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Me rakennamme 
oikeudenmukaisen Suomen 

— yhdessä.

Maija
ylitarkastaja

Oikeudenmukaisen Suomen 
rakentaja, hyödynnä yhteisöäsi!
lakimiesliitto.fi/liity-mukaan

Meillä lakimiehillä on keskeinen rooli tasa-arvoisen 
yhteiskunnan rakentamisessa. Joukossa on voimaa 
— rohkeana oikeusvaltion puolustajana me 
käytämme ääntämme, jotta oikeus kuuluisi kaikille.

#OikeudenmukaisenSuomenRakentajat
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ämän lehden etu- ja takakannessa tapaat joukon eri rooleissa 
toimivia Lakimiesliiton jäseniä, oikeudenmukaisen Suomen 
rakentajia. He kutsuvat sinut mukaan yhteisöösi ja sen antaman 
tuen hyödyntäjäksi! 

Saatat tuntea kuvissa esiintyvät, tai yhtä hyvin he voivat olla sinulle 
uusia tuttavuuksia. Yhtä kaikki he ovat kuvissa edustamassa meitä kaikkia: 
sinua, minua ja muita päivittäin oikeudenhoidon parissa toimivia.  

Lakimiesliitossa ja Lakimiesuutisissa haluamme muistuttaa jäsenis-
tömme työn merkityksestä. Jäsenemme rakentavat – opintojen alusta seni-
orivuosiin – parempaa ja oikeudenmukaisempaa yhteiskuntaa, maailman 
parasta oikeusvaltiota.  

Sanat ovat juhlavia, mutta ne ansaitsevat tulla sanotuiksi juuri tässä 
ajassa. 

Kertomalla jäsenkuntamme työn merkityksestä hankimme ymmärrystä 
koko oikeusvaltion toiminnalle. Tällöin voimme myös odottaa vastakaikua 
liittomme tavoitteille. Liittyivätpä ne oikeustieteellisen koulutuksen resurs-
seihin, oikeudenhoidon budjettiosuuteen tai vaatimuksiin asianmukaisista 
työskentelyolosuhteista ja tehtävien vaativuuden mukaisesta palkkauksesta. 

*** 

Lakimiesliiton ensisijainen tehtävä on antaa tukea ja tarjota palveluita 
jokaiselle jäsenelleen.  

Lehden ilmoituksissa haastamme sinut mukaan näiden palveluiden 
aktiiviseksi käyttäjäksi. Haaste koskee niin uusia jäseniä kuin meitä jo jäse-
ninä olevia. Liiton tarjoamista palveluista ja eduista kannattaa ottaa irti 
kaikki hyöty.  

Jäsenmäärämme ja palveluiden käyttöaste on kasvussa. Oikeudenmukai-
nen Suomi rakentuu sitä tehokkaammin, mitä tyytyväisempiä sen raken-
tajat ovat. 

Janne Laukkanen
päätoimittaja

 
janne.laukkanen@lakimiesliitto.fi

@LaukkanenJanne
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The courses will be ”hands on”.  Delegates will be invited to under-
take practical exercises eg analysing and improving poor drafting, 
suggesting changes to clauses presented by ”the other side”.

The courses will be given by David Fletcher, an English solicitor, 
who is a frequent lecturer in Scandinavia. He has given contract-
drafting courses, both general and in-house, in a number of 
countries including Finland, Sweden, Denmark and Germany. He 
has also lectured at Helsinki and Tallinn Universities.

CONTRACT DRAFTING IN ENGLISH I, 3.12.2021
Aims of the course:

• useful tips on contract drafting techniques  
and common pitfalls

• useful materials that can be used as a basis  
for drafting contracts

• guidance on differences between the common law and  
Finnish systems of contract law and the implications for 
negotiating and contract drafting.

CONTRACT DRAFTING ON ENGLISH II, 17.3.2022
Part 2 will look at specific contracts many of which have been 
requested by Part 1 participants e.g.

• LOI’s, MOU’s and NDA’s
• joint ventures, shareholder and co-operation agreements
• sales contracts and terms, supply contracts and distributorship 

agreements.

Contract Drafting in English I and II
3.12.2021 and 17.3.2022 | Helsinki

Seminaarien yhteishinnat:
Lakimiesliiton jäsenet ja julkinen sektori 1 150 €  
(yksityinen sektori 1 250 €)

Seminaarihintoihin lisätään alv 24 %. Oikeudet muutoksiin pidätetään.



LAKIMIESLIITON KOULUTUS

Oikea tieto oikeaan aikaan. lakimiesliitonkoulutus.fi

TYÖOIKEUDEN 
AJANKOHTAISPÄIVÄ 2021
17.11. Helsinki

Marraskuulle vakiintuneessa ajankoh-
taispäivässä käsitellään kiinnostavia ja 
ajankohtaisia työoikeuden teemoja. Tänä 
vuonna aiheina ovat valmisteilla olevat 
työlainsäädäntöhankkeet, uuden yhteis-
toimintalain soveltaminen käytännössä 
ja työoikeuden uusin oikeuskäytäntö. 
Juridiikan lisäksi johtamisen ja esimies-
työn työkalupakkia päivitetään aiheella 
muutoksen johtamisen uusi aika.

Puheenjohtajana asianajaja Anu Waara-
linna, Roschier Asianajotoimisto Oy.

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

TIETOSUOJARISKIEN HALLINTA 
JA SOPIMUSVASTUUT
18.11. Helsinki

Seminaarissa pureudutaan tietosuojaris-
keihin ja muutoksiin varautumiseen sekä 
vastuiden hallintaan sopimuksilla. Päivän 
aikana kuulet, kuinka saat sovitetuksi 
yhteen liiketoiminnalliset tavoitteet 
ja realiteetit sekä tietosuojasääntelyn 
asettamat vastuut, velvoitteet ja rajat 
sopimusvapaudelle.

Puheenjohtajana osakas, asianajaja, CIPP/E 
Jukka Lång, Dittmar & Indrenius Asianajo-
toimisto Oy.

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

HALLINTOPROSESSIPÄIVÄ
26.11. Helsinki

Uuden lain voimaantulon myötä oikeu-
denkäynti hallintoasioissa on uudistunut. 
Muutoksia on tullut muun muassa täsmäl-
lisempiin säännöksiin oikeudenkäynnin 
vireillepanosta, käsittelystä ja päätöksen-
teosta. Seminaarissa kuulet keskeisimmät 
uudistukset sekä viimeisimmät koke-
mukset lain toimivuudesta.

Puheenjohtajana elintarvikemarkkinaval-
tuutettu, OTT, VT Olli Wikberg.

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

Osallistu läsnä tai etänä.



MUISTA 
JÄSENALE 

-20 % 

Oikea tieto oikeaan aikaan.

Saija Haapalehto
WHISTLEBLOWING-  
SÄÄNTELY JA VÄÄRIN- 
KÄYTÖSTEN ILMOITUS- 
KANAVAT - opas työnantajalle
Joulukuu 2021, sh. 129 €

Kalliala, Kauppala, Kolppanen, 
Kyläkallio, Lampenius, Uotila 
ASIAKIRJAMALLIT
12., uudistettu painos
Marraskuu 2021, sh. 179 €

Mia Hoffrén
VIRHEVASTUU ASUNNON JA 
ASUINKIINTEISTÖN KAUPASSA
2., uudistettu painos
Marraskuu 2021, sh. 129 €

Vuorenpää, Helenius, 
Hietanen-Kunwald, Hupli, 
Koulu, Lappalainen, Lindfors, 
Niemi, Rautio, Saranpää, 
Turunen, Virolainen
PROSESSIOIKEUS
6., uudistettu painos
Joulukuu 2021, sh. 249 €

Suomen Laki -teokset

SUOMEN LAKI I 2021
Lokakuu 2021, sh. 279 €

SUOMEN LAKI II 2021
Marraskuu 2021, sh. 279 €

SUOMEN LAKI III 2021
Joulukuu 2021, sh. 279 €

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

Juridiikan asiantuntijan  
parhaat työvälineet
Tilaa osoitteesta SHOP.ALMATALENT.FI
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akimiesliiton valtuuskunnan vaalin tulos julkistet
tiin perjantaina 22.10. Kiitos jokaiselle äänioikeut
taan käyttäneelle, lähes kolmelle tuhannelle jäse

nellemme. Lämmin onnittelu valituille ja suurkiitos kaikille 
vaaleissa ehdolla olleille. Hienoa, että olitte valmiita käyttä
mään aikaanne ja osaamistanne yhteisten asioidemme edis
tämiseksi.

Erityisen ilahduttavaa on, että toimintaa häirinneestä 
korona kaudesta huolimatta äänestysprosentti 
nousi 23,7 prosenttiin (v. 2018 vaaleissa 19,1 %). 
Toki parannettavaa on, mutta suunta on oikea. 
Ehdokkaiden toiminta, vaaliteemat ja vaali
koneeseen ehdokkaiden antamat vastauk
set ovat siis herättäneet kiinnostusta. Ehkäpä 
myös sähköinen äänestystapa alkaa olla tuttu.

Valtuuskuntamme, kuten koko jäsenis
tömme, naisvaltaistuu. Valituista naisia on 60 
prosenttia ja miehiä 40 prosenttia (v. 2018 55 % 
ja 45 %), mikä vastaa melko tarkoin Lakimies
liiton koko jäsenistön kokoonpanoa.

Ihanteellisessa valtuuskunnassa on 
mukana sekä kokeneita jäseniä että tuoreita 
kasvoja. Vuoden 2018 valtuuskunnan jäsenistä 
57,5 prosenttia uusi paikkansa. Vaihtuvuus 
vaikuttaa sopivalta ja osoittaa, että kokeneet 
edustajat eivät ole sankoin joukoin turhautu
neet valtuuskuntatyöskentelyssä ja että valtuustopaikka kiin
nostaa myös uusia ehdokkaita.

Paikkajaon osalta mentiin pitkälti entisellä jakaumalla. 
Vaalien suurimman paikkalisäyksen otti Nuoret Juristit 
(NuJu), joka kaksinkertaisti paikkamääränsä (neljästä kah
deksaan). NuJu on hiljattain vaihtanut nimensä ja profiloi
tunut mm. työaikakysymyksissä, liiton nimikeskustelussa ja 
tuomioistuinharjoittelun kehittämisessä. Äänestäjät ovat mitä 
ilmeisimmin pitäneet juuri näitä teemoja tärkeinä.

Järjestödemokratia on puhunut ja toteutunut. Voimme 
helpotuksella todeta, että vaalit olivat onnistuneet: äänes
tysaktiivisuus nousi ja saimme 40 vaaleissa valittua valtuus
kunnan jäsentä ja neljä opiskelijajärjestöjen edustajaa raken
tamaan oikeusvaltiota Suomen Lakimiesliiton ylimmässä 
päättävässä elimessä. 

Nyt on 2 804 kiitoksen 
ja onnittelujen aika!

L esultatet från Juristförbundets delegationsval publ
icerades fredagen 22 oktober. Tack till var och en 
av våra nästan tretusen medlemmar som utnytt

jade sin rösträtt. Ett varmt grattis till de valda och ett stort 
tack till alla kandidater i valet. Det är fint att ni var redo att 
använda er tid och era kunskaper för att främja vår gemen
samma verksamhet.

Det är särskilt glädjande att valdeltagandet trots corona
perioden som stört verksamheten steg till 23,7 
procent (19,1 % i valet 2018). Det finns visserli
gen utrymme för förbättring, men riktningen 
är den rätta. Kandidaternas verksamhet, val
temana och kandidaternas svar i valmaski
nen har alltså väckt intresse. Kanske många 
nu också är vana vid att rösta elektroniskt.

Vår delegation, liksom hela vår medlemskår, 
börjar bli kvinnodominerad. Av de invalda är 
60 procent kvinnor och 40 procent män (2018 
55 % och 45 %), vilket i stort sett motsvarar 
sammansättningen av Juristförbundets hela 
medlemskår.

I en idealisk delegation sitter både erfarna 
medlemmar och nya ansikten. Av medlem
marna i delegationen som valdes 2018 förny
ade 57,5 procent sina mandat. Omsättningen 
verkar lämplig och visar att erfarna ledamöter 

inte i stora skaror är frustrerade över delegationsarbetet och 
att en plats i delegationen även intresserar nya kandidater.

Fördelningen av platser följde i stor utsträckning den tidi
gare. Unga Jurister (Nuoret Juristit, NuJu) var de som ökade 
sina platser mest, med en fördubbling av antalet mandat 
(från fyra till åtta). NuJu har nyligen bytt namn och profile
rat sig i bland annat arbetstidsfrågor, förbundets namndis
kussion och utvecklingen av domstolspraktiken. Väljarna har 
uppenbarligen ansett att just dessa teman är viktiga.

Organisationsdemokratin har talat och förverkligats. Vi 
kan lättade konstatera att valet var lyckat: valdeltagandet 
ökade och vi fick 40 genom val valda delegationsmedlem
mar och fyra representanter för studentorganisationer som 
ska bygga rättsstaten i Finlands Juristförbunds högsta beslu
tande organ.

Nu är det dags för 2 804 
tack och gratulationer!
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TUULA LINNA
Lakimiesliiton puheenjohtaja 
Juristförbundets ordförande

tuula.linna@helsinki.fi
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PROSENTTIA
Äänestysaktiivisuus 

valtuuskunnan 
vaalissa 

23,7
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Lokakuun aikana sähköisesti 
käydyssä Lakimiesliiton val-
tuuskunnan vaalissa valittiin 
40 edustajaa 44-jäseniseen 

valtuuskuntaan. Loput neljä paikkaa 
on varattu opiskelijoiden edustajille, ja 
opiskelijajärjestöt nimeävät itse edus-
tajansa näille paikoille. 

Nuoret Juristit (NuJu ) tuplasi vaa-
lissa edustajamääränsä. Kautensa 
päättävässä valtuuskunnassa NuJulla 
oli neljä paikkaa, kaudelle 2021–2024 
paikkamäärä nousi kahdeksaan. 

Paikkoja menettivät hallinnon laki-
miehet (Hallinnon puolesta), tuoma-
reiden ja esittelijöiden ehdokaslista 
sekä Suomen Asianajajaliiton lista. 

Vaalin kolme eniten saanutta yksit-
täistä ehdokasta olivat prosessioikeu-
den professori Mikko Vuorenpää 
(Suomalainen Lakimiesyhdistys) 109 
äänellä, kihlakunnansyyttäjä Jukka 
Haavisto 96 äänellä (PUSH) ja asian-
ajaja Hanna-Maria Seppä (NuJu) 73 
äänellä. 

Valtuuskunnan 
paikkajako 2021–2024 
(suluissa edustajien määrä 2018–2021) 

Hallinnon puolesta 4 (5) 
Juridiska Föreningen i Finland 1 (1) 
Naisjuristit 1 (1) 
Nuoret Juristit 8 (4) 
PUSH 5 (5) 
Suomalainen Lakimiesyhdistys 7 (7) 
Suomen Asianajajaliitto 2 (3) 
Tuomarit/esittelijät 7 (9) 
Yksityisalojen lakimiehet 5 (5) 

Valtuuskuntaan valitut  
aakkosjärjestyksessä 
Aho Sari 
Aine Antti 
Ansanullah Tarik 
Bertell Sanna-Maria 
Cederlöf Karin 
Einola Pasi 
Engblom Matleena 
Haavisto Jukka 
Hietanen-Tanskanen Ira 
Hoffrén Mia 
Hämäläinen Merva 
Karppinen Laura 
Korpisaari Päivi 
Kuhanen Leena 

Laakso Ville 
Laaksonen Sofia 
Lehtinen Tuomas 
Lehtonen Harri 
Lipiäinen Visa 
Nurminmäki Tiina 
Pitkänen Anna 
Riekkinen Juhana 
Rintamo Sara 
Ritala Nelli 
Rytkölä Antero 
Salmi Lipiäinen Maija 
Sasi Kimmo 
Seppä Hanna-Maria 
Soininen Antti 
Sorjonen Antti 
Spring Petra 
Still Viveca 
Tapani Jussi 
Terämaa Jyri 
Vainikka Ulla 
Vainionpää Hanna 
Vierula Katriina 
Viikari Nora 
Virrankoski Paula 
Vuorenpää Mikko 

Vaalitulokset löytyvät kokonaisuudes-
saan liiton verkkosivujen jäsenpor-
taalista.

Valtuuskunta sai uuden kokoonpanon 
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Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen 
Oulun osasto 90 vuotta 

 Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen 
Oulun osasto perustettiin 22. toukokuuta 
1931 Oulun Seurahuoneen valkoisessa 
salissa ja täyttää tänä vuonna siis 90 
vuotta. Yhdistykseen liittyi 34 lakimiestä 
silloisten Oulun ja Lapin läänien 
alueelta.

Nykyisin yhdistykseen kuuluu yli 
300 jäsentä. Emoyhdistyksen tavoin 
osaston tarkoituksena on kartuttaa 
lainopillisia tietoja ja lisätä eri alojen 
juristien yhteenkuuluvuutta. Yhdistys 
juhlisti 90-vuotista toimintaansa perus-
tamiskaupungissaan 6. marraskuuta.

www.lakimiesli itto.fi

”Seksuaalinen häirintä ei kuulu millekään alalle, ei yhdellekään työpaikalle. 
Keinot meillä on, nyt niitä rohkeasti käyttämään.”
Sosiaali- ja terveysministeri Hanna Sarkkinen pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri Thomas Blomqvistin kanssa  
24.9.2021 järjestämässään pyöreän pöydän tilaisuudessa, jonka aiheena oli seksuaalisen häirinnän ehkäiseminen.

S a n o t t u a

JÄSENTÄ
Saamelaiskäräjiin 
kuuluu 21 jäsentä 

ja neljä varajä-
sentä. Jäsenet 

valitaan neljäksi 
kalenterivuodeksi 

kerrallaan.

21

 Suomen YK-liitto ja YK:n ystävät -verkosto ovat valin-
neet Vuoden YK:n ystäväksi juristin ja saamelaiskärä-
jien jäsenen Anne Nuorgamin. Kunniamaininnan perus-
teena on hänen pitkäjänteinen työnsä alkuperäiskansojen 
oikeuksien edistäjänä. Nuorgam toimii YK:n alkuperäis-
kansojen pysyvän foorumin (UNFPII) puheenjohtajana.

Vuoden YK:n ystävä -kunniamaininta myönnetään 
vuosittain YK-viikolla henkilölle, joka on toiminnallaan 
merkittävästi edistänyt YK:n tunnettuutta Suomessa ja 
Suomen roolia YK:ssa tai toiminut YK:n roolin vahvistami-
seksi kansainvälisesti. Valinnan tekee YK:n ystävät -ver-
koston johtotiimi puheenjohtajanaan Helena Ranta. Kun-
niamaininta jaettiin nyt viidettä kertaa.

Anne Nuorgamista  
Vuoden YK:n ystävä

 San Franciscossa toimiva voit-
toa tavoittelematon järjestö on kehittä-
nyt viestintäsovelluksen, jolla iranilaiset 
voivat ohittaa maan hallituksen valvon-
nan ja sensuurin. Nahoft (persiaksi piilo-
tettu) muuntaa käyttäjän tekstin satun-
naiseksi sanajoukoksi, jonka voi lähettää 
missä tahansa julkisessa viestisovelluk-
sessa. Viestin vastaanottaja ajaa kyseisen 
merkkijonon oman Nahoft-sovelluksensa 
kautta käyttämällä lähettäjän jakamaa 
salausavainta. Viestit ovat siis näkyviä 
mutta piilossa. Iranilaiset voivat jatkaa 
kommunikointia, vaikka hallitus esimer-
kiksi sulkisi netin mielenosoitusten ajaksi. 
Avoimen lähdekoodin sovellus julkaistiin 
Google Playssa syyskuussa 2021.

SALAUSVIESTISOVELLUS 
IRANILAISILLE
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Lakimiesliitto on myöntänyt 
huomattavimman tunnustuksensa, 
K. J. Ståhlberg -mitalin, entiselle 

oikeuskanslerille Jaakko Jonkalle.
Tunnustus myönnetään henkilölle, 

jonka toiminnalla on ollut huomattava 
merkitys kansallisesti tai kansainväli-
sesti yhteiskunnalle, lakimieskunnalle, 
oikeuselämälle tai oikeustieteelle. Pal-
kintoperusteissa Jonkan todetaan olevan 
Suomen merkittävimpiä oikeusvaltion 

rakentajia. Hänet tunnetaan myös roh-
keista yhteiskunnallisiin epäkohtiin liit-
tyvistä puheenvuoroistaan.

K. J. Ståhlberg -mitali on jaettu perin-
teisesti Lakimiespäivä-tapahtumassa. 
Tänä vuonna tapahtuma peruttiin koro-
naepidemian vuoksi. Mitalin luovut-
tivat Jonkalle erillisessä tilaisuudessa 
Lakimiesliiton puheenjohtaja, professori 
Tuula Linna ja toiminnanjohtaja Jore 
Tilander. 

Lakimiesliiton K. J. Ståhlberg 
-mitali Jaakko Jonkalle

300
LUKIOLAISTA

osallistuu vuosittain Lakimiesliiton 
sekä Historian ja yhteiskuntaopin 

opettajien liiton
Oikeusguru- kilpailuun.

8
FINALISTIA

kutsutaan Helsingin 
käräjäoikeudessa pidettävään 

loppukilpailuun.

2
PARASTA

saa oikeustieteen 
opiskelupaikan.

