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akimiesuutiset osallistui marraskuussa kilpailuun. Lehti otti osaa 
Viestinnän ammattilaiset Procomin järjestämään Oma Media 
2021 -arvioon. Toimituksessa ilahduimme menestyksestä, sillä 
lehti pääsi kisaan osallistuneiden viestintätuotteiden joukossa 

kuuden finalistin listalle.
Oma Media ei kuitenkaan ole kilpailu sanan perinteisessä mielessä. 

Antoisinta on ammattiraadin antama runsas palaute, jota toimituksessa 
lähdimme hakemaan. Hyvinkin erilaiset viestintätuotteet olivat arvioin-
nissa rinnakkain, ja niitä kaikkia vertailtiin muun muassa sisällön, käytet-
tävyyden, vaikuttavuuden ja visuaalisuuden osalta. 

Mitä mieltä ammattiraati sitten oli Lakimiesuutisista? 
Raadin mukaan lehden journalistinen sisältö on kohderyhmää ajattele-

vaa ja laadukkaasti toteutettua. Sisältöjen osalta ”hyvää on selkeä halu tuoda 
aktiivisesti esille liiton edunvalvontatoimintaa”. Yksityiskohtaista kiitosta 
saimme esimerkiksi vaikuttamistyötämme kronologisena prosessina esit-
televästä Vaikuttamassa-palstasta (s. 22) ja aitoutta henkivästä Arki päivä-
juttusarjasta (s. 40). Arvio tehtiin muutaman viime vuonna ilmestyneen 
numeron pohjalta. 

Raati kiinnitti huomiota siihen, että ääneen lehdessämme pääsevät 
erityisesti korkeasti koulutetut asiantuntijat. Tämä on raadin mielestä 
ymmärrettävää, onhan kyseessä ammattikunnan erikoislehti. Mutta raati 
myös haastaa meitä – ja juuri siksi olimme arviossa mukana. ”Oikeus
järjestelmä kattaa koko yhteiskunnan kirjon ja koskettaa jollain tavoin jokaisen 
elämää. Siksi eilakimiesten näkökulmasta tehdyt jutut voisivat puolustaa paik
kaansa.” 

Entäpä visuaalisuus? ”Kuvitusta voi verrata ihmisen sanattomaan viestin
tään.” Lehden taittoa kiiteltiin vaihtelevaksi ja hyvin rytmitetyksi. Mutta 
olemmeko valokuvissa liiankin onnistuneita? Suorastaan filosofinen kysy-
mys, jolla ei nyt tarkoiteta kuvattavien kasvonilmeitä. ”Tämä voi ollakin 
oikea ja tavoiteltu ammattiidentiteetti, mutta kiinnostavaa olisi tutkia onko 
niin ja voiko siitä poiketa?”, raati kysyi.

Antautuminen ulkopuolisen katseelle ja pinnan alle päästäminen tekee 
hyvää jokaiselle, lehdellekin.

Janne Laukkanen
päätoimittaja

 
janne.laukkanen@lakimiesliitto.fi

@LaukkanenJanne
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Keskeiset säädökset yksissä kansissa

Osta omasi: lakikirja.com

Lakikirja on aina ajan tasalla. 
Säädökseen tulleet muutokset ovat helposti ja

nopeasti tarkistettavissa QR-koodilla.
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ikeudenhoitoon tarvitaan lisää rahaa – tämä on sel
vää kaikille oikeudenhoidon tehtävissä toimiville. 

Mutta miten me oikeudenhoidon toimijat voi
simme tehdä nykyistä parempaa yhteistyötä, jotta hyvin tun
temamme rahoitusongelmat nousisivat näkyvästi esille myös 
yhteiskunnallisessa keskustelussa? 

Oikeusministeriössä on parhaillaan valmisteltavana oikeu
denhoidon selonteko, jonka tavoitteena on tuottaa päätöksen
tekijöille tietoa suomalaisen oikeuden hoidon 
tilasta ja turvata toimintaedellytykset yli vaali
kauden.  

Puutteellisen perusrahoituksen ohella on 
tullut selväksi, että resursseja on katsottava 
kokonaisuutena. Selonteon kohteena ovat tuo
mioistuinlaitos, Syyttäjälaitos, Ulosotto laitos, 
Rikosseuraamuslaitos ja Oikeusrekisteri
keskus sekä oikeusapu ja edunvalvonta. 

Oikeusministeriön marraskuussa järjes
tämässä oikeusvaltioseminaarissa suoma
laisen oikeuselämän edustajat kokoontuivat 
keskustelemaan alamme haasteista. Tilaisuu
dessa toistui useaan kertaan ajatus, kuinka 
oikeuslaitoksen riippumattomuus, demokra
tia sekä perus ja ihmisoikeudet tukevat toi
siaan. Useissa puheenvuoroissa tuotiin esiin 
myös nykyisen perusrahoituksen armoton 
riittämättömyys. 

Meidät lakimiehet on koulutettu kyllä juri
diseen argumentointiin, mutta osaammeko avata riittävän 
selkeästi nykyistä tilannekuvaa poliittisille päätöksenteki
jöille? He kun eivät elä vain meidän faktojemme maailmassa 
vaan monenlaisten vaikuttamispyrkimysten tulituksessa.  

Oikeudenhoidon vaikuttamistyötä tulisi kyetä tekemään 
nykyistä rohkeammin, luovemmin ja – ennen kaikkea – eri 
toimijoiden voimavaroja yhdistäen. Ongelmien ratkaisemi
sessa on tärkeää muistaa kaikki oikeudenhoidon prosessien 
vaiheet ja toimijat, mutta vaikuttamistyössä ei aina voi puhua 
kaikesta yhtä aikaa. On oltava rohkeutta ja malttia nostaa 
ongelmia esiin myös yksitellen ja vuorotellen. Siten, että me 
alan toimijat tuemme toisiamme silloinkin, kun sade ei osu 
suoraan vain kunkin omaan laariin.  

Yhteistyössä vain lopputulos ratkaisee. Hyvässä 
 joukkueessa maalipaikka tulee kyllä vuorollaan jokaiselle.

Luovuutta, rohkeutta 
ja yhteispeliä 
vaikuttamistyöhön 

O et behövs mer pengar till rättsvården – det är 
uppenbart för alla som arbetar med rättsvård.

Men hur kan vi som arbetar med rättsvårdande 
uppgifter samarbeta bättre så att finansieringsproblemen 
som vi känner väl ska lyftas synligt fram också i samhälls
debatten?

Justitieministeriet håller för närvarande på att utarbeta en 
redogörelse över rättsvården, med syftet är att ge beslutsfat

tarna information om rättsvårdens tillstånd i 
Finland och trygga verksamhetsförutsättning
arna långsiktigare än för bara en valperiod. 

Utöver att basfinansieringen är otillräcklig, 
har det också blivit klart att resurserna måste 
ses som en helhet. Redogörelsen gäller dom
stolsväsendet, Åklagarmyndigheten, Utsök
ningsverket, Brottspåföljdsmyndigheten och 
Rättsregistercentralen samt rättshjälpen och 
intressebevakningen.

I november arrangerade justitieministe
riet ett seminarium om rättsstatsprincipen 
där representanter för Finlands rättsliv sam
lades för att diskutera utmaningar inom vår 
bransch. På tillställningen upprepades flera 
gånger tanken att rättsväsendets obero
ende, demokratin och de grundläggande och 
mänskliga rättigheterna stöder varandra. I 
flera anföranden lyftes även det karga fak
tum fram att basfinansieringen är otillräcklig.

Vi jurister är visserligen utbildade i juridisk argumenta
tion, men kan vi öppna upp den nuvarande lägesbilden till
räckligt tydligt för politiska beslutsfattare? De lever ju inte 
bara i en värld som består av våra fakta, utan är föremål för 
många olika intressens försök att påverka dem. 

Påverkansarbetet inom rättsvården borde kunna utföras 
modigare, mer kreativt och – framför allt –genom att förena 
olika aktörers resurser. När problemen ska lösas är det vik
tigt att ta hänsyn till alla faser och aktörer i de rättsvårdande 
processerna, men i påverkansarbetet går det inte alltid att 
prata om allting samtidigt. Vi måste ha modet och tålamo
det att också lyfta fram problemen ett i taget. Och att vi, aktö
rerna i branschen, stöttar varandra även de gånger saken inte 
direkt gagnar just oss. 

I samarbete är det bara slutresultatet som räknas, och i ett 
bra lag får var och en säkert tids nog en målchans.

Kreativitet, mod och 
samarbete behövs 
i påverkansarbetet
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MARIKA VALJAKKA
Lakimiesliiton hallituksen 

puheenjohtaja
Juristförbundets 

styrelseordförande
marika.valjakka@oikeus.fi
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L akimiesliiton syksyllä 
valittu uusi valtuuskunta 
kokoontui marraskuun 
lopulla tekemään ensim-

mäisiä päätöksiään. Liiton jäsen-
maksu pysyy vuonna 2022 ennallaan 
ja on 300 euroa 

Lakimiesliiton jäsenmaksun 
lisäksi jäsenet maksavat tyypillisesti 
myös Lakimiesten työttömyyskas-
san jäsenmaksua. Maksut voi hoitaa 
samalla suorituksella.  

Työttömyyskassan jäsenmaksu 
on ensi vuonna 30 euroa. Lakimies-
ten työttömyyskassan jäsenmaksu 
on ollut kuluvana vuonna 59 euroa, 
joten ensi vuoden osalta maksu las-
kee 29 euroa.  

Lakimiesten työttömyyskassa ja 
Lääkärien työttömyyskassa yhdisty-
vät vuodenvaihteessa ja muodosta-
vat uuden Lakimiesten ja Lääkärien 
työttömyyskassan, LL-kassan. Fuu-
siotilanteessa Finanssivalvonnalle 

Liiton jäsenmaksu pysyy ennallaan 
– työttömyyskassan jäsenmaksu 
laskee liki puolella 

tehdään esitys uuden kassan jäsen-
maksun suuruudesta sulautuvien kas-
sojen yhteisten tietojen perusteella ja 
Finanssivalvonta vahvistaa jäsenmak-
sun suuruuden. 

– Finanssivalvonta hyväksyi kas-
sojen yhdistymisen ja uuden jäsen-
maksun marraskuussa. Yhdistymis-
prosessi on edennyt suunnitellusti. 
Uusi kassa aloittaa työnsä vuoden 
alusta, kertoo Lakimiesten työttömyys-
kassan johtaja Taru Turunen. 

– Muutos ei vaadi työttömyyskas-
san jäseniltä toimenpiteitä. Ainoas-
taan mahdollinen e-lasku tulee 
vaihtaa uudelle LL-kassalle. Työttö-
myyskassa ohjeistaa jäseniään tässä-
kin asiassa. Muutos näkyy konkreetti-
simmin vain työttömyyskassan nimen 
muutoksena.  

Lakimiesliiton toiminnanjohtaja 
Jore Tilander on tyytyväinen, että lii-
ton ja kassan jäsenmaksujen yhteen-
laskettu summa laskee. 

– Lakimiesliiton osalta pidämme 
tärkeänä, että emme joudu korotta-
maan jäsenmaksuamme. Tämä onkin 
jo viides vuosi, kun maksuun ei tehdä 
muutosta. Kassan jäsenmaksun laske-
minen tekee liittoon ja kassaan kuulu-
misen yhteishinnan jäsenille entistä-
kin edullisemmaksi, Tilander toteaa.  

Valtuuskunta valitsi myös liitolle 
puheenjohtajan, sillä  puheenjohtajan 
toimikausi on sidottu  valtuuskunnan 
toimikauteen. Kaudella 2021–2024 
puheenjohtajana jatkaa professori 
Tuula Linna. Liiton varapuheen-
johtajaksi valtuuskunta valitsi Ira 
 Hietanen-Tanskasen. 

– Olen vakuuttunut, että myös uusi 
valtuuskunta ottaa aktiivisen roolin 
liiton johtamisessa. Edellinen valtuus-
kunta oli keskeinen toimija strategian 
laatimisessa. Uuden valtuuskunnan 
linjauksia puolestaan tarvitaan stra-
tegian toimeenpanossa, Tuula Linna 
toteaa.  

Liiton hallituksen jäsenten toimi-
kaudet ovat kaksivuotisia ja noin puo-
let jäsenistä on erovuoroisia vuosittain.  

Erovuoroisia jäseniä olivat nyt 
Antti Aine, Pekka Liesivuori, Anna 
Pitkänen ja Paula Virrankoski. Val-
tuuskunta valitsi heidät kaikki uudelle 
kaksivuotiskaudelle. Heidän henkilö-
kohtaisiksi varajäsenikseen valittiin 
Viveca Still, Ulla Vainikka, Hanna 
Vainionpää ja Minna Hällström. 

Hallituksessa työtään jatkavat 
myös toimikautensa puolivälissä 
oleva puheenjohtaja Marika Valjakka 
(henkilökohtaisena varajäsenenään 
Jukka Haavisto) ja jäseninä Tarik 
Ahsanullah (varajäsenenään Nelli 
Ritala), Jesse Viljanen (Petri Impola) 
ja Katriina Vierula (Juha Viertola).  

Vuoden toimikaudeksi  valittavan 
hallituksen opiskelijaedustajan 
nimeää liiton hallitus joulukuun 
 kokouksessaan.
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 Vuoden dosentiksi 2021 on valittu hallinto-oikeu-
den dosentti, oikeuskansleri Tuomas Pöysti. Valin-
nan tekee vuosittain Helsingin yliopiston dosentti-
yhdistys.

Vuoden dosentin valinnan pääkriteereinä ovat 
dosentin ansiokas toiminta Helsingin yliopiston 
 tutkimus- ja opetustehtävissä sekä niiden edistä-
minen  merkittävällä tavalla. Palkinnon peruste-
luissa kiitetään Pöystin aktiivista osallistumista 
 yliopistoyhteisön  toimintaan sekä tutkimus- ja 
opetustapahtumiin. Perustelujen mukaan Pöysti 
on myös omalla toiminnallaan näyttänyt esimerk-
kiä, kuinka yhdistää tieteellinen  pohjakoulutus, 
dosenttina toimiminen ja yhteiskunnallinen vai-
kuttaminen.

Pöysti on toiminut Helsingin yliopiston oikeus-
tieteellisen tiedekunnan hallinto-oikeuden dosent-
tina vuodesta 2001 lähtien ja valtioneuvoston 
oikeuskanslerina vuodesta 2018 lähtien. 

Tuomas Pöystistä  
vuoden dosentti

www.lakimiesli itto.fi

2022
Oikeusministeriö 

on asettanut 
työryhmän, 

jonka tavoitteena 
on pienentää 

oikeudenkäynti-
kuluriskiä 

riita-asioissa. 
Tämä kävisi 

 laajentamalla 
tuomioistuinten 
mahdollisuutta 
kohtuullistaa 
omasta aloit-

teestaan niiden 
oikeudenkäynti-
kulujen määrää, 
jotka tuomitaan 
jutun häviäjän 
 maksettavaksi. 

Työryhmän 
toimikausi kestää 

huhtikuun -22 
loppuun.

30.4.

 ELSA Alumni, ELSA International ja ELSA 
Austria järjestivät ELSA 40 vuotta -oikeus-
valtioseminaarin Wienissä 12.–14. marras-
kuuta. Paikalla oli  300 oikeustieteen opis-
kelijaa ja juristia yhteensä 31 maasta. 
Tilaisuudessa puhuivat muun muassa 
ELSAn alumnitoiminnassa mukana ole-
vat  Itävallan oikeusministeri Alma Zadić, 
oikeuskansleri Tuomas Pöysti, Euroopan 
tietosuojavaltuutettu Wojciech Wiewióro-
wski ja Kroatian pääministeri Andrej  
Plenković.

European Law Students’  Association 
eli ELSA on maailman suurin  itsenäinen 
oikeus tieteen opiskelijoiden järjestö. 
ELSAlla on yli 60 000 jäsentä yhteensä 44 
jäsenmaassa.

WIENISSÄ JUHLITTIIN 
40-VUOTIASTA ELSAA

 Tieteentekijöiden liiton hallitus on valinnut vuo-
den tieteentekijäksi Itä- Suomen yliopiston akateemi-
sen rehtorin Tapio Määtän. Kyseessä on ensimmäinen 
kerta, kun liitto palkitsee vuoden tieteentekijänä työn-
antajapuolen edustajan.

Palkintoperusteissa kiitellään Määtän johtamis-
tapaa, jossa korostuvat viestintä, yhteisön kuuntelemi-
nen ja työhyvinvoinnista huolehtiminen. Perusteluissa 
nostetaan esiin myös Määtän toiminta apurahatutkijoi-
den aseman parantamiseksi.

Määttä on koulututukseltaan oikeus tieteen  tohtori. 
Hän on toiminut Itä- Suomen yliopiston ympäristö-
oikeuden professorina vuodesta 2000 lähtien ja akatee-
misena rehtorina vuodesta 2020 lähtien. Määttä tunne-
taan myös aktiivisena keskustelijana Twitterissä, jossa 
hän nostaa esiin tutkimukseen, tieteeseen ja yliopis-
toon liittyviä aiheita.

Vuoden tieteentekijä 
on Tapio Määttä

Yhdessä turvatumpi 
tulevaisuus

LL-kassa on kaikkien 
lakimiesten ja lääkärien 
oma, yhteinen työttö-
myyskassa.

LL-kassa.fi
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On tärkeää ymmärtää, että ver-
kossa tapahtuva häirintä ja väki-
valta voi olla yhtä vakavaa ja haa-

voittavaa kuin kasvokkain tapahtuvat teot. 
Digitaalinen väkivalta edellyttää uuden-
laista osaamista uhreja työssään koh-
taavilta viranomaisilta ja ammattilai-
silta, totesi oikeusministeri Anna-Maja 
 Henriksson Digitaalinen maailma ja 
 väkivalta -seminaarissa 25. marraskuuta.

Oikeusministeriö ja Naisjärjestöjen 
Keskusliitto järjestivät seminaarin kan-
sainvälisenä naisiin kohdistuvan väki-
vallan vastaisena päivänä. Tapahtu-
massa kuultiin puheenvuoroja verkon 
vihapuheesta, digitaalisen väkivaltaan 
puuttumisesta sekä pelien sukupuoli-
stereotypioista ja pelialan sukupuolittu-
neesta väkivallasta. 

Seminaari digitaalisesta väkivallasta

550
JULKAISTUA TYÖPAIKKAA

LakimiesRekrytoinnissa  
vuonna 2021

900
TYÖPAIKKAVAHDIN TILAUSTA

50
PROSENTIN KASVU

ilmoitettujen työpaikkojen  
määrässä verrattuna  

viime vuoteen

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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Lakimiesliitto palkitsi Minjon 
Oy:n perustajat ja Verohallinnon 
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a Perinteisesti Lakimiesliiton Yrittäjyys- ja Paras opiske-

lijatyönantaja -palkinnot on jaettu joka toinen vuosi jär-
jestettävässä Lakimiespäivässä. Tämän vuoden osalta 

tapahtuma peruttiin koronaepidemian vuoksi. Tämän vuoden 
tunnustukset jaettiin saajilleen Lakimiesliiton valtuuskunnan 
kokouksessa marraskuussa. 

Lakimiesliitto myöntää valtakunnallisen yrittäjyyspalkin-
non ansioituneelle juristille tunnustuksena yrittäjyydestä tai 
yrittäjyyden hyväksi tehdystä työstä. 

Vuoden 2021 yrittäjyyspalkinnolla huomioitiin Minjon Oy:n 
perustajakaksikko Camilla Kylander ja Satu Lappalainen. 

Palkintoperusteissa Minjonin todetaan muutamassa vuo-
dessa kasvaneen juridiikan alan rekrytoinnin merkittäväksi 
tekijäksi. Yritykselle tunnusomaista on positiivinen viestintä 
ja painotus niin kutsuttuun motivaatiorekrytointiin, jossa kes-
keinen osa soveltuvuusarviointia on työnhakijan aito motivaa-
tio tarjottuun tehtävään ja sen mukaiseen työnkuvaan. Kylan-
der ja Lappalainen ovat yritystoiminnallaan auttaneet lukuisia 
nuoria juristeja löytämään oman polkunsa juridiikan parissa.  

Lakimiesliiton jakaman Paras opiskelijatyönantaja -pal-
kinnon sai puolestaan Verohallinto. Palkinto jaetaan opis-
kelijoiden antamien ehdotusten perusteella. Verohallintoa 
ehdottaneet opiskelijat ovat kehuneet erityisesti työtehtävien 
mielenkiintoisuutta ja haastavuutta sekä erinomaista pereh-
dytystä. Opiskelijat ovat tunteneet, että heidän osaamistaan 
arvostetaan ja heidät on otettu hyvin työyhteisöön mukaan. 

Lue lisää Minjonin yrittäjistä tämän lehden Arkipäivä-palstalta. 
Verohallintoa opiskelijatyönantajana esittelemme numerossa 
1/2022. 

Mikä etu?
Lakimiesliitto tarjoaa jäsenetuna maksuttoman liikunta-
palvelun! 

Online Training on verkkopohjainen harjoitussivusto, joka 
sisältää yli 120 erilaista liikuntatuntia meditaatiosta ja 
joogasta haastaviin lihaskuntotreeneihin. Harjoitusten 
kestot ja haasteellisuus vaihtelevat niin, että jokainen 
löytää itselleen sopivan liikuntatunnin. Palvelu sisältää 
myös lyhyitä taukoliikunta videoita, joita voi hyödyntää 
työpäivän aikana.

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

Treenipalvelu ei edellytä Elixia-liikuntakeskusten 
jäsenyyttä.  

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

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

Tutustu Lakimiesliiton kaikkiin jäsenetuihin 
osoitteessa lakimiesliitto.fi/jasenedut

Jäsen
etu

Esittelemme  
Lakimiesliiton jäsenetuja 
etu kerrallaan.

Elixia Online Training
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OTT Anna Mäki-Petäjä- 
Leinonen aloitti kesäkuussa 
2021 vanhuusoikeuden pro-
fessorina Itä-Suomen yliopis-

tossa – pioneeritehtävässä, sillä pro-
fessuuri on Suomessa ensimmäinen 
lajiaan. Kansainvälisestikin se on melko 
 harvinainen.  

