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kava jäsenjärjestöineen kampanjoi kevätkesän aikana sosiaali-
sen median kanavissa otsikolla ”Tärkeä osa minua”. Kampanja 
nosti esiin asiantuntijoiden ammatti-identiteetin merkitystä. 
Samalla korostettiin ammatillisten järjestöjen roolia tämän 

identiteetin vahvistajina. Lakimiesliitto on mukana kampanjassa. 
Lakimiesliitto on jäsentensä yhteisö – oikeustieteen opiskelijoista  

työ elämässä oleviin ja senioreihin. Liiton on oltava tärkeä osa jäsentensä 
ammatillista olemusta. 

Mutta mistä liittomme jäsenten ammatti-identiteetti sitten koostuu?  
Vastaukset ovat hyvin henkilökohtaisia. Somekommenttien perusteella 
en kuitenkaan ole ainoa, jolla kiinnostus juridiikkaan kumpuaa halusta 
ymmärtää yhteiskuntaa ja sen toimintaa. Lainsäädäntö tuntuu konkreet-
tiselta tavalta muuttaa maailmaa.  

Oikeusnormien muutosvoimaan tulee kuitenkin suhtautua myös  
kriittisesti, muistuttaa tässä lehdessä haastateltu kansainvälisen oikeuden  
emeritusprofessori Martti Koskenniemi. ”Maailma on ne tuottanut, ja 
siksi niillä yksin ei maailmaa paranneta”, hän toteaa oikeusnormeista  
mielenkiintoisessa haastattelussaan (s. 22). 

Kuluvan vuoden aikana olemme saaneet huomata normien heikkouden 
erityisesti kansainvälisen oikeuden osalta. Hyvää tarkoittavat kirjaukset 
eivät ole estäneet inhimillistä katastrofia Ukrainassa. Estääkseen tällaiset 
tilanteet kansainväliset sopimukset vaatisivat tuekseen nykyistä huomat-
tavasti tehokkaampia valvontamekanismeja. Valtiot eivät ole kuitenkaan 
olleet valmiita tällaisia perustamaan, Koskenniemi toteaa.  

Mutta muistuttaa Koskenniemi myös normien tarpeellisuudesta: ne eivät 
pelasta maailmaa, mutta ne ovat välttämätön osa parempaa maailmaa. 
Tämä antaa kipinän jokaisen juristin ammatti-identiteetille.  

Tässäkin lehdessä kerromme joukosta oikeudenhoidon eri tehtävissä  
toimivista ammattilaisista ja sivuamme heidän identiteettejäänkin. 
Haluamme tehdä näkyväksi sitä, miten oikeudelliset ilmiöt ja niiden 
takana olevat ihmiset muuttavat maailmaa ja rakentavat sitä oikeuden-
mukaisemmaksi.

Janne Laukkanen
päätoimittaja

 
janne.laukkanen@lakimiesliitto.fi

@LaukkanenJanne
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ALENNUS 
Lakimiesliiton jäsenille 

ja julkiselle sektorille 
-25 % (pl. tähdellä  

(*) merkityt tuotteet. 

Seminaarihintoihin 
lisätään alv 24 %. 

Oikeudet muutoksiin 
pidätetään.

Oikea tieto oikeaan aikaan.

TYÖOIKEUS    
15.9.22–19.4.23 ........ Työoikeuden asiantuntijaohjelma 2022-2023* ...............................................5 950 €

15.9. ............................... Työsuhteen ehtojen määräytyminen ........................................................................ 845 €

20.9. .............................. Työsuhde 2022 .......................................................................................................................... 845 €

27.9. ............................... Mielenterveyden häiriöt ja niiden käsittely työpaikalla  ............................. 845 €

4.10. ............................... Liiketoiminnan luovutus ja sen vaikutukset työ- ja virkasuhteisiin .... 845 €

13.10. ............................. Työelämän tietosuoja  ......................................................................................................... 845 €

26.10. ............................ Virkasuhdepäivä  .................................................................................................................... 845 €

8.11.................................. Syrjintä ja epäasiallinen kohtelu työssä ................................................................. 845 €

22.11. .............................. Työoikeuden ajankohtaispäivä 2022 ......................................................................... 845 €

marraskuu ............... Kollektiivi-irtisanominen .................................................................................................. 845 €

8.12. ................................ Immateriaalioikeudet, salassapito ja kilpailukieltosopimukset............ 845 €

joulukuu .................... Työoikeusriitapäivä 2022  .................................................................................................. 845 €

ICT, TIETOSUOJA JA IPR    
26.8. .............................. Tietosuojaohjelman jalkauttaminen ja seuranta .............................................. 845 €

8.–9.9. .......................... Certified Information Privacy Manager (CIPM)* ......................................... 2 200 €

28.9. ja 22.11. ............. ICT-sopimukset I–II* ....................................................................................................... 1 250 €

30.9.–1.10. .................. Certified Information Privacy Professional/Europe (CIPP/E)* ..........2 300 €

30.9............................... Tavaramerkkipäivä ................................................................................................................ 845 €

30.11. ............................. IPR-riitapäivä ............................................................................................................................ 845 €

10.11. .............................. Tietosuojavastaavan rooli ................................................................................................. 845 €

11/22–8/23 ................. Tietosuojavastaavan koulutusohjelma 2022–2023*...................................4 400 €

8.–9.12. ......................... Certified Information Privacy Manager (CIPM)* .........................................2 300 €

JULKISOIKEUS    
24.8. .............................. Tietopyynnöt ............................................................................................................................. 845 €

marras–joulukuu Julkiset ICT-hankinnat I–II* ....................................................................................... 1 250 €

joulukuu .................... Julkisuusperiaate ................................................................................................................... 845 €

joulukuu .................... Valtiontuet ja kilpailuoikeus ........................................................................................... 845 €

PERHE- JA PERINTÖOIKEUS    
lokakuu ...................... Jäämistösuunnittelu ............................................................................................................ 845 €

RIKOS-JA PROSESSIOIKEUS    
2.9. ................................. Turvaamistoimet ja pakotteet  ...................................................................................... 845 €

1.11. .................................. Todistelupäivä........................................................................................................................... 845 €

marraskuu ............... Insolvenssipäivä ..................................................................................................................... 845 €

joulukuu .................... Muutoksenhaku – valituksen kohdentaminen ja rajaaminen  ................ 845 €

SOPIMUKSET    
22.9. ja 12.10. ............. Sopimustekniikka I–II* ................................................................................................... 1 250 €

11.10. .............................. Vahingonkorvauspäivä ....................................................................................................... 845 €

1.11. .................................. Contract Drafting in English I ....................................................................................... 845 €

1.12. ................................. Contract Drafting in English II ..................................................................................... 845 €

YRITYSTOIMINTA JA YHTEISÖOIKEUS    
15.9. ............................... Whistleblowing  ....................................................................................................................... 845 €

27.9. ............................... Osakeyhtiön varojen käyttö ja jako ............................................................................ 845 €

21.9. ............................... Pakotepäivä  ............................................................................................................................... 845 €

29.9. .............................. Urheiluoikeuspäivä ................................................................................................................ 845 €

6.10. ............................... Kiinteistökehitys ja kaavoitus ........................................................................................ 845 €

11.10. .............................. Yritysjohdon sopimukset ja kannustinjärjestelmät  ...................................... 845 €

12.10. ............................. Onnistunut sukupolvenvaihdos ................................................................................... 845 €

28.–29.10. ................... Kilpailuoikeus 2022 ............................................................................................................ 1 395 €

5.10. ............................... Osakeyhtiöriitapäivä  ........................................................................................................... 845 €

13.10. ............................. Verotus ja yrittäjyys .............................................................................................................. 845 €

2.11. ................................. Osakassopimuspäivä  .......................................................................................................... 845 €

3.11.................................. ESG-päivä .................................................................................................................................... 845 €

1.12. ................................. Hallitustyöskentely ja vastuu ........................................................................................ 845 €

joulukuu .................... Suuri säätiöpäivä ..................................................................................................................... 845 €

YMPÄRISTÖ JA RAKENTAMINEN    
28.9. .............................. Uusi rakentamislaki .............................................................................................................. 595 €

6.10.–23.11. ................. Asuntokaupan juridiikkaa I–III  ................................................................................2 435 €

6.10. ............................... Rakentamisvaiheen kauppa  ........................................................................................... 845 €

13.10. ............................. Julkiset rakennusurakat  .................................................................................................. 845 €

25.10. ............................. Asunto-osakeyhtiöpäivä ................................................................................................... 845 €

3.11.................................. Uuden asunnon kauppa .................................................................................................... 845 €

10.11. .............................. Rakennusriitapäivä 2022 .................................................................................................... 845 €

23.11. .............................. Asuntokauppariidat ja oikeuskäytäntö  .................................................................. 845 €

15.12. .............................. Urakka- ja hankintasopimusten laatiminen ja kirjaukset........................... 845 €

RAHOITUS    
26.10. ............................ Projektirahoitus ....................................................................................................................... 895 €

17.11. ................................ Arvopaperimarkkinoiden ajankohtaispäivä ......................................................... 895 €

joulukuu .................... Varainhoitaja .............................................................................................................................. 895 €

Osallistu läsnä tai etänä. Merkitse päivät muistiin!

Ilmoittaudu juridiikan asiantuntijoiden eturiviin lakimiesliitonkoulutus.fi 
Ajankohtaisimmat teemat ja alojensa parhaat asiantuntijat.
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Juristin on huolehdittava 
työelämärelevanssistaan ja osaamisen 
ajantasaisuudesta. Juristikirjeen uudessa 
Elinikäinen oppiminen -juttusarjassa asianajaja 
Sonja Heiskala kertoo, miksi hän lähti 
suorittamaan LLM-tutkintoa, kokemuksiaan 
opiskelusta Fulbright-stipendiaattina 
Stanfordin yliopistossa Kaliforniassa sekä 
vinkkinsä opiskelupaikan valintaan ja tutkinnon 
suorittamiseen. Lisää elinikäisten oppijoiden 
tarinoita syksyn Juristikirjeissä. 

Juristikirje toivottaa lukijoilleen 
aurinkoista kesää!

Työelämä- 
relevanssi

Tilaa Juristikirje: pro.almatalent.fi

ajankohtaiset 3•2022
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akimiesliiton nimestä on käyty kevätkesän aikana 
vilkasta keskustelua erityisesti sosiaalisen median 
kanavissa. Osa keskusteluun osallistuneista jäsenistä 

haluaisi muuttaa liiton nimen, osa ei.  
Nuoret Juristit ry teki toukokuussa liiton valtuuskunnalle 

aloitteen nimenmuutoksen edistämiseksi. Vilkkaan keskuste
lun ja äänestyksen jälkeen valtuuskunta velvoitti liiton halli
tuksen selvittämään Lakimiesliiton virallisen nimen muutta
mista sukupuolineutraaliksi ja tuomaan nimen muuttamista 
koskevat vaihtoehdot valtuuskunnan syys
kokouksen 2022 päätettäväksi. Äänestyksessä 
tätä kantaa edusti 27 valtuuskunnan jäsentä ja 
valmistelutyön aloittamista vastusti 12.  

Hallitus tekee tietenkin työtä toivottua.  
Valmistelutyön jälkeen liiton nimen muut
taminen edellyttää valtuuskunnassa kolmen 
neljäsosan kannatusta annetuista äänistä.  

Somessa ja jäsenpalautteessa nimikes
kustelussa on korostunut kaksi tulokulmaa. 
Palautteen voi tiivistää toisaalta näin: 

”Nykynimi pitää säilyttää: Lakimies on 
vakiintunutta suomea ja merkitykseltään 
neutraali. Liiton nimi on tuttu, perinteikäs ja 
arvokas.” 

ja toisaalta näin: 
”Nimi tulee vaihtaa: Lakimiesliiton nimi on 

sukupuolittunut. Suomen kielen asiantunti
jatkin suosittavat juristitermin käyttöä lakimiehen sijaan. 
Juristeilla on ammattikuntana aivan erityinen vastuu edis
tää tasaarvoa.” 

Valtuuskunnan edellyttämä valmistelu ja pohjatyö on 
välttämätöntä: on selvitettävä riittävästi erottautuvat vapaat 
nimivaihtoehdot ja arvioitava eri vaihtoehtojen toimivuutta.  

Liiton nimen muuttaminen ei toki missään tilanteessa 
tarkoita laajalti käytössä olevan lakimiesnimikkeen vastus
tamista. Päinvastoin! Liitossa vaadimme joka tapauksessa 
entistä parempaa suojaa sekä lakimies että juristinimikkei
den käytölle.  

Liiton nimen on yhdistettävä koko jäsenistöä eri ammatti 
ja tehtävänimikkeistä riippumatta. Yhteisen yhteisön nimeen 
liittyy paljon tunteita. Ymmärrän täydellisesti sen merkityk
sen jäsenillemme. Samalla olen vakuuttunut, että löydämme 
ratkaisun, jonka alla on hyvä toteuttaa yhteistä tehtäväämme. 

Keskustelua yhteisen 
liittomme nimestä

L nder vårsommaren har man särskilt i sociala medier 
fört en livlig debatt om Juristförbundets finsk    
s pråkiga namn (Lakimiesliitto). En del av de med

lemmar som deltagit i debatten vill att förbundet byter namn, 
medan andra inte vill det. 

I maj lämnade Unga Jurister rf in ett initiativ till förbundets 
delegation för att främja namnbytet. Efter en livlig diskus
sion och en omröstning gav delegationen förbundsstyrelsen 
i uppdrag att utreda ändringen av Juristförbundets officiella 

finskspråkiga namn till könsneutralt och att 
presentera alternativen gällande namnbytet 
för beslut vid delegationens höstmöte 2022. 
Vid omröstningen röstade 27 delegationsmed
lemmar för den här ståndpunkten och 12 mot
satte sig att det förberedande arbetet inleds. 

Styrelsen agerar naturligtvis som önskat. Efter 
det förberedande arbetet kräver en ändring av 
förbundets namn att tre fjärdedelar av de givna 
rösterna i delegationen stödjer förslaget. 

I sociala medier och feedbacken från med
lemmarna har man framhävt två ingångs
vinklar i namndiskussionen. Samtidigt kan 
feedbacken sammanfattas enligt följande:

”Det nuvarande namnet måste bibehållas: 
Ordet ”lakimies” är ett etablerat finskt ord och 
till sin betydelse neutralt. Förbundets namn är 
bekant, traditionellt och värdefullt.”

och å andra sidan enligt följande:
”Namnet bör ändras: Det finskspråkiga namnet Lakimies

liitto har blivit könsbestämt. Även de som är expert på det finska 
språket rekommenderar att man använder den finskspråkiga 
termen ”juristi” i stället för det ordet ”lakimies”. Som fackmän 
har juristerna ett speciellt ansvar att främja jämställdhet.”

Det förberedande arbetet och det grundläggande arbetet 
som delegationen kräver är nödvändigt: man bör utreda de 
distinkta fria namnalternativen och bedöma de olika alter
nativens effektivitet. 

Att ändra förbundets finskspråkiga namn innebär naturligt
vis inte under några omständigheter att man motsätter sig den 
allmänt använda finskspråkiga titeln ”lakimies”. Tvärtom! För
bundet efterlyser i vilket fall som helst ett ökat skydd för använd
ningen av både de finskspråkiga titlarna ”lakimies” och ”juristi”. 

Förbundets namn ska förena alla medlemmar, oavsett 
de vilka yrkestitlarna och befattningarna. Det finns många  
känslor förknippade med ett namn på en gemenskap. Jag har 
full förståelse för dess betydelse för våra medlemmar. Sam
tidigt är jag övertygad om att vi kommer att hitta en lösning 
där det är bra att utföra vår gemensamma uppgift.

Diskussion om namnet 
på vårt gemensamma 
förbund 
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MARIKA VALJAKKA
hallituksen puheenjohtaja

styrelseordförande
marika.valjakka@oikeus.fi
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L akimiesliiton valtuus-
kunta velvoitti toukokuun 
kevätkokouksessaan liiton 
hallituksen selvittämään  

liiton virallisen nimen muuttamista 
sukupuolineutraaliksi.  Näin ollen hal-
litus tuo nimen muuttamista koskevat 
vaihtoehdot valtuuskunnan päätettä-
väksi syyskokoukseen 2022. Ehdotusta 
asian valmistelusta kannatti 27 val-
tuuskunnan jäsentä ja vastusti 12.  

Liiton nimen muuttaminen vaatii 
¾-kannatusta valtuuskunnassa annet-
tavista äänistä. Hallituksen puheen-
johtaja Marika Valjakka käsittelee  
aihetta laajemmin tämän lehden 
Puheenvuoro-palstalla (s. 7.) 

Toinen valtuuskunnan laajasti 
käsittelemä aihe oli kokouspäivän 
aamuseminaarissa esillä olleet Vas-
tuullisen lakipalvelun työnantajape-
riaatteet. Tavoitteena on luoda alalle 
erityisesti työaikaongelmiin pureu-
tuvat vastuullisuusperiaatteet, joihin 
sitoutuisivat sekä lakipalveluita tuot-
tavat yritykset että palveluita ostavat 
asiakkaat.  

Valmistelutyö on jatkoa valtuus-
kunnassa keväällä 2021 käydylle vilk-

kaalle keskustelulle vakavista työssä 
jaksamisen ongelmista oikeudenhoi-
don ammattilaisten keskuudessa.

– Tuon keskustelun jälkeen vas-
tuullisuusnäkökulma nousi yhdeksi 
keinoksi ongelmaan puuttumiseksi, 
kertoo periaatteiden valmistelusta 
liiton toimistossa vastannut Jaana 
Meklin. Hän toimii liiton työelämä-
asioista vastaavana johtajana. 

– Lain noudattamisen pitäisi tie-
tysti olla aivan itsestään selvää. Koska 
näin ei ole, halutaan periaatteilla kas-
vattaa myös asiakaspuolelta tulevaa 
painetta työaikojen noudattamiseen. 

Meklin korostaa, että koko toimi-
alaa riivaavaan ongelmaan on vaikea 
vastata yhdellä lääkkeellä.  

– Monin osin kyse on johtamiseen 
liittyvistä ongelmista. Toisaalta kyse 
on tietenkin puutteellisista resurs-
seista. Tekijöitä on työkuormaan näh-
den liian vähän niin julkisella kuin 
yksityisellä puolella, Meklin toteaa. 

Nyt valmistelussa olevissa vastuul-
lisuusperiaatteissa kohteena ovat eri-
tyisesti lakipalveluita tuottavat yri-
tykset ja niiden asiakkaat. Meklin 
korostaa, että projektin aikana on 

kuultu ja tiedostettu myös julkisen 
sektorin vakavat ongelmat, joihin  
tullaan niin ikään pureutumaan liiton 
toiminnassa.  

Periaatteiden valmistelussa liittoa 
konsultoinut vastuullisuusasiantun-
tija Anne Vanhala taustoitti aihetta 
myös valtuuskunnan seminaarissa. 
Hän pitää yritysvastuun korostamista 
tärkeänä avauksena. 

– Vastuullisuudessa korostuu tänä 
päivänä hankintaketjujen vastuulli-
suus, ja lakipalveluita ostavat asiak-
kaat ovat alkaneet kiinnittää huomiota 
hankkimiensa lakipalveluiden vas-
tuullisuuteen. Asiakkailta tulevat  
vaatimukset istuvatkin luontevasti 
kokonaisuuteen, jossa myydään  
vastuullisuuteenkin liittyvää juridista 
konsultointia. Selvää on, että lakialalla 
työn kuormittavuus on keskeisin  
vastuullisuushaaste, johon tarvitaan 
kestävä ratkaisu, Vanhala toteaa. 

Valtuuskunnan keskustelun  
jäl keen periaatteiden luonnos siirtyi  
jatkovalmisteluun ja liiton hallitus  
linjaa kesän aikana, missä aikatau-
lussa periaatteiden valmistelussa ja 
julkistuksessa edetään.

Valtuuskunnassa pinnalla liiton nimi ja alan työajat
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Lakimiesliiton toimisto on suljettu 11.7.–5.8.

Työ- ja virkasuhdeneuvonta palvelee 4.7.–5.8.  
välisenä aikana neuvontasähköpostien kautta:  
neuvonta.yksityinen@lakimiesliitto.fi ja  
neuvonta.julkinen@lakimiesliitto.fi.

Tarkemmat tiedot verkkosivuillamme  
www.lakimiesliitto.fi/yhteystiedot

Lakimiesten ja Lääkärien työttömyyskassa palvelee 
myös liiton toimiston ollessa kiinni.

Kassan tarkemmat aukiolo- ja yhteystiedot  
kassan verkkosivuilla: www.ll-kassa.fi

Suomen Lakimiesliitto ja Lakimiesten ja Lääkärien  
työttömyyskassa toivottavat aurinkoista kesää!

Lakimiesliiton toimiston  
kesäaukioloaika

Kymmenvuotinen professuuri 
100-vuotiaalle Ahvenanmaalle

 Valtioneuvosto ehdotti  
toukokuussa 1,3 miljoonan euron 
määrärahaa Ahvenanmaan itse-
hallinnon 100-vuotismerkkivuo-
den lahjaan. Valtio kunnioittaa 
merkkivuotta lahjoitusprofes-
suurilla Åbo Akademiin oikeus-
tieteen koulutusohjelmaan  
vuosille 2023–2032.

Ahvenanmaan itsehallinto-
järjestelmä on esimerkki onnis-
tuneesta itsehallintoratkaisusta 
ja osa suomalaista demokratiaa. 

Määräaikaisen kymmenvuotisen 
professuurin tavoitteena on itse-
hallinnon ja autonomian tutkimuk-
sen vahvistaminen ja ymmärryksen 
lisääminen itsehallinnon merkityk-
sistä ja vaikutuksista laaja-alaisesti.

Lisäksi tavoitteena on vahvistaa  
itsehallintoon ja autonomiaan  
liittyvää yliopistollista ja tieteellistä 
tutkimusta.  Perustettavalla profes-
suurilla halutaan myös täydentää 
oikeusvaltioperiaatteen tutkimusta 
ja opetusta.

www.lakimiesli itto.fi

 lakimiesliitto on tänäkin 
vuonna Helsinki Pride -tapahtuman  
kumppani. Osallistumisella liitto 
osoittaa tukensa ihmisoikeuksille  
ja myös juristikunnan moninaisuu-
delle. Tämän vuoden Helsinki Pride 
-viikko järjestetään 27.6.–3.7.2022.   

Lakimiesliitto toteutti viime 
vuonna hyvää palautetta saaneen 
koulutuksen ”Vähemmistöjen koh-
taaminen juristin työssä”. Koulu-
tus on edelleen jäsenten katsotta-
vissa tallenteena, johon pääsee liiton 
jäsenportaalin kautta.  

Akava järjestää Pride-viikolla 
muiden palkansaajakeskusjärjes-
töjen kanssa avoimen työelämä-
seminaarin ”Oikeus olla oma itsensä 
työpaikalla” tiistaina 28.6. kello 
10.30–12 Kiasman seminaaritilassa 
Helsingissä. Seminaaria voi seurata 
paikan päällä ja lisäksi se välitetään 
suorana Facebook-tapahtumana. 

Lue lisää: 
lakimiesliitto.fi > uutiset

Lakimiesliitto  
Helsinki Priden kumppanina 

Member+-niminen sovellus toimii Lakimiesliiton  
jäsenkorttinasi. Sovelluksesta löydät myös liiton  
etu- ja palvelutarjonnan, tulevat tapahtumat ja liiton 
uutiset. Lisäksi pääset katsomaan ja muokkaamaan 
jäsentietojasi.  Sovelluksesta löydät myös kaikki  
yhteisakavalaiset Member+-edut ja lomahuoneistot!

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

Lataa puhelimeesi mobiilijäsenkortti

Lakimiesliitto ei painata enää muovisia jäsenkortteja, 
sillä mobiilikortin myötä ne ovat käyneet tarpeettomiksi. 
Jäsenkortin magneettiraidalla on saanut alennuksen 
Teboilin polttoaineista. Liitto lopetti yhteistyön Teboilin 
kanssa välittömästi Venäjän hyökättyä Ukrainaan.

Muovisista  
jäsenkorteista luovutaan
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Oikeustieteen kandidaatti, vara-
tuomari Ari-Pekka Koivisto on 
nimitetty uudeksi valtakunnan-

syyttäjäksi. Koivisto aloittaa tehtävässä 
1.10.2022, jolloin nykyinen viranhaltija 
Raija Toiviainen jää eläkkeelle. 

Koivisto on toiminut oikeusminis-
teriön kriminaalipolitiikka- ja rikos-
oikeusosaston osastopäällikkönä 
1.1.2020 alkaen. Aiemmin hän on työs-
kennellyt Rajavartiolaitoksen esikun-

nan oikeudellisen osaston päällikkönä 
ja hallitus neuvoksena sisäministeriön 
rajavartio-osastolla. Lisäksi Koivisto on 
työskennellyt valtionsyyttäjänä Valta-
kunnansyyttäjänvirastossa sekä kihla-
kunnansyyttäjänä Vantaalla.

