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SISÄLTÖ NUMERO

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



 Markkinointijuridiikka

Vuosiloma-asiat  
käytännönläheisesti

Perhevapaat käytännönläheisesti

Kauppakamarin jäsenetuhinta:  74 € (Norm. 98 €)

Kauppakamarin jäsenetuhinta: 59 € (Norm. 79 €)

Kauppakamarin jäsenetuhinta:  59 € (Norm. 79 €)

Kauppakamarin jäsenetuhinta:  74 € (Norm. 98 €)

Kirja on selkeä ja havainnollinen teos 

vuosilomalain koko sisällöstä. Yli sadan 

käytännön esimerkin, työneuvoston lausunnon 

ja oikeustapauksen avulla on avattu pykälien 

merkitystä ja helpotettu niiden käytännön 

soveltamista. 

Milloin työntekijällä on oikeus 

omaishoitovapaaseen? Miten luontoisetuja 

käsitellään perhevapaan aikana? Kirja antaa 

kokonaiskuvan uudistuneista perhevapaista ja 

kertoo, miten elokuussa 2022 voimaan tullutta 

uutta lakia käytännössä sovelletaan.

Liikejuridiikka on oikeustieteellinen 

aikakausjulkaisu, jonka kohdealueena 

on liikejuridiikka laajasti ymmärrettynä. 

Liikejuridiikassa julkaistaan sekä referee-artikkeleita 

että muita kirjoituksia. Liikejuridiikka kuuluu 

Julkaisufoorumin JUFO 1 -luokitukseen.

Tässä laajassa professori Kari Hopun  

juhlanumerossa on kahdeksan referee-artikkelia ja 

toistakymmentä muuta kirjoitusta.

toim. Matti Rudanko

Kirsi Parnila
Kati Mattinen

Elina Koivumäki

Tilaa nyt: kauppakamarikauppa.fi

Liikejuridiikka 1/2023

Työoikeuden ja juridiikan uutuudet

Myös e-kirjoina sekä  
sähköisinä kokoelmina  

Ammattikirjastosta

Yli 50 € tilaukset ilman postituskuluja. Hintoihin lisätään alv. 10%

Liittyykö työhösi markkinoinnin, myynnin, 

viestinnän tai sisällöntuotannon suunnittelu ja/

tai toteuttaminen? Tunnetko niiden lukuisat ja 

nopeasti muuttuvat juridiikan säännöt? Elina 

Koivumäen kirjoittamassa kirjassa käsitellään 

markkinoinnin, myynnin ja viestinnän juridiikkaa 

sekä kuluttajille että yrityksille suunnattujen 

tuotteiden ja palveluiden osalta.



iitto perustettiin vuonna 1944, ja heti seuraavana vuonna se alkoi  
julkaista ”Lakimiesliiton tiedoituksia” -julkaisua. Vuonna 1966 lehden 
nimi muuttui muotoon Lakimiesuutiset. Uudistuneen lehden ensim-
mäinen päätoimittaja oli liiton silloinen toiminnanjohtaja Pentti Ajo. 

Hänen myötään julkaisusta kehittyi aito juridinen erikoisaikakauslehti.  
Kuluvan talven aikana mietimme liiton viestinnässä liiton tuottamien jour-

nalististen sisältöjen julkaisutapoja ja -tahtia. Sähköiset alustat ja somekanavat 
tarjoavat ennennäkemättömän monipuoliset mahdollisuudet sisältöjen jaka-
miseen ja myös julkaisemisen aikatauluihin.  

Emme ole enää vuosiin olleet riippuvaisia printtijulkaisun ilmestymis-
tahdista, vaan voimme kertoa alan tapahtumista monilla muillakin keinoin. 
Toisaalta postiluukuun kolahtava lehti kiinnittää saajansa huomion sähköisistä 
kanavista poikkeavalla tavalla.   

Kuluvana vuonna 2023 liiton lehti ilmestyy viisi kertaa. Lisäksi huhti kuussa 
ilmestyy lehden erikoisnumero, joka tarttuu erityisesti jäsen kunnan uraan  
ja ansiotasoon liittyviin kysymyksiin. Erikoisnumerossa kerromme yksityis-
kohtaisesti myös vuotuisen palkkatutkimuksen tuloksista – jotka ovat vuodesta 
toiseen luetuimpia sisältöjämme. 

Tästä numerosta eteenpäin lehti jatkaa nimellä Juristiuutiset – Juristnytt. 
Taustalla on liiton käyttämän nimen muuttuminen Juristiliitoksi ja muutoksen 
heijastuminen myös liiton tapahtumien ja palveluiden nimiin.  

Lehden ydin on kertoa journalistisesti oikeudellisista ilmiöistä, alan ajan-
kohtaisista teemoista ja kiinnostavista henkilöistä. Syvennymme sellaisiin 
aiheisiin, joihin muu media ei tartu. Yhtä mielellämme annamme tietenkin 
keskusteluavauksia muun median jatkettaviksi. 

Niin, ja kirjoituksen alussa mainitsemani Pentti. Hän on edelleen mukana 
lehdenteossa! Pentti on jäsenenä lehden lukijaraatina ja idea riihenä toimivassa 
toimitusneuvostossa.  

Järjestölehden vahvuutena on pureutua nopeasti niihin aiheisiin, jotka  
jäsenistöä kiinnostavat. Tulipa ideat toimitusneuvostosta tai suorana  
lukijapalautteena. Kerrothan, mistä haluat kuulla lisää. 

Janne Laukkanen
päätoimittaja

 
janne.laukkanen@juristiliitto.fi

@LaukkanenJanne
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KONKURSSI- 
OIKEUSPÄIVÄ
Seminaari antaa käytännön työkaluja  
konkurssiasioiden parissa työskenteleville.

Seminaarin aiheina mm.:

• Konkurssiasiamiehen ajankohtaiskatsaus, mm. konkurssiin 
liittyvät lainmuutokset ja päivitetyt suositukset

• EU:n uusi direktiiviehdotus maksukyvyttömyyslainsäädännön 
harmonisoinnista

• Mikä on konkurssipesä – intressitahojen roolit, oikeudet ja 
velvollisuudet

• Energiakriisin vaikutus konkursseihin

8.3. Helsinki

Seminaarin asiantuntijoina:

• Asianajaja, osakas Sami Uoti, HPP Asianajotoimisto Oy (pj.)
• Oikeusneuvos Mika Ilveskero, korkein oikeus
• Konkurssiasiamies Terhi Maijala, konkurssiasiamiehen toimisto
• Erityisasiantuntija Katri Törnroth, oikeusministeriö
• Konkurssiylitarkastaja Marina Vatanen,  

konkurssiasiamiehen toimisto
• Asianajaja Heikki Vesa, Asianajotoimisto Krogerus Oy
• Käräjätuomari Sari Leppäluoto, Oulun käräjäoikeus

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

Seminaarihintoihin lisätään alv 24 %. Oikeudet muutoksiin pidätetään.



JURISTILIITON KOULUTUS

Tutustu ja ilmoittaudu juristiliitonkoulutus.fi

TYÖRIITA- JA 
TYÖRIKOSPÄIVÄ 2023
28.2. Helsinki

Seminaarin teemoina ovat rikosvastuun 
kohdentamiseen liittyvä sääntely ja käytän- 
nön kokemukset, työelämän riidat ja 
oikeusturvaan liittyvät kysymykset – mistä 
ja missä riidellään, välimiesmenettelyyn ja 
tuomioistuinsovitteluun liittyvät käytännöt 
ja juridiikka sekä ajankohtainen työriitojen 
hoitamiseen liittyvä oikeuskäytäntö.

Puheenjohtajana  asianajaja, VT  
Mari Mohsen, Roschier Asianajotoimisto Oy.

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

OSAKEYHTIÖPÄIVÄ
14.3. Helsinki

Yritysten toimintaympäristön muutos on 
tuonut esiin uudenlaisia yhtiöoikeudel-
lisia kysymyksiä mm. rahoituksesta ja 
pääomanhankinnasta, varojenjaosta sekä 
johdon vastuista. Millaisia kysymyksiä 
 yhtiöoikeuden kokeneille ammattilaisille 
esitetään ja millaisia ratkaisuja ongelma-
kohtiin löydetään?

Puheenjohtajana Senior Counsel  
Vesa Rasinaho, Castrén & Snellman 
Asianajotoimisto Oy.

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

RAKENNUSJURIDIIKKA 2023
21.3. Helsinki

Miten rakennushankkeita toteutetaan 
Lean-periaatteella? Rakennusalan maksu-
kyvyttömyystilanteet − miten varautua 
urakoitsijan suorituskyvyttömyyteen? 
Rakennusalan uusin oikeuskäytäntö − 
mitä oikeusohjeita käytäntöön? Miten 
YSE-ehtoja pitäisi muuttaa? Seminaarissa 
käsitellään uusinta oikeuskäytäntöä ja 
ajankohtaisia rakennushankkeisiin liittyviä 
kysymyksiä sekä rakennuttajan että 
urakoitsijan näkökulmasta.

Puheenjohtajana  OTK, luvan saanut 
oikeudenkäyntiavustaja Karri Kivioja, 
Rakennusjuridiikka Kivioja.

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

Osallistu läsnä tai etänä.



MUISTA 
JÄSENALE 

-20 % 

Oikea tieto oikeaan aikaan.

Heikki Harjula, Kari Prättälä: KUNTALAKI - TAUSTA JA TULKINNAT, helmikuu 2023, sh. 179 €  

Kaija Kess: ITSEMÄÄRÄÄMISOIKEUS SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLOSSA, helmikuu 2023, sh. 90 €  

Antti Tapanila: SEKSUAALIRIKOKSET JA OIKEUDENKÄYNTI, helmikuu 2023, sh. 112 €  

Urpo Kangas: PERHE- JA JÄÄMISTÖOIKEUDEN PERUSTEET, maaliskuu 2023, sh. 117 €  

VEROLAIT 1/2023, helmikuu 2023, sh. 145 € | TIELIIKENNELAIT 2023, helmikuu 2023, sh. 139 €

Juristiliiton jäsenet saavat 20 % alennuksen kaikista Alma Talentin normaalihintaisista kirjoista

Juridiikan asiantuntijan  
parhaat työvälineet
Tilaa osoitteesta SHOP.ALMATALENT.FI



S ain tammikuun lopulla esittää eduskunnan lakivalio
kunnalle Juristiliiton näkemykset historian ensimmäi
sestä Oikeudenhoidon selonteosta. Julkaisun tavoittee

nahan on ollut tuottaa päätöksentekijöille kokonaisvaltainen 
tieto suomalaisen oikeudenhoidon tilasta.

Valiokunnan kuulemisessa esitin Juristiliiton vaatimukset: 
1. Oikeudenhoito tarvitsee akuuttia kriisirahoitusta
2. Tarvitsemme oikeusturvatakuun 
3. Lisäpanostuksia olemassa oleviin oikeus

tieteen koulutusyksiköihin.
Myös itse selonteon pääviesti on selvä:  

oi keusvaltiomme on auttamattoman aliresur
soitu. Asia ei ole uusi. On kuitenkin tärkeää, 
että rahoituksen ongelmat on nyt todennettu 
myös virkatyönä sidosryhmiä laajalti kuullen. 
Parhaimmillaan tämä johtaa yli hallituskau
sien tehtävään rahoituksen kohentamiseen.

Selonteossa oikeudenhoidon pysyväksi 
vuotuiseksi lisärahoitustarpeeksi todetaan 
kokonaisuudessaan 90 miljoonaa. Summa 
sisältää myös vankeinhoidon. Selonteko jät
tää kuitenkin hyvin avoimeksi, miten tuo 
rahapotti pitäisi tarkemmin ottaen jakaa.

Lakivaliokunnan kuulemisessa kerroin, 
että Juristiliitossa vaadimme välitöntä 50 mil
joonan euron kriisirahoitusta. Euroja tarvitaan heti. Summa 
tulee kohdentaa oikeudenhoidon eri toimijoille, eikä vain 
toimi tilojen ja tietojärjestelmien kohoaviin kustannuksiin. 

Lakivaliokunnan kuulemisessa ja yleisessä vaalivaikut
tamisessamme korostamme niin ikään tarvetta niin kut
sutun oikeusturvatakuun määrittelylle. Tällä tarkoitamme, 
että oikeusprosessien on oltava kestoltaan ja kustannuksil
taan kohtuullisia ja niiden on synnytettävä luottamusta niin 
prosessien osapuolissa kuin koko yhteiskunnassa. Prosessien 
keston osalta on sitouduttava selonteossakin määriteltyihin 
prosessien kohtuullisiin ”takuuaikoihin” – ja niiden saavut
tamisen edellyttämään rahoitukseen.

Juristien koulutusta ei pidä lisätä. Nykyinen koulutus ja 
työvoimatarve ovat tutkitusti tasapainossa. Rahallista panos
tusta tarvitaan kuitenkin olemassa olevien koulutusyksiköi
den toiminnan kehittämiseen. 

Lue koko lausuntomme: juristiliitto.fi

Oikeudenhoidon 
rahoituskriisi  
on tullut näkyväksi

I slutet av januari fick jag tillfälle att framföra Juristförbun
dets ställningstaganden till den första redogörelsen för 
rättsvården för riksdagens lagutskott. Syftet med publi

kationen är att erbjuda beslutsfattarna helhetsmässig infor
mation om läget inom rättsvården i Finland.

Jag framförde Juristförbundets yrkanden vid utskottets 
hörande: Det är nödvändigt med 

1. akut krisfinansiering till rättsvården
2. en rättssäkerhetsgaranti 
3. ytterligare satsningar på de befintliga  
 juristutbildningarna.

Själva redogörelsen har också ett klart och 
tydligt huvudbudskap: Vår rättsstat är hopplöst 
underfinansierad. Detta är ingen nyhet. Det är 
dock viktigt att problemen med finansieringen 
nu också har bekräftats med en redogörelse 
som utarbetats som tjänsteuppdrag i ett brett 
samråd med berörda parter. I bästa fall kom
mer detta att leda till en förbättring av finan
sieringen som består över regeringsperioderna.

I redogörelsen konstateras att det perma
nenta årliga behovet av tilläggsfinansiering 
inom rättsvården är som helhet 90 miljoner 
euro. I detta belopp ingår även fångvården. 
Redogörelsen går dock inte in på hur detta pen

ningbelopp ska fördelas, utan lämnar frågan mycket öppen.
Vid lagutskottets hörande berättade jag att vi på Juristför

bundet kräver en omedelbar krisfinansiering om 50 miljoner 
euro. Pengar behövs omedelbart. Beloppet bör fördelas till 
olika aktörer inom rättsvården och de ska inte enbart riktas till 
de stigande kostnaderna för lokaler och informationssystem. 

Vid hörandet i lagutskottet och i vår allmänna påverkans
arbete inför valet betonar vi också behovet att definiera en så 
kallad rättsskyddsgaranti. Med detta avser vi att rättsproces
serna ska vara skäliga till sin längd och sina kostnader, och 
de ska skapa förtroende hos processernas parter och i hela 
samhället. I fråga om processernas längd är det nödvändigt 
att förbinda sig vid skäliga ”garantitider” för processerna – 
som också definieras i redogörelsen – och vid den finansie
ring som uppnåendet av dessa garantitider kräver.

Däremot gäller det inte att öka utbildningen av jurister. 
Undersökningar visar att den nuvarande utbildningen är i 
balans med arbetskraftsbehovet. Det behövs dock finansiella 
satsningar på utveckling av verksamheten i de existerande 
utbildningsenheterna. 

Läs vårt uttalande i sin helhet: juristiliitto.fi

Finansieringskrisen 
inom rättsvården 
har blivit synlig

Ku
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MARIKA VALJAKKA
hallituksen puheenjohtaja

styrelseordförande
marika.valjakka@oikeus.fi
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VAALIPÄIVÄ
Ennakkoäänestys 

kotimaassa  
22.–28.3. 

2.4.

O ikeudenhoidon kriisi
avuksi tarvitaan 50 mil
joonan euron vuotuinen 
korotus perusrahoitukseen.  

Lisäksi keskusteluun on nostettava 
oikeusturvatakuun määrittely. Ter vey
denhuollon tapaan myös oikeuden
hoidon prosesseille on määriteltävä 
kohtuulliset kestot, toteaa Juristiliiton 
toiminnanjohtaja Jore Tilander liiton 
eduskuntavaalitavoitteista. 

Tilanderin mukaan kansalaisten 
luottamus oikeudenhoitoon rapau
tuu, kun pitkät käsittelyajat lykkää
vät oikeuden toteutumista. Samaan 
aikaan ammattilaiset uupuvat työ
määrän vuoksi. 

– Seuraavan hallituksen on huomi
oitava oikeudenhoidon ilmeiset rahoi
tustarpeet. Olemassa olevat puutteet 
on kerrottu yksiselitteisesti viime vuo
den lopulla julkaistussa oikeudenhoi
don selonteossa. 

Juristiliitto on tehnyt määrä
tietoista vaalivaikuttamista viime 
kesästä lähtien. 

– Olemme tavanneet liiton johdon 
kanssa kattavasti esimerkiksi edus
kuntaryhmien edustajia, kertoo liiton 
oikeus ja koulutuspoliittinen asian
tuntija Jenni Tuomainen. 

– On hienoa, että tavoitteemme 
ovat saaneet tapaamisissa myös vasta
kaikua. Osaltaan myös kansainväliset 
uhat konkretisoivat poliittisille päättä
jille sitä, miten perustavanlaatuisista 
asioista puhutaan oikeusvaltion koh
dalla, Tuomainen toteaa. 

Juristiliiton vaatimalla kriisirahoi
tuksella saataisiin purettua ennen 
kaikkea nykyisiä oikeusprosessien 
ruuhkia. Konkretian tasolla lisärahoi
tus tarkoittaisi esimerkiksi 200 uutta 
tuomaria ja lisää tuomioistuinhar
joittelupaikkoja. Lisäksi liitto vaatii 
panostuksia niin syyttäjille kuin  
oikeusapuun. Juristiliiton vaatimukset 
ovat linjassa oikeudenhoidon selon
teossa esitettyjen tarpeiden kanssa. 

– Rahoituksen lisäksi olemme nos
taneet esille myös prosesseihin liit
tyviä kehitysehdotuksia. Esimerkiksi 

liiton vaatima kevennetty menettely 
pieniin riitaasioihin on saanut vas
takaikua, kertoo liiton viestinnästä 
ja vaikuttamisesta vastaava johtaja 
Janne Laukkanen. 

– Tärkeänä teemana on myös 
oikeudenhoidon toimijoiden suojaa
minen lisääntyvältä epäasialliselta 
vaikuttamiselta. Juristiliitto vaatii 
maalittamisen kriminalisointia, hän 
jatkaa.  

Liiton vaalitavoitteet ovat esillä lii
ton verkkosivuilla ja somekanavissa. 
Myös ehdolla olevat liiton jäsenet esi
tellään verkkosivustolla juristiliitto.fi. 

Juristiliitto vaatii kriisirahoitusta 
ja oikeusturvatakuuta 

Ehdolla olevat
liiton jäsenet
esitellään
verkkosivustolla.
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PÄIVÄÄ
Useat lapsiin 
kohdistuvat 

rikokset muuttuvat 
1.10.2023 lähtien 

kiireellisesti 
käsiteltäviksi. 
Esitutkinta on 
toimitettava 

kiireellisesti, jos 
asianomistaja on 
alle 18-vuotias ja 
epäilty rikos on 
asianomistajaan 

kohdistunut 
seksuaalirikos tai 
asianomistajan 

henkeen, tervey-
teen, vapauteen, 
yksityisyyteen, 

rauhaan tai kun-
niaan kohdistu-
nut rikos. Myös 
päätös syytteen 

nostamisesta tulee 
tehdä kiireellisesti. 
Tuomioistuimessa 

pääkäsittely on 
aloitettava 30 päi-
vän kuluessa asian 

vireilletulosta.

