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Luvassa lisää 
resursseja?
Kysyimme juristikansanedustajien näkemyksiä. 
Mitä puolueet lupaavat oikeudenhoidon tarpeisiin?  
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Tilaa juristikirje: almatalent.fi/uutiskirjeetajankohtaiset 4•2022

UUSI VALTAKUNNANSYYTTÄJÄ ARI-PEKKA KOIVISTO: 

”Palaan ammatillisille 
juurilleni syyttäjä-
laitokseen vähän 
vanhempana, vähän 
kokeneempana ja erittäin 
innoissani. Tehtävien 
monipuolisuus kiehtoo 
edelleen.”
Juristikirjeen haastattelussa lisää syyttäjälaitoksen johtoon  
siirtyneen Koiviston mietteitä.
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VASTUULLISTA JOURNALISMIA -MERKKI on osoitus siitä, että kyseistä merkkiä käyttävä julkaisu on sitoutunut noudattamaan Julkisen sanan neuvoston Journalistin ohjeita. Merkkiä 
käyttävä media pyrkii tarkistamaan tietonsa mahdollisimman hyvin, ja mahdollisissa virhetilainteissa media korjaa virheensä tai vastaa siitä JSN:lle. Lue lisää oikeuksistasi ja merkistä 
sekä Journalistin ohjeista osoitteesta vastuullistajournalismia.fi
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ikeustieteellisissä koulutusyksiköissä on aloittanut syksyn alussa liki 700 
uutta opiskelijaa. Tervetuloa myös Lakimiesliiton jäseniksi ja ammatti
kunnan oman julkaisun pariin. Lakimiesuutiset tipahtaa myös kaikkien 
uusien jäsentemme postiluukuista.

Ammatillisen yhteisömme tulevaisuus on nuorissa. Lause, joka on yhtä aikaa  
järjestötoiminnan kulunein, mutta totuudenmukaisin! Mikään yhteisö ei kauan 
porskuta, ellei se vakuuta nuoria. 

Myös lehden on kerrottava asioista, jotka kiinnostavat juristiyhteisömme  
tuoreimpia jäseniä. Yksi tällainen on yhdenvertaisuus ammattikuntamme sisällä. 

Jäsentutkimustemme mukaan liitolta odotetaan erityistä aktiivisuutta työssä ja 
opinnoissa jaksamiseen, palkkaukseen ja työmarkkinaasemaan liittyvissä kysy
myksissä. Näiden osalta jokainen jäsen odottaa ymmärrettävästi tulosten näkymistä 
omassa arjessaan. Tuloksia verrataan myös samassa ura tai elämäntilanteessa  
oleviin kollegoihin. Meistä jokainen haluaa tulla kohdelluksi yhdenvertaisesti.

Yksi konkreettinen testi yhdenvertaisuudelle on vuosittain toteutettava Lakimies
liiton palkkatutkimus. Se perustuu kunkin vuoden lokakuun palkkatietoihin, ja 
tulokset raportoidaan kevättalvella. 

Säännöllisin väliajoin tutkimuksessa kiinnitetään erityistä huomiota myös suku
puolten välisiin palkkaeroihin. Niin tehtiin myös tänä vuonna, ja tästä osuudesta on 
juttu lehden sivuilla 44–48.

Naisjuristin euro on vain 85 senttiä. Ero miehiin on kaventunut kolmessa vuodessa, 
mutta kehitys on hidasta. Tutkimuksen mukaan palkkaerosta noin puolet selittyy 
työtehtäviin ja työntekijöiden henkilökohtaiseen osaamiseen liittyvillä eroilla.  
Toinen puoli erosta jää selittämättömäksi. Tällöin kyse on sukupuoleen kohdistu
vasta palkkasyrjinnästä.

Ilman tutkimustietoa ilmiö jäisi piiloon. Kun pöytään on laittaa lukuja, voidaan 
käydä myös faktapohjaista keskustelua. Liitossa ollaan vakuuttuneita, että kehitys  
– hidaskin – on ollut mahdollista systemaattisen tutkimustiedon avulla. Palkka
tutkimus on antanut ja antaa työkaluja vaikuttamiseen niin liitolle yhteisönä kuin 
sen yksittäisille jäsenille.

Yhteisömme tuoreimmilla jäsenillä on mahdollisuus kohdata työelämä nykyistä 
yhdenvertaisemmin.

Janne Laukkanen
päätoimittaja

 
janne.laukkanen@lakimiesliitto.fi

@LaukkanenJanne
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Tietosuojavastaavan  
koulutusohjelma 
2022–2023
Tietosuoja-asetuksen täytäntöönpanon tehostuessa on osaava 
tietosuojavastaava yhä kriittisempi tekijä organisaatiossa. Tieto-
suojavastaavalla on oltava valmiudet auttaa, neuvoa ja tukea 
organisaatiotaan. Osaamaton tietosuojavastaava on huomattava 
tietosuojariski.

Koulutusohjelma koostuu viidestä seminaarista, jotka toimivat 
myös itsenäisinä kokonaisuuksina:

• Tietosuojavastaavan tehtävät ja osoitusvelvollisuus 10.11.
• Tietosuojariskit, vastuut ja tietojen suojaaminen 16.–17.2.
• Henkilötietojen luovutukset ja kaupallinen hyödyntäminen 

30.–31.3.
• Rekisteröidyn oikeudet ja viranomaisprosessit 11.–12.5.
• Tietosuojaohjelma, ohjeistukset ja henkilökunnan koulutus 24.8.

Asiantuntijoina muun muassa:

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

• Tietosuojavastaava Helena Eronen, Itä-Suomen yliopisto
• Legal Adviser Leena Kuusniemi,  

Leegal/Visiting Fellow at European Centre on  
Privacy and Cybersecurity

• Apulaistietosuojavaltuutettu Heljä-Tuulia Pihamaa,  
Tietosuojavaltuutetun toimisto

• Chief Privacy Officer Oskari Rovamo, Fortum Oyj
• Professori Ahti Saarenpää, Lapin yliopisto

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

10.11.–24.8. Helsinki

Liity yli 500:n  
kouluttautuneen  

tietosuojavastaavan 
joukkoon!

Seminaarihintoihin lisätään alv 24 %. Oikeudet muutoksiin pidätetään.



LAKIMIESLIITON KOULUTUS

Tutustu ja ilmoittaudu: lakimiesliitonkoulutus.fi

OSAKEYHTIÖRIITAPÄIVÄ 
5.10. Helsinki

Osakeyhtiöriitapäivä kokoaa yhteen riidan-
ratkaisun ja yhtiöoikeuden asiantuntijat 
käsittelemään yhtiöoikeudellisia riitati-
lanteita. Päivässä pureudutaan tyypillisiin 
osakeyhtiön riitatilanteisiin ja tuodaan esiin 
käytännön kokemuksia ja ratkaisumalleja.

Asiantuntijoina mm. Senior Counsel  
Vesa Rasinaho, Castrén & Snellman 
Asianajotoimisto Oy ja Senior Advisor  
Manne Airaksinen,  
Roschier Asianajotoimisto Oy.

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

VAHINGONKORVAUSPÄIVÄ 
11.10. Helsinki

Mikä on julkisen vallan korvausvastuun 
nykytila? Miten voit hallita sopimusriskejä 
ennakoivasti? Seminaarissa pureudutaan 
viimeaikaiseen korvauskäytäntöön sekä 
vahingonkorvauksen ajankohtaisiin 
teemoihin, julkisen vallan korvausvas-
tuuseen sekä ihmis- ja perusoikeuslouk-
kausten korvaamiseen.

Puheenjohtajana OTT, viestintäoikeuden 
professori Päivi Korpisaari,  
Helsingin yliopisto.

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

ONNISTUNUT 
SUKUPOLVENVAIHDOS 
12.10. Helsinki

Seminaarissa perehdytään osakeyhtiöiden 
sukupolvenvaihdoksiin tuloverotuksen 
sekä perintö- ja lahjaverotuksen näkökul-
masta. Tulet kuulemaan eri vaihtoehdot 
yrityksen myynnistä, lahjoittamisesta 
tai yritysjärjestelyjen hyödyntämisestä 
osana sukupolvenvaihdosta. Seminaa-
rissa haetaan verotuksen näkökulmasta 
optimaalisia vaihtoehtoisia ratkaisuja.

Päivän asiantuntijoina Tax Partner  
Ilkka Lahti (kuva) ja Tax Partner  
Henri Heikkonen, HL Tax&Legal Oy.

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

Osallistu läsnä tai etänä.



Ajankohtaiset työsuhdekirjat 
ja -koulutukset

    

► Erilaiset työsopimukset  
ja niiden käyttömahdollisuudet 

5.10.2022
Asiantuntijana Kirsi Parnila 

Hinta alk. 420 € + alv.

►Työsuhde NYT 3.11.2022
Asiantuntijoina Kirsi Parnila,  

Kati Mattinen, Reetta Riihimäki 
Hinta alk. 470 € + alv.

Tutustu koko valikoimaan: Kauppakamarikauppa.fiTutustu koko valikoimaan: Kauppakamarikauppa.fi

Työnteon erilaiset muodotTyönteon erilaiset muodot
käytännönläheisestikäytännönläheisesti  
Hinta alk. 59 € + alv. Hinta alk. 59 € + alv. 

Häirintä ja kuormittuminenHäirintä ja kuormittuminen
– työnantajan velvoitteet – työnantajan velvoitteet 

käytännönläheisestikäytännönläheisesti  
Hinta alk. 59 € + alv.Hinta alk. 59 € + alv.

Yli 50 €:n kirjatilaukset ilman postituskuluja. 

Hyödynnä Lakimiesliiton jäsenalennus -25 %Hyödynnä Lakimiesliiton jäsenalennus -25 %

Huom! tutustu myös  
etäkoulutusten Kausikorttiin
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iksi Lakimiesliitto on keskusjärjestö Akavan 
jäsen? Onko väliä kuka Akavaa johtaa marraskuun 
puheenjohtajavaalin jälkeen?

Lakimiesliiton vahvuus on jäsenkuntamme moninaisuu-
dessa. Yhdistämme kansainvälisesti ainutlaatuisella tavalla 
työntekijä- ja työnantajaroolissa toimivat. Jäseninämme on 
oikkareita, asiantuntijoita, johtajia, yrittäjiä ja työelämästä 
eläkkeelle siirtyneitä.

Osalle jäsenistämme kuulumisemme myös korkeasti kou-
lutettujen keskusjärjestöön on itsestäänsel-
vyys. Toisaalta juuri moninaisuutemme 
vuoksi Akavan toiminta ei näyttäydy kaikille 
jäsenillemme tarpeellisena – ja jäsenyy-
teemme perustellulta.

Tästä huolimatta on parempi olla kehässä 
kuin istua sen reunalla. Akavan ulkopuolella 
emme voisi vaikuttaa työelämän kehittämi-
seen ja työelämään ohjaavaan lainsäädän-
töön läheskään niin tehokkaasti kuin nyt. 

Työmarkkinakeskusjärjestöt jäsenliittoi-
neen edustavat laajaa työelämän asiantun-
temusta. Tässä joukossa voimme edistää 
järkeviä hankkeita ja olla ajamassa alas jäsen-
kuntamme etuja polkevia ajatuksia.

Työ- ja virkaehtosopimusten piirissä ole-
ville jäsenillemme akavalaisten neuvotte-
lujärjestöjen työ näkyy tietysti erityisen 
suoraan työehdoissa. Sopimusalojen ulkopuolellekin neu-
vottelutulokset heijastuvat lukuisin tavoin.

Kaiken tämän vuoksi ei ole myöskään merkityksetöntä, 
kuka korkeasti koulutettujen keskusjärjestöä johtaa ja millä 
tavoin.

Akavalle valitaan uusi puheenjohtaja 14. marraskuuta Aka-
van liittokokouksessa. Lakimiesliitto esittää tehtävään OTK 
Maria Löfgreniä. Hän on työmarkkinakysymyksissä äärim-
mäisen kokenut jäsenemme ja Julkisalan koulutettujen neu-
vottelujärjestö JUKOn toiminnanjohtaja.

Löfgren edustaa avointa, asiantuntevaa ja arvolähtöistä 
tapaa johtaa. Hän ymmärtää myös oikeusvaltion merkityk-
sen yhteiskuntamme tukipilarina. 

Lisää Löfgrenistä voi lukea tämän lehden sivulla 12 ja hänen 
kampanjasivuiltaan marialofgren.fi. 

 

Onko merkitystä 
kuka Akavaa johtaa?

M arför är Juristförbundet medlem i centralorganisa-
tionen Akava? Spelar det någon roll vem som leder 
Akava efter ordförandevalet i november?

Juristförbundets styrka är mångfalden i vår medlemskår. 
Vi samlar jurister som jobbar i både arbetstagar- och arbets-
givarroller på ett sätt som är unikt i en internationell jäm-
förelse. Vi har juris studerande, experter, direktörer, före-
tagare och pensionärer som medlemmar.

För en del av våra medlemmar är det en självklarhet att 
vi ska vara med i centralorganisationen för 
högutbildade. Å andra sidan gör mångfalden 
i vår medlemskår att alla medlemmar inte ser 
Akavas verksamhet som nödvändig eller vårt 
medlemskap i organisationen som motiverat.

Trots detta är det bättre att vara med på 
spelplanen än att sitta på läktaren. Utanför 
Akava skulle vi inte alls kunna påverka arbets-
livets utveckling och den lagstiftning som styr 
arbetslivet lika effektivt som vi gör nu. 

Centralorganisationerna på arbetsmarkna-
den och deras medlemsförbund har omfat-
tande expertis inom arbetslivet.  Bland dem 
kan vi vara med om att främja vettiga och  
välmotiverade projekt och motarbeta tanke-
strömningar som står i strid med våra med-
lemmars intressen.

För våra medlemmar som omfattas av 
arbets- och tjänstekollektivavtal syns det arbete som Aka-
vas förhandlingsorganisationer gör naturligtvis direkt i deras 
arbetsvillkor. Förhandlingarnas resultat syns på många sätt 
även utanför avtalsområdena.

Av alla dessa anledningar saknar det inte betydelse vem 
som leder centralorganisationen för högutbildade, och hur.

Akava väljer en ny ordförande på Akavas förbundsmöte 
den 14 november. Juristförbundet föreslår jur.kand. Maria 
Löfgren till posten. Hon är medlem i vårt förbund, ytterst 
erfaren i arbetsmarknadsfrågor och verksamhetsledare för 
Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbil-
dade FOSU.

Löfgren representerar ett öppet, sakkunnigt och värde-
ringsbaserat ledarskap. Hon förstår också rättsstatens bety-
delse som en hörnsten för vårt samhälle. 

Läs mer om Löfgren på sidan 12 i detta nummer av  
tidningen och på hennes kampanjsidor på webbadressen 
marialofgren.fi. 

Spelar det någon roll 
vem som leder Akava?
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MARIKA VALJAKKA
hallituksen puheenjohtaja

styrelseordförande
marika.valjakka@oikeus.fi
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MILJOONAA
Lakimiesliitto vaatii 

oikeudenhoidon 
perusrahoituksen 

nostoa.

50
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H allitus esitti elo-syys-
kuun vaihteen budjetti-
riihessään oikeudenhoi-
dolle 12 miljoonan euron 

lisäystä vuodelle 2023. Summa jakaan-
tuu oikeusministeriön hallinnonalan 
viranomaisille.

Lakimiesliitto esitti tuoreeltaan 
pettymyksensä esitykseen. Lakimies-
liitto vaatii eduskuntavaalitavoitteis-
saan 50 miljoonan lisäystä oikeuden-
hoidon vuotuiseen perusrahoitukseen. 

– Vaalitavoitteiden ohella toivoimme  
toki jo ensi vuoden budjettiin huomat-
tavaa lisäystä oikeudenhoidon rahoi-
tukseen. Nyt se jää seuraavan halli-
tuksen käsiin, toteaa Lakimiesliiton 
hallituksen puheenjohtaja Marika 
Valjakka. Lakimiesliiton vaalitavoit-
teista kerrotaan enemmän tämän  
lehden sivulta 16 alkaen.

YLE uutisoi tuoreeltaan liiton tyy-

tymättömyydestä budjettiriihen 
antiin. Lakimiesliiton ohella Tuomio-
istuinviraston ylijohtaja Riku Jaak-
kola korosti samaisessa uutisessa tuo-
mioistuinlaitoksen rahoitustarvetta. 
Jaakkolan mukaan tuomioistuimiin 
tarvitaan lisää 30 miljoonaa euroa 
vuodessa.

– Median huomio ja siinä samalla 
poliittinen kiinnostus oikeudenhoidon 
ongelmiin on onneksi ollut kasvussa, 
Marika Valjakka toteaa. 

– Liiton viestinä on ennen kaikkea  
se, että oikeudenhoitoon tarvitaan 
lisää tekeviä käsipareja. Ja että ongel-
mat ovat taloudellisesti täysin ratkais-
tavissa. Vaatimamme summat ovat 
koko valtiontalouden kannalta erittäin 
kohtuulliset.

Syyskuun alussa järjestetyssä 
Oikeuslaitospäivässä puhunut oikeus-
ministeri Anna-Maja Henriksson 

totesi, että huoli oikeudenhoidon  
toimijoiden riittämättömistä määrä-
rahoista ja niukoista resursseista on 
pitkäaikainen.

– Tätä resurssikulua pyrimme 
jatkuvasti korjaamaan, ja olemme 
myös onnistuneet, Henriksson sanoi 
puheessaan.

– Nykyinen hallitus on osoittanut  
oikeusministeriön hallinnonalalle 
lisäresursseja 83,8 miljoonaa euroa, 
joista noin 78 miljoonaa on kohden-
nettu suoraan oikeudenhoidon perus-
tehtäviin.

Lakimiesliitto vaatii 50 miljoonaa  
oikeudenhoidon perusrahoitukseen

”Oikeudenhoitoon
tarvitaan lisää
käsipareja.”
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 Lakimiesliiton kalenteri on maksuton, mutta  
erikseen tilattava jäsenetu kaikille jäsenmaksua  
maksaville jäsenille. Opiskelijoiden kalenteri on  
maksullinen. Lakimiesliitto ei lähetä jäsenilleen  
kalenteria enää ilman erillistä tilausta.

Jos olet jo kalenterin tilaaja, jatkuu tilauksesi  
automaattisesti. Uudet kalenteritilaukset tulee  
tehdä ensisijaisesti liiton jäsenportaalin kautta  
osoitteessa https://jasenportaali.lakimiesliitto.fi.

Vuoden 2023 Lakimieskalenterit postitetaan tilaajille 
lokakuussa 2022. Postituksesta ylijääneitä kalentereita 
voi tiedustella Lakimiesliitosta.

Lakimieskalenteri

Rikoksentorjuntakilpailu ratkeaa joulukuussa
 Rikoksentorjuntaneu-

vosto  järjestää vuosittain  
kansallisen rikoksentorjunta
kilpailun, johon etsitään suoma
laisia rikoksentorjuntaan keskit
tyviä hankkeita. 

Tämän vuoden kilpailussa 
etsitään hyviä käytäntöjä, joilla 

voidaan tunnistaa haavoittu
via rikoksen uhreja varhaisessa 
vaiheessa ja ehkäistä uudelleen 
uhriksi joutumista. Lisäksi etsi
tään hyväksi todettuja keinoja 
ehkäistä sekundaarista uhriutu
mista, esimerkiksi epäoikeuden
mukaisen kohtelun kokemuksia, 

sekä parantaa rikosten ilmoitus
aktiivisuutta. 

Euroopan rikoksentorjunta
kilpailun järjestää Euroopan  
rikoksentorjuntaverkosto 
(EUCPN). Kansalliset voittaja
hankkeet edustavat omaa maa
taan loppuvuodesta järjestet

tävässä ECPAkilpailussa.
Suomen kilpailun voittajan 

valitsee rikoksentorjuntaneu
voston kokoama riippumaton 
raati. ECPAkilpailuhankkeet esi
tellään ja kilpailu ratkeaa 8.–9.12. 
hyvien käytäntöjen konferens
sissa, jonka järjestää Tšekki.

www.lakimiesli itto.fi

”Meidän tulee ryhtyä toimenpiteisiin, jotta erityisesti lasten ja nuorten seksuaalivalistus ja -kasvatus on tehokasta ja ajan-
tasaista. Mallia voisi ottaa Ruotsista, missä opintosuunnitelmaan sisältyy kokonaisuus seksuaalisuudesta, suostumukses-
ta ja suhteista. Tämä on yksi tehokkaimmista keinoista, jolla voimme vaikuttaa asenteisiin ja ymmärrykseen siitä, mikä on 
seksuaalisen itsemääräämisoikeuden ja henkilökohtaisen koskemattomuuden merkitys ja missä menevät niiden rajat.”

Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson 16.8.2022 puheessaan Amnesty Suomen osaston ”Puhutaan suostumuksesta” -juhlaseminaarissa

S a n o t t u a

MILJOONAA 
EUROA

Lähisuhdeväki-
vallasta ja sen 
aiheuttamista 

kustannuksista 
tehdyn tutki-

muksen mukaan 
pelkästään naisiin 

kohdistuneesta 
fyysisestä pari-

suhdeväkivallasta 
aiheutuu tervey-
denhuollolle 150 
miljoonan euron 
lisäkustannukset 
vuodessa. Lisäksi 
palveluja koskevia 
kustannuksia ai-

heutuu sosiaali- ja 
oikeuspalveluille, 

mukaan lukien 
poliisi.

150

 Digi- ja väestötietovirasto (DVV) 
lanseerasi toukokuussa kolmevuotisen  
kampanjan edunvalvontavaltuutuksien 
lisäämiseksi. Kampanjan alussa DVV selvitti 
edunvalvontavaltuutuksen tunnettuuden 
lähtötasoa yli 40-vuotiaiden keskuudessa. 

Valtaosa kaikista tutkimukseen vastaa-
jista ei ole tehnyt edunvalvontavaltuutusta 
(85 %). 63 % kaikista vastaajista tietää  
kuitenkin, miten toimia valtuutuksen teke-
miseksi. Kiinnostus tehdä edunvalvontaval-
tuutus jakautuu noin puoliksi: kaikista vas-
taajista 53 % ei ole kiinnostunut ja 47 % on 
kiinnostunut tekemään valtuutuksen.

Kysyttäessä, minkä tahon kokisi voivan 
parhaiten auttaa edunvalvontavaltakirjan 
laatimisessa, vastaukset jakautuivat näin:  
asianajaja 38 %, pankki 14 %, DVV 12 %,  
sosiaalivirasto 10 %, Kela 9 %, muu 17 %.

Lakimiesliitto on mukana kampanjassa.

LISÄÄ EDUNVALVONTA-
VALTUUTUKSIA!
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Suomen Lakimiesliitto esittää 
Akavan seuraavaksi puheen
johtajaksi OTK Maria Löfgreniä.  
Löfgren on toiminut julkisalan 

koulutettujen neuvottelujärjestö JUKOn 
toiminnanjohtajana vuodesta 2017.  

Ennen nykyistä tehtäväänsä Löfgren 
on toiminut muun muassa Akavan  
työelämäyksikön johtajana, Akavan  
laki miehenä ja Suomen Ekonomien  
laki miehenä. 