Valtakunnansyyttäjä johtaa Syyttäjä-
laitosta, ja hänen tehtävänään on syyt-
täjätoiminnan yleinen johtaminen ja 
kehittäminen.

Ari-Pekka Koivisto  
on uusi valtakunnansyyttäjä

15
WEBINAARIA

järjestetty vuoden aikana.

yli 2 000
JÄSENTÄ

osallistui webinaareihin.

4,5/5
KESKIARVO

webinaareista annetusta palautteesta.

Numerokulmalla
Faktaa numeroiksi tiivistettynä: Lakimiesliiton webinaarit

 Lakimiesliiton valtuuskunta 
käsitteli kevätkokouksessaan touko-
kuussa liiton vuosikertomuksen ja 
tilinpäätöksen vuodelta 2021. Liiton 
jäsenmäärä kasvoi vuoden aikana 
ollen vuoden lopussa 16 295. 

Liiton toiminnassa korostuvat stra-
tegian mukaiset painotukset oikeus-
valtion kehittämiseen, tasapainoisen 
työelämän rakentamiseen ja jäsenläh-
töisyyteen. Toisen koronavuoden vai-
kutuksista liitto selvisi hyvin niin toi-
minnallisesti kuin taloudellisesti. 

– Osakemarkkinat heijastuvat  
liiton sijoitusvarallisuudessa, kun 
huiput ja laaksot vaihtelevat entistä 
tiuhempaan. Taloutemme pohja on 
kuitenkin hyvin vakaa. Kaikkein  
tärkeintä on tietenkin jäsenmäärän 
kehitys ja jäsenten tyytyväisyys, toi-
minnanjohtaja Jore Tilander toteaa. 

– Olenkin erittäin tyytyväinen  
kasvaneesta jäsenmäärästä ja 
samoin kuin esimerkiksi siitä, että 
koulutustemme palautteen keskiarvo 
asteikolle 1–5 oli 4,5.  

Lue lisää: www.lakimiesliitto.fi -> 
jäsenportaali

Vuosikertomus  
ja tilinpäätös  
jäsenportaalissa

L i i t t o  p a l v e l e e
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www.lakimiesli itto.fi

Menestystä Helsingin 
yliopiston oikeustapaus-
kilpailujoukkueelle

 Helsingin yliopiston oikeustapauskilpailujoukkue on 
tehnyt suomalaista historiaa ennen pääsiäistä järjestetyssä 
kansainväliseen välimiesmenettelyyn ja kauppaoikeuteen kes-
kittyvässä Willem C. Vis International Commercial Arbitration 
Moot -kilpailussa. 

Kilpailu järjestetään Wienissä ja Hongkongissa. Joukkue 
ylsi kisojen suullisessa osuudessa 32 parhaan joukkoon 362  
tiimistä Wienissä ja 16 parhaan joukkoon 140 tiimistä Hong-
kongissa.  Suomalainen joukkue ei ole tiettävästi koskaan 
yltänyt yhtä korkealle sijalle kummassakin kisassa samana 
vuonna. 

Jokainen joukkueen seitsemästä jäsenestä osallistui joko 
Hongkongin tai Wienin kilpailuihin, ja jokainen jäsen pääsi 
myös argumentoimaan jommankumman kisan pudotuskier-
roksilla. Kaksi tiimiläisistä sai lisäksi kunniamaininnan suulli-
sista esitystaidoista.

Lisätietoa kilpailusta:  
www.vismoot.org (Wien) ja  
cisgmoot.org (Hongkong)

Mikä etu? 
Lakimiesrekrytointi on Suomen Lakimiesliiton rekrytointi
palvelu. LakimiesRekrytoinnin kautta löytyy oikeuden 
ammattilaisia vakituisiin ja määräaikaisiin tehtäviin. 
Välityksessä on vuosittain yli 500 työpaikkaa. 

Palvelua käyttävät yksityissektorilla niin suuret yhtiöt  
kuin pienet asianajotoimistotkin ja julkisella sektorilla 
muun muassa ministeriöt ja virastot. 

Miten saan sen käyttööni? 

Työnhakijat 
LakimiesRekrytointi on työnvälityspalvelu kaikille 
Lakimiesliiton jäsenille; opiskelijoille, vastavalmistuneille 
tai työelämässä jo vankkaa kokemusta hankkineille konka
reille. Lista avoimista työpaikoista löytyy jäsenportaalista 
Jäsenellesivulta (vaatii kirjautumisen).  

Työnantajat 
LakimiesRekrytointi on maksuton, luotettava, nopea 
ja vaivaton tapa myös rekrytoida. Ilmoitus tavoittaa 
Lakimiesliiton jäsenportaalissa jäsenet sekä opiskelija
jäsenet. Työpaikkailmoitus lähetetään (doc tai txtmuo
dossa) sähköpostilla osoitteeseen lakimiesrekrytointi@
lakimiesliitto.fi. Mukaan voi liittää logon tai kuvan. Palvelu 
ja ilmoitusten julkaisu ovat maksuttomia. 

Mistä saan lisätietoja? 

www.lakimiesrekrytointi.fi 
Tuula Launonen, puh. 09 8561 0322 
Kati Rautio, puh. 09 8561 0314 
lakimiesrekrytointi@lakimiesliitto.fi

Tutustu Lakimiesliiton kaikkiin jäsenetuihin 
osoitteessa lakimiesliitto.fi/jasenedut

Jäsen
etuEsittelemme  

Lakimiesliiton jäsenetuja 
etu kerrallaan.
LakimiesRekrytointi

Voittoisa tiimi Wienissä. Vasemmalta oikealle: Benjamin Gray,  
Andrea Šťástková, Mikael Vuorinen, Kaisa Heinäsmäki, Mikko Mäkelä, 
Matti Teräväinen ja Annika Lampela. 
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Kuoronjohtaja Paavo Hyökin 
luotsaama juristien kuoro Lain 
huuto on pitkän koronapan
demiasta johtuneen tauon  

jälkeen päässyt vihdoin harjoittelemaan 
ja esiintymään normaalisti.

– Kuoron yleistunnelma on ollut 
katossa. On ollut valtavan hienoa päästä 
taas harjoittelemaan ja lavoille, Hyökki 
iloitsee.

Keväällä Lain huuto esiintyi kolmen 
konsertin Valoon!kiertueella Helsin
gissä, Tampereella ja Jyväskylässä.

– Uuden ohjelmiston tekeminen  
vaatii valtavasti harjoittelua, varsinkin 
kun Lain huudossa kaikki lauletaan  
aina ulkoa. Kuorolla on kuitenkin ollut 
kollektiivinen into ja palo tehdä kovasti 
töitä.

Syyskaudella luvassa ovat ainakin 
Valoon!konserttikokonaisuuden levy  
tys sekä joulukuun perinteiset ja odo

tetut IHMEjoulukonsertit Uspenskin 
katedraalissa.

Lain huuto on vuonna 2009 perus
tettu Lakimiesliittoon kuuluvien juris
tien ja oikeustieteen opiskelijoiden 
kuoro. Hyökki on toiminut Lain huudon 
kuoronjohtajana alusta asti.

– Ammattimuusikkona ja kuoron
johtajana olen melko vaativa ja pyrin 
korkeaan taiteelliseen lopputulokseen. 
Se ei aina ole kuorolaisille helppoa. Lain 
huudossa kuorolaisten yleistaidot ja 
kunnianhimo tehdä laadukkaita esityk
siä ovat kuitenkin korkeat. Lisäksi kuo
rolla on mielettömän hyvä yhteishenki.

Lain huuto kuuluu taas

”Olen melko vaativa
ja pyrin korkeaan
taiteelliseen
lopputulokseen.”
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Hän
 Lakimiesliiton visuaalisen ilmeen 

uudistus huo mioitiin keväällä graafisen 
alan merkittävässä Vuoden huiput kil
pailussa. Uudistettua visuaalista ilmettä  
hyödynnetään jo liiton uutiskirjeissä, pai
notuotteissa ja sosiaalisen median kana
vissa. Vuoden 2022 aikana uudistus näkyy 
myös liiton uudistuvilla verkkosivuilla.

Grafia ry:n järjestämässä kilpailussa 
ilmeuudistus huomioitiin jaetulla hopea
sijalla. Kovatasoisten, noin kuudenkym
menen kilpailusarjaan ilmoitetun työn 
joukossa olivat muun muassa Finnairin,  
Akateemisen kirjakaupan ja Helsinki 
Biennaalin visuaaliset ilmeet.

Palkintoperustelujen mukaan Laki
miesliiton ilme onnistuu yhdistelemään 
uudenlaista ja raikasta menettämättä  
toimintaympäristönsä vaatimaa uskotta
vuutta. ”Rohkeudessaan ihailtava työ,  
jollaisia toivottavasti nähdään vielä lisää 
vastaavilla, tyypillisesti kuivakammilla  
toimialoilla.”

– Hienoa, että onnistumme uudista
maan visuaalista tekemistämme toimi
valla tavalla. Ulkopuolinen tunnustus kirit
tää ja kannustaa uudistustyössä, liiton 
viestintäjohtaja Janne Laukkanen toteaa.

Visuaaliselle  
ilmeelle hopeaa



Metsäarviota tarvitaan monissa eri elämäntilanteissa  
kuten perunkirjoituksissa, sukupolvenvaihdoksissa ja  
lainan hakemisen yhteydessä vakuusarvon määrityksessä. 

Näihin tarpeisiin vastaa nopeasti ja edullisesti OP Metsäarvio.

Yksityisiä metsänomistajia on Suomessa paljon – yli 600 000 – 
minkä johdosta metsäomaisuuteen liittyvät perintöasiat ovatkin 
hyvin yleisiä. OP Metsäarviolla selvität kiinteistöstä tarvittavat  
tiedot useita eri käyttötarkoituksia varten. Arviokirjamme täyttää 
Verohallinnan vaatimukset varojen arvostamisesta perintö- ja 
lahjaverotuksessa.

OP Metsäarvion hinta on ensimmäiselle kohteelle 124 euroa,  
ja seuraaville samassa tilauksessa oleville kiinteistöille 31 euroa  
– ja aina kohteen koosta tai sijainnista riippumatta. OP Metsäarvion 
voi tilata kuka vain, eikä tilaaminen vaadi osuuspankin asiakkuutta. 
Pelkkä kiinteistötunnus riittää verkkotilaukseen. 

Usein ulkopuolisilta metsätoimijoilta tilattaessa arvion saamisessa 
voi kestää viikoista jopa kuukauteen, ja hinta voi nousta yli tu-
hanteen euroon. Nopeus on monissa tilanteissa valttikortti ja me 
toteutammekin metsäarviot aina kahden pankkipäivän kuluessa. 

Arvio perustuu summa-arvon laskentaan, joka on yleisin metsän 
arvonmäärityksessä käytettävä menetelmä. OP Metsäarvio kertoo 
kiinteistön metsätaloudelliseen arvon ja on aina metsäasiantuntijan 
laatima. Tietojen ajantasaisuus varmistetaan useista eri lähteistä – 
kohteesta käydään läpi niin metsävaratiedot, satelliitti- ja ilma kuva-
aineistot kuin metsänkäyttöilmoitukset.

OP Metsäarviolta näet summa-arvolaskelman 
lisäksi aina myös tuottoarvomenetelmällä 

lasketun kuvaajan

”OP Metsäarviolta näet summa-arvolaskelman lisäksi aina myös 
tuottoarvomenetelmällä lasketun kuvaajan, jolta voi tarkastella 
kohteen tuottoarvoa 2–5 prosentin tuottovaatimuksilla. Kuvaajan 
avulla voi saada käsityksen mahdollisesti toteutuvasta kauppahin-
nasta”, kertoo OP Metsäarvio -palvelusta vastaava Juhana Simula.

”Metsätilamarkkinoilla ostotarjoukset nousevat käypää metsä-
taloudellista arvoa korkeammiksi ostajien tyytyessä yleisesti noin 
3,5 prosentin tuottoon”, Simula lisää.

Suoraan kiinteistökauppaan emme kuitenkaan OP Metsäarviota 
suosittele, sillä esitämme ainoastaan kohteen metsätaloudellisen  
arvon. Metsätilojen kovan kysynnän vuoksi tiloista maksetaan 

Metsäkiinteistön metsätaloudellinen 
arvo selviää nopeasti ja vaivattomasti 
OP Metsäarviolla.

Perunkirjoitus, sukupolvenvaihdos tai 
pesänselvitys – OP Metsäarvio soveltuu  
moneen käyttötarkoitukseen

yleensä enemmän kuin niiden pelkkä metsätaloudellinen arvo on ja 
kiinteistön muita arvoja voivat olla esimerkiksi tontit, rakennukset, 
pellot tai hyvät kulkuyhteydet.

Tilauksen voi tehdä mille tahansa metsäkiinteistölle ja sen voi 
kätevästi tehdä kuka tahansa. Malliraportin OP Metsäarviosta näet 
sivuiltamme.

Tutustu ja tilaa heti: www.op-metsa.fi/metsaarvio

Miten OP Metsäarvio toimii?
1. Tilaa arvio verkossa osoitteessa www.op-metsa.fi/metsaarvio 
2. Maksa tilaus. Metsäarvion hinta on 124 euroa ensimmäisestä 

kiinteistötunnuksesta, samalla tilauksella seuraavat kiinteistö-
tunnukset 31 euroa kappaleelta.

3. Arvion latauslinkki saapuu sähköpostiin kahden pankkipäivän 
kuluessa.

OP Metsäarviota voi hyödyntää 
mm. seuraavissa tapauksissa
• Lainan vakuusarvon määritys
• Perintö- ja lahjaveroarvon määritys omistajanvaihdostilanteissa
• Sukupolvenvaihdoksen suunnittelu
• Perunkirjoitukset 

ILMOITUS

OP Metsäarvio -palvelun tuottaa Pivo Wallet Oy, joka on osa OP Ryhmää.

Metsävaratietoa tarkistetaan ja tarvittaessa korjataan useisiin eri 
lähteisiin perustuen. Maastossa ei kuitenkaan käydä.



H
ybridiuhat ovat yhteiskuntaan 
laaja-alaisesti kohdistuvia uhkia, 
joilla pyritään vaikuttamaan nii-
hin varautumattomaan yhteiskun-

taan ja valtioon. Näin määrittelee Teija Tiilikai-
nen, joka johtaa Helsingissä toimivaa Euroopan 
hybridiuhkien torjunnan osaamiskeskusta.  

Hybridiuhkien keinovalikoima on muuntuva 
ja yllättävä, ja siksi niitä vastaan on vaikea varau-
tua. Kun vanhoja opitaan torjumaan, hyökkääjät 
luovat kilvan uusia menetelmiä. 

Kriittisen infrastruktuurin, kuten sähkön- ja 
energianjakelun sekä sairaaloiden ja kuljetus-
reittien lamaannuttamisella aiheutetaan merkit-
tävää haittaa yhteiskunnalle. Keinona voivat olla 
kyberhyökkäys, sabotaasi tai kriittisten toimin-
tojen työntekijöihin kohdistuva vaikuttaminen.  

– Tarvitsemme jatkuvaa tilannetietoisuutta 
siitä, mitä voi olla tulossa, Tiilikainen sanoo. 

Uusille uhille rakennetaan jo jalansijaa 
Informaatioympäristön manipulointi. Yhteis-
kunnallisen vastakkainasettelun lietsominen. 
Laiton maahanmuutto epävakautta ja poliittista 
jakautumista edistävänä tekijänä. Vaalikeskuste-
lun ohjaaminen teemoihin, jotka lisäävät yhteis-
kunnan epävakautta. 

– Kaikkia näitä välineitä on käytetty Suomea-
kin kohtaan. Niitä vastaan pyrimme varautu-
maan ja rakentamaan resilienssiä, Tiilikainen 
sanoo. 

Uusi teknologia tuo mukanaan uusia uhkia. 
Kun esimerkiksi keinoälyn käyttö lisääntyy digi-
taalisissa laitteissa ja palveluissa, sen hyödyn-
täminen on mahdollista myös hybridivaikutta-
misessa. 

– Teknologinen ympäristö on erittäin keski-
näisriippuvaista, mikä lisää haavoittuvuuksia, 
Tiilikainen huomauttaa. 

Hybridi- ja kyberuhat hämärtävät sodan ja rauhan 
rajan. Ne ovat Suomessakin jo arkea, ja lainsäätäjä sekä 

viranomaisverkosto ennakoivat tulevaa parhaansa mukaan. 

Hämärän rajamailla 
– kuinka suojautua 
muuttuvilta uhilta

Teksti JUKKA NORTIO | Kuvitus ANNA-KAISA JORMANAINEN
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Insinöörieversti Janne Jokinen katsoo muuttuvia 
uhkakuvia Pääesikunnan Johtamisjärjestelmäosaston 
kyberpuolustuksesta vastaavana apulaisosastopääl-
likkönä. Hän nostaa päällimmäiseksi uhaksi kriittisen  
infrastruktuurin palveluiden lamauttamisen, joka häi-
ritsisi yhteiskuntaamme huomattavasti. Jopa niin, että 
se johtaisi ihmishenkien menetykseen. 

Valtion päätöksenteko ja turvallisuusviranomaistoi-
minta on Jokisen mukaan toinen alue, johon vieraat val-
tiot pyrkivät tunkeutumaan jo ennen kriisiä ja näin val-
mistelemaan myöhempiä vaikuttamisoperaatioitaan. 

– Massiivisia hyökkäyksiä emme ole Suomessa 
havainneet, mutta valtiolliset toimijat pyrkivät rakenta-
maan jalansijaa eri järjestelmiin tulevia hyökkäyksiään 
varten, Jokinen kuvailee vallitsevaa uhkatilannetta. 

Kolmas uhka on valtion päätöksentekoon, Puolus-
tusvoimien toimintaan ja elinkeinoelämään liittyvä 
kybervakoilu. 

Ennätysmäärä kyberhyökkäyksiä 
Kun Ukrainan nykyinen fyysinen sota alkoi, myös 
kyberhyökkäykset lisääntyivät. 

– Ukraina on ollut Venäjän kyberlaboratorio jo vuo-
desta 2014. Nyt vuonna 2022 Venäjä on tehnyt sinne 
yli 250 onnistunutta kyberhyökkäystä, joista julkisuu-
teen on kerrottu runsaasta 40 merkittävästä. Koskaan 
aiemmin ei ole tehty näin lyhyessä ajassa näin paljon 
hyökkäyksiä yhteen maahan, Digi- ja väestötietoviras-
ton johtava erityisasiantuntija Kimmo Rousku sanoo. 

Suomessa on havaittu monenlaisia, myös valtiollisia 
toimijoita vastaan tehtyjä kyberoperaatioita. Palvelun-
estohyökkäyksiä on tehty ja gps-häirintää on havaittu 
pitkin Suomen itärajaa. Tämä on ulottunut myös laa-
jemmin Itä-Euroopan alueelle. 

– Meidän täytyy analysoida kaikki Ukrainasta saata-
vat opit ja rakentaa puolustustamme tämän mukaisesti. 
Suomen täytyy kehittää kybertoimintaympäristöön liit-
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tyviä viranomaisten toimivaltuuksia, tiedonvaihtoa ja 
yhteistoimintarakenteita, Jokinen sanoo. 

Käynnissä on globaali taistelu arvoista 
Venäjä ei vielä käytä Rouskun arvion mukaan kovim-
pia kyberaseita, vaan säästää niitä pidemmälle sotaan. 
Myös länsi pidättelee massiivista kyberiskua Venäjää 
vastaan samasta syystä. 

– Voisi sanoa, että iso määrä nollapäivähaavoittu-
vuuksien hyödyntämisiä vastaa strategista kohdistet-
tua ydinaseiskua, Rousku vertaa.  

Nollapäivähaavoittuvuudella tarkoitetaan tietotur-
va-aukkoa, jota voidaan hyödyntää kyberhyökkäyk-
sessä.

Venäjän rinnalla myös Iran ja Kiina ovat Teija Tiili-
kaisen mukaan tehneet viime aikoina aktiivisesti hyb-
ridihyökkäyksiä. 

– Nyt käydään taistelua kansainvälisen järjestyk-
sen perustasta, eli minkälaisiin arvoihin, normeihin 
ja instituutioihin tuleva kansainvälinen järjestys nojaa. 
Kiinalla ja Venäjällä on julkilausuttuja tavoitteita siitä, 
miten nykyinen läntinen järjestys pitää korvata nii-
den maailmankuviin nojautuvilla arvoilla, Tiilikainen 
sanoo. 

Kiinan hybridivaikutus näkyy siinä, miten se on 
vaivihkaa hankkinut kriittistä infrastruktuuria, kuten 
satamia, rautateitä, lentokenttiä ja osuuksia eurooppa-
laisista yrityksistä. Investoinnit ovat kasvaneet satoihin 
miljardeihin euroihin. 

– Kiinalaissijoitukset eivät ole markkinalähtöisiä 
vaan poliittisia ja strategisia. Siksi pitää olla tarkkana, 
mikä niiden lopullinen tarkoitusperä on. Pitää varoa, 
ettei ongelmien ilmaantuessa ole jo liian myöhäistä 
reagoida, Tiilikainen sanoo. 

Hybridi hämärtää hyökkäyksen 
Hybridiuhat eivät asetu mihinkään aiempiin normei-
hin, kuten YK:n määrittelemiin sodankäynnin sääntöi-
hin. Hybridiuhkien käytöllä on kuitenkin samat tavoit-

teet kuin sotilaallisilla toimilla eli tuottaa haittaa ja 
heikentää kohdetta. 

Hybridiuhat ovat perinteisiä hyökkäyskeinoja kus-
tannustehokkaampi tapa saada tuhoa aikaan. Hyök-
kääjä voi myös piilottaa jälkensä helpommin kuin 
perinteisessä sodankäynnissä. 

Laittomat rajanylittäjät leimataan turisteiksi, infor-
maatiovaikuttaminen sananvapauden puolustamiseksi 
ja oudoille poluille viety vaalikeskustelu mielipiteiden 
vaihdoksi. 

Hybridisota tuottaa uusia ongelmia hyökkäyksen 
kohteelle: mitä oikeuksia itsepuolustukseen on hybri-
dihyökkääjää vastaan. 

Vuonna 2016 NATO lähetti signaalin, että se tulkit-
see kyberhyökkäykset samanlaisiksi hyökkäyksiksi 
kuin perinteiset sotilaalliset hyökkäykset siten, että 
vastaisku tulee. 

– NATOssa keskustellaan parhaillaan, voidaanko 
esimerkiksi kriittiseen infrastruktuuriin kohdistuvaa 
hyökkäystä tai muita vastaavia hybridiuhkatoimia pitää 

Mitä oikeuksia
itsepuolustukseen
on hybridihyökkääjää
vastaan?

KYBERHYÖKKÄYSTÄ

Venäjä on tehnyt  
Ukrainaan vuoden  
2022 toukokuun alkuun 
mennessä yli 250  
onnistunutta kyber
hyökkäystä.

yli

250

Hybridiuhka vaikuttaa varautumattomaan yhteis
kuntaan ja valtioon laajaalaisesti. Hybridiuhkien  
keino valikoima on muuntuva ja yllättävä, ja siksi  
niitä vastaan on vaikea varautua.

Kyberuhka on digitaalisin keinoin toteuttavaa uhkaa, 
joka kohdistuu digitaaliseen omaisuuteen, järjestel
mään tai palveluun.

Digitaalinen turvallisuus kattaa kyberturvallisuuden 
lisäksi digitaalisen ympäristön tietoturvan, tietosuojan, 
riskienhallinnan sekä toiminnan jatkuvuuden ja varau
tumisen.
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artikla viiden määritelmän mukaisena aggressiona, 
Tiilikainen kertoo.   

Lainsäädäntö pinkoo perässä 
Hallitus toi huhtikuun lopulla eduskuntaan nopealla 
aikataululla valmistellun valmiuslain täydennyksen, 
joka nostaa hybridiuhat sotilaallisten uhkien, kyberuh-
kien, taloudellisten kriisien ja pandemioiden rinnalle. 
Laki mahdollistaisi valmiuslain toimivaltuuksien käy-
tön sellaisessa hybridiuhkatilanteessa, joka vaarantaa 
kansallista turvallisuutta, yhteiskunnan toimintakykyä 
tai väestön elinmahdollisuuksia. Eduskunnan odote-
taan säätävän laki kevään aikana. 

– Koska uhat muuttuvat nopeasti, tärkeintä on jat-
kuva tilannetietoisuus ja valmius arvioida myös lain-
säädäntöön liittyviä muutostarpeita, Tiilikainen sanoo. 