Kiinnostus vanhuusoikeuteen on 
peräisin jo opiskeluajoilta. Vuonna 2003 
Mäki-Petäjä-Leinonen väitteli dementoi-
tuvan henkilön oikeudellisesta asemasta, 
ja siinä yhteydessä vanhuusoikeudelli-
nen tutkimusalue tuli ensi kertaa mää-
ritellyksi suomalaisessa oikeustieteelli-
sessä tutkimuksessa.  

Professori pitää tärkeänä, että on 
mahdollista keskittyä nimenomaan 
ikääntyvien ihmisten oikeudellisen ase-
man ja oikeusturvan tarkasteluun, oli 
sivuttava oikeudenala mikä hyvänsä. 
Kyse voi olla edunvalvonnasta, pääsystä 
sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin, 
perheoikeudellisista asioista, kaltoin-
kohtelusta ja niin edelleen.  

– Viime vuosina olen ottanut haltuun 
empiirisiä tutkimusmenetelmiä lain-
opillisten menetelmien rinnalle. Näin 
saamme tietoa ikääntyvien ihmisten, 
heidän läheistensä tai ammattihenkilöi-
den kokemuksista ikääntyvien oikeuk-
sien toteutumisesta. 

Empiria on juuri se suunta, johon 
alan tutkimus professorin mielestä on 
laajemminkin menossa.  

– Samoin monitieteisyys. Lainopilli-
sella tutkimuksella on oma paikkansa 
ja tärkeä asemansa, mutta uudet tulo-
kulmat ja monitieteinen tutkimus ovat 
tulleet sen rinnalle. 

Ikääntyvien oma ääni kuuluviin  

On tärkeää keskittyä
juuri ikääntyvien
ihmisten oikeuksien
tarkasteluun, 
oikeudenalasta
riippumatta. 
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  Akavan Työpäivää!-podcastissa keskus-
tellaan suoraan ja avoimesti työelämän ilmi-
öistä ja haasteista. Anna Soraisen luotsaama 
 podcast johdattaa asiantuntija vieraiden voi-
min kuuntelijat työelämän moninaisten ilmiöi-
den pariin. 

22.11.2021 julkaistussa jaksossa keskustel-
laan siitä, millaista on työskennellä silloin, kun 
väkivallan uhka on jatkuvasti läsnä. Jaksossa 
pohditaan työpaikkaväkivallan kuvaa Suo-
messa 2020-luvulla. Studiossa ovat  Petteri 
Kivelä, lakimies, Suomen Lakimiesliitto, Miia 
Virta, järjestöpäällikkö, Suomen Lääkäriliitto, 
ja tarinan kertoo sosiaaliterapeutti Veera 
Korppi-Tommola, Yhteiskunta -alan korkea-
koulutetut YKA. Podcast on kuunneltavissa 
 Akavan verkko sivuilla ja Spotifyssä. 

Myös Asianajajaliitto on lanseerannut 
uuden podcastin:

Asianajajaliiton Pääkäsitte lyssä-
podcastissa puhutaan asianajajien ja muiden 
juristien työstä, elämästä ja yhteiskunnalli-
sesta roolista muutoksen keskellä. Keskustelu-
vieraat ovat sekä juristeja että muiden  alojen 
asiantuntijoita.

Podcast-vinkkejä 
juristeille
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 Tulkit haluavat Suomeen lakia auktori soiduista tulkeista 
 vastaavaan tapaan kuin Ruotsissa on ja tulossa myös  Norjaan 
vuoden 2022 alusta. Samalla he edellyttävät kilpailutusten 
 vastuullista järjestämistä niin, että ensisijaisesti vaaditaan laa-
tua ja koulutettuja tulkkeja hinnan sijaan.  Oikeustulkkauksessa 
tulee heidän mukaansa käyttää ensisijaisesti  rekisteröityjä 
oikeustulkkeja (ROT) niin oikeus salitulkkauksessa kuin 
muussa oikeustulkkauksessa. 

Näiden vaatimusten tueksi tulkit järjestivät mielenosoituk-
sen eduskunnan edessä 25. marraskuuta.  

Tulkkien huolena on, että  tulkkausta koskeva  puutteellinen 
lainsäädäntö yhdessä kilpailutusten kanssa vaarantaa tulkat-
tavien ja viranomaisten oikeudet, kuten kielelliset oikeudet, 
oikeusturvan ja potilasturvallisuuden. Nykyinen hankinta-
menettely johtaa heidän mukaansa hintakilpailuun laadun 
kustannuksella.  

Oikeustulkkaus kilpailutettiin 2018 valtioasiakkaille 
 Hansel-puitesopimuksella, joka päättyy toukokuussa 2022. 
Hanselilla ei ole valmisteilla uutta puitejärjestelykilpailutusta 
tulkkauksesta – siellä katsotaan, että asiakastarpeiden  suuren 
vaihtelevuuden vuoksi tulkkauksen kilpailuttaminen  laajana 
yhteishankintana ei tuota asiakkaille parasta mahdollista 
 lopputulosta. Tuomioistuinvirastosta saadun tiedon mukaan 
tuomioistuinlaitos on valmistelemassa yhteistä tarjouspyyntöä 
Poliisihallituksen kanssa. 

Nykyisen puitesopimuksen mukaan tilaaja, esimerkiksi tuo-
mioistuin, voi vaatia käyttöönsä oikeustulkkirekisteriin rekis-
teröityä oikeustulkkia. Käytännössä saatavuus voi kuitenkin 
nousta kynnykseksi esimerkiksi siksi, että oikeustulkkia ei ole 
järjestettävissä jossain tietyssä kielessä.  

Lakimiesuutiset kirjoitti laajasti oikeustulkkauksen haas-
teista numerossa 5/21.  

Keskustelu oikeustulkkauksen 
ympärillä jatkuu 

EUROA 
 PÄIVÄSSÄ
Palkan ulos-
mittauksessa 

velalliselle jätet-
tävän ulosoton 
suojaosuuden 

määrää korote-
taan vuoden 2022 

alusta alkaen. 
Ensi vuonna ulos-

otossa olevalle 
velalliselle jätet-
tävä suojaosuus 
on 23,20 euroa 
päivässä velalli-

sen itsensä osalta 
ja 8,34 euroa 

 päivässä velal-
lisen elatuksen 
varassa olevan 
henkilön osalta. 

23,2

Hienoa, että taitoluistelussa on 
vihdoin alettu puhua lapsen 
oikeuksista. Ilman ihmisoikeuksia 
urheilu ei ole kestävää tai arvokasta. 

Taitoluistelija Kiira Korpi, Ihmisoikeusliiton  
Älä riko urheilua -kampanjan urheilijakasvo.

S a n o t t u a

 Vantaan  kaupunginjohtaja, OTK ja VTM, 
Ritva Viljanen on saanut The International 
Women’s  Forumin (IWF) Women Who Make a 
Difference -palkinnon. IWF myöntää  palkinnon 
vuosittain merkittävästä yhteiskunnallisesta 
työstä. Palkinto perusteiden mukaan Viljanen 
on osoittanut aitoa johtajuutta urallaan, tasa- 
arvon edistäjänä ja verkoston  jäsenenä. 

Viljanen on IWF:n Suomen-paikallis-
verkoston pitäaikainen aktiivinen jäsen. Hän 
on työskennellyt Vantaan kaupunginjohtajana 
vuodesta 2018 ja sitä ennen Helsingin apulais-
kaupunginjohtajana ja sisäministeriön kanslia-
päällikkönä.

IWF on vuonna 1974 perustettu kutsu-
verkosto, johon kuuluu menestyneitä naisia 
eri puolilta maailmaa. Verkoston tavoite on 
edistää naisten johtajuutta ja puolustaa tasa- 
arvoa maailman laajuisesti.

KANSAINVÄLISEN NAIS-
VERKOSTON TUNNUSTUS 
RITVA VILJASELLE
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L
akimiesliitto on kauan pohtinut kei-
noja huolehtia juristien työhyvinvoin-
nista alalla, jolla pitkät päivät ovat ylei-
siä. Pohdinnoissa on syntynyt yhdeksi 

ratkaisuvaihtoehdoksi uusi toimintamalli, vas-
tuullisen lakipalvelun periaatteet.  

Liiton toimeksiannosta yritys- ja sosiaalisen 
vastuun asiantuntijat Anne Vanhala ja Suvi 
Halttula suunnittelivat ja toteuttivat liiton jäse-
nille laajan verkkokyselyn. Lisäksi he toteuttivat 
pyöreän pöydän keskustelut lakipalveluiden tar-
joajille ja heidän asiakkailleen. Niitä käytiin työn-
antajapuolen eli asianajo- ja lakipalveluyritysten 
ja tilintarkastusyhteisöjen ja asiakkaiden eli laki-
palveluja ostavien yritysten edustajien kanssa. 
Hankkeen kohderyhmänä oli yksityinen sektori.  

Niin kyselyssä kuin keskusteluissa alan kes-

keisinä haasteina nousivat esiin työelämän 
oikeuksien toteutuminen, pitkät työpäivät ja 
työn kuormittavuus. 

– Työnantajien edustajien keskuudessa näh-
tiin ratkaisun avaimiksi johtajuuden ja esihen-
kilötaitojen kehittäminen, Anne Vanhala kertoo. 

– Samoin he totesivat, että ongelmat eivät 
ratkea laastarilla. Ongelmien takana on pitkältä 
ajalta juontuva kulttuuri, jossa ollaan osin jopa 
ylpeitä ylipitkistä työpäivistä. 

Lisäksi parantamisen varaa nähtiin proses-
sien hallinnassa. Samoin toivottiin avoimuutta 
keskusteluihin, kun toimeksiantojen vaatimuksia 
käydään läpi asiakkaiden kanssa. Valvontameka-
nismeihin työnantajat suhtautuivat skeptisesti ja 
korostivat, että ongelmat pitäisi ratkaista raken-
tavasti ja ilman tarpeetonta vastakkainasettelua. 

Olisiko lakipalveluiden tuottamiseen luotavissa kohtuulliseen työkuormaan 
velvoittavat periaatteet, joiden noudattamiseen sitoutuisivat sekä 

palveluntuottajat että asiakkaat? Eikö kohtuullinen työkuorma ole osa 
yritysvastuuta? Lakimiesliitto selvitti jäseniensä, lakipalveluja tuottavien 

yritysten ja myös asiakkaiden näkemyksiä asiaan. 

Vastuullisen 
lakipalvelun 

periaatteet avuksi 
jaksamisongelmaan?  

Teksti JUSSI-PEKKA AUKIA | Kuvitus ANNA-KAISA JORMANAINEN
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Hankintaperiaatteiden  
käyttö lakipalveluissa vierasta  
Asiakasyritysten edustajat nostivat esiin odotettavissa 
olevan markkinan muutoksen, jossa nuoret työntekijät 
ovat muutoksen ajureita.  Nuoremmat sukupolvet eivät 
ihannoi pitkiä työpäiviä.

– Ratkaisuvaihtoehtoina korostuivat riittävän resur-
soinnin turvaaminen, riittävän palautumisen varmis-
taminen ja työelämätaitojen vahvistaminen, Vanhala 
sanoo.  

Keskustelua käytiin myös yleisistä hankintaperiaat-
teista ja niiden soveltumisesta myös asiantuntijapalve-
luiden hankintaan.

– Esimerkiksi pörssiyhtiöt ovat kehittäneet han-
kintojen vastuullisuutta jo pitkään ja kiinnittäneet 
huomiota hankintaketjun työntekijöiden oikeuksien 
toteutumiseen. Yrityskohtaisten hankintaperiaattei-

den soveltaminen lakipalveluihin koettiin kuitenkin 
vieraaksi.

Pyöreän pöydän keskusteluissa tunnistettiin risti-
riitaa siinä, että esimerkiksi Aasiassa olevan alihank-
kijan työnteon olosuhteita valvotaan vastuullisuus-
periaatteilla, mutta samoja periaatteita ei välttämättä 
sovelleta täällä asiantuntijapalveluiden hankintaan.

– Konttoreissa pitkää päivää tekevien, korkeasti kou-
lutettujen ja hyvin palkattujen valkokaulustyöläisten 
kohdalla ei keskustella siitä, mitä heidän työnantajil-
taan vaaditaan työnteon olosuhteiden osalta. 

Eettisistä periaatteista  
kriteerit vastuullisuudelle
Lakimiehille suunnattuun anonyymiin verkkokyse-
lyyn tuli ilahduttavan paljon vastauksia, kaikkiaan 862.

– Kysymykseen, onko vastaaja kohdannut työaika- ja 

PINNALL A  // K o h t u u t t a  t y ö a i k o i h i n

18  LAKIMIESUUTISET  6/2021



uupumisongelmia työpaikallaan, lähes kaksi kolmesta 
valitsi korkeimman tai toiseksi korkeimman vaihto-
ehdon viisipykäläiseltä asteikolta, Suvi Halttula poimii 
keskeisiä huomioita. 

– Hieman yli puolet ilmoitti myös uskovansa, että 
vastuullisen lakipalvelun periaatteet voisivat paran-
taa työnteon olosuhteita. Toisaalta joka neljännellä ei 
ollut asiaan mielipidettä ja joka viides piti niitä hyö-
dyttöminä. 

Edellä olevat tiedot koskevat yksityisen sektorin vas-
taajia, tosin työaika- ja uupumisongelman osalta tulos 
oli vastaava myös kaikkien vastaajien kohdalla. 

Hyödyllisyyttä kommentoitiin vilkkaasti vastaus-
ten perusteluissa. 

– Monet periaatteita hyödyttöminä pitävät vetosivat 
työlainsäädäntöön: mitä virkaa periaatteilla olisi, kun 
lainsäädäntöäkään ei noudateta? Suositusluontoisten 
toimien ei myöskään uskottu riittävän, koska toiminta-
tapojen muutokseen ei alalla olla valmiita eikä aidosti 
sitoutuneita, Halttula sanoo. 

– Periaatteita hyödyllisinä pitävät taas muistuttivat, 
että yhteisten periaatteiden luominen olisi silti askel 
eteenpäin, kun pyritään eroon haitallisesta työkult-
tuurista. Se lisäisi tietoisuutta ongelmasta ja antaisi 
 kriteerit vastuulliselle toiminnalle. 

Vastaajilta kysyttiin myös, mitä aiheita vastuullisen 
lakipalvelun periaatteisiin tulisi sisällyttää. Tärkeim-
pinä nähtiin työaikaan ja sen seurantaan, ylitöiden kor-
vaamiseen sekä riittävään palautumiseen liittyvät asiat 
– sekä laveampana kokonaisuutena työn ja oman elä-
män yhteensovittaminen. 

– Merkittävä osa vastaajista haluaisi kirjata periaat-
teisiin myös palkkatasa-arvon ja muun yhdenvertai-
suuden. Esiin nousi myös epäasiallisen kohtelun kit-
keminen, Halttula listaa. 

– Yli puolet halusi työsopimuksessa nimenomai-
sesti todettavan, että työaikalaki soveltuu työsuhtee-
seen sekä kirjauksen viikoittaisesta työajasta. Toisaalta 
joka kymmenes vastaaja oli sitä mieltä, että periaat-
teissa ei pitäisi ottaa kantaa työaikaan lainkaan.  

862 vastasi verkkokyselyyn 
TIETO kyselystä lähetettiin Lakimiesliiton jäsenille, ja 
kyselylinkkiä jaettiin eri somekanavissa. Vastausaika oli 
syyskuun 2021 kaksi ensimmäistä viikkoa. 

VASTAAJISTA 545 edusti yksityistä sektoria.

Yksityisen sektorin otannassa 
VASTAAJISTA 46 % oli työntekijänä ja 9 % esihenkilönä 
asianajo- tai lakiasiaintoimistossa tai vastaavassa. 20 
% työskenteli yrityksessä, joka ostaa lakipalveluja ulko-
puolelta. 25 %:lla työpaikka oli jokin muu yritys tai orga-
nisaatio, tai vastaaja ei halunnut kertoa työpaikkaansa. 

TYÖKOKEMUSTA alle viisi vuotta oli 39 %:lla, 5–10 
vuotta 19 %:lla, 10–20 vuotta 22 %:lla ja yli 20 vuotta 18 
%:lla vastaajista. 

44 % VASTAAJISTA oli 25–35-vuotiaita, 25 % 
35–45-vuotiaita, 15 % 45–55-vuotiaita ja 10 % yli 
55-vuotiaita.  

NAISIA VASTAAJISTA oli 67 %, miehiä 24 % ja 9 % ei 
halunnut kertoa sukupuoltaan.  

Avoimista vastauksista poimittua: 
– Jos joku kokee työn liian vaativana tai epämieluisana, 
pitää vaihtaa työtä. Vastuuta omasta hyvinvoinnista ei 
voi ulkoistaa. 

– Tilannetta on seurattu hiljaa aivan liian kauan, ja vas-
tuu omien rajojen asettamisesta on laitettu yksittäi-
sen työntekijän harteille. Alaan liittyvä paine ei tee tätä 
mahdolliseksi. En enää suosittelisi asianajotoimisto-
uraa kenellekään, ennen kuin toimintamalli muuttuu.
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Kannatusta valvonnalle  
ja työterveyshuollolle 
Kun lakimiesten kyselyssä tiedusteltiin, miten 
työaikaa valvottaisiin, neljä viidestä vastaajasta 
kannatti joko anonyymiä ilmoituskanavameka-
nismia tai työnantajan tai asiakkaan vastuulla 
olevaa aktiivista seurantaa. Valvontaa siis halu-
taan. 

Ratkaisuiksi työaika- ja uupumisongelmiin 
vastaajat ehdottivat julkisuutta, tietoisuuden 
lisäämistä ja asenneilmapiirin muutosta, johta-
misen ja esihenkilötaitojen vahvistamista, työ-

PINNALL A  // K o h t u u t t a  t y ö a i k o i h i n

aikajärjestelyjen ja käytäntöjen kehittämistä sekä kou-
lutus- ja tukipalveluita. 

Myös lisäresursseja, palkitsemisjärjestelmien ja 
ilmoituskanavien uusimista, sitovaa työehtosopimusta, 
viranomaisvalvontaa, työterveyshuollon roolin vahvista-
mista ja Lakimiesliiton kyselyjen lisäämistä kaivattiin. 

Kyselyssä näkyivät voimakkaat tunteet 
– Alun perin pyöreän pöydän keskustelu piti järjes-
tää työnantajien ja asiakkaiden ohella myös työnteki-
jöille, mutta siihen ei saatu riittävästi osallistujia. Aihe 
on ymmärrettävästi työntekijäroolissa toimiville erityi-
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sen arka. Työntekijöiden ääni tuli kuitenkin kuulluksi 
verkkokyselyn avulla, Vanhala kertoo. 

Vanhala on tyytyväinen, että myös työnantajan ja 
 asiakkaan roolissa olevat lakimiehet vastasivat kyselyyn. 

Kyselyn avoimissa vastauksissa nousi silmiinpistä-
västi esiin kaksi ääripäätä.  

– Toisaalla koetaan vahvaa huolta työntekijöiden 
jaksamisesta vallitsevassa työkulttuurissa ja toisaalla 
ajatellaan hyvin selvästi, että ala nyt on tällainen. Jos 
et jaksa, hakeudu muualle. Sama kaksijakoisuus näkyy 
myös suhtautumisessa koko kyselyyn. Osan mielestä 
aiheesta keskustelu on nykyajan hömpötystä, joka vain 
häiritsee töiden tekemistä, Vanhala sanoo.  

– Verkkokyselyn avoimissa vastauksissa  näkyivät 
teeman aiheuttamat voimakkaatkin tunteet. Pyöreän 
pöydän keskusteluissa sen sijaan vallitsi rakentava 
asenne. 

Suvi Halttula muistuttaa ongelman monisyisyy-
destä. Sen ratkaisemiseen tarvitaan yhdessä aikaan-
saatu työkulttuurin muutos, johon myös työnantaja-
yritysten ylin johto sitoutuu. 

– Mielestämme aika on nyt otollinen keskustelulle. 
Prosessi on herättänyt kiinnostusta, ja se luo kasvun 
siemenen työkulttuurin parantamiselle. Kulttuurin 
muutokseen tarvitaan johdon sitoutumisen ohella esi-
henkilöiden osaamisen vahvistamista ja oman organi-

Mitä virkaa vastuullisen
lakipalvelun periaatteilla
olisi, kun lainsäädäntöäkään
ei noudateta?

saation kipupisteiden tunnistamista, Halttula sanoo. 
– Muutos on kriittinen asia työnantajille, muun 

muassa asianajotoimistoille, joiden liiketoiminta nojaa 
lahjakkaisiin, motivoituneisiin ja hyvinvoiviin työn-
tekijöihin. Jos ala ei houkuttele, parhaat kyvyt hakeu-
tuvat jonnekin muualle. 

Lakimiesliiton toimistossa projektista vastaa työ-
elämäasioista vastaava johtaja Jaana Meklin. 

– Liialliseen työkuormaan liittyvät ongelmat eivät 
ikävä kyllä rajoitu alallamme vain tiettyyn sektoriin 
tai ikäryhmään. Liitossa pohdimme ratkaisuja huo-
mioiden niin yksityisen kuin julkisen sektorin haas-
teet, Meklin taustoittaa. 

– Vastuullisen lakipalveluiden periaatteiden pohdin-
nassa erityinen kohderyhmä on yksityinen sektori, koska 
periaatteiden toteutuminen olisi toki merkittävästi kiinni 
juuri yritysasiakkaiden sitoutumisesta niihin. 

Myös Meklin tunnistaa periaatteiden luomisen 
osalta sekä kannustusta että kritiikkiä. 