– Taustani kautta minulle ovat tulleet 
erittäin tutuiksi niin yksityisen kuin  
julkisen sektorin työelämäkysymykset, 
Löfgren kertoo. 

Akavan toimintaa ohjaaviksi toimin
tatavoiksi Löfgren vaatii kampanjassaan 
avoimuutta, asiantuntijuutta ja arvo
lähtöisyyttä. 

– Akavan on uskallettava ravistella 
rakenteita ja edistää keskustelua siitä, 
millaisilla arvovalinnoilla varmistamme 
hyvän elämän edellytykset, talouskasvun 
ja kestävän kehityksen. 

Vaaliteemoikseen Löfgren on nosta
nut työelämän, turvallisuuden ja talou
den. Hän haluaa keskustella teemoista 

uusista näkökulmista ja tuoda esille, että 
työhyvinvointi on kovan luokan talous 
ja työllisyyspolitiikkaa. 

– Jokaisen pitää saada työstään asian
mukainen korvaus. Samalla työelämässä 
on voitava hyvin. Parasta turvallisuutta 
tarjoaa puolestaan yhdenvertainen ja 
vakaa yhteiskunta. Talouspolitiikkaa  
on hoidettava niin, että koemme yhteis
kuntamme reiluksi niin palveluiden 
käyttäjinä kuin veronmaksajina, Löfgren 
perustelee. 

– Lakimiesliitto on nostanut hienosti 
esiin työssäjaksamisen ja oikeudenmu
kaisen yhteiskunnan merkitystä. Näitä 
teemoja on ehdokkaana ilo viedä eteen
päin.   

Katso Löfgrenin kampanjasivut: 
www.marialofgren.fi

Maria Löfgren ehdolla  
Akavan puheenjohtajaksi 

Työhyvinvointi
on kovan luokan
talous- ja työllisyys-
politiikkaa. 
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  Kuudennen kerran järjestetty Oikeus
laitospäivä kokosi syyskuun alussa  
noin 700 oikeudenhoidon ammattilaista  
Helsingin Messukeskukseen. Tapahtuma  
on suunnattu tuomareille, esittelijöille, 
syyttäjille, asianajajille, julkisille oikeus
avustajille, kihlakunnanvoudeille ja 
oikeushallinnon edustajille. Päivän tee
mana olivat oikeusprosesseihin osallisten 
odotukset ja toisistaan poikkeavat roolit.

Päivän teemaa käsiteltiin myös median 
näkökulmasta. Tiedotusvälineiden odo
tuksista päivässä kuultiin IltaSanomien 
päätoimittaja Ulla Appelsinia ja Ylen 
uutis ja ajankohtaistoiminnan vastaavaa 
päätoimittajaa Jouko Jokista. 

Ulla Appelsin vertasi median ja 
oikeudenhoidon suhdetta toimivaan 
miniäanoppisuhteeseen: toimeen  
tullaan, mutta pieni jännitekin kuuluu 
asiaan. Appelsinin ja Jokisen mielestä 
median yhteistyö oikeudenhoitoon osal
listen kanssa on jatkuvasti kehittynyt. 
Samalla demokraattiseen yhteiskuntaan 
kuuluu myös oikeudenhoidon avoimuu
den haastaminen median suunnasta. 

Mediasuhteen lisäksi tapahtumassa 
pureuduttiin muun muassa videotallen
teiden lisääntyvän käytön vaikutuksiin 
rikosprosesseissa ja siihen, miten ammat
tilaisten sujuva yhteistyö edesauttaa kroo
nistuneiden huoltoriitojen läpivientiä. 

Oikeuslaitospäivän järjestäjinä ovat 
Tuomioistuinvirasto, Tuomariliitto ry,  
Julkiset oikeusavustajat ry, Suomen Asian
ajajaliitto, Suomen Kihlakunnanvoudit ry 
ja Suomen Syyttäjäyhdistys ry.

Oikeuslaitospäivä: 
Jännite kuuluu  
oikeusvaltioon
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Mikä etu?
Elixian jäsenetu on uudistunut. Lakimiesliitto tarjoaa 
jäsenetuna maksuttoman Elixian Mentra by SATS 
-liikuntapalvelun. Elixian uusi verkkovalmennusalusta  
korvaa aikaisemmin jäsenetuna olleen Elixian Online 
Training -palvelun. 

Mentra by SATS on Elixian uusi helppokäyttöinen, moni-
puolisia treenejä tarjoava digitaalinen harjoitusalusta. 
Palvelu sisältää satoja jatkuvasti uusiutuvia treenivideoita 
ja live-tunteja. Palvelu sisältää myös työhyvinvointia 
edistäviä taukoliikuntavideoita, joita voi helposti hyö-
dyntää työpäivän aikana.  

Mentra by SATS-liikuntapalvelun lisäksi Lakimiesliiton 
jäsenet saavat 15 prosentin alennuksen Elixia liikunta-
keskuksen jäsenyydestä. Etu koskee normaalihintaisia  
12 kuukauden sopimuksia Elixian vanhoille ja uusille  
kuntosalijäsenille.  

Miten saan sen käyttööni? 
Uusi Mentra by SATS on käytettävissä sekä verkko-
selaimessa että mobiilisovelluksena. Palvelu on maksutta 
käytettävissä myös perheenjäsenille! 

Mistä saan lisätietoja? 
Lue lisää ja katso ohjeet jäsenportaalista:  
jasenportaali.lakimiesliitto.fi 

Tutustu Lakimiesliiton kaikkiin jäsenetuihin 
osoitteessa lakimiesliitto.fi/jasenedut

Jäsen
etu

Esittelemme  
Lakimiesliiton jäsenetuja 
etu kerrallaan.

Elixia

Työpaikkavahdin saat käyttöösi jäsenportaalin Avoimet  
työpaikat -sivulta. Sivulta voit valita haluatko viestit sähkö-
postiisi päivittäin vai kerran viikossa. 
 
Lakimiesrekrytointi on maksuton työnvälityspalvelu kaikille 
Lakimiesliiton jäsenille. Julkaisemme vuosittain yli 500  
työpaikkaa. Palvelustamme löydät työpaikan, olit sitten  
opiskelija, vastavalmistunut tai työelämässä jo vankkaa  
kokemusta hankkinut konkari.

Tilaa työpaikkavahti: 
Saat Lakimies rekrytoinnin 
työ paikka ilmoitukset  
suoraan sähköpostiisi

”Ei me tietenkään voida ajaa journalistigaalasta 
kännissä kotiin ja vedota poliisiin, että tämä on 
lehdistön vapaus. Mutta sen sijaan, jos meillä on 
tieto, joka saattaa paljastaa jonkin yhteiskunnal-
lisen epäkohdan, sellaisissa tilanteissa saatetaan 
oikeudessa ottaa huomioon, että toimittajat ovat 
rangaistusvastuusta vapaita.”

Ylen oikeustoimittaja Tuomas Rimpiläinen Ylen uutispodcastissa 
1.9.2022 ”HS:n toimittajat oikeudessa Viestikoekeskus-jutusta: 
saako toimittaja rikkoa lakia?”

S a n o t t u a
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Yksityisalojen lakimiehet ry 
YKLA järjesti juhlaseminaarin 
40-vuotisjuhlansa merkeissä  

elokuun lopussa  Suomenlinnassa. 
Seminaarin aiheena oli työmark-

kinoiden toimintaympäristö YKLAn  
toiminnan eri vuosikymmeninä. 

Juhlassa yhdistyksen kunniajäseniksi 
kutsuttiin Esa Eriksson, Pekka Karras, 
Markku Lemmetty ja Markku Poutala. 
Kunniajäseniksi kutsutut ovat huomatta-
valla tavalla edistäneet ja tukeneet yhdis-
tyksen toimintaa. 

YKLA täytti 40 vuotta

4 656
HAKIJAA

Vuonna 2022 oikeustiedettä pyrki 
opiskelemaan 4 656 hakijaa.

693
HENKILÖÄ

693 henkilöä otti  
opiskelupaikan vastaan.

68
PROSENTTIA

Naisten osuus opiskelupaikan vastaan
ottaneista oli 68 prosenttia.

Numerokulmalla
Faktaa numeroiksi tiivistettynä

 Jo perinteinen Lain rajat  
-keskustelusarjamme pureutui tänä 
vuonna Ukrainan tilanteeseen ja 
kansainvälisen yhteisön kyvyttö-
myyteen estää tapahtumat kansain-
välisen oikeuden ja kansainvälisen 
politiikan keinoin. Ajankohtainen 
teema kiinnosti SuomiAreenan ylei-
söä ja herätti myös median huomion.

Mukana keskustelemassa olivat  
Ulkopoliittisen instituutin johtaja 
Mika Aaltola, europarlamentaa-
rikko, Euroopan parlamentin varapu-
heenjohtaja Heidi Hautala, kansain-
välisen oikeuden emeritusprofessori 
Martti Koskenniemi, Ylen ulko-
maankirjeenvaihtaja Antti Kuronen  
ja Lakimiesliiton puheenjohtaja,  
professori Tuula Linna. Tilaisuuden 
juontajana toimi MTV:n toimittaja  
ja uutisankkuri Jaakko Loikkanen. 

Tilaisuuden tallenne löytyy  
osoitteesta: https://www.mtv.fi/
sarja/suomiareena-33001006

Lakimiesliiton  
SuomiAreena- 
keskustelu  
katsottavissa  
MTV Katsomossa

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

Kuvassa Markku Poutala (vas.), Markku Lemmetty, Pekka Karras ja YKLAn puheenjohtaja 
Juha Viertola.
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XXII
Tuomaripäivä

Helsingissä 14.10.2022

 

 

Järjestyksessään 22. Tuomaripäivä järjestetään 
perjantaina 14.10.2022 Pikku-Finlandiassa 

Helsingissä. Tapahtuman osallistumismaksu on 
130 euroa. Ilmoittautuminen tapahtumaan 

päättyy 27.9.2022.  

Lisätietoja: https://www.tuomariliitto.fi/

Lakimiesliitto vuokraa loma-asuntoja Leviltä, Rukalta  
ja Vierumäeltä edulliseen jäsenhintaan. Rukan ja Levin 
mökeissä vuokraan sisältyy kaksi laskettelulippua/mökki  
ja Vierumäen mökeissä golfpelioikeuksia. 

Kevään 2023 mökkiviikot ovat nyt haettavissa. Hakuaika 
mökkiarvontaan päättyy 2.10.2022. Jos samalle mökkiviikolle 
kohdistuu useampi hakemus, saaja arvotaan.  

Katso tarkemmat hakuohjeet ja tiedot vuoden 2022  
vapaista ajankohdista nettisivulta osoitteesta  
www.lakimiesliitto.fi > palvelut ja edut > lomamökit

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

Lomalle Lakimiesliiton mökeille? 
Osallistu kevään 2023 arvontaan!

Katso kaikki loma-asunnot verkosta!

Loma-asunnot

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

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

Lataa puhelimeesi mobiilijäsenkortti

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

Muovisista  jäsenkorteista luovutaan



K
evään 2023 eduskuntavaalit mie-
lessään Lakimiesuutiset tavoitti 
joukon juristikansanedustajia 
ja kuulosteli heidän näkemyk-
siään oikeudenhoidon tilasta. 

Edustajat olivat yksimielisiä oikeudenhoitoon 
suunnatun lisärahoituksen tarpeesta. Myös 
Lakimiesliiton esittämä 50 miljoonan kriisi-
rahoitus sai kannatusta.

– Kannatan oikeuslaitoksen rahoituksen 
lisäämistä niin, että se kohdistetaan erityisesti 
tuomioistuinlaitokseen. Näin siksi, että koro-
na-aika on pidentänyt jutturuuhkia, sanoo Kes-
kustan maa- ja metsätalousministeri Antti Kur-
vinen.

Hallituskumppani on samoilla linjoilla.
– Rkp on valmis sitoutumaan oikeudenhoi-

don perusrahoituksen merkittävään tasokoro-
tukseen seuraavalla vaalikaudella. Nykyinen 
hallitus on osoittanut oikeusministeriön hallin-
nonalalle lisäresursseja noin 80 miljoonaa euroa, 

mikä on huomattava summa verrattuna edel-
lisiin hallituksiin, oikeusministeri Anna-Maja 
Henriksson lausuu.

Oikeusministeriön budjettiluokka tuppaa 
saamaan vähemmän lisärahaa kuin sisäminis-
teriön. Kurvisen mukaan päättäjät tiedostavat 
sisäisestä turvallisuudesta vastaavien viran-
omaisten rahantarpeen mutta eivät ymmärrä, 
että riittävät resurssit tarvitaan koko oikeuslai-
toksen ketjuun. Poliiseille osoitetut lisämäärä-
rahat eivät riitä.

Kehitys on ollut tällainen viimeiset 10–15 
vuotta. Kurvinen myöntää, ettei hallitus ole 
onnistunut ohjelmansa toimeenpanossa oikeus-
prosessien nopeuttamisen osalta.

SDP:n kansanedustaja Johanna Ojala-Nie-
melä toteaa, että vaikka puutteellisen perusra-
hoituksen vuoksi oikeushallinnon resursseja on 
lisätty koko ajan, oikeudenhoidon tarpeita tulee 
katsoa pidemmällä aikavälillä, yli vaalikausien.

Virkavapaalla syyttäjän työstä oleva kokoo-

Puolueet ja juristikansanedustajat tunnistavat oikeudenhoidon 
ongelmat. Miltä näyttää – saako oikeuslaitos lisää rahaa ja resursseja 
ensi kevään eduskuntavaalien jälkeen?

Eduskuntavaalit 2023

Oikeudenhoito 
kriisissä – mitä 
lupaavat puolueet?  

Teksti JUKKA NORTIO | Kuvitus ANNA-KAISA JORMANAINEN
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muksen kansanedustaja Pihla Keto-Huovinen tietää 
hyvin, mitä oikeuslaitoksen resurssipula merkitsee käy-
tännössä: virka-aika ei riitä, ja tämä näkyy henkilös-
tön jaksamisessa.

– Olin viimeisimmässä jutussani kiinni viisi vuotta 
24/7, Aarnion tynnyrijutussa syyttäjänä toiminut kokoo-
muksen kansanedustaja Keto-Huovinen kertoo.

Hän näyttää vihreää valoa perusrahoituksen lisää-
miselle.

– Tarvitsemme lisärahoitusta turvaamaan resurs-
sit niin, että käsittelyaikoja voidaan lyhentää. Tämä 
lisäisi kansalaisten luottamusta koko oikeusjärjestel-
määmme kohtaan.

Perussuomalaisten kansanedustaja Ville Tavio 
korostaa valtion tarvetta säästää, mutta sanoo, että 
oikeuslaitoksen ”pitää olla saamapuolella”.

– Suhtaudun täysin myönteisesti Lakimiesliiton 
50 miljoonan euron ehdotukseen. Tämäkään ei vält-
tämättä riitä, sillä oikeudenhoidon rahoitus on jäänyt 
pahasti jälkeen.

Kansalaisten oikeudenhoidon kuluriski kuriin 
Tuomioistuinlaitoksen muutos liki pelkiksi rikostuo-
mioistuimiksi on havaittu eduskunnassakin. Huolta 
aiheuttaa se, että riita-asioita ei enää tuoda käräjäsaliin. 
Kansalaisten oikeudensaannin kuluriski on tunnistettu. 

PINNALLA  // O i k e u d e n h o i d o n  t i l a
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– Vähemmän riita-asioita per tuomari tarkoittaa 
sitä, että tuntuma niihin saattaa heiketä. Myös kor-
keimman oikeuden ennakkoratkaisutehtävän kan-
nalta on haastavaa, että riita-asioita käsitellään siellä 
yhä vähemmän, toteaa Henriksson.

Tavion mukaan kansalaisten tasavertainen pääsy 
oikeuteen ei tällä hetkellä toteudu. Hän kertoo esittä-
neensä oikeusministerille pyynnön, että oikeusturva-
vakuutusten tasoa nostetaan, jotta häviöstä aiheutuva 
riski pienenee ja myös vastapuolen kuluja voidaan kor-
vata.

Henrikssonilla on aiheesta kerrottavaa:
– Oikeusministeriössä valmistellaan parhaillaan 

ehdotuksia oikeudenkäyntikulujen pienentämiseksi, 
ja esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle syksyn aikana.

Myös Ojala-Niemelä ja Kurvinen ovat huolissaan 
siitä, etteivät ihmiset uskalla viedä riita-asioitaan tuo-
mioistumiin.

– Olen Lakimiesliiton kanssa samaa mieltä siitä, ettei 
asiallisia riita-asioita päädy riittävästi oikeuden käsitte-
lyyn. Toisaalta riita-asian sovittelu on usein parempi kuin 
juridisesti täysin oikea tuomio, Kurvinen kommentoi.

Apuja sovittelusta ja  
kevennetystä menettelystä 
Millä keinoilla oikeuslaitoksen tukalaa tilannetta sit-
ten helpotetaan?

– Prosessit pitää saada sujuvammiksi ja prosessien 
johtoa tulee parantaa. Esimerkiksi tarpeettomasta todis-
telusta on päästävä eroon. Kannatan myös rikos asioiden 
pääkäsittelyiden tehostamista prekluusio uhan säätämi-
sellä niin, ettei todisteita voi pimittää taktisista syistä ja 
heitellä niitä pitkin prosessia, ehdottaa Keto-Huovinen. 
Prekluusio tarkoittaa, että määrättyjen edellytysten val-
litessa asianosainen menettää oikeutensa esittää uusia 
seikkoja ja todisteita tietyn menettelyvaiheen jälkeen.

Pienemmissä riita-asioissa Keto-Huovinen tukee 
Lakimiesliiton ehdotusta kevennetystä menettelystä, 
erilaisia sovittelukeinoja sekä välimiesmenettelyn 
uudistamista.

Ojala-Niemisen mielestä tuomioistuimia ei pidä 
kuormittaa sellaisilla riita-asioilla, joissa on pieni talou-
dellinen intressi.

– Sovittelun käytössä on suuria eroja tuomioistuin-
ten ja jopa tuomareiden välillä. Tämä on alikäytetty voi-
mavara, Ojala-Niemelä sanoo.

Tavio ehdottaa oikeusprosessien uudistamista kah-
della tavalla.

”On tärkeää, että ehdokkaat uskaltavat
rohkeasti puolustaa oikeusvaltiota.
Vain sillä tavoin sen merkitys ja
rahoitustarpeet opitaan ymmärtämään.”
– Marika Valjakka

KANSANEDUSTAJAA

Nykyisessä edus kunnassa 
on 18 kansanedustajaa, jotka 

ovat valmiita juristeja tai 
joilla on lakiopintoja 

takanaan.

18

Oikeuslaitoksen 
ongelmat tuskin 
nousevat vaaliteemaksi
HUHTIKUUSSA 2023 häämöttävät vaalit kuumentavat 
parhaillaan poliittisia puheita. Hallitus kehuu saavu
tuksiaan ja oppositio syyttää hallitusta saamattomaksi. 

Haastatellut juristikansanedustajat eivät nosta oikeus
laitoksen ongelmia päällimmäisten vaalitee mojen jouk
koon. Näin siksi, ettei oikeuslaitos kosketa kansalaisten 
arkea kuin keskimäärin muutaman kerran elämässä.  
Siitä ei hevin saa teemaa, jolla kalastetaan ääniä.

– Vallitsevina teemoina ovat turvallisuuspolitiikka, 
maan sisäinen turvallisuus ja turvallisuus jokapäiväi  
sessä elämässä. Myös kansalaisten ostovoima, energia
kysymykset ja terveydenhuolto ovat nousevia teemoja, 
talouden ja ilmaston ohella, Anna-Maja Henriksson  
tiivistää kollegoidensa ajatukset.

Lakimiesliitossa ymmärretään maailman ja koti
maanpolitiikan realiteetit, mutta vaaliteemojen tärkeys
järjestystä halutaan myös haastaa.

– On tärkeää, että puolueet ja ehdokkaat uskaltavat  
rohkeasti puolustaa oikeusvaltiota. Vain sillä tavoin  
sen merkitys ja rahoitustarpeet opitaan ymmärtämään, 
toteaa Lakimiesliiton hallituksen puheenjohtaja Marika 
Valjakka.
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Maalittamisen kriminali- 
soinnille kannatusta
MAALITTAMISELLA tarkoitetaan tilannetta, jossa jokin  
toimija yllyttää suurta joukkoa hyökkäämään yksittäisen  
ihmisen kimppuun eri tavoin, esimerkiksi lähettämällä 
vihaviestejä sähköpostilla tai sosiaalisessa mediassa.

Tällainen toiminta heikentää oikeuslaitoksessa työs
kentelevien ja siellä asioivien ihmisten turvallisuutta.  
Maalittaminen pitäisikin Pihla Keto-Huovisen (kok.) 
mukaan kriminalisoida. Poliisit, syyttäjät ja tuomarit ker
tovat kohtaavansa työhönsä liittyvää uhkaa ja häirintää.

– Alan houkuttelevuus kärsii, jos henkilö joutuu pelkää
mään työtehtäviensä vuoksi. Kunnianloukkaus ja yksityis
elämää koskevan tiedon levittäminen pitää saada yleisen 
syytteen alaisiksi rikoksiksi, silloin kun tällainen toiminta 
koskee työtehtäviä, KetoHuovinen sanoo.

Hän haluaa selvän rajan maalittamisen ja viranomais
työn sallitun arvostelun välille.

– Ei ole kyse virkatehtäviin liittyvästä arvostelusta, jos 
esimerkiksi postilaatikolle tuodaan hautakynttilöitä tai 
kehotetaan tiettyyn sävyyn ajamaan varovasti virkamie
hen lapsen koulun lähistöllä, ”ettei mitään vain sattuisi”.

Myös Ville Tavio (ps.) ja Antti Kurvinen (kesk.) nostavat 
esiin maalittamiseen liittyvät ongelmat.

– Maalittaminen on liian kevyesti käytetty termi 
nykyään. Häirintäkokemus voi olla hyvin subjektiivinen. 
Tunteita ei voi suojata rikoslailla, Tavio sanoo.

– Samalla oikeuslaitoksessa pitää olla työrauha.  
Jos sitä rikotaan, siitä pitää seurata vankeustuomio. 

Kurvinen kertoo, että lainsäädäntöä on jo muutettu:  
jos henkilöön kohdistuu työtehtäviin liittyvä laiton uhkaus, 
tämä on yleisen syyttäjän alainen juttu. Hän on valmis  
tarkastelemaan maalittamisen kriminalisointia myös  
kunnianloukkauksen ja yksityiselämään liittyvän tiedon 
levittämisen osalta silloin, kun se kohdistuu esimerkiksi 
tuomareihin tai poliiseihin.

Anna-Maja Henrikssonin (r.) mukaan useita nykyisiä 
rangaistussäännöksiä voidaan soveltaa maalittamiseksi 
ymmärrettävään toimintaan, ja lisää on luvassa. 

– Laitonta uhkausta koskevan lainsäädäntömuutoksen 
yhteydessä eduskunta on edellyttänyt, että lainsäädännön 
muutostarpeet myös maalittamiseen puuttumisen tehos
tamiseksi rikosoikeudellisin keinoin selvitetään ja tarvit
tavat lakiehdotukset valmistellaan, Henriksson sanoo. 