30
■ Oikeushoitaja on koulutettu hoita-
maan eri rikoksista epäiltyjä sekä väkival-
lan ja pahoinpitelyn uhreja. Hän tunnistaa, 
kerää ja dokumentoi rikokseen liittyviä  
lääketieteellisiä todisteita myöhempää 
oikeudellista käyttöä varten. Oikeushoi-
tajia työskentelee jo toimipaikkakoulu-
tettuina THL:n oikeuslääkinnässä, mutta 
osaamista tarvitaan myös muualle.

Suomessa ei ole aiemmin järjestetty 
koulutusta, joka antaisi valmiudet toimia  
oikeushoitajan työtehtävissä. Syksyllä 
alkava koulutus toteutetaan THL:n oikeus-
lääkintäyksikön, Tampereen ammatti-
korkeakoulun sekä Oulun ammattikorkea-
koulun yhteistyönä. 

OIKEUSHOITAJAN  
KOULUTUSTA SUOMEEN

iS
to
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Työpaikkavahdin saat käyttöösi jäsen
portaalin Avoimet työpaikat sivulta. 

Sivulta voit valita haluatko viestit sähkö
postiisi päivittäin vai kerran viikossa.

Juristirekrytointi on maksuton 
työnvälityspalvelu kaikille Juristiliiton 

jäsenille. Julkaisemme vuosittain yli  
550 työpaikkaa. Palvelustamme 

löydät työpaikan, olit sitten opiskelija, 
vastavalmistunut tai työelämässä jo 

vankkaa kokemusta hankkinut konkari.

Tilaa työpaikkavahti:   
Saat Juristirekrytoinnin 

työ paikka ilmoitukset  
suoraan sähköpostiisi

Asianajajaliitto ehdottaa 
”oikeudenhoidon omakantaa”
■ Asianajajaliitto on huolissaan oikeudenhoidon 
digitalisaation hitaudesta ja ihmettelee, miksei oikeu-
dellisia asioita voi vieläkään hoitaa nykyistä laajemmin 
sähköisellä asioinnilla. Samaan aikaan niin ikään kat-
tavaa tietosuojaa vaativat terveys- ja pankkiasiat ovat 
olleet lähes jokaisen kansalaisen käytössä jo pitkään. 

– Verkkosivuilla oikeus.fi tulisi lähtökohtaisesti olla 
kansalaisen paikka asioida sähköisesti omissa oikeu-
dellisissa asioissaan, toteaa Asianajajaliiton pääsihteeri 
Niko Jakobsson. 

– Tilastokeskuksen mukaan 90 prosenttia suomalai-
sista hoitaa pankkiasioitaan digitaalisesti. Oikeudenhoi-
don digitalisaatio on sen sijaan valitettavasti jämähtänyt 
ja siiloutunut, vaikka kansalaisen omalle oikeusportaa-
lille on tarvetta. Suomea pidetään digitaalisuuden esi-
merkkimaana, mutta digi oikeudenhoidossa olemme 
kehitysmaan asteella, Jakobsson huomauttaa. 

Asianajajaliitto nosti asian esille Asianajajapäivän 
yhteydessä tammikuun lopulla.

Työryhmä arvioimaan 
oikeuslaitoksen kehittämistä
■ Oikeusministeriö on asettanut eri oikeudenhoidon  
toimijoista koostuvan työryhmän arvioimaan oikeus-
valtion vahvistamista ja oikeuslaitoksen kehittämistä. 
Työryhmän tavoitteena on edistää oikeudenkäytön  
riippumattomuutta ja oikeusturvan laatua sekä oikeus-
laitoksen palvelujen käyttäjälähtöisyyttä.

Työryhmä arvioi myös rikosketjun eri toimijoiden 
yhteistyötä ja tekee ehdotuksia yhteistyön kehittämiseksi.

Työryhmän toimikausi kestää vuoden 2027 loppuun. 
Työryhmän puheenjohtajana toimii Tuomioistuin-

viraston johtokunnan puheenjohtaja, oikeusneuvos Mika 
Ilveskero. 

JURISTIUUTISET 1/2023  11



N eljättä kertaa lukiolaisille 
järjestetyn Oikeusguru- 
kilpailun voitti Eelis Ojala 
Helsingin normaalilyseosta. 

Ojala ja kisassa toiseksi tullut Tomi 
Saaranluoma Nurmon lukiosta pal-
kittiin oikeustieteen opiskelupaikoilla.  
Toinen paikoista on Lapin yliopistossa 
ja toinen Itä-Suomen yliopistossa.

Kolmanneksi sijoittui Oona Poika-
järvi Töölön yhteiskoulusta.

Finaalin kirjallisessa osuudessa 
käsiteltiin koirien pentutehtailua ja 

eläinsuojelulakia. Suullisessa osuu-
dessa finalistit pohtivat, pitäisikö  
maalittaminen kriminalisoida.

Juristiliiton ja Historian ja yhteis-
kuntaopin opettajien liitto HYOL ry:n 
järjestämän kilpailun finaali ratkottiin 
12.12.2022. Finalistit valittiin marras-
kuussa alkukilpailulla, johon osallistui 
yli 400 lukiolaista 57 lukiosta.

Kilpailulla Juristiliitto ja HYOL 
haluavat tuoda oikeustieteen 
opiskelun monipuolisuutta tutuksi 
lukiolaisille.

13.10.
AJANKOHTA

Juristipäivä järjestetään jälleen  
lokakuussa.

1 200
OSALLISTUJAA

Messukeskukseen odotetaan  
paikalle 1 200 juristia.

48
KERTAA

Järjestyksessään 48. koko juristikunnan 
yhteen kokoava päivä.

Numerokulmalla: Juristipäivä
Faktaa numeroiksi tiivistettynä

Työturvallisuuskeskus  
(TTK) on julkaissut 
ohjeita somehäirinnän  
ja maalittamisen varalle. 

Häirintä somessa 
koskettaa eri alojen 
työpaikkoja. Häirinnän 
kohteeksi on joutunut 
juristeja, toimittajia, 
tuomareita, sosiaali-
työntekijöitä, tutkijoita ja poliiseja. 

Ilmiö jää kuitenkin usein tunnista-
matta työpaikoilla. TTK:n uudesta jul-
kaisusta löytyy tukea ja tietoa, jotta 
työpaikalla voidaan arvioida asiaan liit-
tyviä riskejä ja häirinnän kohteeksi jou-
tuneet saavat apua. Julkaisussa paneu-
dutaan siihen, mitä on somehäirintä 
ja maalittaminen ja mikä on työpaikan 
toimintamalli somehäirintätilanteissa. 
Lisäksi julkaisusta löytyy linkkejä hyö-
dyllisiin sivustoihin.

Somehäirintään työpaikalla sovel-
letaan pääsääntöisesti samoja ohjeita 
kuin muissakin häirintätilanteissa.  
Työpaikan oman riskiarvion perusteella 
ohjeita tarkennetaan tai laaditaan eril-
liset ohjeet some- ja verkkohäirintään 
varautumiseksi.

Julkaisu osoitteessa: ttk.fi/julkaisu/ 
somehairinta-ja-maalittaminen-tyossa/

Tukea 
somehäirinnän  
ja maalittamisen 
varalle

Oikeusgurun pääpalkinnot Helsinkiin ja  
Nurmoon viime vuoden lopussa
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Työn määrä ja rooliristiriidat 
kuormittavat tuomioistuimissa 
työskenteleviä

Työ ter veys lai tok sen toteuttamassa tut ki muk ses sa 
sel vi tet tiin tuo miois tui mis sa työs ken te le vien työ olo ja 
ja työ hy vin voin tia. Ver rat tu na 13 vuo den ta kai seen tut

ki muk seen työn kuor mit ta vuus on li sään ty nyt, mut ta joh ta mi
nen ja työn it se näi syys ovat ke hit ty neet suo tui saan suun taan.

Hyvinvointi ja työolot tuomioistuimissa 2022 tutkimushank
keeseen osallistui lähes 2 000 tuomioistuimissa työskentelevää.  

Yli puolet vastaajista koki säännöllisesti työn imua työs
sään. Tuomioistuimissa työskentelevien työssä on työn imua 
ylläpitäviä ja työuupumusta ehkäiseviä voimavaroja. Voima
varoja ovat esimerkiksi myönteinen kokemus työn tulokselli
suudesta ja vaihtelevuudesta, itsenäisyys ja yhteisöllisyys sekä 
ihmislähtöinen ja oikeudenmukainen johtaminen. 

Toisaalta monet kokivat kuormittavina esimerkiksi työn 
määrän kohtuuttomuuden, työn valumisen vapaaajalle, 
monesta suunnasta tulevat odotukset sekä tietojärjestelmäon
gelmat. Uuden työuupumuksen liikennevalomallin mukaan 
henkilöstöstä 17 %:lla oli kohonnut riski uupua työssä ja 8 % 
vastaajista kärsi todennäköisestä työuupumuksesta.

Lisätietoja sekä linkki tutkimuksen loppuraporttiin löytyy 
Tuomioistuin viraston vekkosivuilta: tuomioistuinvirtasto.fi

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

Syksyn 2023 mökkiviikot ovat nyt haettavissa. Hakuaika 
mökkiarvontaan päättyy 20.3.2023, ja ilmoitamme arvonnan 
tulokset kaikille hakijoille huhtikuun aikana. Jos samalla  
mökkiviikolle kohdistuu useampi hakemus, saaja arvotaan.
 
Katso tarkemmat hakuohjeet ja tiedot vuoden 2023  
vapaista ajankohdista verkkosivuilta osoitteesta  
www.juristiliitto.fi > palvelut ja edut > lomamökit.

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

Lomalle Juristiliiton mökeille? 
Osallistu syksyn 2023 arvontaan!

Katso kaikki loma-asunnot verkosta!

Loma-asunnot

”Yhä useampi viranomainen tuntee oikeus - 
tulkki rekisterin, ja rekisterin käyttöä suositellaan,  
mutta siihen ei ole velvollisuutta. Kun tulkkia 
etsitään ja palveluja kilpailutetaan, hinta ratkai-
see usein laadun sijaan. Tällöin tulkiksi valitaan 
usein kouluttamattomia henkilöitä.”
Tampereen Aikuiskoulutuskeskuksen kouluttaja Ekaterina Tsavro 
23.1.2023, www.takk.fi/ajankohtaista

S a n o t t u a
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S
yyttäjä on keskeisin toimija rikos-
asioissa, jotka päätyvät oikeudenkäyn-
tiin, sanoo Suomen Syyttäjäyhdistyk-
sen puheenjohtaja, erikoissyyttäjä 

Jukka Haavisto, joka työskentelee apulaispääl-
likkönä Etelä-Suomen syyttäjäalueella. 

Syyttäjä on usein mukana koko rikosketjun 
ajan: hän seuraa esitutkintaa, tekee sen pohjalta 
syyteharkintaratkaisun, ajaa asiaa oikeudessa ja 
osallistuu määrätyissä tilanteissa, kuten vahin-
gonkorvausasioissa, myös täytäntöönpanoon.

– Syyttäjä on jutun herra, joka näkee koko 
kaaren, tiivistää oikeusministeriön hallin-
nonalan päätoiminen pääluottamusmies ja 
Syyttäjäyhdistyksen varapuheenjohtaja Sari 
Aho. 

Aho muistuttaa, että syyttäjän työ poikkeaa 
vuorovaikutteisuudessaan selvästi esimerkiksi 
tuomarista. Aholla on kokemusta molemmista 
tehtävistä: hänellä on edelleen taustavirka Syyt-
täjälaitoksessa ja aiemmin hän työskenteli seit-
semän vuotta tuomarina.

Yhteiskunnan palvelijalla oltava  
vankka oikeudentunto
Asianajajan ja oikeusavustajan työstä syyttäjän 
työn erottaa eritoten se, että ei ole päämiestä, 
jonka toiveita pitäisi toteuttaa, vaan syyttäjä toi-
mii sen perusteella, mikä on lain mukaan oikein 
ja väärin. Haavisto nostaa oikeudentunnon syyt-
täjän ydinominaisuudeksi. 

– Syyttäjä hoitaa asioita, joissa joku on toimi-
nut väärin tai on kohdannut vääryyden. Oikeu-
dentuntoon liittyy myös se, että samanlaisissa 
tapauksissa toimitaan samalla tavalla. Syyttäjä 
on tietyllä tavalla valtion asiamies rikosasioissa, 
tai kuten englanninkielisissä maissa sanotaan: 
yhteiskunnan palvelija, Haavisto toteaa. 

Syyttäjä tekee päätöksensä syytteestä tai 
syyttämättäjättämisestä aina yksin, omaan har-
kintaansa nojaten. 

– Syyttäjä on täysin riippumaton ratkaisu-
toiminnassaan, sitä ei kukaan muu voi ohjata. 
Ainoastaan valtakunnansyyttäjä ja apulaisval-
takunnansyyttäjä voivat ottaa syyttäjältä jutun 

Syyttäjälaitos panostaa sisäiseen koulutukseen,  
ja oma palkkausjärjestelmä palkitsee erikoistumisesta  
ja vaativasta työstä. Työmäärä on alalla suuri haaste. 

Syyttäjän ura 
ja palkka

Teksti SANNA JÄPPINEN | Kuvitus ANNA-KAISA JORMANAINEN
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syyteharkinnan pois ja siirtää sen toiselle syyttäjälle, 
Aho muistuttaa. 

Esiintymistaito ja paineensieto  
perusedellytyksiä
Kun mietitään syyttäjälle hyödyllisiä taitoja, Aho toteaa, 
että tutussa ”käy päälle kuin yleinen syyttäjä” -ilmai-
sussa piilee totuuden siemen. 

– Oikeussalissahan näytellään eräänlainen näy-
telmä, jossa on tietyt roolit, eikä tuppisuuna pärjää. 
Varmasti syyttäjäkuntaa yhdistää se, että esiintymi-
nen ei jännitä. Ja pitää olla itsevarmuutta, jotta uskal-
taa reagoida. 

Oikeudenkäynneissä vastapuoli on usein täysin 
vastakkaista mieltä kuin syyttäjä, ja silloin punnitaan 
paineensietokyky. Ahosta keskeistä on osata ulkoistaa 
itsensä niin, etteivät asiat mene ihon alle. 

Haavisto muistuttaa, että viime vuosina syyttäjät 
ovat joutuneet yhä enemmän häirinnän ja maalituk-
sen kohteiksi myös sosiaalisessa mediassa. 

– Onneksi tähän on vastattu esimerkiksi lainsää-
dännön muutoksilla. On tärkeää, ettei ihmistä jätetä 
yksin vaan tuetaan, ja tässä Syyttäjälaitos on edelläkä-
vijä oikeushallinnossa.

Haavisto korostaa myös päätöksentekokykyä. Jat-
kuvasti on tehtävä ratkaisuja siitä, nostaako syytteen 
vai ei. Oikeudenkäynneissä nopeaa reagointia tukee se,  
että tuntee hyvin itse prosessin. 

Usein ura alkaa harjoittelijana 
Vaikka tietyt ominaisuudet ovat enemmän tai vähem-
män myötäsyntyisiä, Haavisto painottaa, että syyt - 
täjä on nimenomaan työrooli ja monia taitoja voi ope-
tella. 

– Ei pidä ajatella, että pitäisi olla valmis syyttäjä, 
kun tulee meille harjoittelijaksi tai apulaissyyttäjäksi.

Tyypillinen alku uralle on, että oikeustieteen opis-
kelija tulee Syyttäjälaitokseen palkalliseksi harjoitteli-
jaksi ja valmistelee syyteasioiden ratkaisua syyttäjän-
sihteerin nimikkeellä. 

PINNALLA  // S y y t t ä j ä n  p a l k k a u s
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– Valmistumisen jälkeen voi myös hakea apulaissyyt-
täjäksi eli yhdeksän kuukauden mittaiseen harjoittelu-
virkaan, ja sen jälkeen siirrytään yleensä aluesyyttäjäksi, 
kertoo koulutuspäällikkö Pia Meri Syyttäjälaitoksesta.

– Harjoittelijoita on melko hyvin tarjolla, mutta 
alueel liset vaihtelut ovat suuria. Siellä, missä opiskelijat 
ovat kaukana, on tavallisempaa, että aloitetaan suoraan 
apulaissyyttäjien viroissa.

Syyttäjälaitos markkinoi syyttäjän työtä opiskelijoille 
esimerkiksi ainejärjestöjen kautta. Osana oikeustieteen 
opintoja Syyttäjälaitokseen voi hakeutua myös palkat-
tomaan, opintopisteitä tarjoavaan kuukauden harjoit-
teluun. 

Räätälöity koulutus ohjaa ammattipolulla 
Haaviston viittaus syyttäjän taitojen kehittämiseen 
talon sisällä perustuu Syyttäjälaitoksen kattavaan 
sisäiseen koulutusjärjestelmään, niin sanottuun syyt-
täjäakatemiaan. Koulutusyksikkö perustettiin samassa 
yhteydessä kuin itse Syyttäjälaitos vuonna 1997. 

Uraa aloitteleville apulaissyyttäjille on räätälöity 
kokonainen opettamisjärjestelmä. Koulutusta tarjo-
taan oikeuden eri osa-alueista, ja henkilökohtainen tuu-
tori opastaa, neuvoo ja antaa palautetta. Lisäksi apu-
laissyyttäjillä on mahdollisuus hoitaa vaativia juttuja 
kokeneempien syyttäjien ohjauksessa.

– Syyttäjälaitoksen koulutukset resursoidaan niin, 
että kaikilla on mahdollisuus päästä niihin. Ne eivät 
ole tiettyjen etuoikeuksia, vaan päinvastoin odotetaan, 
että kaikki käyvät tarvittavat kurssit, Sari Aho toteaa. 

Myös kokeneemmat juristit ovat tervetulleita 
Pakollisen, kaikille yhteisen koulutuksen lisäksi on 
tarjolla syventäviä kursseja eri rikosnimikkeistä, joita 
myös jatkuvasti täydennetään ja päivitetään. 

– Esimerkiksi sananvapaus- ja viharikoksiin on pys-
tytty reagoimaan nopeasti, Haavisto mainitsee. 

Vaikka useimmat apulaissyyttäjinä aloittavat ovat 
nykyään vastavalmistuneita juristeja, myös muualta 
tulevat, kokeneet juristit ovat tervetulleita Syyttäjälai-
tokseen. 

– Meille tulee ihmisiä esimerkiksi muualta oikeus-
hallinnosta, poliisista ja asianajotoimistoista, ja arvos-
tamme osaamista muilta aloilta. Vuosittain Syyttäjälai-
tokseen tulee lukuisia syyttäjiä tällä tavalla, Haavisto 
sanoo. 

– Jos juristi tulee suoraan aluesyyttäjän virkaan, 
hänelle voidaan räätälöidä samantyyppinen oppimis-
paketti kuin apulaissyyttäjille. 