– Jo pelkästään nyt toteutettu kysely ja sen ympä-
rillä käyty keskustelu on ollut erittäin arvokasta. Peri-
aatteiden toteuttamisen mahdollisuuksista käydään 
talven aikana keskustelua liiton toimielimissä ja tie-
tenkin työnantajien kanssa. Mitään sellaista on turha 
kehittää, mikä ei luo uutta, tuo hyötyä ja johon ei olla 
valmiita aidosti sitoutumaan. •

TUNTIA VUORO- 
KAUDESSA/VIIKOSSA

”Säännöllinen työaika on 
enintään kahdeksan tuntia 
vuorokaudessa ja 40 tun-
tia viikossa. Viikoittainen 
työaika voidaan kuitenkin 
järjestää keskimäärin 40 
tunniksi enintään 52 vii-

kon ajanjakson aikana ylit-
tämättä kahdeksan tunnin 

säännöllistä päivittäistä 
työaikaa.” Työaikalaki 5 § 

8/40 
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L
akimiesliitto on pitänyt pitkään esillä, ettei 
ketään tule kouluttaa suoraan kortistoon. Juris-
teille tulee toisin sanoen riittää jatkossakin kou-
lutusta vastaavia töitä. Liitto on ottanut kantaa 

muun muassa oikeustieteellisten tiedekuntien ja muiden 
oikeustieteellisiä opintoja tarjoavien yksiköiden opiskeli-
jaksiottomääriin. Liiton näkemyksen mukaan opiskelu-
paikkojen lisäämisen sijaan jo olemassa olevaa koulutusta 
olisi ennemmin tarvetta kehittää nykyistä laadukkaam-
paan suuntaan.  

Kuluvan syksyn aikana Vaasan yliopisto ja Åbo Akademi 
ovat kuitenkin hakeneet koulutusvastuun laajentamista. 
Toteutuessaan tämä tarkoittaisi useiden aloituspaikkojen 
lisäämistä oikeustieteelliselle alalle. Vaasassa tarjotaan jo 
tällä hetkellä oikeustieteellistä opetusta Helsingin yliopis-

ton alaisuudessa. Opinnot toteutetaan sekä suomeksi että 
ruotsiksi. Åbo Akademissa sen sijaan voi opiskella ruot-
siksi notaarin tutkinnon, minkä jälkeen opiskelijat voivat 
hakea jatko-oikeutta johonkin muuhun korkeakouluun. 

Lakimiesliitto kantaa huolta laadukkaan ruotsinkieli-
sen opetuksen puolesta. Tältä osin panostukset tulee kes-
kittää jo tällä hetkellä ruotsinkielistä opetusta tarjoaviin 
yksiköihin. Liiton ja työ- ja elinkeinoministeriön selvityk-
sistä selviää, ettei alueellista pulaa juristeista ole, ja että 
opiskelupaikkojen ja työpaikkojen suhde on jo nykyisel-
lään hyvässä tasapainossa.  

 
Juttuun on haastateltu Lakimiesliiton koulutuspoliittista suun-
nittelijaa Jenni Tuomaista.  

Teksti PI MÄKILÄ

VAASAN YLIOPISTO JA ÅBO  
AKADEMI HAKEVAT KOULUTUSVASTUUTA 
Vaasan yliopisto ja Åbo Akademi hakivat 
syyskuun 2021 lopulla koulutusvastuuta 

opetus- ja kulttuuriministeriöltä. Toteutuessaan 
koulutusvastuun laajentaminen tarkoittaisi täy-
sin uutta oikeustieteellistä tiedekuntaa Vaasan 

yliopistoon ja Åbo Akademille oikeutta 
tarjota maisterivaiheen opintoja notaarintutkin-
non jälkeen. Tällä hetkellä Vaasassa voi jo opis-

kella oikeustiedettä Helsingin yliopiston oikeus-
tieteellisen tiedekunnan alaisuudessa. Åbo 

Akademin opiskelijat hakeutuvat pää-
sääntöisesti jatko-opintoihin 

Turun yliopistoon.  

Ruutu 1

Lähtöruutu

Kerromme Lakimiesliiton edunvalvontatyöstä, 
joka helposti jää näkymättömiin.

Lakimiesliitto haluaa, ettei oikeustieteellisiä opintoja tarjoavien 
yksiköiden aloituspaikkamääriä nosteta turhaan.  

Sopivasti opiskelupaikkoja – 
sopivasti töitä 

KAIKILLE JURISTEILLE TÖITÄ
Lakimiesliiton mielestä on huolehdit-
tava siitä, että kaikille oikeustieteitä 

opiskelleille on jatkossakin tarjolla 
koulutusta vastaavaa työtä. Tämä 

tavoite ei ikävä kyllä täysin toteudu.
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RIITTÄKÖ OSAAVIA 
OPETTAJIA KAIKILLE?

Koulutuksen tulee perustua tutkit-
tuun, tuoreimpaan tietoon, eikä osaa-

vien oikeustieteen opettajien rekrytoimi-
nen ole nykyiselläänkään helppoa. Siksi 

myös opetus- ja tutkimushenkilöstön 
rekrytoinnin kannalta olisi parempi, 

jos opetus keskittyisi nykyisiin 
oikeustieteellisiä opintoja 
tarjoaviin oppilaitoksiin.  

Lakimiesliitossa
tiedostetaan, että ruotsia 
taitavien juristien määrä
on suppea.

LAKIMIESLIITTO VASTUSTAA KOULUTUS-
VASTUIDEN MYÖNTÄMISTÄ

Lakimiesliitto vastustaa koulutusvastui-
den laajentamisia, sillä työmarkkinoilla ei 
ole tarvetta nykyistä suuremmalle juristi-
määrälle. Liiton mukaan koulutusvastuun 
laajentaminen ei tarjoaisi synergiaetuja. 

Myös työ- ja elinkeinoministeriön vuonna 
2021 teettämän ammattibarometrin 

mukaan juristeja koulutetaan tällä het-
kellä riittävästi työelämän tarpeisiin. 

Ruutu 2 A

LAKIMIESLIITTO JAKAA HUOLEN RUOTSIA 
TAITAVIEN JURISTIEN MÄÄRÄSTÄ 

Lakimiesliitossa tiedostetaan, että ruotsia taitavien juristien määrä 
on suppea. Liiton mukaan asia ratkeaa kuitenkin panostamalla jo ole-
massa oleviin yksiköihin ja niiden tarjoamaan koulutukseen. Esimer-

kiksi Helsingin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan opintoja voi-
taisiin jatkossa tarjota yhä useammin kahdella kielellä. Liiton mukaan 
Åbo Akademin opiskelijoiden sujuvaa siirtymää jatko-opintoihin tulee 

tukea jatkossakin. 

Ruutu 2 B

Ruutu 3

LIITTO OTTAA KANTAA
Lakimiesliitto on jättänyt oikeus- ja 

kulttuuri ministeriölle lausunnon koulutus-
vastuun laajenemisesta ja sen mahdollisista 
vaikutuksista. Lisäksi liitto on osallistunut 
julkiseen keskusteluun aiheesta. Oikeus- ja 

kulttuuriministeriö ei ollut päättänyt 
koulutusvastuun laajentamisesta Vaasan 

yliopiston ja Åbo Akademin osalta 
vielä tämän lehden mennessä 

painoon.

Ruutu 4

SOPIVASTI OPISKELUPAIKKOJA 
TYÖELÄMÄN TARPEISIIN

Lakimiesliitto toivoo, että liiton näkemys otetaan huo-
mioon koulutusvastuun laajentamisesta päätettäessä. 

Tällöin oikeustieteellistä alaa opiskelevilla tulevilla 
juristeilla on jatkossakin riittävästi töitä valmistumisen 
jälkeen ja laadukas opetus molemmilla kotimaisilla kie-

lillä on turvattu. 

Maali
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I
hmisoikeuskeskuksen johtaja, OTK, VT Sirpa 
Rautio toteaa, että hänellä on käynyt uralla 
hyvä tuuri. Työtehtävät ovat olleet vaihtelevia 
ja hyvin kiinnostavia.  

– Kun tulin aikoinani työelämään 1980-luvun 
lopussa, maailma oli mullistumassa. Eurooppa muut-
tui, Suomi liittyi Euroopan neuvoston ihmisoikeus-
sopimukseen, Neuvostoliitto hajosi ja Suomeenkin 
tuli turvapaikanhakijoita. Samoihin aikoihin – vuonna 
1993 – sain tilaisuuden lähteä ensimmäistä kertaa töi-
hin ulkomaille. Olen tarttunut aina hanakasti kaikkiin 
mahdollisuuksiin. 

Alalle Rautio päätyi, koska häntä kiinnostavat 
yhteiskunnalliset asiat ja oikeudenmukaisuus. Hän 
mietti myös tuomarin ammattia, mutta tuomioistuin-
harjoittelu sai pyörtämään aatokset uusiksi. 

– Tuomioistuinlaitos tuntui muodolliselta. Pidän 
vauhdikkaammasta ja sosiaalisemmasta työstä. Ihmis-
oikeustyö ei myöskään ole vain juridiikkaa. 

Vaikuttaja kotimaassa ja kansainvälisesti 
Perehtyminen ihmisoikeuksiin oli 1980–90-lukujen 
taitteessa vielä uutta ja pitkälti omaehtoisen opiske-
lun varassa. Kun ensimmäisiä turvapaikanhakijoita 
tuli Suomeen, Rautio pääsi hyödyntämään osaamis-
taan alalta. 

Rautio palasi aikanaan maailmalta kotimaahan ja 
aloitti Ihmisoikeuskeskuksen johtajana 2012. Hallinnolli-
sesti Ihmisoikeuskeskus toimii eduskunnan oikeusasia-
miehen kanslian yhteydessä, mutta on toiminnallisesti 
itsenäinen ja riippumaton. Yhdessä ne muodostavat 
Suomen kansallisen ihmisoikeusinstituution. Keskuk-
sella on lakisääteinen tehtävä edistää ja seurata perus- ja 
ihmisoikeuksia niihin liittyvine koulutuksineen ja tutki-
muksineen, laatia selvityksiä ihmisoikeuksien toteu-
tumisesta, antaa lausuntoja sekä osallistua kansain-
väliseen yhteistyöhön, joka on välttämätöntä tuloksien 
aikaansaamiseksi.  

Kansainvälisillä foorumeilla ja yhteistyössä keskus 
pääsääntöisesti edustaa Suomen kansallista ihmisoikeus-
instituutiota. Sillä on itsenäinen puhe- ja osallistumis-
oikeus muun muassa YK:n ihmisoikeusneuvostossa, 
jonka jäseneksi Suomi on juuri valittu. Tätä puheoikeutta 
keskus aikoo myös käyttää sille tärkeissä teemoissa.  

Nuorille näkyvyyttä ja valtaa 
Rautio on perustanut vuonna 2021 keskukseen uuden 
nuorten asiantuntijoiden ohjelman. Rekrytointi-
prosessissa hakemuksia kertyi noin 240. Hakijoiden 
joukosta löytyy henkilöitä hyvin monenlaisilla taus-
toilla, mitä monimuotoisuutta ihmisoikeustyöhön kai-
paava Rautio pitää hyvänä. 

Sirpa Rautio oli perustamassa Ihmisoikeuskeskusta 
vuonna 2012 ja on toiminut sen johtajana alusta alkaen.  

SIRPA RAUTIO: 
Ihmisarvoisen 
elämän asialla 

Teksti TARJA VÄSTILÄ | Kuvat ROOPE PERMANTO
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– On upeaa päästä tekemään töitä nuorten kanssa ja 
ottaa heidät mukaan keskuksen toimintaan. Tämä on 
tapa uudistaa toimintaa myös sisältä käsin. Olen iloi-
nen, että ihmisoikeudet selvästi kiinnostavat nuoria.  

Raution mielestä olisi tärkeää, että nuoret näkyisi-
vät enemmän ja voisivat aidosti osallistua myös ihmis-
oikeusasioihin.  

– Kun kävin äskettäin EU:n perusoikeusviraston 
tilaisuudessa Wienissä, havahduin siihen, että pää-
lavalla oli hyvin paljon nuoria puhumassa huolen-
aiheistaan, kuten ilmastonmuutoksesta ja syrjinnästä. 
Minusta meillä Suomessa ollaan perässä nuorten osal-
listamisessa ja rohkeudessa antaa heille oikeaa valtaa 
vaikuttaa asioihin. 

Vammaissopimuksen toteutus ontuu   
Ihmisoikeuskeskuksella on lakisääteinen erityistehtävä 
yhdessä eduskunnan oikeusasiamiehen kanssa edis-
tää, suojella ja seurata YK:n vammaisten henkilöiden 
oikeuksien yleissopimuksen täytäntöönpanoa. Suomi 
ratifioi sopimuksen 2016, mitä Rautio pitää todella tär-
keänä etappina. Resursseja uuteen tehtävään ei kuiten-
kaan ole löytynyt, ja ristiriita odotusten ja todellisuu-
den välillä on hänen mukaansa yhä suuri. 

Rautio muistuttaa, että vammaisten oikeuksien 
toteutumisessa ja osallistamisessa on edelleen paljon 
ongelmia. He eivät pääse riittävästi mukaan päätök-
sentekoon, työttömyysaste on korkea ja koulutukseen 
pääsykin on usein vaikeaa. Ennakkoluulot ja asenteel-
lisuus näkyvät yhteiskunnassa yhä.  

Marraskuussa esiin tullut vakava tapaus vammai-
sen lapsen kaltoinkohtelusta on järkyttänyt Rautiota, 
vaikka huonosta kohtelusta ja laittomista rajoitus-
toimista asumispalveluyksiköissä on ollut tietoa ennen-
kin. Hän näkee, että tapauksen täytyy viimein herättää 
päättäjät: valvontaa pitää selvästi vahvistaa ja ongel-
mien syihin puuttua eri tavoin.  

– Vammaissopimus lähtee siitä, että vammaisuus ei 
ole ongelma vaan ongelma on se, ettei yhteiskunta ole 
syrjimätön, saavutettava ja esteetön.

Ihmisoikeuskenttä on pirstoutunut  
Keskuksen painopistealueisiin kuuluu myös ikäänty-
vien oikeuksien seuranta ja edistäminen. 

– Ikääntyvien on vaikea saada riittäviä ja laaduk-
kaita palveluita kotiin. Asumispalveluyksiköissä saa-
tetaan käyttää rajoitustoimenpiteitä, jotka loukkaavat 
ikääntyneen perus- ja ihmisoikeuksia. Näihin ongel-
miin yritämme Ihmisoikeuskeskuksessa osaltamme 
vaikuttaa esimerkiksi hoiva-alan henkilökunnan ja joh-
tajien koulutuksella.  

Itsemääräämisoikeus on Raution mukaan osittain 
sääntelemätön alue. Lainsäädännön yleinen kehikko 
itsemääräämisoikeuteen liittyvistä asioista puuttuu 
edelleen, mutta työ on nyt lopulta käynnistetty.  

HENKILÖ  // S i r p a  R a u t i o

Rautiosta on tärkeää, että 
nuoret pääsevät osallistu-
maan ihmisoikeusasioihin. 
Hän perusti tänä vuonna 
Ihmisoikeuskeskukseen 
uuden nuorten asiantunti-
joiden ohjelman.

Sirpa Raution vinkki 
juristin polulle: 
IHMISOIKEUDET leikkaavat kaiken läpi: 
perus- ja ihmisoikeusosaamista tarvitaan 
lähes joka alalla. Niihin kannattaa perehtyä 
– perustiedot auttavat ymmärtämään myös 
yhteiskunnallista keskustelua.  
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Rautio sanoo olevansa huolissaan ihmisoikeuksien 
pirstoutumisesta Suomessa.  

– Ihmisoikeudet nähdään usein jonkin teeman tai 
ryhmän oikeuksien kautta, eikä niitä ymmärretä koko-
naisuutena. Suomen poikkeuksellisen hajanainen toi-
mijakenttä vahvistaa tätä edelleen. Ihmisoikeuskeskus 
pyrkii kokoamaan toimijoita yhteen.  

Sekin Rautiota mietityttää, että Suomessa tasa- 
arvoa ja yhdenvertaisuutta kyseenalaistetaan. 

– Myös meillä on voimistunut anti-gender-liikeh-
dintä. Oikeusvaltion näkökulmasta huolestuttaa esi-
merkiksi naistoimittajiin ja -poliitikkoihin kohdistu-
van häirinnän ja uhkailun lisääntyminen. Emme ole 
syyttä saaneet huomautuksia ihmisoikeuksia valvovilta 
tahoilta naisiin kohdistuvasta väkivallasta. 

Hyvääkin on tapahtunut: naisiin kohdistuvan väki-
vallan ja perheväkivallan ehkäisemiseen ja torjumiseen 
liittyvä Istanbulin sopimus on ollut Suomessa voimassa 
jo kuusi vuotta. Se on tuonut konkreettisia parannuk-
sia, kuten lisää turvakotipaikkoja ja Seri-tukikeskuksia 
seksuaaliväkivallan uhreille. 

Tarvetta lisätiedolle ja monitieteellisyydelle 
Rautio pitää ongelmallisena, että Suomessa on edel-
leenkin tiedon vajetta ihmisoikeuksien toteutumisesta.  

– Kuvittelisi, että Suomen kaltaisessa pienessä, 
hyvin kehittyneessä tietoyhteiskunnassa olisi luotet-
tavaa tietoa kattavasti saatavilla. Mutta näin ei ole, 
oikeuksiin liittyviä ongelmia jää katveeseen.  

– Yritämme Ihmisoikeuskeskuksessa kerätä tietoa 
ja ymmärtää, miksi tietyt oikeudet eivät toteudu. Jokin 
osa lainsäädännöstä ei toimi tai viranomaisilla ei ole 
osaamista tai resursseja. Ehkä ihmiset eivät edes tunne 
omia oikeuksiaan. 

Raution mukaan ihmisoikeuksia pitää kehittää sys-
temaattisesti ja juuri tietoon perustuen. Hän nostaa 
myös esiin, että Suomessa luotetaan perus- ja ihmis-
oikeuskontrollissa pitkälti lainoppineisiin. Tällöin 
äänessä ovat olleet valtiosääntöjuristit kertomassa, 
miten hallituksen esitys noudattaa perustuslakia. 
Vähemmälle huomiolle on jäänyt tieto siitä, miten esi-
merkiksi koronarajoitukset vaikuttavat ihmisten elä-
mään. 

– Vaikutukset tulevat joskus yllätyksenä, kuten 
korona pandemian alkuvaiheessa vammaisten henkilöi-
den ja ikääntyvien osalta. Ehkä ei osattu toimia toisin, jos-
kus ehkä varottiin liikaakin. Vasta nyt on alettu vakavam-
min miettiä toimenpiteiden tosiasiallisia vaikutuksia.  

– Ymmärrys edellyttää myös monitieteellistä tutki-
musta. Juristit eivät välttämättä osaa tutkia sitä, mitä 
yhteiskunnassa tai ihmisten elämässä tapahtuu. 

Suomessa perustuslaillinen kontrolli toteutuu lakeja 
säädettäessä perustuslakivaliokunnassa.  

– Nykyään myös lainsäädännön arviointineuvosto 
arvioi lainsäädäntöhankkeita ja niiden tosiasiallista 

vaikutusta. Minusta tämä on tärkeää.  
Rautio pitää hyvänä esimerkkinä myös yliopistojen 

ja tutkijoiden SILE-hanketta, jossa tutkitaan lainsää-
dännön vaikutuksia hiljaisiin toimijoihin, kuten vaik-
kapa huumeidenkäyttäjiin tai asunnottomiin.  

– Perusoikeuksien tulee suojella myös niitä, joiden 
ääni ei kuulu ja jotka eivät osallistu.  

SILE-hankkeessa ovat mukana myös eläimet. Tätä 
Rautio pitää tärkeänä, vaikka eläinten oikeudet eivät 
keskuksen toimialaan kuulukaan. 

Musiikki mukana 
Musiikkisuvusta tulevalla Rautiolla oli aikoinaan myös 
toinen uravaihtoehto. 

– Soitin viulua vakavasti oikiksen toiseen vuoteen 
asti, ja ajatuksena oli jatkaa muusikkona. Nykyisin soi-
tan harvoin, korkeintaan joululauluja jouluisin. Kuun-
telen paljon musiikkia ja käyn konserteissa. 

Korona-aikana on ollut aikaa olla kotona, ja soittami-
nen palasi Raution elämään: hän osti itselleen ukulelen. •

Vammaisuus ei ole
ongelma vaan se, ettei
yhteiskunta ole syrjimätön,
saavutettava ja esteetön.

Sirpa Rautio

 OTK 1990, VT 1992  
 Ihmisoikeuskeskuksen 

 johtaja 2012– 

asiantuntija- ja  
johtotehtävissä: 

 Maailmanpankin ihmis
oikeusrahasto, Washington, 
DC 2010–2012 

 EU:n oikeusvaltio 
operaatio (EULEX), Kosovo 
2008–10 

 Euroopan neuvoston 
Ihmisoikeusvaltuutetun toi
misto, Strasbourg 2005–08 

 ETYJ:n ihmisoikeus ja 
demokratiatoimisto (ODIHR), 
Varsova 2001–04 

 YK:n entisen Jugoslavian 
kenttäoperaatio, Sarajevo 
1996–2001 

 YK:n pakolaisjärjestö,  
Varsova 1993–95 

 Pakolaisneuvonta ry 
1990–93, 1995–96 
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E
läketurvakeskuksen  julkaiseman 
Eläkkeellä ja työssä -tilaston 
mukaan eläkettä kartuttavaa työtä 
tekee vuositasolla yli 110 000 alle 

68-vuotiasta eläkkeensaajaa. 
— Vanhuuseläkkeen rinnalla tehty työ on 

usein osa-aikaista ja epäsäännöllistä. Työssä 
käyvät vanhuuseläkeläiset saivat keskimää-
räistä korkeampaa työeläkettä. Tästä voi pää-
tellä, että työtä ei tehdä ensisijaisesti pienen 
eläkkeen vuoksi vaan pikemminkin oman 
kiinnostuksen ja motivaation perusteella, 
sanoo Eläketurvakeskuksen kehityspäällikkö 
Jari Kannisto. 

Eläkkeeltä käsin työskentely yleistyi voi-
makkaimmin 2010-luvun alussa. Viime vuo-
sina tämän ilmiön rinnalle on noussut trendi 
pysyä eläkeikäisenä työelämässä nauttimatta 
eläke-edusta.  

Työvoiman kysyntä hyvän talouskasvun 
myötä on parantanut työmahdollisuuksia.  

— Kun nykyisin eläkeikään tulevat ovat 
edeltäviä ikäluokkia koulutetumpia ja 
parempi kuntoisia, heillä on myös enemmän 
halua ja kykyä osallistua työelämään, Kan-
nisto arvioi. 

Käytännön ammatit korostuvat 
Trendi on yhtä yleinen niin yksityisellä kuin 
julkisellakin sektorilla. 