Maalittamisen kriminalisointi on Johanna Ojala- 
Niemelän (sd.) mukaan huomioitu pakkokeinolain uudis
tuksessa, jonka on määrä tulla eduskunnan käsittelyyn 
lokakuun alussa. Sisäministeriö on puolestaan julkaissut 
selvityksen maalittamisen tilannekuvasta sekä ehdotukset 
uhrien paremmaksi suojelemiseksi ja yhtenäisiksi käytän
nöiksi poliisien toiminnassa. 

PINNALLA  // O i k e u d e n h o i d o n  t i l a

– Hovioikeudessa voisimme mennä Ruotsin mal-
liin ja katsoa todistamisen videolta. Se toisi säästöä ja 
oikeusvarmuutta. Turvapaikka-asioissa pitäisi sallia 
vain yksi valituskierros, koska kierrokset syövät nykyi-
sin hallinto-oikeuksien resursseja.

Myös Henriksson ehdottaa, että pienimuotoisiin riita- 
asioihin tulisi kevennetty menettely. Rikosasioissa 
hän haluaa nopeuttaa varsinkin lapsiin kohdistuvien 
rikosten käsittelyaikoja. Lisäksi hän sanoo halua-
vansa nähdä, mitä hallituksen käynnistämä oikeu-
denhoidon tilaa ja resurssitarpeita koskeva selonteko  
kertoo.

Oikeusjärjestelmän heikkous altistaisi uhille
Haastatellut juristitaustaiset kansanedustajat luon-
nehtivat toimivaa oikeudenhoitoa yhteiskunnan tuki-
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jalaksi, turvallisuuden ytimeksi ja valtion perusteh-
täväksi. Se on osa kokonaisturvallisuutta ja myös 
vetovoimatekijä yrityksille.

– Oikeuslaitos on osa ennustettavaa ja toimivaa 
yhteiskuntaa, jota sekä kansalaiset että yritykset tarvit-
sevat. Se on vetovoimatekijä, joka luo edellytykset kan-
santalouden kilpailukyvylle ja tuottavuudelle, sanoo 
Keto-Huovinen.

Kurvisen mukaan oikeusvaltiomme ei ole paras 
mahdollinen yrityksille, koska kaavoituksen ja ympä-
ristölupien prosessit sekä niiden valitusten käsittely 
kestävät liian kauan. 

Oikeusvaltion tunnusmerkistöön kuuluu ihmisten 
ehdoton tasavertaisuus lain edessä.

– Meillä tämä on selvä asia, mutta jo Puolassa ja 
Unkarissa ihmisten perusoikeudet ja oikeuslaitoksen 

riippumattomuus on asetettu kyseenalaiseksi, muis-
tuttaa Ojala-Niemelä.

Oikeusvaltion rapautuminen heikentäisi turvalli-
suutta. Ojala-Niemelä varoittaa, että jos oikeusvaltio 
näyttäytyy heikkona, se saattaa joutua ulkopuolisten 
uhkien kohteeksi

Näin ajattelevat myös Henriksson ja Tavio.
– Toimiva oikeusjärjestelmä on ulkoista turval-

lisuutta ajatellen hyvin tärkeä. Sitä vahvistamalla 
voimme kitkeä sisäisen turvallisuuden uhat, joilla on 
kansainvälisiä elementtejä, Henriksson sanoo.

Oikeusvaltion ristiriitatilanteet  
vaativat harkintaa
Oikeusvaltion puolustaminen on kansanedustajien ja 
ministerien arkea.
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1 Onko puolueenne valmis 
sitoutumaan oikeudenhoidon 

perusrahoituksen lisäämiseen  
50 miljoonalla eurolla vuodessa  
seuraavalla vaalikaudella?

RKP: Olemme seuraavalla vaali
kaudella valmiita sitoutumaan 
oikeudenhoidon perusrahoituksen 
merkittävään tasokorotukseen.
Kristillisdemokraatit: Pidämme 
oikeudenhoidon perusrahoituk
sen välittömästi kuntoon laitta
mista välttämättömänä.
Vihreät: Oikeudenhoito tarvitsee 
lisää perusrahoitusta.
Keskusta: Olemme vahvistaneet 
oikeudenhoidon rahoitusta mm. 
syyttäjälaitoksen ja tuomioistuin
ten osalta tällä vaalikaudella, vii
meksi kevään kehysriihen päätök
sillä. Tätä työtä oikeudenhoidon 
vahvistamiseksi on syytä jatkaa.
Vasemmistoliitto: Olemme sitou
tuneet oikeudenhoidon resurs
sien lisäämiseen ja oikeudenkäyn
tien keston lyhentämiseen, koska 
oikeusvaltiossa jokaisen on uskal
lettava hakea ja voitava saada 
oikeutta kohtuullisessa ajassa. 
Perussuomalaiset: Haluamme 
korjata pysyvällä rahoituksella 
koko rikosketjun ja oikeuden
hoidon perusrahoituksen. 
SDP: Kyllä, asianmukaisen oikeu
denhoidon varmistaminen edel
lyttää tuota suuruusluokkaa ole
vaa lisäystä perusrahoitukseen. 
Kokoomus: Olemme sitoutuneet 
oikeudenhoidon resurssien turvaa
miseen myös ensi vaalikaudella.
Liike Nyt: Kyllä.

2 Mikä on puolueenne mielestä 
kipeimmin korjaamista vaa-

tiva kohta suomalaisessa oikeu-
denhoidossa?

RKP: Kannamme huolta pitkitty
neistä käsittelyajoista koko rikos
ketjun osalta (poliisi, syyttäjät, 

tuomioistuin, vankeinhoito) sekä 
oikeudenkäyntikulujen merkittä
västä noususta. 
Kristillisdemokraatit: Kaikkein 
akuuteinta on kansalaisten 
oikeusturvan toteutumisen  
varmistaminen. Käsittelyaikoja 
on saatava lyhyemmiksi. Tämä 
onnistuu vain koko oikeuden
hoidon resursseja lisäämällä.
Vihreät: Tuemme ajatusta oikeus
turvatakuusta ja pidämme tämän 
hetken keskeisimpänä ongelmana 
oikeusprosessien pituutta. 
Keskusta: Oikeusturvan toteutu
misessa on eniten korjattavaa. 
Juttujen käsittelyajat ovat pitkiä 
ja oikeudenhoidon ammattilaisia 
piinaa jutturuuhka.
Vasemmistoliitto: Sekä oikeuden
käyntien epäinhimillinen kesto 
että niiden hinta ovat tekijöitä, 
jotka nostavat kynnystä hakea  
ja saada oikeutta. Tätä ei tule 
oikeusvaltiossa hyväksyä. 
Haluamme myös varmistaa, että 
esimerkiksi viharikosten uhrit 
saavat oikeutta.
Perussuomalaiset: Asiat viipyvät 
ja ruuhkautuvat. Toinen keskei
nen ongelma on oikeudenkäyn
tien kuluriski, jonka myötä ihmi
set eivät välttämättä uskalla 
viedä asioitaan eteenpäin tuo
mioistuimen ratkaistaviksi.
SDP: Kohtuuhintainen oikeus
turva on karannut tavallisen  
kansalaisen ulottuvilta oikeus
prosessien hitauden ja kalleuden 
vuoksi.
Kokoomus: Jokaisen on saatava 
asiansa käsiteltyä viivytyksettä 
ja kohtuullisin kustannuksin. 
Ongelmia on tällä hetkellä sekä 
rikosasioiden että riitaasioiden 
käsittelyssä.
Liike Nyt: Oikeusturva ei toteudu 
riittävän hyvin. Käsittelyajat 
ovat nykyisellään kohtuuttoman 
pitkiä, mikä aiheuttaa epävar
muutta.

Lisärahan tarve toistuu puheissa
Lakimiesuutiset pyysi viime vaaleissa eduskuntaan valituilta  
puolueilta vastauksia oikeudenhoidon rahoitusta ja sen korjaamista 
koskeviin kysymyksiin. 

– Pidän oikeusvaltioperiaatetta, ihmisoikeuksia ja 
demokratiaa perustavanlaatuisina arvoina, ja näiden 
eteen teemme oikeusministeriössä jatkuvasti töitä, 
Henriksson sanoo.

Oikeusvaltiosta ja ihmisoikeuksista ei Keto-Huovi-
sen mukaan tingitä edes Turkin Natoon liittyvien vaa-
timusten vuoksi.

– Tästä ei tingitä. Jos tingitään, jää mahdollisuus 
joustaa aina.

Tavion mukaan oikeusvaltion rajoja rikottiin Suo-
messa, kun EU otti yhteistä velkaa ja rikkoi perus-
sopimuksensa kohdan, joka kieltää taloudellisen 
yhteisvastuun. Hänen mukaansa se oli synkkä päivä 
oikeusvaltiolle.

Entä mitä Tavio tekee, jos Turkin vaatimukset ovat 
ehtona Nato-jäsenyydelle?

– Oikeusperiaatteet, perusoikeudet ja ihmisoikeudet 
ovat absoluuttisia periaatteita, mutta niitä pitää pun-
nita lain mukaan, jos ristiriitatilanteita tulee. Emme voi 
etukäteen sanoa, ettei ketään luovuteta, Tavio sanoo.

Ojala-Niemeläkin ymmärtää politiikan realiteetit.
– En halua tinkiä oikeusvaltiosta ja nähdä sitä kau-

pankäynnin kohteena. Ristiriitatilanteita kuitenkin 
tulee, jolloin on käytettävä harkintaa.

Kurvinen puhuu myös oikeusvaltiopuheen vaaroista 
ja juridiikan inflaatiosta.

– Oikeusvaltiolle on vaarallista, jos oikeutta ja poli-
tiikkaa sekoitetaan liikaa keskenään, Kurvinen sanoo. 
Hän huomauttaa, että lainsäädäntö ei ole ikuista ja 
absoluuttista, mutta jossain raja kuitenkin kulkee. 

– Ihmisten perusoikeudet eivät saa olla alisteisia 
politiikalle. •

”Oikeusvaltiolle
on vaarallista,
jos oikeutta
ja politiikkaa
sekoitetaan liikaa
keskenään.”
– Antti Kurvinen

PINNALL A  // O i k e u d e n h o i d o n  t i l a
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esän alussa alkoi vilkas keskustelu kah-
desta mediassa julkaistusta kuvasta.

Ensimmäisessä kuvassa president-
tiparin nelivuotias Aaro-poika oli van-
hempiensa kanssa seuraamassa urhei-

lukisoja. Lehtikuvan ottama kuva julkaistiin useissa 
tiedotusvälineissä.

Toisessa kohukuvassa pääministeri oli kaupun-
gilla asioillaan. ”Paparazzi iski: kireät trikoot myötäili-
vät Sanna Marinin huipputreenattua peppua – kuva!” 
Seiska mainosti.

Nyt median itsesääntelyelin, Julkisen sanan neuvosto 
(JSN), on lausunut käsityksensä kuvien julkaisusta. Kum-
massakaan tapauksessa ei sen mielestä rikottu Journa-
listin ohjeita.

Linjanvedon hankaluuden osoittaa, että molem-
mista päätöksistä neuvosto joutui äänestämään. Marin- 
kuvan päätös syntyi niukasti äänin 7-6, Aaro-pojan 
kuvaa koskeva päätös äänin 10-3.

Molemmat kuvat on otettu julkisella paikalla, ja Jour-
nalistin ohjeissa on pääsääntöisesti suhtauduttu hyväk-
syvästi julkisella paikalla tapahtuvien asioiden selosta-
miseen ja kuvaamiseen. Myös rikoslaissa lähdetään siitä, 
että kuvaaminen julkisella paikalla on sallittua. Tästä 
huolimatta kuvan julkaiseminen voi loukata yksityis-
elämää rikoslaissa tarkoitetulla tavalla.

Presidenttiparin pojan kuvan osalta JSN:n harkinnan 
keskiössä oli lapsen yksityisyyden suoja. Vaikka van-
hemmat olisivat kuinka tärkeitä päättäjiä tai suuria täh-
tiä, lapsi ei sen takia menetä yksityisyyttään. Presidentti 
Sauli Niinistö ja rouva Jenni Haukio ovat suojelleet 
lastaan julkisuudelta, eikä häntä ole esitelty medialle 
tai kuljetettu julkisissa tilaisuuksissa. Aaron kuvan jul-
kaisun jälkeen myös pääministeri Sanna Marin esitti 
toiveen, ettei hänen lapsestaan otettaisi tai julkaistaisi 
kuvia mediassa.

Twitter-keskustelussa moni tuntui hyväksyvän Aaron 
kuvan julkaisun. Heidän mielestään presidenttipari oli 
itse tuonut lapsensa julkisuuteen viemällä hänet katso-
maan urheilukisoja. Mielestäni argumentti on ontuva.

Jokainen meistä on julkisella paikalla heti, kun astuu 
kotirauhan suojasta ulos – kadulle, metsäpolulle, torille, 
kauppaan, konserttiin, urheilukilpailuun. Presidenttipa-
rin lasta voisi siis joidenkin mielestä kuvata aina, ellei 
hän ole vankina neljän seinän sisällä. Tällainen tulkinta 
muuttaisi suomalaista yhteiskuntaa perusteellisesti.

Mielestäni olisi hyväksyttävää julkaista yleisöstä 
laaja kuva, jossa sattuisi näkymään myös presidentti-

perhe. Kukaan ei voi vaatia niin laajaa yksityisyyden 
suojaa, ettei saisi näkyä missään julkisessa paikassa 
otetussa kuvassa. Kuva oli kuitenkin otettu nimen-
omaan presidentin perheestä, he olivat kuvauksen 
kohde.

Pääministerin takamuksen kuvaamista JSN arvioi 
ihmisarvon kunnioittamisen näkökulmasta. En malta 
olla toteamatta, että naispääministerien takamusku-
vien julkaisemisesta näyttää Suomessa tulevan ikävä 
trendi. Kaksi kolmesta naispääministeristämme on nyt 
joutunut vastaavaan tilanteeseen. Jostain syystä mies-
ten ahterit eivät herätä samanlaista kiinnostusta.

Itse pitäisin mainiona, että erityisesti salakuvien 
julkaisussa noudatettaisiin vanhaa, hyvää journa-
listista periaatetta: ihmisen yksityisyyteen liittyvän 
kuvan voi julkaista, jos sillä on uutisarvoa. Tämä peri-
aate kestää hyvin myös juridisen arvioinnin. Euroopan 
ihmisoikeustuomioistuin (EIT) on linjauksissaan läh-
tenyt siitä, että yleisön uteliaisuuden tyydyttäminen ei 
perustele yksityiselämään liittyvän tiedon julkaisua, 
mutta perusteet ovat olemassa, jos asialla on yleistä 
merkitystä. EIT on myös korostanut, että kuva loukkaa 
yksityisyyttä enemmän kuin selostus samasta asiasta.

Aaron kisaturismista olisi siis puolestani voinut jul-
kaista kuvan, jos hän olisi käyttäytynyt urheilukisoissa 
jotenkin huomiota herättävästi. Mitään tällaista ei kui-
tenkaan tullut esiin.

Pääministerin takamuskuvan julkaisulle en yrit-
tämälläkään keksi journalistiset kriteerit täyt-
tävää syytä. Pääministerin takamuksella on 
yhteiskunnallisesti yhtä suuri painoarvo kuin 
nelivuotiaalla Aaro-pojalla.

Yleisön
uteliaisuuden
tyydyttäminen
ei perustele
yksityis elämään
liittyvän tiedon
julkaisua.

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

Uutisarvo vs. yksityisyyden suoja
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L
akimiesliiton yhtenä tehtävänä on auttaa jäse-
niään löytämään itselleen paras mahdollinen 
urapolku. Vauhtia uralleen jäsenet saavat muun 
muassa liiton mentorointiohjelmista, joista osa 

järjestetään työelämässä jo oleville juristeille ja osa alan 
opiskelijoille. Kummankin ryhmän ohjelma käynnistyy 
aina kahdesti vuodessa.

Käytännössä mentoroinnissa on kyse siitä, että koke-
neemmat juristit sparraavat mentorin roolissa aktoreita 
eli mentoroitavia. Suositut ohjelmat hyödyttävät kumpaa-
kin osapuolta.

Lakimiesliitto on Suomen suurimpia mentoroinnin jär-
jestäjiä. Liitto on järjestänyt mentorointia työelämässä ole-
ville jäsenilleen vuodesta 2012 ja tarjonnut vastaavaa pal-

velua opiskelijajäsenilleen vuodesta 2014. Viime vuonna 
mukana oli yhteensä noin 250 henkilöä joko mentorin tai 
aktorin roolissa. 

Korona-aikana mentorointi tapahtui lähes kokonaan 
etäyhteyksien kautta. Nyt liitto pyrkii lisäämään kohtaa-
misia ja löytämään uusia, entistä parempia toimintatapoja 
mentoroinnin toteuttamiseen. Yhteisöllisyyden vaalimi-
nen on tärkeä osa mentorointia: liiton tavoitteena on, että 
jatkossa mentoroinnista hyötyvät paitsi yksittäiset parit 
myös yhä laajemmin koko mentoroitava ryhmä ja yhteisö.

Asiantuntijana toimi henkilökohtaisesta kehittymisestä 
vastaava johtaja Eero Blåfield Lakimiesliitosta.

Teksti PI MÄKILÄ

ERI SYISTÄ MENTOROINTIOHJELMAAN
Mentoroinnista voi olla apua uran eri vaiheissa, ja 
syyt mentorointiohjelmaan hakeutumiseen vaih-
televat. Osa mentoroinnista kiinnostuneista on 

vastavalmistuneita juristeja, jotka toivovat pää-
sevänsä kehittämään osaamistaan jollain tietyllä 

alalla. Joku taas kaipaa ohjausta ja neuvoja siihen, 
mihin suuntaan omaa uraansa veisi. Usein hakija 
kaipaa keskusteluapua johonkin uralla herännee-
seen kysymykseen. Osa mentorointia kaipaavista 
taas on hyvin kokeneita juristeja, jotka ovat kiin-

nostuneita jatkamaan uraansa johtoryhmä- 
tai hallitustyöskentelyn suuntaan.

Askel 1

Lähtöruutu

Kerromme Lakimiesliiton edunvalvontatyöstä, 
joka helposti jää näkymättömiin.

Lakimiesliiton mentorointiohjelmat tukevat liiton jäsenten  
ammatillista kehittymistä ja antavat vauhtia uralle.

Mentoroinnista  
potkua uralle

URASPARRAUS KIINNOSTAA
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PELISÄÄNNÖT TUTUIKSI 
Heti mentorointiohjelman alussa 

on hyvä sopia yhteisistä tavoitteista, 
pelisäännöistä ja käytännön järjestelyistä 

mentorin ja aktorin kesken. Tavoitteet kannat-
taa kirjata ylös mentorointisuunnitelmaan. 

Aktorin on myös hyödyllistä pitää esi-
merkiksi oppimispäiväkirjaa, jonka 

avulla omaa oppimista ja ajatte-
lua pääsee reflektoimaan.

Tapaamisiin kannattaa
valmistautua huolella.

HAUSSA HYVÄ PARI
Hakuvaiheessa jokainen mentoroitava voi 

esittää toiveita siitä, millaista mentoria 
hän kaipaa ja millaisten asioiden pohti-

miseen tarvitsee apua. Ideaalitilanteessa 
liitto pystyy osoittamaan henkilölle 

mentorin, jolla on kokemusta kyseisestä 
aiheesta ja jonka kanssa henkilökemiatkin 

voisivat pelata. Ohjelmaan hakijoita on 
kuitenkin yleensä enemmän kuin mento-

reita, joten kaikki hakijat eivät aina pääse 
mukaan. Jos mentoria ei löydy, mukaan 
kannattaa hakea uudelleen seuraavalla 

kerralla.

Askel 2

LIITON JÄRJESTÄMÄ ALOITUSTAPAHTUMA AUTTAA ALKUUN
Kun mentorointiohjelmaan on päässyt mukaan, liitto järjestää mento-

reille ja aktoreille aloitustapahtuman. Ohjelmaan kuuluu virallisesti 
kolme yhteistapaamista, joihin kaikki ohjelman osallistujat kokoontu-
vat. Yhteistapaamisissa käydään läpi, miten ohjelmasta saa parhaim-

man hyödyn ja millaisia sudenkuoppia kannattaa välttää.

Askel 3

Askel 4

KOHTAAMISIA KUUKAUSITTAIN
Mentori ja mentoroitava eli aktori tapaa-

vat säännöllisesti. Suosituksena on, että näitä 
tapaamisia olisi vähintään kuukausittain ja  
mieluiten kasvokkain, jos vain mahdollista. 

Tapaamisiin kannattaa valmistautua huolella. 
Jotkut aktorit ja mentorit käyvät lisäksi yhdessä 
erilaisissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa, jollekin 
toiselle taas sopii paremmin jokin muu työsken-

telytapa. Mentori voi vinkata mentoroi-
ta valleen esimerkiksi sopivaa kirjallisuutta 

tai avata tälle omia verkostojaan. 

Askel 5

VAUHTIA URALLE
Liiton järjestämä mentorointiohjelma  
kestää vuoden. Jokaisella ohjelmaan  
osallistuvalla on omat tavoitteensa. 
Ohjelman jälkeen tieto ja tuntemus 

omasta itsestä sekä omista tavoitteista 
ovat aiempaa kirkkaampia ja rohkeus 

tehdä itselle oikeita valintoja on kasva-
nut. Usein mentorointiohjelman jälkeen 

sekä mentori että aktori ovat kokemuksil-
taan selvästi aiempaa rikkaampia. 

Maali
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V
ierailu Suomessa sai minut tuntemaan 
ylpeyttä yhteisestä pohjoismaisesta 
perinnöstämme. Teidän pitäisi ymmär-
tää, kuinka hieno maa teillä on ja miten 
kauniisti olette organisoineet yhteiskun-

tanne, sanoo Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen 
(EIT) presidentti Róbert Spanó. 

– Demokratiaa, ihmisoikeuksia ja oikeusvaltiota ei 
kuitenkaan pitäisi ottaa itsestäänselvyytenä edes poh-
joismaissa, sillä tila voi heikentyä hyvinkin nopeasti. 
Niiden eteen pitää tehdä jatkuvaa työtä.

Spanó vieraili toukokuun 2022 alussa Helsingissä ja 
tapasi täällä suomalaista virka- ja juristikuntaa.

– Olen vaikuttunut siitä tavasta, jolla käsittelitte 
merkittävää yhteiskunnallista asiaa, päätöstä Natoon 
liittymisestä. Pääministerinne, presidenttinne ja hal-
lituksenne ministerit eivät kertoneet omia mielipitei-
tään julkisuudessa, ennen kuin asiasta lopulta pää-
tettiin. Näin he antoivat suomalaisten pohtia itse,  
mikä olisi paras tapa edetä. Minusta se oli kunniaksi 
Suomelle ja sen hyvälle tavalle toteuttaa demokrati-
aansa.

Kansainväliseksi jo lapsuuskodissa
Spanón kotimaa on Islanti, missä hän syntyi kan-
sainväliseen perheeseen. Hänen isänsä on kotoisin 
Napolista ja äiti on islantilainen. Spanó oppi jo aivan 
pienenä puhumaan äidinkielensä islannin rinnalla 
englantia, jolla vanhemmat kommunikoivat keske-
nään.