Palkkaus huomioi  
erikoistumisen ja vaativuuden
Kun Haavisto ja Aho miettivät syyttäjän uran parhaita 
puolia, heti nousee esiin mahdollisuus erikoistua eri-
tyyppisten vaativien rikosten hoitamiseen. Esimerkiksi 
Haavisto on erikoissyyttäjänä talous- ja virkarikosten 
asiantuntija. Mahdollisuuksia on tietysti paljon muita-
kin, kuten vaikkapa huumausaine-, seksuaali-, ympä-
ristö- tai tietotekniikkarikokset. 

Erikoistuminen näkyy palkassa. Syyttäjälaitoksella 
on oma palkkausjärjestelmä, joka on esimerkiksi tuo-
mioistuimien järjestelmää moniportaisempi. Haavis-

Ei tarvitse olla valmis
syyttäjä, kun tulee
meille harjoittelijaksi
tai apulaissyyttäjäksi.

MILJOONAA

Syyttäjälaitos tarvitsee 
vuosibudjettiinsa  

20 miljoonaa euroa  
syyttäjämäärän nosta-

miseksi eurooppalaiselle 
tasolle.

20
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200 syyttäjää lisää?
SUOMEN SYYTTÄJÄYHDISTYS selvitti kesällä 2022 
jäsen kyselyllä syyttäjäkunnan työssä jaksamista. 
Tulokset ovat karuja: ylityöt ovat enemmän sääntö 
kuin poikkeus, ja työuupumusta ja stressinoireita 
koki 79 prosenttia vastaajista.

Syyttäjäkunnan liian suureen työmäärään on 
selkeä syy: syyttäjiä on liian vähän. Syyttäjiä on 
Suomessa noin 400, mikä on huomattavasti alle 
eurooppalaisen ja pohjoismaisen tason. Suomessa 
on noin seitsemän syyttäjää 100 000 asukasta 
kohden, muualla suhde on noin 11 syyttäjää 
100 000 asukasta kohden. 

– Euroopan tason saavuttaminen vaatisi, että 
meillä olisi syyttäjiä noin 600. Kai oikeusvaltion 
yksi ydin tehtävistä on varmistaa, että oikeuden-
hoito toimii, Syyttäjäyhdistyksen puheenjohtaja 
Jukka Haavisto pohtii. 

Hän kertoo tilanteen jatkuneen samansuuntai-
sena jo pitkään mutta kärjistyneen parin vuoden 
kuluessa. Syyttäjien rästitöiden määrät ovat 
lisääntyneet.  
Kokonaisuutta hankaloittaa se, että poliisin 
puolella tilanne on vastaava: avoimia juttuja nyt 
noin 140 000–150 000, kun vielä muutama vuosi 
sitten määrä oli alle 90 000. 

Miten syyttäjien määrä sitten voitaisiin saada  
tarvittavalle tasolle?

– Kyse on suhteellisen pienistä rahoista valtion  
budjetissa. Syyttäjälaitoksen vuosibudjetti on  
noin 50 miljoonaa euroa, ja siihen tarvittaisiin  
noin 20 miljoonan lisäys. Yhtenä ongelmana on, 
että tietojärjestelmäkulut nousevat koko ajan.  
Ne syövät lisääntynyttä rahaa sen sijaan, että sitä 
voitaisiin osoittaa henkilöstöön. 

ton mukaan Syyttäjälaitoksessa ei ole tavoitteena, että 
kaikki tekevät kaikkea, vaan tarjotaan vaihtoehtoja. Vaa-
tivasta työstä maksetaan enemmän, mutta toisaalta voi 
myös valita, että tekee paljon nopeita juttuja. 

– Alussa pyritään kyllä siihen, että syyttäjä hoitaisi 
kaikenlaisia juttuja, jotta syntyisi osaamista ja koko-
naiskuva, Haavisto toteaa. 

Vaativuustasot liikkuvat välillä 10–20. Tasoilla 11–13 
puhutaan moniosaajista eli aluesyyttäjistä, jotka hoi-
tavat monenlaista juttuja. Erikoissyyttäjät puolestaan 
hoitavat määrätyn aihepiirin kaikista vaativimpia jut-
tuja. Korkeimmalla virkarakenteessa ovat valtionsyyt-
täjät. 

Palkkaan vaikuttavat myös virkasuhteen pituus – 
taitekohdat menevät 7, 13, 18 ja 23 vuoden kohdalla – ja 
henkilökohtaiset lisät. Niiden kohdalla arvioidaan esi-
merkiksi ammattitaitoa ja laajemmin osaamista sekä 
huomioidaan koulutus, kuten tohtorintutkinto, ja tie-
tyt erityistehtävät, kuten poliisirikosten tutkinnanjoh-
tajuus. Maksimissaan henkilökohtainen palkanosa voi 
olla 30 prosenttia peruspalkasta, keskimäärin osuus on 
16–24 prosenttia. 

Palkkahaarukka on 3 300–9 000 euroa 
Uraa aloittelevan apulaissyyttäjän lähtöpalkka on 3 300 
euroa ensimmäiset kuusi kuukautta, ja aluesyyttäjän 
aloituspalkka on noin 4 300 euroa. 

– Jos otetaan vaikka seitsemän vuotta työssä ollut 
erikoistuva aluesyyttäjä, jolla on normaalit lisät, palkka 
asettuu 5 700 euroon. Ja erikoissyyttäjän kohdalla, joka 
on ollut töissä 15 vuotta ja osaa hyvin asiansa, mennään 
noin 7 000 eurossa, Haavisto havainnollistaa. 

Vaativuustasoihin sijoitetuissa syyttäjätehtävissä 
korkein mahdollinen palkka on 9 000 euroa. 

– Mutta onko niin täydellisiä ihmisiä olemassakaan, 
on eri asia, Haavisto hymähtää.

Ylitöitä on paljon, eikä niistä makseta
Suomen Syyttäjäyhdistyksen tuore kyselytutkimus 
jäsenistölle kertoo, että pääosin syyttäjät kokevat työnsä 
sisällön innostavaksi ja mielekkääksi – mutta töitä on 

Yli 80 prosenttia vastaajista 
on harkinnut alan vaihtoa, 
pääasiallisina syinä liian suuri 
työmäärä ja työn kuormittavuus.

PINNALL A  // S y y t t ä j ä n  p a l k k a u s
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selvästi liikaa. Lähes 90 prosenttia ilmoitti tekevänsä 
jatkuvasti ylitöitä, ja 15 prosenttia tekee jopa 45–60 tun-
tia viikossa. 

Tämä on vakava ongelma jaksamisen kannalta ja 
heijastuu myös urasuunnitelmiin: yli 80 prosenttia vas-
taajista totesi harkinneensa joskus alan vaihtoa, ja pää-
asiallisina syinä olivat liian suuri työmäärä ja työn kuor-
mittavuus. 

Erityisen raskaaksi kuvion tekee se, että syyttäjille ei 
makseta ylitöistä, koska he ovat työaikalain ulkopuolella. 

– Tarkoitus on, että työtunteja pystyisi tasaamaan, 
eli venytään, kun on vaikka iso juttu, mutta sitten ote-
taan ne heti takaisin. Työajattomuus on jäänyt, mutta 
mahdollisuudesta tasaamisen on tullut historiaa jo aika 
kauan sitten, Sari Aho sanoo. 

– Aika ajoin käydään keskustelua siitä, pitäisikö siir-
tyä työaikalain piiriin, mutta toisaalta työajattomuus luo 
tiettyjä vapauksia: ei ole sidottu kellokorttiin, vaan töitä 
voi tehdä silloin kun itselle sopii. •

Syyttäjien  
järjestäytymis aste  
on korkea
SUOMEN noin 400 syyttäjästä 80 prosenttia kuuluu  
Suomen Syyttäjäyhdistykseen – ja suuri osa myös 
Juristiliittoon, sanoo yhdistyksen puheenjohtaja 
Jukka Haavisto. Syyttäjien aktiivisesta edunvalvon
nasta kertoo myös se, että melko pienestä jäsen
yhdistyksestä on kaksi edustajaa Juristiliiton val
tuuskunnassa. Lisäksi Haavisto on jäsenenä liiton 
oikeuspoliittisessa valiokunnassa ja varapuheen
johtaja Sari Aho julkisen sektorin valiokunnassa. 
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Julkisella sektorilla juristeja edustaa Julkisalan koulu-
tettujen neuvottelujärjestö JUKO. Käytännössä JUKO 
hoitaa virka- ja työehtosopimusneuvotteluja, jotka 
koskevat valtiolla, kunnissa, kirkossa ja yliopistoissa 

toimivia korkeakoulutettuja palkansaajia. Yksityisellä sek-
torilla juristeja taas edustaa Akavan yksityissektorin neu-
vottelujärjestö YTN.

JUKOn luottamusmiehellä on tärkeä tehtävä työpaikan 
henkilöstön edustajana ja sanansaattajana. Hän edustaa 
työntekijöitä työnantajan kanssa käytävässä jatkuvassa 
vuoropuhelussa, joka tähtää organisaation toiminnan ja 
työyhteisön kehittämiseen, sekä muutosneuvotteluissa.

Luottamusmies valvoo edustamiensa työntekijöiden 

virka- ja työehtosopimuksien sekä työ- ja virkasuhdelain-
säädännön noudattamista. Lisäksi luottamusmies osal-
listuu usein johtoryhmän toimintaan henkilöstön etujen 
valvojana. 

Juristin koulutuksesta ja työkokemuksesta voi olla teh-
tävässä valtavasti hyötyä: luottamusmiehen täytyy hallita 
hyvin sekä työ- ja virkasuhdeoikeus että virka- ja työehto-
sopimusten säännökset – ja niiden tulkinta. 

Luottamusmiehen palveluita voi käyttää silloin, kun 
kuuluu ammattiliittoon. Tehtävä on aina määräaikainen, 
ja sen kesto vaihtelee virastosta riippuen. 

Juttuun on haastateltu juristi Maria Färkkilää Juristiliitosta.

Teksti PI MÄKILÄ | Kuvitus iSTOCK

LUOTTAMUSMIES  
VALITAAN VAALEILLA

Luottamusmiehen tehtävä on määrä
aikainen. Luottamusmies valitaan vaaleilla,  

joihin voivat osallistua ammattiliiton jäsenet.  
Tehtävään hakeutumista kannattaa harkita,  
jos työoikeuteen liittyvät asiat kiinnostavat: 
parhaimmillaan luottamusmiehenä toimimi

nen voi avata uralla uusia ovia. Ammatti
liittoon kuuluminen kannattaa, sillä vain 

ammattiliittoon kuuluvat jäsenet 
voivat asettua ehdolle ja 

äänestää vaaleissa.

Ruutu 1

JUKOn luottamusmies valvoo henkilöstön etuja ja toimii henkilöstön 
sanansaattajana neuvottelujärjestön ja työnantajan välillä. 

Luottamusmiehen tehtävissä pääsee kehittämään omaa osaamistaan  
ja joskus myös uudenlaista uraa. 

Henkilöstön sanansaattaja

Lähtöruutu
TIEDONVÄLITTÄJÄ JA HENKILÖSTÖN 

ETUJEN VALVOJA
Luottamusmies valvoo henkilöstön 
etuja. Käytännössä luottamusmies  
osallistuu organisaatiossaan paljon 
muuhunkin kuin yhteistoimintaneu

votteluihin. Luottamusmies toimii työ
paikan henkilöstöä koskevien asioiden 
neuvottelijana sekä tiedonvälittäjänä 
työntekijöiden ja työnantajan välillä.
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Kerromme Juristiliiton edunvalvontatyöstä,  
joka helposti jää näkymättömiin.



Luottamusmiehenä
ei tarvitse yrittää
pärjätä yksin.

TÄRKEÄ TYÖTEHTÄVÄ
Luottamusmiehenä toimiminen ei ole vapaa

ehtoistyötä, vaan kyseessä on aito työtehtävä, 
johon saa käyttää työpaikallaan aikaa. Luotta
musmiessopimuksen mukaan luottamusmies 
on vapautettu virkatehtävistään luottamus
tehtävien hoitamisen ajaksi. Työnantaja voi 
edellyttää luottamusmieheltä selvityksen 

luottamustehtäviin kuluvasta ajasta, mutta 
työnantajan on annettava luottamusmiehelle 

mahdollisuus toimia tehtävässä.
Luottamusmies saa myös korvauksen  

tekemästään työstä. Korvauksen määrä riippuu  
työ paikasta. Usein kyseessä on kuukausi

korvaus, joka maksetaan palkan päälle.

Ruutu 2

TUKEA JURISTILIITOSTA
Luottamusmiehenä ei tarvitse yrittää pärjätä yksin. Juristiliitto 

toimii luottamusmiesten tukena, ja liiton kummiasiamies Petteri 
Kivelän puoleen saa kääntyä aina tarvittaessa. Kummiasiamieheen 

voi olla yhteydessä matalalla kynnyksellä, kaipasi sparrausapua  
sitten isomman tai pienemmän pulman parissa. Lisäksi liitto järjes

tää luottamusmiehille koulutuksia useamman kerran vuodessa.

Ruutu 3
TYÖPAIKALLA KAIKKI HYVIN

Kun luottamusmies on valittu, työpaikan 
työ ja virkaehtosopimusten ja työ ja virka
suhdelainsäädännön noudattaminen tulee 
valvotuksi. Luottamusmies osallistuu pää

töksentekoon henkilöstön edustajana ja 
valvoo sitä, että työntekijöitä kohdellaan 

oikeudenmukaisesti ja tasaarvoisesti. Luot
tamusmies saa tehtävästä valtavasti oppia 
muun muassa työoikeudesta. Lisäksi tehtä

vässä pääsee hiomaan neuvottelutaitoja. 

Maali

Ruutu 4
NÄKÖALAPAIKKA JOHTORYHMÄÄN 

Luottamusmiehen rooli vaihtelee paljon 
työpaikasta riippuen. Joissakin työpaikoissa 

luottamusmiehen ammattitaitoa arvostetaan 
valtavasti, ja luottamusmies otetaan mukaan lähes 

kaikkeen päätöksentekoon. Toisissa työpaikoissa  
luottamusmiehen rooli jää marginaalisemmaksi.  

Käytännössä luottamusmies osallistuu aina vähintään 
johtoryhmän kokouksiin. Jos työpaikalla ei ole luot

tamusmiestä eikä työnantaja kuulu työehto
sopimuksen piiriin, työpaikalle voidaan 

valita luottamusvaltuutettu. Luotta
musvaltuutetun rooli on luottamus

miehen roolia hieman kapeampi.
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K
orkeakoulutettujen keskusjärjestö Aka-
van rooli poliittisessa päätöksenteossa 
on merkittävä, katsoo marraskuussa 
2022 puheenjohtajaksi valittu juristi 
Maria Löfgren. Keskusjärjestön joh-

tajana hän uskoo voivansa vaikuttaa myös suomalai-
seen oikeusvaltioon ja oikeudenhoidon resursseihin. 

Hiljattain valmistunut oikeudenhoidon selonteko 
osoitti oikeudenhoidon rahoituksessa 90 miljoonan 
euron vuotuisen loven.

– Puuttuvat resurssit eivät ole pelkästään juristikun-
nan tarve. Ne liittyvät tosi moneen asiaan, kuten demo-
kraattisen hyvinvointivaltion toimintaan. On tärkeää, 
että työelämä on resursseiltaan ja laadultaan sellaista, 
että ihmiset eivät näänny työtaakan alla, hän sanoo ja 
korostaa edunvalvonnan merkitystä.

Poliittiselle vaikuttamiselle on hyvä hetki nyt, kun 
eduskuntavaalit ovat keväällä, puheenjohtaja muis tuttaa.

– Juristien ammattikunnan edunvalvonta ulottuu pal-
kansaajien lisäksi yrittäjiin ja yksinyrittäjiin. Nämä eri-
laisiin työrooleihin liittyvät haasteet ovat olleet Akavassa 

esillä vuosikausia, mutta ne eivät ole edenneet. Perintei-
nen palkansaaja-ajattelu ei kuitenkaan enää riitä.

Uuden puheenjohtajan mukaan moni unohtaa, että 
nykyään jo kiveen hakattuina asioina pidetyt työnteki-
jän edut on aikoinaan saatu aikaiseksi työmarkkinajär-
jestöjen avulla. Tällaisia ovat esimerkiksi palkallinen 
vanhempainvapaa sekä loma- ja päivärahat.

Mitä Akava voi tarjota erityisesti juristeille?
– Yksityisten työnantajien puolella kaikki juristit eivät 

kuulu työehtosopimusten piiriin, mutta monilla työpai-
koilla noudatetaan silti TES-periaatteita. Mitä useampi 
työntekijä järjestäytyy ammattiliittoihin, sitä suurempi 
painoarvo meillä on yhteiskunnan kehittämisessä.

Nuoret pelkäävät työelämää
Meneillään oleva työelämän muutos koskettaa eri-
tyisesti nuoria, puheenjohtaja Löfgren pohtii. Työelä-
mänsä alussa olevat juristitkin haluavat mahdollisim-
man hyvän uran, mutta alku ei aina ole ruusuinen.

– Saadaksesi kunnon työpaikan joudut tekemään 
pitkää päivää pienellä palkalla. Joidenkin vuosien kulut-

Akavan uusi puheenjohtaja on jo käärinyt hihat ja 
tehnyt uusia aloitteita keskusjärjestön toimintaan. 
Hän kantaa huolta nuorten uupumisesta ja haluaa 
lisätä heidän vaikuttamismahdollisuuksiaan.

MARIA LÖFGREN:

”Haluan 
nostaa nuoret 
vahvempaan 
rooliin”

Teksti MERI ESKOLA | Kuvat SAMI HEISKANEN

JURISTIUUTISET 1/2023  23

HENKILÖ



tua huomaat tekeväsi hirveästi töitä, mutta et hyödy 
siitä itse. Tutkimusten mukaan pätkätyöt koskevat 
etenkin nuoria naisia – moni saa vakituisen työn vasta 
40-vuotiaana.

Huoli tulevaisuudesta on suuri, jos työntekijä ei koe 
voivansa vaikuttaa työhönsä tai uraansa. Tutkimus-
ten mukaan tämä näkyy nuorissa työelämän pelkona.

– Nuorilla on uupumusta jo toiselta koulutusas-
teelta alkaen. Tilanne syvenee, kun he siirtyvät korkea-
kouluun. Opiskelijoiden terveydenhuolto ei pysty tarjoa - 
maan matalan kynnyksen mielenterveyspalveluita, ja 
jonot ovat pitkät. Pitää olla todella huonossa kunnossa, 
että saa palveluita, Löfgren sanoo.

Tilanne johtaa nopeasti kahtiajakoon. Vaikka Suo-
messa kaikki pääsevät opiskelemaan perhetaustasta riip-
pumatta, kaikilla nuorilla tai heidän läheisillään ei ole 
voimavaroja hoitaa uupumusta. Uupuneiden pitäisi kui-
tenkin päästä kiipeämään takaisin työelämän kelkkaan.

Löfgrenin vastaus tilanteeseen on kirkas: nuoriin 
pitää panostaa. Jo varhaiskasvatusvaiheessa pitää tun-
nistaa ne, jotka ovat erityistuen tarpeessa ja pitää huoli, 
että kaikenlaiset lapset ja nuoret saavat tarvitsemansa 
tuen sekä mielenterveyspalvelut.

– Mielenterveysongelmien ennaltaehkäisy ja varhai-
nen tuki ovat jääneet kovin ohuiksi. Voimme palvelujär-
jestelmän lisäksi vaikuttaa esimerkiksi työturvallisuus-
lakiin, jotta siinä otettaisiin huomioon työntekijöiden 
psykososiaalinen kuormitus.