Vanhuuseläkkeellä työskentelevien mies-
ten yleisimpiä ammatteja ovat kuljetus- ja 
rakennustyöntekijät, palvelualalla työsken-
televät, opettajat, erityisasiantuntijat sekä 
luonnontieteiden ja tekniikan asiantuntijat. 

Vanhuuseläkkeellä työskentelevistä 
naisista useimmat hankkivat lisätuloja 
 hoiva-alan ja terveydenhuollon tehtävissä, 
opetusalalla sekä siivoojina tai myyjinä. 

Lakimiesliitolla ei ole tarkkoja tilasto-
tietoja vanhuuseläkkeellä olevien jäsentensä 
osa-aikaisesta työskentelystä. Tätä tapahtuu 
liiton käsityksen mukaan kuitenkin jon-
kin verran. Seniorijäsenillä on kiinnostusta 
osa-aikaiseen työskentelyyn.  

Moni asiantuntija jatkaa työskentelyä eläkeiässä. Näin kerryttää 
tuloja ja eläkettä, ylläpitää osaamista ja hyvinvointia sekä antaa 
panosta yhteiskunnalle. Eläkkeellä oleva juristi perusti yrityksen 

muille työhön halukkaille eläkeikäisille.  

Teksti OLLI MANNINEN | Kuvitus ISTOCK

Resurssi, ei rasite

Vaikuttamaan
työelämässä
eläkkeelläkin 

TYÖNTEKO ELÄKKEELLÄ 
YLEISTYY 
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Kysyntää erityisosaajille 
Senioriverkostossa on voimaa 

Eläkettä kertyy
eläkkeelläkin
Työpanoksella on merkitystä 
Vanhuuseläkettä saavien ja edelleen työtä 
tekevien osaajien panoksella ei ratkaista työ-
voimapulaa, mutta Kanniston mukaan hei-
dän työpanostaan ei kannata väheksyä. 

— Samalla kun 63 vuotta täyttäneiden 
työnteko on yleistynyt, myös ikääntyneen 
työvoiman työllisyysaste on noussut, Kan-
nisto sanoo. 

Vanhuuseläkkeellä työskentelevien mies-
ten ja naisten ansiot eroavat selkeästi toisis-
taan. Joulukuussa 2019 töissä olleiden van-
huuseläkeläisten työansio oli keskimäärin 
1 460 euroa. Miehet tienasivat vanhuuseläk-
keen rinnalla keskimäärin 1 810 euroa kuu-
kaudessa, naiset puolestaan 1 160 euroa. Vas-
taavana ajankohtana miesten työeläkkeen 
määrä oli keskimäärin 2 250 euroa kuukau-
dessa, kun taas naisten keskimääräinen työ-
eläke oli 1 640 euroa. 

Superseniorit on  
houkuttanut lakimiehiä  
Eläkkeen rinnalla työskentely on synnyttänyt 
myös uusia startup-yrityksiä, jotka rakenta-
vat eri toimialojen ammattilaisten verkostoja 
ja vastaavat markkinoiden tarpeisiin tilapäi-
sestä työvoimasta. 

76-vuotias lakimies Ilkka Haapalainen 
perusti helmikuussa 2021 osakeyhtiön Super-
seniorit, joka etsii yritykseensä aktiivisia elä-
keläisiä hyödyntämään osaamistaan. Hän 
kuvailee yrityksensä perustamista yhden 
miehen kapinaksi, sillä hän kimmastui julki-
suudessa käytyyn keskusteluun eläkeläisistä. 

— Olemme resursseja, emme yhteiskun-

nan rasitteita. On outoa ajatella, että kun 
täyttää 65 vuotta, kaikki osaaminen katoaisi 
samalla hetkellä, hän sanoo. 

Haapalaisen on ollut luontevaa jatkaa yri-
tystoimintaa eläkevuosinaan. Sen jälkeen kun 
hän 55-vuotiaana jäi pois palkansaajan tehtä-
vistä, hän vastasi asiakkaidensa juttujen hoi-
tamisesta käräjä- ja hovioikeuksissa, luennoi 
ja kirjoitti kirjoja. 

Superseniorit Oy:n ideana on koota elä-
keläisistä resurssipankki, josta löytyy osaa-
jia erilaisiin työtehtäviin ja toimeksiantoihin. 

Haapalaisen yrityksen kohderyhmänä 
ovat pienet ja keskisuuret yritykset sekä yksi-
tyisasiakkaat. 

— Uskon, että liikeideamme vetoaa eten-
kin viisikymppisiin päätöksentekijöihin, 
jotka miettivät jo aiempaa aktiivisemmin 
eläkeasioita. 

Haapalaisen mukaan lakimiesten kaltais-
ten asiantuntijoiden ohella eläkkeelle jää-
neille hoiva-alan ammattilaisille, putki- ja 
sähkömiehille sekä rakennus- ja kuljetusalan 
ammattilaisille löytyisi varmasti keikkoja, 
mutta suurena haasteena on yrittäjyyteen 
liittyvä kammo. 

— Hankimme asiakkaat ja autamme 
resurssipankkiin ilmoittautuvia käytännön 
asioissa: miten perustaa toiminimi ja hoitaa 
kirjanpito, Haapalainen kertoo. 

— Olemme yrittäjyyden palvelumuotoilija, 
joka törmäyttää osaajat ja tehtävät toisiinsa. 

Ensimmäiset työvoimaansa tarjoavat ovat 
löytyneet lakimiesten ja sairaanhoitopalve-
luiden saralta pääkaupunkiseudulla. •

Työnteko  
eläkkeellä  
kerryttää uutta 
eläkettä 
VANHUUSELÄKKEELLÄ ja osittai-
sella vanhuuseläkkeellä voi tehdä 
töitä niin paljon kuin haluaa ilman, 
että se vaikuttaa maksussa ole-
vaan bruttoeläkkeeseen. Eläkkeellä 
tehdystä työstä kertyy uutta elä-
kettä siihen asti, kunnes saavuttaa 
ylimmän vanhuuseläkeiän. Se taas 
määräytyy oman syntymävuoden 
mukaan. 

Jos tekee töitä työkyvyttö-
myys- tai työuraeläkkeellä, voi 
ansaita vain tietyn määrän rahaa.  

Jos eläkkeellä tekee töitä, on 
syytä olla yhteydessä verottajaan.  

Yrittäjänä voi jäädä osittaiselle 
vanhuuseläkkeelle ja harjoittaa 
yritystoimintaa rajoituksetta. Täl-
löin on tärkeää, että YEL- vakuutus 
on voimassa ja vastaa työtulon 
todellista arvoa.  

Jos sen sijaan aloittaa yrittä-
jyyden nk. täydellä vanhuuseläk-
keellä ollessaan, YEL-vakuutusta 
ei tarvita. Ja jos jää yrittäjänä täy-
delle vanhuuseläkkeelle, pakol-
linen YEL-vakuutus lakkaa auto-
maattisesti. 
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oimittaja Johanna Vehkoo esittää tuo-
reessa kirjassaan Oikeusjuttu kiinnosta-
van ajatuksen: pitäisikö Suomessakin 
olla anti-slapp-lainsäädäntö, kuten val-
taosassa Yhdysvaltojen osavaltioita?

Slapp tulee sanoista strategic lawsuits against public 
participation. Slapp-kanteilla tai -syytteillä tarkoitetaan 
oikeusjuttuja, joiden tarkoituksena on vaientaa kriitti-
nen julkisuus. Anti-slapp-säännösten tarkoituksena on 
estää tuomioistuimien käyttäminen hiljentämisen tai 
pelottelun välikappaleina.

Jos osavaltiossa on anti-slapp-laki, kantajan täytyy 
ensin pystyä näyttämään, että kanteella on todelliset 
menestymisen mahdollisuudet. Tarkoituksena on sääs-
tää sananvapauden käyttäjiä aikaa ja rahaa vieviltä, sel-
keästi kiusaamis- ja vaientamistarkoituksessa noste-
tuilta oikeusjutuilta.

Vehkoolla on syynsä nostaa ajatus esille. Hänellä 
itsellään on tällä hetkellä korkeimmassa oikeudessa 
juttu, jossa hänet alemmissa asteissa tuomittiin Junes 
Lokan kunnian loukkaamisesta. Vehkoo oli Face-
book-päivityksessään kutsunut Lokkaa rasistiksi, nat-
siksi ja natsipelleksi. Korkein oikeus on myöntänyt 
asialle valitusluvan.

Reporters Committee for Freedom of the Pressin 
netti sivuilta (rcfp.org/resources/anti-slapp.laws/) löy-
tyy esimerkkejä tapauksista, joissa anti-slapp-säännök-
siä on käytetty:

Kun paikallispoliitikko oli Connecticutissa lähdössä 
kisaamaan paikasta senaattiin, paikallispolitiikkaa seu-
rannut toimittaja muisti miehen vanhan pidätyksen. 
Toimittaja kaivoi tiedot esiin, pyysi poliitikolta kom-
mentin ja julkaisi jutun. Poliitikko haastoi toimittajan 
oikeuteen yksityisyyden loukkaamisesta ja henkisen 
kärsimyksen aiheuttamisesta. Toimittajan juristi vetosi 
anti-slapp-lakiin, ja poliitikko luopui jutusta. 

Maakaasuyhtiö nosti Ankansas’ssa kunnianlouk-
kauskanteen kansalaisjärjestöä vastaan, joka oli mukana 
järjestämässä protesteja yhtiön putkihankkeita vas-
taan. Paikallinen oikeus hylkäsi kanteen anti-slapp-
lain perusteella.

Texasilainen pariskunta kirjoitti Yelp-palveluun huo-
non arvion eläintenhoitopalveluja tarjoavasta yhtiöstä 
sen jälkeen, kun heidän koiransa ja kalansa olivat olleet 
yhtiön hoivissa. Yhtiö vaati kriittisen arvion poistamista 

ja miljoonan dollarin vahingonkorvauksia. Oikeus hyl-
käsi kanteen anti-slapp-lain perusteella.

Osavaltion senaattori haastoi sanomalehti Kansas 
City Starin oikeuteen kunnianloukkauksesta. Lehden 
artikkelissa senaattoria arvosteltiin toiminnasta, joka 
liittyi huonotuloisille tarkoitettuun sairausvakuutus-
järjestelmään Medicaidiin. Tuomari hylkäsi kanteen 
anti-slapp-lain perusteella.

Vuonna 2013 sanomalehti San Francisco Chronicle 
julkaisi jutun asianajajasta, joka oli ohjaillut asiakkai-
densa rahoja omalle tililleen. Lehden rikososastossa 
julkaistun jutun mukaan asianajaja ”huijasi” asiak-
kaaltaan 3,5 miljoonaa dollaria. Asianajajan mielestä 
kyse oli eettisestä kompuroinnista, ei rikoksesta eikä 
huijauksesta. Oikeus hylkäsi asianajajan kunnianlouk-
kauskanteen anti-slapp-lain perusteella.

Lakiasiaintoimisto julkaisi paikallislehdessä useita 
kokosivun ilmoituksia, joissa se kertoi mahdollisista 
väärinkäytöksistä paikallisissa hoivakodeissa ja kehotti 
ihmisiä olemaan yhteydessä oikeudellisten neuvojen 
saamiseksi. Hoivakodit nostivat kanteen, ja aluksi 
oikeus alkoi käsitellä asiaa. Vuonna 2019 Georgian kor-
kein oikeus kuitenkin hylkäsi kanteen anti-slapp-lain 
perusteella ja huomautti, että kyseessä on merkittävä 
sananvapausasia, mutta tätä puolta alemmassa oikeus-
asteessa ei ollut käsitelty. 

Yhdysvalloissa tilanne on tietenkin eri-
lainen kuin Suomessa, koska niin vahingon-
korvaukset kuin oikeudenkäyntikulutkin ovat 
tyystin omalla planeetallaan. Silti meillä-
kin vaikkapa toimittajia yritetään pelotella 
hiljaiseksi oikeusjutuilla. Prosesseilla on 
usein yksi selkeä tarkoitus: niillä pyri-
tään tekemään toimittaja jutun osa-
puoleksi, jotta hän ei enää uskotta-
vasti pystyisi kirjoittamaan asiasta, 
johon hän on perehtynyt. Tavoite 
voidaan siis saavuttaa, vaikkei 
 tutkintapyyntö menestykään.

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

Oikeus vaientamisen välikappaleena

T
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Palstalla esitellään Lakimies-liiton moninaisia jäsenyhdistyksiä yhdistys kerrallaan.

Teksti DIANA TÖRNROOS | Kuvitus ISTOCK

 Ottamalla yhteyttä  yhdistyksen 
sihteeriin. Jäseninä voivat olla 
KKO:n ja KHO:n esittelijät sekä 
muut virka miehet ja työntekijät, 
joilla on oikeus tieteen kandidaatin 
tai sitä vastaava tutkinto. Hallitus 
voi hyväksyä jäseneksi myös muun 
näissä tuomioistuimissa palveluk-
sessa olevan henkilön. 

 Kahden ylimmän  tuomioistuimen, 
korkeimman oikeuden ja korkeim-
man hallinto-oikeuden välinen 
yhteistyö on tärkeää. Korkeimpien 
oikeuksien virkamiehet ry (Kovry) 
pyrkii osaltaan edistämään tätä 
yhteistyötä. Ydintarkoituksemme 
on olla pysyvä yhdysside kyseisissä 
tuomioistuimissa toimivien jäsen-
temme – eli ennen kaikkea esitteli-
jöiden – välillä. Me myös valvomme 
ja edistämme jäsentemme amma-
tillisia ja palkkauksellisia etuja.

Miksi yhdistys on 
olemassa?

 Olemme Tuomariliiton ja Lakimies-
liiton jäsenyhdistys, ja edunvalvonta 
sekä oikeuspoliittinen vaikuttaminen 
tapahtuu pitkälti liitoissa työskente-
lyn kautta. Osallistumme aktiivisesti 
myös Tuomari liiton kansainväliseen 
toimintaan.  

Ajankohtaisena asiana on esi-
merkiksi tuomareiden palkkaus-
järjestelmän uudistaminen. 
Toimimme tuomareihin rinnastetta-
vassa virkamiesoikeudellisessa ase-
massa ja olemme siis samassa palk-
kausjärjestelmässä. Kovry on myös 
suunnittelemassa tuomareiden 
ammattieettisen neuvottelukunnan 
perustamista.   

Järjestämme opintomatkoja ja 
vierailuja muihin viranomaisiin, 
ennen koronaa vierailimme esimer-
kiksi Venäjän perustuslakituomiois-
tuimessa.  On myös virkistystoimin-
taa, kuten äskettäinen Amos Rex 
-käynti. Joulun alla puolestaan on 
perinteinen aamiaistilaisuus. 

Millaista
toiminta on?

 Mahdollisuuden osallistua alan 
edunvalvontaan ja oikeuspoliitti-
seen vaikuttamiseen. Arvokasta on 
myös tilaisuus tavata kollegoja – 
muita tuomareita ja esittelijöitä – eri 
yhteyk sissä, kuten Tuomaripäivillä ja 
vuosikokouksissa. Jäsenyydellä voi 
tukea yhdistyksen toimintaa sekä 
osallistua kovrylaisten ammatilli-
sen arvostuksen ja aseman turvaa-
miseen. 

Mitä yhdistys
antaa jäsenelle?

Miten
toimintaan
pääsee mukaan?

 Ylimmissä tuomioistumissa lain-
käyttöasiat ratkaistaan esittelystä, 
ja esittelijöillä on tärkeä tehtävä 
osana ennakkopäätöstuomio-
istuinten toimintaa. Yhdistyk-
sellämme on pitkät perinteet. 
Toivo tamme kaikki jäsenyydestä 
kiinnostuneet mukaan jatkamaan 
perinteikästä toimintaamme!  

Terveiset
jäsenyydestä
kiinnostuneelle

Kysymyksiin vastasi yhdistyksen puheenjohtaja Minna Heikinsalmi. Korkeimpien oikeuksien virkamiehet ry, Högsta domstolarnas tjänstemän rf • Perus-
tettu 1956 • Jäseniä noin 30–40 • Jäsenmaksu 45 euroa vuonna 2021. • Yhteys: sihteeri Camilla Servo, camilla.servo@oikeus.fi, www.tuomariliitto.fi/jasen-
yhdistykset/korkeimpien-oikeuksien-virkamiehet 

Ennakkopäätösten esittelijät 
KKO:n ja KHO:n esittelijöiden tehtävät ovat pitkälti niin samankaltaisia ja ammatilliset 

intressit niin yhteneviä, että tiivis yhdysside on tarpeen. Siksi on Kovry.  
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Urapalvelut
Lakimiesliiton urapalveluiden avulla  kehität osaamistasi 

ja verkostoidut kollegoidesi kanssa.

Työpaikkailmoitukset 
suoraan sähköpostiisi
Lakimiesrekrytointi on maksuton 
työnvälityspalvelu kaikille Lakimies-
liiton jäsenille. Julkaisemme vuosit-
tain yli 500 työpaikkaa! Löydä sinua 
kiinnostava työpaikka palvelustamme 
olit sitten opiskelija, vastavalmistunut 
tai työelämässä jo vankkaa kokemusta 
hankkinut konkari. Ota käyttöösi 
Lakimiesrekrytoinnin työpaikkavahti 
osoitteessa www.lakimiesliitto.fi/ 
palvelut-ja-edut/lakimiesrekrytointi/ 
tyonhakijat/

Lakimiesliiton virtuaalivalmennukset 

1 2 3500
Työnvälityspalvelussamme  

julkaistaan vuosittain yli  
500 työpaikkaa.

Ilmoittautuminen:  www.lakimiesliitto.fi/tapahtumat

Pidä yhteystietosi ajan tasalla ja osallistu Lakimiesliiton verkostojen toimintaan!

Mentorointi on koettu hyväksi tavaksi 
 verkostoitua ja käydä vuoropuhelua puo-
lin ja toisin kollegan kanssa. Juristimento-
rointiohjelmaan voivat hakea mentoriksi 
jo pidempään työelämässä olleet juristit. 
Tavallisesti yli 8 vuotta työelämässä olleet 
ovat toimineet mentoreina jo valmistu-
neille juristeille ja alle 8 vuotta työelä-
mässä olleet mentoreina opiskelijoille.

Sekä juristi- että 
opiskelijamentorointi ohjelmat ovat 
vuoden mittaisia. Mentoreilta odotetaan 
sitoutumista yhteistapaamisten lisäksi 

Henkilökohtainen 
uravalmennus 
Koetko junnaavasi ammatillisesti 
 paikallaan, etsikö uutta suuntaa ja 
ideoita urallesi? Lakimiesliiton ura-
valmentaja sparraa sinua urasi eri 
vaiheissa. Aiheina keskusteluissa voi 
olla esimerkiksi työnhaku, kehitys-
keskustelu tai erilaisten vaihtoehto-
jen pohdinta.

Aloituskeskustelussa kartoitetaan 
lähtötilanne ja sovitaan etenemisestä. 
Valmennuskertoja on tavallisesti 1–3, 
ja ne ovat kestoltaan noin 45 min. 
Keskustelut käydään puhelimitse.

Lue lisää ja varaa aika 20 minuutin 
aloituskeskusteluun: www.lakimies-
liitto.fi/palvelut-ja-edut/ura/

Lakimiesliiton jäsenillä on mahdollisuus 
saada asiantuntijan apua oman työ-
hakemuksen, CV:n sekä LinkedIn-profii-
lin luomiseen ja parantamiseen. 

Uravalmentaja auttaa sinua kerto-
maan parhaalla mahdollisella tavalla 
omista kyvyistä ja osaamisestasi, oli 
kysymys sitten pitkän työuran tuoman 
kokemuksen tiivistämisestä, hakemuk-

sesta ensimmäiseen työpaikkaan tai 
vaikka LinkedIn-profiilin kehittämisestä.

Rekrytointialan ammattilaisten 
hioman CV:n avulla parannat mahdolli-
suuksiasi työnhaussa.
 

Varaa aika: www.lakimiesliitto.fi/
palvelut-ja-edut/cv-coach/

Juristien työnhaun 
verkkovalmennus 

Tule verkkovalmennuk-
seen kehittämään työn-
hakutaitojasi! Työnhaun 

verkkovalmennus on 
itsenäisesti suoritettava 

kokonaisuus, jossa tehtä-
viä tehdään ja reflektoi-

daan omatoimisesti.

Juristien 
uravalmennuksen 
verkkovalmennus 

Tule verkkovalmennuk-
seen pohtimaan omiin 

uravalintoihisi vaikuttavia 
tekijöitä sekä tutustumaan 
henkilökohtaiseen uraval-
mennukseen. Uravalmen-
nuksen verkkovalmennus 

on itsenäisesti suoritettava 
kokonaisuus, jossa tehtä-
viä tehdään ja reflektoi-

daan omatoimisesti.

Virtuaalinen cv-, hake-
mus ja LinkedIn -coach 

Virtuaalinen coach on 
rakennettu avuksesi, 

jos haluat pikaisesti itse 
tarkistaa, onko työnhaun 

dokumenteissasi perusasiat 
kunnossa. Valmennukset 

auttavat tarkistamaan vaihe 
vaiheelta jokaisen asiakir-

jan kohdalta ne yleisimmät 
asiat, joita uravalmentajan 

kanssa käytävissä sparraus-
keskusteluissa käydään läpi.

Tule mentoriksi juristille tai oikkarille

tapaamisiin oman aktorin kanssa noin 
kerran kuukaudessa. Mentorointiohjel-
miin osallistuvat mentorit ja aktorit asu-
vat ympäri Suomea ja osa jopa ulkomailla, 
joten virtuaaliset tapaamisetkin ovat osa 
arkipäivää.

Mentoriksi voit hakea ympäri vuoden 
www.lakimiesliitto.fi/mentorointi, ja akto-
rien hakuajoista tiedotamme nettisivuil-
lamme ja uutiskirjeessä

Lisätietoja mentoroinnista: 
www.lakimiesliitto.fi/mentorointi

Asiantuntija-apua työnhakuun

Tilaisuudet
 ovat 

maksuttomia 
jäsenille!

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

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

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

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

Rentoudu Lakimiesliiton 
loma-asunnoissa!