– Olen kasvanut maailmankansalaiseksi, sillä olen 
monikielinen ja asunut monessa maassa. Se on ollut 
hyvä tausta kansainväliselle tuomarille. Vaikka Islanti 
on kotimaani, en ole koskaan pitänyt itseään pelkäs-
tään islantilaisena, Spanó kertoo.

– Olen ennen kaikkea eurooppalainen ja uskon 
eurooppalaiseen ja monenkeskiseen kansainväliseen 
yhteistyöhön. Ja sillä on varmaankin ollut vaikutusta 
siihen, miten olen kehittynyt juristina.

Juristinuralle Spanó päätti hakeutua jo pikkupoi-
kana, ilman mitään selvää syytä.

– Oikeustieteellisen jälkeen ajatuksenani oli hakeu-
tua asianajajaksi johonkin toimistoon. En kuitenkaan 
löytänyt etsimääni työpaikkaa, joten jatkoin yliopistolla 
ja päädyin lopulta tuomariksi.

Euroopan perusarvot eivät tule annettuina, muistuttaa Suomessa vieraillut EIT:n 
presidentti. Oikeusvaltioon kohdistuu uhkia, ja samaan aikaan tuomioistuin joutuu 
pohtimaan uutta – esimerkiksi koskevatko ihmisoikeudet myös ilmastonmuutokseen 
liittyviä kysymyksiä.

EIT:N RÓBERT SPANÓ: 

EIT vaikuttaa  
yhteiskuntiin  
päätösten laadulla 

Teksti JUSSI-PEKKA AUKIA | Kuvat JUHO KUVA
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Ihmisoikeudet alkoivat kiinnostaa Spanóa hänen 
toimiessaan Islannin parlamentin oikeusasiamiehen 
toimistossa, professorina ja tuomarina. Ihmisoikeuk-
siin ja Euroopan unioniin liittyvän lainsäädännön opin-
not Englannissa saivat hänet paneutumaan hallinnon 
ja yksilön väliseen suhteeseen.

Spanón yhdeksän vuoden määräaika Strasbourgissa 
päättyy lokakuun 2022 lopussa, minkä jälkeen hän saat-
taa toteuttaa nuoruuden unelmansa ja siirtyä yksityi-
seksi lakimieheksi.

– Olen kuitenkin ennen kaikkea perheenisä. Minulla 
on puoliso ja neljä lasta, joista vanhin toimii juristina, 
kaksi opiskelee ja nuorin, 13-vuotias, on vielä kotona. 
Vapaa-aikanani pelaan myös golfia, harrastan laula-
mista ja matkustelen puolison kanssa.

Riippumaton EIT ei ole politiikan jatke
Spanón mielestä EIT:n tärkeä tehtävä on mahdollis-
taa, että valtiorajojen yli ulottuvat näkemykset vaikut-
tavat siihen, miten ihmisoikeuksia kussakin maassa 
vaalitaan. EIT:n työ nojaa periaatteisiin, joita on vaikea 
kyseenalaistaa: demokratiaan, ihmisoikeuksiin, oikeus-
valtioon, yksityisyyden suojaan ja sananvapauteen. 

– Jatkamme näiden perustavaa laatua olevien peri-
aatteiden suojelua siellä, missä niitä eniten uhataan. 
Tällä hetkellä kansainväliseen ohjaukseen suhtaudu-
taan kuitenkin huomattavasti aiempaa kriittisemmin 
ja työmme on muuttunut haastavammaksi. Sisäänpäin 
kääntynyt ja protektionistinen kansallinen ajattelu toki 
haastaa kaiken muunkin monenkeskisen yhteistyön ja 
taloudellisen integraation.

Spanó muistuttaa, että EIT on tuomioistuin, jonka 
ratkaisut perustuvat lakiin. Se ei ole kenenkään poli-
tiikan jatke. 

– Ratkaisemme meille tulevat jutut itsenäisesti ja 
puolueettomasti emmekä anna ulkopuolisten tekijöi-
den vaikuttaa toimintaamme, sillä ihmisten luottamus 
riippumattomuuteemme on keskeinen vahvuutemme.

EIT on Spanón mielestä pystynyt myös sopeutu-
maan maailman muuttumiseen ja tehnyt uusien ilmiöi-
den kohdalla relevantteja ratkaisuja. 

– Teknologia, bioeettiset kysymykset ja ilmaston-
muutos vaativat meitä kehittämään toimintaamme 
ihmisten kannalta merkityksellisellä ja ymmärret-
tävällä tavalla. Mielestäni olemme onnistuneet siinä 
hyvin. Emme kuitenkaan luo täällä lainsäädäntöä vaan 
tulkitsemme olemassa olevaa, hän selittää.

– Esimerkiksi LBGTI-oikeuksien kohdalla olemme 
määritelleet tiettyjä periaatteita, jotka ovat vaikutta-
neet yhteiskuntiin ja niiden lainsäädäntöön. Olemme 
kuitenkin tehneet sen lakiin pohjautuen kansainväli-

HENKILÖ  // R ó b e r t  S p a n ó

Róbert Spanón yhdeksän  
vuotta kestänyt aika 
EIT:ssä päättyy lokakuun 
lopussa. Hän on pohtinut  
toteuttavansa sen jälkeen 
nuoruuden unelmansa ja 
siirtyvänsä yksityiseksi 
lakimieheksi.

Róbert Spanón  
neuvoja tuomarin 
uralle lähtevälle
ÄLÄ ajattele rahaa tai työn mukavuutta, 
vaan yritä löytää alalta se lokero, joka 
herättää intohimosi. Tee lujasti töitä,  
sillä millään alalla ei saavuteta menestystä 
pelkällä lahjakkuudella. Pysy totuudessa, 
ole muita kohtaan ystävällinen ja suhtaudu 
työtovereihisi kunnioituksella. Jos kohtelet 
muita hyvin, hekin kohtelevat sinua samoin.
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siä sopimuksia tulkitsemalla, emme poliitikkojen ja 
lainsäätäjien tapaan. Ja se ero on mielestäni tärkeä säi-
lyttää.

Juttujen määrä ja laatu haastavat 
– Suurin haasteemme nyt on Ukrainassa käytävä sota, 
johon liittyvät ihmisoikeusloukkaukset kuuluvat toi-
mivaltaamme ja jotka meidän tulee käsitellä. Tämä on 
meille valtava tehtävä. Lisäksi näemme, että oikeus-
valtiota, tuomioistuinten riippumattomuutta ja koko 
demokratian käsitettä haastetaan tavalla, jollaista 
emme ole nähneet vuosikymmeniin, Spanó sanoo.

– Meidän on pyrittävä vastaamaan tähän haas-
teeseen, mutta teemme sen toimintamme rajoissa: 
pyrimme ratkomaan meille tuodut jutut niin nopeasti 
kuin mahdollista ja parhaalla mahdollisella tavalla niin, 
että oikeudellinen asema on selvä. 

Spanó on skeptinen sen suhteen, että EIT voisi muut-
taa yhteiskunnan kehityskulkua – esimerkiksi torjua 
sotia.

– Meidän täytyy ymmärtää instituutiomme rajalli-
suus. Emme pysty muuttamaan yhteiskuntien poliit-
tista tilannetta tai ympäristöä. Päätösten laatu on meille 
ensisijainen vaikutuskeino.

EIT:ssä on tällä hetkellä vireillä 75 000–80 000 jut-
tua. Spanó kertoo, että tapausten käsittelyä on kehi-
tetty sujuvammaksi. Kehitteillä on myös järjestelmä, 
joka auttaa tunnistamaan ja poimimaan tärkeimmät 
jutut nopeaan käsittelyyn. 

Käsiteltävänä on monia todella vaikeita kysymyk-
siä. Valtava haaste on esimerkiksi se, miten eri hallituk-
set ovat reagoineet koronapandemiaan ja rajoittaneet 
kansalaisten oikeuksia. Hankalia kokonaisuuksia ovat 
myös internet ja kyberavaruus sekä ilmastonmuutos.

EIT ei ole vielä käsitellyt ilmastonmuutokseen suo-
raan liittyviä juttuja, mutta niitä on jo paljon vireillä. 
Spanó ennustaa, että monista erittäin tärkeistä ilmas-
tokysymyksiin liittyvistä jutuista saadaan lähivuosina 
ratkaisut. 

Silloin nähdään myös, millaisessa laajuudessa EIT 
katsoo itsellään olevan roolia näissä asioissa. 

– Euroopan ihmisoikeussopimus ei ole ympäris-
tösopimus eikä siinä puhuta oikeudesta terveeseen 
elinympäristöön. Meidän tehtävämme on pohtia, kos-
kevatko sellaiset ihmisoikeudet kuin oikeus elämään 
tai oikeus yksityisyyteen myös ilmastonmuutokseen 
liittyviä kysymyksiä.

Työn alla Venäjään liittyviä linjauksia
Venäjän hyökkäys Ukrainaan vaikutti perustavanlaa-
tuisella tavalla Euroopan neuvostoon ja sen sopimus-

järjestelyyn. Venäjältä on jo ennestään tullut eniten 
juttuja EIT:lle, ja tällä hetkellä noin 18 000–19 000 jut-
tua liittyy Venäjään.

– Arvioimme parhaillaan, miten Venäjän erottaminen 
oikeuden jäsenyydestä toteutetaan. Vaikka maa vapaa-
ehtoisesti jätti Euroopan neuvoston jäsenyyden maalis-
kuussa, sopimusjärjestelmän jäsenyys jatkuu vielä puoli 
vuotta eli 16. syyskuuta saakka, Spano selittää.

– Linjaamme, miten jatkamme heidän juttujensa 
kanssa. Kukaan ei voi nostaa EIT:ssä kannetta Venä-
jää vastaan teoista, jotka tapahtuvat tuon päivämäärän 
jälkeen, mutta meidän tulee ratkaista jo täällä olevat ja 
sitä ennen tänne tulleet jutut.

Annetut tuomiot sotarikoksista eivät ole vain tyh-
jiä sanoja.

– Vuosien mittaan olemme ratkoneet runsaasti jut-
tuja, jotka ovat käsitelleet esimerkiksi Irakin ja Georgian 
sodissa tehtyjä ihmisoikeusrikoksia. Niillä on mieles-
täni ollut tärkeä sodankäyntiä inhimillistävä vaikutus 
esimerkiksi sotavankien kohtelussa. Ja vaikka kansain-
välisen lainkäytön toisena haarana on sotaa suoraan 
koskeva humanitäärinen laki, vallitseva käsitys on, että 
myös ihmisoikeussopimukset pätevät sodan oloissa. •

”Arvioimme parhaillaan,
miten Venäjän erotta minen 
EIT:n jäsenyydestä 
toteutetaan.”

Róbert Spanó

 2020–2022 EIT:n  
presidentti

 2013–2019 EIT:n tuomari,  
osastonjohtaja ja vara
presidentti

 2009 Islannin parlamentin 
oikeusasiamies

 2004 piirituomari  
Islannissa

 2002 apulaisprofessori, 
Islannin yliopisto

 2000 Magister Juris  
jatkotutkinto Oxfordissa

 1997 oikeustieteen  
kandidaatti, Islannin Háskóli 
Íslands yliopisto
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M
oni vuorovaikutusta koskeva 
asia on muuttunut yhteis-
toimintalain uudistumisen 
myötä. Uudessa laissa kerro-

taan selkeästi, kuinka monta kertaa vuodessa 
työnantajan tulee keskustella henkilöstön tai 
sen edustajan kanssa yritykseen ja työnteki-
jöihin liittyvistä tärkeistä asioista. 

Jos työnantajalla on 20–29 työntekijää, 
vuoropuheluja on pidettävä kahdesti vuo-
dessa. Yli 30 työntekijän yrityksissä kokouk-
sia tulee tuplasti, neljä. Jos henkilöstön edus-
taja puuttuu, yksi kokous riittää. 

– Jos halutaan kunnollista keskustelua, 
yksi kokous on vähän. Suosittelenkin kaikille 
työpaikoille henkilöstön edustajan valitse-
mista, kannustaa työelämäasioiden johtaja 
Jaana Meklin Lakimiesliitosta. 

Meklin lisää, että laissa on joustoa. Vuoro-
puhelun määrästä voidaan sopia myös toisin, 
kunhan vuoropuhelua käydään.

Kehittämissuunnitelma  
apuna vuoropuhelussa
Entä mistä uusi yhteistoimintalaki ohjaa 
työyhteisöjä puhumaan? Listalla on samoja 
asioita kuin ennenkin: yrityksen taloudelli-
nen tilanne, henkilöstörakenne, osaamistar-
peet ja työhyvinvointi sekä työpaikan säännöt 
ja käytännöt. Sitä ei kuitenkaan ole määri-
telty, missä laajuudessa kustakin asiasta pitää 
keskustella.

Meklin painottaa lain tarkoitusta, hen-
keä, joka korostaa yhteistä neuvottelemista, 
kehittämistä ja ratkaisemista molempien – 
työntekijöiden ja työnantajan – hyväksi. Se 
oli vanhankin lain henki, vaikka laki sai irti-
sanomislain maineen.

Selkänojaa keskusteluille saadaan työyh-
teisön kehittämissuunnitelmasta, joka on 
tullut henkilöstö- ja koulutussuunnitelman 
tilalle. Siinä käydään läpi yrityksen nykytilaa 
ja muutostarpeita, jotka voivat vaikuttaa työ-
hyvinvointiin ja osaamistarpeisiin sekä kerro-

Uudistettu yhteistoimintalaki on ollut voimassa vuoden 
2022 alusta. Merkittävin muutos entiseen on se, että 

työnantajan ja henkilöstön on nykyisin käytävä jatkuvaa 
vuoropuhelua. 

Teksti KATJA ALAJA | Kuvitus ISTOCK

Yhteistoiminta
VuoropuheluUUSI 

YHTEISTOIMINTALAKI 
KOROSTAA KESKUSTELU-

YHTEYTTÄ
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Muutosneuvottelut
Vastaehdotukset

Tuottavuus
taan, miten työntekijöiden työhyvinvoinnista 
ja osaamisesta pidetään huolta.

Meklin antaa näistä esimerkkejä. Peri-
aatteiden kertominen ulkopuolisen työvoi-
man käytöstä on tärkeä asia. Niin on myös 
taloustilanteen pohjustaminen, jolloin mah-
dolliset henkilöstömuutokset eivät tule yllä-
tyksenä. Korona puolestaan toi mukanaan 
etätyön, joka liittyy työhyvinvointiin. Suun-
nitelmassa voidaankin käydä läpi etätyöjär-
jestelyjä ergonomiasta työaikoihin. 

Vastaehdotukset mahdollisia  
muutosneuvotteluissa
Uuden lain myötä yhteistoimintaneuvotte-
lut-sana jäi historiaan ja korvautui muutos-
neuvotteluilla. Tarkoitus on sama: neuvotte-
lut pitää käydä, jos työnantaja aikoo tehdä 
työntekijöiden asemaan vaikuttavia muu-
toksia, esimerkiksi vähentää, osa-aikaistaa 
tai lomauttaa henkilöstöä tai muuttaa työ-
tehtäviä. Muutosneuvotteluiden menettelyjä 
ja määräaikoja koskevat säädökset pysyivät 
hyvin samanlaisina, mitä jotkut työnanta-
jat kritisoivat.

– Minusta on hyvä, että vakavissa asioissa 
on selkeät prosessit. Henkilöstön asema muu-
tosneuvotteluissa on itse asiassa parantunut, 
sillä henkilöstön edustajalla on vahvempi 
oikeus tehdä vastaehdotuksia. Se on aitoa 
neuvottelua.

Henkilöstön edustaja voi vaikkapa esittää 
muita säästökeinoja irtisanomisten tilalle. 

Työnantaja ei voi myöskään muuttaa 
mitään työsopimuksen olennaista ehtoa, 
kuten palkkaa, yksipuolisesti, vaan siihen 
pitää olla taloudellinen syy ja siitä tulee käydä 
muutosneuvottelut. Meklin korostaa, että kor-
kein oikeus on ottanut asiaan saman kannan 
jo aiemmin. 

Kaikki neuvotteluvelvoitetta koskevat asiat 
on myös koottu yhteen lukuun.

Henkilöstön hallintoedustus  
merkittävään toimielimeen
Hallintoedustajaa koskevat säännökset ovat 
nekin uusi asia yhteistoimintalaissa. Samalla 
ne poistuivat hallintoedustuslaista.

Henkilöstön edustuksen pitää olla toimi-
elimessä, jossa käsitellään merkittäviä lii-
ketoiminta-asioita. Puhutaan siis hallinto-
neuvostosta, hallituksesta ja johtoryhmästä. 
Näin edustajalla on aito mahdollisuus vai-
kuttaa asioihin. Tämä on Meklinistä hen-
kilöstölle hyvä asia, mutta huonoa on, että 
hallintoedustus koskee edelleen vain yli 150 
työntekijän yrityksiä. Suomen hallintoedus-
tusraja on Pohjoismaiden korkein. Esimer-
kiksi Ruotsissa se on 25 henkilöä.

– Tähän petyin, sillä suurin osa suomalai-
sista yrityksistä on paljon pienempiä. Ehkä 
lainsäätäjillä ei vielä ollut rohkeutta muut-
taa asiaa, kuten Ruotsissa on jo ajat sitten 
tehty. Sielläkin työnantajat pelkäsivät tätä 
muutosta. •

Palautetta  
tullut vähän
UUSI yhteistoimintalaki tuli  
voimaan alkuvuodesta, joten 
vielä eletään siirtymäaikaa.  
Lakimiesliittoon on jutun teko-
hetkellä tullut vain vähän palau-
tetta uuden lain toimivuudesta. 

– Jos kentällä olisi laajaa tyy-
tymättömyyttä, olisimme siitä 
varmasti kuulleet. Toivon, että 
uusi laki on uusi alku työnanta-
jan ja henkilöstön entistä parem-
malle yhteistoiminnalle, työelä-
mäasioiden johtaja Jaana Meklin 
sanoo.

Meklin pohtii, että mahdol-
liset talouden haasteet tulevat 
testaamaan lakia.

– Tällöin keskusteluyhteys 
työpaikalla korostuu. Kannattaa-
kin varmistaa, että omalla orga-
nisaatiolla on henkilöstön edus-
taja.

Hän kannustaa seuraamaan 
työ- ja elinkeinoministeriön 
yhteydessä toimivan yhteis-
toiminta-asiamiehen neuvoja, 
ohjeita ja lausuntoja.

 LAKIMIESUUTISET  4/2022  31



olodymyr Zelenskyin nousu Ukrainan 
presidentiksi ja kansakuntaa yhdistä
väksi sodanjohtajaksi on huikea tarina. 

Fiktio muuttui todellisuudeksi. Vuo
sina 2015–2019 esitettiin Ukrainan televi

siossa erinomainen poliittinen satiiri ”Kansan palve
lija”, joka on nyttemmin nähty myös YLE:n kanavilla. Se 
kertoo maansa korruptiota kritisoivasta historianopet
tajasta, josta tuli hänen oppilaansa salaa kuvaaman 
videon leviämisen myötä aluksi presidenttiehdokas ja 
sitten myös presidentti. Zelenskyi oli presidenttiehdok
kaana toki tunnettu tvkasvo, mutta vaalikampanjakin 
painottui somevaikuttamiseen, kuten filmisarjassakin.

Myös Vladimir Putinin kerrotaan katsoneen ”Kan
san palvelijaa”. Hänen on sanottu vakuuttuneen siitä, 
että Ukrainan valtio on vitsi ja sen presidentti pelle. 
Zelenskyi on tosin koulutukseltaan lakimies niin kuin 
Putinkin. Kummankin ura kertoo siitä, että lakimies voi 
toimia kovin monenlaisissa tehtävissä. 

Tvsarjassa ruoditaan armottomasti Ukrainan kor
ruptiota ja sen tuomaa tehottomuutta, jotka jäytävät 
yhteiskunnan perusteita ja kansalaisten elämää. Kaikki 
kynnelle kykenevät ottavat lahjuksia, vetävät välistä ja 
välttelevät veroja. Poliitikot ovat oligarkkien marionet
teja, eikä oikeusvaltiosta ole tietoakaan.

Yhteiskunnan avoimuudesta on kuitenkin kertonut 
se, että tällaista suosittua sarjaa on voitu esittää Ukrai
nan televisiossa. Oma kysymyksensä on, onko Zelens
kyi presidenttinä kyennyt toimimaan ennen sotaa roo
lihenkilönsä tavoin. Putinille televisiosarjan opetus on 
kuitenkin selvä: tauti ei saa tarttua. Tällaista ei pidä sal
lia Venäjällä – eikä ole sallittukaan.

Entä onko meillä opittavaa ”Kansan palvelijasta” ja 
muutenkin Ukrainan sodasta? Jättäessään presiden
tin tehtävän maaliskuussa 1937 P.E. Svinhufvud esitti 
poliittisena testamenttinaan sen, että ensin on rajat tur
vattava ja vasta sitten leipää levennettävä. Tällaiselle 
puheelle on takavuosikymmeninä naureskeltu mutta 
ei enää.

Entä suomalaisen yhteiskunnan toimintojen läpi
näkyvyys, lainsäädännön taso ja kansalaisten lainkuu
liaisuus? Nämä on todettu kansainvälisissä vertailuissa 

korkeatasoisiksi. Jumiutuneita tottumuksia on kuiten
kin vaikea kitkeä pois, jos ne ovat laajalti levinneitä ja 
tavallisten kansalaisten hyväksymiä. Sellainen on ollut 
pimeän työn teettäminen, jota on voitu onneksi suitsia 
positiivisin toimin helpottamalla toiminimen rekiste
röintiä ja ottamalla käyttöön kotitalousvähennykset. 
Verojen välttely ja sosiaaliturvalla kikkailu eivät saa 
olla kansalaishyve.

Retorisena voidaan pitää sitä kysymystä, kumpi 
on tärkeämpi, hyvinvointivaltio vai laajasti käsitetty 
oikeus valtio. ”Kansan palvelijan” sanomankin myötä 
vastaan, että oikeusvaltio on tärkeämpi. 

Tämä ei ole takaperoista menneen maailman yövar
tijavaltion haikailua. Jos yhteiskunnan perustoiminnot 
eivät ole kohdallaan, rakentuvat hyvinvointivaltio ja 
sen taloudellinen perusta pidemmän päälle hiekalle. 
Oikeus valtioon kuuluu olennaisesti sekin, että lakimie
het hoitavat luottamusta herättävällä tavalla heille kuu
luvat viranomaistehtävät.

Jos yhteiskunnan
perustoiminnot
eivät ole kohdallaan,
rakentuvat hyvin
vointivaltio ja
sen taloudellinen
perusta pidemmän
päälle hiekalle.

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

Slava Ukraini

V
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Palstalla esitellään Lakimies-liiton moninaisia jäsenyhdistyksiä yhdistys kerrallaan.

Teksti DIANA TÖRNROOS | Kuvitus ISTOCK

 Ilmoittautumalla listalle, puheen-
johtajan tai sihteeri Timo Koskisen 
kautta.