Numerokulmalla
Faktaa numeroiksi tiivistettynä

 Lakimiesliiton julkaisema Laki-
mieskalenteri on maksuton jäsen-
maksunsa maksaneille.

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

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

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

Kalenteri 2022
L i i t t o  p a l v e l e e
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Tutkimushanke pohtii 
oikeusvaltion asemaa EU:ssa
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Helsingin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan 
”Oikeusvaltio, Suomi ja Euroopan unioni” -selvitys- 
ja tutkimushanke tarkastelee oikeusvaltion käsitettä 

EU-oikeudessa. Samalla se pyrkii tunnistamaan  oikeusvaltion 
negatiivisia kehityssuuntia ja pohtimaan, miten suojella 
oikeus valtiota Euroopan unionissa.

Tutkimushanke on valtioneuvoston rahoittama niin 
sanottu TEAS-hanke, ja sitä johtavat Helsingin yliopiston 
eurooppaoikeuden professori Juha Raitio, Euroopan unio-
nin tuomioistuimen entinen tuomari Allan Rosas ja tohtori-
koulutettava Pekka Pohjankoski. Lähtökohtana ovat valtio-
neuvoston esittämät kysymykset, joihin toivotaan vastauksia 
tieteen kautta. Tutkimuksella on siten todennäköisesti taval-
lista paremmat mahdollisuudet vaikuttaa myös ajankohtai-
seen päätöksentekoon.

Tutkimushankkeen kokoama kansainvälinen asiantuntija-
verkosto kantaa nimeä Helsinki Rule of Law Forum, johon kuu-
luu pääasiassa EU-oikeuden tutkijoita tai korkeassa asemassa 
olevia EU-virkamiehiä. Verkosto laatii tutkimushankkeesta 
kansainvälisen julkaisun The Rule of Law’s Anatomy in the EU: 
Foundations and Protections, joka ilmestyy keväällä 2022. 

Lokakuussa 2021 tutkimushanke järjesti yleisölle avoi-
men seminaarin, jossa puhujina toimivat Alexander Stubb 
ja KHO:n presidentti Kari Kuusiniemi. Tilaisuudessa käytiin 
myös EU-oikeuden asiantuntijoiden paneelikeskustelu, jonka 
teemana oli ”Is there a shared understanding of the concept 
of the rule of law in the EU?”. Toinen tutkimushankkeen semi-
naari järjestetään tammikuussa 2022.
 
www2.helsinki.fi/en/researchgroups/helsinki-rule-of-law-forum

Liiton etu- ja palvelutarjonta taskussasi  
Member+-sovelluksessa

Member+-sovellus yhdistää Lakimiesliiton etu- ja  
palvelutarjonnan sekä yhteisakavalaisessa Member+-
jäsenetu palvelussa tarjolla olevat jäsenedut ja loma-
huoneistot. 

Sovelluksesta löydät muun muassa Lakimiesliiton  
mobiilijäsenkortin sekä liiton omat jäsenedut ja loma-
mökit, palvelut, ajankohtaisen uutisvirran ja tulevat 
tapahtumat ja koulutukset. 

Member+-sovelluksesta löydät myös paljon erilaisia  
yhteisakavalaisia jäsenetuja ja kaikille akavalaisten  
liittojen jäsenille suunnatut lomamökit.

Sovelluksesta löytyvä Lakimiesliiton mobiilijäsenkortti 
korvaa vanhan muovisen jäsenkortin. Vanha jäsenkortti  
oli voimassa vuoden 2020 loppuun asti. 

Miten saan sen käyttööni? Mistä saan lisätietoja?
Katso tarkemmat latausohjeet osoitteesta  
lakimiesliitto.fi/mobiilijasenkortti

Tutustu Lakimiesliiton kaikkiin jäsenetuihin 
osoitteessa lakimiesliitto.fi/jasenedut

Jäsen
etu

Esittelemme  
Lakimiesliiton jäsenetuja 
etu kerrallaan.

Member+ ja mobiilijäsenkortti
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Keskuskauppakamarin väli
mieslautakunnan pääsihteerinä 
syyskuussa aloittanut OTM, LLM, 

FM Sanna Kaistinen painottaa, että 
tehokkaiden ja sujuvien riidanratkaisu
keinojen saatavuus on yksi yritystoimin
nan ja kaupankäynnin edellytyksistä. Ja 
enemmän: rauhanomainen riidanrat
kaisu on erittäin tärkeää koko yhteiskun
nan ja ihmiskunnan kannalta. 

– Hoidin aiemmin riidanratkaisu
toimeksiantoja asianajajana. Minua vie
hättää riidanratkaisussa ja erityisesti 
välimiesmenettelyssä selkeä alku ja 
 loppupiste, josta osapuolet voivat jatkaa 
eteenpäin.  

Kaistinen on suorittanut Lontoossa 
LLMtutkinnon, jossa hän keskittyi kan
sainväliseen ja kaupalliseen välimies
menettelyyn. Opinnot syvensivät hänen 
mukaansa ymmärrystä kulttuuristen 
seikkojen merkityksestä, jotka ovat eri

tyisesti kansainvälisessä riidanratkai
sussa tärkeitä. 

Välimieslautakunnan pääsihtee
rinä Kaistinen korostaa toiminnan 
tehokkuutta ja ennakoitavuutta. Kas
vava juttumäärä haastaa koko tiimiä 
menettelytapojen kehittämiseen. Myös 
kansainvälinen ulottuvuus kiinnostaa. 

– Haluan, että laadukkaat palve
lumme tulevat entistä tunnetummiksi 
myös kansainvälisesti. Seuraamme 
lisäksi tarkalla silmällä sitä, minkälaisia 
uusia palveluja muut kansainväliset väli
tysinstituutit kehittävät ja tuovat mark
kinoille.

Riidan ratkaisija  

Kulttuurisilla
seikoilla on
riidanratkaisussa
suuri merkitys.
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Hän

 Hallitus esittää kuluttajansuoja
lakiin muutoksia, joilla pannaan täy
täntöön EU:n tavarakauppadirektiivi 
ja digitaalisia sisältöä ja digitaalisia 
palveluita koskeva direktiivi. Laki
muutoksia esitetään etenkin kulutta
jansuojalain kuluttajankauppaa kos
kevaan lukuun tavaran virheestä ja 
sen seurauksista. Lakiin esitetään 
myös lisättäväksi säännös, jonka 
mukaan myyjä on velvollinen huo
lehtimaan digitaalisia elementtejä 
sisältävän esineen päivityksistä, jotta 
esine säilyy virheettömänä.

Muutosten tavoitteena on hel
pottaa tavaroiden sekä digitaalisten 
sisältöjen ja palvelujen ostamista ja 
myymistä EU:n alueella. Samalla ne 
parantavat kuluttajansuojaa. Muutos
ten lisäksi kuluttajansuojalakia esi
tetään täydennettävän uusilla sään
nöksillä, jotka koskevat digitaalisen 
sisällön tai palvelun toimittamista, 
niiden virhettä ja sen seurauksia 
sekä digitaalisen sisällön tai palvelun 
muuttamista. 

Kuluttajansuojalain muutosten 
ehdotetaan tulevan voimaan ensi 
vuoden alusta alkaen.

KULUTTAJAN-
SUOJALAKI 
UUDISTUKSESSA
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Vanhemmuuslaissa
lapsella on kaksi
oikeudellista vanhempaa,
mutta isiä tai äitejä
voi olla kaksi.

 Valtioneuvoston oikeuskanslerin ja 
eduskunnan oikeusasiamiehen tehtävien 
jakoon ehdotetaan muutosta. Hallituksen 
esityksessä ehdotetaan tehtävien jakoa, 
joka vastaisi aiempaa paremmin laillisuus
valvojien perustuslaissa ja muussa lainsää
dännössä säädettyjä erityistehtäviä sekä 
kansainvälisistä sopimuksista johtuvia ja 
tosiasiallisia erikoistumisaloja.

Kummankaan laillisuusvalvojan toimi
valtaan ei ehdoteta uusia tehtäviä eikä 
rajoituksia, ja tehtävien jakaminen olisi 
vastaisuudessakin vain ensisijainen 
 toimintatapa. Kummallekin laillisuusvalvo
jalle voisi kannella entiseen tapaan, ja lail
lisuusvalvojat huolehtisivat itse työnjaon 
toteutumisesta.

Muutoksella pyritään vähentämään 
päällekkäistä työtä ja lisäämään henkilös
tön erikoistumismahdollisuuksia ja näin 
ollen myös tehostamaan ylimpien lailli
suusvalvojien resurssien käyttöä.

MUUTTUUKO YLIMPIEN 
LAILLISUUSVALVOJIEN 
TEHTÄVÄJAKO?

UUTTA 
TOIMENPIDETTÄ

Hallitus sai 
lokakuussa val

miiksi kansallisen 
lapsistrategian 
ensimmäisen 

toimeenpanosuun
nitelman, joka 

sisältää 30 uutta 
toimenpidettä 

lasten oikeuksien 
turvaamiseksi. 
Lapsistrategian 
tavoitteena on 

turvata las
ten ja nuorten 

hyvinvointia sekä 
vahvistaa etenkin 

heikoimmassa 
asemassa olevien 
lasten oikeuksia.

30

 Hallitus esittää nykyisten äitiys- ja isyyslakien yhdis-
tämistä vanhemmuuslaiksi. Samalla lakiin on tarkoitus 
tehdä tarkistuksia. Esityksen mukaan lapsella olisi jatkos-
sakin kaksi oikeudellista vanhempaa, ja vanhemmuus kir-
jattaisiin yhä joko isyytenä tai äitiytenä mutta niin, että isiä 
tai äitejä voi olla kaksi. 

Uutena asiana esityksessä on, että vanhemmuuden 
kumoamista hakevalla olisi jatkossa vuosi aikaa nostaa 
kumoamiskanne, kun nyt kanne on nostettava viipymättä, 
kun syy kanteen nostamiselle on tullut ilmi. Lisäksi tun-
nustetun vanhemmuuden peruminen tai kiistäminen 
olisi esityksen mukaan mahdollista enää vain ennen lap-
sen syntymää tehdyllä kirjallisella ilmoituksella. Esitys on 
osa pääministeri Sanna Marinin hallituksen ohjelmaa, ja 
lakien on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2023 alussa.

Äitiys- ja isyyslaeista 
vanhemmuuslaiksi

Kuva

SEKSUAALIRIKOSLAIN-
SÄÄDÄNNÖN VALMISTELU 
JATKUU

 Lainsäädännön kokonaisuudistuksen 
valmistelua on jatkettu. Valmistelun jat
kumiseen vaikutti vuosi sitten järjestetty 
laaja lausuntokierros, jonka tuoma moni
puolinen palaute otetaan jatkovalmiste
lussa huomioon. Tarkennukset koskevat 
erityisesti raiskausta koskevaa sääntelyä 
sekä lapsia koskevia seksuaalirikossään
nöksiä. Oikeusministeriö pyytää myös kes
keisiltä asiantuntijoilta tarkentavia näke
myksiä lakiluonnoksesta. Hallituksen esitys 
on tarkoitus antaa eduskunnalle alkuvuo
desta 2022.
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H
elsingin käräjäoikeuden käräjä-
tuomari Tatu Koistinen käsitte-
lee paljon vangittujen vastaajien 
rikos asioita ja pikahaastejuttuja. 
Niistä etenkin vangitun jutuissa 

on usein kuultavina ulkomaalaisia, jolloin nii-
hin liittyy paljon tulkkausta vaativia istuntopäi-
viä. Keväällä 2021 Koistisen arvion mukaan lähes 
joka toisessa hänen hoitamassaan istunnossa oli 
jotain tulkattavaa. 

Vaikka asianosaisilla on oikeus saada tulk-
kaus omalle kielelleen, he ilmoittavat usein, että 
englanninkielinen tulkkaus riittää.  

– Tunnistettuamme tulkkaustarpeen otamme 
yhteyttä hankintasopimuksessa meille määri-
teltyyn tulkkitoimistoon, jolle ilmoitamme 
päivä määrän, kellonajan ja keston sekä tarvitta-
van  kielen. Toimisto lähettää tulkin paikalle tai 
ilmoittaa, että ei siihen pysty. Silloin soitamme 

järjestyksessä seuraaviin sopimuksessa määritel-
tyihin toimistoihin. Poikkeustilanteissa, esimer-
kiksi kun on kiire, voimme tilata tulkin suoraan. 

Yleensä tulkki tilataan, kun on varmistunut, 
että kaikki asianosaiset pääsevät paikalle eli 
noin 1–2 viikkoa ennen istuntoa. 

– Tulkkauksen laatu on meille olennaisen tär-
keää, ja jokaisella tulkilla pitäisi lähtökohtaisesti 
olla oikeustulkin pätevyys, vaikka muutoin edel-
lytetään vain, että tulkin on oltava rehelliseksi 
ja taitavaksi tunnettu. Osassa yleisiäkin kieliä 
tällaisia osaajia on kuitenkin vain kourallinen. 

Tulkkitoimistojen välittämien tulkkien 
taso vaihtelee Koistisen mielestä liikaa, vaikka 
koulut tamattomat ja heikkolaatuiset tulkit ovat 
onneksi olleet yksittäistapauksia.  

– Jotkut tulkit eivät osaa riittävän hyvin suo-
mea, ja on työlästä ymmärtää, mitä he sanovat. 
Pahimmillaan on käynyt niinkin, että tulkki 

Oikeutta rakennetaan kielellä. Oikeustulkkauksen tarve on 
kasvanut voimakkaasti. Yhteiskunta on pyrkinyt hillitsemään 
kuluja kilpailuttamalla palveluita. Samalla moni kantaa huolta 
tulkkauksen laadusta. 

Oikeustulkkaus  
ei saa olla 
sattuman kauppaa 

Teksti JUSSI-PEKKA AUKIA | Kuvitus ANNA-KAISA JORMANAINEN
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keskusteli vilkkaasti tulkattavalla kielellä asiakkaan 
kanssa, mutta hänen suomen kielen taitonsa oli niin 
heikko, että asia kas alkoi lopulta puhua suomea. Se 
istunto jouduttiin keskeyttämään. Tällaisia tilanteita 
on kuitenkin ollut juttujen määrään nähden vähän. 

Toinen iso ongelma on nykyisen etukäteen vah-
vistettavan varausmenettelyn jäykkyys, sillä istunnot 
venyvät usein, joskus jopa useilla tunneilla ja yli virka- 
ajan.  

– Olisi kaikille parasta, jos asia saataisiin hoidettua 
kerralla. On hankalaa, jos tulkki – tai kukaan muukaan 
– joutuu lähtemään muualle kesken istunnon. 

Kouluttamattomat tulkit ovat riski  
Asianajaja Antti Kortelainen Järvenpäästä hoitaa pal-
jon rikosjuttuja ja arvelee osallistuneensa 20 vuoden 
aikana useisiin satoihin oikeudenkäynteihin, joissa 
on tarvittu tulkkausta. Tulkkauksen laatu alkoi hänen 
 mielestään heiketä kilpailuttamisen seurauksena.  

Tulkit olivat aikaisemmin enimmäkseen pää-
toimisia yksityisyrittäjiä, mutta nyt paikalle saapuu 
yhä useammin kouluttamaton tulkki, joka tekee työ-
tään esimerkiksi opiskelun ohessa. 

– Tulkit ovat kertoneet, että kilpailutuksen myötä fir-
mat alkoivat karsia kuluja esimerkiksi siirtymällä kiin-

TULKKIA

Oikeustulkkirekisterissä 
on noin sata tulkkia, 

jotka edustavat 25:ttä 
kieltä. 

100
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teästä vähimmäiskorvauksesta tulkkausaikaperustei-
seen laskutukseen ja tarjoamalla nollatuntisopimuksia 
ja pakkoyrittäjyyttä, Kortelainen sanoo.  

– Tulkilla, joka työskentelee kilpailutuksen kautta 
käytännössä määräävään asemaan päässeelle yrityk-
selle, ei ole oikeata työsuhdesuojaa. Toki hän voi  vaatia 
oikeuksiaan ja hänelle kuuluvia lisiään, mutta keikat 
saattavat loppua siihen paikkaan, Kortelainen kertoo 
kuulleensa tulkeilta. 

Edelleen hänen kuulemansa mukaan alan kurjis-
tuminen on saanut monet ammatti tulkit etsiytymään 
muihin töihin. Tämä näkyy tulkkauksen laadussa. 

– Uralleni on osunut jopa juttu, jossa tulkki tuli 
suoraan työvoimatoimistosta hovioikeuteen tulk-
kaamaan juttua, jossa päämieheni oli alioikeudessa 
 tuomittu yhteensä yli kymmenen vuoden vankeusran-
gaistukseen. Tulkki oli elämänsä ensimmäistä kertaa 
oikeudessa ja oli päässyt tulkiksi, kun oli ilmoittanut 
 olevansa kaksikielisestä perheestä. 

Kouluttamattomien tulkkien puutteellisesta 
ammatti taidosta kertoo Kortelaisen kokemuksen 
mukaan sekin, että yhä useammin tuomarit joutuvat 
huomauttamaan tulkille, että tämän tulisi tulkata, kun 
tämä ei sitä ymmärrä tehdä. 

– Kaksikieliset päämiehet ilmoittavat yhä  useammin 
kesken oikeudenkäynnin, että he haluavat vaihtaa suo-
men kieleen, koska tulkki ei käännä oikein. Päämies 
saattaa myös kommentoida tulkkauksesta, että tuo ei 
mennyt oikein, mikä on myös yhä useammin muutok-
senhaun perusteena. 

Vastuu työn laadusta puuttuu
Avustaja seuraa yleensä päämiehensä oikeusprosessia 
kuulustelusta mahdolliseen hovioikeuskäsittelyyn. Kor-
telaisen mielestä olisi hyvä, jos myös tulkkina toimisi 
kaikissa vaiheissa sama ihminen eikä kuka kulloinkin 
sattuu, kuten nyt usein käy.  

– Mitä useammin tulkkia vaihdetaan kesken pro-
sessin, sitä hankalampaa se on asianosaisen oikeus-
turvan kannalta. 

Kortelaisen mielestä olisi hyvä palata takaisin tilan-
teeseen, jossa tämän päivän keikka on tulkille samalla 
mainos huomisen työstä. Nyt mahdollisuus suoraan 
palautteeseen on heikko, ja huonon tulkin voi kierrät-
tää jonnekin muualle. 

Tilaaja ei voi vaikuttaa  
tulkin valintaan 
EUROOPAN unioni sääti vuonna 2010 direktiivin oikeu-
desta tulkkaukseen ja käännöksiin rikosoikeudellisissa 
menettelyissä. Siihen liittyen Suomessa määriteltiin 
2013 oikeustulkin erikoisammattitutkinto perusteineen 
ja annettiin 2015 laki pätevien tulkkien saatavuutta 
edistävästä oikeustulkkirekisteristä, jonka toiminta 
käynnistyi vuonna 2016.  

2018 oikeustulkkaus kilpailutettiin Hansel-puite-
sopimuksella, jonka mukaan tilaaja ei voi vaatia oikeus-
tulkkirekisteriin rekisteröityä tulkkia. Tulkin valitsee ja 
lähettää paikalle jokin kilpailutuksessa sopimuskump-
paniksi valikoituneista yrityksistä, jolta tulkkaus tila-
taan. Yritysostot ovat edelleenkin vahvistaneet  suurten 
toimijoiden asemaa tulkkauspalvelujen toimittajina. 
Nykyinen sopimus päättyy 2022, ja valmisteilla on uusi 
kilpailutus. 
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tulkkirekisteriin oikeuttavat näyttötutkinnot englannin, 
saksan ja hollannin kielissä ja tehnyt oikeustulkkauk-
sia yli kymmenen vuoden ajan. 

Oikeustulkin pätevyydeksi ei hänen mielestään riitä 
pelkkä ’kaksikielisyys’. 

– Avioliitto vieraskielisen kanssa tai muutaman 
 vuoden oleskelu jossain maassa ei vielä riitä takaa-
maan asiakkaan tai koko oikeusprosessin oikeus turvaa. 
Minua huolestuttaa, että välitystoimistot mahdollisesti 
palkkaavat tällaisia kouluttamattomia henkilöitä alalta 
poistuneiden ammattilaisten tilalle. 

Janatuinen ei työskentele toimistojen kautta, vaan 
tekee vain suoria toimeksiantoja.  

– Teen oikeustulkkausta sekä käräjäsaleissa että nii-

PINNALL A  //O i ke u s t u l k k a u s

– Tulkin välitön vastuu oman työn tuloksista moti-
voi häntä laadukkaaseen tulkkaukseen. Tämä tärkeä 
linkki katkeaa tilattaessa työ toimiston kautta.  

Suoran tilaajalinkin puuttuminen näkyy myös, kun 
kuulustelu tai oikeudenkäynti venyy ja tulkin on kesken 
tilanteen siirryttävä seuraavaan tehtävään. 

– Perinteiset yrittäjätulkit alkavat silloin kaivella 
esiin kännyköitään ja haeskella itselleen sijaista ilta-
päivän keikalle. 