11.4.–13.5.2022
Vertaismentoroinnin kokonaisuus 
vastuullisuusteemoista
Järjestämme vertaismentoroinnin 
kokonai suuden, jonka tarkoituksena on 
tukea jäsentemme verkostoitumista ja 
vertais oppimista vastuullisuusteeman 
alla yli tehtävä- ja tutkintorajojen. Koko-
naisuus järjestetään yhteistyössä Luon-
non-, ympäristö- ja metsätieteilijöiden 
liiton ja Suomen Ekonomien kanssa. 

Kokonaisuus sopii jo tutkinnon 
suorittaneille, joilla on kokemusta vas-
tuullisuusteemoista joko oman harras-
tuneisuuden, opintojen tai työn kautta. 
Osallistujalla tulee olla halu kehittyä ja 
kehittää omaa osaamistaan sekä kyky 
pohtia omaa rooliaan vastuullisuustee-
man edistäjänä. 

Seuraa tapahtumakalenteriamme, 
ilmoittautuminen alkaa ensi vuonna. 

www.lakimiesliitto.fi/tapahtumat/

Uutuus!



Kansalaiset ja kansalaisjärjestöt ovat nostaneet satoja 
oikeusjuttuja valtioita vastaan riittämättömistä toimista 

ilmastonmuutoksen torjunnassa. Valmisteilla oleva ilmastolaki 
saattaa tuoda tällaiset kanteet myös suomalaisiin oikeussaleihin. 

Ilmastoahdistus 
nostattaa kanteita 
valtioita vastaan

Teksti JUKKA NORTIO | Kuvitus ISTOCK
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K
ansalaiset ja kansalaisjärjestöt ovat 
nostaneet muun muassa Hollan-
nissa, Yhdysvalloissa, Kanadassa ja 
Ranskassa ilmasto- ja ympäristön-
suojelukysymykset kansallisten 
oikeusasteiden ratkaistaviksi. 

Meillä ei ole tällaista perinnettä. 
Muutos on kuitenkin näköpiirissä. 

– Kun maankäyttö-, kaavoitus- ja rakennuslainsää-
däntöä parhaillaan uudistetaan, jatkossa kaavoitus on 
mahdollisesti se alue, johon kansalaisilla on nykyistä 
laajemmat vaikuttamismahdollisuudet, sanoo Tampe-
reen yliopiston julkisoikeuden professori Jukka Viljanen. 

Kansalaisvaikuttamisen kansainvälisissä tapauksissa 
on yhdistetty ympäristö- ja ihmisoikeusargumentaatio. 
Yhdysvaltojen ulkopuolisista ilmastokanteista 60:een on 
yhdistetty ihmisoikeusnäkökulma, ja näin on toimittu 
aiemmin ainakin Hollannissa, Ranskassa, Saksassa ja 
Irlannissa. Par aikaa tapauksia on vireillä muun muassa 
Itävallassa, Sveitsissä ja Italiassa. 

– Eri maissa koetaan nyt selvästi, että viranomaisten 
toimet ilmastonmuutoksen torjunnassa ovat olleet riittä-
mättömiä. Ranskassa oikeus päätti, että pääministerin ja 
hallituksen on tehtävä vuoden 2023 loppuun mennessä 
korjaavia toimenpiteitä niin, että ilmastonmuutosta hilli-
tään. Näihin vaateisiin ei liity pakkokeinoja, kuten rahal-
lisia korvauksia, toisin kuin esimerkiksi suuryrityksille 
langetettuihin tuomioihin, Viljanen sanoo. 

Suomea vaivaa ilmastodemokratian vaje 
Ympäristökysymyksiä koskevia oikeudenkäyntejä yhdis-
tää kansalaisten ja kansalaisjärjestöjen huoli siitä, että 
ympäristötoimet ovat riittämättömiä. Kansalaisilla on 
myös tunne, että heidän osallistumismahdollisuutensa 
ovat heikot ympäristöä koskevassa päätöksenteossa. 

– Meillä on selkeä ilmastodemokratian vaje, sanoo 
Turun yliopiston dekaani ja ympäristöoikeuden profes-
sori Anne Kumpula. 

Kansalaisten kasvavaa aktiivisuutta hän vertaa ympä-
ristöliikkeen nousuun 1960-luvulla, jolloin havahduttiin 
ympäristömyrkkyjen tuhovoimaan ja alettiin vaatia toi-
mia. Nyt olemme samanlaisessa tilanteessa, koska glo-
baali ilmastokriisi koskettaa sekä nykyisiä että tulevia 
sukupolvia. 

Kansalaiset vailla vaikutusvaltaa 
Nykyisen ilmastolain puitteissa suomalaisella ei ole kan-
salliseen lainsäädäntöön nojaavaa instrumenttia, jolla hän 
voisi nostaa kanteen valtiota vastaan kansallisessa tuo-
mioistuimessa. Kumpula huomauttaa, että kanteen voi 
toki nostaa Euroopan ihmisoikeustuomioistuimessa (EIT).  

Esimerkiksi siihen, onko hallitus tehnyt tarpeeksi 
Pariisin ilmastosopimuksen velvoitteiden kattamiseksi, 
tuomioistuin ei voi Suomessa ottaa kantaa. Jos sopimus-
rikkomus havaitaan, pitää selvittää Pariisin sopimuksen 
riidanratkaisumenetelmät, joissa on enemmän poliittista 
painoarvoa kuin juridisia velvoitteita. 

Kansalaisen vaikuttamismahdollisuuksiin perehtynyt 
Kumpula näkee, että kansalaisten ensisijaiset vaikuttamis-
mahdollisuudet liittyvät ennakoiviin osallistumis- ja 
 vaikuttamismahdollisuuksiin. 

Ympäristöministeriö asetti tammikuussa 2020 työ-
ryhmän valmistelemaan ilmastolakia, joka korvaa vuonna 
2015 voimaan tulleen lain. Uuden lain tarkoituksena on 
vahvistaa lainsäädännöllisiä ohjausvaikutuksia siten, että 
Suomi saavuttaa asetetun hiilineutraalisuus tavoitteen 
vuoteen 2035 mennessä. 

– Kansalaisten ja kansalaisjärjestöjen aktiivisuus 
on ollut tärkeää, kun uutta ilmastolakia on laadittu. 
 Kansalaisten vaikuttamiskeinot on otettava huomioon, 
kun määritellään, millä toimilla ilmastotavoitteisiin pääs-
tään. Näin päätöksenteolle saadaan hyväksyttävyyttä. 
Kanne mahdollisuus on välttämätön, mutta aina viime-
kätinen vaikuttamis mahdollisuus, Kumpula sanoo. 

Koskevatko
ilmastonmuutos
ja siihen liittyvät
toimet ja lain-
säädäntö suoraan
kansalaista?
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Minkälaisia kansalaisten ja järjestöjen 
oikeuksien pitäisi olla, siinä tapauksessa 
että nämä havaitsevat ilmastotoimiin liitty-
viä rikkeitä? 

– Mitä kaikkea kanneoikeuden pitäisi kos-
kea ja millaiset instrumentit kansalaisille 
pitäisi tarjota? Kumpula kysyy takaisin. 

– Osa tapauksista on strategisia eli niillä 
velvoitetaan hallitus täyttämään ilmasto-
tavoitteet. Suurin osa tapauksista koskee 
konkreettisia toimenpiteitä, kuten päästö-
vähennysten saavuttamista tai haitallisten 
hankkeiden estämistä. Siksi kysymykseen ei 
voi antaa yhtä vastausta. 

33 maata haastettu 
ilmastotoimien laiminlyönnistä 
Portugalilaisten lasten ja nuorten aikuisten 
ryhmä jätti syyskuussa 2020 EIT:lle 33 Euroo-
pan maata koskevan valituksen. Aiheena on 
maiden riittämättömät toimet ilmastonmuu-
toksen ehkäisemiseksi. Tämä on ensimmäi-
nen ilmastotoimia koskeva EIT:lle tehty valitus. 

– Aiemmissa vastaavissa EIT:n tapauk-
sissa, kuten asbestin käyttöä koskevissa 

tapauksissa, olennainen argumentti on ollut 
se, että viranomaisilla on ollut tietoa, jota ei 
ole hyödynnetty päätöksenteossa. Sama pätee 
ilmastoasioissa, koska toimenpiteitä ei ole 
tehty, Viljanen sanoo. Hän antoi tutkimus-
ryhmänsä kanssa EIT:lle lausunnon portu-
galilaisnuorten tapaukseen tämän vuoden 
toukokuussa.  

Kysymys on parhaillaan EIT:n käsitte-
lyssä. Suomikin on siihen vastineensa anta-
nut, mutta ulkoministeriö on salannut kai-
ken aineiston. 

Onko EIT-oikotie sallittu? 
Vaikka portugalilaislasten valituksessa on 
kyse maiden rajat ylittävästä tapauksesta, ei 
sen käsittely EIT:ssä ole ongelmatonta. Euroo-
pan ihmisoikeussopimuksen mukaan koti-
maiset oikeussuojakeinot on käytettävä, jos 
ne ovat tehokkaita. Niitä ei ole tässä tapauk-
sessa käytetty. 

– EIT:n näkökulmasta oleellinen kysymys 
onkin, onko esimerkiksi Suomessa riittäviä 
oikeussuojakeinoja tällaisen tapauksen käsit-
telylle, Viljanen sanoo. 
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Ongelmaksi portugalilaisnuorten näkö-
kulmasta nousee myös se, että maiden 
oikeus suojalainsäädännöt ja lakien tulkinnat 
vaihtelevat. Tämä tekee liki mahdottomaksi 
sen, että ilmastokysymyksiä lähdettäisiin 
ajamaan erikseen kunkin maan oikeusistui-
missa. 

– On kohtuuton vaatimus, että nuorten 
pitäisi esittää vaatimuksensa erikseen jokai-
sessa maassa. 

Suomessa hallintoprosessilaissa on mah-
dollisuuksia siihen, että esimerkiksi valtio-
neuvoston päätöksistä voidaan valittaa, 
mutta näitä lain kohtia ei ole juuri koeteltu. 

Argumentaatio vaatii 
laajaa osaamista  
Viljanen huomauttaa, että tie EIT:hen on 
pitkä. Jos kansalaiset haluavat lähteä aja-
maan oikeuksiaan ilmastokysymyksissä, 
argumentaation pitää olla kattavaa ja perus-
teltua jo kansallisissa tuomioistuimissa, jotta 

33
EUROOPAN MAATA

Portugalilaisten lasten ja nuor-
ten aikuisten ryhmä jätti syys-

kuussa 2020 EIT:lle 33 Euroopan 
maata koskevan valituksen. 

2035
VUOSI

Uuden ilmastolain tarkoituksena on 
 vahvistaa lainsäädännöllisiä ohjausvaiku-
tuksia siten, että Suomi saavuttaa asete-
tun hiilineutraalisuustavoitteen vuoteen 

2035 mennessä. 

448
LAUSUNTOA

Ilmastolakiesitykseen annettiin 
määräaikaan mennessä 448 

lausuntoa.  

asia saadaan eteenpäin. Argumenttien laa-
dintaan tarvitaan laajaa osaamista usealta 
alalta: perustuslaista sekä ympäristö- että 
ihmisoikeuslainsäädännöstä. 

– Olemme valitettavan usein karsinoissa, 
vaikka nämä tapaukset vaativat laajan osaaja-
kaartin. Esimerkiksi  portugalilaisnuorten 
takana on laaja eurooppalainen GLAN- 
järjestö (Global Legal Action Network) sekä 
britti läisiä huippuasianajotoimistoja. 

Vaikka Suomi on kansainvälisesti jäljessä 
ympäristökysymysten viemisessä oikeuteen, 
Viljanen uskoo, että esimerkiksi kaivosasioi-
den käsittelyä nähdään lähivuosina oikeus-
istuimissa, kun kansalaisjärjestöt nostavat 
kanteita muun muassa Geologian tutkimus-
keskusta kohtaan. 

– Århusin sopimus antaa järjestöille valtaa 
nostaa kanteita, mutta meillä asianosaisase-
maa tulkitaan hyvin suppeasti – kuka saa edus-
taa yleistä etua. Sama koskee myös parhaillaan 
vireillä olevaa ympäristölain uudistusta. 

Suomessa tuomioistuin ei voi ottaa
kantaa siihen, onko hallitus tehnyt
tarpeeksi Pariisin ilmastosopimuksen
velvoitteiden kattamiseksi.
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LAKIMIESUUTISTEN saa-
mien tietojen mukaan uuden 
ilmasto lain valmistelussa todet-
tiin muun muassa, että yleisessä 
 hallinto-oikeudessa on yleis pykälä, 
joka antaa kansalaisille oikeuden 
valittaa. Muutoksenhakuoikeus 
koskee kuitenkin vain asianosai-
suutta eli päätöksiä, jotka koskevat 
suoraan henkilöä itseään tai hänen 
välitöntä ympäristöään. 

Iso kysymys on: koskevatko 
ilmastonmuutos ja siihen  liittyvät 
 toimet ja lainsäädäntö suoraan 
kansalaista? Lainvalmistelussa 
todettiin, että yleisen hallinto- 
oikeuden laintulkinta rajaa kansa-
laiset ja järjestöt laajan valitus-
oikeuden ulkopuolelle. 

Uuteen lakiin päätettiin kirjata 
ympäristöjärjestöille, saamelais-
käräjille ja ELY-keskuksille selkeä 
muutoksenhakuoikeus ilmastolain 
mukaisiin suunnitelmiin. Avoimeksi 
jäi, mistä kaikesta voisi valittaa: 
voiko valittaa esimerkiksi prosessi-
virheestä tai siitä, jos ilmastolain 
tavoitteita ei noudateta?  

Vaikka muutoksenhaun määrit-
tely vaati aikaa ja neuvotteluja, se 
kirjattiin lakiesitykseen. 

Lakiesitys sai syksyn 2021 lau-
suntokierroksella hyvän vastaan-
oton kansalaisilta ja järjestöiltä. 
Korkein hallinto-oikeus ja edus-
kunnan oikeusasiamies  toivoivat 
tarkennuksia. Oikeuskansleri ei 
ottanut kantaa. Oikeusministeriö 
vastustaa sitä, että muutoksen-
hausta säädettäisiin mitään:  

”Oikeusministeriön näkemyk-
sen mukaan ilmastolain nojalla laa-
dittavat valtakunnalliset suunni-
telmat eivät ole mitään tahoa 
sillä tavalla suoraan velvoittavia, 
oikeuttavia tai edunsuovia, että 
niihin tulisi tai voitaisiin liittää 
valitusoikeus.” 

Oikeusministeriön penseän 
suhtautumisen syy voi olla julkis-
oikeuden professori Jukka  Viljasen 
mukaan se, että ilmastolakiesi-
tyksen muutoksenhaku voisi olla 
ennakkotapaus, jonka perus-
teella kansalaiset saisivat jatkossa 

lakiin perustuvat nykyistä laajem-
mat muutoksenhakuoikeudet. Täl-
löin oikeusistuimet voisivat joutua 
käsittelemään juridisten kysymys-
ten rinnalla poliittisiksi koettuja 
kysymyksiä. 

– Tämä lainsäädäntö on täysin 
poikkeuksellinen ja laajasti kansa-
laisia koskeva laki, johon tarvi-
taan selkeät muutoksenhakutavat, 
 Viljanen sanoo. 

Muutosoikeutta koskevien 
pykälien vuoksi ilmastolaki ei 
etene  alkuperäisten suunnitel-
mien mukaan eduskuntaan tämän 
vuoden aikana vaan vasta tammi-
kuussa, kun sitä koskeva asiantun-
tijaselvitys on saatu. Muutoksen-
hakua koskeva asiantuntijaselvitys 
on pyydetty korkeimman hallin-
to-oikeuden entiseltä presidentiltä 
Pekka Vihervuorelta. 

Myös maa- ja metsätalous-
ministeriö suhtautuu lausunnossaan 
varautuneesti muutoksenhakuun: 
”Ministeriö ei ole vakuuttunut, 
että lista muutoksenhakuun oikeu-
tetuista tahoista on kaikilta osin 
perusteltu ja loppuun asti harkittu. 
Perusteluissa annetaan harhaan-
johtava kuva muutoksenhakupykä-
lästä myös valitusperusteen osalta.” 

Lakiesitykseen annettiin määrä-
aikaan mennessä 448  lausuntoa, 
joista valtaosa ei joko ottanut 
muutoksenhakuun ja valitusoikeu-
teen kantaa, edellytti niihin pieniä 
muutoksia tai suhtautui esitettyi-
hin pykäliin positiivisesti. 

– On kiinnostavaa, että sen jäl-
keen kun hallitus on saanut yksi-
mielisen lakiesityksen valmiiksi, 
ministeriöt arvostelevat sitä 
 voimakkaasti, Viljanen sanoo. 

Eurooppalaisessa vertailussa 
suomalainen oikeuskäytäntö on 
kansalaisten vaikuttamismahdol-
lisuuksien osalta selkeästi  jäljessä 
esimerkiksi Saksan, Hollannin ja 
Ranskan oikeuskäytäntöä. Toi-
saalta asiaan vaikuttaa myös 
kansa laisten ja järjestöjen aktiivi-
suus. Meillä tehdään lähinnä pai-
kallisia kaavavalituksia. 

Valtaa kansalaisille – tai sitten ei

Syväjuurtunut käsitys 
vallan kolmijaosta 
Kumpulan mukaan tuomioistuimet karttavat Suo-
messa tilannetta, jossa ne joutuisivat tekemään sel-
laisia päätöksiä, jotka ne kokevat poliittisiksi. Meillä 
on hyvin syvälle juurtunut vallan kolmijakotraditio, 
jossa poliitikot tekevät ratkaisunsa lainsäädännöstä 
ja tuomio istuimet antavat lainsäädännön perusteella 
oikeussuojaa.   

– Aktivistinen tuomioistuin ei kuulu perintee-
seemme, Viljanen sanoo. 

Ongelmaksi nousee se, että lainsäädäntömme laa-
haa auttamatta perässä, samalla kun meillä on yhä 
enemmän kansainvälisiä velvoitteita. Miten tämä risti-
riita huomioidaan päätöksenteossa? Entä miten tuo-
mioistuinten pitää reagoida, kun lainsäädäntö on sel-
keästi vanhentunut? 

Uuden ilmastolain lausuntokierroksella osa 
 lausunnonantajista kannattaa kansalaisten osallistu-
mismahdollisuuksien osalta korkeintaan nykylain lie-
vää muokkaamista. Osa taas näkee vahvasti perustel-
tuna vaikutusmahdollisuuksien laajentamisen siten 
kuin lakiehdotukseen on kirjattu. 

– EU-oikeus edellyttää meiltä osallistumismahdol-
lisuuksien lisäämistä, ja osallistumismahdollisuuksia 
onkin vahvistettu. Meidän tulisi kuitenkin rohkeasti 
arvioida sitä, onko meillä tosiasiallisia osallistumis-
mahdollisuuksia ympäristölliseen päätöksentekoon, 
Kumpula sanoo. 

Vaikuttamismahdollisuuksia rajaa osaltaan myös 
se, ettei voimassa olevan ilmastolain perusteella tehdä 
samanlaisia muutoksenhakuun oikeuttavia viran-
omaispäätöksiä kuin esimerkiksi kaivoslain nojalla 
tehdään. Tekemättömistä päätöksistä – jos ilmasto-
tavoitteita ei saavuteta –, ei voi valittaa tai tehdä muu-
toksenhakua. 

– Päätöksenteko pitäisi avata kansalaisyhteis-
kunnan keskustelulle ja vaikutusmahdollisuuksille jo 
päätöksentekoprosessin alkuvaiheessa. Meidän pitäisi 
katsoa kansalaisvaikuttamisen näkökulmasta paljon 
enemmän päätöksenteon alkua kuin sen loppua, Kum-
pula tiivistää. •

ILMIÖ  // I l m a s t o n m u u t o s  l a i n s ä ä d ä n n ö s s ä
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loitetaan taas anekdootilla. Kokoomus
puolueen eduskuntaryhmän puheen
johtaja, varatuomari Pentti Sillantaus 
oli 40 vuotta sitten lounaalla Helsingin 
Sanomien vastaavan päätoimittajan 

Heikki Tikkasen kanssa. Sillantaus valitteli sitä, että 
edellisen päivän salaiseksi sovitusta eduskuntaryhmän 
kokouksesta oli juttu Helsingin Sanomissa. Tähän oli 
Tikkanen vastannut, että sinun tehtäväsi on pitää salai
sia kokouksia ja minun kertoa niistä. Näinhän se oli ja 
on. Toimittajat voivat tukeutua vahvaan lähdesuojaan, 
mikä on avoimessa yhteiskunnassa perusteltua. 

Tilanne muuttuu, kun tiedotusvälineissä julkais
taan Suomen turvallisuuden tai kansainvälispoliitti
sen aseman kannalta salaista tai sellaiseksi ymmärret
tyä tietoa. STT:n toimitusjohtaja Eero Berg sai vuonna 
1940 vuoden ja kahden kuukauden vankeustuomion 
valtio salaisuuden paljastamisesta. Berg oli määrännyt 
11.3.1940 kerrottavaksi Ruotsin tietotoimisto TT:lle, että 
eduskunnan ulkoasiainvaliokunta on hyväksynyt Neu
vostoliiton vaatimukset rauhanehdoiksi.

Kysymys ei ollut pienestä asiasta. Paasikivi oli 
 neuvottelemassa Molotovin kanssa siitä, jäävätkö Enson 
tehtaat Suomen puolelle, ja uskoi voivansa tässä onnis
tua. Neuvottelu päättyi, kun tietovuoto oli tullut tietoon. 
Tällaisissa tilanteissa Paasikivellä oli tapana siteerata 
Otto von Bismarckia: kansakunta maksaa ne ikkunat, 
jotka lehdistö rikkoo.

Helsingin Sanomissa julkaistiin 16.12.2017 artik
keli, joka oli otsikoitu sanoin ”HS:n hankkimat erittäin 
salaiset tiedot kertovat ensi kertaa, mitä Tikkakoskella 
tapahtuu”. Kysymys oli puolustusvoimien viestikoe
keskuksesta. Apulaisvaltakunnansyyttäjä Jukka Rappe 
on marraskuussa 2021 päättänyt nostaa tämän jutun 
johdosta syytteen kolmea lehden toimittajaa vastaan 
turvallisuussalaisuuden paljastamisesta ja sen yrityk
sestä. HS:n mielestä kolmikko ei rikkonut turvallisuus
salaisuuksia, ja lehden tarkoituksena oli keskustella 
 tiedustelulainsäädännöstä. 