Tietoturvallisuuteen liittyvästä lainsäädännöstä 
keskeinen on vuoden 2020 tiedonhallintalaki, joka 
velvoittaa julkisen hallinnon toimijoita kehittämään  

PINNALLA  // H y b r i d i -  j a  k y b e r u h a t

tietoturvaansa. Aiemmin oli vain vuoden 2010 valtion-
hallintoa koskenut tietoturvallisuusasetus. 

EU:n verkko- ja tietoturvadirektiivi (NIS) säädettiin 
vuonna 2016, jonka jälkeen sitä on kehitetty niin, että 
uusi NIS2-versio saataneen EU:ssa valmiiksi tämän 
vuoden aikana. 

Kansainvälisiä harjoituksia ja yhteistyötä 
Hybridiuhkien torjunnassa EU on toiminut vaatimalla 
somejättejä huolehtimaan sisällöistään niin, että disin-
formaatio ja valeuutiset siivotaan pois niiden alustoilta. 
Myös huoltovarmuuden ja energiapolitiikan alueilla 
EU on tehnyt Tiilikaisen mukaan hybridivaikuttamista 
estävää säätelyä. 

– EU tekee aktiivisesti työtä kriisinkestävyyden 
parantamiseksi. Myös niitä jäsenmaita suojataan, joilla 
ei ole tähän omia välineitä. 

– EU:n intressissä on varmistaa, ettei heikkoja 
lenkkejä ole. Tämä koskee muun muassa it-järjestel-
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Kattava organisaatio  
turvaa Suomea 
DIGI-  ja väestötietovirastossa (DVV) kehitetään julkisen 
hallinnon organisaatioiden digiturvallisuutta. Liikenne- 
ja viestintäministeriön alaisuudessa toimiva Kyber-
turvallisuuskeskus puolestaan muun muassa havainnoi 
kyberuhkia, kerää tilannekuvaa sekä jakaa tietoa uhista 
ja niiden torjunnasta.

– Kyberturvallisuus on tavoitetila. Digitaalinen  
turvallisuus kattaa sen lisäksi paljon muuta, muun 
muassa riskienhallinnan ja toiminnan jatkuvuuden digi-
taalisessa ympäristössä, DVV:n Kimmo Rousku sanoo.

Liikenne- ja viestintäministeriön alaisuudessa  
toimiva Kyberturvallisuuskeskus puolestaan muun 
muassa havainnoi kyberuhkia, kerää tilannekuvaa  
sekä jakaa tietoa uhista ja niiden torjunnasta. 

DVV:n sisällä työskentelee VAHTI-johtoryhmä  
(Julkisen hallinnon digitaalisen turvallisuuden johto-
ryhmä), johon kuuluu 35 julkishallinnon organisaatiota. 
Sen rinnalla toimii viisi VAHTI-työryhmää, joissa  
jaetaan digiturvan parhaita käytäntöjä muun muassa  
riskienhallinnan ja tietosuojan kehittämiseksi.  

Turvallisuuskomitea vastaa Suomessa turvallisuu-
den kokonaisuudesta niin, että viranomaisyhteistyö 
toimii kaikissa tilanteissa. Sen rooli korostuu, jos  
Suomeen kohdistuu samanaikaisia hyökkäyksiä  
yhteis kunnan eri osa-alueille. 

Huoltovarmuuskeskuksen vastuualueella on huolto-
varmuuskriittisten yritysten ja julkisten toimijoiden 
kyberturvallisuus. Sillä on parhaillaan meneillään  
Digitaalinen turvallisuus 2030 -hanke. 

Puolustusvoimat fokusoituu autoritääristen valtioi-
den muodostamaan valtiollisten kyberoperaatioiden 
torjuntaan. Sen kriittisin tehtävä on suojella Puolustus-
voimien omat järjestelmät ja toimintakyky sekä muut 
puolustuskykyyn suoraan liittyvät järjestelmät kyber-
uhkia vastaan. 

– Muun muassa Venäjä on kehittänyt kyberhyök-
käyskyvykkyyksiä muita maita kohtaan eikä epäröi 
käyttää niitä tarvittaessa, Janne Jokinen muistuttaa.

”EU:n intressissä on varmistaa,
ettei heikkoja lenkkejä ole.
Tämä koskee muun muassa
it-järjestelmien laatuvaatimuksia.”

mien laatuvaatimuksia niin, ettei esimerkiksi yhteisen 
valuuttaunionin puitteissa synny porsaanreikiä, joiden 
kautta päästään vaikuttamaan koko unionin alueella, 
Tiilikainen sanoo. 

Sotilaallisella puolella Suomi osallistuu vuosittain 
lukuisiin kansainvälisiin harjoituksiin, kuten NATOn 
Cyber Coalition, NATOn kyberpuolustuksen osaamis-
keskuksen CCDCOE:n Locked Shields ja EU:n MilCERT. 
Harjoitukset voivat olla asiantuntijoiden teknistä har-
joittelua simulaattoriympäristöissä tai päätöksenteko-
harjoituksia viranomaisyhteistyön tilanteisiin. 

EU:lla on Jokisen mukaan kyberturvallisuuden ja 
-puolustuksen suorituskykyjen kehittämiseen liitty-
viä prosesseja ja rahoitusmalleja, joista osaan Suomi 
osallistuu. 

– Kansainvälisessä yhteistyössä opimme osallistuja-
maiden parhaita käytäntöjä ja testaamme laajoihin 
kyberhäiriötilanteisiin suunniteltuja toimintamalleja,  
Jokinen sanoo. •
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K
evään 2023 eduskuntavaalit näkyvät vahvasti 
Lakimiesliiton ajankohtaisessa vaikuttamis-
työssä. Liitto vaatii perusrahoituksen korotta-
mista ja tilkkutäkkimäisen projektirahoituk-

sen sijaan pitkäjänteistä suunnitelmallisuutta.  
Liitto haluaa herättää yhteiskunnallisen keskustelun 

oikeusturvatakuun välttämättömyydestä. Kansalaisilla – 
ja organisaatioilla – on oltava oikeus luottaa siihen, että 
heidän oikeudelliset ongelmansa ratkaistaan kestoltaan 
ja hinnaltaan kohtuullisella tavalla. Prosessien on oltava 
sellaisia, että ne lisäävät kansalaisten luottamusta järjes-
telmään. Lisäksi oikeudenhoidon tulee olla aina suojat-
tua ulkopuoliselta vaikuttamiselta, kuten maalittamiselta. 

Oikeudenhoidon rahoitusongelmille on leimallista se, 
että ratkaisuihin tarvittavat summat ovat valtion budjetin 
kannalta pieniä. Kun muut puhuvat miljardeista, oikeuden-
hoidossa puhutaan miljoonista. Esimerkiksi sosiaali- ja ter-
veydenhuollon ongelmissa puhutaan miljardien rahoitus-
tarpeista, kun oikeudenhoidon akuutit ongelmat olisivat 
hoidettavissa muutamilla kymmenillä miljoonilla.  

Asiantuntijoina jutussa ovat Lakimiesliiton viestinnästä  
ja vaikuttamisesta vastaava johtaja Janne Laukkanen  
sekä oikeus- ja koulutuspoliittinen asiantuntija  
Jenni Tuomainen.

Teksti PI MÄKILÄ 

OIKEUDENHOIDON PELASTUSOHJELMA
Lakimiesliitto vaatii hoitotakuun rinnalle 

keskustelua oikeusturvatakuusta sekä oikeuden-
hoidon perusrahoituksen nostoa 50 miljoonalla 
eurolla vuodessa. Liitto tiedostaa hyvin, ettei 

tällä summalla ratkaista kaikkia ongelmia, mutta 
summa estäisi tilanteen akuutin pahentumisen. 

Summalla saataisiin esimerkiksi 200  
tuomari-/käräjäsihteeriparia, lisää syyttäjiä  

ja tuomioistuinharjoittelijoita sekä kriisi  - 
rahoitusta oikeusapuun ja pahimmissa  

ongelmissa oleviin oikeudenhoidon  
it-hankkeisiin.

Askel 1

Lähtö

Kerromme Lakimiesliiton edunvalvontatyöstä, 
joka helposti jää näkymättömiin.

Lakimiesliitto vaatii oikeudenhoitoon pelastusohjelmaa ja kansalaisille 
oikeusturvatakuun. Liiton näkemyksen mukaan oikeudenhoidon perusrahoitusta 

on lisättävä seuraavalla vaalikaudella 50 miljoonalla eurolla vuodessa.  

Oikeudenhoidon  
pelastusohjelma

OIKEUDENHOITO KRIISISSÄ
Oikeudenhoidon nykyinen puutteellinen  

perusrahoitus on johtanut tuomioistuinten  
ruuhkautumiseen. Monien juttutyyppien keski-

määräiset käsittelyajat ovat venyneet viime vuosina 
kuukausilla. Tämä näkyy myös oikeuden hoitoon  
osallistuvien asiantuntijoiden ylikuormituksena  

ja työuupumuksena. Kuluneet koronavuodet  
ovat pahentaneet tilannetta entisestään.
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TUTKITTUA TIETOA  
KANSALAISILTA 

Lakimiesliitto selvityttää 
yhdessä tutkimustalon kanssa kan
salaisten näkemyksiä oikeuden saa

tavuudesta ja siihen liittyvistä 
haasteista. Tutkittu tieto 
auttaa ongelmien näky

väksi tekemisessä.

Jokaisen jäsenen
rooli on merkittävä
yhteisten viestien
eteenpäin viemisessä.

LISÄÄ YHTEISTYÖTÄ ALAN SISÄLLÄ
Lakimiesliitto tulee olemaan laajasti 

yhteydessä jäsenjärjestöihinsä ja keskus
telemaan niiden kanssa alan toimijoiden 
vaalitavoitteista ja yhteistyöstä tavoit
teiden toteuttamiseksi. Oikeudenhoito 

kamppailee vaalien yhteydessä näkyvyy
destä muiden suurten yhteiskunnallisten 
teemojen seassa, ja alan sisäinen yhteis
työ on välttämättömyys alan ongelmien 

esiintuomiseksi.

Askel 2

AKAVA-YHTEISTYÖ JA PUOLUEET
Lakimiesliitto kontaktoi tulevan vuoden aikana kaikkien eduskunta
puolueiden edustajia ja viestii heille tavoitteistaan. Liitto huolehtii  
luonnollisesti myös, että oikeudenhoidon tavoitteet ovat keskus

järjestö Akavan agendalla, koska Akava tekee tahollaan laajaa  
yhteiskunnallista vaikuttamistyötä.

Askel 3

Askel 4

YHTEISKUNNALLISTA NÄKYVYYTTÄ
Lakimiesliitolla on erinomaista kokemusta 

edellisten eduskuntavaalien yhteydessä 
toteutetusta Oikeus kuuluu kaikille kam
panjasta ja sen saamasta näkyvyydestä. 
Liitto tulee tempaisemaan vastaavalla 

tavalla myös tällä kertaa. Samalla 
liitossa huolehditaan, että sen 

edustamat tärkeät teemat saavat 
näkyvyyttä yhteiskunnallisessa 

keskustelussa.

Askel 5

HALLITUSOHJELMA JA TULEVAT  
BUDJETTINEUVOTTELUT

Liiton tavoitteet näkyvät seuraavassa hallitus
ohjelmassa. Se ei kuitenkaan riitä. Kulunut vaali

kausi on näyttänyt, miten kauniitkaan kirjaukset eivät 
muuttuvassa maailmassa etene, ellei liitto tee entistä 

vahvemmin vuotuista vaikuttamistyötä esimerkiksi 
budjettiriihien yhteydessä. Maalissa ollaan vasta,  
kun Lakimiesliiton vaatima lisärahoitus on aidosti  

ja vuosittain oikeudenhoidon käytössä. 

Maali

JÄSENET MUKAAN
Jokainen Lakimiesliiton jäsen rakentaa 
päivittäin oikeudenmukaista Suomea, 

joten jokaisen jäsenen rooli on merkittävä 
yhteisten viestien eteenpäin viemisessä. 

Liitto tulee osallistamaan jäseniään  
vaikuttamistyöhön kuluvan vuoden  

aikana. Lisäksi liitossa huolehditaan,  
että eduskuntavaaleissa ehdolla olevien 

jäsenten on helppo liittää oikeudenhoidon 
tarpeet osaksi omaa vaalityötään.

Askel 6
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S
ota on tullut lähelle. Emeritusprofessori 
Martti Koskenniemen mukaan suuret 
kriisit saavat aina aikaan sen, että julkisuu-
dessa syntyy mielenkiintoa kansainvälistä 
oikeutta kohtaan. 

– Esimerkkejä riittää, kuten Jugoslavian seuraanto-
sodat, Ruandan kansanmurha ja Yhdysvaltain laiton 
hyökkäys Irakiin. YK:n peruskirjaan sisältyvät oikeus-
säännöt asevoiman käytöstä ja sodankäynnistä alka-
vat kiinnostaa. Nyt mielenkiintoa lisää se, että kyse on 
Euroopasta. 

 Koskenniemi toteaa kansainvälisen oikeuden hei-
jastavan maailmaa, myös joidenkin maiden suurval-
ta-asemaa. Se ei ole sarja idealistisia toiveita, vaan reaa-
limaailman kuva. 

– On väärin ajatella, että kansainvälinen oikeus 
puhuu totuutta vallalle eli speaking truth to power. 
Kansainvälinen oikeus mahdollistaa valtioiden toimin-
taa ja antaa niille sen vallan, joka niillä on. Valtioita ei 
voi pakottaa sellaiseen, mitä ne eivät halua. Mutta on 

niiden itsensä kannalta hyödyllistä, että sopimuksista 
pidetään kiinni ja velvoitteet täytetään. 

Koskenniemi sai vuonna 2021 arvostetun Suomen 
tiedepalkinnon. Palkintoperustelujen mukaan hän jo 
väitöstutkimuksessaan osoitti kansainvälisen oikeu-
den argumentaation väistämättä avautuvan ei-oikeu-
dellisiin suuntiin. Kansainvälisellä oikeudella operoi-
daan epätäydellisessä maailmassa. 

Koskenniemen tutkimuksissa yhdistyvät kansainvä-
lisen oikeuden käytännön ymmärrys sekä monipuoli-
nen teoreettinen pohdinta ja kriittinen tarkastelu.  

Oikeusnormit näkyvät arjessa  
Koskenniemen mukaan juristien olisi hyvä tietää, että 
suurin osa kansainvälisestä oikeudesta on vankku-
matta noudatettua oikeusjärjestelmää. 

Koko globalisaatio poliittisine ja taloudellisine jär-
jestelmineen perustuu kansainvälisiin normeihin, joita 
valtiot noudattavat ja joiden varassa tavarat, ihmiset 
ja pääomat liikkuvat. Kansainvälinen oikeus sääntelee 

Kansainvälinen oikeus ei voi pakottaa valtioita mihinkään 
sellaiseen, mitä ne eivät halua, toteaa emeritusprofessori  
Martti Koskenniemi. Hän on yksi kansainvälisen oikeuden 
johtavista tutkijoista maailmassa. 

MARTTI KOSKENNIEMI: 
Sotatila on 
kansainvälisen 
oikeuden Akilleen 
kantapää 

Teksti TARJA VÄSTILÄ | Kuvat ROOPE PERMANTO
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ensisijaisesti valtioiden välisiä suhteita sekä kansain
välisten järjestöjen toimintaa. Valtava määrä globalisaa
tiota toimii kansainvälisten normien pohjalta. 

– Posti kulkee, junat liikkuvat ja lentokoneet lentä
vät, sopimukset pidetään, YK ja ILO toimivat. Kansain
välistä oikeutta ovat ne tuhannet valtiolliset sopimuk
set, joiden nojalla kauppa toimii ja yksityiset yrittäjät 
investoivat valtiosta toiseen. Ilman näitä oikeusnor
meja emme voisi elää hetkeäkään sillä tavalla kuin 
elämme nyt. 

Kansainväliset pakotteet ovat olleet yksi Koskennie
men tutkimuskohde, minkä ansiosta hän myös pätevöi
tyi Helsingin yliopiston professuuriin. Sääntöjen tärkey
den huomaa, kun tarkastellaan Venäjään kohdistettujen 
pakotteiden merkitystä.  

– Vaikutus Venäjään on valtava, ja siinä näkee, että 
Venäjäkin on ollut sidottuna hyvin tiheään normiver
kostoon. Lopultakin sodan ja rauhan kysymykset ovat 
kansainvälisen oikeuden viimeinen horisontti, jossa 
sillä on kaikkein vähiten merkitystä. 

Mitä suuremmasta kriisistä on kyse, sitä vaikeampi 
sitä on hahmottaa juridisesti. 

– Sodan ja rauhan kysymyksissä kansainvälinen 
oikeus ei vastaa niitä humanitaarisia pyrkimyksiä, joita 
liberaalissa maailmassa on kansainväliselle oikeudelle 
asetettu. Sotatila on se Akilleen kantapää. 

Valvontamekanismit puuttuvat 
Sodan oikeussääntöjä on tehty 1800luvun lopusta 
saakka. Ne on integroitu useimpien valtioiden sotilas
koulutukseen, esimerkiksi Venäjällä, Ukrainassa ja Suo
messa. 

Väkivalta, kidutus, nöyryyttävä kohtelu ja murha 
ovat kiellettyjä. Koskenniemi sanoo sotaa koskevien 
sopimusten olevan heikkoja, sillä niiden soveltaminen 
perustuu sotilaalliseen kuriin. 

– Nythän näyttää siltä, ettei Venäjällä sellaista kuria 
ole. 

Vahvemmat sopimukset vaatisivat tehokkaita val
vontamekanismeja. Valtiot eivät ole olleet valmiita niitä 
perustamaan. 

– Samanlaisia täytäntöönpanomenettelyjä ei ole 
saatu aikaiseksi kuin esimerkiksi kansainvälisen kau
pan tai investointien suojaamisen alalla. 

Suurvallaksi omilla säännöillä 
Historiasta saadaan selityksiä nykyhetkeen. Kosken
niemen mukaan Berliinin muurin kaatumisen jälkeen 
syntyi vääristynyt käsitys liberaalista maailmanjär

HENKILÖ  // M a r t t i  K o s k e n n i e m i

Juristiksi päätyminen  
ei ollut Martti Kosken
niemelle  selvä valinta.  
– Ajattelin poliitikon uraa, 
johon juristin koulutuk
sesta sai hyvän pohjan. 
Mietin, että ulkopolitiikan 
alalla olisi mukava toimia.

Martti Koskenniemen 
vinkki juristin polulle
OIKEUSNORMEIHIN tulee suhtautua  
kriittisesti. Maailma on ne tuottanut, ja  
siksi niillä yksin ei maailmaa paranneta. 
Mutta oikeusnormit ovat välttämätön osa 
parempaa maailmaa.
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jestyksestä: että kaikista valtioista tulisi enemmän tai 
vähemmän länsieurooppalaisia. 

– Vähän arrogantisti lännessä oletettiin, että muut 
maat luopuvat omista identiteettipyrkimyksistään ja 
kansallisuuteen liittyvistä arvoistaan sekä ryhtyvät 
viettämään samanlaista elämää kuin mekin. 

Oletus osoittautui virheelliseksi suhteessa isla-
minuskoiseen maailmaan, Itä-Eurooppaan sekä suu-
reen osaan kehittyviä maita. Länsi astui näiden maiden 
varpaille ja sai niistä vastustajan itsellensä. 

– Emme ole koskaan olleet oikein hyviä ymmärtä-
mään ulkopuolisia maita. 

Koskenniemi toteaa, että Venäjän mukaan kylmän 
sodan jälkeen liberaali länsi on jättänyt huomioimatta 
Venäjän edut ja pyrkinyt muuttamaan sen joksikin 
muuksi kuin mitä se on. Venäjä haluaa takaisin poliit-
tisen suurvallan aseman, mikä ei ole mahdollista län-
nen säännöillä. 

– Venäjä ajattelee, että useimmat oikeusnormit ovat 
läntistä hapatusta ja että se on niiden ylä- ja ulkopuo-
lella. Venäjä asettautuu pelaamaan eri säännöillä kuin 
mitä lännessä olisi haluttu ja joita on usein myös nou-
datettu. 

Fokus Putinista sotilaisiin 
Kansainvälisiä normeja on pyritty uudistamaan ja vah-
vistamaan kriisien jälkeen. Ensimmäisen maailmanso-
dan päätyttyä Versailles’n rauhankonferenssissa luo-
tiin Kansainliitto ja toinen maailmansota johti YK:n 
syntyyn. 

– Suuret kriisit vaikuttavat usein niin, että niiden jäl-
keen saadaan aikaan reformeja. Ukrainan kriisi ei ole 
riittävän suuri, mutta se voi vaikuttaa kansainväliseen 
rikosoikeusjärjestelmään. 

Haagin kansainvälisen rikostuomioistuimen ICC:n 
syyttäjäviranomainen on jo aloittanut tutkintansa 
Ukrainan väitetyistä sotarikoksista. Näyttäisi, että sota-
toimia on kohdistettu siviileihin. 

Koskenniemi korostaa, ettei sotarikoksissa kannata 
fokusoitua Putiniin. 

– Voidaanko osoittaa, että Ukrainan alueella tehdyt 
sotarikokset johtuvat Putinin määräyksestä tai ettei hän 
ole ryhtynyt toimenpiteisiin niiden ehkäisemiseksi? 
Ja missä on sellainen poliisi, joka marssii Kremliin, lyö 
käsiraudat Putinin ranteisiin ja vie hänet linnaan? 

Tärkeämpää ja realistisempaa on saada pidätetyiksi 
ne henkilöt, jotka ovat määränneet tai tehneet sotari-
koksia paikan päällä. Jos pidätysmääräys on olemassa ja 
he liikkuvat Venäjän ulkopuolella, Euroopan tai muun 

maan maahantuloviranomainen saa heidät kiinni. 
Suurin osa kansainvälisestäkin rikosoikeudesta 

toteutuu kansallisissa tuomioistuimissa. ICC:n tavoit-
teena on käsitellä sotarikoksia vain siltä osin kuin kan-
sallisilla tuomioistuimilla ei ole kykyä tai halua nostaa 
syytteitä ja käsitellä niitä. Koskenniemi ei usko, että 
Venäjällä on intressiä tuomita sotarikollisia. 

Sotaa seuraa aina rauha 
Koskenniemi kuitenkin ihmettelee, ettei Venäjä välitä 
edes universaalisti hyväksytyistä YK-normeista, jotka 
käsittelevät hyökkäystekoa. 

– Venäjän YK:n turvallisuusneuvostossa antamissa 
lausunnoissa mainitaan vain sivumennen ainoa YK:ssa 
voimankäyttöä oikeuttava normi eli itsepuolustus. 

”Missä on sellainen
poliisi, joka marssii
Kremliin, lyö käsiraudat
Putinin ranteisiin ja
vie hänet linnaan?”

Martti Koskenniemi, 69
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”On hyvin vaikea kuvitella,
että Venäjän nykyinen johto
voisi enää olla missään
tekemisissä muun maailman
kanssa.”

Mitään oikeaa näyttöä ei esitetä siitä, että Venäjää olisi 
uhannut hyökkäys. Tämä osoittaa, ettei Venäjällä ole 
kiinnostusta keskustella omista toimistaan oikeusnor-
mien alaisuudessa. 

Sotarikoksetkin Venäjä kuittaa valeuutisina. Vaka-
vasti otettava valtiojohtaja sanoisi, että olemme kuul-
leet näistä, olemme huolestuneita ja tutkimme ne. 

– On hyvin vaikea kuvitella, että Venäjän nykyinen 
johto voisi enää olla missään tekemisissä muun maa-
ilman kanssa. 

Koskenniemi toteaa, että sotaa seuraa aina rauha. 
Ensin täytyy syntyä jonkinlainen sotilaallinen rat-
kaisu. Sen jälkeen aukeaa mahdollisuus diplomatialle, 
kolmansille neuvotteluosapuolille, välitystoiminnalle, 
myös YK:n pääsihteerin välitystoiminnalle. 

– Tällä hetkellä oikeudellisella puolella ei ole mitään 
tehtävissä. 

Mummolta näkökulma maailmaan 
Emeritusprofessorilla on juuret kulttuurisuvussa, sillä 
hänen isoisänsä oli kirjallisuustieteilijä, runoilija V.A. 
Koskenniemi ja isoäitinsä estetiikan ja kielten mais-
teri Vieno Koskenniemi. 

– Mummoni kanssa matkustelimme paljon, ja hän 
on vaikuttanut olennaisesti näkökulmaani maailmaan. 

Kansainvälisen oikeuden alalla meritoituneelle Kos-
kenniemelle juristiksi päätyminen ei ollut alun alkaen 
ihan selvä valinta. 

– Ajattelin poliitikon uraa, johon juristin koulutuk-
sesta sai hyvän pohjan. Opiskelin 1970-luvulla, ja sil-
loin kaikki oli poliittista. En halunnut pykälämieheksi. 
Mietin, että ulkopolitiikan alalla olisi mukava toimia. 