Oikeustulkki on erityisammattilainen 
ROT-oikeustulkki Mari Janatuisella on pitkä työura 
EU-parlamentin simultaanitulkkina ja erilaisissa tul-
kin tehtävissä kotimaassa. Hän on suorittanut oikeus-

Nykyinen Hansel-puitesopimus
päättyy 2022, ja valmisteilla
on uusi kilpailutus.
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Pätevät oikeustulkit  
ovat rekisterissä
OPETUSMINISTERIÖN ylläpitämään Oikeustulkki
rekisteriin pääsee joko suorittamalla  oikeustulkkauksen 
erikoisammattitutkinnon tai tulkin tehtävään sovel
tuvan korkeakoulututkinnon sekä oikeustulkkauksen 
 opinnot. Niihin sisältyy määrätty määrä Suomen oikeus
järjestelmään, lainsäädäntöön ja viranomaismenette
lyihin perehdyttäviä opintoja sekä oikeustulkkauksen 
tulkkausmenetelmien ja työkielten hallinnan opintoja. 

Alalla pitkään toiminut rekisteröity oikeustulkki 
Maarit Nieminen muistuttaa, että rekisterissä on noin 
sata tulkkia, jotka edustavat 25:ttä kieltä. Ammatti
taitoisista tulkeista ei siten ole pulaa. 

Tulkin pitää ennen kaikkea ymmärtää, mitä on tulk
kaamassa. Muuten virheiden riski on liian suuri. Tulkki 
myös näkee, ymmärtääkö asiakas. 

– Matalan koulutustason ihmisten kielitaito saattaa 
olla puutteellinen, vaikka he eivät itse sitä ymmärrä tai 
myönnä. Tulkki joutuu tällöin pyytämään oikeusavusta
jalta, että tämä vääntäisi asian rautalangasta. Vääntä
minen ei ole tulkin tehtävä, Nieminen sanoo. 

– Oikeusavustajan tulisi varmistua asiakkaalleen 
tilatun tulkin pätevyydestä ja kielitaidosta. Tulkit tör
määvät yllättävän usein tilanteisiin, joissa asiakkaalle 
on varattu väärän kielen tulkki. Heille saatetaan esi
merkiksi tyrkyttää vanhan miehittäjämaan kieltä. 

– Pitää myös ymmärtää, että tulkki ei ole viranomai
sen apulainen, vaan neutraali ja vaitiolovelvollinen kol
mas osapuoli kahden tulkattavan keskustelussa. Kaikki 
viranomaiset eivät valitettavasti halua ymmärtää 
 tulkin riippumattomuutta. 

 

Kaikki viranomaiset eivät
valitettavasti halua ymmärtää
tulkin riippumattomuutta.

den ulkopuolella, ja tutut tilaajat tietävät, mitä he minut 
tilatessaan saavat. Minulla on asiakkaita, jotka kertovat, 
että heillä on ollut puutteellinen tulkkaus esimerkiksi 
huoltajuusriidassa, ja he haluavat tilalle oikean tulkin 
tässä heille lähes elämän ja kuoleman kysymyksessä, 
Janatuinen kertoo. 

– Välitystoimistoistakin on pyydetty tulkkaamaan, 
mutta kun pyydän heiltä työehtoja sähköpostilla, sitä 
sähköpostia ei koskaan tule. 

Ammattilaiset ovat olemassa ja rekisterissä, heitä 
pitäisi vain haluta käyttää, Janatuinen huomauttaa. 
Kilpailutuksiin osallistuvilta toimistoilta pitäisi hänen 
mielestään edellyttää ainoastaan oikeustulkkirekis
teriin merkittyjen tulkkien käyttöä ja sen mukaista 
 hinnoittelua.  

– Ihannetapauksessa tulkki hoitaisi kaikki prosessin 
vaiheet, sillä asiakkaan – sekä tilaajan että vieraskieli
sen tulkattavan – on helpompi luottaa tulkkiin, jos tämä 
ei vaihdu jatkuvasti. Kun asia on tuttu, myös väärin
käsitysten mahdollisuus on pienempi,  Janatuinen 
sanoo. 

– Tulkki ei ole kävelevä sanakirja, joka suoltaa kieltä 
tilanteessa kuin tilanteessa. Juridisen erikoissanaston 
ja juridisten prosessien on oltava hallussa ja tulkin on 
myös valmistauduttava tulkkaukseen ja perehdyttävä 
sen erityissanastoon. 

Janatuinen muistuttaa, että kuiskaten  tapahtuva 
simultaanitulkkaus on äärimmäisen raskasta ja 
 keskittymistä vaativaa työtä, eikä sitä pysty tekemään 
tarkasti 40 tuntia viikossa. Esimerkiksi EU:ssa tulkkien 
työmäärää on tiukasti rajoitettu, jotta tulkkauksen laatu 
pysyisi hyvänä.  

– Kaiken tämän tulisi näkyä myös palkkioissa. Nyt 
kun kilpailutuksia on tulossa, viranomaisilla on näy
tön paikka. •
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T
yöaikalain noudattaminen on monen lakialan 
työpaikan ongelma. Yötä myöten puurtamisesta 
ja kohtuuttomista työajoista on tullut alan tapa.  

Lakimiesliitto on ollut pitkään huolissaan 
jäsentensä työhyvinvoinnista. Aiheeseen puuttuminen on 
kuitenkin hankalaa, sillä liiton suuntaan ongelmat harvoin 
konkretisoituvat nimettyinä tapauksina, ja ongelmatilan
teet jäävät anonyymin keskustelun tasolle. 

Lakimiesliiton tietojen mukaan kohtuuttomia työaikoja 
perustellaan usein alaa riivaavilla tiukoilla aikataulu

paineilla. Liitto haluaa luoda alalle vastuullisten lakipalve
luiden periaatteet, jotka sitouttaisivat sekä lakipalveluiden 
asiakkaat että alan työpaikat noudattamaan kohtuullisia 
aikatauluja ja työaikalainsäädäntöä.  

Alan työaikoihin liittyvät ongelmat ovat nousseet tasai
sin väliajoin myös julkiseen keskusteluun.  

Juttuun on haastateltu Lakimiesliiton työelämätiimiä vetä
vää Jaana Mekliniä.

Teksti PI MÄKILÄ 

KOHTUUTTOMAT TYÖAJAT PUHUTTAVAT 
Työaikaan liittyvät kysymykset ovat 

nousseet säännöllisin väliajoin julkiseen 
keskusteluun, viimeisimpänä  Helsingin 

Sanomissa kuluvan vuoden keväällä. 
Media on kiinnostunut aiheesta aiem

minkin, ja julkinen keskustelu on poikinut 
muun muassa työsuojelutarkastuksia työ

paikoille. Lakimiesliitto on ollut 
jatkuvasti huolissaan jäsentensä 

jaksamisesta.  

Ruutu 1

Lähtöruutu

Kerromme Lakimiesliiton edunvalvontatyöstä, 
joka helposti jää näkymättömiin.

Lakimiesliitto kantaa huolta jäsentensä pitkistä työpäivistä ja raskaista työajoista. 
Siksi liitto työstää ohjeistusta, joka muistuttaa työnantajille ja asiakkaille, ettei 

työaikalain noudattaminen ole vapaaehtoista.  

Kohtuutta työaikoihin 
– juristi ei ole kone 

PITKIEN PÄIVIEN ALA 
Pitkistä työajoista ja ylitöistä 
on tullut alan tapa, ja kohtuut

tomat työajat heikentävät 
Lakimiesliiton jäsenten työ

hyvinvointia.
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HUOLET NOUSEVAT 
ESIIN JÄSENKYSELYSSÄ

Liitto teettää jäsenistöllään  kyselyn, 
jossa kysytään muun muassa, miten 

 tarpeellisiksi vastuulliset periaatteet koe-
taan ja miten paljon ongelmia ylipäätään 

havaitaan. Kysely herättää suurta 
kiinnostusta, jäsenkyselyyn vastaa 

lyhyessä ajassa 800 Lakimies-
liiton jäsentä.  

Liitto edellyttää,
että jatkossa työajat
kohtuullistuvat.

LAKIMIESLIITON VALTUUSKUNTA 
NOSTAA AIHEEN TAPETILLE 

Kohtuuttomat työajat nousevat 
keväällä 2021 Lakimiesliiton valtuus-
kunnan keskusteluun. Keskustelussa 
kannetaan voimakkaasti huolta koko 

lakialan työkuormasta. Lakimiesliitolle 
kantautuvien tietojen mukaan haas-

teet koskevat nyt kaikkia ammatti- ja 
ikäryhmiä.  

Ruutu 2

LIITTO RYHTYY LUOMAAN VASTUULLISTA TOIMINTAMALLIA 
Jotta aiheen ympärillä pyörivä keskustelu ja ongelmien esiin tuomi-

nen helpottuisi, Lakimiesliitto luo projektin, jonka tavoitteena on löy-
tää mahdollisuuksia vastuullisen toimintamallin luomiseksi. Liitto 

pyytää projektiin myös ulkopuolista näkemystä: toimintamallin luomi-
sessa auttavat konsulttitoimisto Bonfiden konsultti Anne Vanhala sekä 

3bility Consultingin konsultti Suvi Halttunen. 

Ruutu 3

Ruutu 4

TYÖNANTAJIA JA 
ASIAKKAITA KUULLAAN 

Lakimiesliitto järjestää työpajoja, joissa 
kuullaan sekä lakipalveluja ostavien että 
tarjoavien tahojen mielipiteitä vastuul-
listen periaatteiden luomiseksi. Liiton 

mukaan on tärkeää nähdä ja kuulla, 
missä määrin työnantajapuoli 

on valmis keskustelemaan 
aiheesta.

Ruutu 5

HAASTEET KURIIN – TAVOITTEENA 
HYVINVOIVAT JURISTIT

Lakimiesliiton tavoitteena on luoda 
vastuullisen toiminnan periaatteet ja 
toiminta mallit koko toimialalle. Liitto 

edellyttää, että jatkossa työajat kohtuul-
listuvat ja juristien työssäjaksaminen 

 helpottuu. Aiheeseen liittyviä haasteita 
olisi jatkossa myös helpompi tuoda esiin, 
eivätkä pitkät työpäivät määrittäisi enää 
niin vahvasti työntekijöiden identiteettiä. 
Esimerkiksi palautumisesta puhuttaessa 

on tärkeää huomata, ettei työstä palautu-
minen tarkoita sitä, että seuraavana päi-

vänä jaksaa taas paahtaa – vaan että työn 
lisäksi elämässä ehtii tehdä muutakin. 

Lisätietoa projektista talven 2022 aikana. 

 Maali
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M
uutaman viikon töitä tuoreessa 
Oikeus valtiokeskuksessa tehnyt 
johtaja on ehtinyt jo paljon: tapaa
misia on riittänyt, suurlähettiläs
päivillä kuultiin puhe keskuksen 

toiminnasta ja lähettiläskunnan merkityksestä, ja 
myös oikeustieteen fuksit ovat saaneet aimo annok
sen tietoa. 

– Kun työ saadaan käyntiin, opiskelijoitakin ote
taan mukaan. Nyt työntekijöitä on vasta kaksi, minä ja 
ensimmäinen projektisihteeri. Oikeusvaltiokeskusta on 
tarkoitus rakentaa ja kasvattaa. Tehtäväni on nimen
omaan rakentajan tehtävä, mikä tuntuu tosi kivalta, 
miettii Tuija Brax. 

Brax vertaa työtä aikaisempiin tehtäviinsä Sydän
liiton pääsihteerinä: aloitetaan luomalla strategia ja 
toteutetaan se. Oikeusvaltiokeskus on perustettu Hel
singin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan yhtey
teen. Sen tarkoitus on vahvistaa entisestään Suomen 
tekemää oikeusvaltiotyötä kehittyvissä maissa. 

Monipolvinen ura ja paluu ytimeen 
Oli lähellä, ettei opiskeluja aloitellut Tuija Brax olisi pää
tynyt aikanaan vallan muulle alalle. 

– Liikunta, koulutus ja uskontotieteet kiinnostivat. 
Lähdin fuksivuoden jälkeen Yhdysvaltoihin leiriohjaa
jaksi. Siellä vakuutuin, että juridiikka on tieni. 

Kun Helsingin yliopistossa avautui ensimmäistä 
kertaa mahdollisuus tehdä syventävät opinnot ihmis
oikeuksista, nuori oikeustieteilijä tarttui tilaisuuteen. 

– Tarkoitus oli, että jatkan yliopistolla väitöskirjaa 
kohti. Toisin kävi. 

Brax toteaa, että sattumalla on ollut iso  merkitys. 
Kansanedustaja Pekka Haavisto vinkkasi hänelle 
 Vihreiden eduskuntaryhmään aukeavasta lain
säädäntösihteerin paikasta. Braxin alkuperäiseen suun
nitelmaan ei kuulunut puoluepolitiikka, mutta se vei 25 
vuodeksi. Haaveet YK:sta tai yliopistomaailmasta jäivät. 

Vuosituhannen alussa Braxille vahvistui halu pitää 
toinen jalka valtiosääntöoikeusjuridiikan maailmassa, 
kun hän kävi neuvottelemassa EU:n perusoikeuskirjaa 
Suomen puolesta. 

Sittemmin eduskunnan lakivaliokunnan puheen
johtajuutta seurasi oikeusministerin pesti. Brax oli sil
loisen eduskuntaryhmän pitkäaikaisin Vihreiden kan
sanedustaja, kun 50 vuotta oli tulossa mittariin. 

– Olin joka vaaleissa miettinyt, olisiko aika mennä 
oikeisiin töihin. Taas sattuma iski peliin. 

OTK Tuija Brax valittiin kesällä vastikään perustetun 
Oikeusvaltiokeskuksen johtajaksi. Suomella on annettavaa 
oikeusvaltiotyöhön, ja keskus kerää osaajat yhteen. 

TUIJA BRAX: 
 Vaikuttavampaa
oikeusvaltiotyötä 
kehittyviin maihin

Teksti TARJA VÄSTILÄ | Kuvat ROOPE PERMANTO
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Sillä Braxin tausta – liikunta ja erilaiset kansan
terveystehtävät – oli hyvä lähtökohta Sydänliiton 
etsiessä pääsihteeriä. Liitossa kului kuusi vuotta. Sitten 
silmiin osui Oikeusvaltiokeskuksen työpaikkailmoitus. 

– Palasin mielessäni takaisin lähtöruutuun 
 juridiikan alueelle. Ensisijaisista mielenkiinnon 
 kohteistani, ihmisoikeuksista, valtiosäännöstä ja 
 kansainvälisestä oikeudesta, avautui tällainen tehtävä. 

Brax toteaa valitsijoiden kaiketi katsoneen, että 
kuuden vuoden johtajakokemus ison organisaation 
 johdossa, osaaminen, verkostot, kansainvälinen koke
mus ja ymmärrys diplomatiasta olivat riittävä näyttö. 

Oikeusvaltiotyötä laajalla rintamalla  
Valtioneuvosto ja eduskunta ovat todenneet, että 
oikeus valtiotyö on keskeinen osa Suomen ulkopoli
tiikkaa ja EUpolitiikkaa. Suomella on annettavaa. 

Oikeusvaltiokeskus on riippumaton toimija, jota 
rahoitetaan kehitysyhteistyömäärärahoista. Ulko
ministeriön lisäksi oikeusministeriö on verkoston 
keskeinen osa ja mukana tulevassa neuvoa antavassa 
ohjaus ryhmässä. Lisäksi sisäministeriön  osaaminen 
kriisinhallintapuolella on tarpeen. Myös monilta 
kehitys yhteistyö ja ihmisoikeustoimijoilta sekä 
rauhan välittäjiltä on opittavaa. 

– Tehdään yhdessä enemmän toisiltamme oppien ja 
innovoiden sekä kytketään mukaan tutkimus ja tiede
yhteisö. Tavoite on tehdä aiempaa syvällisempää ja 
 vaikuttavampaa oikeusvaltiotyötä. Kokoamme asian
tuntijat ja eri alan toimijat keskustelemaan ja oppi
maan toisiltaan. 

Brax muistuttaa, että osaamista on ruohonjuuri
tasollakin. On syyttäjiä, poliiseja ja tuomareita, jotka 
ovat tehneet oikeusvaltiotyötä erilaisissa kansainväli
sissä hankkeissa. 

– Tunnettuja lonely rider sankareita on Suomessa 
eri aloilla, ja tarkoitus olisi nostaa paremmin esiin myös 
heidän näkemystään. Näin saadaan vielä enemmän 
tehoja, näkyvyyttä ja oppeja. 

Realistista ja nöyrää tekemistä 
Brax toteaa, että osa oikeusvaltiotyöstä on ollut maail
malla liian ylhäältä alaspäin ohjattua ilman paikallista 
yhteisöä. Parhaissa tapauksissa on kuitenkin onnis
tuttu. 

Nykytilanteessa oikeusvaltioiden määrä ei ole kasva
massa vaan ennemminkin ollaan ahtaalla. Tarve ongel
mien taklaamiseen on suurempi kuin koskaan. 

– Tämäkin päivä aloitettiin sotilaskaappaus
uutisilla Guineasta. Osa kehittyvistä maista  saattaa 
uskoa  muihin rakenteisiin kuin oikeusvaltioon ja 
 demokratiaan. Silloin oikeusvaltiotyötä pitää osata 
tehdä nöyremmin, viisaammin, realistisemmin ja 
 vaikuttavammin. YK:n vuosituhattavoitteiden haas
teisiin voidaan vastata kestävällä tavalla vain, jos hal
linto on luotettavaa ja oikeusvaltio toimii. 

HENKILÖ  // Tu i j a  B r a x

Tuija Brax uskoo, että yhä 
vaikuttavampi oikeusval-
tiotyö onnistuu parhaiten 
yhteistyötä tehden.

Tuija Braxin vinkki 
juristin polulle
LÖYDÄ omat tapasi haltioitua jostain ihan 
muusta kuin juridiikasta. Luonto, taide, 
 liikunta, illanvietot… mikä kullekin  toimii 
tarkka rajaisten sanojen, syy-seuraus-
suhteiden, kollisioiden ja valtarakennelmien 
vastapainona. Mitä luontevammin pääset 
tarvittaessa johonkin ihan toisen intohimon 
piiriin, sitä paremmin jaksat tässä yhdessä 
eli juridiikan lumouksessa. 
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Brax myöntää, ettei kehitys maailmalla mene siten 
kuin hän ajatteli syventäviä opintoja tehdessään. 

– Kylmän sodan jälkeen oli laajemminkin tällai-
nen usko: seuratkaa lyhtyämme ja kaikki muuttuu 
oikeusvaltioksi. Euroopan neuvoston kampanja julisti 
aikoinaan, ettei demokratia leviä pisaratartuntana. 
Oikeus valtio ei leviä itsestään, kun kaikki vain näkevät  
valon.  

Kehitystyö on isänmaallinen tehtävä 
Kun afganistaneita ja myanmareja tuntuu riittävän, 
eikö oikeusvaltiotyö tunnu mahdottomalta? 

Brax kehottaa katsomaan taaksepäin. Vuoden 1918 
jälkeen Suomi johdateltiin demokratiaan ja reformien 
avulla rakennettiin tasavalta. Oikeusvaltio syntyi. 

– Hyvän kehityksen kierre on mahdollinen tänä-
kin päivänä. 

Oikeusvaltion voi myös tuhota tai sitä voi heikentää 
monella tapaa ja eri kulmista nakertaen. Mutta kun on 
näyttöä etenemisestä, on osattava saada muut mukaan. 

Braxin mukaan suomalaisilla on ehkä kulttuuriseen 
DNA:han kirjoitettua kykyä kohdata muita ilman retos-
telua – meillä on kaikki hyvin, tehkää niin kuin mekin. 
Brax vierastaa ajatusta, että oikeusvaltiosta olisi Suo-
men vientituotteeksi. 

– Ei sillä tavalla, että Suomipa tässä lähtee viemään 
juuri omaa malliaan ja kertomaan kaikille muille, miten 
maailma pitää järjestää. Mutta tavoitteena on, että 
annamme panoksemme maailman kehitysongelmiin 
merkityksellisesti ja tehokkaasti. 

Silloin oikeusvaltiotyö olisi suomalaisen politiikan 
sekä kansalaisjärjestöjen ja suomalaisten yritysten 
yhteistyön ydintä. Esimerkiksi korruption kitkeminen 
on kaikkien etu. 

– Siten tämä on isänmaallinen tehtävä. 

Resursseja ja parempaa vaikuttamista 
Brax on todennut Helsingin Sanomien haastattelussa: 
”Oikeusvaltio ei missään ole valmis. Yksi epäkohta Suo-
messa on yhä se, että oikeudenkäynnit kestävät liian 
usein liian pitkään.” 

– Jos resurssit eivät ole kunnossa, juristienkin jous-
tavuus, kekseliäisyys ja superahkeruus tulevat tiensä 
päähän. Yhteiskunnan on huolehdittava, että  resurssit 
ovat riittävät. 

Brax toteaa, että ammattikunnalla on vielä paran-
nettavaa vaikuttamistyössä. 

– Joka vuosi, jokaisen budjetti- ja kehysriihen ja 
 vaalien yhteydessä juristikunnan pitää nostaa asia 
paremmin esille. Ammattikunta on petrannut, mutta 
puolen pitämisessä on vielä oppimista. 

Entinen valtiovarainministeri Matti Vanhanen 
nosti esiin huolensa oikeuslaitoksesta puhuessaan 
jäähyväishaastattelussaan suomalaisen yhteis kunnan 
koko kuvasta. 