Työelämässä on myös piileviä asenteita, joihin vai-
kuttaminen on äärettömän hidasta. Se on silti välttä-
mätöntä, jotta yhdenvertaisuus työelämässä toteutuisi.

– Vihdoin on oivallettu, että moniarvoisuuden käsit-
teleminen työelämässä on menestystekijä. Moni nuori 
sanoo, ettei rohkene sanoa työpaikalla uupuvansa. Niin 
kauan kuin näistä asioista ei puhuta, ongelmat pysyvät.

 
Poliittiselle vaikuttamiselle pelisäännöt
Nuoret ovat tuoreen puheenjohtajan sydäntä muuten-
kin lähellä. Hän haluaa heidät tiukemmin osaksi myös 
Akavaa.

– Haluan Akavan opiskelijoille vahvemman rooliin 
järjestössämme. En halua heidän olevan vain sivusta-
seuraajia vaan mukana niin käytännön tekemisessä 
kuin päätöksenteossa, Löfgren sanoo.

– Ensimmäisessä johtamassani hallituksen kokouk-
sessa tehtiin esitys siitä, miten voisimme valmistella 
opiskelijoiden pääsyä Akavan hallituksen varsinaisiksi 
jäseniksi. Tämä on ollut aiemminkin esillä, mutta ei 
ole mennyt läpi. 

Lopullinen päätös järjestön sääntömuutoksesta on 
keväisen liittokokouksen käsissä.

Löfgren piti kampanjansa aikana esillä myös pää-
töksenteon avoimuutta.

– Ensimmäinen johtamani hallituksen kokous oli 
todella keskusteleva, ja olen ylpeä siitä. Esitin, että kun 
eduskuntavaalit ovat nyt tulossa, Akavankin pitäisi laa-

HENKILÖ  // M a r i a  L ö f g r e n

Puheenjohtaja Maria  
Löfgren hakee innoitusta 
työhön kuuntelemalla  
podcasteja urheillessaan.  
– Viime aikoina minua 
ovat kiinnostaneet 
eurooppalaisuuden ja joh-
tamisen teemat. Johtami-
nen ei ole helppo laji, eikä 
kukaan synny johtajaksi.

Maria Löfgrenin  
vinkki juristin polulle
PEREHDY oikeustapauksiin, sillä ne 
opet tavat ajattelemaan oikeudenkäytön 
perusteita: sitä, mikä oikeudellisessa 
ajattelussa on merkityksellistä. Vaikka 
kaikki tapaukset eivät tunnu suoraan 
liittyvän oikeudenalaasi, ne syventävät 
ja laajentavat käsitystä siitä, mitä 
lainkäyttö käytännössä on ja millaisiin 
polkuihin se johtaa.
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tia läpinäkyvät periaatteet sille, millaisiin poliittisiin 
tilaisuuksiin järjestömme edustajat voivat osallistua. 
Niissä liikkuu aina rahaa, ja viime kädessä rahat tulevat 
jäseniltämme. Meidän pitää pysyä sitoutumattomina.

Kolmas asia, jota uusi puheenjohtaja haluaa erityi-
sesti edistää pestinsä aikana, liittyy siihen, millaisena 
Akava näyttäytyy jäsenliittojensa jäsenille.

– Haluan, että jokaiselle jäsenjärjestömme jäsenelle 
on selvää, mitä lisäarvoa juuri Akava hänelle tarjoaa. 
Tämän vuoksi Akavan viestien on liityttävä jäsenten 
elämään. Muuten jäämme etäisiksi.

–  Keskusjärjestönä kehitämme tehokkaasti kor-
keasti koulutettujen työelämää, emmekä ole suinkaan 
jokin järjestötason hallintohimmeli. Viestintätapamme 
tulee muuttumaan, ja laitan itseni peliin myös tältä 
osin, Löfgren lupaa.

Takana ovat hänen mukaansa ne ajat, jolloin Aka-
vasta tuli ensimmäisenä mieleen etäisyys tai ylhääl-
täpäin puhutteleva tyyli. Uusi puheenjohtaja haluaa 
tehdä keskusjärjestöstä helposti lähestyttävän.

– Haluan, että jokainen jäsen kokee olevansa tärkeä 
osa akavalaista yhteisöä, edustipa hän pientä tai suurta 
ammattikuntaa.

Puheenjohtaja kokee välttämättömäksi, että Juristi-
liitto on aktiivisesti mukana tässä yhteisössä. 

– Juristit olivat aikanaan perustamassa korkea-
koulutettujen keskusjärjestöä. Juristiliiton näkemystä 
arvostetaan Akavassa korkealle, ja tietysti juristien 
osaaminen on aivan välttämätöntä yhteiskuntamme 
ja työelämämme kehittämisessä.

Keskustelut juristiopiskelijan kanssa antoisia
Vihdistä kotoisin oleva Löfgren valmistui juristiksi  
Helsingin ylipistosta alle neljässä vuodessa vuonna 
1992, suoraan laman keskelle. Ensimmäinen työpaikka 
oli soranmyyntialan perheyrityksen henkilöstöhallin - 
nossa.

– Olin 23-vuotias, ja olin 14 raskaan ajoneuvon kul-
jettajan esihenkilö. Neljä vuotta työskentelin yritysmaa-
ilmassa. Sitten siirryin Ekonomiliittoon, enkä sen jäl-
keen ole Akava-perheestä lähtenyt, Löfgren hymyilee.

Juristin opintoihin hän päätyi, koska oli lapsena kat-
sonut televisiosta rikossarjoja ja piti niitä kiehtovina – 
vaikkei hän rikoslakia päätynytkään harjoittamaan.

– Työoikeus on kiinnostanut aina. Tein lopputyönkin 
siitä, koska vaikutuin niin syvästi työoikeuden professori 
Kari-Pekka Tiitisen luennoista. Yritysmaailmassa en 
päässyt työoikeuden kanssa tarpeeksi tekemisiin.

Löfgrenillä on nykyään nuori juristinalku perhees-
sään, sillä hänen tyttärensä on ensimmäisen vuoden 
oikeustieteen opiskelija. Äiti sanoo oppineensa paljon 
keskusteluista tyttären kanssa, kun tämä luki viime 
keväänä pääsykokeeseen.

– Hänen ensimmäinen tenttinsä koski valtiosääntö-
oikeutta. Kysymykset olivat kyllä aika vaikeita, pysäyt-
tivät minutkin.

Äidin mukaan tyttären ajautuminen samalle opin-
toalalle ei ollut itsestäänselvyys. Nyt tytär on jo innolla 
mukana opiskelijatoiminnassa.

– Hän sanoo, että yksi syy osallistua opiskelijayhdis-
tystoimintaan olin minä. Olen jonkinlainen esikuva. 
Olihan se kauhean ihanaa kuulla.

Perhe onkin Löfgrenille elämässä tärkeintä, lasten ja 
vanhempien lisäksi siihen kuuluu miesystävä.

– Uskon, että uran ja perheen yhteensovittaminen 
on mahdollista. Ihminen ei voi työurallaan hyvin, jos 
hänen perheensä ei voi hyvin, ja toisinpäin.

Tärkeä asia elämässä on myös liikunta. Löfgrenin 
lempilajeja ovat juoksu, hiihto, matkaluistelu ja tal-
viuinti.

– Asun Helsingin Talissa ja pääsen kotioveltani suo-
raan hiihtämään. Vapaan hiihtotavan hiihto on oikein 
rakas harrastus. Päälajini on juoksu, juoksen noin kym-
menen kilometrin lenkkejä.

Onko Maria Löfgrenissä jotain sellaista, jota emme 
vielä tiedä?

– Tykkään hirveästi livemusiikista, ja käyn tyttären 
kanssa keikoilla. Viimeksi olimme Ed Shreeranin ja 
Ville Valon keikoilla. Livemusiikki vetoaa. •

”Tutkimusten mukaan
pätkätyöt koskevat
etenkin nuoria naisia,
moni saa vakituisen työn
vasta 40-vuotiaana.”

Maria Löfgren, 54

 Akavan puheenjohtaja 
2022–

 Julkisalan koulutettujen 
neuvottelujärjestö JUKOn 
toiminnanjohtaja 2017–2022

 Akavan työelämäyksikön 
johtaja 2011–2017

 Akavan lakimies  
2006–2011

 Työ- ja virkasuhdelaki-
mies Suomen Ekonomiliitto 
SEFEssä 1996–2006

 Vihdin Hiekka Oy:n ja  
VHL-Huolto Oy:n lakimies 
1992–1995

 Oikeustieteen kandidaatti, 
Helsingin yliopisto 1992
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Y
leisin reitti oikeustieteelliseen 
kulkee lukion kautta. Yhtäläi
sen hakukelpoisuuden saa kui
tenkin myös suorittamalla jon

kin muun toisen asteen tutkinnon. Hyvä esi
merkki tästä on Turun yliopiston oikeustie
teellisestä tiedekunnasta valmistuneen Aki 
Tulimäen, 32, opintopolku. 

Vuonna 2019 oikeustieteen opinnot aloit
tanut Tulimäki sai maisterin paperit joulu
kuussa 2022, vain 3,5 vuotta opintojen alka
misen jälkeen. Gradu käsitteli asianajajien 
erottamista.  

Juristin työ on kiinnostanut Tulimäkeä 
nuoruusvuosista lähtien. Lähisuku suhtautui 
korkeakouluopiskeluun kuitenkin nyrpeästi, 
ja nuorukainen päätti hakeutua ammatti
kouluun. 

– Suoritin Heltechissä (nyk. Stadin am
mat ti ja aikuisopisto) talonrakentajan 
perus tutkinnon. Tykkäsin tehdä töitä käsil
läni, mutta huomasin nopeasti, että en pysty 
työskentelemään pölyisillä työmailla, Tuli
mäki kertoo. 

Hän hakeutui myyntitöihin ja työskenteli 
muun muassa DNA:lla ja Gigantissa. Kauppa 
kävi, ja Tulimäki voitti lukuisia merkittäviä 
myyntikilpailuja. Ajatus lakiopinnoista kol
kutteli kuitenkin mielen pohjalla.

– Sittemmin työkaverini pääsi oikeustie
teelliseen pääsykokeella. Hän kertoi, että opis
kelemaan voisi päästä ilman lukiotaustaa. 
Unelmani lakiopinnoista alkoivat taas elää. 

– Ensimmäinen ja toinen hakukerta 
menivät harjoitellessa, mutta kolmannella 
yrittämällä pääsin vuonna 2018 Turun yli
opistoon. Isyysvapaani vuoksi aloitin opin
not vasta vuotta myöhemmin.

Opiskelusuunnitelma  
hahmottui isyysvapaalla
Ammattikouluopinnoista ei saa oikeustie
teelliseen hakiessa pisteitä, joten Tulimäen 

Aki Tulimäki valmistui oikeustieteiden maisteriksi 
vauhdikkaasti, vaikka pänttääminen ei ollutkaan tullut 

tutuksi ammattikoulussa.

Teksti TUOMAS I. LEHTONEN | Kuvitus iSTOCK

Pohjatutkinto
Ammattikoulu

AMMATTIKOULUSTA  
JURISTIN TIELLE 
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Henkilökohtainen
opintosuunnitelma 

Pääsykoe
oli haettava opiskelupaikkaa pelkästään pää-
sykoevalinnan kautta. Hän osallistui Legiksen 
pääsykoevalmennuskurssille ja hankki Pykä-
län sovelluksen, jolla voi harjoitella moniva-
lintakysymyksiin vastaamista. Päivittäin hän 
käytti kuusi tuntia aikaa pääsykokeisiin luke-
miseen. 

– Valmennuskurssin suurin hyöty oli sen 
tuoma runko pääsykoelukemiseen, Tulimäki 
muistelee.

Ennen opintojen alkua Tulimäellä oli 
hyvin aikaa suunnitella tulevia opintoja. Opis-
kelupisteitä kertyikin ensimmäisenä opin-
tovuonna reilusti. Lukio-opintojen puute 
ei hidastanut opiskelutahtia, eikä Tulimäki 
kokenut tarvitsevansa tukea opintojensa 
suorittamiseen. Myös opiskelijaporukkaan 
oli Tulimäen mielestä helppo päästä sisään, 
vaikka monet vuosikurssikaverit olivat häntä 
nuorempia.

– Opintojen alussa stressiä aiheutti tentti-
minen. Opin kuitenkin ensimmäisen syksyn 
aikana, miten tenttikysymyksiin kannattaa 
vastata, eivätkä tentit tuntuneet enää ollen-
kaan niin vaikeilta. 

Työkokemus auttoi  
hahmottamaan kokonaisuuksia
Tulimäki uskoo, että elämänkokemuksesta ja 
vuosikymmenen mittaisesta työurasta oli iso 
hyöty opinnoissa. Aiempi työkokemus oli tuo-
nut muun muassa sopimusoikeuden hyvin-
kin tutuksi.

– Sääntömaailmassa kokemuksesta tun-
tuisi olevan enemmän hyötyä kuin lukion 
teoriaopinnoista. Minun oli helppo liittää 

asioita käytäntöön, ja pystyin hahmotta-
maan olennaisen opiskeltavista sisällöistä. 
Myös yliopiston vaatima vastaus- ja opiske-
lutekniikka oli helpompi oppia, kun painolas-
tina ei ollut lukiossa opittuja vastaus tapoja, 
Tulimäki pohtii.

Yliopisto-opintoihinsa Tulimäki on kai-
ken kaikkiaan tyytyväinen. Erityisen hyödyl-
lisinä hän pitää käytännönläheisiä kursseja, 
joissa esimerkiksi asianajajat ja syyttäjät ovat 
käyneet kertomassa omasta työstään. Oikeus-
tieteellisten tiedekuntien nykyisiä valintakäy-
täntöjä hän kuitenkin kritisoi. 

Toisen asteen opiskelutausta  
ei vaikuta opinto suunnitelmaan
OPISKELUPAIKKAA oikeustieteellisestä tiedekunnasta voi hakea monella 
muullakin pohja tutkinnolla kuin ylioppilastutkinnolla, muistuttavat Turun 
yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan opintopäällikkö Lina Suominen 
sekä koulutussuunnittelija Riina Karskela. Esimerkiksi ammatillisella perus-
tutkinnolla, ammattitutkinnolla tai erikois ammattitutkinnolla. Ammatillisen 
tutkinnon suorittaneet hakevat aina valintakoevalinnan kautta. 

– Jos hakijalla taas ei ole tarvittavaa tutkintoa mutta hän on saavuttanut 
riittävän osaamistason esimerkiksi työn tai muun koulutuksen kautta, hän 
voi hakea erivapautta osallistua valintakokeeseen. Edellytämme myös 
riittävää toisen kotimaisen kielen ja yhden vieraan kielen osaamista, 
Suominen kertoo.

– Henkilökohtaiseen opinto suunnitelmaan vaikuttavat lähinnä aiemmat 
korkeakoulu opinnot tai opiskelijan toive suorittaa opintonsa tavanomaista 
nopeammalla tai hitaammalla aikataululla, Karskela toteaa.

– Valintakäytännöt suosivat liikaa hyvää 
lukiotaustaa. Oman sisäänpääsyni jälkeen 
hakukäytännöt ovat muuttuneet, ja ilman 
ylioppilastodistusta on nyt entistäkin vai-
keampi päästä opiskelemaan. Avoimen yli-
opiston opinnot toki tarjoavat väylän oikeus-
tieteelliseen, mutta tämä sotii hakemisen 
maksuttomuutta vastaan, Tulimäki sanoo. •

Oikeustieteen opintoihin voi hakeutua  
useilla tutkinnoilla ja taustoilla. Lisätietoa: 
https://oikeustieteet.fi/hakukelpoisuus
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aivoisaa riitelyä aiheuttanut esitutkinta-ai-
neistojen salaaminen on saamassa ratkai-
sunsa. Hallitus on antanut eduskunnalle 
ehdotuksen, jolla julkisuuslakia muutet-
taisiin tältä osin.

Julkilausuttuja tavoitteita on kaksi. Ensinnäkin tar-
koitus olisi tehdä laista selkeämpi. Toiseksi tarkoitus on 
lisätä esitutkinta-aineistojen sekä niihin liittyvien viran-
omaispäätösten yleisöjulkisuutta.

Saa nähdä, toteutuuko tavoitteista kumpikaan.
Lausuntopalautteen mukaan uudistus ei ainakaan 

lisää selkeyttä. Media on laajasti tätä mieltä, mutta mikä 
huolestuttavinta, poliisienkin lausunnoissa otaksutaan 
sekoilun jatkuvan. Ja nimenomaan poliisi näitä säännök-
siä ensisijaisesti tulkitsisi.

Joistakin poliisien lausunnoista näkyy, ettei muutok-
seen ole minkäänlaista halua. Esimerkiksi Länsi-Uuden-
maan poliisilaitos haluaa keskeyttää koko lakihankkeen. 

”Kyse on keskeisesti yksityisyyden suojan heikentä-
misestä journalististen tarkoitusten vuoksi. Tätä ei voida 
pitää hyväksyttävänä lainsäädännön muuttamisen läh-
tökohtana”, poliisilaitos filosofoi.

Monien poliisilaitosten lausunnoista paistaa tus-
kastuminen Poliisihallituksen nykyiseen salailulinjaan. 
Uusia ideoitakin esitetään.

Esimerkiksi Lapin poliisilaitos ehdottaa, että lop-
pulausuntomenettelyn yhteydessä asianosaisilta voisi 
kysyä kantaa siihen, onko heidän mielestään jotain 
salattavaa.

Poliisilaitoksen mukaan nykyinen käytäntö on joh-
tanut ”lähes kategoriseen esitutkinta-aineistojen ja pää-
tösten salaamiseen tavalla, joka varmuudella ei ole ollut 
lainsäätäjän tarkoitus eikä asianosaisten käsitys heidän 
yksityiselämäänsä loukkaavista tiedoista”.

Sekä poliisikunnasta että mediasta tulee ehdotus, 
jonka mukaan esitutkinta-aineistosta ja niihin liittyvistä 
päätöksistä salattaisiin vain arkaluonteiset yksityiselä-
mään liittyvät tiedot. Tällöin sääntely vastaisi tuomiois-
tuimissa noudatettavaa lakia.

 Nyt eduskunnan käsittelyssä on selvästi mutkik-
kaampi rakennelma. Ehdotuksen mukaan salassapi-
dosta rikosasioissa voitaisiin poiketa, jos tiedon anta-
minen on välttämätöntä asiasta tehdyn päätösten 
perusteiden ymmärtämiseksi eikä tietojen antaminen 
todennäköisesti aiheuttaisi rikosasiaan osalliselle hen-
kilölle vahinkoa, merkittävää haittaa taikka ilman pai-
navaa syytä kärsimystä.

Myös itse olen sitä mieltä, että olisi järkevintä salata 
yksityiselämään liittyvät tiedot vain, jos ne ovat arka-
luonteisia. Ihmisillä on kohtalaisen yhtäläinen käsi-
tys siitä, mikä on arkaluontoista. On järjetöntä käyttää 
viranomaisten resursseja sellaisten tietojen salaami-
seen, joita edes asianosaiset eivät koe salaisiksi.

Joihinkin poliisien ja muidenkin tahojen lausuntoi-
hin sisältyy yksi kiusallinen virheolettamus. Monen mie-
lestä kaikki yksityiselämään liittyvät tiedot pitäisi voida 
salata, jos asiassa tehdään päätös syyttämättä jättämi-
sestä tai tutkinnan lopettamisesta sillä perusteella, että 
rikosta ei ole tapahtunut. 