Koskenniemi viihtyi ulkoministeriössä oikeudellis-
ten tehtävien parissa. 

– Päällikköni UM:ssä katsoivat akateemisia har-
rastuksiani hyvällä. Kun yliopistosta tarjottiin profes-
suuria, piti miettiä, sillä olin tuolloin kansainvälisen 
oikeuden yksikön vt. päällikkö, tehtävät olivat mielen-
kiintoisia ja etenin hyvin. 

Koskenniemi oli ensin vuoden virkaa tekevänä pro-
fessorina. 

– Kun olin antanut tutkimukselle pikkusormen, vei 
se sitten lopulta koko käden. •

HENKILÖ  // M a r t t i  K o s k e n n i e m i

Martti Koskenniemi on mukana SuomiAreena-tapah-
tumassa Porissa 11.7. Lakimiesliiton järjestämässä 
keskustelutilaisuudessa. Myös tuolloin pureudutaan 
kansainvälisen oikeuden ja politiikan suhteeseen.
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enäjän hyökkäys Ukrainaan panee miet-
timään yksilön vastuuta. Onko tavalli-
sella venäläisellä vastuuta siitä, mitä 
hänen nimissään ja hänen väreissään 
tehdään? 

Joidenkin mielestä venäläisiä ei saa syyllistää, koska 
heillä ei ole pääsyä oikeaan tietoon. 

Propaganda pystyy tutkitusti muokkaamaan mielipi-
teitä tehokkaasti. Silti minun on vaikea hyväksyä koko-
naisen kansakunnan infantilisointia. 

Venäläisillä on viime viikkoihin asti ollut pääsy län-
simediaan – ja on edelleen, tosin hieman työläämmin. 
He voivat siis saada muutakin tietoa kuin oman hallin-
tonsa propagandaa. Jos tätä tietoa ei ole hakenut, se on 
ollut valinta. 

Venäläisillä oli myös pitkälle kevääseen pääsy riip-
pumattomaan venäläiseen mediaan. Rohkeat toimit-
tajat ovat kirjaimellisesti henkensä uhalla välittäneet 
kansalaisille oikeaa tietoa Vladimir Putinin hallin-
non tekemisistä. Jos näitä uutisia ei ole seurannut, se 
on ollut valinta. 

Myös varsin vaatimattomalla aivotyöllä voi saada 
vinkin asioiden oikeasta laidasta. Onko kyse tosiaan län-
nen russofobiasta, kun YK:n äänestyksessä oman maan 
rinnalla seisoo neljä maata? 

Mitä oma hallinto salaa, kun se lyö päälle täydelli-
sen sensuurin? 

Ja mistä kertoo oman hallinnon tarinoiden ristirii-
taisuus? Mustanmeren lippulaivassa Moskvassa syttyi 
tulipalo, se upposi hinauksessa myrskyssä, ja tämä täy-
tyy kostaa Ukrainalle pommittamalla Kiovaa. Butšassa 
ei tapahtunut yhtikäs mitään, ruumiit olivat näytteli-
jöitä ja ukrainalaiset tappoivat uhrit itse. 

Jos siis päässä liikkuu muutakin kuin kahden kor-
vakäytävän välissä ujeltava tuuli, venäläiset tietävät. Jos 
joku ei tiedä, hän on tehnyt tietoisen valinnan katsoa 
muualle. Nyt on kyse siitä, mitä tiedolla tehdään. 

Osalle kansasta Venäjän hyökkäys Ukrainaan sopii 
mainiosti. He uskovat venäläisten olevan herrakansaa, 
jolla on oikeus päättää muiden maiden kohtalosta. 

Toinen osa kansasta on epäilemättä kauhistunut 
tapahtumista. He ovat kuitenkin hiljaa, koska eivät halua 
ottaa pienintäkään riskiä omalle elämälleen. Heidän 
puolestaan venäläissotilaat saavat tappaa, kiduttaa ja 
raiskata ukrainalaisia, kunhan heidät itsensä jätetään 
rauhaan. 

Jäljelle jää mikroskooppisen pieni määrä rohkeita 
venäläisiä, jotka ovat valmiita protestoimaan. He jou-

tuvat ottamaan valtavan henkilökohtaisen riskin juuri 
sen takia, että heitä on niin vähän. 

Kahden ammattikunnan edustajat ovat muutakin 
kuin Putinin hävityksen hiljaisia hyväksyjiä. 

Iso osa toimittajista on mukavuudenhaluisesti 
solahtanut suoltamaan valtion propagandaa.  

Tuomarit toimivat Kremlin käsikassarana ja pitä-
vät kansan kurissa tuomitsemalla protestoijat rangais-
tuksiin. 

Näiltä toimittajilta ja tuomareilta on pettänyt kum-
mankin ammattikunnan kivijalka, riippumattomuus. 
Jokainen tuomari ja jokainen toimittaja kantaa henki-
lökohtaisen vastuun ammattietiikan noudattamisesta, 
paineista riippumatta. 

Olennaista on, että koko ammattikunnan rivit pysy-
vät suorina. Kaikkien on voitava luottaa siihen, että 
kenenkään selkä ei taivu. 

Kaikki tämä pettää Venäjällä, ja se kuvaa jotain ylei-
sempää maasta. On vaikea nähdä valoisaa tulevaisuutta 
kansakunnalle, jonka moraalinen kompassi on tuhan-
nen päreinä, selkä köyryssä ja luotto kanssaihmisiin 
nolla. 

Venäjä tarvitsee nyt sellaisia ihmisiä kuin Jelena 
Osipova. Hän on Pietarissa asuva 76-vuotias taitei-
lija, joka on protestoinut sotaa vastaan pidätyksistä ja 
sakoista huolimatta. 

”Jokin optimismi täytyy säilyttää. Muuten tulee 
loppu”, Osipova sanoi Ylen haastattelussa. 

Jokaisella ihmisellä on vastuu valinnoistaan.  
Tällä hetkellä ukrainalaiset maksavat hengel-

lään venäläisten valinnoista.

Mitä oma hallinto
salaa, kun se lyö
päälle täydellisen
sensuurin?

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

On valinta, jos tietoa ei hae

V
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K
un käräjätuomari Minna Häll
ström kertoo huhtikuussa 2022 
julkaistun Suomen tuomarilii-
ton kyselytutkimuksen tulok-

sista, puheesta ei tahdo tulla loppua. Tuoma-
rikunnan jaksamisessa ja työoloissa on niin 
monia kipupisteitä. Mikä niistä on kaikkein 
huolestuttavin? 

Hällström nostaa esiin tuomioistuinten 
tuomarien, esittelijöiden, valmistelijoiden ja 
käräjänotaarien vakavan kuormittumisen. 
Lähes puolet vastaajista ilmoitti kokevansa 
stressioireita tai työuupumusta aina tai usein.  

– Olen todella huolissani tästä tilanteesta, 
koska jollakin aikavälillä se vaikuttaa työn 
laatuun ja ihmisten oikeusturvaan. Ja kun 
tuomarit kuormittuvat, alkavatko he äänes-
tää jaloillaan? Hällström pohtii.  

Tuomariliiton varapuheenjohtajana hän 
on huolissaan myös tuomioistuinten työnan-
tajakuvasta. Kyselyn valossa tämä on aiheel-
lista, sillä noin 29 prosenttia vastaajista on 
kuukausittain tai useammin harkinnut tuo-
marinuran vaihtoa muihin töihin.  

Tuomariliiton kysely vahvistaa käsitystä tuomioistuinten 
kroonistuneista resurssi- ja jaksamisongelmista. 

Perusrahoitus pitää saada pikaisesti kuntoon, sanovat 
Tuomariliiton Minna Hällström ja Lakimiesliiton Jore Tilander. 

Teksti KATJA ALAJA | Kuvitus ISTOCK

TUOMIOISTUINTEN 
RESURSSIKRIISI UHKAA  

JO OIKEUSVALTIOTA 
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Liika työmäärä

Työuupumus
Alan vaihto

– Tämä on uusi ilmiö. Ennen tuomiois-
tuinlaitosuran valinnut on ajatellut, että hän 
pysyy sillä loppuelämän ajan. 

Laajan kyselyn aiheina olivat työssä jak-
saminen, työmäärä ja ajankäyttö, tuomiois-
tuinuran houkuttelevuus sekä epäasiallinen 
vaikuttaminen ja käytös. 

Tuomioistuimissa on  
liian vähän työntekijöitä 
Kyselyn mukaan tuomarien, esittelijöiden, 
valmistelijoiden ja käräjänotaarien kuor-
mittumisen taustalla vaikuttaa monia asioita. 
Hällström kiteyttää, että tuomareilla on liikaa 
töitä, töitä on totuttu tekemään sairaana eikä 
aikaa kouluttautua ole.  

Otetaan esimerkkejä. Vain noin 19 prosent-
tia vastaajista kokee täysin tai jossakin mää-
rin, että työaika riittää työntekoon. Noin 61 
prosenttia vastaajista työskentelee 40 tuntia 
tai enemmän viikossa, kun virkatyöaika on 36 
tuntia 15 minuuttia, ja sama määrä vastaajia 
pystyy vain harvoin tai ei koskaan tasoitta-
maan työtuntejaan. Tasan 58 prosenttia vas-
taajista työskentelee aina tai usein sairaana. 

– Tämä kertoo suuresta harmaan ylityön 
määrästä, joten tilanne ei ole muuttunut ver-
rattuna edelliseen kyselyyn. Ainoastaan sai-
raana työskentelevien määrä on vähän laske-
nut, Hällström sanoo. 

Voi olla, että pandemialla on ollut tähän 
vaikutusta. Tuomariliitto teki edellisen kyse-
lyn vuonna 2019. 

Voisiko kuormitus vähentyä, jos työaika-
laki koskisi tuomareita? Noin 60 prosenttia 
vastaajista ei tätä kannata. 

– Siihen liittyy se ajatus, että tuomari voi 
järjestää omaa ajankäyttöään jossakin mää-
rin helpommin. Olennaista on, että työaika-
laki ei ratkaisisi näitä ongelmia, sillä työtä on 
yksinkertaisesti liikaa. 

Ongelmat alkavat  
jo harjoitteluvaiheessa 
”Työtä on liikaa” on sekin varsinainen vyyhti. 
Tuomioistuimissa oli jutturuuhkaa jo ennen 
koronaa. Kokeneista käräjäsihteereistä on 
pulaa, mikä pakottaa jotkut tuomarit opet-
telemaan ja tekemään asioita itse. Uudet tie-
tojärjestelmät eivät toimi kuten pitää, mikä 
sekin teettää lisätöitä. 

Samaan aikaan tuomarin työn vaativuus 
on kasvanut. Tämä ei noussut erityisesti esiin 
kyselyssä, mutta Hällström painottaa sitä. 

– Jutuista on tullut aiempaa monimutkai-
sempia ja laajempia esimerkiksi kansainvä-
lisen sääntelyn vuoksi. Istunnoissa tarvitaan 
usein tulkkeja, ja tuomioistuinten ratkai-
suilta edellytetään entistä seikkaperäisempiä 
perusteluita. Tällainen työ vaatii myös enem-
män työtunteja, mikä ei nykyisessä resursoin-
nissa näy. 

Aiemmin on jo puhuttu tuomarinuralle 
tähtäävien käräjänotaarien suuresta työmää-
rästä ja vastuusta suhteessa alhaiseen kor-
vaukseen. Käräjänotaarit ja myös esittelijät 
nostavat nämä sekä pitkät määräaikaisket-
jutukset esiin seikkoina, jotka voivat vähen-
tää halukkuutta hakeutua tuomioistuinuralle.  

Vain 28 prosenttia käräjänotaareista aikoo 
hakeutua tuomioistuinuralle tuomioistuin-
harjoittelun jälkeen, kun 26 prosenttia ei aio. 

46 prosenttia puolestaan vielä miettii, mitä 
tekisi.  

– Tuomariliitto ehdotti taannoin Tuomiois-
tuinvirastolle, että käräjänotaarien istuntolisä 
korotettaisiin 175 eurosta 600 euroon, mutta se 
ei mennyt läpi. 

Lisää rahaa heti, ei vuoden päästä 
Hallitus on päättänyt käynnistää oikeudenhoi-
don selonteon valmistelun, jonka tavoitteena on 
tuottaa päätöksentekijöille kokonaisvaltainen ja 
ajantasainen tieto suomalaisen oikeudenhoidon 
tilasta ja ehdottaa jatkotoimenpiteitä.  

Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson  
totesi huhtikuussa 2022, että ”tuomioistuin-
laitoksen resurssitilanne ja työkuorma ovat 
mukana koko oikeuslaitosta koskevassa selon-
teossa, joka viedään eduskunnan käsiteltäväksi 
syksyllä. Sen pohjalta toivon, että on mahdol-
lista tehdä tarvittavat resurssilisäykset”. 

Hällström pitää selontekoa hyvänä asiana, 
mutta perää akuutteja toimia. Selonteko val-
mistuu lokakuun lopulla ja vasta seuraava hal-
litus ehtii ryhtyä sen pohjalta toimiin eduskun-
tavaalien takia. 

Resurssit
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– Kun resursseja ei ole ollut tarpeeksi, tuo-
mioistuinlaitosten toiminta on kaiken aikaa 
ollut äärimmäisen haavoittuvassa tilassa, 
ja korona on vain pahentanut tätä, Tilander 
sanoo. 

Tilanderkin haluaa lisää rahaa ja tietojär-
jestelmät kuntoon. Hänestä valtion budjetin 
mittakaavassa puhutaan pienistä summista. 

– Tarvitaan saman tien 50 miljoonan 
euron lisärahoitus, jolla juttujen ruuhkautu-
minen saadaan pysähtymään. Mutta sillä ei 
vielä korjata mitään. Tarvittavan perusrahoi-
tuksen määrään saadaan eväitä tuonnem-
pana ministeri Henrikssonin selonteosta, 
Tilander painottaa. 

Hän on tyytyväinen siihen, että nyt teh-
dään oikeuslaitosta koskeva kattava selon-
teko, ensimmäisen kerran Suomen histo-
riassa. 

– Selonteko on hyvä keino avata poliitik-
kojen silmät sille, että tässä on kyse oikeus-
valtion pelastamisesta ja kansalaisten oikeus-
turvasta, kun jutut venyvät. Oikeusvaltion 
ylläpitämiseen pitää löytyä rahaa, ettei tämä 
korttitalo kaadu kokonaan. •

– Perusrahoituksen tasoa pitää korjata 
jo nyt eikä odottaa selonteon tuloksia. Kyllä 
tästä perusrahoituksen alhaisuudesta on jo 
sen verran laaja yksimielisyys. Lakivaliokun-
takin on kiinnittänyt siihen toistuvasti huo-
miota, Hällström toteaa. Rahoituksen korjaus 
on hänestä tärkein teko työkuorman ja jaksa-
misongelman korjaamiseksi – jo oikeusval-
tion uskottavuuden takia. 

Hän painottaa myös koulutuksen lisäämi-
sen ja tietojärjestelmien toimivuuden kehit-
tämisen merkitystä. Juhlapuheista on siirryt-
tävä tekoihin. 

– Meille tuomareille pitäisi aidosti järjes-
tää mahdollisuus osallistua koulutuksiin. Ajat 
pitää varata todella ajoissa, sillä esimerkiksi 
Helsingin käräjäoikeudessa jutut päivätään jo 
vuoden päähän, Hällström kertoo. 

Oikeusvaltion korttitalo huojuu  
Lakimiesliiton toiminnanjohtaja Jore Tilan-
der on Hällströmin kanssa samoilla linjoilla 
tuomarien, esittelijöiden, valmistelijoiden 
ja käräjätuomarien työmäärästä suhteessa 
resursseihin. 

Epäasiallisten 
tilanteiden  
toimintaohjeita 
ei tunneta 
Moni tuomari, esittelijä, 
valmistelija ja käräjänotaari 
joutuu työssään epäasiallisen 
käytöksen ja vaikuttamisen 
kohteeksi – ja jää asian 
kanssa yksin. 

SUOMEN tuomariliiton hiljattain 
julkaistusta kyselystä käy ilmi, 
että 324 vastaajaa 604 vastaa-
jasta on saanut osakseen epä-
asiallista käytöstä, kuten häi-
rintää, ja 224 vastaajaa 605 
vastaajasta on joutunut epäasial-
lisen vaikuttamisen, kuten maa-
littamisen, kohteeksi. 117 vastaa-
jaa 537 vastaajasta myös kokee, 
että tällainen käytös ja vaikutta-
minen on lisääntynyt. 

Tämä ei yllättänyt käräjätuo-
mari, Tuomariliiton varapuheen-
johtaja Minna Hällströmiä toisin 
kuin se, että moni ei tiedä, miten 
epäasialliseksi koetuissa tilan-
teissa tulisi toimia. Vastaajista 
59 prosenttia ei osaa sanoa, onko 
omalla organisaatiolla toiminta-
ohjeita näihin tilanteisiin. 

– Oletan, että tietämättömyys 
johtuu siitä, etteivät tuomiois-
tuimet ole riittävästi informoi-
neet toimintaohjeista. Sekin on 
ongelma, että vaikka saisi tietoa, 
tilannetta saatetaan vähätellä ja 
ihminen voi jäädä asian kanssa 
yksin, Hällström sanoo. 

Hän toivoo, että työnantaja 
puuttuisi johdonmukaisesti ja 
tiukasti tällaisiin tilanteisiin ja 
olisi enemmän yksittäisen työn-
tekijän tukena.

Perusrahoitus
Oikeusvaltio
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nsin ei ollut yhtään. Sitten oli yksi. 
Suomen ensimmäinen naisjuristi, 

Agnes Lundell, valmistui vuonna 1906. 
Valmistujaistilaisuudessa lainopillisen 

tiedekunnan dekaani Wilhelm Chydenius 
totesi kannustavasti: ”Ette koskaan voi tulla onnelliseksi 
juristina ja onnentunne on kuitenkin naiselle tärkein”. 

Ehkä pelkkä ”onnea valmistumisen johdosta” olisi 
riittänyt. 

Pikakelataan tähän päivään. Moni asia on muuttu-
nut, ja moni asia on vielä muuttumassa. Koko ”naisju-
ristin” käsite tuntuu typerältä, kun juristeista enem-
mistö on naisia. 

Lakimies on sukupuolitettu ammattinimike. Se sisäl-
tää mies-päätteen, jolla viitataan, no, miehiin. Se on 
jäänne vanhoilta ajoilta, jolloin maailma oli epätasa- 
arvoisempi kuin nykyään.  

 Nuoret Juristit ry teki toukokuussa Lakimiesliiton 
valtuuskunnalle aloitteen siitä, että liiton hallitus vel-
voitettaisiin valmistelemaan liiton nimen muuttaminen 
sukupuolineutraaliksi. Aloite eteni hallituksen valmis-
teluun valtuuskunnan hieman muokkaamassa muo-
dossa. Päätettäväksi asia tulee syyskokoukseen. Samalla  
valtuuskunta antaa koko juristikunnalle suunnan.

Ammattinimikkeistä on käyty vilkasta keskustelua 
Twitterissä ja useissa muissa viestintäpalveluissa jo 
usean vuoden ajan. Keskustelu on välillä roihahtanut ja 
taas sammunut. Keskustelun herättäminen on usein epä-
kiitollista ja raskasta. Hiljaa oleminen olisi epäilemättä 
helpompaa. Asiat eivät kuitenkaan muutu itsestään.  

Äitini on lakimies (tuntuu erikoiselta kutsua häntä 
lakimieheksi) ja entinen asianajaja. Hänellä oli tapana 
tukeutua Kotimaisten kielten keskukseen vaikeissa kie-
lenhuoltoon liittyvissä kysymyksissä. 

Kotimaisten kielten keskus suosittaa sukupuolit-
tuneiden ammattinimikkeiden nykyaikaistamista. 
Suomen kielen lautakunta antoi jo vuonna 2007 suo-
situksen, jonka mukaan viestimissä ja julkisen val-
lan kielenkäytössä pitäisi edistää sukupuolineutraalia 
kieltä. Myös virkakielen täsmällisyyden ja selkeyden 
näkökulmasta uudistus olisi perusteltu.

Kyseessä on myös ammattikunnan markkinointi 
ulospäin. Me haluamme antaa itsestämme kuvan 

modernina ja reiluna ammattikuntana. Pölyttynyt ja 
sukupuolittunut termi ei sitä tee. 

Tiedotusmiehet ry vaihtoi nimensä Suomen tie-
dottajien liitoksi 1978. Lehtimiesliitto vaihtoi nimensä 
1992 Journalistiliitoksi. Olisiko aika heti perään muut-
taa Lakimiesliitto vuonna 2022 Juristiliitoksi? 

Lakimiesliiton nimenmuutos on toki ainoastaan 
valtuuskunnan jäsenten päätettävissä. Nimenmuutos 
edellyttää valtuuskunnassa kolmen neljäsosan kanna-
tusta annetuista äänistä. Voi olla, että liiton jäsenistä 
yli yksi neljäsosa ei halua uudistua. Mutta jossakin 
vaiheessa liiton on pakko uudistua. Sukupuolittuneet 
ammattinimikkeet eivät ole tulossa takaisin muotiin. 

Meillä on vastuu siitä, että ammattikunnastamme 
käytetään tasa-arvoisia, inklusiivisia ja sukupuoli-
neutraaleita ilmaisuja. Meidän pitää edistää juristi-
kunnalle tärkeitä arvoja, vaikka lakimies nimikkeenä 
olisikin itselleen rakas. Lisäksi ehdotus ei tietenkään 
rajoita lakimies-nimen käyttöä, jos siitä haluaa vielä 
pitää kiinni. 

50-vuotishaastattelussaan Agnes Lundell sanoi tun-
tevansa itsensä (vastoin dekaanin ennustusta) täysin 
tyytyväiseksi ja onnelliseksi sekä juristina että ihmi-
senä. Uskon, että me voimme myös olla tyytyväisiä ja 
onnellisia juristeina. Juristi kuulostaa itse asiassa aika 
hyvältä.

Sukupuolittuneet
ammattinimikkeet
eivät ole tulossa
takaisin muotiin.

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

LakiMies
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Urapalvelut
Lakimiesliiton urapalveluiden avulla  kehität osaamistasi 

ja verkostoidut kollegoidesi kanssa.

Työpaikkailmoitukset 
suoraan sähköpostiisi
Lakimiesrekrytointi on maksuton työn-
välityspalvelu kaikille Lakimiesliiton 
jäsenille. Julkaisemme vuosittain noin 
600 työpaikkaa! Löydä sinua kiinnostava 
työpaikka palvelustamme olit sitten opis-
kelija, vastavalmistunut tai työelämässä 
jo vankkaa kokemusta hankkinut konkari.

Näin helppoa vahdin käyttöönotto on:

• Kirjaudu jäsentunnuksillasi  
jäsenportaaliin.

• Avaa jäsenportaalissa  
Avoimet työpaikat -sivu.

• Valitse Avoimet työpaikat -sivulta, 
haluatko ilmoitukset kerran päivässä 
vai koosteena viikoittain. Saat päivit-
täiset ilmoitukset sähköpostiisi klo 17 
jälkeen ja viikoittaiset perjantaisin  
klo 17.

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

Lakimiesrekrytointi  
yhdistää työn  
tarjoajan ja etsijän
Ilmoitamme kuukausittain 40–60 
uudesta työpaikasta! Työpaikkatarjontaa 
on ympäri Suomen julkiselta sektorilta 
yksityiselle, niin vakituisia kuin osa-aikai-
sia tehtäviä sekä opiskelijoille suunnat-
tuja harjoittelupaikkoja. 

Palveluamme käyttävät yksityissektorilla 
niin suuret yhtiöt kuin pienet asianajo-
toimistotkin ja julkisella sektorilla mm. 
ministeriöt ja virastot.

www.lakimiesrekrytointi.fi

Työnhaun 
verkkovalmennus 

Tule kehittämään työn-
hakutaitojasi! Työnhaun 

verkkovalmennus on 
itsenäisesti suoritettava 

kokonaisuus, jossa tehtä-
viä tehdään ja reflektoi-

daan omatoimisesti.

Virtuaalivalmennukset 

Hae mukaan juristimentorointiohjelmaan elokuussa
Lakimiesliiton suosittu mentorointi-
ohjelma on koettu hyväksi tavaksi  
verkostoitua ja käydä vuoropuhelua  
puolin ja toisin kollegan kanssa. 
Mentoroinnin lähtökohtia ovat  
tavoitteellisuus, luottamuksellisuus  
ja avoimuus.

Tavallisesti yli kahdeksan vuotta 
työelämässä olleet ovat toimineet 
mentoreina jo valmistuneille juris-
teille, ja alle kahdeksan vuotta työelä-
mässä olleet mentoreina opiskelijoille.