– Kunpa samaa nähtäisiin laajemminkin. •

Hyvän kehityksen kierre
on mahdollinen tänäkin
päivänä.

tuija brax

 OTK 1990  
 Oikeusvaltiokeskuksen 

johtaja 2021–
 Sydänliiton pääsihteeri 

2015–21 
 Oikeusministeri 2007–11 
 Eduskunnan lakivalio

kunnan puheenjohtaja 
2003–07 

 Kansanedustaja 1995–
2015 

 Vihreiden eduskunta
ryhmän lainsäädäntösihteeri 
1990–95 

 Kunnallisia luottamus
tehtäviä Helsingin 
kaupungin hallituksessa ja 
valtuustossa 

 Luottamustehtäviä eri 
aloilla, mm. Ihmisoikeus
liitossa, Kirkon ihmisoikeuk
sien neuvottelukunnassa 
ja ulkoasiain neuvostossa, 
SLUssa ja Koripalloliitossa. 

Oikeusvaltiokeskus  
 
EDISTÄÄ oikeusvaltioperiaatteen noudat-
tamista järjestämällä neuvontaa, koulu-
tusta, arviointia ja tukea, jotka tähtäävät 
oikeusvaltion ja oikeusvaltioinstituutioi-
den toimintakyvyn vahvistamiseen sekä 
lainsäädäntötyön tukemiseen.   
 
KOKOAA yhteen oikeusvaltioalan asian-
tuntijoita eri instituutioista ja yliopistoista 
sekä tukee heidän verkostoitumistaan.  
 
EDISTÄÄ oikeusvaltiokysymyksiin liitty-
vää tutkimusta ja opetusta sekä yleistä 
tietoisuutta kansallisesti ja kansainväli-
sesti.  
 
OSALLISTUU Suomen kansain välistä 
oikeusvaltioyhteistyötä koskevien 
 linjausten valmisteluun ja päivittämiseen 
tarjoamalla asiantuntemusta.
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T
uorein suomalainen  television 
lakisarja on tuotantoyhtiö  Yellow 
Film & TV:n Pohjolan laki. Sen 
ensimmäinen tuotantokausi 

 julkaistiin Elisa Viihde Viaplay -suoratoisto-
palvelussa loppuvuodesta 2020.  

Teppo Airaksisen ohjaaman draama sarjan 
pääosassa on näyttelijä Lauri  Tilkasen tulkit-
sema asianajaja, joka sarjan alussa työskente-
lee asianajajavaimonsa perheen asianajotoi-
mistossa ja on nousemassa yhtiön osakkaaksi. 

Sarjan kehittänyt pääkäsikirjoittaja Juha 
Karvanen kertoo, että lakimaailman toden-
mukaista kuvaamista varten taustatyö tehtiin 
huolella. Karvanen ja sarjan muut käsikirjoit-
tajat Tiina Tanskanen, Daniela Hakulinen 
ja Anna Brotkin tutustuivat asianajotoimis-
tojen työhön, seurasivat oikeudenkäyntejä 
käräjäoikeudessa ja haastattelivat asianajajia.  

 

– Kävimme muutamassa asianajotoi-
mistossa, haastattelimme 5–6 asianajajaa ja 
luimme kirjallisuutta fiktiosta lehtijuttuihin 
ja Fin lexiin, Karvanen kertoo. 

Kaikki televisiosarjan kuvitteelliset 
oikeustapaukset tarkistettiin muun muassa 
tuotantoyhtiön omalla juristilla, Laura 
 Teirikolla. 

Todellisuutta on tiivistettävä 
Televisiosarjassa jokainen kohtaus ei voi olla 
täysin totuudenkaltainen, sillä katsoja nukah-
taisi oikeusprosessin venyessä. Käsikirjoitta-
jien tehtävä on ”tiivistää aikajanaa”. 

– Yksi haastateltu sanoi, että asianajajan 
työ on niin paljon paperityötä ja istumista, 
että kukaan ei jaksaisi sitä katsoa. Halusimme 
hypätä tarinassa oikeustapauksiin niin, että 
päästään keskelle draamaa. Vähensimme 
työnteon näyttämistä ja toimme hahmojen 
muuta elämää mukaan, Karvanen kertoo. 

Karvasen mukaan faktojen tarkistus on 
käsikirjoitustyössä normaalia. 

– Tavoitteemme oli, että tiedämme ne 
 kohdat, joissa olemme muokanneet toden-
mukaisia toimintatapoja draamallisemmiksi. 

Haastatellut juristit myös kertoivat käsi-
kirjoittajille, mitä eivät voisi lakidraamassa 
nähdä. 

Juristit ovat monen elokuvan ja televisiosarjan teemana 
Suomessakin. Miten draaman ammattilaiset siirtävät 

ammattiympäristön ruutuun tai valkokankaalle?  
Teksti MERI ESKOLA | Kuvat ELISA VIIHDE

Suoratoisto
Televisio

 OIKEUDENHOIDON 
 TIIVISTETTYÄ 

 TODELLISUUTTA 
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Todellisuus
Fiktio

Asianajaja

– Ne olivat asioita, joita näemme esimer-
kiksi amerikkalaisissa lakisarjoissa, kuten 
The Good Wife: Asiakkaat kävelevät aivan 
suoraan sisään asianajajan työhuoneeseen, 
jossa on lasiseinät. Salassapitovelvoitteen 
vuoksihan kumpikaan ei ole mahdollista, 
Karvanen sanoo. 

Käräjäoikeuden 
epädramaattisuus yllätti 
Pohjolan laki -sarjassa asianajotoimiston 
perijätärtä näyttelevä Iida-Maria Heinonen 
kehuu, että Eeva Bensonin rooliin oli helppo 
hypätä, kun työryhmä oli tehnyt taustatyön 
huolella. 

– Sarja on hyvin rakennettu, ja oikeuden-
käynteihin on saatu imua. Paljon merkitystä 
on sillä, että kohtauksia kuvattiin kahdella 
kameralla tavanomaisemman yhden sijaan, 
ja siten rytmitykseen oli käytössä paljon 
”katetta”, hän kertoo. 

Myös Heinonen jutteli oikeiden asianaja-
jien kanssa, joita hän bongaili käräjäoikeuden 
aulasta taustatyötä tehdessään. Hän halusi 

muun muassa tietää, miten sallittua tuntei-
den näyttäminen on asianajajille, ja kuinka 
paljon todistajien kuulemisessa käytetään 
psykologista painostusta. 

– Huomasin, kuinka paljon piti tarkistaa 
mielikuvia, jotka olivat syntyneet amerik-
kalaissarjoista. Opin, että varakkuus näkyy 
selvästi liikejuristien vaatetuksessa, mutta 
esimerkiksi pikkurikoksesta syytettyä puo-
lustavan oikeusavustajan asusta ei välttä-
mättä ollenkaan. 

Oikeissa käräjäoikeuden istunnoissa 
 Heinosen yllätti niiden epädramaattinen 
tunnelma. 

– Tuntui, että tuomari ja muut toivoivat 
kaikille osapuolille hyvää lopputulosta. Läm-
minhenkinen jutustelu näpistetyn kinkku-
paketin kohtalosta sai jopa koomisia piirteitä.  

Vaikeinta roolissa oli se, miten hahmolle 
rakennetaan ammattiminä maailmasta, joka 
oli itselle vieras. 

– En halunnut lähteä näyttelemään 
 valmista mielikuvaa asianajajan amma-
tista, vaan yritin luoda ihmisen, joka toimii 

Televisio-
tuotanto 
 kannattaa 
KOKOPITKÄN elokuvan tuottami
nen on ollut etenkin pandemian 
aikaan huomattava  taloudellinen 
riski, mutta  television draama
sarjojen tekeminen suora
toistopalveluille  kannattaa – ja 
niiden tilaajamäärät ovat kasva
neet pandemian aikana huimasti.  

Elisa ei paljasta tarkkaan, 
paljonko se käyttää vuodessa 
suora toistosarjojen hankintaan 
ja tekemiseen. Yritys on kuiten
kin julkistanut laskennallisen 
kulttuurijalanjälkensä, joka oli 
vuonna 2020 noin 40 miljoonaa 
euroa vuodessa. Yleisradio käyt
tää kotimaiseen draamatuotan
toon ja elokuvaoikeuksiin noin 
30 miljoonaa euroa vuodessa. 

Elisa Viihteen ensimmäinen 
oma draamasarja Downshiftaa
jat ilmestyi vuonna 2015, tänä 
vuonna ensiiltaan tullut Härän
tappoase on jo yhtiön 26. alkupe
räissarja. 

ammatista käsin. Korostin hahmon viileyttä 
ja asiallisuutta, koska sukuun kohdistuvan 
katseen alla ajattelin hänen oppineen pitä-
mään itsensä kasassa. 

Asianajajien maailmaan tutustuminen on 
kiinnostanut Heinosta kuvausten jälkeenkin.  

– Uusi sana oli ”laskutusherkkä”, se kuu-
lemma kuvaa asianajajia, jotka ovat tietoisia 
asiakkaan maksukyvystä. Ja Helsingin käräjä-
oikeuden sali oli kuvauspäivinä lauantaisin-
kin todella kuumottava paikka! Sinne en halu-
aisi koskaan päätyä syytettynä. •
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yksyn alkajaisiksi oikeustoimittajien keskuu-
dessa räjähti uutispommi.

Entinen kollegamme, STT:n pitkä aikainen 
ja arvostettu oikeustoimittaja Janne Huusko-

nen julkaisi esikois romaaninsa Täydellinen päivä. Se 
kuvailee  Mikko-nimistä oikeustoimittajaa, joka pii-
lottelee salaisuutta. Mikko oli aikoinaan vuosien ajan 
huumekoukussa, ja siihen liittyneet rikokset johtivat 
hänet lopulta vankilaan. Nyt Mikko on päässyt jaloil-
leen mutta pelkää joka päivä, että hänen taustansa pal-
jastuu ja kaikki romahtaa.

Todellinen paljastus oli, että kyse oli autofiktiosta. 
Mikon tarina kertoi Janne Huuskosen elämästä.

Oikeustoimittajien keskuudessa kuhistiin. Voiko 
linnakundi olla rikos- ja oikeustoimittajana? Pitäisikö 
rikostaustasta kertoa esihenkilöille? Pitäisikö siitä  kertoa 
jopa yleisölle?

Ensimmäiseen kysymykseen oma vastaukseni on 
selvä: jokainen huumekoukusta kuiville selvinnyt ja 
rikoksensa sovittanut ansaitsee hatunnoston ja uuden 
mahdollisuuden.

Sen sijaan taustan salaaminen arveluttaa minua. 
Huuskonen on itse eri mieltä.  

”Ajattelen lähtökohtaisesti, että meillä on järjestelmä, 
jossa rikoksista seuraa rangaistus. Kun se on suoritettu 
ja seuraukset kärsitty, minun ideaali-Suomessani voi 
palata takaisin elämään”, hän sanoi Helsingin Sanomien 
haastattelussa 5. syyskuuta 2021.

Ymmärrän Huuskosta hyvin. Kunpa yhteis kuntamme 
olisi armollisempi eivätkä sovitetut  rikokset sulkisi ovia 
ikuisesti!

Näen kuitenkin salailussa monenlaisia ongelmia.
Ensinnäkin kaapissa olevat luurangot altistavat kiris-

tykselle ja painostukselle. Uhkaus salaisuuden paljasta-
misesta voi saada toimittajan tekemään tai jättämään 
tekemättä jotain.

Toiseksi median on kannettava huolta omasta uskot-
tavuudestaan. Entinen esihenkilöni, eläkkeellä oleva 
uutispäätoimittaja Reetta Meriläinen sanoi aikoinaan 
osuvasti, että kun lasitalosta kivitetään muita, oman 
pesän on syytä olla siisti.

Toimittajat paljastavat muiden ihmisten sovitettuja 
rikoksia esimerkiksi vaalien yhteydessä. Joskus ihmi-
sen taustalla todella on merkitystä. Mielestäni sillä on 
merkitystä myös oikeustoimittajalle. Kun yhdellä jos 
toisella rikollisella alkaa olla oma lehtikolumni, pod-
cast tai muistelukirja, pitäisin suotavana, että yleisö 
tietää, millä taustalla me toimittajat juttujamme kir-
joittelemme.

Kolmanneksi järjestäytynyt rikollisuus pyrkii solut-
tautumaan muuhun yhteiskuntaan, myös mediaan. 
Sekä esihenkilöiden että yleisön on siten olennaista tie-
tää, onko riskiä siitä, että toimittajan lojaliteetti suun-
tautuu jonnekin muualle kuin Journalistin ohjeisiin.

Huuskosen ja hänen työnsä tuntevana minulla ei ole 
pienintäkään syytä epäillä, että hänellä olisi ollut loja-
liteetteja muualle. Entä jos kaikkien moraalinen kom-
passi ei ole yhtä tarkka?

Mitäpä jos joku alkaisi journalismin keinoin ujuttaa 
yleisölle alamaailmaa tukevaa viestiä? Hän esimerkiksi 
polkaisisi pystyyn journalismia jäljittelevän, mutta tosi-
asiassa suuren luokan rikollisia tukevan podcastin ja 
tekisi rikollisista myötäsukaisia juttuja valta-
mediaan.

Pitäisikö yleisölle tällöin kertoa, että toimit-
tajan taustalta löytyy omaa rikollisuutta van-
keustuomiota myöten sekä tiiviit yhteydet ala-
maailmaan lähisuhteiden kautta?

Voiko
linnakundi olla
rikos- ja oikeus-
toimittajana?

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

Avoimuus suojaa 
toimittajan uskottavuutta

s
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Palstalla esitellään Lakimies-liiton moninaisia jäsenyhdistyksiä yhdistys kerrallaan.

Teksti DIANA TÖRNROOS | Kuvitus ISTOCK

 Jäsenyyttä haetaan nettisivuil-
tamme, ja hallitus tarkistaa tutkin-
to-oikeuden ja hyväksyy jäsenyyden. 
Lisäksi tarvitaan vain jäsenmaksu, 
joka on kertaluonteinen koko opis-
keluajaksi.  

Laajemmassa mielessä mukaan 
pääsee osallistumalla tapahtumiin, 
lähtemällä toimikuntiin, käymällä lii-
kuntavuoroilla ja niin pois päin. Tar-
koitus on pitää mahdollisimman 
matalaa kynnystä.  

Nyt esimerkiksi järjestimme fuk-
siviikoille rinnakkaiset syyskauden 
avajaiset eli oman hengailutapah-
tuman vanhemmille opiskelijoille – 
tällä pyrimme edesauttamaan kave-
reiden saamista haastavan etäajan 
jälkeen. 

 Olemme heitä varten, jotka suo-
rittavat oikeusnotaarin tai oikeus-
tieteen maisterin tutkintoa Itä- 
Suomen yliopistossa Joensuussa. 
Tehtävä on toisaalta edunvalvon-
taa: jotta opiskelijoilla olisivat asiat 
mahdollisimman hyvin niin valta-
kunnallisesti kuin omalla laitoksella. 
Suomen nuorimpana oikeustieteen 
koulutusyksikkönä tuomme myös 
esiin laitoksemme osaamista esi-
merkiksi työelämäkentällä.  

Toisaalta panostamme vapaa- 
aikaan, järjestämme vastapainoa 
opiskelulle ja autamme opiskelijoita 
jaksamaan. 

Miksi yhdistys
on olemassa?

 Olemme nuori ainejärjestö, ja 
meillä on paljon tilaa luoville teki-
jöille. Meillä ei ole pitkälle vakiin-
tuneita perinteitä, vaan haemme 
paikkaamme ja kehitymme nopeaa 
tahtia. Meillä on useita toimikuntia, 
ja toiminnassa on mukana suuri osa 
opiskelijoista. Innokkaat pääsevät 
järjestämään tapahtumia, pitämään 
yhteyttä esimerkiksi asianajo-
toimistoihin Helsingissä tai vaikka 
suunnittelemaan haalarimerkkejä. 
Eri taustoista tuleville opiskelijoille 
löytyy kyllä tekemistä. On liikuntaa, 
lautapelejä ja muuta. 

Millaista
yhdistyksen
toiminta on?

 Jäsen saa pääsyn juristien ja 
juristiksi opiskelevien joukkoon. 
Yhteenkuuluvuutta, vastapainoa ja 
oheistekemistä opinnoille. Verkos-
toitumismahdollisuuksia, ikkunoita 
uravaihtoehtoihin ja opiskelijajäse-
nyyden Lakimiesliitossa.   

Mitä yhdistys
antaa jäsenelle? 

Miten
toimintaan
pääsee mukaan?

 Terveisiä erityisesti niille lukiolai-
sille, jotka miettivät, mihin oikikseen 
haluaisivat suunnata. Itä-Suomen 
yliopistossa on vapaa sivuaine-
oikeus, graduaiheen voi valita mie-
lenkiintonsa mukaan ja Judicassa on 
pienen järjestön yhteishenki sekä 
tiivis meno myös fuksivuoden jäl-
keen. Jos haluaa perustaa kerhon tai 
tehdä liikuntakokeilun, se on todella-
kin mahdollista. Ja Joensuu on hyvä, 
kompakti kaupunki, jossa opiskelijat 
viihtyvät! 

Terveiset
jäsenyydestä
kiinnostuneelle

Kysymyksiin vastasi yhdistyksen puheenjohtaja Jussi Kataja. Oikeustieteen ylioppilaiden yhdistys Judica ry. Perustettu 2013. Jäseniä 344.
Jäsenmaksu 40 € (vuonna 2021), kattaa koko opiskeluajan. Yhteys: www.judica.fi 

Matala kynnys ja 
tilaa luovuudelle 

Judica ry on nuori ja nopeasti kehittyvä ainejärjestö oikeustiedettä Joensuussa 
opiskeleville. Pienen yhdistyksen sisällä on helppo toimia ja viihtyä. 
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Urapalvelut
Lakimiesliiton urapalveluiden avulla  kehität osaamistasi 

ja verkostoidut kollegoidesi kanssa.

Tapahtumat   
Johtajuuden ajankohtaisia kysymyksiä 
webinaarisarja johtajuudesta osa III

Kolmiosaisessa webinaarisarjassa käydään läpi johtajuuden 
ajankohtaisia kysymyksiä. Teemoina sarjassa ovat monipaik-
kainen johtaminen, tiedolla johtaminen sekä työkulttuurin 
johtaminen.

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? 

Ensimmäisen ja toisen osan Monipaikkaisen johtamisen (23.9.) 
sekä Tiedolla johtamisen (28.10.) tallenteet ovat katsottavissa 
jäsenportaalissa. 

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 ympäri Suomen julki-
selta sektorilta yksityiselle, niin vakituisia kuin osa-aikaisia 
tehtäviä sekä opiskelijoille suunnattuja harjoittelupaikkoja. 
Palveluamme käyttävät yksityissektorilla niin suuret yhtiöt 
kuin pienet asianajotoimistotkin ja julkisella sektorilla mm. 
ministeriöt ja virastot.

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

Tilaisuudet
 ovat 

maksuttomia 
jäsenille!
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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 
käydään läpi. Voit myös halutessasi varata ajan henkilökohtai-
seen sparraukseen uravalmentajan kanssa varauskalenterista.

Uravalmennus
Henkilökohtainen uravalmennus

Koetko junnaavasi ammatillisesti paikallaan, etsikö uutta 
suuntaa 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, kehi-
tyskeskustelu, erilaisten vaihtoehtojen pohdinta tai muutokset 
uralla. 

Aloituskeskusteluun varataan 20 minuutin aika. Keskustelussa 
kartoitetaan lähtötilanne ja sovitaan etenemisestä. Valmen-
nuskertoja on tavallisesti 1–3 ja ne ovat kestoltaan noin 45 
min. Keskustelut käydään puhelimitse. Valmentaja soittaa 
asiakkaalle 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
Hae mukaan Lakimiesliiton suosittuun  
juristimentorointiohjelmaan!
Tammikuussa alkavaan juristimentorointiohjelmaan voi hakea 
mentoroitavaksi eli aktoriksi ajalla 8.11.21–5.12.21. Lakimieslii-
ton vuoden  kestävä mentorointiohjelma tarjoaa erinomaisen 
väylän tuoreille näkemyksille ja uusille verkostoille sekä avai-
mia oman osaamisen tunnistamiseen ja kehittämiseen.

Mentorointi on ammatillisen kehittymisen menetelmä, jonka kes-
kiössä on kokemuksesta oppiminen. Mentorointiohjelma koostuu 
aktori-mentoriparin kahdenkeskisten tapaamisten lisäksi kolmesta 
mentorointiverkoston yhteisestä tapaamisesta. Kevään juristimento-
rointiohjelma polkaistaan käyntiin kick-off-tilaisuuksissa 27.1.22 ja 
31.1.22.

Ohjelman yhteistapaamisten aikataulu:

• Kick-off 27.1. ja 31.1.2022 (valitaan toinen päivämääristä)

• Puoliväli 25.8. ja 31.8.2022

• Päätöstilaisuudet tammikuussa 2023

Hae aktoriksi juristimentorointiohjelmaan täyttämällä haku-
lomake Lakimiesliiton nettisivuilla www.lakimiesliitto.fi/ 
palvelut-ja-edut/mentorointi/

Hakuvaiheessa painotetaan erityisesti hakijan motivaatiota, 
tavoitteita ja näiden yhteensopivuutta ohjelmaan lupautunei-
den mentoreiden kokemukseen. 

Haemme myös mentoreita jatkuvalla haulla sekä juristi- että 
opiskelijamentorointiohjelmiin. Mentoriksi voit hakea www.
lakimiesliitto.fi/palvelut-ja-edut/mentorointi/ -sivun kautta, 
missä myös lisätietoa mentoroinnista.