 Olemme olemassa niitä työn-
tekijäpuolen juristeja varten, jotka 
tekevät palkkatyötä ammattijärjes-
töissä. Ennen TYLYn perustamista  
oli keskustelua, että jotain juristikun-
nan yhteistä pitäisi tehdä: olemassa 
olevat työehtosopimukset katta-
vat kaikki järjestöalan ammatit, ja 
juristit ovat siinä aika pieni saareke. 
Yhdessä me voisimme saada asioita 
aikaan. Lisäksi on paikallaan päästä 
ajoittain tekemään keskustelun-
avauksia aiheista, joihin omat työn-
antajat eivät halua koskea.

Miksi yhdistys
on olemassa?

 Olemme puolivapaa temmellys-
kenttä. Pyrimme järjestämään 
muutaman tilaisuuden vuodessa 
eri teemojen ympärillä, joskin koro-
na-aikana on ollut hiljaista. Käsitte-
lemme työelämäaiheita, kuten pai-
kallista sopimista. Ja olemme hyvä 
foorumi monenlaiseen: olemme esi-
merkiksi koekäyttäneet porukalla 
joitakin ohjelmistoja. Ennen pande-
miaa kävimme Luxemburgissa  
katsomassa yhden eurooppaoikeu-
den jutun käsittelyä, taustoitimme 
ennalta ja purimme jälkeenpäin. 
Kannoimme taannoin murhetta 
siitä, että valtakunnassa on vain 
puolikas työoikeuden professori. 
Juoksimme kasaan määrärahan, 
joka kerrotun mukaan tarvitaan 
pysyvään professuuriin, mutta siitä 
saatiin lopulta vain yksi opinto-
polku aikaiseksi. Vähän petyimme 
yliopistoon, eikä Lakimiesliitosta-
kaan ollut apua.

Millaista
toiminta on?

 Mahdollisuuden osallistua tilai-
suuksiin ja ottaa kantaa. Se, mikä 
kulloinkin tuntuu hyvältä, järjestyy.  
Meidän jäsenet ovat päivätöik-
seen aika kokousraketteja, ja siksi 
kokoustaminen kokoustamisen 
vuoksi ei heille maistu. Voi osallistua 
siihen, mikä kiinnostaa, ja joihinkin 
teemoihin tulee hyvinkin porukkaa. 
Laitamme sähköpostia jäsenille,  
kun on jotain, josta on hyvä infota. 
Ja jos joku on ollut kiinnostunut 
osallistumaan Lakimiesliiton toimi-
elimiin, olemme välittäneet nimiä 
liittoon. 

Mitä yhdistys 
antaa jäsenelle?

Miten
toimintaan
pääsee mukaan?

 Pyöritämme yhdistystä rakkau-
desta lajiin ja vain siltä pohjalta,  
kun on jotain mielenkiintoista. 
Perusteena eivät ole yhdistys-
toiminnan riemut. Jos on ajatusta, 
intoa ja hyvä idea, tekemään vain  
– ketään ei torpata. 

Terveiset
jäsenyydestä
kiinnostuneelle

Kysymyksiin vastasi yhdistyksen puheenjohtaja Arto Helenius. Työmarkkinalakimiesten yhdistys TYLY ry • Perustettu: 2011
• Jäseniä: n. 120 • Jäsenmaksu: ei ole • Yhteys: arto.a.helenius@gmail.com

TYLYnä turhalle 
kokoustamiselle

Työmarkkinalakimiesten yhdistys nostaa keskusteluun  
ajankohtaisia ja hiertäviäkin asioita. Kiinnostavuus ratkaisee,  

ei tarve järjestää kokouksia. 
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Urapalvelut
Lakimiesliiton urapalveluiden avulla  kehität osaamistasi 

ja verkostoidut kollegoidesi kanssa.

Henkilökohtainen 
uravalmennus
Koetko junnaavasi ammatillisesti pai
kallaan, etsikö uutta suuntaa ja ideoita 
urallesi?

Lakimiesliiton uravalmentaja sparraa 
sinua urasi eri vaiheissa. Millaisesta tule
vaisuudesta haaveilet? Mitä ammatillisia 
tavoitteita sinulla on? Aiheina keskus
teluissa voi olla esimerkiksi työnhaku, 
kehityskeskustelu, erilaisten vaihtoehto
jen pohdinta tai muutokset uralla. 

Aloituskeskusteluun varataan 30 minuu
tin aika. Keskustelussa kartoitetaan 
lähtötilanne ja sovitaan etenemisestä. 
Valmennuskertoja on tavallisesti 1–3 ja ne 
ovat kestoltaan noin 45 min. Keskustelut 
käydään puhelimitse. Valmentaja soittaa 
asiakkaalle sovittuna ajankohtana. 

Varaa aika aloituskeskusteluun ajan
varauskalenterista Lakimiesliiton verkko
sivujen kautta. 

Työhakemus, CV ja  
LinkedIn-profiili kuntoon

Lakimiesliiton jäsenillä on mahdollisuus 
saada asiantuntijan apua oman työha
kemuksen, CV:n sekä LinkedIn-profiilin 
luomiseen ja parantamiseen. 

Uravalmentaja auttaa sinua kertomaan 
parhaalla mahdollisella tavalla omista 
kyvyistä ja osaamisestasi oli kysymys sit
ten pitkän työuran tuoman kokemuksen 
tiivistämisestä, hakemuksesta ensimmäi
seen työpaikkaan tai vaikka LinkedIn 
profiilin kehittämisestä. Rekrytointialan 
ammattilaisten hioman CV:n avulla 
parannat omia mahdollisuuksiasi työn
haussa huomattavasti. 

Varaa aika liiton verkkosivujen kautta.

Opiskelija, hae mukaan 
syksyn mentorointiohjelmaan! 

Lakimiesliiton suosittu ja hyvää palau
tetta saanut mentorointiohjelma käyn
nistyy jälleen myös opiskelijoille. 

Vuoden mittaisessa ohjelmassa saa 
tuoreita näkemyksiä, uusia verkostoja 
sekä avaimia oman osaamisen tunnis
tamiseen ja kehittämiseen. 

Mentorointi on kahden henkilön 
välinen luottamuksellinen ohjauspro
sessi. Kokeneempi kollega eli mentor ja 
työiältään nuorempi mentoroitava eli 
aktor sopivat keskinäiset tapaamisensa 
yhdessä. Niiden lisäksi ohjelmaan kuu
luu kolme yhteistapaamista.  

Aikataulu: 
• Kickoff 15.11.22 ja 23.11.22 
• Välitapaaminen vko 13, 2023 
• Päätös 2.11.23 ja 8.11.23  

Hae mentoroitavaksi 2.10.2022  
mennessä verkkosivujemme kautta.  

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

Urapalvelut
 ovat 

maksuttomia 
jäsenille!
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5.10. klo 16–17.30   
Juristien monet kasvot:  
Yritysjuristina ulkomailla  
Juristien monet kasvot -paneelikes-
kustelusarjassa puhutaan avoimesti ja 
rehellisesti siitä, millaista juristin arki on 
erilaisissa tehtävissä ja miten niihin voi 
hakeutua. Syksyn aikana sarjassa keskus-
tellaan kansainvälisestä urasta. 

Kansainvälisyys kuuluu yritysjuristin 
työhön monin eri tavoin. Suomalainen 
oikeustieteellinen tutkinto on maailmalla 
arvostettu ja tarjoaa mahdollisuuksia 
moneen.

Yritysjuristina ulkomailla -webi-
naarissa keskustelijoina ovat juristit 
Ritva Sotamaa, Aatos Solhagen ja Elisa 
Aukeela. Kuulemme heidän omakohtaisia 
kokemuksiaan siitä, millaista on työsken-
nellä yritysmaailmassa ulkomailla.

Panelistit antavat vinkkejä kansainvä-
lisestä urasta kiinnostuneille, niin työelä-
mässä oleville kuin opiskelijoille.  

12.10. klo 16–17.30  
Oikeudenkäyntietiketti 
Miten juristin odotetaan toimivan 
oikeussalissa? Mitä tuomari, asianajaja ja 
syyttäjä odottavat toisiltaan? Millainen 
oikeudenkäynti on sujuva ja onnistunut? 

Webinaarissa käydään läpi oikeuden-
käynnissä toimimista sekä tuomarin, 
syyttäjän että asianajajan näkökulmasta.

Webinaari on tarkoitettu oikeussali-
uraa harkitseville, sen alkuvaiheessa 
oleville sekä muille eri oikeussalinäkö-
kulmista kiinnostuneille juristeille ja 
opiskelijoille.  

Asiantuntijoina ovat syyttäjä Laura 
Sairanen, tuomari Paula Virrankoski ja 
asianajaja Mats Welin. 

Työnhaun 
verkkovalmennus 

Tule kehittämään työnhaku-
taitojasi! Työnhaun verkko-
valmennus on itsenäisesti 
suoritettava kokonaisuus, 
jossa tehtäviä tehdään ja 

reflektoidaan omatoimisesti.

Virtuaali-
valmennukset 

Uravalmennuksen  
verkkovalmennus 

Tule pohtimaan omiin 
uravalintoihisi vaikuttavia 
tekijöitä sekä tutustumaan 
henkilökohtaiseen uraval-

mennukseen. Itsenäisesti suo-
ritettavassa kokonaisuudessa 
tehdään tehtäviä ja reflektoi-

daan omatoimisesti. 

Apupaketit 
Valmennukset auttavat 

tarkistamaan vaihe vaiheelta 
jokaisen työnhaun asiakirjan 
kohdalta ne yleisimmät asiat, 
joita uravalmentajan kanssa 

käytävissä sparrauskeskuste-
luissa käydään läpi. Halutes-

sasi voit varata ajan henki-
lökohtaiseen sparraukseen 

uravalmentajan kanssa.

1

2

3

Seuraa 
tapahtumakalenteriamme! 

Ajankohtaisin tieto 
tapahtumista osoitteessa 

lakimiesliitto.fi/
tapahtumat

Tapahtumat
Lakimiesliiton monipuoliset tapahtumat ja koulutukset 

antavat uutta tietoa ja taitoa.

16.11. klo 12–16 
Senioreiden  
lounastilaisuus Helsingissä 
Seniorijäsentemme lounastilaisuudessa 
ympäristöministeriön kansliapäällikkö, 
emerita, työelämäprofessori, OTT Han-
nele Pokka esittää näkemyksensä lain-
säädännön nykytilasta ja kertoo keväällä 
ilmestyneestä kirjastaan ”Pioneerityötä, 
Suomen ympäristöyhteistyö Venäjällä”. 
Alustuksen lisäksi syödään lounasta 
ja keskustellaan muiden osallistujien 
kanssa. 

Tilaisuus järjestetään Helsingissä  
Ostrobotnian juhlahuoneistossa 
(Museokatu 10, 2. krs). 

Ilmoittautuminen:  
www.lakimiesliitto.fi/tapahtumat



EU:n Venäjä-pakotteiden toimeenpano vaatii juristeilta 
uudenlaista osaamista. Oikeudenhoidossa pakotetoimet ovat 

työllistäneet esimerkiksi varojen jäädytyksestä vastaavaa 
Ulosottolaitosta. 

Pakotteet  
ovat politiikkaa 
mutta tulkinta 

juridiikkaa

Teksti SANNA JÄPPINEN | Kuvitus JANI SÖDERLUND
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K
ansainväliset pakotteet ovat 2000- 
luvulla nousseet merkittäväksi poliitti-
sen vaikuttamisen työkaluksi – ja myös 
osaksi Euroopan unionin ulkopolitiik-
kaa. EU:lla on käytössä sekä YK:n aset-
tamia pakotteita että omia, autonomi-

sia toimenpiteitä, kuten Venäjä-pakotteet.
EU:lla on parhaillaan pakotteita noin 30 maalle sekä 

terroristijärjestöille, mutta Ukrainan sodan johdosta 
Venäjään kohdistetun massiivisen pakotepaketin toi-
meenpano on vaatinut aivan uudenlaisia panostuksia 
niin viranomaisilta kuin elinkeinoelämältä. Venäjä-pa-
kotteisiin kuuluu henkilö- ja talouspakotteita, rajoituk-
sia tiedotusvälineille sekä diplomaattisia toimia, ja niitä 
on laajennettu ja jatkettu useaan otteeseen helmikuusta 
2022 lähtien.

Suomessa ulkoministeriö koordinoi pakotteiden kan-
sallista täytäntöönpanoa. Ministeriön kansainvälisen 
oikeuden osastolle sijoittuva pakotetiimi vastaa muun 
muassa pakotteiden oikeudellisesta tulkinnasta. 

– Aloitin pakotetiimin vetäjänä maaliskuun alussa, ja 
sitä ennen pakoteasioita oli hoitamassa vain yksi lainsää-
däntösihteeri. Samalla viikolla meitä oli jo kolme työnte-
kijää, ja pikkuhiljaa on saatu lisää työvoimaa, Pia Sari-
vaara kertoo. 

Juristien pakoteosaamiselle on nyt kysyntää 
Sarivaara ei itse ole lakimies, vaan diplomaatti ja Venä-
jän talouselämän tuntija. Muut pakotetiimin jäsenet ovat 
juristeja. 

– Pakotteiden toimeenpano on nimenomaan pakote-
säädösten lukemista ja niiden tulkintaa, eikä sitä oikeas-
taan voi tehdä ilman, että juridista osaamista on jokai-
sessa viranomaisessa.  

Sarivaara muistuttaa, että vaikka ulkoministeriö ja 
muut viranomaiset ovat vahvistaneet pakotteisiin liit-
tyviä toimintoja, pätevien virkamiesten palkkaus ei käy 
käden käänteessä. Rekrytointiprosessi voi viedä useita 
kuukausia. 

Kevään ja kesän 2022 aikana pakotetiimiläisten ajasta 
suurin osa on kulunut Venäjä-pakotteisiin liittyvään neu-
vontaan niin viranomaisille kuin yrityksille. 

– Ehkä 98 prosenttia työstämme on mennyt siihen, 
että tulkitsemme EU:n pakotteita ja annamme niitä kos-
kevia neuvoja pääasiassa yrityksille tai lakitoimistoille, 
jotka edustavat yrityksiä tai jopa pakotelistattuja tahoja, 
Sarivaara kertoo. 

Varsinkin ensimmäisten kuukausien aikana vain har-
vasta lakitoimistosta löytyi pakoteosaamista. 

– Toki osaaminen on nyt jo karttunut, kun asioita on 
jouduttu käsittelemään.  

Ulosottolaitos vastaa omaisuuden jäädytyksistä
Yksi oikeudenhoidon alue, johon pakotetoimet ovat vaikut-
taneet merkittävästi, on Ulosottolaitos. Se hoitaa henkilö-
pakotteisiin kuuluvia omaisuuden jäädytyksiä. Ulosottolai-
tos saa pakotelistausten mukaiset täytäntöönpanopyynnöt 
ulkoministeriöstä, ja sen jälkeen edetään normaalin ulos-
ottoprosessin tapaan. 

– Uusia pakotevastaajia eli pakotteiden kohteena ole-
via – henkilöitä tai yhteisöjä – on elokuun alkuun men-
nessä noin 1 400. Meidän tehtävämme on tunnistaa jou-
kosta niitä, joilla on omaisuutta Suomessa omistuksessa, 
hallinnassa tai määräysvallassa, kertoo johtava kihlakun-
nanvouti Aki Virtanen erityistäytäntöönpanon toimin-
tayksiköstä. 

Pakotetoimet ovat tuoneet yksikölle rutkasti lisää töitä.
– Pakoteasiat ovat aikaavieviä, vaativia ja osin oikeu-

dellisesti haastavia. Esimerkiksi vuoden 2014 Krimin 
valtauksen jälkeen säädetyt Venäjä-pakotteet pystyttiin 
hoitamaan hyvin vähäisillä resursseilla verrattuna nyky-
tilanteeseen, Virtanen sanoo. 

Toimintayksikön sisälle on luotu oma organisaatio, 
jossa pakotevastuut on jaettu, ja Ulosottolaitos ja oikeus-
ministeriö ovat osoittaneet yksikölle lisäresursseja. Tekijöi-
den ohella on luvassa työkaluja tiedonhankintaan.  

– Väistämättä tilanteella on kuitenkin vaikutuksia sii-
hen, miten ja millä aikajänteellä pystymme hoitamaan 
muita tehtäviä.

Yritykset ja kansalaiset ovat pakotemyönteisiä
Jotta pakotteiden alaiseen omaisuuteen päästään kiinni, 
Ulosottolaitos vaihtaa tietoja esimerkiksi verohallinnon, 
Tullin ja Rajavartiolaitoksen kanssa ja käyttää tietoläh-
teitä, joita hyödynnetään harmaan talouden ja talousri-
kosten kohdalla. Ulosottokaari mahdollistaa kansallisesti 
laajan pääsyn viranomaisrekistereihin. 

Pakotetoimien alaiseen omaisuuteen liittyvä kansain-
välinen ulottuvuus lisää työn haastavuutta – varsinkin 
kun ulosottoviranomaisen toimivalta rajoittuu valtakun-
nan rajojen sisäpuolelle.

”Pakoteasiat ovat
aikaavieviä, vaativia
ja osin oikeudellisesti
haastavia.”
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– Toimintayksikkömme on mukana EU:n 
eri työryhmissä, joissa pyritään turvaamaan, 
että pakotteet pannaan tehokkaasti käytän-
töön kaikissa jäsenmaissa. Viranomaisilla on 
velvoite vaihtaa tietoa jäsenvaltioiden välillä, 
ja tätä asiaa on nyt viety eteenpäin. 

Virtasen mukaan hyvin merkittävää on 
ollut se, että ilmoitusvelvollisten tahojen, 
kuten pankki-, rahoitus- ja vakuutuslaitos-
ten, on kerrottava havainnot pakotevastaajan 
omaisuudesta ulosottomiehelle. Heinäkuussa 
annetussa pakotepaketissa velvoitettiin 
kaikki toimijat antamaan tietoja viranomai-
sille pakotetoimien edistämiseksi, ja myös 
pakotteiden kohteiden on ilmoitettava EU:n 
alueella olevasta omaisuudestaan.  

– On sanottava, että pakotetoimien alusta 
asti sekä elinkeinoelämä että myös kansalai-
set ovat olleet hienolla tavalla aktiivisia ulos-
ottomiehen suuntaan. Vihjeitä on tullut pal-
jon, ja kaikki tarkistetaan. 

Myös Pia Sarivaara tunnistaa sekä kan-
salaisten että yritysten pakotemyönteisyy-
den: ihmiset ymmärtävät, miksi pakotteita 
on asetettu. 

– Kyllähän suomalaisissa yrityksissä pyri-
tään noudattamaan lakia, oli se pakotesää-
döksiä tai muuta. Ehkä myös historiallisen 
painolastin vuoksi pakotteet on otettu meillä 
vielä vakavammin kuin joissain muissa 
maissa ja pystytty helpommin asettumaan 
Ukrainan asemaan.

Kuka vastaa  
jäädytysten kustannuksista?
Kun omaisuus jäädytetään, pakotevastaajaa 
estetään hyödyntämästä omaisuutta talou-
dellisena resurssina eli viedään määrämis-
oikeus omaisuudesta.

– Tilanne vastaa muuten normaalia taka-
varikkoa, mutta tavallisesti siinä vaiheessa, 
kun maksutuomio on ulosotossa perinnässä, 
omaisuus muutetaan rahaksi ja peritään 
velka. Nyt omaisuus siis ainoastaan jäädyte-
tään, Aki Virtanen sanoo. 

Elokuun alkuun mennessä Suomessa jää-
dytetyn omaisuuden arvo oli 180–190 miljoo-
naa euroa. Summa sisältää varsinaisen jää-
dytetyn omaisuuden sekä väliaikaistoimilla 
jatkoselvittelyjen ajaksi jäädytetyt varat. Jou-

ILMIÖ  // P a k o t e t o i m e t

180–190
MILJOONAA EUROA

Suomessa jäädytetyn omaisuuden  
arvo elokuun 2022 alussa.

1 400
KAPPALETTA

Pakotevastaajien määrä  
elokuun 2022 alkuun mennessä.
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kossa on tilivaroja, saatavia, raaka-aine-eriä, 
kiinteistöjä, asunto-osakkeita, yhtiöosuuksia 
ja kulkuvälineitä.

–  Omaisuuslajista riippuen mietitään, ote-
taanko omaisuus ulosottomiehen haltuun ja 
järjestetäänkö säilytys, vai jääkö omaisuus 
sopimuskumppanin tiloihin. 

Pakotelainsäädännön mukaan pakotevas-
taaja vastaa täytäntöönpanokuluista. 

– Käytännössä tiedämme, että vastaajien 
halu huolehtia omaisuudesta ei välttämättä 
ole kovin korkea. Elleivät suomalaiset sopi-
muskumppanit pysty sopimaan asioita oman 
kumppaninsa kanssa, voi olla, että pakotteista 
aiheutuu haittaa myös suomalaisen elinkei-
noelämän toimijoille. 

Jos ulosottomiehen pitää ottaa omaisuus 
varmistusmielessä haltuun ja säilytyskulut 
osoittautuvat kohtuuttomiksi, on mahdollista 
pakkomyydä omaisuus ja kattaa siten kulut. 

– Jos pakotevastaajalla on halu jollain 
tavalla edistää asiaa, ulkoministeriön pako-
tetiimi voi hakea poikkeusluvan rahaliiken-
teen hoitamiseksi pakotteita rikkomatta. 

on selkeä ja riittävä, mutta haastavaksi toi-
minnan tekee se, että oikeuskäytäntöä ei oike-
astaan ole. Sitä luodaan nyt, Virtanen sanoo. 

Vertailevan oikeuskäytännön puute tulee 
esille esimerkiksi silloin, kun arvioidaan, 
mikä on riittävä näyttö omaisuuden omis-
tuksesta, hallinnasta tai määräysvallasta.

– Varsinkin kun puhutaan pakotelain-
säädännön tarkoittamasta hallinnasta ja 
määräysvallasta, ollaan tulkintakysymysten 
äärellä. Näyttöä voi hakea esimerkiksi mää-
räävästä asemasta yrityksen johdossa, riit-
tävästä omistusosuudesta tai muodollisesta 
asemasta yhtiön johtoelimissä. 

Virtanen muistuttaa, että pakotevastaajilla 
voi olla pyrkimystä pakotteiden välttämiseen, 
ja erilaisten väliyhtiöiden käyttö vaikeuttaa 
arviointia entisestään. 

Pakotetoimiin haetaan  
muutoksia oikeudessa
Kansallisen pakotelain ja ulosottokaaren 
ohella Ulosottolaitos nojautuu EU-tasolla 
annettuihin parhaisiin käytänteisiin. Aki 
Virtanen korostaa, että työ pakotetoimien 
parissa on riippumatonta oikeudenhoitoa: 
vaikka on hyvä saada tulkintaohjausta esi-
merkiksi EU:sta, Suomessa asiat ratkaisee 
viime kädessä kihlakunnanvouti täytäntöön-
panotuomarina. 

– Lopputulokseen ei vaikuta poliittinen 
ohjaus tai muukaan, vaan tämä on puhtaasti 
oikeuslaitoksen hallinnoimaa toimintaa. 

