotaari, 
       Helsinki
85 Pippingsköld Beata-Maria, 
       senior legal counsel, Helsinki
86 Rintamo Sara, ympäristöjuristi, 
       Helsinki
87 Tervo Sini, lainvalmistelija, Espoo
88 Tikkanen Veli-Matti, 
       väitöskirjatutkija, Espoo
89 Yli-Hemminki Esko, 
       tohtorikoulutettava, Helsinki
90 Lohi Santeri, osaamis- ja sivistys
       poliittinen asiantuntija, Jyväskylä
91 Meri Otto, VT, Helsinki
92 Cederlöf Karin, OTM, 
       erityisasiantuntija, Espoo
93 Laakso Ville, OTM, asiantuntija,
       Espoo
94 Apter Ted, erityisasiantuntija, 
       elinkeinopolitiikka, Helsinki
95 Hietanen-Tanskanen Ira, 
       VT, lakimies, Espoo
96 Seppä Hanna-Maria, 
       asianajaja, yrittäjä, Helsinki
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Urapalvelut
Lakimiesliiton urapalveluiden avulla  kehität osaamistasi 

ja verkostoidut kollegoidesi kanssa.

Tapahtumat   
Webinaarisarja johtajuudesta, osat II ja III

Kolmiosaisessa webinaarisarjassa käydään läpi johtajuuden 
ajankohtaisia kysymyksiä. 

28.10. klo 9–10.30 Tiedolla johtaminen 

Digitaalisten teknologioiden viime vuosien kehityksen myötä 
tiedolla johtamisen merkitys kasvaa jatkuvasti arjessamme. 
Tiedolla johtamisen webinaarissa tarjotaan konkreettisia 
ajattelun apuvälineitä sekä esimerkkejä tiedolla johtamisen 
keinoista organisaatioissa ja yhteiskunnan johtamisessa.  
Webinaari on tarkoitettu kaikille, jotka ovat kiinnostuneet 
hyödyntämään tietoa omassa työssään. 

25.11. klo 9–10.30 Työkulttuurin johtaminen 

Työkulttuurin johtaminen – mitä se oikeastaan on? Työ- ja 
yrityskulttuurilla tarkoitetaan yrityksen tiedostettuja ja tie-
dostamattomia arvoja, rakenteita, toimintatapoja sekä niiden 
ilmentymiä, jotka ohjaavat sen jäsenten käyttäytymistä, yhdis-
tävät heitä ja erottavat yrityksen muista yrityksistä. Miten tätä 
kaikkea voi johtaa? 

Juristista yrittäjäksi osa III:   
14.10. klo 16–18 Asianajotoimiston perustaminen  
ja hoitaminen – lainsäädäntö ja tapaohjeet 

Asianajaja ja asianajotoimisto ovat lailla suojattuja nimikkeitä, 
ja niitä säännellään ja valvotaan tarkasti. Webinaarissa Asian-
ajajaliiton pääsihteeri Niko Jakobsson kertoo asianajotoimis-
ton perustamiseen ja hoitamiseen liittyvästä sääntelystä.  

Webinaari on tarkoitettu kaikille yrittäjyydestä ja asianajo-
toiminnasta kiinnostuneille jäsenille.

Ilmoittautuminen: 
www.lakimiesliitto.fi/tapahtumat

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

oleva pääsee mukaan.

Lisätietoja: tapahtumat@lakimiesliitto.fi

Lakimiesrekrytointi

Lakimiesrekrytoinnin työpaikkailmoitukset  
suoraan sähköpostiisi – tilaa työpaikkavahti

Lakimiesrekrytointi on maksuton työnvälityspalvelu kaikille 
Lakimiesliiton jäsenille. Julkaisemme vuosittain yli 500 työ-
paikkaa! Löydä sinua kiinnostava työpaikka palvelustamme olit 
sitten opiskelija, vastavalmistunut tai työelämässä jo vankkaa 
kokemusta hankkinut konkari.

 Ota uusi työpaikkavahti käyttöösi näin:

• Kirjaudu jäsentunnuksillasi jäsenportaaliin. 

• Avaa jäsenportaalissa Avoimet työpaikat -sivu. 

• Valitse Avoimet työpaikat -sivulta, haluatko ilmoitukset 
kerran päivässä vai koosteena viikoittain. Saat päivittäiset 
ilmoitukset sähköpostiisi klo 17 jälkeen ja viikoittaiset perjan-
taisin klo 17. 

• Klikkaa Lähetä-nappia, minkä jälkeen saat tilauksesta  
vahvistuksen sähköpostiisi. Saat viestit siihen sähköposti-
osoitteeseen, jonka olet ilmoittanut jäsenrekisteriin. 

Lakimiesrekrytointi yhdistää  
työn tarjoajan ja etsijän
Suomen Lakimiesliiton Lakimiesrekrytointi-palvelu välittää 
vuosittain noin 500 työpaikkaa työnantajien ja Lakimiesliiton 
jäsenten kesken. Ilmoitamme kuukausittain 40–60 uudesta 
työpaikasta! Työpaikkatarjontaa on ymptäri Suomen julkiselta 
sektorilta yksityiselle, niin vakituisia kuin osa-aikaisia tehtäviä 
sekä opiskelijoille suunnattuja harjoittelupaikkoja. Palveluamme 
käyttävät yksityissektorilla niin suuret yhtiöt kuin pienet asian-
ajotoimistotkin ja julkisella sektorilla mm. ministeriöt ja virastot.

www.lakimiesliitto.fi/palvelut-ja-edut/lakimiesrekrytointi/

Tilaisuudet
 ovat 

maksuttomia 
jäsenille!
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Virtuaalivalmennukset  
(jatkuva ilmoittautuminen)

1. Juristien työnhaun verkkovalmennus 

Tule verkkovalmennukseen kehittämään työnhakutaitojasi! 
Työnhaun verkkovalmennus on itsenäisesti suoritettava koko-
naisuus, jossa tehtäviä tehdään ja reflektoidaan omatoimisesti.

2. Juristien uravalmennuksen verkkovalmennus 

Tule verkkovalmennukseen pohtimaan omiin uravalintoihisi 
vaikuttavia tekijöitä sekä tutustumaan henkilökohtaiseen 
uravalmennukseen. Uravalmennuksen verkkovalmennus on 
itsenäisesti suoritettava kokonaisuus, jossa tehtäviä tehdään ja 
reflektoidaan omatoimisesti

3. Virtuaalinen CV-, hakemus- ja LinkedIn-coach: 
verkkovalmennuksena toteutetut apupaketit 

Virtuaalinen coach on rakennettu avuksesi, jos haluat pikai-
sesti itse tarkistaa, onko työnhaun dokumenteissasi perusasiat 
kunnossa. Valmennukset auttavat sinua tarkistamaan vaihe 
vaiheelta jokaisen asiakirjan kohdalta ne yleisimmät asiat, joita 
uravalmentajan kanssa käytävissä sparrauskeskusteluissa käy-
dään läpi. Voit myös halutessasi varata ajan henkilökohtaiseen 
sparraukseen uravalmentajan kanssa varauskalenterista.

Uravalmennus
Henkilökohtainen uravalmennus

Koetko junnaavasi ammatillisesti paikallaan, etsikö uutta suun-
taa ja ideoita urallesi?  

Tartu suosittuun maksuttomaan palveluumme! Lakimiesliiton 
uravalmentaja sparraa sinua urasi eri vaiheissa. Minkälaisesta 
tulevaisuudesta haaveilet? Mitä ammatillisia tavoitteita sinulla 
on? Aiheina keskusteluissa voi olla esimerkiksi työnhaku, kehitys-
keskustelu, erilaisten vaihtoehtojen pohdinta tai muutokset uralla. 

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

Varaa aika aloituskeskusteluun ajanvarauskalenterista  
Lakimiesliiton verkkosivujen kautta.

Työhakemus, CV 
ja LinkedIn-profiili  

Asiantuntija-apua työnhakuun 

Lakimiesliiton jäsenillä on mahdollisuus saada asiantuntijan  
apua oman työhakemuksen, CV:n sekä LinkedIn-profiilin 
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 LinkedIn-profiilin kehittämisestä. 
Rekrytointialan ammattilaisten hioman CV:n avulla parannat 
omia mahdollisuuksiasi työnhaussa huomattavasti.

Miten toimin?

1. Varaa aika kommentointiin ajanvarauskalenterista  
Lakimiesliiton verkkosivujen kautta.

2. Lähetä CV sekä mahdollinen hakemus ja työpaikkailmoitus 
sille valmentajalle, jolle olet varannut ajan. Jos haluat hioa 
LinkedIn-profiiliasi, niin lähetä linkki profiiliisi.

3. Valmentaja tutustuu materiaaliin ja on sinuun yhteydessä 
varaamanasi aikana.

Mentorointi
Lakimiesliiton mentorointiohjelma  
– viihtyvyyttä työhön ja vauhtia uralle!

Mentorointi on ammatillisen kehittymisen menetelmä, jossa 
keskeistä on kokemuksesta oppiminen. Mentori on yleensä 
kokenut ammattilainen, joka haluaa jakaa osaamistaan kehit-
tymishaluiselle ja -kykyiselle henkilölle, aktorille. Aktorin vas-
tuulla on valmistella tapaamisten teemat, pitää huolta tapaa-
misten sopimisesta ja kirjata keskustelujen anti mentorinsa 
kanssa sopimallaan tavalla.

Mentoroinnin ydin ovat aktorin ja mentorin väliset keskus-
telut. Keskustelujen aiheet vaihtelevat aktorin toiveiden ja 
tavoitteiden mukaan. Oman osaamisen tunnistaminen, uran 
suuntaa minen, work-life-balance, omien arvojen mukainen työ, 
yrittäjyys ja esimiestyö ovat yleisiä teemoja.

Lakimiesliitossa käynnistyy vuosittain neljä vuoden mittaista 
mentorointiohjelmaa, kaksi opiskelijoille ja kaksi valmistuneille 
juristeille.

Lisätietoa ja tulevien ohjelmien aikatauluja ilmoitamme 
Lakimiesliiton Uutiskirjeessä sekä nettisivuillamme. Haemme 
jatkuvasti myös uusia mentoreita, joten tule mukaan!

 www.lakimiesliitto.fi/palvelut-ja-edut/mentorointi/ 

Ohessa poiminta syksyn aikataulusta.

Seuraava juristimentorointiohjelma:
Hakuaika on päättynyt.

• Kick-off 5.10.2021
• Puoliväli 29.3.2022
• Päätös 27.9.2022

Seuraava opiskelijamentorointiohjelma:
Hakuaika mentoroitavaksi 6.9.21–30.9.21, hae mukaan aktoriksi 
www.lakimiesliitto.fi/palvelut-ja-edut/mentorointi/

• Kick-off 16.11.2021 ja 23.11.2021
• Puoliväli 10.5.2022 ja 17.5.2022
• Päätös 2.11.2022 ja 9.11.2022



Eläinten perusoikeuksien tunnustaminen muuttaisi yhteiskuntaa 
kestävään ja oikeudenmukaiseen suuntaan, katsoo Suomen 

eläinoikeusjuristit ry. Suomi on edelläkävijä eläinoikeuksien saralla. 

Eläinten  
perus oikeudet  

linkittyvät maailman 
tulevaisuuteen

Teksti TARJA VÄSTILÄ | Kuvitus JANI SÖDERLUND
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K 
un puhumme eläinten oikeuksista ja 
eläinoikeudesta oikeustieteellisenä 
oppiaineena, kiinnostavaa ei ole se, 
voiko eläimillä olla oikeuksia, vaan se, 
mitä oikeuksia eläimillä pitäisi olla, 
määrittelee yliopisto-opettaja, VTT  

Birgitta Wahl berg Åbo Akademista. 
Wahlberg on Suomen eläinoikeusjuristien puheenjoh-

taja ja primus motor eläinten perusoikeuksien uranuur-
tamisessa. Hän sai kipinän yhdistyksen perustamiseen 
työskennellessään kansainvälisen eläinoikeuden asian-
tuntijana Djurens Rätt -organisaatiossa Ruotsissa. 

– Huomasin, että siellä ollaan aivan lapsenkengissä. 
Eläinoikeudellinen ajattelu ja koulutus puuttuivat. 

Aika on kypsä eläinten perusoikeuksille 
Wahlbergin mukaan omana erillisenä oikeudenalana 
perusoikeudet ovat vahvoja oikeuksia, jotka muuttavat 
eläimen asemaa oikeudellisesti. Oikeudellisia kysymyk-
siä lähestytään eläinten näkökulmasta, mutta eläinoi-
keus ei pyri irtautumaan muista oikeudenaloista. 

– Tarvitaan tietoa ja ymmärrystä myös muilta oikeu-
denaloilta, jotta päästään parhaisiin mahdollisiin lop-
putuloksiin. 

Wahlberg keräsi kollegoita kirjoittamaan eläinten 
perusoikeudet hallituksen esityksen muotoon. Työhön 
kului parisen vuotta. Esityksestä tuli hyvä työväline, ja se 
lähetettiin valtiosääntöoikeuden asiantuntijoille ympäri 
maailmaa.