Oletko opiskelija?

Järjestämme mentorointiohjelmia myös oikkareille. Seuraavan 
opiskelijamentorointiohjelman hakuaika alkaa tammikuun 
alussa 2022. Seuraathan ilmoitteluamme nettisivuillamme ja 
somekanavissamme.

Virtuaalivalmennukset 
(Jatkuva ilmoittautuminen)



OECD ajaa erityisesti kahta suurta muutosta kansainväliseen 
yritysverotukseen, ja samaan aikaan EU ja yksittäiset maat 

säätävät omia digiverojaan.  

Kansainvälinen 
yritysverotus 

– kaaokseen vai harmoniaan? 

Teksti KATJA ALAJA | Kuvitus JANI SÖDERLUND
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G
lobaalin talouden verotus on ollut 
vahvojen muutospyrkimysten ja 
muutosten kohteena sekä otsikoissa 
kymmenen vuoden ajan. Taustalla 
vaikuttavat paitsi finanssikriisi, joka 
sai valtiot pohtimaan verotuksen 
turvaamista ja veropaon estämistä, 

myös lukuisat muut tapahtumat. 
Monelle nousee tässä yhteydessä mieleen Panaman 

veroparatiisivuoto, joka paljasti vuonna 2016 valtion
johtajien, poliitikkojen ja kansalaisten salaisia vero
paratiisiyhtiöitä. Jatkoa tälle saatiin Pandoran papereilla 
lokakuussa 2021. Huomiota ovat saaneet myös kansain
välisten digijättien maksamat pienet verot maihin, joissa 
ne myyvät tuotteitaan tai joista ne keräävät dataa. 

Haasteita on lähdetty ratkomaan monin eri keinoin. 
Uudenlaisesta otteesta kertovat valtioiden yhteistyöorga
nisaatioiden yhteiset ponnistelut kahdenvälisten toimien 
sijaan, katsoo verooikeudellisiin asioihin perehtynyt 
 Aaltoyliopiston työelämäprofessori Timo Viherkenttä.  

– EU on onnistunut tiivistämään yritysten vero pohjaa 
ja suitsimaan aggressiivista  verosuunnittelua niin sano
tulla ”veronkiertopaketilla” OECD:n työn pohjalta. Ja tällä 
hetkellä OECD ajaa suuria muutoksia  kansainväliseen 
 yritysverotukseen, hän sanoo. Oikeustieteen tohtori 
Viherkenttä on muun muassa toiminut Valtion Eläke
rahaston toimitusjohtajana, korkeimman hallinto 
oikeuden jäsenenä, valtiovarainministeriön budjetti
päällikkönä ja Helsingin yliopiston oikeustieteellisen 
tiedekunnan määräaikaisena professorina.  

Myös yksittäisillä valtioilla on käynnissä omia 
kansain väliseen verotukseen liittyviä lainsäädäntöhank
keita, koska OECD:n suuret sopimukset etenevät ajoit
tain hitaasti.  

OECD- ja valtiotason digiveroratkaisuja 
Viime vuosina on työstetty sinnikkäästi kahta OECD:n 
ajamaa suurta tuloverouudistusta kansainväliseen yritys
verotukseen. Lokakuun 8. päivä uudistusten keskeisestä 
sisällöstä saatiin sopu peräti 136 valtion kesken. Neljä 
neuvotteluissa mukana ollutta valtiota ei ainakaan vielä 
hyväksynyt ratkaisuja.

Ensimmäinen mainituista uudistuksista on verotus
oikeuden uudistus, joka liittyy yrityksiin, jotka myyvät 
tuotteita tai palveluja ympäri maailmaa. Tällaisia ilman 

tytäryhtiötä tai sivuliikettä toimivia yrityksiä on vanhas
taan verotettu sen perusteella, missä yritys toimii. Jatkossa 
osa yrityksen tuloista verotettaisiin kuitenkin myynti
maassa. Myynti maista on alettu puhua markkina valtioina. 

Erityisesti kehittyvät väkirikkaat maat, kuten Kiina ja 
Intia, ovat uudistuksen kannalla, kun taas Yhdys vallat on 
suhtautunut asiaan alun perin varauksellisesti. Amerikka
laiset digijätit, muun muassa Google ja Facebook, voisivat 
sen myötä joutua maksamaan nykyistä enemmän veroja. 
Myös USA:n liittovaltio voisi hävitä, kun veroja makset
taisiin enemmän muualle. OECD:n arvion mukaan noin 
100 miljardia Yhdysvaltojen dollaria siirtyisi markkina
valtioiden verotettavaksi. 

– Uudistus koskisi ensimmäisessä vaiheessa vain 
todella suuria yrityksiä, joiden liikevaihto on yli 20 mil
jardia euroa. Muutos ei myöskään rajautuisi pelkäs
tään digiyrityksiin vaan kaikkiin globaaleihin yrityksiin. 
Kyseessä on noin sadan yrityksen joukko. On periaatteessa 
hyvä, ettei lisärasitusta kohdistuisi vain yhteen toimialaan, 
Viherkenttä toteaa. 

Oman lusikkansa soppaan tuovat monien maiden jo 
säädetyt verot ulkomaisille digiyrityksille. 

– Euroopassa esimerkiksi Ranskalla, Espanjalla ja 
 IsollaBritannialla samoin kuin muun muassa Intialla on 
voimassa tai tulossa voimaan omat digiveronsa. Yleisellä 
tasolla tällainen vero leikkaa joitakin prosentteja brutto
tulosta sen sijaan, että siivu napattaisiin voitosta. Vero on 
aika tyly, jos voittomarginaalit jäävät pieniksi. 

OECDmaat ovat sitoutuneet poistamaan digiveronsa, 
jos OECD:n ratkaisu toteutuu, mutta kukaan ei voi mennä 
siitä takuuseen. On myös maita, jotka ovat säätäneet digi
verolakeja valmiiksi sen varalta, että OECD:n uudistus ei 
toteudu. 

Suomen kohdalla
markkinavaltiovero-
uudistuksen seuraukset
eivät juuri vaikuttaisi
julkiseen talouteen.
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EU:n digiverosuunnitelmat  
mietityttävät 
Jopa EU:n komissio työstää omaa digi
veroaan OECD:n  ratkaisun lisäksi. Sen tuotto 
menisi EU:n koronan aiheuttamien ongel
mien hoitamiseksi perustamaan jälleen
rakennusrahastoon. 

– Toisin kuin yksittäiset maat, komis
sio ei ole  suostunut luopumaan digiverosta, 
vaikka OECD:n digiveroratkaisu tulisi voi
maan. Se on minusta tyhmää, sillä se voi 
jopa  kaataa OECD:n uudistuksen. Yhdysval
tojenkin  kiinnostus voi vielä hiipua, Viher
kenttä sanoo. 

Viherkentästä EU:n toiminta kielii komis
siosta, joka hakee rooliaan jäsenvaltioiden 
verotusoikeutta haastavassa tilanteessa.  

– OECD on ollut se aloitteellisin toimija, ja 
 uudistusten valmistelussa on OECD:n vedolla 
ollut mukana myös peräti sata järjestön ulko
puolista valtiota. Myös suurten  valtioiden 
G20ryhmä on antanut uudistuksille tukea, 
hän taustoittaa.  OECD:hen itseensä kuuluu 
36 jäsenvaltiota. 

Viherkenttä arvioi, että Suomen kohdalla 
markkinavaltioverouudistuksen seuraukset 
eivät juuri vaikuttaisi julkiseen talouteen. 
Juridisesti olisi toimivaa ratifioida kansain
välinen yleissopimus. 

– Verotus markkinavaltiossa on  nykyisten 
kahdenvälisten verosopimusten vastaista, 
joten sitä ei edes voisi toteuttaa omalla lain
säädännöllä vaan tarvitaan yhteinen ratkaisu. 

Matala yhteisövero vääristää kilpailua 
OECD:n toinen yritysverouudistus on vähin
tään yhtä haastava ja liittyy kansain välisen 
yritystoiminnan minimiverotasoon. Tämä on 
ollut vaikea asia joukolle sellaisia valtioita, 
jotka ovat erityisesti pyrkineet houkuttele
maan investointeja veroeduin. Uudistuk
sen myötä tämä ei enää onnistuisi entisellä 
tavalla. Näitä valtioita ovat muun muassa 
Irlanti, Unkari ja Viro, jotka hyväksyivät sovun 
vasta aivan kalkkiviivoilla muutamien viila
usten jälkeen. 

EU komissio on pyrkinyt jo  aiemmin käy
mään kiinni tällaisiin yksittäisten valtioiden 
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750
MILJOONAA EUROA

Minimivero koskisi yrityksiä, 
 joiden liikevaihto on yli 750 

 miljoonaa euroa. 

36
JÄSENTÄ

OECD:n 36 jäsentä ja yli sata 
muuta valtiota osallistuvat 

 OECD:n kansainvälisen tulovero-
tuksen uudistamishankkeeseen. 

100
MILJARDIA YHDYSVALTOJEN 

DOLLARIA

OECD:n arvion mukaan noin 100 
miljardia Yhdysvaltojen dollaria 

siirtyisi markkinavaltioiden vero-
tettavaksi. 
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tarjoamiin vero etuihin EU:n  perustamissopi-
muksen valtiontukimääräysten perusteella.  

Komissio määräsi Applen maksamaan 
Irlannille 13 miljardia euroa, joista Apple 
oli komission mielestä vapautunut perus-
tamissopimuksen vastaisten valtiontukien 
vuoksi, mutta Euroopan unionin yleinen 
tuomio istuin kumosi ratkaisun. Komissio 
valitti ratkaisusta, joten Euroopan unionin 
tuomio istuin antaa asiassa lopullisen pää-
töksen luultavasti vuonna 2022. 

– Itse näen, että tässä on ensisijaisesti kyse 
kilpailua vääristävästä asiasta eikä verotulo-
asiasta. Kilpailuasioista vastaava komissaari 
Margrethe Vestager onkin puhunut vähän 
huolimattomasti korostaessaan tässä yhtey-
dessä jäsenvaltioiden verotulotarpeita, Viher-
kenttä toteaa. 

jäsenvaltioista katsoi sen koskevan verotusta 
ja edellyttävän sen vuoksi yksimielisyyttä.

Yritysten minimivero 
vaatisi  direktiivin 
Viherkenttä toteaa, että OECD:n minimivero 
koskee suurehkoja yrityksiä sillä idealla, että 
jos jokin maa ei peri vähintään 15 prosentin 
veroa maassaan toimivalta ulkomaisen yri-
tyksen tytäryhtiöltä, emoyhtiöltä peritään 
tulosta erotus kotivaltiossa. 

Minimiveron sopimustilanne on haas-
tava siksikin, että minimiveromalli ei sinänsä 
vaadi yksimielisyyttä, mutta EU:n sisällä sii-
hen liittyy juridinen mutka. 

– Jos emoyhtiön kotivaltio verottaa ulko-
maisen tytäryhtiön tuloa, se voi rajoittaa 
sijoittautumisvapautta. EU-oikeus  asettaakin 
rajoja EU-maissa, ja EU-komissio lähtee siitä, 
että asiasta pitää säätää selkeyttävä vero-
direktiivi. Tämä taas edellyttää yksimieli-
syyttä EU-valtioilta, Viherkenttä kertoo. 

Vaihtoehtona on, että jäsenvaltiot lähte-
vät uudistamaan omaa lainsäädäntöään, ja 
EU-tuomioistuin ratkoo asiaa muutaman 
vuoden päästä. 

Minimiveromalli on erityisesti amerikka-
laisten mieleen, koska se menee yksiin ”Ame-
rica first” -ajattelun kanssa – Yhdys valtain 
presidentti Joe Biden ja  valtiovarainministeri 
Janet Yellen kokevat, että ratkaisu voisi toi-
mia kannustimena siirtää yritystoimintaa 
takaisin Yhdysvaltoihin. Amerikkalaisilla on 
myös samantapainen malli jo käytössä. 

Minimivero koskisi yrityksiä, joiden liike-
vaihto on yli 750 miljoonaa euroa. Kohteena 
olisi siis myös joukko suomalaisia yrityksiä 
sikäli kuin niiden konserneissa olisi tytär-
yhtiöitä, jotka maksavat toimintamaissaan 
alle 15 prosentin veroa. 

Minimivero kasvattaisi OECD:n
arvion mukaan vero tuloja
maailmanlaajuisesti 1,7–2,8
prosenttia.

Ajankohtainen asia EU:ssa on myös maa-
kohtaisten yritysverotietojen julkista rapor-
tointia koskeva direktiivi, jonka neuvosto 
hyväksyi omalta osaltaan lopullisesti syys-
kuussa 2021. Direktiivistä päätettiin tilinpää-
tösasiana määräenemmistöllä, vaikka osa 

Kansainvälinen verotietojen 
vaihto toimii hyvin
TIMO VIHERKENTÄSTÄ kansainvälisten verotietojen vaihto saa
tiin OECD:n johdolla laajasti voimaan ”ällistyttävän nopeasti”, 
kun tahtoa asian edistämiseen löytyi. 

Nykyisin yli sata maata on OECD:n kehittämän keskinäisen 
tietojenvaihdon sopimuksen eli Common Reporting Standardin 
(CRS) piirissä. Tiedot pankkien ja muiden finanssilaitosten asi
akkaiden talletuksista ja sijoituksista siirtyvät automaattisesti 
muihin maihin. Suomi allekirjoitti sopimuksen vuonna 2014, ja 
se tuli voimaan vuonna 2017. 

– Kukaan ei olisi voinut kuvitellakaan kymmenen vuotta 
 sitten, että tällainen järjestelmä saadaan aikaan, sanoo työ
elämäprofessori Timo Viherkenttä Aaltoyliopiston Kauppa
korkeakoulusta. 

Aloite tietojenvaihtoon lähti G20mailta. Viherkentän 
mukaan taustalla vaikutti vahvasti Yhdysvallat, joka kävi World 
Trade Centerin ja muiden terroristiiskujen jälkimainingeissa 
rahanpesun kimppuun, ja maan verottaja hyödynsi tätä. 

Keskinäisen tietojenvaihdon sopimus on Viherkentästä 
onnistunut ponnistus. 

– Sopimus on uskottavuudeltaan aika hyvä, sillä mukaan on 
saatu verokeitaina tunnettuja maita. Vaikka maailmasta vielä 
löytyy piilopaikkoja rahalle, on tapahtunut regiimimuutos. 
Kiinni jäämisen riski on suurentunut merkittävästi. Myös Pana
man ja Pandoran paperien tyyppisillä tietovuodoilla on tässä 
oma merkityksensä.
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Minimivero kasvattaisi OECD:n arvion 
mukaan verotuloja maailmanlaajuisesti 1,7–
2,8 prosenttia. Syynä olisi monikansallisten 
yritysten voittojen tuleminen korkeamman 
verotuksen piiriin – olisivathan kannustimet 
siirtää voittoja matalan verotuksen maihin 
heikommat. 

Verosuvereniteetti vai riippuvuus? 
Yritysverouudistuksia on tarkoitus käsitellä 
OECD:ssa lokakuun toisen viikon aikana, juuri 
tämän lehden mentyä painoon, joten edistys
askeleista tai mahdollisista taka pakeista ei 
voi kirjoittaa tässä numerossa. Viherkenttä 
aprikoi, ettei vielä tule valmista, vaan uudis
tusneuvottelut jatkuvat kokouksen jälkeen.  

Valtioita ja etenkin elinkeinoelämää voi 
pohdituttaa asioiden kehittyminen pidem
mälläkin tähtäimellä – ovatko nämä suuret 

uudistukset vasta esimakua sille, että myös 
pienempiin yrityksiin kohdistuu vastaisuu
dessa uusia veroja? 

Entä miten valtioiden verosuvereniteetin 
käy? Sen voi ajatella murenevan suurten vero
uudistusten myötä. 

– Verosuvereniteetti on demokraattisen 
kansallisvaltion ytimessä oleva asia, sillä 
kansanedustajat päättävät, paljonko kansa
laiset ja yritykset veroja maksavat. Suve
reniteettia voidaan kuitenkin juridisesti 
käyttää niin, että solmitaan kansainvälisiä 
sopimuksia, jotka rajoittavat maan toimin
taa. Se ei sinänsä ole uutta, sillä onhan Suo
mella verosopimuksia jo noin sadan valtion 
kanssa, Viherkenttä huomauttaa ja lisää, että 
myös EUjäsenyys rajoittaa Suomen juridista 
suvereniteettia. 

– Itse olen sillä linjalla, että verotuksessa 
pitää voida hyväksyä kansainvälinen yhteis
työ. Tietysti pitää tarkkailla sitä, että pysytään 
taloudellisessa mielessä riittävän kilpailu
kykyisenä valtiona. On myös tärkeää sisäl
lyttää uudistuksiin entistä tehokkaammat 
riidan ratkaisumekanismit, koska uudistuk
set voivat aiheuttaa uusia kaksinkertaisen 
verotuksen riskejä. •

Verotuksessa pitää voida
 hyväksyä kansainvälinen
 yhteistyö.
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ulis Aarnio on juurruttanut suoma-
laisten lakimiesten mieliin perinnön 
 vaiheittaisen siirtymisen doktriinin. 
Vaiheittaista siirtymistä edustaa myös 
hänen elämäntyönsä: siviilioikeudesta 

ensin oikeusteoriaan ja oikeusfilosofiaan ja sitten koh-
den vielä suurempia ideaaleja romaanien ja näytelmien 
kirjoittamiseen. Kaiken aikaa on jatkunut myös oikeus-
tieteellinen kirjoittaminen. 84-vuotiaan Aarnion luomis-
voima on ilmiömäinen.

Romaaneissaan Aarnio on tuonut esiin Väinö  Linnan 
tavoin historiaan projisoitua maailmankatsomusta. 
Linna toteutti kutsumustaan vailla opillista sivistystä. 
Aarnio on tässä hänen vastakohtansa. Korkeasti oppinut 
tutkija on halunnut toteuttaa itseään myös taiteellisen 
luomisen alueella. Tehtävä ei ole helppo. Miten suoriu-
tua ihmiskuvauksesta, kun on tottunut tarkastelemaan 
maailmaa tiedemiehen ja oikeusteoreetikon silmin? 

Aarnion uusin, järjestyksessä jo kahdeksas romaani 
on otsikoitu sanoin ”Viiltävät muistot”. Se kertoo Aar-
nion kotiseudun Kangasalan ihmisistä kapinavuonna 
1918 sekä sen tapahtumien aiheuttamista muistoista ja 
edesottamuksista myöhemmin, erityisesti 1930-luvun 
alussa. Aarnio tuntee hyvin aikakauden miljöön ja työ-
väentalon ilmapiirin. Perehtyneisyys näkyy  siinäkin, 
että Aarnion kuvaamat kangasalalaiset käyttävät 
 pelkästään paikallista Hämeen murretta.

Vuoden 1918 tematiikkaa käsitellessään Aarnio on 
kovassa seurassa kulkiessaan mm. F. E. Sillanpään, Väinö 
Linnan ja viimeisimmäksi Antti Tuurin jalan jäljissä. 
Aihe kiinnostaa ja kiehtoo näin yhä. Aarnion kirjan 
päähenkilö on räätälimestari Wilenius, saman amma-
tin harjoittaja kuin Pohjantähden Adolf Halme. Maltil-
linen työväenjohtaja Wilenius tuomitaan elin kautiseen 
vankeuteen, josta hänet muutaman vuoden kuluttua 
armahdetaan kuten Pohjantähden Akseli Koskela. 

Aarnion kirja keskittyy viiltäviin muistoihin. 
Kyseessä on aateromaani. Sen henkilöt saavat voimak-
kainkin värein piirrettyä luonnetta siitä, mitä he ovat 
kokeneet ja miten toimineet vuonna 1918 ja miten he 
elävät muistojensa kautta. Romaani on tavallaan lepo-

tilassa 1920-luvun loppuvuosina, kunnes tullaan tilan-
teeseen, jossa Suomea uhkaa uusi kapina.

Aarnio on onnistunut valitsemastaan näkö kulmasta 
rakentamaan romaaniinsa vetävän juonen. Ihmiset 
tempautuvat omista lähtökohdistaan vuoden 1918 
syövereihin, ja syyttömät joutuvat kärsimään. Aarnion 
kuvaus on osuvimmillaan selvitettäessä sitä hätää, jota 
kaartilaiset kokevat, kun he eivät tiedä, mitä heidän 
puolestaan oli päätetty, ketkä olivat päättäneet ja miksi. 
Lupaukset eivät toteutuneet.

Aarnio kuvaa raadollisuutta ja ääriajattelua, josta 
kapina ja viha versoivat, anteeksiantoa ja sovintoa. Mal-
tilliset, jotka antavat arvon myös vastakkaisen aate-
suunnan edustajille, ovat kuitenkin enemmistönä. Näin 
on isänmaata rakennettu. Tämä on teoksen sanoma 
myös omalle ajallemme, jossa ihmisillä on kovin usein 
omat totuutensa. Aulis Aarnio on kirjoittanut parhaan 
romaaninsa, joka ansaitsee paikkansa vuoden 1918 
tapahtumia koskevassa kaunokirjallisessa genressä.

Aarnion kirja
keskittyy otsikkonsa
mukaisesti viiltäviin
muistoihin.