Ulosottolaitoksen pakotetoimiin voi hakea 
muutoksia oikeudessa. Useita oikeusproses-
seja on jo käynnissä, ja Virtanen otaksuu, 
että lisää on tulossa. Haastatteluhetkellä elo-
kuussa yhtään lainvoimaista ratkaisua ei 
ollut vielä saatu. 

Oikeudenkäynnit tietävät tehtäviä myös 
Ulosottolaitoksen kihlakunnanvoudeille. 

– Kihlakunnanvouti osallistuu kuultavan 
roolissa oikeudenkäyntiin eli sekin tulee työl-
listämään meitä jatkossa. •

Ulosottolaitoksen
pakote toimet ovat
riippumatonta
oikeudenhoitoa.

Poikkeuslupaa voidaan hakea myös siihen, 
jos vastaaja on halukas vaihtamaan takava-
rikon kohteena olevan omaisuuden rahaksi.  
 
Säädökset ovat selkeät,  
mutta oikeuskäytäntöä ei ole 
Ulosottolaitos pohjaa pakotetyönsä kansal-
liseen pakotelakiin eli lakiin eräiden Suo-
melle Yhdistyneiden Kansakuntien ja Euroo-
pan unionin jäsenenä kuuluvien velvoitusten 
täyttämisestä. 

– Laissa on viittaukset ulosottokaaren 
säädöksiin, joita sovellamme. Säädöspohja 

Pakotteiden kiertäminen 
EU-rikokseksi
YK:N turvallisuusneuvoston asettamat kansainväliset 
pakotteet sitovat oikeudellisesti kaikkia YK:n jäsenvaltioita, 
ja EU-maissa ne pannaan täytäntöön EU-tason lainsäädän-
nöllä. Myös unionin omista pakotteista säädetään EU:n  
neuvoston päätöksillä ja asetuksilla, ja ne ovat kaikissa 
jäsenvaltioissa sellaisenaan sovellettavaa oikeutta. 

Suomessa viranomaisten säännöstelymääräykset perus-
tuvat kansalliseen pakotelakiin (659/1967). Laki määrittelee 
rangaistavaksi pakoteasetusten rikkomisen, ja rikkomuk-
sesta rangaistaan rikoslain mukaan.  

– Kaikilla jäsenmailla ei ole pakotelakia tai rikoslaista ei 
löydy pakotteisiin liittyvää kriminalisointia. Jos ei ole sank-
tioita pakotteiden kiertämisestä tai siihen liittyvää valvon-
taa, tämä tietysti heikentää pakotteiden toimeenpanoa, 
ulkoministeriön pakotetiimin vetäjä Pia Sarivaara sanoo.  

– On jo olemassa direktiiviehdotus, jolla pakotteiden 
kiertäminen lisätään EU-rikokseksi ja suoraan sovelletta-
vaksi lainsäädännöksi jäsenmaihin. 

Pakoterikkomuksia yritetään suitsia myös nimettömän 
raportoinnin mahdollistavalla whistleblower-työkalulla. 

Euroopan komission pakotesivuilta löytyvät kaikki säädök-
set ja konsolidoidut versiot sekä usein kysytyt kysymykset.
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A
amuvirkku Jenni Hirsto ei ole, ja sen tie-
tävät myös työkaverit. Kaupunkipyörällä 
hän siirtyy Helsingin Töölöstä Tehtaanka-
dulle yleensä kello yhdeksän jälkeen. Kotona 

aamukahvin äärellä hän on toki jo katsonut akuutit 
työasiat ja on saattanut soittaa jokusen puhelun.

Yleensä aamupäivän aikana Hirsto lukee sähköpos-
tit ja tarkistaa, mitä töitä on kesken, mikä on sopimus-
ten tilanne ja mitä kirjeposti on tänään tuonut. Iltapäi-
väksi hän ajoittaa hankalat ja keskittymistä vaativat 
työt. Paras aikaväli tähän on kello 17–18, jolloin toimis-
tolla on hiljaisempaa.

– Työni on itsenäistä asiantuntijatyötä, ja päätän 
itse, miten aikani käytän. Tämä sopii minulle oikein 
hyvin. Palavereita on vähän, vain muutamia viikossa. 
Näin siksi, että minua ei tarvita suunnittelussa. Saan 
valmista eteeni, ja terävöitän asioita siinä vaiheessa.

Aasian tsunami 2004 sai Jenni 
Hirston auttamisen halun syttymään. 
Myyntipäällikkyys kansainvälisessä 
logistiikkayhtiössä vaihtui opintojen 
kautta lakimieheksi SPR:ään. 

HARRASTUKSESTA 
KEHKEYTYI 
MERKITYKSELLINEN 
TYÖTEHTÄVÄ

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



Laadukkaiden sopimusten varmistaja 
Hirsto toimii Suomen Punaisessa Ristissä (SPR) laki-
miehenä. Iso osa hänen työpanoksestaan kohdistuu 
sopimuksiin, joita hän käsittelee reilusti yli sata vuo-
dessa. Sopimukset liittyvät yritysyhteistyöhön, kam-
panjoihin, keräyksiin ja SPR:n omiin toimintoihin, 
kuten Nuorten Turvataloihin, Ensiapuyhtiöön ja Kont-
ti-kierrätystavarataloihin.

– Sopimuksia on laidasta laitaan, ja valtaosa niistä 
käy käsieni kautta. Tehtäväni on varmistaa, että asiat 
ovat kohdallaan. Asiakirjan tulee ilmentää sitä, mitä on 
haluttu sopia. Sopimuksen sivumäärä ei korvaa laatua.

Yksi Hirston tehtävistä on ohjata henkilöstöä asia-
kirjojen teossa ja oleellisissa yksityiskohdissa. Hän 
tekee myös erilaisia malliasiakirjoja, muun muassa 
sopimuspohjia sekä lahja- ja kauppakirjoja.

– Ohjaus vähentää omaa työtäni. Pidän pohdinnasta 
ja papereiden pyörittelystä, enkä kaipaa introverttina 
luonteena jatkuvaa vuorovaikutusta. Tehtäväni on aut-
taa niin henkilöstöä kuin vapaaehtoisia.

Seitsemän SPR-vuotensa aikana Hirsto on havain-
nut osaamisen talossa kehittyneen. Hyvän sopimuksen 
tärkeys on ymmärretty, ja kaikilla on tahto hoitaa sopi-
musasiat kunnolla. Hän korostaa, että SPR:n toiminta 
pohjaa lakiin ja tasavallan presidentin antamaan ase-
tukseen, ja nämä muodostavat järjestön säännöt.

– Laki ja asetus antavat meille tukevan selkänojan 
ja samalla vastuun kantamisen paikan. Avustustoi-
mintaa harjoittavana julkisoikeudellisena yhdistyk-
senä olemme jatkuvasti suurennuslasin alla.

Viimeinen tahto täytäntöön
Vuoden aikana Hirsto käsittelee myös kymmeniä kuo-
linpesiä ja testamentteja. Yksityishenkilöt haluavat lah-
joittaa omaisuutensa, tai osan siitä, SPR:lle.

– On kunniatehtävä täyttää ihmisen viimeinen 
tahto. Tehtäväni on realisoida omaisuus, oli se mitä laa-
tua hyvänsä, ja ohjata varat käytettäväksi siten kuin tes-
tamentissa on määrätty.

Sopimukset, testamentit ja muut asiakirjat edellyt-
tävät yhteydenottoja eri tahoille. Pankit, asianajotoimis-
tot, viranomaiset ja kuolinpesien osakkaat ovat Hirs-
tolle läheisiä yhteistyötahoja. Niitä löytyy kosolti myös 
SPR:n omasta piiristä.

– Näitä ovat SPR:n koko keskushallinto, laitokset, pii-
rit ja osastot. Avustamisen tarvetta löytyy itse toimin-
nasta ja sen kehittämisestä, hallinnosta, talouspuolelta 

Jenni Hirstolle on ollut  
pitkään selvää, kuinka  
tärkeää työtä SPR tekee. 
Nyt hän on saanut olla jo 
seitsemän vuotta osa tätä 
isoa avustustoiminnan 
yhteisöä. 

 MUSIIKKI
Meillä on siskoni kanssa duo 
Kaksinainen, esitämme kant-
rihenkistä musiikkia. Ensim-
mäinen single julkaistiin 
2014, tänä syksynä ilmestyy 
albumi. Viulun soitto on  
jälleen elpymässä.

 KAMERA
Otan kameralla 6 000 kuvaa 
vuodessa ja lähes yhtä 
monta kännykällä. Mökki, 
luonto ja järvenselkä, joka 
erityisesti on aina erilainen. 
Olen juhlien hovikuvaaja, 
teen myös kuvakirjoja ja 
kalentereita.

 KIRJAT
Luen kymmeniä kirjoja  
vuodessa: romaaneja, elä-
mäkertoja, historiaa, ihmis-
kohtaloita, kuvaa maailman 
tilanteesta. Oma tahti ja  
keskittyminen – siksi aina 
painettu kirja.

 SUKKIEN NEULOMINEN
Olen perheen ja suvun villa-
sukkavastaava. Aloin neuloa 
tarvelähtöisesti, kun vanhat 
villasukat oli kävelty puhki. 
Viluisena ihmisenä rakastan 
villasukkia. 
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sekä varainhankinnasta. Koen palvelevani varsin laa-
jaa asiakaskuntaa.

Tehtaankadun työhuoneen Hirsto jakaa sisäisen tar-
kastajan kanssa. Tilaa kutsutaan leikkisästi talon kyl-
mimmäksi huoneeksi. 

Vaikka Hirsto saa perunkirjoituskutsuja ympäri Suo-
men, hän lähtee harvoin matkaan.

– Osaamiseni on pään sisällä, ja työt hoituvat koneen 
ääressä kirjallisesti. Siksi en juuri reissaa. 

Hirsto ei ole ainut juristi SPR:ssä, vaan kaksi muu-
takin juristia löytyy eri tehtävistä.

Oikean ikäinen alan vaihtoon
Vantaalla syntynyt ja kasvanut musiikillinen Hirsto 
kävi Sibelius-lukion. Työura alkoi tradenomin paperit 
taskussa kansainvälisen kaupan ja logistiikan parissa, 
missä kului yli kymmenen vuotta. Eräänlaisen herä-
tyksen Hirsto sai Aasian tsunamista 2004.

– Tuli tunne, että enkö oikeasti voi tehdä mitään. 
Työnantajani toimitti valtamerilaivalla alueelle puh-

dasta vettä ja säilytyskontteja vainajille. Tajusin 
samalla, että esimerkiksi Punainen Risti tekee todella 
tärkeää työtä ja haluan olla siinä mukana.

Niinpä taloyhtiön hallituksessa toiminut Hirsto alkoi 
harrastaa juridiikkaa. Yöpöydältä löytyi pino oikeus-
tieteellisiä kirjoja, mutta alan vaihto sillä iällä ei tun-
tunut järkevältä ennen ystävän sanoja: kun valmistut, 
olet korkeintaan 40 ja sinulla on vielä 25 vuotta työu-
raa edessä. Sisään oikeustieteelliseen Hirsto pääsi toi-
sella yrittämällä jäätyään ensimmäisellä kerralla muu-
taman pisteen päähän.

– Aloitin opiskelun aivan innoissani ja suorastaan 
ryntäsin humanitaarisen oikeuden peruskurssille. Olin 
niin onnellinen, että tanssahtelin kotimatkalla. Tiesin, 
mihin haluan töihin.

Valmistumisensa jälkeen Hirsto työskenteli asian-
ajotoimistossa ja kansainvälisessä talousoikeusinsti-
tuutissa. Kun SPR vuonna 2015 haki testamentti- ja sopi-
musasiantuntijaa, Hirston aika oli koittanut. Hän aloitti 
työt Tehtaankadulla saman vuoden kesäkuussa.

– Haluan tehdä työtä, joka on tärkeää ja merkityk-
sellistä. SPR:ssä ajattelemme, että asiat hoituvat, kun 
ne hoidetaan. Eli kääritään hihat. •

ARKIPÄIVÄ  // L a k i m i e s

Jenni Hirsto viihtyy itsenäisessä asiantuntijatyössä,  
jonka hän voi aikatauluttaa mieleisekseen. Työpäivän  
viimeiset tunnit on pyhitetty hankalille ja keskittymistä 
vaativille tehtäville.

Tiesin, mihin
haluan töihin.

Jenni Hirsto

MIKSI TÄMÄ TYÖ ON 
SINULLE TÄRKEÄÄ?

Keskeisintä on Suomen 
Punaisen Ristin avustus
toiminta. Olen yksi lenkki 
pitkässä avun ketjussa.  
Tuntuu hyvältä, kun voin 
tehdä jotakin muiden 
hyväksi, kuten turvata  
toimintaedellytyksiä vapaa
ehtoisten työlle. Kannatti 
seurata kutsumustaan. 
Olen löytänyt oman jut
tuni ja paikkani, mikä tekee 
minut onnelliseksi. Isoäiti
nikin oli mukana SPR:n  
toiminnassa.

MITÄ TYÖSI MERKITSEE 
YHTEISKUNNALLE?

On ehdottoman tärkeää, 
että joku toimii inhimillisten 
kärsimysten ehkäisemiseksi 
ja lieventämiseksi. Yhteis
kunta tarjoaa kehykset ja 
viranomaiset vastaavat 
tehtävästä osaltaan, mutta 
tuhansien vapaaehtoisten 
joukko tekee ympärivuoro
kautisesti tärkeää käytän
nön työtä. Jokainen pieni 
palanen palvelee isompaa 
kokonaisuutta. Kaipaan 
maailmaan enemmän sel
laista ajattelua, että kuinka 
selviäisimme haasteista 
paremmin yhdessä.

MITEN NÄET TYÖURASI 
TULEVAISUUDEN?

Haluan tehdä merkityk
sellistä asiantuntijatyötä, 
ja nyt saan työskennellä 
laajaalaisessa, aikaansaa
vassa ja motivoituneessa 
yhteisössä. Tuntuu kuin  
olisin löytänyt kotiin. Näin 
on hyvä, en koe tarvetta 
miettiä vielä seuraavaa 
askelta. Sellainen voisi kyllä 
sitten löytyä globaalista 
järjestöstä tai julkishallin
nosta.
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Hissipuheesta puhutaan työelämässä ja työnhaun yhteydessä paljon, 
mutta mitä se tarkoittaa ja miten sellainen rakennetaan omasta 

osaamisesta? Lakimiesliiton jäsen saa virtuaalivalmennuksen avulla 
rakennettua itselleen ytimekkään ammatillisen esittelyn.

seissa työelämän tilan-
teissa voi päätyä keskus-
teluun henkilön kanssa, 
jolle haluaa lyhyesti esi-

tellä itsensä. Tilanne voi liittyä työn-
hakuun, mutta myös verkostoituessa 
uusiin ihmisiin tai vapaa-ajalla voi 
lyhyelle esittelylle olla tarve. 

– Hissipuhe on iskevä, tiivis ja 
positiivisen mielikuvan herättävä 
esittely, josta käy ilmi tavoitteet ja 
osaaminen, kertaa Lakimiesliiton  
uravalmentaja Heidi Hännikäinen.  
Lisäksi puheessa tulisi olla muu-
tama mielenkiintoa herättävä 
avainkohta.

on aikaa kertoa enemmän osaami-
sestaan. Puhetta voi laajentaa esi-
merkiksi avainsanojen, numeroiden 
ja tarinallistamisen kautta. Hissipu-
heen lopetuksesta on hyvä tehdä 
positiivinen ja avoin. Hissipuheen 
voi päättää vaikka kysymykseen 
”Miten voisin olla teille avuksi?”.

– Kun molemmat hissipuheet 
on valmiiksi kirjoitettuna, on niiden 
esittämistä vielä hyvä harjoitella 
vähintään kolmelle ihmiselle, vink-
kaa Hännikäinen lopuksi. •

Lakimiesliiton virtuaali-
valmennuksia ja pika-

huoltoja käytti keväällä 
2022 noin 200 jäsentä.

200

Hissipuheen
esittämistä on
hyvä harjoitella
vähintään
kolmelle
ihmiselle.

Virtuaali
valmennukset

Jäsentemme tarpeisiin räätä-
löidyt virtuaalivalmennukset  

ja pikahuollot ovat itsenäisesti 
käytettävissä ympäri vuoden.  

Juristien työnhaun verkko-
valmennuksessa käsitellään 

monipuolisesti omaa osaamista 
ja työhakua. Juristien uravalmen-

nuksessa puolestaan keskity-
tään urasuunnitteluun liittyviin 
teemoihin. Lisäksi opiskelijoille 

on käytössä omat valmennukset. 
CV:n, työhakemuksen ja  

LinkedIn-profiilin pikahuolloissa 
voi tarkistaa vaihe vaiheelta, 

onko työnhaun dokumenteissa 
perusasiat kunnossa.

MITEN RAKENNAN 
HISSIPUHEEN?

PULMA&RATKAISU

U

Jäsenen pulma: Jäsen halusi itselleen hissipuheen, joka herättäisi työn  
antajan mielenkiinnon. Hän otti yhteyttä liiton uravalmentajaan ja sai vinkin  
tutustua virtuaalivalmennukseen, jossa hissipuheen kokoaminen käydään läpi  
yksityiskohtaisesti ja käytännön harjoitusten avulla.

Tärkeä on myös uskaltaa roh-
keasti rajata omaa hissipuhettaan. 
Kolme on tässäkin hyvä luku, kan-
nustaa Hännikäinen. 

– Kun kuulija innostuu sinusta, 
niin pääset kyllä sen jälkeen var-
masti kertomaan itsestäsi myös 
lisää.

Hissipuheen kokoaminen on 
hyvä aloittaa siitä, että palauttaa  
mieleen tavoitteen. Sen jälkeen 
tulisi miettiä, miten oma osaaminen 
tukee tavoitteita. Lopuksi kannat-
taa muotoilla kahden lauseen esit-
telyteksti.

Kun kahden lauseen esittely-
teksti on valmis, voi siirtyä hah-
mottelemaan pidempää hissipu-
hetta niitä tilanteita varten, jolloin 

Virtuaalivalmennuksesta apua
hissipuheen kokoamiseen
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Palsta kertoo, miten Lakimiesliitto auttaa 

jäseniään.



Teksti TUOMAS I. LEHTONEN | Kuvitus ISTOCK

L
akimiesliiton keväällä 2022 julkaisema 
palkkaerotutkimus osoittaa naisten kiri-
vän kiinni miesjuristien etumatkaa palk-
karintamalla. Kun huomioidaan kokopäi-
vätyötä tekevien lakimiesten kokonaisan-

siot eli niin sanotut raakapalkat, naisen euro on kivun-
nut 85 senttiin. Aiemmassa palkkaerotutkimuksissa 
vuonna 2018 naisjuristin euro oli 82 senttiä.

– Kokonaispalkkojen tasa-arvoistumiseen on vielä 
matkaa, mutta oikeaan suuntaan ollaan menossa. On 
tärkeää, että liitto jatkaa palkkaerotutkimusten teke-
mistä ja palkkakehityksen nostamista keskusteluun, 
sanoo Lakimiesliiton työelämäasioista vastaava joh-
taja Jaana Meklin.

Lakimiesten palkkaerot ovat pienimmät vähiten tie-
naavien tuloskymmenyksissä. Tuloskymmenykset saa-
daan, kun palkansaajat jaetaan palkkatulojen suuruu-
den perusteella kymmeneen yhtä suureen ryhmään. 
Meklin uskoo, että liiton palkkasuositukset vaikuttavat 
oleellisesti ensimmäisiä työpaikkojaan hakevien laki-
miesten palkkapyyntöihin. 

Palkkaerot ovat suurimmat yksityisellä sektorilla 
alempien johtajien ryhmässä ja julkisella sektorilla 
ylemmillä johtajilla. Näissäkin ryhmissä on havaitta-
vissa muutos tasa-arvoisempaan suuntaan.

– Ala on naisistunut, ja naisia työskentelee aiem-
paa enemmän ylimmissä johtotehtävissä. Tämä näkyy 
jo jossain määrin tilastoissa. Palkkaerojen tasaamisen 
kannalta on tärkeää, että tämä trendi vahvistuu, Meklin 
sanoo.

Suhteelliset palkkaerot  
kaventuvat kaikilla aloilla
Tasa-arvovaltuutettu Jukka Maarianvaaran mukaan 
naisten ja miesten palkkaerojen hidas kapeneminen 
näkyy Suomessa kaikilla aloilla. Tällä hetkellä naisten 
ja miesten keskimääräinen palkkaero on noin 16 pro-
senttia eli naisen euro on 84 senttiä. 

– On huomioitava, että palkkaerojen kapeneminen 
on suhteellista ja perustuu pitkälti palkkatason ylei-
seen nousuun. Euroissa mitattuna naisten ja miesten 
keskimääräinen palkkaero on kasvanut vuosituhan-

Miesjuristi tienaa naiskollegaansa enemmän, mutta palkkaerot 
pienenevät – tosin pienin askelin. Neljässä vuodessa miesten 

etumatka on kaventunut vain kolmella sentillä. 

Mies- ja naisjuristien 
palkkaerot 

pienenevät hitaasti 
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”Palkkaerojen tasaamisen
kannalta on tärkeää, että
naisten nousu ylimpiin johto-
tehtäviin vahvistuu trendinä.”

LISÄÄ AIHEESTA

Jaana Meklinin lukuvinkki
JUKOn toiminnanjohtaja  
ja Akavan puheenjohtaja
ehdokas Maria Löfgren  
jakaa ajatuksiaan työelä
mään liittyvistä asioista 
Twitter (@marialofg)  
ja Instagramtileillään 
(maria_lofgren2022). 

Lakimiesliiton tutkimus  
sukupuolten palkkaeroista
• Tutkimusaineistona Lakimiesliiton vuoden 2021 palkkatutkimus.  

Kyselytutkimukseen vastasi 1 968 liiton jäsentä. 
•  Huomioitiin kokoaikatyötä tekevän juristin kokonaispalkka luontais- 

etuineen ja ylityökorvauksineen. Tulospalkkioita ei huomioitu. 
•  Naisjuristien palkat ovat keskimäärin 85 prosenttia miesten palkoista. 

Julkisella sektorilla naisten palkat olivat 90 prosenttia ja yksityisellä 
sektorilla 85 prosenttia miesten palkoista. 

•  Noin puolet palkkaerosta selittyy muun muassa työtehtäviin,  
koulutukseen ja työkokemukseen liittyvällä segregaatiolla.  
Toinen puolikas on selittämätöntä palkkaeroa.

•  Yksityisellä sektorilla selittämätön palkkaero oli 6,6 prosenttia  
(8,4 % vuonna 2018) ja julkisella 5,1 prosenttia (6,8 % vuonna 2018).

nen alusta alkaen 400 eurosta noin 600 euroon kuu-
kaudessa, Maarianvaara sanoo.

Sukupuolten palkkaerot selittyvät osin horisontaa-
lisella ja vertikaalisella segregaatiolla eli työtehtävien, 
työskentelysektorien ja hierarkisen aseman eriytymi-
sellä. Naisten ja miesten työt ovat eriytyneet, ja ”mies-
ten aloilla” palkat ovat korkeammat. Miehiä toimii myös 
enemmän johtotehtävissä.