Perustuslakimuutosehdotus herätti keskustelua ja 
sai kannustavaa palautetta eri foorumeissa. Esimer-
kiksi valtiosääntöoikeuden professori Tuomas Ojanen 
totesi Turun yliopistossa järjestetyssä eläinoikeussemi-
naarissa: ”Suomen eläinoikeusjuristit ry:n ehdotus eläin-
ten perusoikeuksista haastaa innovatiivisen radikaalilla 
tavalla ihmiskeskeisen perusoikeusajattelumme perus-
teistaan alkaen. Ehdotus on pakollista luettavaa kaikille, 
jotka haluavat tehdä tulevaisuudessa jotakin merkittävää 
eläinten perusoikeuksien, luonnon monimuotoisuuden ja 
ympäristön puolesta.”

Wahlbergin mukaan aika on nyt kypsä. 
– Eläinten perusoikeuksissa on kyse tulevaisuudes-

tamme. Se, miten me kohtelemme eläimiä ja luontoa, 
linkittyy vahvasti ilmastokriisiin, pandemioihin, lajika-
toon ja kansanterveyteen. 

Luonnollinen henkilö, oikeushenkilö ja eläin? 
Wahlberg nostaa esiin Eläinoikeusjuristien varapuheen-
johtajan, Helsingin yliopistossa työskentelevän Suomen 
Akatemian tutkijatohtorin Visa A.J. Kurjen, joka on 
omassa tutkimuksessaan tuonut esiin, että eläimillä on 

jo rajallisia oikeuksia. Nämä heikot oikeudet ovat johdet-
tavissa eläinsuojelulainsäädännöstä. 

Kurki on tehnyt väitöskirjansa oikeussubjektin käsit-
teestä. Hän pohtii siinä dilemmaa, jonka mukaan on ole-
massa vain kahdenlaisia olentoja, joilla on laillisia oikeuksia. 

– On luonnolliset henkilöt eli ihmiset sekä oikeushen-
kilöt eli yritykset, säätiöt ja valtio. Yksityisoikeusteorian 
mukaisesti on ajateltu, että vain näillä voi olla oikeuksia. 
Kun eläimet eivät ole kumpaakaan, niillä ei ole nähty ole-
van oikeuksia. Asia ei kuitenkaan ole näin mustavalkoinen. 

Kurki kysyykin, onko eläinsuojelulaki riittävä suojele-
maan eläinten oikeuksia. 

– Koronakriisin yhteydessä on huomattu, miten tär-
keitä perusoikeudet ovat ja miten monella tavalla ne vel-
voittavat lainsäätäjää. Olemmekin yhdistyksenä esittäneet, 
että kun perustuslakia päivitetään, mukaan otettaisiin 
eläinten oikeudet. Se olisi iso ajattelutavan muutos. 

Wahlbergin mukaan se, mihin eläinten perusoikeudet 
johtaisivat, jäisi lainsäätäjän ja tuomioistuimen varaan. 
Ne olisivat kuitenkin se perusta, jolle muun lainsäädän-
nön tulisi tukeutua. 

Negatiivisia ja positiivisia oikeuksia 
Eläinjuristien laatiman perustuslain muutosehdotuksen 
ensimmäiset pykälät on rakennettu kolmen periaatteen 
varaan konkreettisen eläinten perusoikeuden lisäksi. 

– Varovaisuusperiaate tarkoittaa sitä, että eläimet 
arvioi daan tunteviksi yksilöiksi. Välttämättömyysperiaat-
teen mukaan eläinten perusoikeuksia ja oikeutta elämään 
saa rajoittaa vain, jos se on välttämätöntä oman eloonjää-
misemme, itsepuolustuksen tai jonkin toisen lajin tai lajin 
yksilön suojelemisen kannalta. 

Suhteellisuusperiaatteen mukaisesti rajoitusten on 
oltava niin vähäisiä kuin mahdollista tavoiteltuun pää-
määrään nähden. 

– Tällaiset lähtökohdat yhdessä konkreettisten eläinten 
perusoikeuksien kanssa muuttavat yhteiskuntaa, uskoo 
Wahlberg. 

Jos vastakkain ovat ihmisten ja eläinten perusoikeu-
det, eri vaihtoehtoja on punnittava ja perusteltava tarkasti. 
Wahlberg toteaa perusoikeussäännöksien olevan vahvem-

Esitys eläinten 
perusoikeuksista
on hyvä työväline
tulevaisuudessa.
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pia kuin tavallinen laki ja siksi punninnalta ja 
perusteluilta vaaditaan enemmän. 

Kurjen mukaan luonnonvaraisilla eläi-
millä on ennen kaikkea negatiivisia oikeuksia 
eli oikeuksia tulla jätetyksi rauhaan. Kotimet-
sää ei näin ollen voi hakata matalaksi ilman 
vahvaa perustelua. Lemmikeillä taas on myös 
positiivisia oikeuksia: ihmisen on pidettävä 
huolta, että eläimet voivat hyvin. 

Hölmöläisten hommaa 
Wahlberg kysyy, voiko sika paremmin, jos se 
saa 20 senttiä lisää tilaa. Sikojen käyttöä ei 
kyseenalaisteta. 

– Jos ajattelemme elintarviketuotantoon 
käytettäviä eläimiä, saman lajin sisällä eri 
yksilöillä on eri suojelun taso. Suurin osa 
emakon elämästä kuluu häkissä, ja porsaita 
kastroidaan viikon ikäisinä ilman kipulääki-
tystä tai anestesiaa. Ihmisen intresseissä on 
edullisin kastrointikeino. 

Wahlberg jatkaa: Mikä oikeus ihmisillä 
on kastroida ja ottaa pois mahdollisuus jäl-
keläisten tekoon? Urospuoliset untuvikotkin 
tapetaan heti syntymän jälkeen, koska niille 
ei ole käyttöä. 

Kurki uskoo, että nykymuotoinen lihan-
tuotanto lakkaa tai ainakin vähenee radikaa-

listi taloudellisista syistä. Halvemmaksi tulee 
tuottaa lihaa laboratorioissa. 

– On myös mietittävä eläimistä ihmisiin 
tarttuvien tautien vyyhteä ja ilmastonmuu-
tosta. 

Wahlbergin mukaan käytämme maa-
tamme ja vesivarojamme eläinten syöttämi-
seen ja juottamiseen samalla, kun tapamme 
ja riistämme niiltä elämän. 

– Mitä hölmöläisten hommaa me täällä 
touhuamme! 

Oikeustieteilijänä Wahlberg näkee, että 
eläinten perusoikeuksien tunnustaminen on 
se oikeudellinen vipuvarsi, jolla yhteiskunta 
muuttuu kunnioittavan yhteiselon suuntaan. 

– Se on välttämätöntä meidän kaikkien 
eloonjäämisen ja tulevien sukupolvien elin-
mahdollisuuksien kannalta. Olemme sen ver-
ran pahassa jamassa, että joko ilmastokriisi, 
lajikato, jokin eläinsairaus, pandemia tai 
nämä kaikki yhdessä pakottavat meidät muu-
tokseen. 

Suomi on edelläkävijä 
Ajattelutavan muutoksen lisäksi on tapahtu-
nut iso asennemuutos. 

– Nykyään ymmärretään, että eläimet 
ovat tuntevia, kokevia olentoja. Opiskelles-

ILMIÖ  // E l ä i n t e n  o i k e u d e t

3
YLIOPISTOA

Eläinoikeutta opetetaan  
kolmessa yliopistossa Suomessa.

13
ARTIKLA

Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen 13 artiklassa 

tunnustetaan eläinten asema 
tuntevina olentoina.

3
VÄITÖSKIRJAA

Suomessa on tehty eläin - 
oikeudesta kolme väitöskirjaa.
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sani oikeustiedettä kymmenen vuotta sitten 
monelle oli hankala ajatus, että eläimillä on 
oikeuksia. Nyt kun opetan oikeustieteen opis
kelijoita, enemmistön mukaan eläimillä on 
oikeuksia, kertoo Kurki. 

Wahlberg myöntää, että hänen pitäes
sään eläinoikeuskursseja keskustelut nuor
ten kanssa ovat antaneet voimia jatkaa työtä. 

– Nuoret katsovat maailmaa eri silmin var
sinkin nyt pandemian aikana. Kaikki pande
miat maailmassa ovat olleet zoonooseja, jotka 
ovat tarttuneet eläimestä ihmiseen. 

Viime vuosina eläinoikeus oikeustieteel
lisenä oppiaineena on alkanut kiinnostaa. 
USA:ssa on jo pitkään oltu edistyksellisem
piä kuin Euroopassa, jossa vain Barcelonassa 
on yksi maisteriohjelma. 

Suomi kulkee eturintamassa. Eläinoikeus
kursseja on ollut jo vuosia ItäSuomen ja Hel
singin yliopistoissa sekä Åbo Akademissa, 
jonka avoimessa yliopistossa on lisäksi syk

ei kuitenkaan ole – vielä – eläinoikeuden pro
fessuuria. 

Wahlbergin mukaan kotimaassa ei täysin 
ymmärretä, kuinka paljon tietämystä ja oikeus  
tieteellistä osaamista meillä on eläinoikeuk
sien alalla. Maailmalla Suomi on edelläkävijä. 

– Joka kuukausi minulle tulee maailmalta 
kysymyksiä, missä voi opiskella eläinoikeutta. 
Pelkästään Anilexohjelmaan on ilmoittautu
nut yli 80 omaa ja 50 kansainvälistä opiskelijaa. 
Nuoret ymmärtävät alan välttämättömyyden. 

Kurjelle eläinten oikeudet ovat sekä eet
tisesti kiinnostava ala että tutkimaton peli
kenttä. 

– Kun tykkää penkoa asioita, aiheessa on 
tutkimuksellista mielenkiintoa. 

Muutoksen moottori käyntiin 
Wahlberg toteaa, että tällä hetkellä olemme 
murroskohdassa. Vielä ei ole näköpiirissä 
aikataulua perustuslain muutokselle. Vuo
sia kuluu, ennen kuin mitään tapahtuu. 

– Ei ole hetkeäkään menetettävänä, koko 
ajan on tehtävä työtä eläinten oikeuksien 
puolesta. Kun aika koittaa ja perustuslakia 
avataan, silloin pitää jo olla agendalla. 

Kurjen mukaan eläinten perusoikeudet 
olisivat muutoksen moottori. 

– Ei niin, että kun ne ovat perustuslaissa, 
kaikki muuttuisi. Vaan siten, että pikkuhiljaa 
ne otettaisiin huomioon uudistettaessa lain
säädäntöä ja uusien kysymysten herätessä. 

Jotta eläinten perusoikeuksia pystyttäisiin 
valvomaan, tarvitaan lisää viranomaisresurs
seja. Eläinoikeusjuristien ehdotuksessa eläi
mille annettaisiin asianosaisuuskelpoisuus. 

– Nykyisin osapuolia ovat vaikkapa eläi
men omistaja ja viranomainen. Jos eläimestä 
tulee asianosainen, eläintä voisi edustaa 
viranomainen tai vaikkapa jokin yhdistys, 
Kurki miettii. 

Muutosten edessä on aina vastarintaa, mutta 
sitä ei Wahlbergin mukaan kannata pelätä. 
 – Vastarinta on edellytys muutokselle. Ei 
naisten äänioikeuttakaan saavutettu ilman 
taistelua. •

Eläinten kohtelu liittyy
ilmastokriisiin, pandemioihin, 
lajikatoon ja kansanterveyteen. 

syllä alkamassa 45 opintopisteen Anilex 
ohjelma. Siihen sisältyy yhdeksän eläinoi
keuskurssia. Yliopistolla on myös Global Jour
nal of Animal Law tiedejulkaisu verkossa. 

– Joskus väitöskirjan aikoina käydessäni 
teurastamossa päätin, että on asioita, joille 
haluan antaa loppuelämäni: tarvitsemme tie
dejulkaisun, eläinoikeuden opetusta ja eläin
ten perusoikeuksien puolustamista. Maailma 
näyttäytyy heti erilaisena, kun näkee ja kuu
lee eläimen kärsimyksen. 

Suomessa on tehty kolme alan väitöskirjaa 
ja tulossa on vielä saman verran. Suomessa 

Ehdotus eläinten  
perusoikeuksista
SUOMEN eläinoikeusjuristit ry on tehnyt ehdotuksen perus-
tuslakimuutokseksi, jolla turvattaisiin eläinten perusoikeudet. 
Ehdotus kokonaisuudessaan löytyy verkkosivustolta Eläinten 
vuoro. 
Luku 2a Eläinten perusoikeudet 
• 1 § Eläintensuojelu  

Tuntevat eläimet ovat yksilöitä, joiden perusoikeuksia ja 
hyvinvoinnin vaatimuksia ihmisen on täysimääräisesti 
kunnioitettava. 