Vaikka sananvapaus on keskeinen perusoikeus, sille 
on rikoslaissa rajoja, minkä on myös tasavallan presi

dentti Sauli Niinistö todennut. Oikeudenkäynnistä voi 
tulla monitahoinen, eikä tässä ole syytä lähteä enna
koimaan siihen liittyviä piirteitä. Yksi sellainen on se, 
miten syytettyjen piiri muodostui. 

On ymmärrettävää, että HS puolustaa toimittajiaan 
ja myös kertoo, mistä tässä on sen mielestä kysymys. 
Kun syytteet tulivat julki, HS:ssa esitettiin järkytty
neenä, että oikeudenkäynti ja vankeustuomion uhka 
vaarantavat sananvapautta. Lehdessä kerrottiin, miten 
alan kotimainen ja kansainvälinen järjestö olivat rien
täneet toimittajien tueksi. Julkisen sanan neuvostokin 
ehätti vaatimaan oikeudenkäynniltä mahdollisimman 
suurta avoimuutta.

Muutamaa päivää aikaisemmin HS:ssa oli pahek
suttu sitä, miten jopa maailmanlaajuisesti vaaditaan 
sananvapauden nimissä hylättäväksi syytettä, joka on 
nostettu Päivi Räsästä vastaan kiihottamisesta kan
sanryhmää vastaan. Eikö näissä ole kysymys trial by 
newspaper ilmiöstä, ja tullaanko tällaista näkemään 
lisää näissä jutuissa? 

Toimittajat voivat
tukeutua vahvaan
lähdesuojaan, mikä
on avoimessa
yhteiskunnassa
perusteltua.

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

Trial by newspaper?

A
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M
iltä arki tuntuu minulle ja hänelle? Sisäl-
tääkö se paljon hyvää oloa ja inspiraa-
tiota? Onko edessä vain omalta tuntu-
via projekteja ja työtehtäviä? Aloitanko 

viikon maanantaiaamuna täynnä intoa ja pääsen elä-
mään omanlaistani arkea samanhenkisten ihmisten 
ympäröimänä?” 

Edellä olevat tavoitekysymykset kuulostavat monille 
unelmilta, mutta Camilla Kylanderille ja Satu Lappa-
laiselle ne ovat arjen todellisuutta. Jos ei aivan täydel-
lisesti, niin ainakin he ovat määrätietoisella matkalla 
tavoitetta kohti ja ohjaavat muita mukaan. 

Lappalainen valmistui yliopistosta vuonna 2013 ja 
Kylander 2014, ja toisiinsa he tutustuivat jo opintojen 

Opiskeluaikana ystävystyneet juristit 
kehittävät täysillä nuorta rekrytointi-
yritystään, joka välittää motivoituneita 
osaajia kaupallisiin ja juridisiin tehtäviin. 
Työ huomioitiin marraskuussa myös 
Lakimiesliiton myöntämällä yrittäjyys-
palkinnolla.

TÄYSOSUMIA 
VALMENTA-
VALLA REKRY-
TOINNILLA 

Teksti VESA VAINIO | Kuvat JUHO KUVA
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Tutustumme juristien arkeen  
ja erilaisiin työpaikkoihin.



aikana. Pari vuotta kului tyypillisissä juristin töissä 
muun muassa vero- ja pääomamarkkinaoikeuden 
parissa, mutta molempien rinnassa kyti kuitenkin 
yrittä jyyden sytyke. 

He kaipasivat juridisen asiantuntijatyön rinnalle 
lisää motivaatiota ja huippusuorituksen tunnetta. Syn-
tyi halu auttaa uran alkuvaiheessa olevia ihmisiä oival-
tamaan, mikä työnhaussa on tärkeää ja motivoivaa. 
Tältä pohjalta he perustivat yhdessä Minjon-nimisen 
yrityksen vuonna 2015. 

– Olemme itse nuoria ja tiedämme, mitä hyötyä val-
mentavasta rekrytoinnista on. Tällaiselle yrittämiselle 
oli tilaa ja tilausta. Valmentava rekrytointi sopii itse 
asiassa kaikenikäisille eri vaiheessa työuraa oleville 
henkilöille, yrittäjät sanovat. 

Minjonin yrittäjät uskovat, että motivoitunut ja 
arjestaan nauttiva henkilö on myös paras mahdolli-
nen työntekijä. Tästä syystä Minjon kartoittaa rekry-
tointiprosessien aikana työnhakijoiden ammatillisen 
osaamisen lisäksi systemaattisesti myös heidän yksi-
löllisiä motivaatiolähteitään.

Ihmisläheistä kehittämistä 
Kylander halusi nuorempana pitää monta ovea auki ja 
suunnisti oikeustieteelliseen opiskeltuaan ensin Han-
kenilla. Hän on Minjonin toimitusjohtaja.

– Minjon kasvaa, ja minä keskityn päivittäistyös-
säni pitkän aikavälin tavoitteisiin, kehittämiseen, kas-
vuun ja uusiin asiakkuuksiin. Raportointi ja sisäinen 
jumppa yhteisen tekemisen edistämiseksi on niin ikään 
työsarkaani.  

Lappalaisen harteilla on rekrytointitiimi. Hän vas-
taa siitä, että asiakkaat saavat motivoituneita osaajia 
riveihinsä. Lappalainen on itse aktiivisesti mukana käy-
tännön työssä. 

– Päiväni ovat tapaamistäyteisiä, tutustun ihmisiin 
ja valmennan heitä. Työni on hyvin ihmislähtöistä ja 
sisältää koko ajan kehittämistä. Minulle on kunnia-asia 
hoitaa asiakastyö viimeisen päälle hyvin. 

Vuosi 2021 on ollut Minjonille vahvan kasvun aikaa, 
mikä on tuonut yrittäjien eteen uudenlaisia tilanteita 
ja haastavia hetkiä. 

– Tunnemme olevamme koko ajan uusilla vesillä ja 
epävarmuusalueella nopeasti muuttuvassa ympäris-
tössä, Lappalainen kuvaa olotilaa. 

Kasvuvauhdissa tulipaloja esiintyy aina jossakin, ja 
tiukka työtahti on yrittäjille jatkuva oppimisprosessi. 

– Arjen suurin haaste on priorisointi, Kylander kuvaa 
yrittäjän arkea.

 
Ei vain työelämää 
Kuuden vuoden aikana Minjonista on kasvanut juridi-
sia ja kaupallisia rekrytointeja tekevä 12 henkilön tiimi. 
Lappalainen ja Kylander kokevat yrityksen  olevan vielä 
niin nuori, että he haluavat mennä tässä vaiheessa 
kokeilevasti ja rohkeasti eteenpäin. 

Camilla Kylanderin ja 
Satu Lappalaisen Min-
jon Oy on muutamassa 
vuodessa kasvanut juri-
diikan alan rekrytoinnin 
merkittäväksi tekijäksi.

 PUHELIMET
Puhelin on meille molem-
mille äärimmäisen tärkeä 
työväline. Puhumme pal-
jon puhelimessa ja olemme 
somessa – yhteydessä 
ihmisten kanssa. 

 KIRJAT
Satu: Motivaatio on merkit-
tävä osa rekrytointia, ja sen 
pitäisi olla tärkeä osa jokai-
sen työarkea. 
Camilla: Rakkaudesta ja 
menestyksestä  kertovat 
sitaatit tuovat erilaista 
 perspektiiviä elämään. 

 HAJUVESI + 
JOOGAMATTO
Camilla: Estetiikka on lähellä 
sydäntäni, ja lahja Sadulta 
lämmittää mieltä.  
Satu: Jooga on minulle 
läheinen harrastus ja hetki 
pysähtymiseen arjessa. 

 AVAIMENPERÄT
Camilla: Oinas symboloi 
eteenpäin vievää voimaa ja 
muistuttaa draivista.  
Satu: Oman itsensä kuuntelu 
ja rehellisyys itselle on olen-
nainen osa skorpionia. 
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Keskusteleva ilmapiiri kuvaa erittäin hyvin yrittä-
jien tapaa toimia. Ajatustenvaihto on vilkasta paitsi 
 asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden suuntaan myös 
keskinäisissä keskusteluissa. He kehittävät yritystään 
ja samalla itseään. 

– Keskustelu ja lukeminen kiinnostavat ja inspiroi-
vat meitä. Tätä inspiraatiota haluamme jakaa myös 
ympärillämme oleville ihmisille. Esimerkillä johtami-
nen on osa meitä, yrittäjät kuvaavat toimintatapaansa. 

He myöntävät samaan hengenvetoon, että kaik-
keen työhön liittyy vaativaa toistoa, niin myös heidän. 
Se ei silti estä unelmoimasta uniikista työkokemuk-
sesta, jossa tapahtuu paljon ja silloin tällöin myös täy-
sin spontaanisti. 

– Tavoitteemme on elää täyttä elämää, ei vain työ-
elämää, Kylander korostaa.  

Tilitoimistot, erilaisissa sopimuksissa auttavat juris-
tit ja markkinointipalveluja tuottavat henkilöt ovat yrit-
täjille läheisiä yhteistyökumppaneita. He pitävät sään-
nöllisesti yhteyttä myös esimerkiksi ainejärjestöihin 
sekä juristien yhdistyksiin ja ryhmiin. 

Juridiikka antaa vahvan pohjan 
Kylander ja Lappalainen tähdentävät, että juridiikka on 
tosi hyvä pohja moneen tekemiseen. Heidän mielestään 
juridiikan osaamisella pärjää pitkälle.  

– Työhömme on tietenkin kehittynyt jonkinastei-
sia rutiineja, mutta innostus, inspiraatio, mielikuvat ja 
uuden rakentaminen kantavat meitä eteenpäin. 

Näin vakuuttavat uskottavasti kätyrit – englannin 
kielestä tuleva nimi Minjon kun tarkoittaa vapaasti 
ilmaistuna kätyriä. Tätähän he asiakasyrityksilleen ovat 
auttaessaan työnantajaa ja työnhakijaa löytämään täy-
dellisen matchin.  

Palkittua ennakkoluulottomuutta
Kylander ja Lappalainen palkittiin marraskuussa 2021 
Lakimiesliiton myöntämällä Vuoden yrittäjyyspalkin-
nolla. 

Palkintolautakunta halusi tänä vuonna erityisesti 
nostaa esiin nuoria juristiyrittäjiä, jotka ovat ennakko-
luulottomasti osoittaneet juristiyrittäjien monimuo-
toisuutta ja näin luoneet myönteistä kuvaa lakimies-
ammatin laaja-alaisuudesta. Palkintolautakunta tuo 
esiin, että Minjon Oy on muutamassa vuodessa kasva-
nut juridiikan alan rekrytoinnin merkittäväksi tekijäksi 
ja että yritykselle on tunnusomaista positiivinen vies-
tintä ja painotus motivaatiorekrytointiin. Siinä keskei-
senä osana soveltuvuusarviointia on työnhakijan aito 
motivaatio tarjottuun tehtävään. 

Palkintolautakunta muistuttaa myös, että Minjon 
on kasvanut tasaisesti jokaisena toimintavuonnaan, ja 
yritys on myös läpi korona-ajan onnistunut nostamaan 
profiiliaan kilpaillulla markkinalla. Yrittäjäkaksikko on 
yritystoiminnallaan auttanut lukuisia nuoria juristeja 
löytämään oman polkunsa juridiikan parissa. Minjon 
työllistää tällä hetkellä 13 työntekijää.

Minjonin menestys osoittaa palkintolautakunnan 
mukaan, että joskus kaavoja rikkomalla voi saavuttaa 
enemmän kuin toistamalla vanhaa ja totuttua. Kylander 
ja Lappalainen myös luennoivat motivaation merkityk-
sestä työelämässä ja tuottavat aktiivisesti työn hakuun 
keskittyvää sisältöä Minjonin sosiaalisen median kana-
villa sekä Haku Päällä -podcastissaan. •

ARKIPÄIVÄ  // M o t i v a a t i o r e k r y t o i n n i n  a m m a t t i l a i s e t

Sosiaalinen media on Kylanderille ja Lappalaiselle tärkeä 
työväline. 

Yhteiskunta 
tarvitsee onnellisia,
hyvinvoivia ja iloa
kokevia
työntekijöitä.

camilla kylander  
ja satu lappalainen

MISTÄ MOTIVAATIOTA 
ARKEEN JA ELÄMÄÄN? 

You only live once eli meillä 
ei ole menossa mikään ken-
raaliharjoitus. Olemme osa 
yhteisöä, ja saamme viet-
tää aikaa ihanien, fiksu-
jen ja inspiroivien ihmisten 
kanssa. Läheinen ystävyys 
on vienyt meitä paikkoi-
hin, joihin emme olisi ikinä 
muuten päässeet. Elämme 
unelmaamme yrittäjyys-
kulttuurissa, ja edessämme 
on uudenlainen arki laajalla 
pelikentällä. 

TYÖNNE MERKITYS 
YHTEISKUNNALLE? 

Yhteiskunta tarvitsee 
onnellisia, hyvinvoivia ja 
iloa kokevia työntekijöitä. 
Me tarjoamme inspiraa-
tion siemeniä, tukea, uskoa 
ja työkaluja kandidaattien 
arkeen. Tämä käy tutus-
tumalla, auttamalla ja val-
mentamalla. Meidän tulee 
miettiä, mikä on tehokasta 
pitkällä aikavälillä. Pelkäs-
tään tehokkuuden opti-
mointi ei toimi, vaan myös 
yhdessäololle on annettava 
oma aikansa. 

MITEN JURISTI ISTUU 
TÄHÄN MUOTTIIN? 

Emme luopuisi juristin 
aivoista, tämä on juris-
tille hyvää aivojumppaa. 
Juristi ei säikähdä mitään, 
vaan etsii aina ratkaisun 
ongelmaan ja pystyy teke-
mään nopeita päätöksiä. 
Ahkeruus, kunnianhimo ja 
halu tehdä työnsä hyvin on 
ohjelmoitu juristiin jo opis-
kelusta lähtien. Seuraavaksi 
keskitymme omassa työs-
sämme työnantajamieliku-
van kehittämiseen. 

42  LAKIMIESUUTISET  6/2021



 LAKIMIESUUTISET  6/2021  43

Leipus

Ingressi

Ots
Kuvatekstit

Nosto
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Juristikirjeen uudessa Asiantuntija kirjailijana 
-juttusarjassa konkarit jakavat vinkkinsä mm. 
ajankäyttöön ja projektinhallintaan. 

Sarjan avausjutuissa Vesa Rasinaho,  
Pekka Pulkkinen ja Manne Airaksinen  sekä  
Marja Luukkonen Yli-Rahnasto.

Tilaa Juristikirje: pro.almatalent.fi

Mikä saa kiireisen 
asiantuntijan 
raivaamaan tilaa 
kalenteristaan ja 
kirjoittamaan juridisia 
teoksia?

ajankohtaiset 6•2021



Teksti SANNA JÄPPINEN | Kuvitus JANI SÖDERLUND

S
uomi liittyi YK:n lapsen oikeuksien sopi-
mukseen 30 vuotta sitten, vuonna 1991. Se 
on tärkein lapsia koskeva ihmisoikeussopi-
mus, mutta ei ainoa.  

– Kaikki ihmisoikeussopimukset sovel-
tuvat lapsiin samoin kuin aikuisiin, eli kaikki Suomessa 
voimassa olevat ihmisoikeussopimukset koskevat myös 
lapsia, muistuttaa Itä-Suomen yliopiston hyvinvointi-
oikeuden ja lainsäädäntötutkimuksen ma. professori 
Virve Toivonen.  

– Yleisissä sopimuksissa ei kuitenkaan huomioida 
lapsen erityisyyttä, kuten haavoittuvuutta, riippu-
vaisuutta aikuisista tai lapsen aikakäsitystä. Lapsen 
oikeuksien sopimus pyrkii vahvistamaan ja tuomaan 
esille seikkoja, joihin pitää kiinnittää huomiota silloin, 
kun oikeuksia sovelletaan lapseen.  

Lapsen oikeuksien sopimus turvaa myös yksin-
omaan lapsena olemiseen liittyviä oikeuksia, kuten 
oikeutta kehitykseen, lepoon, leikkiin ja vapaa-aikaan 
sekä siihen, että lapsen etu otetaan ensisijaisesti huo-
mioon. 

Lasten oikeuksien sopimus  
Suomen sääntelyn pohjana
Toivonen toteaa, että kun puhutaan lasten oikeuksien 
toteutumisesta Suomessa, tavalla tai toisella kaikki 
lasta koskeva sääntely pohjaa lapsen oikeuksien sopi-
mukseen. Hän on itse perehtynyt lastensuojelulakiin.  

– Laki tuli voimaan vuonna 2008, ja sitä on uudis-
tettu lähes 30 kertaa. Sekä jo voimaantuloa koskeva työ 
että muutostyöt rakentuvat vahvasti lapsen oikeuksien 
sopimuksen varaan. Sanonkin usein, että kansallista 
lastensuojelulakia noudattamalla tulee pitkälti samalla 
noudattaneeksi lapsen oikeuksien sopimusta. 

Lapsen oikeuksien sopimuksen ovat ratifioineet 
kaikki YK:n jäsenmaat Yhdysvaltoja lukuun otta-
matta, ja maat raportoivat määräajoin tilanteestaan 
YK:n lapsen oikeuksien komitealle. Komitea antaa 
sekä maakohtaisia suosituksia ja huomautuksia että 
yleis kommentteja, joiden tarkoitus on edistää lapsen 
oikeuksien toteutumista jäsenvaltioissa. 

Viimeisimmät huomiot Suomelle ovat vuodelta 2011, 
jolloin komitean yksi keskeinen huoli oli hallinnon-

 

Lapsen etua ei edelleenkään oteta aina riittävästi huomioon 
lainsäädännössä tai viranomais- ja tuomioistuinmenettelyissä. Keskeinen 
ongelma on suuri vaihtelevuus juristien tietämyksessä lapsen oikeuksista, 

arvioi professori Virve Toivonen.  

Liian kapea 
ymmärrys lapsen 

oikeuksista
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Juristikunta kaipaa
tietämystä lapsen
osallisuudesta.

LISÄÄ AIHEESTA

Esa Iivonen & Kirsi Pollari: 
Kansallisen lapsistrategian 
oikeudellinen perusta (2020) 
https://julkaisut.val-
tioneuvosto.fi/
handle/10024/162242 

Anna Nylund: Kohti lapsen 
todellista osallisuutta. Teok-
sessa Lapsen oikeudet per-
heessä (Hakalehto & Toivo-
nen, 2021) 

Lapsijuristit ry vahvistaa
lapsioikeudellista osaamista
LAPSIJURISTIT ry perustettiin viattomien lasten päivänä vuonna 2012 
edistämään lapsen oikeuksia ja vahvistamaan lapsioikeudellista osaamista 
lakimieskunnassa. Jäseneksi voivat liittyä kaikki oikeustieteellisen tutkinnon 
suorittaneet ja sitä opiskelevat. 

Virve Toivonen toimii yhdistyksen puheenjohtajana.
– Järjestämme jäsenille keskustelutilaisuuksia ja asiantuntijaesityksiä 

ja vierailemme erilaisissa instansseissa, jotka käsittelevät lapsia koskevia 
asioita. Kerran vuodessa on lisäksi kaikille avoin seminaari vaihtelevista lap-
sioikeudellisista teemoista.   

Yhdistys julkaisee myös Lapsen oikeudet -kirjasarjaa.  
lapsioikeusjuristit@gmail.com 

rajat ylittävän koordinaation puute lapsen oikeuksien 
 toimintapolitiikassa. Parhaillaan komitean käsittelyssä 
on tuorein, vuonna 2019 jätetty raportti.  

Strategia luo raamit,  
hallitukset päättävät toimista 
Suomeen on yhtenä vastauksena komitean huomioi-
hin luotu kansallinen lapsistrategia, joka julkaistiin hel-
mikuussa 2021.  

– Strategia on lapsen oikeuksien toteutumisen yti-
messä, sillä lapsia koskevan oikeudellisen sääntelyn 
tavoitteena on hyvinvoiva lapsi. Jotta se toteutuisi, vaa-
ditaan yhteistyötä eri hallinnonalojen välillä sekä sitä, 
että tavoitteet ja lasten oikeudet ovat saman sisältöi-
sesti ja yhtä vahvasti kaikkien toimijoiden hallussa, 
Toivonen sanoo. 

Jatkossa jokainen hallitus tekee lapsistrategian poh-
jalta suunnitelmat käytännön toimista. 

– Kuluvalla hallituskaudella on ryhdytty aika pon-
tevasti toimeen ja puututtu erityisesti koulutukseen 
ja tietoisuuden lisäämiseen sekä tiettyjen tutkimus-
aukkojen paikkaamiseen.  

Huomio haavoittuvimpiin lapsiin 
Kansainvälisesti Suomen luontevat vertailukohteet löy-
tyvät muista Pohjoismaista. Ne kaikki saavat YK:n las-
ten oikeuksien komitealta yhtä lailla huomautuksia ja 
suosituksia, mutta Toivosen mukaan keskeinen huo-
mio on, että Pohjoismaissa lainsäädäntö on pääsään-
töisesti kunnossa.  

Parannuksia suositetaan erityisesti oikeuksien täy-
täntöönpanoon sekä haavoittuvimmassa asemassa ole-
vien lapsien kohdalle, kuten turvapaikanhakija-, maa-
hanmuuttaja- ja eri vähemmistöryhmiin kuuluvien 
lapsien oikeuksien toteutumiseen. 

Tähän on liittynyt myös Suomen ainoa lapsen 
oikeuksien komitealta saama langettava päätös, jossa 
todetaan, että lapsen etua ei ollut riittävästi huomioitu 

turvapaikanhakutapauksen yhteydessä. Päätös annet-
tiin helmikuussa 2021.  

Tunnistetaanko lapsen etu? 
Toivonen muistuttaa, että ”lapsen etu” on lapsen 
oikeuksien sopimuksen keskeinen ja ehkä tunnetuin 
käsite, mutta sitä ei edelleenkään ymmärretä eikä oteta 
riittävästi huomioon lainsäädännössä. Myös tästä lap-
sen oikeuksien komitea on Suomea moittinut.  