Mentorointiohjelmat ovat vuoden  
mittaisia. Vuoden aikana järjestetään 
kolme yhteistapaamista: kick-off,  
puolivälitapaaminen ja päätöstilai-
suus. Lisäksi mentoroinnissa on  
käytössä HowSpace-oppimisalusta, 
joka on tukena ja tietopankkina 
mentoroinnin kaikissa vaiheissa.  
Sen kautta osallistujat voivat myös 
verkostoitua ja keskustella.

Mentoreilta odotetaan sitoutumista 
yhteistapaamisiin sekä tapaamisiin 
oman aktorin kanssa noin kerran  
kuukaudessa. Paritapaamiset voidaan 
järjestää esim. aamiais-, lounas- tai 
after work-tapaamisina. Myös etä-
yhteydet ovat tätä nykyä käytössä. 

Syksyllä alkavan juristimentorointi-
ohjelman hakuaika mentoria itselleen 
hakeville on 8.–28.8. Ohjelman ensim-
mäinen tapaaminen järjestetään 29.9.

Seuraavan opiskelijamentorointi-
ohjelman hakuaika on syys-lokakuun 
vaihteessa. 

Lisätietoja mentoroinnista: 
Kati Rautio
kati.rautio@lakimiesliitto.fi
puh. 041 458 0041
www.lakimiesliitto.fi/ 
palvelut-ja-edut/mentorointi/

Uravalmennuksen  
verkkovalmennus 

Tule pohtimaan omiin 
uravalintoihisi vaikuttavia 
tekijöitä sekä tutustumaan 
henkilökohtaiseen uraval-
mennukseen. Itsenäisesti 
suoritettavassa kokonai-

suudessa tehdään tehtäviä 
ja reflektoidaan oma-

toimisesti.

Apupaketit 
Valmennukset auttavat 

tarkistamaan vaihe  
vaiheelta jokaisen työn-

haun asiakirjan kohdalta 
ne yleisimmät asiat, joita 
uravalmentajan kanssa 

käytävissä sparraus-
keskusteluissa käydään 

läpi. Halutessasi voit 
varata ajan henkilö-

kohtaiseen sparraukseen 
ura valmentajan kanssa.

1 2 3

Valmennukset
 ovat 

maksuttomia 
jäsenille!

Mentorointia
on saatavana

myös  
oikkareille!
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9.7. 
Valtakunnallinen  
kesätapahtuma
Valtakunnallinen kesätapahtuma 
pidetään Ruisrockin yhteydessä 
9.7.2022. Jäsenhintaisiin pääsy-
lippuihin sisältyvät edestakaiset 
vesibussi kuljetukset Turun keskus-
tasta Ruisrock-festivaalialueelle, 
sisäänpääsy VIP-alueelle, VIP-aluei-
den ruokamyyntipaikkoihin käyvä 
ruokalipuke (arvo 15 e) ja lasi samp-
panjaa. Lakimiesliiton tukeman 
lipun saa jäsen hintaan 194 euroa.

Kesätapahtuma on perinteisesti 
ollut todella suosittu. Ajankoh-
taisen lipputilanteen voi tarkistaa 
verkkosivuiltamme.

11.7.
SuomiAreena
Lakimiesliitto on mukana Suomi-
Areenassa. Keskustelutilaisuutemme 
pidetään maanantaina 11.7.2022.

Seuraa 
tapahtumakalenteriamme! 

Ajankohtaisin tieto 
tapahtumista osoitteessa 

lakimiesliitto.fi/
tapahtumat

Jäikö koulutus väliin tai haluaisitko virkistää 
muistiasi? Jäsenportaalissa on katsottavissa 
lukuisia koulutustallenteita. Voit siis koulut-
tautua missä ja milloin vain!

Tallenteet löytyvät jäsenportaalin Palvelu  
ja edut -osiosta.

Syksyllä paljastuvat  
Juristien monet kasvot
Juristeja toimii kansainvälisissä suuryrityk-
sissä, pienten toimistojen yksinyrittäjinä, 
virkamiehinä, tuomareina, ihmisoikeuksien 
puolustajina – missä tarvitaan vaikuttamista  
ja lakituntemusta, sieltä löydät juristin!

Syksyllä alkavassa Juristien monet kasvot 
-paneelikeskustelusarjassa puhutaan avoi-
mesti ja rehellisesti siitä, millaista arki on 
erilaisissa tehtävissä ja miten niihin voi  
hakeutua. Ensimmäisenä pureudumme  
kansainväliseen uraan.

Tapahtumien tarkemmat päivämäärät 
varmistuvat myöhemmin.

Lisätiedot ja ilmoittautuminen tapah
tumiin: lakimiesliitto.fi/tapahtumat

Kouluttaudu kesällä

Tapahtumat
Lakimiesliiton monipuoliset tapahtumat ja koulutukset 

antavat uutta tietoa ja taitoa.
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Ostrobotnian Juhlahuoneisto, Museokatu 10, 2. krs Helsinki

14.9.klo 12.00
”Kestääkö Euroopan yhtenäisyys?”  
UM:n pitkäaikainen valtiosihteeri, suurlähettiläs Pertti Torstila  
kertoo maanosan suuresta muutoksesta ja uudesta kirjastaan  
”Komennus Budapestiin”.

16.11. klo 12.00
”Ajankohtaista ympäristölainsäädännöstä” ympäristöministeriön  
kansliapäällikkö, emerita, työelämäprofessori, OTT Hannele Pokka esit-
tää näkemyksensä lainsäädännön nykytilasta ja kertoo keväällä ilmesty-
neestä kirjastaan ”Pioneerityötä, Suomen ympä ristöyhteistyö Venäjällä”.

Lakimiesliiton  senioreiden 
lounastilaisuudet

Ilmoittautuminen tilaisuuksiin:  
www.lakimiesliitto.fi/tapahtumat



Tosirikokset myyvät kuin häkä kaikissa viestintävälineissä. Työstä 
tuttujen asioiden viihteellissävytteinen käsittely saattaa monesta 
juristista olla vastenmielistä, mutta laaja ilmiö on hyvä tiedostaa. 

Ammattikunnan ulkopuolisille rikosten käsittely avaa ikkunan 
uuteen maailmaan.  

Tosirikosten  
kulta-aika 

Teksti MERI ESKOLA | Kuvitus JANI SÖDERLUND
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änsimaisen ajanlaskun alussa, vuo-
sien 70–120 aikana, kirjoitettiin teks-
tikokoelma, jonka tarinat kertovat 
samasta rikostapauksesta: kuljeske-
levaa elämää viettäneestä isättömästä 
nasaretilaisesta miehestä, joka julisti 
vallankumouksellisia ajatuksia ja tuo-

mittiin kuolemaan. Miehen tekosia pohditaan edelleen. 
Vaikka Uuden testamentin evankeliumeja ei voine 

pitää tosirikostarinoina, ilmiönä tosirikokset eli true 
crime on monisatavuotinen. Sen vanhin muoto on rikok-
sista kertominen kirjallisesti. 

Yhtenä varhaisimpana tosirikosromaanina pidetään 
saariselviytyjä Robinson Crusoesta kirjoittaneen Daniel 
Defoen romaania Moll Flanders vuodelta 1722. Se kertoo 
rikoksiin sortuvan Mollin elämästä kuvitteellisena oma-
elämäkertana. 

Suomen vanhimpia tosirikostarinoita lienee Piispa 
Henrikin surmavirsi 1600-luvulta. 

Lajityyppiä seuraavat tunnistavat myös amerikkalais-
kirjailija Truman Capoten kirjan Kylmäverisesti vuo-
delta 1965, Matti Yrjänä Joensuun kahteen tosirikokseen 
perustuvan romaanin Väkivallan virkamies ja amerikka-
laiskirjailija James Ellroyn tarinan murhatusta äidistään 
kirjassa Muistoja pimeästä. 

Tosirikoskerronta voidaan jäljittää ihmiskunnan his-
toriassa kyläkäräjiin, häpeärangaistuksiin ja julkisiin 
teloituksiin saakka. Nykyään tosirikoksia voi kuluttaa 
lukemattomin tavoin, esimerkiksi televisio-ohjelmina, 
elokuvina, äänikirjoina, podcasteina, murhakävelyinä, 
tieto- ja kaunokirjoina, peleinä, sosiaalisen median nos-
toina tai rikosuutisointina. 

Tosirikoskerronta on muuttanut rikolliset epätodel-
lisiksi superhahmoiksi, kuten Viiltäjä-Jackin tai Vol-
vo-Markkasen. Rikollisuuteen liittyy jo myyttistä auraa, 
vaikka esimerkiksi ”murhaleski” Anneli Auer, ”keisari” 
Jari Aarnio ja raa’asti murhattu Kyllikki Saari ovat 
ihkaoikeita ihmisiä. 

Rikoksia kaikista kanavista 
Tosirikoskerronta elää nyt kulta-aikaansa. Kustantajat 
julkaisevat rikostuotteita kaikissa julkaisukanavissa, ja 
rikoskirjat keikkuvat myyntilistojen kärjessä.  

Huhtikuun 2022 puolivälissä Helmet-kirjastojen kysy-
tyin tietokirja oli Aki Linnanahteen rikollis järjestö 
United Brotherhoodin perustajasta kertova Vilhunen 

(Otava 2022), ja kuudentena listalla oli Aarno Malinin 
Tor-verkon rikollisuudesta kertova Pimeyden ytimeen 
(Atena 2022). 

Televisiokanava Nelonen tiedotti huhtikuussa julkaise-
vansa ensi vuonna kuusiosaisen ”jännittävän trillerin ja 
henkilötutkielman” palkkamurhaaja Ilpo Larhasta. Koko 
Suomi seurasi vuonna 1994 panttivanki- ja piiritystilan-
netta, joka laukesi 55 tunnin jälkeen Larhan itsemurhaan. 
Jos tapauksessa työskennelleiltä poliiseilta kysyttäisiin, he 
tuskin pitäisivät työlästä rikossarjaa, jonka aikana poliisi-
kin haavoittui, ”jännittävänä trillerinä”. 

Podcastien eli ääniohjelmien puolella tosirikokset ovat 
olleet vuosikymmenen ajan maailmanlaajuisesti suosi-
tuin lajityyppi.  

Supermaineeseen singahtanut tosirikossarja Serial on 
jo vuodesta 2014 synnyttänyt vanavedessään Suomeenkin 
kasan tosirikospodcasteja, joista Tilda Laaksosen Jäljillä 
lienee tunnetuimpia. 

Eikä rikosten lumo ole vähenemässä. Huhtikuussa 
ensimmäistä kertaa järjestetyssä Audioland Awards -gaa-
lassa palkittiin vuoden 2021 parhaat podcastit. Vuoden 
tapaukseksi valittiin Madventures-televisio-ohjelmasta 
tutun toimittajan Riku Rantalan M/S Mystery, jossa sel-
vitellään katoamisia Ruotsin-laivoilla. 

Eettistä rajanvetoa 
Pelkkää rahassa kylpemistä tosirikosten julkaiseminen ei 
kuitenkaan ole – tai saisi olla.  

Sosiologisen kirjallisuuden dosentti Voitto Ruoho-
nen Itä-Suomen yliopistosta ottaa tuoreessa tietokirjas-

”Tosirikoskerronta
ei ole yksinomaan
myönteinen asia,
mutta vaihtoehtona ei
ole se, ettei rikoksista
uutisoida lainkaan.”

 LAKIMIESUUTISET  3/2022  35

ILMIÖ



saan Rikos ei vanhene – True crime kyläkä
räjistä podcasteihin (Gaudeamus 2022) melko 
ankaran kannan. Hänen mukaansa media on 
ainoa ”rikollisuuden myyttisen auran vahvis
taja” – siis tämäkin lehtijuttu. 

Johnny Knigan kustantaja Jaakko Pietiläi-
nen ja Crime Timen kustantaja Jouni Tervo 
ajattelevat, että rikokset ovat yksi osa vallit
sevaa yhteiskuntaa. Siten niistä pitää voida 
kirjoittaa. 

– Ei voi ajatella, ettei meillä olisi oikeutta 
kertoa rikoksista, jotta välttyisimme tosi
rikosten ikävimmiltä puolilta, kuten rikollis
ten fanittamiselta, Tervo sanoo. 

Loppuisiko rikollisuus, jos lakkaisimme 
raportoimasta siitä? Tuskinpa. 

– Kun kansalaiset ja päättäjät tietävät laa
jasti yhteiskuntansa asioista, he voivat vaikut
taa niihin demokratian keinoin. Ajatus, ettei 

yhteiskunnassa raportoida ikävistä asioista, 
on vallalla vain Venäjän kaltaisissa yhteis
kunnissa. Tosirikoskerronta ei ole yksiomaan 
myönteinen asia, mutta vaihtoehtona ei ole 
se, ettei rikoksista uutisoida lainkaan, Pieti
läinen pohtii. 

Molemmat kustantajat pitävät kerronta
tavan valintaa yhtenä ratkaisuna tosirikosten 
eettisyyden ongelmaan. Jokaisen kustannet
tavan teoksen kohdalla on mietittävä, millai
sella tavalla se kuvaa rikosten maailmaa ja 
seurauksia. 

Tervo ja Pietiläinen uskovat, että niin 
kauan kuin tosirikosten tietokirjoissa ja doku
mentaarisissa podcasteissa sekä televisiooh
jelmissa noudatetaan länsimaisen journa
lismin eettisiä ohjeita, ollaan oikeilla jäljillä. 

– Tarkoitan suoraselkäistä, uskottavaa, 
klassista journalismia. Vaikka julkaistaisiin 
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Awardsissa valittiin vuoden 2021 
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omaelämäkerta, jossa puhuu vain yksi gan-
gsteri, siinäkin toimittaja voi haastaa kerto-
jan ja kertoa tarinan kehyksen. Muuten siitä 
tulee vain rikollisen henkseleiden paukutte-
lua, Pietiläinen kuvailee. 

Kun tähän kerronnan lajityyppiin liit-
tyy näin paljon eettistä rajanvetoa, miksi 
tosi rikokset ovat niin suosittuja? Ovatko ne 
opetus kertomuksia, pakoa todellisuudesta  
vai elämän varjopuolen tirkistelyä? 

– Rikosten maailmassa on jotain salattua, 
mikä kiehtoo ihmisiä. Asioiden ratkaisemi-
nen kiehtoo esimerkiksi dekkareiden luki-
joita. Tosirikoskerronta avaa ikkunan tunte-
mattomaan maailmaan, Tervo pohtii. 

Pietiläinen muistuttaa, että monelle rikos-
ten maailma on niin vieras, että se muistut-
taa tieteiskirjallisuutta. 

Kummankaan kustantajan mukaan tosiri-
kosten suosion hiipuminen ei ole näköpiirissä. 

– Pohjoismaisten dekkareidenkin suo-
sion kuolemaa on povattu pitkään, mutta 

Varoitustarra voisi auttaa 
Entinen uutistoimisto STT:n rikostoimittaja,  
nykyinen kirjailija ja ITC-yhtiö Utopia Analy-
ticsin viestintä-, markkinointi- ja HR-johtaja 
Janne Huuskonen on pohtinut tosirikosker-
ronnan eettisyyttä paljon.  

Hän esittää puolileikillään, että tosirikos-
tuotteissa voisi olla ruoka-aineallergeeni-
varoitusten tapaan huomiolaput: ”Journa-
listisella otteella tehty tietokirja” tai ”Tämä 
saattaa sisältää veijaritarinan”. 

– Eettinen vastuu on julkaisijalla ja teki-
jöillä. Rikosjournalismissa pelaavat itse-
sääntely ja sananvapauden juridinen vastuu, 
mutta tosirikokset putoavat välimaastoon: 
tekijät ovat usein journalisteja, mutta julkaisi-
jat ovat kustantajia eivätkä mediataloja, joilla 
on journalistinen vastuu. 

Lajityypissä on niin paljon kaupalli-
sia mahdollisuuksia, että ansaintakiireessä 
monelta tekijältä unohtuu rikoksen yhteis-
kunnallisesta kehyksestä tai seurauksista 
kertominen. 

– Ihan jokaisesta rikoksesta voi kirjoit-
taa, mutta käsittelytapa ratkaisee. Rikollisia-
kin voi käsitellä kunnioittavasti, vaikka tekisi 
työnsä kriittisesti. Rikosuutisoinnissa olisi 
tärkeää seurata jutut loppuun asti. 

Tosirikosten kysyntä on nyt niin suurta, 
että menestys ei aina tarkoita korkeaa laa-
tua. Lajityyppi on niin uusi, ettei Suomessa 
podcastien sananvapauden rajoja ole vielä 
oikeus saleissa koeteltu. 

Oikeudenhoitokaan ei tosirikoksissa näyt-
täydy aina totuudenkaltaisena. 

”Ihan jokaisesta rikoksesta
voi kirjoittaa, mutta
käsittelytapa ratkaisee.”

yhä ne vetävät. Tosirikokset ovat kiinnostava 
lajityyppi sisällöllisesti ja kaupallisesti. Kus-
tannan kirjoja, joiden toivon tuottavan rahaa. 
Valehtelisin, jos en myöntäisi kadehtivani kil-
pailijoita, joiden tosirikosteokset menesty-
vät Knigan teosten tavoin, Jaakko Pietiläinen 
sanoo. 

Jouni Tervo uskoo, että lajityyppi menee 
yhä pienempiin ja yksityiskohtaisempiin 
juttuihin, kuten vaikkapa yksittäisiin rikos-
tapauksiin kokonaisten elämäkertojen sijaan. 

Suuri naiskohderyhmä 
NAISET kuluttavat tosirikosviihdettä enemmän kuin  
miehet, vaikka rikolliset ovat useammin miehiä. Vuoden 
2018 yhdysvaltalaistutkimuksen mukaan 75 prosenttia  
tosirikospodcastien kuuntelijoista oli naisia. 

Englantilaisen Murder Mile UK -podcastin tekijä Michael 
J. Buchanan-Dunnen kuulijoista kaksi kolmannesta on  
naisia. Hän järjestää Lontoossa myös samannimisiä rikos-
kävelykierroksia. Niillä naisten määrä on vieläkin suurempi, 
80–85 prosenttia. 

– Olen tarjonnut kävelykierroksia äitienpäivänä, ja 
kysyntä oli niin suurta, että jouduin järjestämään ylimää-
räisiä kävelyitä. Isänpäivänä puolestaan jouduin perumaan 
kierrokset, sillä ketään ei kiinnostanut, Buchanan-Dunne 
kertoo.
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– Suurin osa oikeudenhoidosta on ihan 
muuta kuin tosirikosmaailmassa näky-
viä vangitsemisia. Arki on huoltajuuskiis-
toja, verojuttuja ja kellarimurtoja. Eivät ne 
näy oikeus- ja rikosjournalismissakaan, 
nekin käsittelevät poikkeuksellisempia  
tapauksia. 

”Haluan tehdä oikeutta kadonneille” 
Yhdysvaltalaisen Dakota Spotlight -podcas-
tin tekijä James Wolner uskoo, että tosirikos-
kerronnassa voi yhdistää taiteen ja journalis-
min ja päätyä moraalisesti hyväksyttävään 
lopputulokseen. 

– Tietenkin traagisesta kuolemasta kerto-
minen on tarina, mutta kuka haluaa kuulla 
pelkkiä tosiasioita? Mietin, miten käsittelen 
podcastissani uhreja ja heidän omaisiaan 
sekä minkälaisen suunvuoron annan rikok-
sesta epäillyille, hän sanoo. 

Wolnerille viihteellisyys on vain väline tär-
keiden viestien välittämiseen. 

– Haluan antaa äänen esimerkiksi kadon-

Tosirikosten lajityyppi on niin
uusi, että Suomessa podcastien
sananvapauden rajoja ei ole vielä
oikeussaleissa koeteltu.

387 000
KATSOJAA OHJELMALLA 

Finnpanel-tutkimuksen mukaan MTV3- 
televisiokanavan toiseksi suosituin ohjelma  

vuonna 2021 oli Rikospaikka.

1722
JULKAISTU ROMAANI

Kirjailija Daniel Defoen romaania  
Moll Flanders voidaan pitää 

ensimmäisenä kaunokirjallisena 
tosirikoskertomuksena. 

neille, kuolleille tai syrjäytyneille ihmisille. 
Yritän tuoda heille oikeutta ja siten tehdä elä-
mässäni jotain hyvää. 

Amerikkalaisten kunnianloukkauslakien 
vuoksi Wolner haluaa olla erittäin tarkka, 
ettei tule syyttäneeksi syyttömiä rikoksista. 

– Esimerkiksi uusimmalla kaudellani 
nimeltä mainittu rikosepäilty saattaisi väit-
tää, että on menettänyt liiketoimia podcas-
tini vuoksi. Hänen pitäisi tosin pystyä todista-
maan, että olen tietoisesti esittänyt valheita. 
Pidän siis kielen keskellä suuta. 

Wolner on podcasteissaan kiinnittänyt 
huomiota myös siihen, ettei kasvata kerron-
nan dramaattisuutta teknisin keinoin, esi-
merkiksi leikkaamalla haastatteluja tarkoi-
tushakuisesti. 

– Minusta tekijöillä on vastuu siitä, 
ettemme turruta kuulijoita rikosten todelli-
suuteen. Versioni tapahtumista on vain osa-
totuus, mutta yritän pitää kertomani tosi-
asiat ja yksityiskohdat niin oikeina kuin  
mahdollista. •
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ohtori Matti L.  Aho tarkasteli vuonna 
1987 Matti Ylöstalon juhlajulkaisun 
loistavatyylisessä artikkelissaan laki-
miesten kielenkäyttöä. Hän katsoi ole-
van aihetta pelätä, että olemme matkalla 

alati huonompaan suuntaan, kun oikeakielisyyttä ei riit-
tävästi hallita. Hän kuitenkin toivoi, että kasvava ja vii-
saudessa varttuva juristipolvi ottaa omakseen sen, että 
mitä epämiellyttävämpi itse asia on, sitä kauniimpaan 
asuun sen juridinen toteutus on puettava. Mitenkähän 
asian laita on?

Oikeuden keskeinen instrumentti on kieli, jota laki-
miehen on hallittava hyvin. Erkki Aurejärvi piti tapa-
naan sanoa opiskelijoille, kun ryhdyttiin käymään 
lävitse heidän seminaaritöitään, että äidinkielen ja juri-
disen kielen taitaminen on lakimiehelle tärkeämpää 
kuin he uskovat. Paljon pitäisikin osata, kuten se, mitä 
Johannes Leivonen tiedekunnassa meille opetti: siitä 
ja siitä silloin ja silloin annettu laki.

Opiskelijoiden teksteistä pahimmat kömmähdyk-
set yleensä karsiutuvat tutkielmavaiheeseen mennessä. 
Yllättävää kyllä he tekevät kuitenkin yhdyssanavirhei-
täkin. Lakimiestenkin kirjoituksissa näkee valitetta-
van usein pahoja svetisismejä, kuten sanoja ”koskien” 
ja ”johtuen”. Kotimaisten kielten keskus ei näitä suo-
sita muttei jyrkästi tuomitsekaan. Linja on liian lepsu.  

Juristin on osattava käyttää erilaisia tyylilajeja. Hal-
lituksen esityksen ja tuomioistuinratkaisun tyylilajit 
ovat erilaisia kuin oikeudenkäyntikirjelmän, juridisen 
oppikirjan tai pamfletin. Nämä erot hallitsi erinomai-
sesti Urho Kekkonen, joka oli ihailtavan nopea ja tai-
tava sanankäyttäjä.

Virkakielenkin käytänteitä opitaan työpaikoilla. Siksi 
on lakimiehelle tärkeää voida olla kokeneen kollegan 
opissa. Kuriaalityyli on ollut oma vanhakantainen tyyli - 
lajinsa. Siitä ei sopinut poiketa, vaikka se sisälsi sel-
laisenkin kummallisuuden kuin tuomion aloittami-
sen oikeakielisyyden kannalta mahdottomalla ilmai-
sulla ”Neuvoteltua raastuvanoikeudessa …”. Virkakieltä 
on onneksi kehitetty ja norjistettu. Yhä monimutkai - 

sempia asioita on kuitenkin vaikea ilmaista selkeästi.     
Oikeustieteellisiä teoksia julkaisevat ovat yleensä 

kirjoittamisen ammattilaisia. Vielä kuluvan vuosisa-
dan alussa käsikirjoitukset julkaistiin ilman kielen-
tarkastusta. Sellainen on nykyisin käytössä useimmilla 
oikeudellista kirjallisuutta julkaisevilla kustantajilla. 
Aluksi tutkijat vieroksuivat kustannustoimittajien toi-
mintaa, mutta nyttemmin myönnetään yleisesti sen 
kieliasua parantava vaikutus. Juridisen kielen täsmäl-
lisyys menee kuitenkin aina kielen notkeuden edelle. 
Kirjoittaja ei voi siksikään ulkoistaa oikeudellisen kie-
len noudattamista kustannustoimittajalle.