• 2 § Eläinten perusoikeuksien turvaaminen  
Eläinten perusoikeuksien rajoitukset on säädettävä lailla. 
Rajoitusten on oltava niin vähäisiä kuin mahdollista. 

• 3 § Luonnonvaraisten eläinten perusoikeudet  
Luonnonvaraisella eläimellä on oikeus elämään sekä oikeus 
elää vapaudessa ja luonnollisessa elinympäristössään. 

• 4 § Ihmisten hoidosta riippuvaisten eläinten perusoikeudet  
Eläimellä on oikeus elämään sekä oikeus lajityypilliseen 
käyttäytymiseen ja oikeus saada perustarpeensa tyydy-
tetyiksi. 

• 5 § Eläinten jalostuskielto  
Eläintä ei saa jalostaa siten, että se voi aiheuttaa eläimelle 
fyysistä tai psyykkistä haittaa tai vaarantaa jälkeläisen 
luonnollisen käyttäytymisen tai kehityksen. 
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J
os haluat tehdä asiat monimutkaisesti, mene Mol-
dovaan. Tällaisen neuvon antaa Satu Seppänen, 
kun hän makaa asuntonsa sohvalla koipi pystyssä 
pääkaupunki Chisinãussa. Menossa on nilkka-
leikkauksesta toipuminen etätöiden merkeissä. 

Marraskuussa 2019 alkanut Euroopan unionin pesti 
oikeusvaltion kehittämiseen liittyvissä tehtävissä ei ole 
sinänsä vaarallinen, mutta vaihtelevia käänteitä siinä 
riittää. Seppänen paaluttaa tehtävän tavoitteen kyllä 
selkeäksi, mutta sen täyttäminen lienee maratonin mit-
tainen urakka. 

– Päämääränä on tehdä Moldovasta demokraattinen 
oikeusvaltio ja lisätä kansalaisten oikeusturvaa. Tavoite 
on valtava, ja se on pilkottava pieniin osiin. 

Seppänen kuuluu kymmenen EU-edustajan ryh-
mään, joista jokaisella on oma tonttinsa hoidettava-

Satu Seppänen ohjaa Moldovaa kohti 
demokraattista oikeusvaltiota tukien, 
neuvoen ja säätäen. Maailmanparantaja 
kannustaa suomalaisia juristeja 
hyödyntämään osaamistaan 
kansainvälisissä tehtävissä. 

OIKEUSTURVAA 
MOLDOVALAISILLE  
ONGELMIEN   
RATKAISUN KAUTTA 

Teksti VESA VAINIO 
Kuvat ROOPE PERMANTO JA SATU SEPPÄSEN KOTIALBUMI
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naan. Seppäsen vastuualueena ovat oikeus- ja syyttä-
jälaitos. Tehtävänimike EU High Level Adviser on Justice 
and Prosecution kuvaa toimea hyvin. 

–  Työnkuvani on olla oikeusvaltioasiantuntija. 
Oikeus sektorin ministeri on lähin kumppanini ja 
oikeusministeriö on työpaikkani. Tehtäväni on identi-
fioida ongelmia ja esittää niihin ratkaisuvaihtoehtoja. 
Pyrin saamaan heidät löytämään ratkaisun itse, minä 
en sitä heti kerro.  

Pitkään diktatuurissa eläneillä moldovalaisilla on 
vaikeaa omaksua täysin uusi rooli ja sitoutua siihen. 
Seppänen tietää, että tämänkaltaiset reformit ovat pit-
kän tähtäimen asioita. 

– Kärsivällisyys on avainsana, hermostumiseen ei 
kannata tuhlata energiaa. Huumorintaju on avuksi, sillä 
tässä maassa kaikki vaatii säätämistä. 

Asiantuntija auttaa oikeaan suuntaan 
EU:n High Level -tason operaatio Moldovassa on erään-
lainen koelaboratorio, sillä toista vastaavaa ei ole. Jos 
strategisella tasolla ei löydy ratkaisuja, työ jää tehtä-
väksi teknisellä tasolla, mikä syö työvoimaa. Seppäsen 
työ onkin pitkälti suuntien hakemista. 

Lainsäädäntö itsessään on Moldovassa ongelma. Se 
ei ole stabiili vaan muuttuu koko ajan. On yleinen vää-
rinkäsitys, että reformi toteutuu tekemällä uusia lakeja. 

– On kyse säännöistä ja niiden soveltamisesta. 
Reformi edellyttää johtamista, delegointia ja kommu-
nikointia. Kun ei tunne asiaa, on vaikea soveltaa. Muu-
tos pitää tulla sisältä, me asiantuntijat autamme oikeaan 
suuntaan. 

Seppäsen työpäivät täyttyvät paikallisten ja kansain-
välisten ihmisten tapaamisesta niin kahden kesken, työ-
ryhmissä kuin kokouksissa. Työpäivät ovat vaihtelevan 
mittaisia, joskus päivään voi sisältyä viisi kokousta, toi-
sinaan on innovatiivisen ideoinnin ja suunnittelun aika. 

– Luen dokumentteja ja tutustun paikalliseen lain-
säädäntöön. Kuuntelen, kyselen, keskustelen ja neuvon. 
Neuvonta tapahtuu aina kasvotusten, sitä ei voi hoitaa 
etänä, ja kohtaamisessa on usein myös tulkki mukana. 

Korona-aika on sinänsä tehnyt hybridityön tutuksi. 
Ministeriössä Seppänen työskentelee 1–2 päivää vii-
kossa, on-line-kokoukset hoituvat hyvin kotoa käsin. 
Koti on niin ikään paras paikka inspiraatiolle. 

– Inspiraatiolle on oma aikansa. Olen nopea, suun-
nittelen ja palastelen asiat valmiiksi etukäteen. Kotona 
valmistuvat myös raportit, jotka ovat osa tätäkin työtä. 

Rohkaisua mielipiteisiin ja vastuunottoon 
30 vuotta sitten Neuvostoliitosta irtautuneella Moldo-
valla on raskas historiallinen taakka. Seppänen muis-
tuttaa, että Moldova ei ole kehitysmaa, vaan itäeuroop-

Satu Seppänen hyödyntää 
suomalaista juristiosaa-
mista ja tekee osaltaan  
voitavansa, jotta demo-
kratia ja oikeusturva saa-
vat Moldovassa enemmän 
jalansijaa.

 VIHERKASVIT
Viherkasvien kanssa  
puuhailu on meditatiivista.  
Suomen-kodin palmuvehka 
on 10-vuotias ja se kasva-
tettu pikkuriikkisestä tai-
mesta.

 PÄIVÄKIRJA
Olen pitänyt päiväkirjaa  
lapsesta lähtien. Toimii hyvin 
varaventtiilinä ja tallentaa 
tärkeitä hetkiä ja ajatuksia.

 KIRJAT
Luen paljon monenlaisia  
kirjoja. Kun on pino lukemat-
tomia kirjoja odottamassa 
vuoroaan, se tekee mistä 
tahansa asunnosta kodin.

 PÄIVYRI
Paperinen päivyri on  
sähköistä mieluisampi.  
Täysinäiset päivyrit pää - 
tyvät kirjahyllyyn päivä-
kirjojen viereeen.
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palainen valtio. Itsenäisyyden aikana vallanpitäjät ovat 
tyhjentäneet kassan, mikä tarkoittaa surkeaa tulotasoa, 
heikkoa sosiaaliturvaa ja korruptiota. Toisaalta ihmis-
ten peruskoulutus on kunnossa, ilmasto ei aseta kehi-
tyksen esteitä ja ruokakin hyvää. 

– Hierarkiassa eläneet ihmiset näkevät ongelman, 
eivät ratkaisua. He eivät ole oppineet omaehtoiseen ilmai-
suun ja tuomaan esille mielipiteitään. Ihmisten pitää 
ottaa itse vastuuta. Rohkaisen heitä tähän suuntaan. 

Seppäsen ja muiden neuvonantajien työtä vaikeut-
taa käytäntö, jossa vaalien jälkeen koko valtakoneisto 
vaihtuu. Kaikki työ alkaa ikään kuin alusta syvällä raas-
timella työstäen. Heinäkuussa järjestetyt ennenaikaiset 
vaalit toivat valonpilkahduksen tunneliin. 

– EU-myönteisellä parlamentilla ja presidentillä on 
halu edistää oikeusvaltioperiaatetta. Pallo ei ole vielä 
lähtenyt pyörimään, mutta oikea suunta alkaa olla 
näköpiirissä. 

Kansainvälinen työ sopii suomalaisille 
Seppäsen komennus Moldovassa jatkuu kesään 2022 
asti. Hän korostaa, että kyse ei ole annetusta tehtävästä 
vaan projektin tavoitteen itsenäisestä toteuttamisesta. 

Moldova, joka ei ole monen ykkösvaihtoehto, on 
Seppäsen neljäs ulkomaan työkohde. Ensimmäinen 
oli Kroatiassa 2004–2006, jonka jälkeen hän vietti pari 
vuotta Kosovossa. Sitä seurasi viiden vuoden aikajakso 
EU:n kriisinhallinnan pääkonttorissa Brysselissä. Paluu 
Suomeen tuntui tuossa vaiheessa kaukaiselta. 

– Helsingissä odotti kuitenkin tuomarin virka, ja 
paluu käräjätuomariksi 2013 tuntui sittenkin yllättä-
vän omalta. 

Helsinkiläisen Seppäsen kiinnostus lakialaan ja kan-
sainvälisiin asioihin alkoi lukiossa. Tuomarin työ oli 
hänen juttunsa. Muutaman kriisinhallintatehtäviin val-
mistavan kurssin jälkeen avautui mahdollisuus kan-
sainvälisiin toimiin. Hän rohkaisee suomalaisia samalle 
polulle. 

– Juristit ovat käytännön osaajia ja työllistyvät 
hyvin EU-tehtävissä. Kun osaa Suomessa jonkin alan, 
voi hakeutua kansainvälisiin tehtäviin. On hyvä tiedos-
taa, että määräaikaisuus on vaihtoehto, pysyvä yleisvir-
kamiehen ura ei ole ainoa mahdollisuus. 

Maailmanparantajaksi itseään kuvaileva Seppänen 
tähdentää, että EU hyötyy valtavasti jäsenmaiden omista 
osaajista, kunhan saa heitä lainaksi eri tehtäviin. •

ARKIPÄIVÄ  // O i k e u s v a l t i o a s i a n t u n t i j a

Moldovan oikeusministeriöstä on tullut Satu Seppäselle 
läheinen paikka, sillä hän työskentelee siellä päivän pari 
viikossa.

Suomalaisen
juristin 
osaa misella 
pärjää mainiosti.

Satu Seppänen

MITÄ TYÖ ANTAA 
SINULLE?

Tykkään kaikenlaisesta 
uudistamisesta, ja se on 
minulle luontaista. Ongel
man identifiointi, ratkaisun 
etsiminen ja sen myyminen 
ilman valmista päätöstä 
on palkitsevaa, kun näkee 
toisen hoksaavan asian. 
Työssä tapaa mielenkiin
toisia ihmisiä, ja teemme 
tätä yhdessä. Oma assis
tenttini on superihminen 
sekä paras paikallinen  
tietolähteeni ja tulkkini.  

TYÖN MERKITYS  
OIKEUSVALTIOLLE?

Moldova on EU:n raja  
valtio, ja kyse on osaltaan  
turvallisuudesta. Moldova  
voi saavuttaa joskus EU 
kelpoisuuden, mutta ensin 
moldovalaisten pitää oppia 
ottamaan itse vastuu 
asioistaan ja suunnata  
kohti demokraattista  
oikeusvaltiota. Tällä pitkällä 
tiellä me EUneuvonantajat 
voimme auttaa, tukea, neu
voa ja ohjata, ja varsinainen 
työ heidän on tehtävä itse. 

MILLAISELLA TAUS-
TALLA TEHTÄVÄÄN?

Tuomioistuimessa tuoma
rina olo avaa ovet kansain
väliseen työelämään. 
Moldovaan ei rakenneta 
Suomea eikä muuta EU 
valtiota vaan hyviä kan
sainvälisiä EUkäytäntöjä. 
Tavoitellaan näiden hyvien 
käytäntöjen soveltamista 
paikalliseen yhteiskuntaan. 
Kymmenen vuoden kan
sainvälisellä kokemuksella 
voin sanoa, että suoma
laisen juristin osaamisella 
pärjää mainiosti. 
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MAINOS

MAINOS

Juristikirjeen Juristijohtaja-sarjan 
haastattelussa Kilpailu- ja kuluttajaviraston 
pääjohtaja Kirsi Leivo. 

Syksyn Juristikirjeissä myös vastuullisuus 
juristin työssä sekä parhaiden opettajien ja 
kouluttajien kokemuksia.