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

Aulis Aarnio ja romaanitaide

A
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K
aikki suuret remontit on tässä kohteessa 
tehty. Oman kaivon vesi on hyvää. Tämä huo-
neisto tarjoaa huoletonta asumista pitkään.  

Moni on saattanut törmätä tuonkaltaisiin 
myyntilauseisiin, kun etsinnässä on uusi koti tai mökki. 

– Kaikki remontit on suhteellinen käsite. Oleellista 
on, mitä dokumentit ja selvitykset kertovat. Vesi voi 
maistua suussa hyvältä, mutta onko veden laatu tut-
kittu? Kaiken myyntitekstin pitää perustua faktaan, 
sanoo lakijohtaja Sari Kantele. 

Kantele – varatuomari ja LKV-tutkinnon omaava 
kiinteistökaupan asiantuntija – on se, joka iskee  faktat 

Kiinteistönvälitysalalla lakimiehen 
huolellinen työ palvelee niin myyjää 
kuin ostajaa ja ehkäisee turhia 
reklamaatioita. Vaativassa työssä 
pääsee käyttämään osaamistaan 
laajasti. 

ASUNTOKAUPAN 
FAKTAN-
TARKISTAJANA 

Teksti VESA VAINIO | Kuvat ROOPE PERMANTO
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tiskiin. Hän on aloittanut kiinteistönvälitysalalla 
vuonna 1999 ensin yrittäjänä, sitten hetken myynti-
neuvottelijana sekä useita vuosia tulosvastuullisena 
myyntijohtajana, ja nyt viimeksi lakimiestehtävissä.  

– Tarkistan kaikki myyntiin tulevat kohteet sekä 
jokaisen niihin liittyvän asiakirjan ja tiedon. On ehdot-
toman tärkeää, että jo myyntiesitteessä kaikki kohteen 
tiedot ovat kattavasti esillä.  

Kun selvitys- ja valmistelutyö on tehty perinpoh-
jaisesti, tarjous ja kauppakirja on jo samalla pitkälti 
 valmisteltu. Mutta miksi tehdä tällaista välitysyrityk-
selle lisäkustannuksia tuottavaa asiantuntijatyötä? 

– Tavoitteena on palvella asiakasta ja ehkäistä 
samalla reklamaatioita huolellisen työn avulla. Olen 
erittäin tarkka siitä, ettei asioita tarvitse mennä rat-
komaan oikeuteen. 

Kustannuksia tuovat tekijät esiin 
Isännöitsijätodistus, tilinpäätöstiedot, toiminta-
kertomus, tehdyt ja tulossa olevat remontit, 
 kuntotarkastus, kaavasuunnitelmat ja -määräykset: 
yhdestä myyntiin tulevasta kohteesta kertyvä asiakir-
japino on mittava.  Näiden lisäksi voi olla naapurien 
asuntoa koskevia lausuntoja, tutkimuksia ja muita 
asiakirjoja. 

Kantele muistuttaa, että esiin nousevat asiat voivat 
olla myös negatiivisia, jotka on yhtä lailla esitettävä. 

– Kaikki ne tiedossa olevat asiat, joilla on 
kustannus vaikutuksia, on tuotava kuluttajille esiin. 
 Kuntotarkastus on syytä tehdä aina ennen myynti-
esitteen julkaisemista. 

Kiinteistökanta Suomessa vanhenee, ja uudis-
kohteissa voi esiintyä ongelmia yhtä lailla. Myös 
myynti kohteessa voi tapahtua välitysprosessin aikana 
jotain uutta, joka pitää saattaa välittömästi tietoon. 

Kantele on havainnut, että ostajat saattavat esittää 
herkästi vaatimuksia, joilta putoaa nopeasti pohja pois 
– sillä myös ostajalla on selonottovelvollisuus. 

– Riittää, kun kysyn heiltä, oletteko tutustuneet etu-
käteen kohteesta esitettyihin tietoihin. Alaa tuntemat-
tomat yksityiset myyjät jäävät helposti altavastaajiksi 
näitä kaikkitietäviä ostajia vastaan. Siksi on tärkeää toi-
mia kummankin osapuolen tukena, mihin kiinteistön-
välittäjiä velvoittaa jo ohje hyvästä välitystavasta. 

Tietojen päivitys ja LKV-tutkinto olennaisia  
Kantelen työpäivä sujuu tyypillisesti kohteisiin ja asia-
kirjoihin tutustuen. 

Työssään Kantele hyödyn-
tää aiempaa kokemustaan 
yrittäjänä, välittäjänä ja 
myyntijohtajana. Oman 
osaamisen ylläpitäminen 
ja kehittäminen muuttu-
valla alalla on myös hänelle 
tärkeää.

 ITALIAN KIELI JA 
KULTTUURI 
Olen opiskellut pitkään 
 vaikeaa italian kieltä. Se on 
hyvää vastapainoa työlle 
ja ehkäisee dementiaa. 
 Rooman kulttuurista, desig-
nista ja ruoasta en saa ikinä 
kyllikseni. 

 SUURENNUSLASI 
VALOLLA 
Tutkin paljon vanhoja kart-
toja, kaavoja ja  asiakirjoja, 
joissa on hyvin pientä 
 tekstiä. Assistentilta saa-
mani joululahja on tässä tosi 
tärkeä apuväline. 

 SATULATUOLI 
Kun istuu päivät pitkät, on 
parempi tehdä se terveelli-
sesti omaa kehoa ajatellen. 
Satulatuoli pakottaa minut 
istumaan ergonomisesti 
oikeassa asennossa. 

 POLKUPYÖRÄILY 
Poljen keväästä syksyyn 
Keskuspuiston läpi töihin ja 
kotiin. Kymmenen  kilometrin 
matka suuntaansa linnun-
laulua kuunnellen on oma 
ekotekoni ja tuo happea  
päivään. 
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– Neuvon, opastan ja sparraan välittäjiä sekä 
 assistentteja. Asiatietojen lisäksi kiinnitän huomiota 
myös sanamuotoihin ja tekstiin, jonka tulee olla kie-
lellisesti selkeää ja hyvää. 

Myyntineuvottelujen aikana esille nousee usein 
 vastuurajauksia ja riskirakenteita Kantelen tulkitta-
viksi. Edunvalvonta-asiat, kuolinpesät, testamentit ja 
avioehdot edellyttävät nekin juridista osaamista. Miten 
Kantele klaaraa kaikki eteen nousevat kysymykset? 

– Seuraan tiiviisti alaa ja siihen liittyviä lakeja, sään-
nöksiä ja ohjeita. Alan hyvät etujärjestöt ovat tässä iso 
apu. Tuntuu, että koko ajan tulee jotakin uutta. Kun 
on ollut kauan alalla, hyödyllistä oppia on kertynyt 
 mukavasti. 

Kantele tähdentää, että hyvään välitystapaan kuu-
luu se, että pitää omaa osaamistaan yllä. Verkostoi-
tuminen opiskelukavereiden kanssa on hänelle tässä 
mielessä tärkeä voimavara. He tapaavat vuosittain ja 
vaihtavat säännöllisesti myös ammatillista tietoa. 

Omaa LKV-tutkintoaan Kantele pitää työnsä oleel-
lisena osana. Vaativissa ja monipuolisissa tehtävissä 
 tietoa tulee osata etsiä ja käyttää oikein.  

– Minulla on ollut aina hyvät muistiinpanot. Olen 
sanonut välittäjille, että tehkää mallimappi. Näin digi-
aikana se voi olla myös kansiona tietokoneella. 

Stadilainen saksalaisesta sukujuuresta 
Kantele halusi nuorena diplomaatiksi ja saikin olla 
kesätöissä ulkoministeriössä. Hän pyrki ja pääsi 
samaan aikaan niin oikeustieteelliseen kuin sihteeri-
opistoon, joista jälkimmäisen kävi ensin. Haastemiehen 
sijaisena hän kiinnostui tuomarin ammatista, mutta 
suuntautui lopulta toisin. Varatuomariksi hän  auskultoi 
itsensä Lahdessa. 

Kantele valmistui pahaan lama-aikaan 1980-luvun 
lopulla ja teki kollegoiden tapaan alkuun perintätöitä. 
Matka Leville 2000-luvun alussa johti hänet kiinteistön-
välitysalalle. 

Lauttasaaressa syntynyt ja Helsingissä enimmäk-
seen asunut Kantele omaa saksalaiset sukujuuret. 
Hänen ukkinsa suomensi Cantell-sukunimen harvi-
naiseen Kantele-muotoon. •

ARKIPÄIVÄ  // K i i n t e i s t ö k a u p a n  a s i a n t u n t i j a

Sari Kanteleen työpäiviin kuuluu paljon asiakirjoihin tutus-
tumista ja kieliasun tarkistamista. Apuna toimii joululah-
jaksi saatu suurennuslasi.

Tämä on vaativa
ala, jossa pitää
osata etsiä ja
käyttää tietoa.

sari kantele

MIKÄ SINUA MOTIVOI 
TYÖSSÄSI? 

Arvostan laatua,  tykkään 
yhdistellä asioita ja 
 varmistua niistä. Eteeni 
tulee jatkuvasti uusia ja eri
laisia asuntoja, kiinteistöjä 
ja yhtiöitä. Työni on käytän
nönläheistä. Voin käyttää 
osaamistani ja kokemus
tani, jota minulle on ker
tynyt yrittäjänä, välittä
jänä ja myyntijohtajana. 
Tämä on vaativa ala, jossa 
pitää osata etsiä ja käyt
tää tietoa. 

MITÄ TYÖSI MERKITSEE 
YHTEISKUNNALLE? 

Oma asunto tai kiinteistö 
on monen ihmisen kallein 
omaisuus ja suomalaisten 
kansallisvarantoa. Harva 
meistä on silti  vihkiytynyt 
alaan, joten osaavan ja 
luotettavan  asiantuntijan 
tuki on tärkeää. Kaikki 
kiinteistö välitysyrityksessä 
toimivat ovat sekä myyjän 
että ostajan asialla, ja toi
mimme kumpaankin suun
taan tasapuolisesti. Pitää 
myös muistaa kertoa, että 
kaikki myynnissä olevat 
kohteet eivät sovi kaikille. 

MITEN JURISTI ISTUU 
KIINTEISTÖALALLE? 

Välittäjän pitää osata pal
jon asioita ja omata monen
laisia taitoja selvitäkseen 
työssään. Juristin osaami
sesta on hyötyä tietenkin 
juridiikan sekä myös asia
kirjojen ja niiden sisällön 
osalta. Olen työskennel
lyt uudistuotantopuolella, 
ja toimiminen rakennus
alalla kiehtoo minua. Moni 
entinen kollega on mukana 
uudiskohteiden myynnissä, 
ja vaihdamme usein näke
myksiä keskenämme. 
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MAINOS

Mitä vaatimuksia Whistleblowing tuo yrityksille 
ja miten WB-toimenpiteisiin voi valmistautua? 

Juristikirjeen Whistleblowing-juttusarjassa 
ensimmäisenä haastateltavana lakimies  
Saija Haapalehto Kuntaliitosta

Tilaa Juristikirje: pro.almatalent.fi

Whistleblowing

ajankohtaiset 5•2021



Teksti SANNA JÄPPINEN | Kuvitus ISTOCK

H
yvä sovinto on yleensä riidan osa-
puolille huonompi kuin  kumpikaan 
alun perin kuvitteli, mutta molem-
mille parempi kuin tilanteen jatkumi-
nen. Kun asia vihdoin ratkeaa, ihmiset 

 voivat jatkaa elämäänsä ilman raskasta  riitaa, arvioi 
laamanni, sovittelija Antti Heikinheimo. Hänellä on 
kokemusta lähes 250 sovittelusta, sekä tuomioistui-
mesta että yksityisistä sovitteluista.   

Sovittelun käyttö on lisääntynyt koko 2000-luvun. 
Suosiota selittää Heikinheimon mielestä sovittelussa 
oikeasti syntyvät ratkaisut. Kun kyse on ihmisten väli-
sistä riidoista eikä laintulkintaongelmista, oikeuden-
käynti ei välttämättä tuo toivottua tulosta.  

– Oikeudenkäynnissähän ei edes yritetä ratkaista 
konfliktia vaan tarkoitus on kertoa, miten lakia tulee 
soveltaa siihen näyttöön, jonka osapuolet tuomarille 
tuovat, Heikinheimo muistuttaa. 

Yleistymiseen vaikuttaa toki myös sovittelun edul-
lisuus verrattuna kalliiseen ja raskaaseen oikeuden-
käyntiin. 

– Oikeusministeriön mukaan 42 prosentissa käräjä-
oikeudessa vireillä olevista asioista oikeudenkäynti-
kulut ovat suuremmat kuin vaatimus. Tavallisilla ihmi-
sillä ei ole varaa käydä oikeutta.  

Monta väylää sovitteluun 
Riita-asioita voidaan sovitella monin tavoin. Tuomio-
istuinsovitteluissa sovittelusta vastaa tuomioistuimen 
sovitteleva tuomari.  

– Vuonna 2020 käräjäoikeuksissa oli vireillä sovitte-
luissa noin 2 400 asiaa. Puolet oli huoltoriitoja, puolet 
muita riita-asioita, Heikinheimo sanoo.  

Riidan osapuolet voivat myös hakea yksityistä sovit-
telua. Asianajajasovittelusta puhutaan, kun sovittelua 
hoitaa Asianajajaliiton kouluttama sovittelija, ja myös 
esimerkiksi Keskuskauppakamari tarjoaa sovittelu-
palveluita. 

Pienet rikosasiat voivat päätyä poliisin tai  syyttäjän 
aloitteesta sovitteluun kaupunkien sovittelutoimis-
toihin Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kautta. 
Vuonna 2020 THL:n rikos- ja riita-asioiden sovitteluun 

Sovittelu on oikeudenkäyntiä joustavampi tapa selvittää riita- tai rikosasia 
– ja mahdollisuus ratkoa itse konflikti. Joissakin tapauksissa sovittelun 

perusperiaate, vapaaehtoisuus, voi toteutua huonosti. 

Sovittelu ei 
taivu joka 

tilanteeseen 
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Halpuus on hiukan huolestuttava
peruste, kun puhutaan ihmisen
perusoikeusturvasta.

2400
ASIAA SOVITTELUSSA

Vuonna 2020 käräjäoikeuk-
sissa oli vireillä sovitteluissa 

noin 2 400 asiaa.

Sovittelun supersyksy käynnissä 
– tunnetko jo asianajajasovittelun 
mahdollisuudet? 
ASIANAJAJALIITTO on kouluttanut sovittelijoita vuodesta 1998 lähtien. 
Nyt liitto haluaa parantaa asianajajasovittelun tunnettuutta ja purkaa 
samalla tuomioistuinten jutturuuhkia.

”Useita vuosia kestävä riitely kuluttaa sekä taloudellisia että henkisiä 
voimavaroja”, toteaa Asianajajaliiton sovitteluvaliokunnan puheenjohtaja 
Antti Pulkkinen liiton verkkosivuilla.  

Sovittelun supersyksy -kampanjassa lähes 80  sovittelijakoulutuksen 
saanutta asianajajaa on sitoutunut tarjoamaan riidan osapuolille ilmaisen 
sovittelun lokakuun alusta vuoden loppuun.  
 
Lisää asianajajasovittelusta: 
asianajajaliitto.fi/asianajopalvelut/sovittelu-asianajajan-avulla/ 

ohjattiin lähes 14 000 asiaa, joista yli puolet oli väki-
valtarikoksia. 

Sovittelu vaatii juristilta tunnetaitoja 
Sovittelukulttuuri on Suomessa nuorta, ja sen kehittä-
minen vaatii Heikinheimon mielestä juristeilta uutta 
osaamista, kuten neuvottelu- ja ihmissuhdetaitoja. 

– Meitä ei kouluteta kuuntelemaan ihmisten tun-
teita vaan ohittamaan ne, hän sanoo.  

Myös lainkäyttäjän perusperiaate siitä, että kaikki 
ovat samalla viivalla, pitää unohtaa sovittelupöydässä. 
Sovittelussa jokainen on yksilö, ja kaikilla on erilaiset 
taloudelliset ja henkiset resurssit – ja myös ratkaisut 
ovat erilaisia. 

– Oikeudenkäynnissä tuomari ja asianajajat ovat 
pääroolissa, sovittelussa taas riidan osapuolet. Sovitte-
lija on hyvin erilainen toimija kuin vaikkapa tuomari, ja 
siksi varsinkin tuomareilla on iso haaste vaihtaa iden-
titeettiä sovittelijaksi eli avustajaksi ja kuuntelijaksi 
kaikkitietäjän sijaan. 

Perustana on aito vapaaehtoisuus 
Heikinheimo painottaa, että ketään ei saa pakottaa tai 
painostaa sopimaan. Sovittelu perustuu vapaaehtoi-
suuteen, ja oikeusvaltiossa jokaisella on oikeus haas-
taa toinen oikeuteen. 

– Vapaaehtoisuuskin on toki suhteellista: ihmiset 
saattavat tulla sovitteluun, koska heillä ei ole varaa jat-
kaa riitelyä tai psyyke ei enää kestä.  

Sovittelijan tärkeä tehtävä on auttaa näkemään eri 
vaihtoehtojen mahdollisuudet. Esimerkiksi niin sano-
tulla RATNA-analyysilla voidaan arvioida oikeuden-
käynnin realistista lopputulosta. RATNA tulee sanoista 
Realistic/Reasonable Alternative to a Negotiated Agree-
ment.

– Sovittelijan pitää luoda turvallinen tila, jossa 
 ihminen kykenee miettimään, mikä hänen itsensä 
kannalta on parasta. 

Joissain tapauksissa sovittelijan pitää ottaa  tiu- 

kemmin kantaa menettelytapaan. Tuomioistuimessa 
 tällaisia tilanteita voi syntyä huoltoriidoissa.  

– Jos toinen osapuoli selvästi pelkää, on riski, että 
hän tekee painostuksen alla itselleen epäedullisen sopi-
muksen. Silloin tuomarin pitää puuttua ja todeta, että 
olisi parempi hoitaa asia oikeuden kautta, Heikinheimo 
toteaa.  

Lähisuhdeväkivallan sovittelu jakaa kannat  
Kuumin peruna sovittelukeskustelussa on lähisuhde-
väkivallan ratkominen: huoltoriitojen tavoin kyseen-
alainen vapaaehtoisuus on iso riski.  

Lähisuhdeväkivallan eli kansainvälisen oikeuden 
termien mukaisesti sukupuoleen perustuvan naisiin 
kohdistuvan väkivallan sovittelussa ongelman ydin on 
se, että osapuolet eivät ole tasavertaisessa asemassa – 
ja alistettu on usein peloissaan. Oikeustieteen emerita-
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professori Kevät Nousiainen on seurannut aihetta 
1980-luvulta. 

– Jo silloin syntyi kaksi hyvin erilaista näkemystä 
siitä, mihin sovittelu sopii ja mihin ei, ja asetelma on 
hyytynyt samaan tilaan moneksi vuosikymmeneksi. 
Kritiikki on liitetty feminismiin, ja sitä on otettu huo-
nosti vastaan, Nousiainen sanoo.  

Ristiriitaisista kannoista huolimatta lähisuhde-
väkivallan sovittelu onkin jatkuvasti yleistynyt: vuonna 
2020 THL:n sovitteluun ohjatuista rikos- ja riita-asioista 
19 prosenttia oli lähisuhdeväkivaltarikoksia.  

– Kritiikki kohdistuu myös uhrin oikeusturvaan. 
Avioero tai suhteen päättäminen ei usein lopeta väki-
valtaa, eikä sovittelussa oikein ole keinoja varmistaa 
tätä. Ei tietenkään ole varmaa, että väkivalta loppuu 
oikeusprosessinkaan kautta, mutta yleensä ajatellaan, 
että se lopettaa rikollisen toiminnan.  

Sovittelun edullisuus ei saisi Nousiaisen mielestä 
olla päällimmäinen argumentti menettelyä valittaessa. 

TIED ON VÄÄRTI  // S o v i t t e l u

– Halpuus on hiukan huolestuttava peruste, kun 
puhutaan ihmisen perusoikeusturvasta. 

Välillinenkin pakko  
ihmisoikeussitoumuksia vastaan 
Erityisen hämmentävää Nousiaisesta on se, että Suomi 
ei huomioi kansainvälisten ihmisoikeussopimusten 
kantaa. Esimerkiksi Istanbulin sopimus eli Euroopan 
neuvoston yleissopimus naisiin kohdistuvan väkival-
lan ja perheväkivallan ehkäisemisestä ja torjumisesta 
sanoo, että sovittelun käyttö ei saa olla pakottavaa.  

– Sitä se ei meillä tarkkaan ottaen olekaan, mutta 
käydessään Suomessa sopimuksen valvontaryhmä Gre-
vio totesi, että uhri ei aina välttämättä koe, että hänellä 
olisi muuta vaihtoehtoa kuin mennä sovitteluun. Kun 
esimerkiksi poliisi toteaa, että tapaus olisi paras sovi-
tella, se on jo hyvin lähellä välillistä pakkoa, hän toteaa. 

Nousiainen viittaa myös huolellisuusvelvoittee-
seen, eli valtion tehtävä on varmistaa, että sopimuk-
sen mukaiset väkivallanteot ehkäistään, tutkitaan, ran-
gaistaan ja hyvitetään.  

 – Riittääkö pelkkä sovitteluun ohjaaminen täyttä-
mään velvoitteen – minusta ei. 