– Jako perinteisiin ”naisten ja miesten töihin” on 
sitkeässä ja ylläpitää tuloeroja. On hämmentävää, että 
naisten palkat ovat matalampia ja sijoittuminen johto-
tehtäviin vähäisempää, vaikka heidän koulutustasonsa 
on miehiä korkeampi, Maarianvaara sanoo.

Vain puolet palkkaeroista perusteltuja
Akavan tasa-arvo- ja työympäristöpäällikkö Lotta 
Savinko kertoo miesten ja naisten palkkaerojen ole-
van tuttuja monilla Akavan edustamilla aloilla, laki-
alan lisäksi esimerkiksi kauppa- ja lääketieteissä. Näillä 
aloilla työskentelee kuitenkin runsaasti sekä naisia että 
miehiä.

– Oikeustieteellinen ala on tutkintojen osalta tasa-
ala, eli mies- ja naisopiskelijoiden määrä on tasaisim-
pia, kun vertaillaan kaikkia eri tutkintoaloja. Koulu-
tuksen segregaatio ei siis selitä palkkaeroja, kuten ei 
myöskään juristien työmarkkinoiden eriytyminen, 
Savinko sanoo.

Juristinaisten ja -miesten 15 prosentin palkkaeroista 
noin puolet (7,6 %) selittyy työtehtäviin ja työntekijän 
henkilökohtaiseen osaamiseen liittyvillä muuttujilla. 
Tällaisia ovat esimerkiksi toimiasema, työkokemus, 
mahdolliset jatkokoulutukset, työpaikan sijainti ja teh-
tyjen työtuntien määrä. Toinen puoli (7,4 %) jää selit-
tämättömäksi eli sitä ei pystytä perustelemaan työhön 
tai henkilökohtaiseen osaamiseen liittyvällä segregaa-
tiolla. Selittämätön palkkaero on merkki sukupuoleen 
kohdistuvasta palkkasyrjinnästä.

– Selittämättömästä palkkaerosta puhutaan vähän, 
ja sen olemassaolo usein kiistetään. Julkisen sektorin 
palkkausjärjestelmät ja palkkojen julkisuus ovat vai-
kuttaneet siten, että palkkaerot ovat yksityistä sekto-
ria pienemmät, Savinko toteaa.

Palkka-avoimuus rakentaa palkkatasa-arvoa
Meklin, Maarianvaara ja Savinko ovat yhtä mieltä siitä, 
että palkka-avoimuus on keskeinen keino sukupuol-
ten välisten palkkaerojen poistamisessa. Avoimuutta ja 
palkkojen läpinäkyvyyttä tulisikin ruokkia niin yhteis-
kunnallisissa, työyhteisöjen sisäisissä kuin kollegiaali-
sissakin keskusteluissa. 

– Palkka-avoimuus työpaikoilla voi auttaa havaitse-
maan palkkasyrjintää ja puuttumaan siihen. Työntekijä 
voi tiedustella esihenkilöltään, miten organisaatiossa 
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huomioidaan sukupuolten ura- ja palkkakehitys ja onko 
mahdollisesta tasa-arvosuunnitelman laatimisvelvol-
lisuudesta huolehdittu. Tasa-arvon edistäminen ei saa 
kuitenkaan jäädä yksilön vastuulle. Työyhteisöjen on 
kannettava vastuunsa tasa-arvoistavien organisaatio-
rakenteiden kehittämisestä, palkkatasa-arvon määrä-
tietoisesta rakentamisesta ja naisten kannustamisesta 
johtotehtäviin, Maarianvaara muistuttaa.

Palkka-avoimuuden parantaminen on Suomen 
hallituksenkin tavoitteena. Hallitusohjelmaan on kir-
jattu maininta perusteettomien palkkaerojen ja palk-
kasyrjinnän poistamisesta juuri palkka-avoimuutta 
lisäämällä. Savinko harmittelee, että tasa-arvolain 
palkka-avoimuutta koskeva lainvalmistelu kariutui 
hallituspuolueiden eriäviin näkemyksiin. EU:n palkka- 
avoimuusdirektiivistä valmistetaan parhaillaan esi-
tystä, mutta Maarianvaara ja Savinko epäilevät, tuoko 
se merkittävää parannusta nykytilanteeseen.

Meklin puolestaan muistuttaa, että palkkasyrjin-
tätapauksiin on aina tärkeää puuttua. Jos keskustelut 
työpaikalla esihenkilön kanssa eivät johda toimenpi-
teisiin, työntekijä voi aina kääntyä Lakimiesliiton tai 
tasa-arvovaltuutetun puoleen.

Enemmän painoarvoa palkkakartoituksille
Savingon mielestä palkka-avoimuutta ja palkkasyrjin-
tää tulisi poistaa työpaikoilla tehtävin palkkakartoituk-
sin nykyistä tehokkaammin. Vuonna 2015 toteutetussa 
tasa-arvolain uudistuksessa korostettiin kartoitusten 
merkitystä, mutta se ei Savingon mukaan johtanut 
haluttuihin korjaustoimenpiteisiin.

– Tasa-arvosuunnitelmat ja palkkakartoitukset ovat 
pääsääntöisesti laadultaan heikkoja, eikä niillä nyky-
muodossaan ole nähtävissä myönteistä vaikutusta 
palkkatasa-arvon kehittymiseen, Savinko sanoo. 

Hän näkee, että palkkakartoituksen ja tasa-arvo-
suunnitelman tekeminen tulisi tehdä pakolliseksi 
vähintään 20 työntekijää työllistäville yrityksille. Nyt 
velvoite koskee yli 30 työntekijän organisaatioita. Palk-

Näin voit vaikuttaa omaan palkkaasi
• Aseta palkkatoiveesi riittävän korkealle tasolle. Huomioi työ - 

koke muksesi sekä koulutuksesi ja haetun tehtävän vaatimustaso.
•  Perehdy työpaikkasi palkkamalleihin ja ota palkkaus puheeksi  

kehityskeskustelussa. Toimenkuvan muutos on selkeä peruste  
palkankorotukselle.

•  Paranna palkkatietouttasi perehtymällä Lakimiesliiton palkka-
tutkimukseen ja palkkasuosituksiin sekä Lakimiesuutisten välissä  
jaettavaan palkkaliitteeseen (tuorein nro 2/22:n välissä ja liiton  
jäsensivuilla). 

•  Lakimiesliiton työ- ja virkasuhdeneuvonta auttaa palkkaukseen  
liittyvissä kysymyksissä.

•  Keskustele palkkauksesta kollegoidesi, opiskelukavereidesi ja  
läheistesi kanssa.

kakartoituksiin tulisi Savingon mukaan sisällyttää 
kaikki palkanosat ja koko henkilöstön palkat. Lisäksi 
yrityksen henkilöstöedustajalle tulisi taata riittävät 
osallistumis-, vaikuttamis- ja tiedonsaantimahdolli-
suudet koko palkkakartoitusprosessin ajalle. Työnanta-
jia tulisi myös velvoittaa korjaamaan syrjivät ja perus-
telemattomat palkkaerot.

Savinko ja Meklin nostavat esiin myös perhevapaat, 
joiden tasaisempi jakautuminen vanhempien kesken 
loisi pohjaa palkkatasa-arvolle. Uusi perhevapaajärjes-
telmä on tuonut tilanteeseen huomattavan parannuk-
sen, kun kummallakin vanhemmalla on mahdollisuus 
samanpituisiin vanhempainvapaajaksoihin. Perheva-
paiden jakautuminen oikeudenmukaisesti edellyttää 
kuitenkin myös konkreettisia toimenpiteitä työpaikoilla 
ja perheissä. •

”Palkka-avoimuus työpaikoilla
voi auttaa havaitsemaan
palkkasyrjintää ja puuttumaan
siihen.”

TIED ON VÄÄRTI  // P a l k k a e r o t
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Suurin osa opiskelijoista kokee joskus yksinäisyyttä. Pitkittyessään 
yksinäisyys vaikuttaa moneen asiaan aina unen saamisesta 

opiskelumotivaatioon. Yksinäisyyteenkin saa apua.

T
utkimusten mukaan joka nel-
jäs opiskelija kokee pitkitty-
nyttä yksinäisyyttä ja yli puo-
let opiskelijoista kokee yksi-

näisyyttä ainakin joskus.
Etenkään pitkittynyt yksinäisyys ei 

ole hyväksi, sanoo Annina Lindberg, 
valtakunnallisen Yksinäisyystyö korkea-
kouluissa -hankkeen hankepäällikkö. 

Tänä syksynä kampuksille astelee 
tavallista suurempi joukko opiskelijoita, 
joilla ei välttämättä ole kavereita opiske-
luporukassa. Uusien opiskelijoiden lisäksi 
pandemia-aikana aloittaneet ovat voineet 
jäädä paitsi ryhmäytymisestä, jos opin-
toja on tehty paljon etänä.

Rohkeasti syksyn rientoihin
Lindberg kannustaa osallistumaan syk-
syn opiskelijarientoihin.

– Ainejärjestöt panostavat sosiaali-
seen yhdessäoloon. Syksyisin lukuvuo-
den alkuvaiheessa on paljon tapahtumia 
ja toimintaa, joihin kannattaa osallistua.

Muihin tutustumiseen kannattaa käyt-
tää hieman aikaa ja vaivaa, koska usein 
tapahtumat hieman vähenevät syksyn 
jälkeen.

– Opintoihin panostaminen voi tuntua 
tärkeältä, mutta myös muihin tutustu-
minen on tärkeää. Sille kannattaa varata 
aikaa.

Jännittäjiä hän muistuttaa siitä, että 
jännitys on normaalia. Uudet paikat, 
ihmiset ja tilanteet jännittävät suurinta 
osaa. Myös sosiaaliset taidot voivat olla 
pitkän etäajan jälkeen ruosteessa, mutta 
silloinkin kannattaa muistaa, että kaikki 
ovat samassa veneessä.

– Jos tapahtumakalenterissa ei ole 
yhtään oman tyylisiä tapahtumia, omista 
toiveista voi kertoa ainejärjestölle. Kan-

YHÄ USEAMPI OPISKELIJA 
ON YKSINÄINEN

Oikkarit

nattaa myös katsoa laajasti ympärilleen 
ja seurata viestintää. Korkeakouluissa on 
monenlaista vapaa-ajan toimintaa, josta 
voi löytää tekemistä ja kavereita, Lindberg 
vinkkaa.

Myös itse opinnot ovat tilaisuus tutus-
tua. Luentojen välit ja esimerkiksi ryhmä-
työt kannattaa hyödyntää myös sosiaali-
sina tilanteina.

Yksinäisyyttä ei tarvitse hävetä
Moni häpeää yksinäisyyttä ja häpeä voi 
estää avun hakemisen. Pahimmillaan 
yksinäisyys johtaa muihin ongelmiin, 
kuten unettomuuteen tai opiskelumoti-
vaation katoamiseen.

Lindberg muistuttaa, että yksinäisyys  
ei ole kenenkään oma vika. Yksinäisyyttä ei  
myöskään näe päällepäin. Avoin ja sosi-
aalinenkin ihminen voi olla yksinäinen.

– Yksinäisyyden kanssa ei tarvitse sin-
nitellä. Hankkeemme kautta saa keskus-
teluapua nopeasti, ja jokainen on avun 
arvoinen, Lindberg kannustaa.
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NYYTI ry:n ja HelsinkiMission 
kolmivuotinen Yksinäisyystyö 
korkeakouluissa -hanke tuo  
yksinäisyystyön ruohonjuuri-
tasolle. Tavoitteena on, että  
hankkeen jälkeenkin korkeakou-
luilla on valmiudet ja resurssit 
tarjota apua yksinäisyyteen.

Lakimiesliiton toimintaan ja  
tapahtumiin ovat kaikki terve-
tulleita matalalla kynnyksellä, 
olipa opintojen alkuvaiheessa  
tai kokenut konkari.

Yksinäisyyttä 
torjumassa

Hanke tarjoaa keskustelutukea ammat-
tilaisen kanssa sekä vertaistukiryhmiä. 
Tavoitteena on tunnistaa omia ajatus-
malleja ja sitä, miten yksinäisyyden koke-
mus vaikuttaa vuorovaikutustilanteisiin. 
Joskus yksinäisyys hälvenee jo sillä, että 
lukot saadaan auki ja muihin tutustumi-
nen on helpompaa.

Hankkeen lisäksi apua voi hakea esi-
merkiksi YTHS:n kautta.

Kuka tahansa voi toimia yksinäisyyden 
vähentämiseksi. Pienet arjen teot kanta-
vat pitkälle, etenkin silloin, kun ne kertau-
tuvat useiden ihmisten kautta.

– Katsekontakti, hymy, kuulumisten 
tai mielipiteen kysyminen tai lounas-
seuraksi pyytäminen voi olla ratkaiseva 
asia. Se voi olla se hetki, kun yksinäisyyttä 
kokeva tulee nähdyksi, kuulluksi ja arvos-
tetuksi, Lindberg toteaa.  •



S
venska är ett av Finlands national
språk och landet har långa och nära 
relationer med Sverige. Ändå har 
många finländare sämre kunskaper 
i språket än tidigare. Är det verkligen 

så att kunskaper i svenska inte längre har någon 
större relevans inom diplomatiarbetet? 

Maimo Henriksson är Finlands ambassadör 
i Sverige. Hon säger att svenska alltid har varit ett 
viktigt kommunikationsspråk i hennes arbete.   

– Jag inledde min diplomatkarriär i Moskva 
under 1990talet. Under de här åren i Moskva 
förde vi täta diskussioner om utvecklingen i 
Ryssland med kollegorna på den svenska ambas
saden. 

Sedan tiden i Ryssland har Henriksson arbe
tat vid Finlands ambassader i Ungern och i 
Norge. I Norge kommunicerade Henriksson med 
norrmännen på svenska. I Sverige varierar det 
vilket språk som används.  

– När en besökande finsk delegation träffar 
sin svenska motpart i Sverige förs diskussionen 
i allmänhet på svenska, men de mindre interna 
mötena med kärngruppen på ambassaden hålls 
på finska. Arbetsspråket vid utrikesministeriet är 
finska och de interna rapporterna ska skrivas på 
finska, säger hon. 

Finland en del av Norden 
Juristnytt intervjuar även Peter Stenlund, tidi
gare finländsk minister vid Stockholm åren 

2003–2005 och ambassadör i Oslo åren 2006–
2010. Också Stenlund anser att det är en stor för
del för finländska diplomater att kunna svenska.  

– Goda kunskaper i svenska stöder medver
kan i det nordiska samarbetet. I Norge var det 
uppenbart att de ambassadörer som kunde 
skandinaviska utgjorde en särskilt välinforme
rad krets.  

Stenlund tillägger att Finlands tvåspråkig
het markerar att landet hör till den nordiska kul
turkretsen. 

– Det geopolitiska värdet av den här aspekten 
får inte underskattas.  

Även Henriksson hänvisar till Finlands geo
grafiska läge.   

– Ur en säkerhetspolitisk synvinkel har det 
en enorm betydelse att Finland ses som en del 
av Norden. Det svenska språket är en viktig del 
av vår nordiska identitet. 

Hon hänvisar till Ryssland och landets aspira
tioner som kommit till uttryck inte minst genom 
anfallet på Ukraina. I det nya säkerhetspolitiska 
läget har svenskan därför blivit ännu viktigare 
för Finland. 

Flera unga finländska diplomater har trots 
allt en svagare förmåga att uttrycka sig på 
svenska i tal och skrift än tidigare. Utrikesminis
teriets ovilja till att ge en presentation på svenska 
om en finländsk diplomatikarriär för studerande 
vid Åbo Akademi kanske är ett exempel på det 
(HBL 8.2.2022).  

Rysslands krig i Ukraina har fört Finland ännu närmare Sverige och 
övriga Norden. Därför kan det vara viktigt för finländska diplomater 
att ha goda kunskaper i svenska. Eller räcker det om diplomaterna 

kan samtala på engelska? 

Vilken betydelse
har svenskan  

för en finländsk  
diplomatkarriär? 

Text JOHAN ILLMAN | Bild ISTOCK
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Henriksson påpekar att det trots allt finns 
finskspråkiga diplomater som vill lära sig 
svenska.  

– Ambitiösa finskspråkiga diplomatstude-
rande söker sig till Oslo eller Stockholm för att 
få använda svenskan. Vi ser dessutom gärna 
att diplomatstuderandena kan många språk, 
inte bara finska, svenska och engelska utan 
också andra språk. 

Hur ser framtiden ut för svenskan? 
Stenlund säger att ett finländskt NATO-med-
lemskap medför behov att intensifiera sam-
arbetet inom Norden men också inom hela 
Östersjöområdet.   

– Det här samarbetet kommer att gå på 
engelska, vilket understryker betydelsen av 
just det språket. 

”I Norge var det uppenbart
att de ambassadörer som kunde
skandinaviska utgjorde en särskilt
välinformerad krets.” • Arbetsspråket vid utrikes

ministeriet är finska och minis
teriets möten hålls på finska. 
Rapporter från utlandet till  
Finland ska också skrivas  
på finska. Finland är ändå en 
del av Norden och kommuni
kationen mellan de nordiska 
länderna sker oftast på skan
dinaviska (svenska, norska 
och danska) framom engelska, 
beroende vilka ledamöter som 
deltar.  

• Som ambassadör vid Finlands 
ambassad är man utnämnd av 
Republikens president till sin 
stationeringsort. Ambassa
dörens uppgift är att bevaka 
Finlands intressen i statione
ringslandet och rapportera till 
utrikesministeriet.

Fakta

Han anser också att det finns ett behov för 
en grundlig diskussion på både politisk och 
administrativ nivå om svenskans betydelse 
inom den finländska diplomatin. Av de som 
numera rekryteras till utrikesministeriet har 
oftast alltför få tillräckligt starka kunskaper 
i svenska. 

– Det kan behövas nya åtgärder för att 
befrämja kunskaperna i svenska bland yngre 
diplomater. 

Svenskan har ändå en framtid inom den 
finländska diplomatin med tanke på Finlands 
nära relation med Sverige. 

– Behovet av en nära samverkan med Sve-
rige kommer att bestå i framtiden, även om 
Nato-medlemskapet innebär att våra länder 
inte längre är alliansfria stater, säger Peter 
Stenlund.  
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Jukka Kekkonen tunnetaan sanavalmiina yhteis-
kunnallisena keskustelijana.

Kekkonen on työskennellyt oikeushistorian ja 
roomalaisen oikeuden professorina liki 40 vuotta, 

lähes koko ajan Helsingin yliopistossa. Emeritussopi-
muksen hän teki marraskuussa 2021.

  Miehen sanoilla on kaikupohjaa.
  Hänellä jos kenellä on varaa aloittaa vastauksensa 

sanoin ”Jo muinaiset roomalaiset...”.
  Erityisen lähellä Kekkosen sydäntä ovat demokraat-

tinen oikeusvaltio ja perinteinen sivistysyliopisto.
  Pykälöikäämme.

1. luku  
Juristiksi ajautumisesta
1 §. Lapsuuden unelma. Kodissani vallitsi suuri oikeu-
denmukaisuuden ja maailmanparantamisen, rauhan-
liikkeen, henki. Kyllä se minuunkin tarttui.

2 §. Valaistuminen – miksi juristiksi? Perinteisellä 
poissuljennalla minä oikeustieteelliseen kulkeuduin. 
Aika tunnepitoinen ratkaisu. Mutta kyllä siinä painoi 
myös ajatus yhteiskuntaan vaikuttamisesta. 

2. luku   
Suomen lainsäädännöstä
1 §. Kiva laki. Suomen perustuslaki. Se on demokraat-
tisen oikeusvaltion peruskallio.
2 §. Kamala laki. Vuonna 2010 voimaan tullut yliopisto-
laki. Yliopistoihin tuotiin asiantuntijaorganisaatioihin 
sopimaton johtajavaltainen hallintojärjestelmä, joka on 
alkanut saada hyvä veli -verkon piirteitä. Tehtäviä, palk-
kioita ja tunnustuksia junaillaan lojaaleille kavereille.

3. luku  
EU-lainsäädännöstä
1 §. Hyvät trendit. Pyrkimykset oikeusvaltioajattelun 

Teksti ARI MÖLSÄ | Kuva KATJA HYVÖNEN

Professori emeritus Jukka Kekkonen:

Juristikoulutukseen lisää 
oikeushistoriaa ja oikeusteoriaa

– Vuoden 2010 yliopisto-
uudistus johti johtaja-
valtaisuuteen ja tieteen 
autonomian rapautumiseen. 
Kohta 50-vuotisen urani 
aikana tilanne ei koskaan 
ole ollut näin onneton.
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ja läntisten perusoikeuksien edistämiseksi.
2 §. Huonot trendit. Uskalluksen puute, liiallinen peh
meys. EU:n häirikkömaat on pantava ruotuun.

4. luku  
Lakimiehistä eliölajina
1 §. Taitava juristi. Hän osaa erottaa metsän puilta. Hän 
näkee oikeudelliset ilmiöt kulloisessakin yhteiskunnal
lisessa ja kulttuurisessa kontekstissa.
2 §. Tomppeli juristi. Hän takertuu yksityiskohtiin. 
Hän ei kykene nousemaan ajattelussaan nippeleistä 
edes askelta abstraktimmalle tasolle. Juuri siksi oikeus
tieteen opinnoissa tarvitaan lisää oikeushistoriaa ja 
oikeusteoriaa.

5. luku  
Oikeusvaltiokeskustelusta
1 §. Valoisat virtaukset. Oikeusvaltion periaatteita ja 
rakenteita vahvistetaan sekä Euroopan että Suomen 
tasolla. Esimerkiksi Venetsian komissio tekee hyvin 
arvokasta työtä.
2 §. Pimeät virtaukset. Valheelliset hokemat, joiden 
mukaan oikeusvaltiolle ei muka olisi annettavissa sel
keää sisältöä ja kriteeristöä.

6. luku  
Oikeushistoriasta oppiaineena
1 §. Antoisinta. Oikeushistorian alkulähteitä löytyy  
Kaksoisvirran maasta ja antiikista. Lakien, oikeuskäy
täntöjen ja oikeuskäsitysten yhteiskunnalliset ja kult
tuuriset kontekstit ovat kiehtovaa pohdiskeltavaa.
2 §. Ankeinta. Suomen yliopistoissa oikeushistorian 
kaltaiset yleisaineet ovat joutuneet ankarien leikkaus
ten alle. Se on lyhytnäköistä toimintaa, turmion tie.

7. luku  
Roomalaisesta oikeudesta
1 §. Paras anti. Se auttaa meitä ymmärtämään 
itseämme. Kyse on länsimaisen sivilisaation historian 
ytimestä. 
2 §. Raskain taakka. Roomalaista oikeutta on käytetty 
jopa yksinvallan pönkittämiseen.

8. luku  
Professorin työstä
1 §. Ihaninta. Eteen tulee joka päivä uusia ongelmia, 
näkökulmia ja inspiroivia ilmiöitä. Tiedeyhteisö uusiu
tuu koko ajan. Joka vuosi taloon saapuvat uudet innok
kaat, lahjakkaat ja älykkäät opiskelijat.
2 §. Inhottavinta. Hallintobyrokratia. Yliopistojen val
lan keskittäminen ja johtajakeskeisyys latistavat luo
vuutta. 