Juridinen kieli muotoutuu mediankin kautta – myös 
väärään suuntaan. Niinpä mediassa puhutaan nykyi-
sin lähes vakiintuneesti lakimuutoksesta eikä siis 
lainmuutoksesta. Sellainenkin omituisuus on osunut 
silmiin kuin sana lakihenkilö. Sitä ei ole suomen kie-
lessä käytössä. Tasa-arvon nimissä on aiheetonta alkaa 
kiertää vakiintuneita nimikkeitä, kuten lakimies tai 
eduskunnan puhemies. 

Juridisen kielen
täsmällisyys
menee aina
kielen notkeuden
edelle. 

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

Lakimiehet ja oikeakielisyys
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T
uttu mies saa kuudennen kerroksen aula
tilassa iloisia tervehdyksiä ja tervetulo
toivotuksia. Hänet tuntee moni. Thomas  
Landell on kuin kotiin palannut. Hän alkoi 

toukokuun 2022 alussa Castrén & Snellmanin yritys
järjestelyiden ja pääomamarkkinoiden osakkaana avus
taa yritysasiakkaita. 

Landellin työura alkoi samassa paikassa harjoitteli
jana vuonna 2007 ja jatkui valmistumisen jälkeen siellä 
seitsemän vuotta yhtä Yhdysvalloissa vietettyä väli
vuotta lukuun ottamatta. Asianajotyö kiinnosti nuorta 

Uransa alkuvaiheen oppimis
ympäristöön palannut Thomas 
Landell on nyt aiempaa taitavampi 
kohtaamaan yritysjärjestelyiden  
ja pääomamarkkinoiden haasteet. 
Hän kannustaa hakemaan oppia  
yli totuttujen rajojen. 

ASIAKKAAN
NAVIGAATTORINA 
YRITYS-
JÄRJESTELYISSÄ

Teksti VESA VAINIO | Kuvat SAMI HEISKANEN
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juristia, ja erityisesti yritysjärjestelyiden maailma oli 
Landellin mielenkiinnon kohde. 

– Olen kasvanut paljon, ja työkalupakkini on laa
jempi kuin ensijaksollani täällä. Taito ajatella laajasti 
on ehdottomasti kehittynyt. Muiden kuin ilmeisten rat
kaisujen luova etsiminen on ajoittain hidasta, ja siinä 
pitää osata pysähtyä miettimään. 

– Yrityskaupoissa on keskiössä niiden kaupallinen 
konteksti. Transaktiot muokkaavat usein merkittävällä 
tavalla niin ostajan kuin myyjänkin strategista suun
taa ja toimivat taitekohtina yritysten kehityskaaressa. 
Aloitin itse sijoittamisen ja pörssiyhtiöiden seuraami
sen lukioiässä pienillä panoksilla, minkä koen sytyttä
neen mielenkiintoni yritysten strategiaa, taloudellista 
kehitystä ja johtamista kohtaan. 

Englanninkielisen lukion Espoossa käynyt ja kan
sainvälisestä toiminnasta aina kiinnostunut Landell 
vietti kuusi kuukautta yliopistovaihdossa Kaliforniassa 
ja toimi lisäksi vuoden vierailevana lakimiehenä New 
Yorkissa. Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom on sikä
läisenkin mittapuun mukaan iso toimisto. Landellin 
toimenkuvaan siellä kuuluivat, kuinkas muuten, trans
aktiotehtävät. 

– Amerikkaan sekä sen kiehtovaan akateemiseen 
maailmaan ja työelämään jäi iso imu. 

Vahvaa oppia yrityselämän muutostilanteista 
Landellin käteen jäi paljon työuran ensimmäisestä 
osasta Castrén & Snellmanilla: transaktioiden hoita
mista asianajo näkökulmasta, kokonaisuuksien haltuun 
ottamista, vastuun kasvua ja sen kantamista, valtava 
määrä oppia syväosaajien joukossa. Työ neuvonanta
jana pörssiyh tiöiden, yrityskauppojen ja pääomamark
kinoiden maailmassa oli erinomainen oppimisympä
ristö ja ponnahduslauta tulevaan. 

Castrén & Snellmanin jälkeen Landell siirtyi juris
tiksi Rettig Groupille, joka oli tuttu asiakas jo asianajo
maailmasta. Yli 100vuotisen perheomisteisen yhtiön 
taseesta valtaosan muodosti muutama teollinen yritys. 
Ilmassa oli kuitenkin muutoksen tuulia, joihin Landell 
hyppäsi mukaan. 

– Ohjaksiin tarttuvalla yhdeksännellä sukupolvella 
oli selkeä ja kunnianhimoinen visio sekä halu kehittää 
Rettig Groupia teollispainotteisesta toimijasta sijoitus
yhtiöksi. Tätä mittavaa suunnan muutosta halusin läh
teä työstämään isolla innolla. 

Puolitoista Yhdysvalloissa 
vietettyä vuotta jätti  
Thomas Landelliin pysyvän 
jäljen. Akateemisen maa-
ilman ja työelämän lisäksi 
häntä kiehtoo sikäläinen 
ykkösurheilulaji.

 NAPPIKUULOKKEET
Kuvainnollistavat jatkuvaa 
oppimisen halua. Kuuntelen 
paljon äänikirjoja.

 VALOKUVAT
PERHEESTÄ
Tärkein arvo elämässäni 
ovat ihmiset. Perhe,  
työtoverit ja ystävät  
ovat kaikki minulle hyvin 
läheisiä. 

 KALVOSINNAPIT
Jokainen pidempi työkoke-
mus on muokannut minua. 
Rettig Groupista saamani 
kokemus ja tieto kulkevat 
hihassa mukanani. 

 JENKKIFUTISPALLO
Urheilu ja liikunta ovat  
osa minua. Rakkaus lajiin 
syntyi vaihto-oppilaana  
ja töissä USA:ssa. Lajin 
fyysisyys, äly ja useat  
tasot kiehtovat.
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Landell pääsi tuoreeltaan mukaan viiden vuoden 
ajanjaksoon, joka sisälsi merkittävän määrän hank
keita, kehitysprojekteja ja yritysjärjestelyjä. Hän teki 
töitä erityisesti Purmo Groupin ja Nordkalkin kanssa ja 
osallistui yhtiöiden hallitustyöskentelyyn. Myös sijoi
tusyhtiön toimintaprosessien valmistelu ja suunnittelu 
tuli matkan aikana sangen tutuksi. 

– Kokemus oli valtavan mielenkiintoinen, ja opin 
muutostilanteissa toimimisesta ja johtamisesta. Vas
taan tuli paljon haasteita ja mahdollisuuksia, ja sok
keloisessa ympäristössä piti osata nähdä parin kolmen 
kulman taakse. 

Arvokasta kehittymistä siirtymisistä 
Asianajotoimistossa työskenneltäessä asiakkaalta tulee 
normaalisti toimeksianto, jonka perusteella neuvonan
taja ryhtyy toimeen. Yrityselämässä taas yhtiön pitää 
ennen oikeudellisen neuvonantajan palkkaamista itse 
suunnitella, mitä kohti aletaan juosta ja kuinka kovaa. 
Rettig Groupilla Landell osallistui lakiasiainjohtajana ja 
johtoryhmän jäsenenä niin suunnitteluun kuin toteu
tukseen. 

Nykyisessä, tuoreessa tehtävässään Castrén & Snell
manilla Landell pääsee käyttämään erilaisista tehtä
vistä kerryttämäänsä osaamispääomaa. 

– Pyrin rakentamaan asiakkaiden kanssa pitkäkes
toisia kumppanuuksia ja avustamaan heitä transak
tioissa ja pääomamarkkinoilla niin, että yritykset saa
vuttavat tavoitteensa. Kokemus asiakkaan kengissä 
toimimisesta antaa tähän mainiot eväät. 

Landell näkee asianajokentän suhteellisen sulkeu
tuneena alueena, missä on vähän siirtymisiä aitauk
sesta ulos ja sisään. Hän haluaa omalla esimerkillään 
rohkaista muita itsensä kehittämiseen ja perspektii
vin laajentamiseen. 

– Nuorilla juristeilla on edessään lavea mahdolli
suuksien urapolku. Proaktiivinen hakeutuminen eri 
alueille ja uuden perspektiivin löytäminen on hyvin 
arvokasta itse kullekin. 

Kun Helsingissä syntynyt, kasvanut, opiskellut ja 
pääosin työuransa tehnyt Landell mietti opintosuun
taansa, oikeus ja kauppatieteet olivat rinta rinnan 
valintaviivalla. Alkuun hän opiskelikin Hankenilla, 
kunnes siirtyi oikikseen, jonka ensimmäisistä pääsy
kokeista oli jäänyt hyvä fiilis. 

– Kauppatieteiden kurssit tukevat hyvin oikeudel
lista alaa erityisesti transaktioissa. •

ARKIPÄIVÄ  // A s i a n a j o t o i m i s t o n  o s a k a s

Thomas Landellin katse on määrätietoisesti eteenpäin  
ja kohti tulevaa. Tähänastisella työuralla kerrytetylle  
osaamiselle on käyttöä, kun hänellä alkaa toinen vaihe 
Castrén & Snellmannilla. Nuorilla juristeilla

on edessään lavea
mahdollisuuksien
urapolku.

Thomas Landell

MIKÄ TYÖSSÄSI  
PALKITSEE SINUA?

On ilo auttaa asiakkaita 
menestymään sekä saa
vuttamaan keskeisiä tavoit
teitaan. Kun saa tehdä töitä 
mielenkiintoisten yritysten 
kanssa, jotka luovat meidän 
tulevaisuuttamme, saan 
kicksejä. Päästä lähelle  
asiakasta, työskennellä 
tehokkaasti yhdessä ja 
tuottaa asiakkaalle lisä
arvoa: se on parasta oppia 
itsellekin.

MITÄ TYÖSI MERKITSEE 
TALOUSELÄMÄLLE?

Yritysjärjestelyt ovat  
yrityksille tärkeä kanava 
kasvun hakemiseen ja  
strategisiin suunnan
muutoksiin. Järjestelyillä 
on kasvun mahdollistajana 
keskeinen rooli tulevaisuu
den suomalaisten menesty
jäyritysten kehittymisessä. 
Neuvonantaja auttaa asia
kasta navigoimaan haasta
vatkin transaktiotilanteet 
hallitusti ja tekee mahdolli
seksi asiakkaalle keskitty
misen itse liiketoimintaan  
– se on kaiken a ja o. 

MILLAISENA NÄET  
TULEVAN URASI?

Uudessa työssäni luon  
suhteen asiakkaaseen ja 
olen hänelle luotettava 
kumppani, joka ymmärtää  
liiketoimintaa ja sen tavoit
teita. Toivon voivani olla 
mukana nostamassa  
oikeudellista transaktio
neuvonantoa seuraavaan 
sfääriin läheisellä vuoro
vaikutuksella ja sparrauk
sella. Kumppaneiden  
auttaminen muissakin  
neuvonantajarooleissa  
ja myös hallitustyöskente
lyssä on jatkossa mahdol
lista. Pelikenttä on laaja. 
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Lakimiesliiton jäsen oli epävarma omasta osallistumisestaan  
kunta-alan lakkoon keväällä 2022. Hän sai Lakimiesliitolta tietoa lakkoon 

osallistumisesta ja oikeudestaan lakkoavustukseen.

äsen otti yhteyttä Lakimies-
liiton virkasuhdeneuvon-
taan ja kysyi, kuuluuko hänen 
Lakimiesliiton jäsenenä osal-
listua JUKOn järjestämään 

kunta-alan lakkoon, kun hän työs-
kentelee kunta-alalla. Lakimiesliiton 
neuvottelupäällikkö Petteri Kivelä 
auttoi jäsentä lakkoon liittyvissä 
kysymyksissä.

Lakimiesliiton neuvottelupääl-
likkö aloitti käymällä läpi jäsenen  
työtehtävän ja paikkakunnan. 
Kevään lakot kohdistuivat tiettyi-
hin kaupunkeihin, työehtosopimuk-
siin ja työtehtäviin. Lakon piiristä 
oli rajattu pois esimerkiksi tehtäviä, 

tilanteita, joissa pääluottamusmie-
hen viestit eivät ole tavoittaneet 
työntekijää.

– Lakimiesliiton ja JUKOn viestit 
tavoittavat jäsenemme oikein vain 
siinä tapauksessa, että jäsenen  
tiedot ovat jäsenrekisterissä ajan 
tasalla, painottaa Kivelä. Jäsen-
rekisteriin onkin tärkeä päivittää 
ajantasaiset tiedot aina työpaikan 
vaihtuessa. Tietojen päivittäminen  
onnistuu kätevästi Lakimiesliiton 
jäsenrekisterin kautta tai soitta-
malla liiton jäsenpalveluun.

Lakimiesliitto maksaa lakkoavus-
tusta lakkoon osallistuneille jäse-
nilleen lakon jälkeen, kunhan tiedot 
työpaikasta ovat oikein jäsenrekis-
terissä. Lakkoavustusta haetaan 
lomakkeella, joka on toimitettu lak-
koon osallistuneille jäsenillemme 
lakon jälkeen. •

Kevään aikana on  
järjestetty yhteensä viisi 

lakkoaaltoa, joihin on 
osallistunut kymmenen 

kaupunkia ja yhteensä yli 
80 000 työntekijää.

yli 80 000  
lakkolaista

Jäsenrekisteriin
on tärkeä päivittää
tiedot aina työ
paikan vaihtuessa.

Mikä JUKO?
Lakimiesliitto on Julkisalan kou-

lutettujen neuvottelujärjestö 
JUKOn jäsenliitto. JUKO neuvot-
telee Lakimiesliitonkin jäseniä 

koskevista julkisen sektorin  
virka- ja työehtosopimuksista.  

Lakimiesliiton toiminnan johtaja 
Jore Tilander on myös JUKOn 

hallituksen varapuheen johtaja. 
Kevään 2022 lakoissa  

olivat mukana kaikki JUKOn  
kunta-alan liitot. Myös Julkisten 

ja hyvinvointi alojen liitto  
JHL:n ja Julkis- ja yksityisalojen 
toimihenkilöliitto Jytyn jäsenet 

osallistuivat lakkoihin.

MITÄ TYÖNTEKIJÄN TULEE TIETÄÄ  
KUNTA-ALAN LAKOISTA?

PULMA&RATKAISU

J

Jäsenen pulma: Lakimiesliiton jäsen työskenteli kuntaalalla ja tarvitsi  
lisätietoa lakoista. Lakimiesliiton virkasuhdeneuvonta auttoi jäsentä lakkoon  
liittyvissä kysymyksissä.

jotka voivat aiheuttaa kansalaisten 
hengen, terveyden, turvallisuuden 
tai omaisuuden vaarantumisen.

Kevään lakkoaallon piirissä oli 
noin 75 Lakimiesliiton jäsentä. Lakko 
kohdentui jäseniin sovellettavan 
työehtosopimuksen perusteella.

Pääsääntönä voidaan pitää, että 
jos työntekijän tehtävä kuuluu lakon 
piirissä oleviin tehtäviin, on Lakimies-
liiton jäsenenä osallistuttava lakkoon.

– Lakko on laillinen toimenpide, 
josta vastuun kantaa Lakimiesliitto, 
muistuttaa Kivelä. Työntekijää ei sil-
loin saa painostaa eikä työnantaja 
saa rajoittaa lakko-oikeutta.

Usein ajankohtaisimman tiedon 
lakkotilanteesta saa omalta luot-
tamusmieheltään, mutta on myös 

Virkasuhdeneuvonnan ohjeet
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Palsta kertoo, miten Lakimiesliitto auttaa 

jäseniään.



Teksti SANNA JÄPPINEN | Kuvitus JANI SÖDERLUND

O
ikeus kansainväliseen suojeluun ja tur-
vapaikkaan on ihmisoikeus, joka on kir-
jattu YK:n ihmisoikeusjulistukseen ja 
EU:n peruskirjaan.  

– Lakimiehen on tärkeää ymmär-
tää turvapaikkamenettely ja sitä koskevat säädökset 
sekä turvapaikanhakijoiden erityistilanne. Hänen tulee 
olla valmis tekemään työtä ihmisten kanssa, jotka ovat 
hyvin eri tavoin haavoittuvassa asemassa, sanoo joh-
tava juristi Marjaana Laine Pakolaisneuvonnasta. 

Pakolaisneuvonta on sekä pakolais- ja ulkomaalais-
oikeuteen erikoistunut lakitoimisto että asiantuntija-
järjestö. 

Puhuttelu on tärkein osa  
turvapaikkamenettelyä 
Turvapaikan haku tapahtuu aina maassa, josta suoje-
lua halutaan. Suomessa turvapaikkahakemus jätetään 
poliisille tai rajavartiolaitokselle. Hakemus rekisteröi-
dään ja hakija ohjataan vastaanottokeskukseen, jossa 
hän saa peruspalvelut, kuten majoituksen, terveyspal-
velut ja toimeentulon.  

Varsinaisesta turvapaikkatutkinnasta ja -päätök-
sestä vastaa maahanmuuttovirasto Migri. Jos perusteet 

hakemuksen tutkimiselle Suomessa täyttyvät, seuraa 
menettelyn tärkein vaihe eli hakijan kuuleminen tur-
vapaikkapuhuttelussa.  

–  Hakijan on itse tuotava esille se, miksi juuri hän on 
vaarassa. Viranomaisella on selvittämisvelvollisuus ja 
myös velvollisuus selvittää hakijan haavoittuva asema 
ja erityistarpeet, Laine sanoo.  

Kansainvälinen suojelu  
ja yksilölliset syyt  
Kansainvälinen suojelu tarkoittaa turvapaikkaa tai  
oleskelulupaa toissijaisen suojelun perusteella. 

Puhuttelussa selvitetään, täyttyvätkö turvapaikan 
eli pakolaisaseman perusteet. YK:n pakolaissopimuk-
sen mukaan pakolaisella on oltava perusteltu syy pelätä 
joutuvansa vainon kohteeksi alkuperän, uskonnon, kan-
sallisuuden, tiettyyn yhteiskunnalliseen ryhmään kuu-
lumisen tai poliittisen mielipiteen takia.  

Jos edellytykset eivät täyty, voi olla mahdollista 
saada oleskelulupa toissijaisen suojelun tarpeen perus-
teella. Siinäkin tapauksessa hakijaa uhkaa kotimaassa 
epäinhimillinen kohtelu tai vakava vaara esimerkiksi 
sotatilan takia.  

Kolmaskin vaihtoehto on, joskin harvinainen. 

Sotaa pakenevat ukrainalaiset moninkertaistivat hetkessä kansainvälistä 
suojelua hakevien määrän EU:ssa ja Suomessa. Miten turvapaikkaa 

Suomesta haetaan, ja mikä on juristin rooli? 

Suojaan Suomeen – 
maahantulo-

statuksissa on eroa 
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Jokaisella turvapaikanhakijalla
on oikeus neuvontaan ja oikeusapuun.

LISÄÄ AIHEESTA

www.pakolaisneuvonta.fi 

migri.fi/turvapaikka- 
suomesta

Perusoikeudet kuuluvat 
myös paperittomille 
PAPERITTOMAT ihmiset elävät ilman oleskelulupaa esimerkiksi kielteisen 
turvapaikka- tai oleskelulupapäätöksen takia tai oleskeluluvan päätyttyä. 
Heillä ei ole oikeutta vastaanottopalveluihin tai työntekoon, mutta elämän 
perusedellytykset on taattava. 

– Kunnilla on velvollisuus turvata elämälle välttämätön turva, mutta 
yhteneviä käytäntöjä ei ole. Sosiaali- ja terveysministeriössä on parhaillaan 
käsittelyssä lakiluonnos paperittomien terveyspalveluista – nykytilanne ei 
vastaa Suomen ihmisoikeussitoumuksia, sanoo Pakolaisneuvonnan johtava 
juristi Marjaana Laine.  

Paperittomien perheiden lapsilla on oikeus koulunkäyntiin, ja Laine 
muistuttaa, että heille olisi muutenkin varmistettava mahdollisimman  
laajat oikeudet YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen mukaisesti.

– Turvapaikkamenettelyssä arvioidaan kansain
välisen suojelun tarpeen lisäksi mahdollisuus oleskelu
lupaan yksilöllisestä inhimillisestä syystä: onko henkilö 
haavoittuvassa asemassa, onko hänellä erityistarpeita 
tai siteitä Suomeen, Laine kertoo.   

Kansainvälisen suojelun perusteella myönnettävä 
oleskelupa on voimassa neljä vuotta. Jos hakija saa kiel
teisen päätöksen, tehdään käännytyspäätös. Päätök
sestä voi valittaa hallintooikeuteen.  

– Pakolaisoikeuden pääperiaate on, että vääriä kiel
teisiä päätöksiä ei saa tulla. Epäselvässä tilanteessa on 
tehtävä päätös hakijan eduksi.  

Vuosi 2015 näkyy edelleen  
Vuonna 2021 Suomessa jätettiin 2 545 turvapaikka
hakemusta, joista ensimmäisiä hakemuksia oli 1 383. 
Uusintahakemukset kertovat Laineen mukaan edelleen 
vuoden 2015 pakolaistilanteesta ja ulkomaalaislakiin 
tehdyistä tiukennuksista. Suomen turvapaikkamenet
telyä ohjaava ulkomaalaislaki perustuu EU:n turvapaik
kalainsäädäntöön. 

– Direktiivit määrittävät minimin, ja tuntuu, että 
vuodesta 2015 lähtien ulkomaalaislaissa on menty kai
kessa kohden sitä minimiä, Laine arvioi.  

Turvapaikanhakijoita tuli vuonna 2015 kymmenker
tainen määrä normaaliin verrattuna, eikä järjestelmä 
pysynyt perässä. Esimerkiksi puhutteluihin käytetty aika 
lyheni huomattavasti. Myös hakijoiden oikeusturva huo
noni, kun vuonna 2016 valitusaikaa lyhennettiin ja oike
usapua rajoitettiin. Tiukennuksia purettiin osin vuonna 
2021 juuri oikeusturvan heikkenemisen takia.  

– Monien kohdalla on perusteita uusintahakemuk
sen tekemiseen. Kansainvälisen suojelun tarvetta ei 
selvitetty asianmukaisesti ensimmäisen hakemuksen 
käsittelyssä, kun nopeutta painotettiin liikaa laadun 
kustannuksella, Laine sanoo.  

Migrin turvapaikkayksikön johtaja Antti Lehtinen 
toteaa, että jos uusintahakemusta käsitellessä huoma
taan puutteita aiemmassa tutkinnassa, hakemus ote
taan tutkintaan.  

– Merkittävä osa uusintahakemuksiin tehdyistä pää
töksistä on kuitenkin tutkimatta jättämisiä. Näistäkin 
on valitusoikeus. 

Tilapäistä suojelua Ukrainan sotaa pakeneville 
Lukuun ottamatta vuotta 2015 turvapaikanhakijoiden 
määrä on Suomessa ollut alhainen, vuodessa muuta
mia tuhansia. Kun Venäjä hyökkäsi helmikuun 2022 
lopulla Ukrainaan, pakolaistilanne muuttui hetkessä 
koko EU:ssa. 
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Eurooppa-neuvosto vastasi aktivoimalla ensimmäi-
sen kerran tilapäisen suojelun direktiivin. Uusi järjes-
telmä otettiin käyttöön pikavauhdilla myös Suomessa 
5. maaliskuuta. Tilapäisen suojelun oleskelulupa voi-
daan myöntää Ukrainan sotaa pakeneville enimmil-
lään 4.3.2023 asti.  

– Merkittävin ero turvapaikkamenettelyyn on 
nopeus ja se, että ei ole puhuttelua eli ei selvitetä yksi-
köllisiä perusteluja, Antti Lehtinen sanoo.  

Tilapäisen suojelun oleskelulupa myös mahdollis-
taa opiskelun sekä työnteon heti hakijaksi rekisteröi-
tymisestä lähtien. Turvapaikanhakijalla taas työnteko- 
oikeus alkaa kolme tai kuusi kuukautta hakemuksen 
jättämisestä riippuen siitä, onko matkustusasiakirjaa.  

Hakemusten käsittelyä on pystytty nopeuttamaan 
osin automatisoimalla järjestelmää. Toukokuun alkuun 
mennessä hakemuksia tilapäisestä suojelusta oli Suo-
messa tehty yli 21 000 ja käsitelty yli 16 000. EU:ssa 
hakemuksia oli tehty yhteensä yli kaksi miljoonaa.  

Juristin on kohdattava ihminen 
Palataan vielä normaaliin turvapaikkamenettelyyn 
ja juristin rooliin prosessissa. Turvapaikanhakijalla  
on oikeus yksilölliseen neuvontaan ja oikeusapuun 
sekä haku- että valitusvaiheessa. Varattomalle hakijalle  
oikeus apu on maksutonta.  