Nousiainen muistuttaa, että lisäksi alueellisesti toi-
mitaan eri tavoin, eikä yhdenvertainen kohtelu välttä-
mättä toteudu.  

– Olisi tärkeää saada enemmän tietoa ja seurata, 
mitä käytännössä tapahtuu, kun lähisuhdeväkivalta-
tapauksia raportoidaan ja miten poliisi ja syyttäjä toi-
mivat – ja miten sovitteluun päädytään. •

Kun poliisi toteaa, että
tapaus olisi paras sovitella,
ollaan hyvin lähellä
välillistä pakkoa.
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uristilta kysytään usein, minkä alan juridiik
kaan hän on erikoistunut. On rikosoikeus
juristeja, perheoikeus juristeja, työoikeusjuris
teja ja niin  e delleen. Yksinkertainen viittaus 
 erikoistumisaloihin auttaa kuulijaa nopeasti 
hahmottamaan sitä normiympäristöä ja niitä 

yleisiä oppeja, joiden parissa toinen työskentelee. Oikeu
denalajaotus onkin  olennainen osa juristin oikeuskult
tuurista esi ymmärrystä. 

Käsitys kokonaisvaltaisesta ja koko oikeusjärjes
tyksen kattavasta oikeudenalajaotuksesta on joutunut 
 murrokseen, kun perinteisten oikeudenalojen rinnalle 
on kansainvälistymisen ja yhteiskunnallisen kehityk
sen seurauksena kasvanut uusia oikeudenaloja tai 
oikeuden alaehdokkaita. Esimerkiksi urheiluoikeuden 
syntymiseen ovat vaikuttaneet huippuurheilun talou
dellisten intressien merkityksen lisääntyminen, urhei
lun ammatillistuminen ja viihteellistyminen sekä se, 
että järjestöautonomian piirissä langetettuja kilpailu
kieltoja ryhdyttiin riitauttamaan oikeudessa. 

Nykyyhteiskunnassa syntyvät oikeudelliset ongel
mat paikantuvat usein yhden perinteisen oikeudenalan 
sijasta useiden eri oikeudenalojen leikkauspisteisiin. 
Esimerkiksi työntekijän sananvapautta ja lojaliteetti
velvollisuutta koskevaa konfliktia ei voida ratkaista 
pelkästään työoikeudellisista normeista käsin, vaan 
huomioon tulee ottaa myös perus ja ihmisoikeutena 
turvatun sananvapauden merkitys, mikä tuo harkin
taan myös valtiosääntö ja eurooppaoikeudellisia argu
mentteja. 

Tarkastelemalla tulkintaongelmaa useiden oikeu
denalojen kautta voidaan monissa tapauksissa saada 
ongelmanratkaisuun lisää perspektiiviä sekä hahmot
taa paremmin ratkaisussa sovellettava normiaines ja 
tulkinta käytäntö. Näin emme alitajuisesti rajaa ongel
man ratkaisemisessa tarvittavia normeja, periaatteita 
tai yleisiä oppeja eli ”työkaluja” vain yhden oikeuden
alan piiriin.

Perinteisten oikeudenalojen rinnalle ovat tulleet 
 verkostomaisesti eri oikeudenalojen normeja sovelta
vat uudet ja yhteyshakuiset oikeudenalat tai temaattiset 
kokonaisuudet. Tässä systematiikassa sama  normisto 
voi kuulua usean eri oikeudenalan tai temaattisen koko

naisuuden piiriin, ja tulkintaongelman ratkaisemisessa 
sekä sovellettavan normiston systematisoimisessa voi
daan käyttää monien oikeudenalojen normeja ja peri
aatteita. 

Oikeudenalajaottelua ja tiettyä systematiikkaa 
tarvitaan edelleen. Sillä on ennakoitavuuteen ja esi
ymmärrykseen liittyviä sekä pedagogisia ja heuristisia 
etuja. Oikeudenalojen nimilapuilla on tärkeä  tehtävä 
myös ”aivokapasiteettimme säästäjinä”: niiden avulla 
on helppo jäsentää oikeusjärjestyksemme kokonai
suutta ja paikantaa oikeudelliset ongelmat oikeaan 
normiympäristöön. 

Avoin ja yhteyshakuinen analogiatuen tai argu
menttien etsiminen toisilta oikeudenaloilta voi antaa 
uusia vaikutteita konkreettisten lainsoveltamistilan
teiden ratkaisemiseen ja esimerkiksi uusien oikeuden
alojen yleisten oppien kehittelyyn. Lisäksi yhdellä ker
taa turhaksi osoittautuneella tiedolla tai idealla voi olla 
myöhempää käyttöä jopa yllättävässä asiayhteydessä.

Tarkastelemalla
tulkintaongelmaa
useiden oikeuden-
alojen kautta voidaan
saada ongelman-
ratkaisuun lisää
perspektiiviä.

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

Vaikka oikeudenalajaotus on kokenut 
muutoksia, sitä tarvitaan edelleen 

J



S
venska Yle gjorde tidigare i år en 
utredning om myndigheters arbete 
med att översätta texter från finska 
till svenska. I Yles jämförelse klarade 
Institutet för hälsa och välfärd THL 

sig sämst. Maria Kuronen, publikationschef vid 
THL, förstår kritiken. 

 – Vi har problem med att översatta informa
tion från finska till svenska. Den finska versio
nen av texten blir oftast klar några minuter före 
deadline och därför blir den svenska versionen 
försenad, säger hon.  

Enligt Kuronen har THL konkurrensutsatt 
översättningsarbetet och ingått ett kontrakt med 
en översättningsbyrå.  

– Men byrån har haft svårigheter med att 
leverera texter inom önskad tidtabell. Det här 
beror delvis på att det råder en allmän brist på 
svenskspråkiga översättare, säger hon. 

Kuronen anser att arbetet fungerade ganska 
bra fram till pandemins utbrott.  

– Behovet att ge ut information som är riktad 
till medborgarna har ökat avsevärt sedan pande
min bröt ut, säger hon.  

Svagare kunskaper i svenska 
Corinna Tammenmaa, enhetschef vid justitie
ministeriet, säger att myndigheter måste infor
mera allmänheten på finska och svenska när det 
gäller information med betydelse för individers 
liv, säkerhet och egendom.   

Tammenmaa tillägger att enligt Språkbaro

metern, en undersökning som utförs i samarbete 
mellan justitieministeriet, Svenska  kulturfonden 
och Finlands Kommunförbund, har myndig
heternas förmåga att betjäna landets medborg
are på svenska försämrats genom åren.  

– Svenskspråkiga är betydligt mer missnöjda 
än finskspråkiga med myndigheternas förmåga 
att betjäna på svenska. 

Justitieombudsmannen anser att några 
myndig heter inte har fullföljt sin skyldighet att 
också informera allmänheten på svenska.  

– Däremot finns det myndigheter där all 
information publiceras på båda språken, såsom 
till exempel justitieministeriet.   

Enligt Tammenmaa har många myndigheter 
lyckats bra med att ge information på båda språ
ken under pandemin, trots att den har försvårat 
arbetet med översättning för somliga.  

– Ett kaotiskt läge uppstod i början av pan
demin, men många myndigheter förbättrade 
snabbt sin verksamhet i det här avseendet, säger 
hon.  

Liksom Maria Kuronen anser Tammenmaa 
att mängden information som berör allmän
heten har ökat massvis under de senaste åren.   

– Därför måste översättare fundera noga vad 
som är kärnan i myndighetstexten, vilken infor
mation som berör medborgarna mest.  

Andra uppgifter än översättning 
Måns Enqvist är polisinspektör vid Polisstyrel
sen. Han understryker att myndig hetens infor

Coronapandemin försvårar många myndigheters arbete med att 
översätta information som berör allmänheten från finska till svenska. 
Den svenskspråkiga personalen vid myndigheterna har i regel andra 

uppgifter än översättning.

Resursbrist påverkar 
myndigheters 

översättningsarbete 

Teksti JOHN ERIKSSON | Kuvitus ISTOCK
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mation ges ut på både finska och svenska.  
– Det är en grundpelare i vår verksamhet.  
Enqvist tillägger att polisen i landets regi-

oner ändå agerar olika beroende på de lokala 
språkförhållandena.   

– Om en person grips i till exempel 
Seinäjoki ges inte nödvändigtvis någon 
information om ärendet till allmänheten på 
svenska. 

Coronapandemin påverkade THL:s arbete 
avsevärt, men inte polisens. Detta trots att 
också Polisstyrelsen använder sig av utom-
stående översättare.  

– Styrelsens svenskspråkiga personal har 
andra uppgifter än att översätta texter.  

Enqvist säger att personerna som skriver 
pressmeddelanden är kunniga inom sitt sub-
stansområde men de har inte alltid de språk-
kunskaper som krävs för att översätta infor-
mationen till svenska.  

– Informationen som vi publicerar måste 
vara korrekt och är stundvis brådskande. 
Den publiceras samtidigt på båda finska och 
svenska, säger Måns Enqvist. •

Maria Kuronen, THL: Det
råder en allmän brist på
svenskspråkiga översättare.

ENLIGT språklagens 32 §, som handlar 
om myndigheternas information, ska 
information som statliga myndigheter, 
välfärdsområdenas och välfärdssam-
manslutningarnas myndigheter samt 
kommunala myndigheter riktar till all-
mänheten ges på finska och svenska 
i tvåspråkiga kommuner. Det behö-
riga ministeriet ska se till att informa-
tion som är väsentlig för individens liv, 

hälsa och säkerhet samt för egendom 
och miljön ges på båda nationalspråken 
i hela landet. 

I språklagens 31 § sägs att lagarna 
som stiftas och publiceras ska fin-
nas tillgängliga på finska och svenska. 
Likaså utfärdas förordningar och myn-
digheternas rättsnormer på båda 
nationalspråken. 

Myndighetstexter och 
dess översättning till svenska
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A
hti Vänttinen on Suomen Muusikkojen Lii-
ton puheenjohtaja.

SAK:laisella ammattijärjestöllä on jäse-
niä hieman alle neljä tuhatta.

Jo puolitoista vuotta Suomeakin riivannut korona-
pandemia on ollut sekä muusikoille että heidän edun-
valvojilleen historiallisen raskasta aikaa.

Pykälöikäämme.

1. luku  
Juristiksi ajautumisesta
1 §. Lapsuuden unelma-ammatti. Ei tullut vielä lap-
sena mieleen, että myös minä joutuisin omakohtai-
sesti sotkeutumaan työelämään esimerkiksi jossakin 
ammatissa. Sen aikainen järjestely tuntui kätevältä, 
kun aikuiset hoitivat työssäkäynnin. Realiteetit alkoi-
vat vähin erin valjeta vasta teini-iässä.

2 §. Valaistuminen. Asevelvollisena oli runsaasti 
vapaata prosessoriaikaa, ja ajatus lopulta kääntyi sii-
hen, että mitähän seuraavaksi. Jotkut kohtalotoverit 
havittelivat oikikseen, ja se tuntui jotenkin reippaalta 
ja ryhdikkäältä pyrinnöltä. Aliupseerikoulun oppilas-
kunnan puheenjohtajana käytettävissä oli mukavat tilat 
vetäytyä pääsykoekirjojen pariin. 

2. luku   
Lakimiehistä eliölajina
1 §. Taitava juristi. Taitava juristi = fiksu ihminen. 
Mitään sen kummempaa siinä en usko tarvittavan. 
Pelin lukeminen vie yleensä pitkälle, ja loput hoituu 
sillä ettei sotkeudu epäolennaiseen.
2 §. Tomppeli juristi. Kaikilla on kykyjä ja joillakin 
suorastaan supervoimia. Mitä nopeammin sen oman 
 juttunsa löytää, sen helpompi kaikille. Puutarhanhoito, 
kalastus, uhkapelit. Onhan näitä.

Teksti ARI MÖLSÄ | Kuva ANNA-MARI KÄHÄRÄ

Muusikkojen Liiton Ahti Vänttinen:

Taiteilijoiden sosiaaliturva 
on yhä retuperällä

- On tosi surullista, että etenkin nuoria taiteilijoita hyväksikäytetään 
huonoilla sopimuksilla musiikkibisneksessä.
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3. luku  
Suomen lainsäädännöstä
1 §. Kiva laki. Tekijänoikeuslaki mahdollistaa toimeen-
tulon monelle luovien alojen tekijälle ja taiteilijalle. Se 
luo arvoa ihmisten itse keksimille jutuille, vähän niin 
kuin ”tyhjästä”.
2 §. Kamala laki. Tartuntatautilaki on nimeään myö-
ten kamala. Myös sen sisällössä on kamaluutta, joka 
on pandemian aikana pitänyt kulttuuri- ja tapahtuma -
-alan todella kyykyssä.

4. luku  
EU-lainsäädännöstä
1 §. Kutkuttavinta. EU-tasolla voi saada läpi hyvää 
sääntelyä, jota pelkästään Suomessa ei saataisi läpi.
2 §. Kauhistuttavinta. EU:ssa menee läpi sääntelyä jota 
Suomessa ei tarvittaisi.

5. luku  
Taitelijajuridiikasta yleisesti
1 §. Hyvät trendit. 
Yhä useampi taitelija ja luovan alan ammattilainen 
turvautuu asiantuntija-apuun sopimus- ja työelämä-
asioissa. Se vie vähin erin sopimuskulttuuria terveem-
pään suuntaan, mutta kyllä matkaakin on vielä.
2 §. Huonot trendit.
Sanon tämän ilman mitään ideologista taustavirettä: 
Työsuhdetta hyljeksitään aiheettomasti taide- ja kult-
tuurialalla. Niin kauan kuin sosiaali- ja työttömyys-
turvaverkko on työsuhteessa tiiviimpi kuin muissa 
työn tekemisen muodoissa, kannattaisi tarjota free-

lancereille työsuhteista työtä. Se toisi turvaa repalei-
seen toimeentuloon myös työttömyysjaksoilla. Turvaa 
pitäisi kehittää myös yrittäjäasemassa toimivien osalta, 
mutta se tie näyttää pitkältä ja kiviseltä. 

6. luku  
Muusikkojuridiikasta erityisesti
1 §. Kipein akuutti ongelma. DSM-direktiivin imple-
mentointi Suomessa. Tässä vaiheessa näyttää pahalta 
luovien ihmisten ja yritysten kannalta.
2 §. Suuri äskettäinen edistysaskel. Erityisesti muu-
sikkojen asema ei ole lainsäädännöllisesti edistynyt 
ainakaan paremmaksi viime aikoina. Äänitteiden 
suoja -ajan pitenemisestä on jo vuosia.

7. luku  
Luovan alan hovijuristin työstä
1 §. Ihaninta. Pystyä auttamaan taiteilijaa eteenpäin 
urallaan.
2 §. Inhottavinta. Nähdä nuorten taiteilijoiden tulevan 
hyväksikäytetyksi huonoilla sopimuksilla musiikki-
bisneksessä.

8. luku  
Omasta urasta
1 §. Suurin voitto. Esittävän säveltaiteen edistämis-
säätiön perustaminen ja sen mahdollistama alan edis-
tämistoiminta, kuten G Livelab -klubiverkoston alulle 
saaminen.
2 §. Katkerin tappio. Ettei taiteilijoiden neuvottelu-
asemaa ole yrityksistä huolimatta saatu kohennettua.

9. luku  
Pienet suuret asiat
1 §. Mielimauste. Persilja.
2 §. Herkkuruoka. Häagen-Dazs Strawberries & Cream.
3 §. Paras juoma. Jäätee.
4 §. Kaunein kukka. Neilikka.
5 §. Viehättävin väri. Vihreä.
6 §. Rakkain romaani. Topelius: Välskärin kertomuk-
sia.
7 §. Musiikin helmi. Esperanza Spalding.
8 §. Esikuva. Sting.
9 §. Elämän tarkoitus. Hyvä elämä.
10 §. Lempilausahdus. Vetoan korkeaan ikään. Har-
voin auttaa. •

Ahti Vänttinen

 s. 1961, Lahti
- OTK, Helsinki 1995
- Muusikkojen Liitto, lakimies 
1990–2001 sekä puheen-
johtaja ja toiminnanjohtaja 
2001–
- Livelaboratorio Oy:n (G 
Livelab Helsinki ja Radio 
 Helsinki) hallituksen puheen-
johtaja 2016–
- Livelaboratorio Tampere 
Oy:n hallituksen puheen-
johtaja 2018–
- Kansainvälisen 
 Muusikkojen liiton (FIM) 
 hallitus 2001–
- Kansainvälisen Musiikki-
neuvoston (IMC) hallitus 
2013–2016
- Pohjoismaisen Muusikkojen 
liiton (NMU) hallitus 2001–
- Suomen Musiikkineuvoston 
puheenjohtaja 2012–2020
- Tekijänoikeusneuvoston 
jäsen 1994–2018
- Gramexin hallituksen 
varapj 2001–
- Kopioston hallituksen jäsen 
2004–2019
- Perhe: Säveltäjäpuoliso ja 
aikuinen poika
- Harrastukset: Pyöräily ja 
kielisoittimet

Yhä useampi luovan
alan ammattilainen
turvautuu asiantuntija-
apuun sopimus- ja
työelämäasioissa.
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teistökauppariitoihin sekä muita kiinteistö- 
ja asunto-osakeyhtiöoikeutta, rakentamista 
ja maankäyttöä koskevissa toimeksiannoissa. 
(kuva)

I&O Partners Asianajotoimisto Oy osakkaiksi 
AA Risto Ojantakanen, AA Leif Itäinen, AA 
Pontus Baarman, AA Andrei Aganimov ja AA, 
VT Jussi-Pekka Jutila 21.9.2021 lukien. Senior 

Jari Koivuluoma
Asianajotoimisto 
Alfa

Associateiksi AA Monica Savander-Elivuo, 
AA, VT Anni Murto-Koivisto, OTM Katariina 
Koski 21.9.2021 lukien sekä OTM Helena Wist 
4.10.2021 lukien. Associateiksi OTM Petra 
Leinonen, LL.M. Tiia-Maria Ripatti 21.9.2021 
lukien sekä OTM Ada Möller 4.10.2021 lukien. 

ADA Asianajotoimisto Oy aloitti toimintansa 
1.8.2021. Toimiston ovat perustaneet AA, VT 
Liina Kokko ja AA Mia Lehmusvaara. (kuvat)

Krogerus Asianajotoimisto Oy:n Counseliksi 
Christian Wiegand 16.6.2021, Senior Associa-
teiksi OTM Alexander Bützow 4.6.2021, OTM 
Antti Luhtala 30.8.2021, OTM Jens Lindén 
1.10.2021 sekä AA Timo Rautiainen 1.10.2021. 
Associateiksi OTM Maria Lilius 1.3.2021, OTM 
Sonja Sivén 8.3.2021, OTM Risto Mynttinen 
1.4.2021, OTM Kalle Lipsanen 3.5.2021, OTM 
Liisa Ollberg 3.5.2021, OTM Jemiina Pohja 
24.5.2021, OTM Miika Huttunen 1.6.2021, 
OTM Valtteri Ylä-Rautio 1.6.2021, OTM Sonja 
Aaltomaa 2.8.2021, OTM Eveliina Heiska-

Liina Kokko
ADA Asianajo-
toimisto Oy

Mia Lehmusvaara
ADA Asianajo-
toimisto Oy

Christian Wiegand 
Krogerus Asian-
ajotoimisto Oy

Alexander Bützow 
Krogerus Asian-
ajotoimisto Oy

Antti Luhtala 
Krogerus Asian-
ajotoimisto Oy

Jens Lindén 
Krogerus Asian-
ajotoimisto Oy

Timo Rautiainen
Krogerus Asian-
ajotoimisto Oy

Maria Lilius 
Krogerus Asian-
ajotoimisto Oy

Sonja Sivén 
Krogerus Asian-
ajotoimisto Oy

Risto Mynttinen
Krogerus Asian-
ajotoimisto Oy

Kalle Lipsanen 
Krogerus Asian-
ajotoimisto Oy Oy

Liisa Ollberg 
Krogerus Asian-
ajotoimisto Oy

Jemiina Pohja 
Krogerus Asian-
ajotoimisto Oy

Miika Huttunen 
Krogerus Asian-
ajotoimisto Oy

Valtteri Ylä-Rautio 
Krogerus Asian-
ajotoimisto Oy

Sonja Aaltomaa 
Krogerus Asian-
ajotoimisto Oy

Eveliina Heiskanen 
Krogerus Asian-
ajotoimisto Oy

Morris Nygrén 
Krogerus Asian-
ajotoimisto Oy

Silja Piironen 
Krogerus Asian-
ajotoimisto Oy

Annika Mattila 
Krogerus Asian-
ajotoimisto Oy

Thomas  
Kankaanpää 
Kiinteistölakimies 
Uusimaa

Sanni Pakkala
Asianajotoimisto 
Roihu Oy

Tirnash Ramezan
Kiinteistölakimies 
Uusimaa

Käräjäoikeudet
Kainuun käräjäoikeuden laamanniksi KäT 
Jyrki Rinnemaa seitsemän vuoden määrä-
ajaksi 1.1.2022 alkaen. 