9. luku  
Omasta urasta
1 §. Makein voitto. Olen aina taistellut demokratian 
puolesta – myös yliopiston sisällä. Kun vuonna 2017 
valittiin professorikiintiötä yliopiston hallitukseen, 
sain yli 30 prosenttia koko professorikunnan kaikista 
äänistä. Se oli valtava luottamuksenosoitus.
2 §. Karvain tappio. Jaa… Olen ollut ehdolla yliopis
ton rehtoriksi ja kansleriksi – kanslerikisassa pääsin 
hopealle. Jos isoja ja tärkeitä takaiskuja ajattelee, niin 
yliopiston autonomian ja yliopistojen edustaman kriit
tisen ajattelun rapistuminen saa minut surulliseksi.

10. luku  
Pienet suuret asiat
1 §. Mielimauste. Kaikki pippurit.
2 §. Herkkuruoka. Grillattu kala.
3 §. Paras juoma. Kylmä, raikas vesi.
4 §. Kaunein kukka. Lapsuuden violetti orvokki.
5 §. Viehättävin väri. Intohimoa hehkuva punainen.
6 §. Rakkain romaani. Saksalaisen juristin, Bernhard 
Schlinkin teos Neuvoton sukupolvi.
7 §. Musiikin helmi. Ana Belénin kappale ”España 
camisa blanca”. Sen sanoma liittyy Espanjan demo
kratiatransitioon – eli diktatuurista demokratiaan siir
tymiseen – 1970luvun lopulla.
8 §. Esikuva. Saksalaisranskalainen lääkäri, filosofi ja 
maailmanparantaja Albert Schweitzer. Hän sai vuoden 
1952 Nobelin rauhapalkinnon. 
9 §. Elämän tarkoitus. Olla hyvä lähimmäiselle. Tais
telu itselle tärkeiden arvojen puolesta.
10 §. Lempilausahdus. Siteeraan isääni: ”Ihmisen 
jokaisella teolla on moraalinen merkitys.”

Jukka Kekkonen

 s. 1953 Helsinki
 OTK 1975, OTL 1978,  

OTT 1987, Helsinki
 VT 1980
 OPTULAn tutkija 1975–76
 HY yl. oik.tiet. ja oik.hist. 

assistentti 1976–1987
 HY oik.hist. ja roomal. oik. 

vt. professori 1984–1990
 LY yl. oik.tiet. ja oik.hist. 

apulaisprofessori 1990–1994
 Madridin Complutense- 

yliopiston vieraileva profes-
sori 1993–1994

 HY oik.hist. ja roomal.  
oik. professori 1995–2021, 
emeritussopimus 2021– 

 HY oik.tiet. tdk. dekaani 
2004–2009

 HY hall jäsen 2010–2013, 
2016–2021

 Taideyliopiston hallituksen  
jäsen 2021–

 Suomalaisen tiedeakate-
mian jäsen 2007– ja tiede-
akatemian oikeustieteen 
ryhmän pj 2013–2018

 Valtakunnanoikeuden 
jäsen 1994–2004

 17 kirjaa suomalaisesta  
ja eurooppalaisesta oikeus-
historiasta

 Yli 400 artikkelia ja  
20 kirja-arvostelua

 Tähän mennessä kym-
menen väitöskirjan ohjaaja; 
työn alla on parasta aikaa  
15 väitöskirjaohjausta

 Vierailuluentoja eri  
maiden yliopistoissa

 Harrastukset: Kauno-
kirjallisuus, salibandy ja  
jalkapallo. Ikämiessarjoissa 
10 SM-kultaa, joista 7 sali-
bandystä ja 3 jalkapallosta

 Perhe: vaimo Saila  
Heinikoski, poika Karel  
aiemmasta avioliitosta

Roomalainen oikeus
auttaa meitä ymmär tämään
itseämme.
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He välittävät. 
Henkivakuutuksen ottaminen on välittämisen teko.

Jäsenetuna saat sen pysyvästi edulliseen hintaan – ja yhdessä  
puolisosi kanssa vieläkin edullisempana kahden hengen yhteisturvana.

Turvaa läheisesi ja hanki henkivakuutus jo tänään.

Kalevan asiamiehenä toimii If Vahinkovakuutus Oyj, Suomen sivuliike. If hoitaa 
Kalevan myöntämien Primus-vakuutuksiin liittyvän asiakas- ja korvauspalvelun.

“Otimme avopuolisoni kanssa ison asuntolainan noin 
vuosi sitten, joten henkivakuutuksesta tuli ajankohtaista.”Sami Niemi

“Otin henkivakuutuksen lapselle turvaksi.”
Katja Klemettilä

“Henkivakuutus tuo vakautta ja 

varmuutta pahimman varalle.”

Jarkko Heinonen



Hovioikeudet
Rovaniemen hovioikeuden presidentiksi  
käräjäoikeuden laamanni Jyrki Kiviniemi 
1.8.2022 lukien. Määräaikainen tehtävä  
päättyy 28.2.2029.

Turun hovioikeuden presidentiksi käräjä
oikeuden laamanni Pekka Määttä seitsemän 
vuoden määräajaksi 1.12.2022 lukien.

Hallinto-oikeudet
Vaasan hallintooikeuden ylituomariksi  
hallintooikeustuomari Riikka Mäki seitsemän 
vuoden määräajaksi 1.6.2022 lukien.

Valtionhallinto
Finanssivalvonnan johtajaksi OTT Tero  
Kurenmaa viisivuotiskaudeksi 15.6.2022 
lukien. 

Määräaikaiseksi apulaistietosuoja
valtuutetuksi OTM Annina Hautala  
1.9.2022–31.8.2027 väliseksi ajaksi.

Konkurssiasiamieheksi OTK Terhi Maijala 
1.9.2022 lukien viisivuotiskaudeksi.

Oikeusministeriön kriminaalipolitiikka ja 
rikosoikeusosaston osastopäälliköksi OTK, 
esittelijäneuvos Ville Hinkkanen viisivuotis
kaudeksi ajalle 1.10.2022–30.9.2027.

Asianajotoimistot
Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy:n 
associatejuristiksi Immateriaalioikeudet 
palveluun OTM Laura Ranki 2.5.2022 lukien, 
KM Lawyer tehtävään OTM Oona Fromholdt- 
Nyman 16.5.2022 lukien, Associatejuristiksi 
Riitojen ratkaiseminen palveluun OTM Roope 
Oja 15.6.2022 lukien, osakkaaksi kutsuttuna 
AA Thomas Landell 17.6.2022 lukien sekä 
Associatejuristiksi Kiinteistösijoittaminen ja 
transaktiot palveluun OTM Minttu-Maria 
Miettinen 28.6.2022 lukien. (kuvat)

Mäkitalo Asianajotoimisto Oy:n Senior  
Associateksi AA, VT Mira Rantamoijanen 
(riidanratkaisu, työoikeus ja yhtiöoikeus) 
17.6.2022 lukien sekä Associateksi  
OTM Iida Kivilähde 14.6.2022 lukien.

HPP Asianajotoimisto Oy:n Assosciateiksi 
OTM Anna-Maija Perämäki (insolvenssi oikeus) 
11.4.2022 lukien, OTM Jenna Kukkonen  
(teknologiaoikeus sekä tietosuojaan liittyvät  
oikeudellisiin kysymykset) 13.4.2022 lukien, 
OTM Villeheikki Huuskonen (kiinteistö trans
aktiot) 14.6.2022 lukien. Senior Counsel  
rooliin (riidanratkaisu) Senior Associate  
Maija Ahtiainen 1.7.2022 lukien sekä Senior  
Associate Stefan Boshkov (yritysjärjestelyt ja 
oman pääoman ehtoiset rahoitusjärjestelyt),  
Senior Advisor rooliin (riidanratkaisu)  
Senior Associate Visaperttu Vasala 1.7.2022 
lukien. (kuvat)

Nimityksiäpalstan tekstit ja värikuvat  
(valkoisella taustalla) toimitetaan osoittees
sa www.lakimiesuutiset.fi/ilmoitanimitys 
viimeistään 30.9.2022. Julkaistuista kuvista 
veloitamme käsittelykuluina 40 euroa/kpl. 
Numero 5/22 ilmestyy 9.11.2022. Toimitus 
pidättää oikeuden tekstin muokkaamiseen 
ja lyhentämiseen tarvittaessa.

Laura Ranki
Asianajotoimisto 
Castrén &  
Snellman Oy

Elinkeinoelämä
Kiinteistölakimies Suomi Oy:n toimitus
johtajaksi Noora Salokangas, lakimiehiksi 
Jesse Niemi ja Mikko Mäki-Ikola sekä  
Tampereen toimiston aluepäälliköksi  
Tarmo Lensu.

Matkailu ja Ravintolapalvelut MaRa ry:n työ
markkinaosaston avustavaksi lakimieheksi 
ON, KTM Emma Österman 3.6.2022 lukien.

Järjestöt
Akava ry:n johtavaksi asiantuntijaksi  
OTM Hannele Fremer. 

Oona Fromholdt- 
Nyman 
Asianajotoimisto 
Castrén &  
Snellman Oy

Roope Oja
Asianajotoimisto 
Castrén &  
Snellman Oy

Thomas Landell 
Asianajotoimisto 
Castrén &  
Snellman Oy

Minttu-Maria 
Miettinen
Asianajotoimisto 
Castrén &  
Snellman Oy

Anna-Maija 
Perämäki 
HPP Asianajo
toimisto Oy

Jenna Kukkonen
HPP Asianajo
toimisto Oy

Villeheikki  
Huuskonen 
HPP Asianajo
toimisto Oy

Maija Ahtiainen
HPP Asianajo
toimisto Oy

Stefan Boshkov 
HPP Asianajo
toimisto Oy

Visaperttu Vasala
HPP Asianajo
toimisto Oy
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Lakimiesuutisten tietokilpailussa esitetään yllättäviä  
ja mieltä piinaavia tietokilpailukysymyksiä.

KIEKONHEITON olympiavoittaja, varatuomari 
Armas Taipale (1890–1976) kertoi 85-vuotis-
haastattelussaan, että vuonna 1913 tunnettu  
henkilö halusi veistää hänestä patsaan, mutta 
hanke lykkääntyi Taipaleen kiireiden vuoksi.  
Kuka veistäjä olisi ollut?

A. Vuosien 1922–1939 paavi Pius XI
B. Elokuvatähti Mary Pickford
C. Arkkiherttua Frans Ferdinand
D. Kahlekuningas Harry Houdini

MITÄ asianajaja, varatuomari Christer Boucht 
(1911–2009) teki laulutunnilla ollessaan  
ensimmäisillä luokilla koulussa Vaasassa?

A. Hyppäsi salaa ikkunasta ja palasi ovesta.
B. Piiloutui ison urkuharmonin sisään.
C. Ampui paperitollon opettajan suuhun.
D. Laittoi rupisammakon opettajan laukkuun.

MONET varakkaat avioparit käyttivät  
Suomessa etenkin vuosina 1915–1919  
epätavallista, mutta nopeaa ja mutkatonta  
keinoa halutessaan erota mahdollisimman  
pian. Mitä toisen aviopuolison piti tehdä?

A. Matkustaa Ruotsin Haaparantaan.
B. Hankkia todistus likinäköisyydestä.
C. Kääntyä katoliseksi tai ortodoksiksi.
D. Mennä töihin Valtionrautateille.

AVIOPARI ja heidän rikoskumppaninaan  
ollut mies tuomittiin varkaudesta kuolemaan 
Jönköpingissä Ruotsissa vuonna 1547. Miksi 
nainen armahdettiin?

A. Hän suostui hirttämään miehet.
B. Hän vastasi myöntävästi pyövelin kosintaan.
C. Hänen kädessään oli ristin muotoinen luomi.
D. Hän osasi lukea latinaa ja kirjoittaa.
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1 C. Arkkiherttua Frans Ferdinand, Itävalta-Unkarin kruununperillinen. Tämä oli Taipaleen mukaan ehdottanut asiaa Wienissä. Kilpamatkalla ollut Taipale 
suostui, mutta joutui lähtemään Müncheniin suuriin kisoihin, joten patsashanke lykättiin seuraavaa vuoteen. Patsas jäi kuitenkin veistämättä: Frans  
Ferdinand murhattiin Sarajevossa kesäkuussa 1914, mikä johti I maailmansotaan. Tiedossa ei ole, olisiko Frans Ferdinand vain rahoittanut hankkeen vai  
osallistunut myös veistämiseen. Taipale voitti olympiakultaa Tukholmassa vuonna 1912 sekä tavanomaisessa kiekonheitossa (45,21 m) että vain tuolloin  
kilpaillussa molempien käsien yhteistuloskisassa (82,86 m). Antwerpenissa vuonna 1920 Taipale sai hopeaa. Taipale asui Yhdysvalloissa vuosina 1923–1974  
ja palasi Suomeen vastaanottamaan valtion eläkettä. Viimeiset vuotensa hän asui Turussa. Taipale oli avioton lapsi ja korosti selvinneensä opinnoistaan  
ja valmistuneensa ylemmästä oikeustutkinnosta vuonna 1921 etenkin äitinsä, pyykkäri Anna-Maijan avulla. Sama koski myös päätymistä asianajajaksi.  
2 C. Ampui paperitollon opettajan suuhun. Opettaja oli ”täti Hartman”, joka lauloi parhaillaan luokan edessä virsiä suu erityisen ammollaan. Boucht muisteli, 

ettei malttanut jättää tilaisuutta käyttämättä, kun hillitön sisäinen voima pakotti hänet ampumaan. Seurauksena oli rangaistuslappu kotiin ja kotona rottin-
kipiiskaa paljaalle pyllylle. Bouchtin luokan pojilla oli tuohon aikaan tapana pingottaa ohut kumirengas vasemman peukalon ja etusormen väliin ja käyttää 
sitä ampumiseen. 3 A. Hän suostui hirttämään miehet. Nainen hirtti siis myös aviopuolisonsa. Jönköpin gissä ei ollut tuolloin omaa pyöveliä, minkä vuoksi 
tuomari tarjosi naiselle armahdusta. Nainen suostui ja säästi henkensä. Pohjoismaissa ja Keski-Euroopassa  ei tiedetä olleen vakituisia naispyöveleitä, mutta 
ainakin Ruotsin Kristianstadissa pyövelin leski Catharina otti vuonna 1687 pyövelinviran muodollisesti vastaan ja jäi asumaan pyövelintaloon sillä ehdolla, 
että palkkaisi miehen tekemään varsinaiset pyövelit työt. Kun suruaika oli ohi, Catharina avioitui avus tajansa kanssa ja avustajasta tuli virallinen pyöveli. 
 4 A. Matkustaa Ruotsin Haaparantaan. Yleensä puoliso käveli sinne sillan yli Torniosta ja majoittui jonnekin pariksi päiväksi. Hänelle toimitettiin haaste  
Tornion raastuvanoikeudesta, joka oli yhdessä sovittu eron tuomiopaikaksi. Kun haastettu ei saapunut vastaamaan haasteeseen, tulkitsi raastuvanoikeus 
hänen hylänneen puolisonsa ja ulkomailla oleskelun olevan raskauttavaa. Raastuvanoikeus myönsi avioeron yleensä muitta mutkitta, nopeimmillaan muuta-
massa päivässä. Käytännössä kyseessä oli omavaltaisen hylkäämisen keinotekoinen lavastus, jota raastuvanoikeus tulkitsi vapaamielisesti. Suurin osa eron-
hakijoista tuli Helsingistä, loput lähinnä Turusta ja Tampereelta. Tornion tuomarit tiesivät, etteivät eroavien väitteet pitäneet paikkaansa. He eivät tutkineet 
kummankaan syyllisyyttä, vaikka jompikumpi olisi pitänyt tuomita syylliseksi. Tornion vapaamielinen kausi loppui, kun tuomarit saivat virkarikossyytteen ja 
sakkoja senaatin oikeusosastolta vuonna 1917 ja uudestaan korkeimmalta oikeudelta vuonna 1920. Raastuvanoikeutta vuosina 1912–1918 johtanutta Tornion 
pormestaria Karl Arne Lundia (1878–1919) luonnehdittiin aikalaismuisteluissa hyvin lupsakaksi mieheksi. Torniossa myönnettiin 176 avioeroa vuosina 1915–
1919. Määrä on suuri, sillä vuosina 1910–1912 eroja ei ollut lainkaan.
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Noin 80 vuosittaisen webinaarikoulutuksemme avulla päivität
juridista osaamistasi tehokkaasti ja joustavasti! Reaaliaikaisten 
webinaarien lisäksi saat käyttöösi myös koulutusten tallenteet.

Tutustu nyt: 
lakitieto.edita.fi/webinaaripassi

Hanki kausikorttisi
juridisiin koulutuksiin
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ein asiakkaalle sähköisen palvelun käyt-
töehdot. Tutkin alan käytäntöjä, pohdin 
lainsäädäntöä sekä mietin asiakkaan 
bisneksen kansainvälisiä ulottuvuuksia.  
Tutkin kilpailijoiden vastaavia juridisia 

dokumentteja. 
Viimein ehdot olivat valmiit. Olin aika tyytyväinen 

– ehdoissa oli mielestäni otettu hyvin huomioon suu-
rin osa mahdollisista riskitilanteista ja ehdot olivat riit-
tävän kattavat. 

Asiakas ei kuitenkaan ottanut ehtoja käyttöön. 
Soitin perään ja muistutin, että asiakkaan verkko-

sivuilla on näkyvissä vanha, paljon suppeampi versio. 
”Uudet ehdot olivat periaatteessa ihan hyvät, ei niissä 
mitään vikaa ollut”, asiakas sanoi puhelimessa, ”mutta 
en usko, että ne oikein sopivat meidän asiakkaillemme. 
Ne ovat aika pitkät ja pelottavat. Me päätettiin mennä 
noilla vanhoilla”. 

Oikeasti. Ei voi olla totta. Laskukin oli jo maksettu. 
Olin syyllistynyt aloittelijan virheeseen. En osan-

nut ottaa huomioon käyttäjien näkökulmaa. Laatua voi 
arvioida useasta eri näkökulmasta: puhtaan juridisesta 
kulmasta arvioituna tekemäni työ oli erittäin hyvälaa-
tuista. Asiakkaan – tai asiakkaan asiakkaan – näkökul-
masta lopputuote saattaa kuitenkin olla huonolaatui-
nen tai käyttökelvoton, vaikka itse juridiikka olisikin 
korkeatasoista. 

Ohjelmistokehityksessä käyttäjien kuunteleminen ja 
käyttäjäkokemuksen suunnittelu on arkipäivää. Ohjel-
mistokehitys jaetaan usein kahteen osaan: backendiin 
ja frontendiin. 

Backend-kehittäjä vastaa taustalla toimivasta koo-
dista ja sen toimivuudesta. Frontend-kehittäjä taas 
toteuttaa ohjelmiston näkyvää osaa, jonka kanssa käyt-
täjä on vuorovaikutuksessa. Karkeasti jaotellen backend 
vastaa siitä, että palvelu toimii, ja frontend siitä, että 
käyttökokemus on helppo ja mukava. 

Voitaisiinko juridiikka myös jakaa backendiin ja 
front endiin? Voisiko juridiikassa olla myös frontend- 
kehittäjiä, jotka vastaisivat siitä, että juridiikka olisi 
ymmärrettävää ja helppokäyttöistä? Voisiko juridiikka 
toimia niin oikeussalissa kuin sen ulkopuolellakin? 

Voisiko juridiikka olla käytettävää? 

Käytettävyys ja saavutettavuus liittyvät läheisesti 
myös toisiinsa. Lakimiesliiton ”Oikeus kuuluu kai-
kille” -kampanja nosti esiin oikeuden saavutettavuu-
den ongelmia Suomessa. Kampanjassa kiinnitettiin 
huomiota myös siihen, että oikeudesta tulee viestiä sel-
keästi ja ymmärrettävästi. Ymmärrettävällä juridiikalla 
voidaan lisätä tietoisuutta oikeusjärjestelmästä ja kas-
vattaa sen nauttimaa luottamusta. 

Ohjelmistokehityksessä henkilöä, joka osaa ”molem-
mat puolet” eli rakentaa ohjelmiston backendin sekä 
rakentaa sille käyttöliittymän ja alustavan ulkoasun, 
kutsutaan full stack -kehittäjäksi. 

Toivoisin, että juridiikkaan tulisi enemmän full 
stack -juristeja. Juristeja, jotka osaisivat tehdä juridii-
kasta ymmärrettävää – ilman että itse juridinen sito-
vuus tai vaikuttavuus kärsisi. Juristeja, jotka pystyisivät 
tekemään sekä juridiikkaa että juridiikan käyttöliitty-
miä. Juridiikka voisi olla helpompaa ja saavutettavam-
paa, jos kuuntelisimme sen loppukäyttäjiä tarkemmin. 

Asiakkaan palautteen jälkeen tein käyttöehdoista 
uuden version. Siitäkään ei tullut täydellistä, mutta se 
oli jo mennyt selkeästi oikeaan suuntaan. Tämä versio 
kelpasi myös verkkosivuille. Palautteen saaminen käyt-
täjiltä voi joskus olla kivuliasta, mutta se kannattaa. 

 

Juridiikka voisi
olla helpompaa ja
saavutettavampaa,
jos kuuntelisimme
sen loppukäyttäjiä
tarkemmin.

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

Full stack -juristi

T
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Essi Santavuo valmistui oikeustieteen maisteriksi vuonna 2018, mistä lähtien hän on  
työskennellyt Porissa Asianajotoimisto Asmala Härmäläinen Santavuo Oy:ssä. Vuonna 

2019 Santavuosta tuli lupalakimies, ja asianajajana hän on toiminut tämän vuoden 
elokuusta lähtien. Santavuo aloitti Lakimiesliiton alueasiamiehenä vuoden 2022 alussa.

Viisi nopeaa
Essi Santavuo, Lakimiesliiton Satakunnan alueen alueasiamies

Miksi sinusta  
tuli lakimies?

Koulutuksen luomat monet 
mahdollisuudet houkuttelivat. 
Tietysti myös se vaikutti, että 

olen seurannut isäni uraa 
asianajajana.

Miten juristin  
työ muuttuu  

tulevaisuudessa?
Todennäköisesti työ muuttuu 

koko ajan enemmän digitaaliseksi, 
ja tulevaisuudessa tullaan hyö-
dyntämään entistä enemmän 

sähköisiä menettelyjä ja 
neuvotteluja.

Mikä on mieles-
täsi alueasiamiehen 

tärkein tehtävä?
On tärkeää luoda mahdollisuuksia 

yhdessäoloon ja tutustuttaa alueen 
lakimiehet toisiinsa. Pari viime vuotta 
tapahtumat ovat olleet pitkälti etänä, 

joten on mahtavaa päästä järjestä-
mään tapahtumia ja tapaamisia 

vihdoin livenä.

Miten pidät 
huolta omasta  

jaksamisestasi?
Kahden havannankoirani 

kanssa lenkkeillen ja oleillen 
sekä arki-iltaisin tanssi-

tunneilla käyden.

Kolme asiaa, 
joita tarvitset 

työssäsi päivittäin?
Puhelin, läppäri ja lasi-

sissa kylmää vettä.
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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