Tilaa Juristikirje: pro.almatalent.fi

Juristijohtaja

ajankohtaiset 4•2021
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Teksti KATJA ALAJA | Kuvitus JANI SÖDERLUND

S
uomessa etäkuulemiset ovat lisääntyneet 
koronatilanteen takia, mutta esimerkiksi 
Australiassa niitä on toteutettu jo pitkään. 
Hyödyt eivät rajoitu vain matkustusajan 
vähenemiseen ja rahan säästöön, vaan tut

kitusti ne myös pienentävät emotionaalista stressiä.    
Australialainen Emma Rowden kollegoineen sai 

selville jo vuonna 2009, että todistuksia antavat lap
set olivat vähemmän onnettomia, kun he todistivat 
videoyhteyden välityksellä. New South Walesin kärä
jäoikeus puolestaan totesi vuonna 2018, että etäkuule
minen tuo helppoutta ja turvallisuutta uhreille. Aust
raliassa lasten ja haavoittuvassa asemassa olevien 
ihmisten lisäksi kaukana asuvia ja vangittuna olevia 
sekä kääntäjiä on kuultu etänä. 

– Kun kyselytutkimuksilla on selvitetty syyttäjien 
ja muiden osapuolten kokemuksia etäkuulemisesta, 
vastaukset ovat olleet yllättävän myönteisiä. Kyselyi
hin vastanneet ovat kokeneet, että etäoikeudenkäyntiin 
suhtaudutaan vakavasti ja haavoittuvassa asemassa 
olevien asianosaisten ja todistajien henkinen kuormi
tus on selvästi vähentynyt, kiteyttää oikeuspsykologian 
dosentti, asiantuntija ja kouluttaja Julia Korkman.  

Haavoittuvassa asemassa olevilla Korkman viittaa 
erityisesti seksuaalisuuteen, ihmiskauppaan, läheis
väkivaltaan ja lapsiin liittyviin rikoksiin. Erityisesti näi
den ryhmien etäkuulemista on tutkittu maailmalla, 
kun taas vastaajiin kohdistuvaa tutkimusta ei juuri 
löydy. Erilaisiin asetelmiinkin, oikeussalissa oloon ja 
etänä oloon, liittyvä vertaileva tutkimus uupuu. Suo
messa aihepiirin tutkimusta on ylipäätään vähän.  

Korkman toimii Åbo Akademin oikeuspsykolo
gian tutkimusryhmän toisena johtavana tutkijana, ja 
hänellä on oikeuspsykologian dosentuuri Helsingin yli
opistossa. Korkmanilla on myös toimi HUSin lasten ja 
nuorten oikeuspsykologian yksikössä THL:n koordinoi
massa Barnahushankkeessa. 

Stressi heikentää muistia 
Emotionaalinen stressi on tärkeä tutkimusaihe oikeu
denkäynneissä, koska stressi heikentää muistia, joka 
muutenkin toimii epätäydellisesti. Kun ihminen muis
telee jotakin, hän ei heti muista kaikkea, vaan asioita 
putkahtelee tietoisuuteen myöhemminkin. 

– Jos asianomainen on kovin stressaantunut, hänen 
on vaikeaa palauttaa tapahtumia kokonaisvaltaisesti 

Oikeudenkäynti on osapuolille stressaava tilanne. Emotionaalista  
stressiä voi lieventää hyvin valmistellulla etäkuulemisella. 

Etäkuuleminen voi  
tukea stressittömyyttä 

ja muistia 
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Jos ja kun oikeusprosessin yksi
idea on tuottaa rikosuhreille
oikeutta, tulisi varmistaa, ettei itse
prosessi tuota heille kärsimystä.

TIED ON VÄÄRTI  // E t ä k u u l e m i n e n

mieleen. Henkilötodistelu on kuitenkin sana vastaan 
sana -tilanteissa keskeisessä asemassa, Korkman 
korostaa. 

Korkman toivookin, että vaikeissa asioissa asianosai-
sen ja vastaajan esikuulustelut voitaisiin videoida ja tal-
lennetta voitaisiin käyttää pääkäsittelyssä. Näin emotio-
naalinen stressi vähenisi. 

– Jotkut raiskauksen uhrit ovat kokeneet, etteivät 
he uskalla unohtaa raiskausta, koska oikeudessa syy-
nätään muistikuvia tarkasti vuosienkin jälkeen. Jos ja 
kun oikeusprosessin yksi idea on tuottaa rikosuhreille 
oikeutta, tulisi varmistaa, ettei itse prosessi tuota heille 
kärsimystä.  

Rauhallisuutta ja ohjaamista 
Entä mitä asioita tulee huomioida, kun oikeudenkäyn-
nin osapuolta halutaan kuulla etänä? Tutkimusten ja 
kokemuksen perusteella Korkman tekee ”valistuneen 
arvauksen”. 

– Ensinnäkin tilan pitää olla jatke oikeussalille, yhtä 
pelkistetty ja rauhallinen kuin lasten kuulusteluissa. Se 
takaa myös sen, että osapuolten ja ympäristön äänet 
vähenevät, ja osapuolet pystyvät muistelemaan tapah-
tunutta rauhassa, Korkman sanoo. 

Toinen keskeinen asia on osapuolten perusteellinen 
ohjaaminen. Korkman kertoo kuunnelleensa äskettäin 
ruotsalaisen oikeudenkäynnin nauhoitusta ja pohti-
neensa, miten hyvin ja selkeästi tuomari asianosaisia 
ohjasi oikeudenkäynnin alussa. 

– Tuomari kertoi, että syyttäjä esittää kysymyksiä, 
mutta vastaukset esitetään tuomareille. Hän sanoi, että 
jos itkettää, se on aivan ok ja lisäsi, että jos joku tarvit-
see tauon, sitä on hyvä pyytää. Opastamista tulisi poh-
tia aina, sillä monille osapuolille oikeudenkäynti on 
outo ja pelottavakin asia, ja opastamista voi tuoda etä-
kuulemiseenkin. 

Korkman viittaa myös Anne Wallacen ja kollegoi-
den tekemiin harjoitusoikeudenkäynteihin Austra-
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LISÄÄ AIHEESTA

Julia Korkmanin  
kolme lukuvinkkiä

Pär Anders Granhag et al.; 
Handbok i rättspsykologi 
(2021) 

”Erinomainen oikeus
psykologian perusteos  
ja konteksti lähellä  
suomalaista.”
 

Michael Lamb et al. (2018): 
Tell me what happened: 
Questioning Children About 
Abuse 

”Tutkijaguru Lambin ja 
hänen kollegoidensa kirja 
lasten kuulemisesta.” 

Sauli Hyvärinen ja Tarja Pösö 
(toim.) (2018): Lasten haas
tattelu lastensuojelussa
 
”Lasten haastattelun perus
periaatteet kaikkiin lasten 
kuulemisen tilanteisiin.”

liassa. Tulosten mukaan osallistujien valmistelu ja tuke-
minen sekä tekniikka ovat olennaisia tekijöitä, joiden 
onnistunut toteutus paransi osapuolten ja tarkkaili-
joiden arvioita oikeudenkäynnin sujuvuudesta ja lop-
putulemasta. 

Tekniset ongelmat esiin Suomessa 
Korkman kertoo, että Åbo Akademin oikeuspsykologian 
tutkimusryhmällä, YK:n yhteydessä toimivalla Euroo-
pan kriminaalipolitiikan instituutilla (HEUNI), Tam-
pereen yliopiston viestinnän oppiaineella sekä Tuo-
mioistuinvirastolla on käynnissä tutkimusprojekti, 
jossa selvitetään käräjätuomareiden näkemyksiä etä-
kuulemisesta ja videoiden ja videoyhteyden käytön laa-
juutta rikosoikeudenkäynneissä. 

– Tähän mennessä on saatu selville, että jos tek-
niikka pelaa, tuomarit ovat kokeneet etäkuulemiset 
ihan hyviksi. Hyvä tekninen taustatuki onkin tärkeää, 
Korkman painottaa. 

Entä jos yhteys pätkii ja tuomari stressaantuu – vai-
kuttaako tämä osapuolten stressiin? 

– Voi se vaikuttaa. Jos tuomari on stressaantunut ja 
vihainen tekniikasta, se voidaan tulkita väärin vihai-
suudeksi osapuolia kohtaan, mikä saattaa viedä kes-
kittymistä ihan vääriin asioihin. 

Tuomarin tulisi pystyä säätelemään tunteitaan ja 
olla tietoinen myös osapuolten tunteista. Traumatisoi-
tunut raiskausuhri voi esimerkiksi käyttäytyä miten 
vain, olla paniikissa tai äärimmäisen tyyni. 

– Mentalisointi eli kyky älyllisesti ymmärtää toi-
sen ihmisen, vaikka rikosuhrin, näkökulmaa ja koke-
musta auttaa tuomaria. Samalla hänen pitää muistaa, 
että tunteiden ja eleiden perusteella ei voi arvioida ker-
tomuksen johdonmukaisuutta. Korkein oikeuskin on 
muistuttanut tästä. 

Huomautus on aiheellinen. Jo mainittu meneil-
lään oleva suomalainen tutkimus käräjätuomarei-
den etäkuulemisen näkemyksistä kertoo, että tuoma-
reilla on edelleen jonkin verran tämäntyyppisiä vääriä  
käsityksiä. •

Lasten kuuleminen  
onnistuu  
rauhallisuudella
VIDEOIDUISSA lasten haastatteluissa  
onnistutaan Julia Korkmanin mukaan hyvin.  
Rauhallinen tila ja kuulustelija ovat avain
asemassa. 

Alle 15vuotiaiden lasten ja nuorten kuu
leminen rikosasioissa tapahtuu Suomessa 
yleensä muualla kuin oikeussalissa. Tyypillistä 
on, että poliisin tai lasten ja nuorten oikeus
psykologian tai psykiatrian yksikön asiantun
tijan tekemä haastattelu taltioidaan videolle 
esitutkintavaiheessa. Tilanne voi olla emotio
naalisesti stressaava lapselle tai nuorelle. 

– Tapahtumista kertominen voi olla lap
selle todella rankkaa, mutta jos haastattelu
tilanne on rauhallinen ja vuorovaikutus 
hyvää, se voi olla helpottavaakin. Haastattelu 
voi olla ihan myönteinen kokemus, oikeus
psykologi Julia Korkman sanoo.  

Korkman lisää, että keväällä 2021 valmis
tui Emilia Öhmanin pro gradu siitä, miten 
nuoret kokevat poliisikuulustelut Suomessa. 
Valtaosa nuorista koki poliisin ystävällisenä 
ja että heitä oli kuunneltu, heidät oli otettu 
vakavasti ja poliisi oli selittänyt heille riittä
vän hyvin kuulustelun idean. Harva oli pitänyt 
tilannetta painostavana.  

– Niin poliisien kuin tuomioistuinten olisi 
pyrittävä tähän samaan kaikkia, myös aikui
sia, kuultaessa. 

Kysymysten kysymisen taito 
Kuulemisesta saadaan mahdollisimman 
myönteinen kokemus lapselle muutamilla 
keskeisillä keinoilla. Korkmanin mukaan tilan 
tulee olla rauhallinen ja pelkistetty, jotta  
lapsen huomio pysyy keskustelussa. Tärkeim
mässä roolissa ovat kuulustelijan taidot. 

– Lasten kanssa on pysyttävä rauhallisena 
ja asiassa ilman, että lässyttää. Rauhallisuus 
rauhoittaa lasta. Myös kysymysten muodolla 
on merkitystä, ettei tule syyllistäneeksi lasta, 
Korkman sanoo. 

Jos lapsi kertoo menneensä jonkun kanssa 
jonnekin, ei pidä kysyä, miksi menitte sinne, 
vaan mitä ennen menemistä tapahtui.

Tuomarit ovat
kokeneet etäkuulemiset
ihan hyviksi, kun
tekniikka pelaa.
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Ajanjakso opiskelijavaihdossa ja harjoittelu ulkomailla avartavat näkemyksiä ja 
voivat antaa jopa suuntaa tulevalle uralle. Koronapandemia keskeytti kuitenkin 

monen opiskelijan lähtöaikeet viime vuonna, ja pandemian vaikutus näkyy 
edelleen esimerkiksi käytännön järjestelyissä. 

O
piskelijavaihto on edelleen 
oikkarin suosituin reitti 
ulkomaille. Koronapande
mia on kuitenkin viivästyttä

nyt laukkujen pakkaamista. Esimerkiksi 
syksyn 2021 vaihtoopiskelijoiden tilanne 
on ollut epävarma lukuvuoden alkuun 
asti rokotustilanteen ja päivittyvien pan
demiarajoitusten vuoksi. 

– Maahantuloviranomaiset ja yhteis
työyliopistot ovat peruneet vaihtoja vielä 
kesälläkin, selventää asiantuntija Niina 
Haapasilta Helsingin yliopiston kansain
välisen koulutusyhteistyön palveluista. 

Opiskelijavaihdot painottuvat nyt 
maantieteellisesti Eurooppaan. Toiveena 
on, että keväällä yhteistyö muillakin man
tereilla elpyisi. 