Aika laajaa tuntuu olevan harhakuvitelma siitä, että 
viranomainen olisi aina oikeassa päätellessään, ettei 
rikosta ole tapahtunut. Päätökset esitutkinnan toimit-
tamatta jättämisestä, tutkinnan keskeyttämisestä tai 
syyttämättä jättämisestä ovat kuitenkin erittäin riskialt-
tiita. Ne mahdollistavat hyväveli-suhmuroinnin. Kor-
ruptoituneissa maissa tiedetään hyvin, että tiettyihin 
ihmisiin kohdistuneet rikosilmoitukset eivät kerta kaik-
kiaan etene.

Siksi juuri nämä päätökset kaipaavat erityisen tiuk-
kaa julkista kontrollia.

On järjetöntä
käyttää viran
omaisten resurs  
seja sellaisten
tietojen salaami
seen, joita edes 
asianosaiset
eivät koe
salaisiksi.

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

”Selkeytyksellä” ojasta allikkoon?

R
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Mukana 
työelämän 
jokaisessa 

käänteessä

Juristiliiton palvelut, edut ja  
koulutukset ovat aina  

maksutta jäsenten käytettävissä.

juristiliitto.fi

Yhdistämme työntekijän ja työnantajan

Etsitkö tiimiisi huippuammattilaista 
tai unelmiesi työpaikkaa? Suosittu 

Juristirekrytointi välittää vuodessa satoja 
työpaikkoja. Työpaikkavahdilla saat tiedon 

uusista paikoista nopeasti.

Intoa ja uutta suuntaa urallesi

Harkitsetko rohkeaa urahyppyä tai 
haluaisitko kehittyä lisää nykyisessä työssäsi? 
Tarjoamme tukea uralle mm. mentoroinnin, 

henkilökohtaisen uravalmennuksen ja 
omatoimisten verkkovalmennusten kautta.

Kysyttävää työelämästä?

Olipa asiasi pieni tai suuri, me autamme. 
Työ- ja virkasuhdeneuvonta palvelee 

esimerkiksi palkkaneuvotteluihin, 
työsopimuksiin ja työelämän pulmiin 

liittyvissä asioissa.

Mukana 
työelämän 
jokaisessa 

käänteessä
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Jokaisella ihmisellä on tarve
turvaan ja oikeudenmukaisuuteen

– myös sinulla.

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

#OikeudenmukaisenSuomenRakentajat

Tutustu tarjontaamme:
juristiliitto.fi

Emma-Lotta



Palstalla esitellään Juristi-liiton moninaisia jäsenyhdistyksiä yhdistys kerrallaan.

Teksti DIANA TÖRNROOS | Kuvitus iSTOCK

 Justus perustettiin runsaat 30 vuotta 
sitten edistämään ja kehittämään 
Helsingin yliopiston Vaasan-filiaalin 
oikeustieteellistä koulutusta. Erityisesti 
toimimme justuslaisten eli Vaasassa 
oikeustiedettä opiskelevien yhdys-
siteenä opiskeluaikana. Tavoittee-
namme on, että kaikki opiskelijamme 
viih tyvät täällä ja pääsevät mukaan 
opiskelijatoimintaan.

Miksi yhdistys
on olemassa?

 Jäseneksi voivat liittyä Helsingin 
yliopiston oikeustieteellisen tiede-
kunnan Vaasan yksikköön hyväksy-
tyt opiskelijat. Käytännössä kaikki 
liittyvät, ja tutorit ohjeistavat aina 
syksyisin, kuinka tämä tapahtuu.

Miten
toimintaan
pääsee mukaan?

 Justus ottaa Vaasaan muuttaneen 
jäsenensä tiiviisti mukaan opiske-
lijaelämään. Olemmekin pohjolassa 
tunnettuja Alla med -hengestämme. 
Ja kaksikielisenä järjestönä 
tar joamme aika ainutlaatuisen 
kieli kylvyn jäsenillemme: moni tulee 
tänne täysin yksikielisenä mutta 
osaa lähtiessään toista kotimaista. 
Ja sivumennen sanottuna täällä 
Vaasassahan pystyy suorit-
tamaan myös kaksikielisen 
tutkinnon.

Valvomme lisäksi 
opiskelijoittemme etuja 
niin yliopistolla kuin 
Vaasassakin.

Mitä yhdistykseen
kuuluminen
antaa jäsenelle?

 Vapaa-ajan tapahtumia on monen-
laisia, akateemisista pöytäjuhlista 
maalausiltoihin ja opintopiireihin. 
Meillä on myös aktiivista liikuntatoi-
mintaa: joogaa, futsalia, lenkkeilyä. 
Ennen korona-aikaa oli säännöllisiä 
alumni-illallisia.

Järjestämme tapahtumia myös 
muiden järjestöjen kanssa, esimer-
kiksi Pykälän ja Codexin sekä vaik-
kapa SSHV:n eli Vaasassa opis ke-
levien hankenilaisten kanssa. Täällä 
ei juuri ole ollut muita Helsingin yli-
opiston opiskelijoita, ja siksi pidämme 
aktiivista yhteyttä muiden yliopisto-
jen järjestöihin. 

Kansainvälistä toimintaa järjes-
tämme Nordiska Sekretariatetin 
kautta yhdessä pohjoismaisten  
oikkareiden ainejärjestöjen kanssa.

Millaista
toiminta on?

 Meidän toimintaamme pääsee  
helposti mukaan! Moni tykkääkin 
yhteisöstämme niin paljon, että on 
alkanut kutsua Justusta toiseksi 
perheekseen. 

Ja vaikka meidän toimintamme 
on kaksikielistä, sitä ei tarvitse 
pelätä. Monet jäsenet ovat 
alkuun yksikielisiä, eikä toista 
kotimaista tarvitse osata 

Justukseen liittyessä.

Terveiset
jäsenyydestä
kiinnostuneelle

Kysymyksiin vastasi yhdistyksen puheenjohtaja Sami Makkonen. Justus • Perustettu: 1991 • Jäseniä: noin 260. Jatkossa määrä kasvaa, 
koska aloitus paikkoja on lisätty. • Jäsenmaksu: 50 euroa opiskeluajalta. • Yhteys: puheenjohtaja@justuswasa.fi ja justuswasa.fi

Kielikylpy  
kakkosperheessä

Vaasassa opiskelevat Helsingin yliopiston oikkarit voivat nauttia 
Justus ry:n Alla med -hengestä ja kaksikielisyyden eduista.
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Jos sähkökriisi jossain vaiheessa syvenisi, 
käräjäoikeuksien toimipaikkoja saatettaisiin sulkea 

ja toimintaa keskittää keskuskaupunkeihin. Ohjeissa 
kehotetaan tallentamaan tärkeimmät dokumentit 

omalle laitteelle ja paperille. 

Oikeustoimikin  
varautuu  

sähköpulaan

Teksti MATTI KERÄNEN | Kuvitus MARKKU PAKARINEN
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V
altionhallinnon valmiusharjoituk-
sissa varaudutaan pitkälle eden-
neeseen poikkeustilaan. Uusien 
uhkanäkymien myötä valtion 
virastoissa harjoitellaan skenaa-
rioita, joissa yhteiskunnan kriisin-
sietokykyä koetellaan ankarasti. 

Tämä näkyi viime vuoden loppupuolella valtioneu-
voston valmiusharjoituksessa, jossa keskityttiin säh-
kökriisiin. 

– Harjoituksia on tehty entistä todentuntuisemmissa 
skenaarioissa. On harjoiteltu lieviä poikkeustilanteita ja 
edetty olosuhteisiin, joissa esimerkiksi viestintäverkot 
ovat pois käytöstä. Tuolloin olisimme jo täysin erilaisessa 
maailmantilanteessa, kertoo oikeusministeriön osasto-
päällikkö Tapio Laamanen.

Varautuminen kriisin syvenemiseen on ollut käyn-
nissä Venäjän hyökkäyssodan alkamisesta lähtien. Har-
joituksia on viime aikoina lisätty. Toistaiseksi näköpii-
rissä ei ole ollut vaikeampaa tilannetta kuin suunnitellut 
ja lyhytaikaiset sähkökatkot.

Valtion virastoilla on lakisääteinen velvollisuus huo-
lehtia varautumisesta poikkeustilanteisiin. 

Kukin virasto vastaa siis itse varautumisestaan ja toi-
minnastaan häiriötilanteessa. Tuomioistuimet ja Syyttä-
jälaitos uudistivat valmiussuunnitelmansa vuoden 2022 
aikana.

– Sähköhäiriöt ovat aito riski, johon varautumista 
pyrimme parantamaan ja etsimään konkreettisia rat-
kaisukeinoja. Varautumisen taso on parantunut merkit-
tävästi, Laamanen sanoo.

Oikeutta ilman sähköä
Valtion toiminnot on luokiteltu tärkeysjärjestykseen säh-
könsaannin merkityksen perusteella. Esimerkiksi vanki-
lat kuuluvat oikeustoimen toimialalla kriittisimpään kate-
goriaan. Tuomioistuimet ja syyttäjät sen sijaan kykenevät 
jatkamaan toimintaa myös sähkökatkojen aikana. Tar-
kemmat tiedot luokittelusta ovat salassa pidettävää tietoa.

Oikeusvaltion toiminta pyritään Suomessa varmis-
tamaan kaikissa olosuhteissa, mutta ympärivuorokau-
tista sähkönsaantia oikeudenhoito ei luokittelun mukaan 
vaadi.

– Aivan kriittisimpiin sähkönkäyttäjiin kuuluvat ne 
julkishallinnon toiminnot, joissa sähkönsaanti on tur-
vattava 24/7, Laamanen kertoo.

Julkishallinnon toimintojen arvioinnin lisäksi valtio-
neuvosto antoi joulukuussa asetuksen, joka määritteli 
yhteiskunnan toiminnan kannalta kaikista kriittisimmät 
sähkönkäyttöpaikat. Sähkönjakelijat velvoitettiin samalla 
päivittämään varautumissuunnitelmansa kriittisten säh-
könkäyttöpaikkojen sähkönsaannin turvaamiseksi.

Tieto talteen paperille
Oikeusministeriön hallinnonalalla on osaltaan varau-
duttu sähkökriisin syvenemiseen. Sisäisissä keskus-
teluissa on kartoitettu, mitkä tehtävät on kyettävä 
hoitamaan ilman sähköä. Tällaisia ovat esimerkiksi pak-
kokeinoasiat, jotka on toimeenpantava, oli sähköä tai ei.

Oikeustoimessa varaudutaan siirtymään vain pape-
rin käyttöön kaikista kriittisimpien asioiden, kuten juuri 
pakkokeinoasioiden, hoitamisessa. Lisäksi syyttäjien ja 
tuomioistuimien oleelliset tiedot olisi tallennettava vain 
omalle työkoneelle tai paperille.

Mikäli kiertäviin sähkökatkoihin jouduttaisiin joskus 
turvautumaan, sähkönjakelijat voisivat kohdentaa kat-
koja virka-ajan ulkopuolelle.

– Sähkönjakelusta vastaavien yritysten kanssa käy-
dään keskusteluja, jotta niillä on tietoa oikeustoimen ja 
hallinnonalamme tarpeista, Laamanen sanoo.

Sähköpulan iskiessä katkojen todennäköisyys on suu-
rin kulutushuippuina, jotka osuvat arkipäiville kello 8–10 
ja 16–20. 

Istuntopaikkoja suljettaisiin tarvittaessa 
Lyhyet ja ennalta suunnitellut sähkökatkot eivät vaikeuta 
merkittävästi oikeuden toimintaa. Kriisin pitkittyessä 
käräjäoikeuksien toimintaa saatetaan kuitenkin supis-
taa. Ensimmäisessä vaiheessa toimintaa rajoitettaisiin 
vain paikkakunnilla, jotka järjestävät istuntotoimintaa. 

Pelkästään istuntoja järjestetään tällä hetkellä Raase-
porissa, Kauhavalla, Savonlinnassa, Porvoossa, Inarissa, 
Sodankylässä, Kittilässä, Utsjoella, Kuusamossa, Nurmek-
sessa, Raumalla ja Salossa.

– Tuomioistuinten ja syyttäjälaitoksen toiminta pyrit-
täisiin turvaamaan ainakin niiden päätoimipisteissä, 
Laamanen arvioi ja painottaa, että päätökset ovat viras-
tojen vastuulla.

Tuomioistuimet ja
syyttäjät kykenevät
jatkamaan toimintaa
myös sähkökatkojen
aikana. 
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Oikeusministeriön hallinnonalalta tosi
aan kin vain vankilat on määritelty kaikista 
kriittisimmiksi sähkönkäyttäjiksi.

– Vangit asuvat valtion kiinteistössä, ja 
heidän elinolosuhteensa on turvattava. Van
kilat ovat pitkälti sähkön varassa, ja esimer
kiksi ovet toimivat usein sähköisesti. Sähkön
saanti on turvattava vankiloissa aina, ympäri 
vuorokauden, Laamanen sanoo.

Sähkönjakelusta vastaavat Suomessa kan
taverkkoyhtiö Fingrid ja paikalliset jakelu
verkkoyhtiöt. Fingrid käyttää kolmiportaista 
menettelyä mahdollisen sähköpulan iskiessä. 
Sähkönjakelun rajoittaminen ja suunnitellut 
sähkökatkot ovat viimesijainen keino.

Fingridin mukaan suomalaiset jatkoi
vat aiemmin aloittamaansa sähkönsäästöä 
myös joulukuussa. Sähkönkulutus oli Suo
messa vuoden 2022 viimeisenä kuukautena 
kymmenen prosenttia pienempi kuin joulu
kuussa 2021. Sähkön käytön vähentämisellä 
on ollut merkittävä vaikutus sähkön riittä
vyyteen erityisesti kireämpien pakkasjakso
jen aikana. Fingridistä sanotaan, että sähkön
säästötalkoita on syytä jatkaa.

Varavoimaa keskuskaupunkeihin
Valtion virastot tekevät varautumissuun
nitelmia ja toimenpiteitä yhteistyössä eri
laisten palveluntuottajien kanssa. Esimer
kiksi oikeustoimelle palveluja tarjoavat  
muun muassa tietojärjestelmäpalveluita 
tuottava Valtori, valtion kiinteistöjä hallin
noiva Senaattikiinteistöt ja Oikeusrekiste
rikeskus.

– Yhteistyötä on kehitetty viime vuoden 
aikana. Se on avainasemassa varautumisessa, 
Laamanen sanoo.

Esimerkiksi Senaattikiinteistöt on selvit
tänyt varavoimajärjestelmien hankkimista 
keskuskaupunkien keskeisimpiin virastoihin. 
Tarvittaessa varavoimaa olisi mahdollista toi
mittaa siirrettävillä konteilla keskuskaupun
kien virastorakennuksille. 

Varavoimalla turvataan julkishallinnon 
tärkeimmät sähkönkäyttökohteet. Sen toimit
tamisesta ja käytännön järjestelyistä vastaa 
Senaattikiinteistöt eri virastojen toimeksi
annosta. 

Myös oikeustoimessa varavoimajärjeste
lyistä on käyty keskustelua.
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12
PAIKKAKUNTAA

Kahdellatoista käräjäoikeuden 
istuntopaikkakunnalla on 

varauduttu rajoittamaan toimintaa, 
jos sähkönjakelu häiriintyisi.

24/7
TUNTIA JA PÄIVÄÄ

Yhteiskunnan kriittisimmät  
toiminnot tarvitsevat sähköä 

ympäri vuorokauden.

10
PROSENTTIA

Vuoden 2022 joulukuussa  
10 prosenttia vähentynyt suomalaisten 

sähkönkulutus varmisti, että sähköä  
oli tarjolla riittävästi.
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– Meidän tehtävämme on varmistaa, että 
oikeusministeriön hallinnonalan keskeiset 
toiminnot ja kiinteistöt turvataan varavoi-
malla, Laamanen toteaa.

Yksityiskohdat salataan
Taustalla tapahtuu kaiken aikaa. Suunnitel-
mista ei kuitenkaan hiiskuta ylimääräisiä. 
Soittokierros keskeisille oikeustoimen osa-
puolille paljastaa, että sähkökatkoihin varau-
tumisessa on kyse kriittisestä ja arkaluontei-
sesta tiedosta. 

Esimerkiksi Oikeusrekisterikeskus ei kom-
mentoi varautumiskysymyksiä julkisesti. Kes-
kusteluissa tarkentavat kysymykset saavat 
usein vastauksen ”salassa pidettävää ja tur-
vallisuusluokiteltua tietoa”.

Senaatti-kiinteistöt kommentoi varavoi-
makysymystä varovaisesti, mutta vahvistaa 
keskustelut valtion virastojen varavoimarat-
kaisuista.

– Olemme käyneet keskusteluja varautu-
misesta valtion virastojen kanssa koko viime 
syksyn. Varavoiman toimittaminen on ollut 
yksi kysymys, jota olemme käsitelleet, Senaat-
ti-kiinteistöjen operatiivinen johtaja Tuomas 
Pusa sanoo.

Pusa ei tarkenna, mitkä hallinnonalat tai 
virastot ovat halunneet käydä keskusteluja 
sähkön saannin varmistamisesta varajärjes-
telmillä.

– Nämä ovat salassa pidettäviä asioita. 
Meillä on vuosittain satoja rakennushank-
keita, joissa osaan tehdään myös varavoima-
ratkaisut, osaan ei, Pusa toteaa yleisellä tasolla.

Oikeustoimen varautumiseen  
ei vielä lisärahaa
Oikeustoimessa varautumiseen tarvitta-
vat lisäinvestoinnit kohdennetaan riski- ja 
resurssianalyysien perusteella.

– Varautuminen on kallista, arvioi Tuo-
mioistuinviraston toimitila-asioiden erityis-
asiantuntija Marjo Hietikko.

– Varautumisen puutelistaa pyritään 
lyhentämään, mutta ei ennen huolellista 
arviota siitä, mistä toimenpiteistä on hyö-
tyä, Hietikko jatkaa.

Esimerkiksi varavoimasta ei ole apua 
oikeustoimelle, jos tietoliikenneyhteydet eivät 
toimi. Hietikon mukaan varautuminen toi-
minnan väliaikaiseen keskeyttämiseen tai 

Jokaisen on
huolehdittava omasta
toimintakyvystään
kotivaran turvin.

Asetuksella määriteltyjä  
kriittisiä kohteita
• Keskeiset vesihuoltolaitokset
• Häiriöttömän sähköntoimituksen kannalta välttä

mättömät valvomot, sähköasemat ja varastot,  
tuotantolaitokset ja viestintäverkot

• Kaukolämmöntuotannon kiinteän polttoaineen 
lämpökeskukset, tärkeimmät lämpökeskukset, 
pumppaamot ja valvomot

• Lentoliikenteen rajanylityspaikat
• Poliisi ja pelastuslaitokset, Keskusrikospoliisi,  

Poliisihallitus
• Viranomaisradioverkon tukiasemat ja viranomais

viestinnän konesalit 
• Hätäkeskukset, sairaalat sekä sosiaali ja terveyden

huollon päivystykselliset yksiköt
• Elämää ylläpitäviä laitteita käyttävät laitokset  

ja asumispalveluyksiköt 
• Keskeiset satamat
• Vankilat ja säilöönottokeskukset
• Viestintäverkkojen keskeisimmät kohdat sekä Yleis

radion tieto ja viestintäjärjestelmät ja radiomastot
• Keskeiset valtion viranomaiset, maanpuolustuksen ja  

Tullin keskeiset kohteet sekä kuntien johtokeskukset 
ja evakuointikeskukset
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toiminnan siirtämiseen muille istuntopai-
koille on osa tuomioistuinten varautumisen 
kokonaisuutta.