– Jokaisen pitäisi mahdollisimman ajoissa päästä 
asiantuntevan oikeusavun piiriin. Avun tarve vaihtelee 
paljon esimerkiksi koulutustason tai psyykkisen kun-
non mukaan, mutta kaikki tarvitsevat tietoa suoma-
laisesta oikeusjärjestelmästä, Marjaana Laine sanoo.  

– Monilla on hyvä syy olla luottamatta viranomai-
siin – tai kehenkään. Lakimiehen on paitsi käytävä läpi 
kansainvälisen suojelun perusteet myös luotava luot-
tamusta. 

Perusteet oleskeluluville 
vuonna 2021  
VUONNA 2021 Suomessa myönnettiin 55 636 ensimmäistä 
oleskelulupaa, joista EU-kansalaisten rekisteröintejä oli 
11 190. Yli 25 000 lupaa (mukana 15 892 kausityöntekijää) 
myönnettiin työn perusteella, ja perhesiteen tai opiskelun 
takia yhteensä noin 15 000.  

Kansainvälisen suojelun perusteella oleskeluluvan sai  
3 023 henkilöä (mukana runsaat tuhat kiintiöpakolaista, joi-
den pakolaisaseman on tunnustanut YK:n pakolaisjärjestö).

Juristi voi vahvistaa turvapaikka- ja pakolaisoikeu-
den osaamista esimerkiksi oikeusministeriön kurs-
seilla. Myös Pakolaisneuvonta järjestää koulutusta ja 
ylläpitää Turvapaikkajuristit-sähköpostilistaa YK:n 
pakolaisjärjestö UNHCR:n tuella.   

Lainopin ohella tärkeää on inhimillinen ymmärrys 
ja kohtaaminen. 

– Asiantunteva lakimies tunnistaa esimerkiksi viit-
teet hakijan haavoittuvasta asemasta, kuten terveys-
ongelmista tai koetusta seksuaalisesta väkivallasta, ja 
varmistaa, että erityistarpeet huomioidaan. •

Turvapaikkatutkinnassa
hakijalla on myötävaikuttamis-
velvollisuus ja viranomaisella
selvittämisvelvollisuus.

TIED ON VÄÄRTI  // Tu r v a p a i k k a m e n e t t e l y

48  LAKIMIESUUTISET  3/2022



 LAKIMIESUUTISET  3/2022  49

Työn hakemiseen ei ole vain yhtä sapluunaa, vaan jokainen 
hakemus ja ansioluettelo täytyy tehdä yksilöllisesti.

N
etti on pullollaan ohjeita sii
hen, miten kirjoitetaan hyvä 
työhakemus ja kootaan lois
tava ansioluettelo. Ohjeet 

ovat kuitenkin yleisluontoisia, eivätkä ne 
aina sovi opiskelijoille.

Ongelma onkin, että kysymykseen 
hyvästä hakemuksesta tai ansioluette
losta ei voi vastata yhtä aikaa tiiviisti ja 
käytännönläheisesti. Hyviä nyrkkisään
töjä ovat selkeys, loogisuus, luettavuus ja 
kohdentaminen.

Jokainen hakemus ja CV pitää kui
tenkin tehdä yksilöllisesti juuri siihen 
paikkaan, jota hakee, Minna Rahja Laki
miesliitosta sanoo. Rahja neuvoo opiske
lijoita työhakemusten ja ansioluetteloi
den kanssa.

Yleisin väärinkäsitys on, että doku
menttien pitäisi olla virallisia ja määrä
mittaisia. Esimerkiksi ansioluetteloa 
ei kannata väkisin mahduttaa yhteen 
sivuun fonttikokoa pienentämällä ja jättä
mällä asioita pois, vaan se voi hyvin olla 
kahden sivun mittainen.

– Mallipohjat voivat olla hyviä, mutta 
niihin ei kannata takertua liikaa. Ensin 
täytyy miettiä sisältö ja vasta sitten se, 
miten asiat ilmaistaan, Rahja sanoo.

Kiinnostavat asiat edellä
Opiskelijan kannattaa pohtia laajasti 
omaa kokemustaan. Luottamustehtävät 
tai harrastuksetkin voivat olla relevant
teja, sillä ne voivat kuvastaa esimerkiksi 
paineensietokykyä tai esiintymistaitoja.

– Opiskelijalla ei ole takanaan pitkää 
työuraa, joten kaikkea kokemusta kan
nattaa hyödyntää. Kaikesta työkokemuk
sesta on ammennettavissa työelämätai
toja, joita tarvitaan yhtä lailla juristin 
työssä. Oman osaamisen tunnistaminen 

OMA PERSOONA SAA 
NÄKYÄ TYÖNHAUSSA

Oikkarit

ja sanoittaminen on tärkeää – niin juridi
sen substanssiosaamisen kuin yleisem
pien työelämätaitojen osalta.

Oma persoona saa näkyä hakemuk
sessa. Työnantajalle on kiinnostavaa 
lukea, että paikkaa hakee perhejuridii
kasta kiinnostunut Matti tai yrittäjäper
heestä oleva Liisa. Hakiessa kannattaa 
kertoa, mikä kiinnostaa juuri tässä työ
nantajassa ja työpaikassa.

– Tietysti voi olla, että hakee paikkaa, 
joka ei ole itselle se kaikkein kiinnosta
vin. Silloin kannattaa keskittyä niihin 
puoliin, jotka kiinnostavat edes vähän, 
Rahja sanoo.

Kieleen ja visuaalisuuteen pitää kiin
nittää huomiota tiettyyn pisteeseen 
saakka. Kirjoitusvirheet ja harhaanjoh
tavat ilmaisut pitää karsia pois. Ilmaisu
tyylin ei pidä olla liian arkinen, mutta ei 
myöskään turhan virallinen.

Valokuva ei ole pakollinen ansioluet
telossa, mutta se voi antaa myönteisen ja 
ammattimaisen kuvan. Jos liittää mukaan 
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LAKIMIESLIITON työhakemus- 
ja CV-neuvonta auttavat sekä 
yleisesti että tiettyä työpaikkaa 
hakiessa.

– Emme kuitenkaan koskaan 
kirjoita kenellekään valmiita 
hakemuksia. Tekstin pitää kuvas-
taa hakijaa ja hänen persoo-
naansa. Me katsomme, että 
perus asiat ovat kunnossa ja 
voimme kysyä apukysymyksiä, 
pureutua tavoitteisiin ja auttaa 
huomaamaan omia vahvuuksia, 
Minna Rahja tiivistää.

Liitto tarjoaa  
työkaluja

kuvan, kannattaa käyttää hyvää ja laadu
kasta kuvaa.

Muista ainakin nämä
Vaikka hyvän hakemuksen ja ansioluet
telon sisältöä on mahdotonta tiivistää 
kattavasti, tarkista ainakin nämä asiat.

Lyhyt profiilikuvaus on ansioluet
telossa tärkeä. Muutama lause kokoaa 
esimerkiksi sen, miksi opiskelee oikeus
tiedettä ja millaisia omat vahvuudet ovat. 
Osio antaa työnantajalle kuvan siitä, mil
lainen henkilö työtä hakee.

Työkokemus kannattaa järjestää 
uusimmasta vanhimpaan, eikä vanhaa
kaan kokemusta pidä väheksyä. Avaa tit
telin ja työskentelyajan lisäksi mitä opit, 
millaisia vastuita työssä oli tai millaista 
palautetta sait.

Yksilöllisiä neuvoja työhakemuksen 
ja CV:n kokoamiseen saa Lakimiesliiton 
urapalveluista. •



B
eslutsfattandet kring vårdfrågor 
har flyttats från kommunerna till 
välfärdsområdena. Det första väl-
färdsområdesvalet hölls i januari. 
Som bäst skapas grunden för hur 

områdena ska producera vårdtjänster framöver.  
Finland har 21 välfärdsområden och sju av 

dem är tvåspråkiga. I sex områden finns en finsk-
språkig befolkningsmajoritet men i Österbotten 
är de svenskspråkiga i majoritet. Dessutom är 
Helsingfors stad, som fortsättningsvis produce-
rar vårdtjänster, tvåspråkigt. 

Riksdagsledamot Veronica Rehn-Kivi från 
Sfp sitter i Västra Nylands välfärdsområde. Hon 
säger att det finns relativt god tillgång till svensk-
språkiga vårdtjänster på många håll i området. 

– I Raseborg och Ingå fungerar vården på 
svenska kanske allra bäst. Också i Grankulla 
har man velat trygga den svenskspråkiga vård-
servicen.  

Till välfärdsområdet hör dessutom Esbo, 
Hangö, Högfors, Kyrkslätt, Lojo, Sjundeå och 
Vichtis. Av kommunerna är Högfors och  
Vichtis enspråkigt finska medan Raseborg och 
Ingå är tvåspråkiga med en svenskspråkig majo-
ritet. Övriga kommuner är tvåspråkiga med 
finska som majoritetsspråk. Andelen svensk-
språkiga av hela befolkningen i området är 12 
procent.  

Fungerande vårdstigar behövs 
Rehn-Kivi säger att det är viktigt att bashälsovår-
den finns kvar på alla håll i välfärdsområdet. På 
de svenskdominerade orterna måste de tvåsprå-
kiga vårdenheterna hållas kvar och förstärkas 
som viktiga knutpunkter för den svenska vården. 

– Utmaningarna är stora. Samarbete med 
andra partier krävs för att skapa en förståelse 
för att svenskspråkig service måste koordineras 
för att bygga upp fungerande vårdstigar.  

I och med formandet av välfärdsområden 
hoppas Rehn-Kivi att tillgången till svensksprå-
kig vårdservice ska öka för alla invånare gent-
emot hur det var tidigare då kommunerna hade 
ansvar för tjänsterna. Svenskspråkiga personer 
i enspråkigt finska kommuner har haft svårt att 
få vård på svenska då de här kommunerna inte 
hade en skyldighet att ge svenskspråkig service.   

– Det är viktigt att redan från början planera 
hur tjänsterna på svenska på bästa sätt kan 
garanteras, säger Veronica Rehn-Kivi.  

Lagen uppfylls inte i praktiken 
Corinna Tammenmaa vid justitieministeriet 
förklarar vad lagen säger om vårdbetjäning på 
svenska. Hon hänvisar till bland annat språk-
lagen.  

– Enligt lagen ska vårdenheterna i tvåsprå-
kiga välfärdsområden betjäna på både finska och 

Flera tvåspråkiga välfärdsområden har endast en liten svenskspråkig 
minoritet. Man kan tänka sig att det finns en risk för att vårdbetjäning 

på svenska glöms bort. Hur kan man garantera att vården också 
fungerar på svenska i dessa välfärdsområden? 

Glöms svenskan 
bort i vården?

Text JOHN ILLMAN | Bild ISTOCK
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svenska. Men det finns brister i hur vården 
sköts i praktiken.  

Tammenmaa säger att ministeriet ger ut 
Språkbarometern, utredning om språklig ser-
vice och språkklimat, vart fjärde år. I dessa 
utredningar kan man se ett missnöje bland 
svenskspråkiga som ibland upplever att de 
inte får vårdservice på sitt modersmål.  

– Ju mindre den svenskspråkiga mino-
riteten är desto sämre fungerar i regel den 
svenskspråkiga betjäningen i praktiken, säger 
Tammenmaa.  

Hon nämner Kymmenedalen som ett 
område där de svenskspråkiga är en mycket 
liten minoritet. Av sex kommuner är Pyttis 
den enda tvåspråkiga med en svenskspråkig 
befolkningsandel på nio procent. Finlands-

”Det är viktigt att redan från
början planera hur tjänsterna
på svenska på bästa sätt kan
garanteras.” • Enligt 5 § i lagen om ordnande  

av social- och hälsovård ska  
tvåspråkiga välfärdsområden 
ordna vård på både finska och 
svenska.   

• Enligt språklagens 4 § ska 
patientens och klientens språk-
liga rättigheter inom hälso- och 
socialvården samt i hälsovårds- 
och socialvårdslagstiftningen 
garanteras. 

Vård på svenska

svenskarna utgör ungefär en procent av hela 
landskapets befolkning.  

Även i fortsättningen finns en risk för 
att vård på svenska i praktiken inte kan ges 
i ett enskilt fall. Regionförvaltningsverken 
har emellertid mandat att kontrollera att 
de språkliga rättigheterna tillgodoses. Det-
samma gäller nationalspråksnämnderna i 
välfärdsområdesfullmäktige. 

– Regionförvaltningsverket i Västra Fin-
land har varit förhållandevis aktivt i fråga om 
bristande finskspråkig vårdbetjäning i Öster-
botten. Man kan förvänta sig att myndigheten 
här i Södra Finland agerar på motsvarande 
sätt vid brister inom vård på svenska, säger 
Corinna Tammenmaa. •
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M
ia Kavaston opinto- ja työurasta ei ole 
vauhtia puuttunut.

Parasta aikaa hän työskentelee asian-
ajajan työnsä ohella Helsingin teatteri-

koulun ja Helsingin teatteriakatemian rehtorina ja 
vapaana taiteilijana.

  Pykälöikäämme.

1. luku  
Juristiksi ajautumisesta
1 §. Lapsuuden unelma. Varmaan, että tulisin toimeen 
ihmisten kanssa. Jostain syystä ihmisten kanssa on 
ollut aina melko paljon haastavampaa kuin eläinten. 
Ja että saisin laulaa, opettaa ja kirjoittaa.
2 §. Valaistuminen – juristiksi. Luin jo lukioaikana 
huvikseni iltaisin jotain kamalaa virkamieslainsäädän-

töä, kun sen kieli oli muka niin kiinnostavaa ja huvit-
tavaa. Olin kuitenkin aivan liian levoton asettuakseni 
kirjan ääreen, joten toimin ensin opettajana ja laulaja- 
lauluntekijänä ja opiskelin itseni teatteri-ilmaisun 
ohjaajaksi. Lopputyötäni kirjoittaessani luin sitten 
samalla oikiksen pääsykokeisiin.

2. luku  
Helsingin teatterikoulusta
1§. Mitä se on. Teatteritaiteen perusopetusta Helsin-
gin kaupungin luvalla antava oppilaitos, jossa opiske-
lee vuosittain noin 300 oppilasta. Perustin koulun Puo-
tilaan vuonna 2018 (Puotilan teatterikoulu). Sitä ennen 
vedin alueella teatterikerhoja kolmisen vuotta.
2 §. Mitä se ei ole. Osa kilpailuyhteiskuntaa. Suori-
tuspaikka. Paikka, jossa jätetään ketään yksin.
 

Teksti ARI MÖLSÄ | Kuva TEEMU KAVASTO

Asianajaja Mia Kavasto

Toisena työnä taitelua 
teatterin ja musiikin parissa

Mia Kavasto on myös musiikintekijä. Hänen Maire Marenki  
& Itävalta -bändinsä julkaisi runsas vuosi sitten albumin  
Miksi join talon.
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3. luku  
Teatteritaiteesta
1 §. Tenhovoima. Yhteiskunnalliset kannanotot. Mah
dollisuudet ihmisyyden reflektioon ja sen tutkimiseen, 
kuinka ihmiset voivat yhdessä rakentaa tyhjästä maail
moita. Ihanat, lahjakkaat, vetovoimaiset, karismaattiset 
ihmiset ja täysillä tekeminen. Juuri nyt mielessä siin
tää idolini Rantasilan Mari, jonka kanssa olen saanut 
pyöriskellä lähiaikoina.
2 §. Suurin uhkakuva. Cancelointi. Se, että jätetään 
joku yksin. Se, että päätetään ryhmässä jonkun yksi
lön pois sulkemisesta. Se on vaurioittavaa, ja teemme 
erityistä työtä sen eteen, ettei meillä kukaan olisi yksin. 

4. luku  
Lainsäädännöstä
1 §. Kiva laki. Rikoslaki. Koska rikosoikeus. Koska rikok
set.
2 §. Kamala laki. Tartuntatautilaki. Koska väärinkäyttö, 
kulttuurialan pieni kuolema, epäselvät tulkinnat, lait
tomat sulut ja kamaluudet, jotka tämä laki mahdollisti.

5. luku  
Lakimiehistä eliölajina
1 §. Taitava juristi. Ihailen oi monia hienoja puhujia, 
sellaisia jotka onnistuvat litigoimaan arvokkuudella ja 
empatialla hoitaen kuitenkin oman tonttinsa voimal
lisesti päämiehen edun eteen toimien. Taitava kollega 
vastapuolella on kummankin päämiehen etu, etenkin 
perheasioissa.
2 §. Tomppeli juristi. Ei näe päämiehensä etua, kas
vattaa riitaisuuksia, jättää perheasioissa lapsen huo
mioimatta voitonhimo silmissään ja haavoittaa per
heen vaikeaa tilannetta entuudestaan. Valehtelee, 
kieroilee, metsästää teknisiä kikkoja voittaakseen eikä 
huomioi jatkuvasti kasvavia oikeudenkäyntikuluja ja 
jatkuvasti lisääntyvää päämiesten stressiä ja asian voi
mavarojen viemistä. Ei tee maailmasta parempaa paik
kaa, vaikka voittaisi. Kyykyttää vallallaan.

6. luku  
Asianajajan työstä
1 §. Mukavinta. Vauhti, haasteet, oivaltamisen mah
dollisuus, vaikutuksen tekeminen ihmisten elämään. 
Mukavat ja hauskat kollegat, joiden kanssa syntyy aika 
mutkaton suhde tämän ajoittain raadollisen duunin 
myötä.
2 §. Masentavinta. Kuspäiset kollegat. Kts. kohta Tomp
peli juristi. Minua risoo aivan tolkuttomasti, kun joku 
hoitaa päämiehensä asiaa kehnosti, eikä päämie
hellä ole mahdollisuuksia tätä ymmärtää, kun ei itse 
ole alalla. Yhtä kaikki risovat ikävät tuomarit, joita ei 
onneksi ole montaa.

7. luku  
Pienet suuret asiat
1 §. Mielimauste. Valkosipulisuola.
2 §. Herkkuruoka. Uunipaahtoleivät juustolla, ketsu
pilla ja valkosipulisuolalla.
3 §. Paras juoma. Vichy.
4 §. Kaunein kukka. Orkidea.
5 §. Viehättävin väri. Lila.
6 §. Rakkain romaani. The curious incident of the dog 
in the night time.
7 §. Nautinnollisin näytelmä. Qteatterissa keväällä 
pyörinyt Toksinen kabaree.
8 §. Mielimuusikko. Suomalaiset parhaat! Kuten: Ismo 
Alanko, Vesala, Maija Vilkkumaa, Samae Koskinen, Tuo
mari Nurmio. 
9 §. Esikuva. Kaikki tässä mainitut idolini eri aloilla, 
sekä äiti ja mummi ja kummi. Upeat lapseni, mikä elä
mänvoima!
10 §. Elämän tarkoitus. Löytää ihmisiä, joiden kanssa 
on hyvä olla ja olla heille hyvä. 
11 §. Lempilausahdus. Well behaved women seldom 
make history – viitaten naisoletuksiin kintaalla viit
taamiseen.

Mia Kavasto

 s. 1977, Helsinki
 OTK 2010, Helsingin  

yliopisto
 Teatteri-ilmaisun ohjaaja 

ja draamapedagogi,  
Helsingin AMK Stadia 2006 
sekä Jyväskylän yliopiston 
draamakasvatuksen linja

  Opetushallinnon johdon  
tutkinto, Opetusvirasto, 
oppilaitos

 Ammatillisen opettajan 
tutkinto, Haaga-Helia,  
oppilaitos

 Kasvatustieteen  
maisterin tutkinto (Jyväs-
kylän yliopisto) työn alla

 Työpaikkoja matkan  
varrella muun muassa
Helsingin kaupunki (opetus-
virasto), Asianajotoimisto  
Maritta Heiskanen, Helsin-
gin Akatemia Oy (Helsingin 
teatterikoulu, Helsingin teat-
teriakatemia), Asianajotoi-
misto Lakiakatemia, freelan-
cerina useissa instansseissa, 
kuten Pykälä ry, Helsingin 
yliopisto, Tallinnan yliopisto, 
Suomen asianajajaliitto, 
HEO, Päivölän kansanopisto

 Useita luottamustoimia, 
muun muassa Asianajaja-
liiton moniammatillinen  
työryhmä 2020–

 Perhe: kaksi ihmislasta, 
neljä kanilasta, huumorin-
tajua vaativa puoliso,  
mehiläispesä ja tuleva  
hauvavauva

 Harrastukset ovat työtäni 
samalla; musiikki, teatteri, 
tanssi, kirjoittaminen

Ihailen hienoja puhujia,
jotka onnistuvat litigoimaan
arvokkuudella ja empatialla.
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Korkeimmat oikeudet 
Korkeimman hallinto-oikeuden oikeus-
neuvokseksi ma. oikeusneuvos, OTT, OTK, VT 
Robert Utter sekä ma. oikeusneuvokseksi 
(31.12.2022 saakka) esittelijäneuvos  
OTK, VT Kristina Björkvall 1.5.2022 lukien. 

Käräjäoikeudet 
Helsingin käräjäoikeuden laamanniksi käräjä-
oikeuden laamanni Sirpa Pakkala seitsemän 
vuoden määräajaksi 1.6.2022 lukien. 

Keski-Suomen käräjäoikeuden laamanniksi 
KäT, osastonjohtaja Tomi Vistilä seitsemän 
vuoden määräajaksi 1.6.2022 lukien. 

Anton Helanterä 
Asianajotoimisto 
Castrén &  
Snellman Oy

Kanerva Sunila
Asianajotoimisto 
Castrén &  
Snellman Oy

Helinä Teittinen 
Asianajotoimisto 
Castrén &  
Snellman Oy

Sonja Leinonen
Asianajotoimisto 
Castrén &  
Snellman Oy

Vilma Setälä
Asianajotoimisto 
Castrén &  
Snellman Oy

Krista Gusev 
Asianajotoimisto 
Castrén &  
Snellman Oy

Jaakko Honkala
Asianajotoimisto 
Castrén &  
Snellman Oy

Sampo Korpiola
Asianajotoimisto 
Castrén &  
Snellman Oy

Rickard  
Langenskiöld
Asianajotoimisto 
Castrén &  
Snellman Oy

Elina Marttala
Asianajotoimisto 
Castrén &  
Snellman Oy

Hanna Paloheimo 
Asianajotoimisto 
Castrén &  
Snellman Oy

Asta Salo
Asianajotoimisto 
Castrén &  
Snellman Oy

Rosa Tuominen 
Asianajotoimisto 
Castrén &  
Snellman Oy

Christer 
Svartström 
Asianajotoimisto 
Castrén &  
Snellman Oy

Sofia Seppänen
Asianajotoimisto 
Castrén &  
Snellman Oy

Maarit Taurula
Asianajotoimisto 
Castrén &  
Snellman Oy

Joel Tevalin 
Asianajotoimisto 
Castrén &  
Snellman Oy

Joel Uusi-Oukari 
Asianajotoimisto 
Roihu Oy

Hanna Laulunen
Asianajotoimisto 
Roihu Oy

Meri-Tuuli Vuotari 
Asianajotoimisto 
Roihu Oy

Simo Autio
Krogerus Asianajo-
toimisto Oy

Heikki Vesa 
Krogerus Asianajo-
toimisto Oy

Henri Koskenoja
Krogerus Asianajo-
toimisto Oy

Ilari Mustonen
Krogerus Asianajo-
toimisto Oy

Vilja Virta
Krogerus Asianajo-
toimisto Oy

Andreas Brink
Krogerus Asianajo-
toimisto Oy

Jussi Juusti
Krogerus Asianajo-
toimisto Oy

Hanna Kim 
Krogerus Asianajo-
toimisto Oy

Samuli Torpisto 
Krogerus Asianajo-
toimisto Oy

Marko Katainen
Krogerus Asianajo-
toimisto Oy

Kaarle Kivimäki 
Krogerus Asianajo-
toimisto Oy

Oskar Kaskela
Krogerus Asianajo-
toimisto Oy

Aleksi Yli-Houhala 
Krogerus Asianajo-
toimisto Oy

Kaius Niskakangas
Krogerus Asianajo-
toimisto Oy

Antti Ruhanen
Krogerus Asianajo-
toimisto Oy

Ulla Jaatinen 
Krogerus Asianajo-
toimisto Oy

Linda Tunkkari
Krogerus Asianajo-
toimisto Oy

Kristiina  
Hämäläinen
Asianajotoimisto 
Lukander Ruohola 
HTO Oy

Veera Kaunisvaara 
Asianajotoimisto 
Lukander Ruohola 
HTO Oy

Anniriina  
Rantanen 
Asianajotoimisto 
Lukander Ruohola 
HTO Oy

Nimityksiä-palstan tekstit ja värikuvat 
(valkoisella taustalla) toimitetaan lomak-
keella osoitteessa www.lakimies liitto.fi/ 
nimitykset tai sähkö postitse juha.mikkonen 
@lakimiesliitto.fi  viimeistään 12.8.2022. 
Julkaistuista kuvista veloitamme käsittely-
kuluina 40 euroa/kpl. Numero 4/22 ilmestyy 
21.9.2022. Toimitus pidättää oikeuden 
tekstin muokkaamiseen ja lyhentämiseen 
tarvittaessa.