Vaihtoopintojen lisäksi toinen vaih
toehto kerryttää kansainvälistä kokemusta 
on harjoittelu ulkomailla. Yleensä harjoit
teluun suositellaan lähtemään opintojen 
loppuvaiheessa. 

– Harjoitteluun ulkomaille kannuste
taan lähtemään kaikkia, joita se kiinnos
taa, mutta erityisesti heitä, jotka haluavat 
toimia kansainvälisissä tehtävissä, kertoo 
kansainvälisten asioiden koordinaattori 
Mia Kilpeläinen ItäSuomen yliopistosta. 

Matka oman  
mukavuusalueen ulkopuolelle 
Turun yliopistossa opiskeleva Sakari Jarva 
on yksi oikkareista, joka päättää maiste
riopintonsa harjoitteluun ulkomailla.  
Hän suorittaa harjoitteluaan tällä hetkellä 
Suomen suurlähetystössä Tel Avivissa.  

Aivan mutkitta harjoittelu ei alkanut, 
sillä harjoittelua siirrettiin kaksi kertaa. 
Syksyllä 2020 harjoittelua lykkäsi korona
pandemia ja keväällä 2021 Israelin levot
tomuudet.  

– Etenkin koronatilanne toi monia 

KANSAINVÄLISTYMISTÄ  
KORONASTA HUOLIMATTA

Oikkarit

epävarmuustekijöitä lähtöön, kun maa
hantulosäännöt muuttuivat ja käytännön 
asiat vaihtelivat. Onneksi viimein heinä
kuussa pääsin aloittamaan harjoittelun, 
Jarva kertoo. 

Ennen harjoitteluun hakemista Jarva 
asetti kohdemaalle kriteerin: jotain aivan 
muuta kuin kotimaassa.  

– Yksi tärkeä kriteeri harjoittelulleni oli 
se, että teen harjoitteluni maassa, jonka 
kulttuuri ja yhteiskunta ovat erilaisia kuin 
Suomessa. Halusin päästä mukavuus
alueeni ulkopuolelle, Jarva kertoo. 

Oman mukavuusalueen ulkopuo
lelle poikkeaminen on Jarvalle tuttua jo 
vaihtoopintojaksolta, jonka hän vietti 
EteläKorean Soulissa. Vaihtoopintojen ja 
harjoittelun eroavat Jarvan mielestä sel
keästi toisistaan: siinä missä vaihtoopis
kelu tarjoaa vapautta, mennään harjoit
teluun ensisijaisesti tekemään töitä. 

– Asennoituminen harjoitteluun ulko
mailla on selkeästi erilainen kuin vaihdossa. 
Täällä arkea rytmittää työ, Jarva kuvailee.  

Näkemyksiä  
kansainväliselle urapolulle  
Valtiooppia sivuaineena lukeneelle ja 
yhteiskunnallisista asioista kiinnostu
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YLIOPISTOT tarjoavat opiskelijoille 
monipuolisesti tietoa kansain
välistymisen mahdollisuuksista. 
Esimerkiksi vaihto ja harjoittelu
ohjelmiin liittyvistä infoista saa 
tietoa niin hakuprosessista kuin 
mahdollisista ohjelmaa varten 
haettavista apurahoista. Yliopis
tojen viestintäkanavia seuraamalla 
pysyy myös ajan tasalla tulevista 
hauista ja hakukuulutuksista har
joitteluihin.

Lisätietoa kansain- 
välistymisestä 
omasta yliopistosta

neelle Jarvalle harjoittelukokemus on 
ollut antoisa. Työtehtävissä korostuvat 
erilaisten raporttien ja selvitysten teke
minen sekä uutisten ja poliittisten asioi
den seuraaminen. Harjoittelu ulkomailla 
on laajentanut ymmärrystä myös mah
dollisesta urapolusta. 

– Olen nähnyt harjoitteluni aikana, 
millaisia työmahdollisuuksia oikeustie
teilijällä voi olla Suomen ulkopuolella. 
Se on ollut yksi harjoittelun parhaimpia 
puolia, Jarva kiittelee. 

Viesti harjoittelua ulkomailla harkit
sevalle on selvä. Jos harjoittelu ulkomailla 
vähäänkään kiinnostaa, kannattaa ehdot
tomasti hakea.  

– Etenkin suurlähetystö tarjoaa turval
lisen ja tuetun ympäristön lähteä harjoit
teluun vähän vieraampaankin maahan. 
Vaikka kyse ei ole suoraan juridisesta har
joittelusta, antaa harjoittelu näkemyksiä 
siihenkin, mihin juristina voi työllistyä. •



onet edistyksellisiksi itseään kutsuneet 
lakimiehet sanoivat 1960-luvun jälkipuo-
liskolla juristien olevan Suomessa yhteis-
kunnan normisokeita jarrumiehiä. Tämä 

historian hämärään jäänyt lausuma palautuu mieleen, 
kun seuraa koronan torjumista meillä ja muualla. Estääkö 
juridiikka ja erityisesti yhdenvertaisuussääntelyn tulkinta 
meillä sellaisia yhteiskunnan ja valtiovallan toimia, joita 
on voitu toteuttaa muualla EU:ssa?

Kun koronarokotteita oli saatu käyttöön vuoden 2021 
alussa, tuli tavoitteena olla taudin tehokas taltuttami-
nen. Tämän kannalta olisi ollut parasta rokottaa riski-
ryhmäläisten jälkeen niitä, jotka asuvat koronan eniten 
jylläämällä alueella. Tulipaloissakin pelastustoimet koh-
distetaan paikkoihin, joissa palo pahiten uhkaa ihmisiä 
ja omaisuutta. 

Tämä priorisointi kuitenkin kaatui aluksi yhdenver-
taisuutta ja aluepolitiikkaa koskeviin pohdintoihin, ja 
sitten loppuikin aika.

Koronapassi on toteutettu useissa maissa, kuten 
Tanskassa. Kuluvan vuoden alkupuolella meillekin sel-
laista haviteltiin, mutta toteutuksessa on oltu tässäkin 
myöhässä. Jos koronapassia olisi ryhdytty valmistele-
maan ja toteuttamaan ajoissa, olisi voitu avata monen-
laisia tapahtumia niille, joilla on (riittävä) rokotteen 
kautta tullut suoja. Tämä olisi myönteisellä tavalla kan-
nustanut rokotteen hankkimiseen.

Siviilioikeuden harrastajan näkökulmasta korona-
passin kaltaista dokumenttia voisi elinkeinonharjoittaja 
vaatia asiakkailtaan turvatakseen kaikkien terveyden-
tilan, samalla tavoin kuin on voitu vaatia urheilukilpai-
lujen yleisöltä maskin käyttämistä.  

Julkisuudessa esitettiin, ettei rokotepassia voitaisi 
toteuttaa yhdenvertaisuuden vuoksi laillakaan. Rokot-
teesta kieltäytyviä ei saisi syrjiä. Perustuslain 19.3 §:ssä 
julkiselle vallalle asetettu velvoite edistää väestön ter-
veyttä ja yhteiskunnan avaaminen väistyisivät niiden 
individualistien tieltä, jotka eivät välitä omasta eivätkä 
toisten terveydestä. 

Eduskunnan apulaisoikeusasiamies on antanut seik-
kaperäisen ratkaisun siitä, millä tavoin 65–69-vuotiaille 

voitiin antaa Astra Zenecan rokotetta. Taudin taltutta-
misen kannalta oli tietenkin ensiarvoisen tärkeää, että 
EU:ssa hyväksytyt rokotteet saadaan nopeasti käyttöön 
ja että mahdolliset vähäiset – julkisuudessa reippaasti 
liioitellut – haittavaikutukset kohtaavat niitä, joille ne 
ovat lievimpiä.

AOA tulkitsi lainsäädäntöä kuitenkin niin, että jokai-
sella on oikeus valita itselleen mieluisin rokote siitä 
huolimatta, miten tämä hidastaa rokotusten etene-
mistä. Jos näin olisi toimittu, sairastumiset olisivat 
lisääntyneet ja ihmishenkiä olisi menetetty enemmän. 

AOA:n ratkaisua voidaan muun ohella kritisoida 
siitä, ettei se perustunut rokotteiden tehosta lääketie-
teelliseen asiantuntija-arviointiin, mihin asianajaja 
Klaus Nyblin ja dosentti Samuli Saari ovat 9.8.2021 
julkaistussa Edilex-artikkelissa kiinnittäneet huomiota. 
Olemme pahasti hakoteillä, jos juridiikka estää saa-
masta mahdollisimman paljon terveyshyötyä käytet-
tävissä olevilla voimavaroilla.

Tulipaloissakin
pelastustoimet
kohdistetaan
paikkoihin, joissa
palo pahiten
uhkaa ihmisiä
ja omaisuutta.

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

Koronarokotus juridiikan kahleissa
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C
oronapandemin har påverkat rela-
tionen mellan riket och Åland 
negativt. Också svagare kunskaper 
i svenska vid riksmyndigheterna 
anses vara en bakomliggande orsak.  

Ålands social- och hälsovårdsminister, 
Annette Holmberg-Jansson, säger att fler 
riksmyndigheter har kontaktat landskapet 
under pandemin än tidigare.  

– Man vill höra vår åsikt gällande olika lag-
förslag. Men det material som vi får på svenska 
är ofta bristfälligt och det är svårt att skapa sig 
en helhet över lagförslaget.  

Landskapsregeringens tjänstemän ansvarar 
för kommunikationen med rikets myndigheter. 
Men minister Holmberg-Jansson känner ändå 
till bristerna.  

–  I 38 § i självstyrelselagen står det att all 
kommunikation mellan riket och landskapets 
myndigheter ska ske på svenska. Ändå tar flera 
myndigheter kontakt med oss på finska.  

Svagare kunskaper i svenska 
John Eriksson är förvaltningschef vid land-
skapsregeringens allmänna förvaltning. Han 
håller med Holmberg-Jansson om att kommu-
nikationen mellan landskapet och riket kunde 
vara bättre. Eriksson kontaktar myndigheterna 
i riket flera gånger i veckan.  

– Upprepade brister förekommer i kom-
munikationen och läget har försämrats ytter-
ligare under coronaepidemin. Dessutom har 
kunskaperna i svenska vid riksmyndigheterna 
för svagats under de senaste årtiondena, anser 
Eriksson. 

Han säger att Ålands landskapsregering 
ungefär 30 gånger formellt påpekat att riksmyn-
digheterna inte följt språkkravet i 38 § i själv-
styrelselagen för Åland under det senaste året. 

– De har inte heller haft samråd med Ålands 
landskapsregering i väsentliga frågor så som 
gränsrestriktionerna. 

Samarbetet löper emellertid bra 
Peter Lindbäck är landshövding på Åland. Han 
förstår landskapsregeringens kritik och är inte 
heller överraskad.  

– Det sker lätt att de statstjänstemän som inte 
är insatta i Ålands självstyrelse och landskapets 
garanterade svenskspråkighet, endast ser Åland 
som ett litet landskap.  Åland har 30 000 invånare 
vilket är ungefär lika många personer som i en 
stadsdel i Helsingfors. Då blir resultatet att man 
alltför ofta förbiser språkbestämmelserna. 

Lindbäck tillägger att i och med Finlands 
inträde i Europeiska unionen skedde en för-
ändring i attityden till svenskan hos somliga 
riksmyndigheter. 

Åland firar hundra år av självstyrelse i år. Men 
relationen till riket är inte fullt tillfredsställande.  

Rikets  
kommunikation på finska 

irriterar Ålands  
landskapsregering 

Text JOHN ERIKSSON | Bild ISTOCK
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– Efter åren 1992–93 tycker jag att fokus 
hos tjänstemännen vid ministerierna har 
varit att behärska de stora språken i EU: 
tyska, franska, spanska. Svenskans betydelse 
har minskat.      

Trots försvagade kunskaper i svenska och 
ytligare kännedom om Åland överlag tycker 
Lindbäck att samarbetet mellan landska-
pet och exempelvis justitieministeriet, men 
också samarbetet med finansministeriet, 
löper bra.  

– Men för många tjänstemän och politiker 
på fastlandet är Åland främmande. Landska-
pet har ett självständigt politiskt liv. 

– Det är få politiker på fastlandet som vill 
arbeta med frågor som rör Åland eftersom de 
inte kan vinna röster i landskapet, tror Peter 
Lindbäck. 

Hur kan förändring ske? 
Holmberg-Jansson anser att Åland måste bli 
bättre på att informera riksmyndigheterna att  

Åland är inte en kommun 
i Finland utan ett självstyrt 
område.

• Åland firar 100 år av själv
styrelse i ett år, från 9 juni 2021 
till 9 juni 2022.

• Åland blev ett självstyrt land
skap i Finland 1921. Nationernas  
förbund gjorde omfattande 
utredningar och beslöt att Åland 
skulle tillhöra Finland och inte 
Sverige.

• Det svenska språket och ålän
ningarnas kultur skulle skyddas 
via internationella garantier  
och genom en nationell själv
styrelselag antagen 1920.  
Enligt lagen är svenska det enda 
officiella språket i landskapet 
Åland och inom all förvaltning 
på Åland. 