Oikeusministeriön hallinnonalan lisära-
hoituksen määrää ei ole vielä laskettu yhteen. 
Toistaiseksi virastoille ei ole osoitettu lisära-
hoitusta varautumisen perusteella.

– Asiasta on käyty keskustelua. Varautu-
misesta aiheutuvat valtionhallinnon lisämää-
rärahatarpeet tulee arvioida kokonaisuutena 
ja siten asia on myös valtiovarainministeriön 
vastuulla, Laamanen sanoo.

Kotivara varmistaa toimintakyvyn
Valtori on ohjeistanut varautumaan sähkö-
katkoihin lataamalla tärkeät dokumentit 
omalle työkoneelle ja priorisoimaan työteh-
tävät sähkökatkojen aikana. Valtorin loka-
kuussa 2022 julkaisemat ohjeet koskevat vain 
lyhyitä ja suunniteltuja sähkökatkoja. 

Kuluvan talven varautumisessa turvaudu-
taan olemassa oleviin ratkaisuihin.

– Joissakin valtion rakennuksissa on akus-
toja tai varavoimaa sähkökatkoja varten. 
Lämmityskauden mahdolliset sähkökatkot 
kohdataan nykyisillä teknisillä järjestelmillä, 
koska investointeja varautumisen tason nos-
tamiseksi ei ehditä tekemään, Valtori toteaa 
ohjeistuksessaan.

Valtori muistuttaa, että jokaisen on huo-
lehdittava omasta toimintakyvystään koti-
varan turvin.  Siihen kuuluu muun muassa 
lääkkeitä, vettä, ruokaa ja lämpimiä vaat-
teita. •

Sähkönkäyttöpaikan  
kriittisyys ei varmista  
sähkönsaantia
VALTIONEUVOSTO antoi joulukuussa 2022 asetuksen,  
joka yhdenmukaistaa yhteiskunnan johtamisen ja  
turvallisuuden kannalta välttämättömät toiminnot 
häiriö- ja sähköpula tilanteissa sekä poikkeusoloissa. 
Tavoitteena on minimoida mahdollisesta sähköpulasta 
aiheutuvat haitat. 

Sähkömarkkinalain mukaan jokaisen sähköverkko-
yhtiön on laadittava varautumissuunnitelma sekä mää-
ritettävä, miten ja missä järjestyksessä sähköt palaute-
taan asiakkaille häiriötilanteessa. 

Verkonhaltijoiden on määriteltävä myös muiden 
sähkönkäyttöpaikkojen etusijajärjestys häiriö- ja  
sähköpulatilanteissa sekä poikkeusoloissa. Muut säh-
könkäyttöpaikat on luokiteltava vähintään kolmeen 
etu sijajärjestysryhmään. 

Kriittiseksi sähkönkäyttäjäksi määrittely ei tarkoita, 
että sähkönsaanti olisi täysin varmaa. Sähkönkäyttä-
jien tulee suunnitella omaa toimintaansa ja huolehtia 
muun muassa tarvittavista varavoimajärjestelyistä.

Kriittisten sähkönkäyttöpaikkojen määrä pidetään  
rajattuna. Mikäli kriittisten sähkönkäyttöpaikkojen 
määrä on liian suuri, verkkoyhtiöillä ei ole keinoja vält-
tää sähkökatkojen kohdistamista kriittisille asiakkaille 
ja luokittelu menettää merkityksensä.
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uomi ei ole sellainen luokkayhteiskunta kuin 
Englanti, jossa Etonin ja muiden eliittikoulu-
jen käyneet ovat nousseet syntyperänsäkin 
kautta yhteiskunnan ylätasolle. Sosiaalinen 
mobiliteetti on Suomen vahvuuksia.  Koulu- 

ja luokkatoveruus voivat tietenkin meilläkin synnyttää 
elämän ikäisiä kontakteja. Juristeilla tosin opiskeluai-
kaiset ystävyyssuhteet ja ensimmäisten työvuosien työ-
toveruudet lienevät useimmilla vielä merkittävämpiä.

Luokkatoveruuden merkitystä nuoruusvuosien 
henkisen kasvun vuosina ei pidä vähätellä, joskaan ei 
yleistävästi liioitellakaan. Asiaan liittyy myös henkilö-
historiallista kuriositeettia. Opiskeluaikana tuli vähi-
tellen tietämään, että tietyt toisensa hyvin tuntevat 
opiskelutoverit ovatkin koulukavereita. Suomen tunne-
tuimpia koululuokkia on se Helsingin normaalilyseon 
vuoden 1954 ylioppilasluokka, jolla olivat kulttuurihen-
kilöt Matti Klinge, Anto Leikola ja Pentti Saarikoski. 
Samalla luokalla olivat myös tulevat oikeus tieteen toh-
torit, professori Eero Vilkkonen ja käräjätuomari Tapio 
Takki.

Aikanaan kuulin siitä, miten SYK:n vuoden 1977 yli-
oppilasluokan Heikki Mikkeli, Juhana Vartiainen, 
Niilo Jääskinen ja Timo Viherkenttä, kaikki tulevia 
tohtoreita, miettivät yhdessä syntyjä syviä ja kehitti-
vät maailmankuvaansa. Kaksi viimeksi mainittua ovat 
tunnettuja lakimiehiä. 

Vertailun vuoksi voidaan todeta, että Erkki Tuomi
oja on päiväkirjojensa uudessa niteessä kertonut työ-
hön liittyvästä tapaamisesta Keskuskauppakamarin 
toimitusjohtajan Kari Jalaksen kanssa, jonka hän 
kertoo olleen ”ex-luokkatoveri”. Päiväkirjamerkintö-
jen mukaan tuhansia ihmisiä tavannut Tuomioja ei 
ole pitänyt yhteyttä Jalakseen eikä toiseen luokkatove-
riinsa vuorineuvos Jukka Härmälään. 

Svenska klassiska lyceum i Åbo juontaa juurensa 
Mikael Agricolan katedraalikoulusta, minkä tästä kou-
lusta vuonna 1966 ylioppilaaksi kirjoittanut ministeri 
Christoffer Taxell mielellään tuo esiin. Samalta luo-
kalta tuli ylioppilaaksi kolme muuta lakimiestä, joista 
kaikista tuli Åbo Akademin juridiikan professoreita, 

Hannu Honka, Allan Rosas ja Peter Wetterstein. Ystä-
vysten yhteydenpito jatkui myös ammatillisissa mer-
keissä.

Keskuudestamme poistui vuonna 2016 KHO:n esitte-
lijä Raimo Viitasaari. Hän puhui ylpeänä vuoden 1971 
ylioppilasluokkansa muista juristeista Helsingin lyseosta 
eli Ressusta. Siihen kuuluivat KKO:n presidentti Timo 
Esko, talouselämän vaikuttaja Peter Fagernäs, kiinteis-
töneuvos Martti Leskinen ja varatuomari Jyrki Wirta
vuori, 1970-luvun aktiiveja Pykälä r.y:ssä. 

Kirjallisuuden historian tutkijat sanoivat joskus, että 
Suomeen syntyi 20 vuoden välein suuri kirjailija: 1888 
F.E. Sillanpää, 1908 Mika Waltari ja 1928 Veijo Meri. 
Tähän aritmeettinen sarja katkesi. Ressun oppilaista 
voisi laatia samoilla perusteilla oppineiden lakimies-
ten sarjan: vuodelta 1938 Olavi Heinonen, vuodelta 
1943 Pekka Koskinen ja vuodelta 1948 Kaarlo Tuori. 
Tähän sarja katkeaakin, kun Timo Esko on syntynyt 
vuoden liian aikaisin, vuonna 1952.

Opiskeluaikana
tuli tietämään,
että tietyt toisensa
hyvin tuntevat
opiskelutoverit
ovatkin koulu-
kavereita.

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

Juristeja luokkakuvassa

S
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H
elsingin yliopiston rikosoikeuden profes-
sori Kimmo Nuotio oli kehittelemässä aja-
tusta Oikeusvaltiokeskuksesta jo vuosina 
2010–2017, kun hän toimi oikeustieteellisen 

tiedekunnan dekaanina. Keskustelussa olivat mukana 
muiden muassa ulkoministeriön kehitysyhteistyöosas-
ton alivaltiosihteeri Elina Kalkku ja osaston muu johto, 
korkeimman hallinto-oikeuden presidenttinä toimi-
nut Pekka Hall berg sekä nykyinen EU-tuomari ja sil-
loinen korkeimman hallinto-oikeuden oikeusneuvos 
Niilo Jääskinen.

Oikeusvaltiokeskus aloitti työnsä elokuussa 2021, ja 
sen johtajaksi valittiin Tuija Brax. Toimintaa rahoite-
taan valtion kehitysyhteistyövaroista.

Kimmo Nuotio on ollut koko uransa 
ajan kiinnostunut oikeusvaltion 
toteutumisesta eri maissa. Parhaillaan 
tämä kiinnostus konkretisoituu Oikeus - 
valtiokeskuksen hankkeessa, jossa  
kehitetään Albanian vaalirahoitus-
järjestelmää. 

RAKKAUS  
OIKEUS
VALTIOON VEI 
ALBANIAAN 

Teksti JUKKA NORTIO | Kuvat JUHO KUVA
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– Suomi koetaan näissä hankkeissa helpoksi kump-
paniksi, koska meillä ei ole ollut siirtomaita eikä niistä 
johtuvia rasitteita. Olemme ketterä ja vilpitön toimija. 
Emme myy aseita kelle tahansa tai ryövää kaivoksia,  
Nuotio sanoo.

Albanian vaalirahoituksen  
avoimuus kehityskohteeksi
Albanian vaalirahoitusjärjestelmän avoimuutta kos-
keva kaksivuotinen hanke on yksi Oikeusvaltiokeskuk-
sen ensimmäisiä. Tavoitteena on poliittisen rahoituk-
sen läpinäkyvyyden parantaminen ja sen myötä koko 
vaalijärjestelmän kehittäminen.

Yksi konkreettinen tavoite on auttaa Albanian vaa-
likomissiota luomaan tulevia vaaleja varten digitaali-
nen järjestelmä, johon rekisteröidään kaikki vaali- ja 
puoluerahoitus. Nykyinen järjestelmä ja vaalilainsää-
däntö sisältävät aukkoja ja mahdollistavat korruption.

Hanketta viedään eteenpäin yhdessä demokratiake-
hitystä edistävän IDEA International -järjestön kanssa. 
Kolmas osapuoli on Albanian keskusvaalilautakunta, 
ja mukana on lisäksi albanialaisia kansalaisjärjestöjä.

Hankkeelle suurta huomiota
Nuotio vieraili Albaniassa ensimmäisen kerran kesä-
kuussa 2022 Oikeusvaltiokeskuksen delegaation jäse-
nenä. Vain maan sijainti ja diktaattori Enver Hoxhan 
(1908–1985) nimi olivat hänelle entuudestaan tuttuja.

– Ensivaikutelma oli rento, elämäniloinen ja välime-
rellinen tunnelma, kuin Kreikka tai Italia. Kun juoksin 
lenkkiä isossa puistossa, katsoin ihmisiä työntämässä 
lastenvaunuja. Se oli toista kuin mielikuva Hoxhan 
ajasta, jolloin rakennettiin äärimmäisen kontrolloi-
dussa diktatuurissa satoja tuhansia bunkkereita.

Matkan tärkein anti olivat kaksi seminaaria, joissa 
julkistettiin hanke ja sen tavoitteet. Albanian keskeiset 
poliitikot osallistuivat tilaisuuksiin. Paikalla oli run-
saasti mediaa, ja hanke sai laajalti julkisuutta.

Matkan aikana vaalikomission johtaja Ilirjani Celi-
bashi vakuutti, että ulkomaisilla tahoilla on merkittävä 
rooli oikeusvaltiokehityksen edistäjinä. 

Suomalaisilla on tietoa, miten vaalijärjestelmää 
kehitetään ja takavuosilta omakohtaista kokemusta.  

– Tuomme yhteistyöhön osaamista, jota muilla ei 
ole, ja teemme sellaista, jota kukaan muu ei Albaniassa 
tee. Voimme auttaa paikallisia toimijoita niin, ettei likai-
nen raha ja järjestäytynyt rikollisuus pääse vaikutta-
maan politiikkaan, Nuotio sanoo toiveikkaana. 

Kehittämisen tukena, osaamista jakamassa 
Vaalirahoitusta koskevan lainsäädännön kehittäminen 
on oleellinen osa hanketta. Uudet rahoitusta ja vaaleja 

Kimmo Nuotion kiin nostus 
yhteiskunnallisiin kysy
myksiin ja kansainvälisiin 
asioihin juontaa juurensa 
lapsuuden kotiin, opet
taja äitiin ja kesälomien 
automatkoihin ympäri 
Eurooppaa. Opiskeluaikana 
hän perehtyi oikeustieteen 
lisäksi muun muassa filo
sofiaan ja kirjallisuuteen.

 TENNISMAILA
Tennis on urheiluharrastuk-
sistani ykkönen ja kuulunut 
elämääni säännöllisesti neli-
kymppisestä asti. Pelailen 
myös lasteni kanssa. Lap-
senlapsikin jo harjoittelee.  

 KAKTUS
Kaktus on ainoa kasvi, joka 
säilyy minulla elossa. Tämä 
on kestänyt jo 15 vuotta. 
Ehkä meissä on jotain 
samanlaista sitkeyttä. 

 AVAIMET  
JA MERIKARTTA
Olen meri-ihminen, meri on 
joka päivä erilainen. Vene on 
parhaimmillaan, kun moot-
torinkin jättää laiturille. Pur-
jehdin veneen kesäisin Ten-
holaan mökille. Paperinen 
merikortti, se on paras. 

 KUVA KIINASTA
Vuonna 2009 oli vaikea 
uskoa, että pääsin oikeasti 
matkustamaan Kiinaan. Olen  
ensimmäisen matkan jälkeen 
pitänyt säännöllisesti luen-
toja Pekingin yliopistossa. 
Enää ei näy kanoja pyörien 
tarakalla.
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koskevat lait vaativat poliittista tahtoa kahden vallasta 
taistelevan puolueen maassa. 

– Olemme helmikuussa menossa kuulemaan, miten 
albanialaiset ovat edistäneet asioita yhdessä tehtyjen 
suunnitelmien mukaan, Nuotio sanoo.

Hän korostaa, ettei Oikeusvaltiokeskuksen hankkeen 
tehtävä ole sinänsä viedä oikeusvaltiota Albaniaan vaan 
olla palvelutehtävä, jossa jaetaan osaamista ja koke-
muksia maalle, jossa eri toimijat haluavat itse paran-
taa olosuhteita.

– Kun olemme suunnitelleet työtämme, olemme 
koko ajan varmistaneet, että muutokselle on aitoa kiin-
nostusta ja tukea paikallisten toimijoiden piirissä.

Nuotio on realisti ja tietää, ettei yhdellä hankkeella 
voida muuttaa koko vaalijärjestelmää. Optimismille on 
kuitenkin aina sijansa.

– Yksittäisillä muutoksilla voidaan käynnistää pro-
sessi, jolla saadaan aikaiseksi isompi muutos sekä Alba-
niassa että sen naapurimaissa. Useilla alueen mailla on 
tarve EU-jäsenyyteen, jonka edellytyksenä on nykyistä 
kehittyneempi vaalijärjestelmä.

”Euroopan vieminen ei ole ratkaisu”
Oikeusvaltiohanke on selkeä jatkumo Nuotion aiem-
malle työlle. Vuosituhannen alussa hän syventyi euroop-

palaiseen oikeuteen ja työskenteli vierailevana tutki-
jana Firenzen Euroopan yliopistoinstituutissa. Hän oli 
mukana professori Kaarlo Tuorin johtamassa euroop-
paoikeuden tutkimuksen huippuyksikössä Helsingin 
yliopistossa. Sitä seurasi 2010 alkaen Kiina- ja Venä-
jä-yhteyksien luominen sekä ulkoministeriön hanke 
Keski-Aasian maissa. Viimeksi mainitussa autettiin yli-
opistoja luomaan maihin oikeusapupalvelutoimintaa 
ja paikallisia professoreja kehittämään ihmisoikeus-
koulutusta.

– Olen alkanut vähitellen ymmärtää Euroopan ulko-
puolista maailmaa ja oivaltanut, ettei niistä maista kan-
nata yrittää tehdä meidän kaltaisiamme. Euroopan vie-
minen ei ole ratkaisu vaan se, että tuemme paikallisten 
hyvien voimien pyrkimyksiä parantaa paikallisia oloja. 
Edistystä voidaan saavuttaa, jos valtiot suhtautuvat 
kehitykseen myönteisesti ja kansalaisyhteiskunnassa 
on aktiivisia toimijoita viemään kehitystä eteenpäin.

Kirjoittaja vieraili Albaniassa marraskuussa 2022 
ja tapasi Albanian keskusvaalilautakunnan sekä 
International IDEAn edustajat.

ARKIPÄIVÄ  // R i k o s o i k e u d e n  p r o f e s s o r i

Tiranan katukuva on kuin mistä tahansa Välimeren 
maasta. Kulttuurien moninaisuus ja voimakas 
rakentaminen näkyvät kaikkialla. 

Tuomme 
yhteistyöhön 
osaamista, jota 
muilla ei ole.

Kimmo Nuotio

MIKSI VALITSIT  
OIKEUSTIETEEN?

Koulun jälkeen en aluksi 
tiennyt, mitä haluan opis-
kella. Aloitin matematii-
kalla, mutta ihmiset siellä 
olivat minulle liian hiljaisia. 
Ajattelin, että oikeustiede 
antaa selkeän näkökulman  
yhteiskunnan ilmiöihin. 
Aluksi olin opintoihin pet-
tynyt, mutta kun pääsin 
rikosoikeuden opintoihin, 
huomasin, että se kiinnos-
taa minua. 

MITEN OLET URASI 
AIKANA PITÄNYT 
YHTEISKUNNALLISTA 
KIINNOSTUSTASI YLLÄ?

Oikeudenmukaisuuden 
kysymykset ovat kulkeneet  
mukana koko urani ajan. 
Olen toiminut muun muassa 
Oikeus- ja yhteiskunta-
tieteellisen yhdistyksen ja 
Suomen oikeusfilosofisen 
yhdistyksen puheenjoh-
tajana. Rikos oikeuden pro-
fessuurin lisäksi minulla  
on yleisen oikeustieteen 
professorin pätevyys. 

MITEN TYÖSI LIITTYY  
OIKEUSVALTIO
KYSYMYKSIIN?

Olen opettanut globaalin 
oikeuden kysymyksiä rikos-
oikeuden näkökulmasta. 
Tästä on ollut helppo avar-
taa oikeusvaltiokysymyk-
siin, kuten korruption ja 
järjestäytyneen rikollisuu-
den vaikutuksiin yhteis-
kunnassa. Näen kulttuurin 
ymmärryksestä lähtevän 
tarkastelun tärkeänä  
kansainvälisessä oikeus-
tieteellisessä keskustelussa. 
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Lopulta kyse on yksinkertaisista asioita. Jokaisella ihmisellä on tarve turvaan, vapauteen, työhön, 
ihmisarvoon ja tasapuoliseen kohteluun. Oikeudenmukaisuuteen. Jäsenemme tekevät päivittäin 
työtä näiden tavoitteiden toteuttamiseksi. Ja liitto tarjoaa tukea jokaiselle oikeudenmukaisen 
Suomen rakentajalle. 