Toivonen kouluttaa eri hallinnonalojen ammattilai-
sia lapsen oikeuksista, ja juristien kohdalla hän on huo-
mannut, että lasten ja oikeuksien yhdistäminen tuntuu 
joskus vaikealta yhtälöltä. 

– Yleisesti voisi sanoa, että juristien ymmärrys lap-
sen oikeuksista on toisinaan kapeaa ja muodollista, eikä 
asiaa ole ehkä pysähdytty aidosti miettimään.  

Hän pitää ongelmana myös sitä, että tietämyk-
sen taso vaihtelee suuresti. Tämä näkyy esimerkiksi 
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 tuomioistuinmenettelyssä. Toivosesta oikeusprosessia 
pitäisi tarkastella kokonaisuutena lapsen näkökulmasta.  

– Kun prosessia aletaan muuttaa lapsiystävälli-
semmäksi, ensisijaista on oikeus edes päästä tuomio-
istuimeen – ja on tietysti muistettava samat oikeus-
turvatakeet kuin aikuisilla eli joutuisa menettely, 
puolueettomuus, kontradiktorisuus ja perustellut pää-
tökset. Näitä on mietittävä lapsilähtöisesti ja huomi-
oitava yhdenvertaisuus sekä suhteessa aikuisiin että 
lasten välillä. 

Tavoitteena lapsiystävällinen oikeudenkäynti 
Lapsen oikeuksien sopimuksessa ei ole omaa artiklaa 
oikeudesta oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin, 
mutta Toivosen mukaan lapsen oikeuksien komitea 
on nostanut sen esille ikään kuin itsestäänselvyytenä.  

Aiheesta on myös paljon eurooppalaista säätelyä, 
kuten Euroopan neuvoston lapsiystävällisen oikeu-
denkäynnin suuntaviivat ja myös Euroopan neuvos-

ton piirissä solmittu lasten oikeuksien käyttöä koskeva 
eurooppalainen yleissopimus, joka koskee nimen-
omaan lapsen prosessuaalisia oikeuksia. 

– Lapsiystävällinen oikeudenkäyttö tarkoittaa myös 
sitä, että niin lapsiasioita käsittelevillä tuomareilla 
kuin avustajallakin pitäisi olla koulutusta sekä lapsen 
oikeuksista että toisaalta lapsen osallisuudesta ja kuu-
lemisesta. 

Korona nosti lapsen kuulemisen esiin 
Pohdintaan siitä, milloin lasta on kuultava, on Toivosen 
vastaus selkeä: lähtökohtaisesti aina – niin yksittäisen 
lapsen omassa asiassa kuin yleisemminkin yhteiskun-
nan toimijoina.  

Korona-aikaan on puhuttanut erityisesti lasten 
oikeus päättää rokotuksistaan. Toivosen mukaan kyse 
ei ole poikkeustapauksesta, vaan THL ohjeistaa noudat-
tamaan normaalisti potilaslakia. Eli jos terveydenhuol-
lon ammattilainen toteaa, että lapsi on itsemääräävä 
hoitonsa suhteen, lasta hoidetaan yhteisymmärryk-
sessä hänen kanssaan ja muussa tapauksessa yhteis-
ymmärryksessä huoltajien kanssa. 

Toivonen muistuttaa, että oikeuteen osallistua kuu-
luu aina myös se, että lapsen näkemykset ja mielipiteet 
otetaan oikeasti huomioon, eikä kuuleminen ole vain 
muodollisuus.  

– Sen, mikä merkitys näkemyksille annetaan, pitää 
näkyä päätöksen perusteluissa. •
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Koronarokotukset 
eivät ole
poikkeus tapaus.
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Tukea oikeudenmukaisen 
Suomen rakentajille!

Jesse
senior associate

Pentti
seniorijäsen

Emma-Lotta
associate

Sohrab
opiskelija

Lopulta kyse on yksinkertaisista asioita. Jokaisella ihmisellä on tarve turvaan, vapauteen, työhön, 
ihmisarvoon ja tasapuoliseen kohteluun. Oikeudenmukaisuuteen. Jäsenemme tekevät päivittäin 
työtä näiden tavoitteiden toteuttamiseksi. Ja liitto tarjoaa tukea jokaiselle oikeudenmukaisen 
Suomen rakentajalle. 

Tutustu tarjontaamme!
lakimiesliitto.fi/liity-mukaan

#OikeudenmukaisenSuomenRakentajat



I
dén till doktorsavhandlingen kom när 
Kuosa började fundera på hur hon skulle 
undervisa i svenska så att det både kän
des motiverande för studenterna och att de 

fick praktisk nytta av kunskaperna i arbetslivet.  
– Studenterna vid juridiska fakulteten är 

motiverade och förstår varför de läser svenska. 
Sedan är det en annan sak om finskspråkiga 
jurister använder eller överhuvud taget behö
ver svenska i arbetslivet och det ville jag reda 
ut, säger hon.  

Materialet för avhandlingen samlades in 
genom intervjuer och en enkät som skickades 
till jurister i Åbonejden.  

– Det är alltså en ganska liten datamängd och 
resultaten kan därför inte generaliseras att gälla 
hela Finland. Det var å andra sidan inte heller 
mitt mål, utan jag ville få en djupare inblick i hur 
finskspråkiga jurister använder svenska i jobbet, 
både inom den offentliga och den privata sek
torn, säger Kuosa. 

Alla använde svenska i arbetet 
Trots att inställningen till svenska allmänt 
taget är positiv bland juridikstuderandena är 
Kuosa nog bekant med argument i stil med att 
”som företagsjurist kommer jag inte att behöva 
svenska”.  

– Jag undrade om det verkligen var så och 
beslöt mig för att ta reda på vilka kunskaper i 
svenska som behövs i praktiken. Jag ville också 
få svar på frågan om undervisningen i svenska 
vid ett finskspråkigt universitet räcker till för att 
ge en tillräckligt stark grund för arbetslivet, för
klarar Kuosa. 

Resultat blev att svenska behövs eftersom alla 
jurister som deltog i studien använde svenska på 
något sätt. Någon enstaka gjorde det varje dag 
men för det mesta var det mera sporadiskt.  

– Det är ju inte bara det talade ordet som 
 gäller utan ofta används svenska i form av att 
man skriver, läser och lyssnar, säger Kuosa.  

Avhandlingen visar att jurister behöver 
språkkunskaper i formella situationer som 
 förhandlingar och rättegångar liksom även i 
informellare situationer.  

– Man måste kanske kunna förklara för en 
klient vad äktenskapsskillnad egentligen bety
der eller ha ett paussnack med en svensk kollega. 
Det är väldigt mångfasetterade språkkunska
per som behövs i arbetslivet, konstaterar Kuosa.  

Arbetslivssimulering  
bra inlärningsmetod 
Inom den offentliga sektorn är svenskan i många 
fall ett behörighetsvillkor. Det samma gäller inte 

Anne-Maria Kuosa, lektor i svenska vid centret för språk och 
kommunikation vid Åbo universitet, började ursprungligen undervisa 
i svenska vid juridiska fakulteten 2008. Hon disputerade i december i 

fjol om juristers behov av svenska i arbetslivet. 

Svenska är ett bra
arbetsredskap för jurister 

Teksti BO INGVES | Kuvitus ISTOCK
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på den privata sidan och då styrs inte valet av 
språk lika mycket som för de studenter som 
tänker satsa på den offentliga sektorn.  

– Svenskan finns i alla fall kvar i affärs
livet och är en konkurrensfördel då finlands
svenska kunder använder svenska och Sve
rige är en viktig handelspartner för Finland. 
Ingen av respondenterna i min forskning 
 ifrågasatte svenskans betydelse även om eng
elskan så klart är främmande språk nummer 
ett inom den privata sektorn, säger Kuosa. 

Den andra delen av doktorsavhandlingen 
handlar om hur hon började utveckla utbild
ningen i svenska vid fakulteten i enlighet med 
resultaten från undersökningen.  

– Nu kör vi mera med praktiska kurser där 
det ofta ingår enkla arbetslivssimuleringar, 
berättar Kuosa.  

Alla jurister som deltog
i studien använde svenska
på något sätt i arbetslivet.

ARBETSLIVSSIMULATIONER är 
enligt Anne-Maria Kuosa ett bra 
sätt för juridikstuderande att sam-
tidigt träna både fackspråket och 
förmågan att ändamålsenligt för-
medla innehållet på vardags-
svenska när det behövs.  

– Utgående från min  forskning 
kan jag nu med gott mod säga 
att det lönar sig att satsa på stu-
dier i svenska eftersom det finns 
ett behov av jurister som kan 
båda språken. Det finns så klart 
också jurister med svenska som 
 modersmål, men de kan inte när-
melsevis täcka det latenta  behovet 
av service på svenska eftersom en 
person inte kan fylla alla krav på 
juridisk expertis, säger hon.  

Latent behov av 
service på svenska 

Hon undervisar andra och tredje årets stu
denter. Fastän de inte ännu har all den juri
diska kunskap som behövs, går det enligt 
henne i alla fall att exempelvis simulera rät
tegångar med enkla fall.  

– På den privata sidan kör jag med temat 
”avtal och affärsverksamhet” och då gäl
ler det att hjälpa klienterna vid till exempel 
avtalsbrott. Fallen är i sig ganska enkla men 
poängen är att studenterna ska använda både 
språket och sina juridiska kunskaper. Det är 
tacksamt för en språklärare att kunna visa att 
språk och juridik hör ihop samt att det är ett 
bra arbetsredskap att kunna arbeta på olika 
språk. Min konklusion är att svenska behövs 
i arbetslivet och att det lönar sig att satsa på 
undervisning i det språket, säger Kuosa. •
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A
nette Lindroos, 32, työskentelee tieto
suojajuristina Accountorilla.
  Accountor on talous ja henkilöstöhallin
non ohjelmistoratkaisuihin sekä ulkoistus

palveluihin erikoistunut konserni, jonka palveluksessa 
on noin 2 200 ammattilaista 7 maassa.

Accountorin tietosuojatiimiin kuuluu Lindroosin 
lisäksi tietosuojavastaava sekä kaksi tietosuojamana
geria.

Tietosuojatiimi on osa Accountorin ITtiimiä, sillä 
tietosuojan käytännön toteutus vaatii juridiikan lisäksi 
usein myös teknisiä toimia.

Ohjelmistokehitystä tukiessa yhteisen kielen löytä
minen kehittäjien kanssa on tärkeää – ja siksi Lindroos 
on työnsä ohella opiskellut muun muassa ohjelmointia.

Pykälöikäämme.

1. luku  
Juristin hommiin ajautumisesta
1 §. Lapsuuden unelma-ammatti. Harrastin lapsena 
monipuolisesti eri lajeja, ja unelmaammattini vaihteli
vat kulloinkin käynnissä olevan harrastuksen mukaan 
kilpaaerobiccarista tanssijaan. Pianistin urakin oli 
mahdollinen, mutta Sibelius Akatemian sijaan aukesi
vat oikiksen ovet. Soitto jäi harrastukseksi, ja hyvä niin.
2 §. Valaistuminen. Lukiossa yhteiskuntaopin laki
tiedon kurssi sytytti kipinän. En tuolloin vielä tark
kaan tiennyt, mitä juristi oikein tekee, mutta ymmärsin, 
että koulutus antaisi hyvät lähtökohdat monenlaiseen 
 työhön.

Teksti ARI MÖLSÄ | Kuvitus ANETTE LINDROOSIN KOTIALBUMI

Tietosuojaekspertti Anette Lindroos:

Tietosuojajuristin on hyvä ymmärtää 
perusasiat IT-järjestelmistä

– Tietosuojajuristin työn suola on siinä, että tietosuoja ei ole yksittäi-
nen irrallinen tehtävä. Työtä tehdään yhdessä läpi organisaation.
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2. luku   
Lakimiehistä eliölajina
1 §. Taitava juristi. Taitava juristi kehittää itseään jat
kuvasti palvellakseen asiakkaitaan parhaalla mahdolli
sella tavalla. Itse olen esimerkiksi opiskellut tietoturvaa, 
ohjelmointia sekä ohjelmistoliiketoiminnan ja ohjel
mistotuotannon perusteita tukeakseni liiketoimintaa 
entistä paremmin.
2 §. Tomppeli juristi. Kieltää projektin etenemisen rat
kaisujen etsimisen sijaan. Tällainen lähestymistapa voi 
estää liiketoimintamahdollisuuksia, ja pian voidaan 
olla tilanteessa, jossa juristia jopa vältellään.

3. luku  
Suomen lainsäädännöstä
1 §. Kiva laki. EU:n tietosuojaasetus. Toivoisin, että 
GDPR:ää ei yleisesti nähtäisi niin usein esteenä. Var
haisessa vaiheessa huomioituna se mahdollistaa teke
mistä, ei estä.
2 §. Kamala laki. Laki sähköisen viestinnän palveluista 
on pitkä kuin nälkävuosi, eikä loputon määritelmä
listaus helpota sen lukemista.

4. luku  
Tietosuojasta
1 §. Mitä se on. Tietosuoja palvelee osaltaan yksityisyy
densuojaa. Tietosuojan tarkoitus on suojata henkilö
tietoja eli tietoja, jotka liittyvät ihmiseen. Tavoitteena 
on antaa yksilöiden päättää, kuinka paljon kukin yksi
tyisyyden oveaan haluaa raottaa. Toki muut perus
oikeudet, kuten sananvapaus, huomioiden.
2 §. Mitä se ei ole. Tietosuoja sekoitetaan usein tieto
turvaan. Tietoturvatoimilla suojataan kaikenlaista tie
toa, ei pelkästään henkilötietoja. Tietosuoja ei toteudu 
ilman riittäviä tietoturvatoimia, mutta tietoturvaa voi 
olla ilman, että tietosuojavaatimukset on huomioitu.

5. luku  
EU:n tietosuojajuridiikasta
1 §. Kutkuttavinta. Keskustelu kansainvälisten tietojen
siirtojen ympärillä käy kuumana. Mielenkiintoista on 

nähdä, mitä tulevaisuus tuo tullessaan – onko henkilö
tietojen EUlokalisaatio tulevaisuuden trendi jatkuvasti 
globalisoituvassa maailmassa? Kentällä ollaan varmas
tikin montaa mieltä siitä, onko keskustelussa pohjim
miltaan kyse kauppapoliittisesta kädenväännöstä vai 
yksilön oikeuksien suojaamisesta.
2 §. Kauhistuttavinta. Hallinnollinen taakka. Tietosuo
jan noudattaminen tulisi pystyä näyttämään toteen, 
ja tämä edellyttää paljon dokumentaatiota. Onneksi 
markkinoilla on compliancetyökaluja, joista voi olla 
apua.

6. luku  
Suomen tietosuojajuridiikasta
1 §. Kipein akuutti ongelma. Pandemia on nostanut 
esiin terveystietojen käsittelyn työpaikoilla. Työnanta
jien tulisi turvata työntekijöille terveellinen työympä
ristö, mutta samaan aikaan terveystietojen keräämi
nen ja käsittely on lainsäädännöllä erittäin rajoitettua. 
Työnantajat lienevät hiukan pattitilanteessa.
2 §. Suurin äskettäinen edistysaskel. Evästekäytän
töjä ja suostumusta koskevan viranomaisohjeistuk
sen selkiytyminen.

7. luku  
Musiikista harrastuksena
1 §. Suurin intohimoni. Olen soittanut pianoa lap
sesta asti. Soitan ja kuuntelen mieluusti romantiikan 
ja  impressionismin ajan säveltäjien, kuten Chopinin ja 
Debussyn tuotantoa.
2 §. Mahdollinen rajallisuuteni. Olen viime aikoina 
syttynyt improvisaation ja vapaan säestyksen maail
maan, jonka haltuun ottaminen vaatii paljon opette
lua ja kärsivällisyyttä mutta ruokkii luovuutta. Soitan 
työpaikan bändissä, mikä antaa motivaatiota harjoit
telemiseen.

8. luku  
Pienet suuret asiat
1 §. Mielimauste. Korianteri.
2 §. Herkkuruoka. Raclette.
3 §. Paras juoma. Täyteläinen punaviini toimii aina.
4 §. Kaunein kukka. Punainen ruusu.
5 §. Rakkain romaani. C. Brönten Kotiopettajattaren 
romaani.
6 §. Musiikin mestariteos. J. Sibeliuksen Finlandia.
7 §. Kuvataiteen helmi. S. Botticellin Venuksen syn
tymä.
8 §. Esikuva. Vanhemmat ja isovanhemmat.
9 §. Elämän tarkoitus. Löytää onni pienistä hetkistä 
ja nauttia siitä.
10 §. Motto/lempilausahdus. Fail fast, recover and 
learn faster. 

Anette lindroos  

 s. 1989, Kannus
 OTM, 2015, Lapin yliopisto
 Baselin yliopisto, Eras-

mus-vaihto 2011–2012
 Accountor Group, Data 

Protection Manager, 2019–
 Castrén & Snellman, 

 Associate, 2015–2019
 Magnusson, Associate, 

2015
 Microsoft, Legal Trainee, 

2014
 Nokia, Legal Trainee, 2013
 IT-oikeuden yhdistys, halli-

tuksen jäsen, 2018–2019
 Kaamos ry, alumni-

yhdistys, hallituksen jäsen, 
2016–2019, pj 2018–19

 Suomalainen Lakimies-
yhdistys, Lapin osasto, halli-
tuksen jäsen, 2010–2011

 Perhe: puoliso, kaksi lasta
 Harrastukset: tennis, 

piano, kuvataide
 

Toivoisin, että GDPR:ää
ei nähtäisi niin usein
esteenä.
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Asianajotoimistot 

Asianajotoimisto Tölö & Co Oy:n osakkaaksi 
kutsuttuna AA, VT Marjaana Lehtonen 
21.10.2021 lukien. (kuva) 

Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy:n 
associate-juristeiksi OTM Samuli Salminen 
1.7.2021 alkaen Data ja teknologia -palve-
luun, OTM Tim Lassander 12.7.2021 alkaen 
Yritysjärjestelyt-palveluun, OTM Lotta Manu 
12.7.2021 alkaen Vero ja strukturointi -palve-
luun, OTM Rosa Tuominen 19.7.2021 alkaen 
Yritysjärjestelyt-palveluun, OTM Atte Ander-
sin 9.8.2021 alkaen Kilpailuoikeus ja julkiset 
hankinnat -palveluun, OTM, YTK Tuuli Oikari-
nen 28.8.2021 alkaen Ympäristö, infrastruk-
tuuri ja luonnonvarat -palveluun, OTM, VT, 
KTM Noora Ahonen 30.8.2021 alkaen Vero ja 
strukturointi -palveluun, OTM Lauri Laatu-
nen 30.8.2021 alkaen Data ja teknologia -pal-
veluun, LL.M. Annika Harju 13.9.2021 alkaen 
Pääomamarkkinat ja finanssialan sääntely 
-palveluun, OTM Mikko Sukura 13.9.2021 
alkaen Kansainvälinen rakentaminen ja pro-

jektit -palveluun, OTM Tiina Forss 27.9.2021 
alkaen Yritysjärjestelyt-palveluun.  

Senior associate -juristeiksi OTM, KTM Antti 
Vepsä 9.8.2021 alkaen Pääomasijoittami-
nen-palveluun, AA Sakari Sedbom 3.9.2021 
alkaen Pääomamarkkinat ja finanssialan 
sääntely -palveluun, OTM Marika Sand Kirk 
1.10.2021 alkaen Corporate Governance -palve-
luun sekä AA, VT Janina Tahvanainen 4.10.2021 
alkaen Data ja teknologia -palveluun.   

Senior counsel -juristeiksi AA, VTM Vesa 
Rasin aho 30.8.2021 alkaen Corporate Gover-
nance- sekä Vero ja strukturointi -palveluihin. 
Counsel-juristeiksi aenior associate -juristi, 
AA, KTM Suzanne Simon-Bellamy 1.10.2021 
alkaen sekä Senior associate -juristi, AA 
Mikko Hanni 1.10.2021 alkaen. (kuvat) 

HPP Asianajotoimisto Oy:n Associateiksi OTM 
Joska Rytkönen (yritysjärjestelyt ja yhtiöoi-
keus) 24.5.2021 lähtien, OTM Sofia Oesch (yri-
tysjärjestelyt ja yhtiöoikeus) 21.6.2021 lähtien, 

Nimityksiä-palstan tekstit ja värikuvat 
(valkoisella taustalla) toimitetaan lomakkeella 
osoitteessa www.lakimiesliitto.fi tai sähkö-
postitse juha.mikkonen@lakimiesliitto.fi  
viimeistään 17.1.2022. Julkaistuista kuvista 
veloitamme käsittelykuluina 40 euroa/kpl. 
Numero 1/2022 ilmestyy 24.2.2022. Toimitus 
pidättää oikeuden tekstin muokkaamiseen ja 
lyhentämiseen tarvittaessa.