Asianajotoimistot 
Asianajotoimisto Alfan lakimiehenä aloitti 
elokuussa Jari Koivuluoma. Hän vahvistaa 
Alfan osaamista erityisesti asunto- ja kiin-
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Nimityksiä-palstan tekstit ja värikuvat 
(valkoisella taustalla) toimitetaan 

lomakkeella osoitteessa  
www.lakimiesliitto.fi tai sähkö postitse 

juha.mikkonen@lakimiesliitto.fi  
viimeistään 12.11.2021. Julkaistuista 
kuvista veloitamme käsittelykuluina 
40 euroa/kpl. Numero 6/21 ilmestyy 

16.12.2021. Toimitus pidättää 
oikeuden tekstin muokkaamiseen ja 

lyhentämiseen tarvittaessa.

 - On tärkeää, että työmarkkina
toiminnalla voidaan luoda sivistys, 
opetus ja tutkimusalojen työnantajille 
parhaat mahdolliset edellytykset, jotta 
suomalaisen koulutuksen ja tutkimuk
sen asema yhteiskunnassamme vahvis
tuu ja kehittyy. Lähestyvällä neuvottelu
kierroksella voidaan hyvällä yhteistyöllä 
saavuttaa onnistumisia tämän tavoit
teen edistämiseksi, sanoo Hanne Salo-
nen nimitystä koskevassa tiedotteessa. 

- Työelämän ja  työmarkkinoiden 
murros koskettavat myös Sivistan 
edustamaa toimialaa. Näen murroksen 
ennen kaikkea mahdollisuutena, joka 

Sivistystyönantajat Sivistan 
työmarkkinajohtajaksi OTK, 
VT Hanne Salonen 

URAPOLKU
Poiminta nimitysuutisista

meidän tulee hyödyntää myös sivistys, 
opetus ja tutkimusalalla. Hannen laaja 
kokemus työmarkkinatoiminnasta ja 
vahvat näytöt neuvottelutoiminnasta 
ovat juuri sitä mitä tarvitsemme tule
vaisuudessa, jatkaa tiedotteessa Sivis
tan toimitusjohtaja Teemu Hassinen. 

Hanne Salonen aloitti tehtäväs
sään lokakuussa. Hän siirtyi Sivistaan 
 Palvelualojen työnantajat Palta ry:n neu
vottelujohtajan tehtävästä. Salosella on 
erittäin laaja, noin kahdenkymmenen 
vuoden kokemus suomalaisesta työ
markkinakentästä. 

nen 1.9.2021, OTM Morris Nygrén 1.9.2021, 
OTM Silja Piironen 6.9.2021 sekä OTM Annika 
 Mattila 28.9.2021. (kuvat) 

Asianajotoimisto Roihu Oy:n juristiksi OTM 
Sanni Pakkala 4.10.2021 alkaen. (kuva)

Properta Asianajotoimisto Oy:n kiinteistö-
ryhmään lakimieheksi OTM Tanja Volanen 
23.8.2021 alkaen.

Kiinteistölakimies Uusimaan toimitusjohta-
jaksi osakas Thomas Kankaanpää 1.10.2021 
alkaen sekä lakimieheksi OTM Tirnash 
Ramezan 1.6.2021 alkaen. (kuvat)

Järjestöt 
Sähkö - ja teleurakoitsijaliitto STUL ry:n ja 
Sähkötekniset työnantajat STTA ry:n lakimie-
heksi OTK Jaakko Jokela 1.9.2021 lukien. 

Ku
va

: P
al

ta
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SUOMALAINEN LAKIMIESYHDISTYS

Tilaukset: www.lakimiesyhdistys.fi
Suomalainen Lakimiesyhdistys ry

Kasarmikatu 23 A 17, 00130 Helsinki
p. 050 353 7011, toimisto@lakimiesyhdistys.fi

Jäsenetu
Lakimiesliiton jäsenille – 10 %

Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen jäsenille – 30 %

Jurkka Jämsä 
Oikeudelliset todistelun-
rajoitteet rikosasiassa 
(A 343)

ISBN 978-951-855-385-7 
X + 497 s. 
Hinta 135 €

Raimo Lahti 
Towards an Efficient, Just 
and Humane Criminal 
Justice. Nordic Essays on 
Criminal Law, Crimino-
logy and Criminal Policy 
1972–2020 (D 8)

ISBN 978-951-855-386-4 
XII + 554 s.  
Hinta 55 €

Heikki Kemppinen 
Rangaistuksen määräämisen 
perusteleminen 
(A 344) 

ISBN 978-951-855-388-8 
XI + 327 s. 
Hinta 115 €

Oikeustiede–Jurisprudentia-vuosikirja LIV:2021

Marko Forss, Lankapuhelinkuulustelusta etävideokuulusteluun – poliisin tiedon-
siirtovälineellä suorittama kuulustelu esitutkinnassa ennen, nyt ja tulevaisuudessa

Aleksi Heinilä, Kirkollisten rakennusten suojelu ja rakennussuojelua koskevien lakien 
keskinäiset suhteet

Elina Inberg, Motiivierehdys testamentissa

Eeva-Maija Kalkela – Kai Kotiranta, Todennäköisesti ja välinpitämättömästi 
– seuraustahallisuuden määrittelyä suomalaisen ja ruotsalaisen oikeuskäytännön 
valossa

Petteri Laitila, Geenivarojen saatavuus ja hyödynjako oikeudellisena keinona edistää 
biodiversiteetin suojelua

Veera Välitalo, Kulttuurisen kansanmurhan käsite

ISBN 978-951-855-390-1 
429 s. 
Hinta 75 €

Antti Tapanila
SIVIILIPROSESSI

Siviiliprosessi on yleisesitys riita-asian oikeuden-
käyntimenettelystä, joka tarjoaa väylän laillisten 
oikeuksien toteuttamiseen tuomioistuimessa. 
Oikeudenkäynnin pitää olla järjestetty niin, että 
asianosaisilla on käytössään ennakoitava, joutui-
sa ja kustannustehokas keino yksityisoikeudellis-
ten riitaisuuksiensa ratkaisemiseen.

Teoksessa tarkastellaan riita-asian käsittelyä 
kanteen vireilletulosta aina valitusluvan hakemi-
seen korkeimmalta oikeudelta. Keskeisiä tarkas-
telun kohteita ovat siviiliprosessin periaatteet, 
asiaan osalliset ja heidän avustajansa, riita-asian 
vireillepano käräjäoikeudessa, kirjallinen ja suul-
linen valmistelu sekä todistelukysymykset. Lisäk-
si oikeudenkäyntikulut, tuomioistuimen ratkaisu 
ja oikeusvoima sekä  muutoksenhaku hovi-oikeu-
teen kuuluvat teoksen aihepiireihin.

Teos on kirjoitettu riita-asioita hoitavan tuomarin näkökulmasta. Siviiliprosessissa käsitellään varsin 
erilaisia riita-asioita, jolloin tuomarin valinnoilla on huomattava merkitys oikeudenkäynnin kulkuun. 
Vaikka teoksessa sivutaan siviiliprosessia koskevia periaatteita ja kysymyksenasetteluita kirjallisuudessa, 
oikeudenkäyntimenettelyä on tarkasteltu käytännönläheisesti. Tavoitteena on ollut arvioida, minkälaisin 
menettelyin siviiliprosessi on mahdollista järjestää joutuisasti ja kohtuullisin kustannuksin. Oikeusta-
pauksiin painottuvaa lähdeaineistoa on seurattu 15.6.2021 saakka. Siviiliprosessi on hyödyllistä luettavaa 
riita-asioita työnsä puolesta hoitaville lakimiehille ja sitä voidaan käyttää myös oppikirjana ja käsikirjana.

OTT, dosentti Antti Tapanila on käräjätuomari, joka on työskennellyt eri tuomioistuimissa ja kihlakun-
nansyyttäjänä. Hän on kirjoittanut laajasti prosessioikeuteen, todistusoikeuteen ja prosessuaalisiin ih-
misoikeuksiin liittyvistä teemoista.

Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen julkaisuja B-sarja N:o 203
ISBN 978-951-855-392-5 
XIV + 737 s. 
Hinta 145 €

          B-SARJA
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Aleksi Heinilä, Kirkollisten rakennusten suojelu ja rakennussuojelua koskevien lakien 
keskinäiset suhteet

Elina Inberg, Motiivierehdys testamentissa

Eeva-Maija Kalkela – Kai Kotiranta, Todennäköisesti ja välinpitämättömästi 
– seuraustahallisuuden määrittelyä suomalaisen ja ruotsalaisen oikeuskäytännön 
valossa

Petteri Laitila, Geenivarojen saatavuus ja hyödynjako oikeudellisena keinona edistää 
biodiversiteetin suojelua

Veera Välitalo, Kulttuurisen kansanmurhan käsite

ISBN 978-951-855-390-1 
429 s. 
Hinta 75 €

Antti Tapanila
SIVIILIPROSESSI

Siviiliprosessi on yleisesitys riita-asian oikeuden-
käyntimenettelystä, joka tarjoaa väylän laillisten 
oikeuksien toteuttamiseen tuomioistuimessa. 
Oikeudenkäynnin pitää olla järjestetty niin, että 
asianosaisilla on käytössään ennakoitava, joutui-
sa ja kustannustehokas keino yksityisoikeudellis-
ten riitaisuuksiensa ratkaisemiseen.

Teoksessa tarkastellaan riita-asian käsittelyä 
kanteen vireilletulosta aina valitusluvan hakemi-
seen korkeimmalta oikeudelta. Keskeisiä tarkas-
telun kohteita ovat siviiliprosessin periaatteet, 
asiaan osalliset ja heidän avustajansa, riita-asian 
vireillepano käräjäoikeudessa, kirjallinen ja suul-
linen valmistelu sekä todistelukysymykset. Lisäk-
si oikeudenkäyntikulut, tuomioistuimen ratkaisu 
ja oikeusvoima sekä  muutoksenhaku hovi-oikeu-
teen kuuluvat teoksen aihepiireihin.

Teos on kirjoitettu riita-asioita hoitavan tuomarin näkökulmasta. Siviiliprosessissa käsitellään varsin 
erilaisia riita-asioita, jolloin tuomarin valinnoilla on huomattava merkitys oikeudenkäynnin kulkuun. 
Vaikka teoksessa sivutaan siviiliprosessia koskevia periaatteita ja kysymyksenasetteluita kirjallisuudessa, 
oikeudenkäyntimenettelyä on tarkasteltu käytännönläheisesti. Tavoitteena on ollut arvioida, minkälaisin 
menettelyin siviiliprosessi on mahdollista järjestää joutuisasti ja kohtuullisin kustannuksin. Oikeusta-
pauksiin painottuvaa lähdeaineistoa on seurattu 15.6.2021 saakka. Siviiliprosessi on hyödyllistä luettavaa 
riita-asioita työnsä puolesta hoitaville lakimiehille ja sitä voidaan käyttää myös oppikirjana ja käsikirjana.

OTT, dosentti Antti Tapanila on käräjätuomari, joka on työskennellyt eri tuomioistuimissa ja kihlakun-
nansyyttäjänä. Hän on kirjoittanut laajasti prosessioikeuteen, todistusoikeuteen ja prosessuaalisiin ih-
misoikeuksiin liittyvistä teemoista.

Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen julkaisuja B-sarja N:o 203
ISBN 978-951-855-392-5 
XIV + 737 s. 
Hinta 145 €

          B-SARJA



Lakimiesuutisten tietokilpailussa esitetään yllättäviä  
ja mieltä piinaavia tietokilpailukysymyksiä.

MIKSI englantilaisen orjalaivan Zongin kapteeni 
Luke Collingwood miehistöineen heitti ensin 54 
naista ja lasta ja sitten ainakin 76 miestä Atlantin 
valtamereen marras-joulukuussa 1781 – aiheut-
taen näin kuuluisan brittiläisen oikeustapauksen?

A. Ehtiäkseen karnevaaleihin.
B. Voittaakseen vedonlyönnin.
C. Pysyäkseen tuontikiintiössä.
D. Vakuutuskorvauksen saamiseksi.

YLÄ-SATAKUNNAN kihlakuntaan kuuluneen 
Lempäälän käräjillä vuonna 1558 tuomittiin 16 
isäntämiestä sakkoihin samasta rikoksesta. 
Mitä he olivat tehneet?

A. Väittäneet olevansa noitia.
B. Silittäneet mustaa kissaa hautausmaalla.
C. Heittäneet papin kirkon aidan yli.
D. Polttaneet tupakkaa piispan nähden.

TAMMISAARESSA Wuolijoki ja Pekkala vie-
tiin autolla pakkotyölaitokseen. Mitä epätaval-
lista liittyi heidän vastaanottoonsa pakkotyö-
laitoksessa?

A. Wuolijokea luultiin tasavallan presidentiksi.
B. Heidän saattajansa pidätettiin.
C. Heidät lähetettiin hotelliin yhdeksi yöksi.
D. Laitoksen johtaja vei heidät illalliselle  
ravintolaan.

VASEMMISTOLAISET asianajajat  Sulo Wuoli joki 
ja Eino Pekkala saivat vuonna 1920 kiistellyt pak-
kotyötuomiot valtiopetoksen valmistelusta. Mitä 
he tekivät matkalla vankilasta Helsingistä Tam-
misaaren pakkotyölaitokseen?

A. Lunastivat itselleen junan koko  ensimmäisen 
luokan.
B. Kävivät laivalla Tallinnassa ja Tukholmassa.
C. Juottivat vartijansa humalaan ja veivät poliisille.
D. Nukkuivat heinäladossa ja ostivat hevosen.
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1 D. Orjat oli vakuutettu rahtina hukkumisen mutta ei laivalla tapahtuvan kuoleman varalta. Laiva oli purjehtinut ohi määränpäänsä Jamaikan ja siltä alkoi 
loppua juomavesi. Jos orjat olisivat kuolleet matkalla tai pian maihintulon jälkeen, heistä ei olisi saanut korvausta. Kapteeni halusi pelastaa pääosan  lastista 
tappamalla heikoimmat, mikä olisi oikeuttanut vakuutuskorvaukseen. Vakuutusyhtiöt eivät maksaneet, koska niiden mielestä vesipula johtui kapteenin ja 
miehistön virheistä. Tuomioistuimen valamiehistö päätti Lontoossa vuonna 1783, että jokaisesta tapetusta orjasta pitää maksaa korvausta 30 puntaa. Vetoo-
mustuomioistuimessa selvisi, että kolmas erä orjia oli heitetty mereen rankkasateen jälkeen, jolloin vesipula oli ohi. Tuomari William Murray kumosi korvaus-
päätöksen – ei orjien ihmisarvon vuoksi vaan pitääkseen laintulkinnan selkeänä. 2 C. Pappi oli Lempäälän tarmokas mutta kiivasluontoinen kirkkoherra 
Olaus Martini Krook. Hän oli pahasti kahnauksissa seurakuntansa kanssa. Kun Krook saapui sunnuntaina kirkolle jumalanpalvelukseen, isännät tarttuivat 
häneen ja heittivät kirkon aidan yli. Tuolloin oli paikoin vallalla käsitys, että seurakunta voi vapautua epämieluisesta papista heittämällä tämän ulos. Samaa 
tapahtui muissakin seurakunnissa. Virkaheitto-sana on peräisin tästä kansantavasta ja -käsityksestä. Käräjillä talonpoikien johtaja Erkki Tappura sai sak-
koa 14 markkaa ja muut 4–12 markkaa. Tuomiot olivat lieviä, joten ilmeisesti kirkkoherrassakin oli moitittavaa. Vastaavasta tapauksesta Huittisissa vuonna 
1626 tuomittiin kolme talonpoikien johtajaa kuolemaan, tosin siinä kirkkoherra otettiin kiinni kirkon sisältä alttarin edestä.3 A. Tämä oli Kataja nokan van-
kilan johtajan ehto sille, että Wuolijoki (1881–1957) ja Pekkala (1887–1956) saisivat vaihtaa vankivaunun ensimmäiseen luokkaan. Wuolijoki ja Pekkala suos-
tuivat ehtoon mielihyvin. Heidän mielestään vanhana ei kadu, jos nuorena komeilee. Lisäksi vangit ja vartijat matkustivat siviilipuvuissa. Wuolijoki oli jo ker-
ran aiemmin ostanut itselleen ja saattajapoliisille liput ensimmäiseen luokkaan. Kun lipunmyyjä oli murissut jotain, oli Wuolijoki tokaissut tunnetut sanansa 
”Herra on herra helvetissäkin”. Wuolijoki oli kotoisin Vuolijoen kartanosta Hauholta. Miesten tuomion syynä oli Suomen sosialistisen työväenpuolueen liit-
tyminen kolmanteen internationaaliin. Wuolijoki oli kansanedustaja 1907–1914 ja Pekkala 1927–1930 ja 1944–1948. Pekkala oli oikeusministerinä veljensä 
Maunon hallituksessa 1946–1948. 4 A. Vastaanotto oli sen mukainen: Toistasataa vakavailmeistä vartijaa kivääreineen ja pistimineen oli muodostanut 
kunnia kujan. Wuolijoki ja Pekkala olivat matkustaneet Tammisaareen siviilivaatteissa junan ensimmäisessä luokassa. Tammisaaren rautatieasemalla heitä 
ihmeteltiin, koska he vaikuttivat hyvine pukuineen ja useine matkatavaroineen isäntäväeltä ja ajuria etsineet vartijat palvelusväeltä. Kun toinen vartijoista 
nimitti Wuolijokea kommunistien presidentiksi, paikallinen konstaapeli erehtyi luulemaan, että tasavallan presidentti on kaikessa hiljaisuudessa saapunut 
kaupunkiin. Konstaapeli hälytti puhelimella pormestarin ja poliisimestarin. Uuden Suomen pakinoitsija Juuma kertoi poliisien tehneen kadunkulmissa kun-
niaa, kun sosialistivangit matkasivat suorittamaan rangaistustaan. Suomen Sosialidemokraatin pakinoitsija Sasu Punanen kertoi Tammisaaren herrasväen 
kumarrelleen etenkin Wuolijoelle, joka oli vastannut tervehdyksiin ylhäisen kohteliaasti. Kun Wuolijoki vapautui Turusta Kakolan vankilasta vuonna 1923, hän 
matkusti Helsinkiin periaatteen vuoksi ensimmäisessä luokassa – ”muistaen että herra on herra helvetissäkin”.
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Maria Färkkilä on työskennellyt valtaosan työurastaan lakimiehenä julkisella 
sektorilla edistämässä ja turvaamassa potilaiden oikeuksia. Hän on toiminut Juko ry:n 
pääluottamusmiehenä vajaat neljä vuotta virkatyön ohella. Färkkilä aloitti syyskuussa 

2021 Lakimiesliiton työelämätiimin lakimiehenä. 

Viisi nopeaa
Maria Färkkilä, Lakimiesliiton työelämätiimin lakimies

Miksi sinusta  
tuli lakimies?

Sytyn ongelmanratkaisusta! Pyrin 
oikikseen ajatuksenani, että pääsen 

tekemään merkityksellistä ja vaikutta
vaa työtä oikeudenmukaisuuden edistä
miseksi. En ole joutunut tinkimään työ
urallani arvioistani. Juristin työssä saa 
myös jatkuvasti oppia ja kehittyä, kun 
oikeus muuttuu yhteiskunnan ja sen 

arvojen kehityksen myötä.

Mikä sai sinut  
kiinnostumaan  
työoikeudesta?

Toimiminen pääluottamusmiehenä edellisessä 
työpaikassani, jossa pääsin perehtymään työ ja 

virkamiesoikeuteen niin työnantajapuolen kanssa 
neuvotellessa kuin yksittäisten työntekijöiden oikeus
ongelmia ratkoessa. Minua kiinnostaa toimivan työ

elämän elementit ja se, mikä ihmisiä motivoi työssään.   
Keskivertoihminen käyttää työuransa aikana enem
män aikaa työssään kuin puolisonsa kanssa; tyyty

väinen ja motivoitunut työntekijä on tehokkain 
ja tuotteliain, joten hyviin ja oikeuden

mukaisiin työoloihin panostaminen 
hyödyttää kaikkia.

Mikä innosti sinua 
hakemaan töihin  

Lakimiesliittoon?
Pääluottamusmiehenä toimiessani sain 

Lakimiesliitosta erittäin  paneutuvan 
kummiasiamiehen, jolta olen saanut 
paljon tukea ja oppia. Lakimiesliitto 
näyttäytyi hienona näköalapaikkana 

työoikeuteen sekä vaikuttamis ja edun
valvontatyöhön. Liiton oikeus kuu

luu kaikille missio tuntui heti 
omalta.

Miten pidät huolta 
omasta jaksamisestasi?

Saan valtavasti energiaa tehdes
säni merkityksellistä työtä. Vapaa
ajalla puuhastelen oman perheeni, 

kahden alakouluikäisen tyttäremme 
ja Pontuskoiramme kanssa, nau

tin kaikenlaisesta kulttuurista 
ja urheilen aktiivisesti.

Kolme asiaa, 
joita tarvitset 

työssäsi päivittäin?
Tiedonhakutaito, hyvät 

korvat ja toimiva 
työyhteisö. 
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Marianne
neuvottelupäällikkö

Jokaisella ihmisellä on tarve 
turvaan ja oikeudenmukaisuuteen 

— myös sinulla.

Lakimiesliitto pitää huolta niistä, jotka pitävät huolta 
muista. Juristeina olemme keskeisessä roolissa 
oikeudenmukaisen Suomen rakentamisessa.  
Älä jää yksin vaan hyödynnä liittosi edut!

Liity mukaan oikeudenmukaisen 
Suomen rakentajiin! 
lakimiesliitto.fi/liity-mukaan

#OikeudenmukaisenSuomenRakentajat