• Enligt 38 § i självstyrelselagen 
för Åland måste rikets myndig
heter sköta kontakterna med 
åländska myndigheterna på 
svenska.

Ålands  
självstyrelse

kommunikationen med de åländska myndig-
heterna ska ske på svenska. 

– Åland är inte en kommun i Finland utan 
ett självstyrt område. Åland och självstyrel-
selagen kan kännas främmande för många 
som inte har arbetat med ärenden som berör 
landskapet.  

Åland firar 100 år av självstyrelse i år. 
Annette Holmberg-Jansson tycker att kam-
panjer om landskapet och självstyrelsens till-
komst kunde ingå i firandet. 

– Genom kampanjer kan man sprida kun-
skap om Ålands självstyrelse bland befolk-
ningen i riket, säger hon.  

John Eriksson konstaterar att självstyrelse-
lagen för Åland är kärnan i självstyrelsen. Han 
upplever att språkfrågan kommer att vara en 
stor utmaning också i framtiden.  

– Min förhoppning är att förbättringar 
görs och att fungerande samverkansformer 
mellan Åland och Finland skapas, säger John 
Eriksson. •
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A
ri Valtonen tunnetaan miehenä, joka ei 
suhtaudu työhönsä tai itseensä turhan 
vakavasti. Muuan Valtosta riittävästi tun-
teva luonnehtii miestä näin: ”Lakimies, 

joka ymmärtää elektronisen tyhjiöputken, vinyylin ja 
progen päälle, ei ammatistaan huolimatta voi olla perin 
juurin paha ihminen.” 

Eräs kollega taas sanoo: ”Jos kaikki avustajat osaisi-
vat kirjoittaa kuten Valtonen, tuomarin työ olisi paljon 
helpompaa. Tai ainakin hauskempaa.” 

Pykälöikäämme.

1. luku  
Juristiksi ajautumisesta
1 §. Lapsuuden unelma-ammatti. Työ, jossa voisi 
viihdyttää itseään kirjoittamalla ja saisi siitä palkkaa, 
mikäli sellaisia ammatteja on.
2 §. Valaistuminen – juristiksi ajautuminen. Posi-
tiivisten tieteiden sijaan tuntui kiinnostavalta pereh-
tyä johonkin, mitä ei oikeasti ole olemassa, mikä on 
vain sanoja ja lauseita, jotka joku on ilkeyttään keksi-
nyt. Vielä silloin oli työtilannekin erinomainen.

2. luku   
Lainsäädännöstä
1 §. Kiva laki. ”Kiva” on huono määre, mutta avioliit-
toasetuksen 9 § on kuin jylhää proosarunoa, toiveita 
herättävä ja tyylikäs.
2 §. Kamala laki. Kaikkihan ne ovat omalla tavallaan 
kamalia. Stanislaw Jerzy Lec ilmaisi sen osuvasti: ”Jo 
pykälän merkki on kidutusvälineen näköinen.”

3. luku  
Lakimiehistä eliölajina
1 §. Taitava juristi. Osaa erottaa olennainen epäolen-
naisesta ja ottaa yllätykset, esimerkiksi pääkäsittelyssä, 
muuten tylsän meiningin piristeenä. Älykkyys ja huu-
morintaju lasketaan eduksi.
2 §. Tomppeli juristi. Keskittyy salissa esiintymään 
päämiehelleen, tuhlaa kaikkien muiden aikaa tuotta-
malla loputtomasti mahdollisimman sekavaa ja asiaan 
kuulumatonta tekstiä, usein vielä röyhkeä ja hyökkäävä.  
”Asianajaja A liikkui koko puheenvuoronsa ajan hyvän 
maun rajalla käymättä kertaakaan varsinaisesti sillä 
puolella.”

Teksti ARI MÖLSÄ | Kuva ARI VALTOSEN KOTIALBUMI

Julkinen oikeusavustaja, asianajaja Ari Valtonen:

Työn monipuolisuus  
on julkisen oikeusavun 

 rekrytointivaltti

Ari Valtonen ja Abbey Road  
Studios Lontoossa. Pyhiin
vaelluspaikka. – Lähes kaikki 
Beatlesin levyt on äänitetty 
tuolla. Abbey Road albumin  
kansikuvassa yhtyeen jäsenet 
kävelevät tuosta vierestä suoja
tien yli.
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4. luku  
Julkisen oikeusavustajan työstä
1 §. Ihaninta. Olen pitänyt tapanani teroittaa nuorisolle, 
miten oikeusavustajan työ on laaja-alaisin ja monipuo-
lisin lakimiesammatti, mitä Suomessa voi harjoittaa. 
Sellaisella kokemuksella kelpaa siirtyä ”oikeisiin töi-
hin” – siis sellaisiin, joissa työstä saa asianmukaisen 
korvauksen. Aika moni niin tekeekin. Meille tänne juut-
tuneille työn paras puoli saattaa olla jonkinlainen itse-
näisyys: ei ole työaikaa, ei tosin sitten juuri vapaa-ai-
kaakaan.
2 §. Inhottavinta. Etenkin perheoikeudessa tulee usein 
pöydälle, luisia sormiaan ojentelemaan, elämä raadol-
lisimmillaan. Ihmiset ovat yleensä tavalla tai toisella 
kriisissä, mikä ei ole otollisin tilanne tehdä koko loppu-
elämään – sekä omaan, vastapuolen että lasten – vai-
kuttavia ratkaisuja. Eikä se onneton juristi osaa puhua 
muusta kuin pykälistä.

5. luku  
Riitajutuista
1 §. Tarpeelliset riidat. Jos sovintoneuvottelut epäon-
nistuvat ja intressi on merkittävä, ei oikeudenkäynnille 
välttämättä ole vaihtoehtoja. Meidän tehtävämme on 
selvittää asiakkaalle, että oikeusavusta riippumatta 
riski vastapuolen oikeudenkäyntikulujen suhteen on 
aina olemassa ja jopa yrittää arvioida sen toteutumi-
sen todennäköisyyttä – vaikka arvio useinkin poikkeaa 
kohtalaisen vähän puhtaasta arvailusta.
2 §. Tarpeettomat riidat. Luulen, että jokaisella oikeu-
denkäyntejä hoitavista kollegoista on kokemusta asiak-
kaista, joilla väärin ymmärretyt periaatteet ja oikeassa 
olemisen pakko sivuuttaa kaiken rationaalisen harkin-
nan. Sellaisillekin asiakkaille pitää turvata mahdolli-
suus pyrkiä oikeuksiinsa – eri asia sitten on, onko se 
aina valtion kustantaman oikeusavun piirissä.

6. luku  
Rikosjutuista
1 §. Hyvät trendit. RISE on maamme ylivoimaisesti 
suurin päihdehuoltolaitos, jonka resurssit ja toiminnan 
muut edellytykset korreloivat varsin selvästi uusimisto-
dennäköisyyteen. Hoito ei ole paapomista, vaan hyvin 
kustannustehokas keino vaikuttaa yhteiskunnalle koi-
tuvien kustannusten määrään pidemmällä tähtäimellä. 
Tulkoon siitä trendi!
2 §. Huonot trendit. Poliisin resurssit on mitoitettu 

niin, että tavalliselle ihmiselle läheisimmät fillari- tai 
verkkokellarikeikat jätetään tutkimatta. Se näkyy paitsi 
vakuutusmaksuissa myös siten, että kansalaisten luot-
tamus systeemin kykyyn ja haluun turvata jokaisen olo 
ja elo ohentuu. Erittäin huolestuttava trendi.

7. luku  
Asiakkaista
1 §. Ihanneasiakas. Tuo mukanaan tarvittavat asiakir-
jat, selostaa asiansa sekoittamatta siihen kaikkea mah-
dollista jatkosodasta lähtien, kuuntelee tarjolla olevat 
vaihtoehdot, tekee relevantteja tarkentavia kysymyk-
siä ja pystyy yön yli nukuttuaan valitsemaan vaihto-
ehdoista hyväksi harkitsemansa.
2 §. Inhottava asiakas. Tulee kertomaan asianajajalle 
mitä ja miten tämän pitäisi tehdä hänen hyväkseen, 
salaa tai unohtaa kertoa asioita, ei ota vastaan mitään 
muita näkemyksiä kuin mitä on itse ennakkoon päät-
tänyt, suuttuu, kun ei saa kaikkea haluamaansa, ilmoit-
taa lähtiessään kantelevansa esimiehelle, ministeriöön, 
valvontalautakuntaan, oikeuskanslerille. Ahkerimmat 
tekevätkin niin.

8. luku  
Musiikista harrastuksena
1 §. Riemastuttavinta. Musiikki ei koskaan kuole eikä 
lopu eikä lakkaa kiinnostamasta, ilahduttamasta ja 
yllättämästä.  
2 §. Rasittavinta. Itsellä ei ole levyjä kuin muutama 
tuhat, joten niiden kanssa pärjää. Mutta Tidal on mai-
nio sovellus, jossa valikoimaa riittää ja tekijät saavat 
pikkuisen suuremman esityskorvauksen kuin useim-
missa muissa vastaavissa. Ei ollut maksettu mainos.

9. luku  
Pienet suuret asiat
1 §. Mielimauste. Musta suola.
2 §. Herkkuruoka. Esimerkiksi voissa paistettu siika ja 
annabella-perunat. Olennaista on, että rasvaa ja suolaa 
käytetään tarpeeksi.
3 §. Paras juoma. Kuiva valkoviini abc (anything but 
chardonnay).
4 §. Kaunein kukka. Huumorin kukka.
5 §. Lempiväri. Musta, harmaa ja tähtikirkas yö.
6 §. Rakkain romaani. Pohjantähti pitää lukea joka 
vuosi, Haanpäät, Huoviset ja Raittilat hiukan harvem-
min.
7 §. Mielimuusikko. Tom Waits.
8 §. Esikuva. Esikuvaa ei ole, mutta on ollut hienoa 
nähdä, miten kokeneemmat juristit jakavat tätä kuu-
luisaa ”hiljaista tietoa” nuoremmille. Kukaan ei osaa 
yliopistosta valmistuttuaan yhtään mitään.
9 §. Elämän tarkoitus. En ole vielä muodostanut lopul-
lista kantaani.
10 §. Motto.  Mikään ei ryyditä keskustelua niin kuin 
se, että aina välillä siteeraa itseään.

Ari Valtonen

 s. 1957, Vihti
 OTK 1990, Helsinki
 AA 1999
 LEL-työsuhteita (lyhyt-

aikaisia työsuhteita)  
1972–1979

 Lestinheittäjä ja baari-
mikko 1979–1990, Alko Oy  
ja Osuuskauppa Seutu

 Virkaholhooja ja seka-
työmies 1991–1994, Vihdin 
kunta

 Ensin yleinen, sitten  
julkinen (hyvänä päivänä 
kelvollinen) oikeusavustaja 
1995–, ensin Vihdin kunta, 
sittemmin Suomen valtio, 
jota edustaa tällä hetkellä 
Etelä-Suomen oikeusapu-  
ja edunvalvontapiiri

 Sivutoiminen kouluttaja 
oman organisaation sisällä  
ja vähän muuallakin

 Harrastukset: vinyyli  - 
levyt, painetut kirjat ja  
vieraat maat

”Oikeusavustajan työ
on laaja-alaisin ja moni- 
puolisin lakimiesammatti.”
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Käräjäoikeudet
Oulun käräjäoikeuden laamanniksi  
ma. laamanni, KäT Kari Turtiainen seitsemän 
vuoden määräajaksi 1.9.2021 alkaen.

Pohjois-Karjalan käräjäoikeuden  
ma. laamanniksi HON Tommi Vuorialho 
1.8.2021 alkaen 31.10.2027 asti.

Asianajotoimistot
Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy:n 
counsel-juristiksi OTM Tanja Tuominen 
8.2.2021 alkaen Kiinteistösijoittaminen  
ja -transaktiot -palveluun. 
Associate-juristeiksi OTM Henna Ronkainen  
1.3.2021 alkaen Pääomasijoittaminen- ja  
Yritysjärjestelyt-palveluihin sekä OTM Sofia 
Lyyra 30.3.2021 alkaen Ympäristö, infra-
struktuuri ja luonnonvarat -palveluun. 