Marjaana 
 Lehtonen
Asianajotoimisto 
Tölö & Co Oy

OTM Ida Hemming (yritysjärjestelyt) 21.6.2021 
lähtien, OTM Anna-Maria Svinhufvud (riidan-
ratkaisu) 30.8.2021 lähtien sekä OTM, VT Elina 
Lemponen (ympäristö- ja kiinteistöoikeus) 
1.9.2021 lähtien. (kuvat) 

Asianajotoimisto Roihu Oy:n asianajajaksi OTM, 
MuM Liisa Reunamäki 13.11.2021 alkaen. (kuva) 

Krogerus Asianajotoimisto Oy:n Associateiksi 
OTM Tiina Jääskeläinen 18.9.2021, OTM Janne 
Helaskoski 21.9.2021, OTM Saara Lahtinen 
28.9.2021, OTM Elina Terho 4.10.2021, OTM 
Mikko Turunen 4.10.2021. (kuvat)

Samuli Salminen
Castrén &  
Snellman Oy

Tim Lassander
Castrén &  
Snellman Oy

Lotta Manu
Castrén &  
Snellman Oy

Rosa Tuominen
Castrén &  
Snellman Oy

Atte Andersin
Castrén &  
Snellman Oy

Tuuli Oikarinen
Castrén &  
Snellman Oy

Noora Ahonen
Castrén &  
Snellman Oy

Lauri Laatunen
Castrén &  
Snellman Oy

Annika Harju
Castrén &  
Snellman Oy

Mikko Sukura
Castrén &  
Snellman Oy

Tiina Forss
Castrén &  
Snellman Oy

Antti Vepsä
Castrén &  
Snellman Oy

Sakari Sedbom
Castrén &  
Snellman Oy

Marika Sand Kirk
Castrén &  
Snellman Oy

Janina  
Tahvanainen
Castrén &  
Snellman Oy

Vesa Rasinaho
Castrén &  
Snellman Oy

Suzanne  
Simon-Bellamy
Castrén &  
Snellman Oy

Mikko Hanni
Castrén &  
Snellman Oy

Joska Rytkönen
HPP Asianajo- 
toimisto Oy

Sofia Oesch
HPP Asianajo- 
toimisto Oy

Ida Hemming
HPP Asianajotoi-
misto Oy

Anna-Maria 
Svinhufvud
HPP Asianajo- 
toimisto Oy

Elina Lemponen
HPP Asianajo- 
toimisto Oy

Liisa Reunamäki
Asianajotoimisto 
Roihu Oy

Saara Lahtinen
Krogerus Asianajo-
toimisto Oy

Tiina Jääskeläinen
Krogerus Asianajo-
toimisto Oy

Elina Terho
Krogerus Asianajo-
toimisto Oy

Janne Helaskoski
Krogerus Asianajo-
toimisto Oy

Mikko Turunen
Krogerus Asianajo-
toimisto Oy
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Nimitykset



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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Lakimiesliiton sijoittumistutkimus perehtyy oikeustieteilijöiden siirtymään 
opinnoista työelämään. Tutkimuksessa selvitetään sekä kokemuksia 

oikeustieteen opinnoista että sijoittumisesta työelämään opintojen jälkeen.  

L
akimiesliiton sijoittumistut
kimuskysely lähetettiin tänä 
syksynä noin tuhannelle 
vasta valmistuneelle oikeus

tieteiden maisterille, joista noin 400 vas
tasi kyselyyn. Erityisesti tällä tutkimus
kierroksella selvitettiin koronaajan 
vaiku tuksia opintojen jälkeiseen työllis
tymiseen. 

Oikeustieteilijät  työllistyvät 
hyvin – ja useimmiten 
 pääkaupunkiseudulle 
Tulosten mukaan 90 prosenttia vastaa
jista ilmoitti työllistyneensä  tutkintoa 
vastaavaan työ tai virkasuhteeseen val
mistumisen jälkeen. Tutkimustulosten 
perusteella vaikuttaa myös siltä, että 
vastavalmistuneiden työllisyysaste ei ole 
merkittävästi heikentynyt koronaaikana.  

Lähes kolme neljästä vastavalmistu
neesta oli valmistumisensa jälkeen töissä 
pääkaupunkiseudulla. Suurin osa oli löy
tänyt ensimmäisen työpaikkansa asian
ajotoimistosta tai valtion virastosta. Tule
vaisuuden kiinnostavina työnantajina 
valmistuneilta nousee esiin erityisesti 
ministeriöt ja valtio työnantajana sekä 
tuomioistuinlaitos. 

Suurin osa vastanneista työskente
lee organisaatiossaan asiantuntijatehtä
vissä, ja 77 prosenttia vastanneista on 
tehtävässä, jossa edellytetään nimen
omaan OTMtutkintoa. 

Aiempi työkokemus  
keskeistä  työllistymisessä 
Mikä vaikuttaa oikeustieteellisen tut
kinnon suorittaneiden työllistymiseen? 
Sijoittumistutkimuksen perusteella aikai
sempi työkokemus on keskeistä valmistu
misen jälkeisen työn löytämisen kannalta 

OMAN ALAN TÖIHIN

Oikkarit

sekä tilastollisesti että avoimien vastaus
ten perusteella. Yli puolet vastanneista 
ilmoitti työskennelleensä samalle työn
antajalle jo opintojen aikana.  

Kaikista vastanneista lähes jokainen 
oli työskennellyt säännöllisesti jo opinto
jen aikana. Keskimäärin oman alan töissä 
oli työskennelty opiskeluiden aikana 27 
kuukautta ja muissa kuin oman alan 
töissä noin 15 kuukauden ajan.   

Myös avoimista vastauksista käy 
ilmi, että vastavalmistuneet uskovat 
 aiemman työkokemuksen olleen erityi
sen tärkeää työllistymisessä ensimmäi
seen oman alan työpaikkaan. Lisäksi vas
tanneet kokivat työllistymisen kannalta 
 tär keäksi oman motivaation alaa kohtaan 
ja kehitys myönteisen asenteen, hyvät kir
jalliset, suulliset ja ryhmätyöskentely
taidot sekä verkostot.  

– Opintojen aikaiselle  työkokemukselle 
annetaan yhä enemmän painoarvoa 
ensimmäistä työpaikkaa haettaessa. 
Olemme ottaneet tämän huomioon Laki
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LAKIMIESLIITTO julkaisee vuo-
sittain valmistuneelle oikeus-
tieteen maisterille vähimmäis-
palkkasuosituksen, joka perustuu 
kaikille liiton jäsenille teettämään 
palkka tutkimukseen. Vuonna 2021 
vähimmäispalkkasuositus oikeus-
tieteen maisterille on 4 390 euroa 
kuukaudessa. 

Palkkasuositus 

miesliiton toiminnassa ja tarjoamme laa
jasti erilaisia työllistymistä auttavia pal
veluita oikkareille, toteaa Lakimiesliiton 
koulutuspoliittinen suunnittelija Jenni 
Tuomainen. 

Mitä valmiuksia  
opinnoista työelämään? 
Koulutuksessa saaduista valmiuksista 
nousivat juridiikan tuntemuksen lisäksi 
esiin hyvät  tiedonhakuvalmiudet, valmius 
omaksua uusia asioita, kirjal lisen vies
tinnän valmiudet ja ongelmanratkaisu
taidot. Vähiten vastaajat kokivat opinto
jen antaneen valmiuksia yrittäjyyteen. 
Monet tunnistivat myös puutteita liike
toiminnan perusteiden ymmärtämisessä 
OTMtutkinnon perusteella. 

– Nuoret ammattilaiset ovat toimin
tamme keskeinen kohderyhmä, ja sijoit
tumistutkimus antaa konkreettista tietoa 
siitä, minkälaisia työelämätaitoja oikkarit 
haluavat oppia jo opintojen aikana. Opis
kelijamentorointiohjelma on pidetty pal
velumme, mutta kehitämme jatkuvasti 
myös uusia työelämään liittyviä muita 
koulutuksia, kertoo Tuomainen. •



Lakimiesuutisten tietokilpailussa esitetään yllättäviä  
ja mieltä piinaavia tietokilpailukysymyksiä.

VARATUOMARI Viljo Antero Rauno (1905–1995) 
oli Ranuan nimismies vuosina 1933–1940. Minne 
ja mihin aikaan yksi hänen asiakkaansa marssi 
kerran saappaat jalassa hoitamaan asiaansa?

A. Nimismiehen makuuhuoneeseen klo 04.
B. Nimismiehen häihin klo 20.
C. Nimismiehen saunaan klo 21.
D. Ikkunasta Oulun sairaalaan klo 23.

LÄÄNINNEUVOS Väinö Mielonen kuulusteli 
nimismiesaikoinaan Tohmajärvellä 1906–1917 
kunnan köyhäinhoitoa nauttivaa vanhaa leski
mummoa, jonka kauppias H. oli kirjoittanut 
parin ison vekselin hyväksyjäksi. Mitä mummo 
ja Mielonen tekivät kuulustelun aikana?

A. Heittivät tikkaa ja pelasivat korttia.
B. Joivat fingerporilliset konjakkia – viidesti.
C. Kuuntelivat gramofonia ja tanssivat valssin.
D. Veisasivat kaksi virttä.

ASIANAJAJA, varatuomari Christer Boucht 
(1911–2009) teki pikkupoikana kavereineen 
 koiruuksia Vaasan hovioikeuden ja lääninhalli
tuksen virkamiehille, myös entisille. Millaisen 
pilan kohteeksi joutuivat hovioikeudenneuvok
set Carl Ludvig Carp ja Karl von Zweygberg?

A. He löysivät taskuistaan kuolleita hiiriä.
B. Heidän takkinsa kilisivät kuin kulkuset.
C. Heidän mukaansa oli nimetty Vaasan katuja.
D. He saivat kuohuvaa nestettä päälleen.

LAKITIETEEN lisensiaatti, varatuomari Eero 
Heikki Ilos Tammio (1897–1955) oli eduskunnan 
sihteeri vuosina 1936–1955. Miksi Tammio siirsi 
työpöytänsä työhuoneensa toisella puolelle 
1940luvun lopulla?

A. Näkymä viereiseen kouluun parani.
B. Jotta häntä ei nähtäisi nakkikioskilta.
C. Hänen tuolinsa alta löytyi iso vesisuoni.
D. Intian suuralähettiläs kehotti tekemään niin.
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1 A. Ranualla ei tuohon aikaan lukittu ovia yöksikään, joten asiakas pääsi hyvin perille asti. Asiakas oli ihmetellyt, että miten vielä niin myöhään nukuttiin. 
Raunon myöhäisin asiakas oli lähtenyt vasta puolen yön jälkeen. Rauno ei noudattanut tarkkoja virkaaikoja, vaan otti asiakkaansa vastaan silloin, kun nämä 
tulivat paikalle. Rauno joutui itse olemaan paljon poissa nimismiehenkansliasta. Liikkuminen saattoi viedä aikaa, sillä asioita piti hoitaa hevoskyydillä tai hiih
täen, koska joka paikkaan ei ollut tietä. Joskus näissä reissuissa joutui olemaan myös yötä maataloissa. Jos virkatehtäviä oli vähän, Rauno lähti usein kalaan 
tai metsälle. 2 D. Ensimmäinen oli ”Pois katoo kavala maailma” ja toinen ”Sun haltuus rakas isämme”. Mummo kauhistui kuulusteluja ja pelkäsi koskettaa 
vekseleitä edes sormellaan. Hän kutsui niitä ”koirankielekkeiksi” ja sanoi, ettei ollut koskaan sellaisia nähnyt saati vekselisanaa kuullut. Hän kiisti allekirjoit
taneensa niitä. Mummo siunaili tilannetta ja valitti huimausta ja pahoinvointia niin voimakkaasti, että Väinö Mielonen (1878–1948) aikoi jo keskeyttää kuu
lustelun, mutta sitten mummo ehdotti virren veisaamista sielun vahvistukseksi. Mielonen suostui ja virsi veisattiin yhdessä. Mummo piristyi niin, että hänen 
kielensä kävi Mielosen mukaan lopulta kuin rasvattu rukki. Kun kuulustelu oli lopussa ja Mielonen oli julistanut päätöksen, oli mummo joutunut olemaan pit
kään hiljaa ja alkanut tuntea taas järkytystä. Niinpä hän ehdotti toisen virren veisaamista. Se veisattiin. Virkatehtävä päättyi siihen. 3 C. Sen löysi Maalais
liiton kansanedustaja Juho Lampinen, joka tunnettiin hyvänä kaivonkatsojana. Lampisella oli tapana mennä omasta aloitteestaan eduskunnan virkamiesten 
huoneisiin ja ojennella niissä pajunvitsaansa. Tammion tuolin kohdalla vitsan kärki alkoi vipattaa lattiaan, jolloin Lampinen väitti Tammion istuvan terveydelle 
vaarallisen vesisuonen päällä. Väitetyn vesisuonen kohdalle siirrettiin Tammion työhuoneen neuvottelu ja seurustelukalusteet. Eduskunnan sihteerin virassa 
Tammion oli eduskunnan korkein pysyvä virkamies ja eduskunnan kanslian kansliapäällikkö. Viranhaltijaa alettiin kutsua pääsihteeriksi vuonna 1966. Lampi
nen (1882–1954) oli ansioitunut maanviljelijä, joka aloitti työuransa 12vuotiaana kodittomana renkinä. Hän oli kansanedustaja vuosina 1930–1936 ja 1939–
1954. Hän piti povitaskussaan ja istuntosalin laatikossaan pajunvarpua – joidenkin mielestä siksi, että etsi vettä eduskunnasta kuivien istuntojen aikana. 
Lampinen näytti useita kertoja edustajakollegoilleen, missä kohdissa eduskuntataloa on vesisuonien vuoksi syväsäteilyalueita. Hänen mukaansa kaksi kan
sanedustajan istumapaikkaa täysistuntosalissa oli terveydelle vaarallisia. Tammion työhuoneen kohdalta kulki eduskuntatalossa havaittu iso halkeama läpi 
talon Mannerheimintien puoleisilta ulkoportailta eteisaulaan ja sieltä talon takaseinään. Se on halkaissut aulan marmorin ja seinien valun. Osa henkilökun
nasta uskoi, että vesisuonet olivat aiheuttaneet halkeaman. 4 D. Pojat pudottivat karbidinpalasen vesipulloon, jolloin karbidin hiiliatomi reagoi veden kanssa 
synnyttäen kaasua – ja hetken päästä vesi kuohui kunnolla. Pullonkorkki lensi irti ja osui neuvoksiin, samoin perässä paineella ryöpsähtänyt neste. Kyseessä 
on todennäköisesti ollut jokin suolamainen karbidi ja syntynyt kaasu vetyä ja hiilidioksidia tai asetyleeniä. Pojat väijyivät lankkuaidan takana ja laskivat, mil
loin neuvokset ohittaisivat heidät. Oikealla hetkellä he pudottivat karbidinpalasen pulloon ja siirtyivät syrjemmälle. Carp (1843–1924) ja Zweygberg (1864–
1944) olivat erityisen hyviä maalitauluja, koska he kulkivat kivulloisina hitaasti ja jalkojaan laahaten sekä olivat huonoja puolustautumaan. Onnistuminen oli 
aina taattu, Boucht muisteli myöhemmin. Nykyisin samantapaista temppua tehdään etenkin kevytkolajuomilla ja Mentospastilleilla.
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oin kymmenen vuotta sitten tein töissä 
merkittävän virheen. Sellaisen, jonka 
tajuttuaan koko kehon läpi menee 
sähkö iskua muistuttava lämmin hul-
mahdus.  

Tarkistin asian uudestaan ja uudestaan. Kuinka saa-
toin olla niin saakelin tyhmä, etten huomannut tätä? 
Minulle tuli fyysisesti huono olo. Meinasin oksentaa. 
Lepuutin päätäni kliseisesti näppäimistöllä ja nenäni 
kirjoitti tyhjän Word-tiedoston täyteen noin kahta kir-
jainta. 

nbnbnbnbnbbnnbnnbnbnnbnbnbnmbmnm 
Järkytyksen ja epäuskon jälkeen tulee usein selvä 

hetki. Ryhdistäydyin ja mietin.  
En ollut tehnyt mitään pahaa tahallani ja olin yrit-

tänyt parhaani. Siitä huolimatta virhe oli kuitenkin sitä 
kokoluokkaa, että ajattelin että on täysin mahdollista, 
että saan potkut. Tämä vaikuttaisi itseeni ja perheeseeni.  

Soitin vaimolleni ja selitin, että nyt on tapahtunut 
jotain pahaa. Asian kuultuaan vaimoni sanoi ”Älä säikyt-
tele, luulin jo, että oikeasti jotain pahaa on tapahtunut. 
Puhu pomosi kanssa ja soitellaan sitten myöhemmin.”  

Virheen tehtyään ihminen miettii kahta vaihtoehtoa: 
joko myönnät tai peittelet. Puhelusta voimaantuneena 
päätin puhua asiasta heti esihenkilöni kanssa. Saimme 
yhdessä tilanteen hallintaan, ja loppujen lopuksi isoa 
vahinkoa ei tapahtunut. Tunsin suurta helpotusta ja 
 kiitollisuutta siitä, että tuolloinen pomoni ymmärsi 
asian ja yritti yhdessä kanssani minimoida vahinkoja. 
En saanut potkuja. Voi olla, että ylireagoin – mutta en 
välttämättä.  

Kuitenkin vieläkin, kymmenen vuoden jälkeen, tun-
nen häpeää virheestäni.  

Tarkkuus ja huolellisuus ovat hyve juristiammatissa. 
Mutta jossain vaiheessa numerot tulevat vastaan, ja kai-
kille – oikeasti kaikille – tapahtuu Iso Virhe.  

Parhaat organisaatiot pystyvät kääntämään virheet 
yhteisön kannalta positiivisiksi asioiksi. Virhe on todelli-
suudessa suuri mahdollisuus organisaation parantami-
seen ja yhteisön lujittamiseen. Virhetilanteiden hyvään 
hoitamiseen kannattaa panostaa.  

Oppimisen kannalta on hyödyllistä, että yksilö tuntee 
hetkellisesti huonoa mieltä virheen johdosta.  

Tämä huono mieli ei kuitenkaan saisi kestää kovin 
pitkään. Usein kollegoiden, ystävien tai perheenjäsenten 

kanssa keskustelu laittaa työssä tapahtuneet virheet 
oikeampaan perspektiiviin. Keskustelu ja puhuminen 
auttavat. Omaa häpeääni on helpottanut se, että olen 
kertonut virheistäni muille. 

Olen myös pyrkinyt kehittymään itsetuntemuk-
sessa. Olen pikemminkin luova kuin tarkka. Tämän 
vuoksi tarvitsen usein toisia ihmisiä tarkistamaan tuo-
toksiani. En tee enää ainakaan samoja virheitä, koska 
osaan pyytää apua muilta.  

Startup-kulttuurissa virheiden tekemistä ihannoi-
daan. Seminaareja, podcasteja ja tapahtumia rakenne-
taan virheiden ympärille. FailConissa yrittäjät kertovat 
avoimesti epäonnistumisistaan yleisön edessä.  

Juridiikan piirissä virheitä ei tulisi tapahtua, ja alan 
luottamuksellisuuden vuoksi ”Isoimmat Mogat Juridii-
kassa” -seminaarin järjestäminen tuskin on mahdol-
lista. Mutta koska virheitä kuitenkin tapahtuu, voisi 
olla hyvä puhua niistä ääneen, turvallisessa ympäris-
tössä. Esihenkilö tai asianajotoimiston osakas, joka ker-
too virheistään avoimesti, luo ympärilleen avoimuu-
den kulttuuria.  

Virheen myöntämisen hetkellä ihminen on hei-
koimmillaan. Asiantuntijuuden naamio on riisuttu, ja 
vuorovaikutus ihmisten välillä koetaan voimakkaasti. 
Silloin on mahdollisuus tukea, opastaa ja olla inhimil-
linen. Sen muistaa vielä kymmenien vuosien 
päästä.

Virheen tehtyään 
ihminen miettii 
kahta vaihtoeh-
toa: joko myön-
nät tai peittelet. 

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

Epäonnistuminen 
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Jenni Tuomainen aloitti lokakuussa 2021 Lakimiesliiton koulutuspoliittisena 
suunnittelijana. Tuomainen on pitkän linjan järjestöaktiivi ja toiminut myös 

Lakimiesliitossa tulevaisuusvaliokunnan ja oikeuspoliittisen valiokunnan 
opiskelijaedustajana. Aiemmin hän on työskennellyt muun muassa Suomen Lukiolaisten 

Liiton koulutuspoliittisena asiantuntijana. 

Viisi nopeaa
Jenni Tuomainen, Lakimiesliiton koulutuspoliittinen suunnittelija

Miksi ryhdyit  
opiskelemaan  

oikeustiedettä?
Olen lapsesta lähtien haaveillut juridiikan 

opinnoista. Aikaisemmalta koulutukseltani olen 
oikeustradenomi, ja työskentelin aikoinaan tam

perelaisessa asianajotoimistossa asianajoassistent
tina. Silloinen esihenkilöni kannusti minua hakeutu

maan opiskelemaan myös juristiksi, koska kuulemma 
minulla oli kykyjä siihen. Vuonna 2016 päätin kokeilla 
onneani, ja hyvin kävi. Nyt olen lähes valmis oikeus

tieteen maisteri, ja tavoitteena olisi valmistua 
ensi kevään aikana. Työ Lakimiesliiton koulu

tuspoliittisena suunnittelijana  yhdistää 
kolme intohimoani: koulutuspolitii

kan, juridiikan ja järjestö
toiminnan.

Miksi liiton  
koulutuspoliittinen työ 

ja suunnittelu on tärkeää?
On tärkeää, että tulevaisuudessakin suoma

lainen oikeustieteellinen koulutus on laadukasta 
ja riittävästi resursoitua. Tästä syystä esimerkiksi 

mahdollisten koulutuslaajennusten tulee perus
tua jatkossakin vain todelliseen ennakointitietoon 
ja arvioon tarvittavista osaajista. Kannatan myös 
koulutusyksiköiden välistä yhteistyötä erityisesti 
syventävien opintojen osalta. Olisi tärkeää, että 
opiskelijalla olisi jatkossa mahdollisuus hyödyn

tää eri yksiköiden tutkimusprofiileja. Uskon, 
että Lakimiesliitolla on merkittävä rooli 

tämän yhteistyön osana ja vuoro
puhelun kävijänä.

Mikä on Lakimiesliiton 
koulutuspoliittisen suun-

nittelijan tehtävä? 
Tehtäväni sisältää Lakimiesliiton koulutus
poliittista ja oikeuspoliittista vaikuttamis
työtä ja niiden suunnittelua. On tärkeää, 
että suomalaista oikeudenhoitoa kehit

täessä kuullaan myös juridisen alan asian
tuntijoiden ääni. Toivonkin pääseväni myös 
kehittämään Lakimiesliiton vaikuttavuutta 

ja merkitystä niin, että olemme jat
kossakin se taho, jonka kehitys

ideoita kuunnellaan.

Miten pidät 
huolta omasta  

jaksamisestasi?
Yritän harrastaa liikuntaa aktiivi

sesti, mutta se valitettavasti jää välillä 
muiden harrastuskiireiden jalkoihin. 
Nautin hyvästä ruuasta ja juomasta 

silloin tällöin, ja löydänkin itseni 
usein keittiöstä kokkailemasta 

lempiruokiani.

Kolme asiaa, 
joita tarvitset 

päivittäin? 
Muistikirja, kynä ja 

podcastit.
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Lämmin kiitos kuluneesta vuodesta!
Olemme jälleen yhdessä rakentaneet oikeudenmukaista Suomea,

 jossa oikeus kuuluu kaikille.

Levollista joulun aikaa.
Fridfull juletid.