Tutustu tarjontaamme!
juristiliitto.fi

#OikeudenmukaisenSuomenRakentajat

Tukea oikeudenmukaisen 
Suomen rakentajille!

Emma-Lotta

Sohrab

Jesse

Pentti



Teksti TARJA VÄSTILÄ | Kuvitus iSTOCK /MARKKU PAKARINEN

H
elsingin yliopiston kansainvälisen 
oikeuden dosentin, tutkija Immi Tall
grenin mukaan Ukrainassa on vuo
den aikana tullut esille valtavasti rikos
epäilyjä. Maan syyttäjäviranomaiseen 

perustettu kansainvälisten rikosten tutkintaosasto oli 
joulukuussa 2022 kirjannut jo 48 000 tekoa.

Luku kasvaa sotatilan pitkittyessä ja Venäjän valtaa
mien alueiden palautuessa Ukrainalle.

– Edessä on pitkä prosessi, joka vaatii valtavasti 
resursseja ja kärsivällisyyttä.

Tallgren oli aikoinaan jäsenenä Suomen neuvot
teludelegaatiossa kansainvälisessä rikostuomioistui
messa ICC:ssä. Hän työskenteli ulkoministeriössä ja 
Haagin suurlähetystössä, jossa tehtiin yhteistyötä enti
sen Jugoslavian alueen ja Ruandan rikostuomioistui
mien kanssa.

Ukraina pystyy toimimaan itsenäisesti
Venäjän hyökkäyssodan rikosvastuita voidaan tarkas
tella niin kansallisen, valtioiden välisen kuin kansain
välisen rikosoikeuden viitekehyksessä.

Ukraina aloitti rikosten oikeudellisen selvittelyn 
nopeasti. Ensimmäiset oikeudenkäynnit saatiin pää
tökseen jo viime keväänä. Tallgrenin mukaan on mah
dollista, että ukrainalaiset pystyvät hoitamaan itse suu
rimman osan rikosasioista.

– Ukrainalaisten oma toimivalta usein unohtuu, ja 
aletaan etsiä kansainvälisiä vaihtoehtoja. Ukraina on 
edelleen valtio, ja kansainvälisen oikeudenkin mukaan 
sillä on ensisijainen rikosoikeudellinen toimivalta. 
Uhrit ovat pääosin Ukrainan kansalaisia ja rikokset 
tapahtuvat yleensä heidän alueellaan.

Maassa on jo käyty kansallisen rikoslain perusteella 
kymmenkunta oikeudenkäyntiä siviilituomioistui
missa. Tuomioita on tullut sotarikoksista: siviilien tap
pamisesta, raiskauksista, siviilien omaisuuden varas
tamisesta ja rikkomisesta sekä ohjusten ampumisesta 
siviilialueelle humanitaarisen oikeuden vastaisesti.

– Ukrainalaiset lähtivät liikkeelle ärhäkästi. Se saat
toi olla rikosoikeuden perimmäistarkoituksen eli pre
vention mukaista: tuomiot viestittävät venäläissoti
laille, että Ukrainassa on rikosoikeus voimassa eikä 
siellä voi tehdä mitä tahansa joutumatta vastuuseen.

Rikoslakimme soveltuu Ukrainan auttamiseen
Rikosoikeudellisen selvittelyn kokonaiskuva on auki, 
mutta monet valtiot voisivat tulla siinä Ukrainan 
avuksi. Suomi voi antaa oikeusapua ja tarvittaessa nos
taa syytteitä kansainvälisistä rikoksista universaalitoi
mivallan perusteella. Kokemusta on jo hankittu Ruan
dassa ja Lähiidässä tehtyjen rikosten tuomitsemisesta.

Suomessa voitaisiin käydä oikeutta ICC:n toimi
valtaan kuuluvista sotarikoksista: joukkotuhonnasta 

Ukrainassa on tapahtunut arviolta kymmeniä tuhansia erilaisia rikoksia. 
Miten syylliset saadaan vastaamaan teoistaan?

Venäjän sotarikosten 
tuomitsemiseen  
löytyy keinoja
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Ukrainassa on käynnissä
ensimmäinen laaja sota, jossa
toimijoita on alusta asti liikkeellä
pelkästään dokumentoimassa
kansainvälisiä rikoksia.

LISÄÄ AIHEESTA

eli kansanmurhasta ja rikoksista ihmisyyttä vastaan. 
Hyökkäysteko on rajattu pois rikoslakimme kansain-
välisestä soveltamisalasta.

– Emme voi ottaa Putinia tai Lavrovia tuomittavaksi 
sodan aloittamisesta, mutta muu on meille ja monelle 
muullekin valtiolle mahdollista. Kyse on valtioiden 
yhteispelistä selkeämmin kuin koskaan aikaisemmin.

Oikeudenkäynti voisi tulla harkittavaksi, kun viran-
omaisen tietoon tulee kansainvälinen rikos, jonka 
epäilty on Suomessa. Syyteharkinnassa selvitetään, 
ylittyykö syytekynnys ja onko muita rikosvastuume-
nettelyjä Suomen ulkopuolella jo käynnissä.

– Harkinnan voisi käynnistää myös asianomistajien 
eli rikosten uhrien päätyminen Suomeen esimerkiksi 
turvapaikan myötä. On selvitettävä, mitkä muut tahot 
ovat toimivaltaisia ja missä oikeudenkäynti olisi tarkoi-
tuksenmukaisinta järjestää eli missä epäilty ja todista-
jat ovat ja miten saadaan oikeusapua.

Asiantuntemusta on tarjolla
Tallgrenin mukaan Ukrainassa on käynnissä ensim-
mäinen laaja sota, jossa kansainvälisiä ja paikallisia toi-
mijoita on alusta asti liikkeellä pelkästään keräämässä 
tietoa ja dokumentoimassa kansainvälisiä rikoksia. Kes-
keisin toimijoista on ICC.

Sekä Venäjä että Ukraina ovat jättäneet ICC:n perus-
säännön ratifioimatta. Ukraina on kuitenkin hyväk-
synyt vuonna 2014 ICC:n toimivallan rajatusti. Toimi-
valta laajeni Venäjän hyökkäyssodan ja koko Ukrainan 
alueen kattavaksi 43 sopimusvaltion vetoomuksella 
maaliskuussa 2022.

ICC toimii yhteistyössä Ukrainan oikeushallinnon 
kanssa. Apua antavat resursseineen myös Eurojus-
tin johtama Joint Investigation Team, Euroopan Neu-
vosto, Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö OSCE 
ja monet kansalaisjärjestöt.

– Asiantuntemus tutkintavaiheessa on kunnossa, 
mutta ukrainalaiset tuomioistuimet ovat kokematto-
mia ja huonosti resursoituja suuren rikosmäärän käsit-
telyyn. Tuomaritasolla kaivataan osaamista kansain-
välisistä rikoksista.

Alueelliset syyttäjävirkamiehet, tuomarit ja puo-
lustusasianajajat pitäisi saada koulutettua nopeasti, 

ja tuomioistuinväkeä on jo alettu kouluttaa Haagissa. 
Jos Suomelta pyydetään apua, asiantuntemusta löy-
tyy meiltäkin.

Rangaistuskäytäntö  
yhteistyön kompastuskivenä
Tallgrenin mukaan paras ratkaisu voisi olla, että eri toi-
mijat jakaisivat roolejaan toisiaan täydentävästi: kan-
sainvälinen taho katsoisi suurempia rikoksia ja kan-
sallinen pienempiä.

Ukraina ei ole kuitenkaan ICC:n jäsen eikä se ole 
uudistanut rikoslainsäädäntöään riittävästi. Joukko-
tuhonta on rikoslaissa. Sotarikokset on kriminalisoitu 
epämääräisellä viittauksella kansainvälisiin sopimuk-
siin, mutta rikoksia ihmisyyttä vastaan ei ole krimi-
nalisoitu.

Ukrainan rangaistuskäytäntö voi tulla ongelmaksi. 
Kansallisessa tuomioistuimessa ensimmäisen tuomion 
sai 21-vuotias venäläissotilas, joka painostettuna, ryh-
mävaikutuksen alaisena ampui siviilin kadulla. Hän 
sai elinkautisen vankeusrangaistuksen, jota sovelle-
taan kirjaimellisesti.

ICC:n perussääntöä neuvoteltaessa ja kansainvälis-
ten ihmisoikeuksien soveltamiskäytännössä elinkauti-
nen on katsottu äärimmäiseksi rangaistukseksi, johon 
tulee liittyä harkinnanvarainen mahdollisuus vapau-
tua. ICC:ssä elinkautista ei ole saanut kukaan.

– Miltä näyttäisi, jos ohjusiskuista tai kidutuskes-
kuksista vastanneet syytetyt tuomitaan 15 vuodeksi 
ICC:ssä ja he istuvat tuomiotaan vaikkapa Suomessa, 
mutta nuoren, aloittelevan sotilaan virheen tehnyt venä-
läinen istuu ehkä 60 vuotta ukrainalaisessa vankilassa?

Ensimmäistä elinkautista kritisoitiin, ja tuomio 
alennettiin 15 vuoteen. Mutta esimerkiksi siviiliomai-
suuden, kuten kaulaketjun, varastamisesta sotarikok-
sena tuomittiin Ukrainassa 14 vuotta. ICC:ssä saman-
lainen tuomio voisi tulla rikoksesta ihmisyyttä vastaan.

Ratkaisuna erityistuomioistuin?
Kansainväliseen toimivaltaan soveltuisivat hyökkäyste-
korikos sekä johtajatason vastuu sotarikoksista, rikok-
sista ihmisyyttä vastaan ja joukkotuhonnasta. Yksin-
kertaisten sotarikosten tuomitsemiseen ei välttämättä 

TUTUSTU

ICC:n toimintaan

Podcastiin
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tarvita kansainvälistä elementtiä kuin avuksi ja resurs-
situeksi.

Puhuttaessa hyökkäystekorikoksesta keskustelu 
politisoituu. Silloin ulkopuolinen, kansainvälinen ulot-
tuvuus tuo puolueettomuutta ja legitimiteettiä. Ukrai-
nalainen tuomioistuin ei voisi uskottavasti yksin päät-
tää kyseisestä rikoksesta Venäjän johtoa vastaan.

Jos hyökkäystekorikos halutaan tuomiolle, ongelma 
on toimivaltaisen tuomioistuimen määrittäminen. 
Hyökkäysteko määriteltiin ICC:n perussäännössä 
muita ydinrikoksia myöhemmin, ja toimivaltaa kos-
kevat erityissäännöt. Venäjä ei ole ICC:n jäsenvaltio 
eikä se ole hyväksynyt hyökkäystekorikosta koskevaa 
toimivaltaa.

Lisäksi kansainvälisen oikeuden nykytila on sekava 
valtiojohdon immuniteetin osalta, josta ICC:n perus-
säännön ratifioineet ja toisaalta poisjättäytyneet val-
tiot ovat erimielisiä. Tallgrenin mukaan hyökkäys - 
teon rikosvastuun toteutumisessa onkin otettu taka-
pakkia. 

– Komissio ja useat länsivaltiot ovat tukeneet Ukrai-
nan ehdotusta perustaa erityistuomioistuin pelkäs-
tään hyökkäystekoa varten. Tavoite on selkeä: Venäjän 
johtajien toimet halutaan nopeasti ja näyttävästi tuo-
mita rikoksiksi.

Erityistuomioistuin voisi toimia YK:n sopimusjärjes-
telyin Haagissa tai Ukrainaan perustettavana hybridi-
mallina, jossa olisi kansainvälinen kytkös.

Tallgren muistuttaa, että pätevän ja uskottavan 
tuomioistuimen perustaminen vie aikaa ja vaatii ison 
budjetin. Lisäksi liiankin innovatiiviset erityisratkaisut 
voivat olla oikeudellisesti huteria. Se uhkaisi kansain-
välisen oikeuden ja YK:n legitimiteettiä.

Vallan vaihtumista odotellessa
Innokkaimmat rikosvastuun kannattajat tuomitsisi-
vat syytetyt hyökkäysteosta jopa heidän poissa olles-
saan. Tallgrenin mukaan hyökkäysrikostuomioistuimen 
perustamista tulisi arvioida sekä reaalipoliittisesti että 
oikeudellisesti, huolella ja kiirehtimättä.

– Venäjän toimet on poliittisesti jo kiistattomasti tuo-
mittu. Entä jos Venäjän johdon kanssa olisi kuitenkin 
neuvoteltava? Jo syytteeseen asettaminen on tarkoitettu 
voimakkaaksi stigmaksi, joka estää kaiken kanssakäy-
misen, esimerkiksi diplomaattisten kanavien käytön.

Syytetyiltä ja poissaolevina tuomituilta puuttuisi 
intressi edesauttaa vihollisuuksien päättymistä, rau-
hantekoa ja vallanvaihdosta.

– Kannattaisiko odottaa, kunnes nähdään, miten 
sota päättyy. Nämä rikokset eivät vanhene. •
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Kansainvälisen oikeuden nykytila on sekava
valtiojohdon immuniteetin osalta.
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Työhaastattelu on monelle jännittävä esiintymistilanne.  
Valmistautuminen helpottaa jännitystä ja auttaa onnistumaan.

VIN KIT TYÖ HAASTATTELUUN

sista kysytään enää harvoin, mutta omat 
kehityskohteetkin kannattaa tuntea.

– Ei kannata luetella kaikkia heikkouk
sia, vaan miettiä omia kehittymiskohteita 
kyseisen työn suhteen. Jos tehtävä vaatii 
esiintymistä, ei kannata tuoda esille, että 
siitä ei ole kokemusta. Sen sijaan voi ker
toa, että esiintymiskokemusta ei ole vielä 
paljon, mutta on kiinnostunut saamaan 
sitä, Hännikäinen havainnollistaa.

Haastattelu on esiintymistilanne. Vas
taamista voi harjoitella ääneen, jotta se 
on sujuvaa. Vaikeisiin kysymyksiin vas
taamista voi pohtia kaverin tai vaikka lii
ton uravalmentajan kanssa.

Keskustele haastattelijan kanssa
Hännikäinen kehottaa työntämään huija
risyndrooman syrjään ja tuomaan itsensä 
positiivisessa valossa esille.

– Jos jännittää kovasti, senkin voi ihan 
hyvin sanoa ääneen. Jännityshän voi ker
toa, että on todella aidosti kiinnostunut 
paikasta.
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JURISTILIITTO tarjoaa tukea 
myös työhaastatteluun valmis
tautumiseen. Aiheeseen voi 
perehtyä esimerkiksi verkkoval
mennuksissa tai varaamalla ajan 
uravalmentajalta.

– Keskustelu voi koskea 
haastatteluun valmistautu
mista tai esimerkiksi jännitystä, 
Juristi liiton uravalmentaja Heidi 
Hännikäinen sanoo.

Palvelut ovat jäsenille mak
suttomia.

Liitto  
tarjoaa tukea

T
yöhaastatteluun ei tule läh
teä kylmiltään, vaikka haas
tatteluista olisikin aiempaa 
kokemusta, Juristiliiton ura

valmentaja Heidi Hännikäinen painot
taa.

Työpaikkailmoitus sekä oma hakemus 
ja ansioluettelo kannattaa lukea vielä ker
ran etukäteen. Hakemuksessa ja ansio
luettelossa kerrotuista asioista voidaan 
kysyä lisää haastattelussa.

– Opiskelijalta voidaan kysyä vaik
kapa graduaiheesta, jos se liittyy haetta
vaan alaan, Hännikäinen havainnollistaa.

Hän kehottaa pohtimaan konkreet
tisia asioita: jos kertoo hakemuksessa 
esimerkiksi tietynlaisesta osaamisesta, 
kannattaa valmistautua kertomaan siitä 
esimerkkejä.

Myös organisaatioon ja tehtävään kan
nattaa tutustua esimerkiksi lukemalla 
verkkosivuja. Haastattelu ei ole tentti, 
mutta tieto kertoo motivaatiosta ja kiin
nostuksesta paikkaan.

Suhteuta kysymykset  
työtehtävään
Työhaastatteluun ei ole yhtä ainoaa kysy
myspatteristoa.

– Peruskysymyksillä selvitetään haki
jan osaamista, testataan motivaatiota, 
tutustutaan henkilöön ja selvitetään, 
miten hän soveltuisi työyhteisöön, Hän
nikäinen kertoo.

Jos jotain kysyttyä asiaa ei tiedä, vas
tausta ei kannata yrittää keksiä.

– Ennemmin kannattaa myöntää, ettei 
tiedä. Voi vaikka sanoa kysymyksen olevan 
mielenkiintoinen, mutta aihealueen vieras.

Hännikäinen kehottaa keskittymään 
siihen, mitä kysymyksillä haetaan juuri 
tämän työtehtävän kannalta. Heikkouk

Isoin moka on olla negatiivinen. Enti
sen työpaikan arvosteleminen tai muiden 
hakijoiden lyttääminen eivät jätä hyvää 
kuvaa. Itseään ei kannata kehua muiden 
kustannuksella. 

Sen sijaan kannattaa keskittyä kerto
maan itsestään ja keskustelemaan haas
tattelijan kanssa.

– Haastattelu on keskustelutilanne, 
jossa myös haastateltava voi kysyä 
kysymyksiä. Usein lopussa tarjotaan erik
seen mahdollisuus kysymyksille.

Hännikäinen listaa muutaman esi
merkkikysymyksen: Millainen on tyypil
linen työpäivä? Mitkä ilmoituksessa lis
tatuista tehtävistä ovat päivittäisiä? 
Millaisessa tiimissä tulisin työskentele
mään?

– Kysymyksillä saa tietoa työstä ja 
osoittaa kiinnostusta työtä kohtaan. Jos 
jotain tärkeää jäi sanomatta aiemmin, 
senkin voi vielä lisätä, hän sanoo. •
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Det behövs fler svenskkunniga jurister i Finland. Svenskspråkiga 
juridikstuderande anser att arbetsmöjligheterna är goda om 
man behärskar båda inhemska språken. De svenskspråkiga 

juridikutbildningarna håller också hög kvalitet.

Viktigt med  
goda språkkunskaper  

i juridikarbetet

Text JOHN ILLMAN | Bild iSTOCK

J
oar Cederberg från Jakobstad stude
rar för fjärde studieåret vid Helsingfors 
universitets (HU) juridiska fakultet. Han 
är nöjd med den svenskspråkiga utbild
ningen. 

– Den håller hög kvalitet och på fakul
teten finns sakkunniga föreläsare. Jag önskar 
ändå att vi hade mer undervisningsmaterial på 
svenska. 

Juridikstudierna vid universitetet sker till 
en början till stor del på svenska men de finsk
språkiga inslagen i undervisningen blir fler ju 
längre studerande kommer i studierna.

– Studerande får ändå alltid skriva sina tenta
mina och grupparbeten på svenska, säger Ceder
berg.  

Fanny Jonasson från Sibbo studerar däre
mot vid Åbo Akademi (ÅA). Hon avlägger sin 
rätts notarieexamen som tangerar den euro
peiska människorättskonventionen under det 
här läsåret. Även Jonasson anser att hennes ut  
bildning håller hög kvalitet men efterlyser till
fällen att få träna på sin argumentation i utbild
ningen.  