Counsel-juristiksi Senior associate -juristi,  
AA Hannu Huotilainen 1.4.2021 alkaen.  
Associate-juristeiksi OTM, KTK Jaakko  
Henriksson 6.4.2021 alkaen Pääomamarkki-
nat ja finanssialan sääntely- sekä Yritysjär-
jestelyt-palveluihin, OTM Nicklas Svento 
6.4.2021 alkaen Yritysjärjestelyt-palveluun. 
Senior associate -juristiksi AA Yanhuan Zhou 
6.4.2021 alkaen Yritysjärjestelyt-palveluun. 
Associate-juristeiksi OTM, KTK Touko Haka-
huhta 12.4.2021 alkaen Riitojen ratkaisemi-
nen- ja Corporate Governance -palveluihin, 
OTM Veera Ylitalo 1.5.2021 alkaen Työoikeus- 
palveluun, OTM Heidi Lumme 3.5.2021 alkaen 
Pääomamarkkinat ja finanssialan sääntely 
-palveluun.  
Senior associate -juristiksi AA Ville Kukkonen 
17.5.2021 alkaen Työoikeus- sekä Data ja  
teknologia -palveluihin.  
Associate-juristeiksi OTM Anna-Sofia  

Tanja Tuominen 
Asianajotoimisto 
Castrén &  
Snellman Oy

Alahuita 18.5.2021 alkaen Rahoitus-palveluun, 
OTM Onni Koivu 21.5.2021 alkaen Riitojen  
ratkaiseminen -palveluun, OTM Mari Kulma-
korpi 27.5.2021 alkaen Työoikeus-palveluun, 
OTM, KTK Topi Leinonen 28.5.2021 alkaen 
Rahoitus-palveluun.  
Senior associate -juristiksi AA Viola Valtanen 
31.5.2021 alkaen Pääomamarkkinat ja  
finanssialan sääntely- sekä Corporate  
Governance -palveluihin.  

Nimityksiä-palstan tekstit ja värikuvat 
(valkoisella taustalla) toimitetaan lomakkeella 
osoitteessa www.lakimiesliitto.fi tai sähkö-
postitse juha.mikkonen@lakimiesliitto.fi  
viimeistään 4.10.2021. Julkaistuista kuvista 
veloitamme käsittelykuluina 40 euroa/kpl. 
Numero 5/21 ilmestyy 11.11.2021. Toimitus 
pidättää oikeuden tekstin muokkaamiseen ja 
lyhentämiseen tarvittaessa.

Henna Ronkainen
Asianajotoimisto 
Castrén &  
Snellman Oy

Sofia Lyyra
Asianajotoimisto 
Castrén &  
Snellman Oy

Hannu Huotilainen
Asianajotoimisto 
Castrén &  
Snellman Oy

Jaakko Henriksson
Asianajotoimisto 
Castrén &  
Snellman Oy

Nicklas Svento 
Asianajotoimisto 
Castrén &  
Snellman Oy

Yanhuan Zhou 
Asianajotoimisto 
Castrén &  
Snellman Oy

Touko Hakahuhta
Asianajotoimisto 
Castrén &  
Snellman Oy

Veera Ylitalo
Asianajotoimisto 
Castrén &  
Snellman Oy

Heidi Lumme 
Asianajotoimisto 
Castrén &  
Snellman Oy

Ville Kukkonen
Asianajotoimisto 
Castrén &  
Snellman Oy

Anna-Sofia 
Alahuita 
Asianajotoimisto 
Castrén &  
Snellman Oy

Onni Koivu
Asianajotoimisto 
Castrén &  
Snellman Oy

Mari Kulmakorpi 
Asianajotoimisto 
Castrén &  
Snellman Oy

Topi Leinonen
Asianajotoimisto 
Castrén &  
Snellman Oy

Viola Valtanen 
Asianajotoimisto 
Castrén &  
Snellman Oy

Niko Kauppi
Asianajotoimisto 
Castrén &  
Snellman Oy

Mikko Leirimaa 
Asianajotoimisto 
Castrén &  
Snellman Oy

Aino Rautanen
Asianajotoimisto 
Castrén &  
Snellman Oy

Maria Metso 
HPP Asian-
ajotoimisto Oy

Emmi Saulny
HPP Asian-
ajotoimisto Oy

Joy Arlander 
HPP Asian-
ajotoimisto Oy

Johanna Salonen
HPP Asian-
ajotoimisto Oy

Ida Sandholm 
HPP Asian-
ajotoimisto Oy

Anniina Kunnaton
Asianajotoimisto 
Lukander Ruohola 
HTO Oy

Henrietta Sandvik 
Asianajotoimisto 
Lukander Ruohola 
HTO Oy

Anni Laukkanen
Asianajotoimisto 
Lukander Ruohola 
HTO Oy

Adam Huhtamäki 
Asianajotoimisto 
Lukander Ruohola 
HTO Oy

Olli Varmo
Matkailu- ja 
Ravintolapalvelut 
MaRa

Antti Kurvinen
Valtioneuvoston 
jäsen ja tiede- ja 
kulttuuri ministeri
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Associate-juristeiksi OTM Niko Kauppi 15.6.2021 
alkaen Pääomamarkkinat ja finanssialan sääntely- 
sekä Yritysjärjestelyt-palveluihin, OTM, HTM Mikko 
Leirimaa 15.6.2021 alkaen Työoikeus-palveluun  
sekä OTM Aino Rautanen 23.6.2021 alkaen Yritys-
järjestelyt-palveluun. (kuvat)

HPP Asianajotoimisto Oy:n Associateksi  
OTM Maria Metso 28.4.2021 alkaen  
(kilpailu-, lääke- ja terveydenhuolto-oikeus).  
Senior Associateksi AA Emmi Saulny  
1.6.2021 alkaen (teknologiaoikeus).  
Associateksi OTM Joy Arlander 16.6.2021 alkaen 
(ympäristöoikeus).  
Senior Associateiksi OTM, VTM Johanna  
Salonen 16.6.2021 alkaen (työoikeus) sekä  
AA Ida Sandholm 18.6.2021 alkaen (yritys- ja  
rahoitusjärjestelyt). (kuvat)

Mäkitalo Asianajotoimisto Oy:n Associateiksi OTM 
Anna Nikulina 2.8.2021 alkaen.  
Senior Associateksi AA Alisa Montonen 2.8.2021 
alkaen (kiinteistö-, ympäristö- ja yhtiöoikeudellinen 
neuvonta).  
Managing Associateksi AA Jussi Ekonen 1.6.2021 
alkaen (energia- ja infrastuktuuri sektorin toimeksi-
annot sekä yritysjärjestelyt).

Asianajotoimisto Lukander Ruohola HTO Oy:n  
juristeiksi Turun toimistoon OTM Anniina Kunnaton  
(energia- ja ympä ristöoikeus sekä kiinteistötrans-
aktiot), OTM Henrietta Sandvik (kuljetus- ja meri-
oikeus) sekä OTM Anni Laukkanen (yhtiö oikeuteen 
ja yritysjärjestelyihin liittyvät asiat).  
Juristiksi Helsingin toimistoon OTM Adam Huhta-
mäki (riitojen ratkaisemiseen liittyvät toimeksiannot 
sekä sopimusoikeudelliset asiat). (kuvat)

Bird & Bird Asianajotoimisto Oy:n osakkaaksi  
kutsuttuna sekä toimiston Energy & Utilities  
-ryhmän vetäjäksi AA Laura Huomo 28.7.2021 
alkaen. 
OTM Marla Melin on aloittanut Associatena 
18.5.2021 ja OTM Cea Mittler on aloittanut Senior 
Associatena 2.8.2021. 

Elinkeinoelämä
Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRan  
työmarkkinajohtajaksi OTM Olli Varmo 1.9.2021 
alkaen. (kuva)

Valtio ja kunnat
Helsingin kaupungin asunnot Oy:n juristiksi  
OTM Jenna Yli-Arvo 1.7.2021 alkaen.

Tasavallan presidentti on nimittänyt lakimies, OTM, 
kansanedustaja Antti Kurvisen valtioneuvoston 
jäseneksi ja tiede- ja kulttuuri ministeriksi 27.5.2021 
alkaen. (kuva)

Lakimiesliitto vuokraa loma-asuntoja Leviltä, Rukalta ja Vierumäeltä 
edulliseen jäsenhintaan. Rukan ja Levin mökeissä vuokraan sisältyy  
kaksi laskettelulippua/mökki ja Vierumäen mökeissä golfpelioikeuksia. 
 
Kevään 2022 mökkiviikot ovat nyt haettavissa. Hakuaika mökkiarvontaan 
päättyy 30.9.2021. Jos samalle mökkiviikolle kohdistuu useampi hakemus,  
saaja arvotaan.  
 
Katso tarkemmat hakuohjeet ja tiedot vuoden 2021 vapaista  
ajankohdista nettisivulta osoitteesta  
www.lakimiesliitto.fi > palvelut ja edut > lomamökit
 
Lisätietoja ja vapaiden mökkiviikkojen varaukset:
puh. 09 8561 0315
lomamokit@lakimiesliitto.fi

Lomalle Lakimiesliiton mökeille?  
Osallistu kevään 2022 arvontaan!

Katso kaikki loma-asunnot verkosta!

Loma-asunnot
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Tiedon t yöntövoimaa

Valittuja kysymyksiä  
todistusoikeudesta

Toimitusjohtaja - Johda ja ajattele  
kuin menestyvä toimitusjohtaja

Valtiosääntöoikeus Venture capital -sijoitukset  
– käsikirja rahoituskierroksille

Maksukyvyttömyys  
– yritys velkojana ja velallisena

Kirjassa käsitellään oikeuskäytännössä usein 

esiintyviä kysymyksiä eli asiantuntijatodistelua, 

todisteiden hyödyntämiskieltosääntelyä 

sekä asianomistajan kuulemista 

todistelutarkoituksessa. 

Jäsenetuhinta:  89 € (Norm. 119 €)

Jäsenetuhinta:  104 € (Norm. 139 €)

Jäsenetuhinta:  60 € (Norm. 80 €)

Kauppakamarin jäsenetuhinta:  94 € (Norm. 125 €)

Jäsenetuhinta:  51 € (Norm. 68 €)

Systemaattinen esitys Suomen 

valtiosääntöoikeudesta. Uudistetussa 

painoksessa otetaan entistä painokkaammin 

huomioon perusoikeuksien vaikutukset ja 

Suomen valtiosäännön eurooppalaistuminen.

Ainoa ajantasainen suomenkielinen käsikirja 

venture capital -sijoituksista. Kirjan aihetta 

käsitellään niin juridisesta kuin kaupallisesta 

näkökulmasta.

Kattava yleisesitys neljästä lakisääteisestä 

maksukyvyttömyysmenettelystä: ulosotosta, 

konkurssista, yrityksen saneerauksesta ja 

yksityishenkilön velkajärjestelystä

Kirja antaa käyttökelpoisia neuvoja tehtävässä 

jo toimiville ja sellaiseksi aikoville. Kirjassa 

käydään läpi toimitusjohtajan urapolun 

yleisimmät vaiheet

JURIDIIKAN 
UUTUUSKIRJAT 2019

Teokset saatavilla myös Ammattikirjastosta!
Yli 50 € tilaukset ilman postituskuluja. Hintoihin lisätään alv. 10%

Risto Koulu, Heidi Lindfors

Jaakko Husa, Antero Jyränki

Jonathan Andersin

Erkki Halttunen, Pertti Laine,  
Veli-Pekka Moisalo

Hannu-Matias Nurmi

Myös 
e-kirjana

Tilaa nyt: kauppakamarikauppa.fi

Myös 
e-kirjana

Tilaa sähköiset kirjakokoelmat 
 koko yrityksen käyttöön! 

Ammattikirjasto.fi

Tulossa

Paikallinen sopiminen yrityksissä

Jäsenetuhinta:  51 € (Norm. 68 €)

Kirja antaa paikallisen sopimisen mahdollisuuksista 

uusia näkökulmia: mm. mitä johdolta edellytetään, 

kun se rakentaa vahvan sopimuskulttuurin yhdessä 

luottamusmiesten kanssa ja sitouttaa koko 

henkilöstön kehittämisprosessiin.

Erkki Halttunen, Pertti Laine,  
Veli-Pekka Moisalo

Tulossa



Lakimiesuutisten tietokilpailussa esitetään yllättäviä  
ja mieltä piinaavia tietokilpailukysymyksiä.

KAJAANIN tuomiokunnan tuomari Selim  
Viktor Stenius (1865–1946) unohti 1930-luvun 
alussa konkurssijutun tuomiosta automekaanikon 
etuoikeutetun palkkasaatavan. Suuttunut mekaa-
nikko tuli valittamaan asiasta kesken Steniuksen 
päiväunien. Mitä tapahtui?

A. Steniuksen virkatalo paloi.
B. Steniuksen vaimo sulki mekaanikon  
saunaan ja unohti sinne.
C. Stenius ei herännyt, vaikka mekaanikko  
ampui haulikolla.
D. Stenius maksoi saatavan itse ja jatkoi uniaan.

SIHVERI (Sigfrid) Granroth toimi Kuusamon 
ja Kitkan kylien kruununnimismiehenä 1700-
luvun alkupuolella vuoteen 1734. Mitä hänen 
tehtäviinsä kuului?

A. Valmistaa sunnuntaiateria papille.
B. Viedä kaksi suolattua lohta jouluna  
maaherralle.
C. Kerätä verot myös Venäjän puolesta.
D. Mitata miesten parrat joulukirkossa.

MÄNTYHARJUN nimismieheksi valittiin 
vuonna 1924 Aarne Paarma (1893–1961),  
vaikka hän ei kohonnut etusijalle viran 17  
hakijan joukossa. Mikä epätavallinen asia 
hänellä oli kuitenkin puolellaan?