Tobias Bräutigam
Bird & Bird Asian-
ajotoimisto Oy

Mika Puurunen
Bird & Bird Asian-
ajotoimisto Oy
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Valtionhallinto 
Prahassa (Tšekki) olevan suurlähetystön  
päälliköksi OTK, VT, YTM, konsulipäällikkö, 
ulkoasiainneuvos Pasi Tuominen  
(ulko ministeriö) 1.6.2022 lukien.  

Asianajotoimistot 
Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy:n 
associate-juristiksi Pääomasijoittaminen- 
palveluun OTM Anton Helanterä 28.2.2022 
lukien. Senior associate -juristiksi OTM 
Kanerva Sunila Ympäristö, infrastruktuuri  
ja luonnonvarat -palveluun 14.3.2022 lukien. 
Associate-juristeiksi OTM Helinä Teittinen 
Ympäristö, infrastruktuuri ja luonnonvarat 
-palveluun 14.3.2022 lukien, OTM Sonja  
Leinonen Ympäristö, infrastruktuuri ja  
luonnonvarat- sekä Kansainvälinen raken-
taminen ja projektit -palveluihin 16.3.2022 
16.3.2022 lukien, OTM Vilma Setälä Kansain-
välinen rakentaminen ja projektit -palveluun 
22.3.2022 lukien. Senior associate -juristeiksi 
Associate Krista Gusev (AA, VT), Associate  
Jaakko Honkala (OTM) sekä Associate  
Sampo Korpiola (OTM) 1.4.2022 lukien.  
Senior counsel -juristiksi Counsel Rickard 
Langenskiöld (AA, LL.M.) 1.4.2022 lukien. 
Senior associate -juristiksi Associate  
Elina Marttala (OTM) 1.4.2022 lukien.  
Senior counsel -juristiksi Counsel Hanna  
Paloheimo (AA, FM) 1.4.2022 lukien. Senior 
associate -juristeiksi Associate Asta Salo 

(OTM) ja Associate Rosa Tuominen (AA) 
1.4.2022 lukien. Counsel-juristiksi Senior 
associate Christer Svartström (AA) 1.4.2022 
lukien. Associate-juristiksi OTM Sofia  
Seppänen Työoikeus-palveluun 6.4.2022 
lukien. Counsel-juristiksi OTM, MA Maarit 
Taurula Kilpailuoikeus ja julkiset hankinnat 
-palveluun 19.4.2022 lukien. Associate- 
juristiksi LL.M., B.Sc. (Econ.) Joel Tevalin 
Rahoitus-palveluun 19.4.2022 lukien. (kuvat) 

Asianajotoimisto Roihu Oy:n osakkaaksi  
kutsuttuna AA, KTM Joel Uusi-Oukari  
(työoikeus, pääasiassa työ- ja virkasuhde-
oikeudelliset toimeksiannot) 1.4.2022 lukien. 
Counseleiksi AA Henna Laulunen (sopimus-
oikeus, riidanratkaisu ja yhtiöoikeudelliset  
toimeksiannot) sekä AA, VT Meri-Tuuli  
Vuotari (työoikeus ja työturvallisuus-
prosessit) 1.4.2022 lukien. (kuvat) 

Krogerus Asianajotoimisto Oy:n osakkaiksi 
kutsuttuina AA Simo Autio ja AA Heikki Vesa 
1.4.2022 lukien. Counseleiksi Henri Koskenoja, 
AA Ilari Mustonen ja AA Vilja Virta 1.4.2022 
lukien. Senior Associateiksi OTM, KTM  
Andreas Brink, AA Jussi Juusti, OTM Hanna 
Kim ja OTM Samuli Torpisto 1.4.2022 lukien. 
Associateiksi OTM Marko Katainen 1.2.2022 
lukien, OTM Kaarle Kivimäki 14.2.2022 lukien, 
OTM Oskar Kaskela 28.2.2022 lukien,  
OTM Aleksi Yli-Houhala 4.3.2022 lukien,  
OTM Kaius Niskakangas 1.4.2022 lukien,  

 Opetusalan Ammattijärjestö OAJ:n 
valtuusto valitsi toukokuun kokouk
sessaan järjestön uudeksi puheenjoh
tajaksi varatuomari ja tanssinopettaja 
Katarina Murron.

Murto on toiminut opetustehtävissä 
viimeksi Teatterikorkeakoulussa tans
sitaiteen lehtorina 2001–2004. Opetus
uransa jälkeen hän on työskennellyt 
muun muassa lakimiehenä ja notaa

OAJ:n puheenjohtajaksi Katarina Murto

URAPOLKU
Poiminta nimitysuutisista

rina. Vuodesta 2011 hän on luonut uraa 
työmarkkinatehtävissä esimerkiksi Suo
men ammattiliittojen keskusjärjestö 
SAK:n työehtoasioiden päällikkönä,  
STTK:n johtajana ja viimeksi Akavan  
työmarkkinajohtajana.

Murto seuraa tehtävässä OAJ:n väis
tynyttä puheenjohtajaa, kasvatustieteen 
tohtori Olli Luukkaista.
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OTM, KTM Antti Ruhanen 1.4.2022 lukien, 
OTM Ulla Jaatinen 11.4.2022 lukien sekä  
OTM Linda Tunkkari 13.4.2022 lukien. (kuvat) 

Bird & Bird Asianajotoimisto Oy:n  
Senior Associateiksi AA Vuokko Rajamäki ja  
AA Lassi Inki 1.11.2021 lukien. Associateiksi 
OTM Inari Marttila ja LL.M. Anna-Kaisa Mäen-
pää 1.11.2021 lukien, OTM Floora Kukorelli 
1.12.2021 lukien, OTM Anton Hartzell 1.2.2022 
lukien, OTM Maria Karpathakis 7.3.2022 lukien, 
OTM Sofia Wang 14.3.2022 lukien, OTM Karri 
Heliö 25.3.2022 lukien sekä OTM Niilo-Pekka 
Salminen 20.4.2022 lukien. Counseliksi  
AA Kati Punakallio 21.4.2022 lukien.  
Associateksi OTM Monika Vainio 2.5.2022 
lukien. Senior Associateiksi OTM Teemu  
Lahdelma 2.5.2022 lukien ja OTM Riku 
Rauhanen 1.5.2022 lukien. Counseliksi  
AA Josefina Aalto 1.5.2022 lukien. Osakkaiksi 
kutsuttuina AA Tobias Bräutigam (kuva) sekä 
AA Mika Puurunen (kuva) 1.5.2022 lukien. 

Asianajotoimisto Lukander Ruohola HTO Oy:n  
Turun toimistoon AA Kristiina Hämäläinen 
(asunto- ja kiinteistökauppariidat ja muut 
oikeudenkäynnit sekä työ- ja insolvenssi-
oikeus), Helsingin toimistoon AA Veera  
Kaunisvaara (jäämistöoikeus ja oikeuden-
käynnit) sekä Turun toimistoon OTM Anniriina 
Rantanen (erityisesti työoikeus sekä asunto-  
ja rakentamisjuridiikka). (kuvat)
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Palstalla esitellään Lakimies-liiton moninaisia jäsenyhdistyksiä yhdistys kerrallaan.
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Teksti DIANA TÖRNROOS | Kuvitus ISTOCK

 Ottamalla yhteyttä nimettyihin 
henkilöihin (ks. sivun alalaita)  
tai kehen tahansa hallituksen jäse-
neen. Uudet jäsenet hyväksytään 
hallituksen kokouksessa.

 Suomen Kihlakunnanvoudit ry 
on ennen kaikkea edunvalvonta-
järjestö: toiminnan ydin on valvoa 
jäsenten ammatillisia, taloudellisia 
ja yhteiskunnallisia etuja. Teemme 
esityksiä ammatillisten olojen ja 
etujen parantamiseksi ulosotto-
toimen kehittämisessä.

Lisäksi toimimme jäsenten 
yhdyssiteenä. Kihlakunnanvoutien  
lisäksi hallintovoudit voivat olla 
jäseniämme.

Miksi yhdistys
on olemassa?

 Olemme Lakimiesliiton kautta osa 
jukolaista (JUKO ry) edunvalvonta- 
ja neuvottelukoneistoa. Merkittävin 
asia näinä aikoina ovat neuvottelut  
palkkausta koskevasta virka ehto-
sopimuksesta. Välitämme osal - 
tamme henkilöstön näkemystä 
myös oikeusministeriön valmistele-
maan oikeudenhoidon selontekoon. 
Ja äskettäin toteutimme verkko-
kyselyn, jolla kartoitamme vuonna 
2020 voimaan tulleen organisaatio-
uudistuksen vaikutuksia työhyvin-
vointiin.

Lisäksi olemme mukana PUSH 
ry:ssä, ja Lakimiesliitto on tärkeä 
sidosryhmä. Meillä on myös pientä 
kansainvälistä toimintaa UIHJ:n  
(International Union of Judicial 
Officers) kautta.

Vuosikokous oheisohjelmineen 
on hyvin suosittu. Tänä vuonna 
kokoonnumme Turussa ja tutus-
tumme samalla Forum Marinumiin.

Millaista
toiminta on?

 Edunvalvontaa ja siitä syntyvää 
vaikuttavuutta. Valitsemme meihin 
kuuluvia henkilöstöryhmiä edusta-
vat luottamusmiehet ja nimeämme 
jäseniä työryhmiin, joissa on henki-
löstöedustus. Annamme lausuntoja  
ja osallistumme monenlaiseen 
kehittämiseen.

Pienenä jäsenetuna olemme 
ottaneet jäsenkunnallemme  
suhteellisen kattavan vastuuvakuu-
tuksen, joka on kihlakunnanvoutien 
työssä potentiaalisesti tarpeellinen.

Mitä yhdistys
antaa jäsenelle?

Miten
toimintaan
pääsee mukaan?

 Me olemme se nimenomainen 
yhdistys, joka tekee ammattikun-
taamme koskevaa edunvalvonta-
työtä tällä järjestäytyneellä tasolla. 
Järjestäytymisasteemme on hyvin 
korkea, ja toivomme tietenkin, että 
se pysyykin mahdollisimman kor-
keana. Tämä on tärkeää toiminnan 
vaikuttavuuden ja tulosten kannalta.

Terveiset
jäsenyydestä
kiinnostuneelle

Kysymyksiin vastasi yhdistyksen puheenjohtaja Antti Soininen. Suomen Kihlakunnanvoudit ry • Perustettu: 1934 · Jäseniä: runsas 100  
· Jäsenmaksu: 225 euroa vuodessa, eläkeläisjäsenille 60 euroa (vuonna 2022) · Yhteys: johtava kihlakunnanvouti Antti Soininen, antti.soininen@oikeus.fi 
ja yhdistyksen sihteeri, kihlakunnanvouti Mika Hyötylä, mika.hyotyla@oikeus.fi

Voutien edunvalvontaa
Korkean järjestäytymisasteen yhdistys vaikuttaa työelämään osana  

jukolaista neuvottelukoneistoa. Parhaillaan se analysoi suuren 
organisaatiouudistuksen vaikutuksia työmääriin.



Lakimiesuutisten tietokilpailussa esitetään yllättäviä  
ja mieltä piinaavia tietokilpailukysymyksiä.

MITÄ Ahvenanmaan maaherra, varatuomari  
Tor Brenning teki, kun Ahvenanmaan juristien  
ja lääkärien kuukausittaisissa illanistujaisissa 
Maarianhaminan Seurahuoneella tuli valomerkki?

A. Kirjoitti kaikille pienen sakon.
B. Takavarikoi ravintolan alkoholijuomat.
C. Kirjoitti ravintolalle lapun jatkoajasta.
D. Nimesi ravintolan kunniakonsulaatiksi.

MITÄ Lohjan tuomiokunnan asukkaiden  
piti 1950-luvulla tehdä hoitaakseen asioitaan 
tuomiokunnassa?

A. Tenttiä ensin hieman lakitietoa.
B. Varata aika kouluvihkosta kirjastossa.
C. Soittaa kappalaiselle Vihtiin.
D. Mennä Temppelikadulle Helsinkiin.

LIIKEVAIHTOVEROTARKASTAJAT ilmoittivat  
1950-luvulla tekevänsä tarkastuksen Uusi Kuva-
lehti -aikakauslehteen. Päätoimittaja, varatuomari 
Ilmari Turja kysyi tarkastusta varten neuvoa asian-
ajajaltaan Väinö Äijälältä, jonka mukaan ”pääherra” 
istuisi Turjan vierastuoliin ja ”apulainen” menisi 
penkomaan papereita. Mitä Äijälä kehotti Turjaa 
kysymään ”pääherralta”?

A. Kumpi teistä osaa laskea ja kumpi kirjoittaa?
B. Pannaanko konjakkipullo pöytään heti vai vasta 
lounaan jälkeen?
C. Olikos se niin, että verottaja rakastaa iloista 
maksajaa?
D. Tehdäänkö juttu verotarkastajan rankasta 
arjesta?

NIMISMIEHET tekivät vielä 1800-luvulla  
ratsioita herätysliikkeiden seuroihin, joita 
pidettiin konventikkeliplakaatin (1726) perus-
teella laittomina. Kansa kosti kertomalla  
tarinaa, jossa nimismies huomattiin ajoissa. 
Mitä herätyskokous tarinan mukaan teki?

A. Esitti kaikkien nukkuvan.
B. Otti esiin viinapulloja ja korttipakan.
C. Sytytti pienen tulipalon ja sammutti sen.
D. Lähetti kaksi humalaista miestä nimismiestä 
vastaan.
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1 C. Kirjoitti ravintolalle lapun jatkoajasta. Jos Brenning (1903–1983) ei ollut paikalla, toinen varatuomari, aina läsnä ollut Maarianhaminan pormestari  
Axel Kuffschinoff (1896–1977) soitti tai oli soittavinaan Brenningille. Näin saatiin taas jatkoaikaa! Illanistujaisten ohjelmassa oli ensin kummankin ammatti-
ryhmän edustajan pitämä alustus tai esitelmä. Sen jälkeen aiheesta keskusteltiin hetki – ja sitten ryypättiin. Osanottajat tiesivät etukäteen palaavansa lähes 
varmuudella kotiin vasta aamuyöstä. Brenning oli Ålands Aktiebankin pääjohtaja vuosina 1937–1953 ja hallintoneuvoston puheenjohtaja vuosina 1954–1973. 
Kuffschinoff oli Maarianhaminan pormestari vuosina 1928–1966 ja Ahvenanmaan maakuntapäivien sihteeri vuosina 1923–1967. Nuorena miehenä Kuffschi-
noff voitti kolme SM-kultaa ja 11 muuta SM-mitalia 100–800 metrin juoksumatkoilla. 2 D. Mennä Temppelikadulle Helsinkiin. Tuomiokunnan kanslia sijaitsi 
siellä. Kihlakunnantuomari, laamanni Karl Torsten Nilsson (1889–1976) asui Helsingissä eikä halunnut matkustaa Lohjalle kuin pitämään käräjiä. Samoin toimi 
usea muukin pääosin maalla sijainneen tuomiokunnan ukkotuomari, joka halusi pitää etäisyyttä tuomiokuntaansa. He asuivat sopivalla etäisyydellä olevassa 
kaupungissa ja siirsivät sinne myös kansliansa. Joidenkin mielestä oman tuomiokunnan alueella ei voinut käväistä edes ravintolassa ilman häiriöitä. Joku 
puolihumalainen konna tai vääryydenkärsijä saattoi tuputtautua heti puheille. Nilsson oli Lohjan kihlakunnantuomari vuosina 1946–1959. Hän sai laamannin  
arvonimen vuonna 1955. 3 B. Otti esiin viinapulloja ja korttipakan. Ne nostettiin näkyvästi pöydälle. Samalla virsi- ja hartauskirjat laitettiin piiloon. Kun 
nimismies pääsi sisälle kokouspaikkaan, hänen kerrottiin todenneen, että paikalla onkin vain hyviä kristittyjä, ei pahamaineisia lahkolaisia. Konventikkeli-
plakaatilla yritettiin estää kirkon sisäisiä herätysliikkeitä. Se johti useaan isoon oikeudenkäyntiin, joissa heränneet useimmiten hävisivät ja saivat sakko-
tuomion. Yleinen mielipide kääntyi kuitenkin sitä vastaan. Konventikkeliplakaatti oli Suomessa voimassa vuoteen 1870 asti. Konventikkeli tarkoitti herätys-
kokousta. 4 B. Pannaanko konjakkipullo pöytään heti vai vasta lounaan jälkeen? Seuraavana päivänä Äijälä soitti ja kysyi, mitä liikevaihtoverotarkastaja  
oli vastannut. ”Heti”, Turja kertoi. Turja (1901–1998) perusti Uuden Kuvalehden vuonna 1952. Se oli maineikas lehti, joka teki muun muassa 1960-luvun alun 
margariinipaljastukset. Lehti joutui kuitenkin ilmoittajien boikottiin. Se yhdistettiin vuonna 1963 toisen lehden kanssa uudeksi lehdeksi. 
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iime syksynä Pirkanmaan sairaanhoi-
topiirin alueella sijaitsevista hylätyistä 
rakennuksista löytyi salaiseksi tarkoi-
tettuja tietoja kolme kertaa. Tietovuoto 
kohdistui tuhansiin ihmisiin. 

Kyse oli esimerkiksi potilastiedoista diagnooseineen, 
laboratoriovastauksineen ja tutkimustuloksineen, kun-
toutuskeskuksen entisten asukkaiden tiedoista, luotta-
musmiehen aineistoista sekä toimipisteiden henkilö-
kunnan henkilötiedoista. 

Sairaanhoitopiirin tietohallintojohtaja kommentoi 
asiaa toteamalla, että ”jossakin prosessi oli katkennut”. 

Aikaisemmin on esimerkiksi rekisteröity aiheetto-
mia luottotietomerkintöjä oikeusministeriön toimesta ja 
unohdettu koululaisten hammashuollon tietoja sisältävä 
salkku paikkaan, josta se on varastettu. Lisäksi THL:lta 
on vuotanut henkilötietoja ja laboratoriotuloksia inter-
netiin, ja poliisin ja julkisen sairaanhoidon toiminnassa 
on havaittu laitonta urkintaa. 

Kaikissa näissä esimerkeissä kyse on ollut julkisen 
sektorin toiminnassa tapahtuneista tietosuojarikko-
muksista. 

Kansalaisella ei kaikkien palveluiden osalta ole mah-
dollisuutta valita, asioiko hän viranomaisen kanssa vai ei. 
Tästä huolimatta Suomessa päädyttiin EU:n tietosuoja- 
asetuksen implementoinnissa ratkaisuun, jossa tieto-
suoja-asetuksen rikkomisesta määrättävä hallinnolli-
nen seuraamusmaksu ei sovellu viranomaisiin ja tiettyi-
hin muihin julkiseen sektoriin rinnastuviin toimijoihin.

Viranomaiselle tietosuojarikkomuksesta määrättä-
vää seuraamusmaksua pidettiin oikeusjärjestyksemme 
kannalta vieraana ja viranomaisten toiminnan budjetti-
sidonnaisuuteen huonosti sopivana. Viranomaisia sitoo 
hallinnon lainmukaisuusperiaate sekä virkamiesten 
rikos-, korvaus- ja virkavastuu. 

Perustuslakivaliokunta puolestaan piti viranomai-
sille määrättävää hallinnollista seuraamusmaksua 
ongelmallisena, sillä se antaisi yhdelle perusoikeudelle 
muita voimakkaampaa suojaa. 

Rekisterinpitäjän vastuu on kuitenkin yksi tieto-
suoja-asetuksen keskeisimmistä peruslähtökohdista. 
Monesti tietovuodot, urkinta ja muu lainvastainen käsit-
tely johtuvat rakenteellisista puutteista sekä organisaa-
tion ohjeistuksen ja valvonnan laiminlyönneistä. Vas-
tuun kohdentaminen yksittäiseen virkamieheen on 

usein mahdotonta, eikä se ole myöskään tehokasta tai 
oikeasuhteista. 

Viranomaisten seuraamusmaksua puoltaa järjes-
telmän tehokkaan täytäntöönpanon tarve. Tieto-
suoja-asetus saati virkavastuu eivät ole estäneet julki-
sen sektorin tietosuojarikkomuksia, joista monet ovat 
kohdistuneet arkaluonteisiin henkilötietoihin. 

Budjettisidonnaisuus ei ollut ylitsepääsemätön 
ongelma julkisia hankintoja koskevan seuraamus-
maksun osalta. Liikekilpailun kannalta julkinen sektori 
voi toimia ilman hallinnollisen sakon uhkaa samoilla 
markkinoilla, joilla yksityinen sektori joutuu siihen 
varautumaan. Rekisteröidyn näkökulmasta suojan 
tason vaihtelu toimijoiden välillä näyttäytyy sattuman-
varaisena. 

Tietosuojalakia koskevassa hallituksen esityksessä 
katsottiin, että tilannetta pitää seurata ja hallinnolli-
sen seuraamusmaksun käyttöä arvioida tarvittaessa 
uudelleen. Nyt kun uuden tietosuojasääntelyn sovel-
tamisesta on neljän vuoden kokemus, olisi syytä sel-
vittää viranomaisten toimintaa erilaisten tietosuoja-
rikkeiden yhteydessä ja arvioida, miten kansalaisille 
voitaisiin tarjota parempi tietosuoja julkisia palveluita 
käytettäessä.

Rekisteröidyn
näkökulmasta
suojan tason
vaihtelu
toimijoiden 
välillä näyttäytyy
sattuman
varaisena. 

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

Julkisten toimijoiden 
tietosuojavastuu arvioitava uudelleen

V
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Lakimiesten työttömyyskassa ja Lääkärien työttömyyskassa sulautuivat yhdeksi 
kassaksi 1.1.2022. Uuden kassan nimi on Lakimiesten ja Lääkärien työttömyyskassa eli 
LL-kassa. Lääkärien työttömyyskassan johtajana toiminut Carola Ylenius jatkaa myös 

uuden yhdistyneen kassan johtajana.

Viisi nopeaa
Carola Ylenius, LL-kassan johtaja

Miten päädyit  
nykyiseen työhösi?

Valmistuin oikeustieteen kandidaa-
tiksi vuonna 1997. Olin tuolloin  

perhevapaalla Lääkärien työttömyys-
kassan korvauskäsittelijän työstä. 

Olen toiminut Lääkärien  
työttömyyskassan johtajana 

vuodesta 1998 alkaen.

Miten uuden kassan 
toiminta on lähtenyt  

liikkeelle?
LL-kassan jäsenmäärä on noin 35 000, ja jäsenistö 

koostuu lakimiehistä, lääkäreistä, hammaslääkäreistä 
ja eläinlääkäreistä. Kassa maksaa jäsenilleen ansiopäivä-
rahaa lomautuksen tai työttömyyden ajalta, vuorottelu-

korvausta vuorotteluvapaan ajalta ja liikkuvuusavustusta 
työttömänä kauempaa vastaanotetun työn matkakustan-
nuksiin. Viiden työntekijän toimistomme sijaitsee Uuden-

maakadulla Lakimiesliitolta vuokratuissa tiloissa. Toiminta 
on lähtenyt hyvin käyntiin, mutta toki tekemistä riittää. 
Yhtenäisen käsittelytavan ja toimintatapojen omaksu-

minen vie oman aikansa. Lisäksi työttömyyskassan 
tulee päivittää kaikki Finanssivalvonnan edel-

lyttämät hallinnon dokumentit vastaa-
maan LL-kassan toimintaa.

Mihin asioihin  
haluat erityisesti  

keskittyä uuden LL-kassan 
toiminnassa?

Haluan säilyttää LL-kassassa hyvän työ-
ilmapiirin ja työhönsä sitoutuneen henkilö-

kunnan. Pyrin kannustamaan henkilö-
kuntaa kehittymään ja käyttämään omia 

vahvuuksiaan työssään. Uskon sen 
näkyvän jäsenistön suuntaan 

asiantuntevana ja hyvänä 
palveluna.

Miten pidät huolta 
omasta jaksamisestasi?

Harrastan ulkoilua ja liikuntaa, 
ja käyn Rally-Toko-valmennuk-
sessa tyttäreni espanjanvesi-

koiran kanssa.

Kolme asiaa, 
joita tarvitset 

työssäsi päivittäin?
Kahvi, puhelin  

ja läppäri.
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Marianne
neuvottelupäällikkö

Jokaisella ihmisellä on tarve 
turvaan ja oikeudenmukaisuuteen 

— myös sinulla.

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

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

#OikeudenmukaisenSuomenRakentajat