A. Hän tunsi kaikki viinan salapolttajat alueella.
B. Hänellä oli läänin nopein auto ja oma selli.
C. Hänen talonsa oli komein ja näkyi kauas.
D. Virka pysyisi samassa suvussa ehkä 100 
vuotta.

MITÄ nimityksiä Mäntyharjulla ja Hirven-
salmella sekä useissa niiden naapurikunnissa 
käytettiin nimismiehistä ainakin 1800-luvun 
loppupuoliskolla ja 1900-luvun alussa?

A. Puhti ja puukti
B. Lanki ja lankki
C. Romsi ja rompsi
D. Penksi ja penkti
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1 D. Stenius maksoi saatavan itse ja jatkoi uniaan. Summa oli kolme tuhatta markkaa, ja Stenius kaivoi sen lompakostaan. ”Tuossa on rahat. Mokoman  
summan takia ei minua saa herättää. Mene matkaasi”, Stenius ärisi ja jatkoi uniaan sohvalla. Hetken kuluttua hän kuorsasi taas tasaiseen tahtiin. Steniuksella 
oli tapana syödä aamiainen täsmälleen kello 12 ja mennä sen jälkeen nukkumaan. Tuomiokunnan kanslia oli tämän vuoksi kiinni kello kahteen. Mekaanikko 
pääsi sisälle vahingossa. Stenius oli ahkera päivänokosten ottaja. Kerran vanhoilla päivillään hän lähti nokosille kesken johtamansa vaikean istunnon ja jätti 
mitään kertomatta koko käräjäväen paikoilleen. Nimismies kyllästyi viimein odottamaan ja löysi Steniuksen kuorsaamasta sohvalta. Stenius oli Kajaanin  
tuomiokunnan tuomari vuosina 1914–1935. Hän suoritti oikeustutkinnon vuonna 1892 ja sai varatuomarin arvon vuonna 1895. 2 C. Kerätä verot myös  
Venäjän puolesta. Kuusamon, Lapin ja Venäjän rajaseudun hallinnolliset olot olivat sekavia etenkin uudisasutuksen leviämisen ja isonvihan vuoksi. Täyssinän 
rauhan (1595) raja ei näkynyt maastossa, ja rajan yli oltiin molemmin puolin tekemisissä säännöllisesti ja epämuodollisesti. Vihanpitoa vältettiin jopa sotien 
aikana vuoteen 1939 asti. Kuusamo kuului Kemin Lappiin, ja sen kylät maksoivat veroa Ruotsin lisäksi Venäjälle. Isoonvihaan asti Ruotsin verot keräsi Ruotsin  
nimismies, ja ne maksettiin jokaista aikuista miestä kohden. Venäjän verot keräsi Venäjän nimismies eli starosta, ja ne maksettiin kyläkohtaisena verona. 
Isonvihan jälkeen tilanne muuttui: Ruotsin nimismies alkoi kerätä Venäjänkin veroja. Venäjän vero loppui, kun Suomi liitettiin Venäjään vuonna 1809. Jäljellä 
jäi vanha Ruotsin vero, jota maksettiin nyt Suomen suuriruhtinaskunnalle. 3 C. Romsi ja rompsi. Nimitys tuli sukunimestä Broms, joka suomennettiin  
sittemmin muotoon Paarma. Bromsin suvussa oli 1800–1900-luvuilla yhteensä 13 nimismiestä, joista kahdeksan toimi Savossa. Bromseja oli nimismiehinä 
niin pitkään, että sukunimi alkoi kansan suussa muuttua virkanimikkeeksi. ”Kuka on teijän pitäjän rompsi”, savolainen kysyi toiselta. Mäntyharjun nimis-
miehinä Bromseja oli kolmen sukupolven ja yhteensä 102 vuoden ajan. Jos mukaan lasketaan myös apulaisnimismiehet, vuosimäärä on 108 vuotta. Muita 
Bromsien nimismiehittämiä kuntia olivat Heinola, Pernaja, Elimäki, Sysmä, Juva (itäinen piiri), Suistamo, Mikkeli (länsipiiri), Pieksämäki (eteläinen piiri),  
Ristiina, Sääminki ja Hiitola.  4 D. Virka pysyisi samassa suvussa ehkä 100 vuotta. Kyseessä oli Bromsin ja sittemmin Paarman suku, jonka ensimmäinen 
nimismies Mäntyharjulla oli Adolf Fredrik Broms (1820–1886) vuosina 1849–1884. Häntä seurasi vuosina 1884–1924 hänen poikansa Berndt Israel Broms 
(1851–1924), joka toimi aiemmin Hirvensalmen nimismiehenä. Isä ja poika vaihtoivat virkoja keskenään, sillä isä-Broms jatkoi vielä Hirvensalmen nimis-
miehenä. B. I. Broms oli Mäntyharjun nimismies kuolemaansa asti. Aarne Paarma erosi vuonna 1951, joten virka pysyi suvussa 102 vuotta. Aarne Paarman 
nimittänyt Mikkelin läänin maaherra Ernst Edvard Rosenqvist (1869–1932) ymmärsi suvun toiveen, että olisi hienoa, jos virka pysyisi suvussa täyden vuosi-
sadan. Aarne Paarmalla oli jo nimityshetkellä kokemusta työstään, sillä hän oli tuolloin Laatokan Karjalassa Hiitolan nimismies.
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lin innoissani, kun pääsin sisälle oikeus - 
tieteelliseen tiedekuntaan. Olin haa-
huillut opinnoissani jo pitkään, ja filo-
sofian sekä viestinnän opintoni olivat 
jääneet kesken. Oikeustieteen opinnot 

vaikuttivat yhdistävän teoreettisen opiskelun – jota filo-
sofian opinnoissa oli ollut riittämiin – käytännön yhteis-
kunnallisen toiminnan kanssa. 

Pettymyksekseni en ymmärtänyt opinnoistani juuri 
mitään. En tiennyt yritysverotuksesta, kiinteistön mää-
räosan tai määräalan eroavaisuuksista tai hallintolain-
käyttölain käytännön sovelluskohteista. En pystynyt 
sitomaan opintojani käytäntöön, ja suurin osa opiskelus-
tani oli puhdasta ulkolukua. En tuntunut sopivan jouk-
koon, ja muut opiskelijat vaikuttivat tietävän asioista 
paljon enemmän. 

Tunnettu motivaatiotutkija, Stanfordin yliopiston 
professori Carol Dweck, on erottanut kaksi eri mielen-
laatua – muuttumattomuuden (fixed mindset) tai kas-
vun (growth mindset). 

Muuttumattomuuden mielenlaatu painottaa sitä, 
että älykkyys ja lahjakkuus ovat syntymässä saatuja 
ominaisuuksia. Muuttumattomuus näkyy usein suo-
rittamisena, virheiden pelkäämisenä ja tietynlaisena 
vääjäämättömyytenä. 

Kasvun mielenlaatu taas uskoo, että yksilöiden omi-
naisuudet voivat kehittyä harjoittelun myötä. Kasvun 
mielenlaatu painottaa, että emme ehkä vielä ole siellä, 
missä voisimme olla – mutta voimme harjoitella ja 
kehittyä. Epäonnistumiset nähdään välttämättöminä 
onnistumisen esiasteina. 

Oikeustieteellisessä opiskelu tuntui minusta muut-
tumattomalta ja vanhoilliselta. Opimme, miten asiat 
olivat. Tenteissä oppineisuutta mitattiin numeroilla: jos 
osasit toisintaa oppikirjojen sisältämän viestin koepa-
perille, sait hyvän arvosanan. 

Helsingin oikeustieteellisen tiedekunnan kotisivujen 
mukaan ”oikeustieteellinen koulutus antaa laajat mah-
dollisuudet toimia monenlaisissa kansallisissa ja kan-
sainvälisissä tehtävissä”.

Tämän pragmaattisen näkökulman lisäksi olisin toi-
vonut opiskeluiltani unelmia ja kannustusta. 

Olisin halunnut, että joku olisi kertonut minulle, että 
voin halutessani tehdä jotain merkittävää, perustaa 
uusia yrityksiä, vaikuttaa asioihin ja yhteiskuntaan. 
Olisin halunnut, että joku sanoisi minulle, että minun 
on mahdollista kehittyä. Olisin toivonut kasvun mie-
lenlaatua. 

Samalla minun olisi tullut olla armollisempi tiede-
kuntaa ja opiskelujani kohtaan. Olin liiaksi keskittynyt 
senhetkiseen tilanteeseeni, osaamistasooni ja (heikkoi-
hin) suorituksiini. Vähä vähältä aloin ymmärtää oppi-
maani paremmin, koska kokemukseni kasvoi. 

Pystyin tulevissa työpaikoissani hyödyntämään 
montaa yliopistossa oppimaani asiaa, jopa filosofian ja 
viestinnän ”epäonnistumisiani”. Opintoni eivät olleet-
kaan turhia!

Sinun ajatuksillasi ja unelmillasi on väliä. Usko, 
että voit auttaa muita ja tehdä yhteiskunnasta oikeu-
denmukaisemman. Usko siihen, että voit kehittyä ja 
tulla paremmaksi. Anna itsellesi aikaa nähdä mahdol-
lisuuksia. 

Usko siihen, että kelpaat omana itsenäsi ja voit 
tehdä asioita omalla tavallasi. 

Nyt se on ainakin kertaalleen sanottu.

Anna itsellesi
aikaa nähdä
mahdollisuuksia.

ANTTI INNANEN
CEO, Dot. 
Antti Innanen
antti@dot.legal 

Kasvun mielenlaatu

O
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Antti Aine on toiminut uransa aikana pääsääntöisesti erilaisissa yliopistollisissa 
tutkimus- ja opetustehtävissä. Hän on ollut Helsingin yliopiston ja Turun yliopiston 
yhteinen urheiluoikeuden professori vuodesta 2019 alkaen. Aine auskultoi jatko-
opintojensa suorittamisen aikana silloisessa Tampereen käräjäoikeudessa ja on 

toiminut lähes parinkymmenen vuoden ajan markkinaoikeuden asiantuntijajäsenenä. 
Lakimiesliiton hallitukseen hänet valittiin kuluvan vuoden alusta lukien.     

Viisi nopeaa
Antti Aine, Lakimiesliiton hallituksen jäsen ja tulevaisuusvaliokunnan puheenjohtaja

Miksi sinusta  
tuli lakimies?

Ajatus oikeustieteelliseen tiede-
kuntaan hakemisesta virisi jo ylä-

koulu- ja lukioaikana. Ensimmäisiin 
mielikuviin juristin tehtävistä taisivat 
vaikuttaa ulkomaiset televisiosarjat, 

kuten Matlock, mutta hyvin pian  
juristin työssä alkoivat kiinnostaa  
erilaisten ongelmien analysoimi-

nen, ratkaiseminen ja siihen 
liittyvä argumentointi. 

Mihin asioihin 
haluat vaikuttaa  

Lakimiesliiton hallituksessa?
Työtaustani vuoksi koulutuspoliittiset 

asiat ja juristien tuleviin osaamisvaatimuk-
siin liittyvät kysymykset ovat lähellä sydän-

täni. Lakimiesliiton hallituksessa on kuitenkin 
katsottava asioita yksittäisiä sektoreita  
laajemmin. Oikeusvaltion puolustaminen 

on liiton ydintehtäviä, ja tärkeitä  
kysymyksiä liittyy jatkossa myös 

juristien työhyvinvoinnin 
edistämiseen.

Olet Lakimiesliiton 
tulevaisuus valiokunnan 
puheen johtaja. Mikä on  

tulevaisuusvaliokunnan tehtävä?
Tulevaisuusvaliokunnan tehtävänä on  

tuottaa tietoa ja aloitteita liiton toiminnan  
pitkäjänteisen suunnittelun ja ohjauksen 

tueksi. Tulevaisuusvaliokunnalla oli mandaat-
tinsa mukaisesti keskeinen asema liiton  

nykyisen strategian valmistelussa. Perin-
teisesti myös erilaiset koulutuspoliittiset 

kysymykset ovat kuuluneet tulevai-
suusvaliokunnan työlistalle.

Miten pidät 
huolta omasta  

jaksamisestasi?
Pelaan säännöllisesti tennistä ja 

pidän muutoinkin huolta kunnostani 
lenkkipoluilla ja kuntosalilla. Oivallista 

vastapainoa työtehtäville tarjoavat 
myös tuomaritehtävät miesten 
Superpesiksessä ja tenniksen 

ammattilaiskisoissa. 

Kolme asiaa, 
joita tarvitset 

työssäsi päivittäin?
Tietokone, puhelin ja  
julkaisutietokannat.
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Lakimiesliiton valtuuskunnan vaalit 28.9.–21.10.2021

Äänestämällä vaikutat liittosi
päätöksentekoon!

www.lakimiesliitto.fi/vaalit

#OikeudenmukaisenSuomenRakentajat