– Studierna är mycket teoretiska. Vi läser lit
teratur för att sedan tentera. Men det är många 
som arbetar vid sidan om studierna. Man behö
ver kunna argumentera i juridiken för att ge sin 
ståndpunkt genomslagskraft. 

Studerande vid Åbo Akademi har tidigare 
varit tvungna att söka sig till finska Turun 
yliopisto för att avlägga juris magisterexamen, 
men i fjol beviljade statsrådet Åbo Akademi en 

egen juris magisterutbildning som inleds hös
ten 2023. 

– I och med magisterutbildningen blir det 
möjligt att doktorera inom juridik på svenska 
vid ÅA. Det här är viktigt för att utveckla juridi
ken på svenska i Finland, säger Fanny Johansson.  

Siktar på privata sektorn,  
men utesluter inget
Joar Cederberg arbetar vid en affärsjuridisk 
advokatbyrå vid sidan om studierna. Han har ett 
intresse för privaträtt i allmänhet och affärsju
ridik i synnerhet. Cederberg anser att studierna 
inom juridik i Helsingfors ger möjligheten att 
erhålla arbetserfarenhet från olika håll redan 
under studietiden.

– Jag är intresserad av advokatverksamhet 
och affärsjuridik, till exempel företagsköp och 
tvistlösning av det slag som utförs inom privata 
sektorn. Men i det här skedet utesluter jag inte 
heller arbete inom det offentliga.

Han säger att han inom den offentliga juri
diken är intresserad av bland annat domstols
väsendet. Det är även Jonasson. Hon är mest 
intresserad av skadeståndsrätt och straffrätt. 

– Den offentliga sektorn intresserar mig, men 
jag upplever att man också kan arbeta inom den 
privata sektorn med de ämnesområden som jag 
är mest intresserad av, säger Jonasson.

Fördelar med att kunna svenska
Både Joar Cederberg och Fanny Jonasson anser 
att det finns behov av att kunna både finska och 
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svenska i juristbranschen. Cederberg poäng-
terar att en stor del av den finländska privat-
rätten liknar den rikssvenska. 

– Det finns flera arbetsplatser som annon-
serar om att de söker tvåspråkiga jurister 
och juris studerande. Jag upplever inte att de 
svenskspråkiga juris studerandena vid Hel-
singfors universitet har svårt att hitta arbete, 
säger han. 

Cederberg använder engelska, finska och 
svenska i sitt arbete inom affärsjuridik. 

– Vi jobbar mycket med aktörer från Sve-
rige. Det underlättar avsevärt att diskutera med 
svenskar på svenska i stället för på engelska. 

Att utföra juridiskt arbete på finska med-
för inte några problem för honom, anser han.

– Jag har avlagt en tvåspråkig rättsnotarie-
examen. Den här examen ger en fin möjlighet 

”Enligt min upp
fattning behövs det
flera åklagare 
som kan svenska.”

• Enligt europeiska människorättskonventionen artikel 13 ska alla, 
vars i denna konvention angivna fri- och rättigheter kränkts, ha 
tillgång till ett effektivt rättsmedel inför en nationell myndighet och 
detta även om kränkningen utförts av någon i offentlig ställning.  

• Lag om rättshandlingar på förmögenhetsrättens område 1 § 1 mom. 
”Anbud om slutande av avtal och svar å sådant anbud vare bindande 
för den, som avgivit anbudet eller svaret, efter ty nedan i detta 
kapitel stadgas.”

Paragrafer från Jonassons  
och Cederbergs intresseområden  
inom juridiken 

att lära sig juridiskt språkbruk på både finska 
och svenska, säger Joar Cederberg.  

Jonasson anser å sin sida att det råder en 
brist på svenskkunniga jurister inom dom-
stolsväsendet. 

– Enligt min uppfattning behövs det fler 
åklagare som kan svenska. Kunskaper i finska 
är också högst relevanta då allt material som 
ges ut från domstolarna inte är på svenska, 
säger Fanny Jonasson. •
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Teksti ARI MÖLSÄ | Kuva TAPANI MOILANEN

Sakari Timonen:

Tulisieluinen
juristi-blogisti   

S
akari Timonen nousi komeetaksi suomalais-
ten blogistien tähtitaivaalle runsaat kymme-
nen vuotta sitten. Tympäännyttyään helsin-
kiläisen virkamiesjuristin steriiliin elämään 

mies muutti takaisin kotiseudulleen Juukaan.
Itsensä hän on elättänyt sekalaisilla toimeksiannoilla 

etupäässä yksityisoikeuden ja hallintojuridiikan saralla 
sekä kirjoittamalla. Myös kunnan luottamustehtävät vie-
vät häneltä sievoisesti aikaa. 

Etenkin yhteiskuntamme vähäosaisten kohtelu kir-
velee Timosen mieltä.

Hänen tulisieluisista kirjoituksistaan syntyi legenda 
jo eläessään, yhteiskuntakriittinen blogisarja Uunin-
pankkopoika. Blogin suosio kasvoi räjähdysmäisesti. Ja 
eipä aikaakaan, kun Timonen kiinnitettiin ensin Ima-
ge-lehden ja sitten Apu-lehden talliin.

Viime vuodenvaihteessa Timonen lopetti valtakun-
nallisen bloggaamisen. Vastedes hän kirjoittaa Poh-
jois-Karjala-lehteen palstan kerran kuussa.

Pykälöikäämme.

1. luku  
Juristiksi ajautumisesta
1 §. Lapsuuden unelma-ammatti. Traktorimies. Trak-
torit jyrisivät mahtavasti, ja niissä oli isot takapyörät.
2 §. Valaistuminen. Tampereen yliopiston kunnallis-
tutkintoon sisältyi myös lainsäädännön pänttäämistä. 
Lain lukeminen alkoi kutkuttaa.

2. luku   
Elämänmuutoksista
1 §. Kuntajuristiksi. Kunnallistutkinnon jälkeen pää-

– Kommenttien avaaminen verkkouutisiin oli karhunpalvelus kansalaiskeskustelulle, 
koska tietämättömät äänekkäät karkottavat nyt sieltä kaikki muut.
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dyin aluksi kunnan taloussihteeriksi numeroiden 
pariin. Varmuus juristin ammatista minulle ainoana 
oikeana vaihtoehtona kirkastui nopeasti. Oikeustieteel-
lisen jälkeen myös kunnallistutkinnosta on tietysti ollut 
minulle paljon hyötyä.
2 §. Maaseutujuristiksi. Kymmenen vuotta Helsingin 
kaupunginhallituksen ja -valtuuston valmistelijana ja 
sihteerinä saivat toteamaan, että tämä työ ei tule kos-
kaan valmiiksi. Yöhön asti kestäneet kokouksetkin tur-
ruttivat. Koko työni ja elämäni rakentuivat kokousaika-
taulujen ympärille, ja rupesin kaipaamaan vapautta.

3. luku  
Juristeista eliölajina
1 §. Taitava juristi. Taitava juristi osaa kuunnella ja 
selittää asiat ymmärrettävästi myös ei-ammattilaiselle. 
Sitä olen opetellut blogissani. 
2 §. Tomppeli juristi. Tomppeli juristi etäännyttää 
itsensä käyttämällä ammattislangia ylimielisesti vää-
rissä tilanteissa eikä välttämättä tule ymmärretyksi. 

4. luku  
Lainsäädännöstä
1 §. Kiva laki. Perustuslaki. Sen merkitystä kaiken lain-
säädännön pohjana eivät edes kaikki kansanedusta-
jatkaan näytä ymmärtävän. Liikaa näkee populistista 
mekkalointia, ilmiselvästi perustuslain vastaisia laki-
muutoksia.
2 §. Kamala laki. Laki kuntouttavasta työtoiminnasta. 
Sitä on koko sen olemassaolon ajan käytetty väärin työl-
listämis- ja säästötoimena, vaikka se on sosiaalipalve-
lua. Jokainen parannukseen tähdännyt lakimuutos on 
tehnyt laista entistä sekavamman, ja sen pykälät lyö-
vät toisiaan korville. Sitä on käytännössä mahdotonta 
soveltaa niin, ettei rikottaisi lain tarkoitusta vastaan.

5. luku  
Laista ja pienestä ihmisestä
1 §. Hyvä trendi. Kaikesta populismista huolimatta 
tasa-arvo edistyy, kun erilaiset vähemmistöt saavat 
samoja oikeuksia kuin muutkin. 

2 §. Huono trendi. Populistien lietsoma kuvitelma, että 
lailla voidaan säätää ihan mitä tahansa – vaikka vas-
toin perustuslakia. Myös lainvalmistelun kiire ja tason 
lasku huolestuttavat.

6. luku  
Bloggaamisesta
1 §. Riemukkainta. Kun saa kiitosta asioiden selittä-
misestä faktojen pohjalta ymmärrettävästi niin juri-
diikasta kuin poliittisista kysymyksistäkin. 
2 §. Rasittavinta. Voimattomaksi bloggaaja tuntee 
itsensä netin kovaäänisimmän kansanosan edessä. 
Heitä eivät faktat kiinnosta, koska heillä on mielipide, 
joka ohittaa tosiasiat. 

7. luku  
Uuninpankkopojasta
1 §. Tuloksekkainta. Jonkin esittämäni asian uppoami-
nen yleiseen tietoisuuteen. Kuntouttavan työtoiminnan 
epäkohtien ja valeuutisten paljastaminen ovat tuotta-
neet suurinta iloa.
2 §. Turhauttavinta. Palaute. Eniten sanomista on 
niillä, jotka eivät tiedä asiasta mitään eivätkä halua-
kaan tietää. Heillä on kuitenkin asiasta mielipide, jota 
he eivät osaa esittää ilman törkeyksiä.

8. luku  
Omasta urasta
1 §. Makein voitto. Sekä juristina että bloggaajana sitä 
kokee jatkuvasti pieniä voittoja, jotka jäävät mieleen 
lähinnä onnistumisen tunteena, vaikka se itse asia 
nopeasti unohtuukin.
2 §. Karvain tappio. Ihan sama juttu myös karvaiden 
tappioiden kanssa. Elämässä nyt yleensä tulee joskus 
myös turpiin, mutta asiaa ei pidä jäädä märehtimään.

9. luku  
Pienet suuret asiat
1 §. Mielimauste. Chilijauhe kohtuullisesti käytettynä.
2 §. Herkkuruoka. Kaikki syötäväksi tarkoitettu.
3 §. Paras juoma. Vesi kahvilla tai ilman.
4 §. Kaunein kukka. Päivänkakkara.
5 §. Väri ylitse muiden. Musta.
6 §. Rakkain romaani. Mika Waltarin Mikael Karvajalka.
7 §. Mielimusiikki. Juutuin 70-luvun heviin.
8 §. Esikuva. Jokainen ihmisoikeuksien puolustaja.
9 §. Elämän tarkoitus. Kysyn sitä sitten kuoleman jäl-
keen, jos siihen tarjoutuu tilaisuus. Kysyjien jono lie-
nee pitkä, mutta onhan siinä iankaikkisuus aikaa odo-
tella vuoroaan.
10 §. Motto. ”Ei nämä asiat niin mene, etteikö ne 
jotenkin mene.” (Kalle Päätalon samannimisen sedän 
mietelause)

Sakari Timonen

 ▶ s. 1957, Juuka
 ▶ Sosionomi (kunnallis
tutkinto) 1982, Tampereen 
yliopisto
 ▶ OTK 1989, Helsingin  
yliopisto
 ▶ Maaningan kunta,  
taloussihteeri 1982–1984
 ▶ Vantaan kaupunki, sosi
aalivirasto, nuorisohuol
taja ja sosiaalitarkkaaja 
1985–1987
 ▶ TVH, ylitarkastaja  
1989–1990
 ▶ Helsingin kaupunki,  
apulaiskaupunginsihteeri 
1990–1997
 ▶ Helsingin kaupungin 
rakennusvirasto, toimisto
päällikkö 1998–1999
 ▶ Juridiikan sekatyömies 
1999–
 ▶ Juuan kunnanvaltuuston 
ja hallituksen jäsen (sd.) 
2013–
 ▶ Liuta jäsenyyksiä kuntien 
yhteistoimintaelimissä
 ▶ Oma blogi: Uuninpankko
poika Saku Timonen (vuo
det 2010–2022)
 ▶ Perhesuhteet: sinkku
 ▶ Harrastukset: kirjallisuus 
ja rapistumisen hidasta
minen (kuntoilu)

Taitava juristi osaa
kuunnella ja selittää asiat 
ymmärrettävästi
myös ei-ammattilaiselle. 
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Asianajotoimistot
Asianajotoimisto DLA Piper Finland  
Oy:n osakkaiksi AA Antti Laaksonen,  
AA Panu Penttilä ja AA Sakari Lähteenmäki, 
Senior Associateiksi OTM Juulia Olsson ja 
OTM Petteri Larnimaa, juristeiksi Real Estate 
-praktiikkaryhmään OTM Josetta Saari ja 
OTM Tuuli Järvelä 2.1.2023 alkaen. (kuvat)

HPP Asianajotoimiston osakkaiksi kutsuttuna
AA, Senior Counsel Teija Lius rahoitus-
praktiikkaan ja AA, Senior Counsel  
Tatu Jaarinen riidanratkaisuryhmään  
1.1.2023 alkaen, Senior Associate -rooliin  
Associate Oskari Kemppinen 18.12.2022 
alkaen, Senior Counsel -rooliin OTM Daniel 
Villarreal 21.11.2022 alkaen, Associate-rooliin 
OTM Aleksi Olli 1.10.2022 alkaen ja  
OTM Juska Simpanen 5.9.2022 alkaen,  
Senior Associate -rooliin Associate Tobias 
Sundman 15.8.2022 alkaen. (kuvat)

Asianajotoimisto Krogerus Oy:n  
Associateiksi OTM Aarni Mononen,  
OTM Jonni Tiainen, OTM Ulrika Mäkinen  
ja OTM Tuuli Merikallio 1.10.2022 alkaen,  
OTM Marika Nieminen ja OTM Roosa Järvi 
3.10.2022 alkaen, OTM Peter Partanen 
11.10.2022 alkaen sekä OTM Aleksi  
Komulainen 1.11.2022 alkaen. (kuvat)

Lieke Asianajotoimisto Oy:n Senior  
Associateksi AA, ekonomi Mona Jortikka 
14.10.2022 lähtien.

Asianajotoimisto Tölö & Co Oy:n osakkaaksi 
AA, ekonomi, HT- ja KHT-tilintarkastaja  
Aarni Oksanen 15.12.2022 lukien. (kuva)

Järjestöt
LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry:n  
lakimieheksi Pauliina Loisa 
joulukuussa 2022.

Antti Laaksonen
Asianajotoimisto 
DLA Piper  
Finland

Panu Penttilä
Asianajotoimisto 
DLA Piper  
Finland 

Sakari  
Lähteenmäki
Asianajotoimisto 
DLA Piper  
Finland 

Juulia Olsson
Asianajotoimisto 
DLA Piper  
Finland 

Petteri Larnimaa
Asianajotoimisto 
DLA Piper  
Finland 

Josetta Saari
Asianajotoimisto 
DLA Piper  
Finland 

Tuuli Järvelä
Asianajotoimisto 
DLA Piper  
Finland 

Teija Lius
HPP Asian-
ajotoimisto

Tatu Jaarinen
HPP Asian-
ajotoimisto

Oskari Kemppinen
HPP Asian-
ajotoimisto

Tuuli Merikallio
Asianajotoimisto 
Krogerus Oy

Daniel Villarreal
HPP Asian-
ajotoimisto

Aleksi Olli
HPP Asian-
ajotoimisto

Juska Simpanen
HPP Asian-
ajotoimisto

Tobias Sundman
HPP Asian-
ajotoimisto

Marika Nieminen
Asianajotoimisto 
Krogerus Oy

Roosa Järvi
Asianajotoimisto 
Krogerus Oy

Peter Partanen
Asianajotoimisto 
Krogerus Oy

Aleksi Komulainen
Asianajotoimisto 
Krogerus Oy

Aarni Oksanen
Asianajotoimisto 
Tölö & Co Oy

Aarni Mononen
Asianajotoimisto 
Krogerus Oy

Jonni Tiainen
Asianajotoimisto 
Krogerus Oy

Ulrika Mäkinen
Asianajotoimisto 
Krogerus Oy

Nimityksiä-palstan tekstit ja värikuvat  
mieluiten valkoisella taustalla toimi tetaan 
osoitteessa www.juristiuutiset.fi/ 
ilmoitanimitys viimeistään 3.5.2023. 
Julkaistuista kuvista veloitamme käsittely-
kuluina 40 euroa/kpl. Numero 2/23 ilmestyy 
14.6.2023. Toimitus pidättää oikeuden 
tekstin muokkaamiseen ja lyhentämiseen 
tarvittaessa.

Huomionosoitukset
Tasavallan presidentti on 9.12.2022 myöntänyt 
laamannin arvonimen AA, varatuomari, 
oikeustieteen lisensiaatti Harri Tuurelle, 
Asianajotoimisto Ullakonoja & Tuure Oy.
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 Oikeustieteen kandidaatti Mari Keturi, 45, 
on nimitetty Julkisalan koulutettujen neu-
vottelujärjestön JUKOn toiminnanjohtajaksi. 
Hän aloittaa tehtävässä 1. maaliskuuta.

Keturi on työskennellyt neuvottelija- ja 
asiantuntijatehtävissä Julkisten ja hyvin-
vointialojen liitossa JHL:ssä, viimeksi neu-
vottelujohtajana.

– Varsinaiseen neuvottelutoimintaan 
olen osallistunut useissa eri työehtosopi-
muspöydissä, ja JUKOn toiminnanjohtajan 
tehtävä on työmarkkinakentällä todellinen 
näköalapaikka, Keturi iloitsee.

– JUKOn edustamat ammattiryhmät kul-
kevat mukana ihmiselämän koko elinkaaren. 
Haluankin olla tekemässä tälle huippuam-

Mari Keturi JUKOn  
toiminnanjohtajaksi

mattilaisten joukolle parempaa työelämää.
JUKOssa Keturi vastaa muun muassa 

kehittämisestä, toiminnan ja talouden suun-
nittelusta sekä neuvottelutoiminnan koordi-
noinnista ja neuvottelutoiminnasta.

JUKO edustaa työmarkkinaneuvotteluissa 
200 000:ta julkisalojen akavalaista.  Järjestöllä  
on 11 jäsenyhdistystä, joihin kuuluu 35 akava-
laista liittoa. Neuvottelujärjestö sopii liitto-
jensa jäsenten virka- ja työsuhteiden ehdoista 
kunnissa, hyvinvointialueilla, valtiolla, yli-
opistoissa, evankelisluterilaisessa kirkossa 
sekä Avainta-aloilla, Kansallisgalleriassa ja 
Työterveyslaitoksella.

JUKOn aiempi toiminnanjohtaja Maria 
Löfgren siirtyi Akavan puheenjohtajaksi.
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erinteisen lähtökohdan mukaan verkossa 
sovelletaan samoja vastuuoppeja kuin 
oikeassakin elämässä. Esimerkiksi ilmai
sun sisältöön perustuvaan rikokseen syyl
listyvät sekä ilmaisun laatija että sen jul

kaisemisesta päättänyt taho. Tuomitseminen edellyttää 
kuitenkin objektiivisen tunnusmerkistön täyttymisen 
lisäksi myös subjektiivista syyllisyyttä. Sananvapaus
rikokset ovat pääosin rangaistavia vain tahallisesti teh
tyinä. 

Lainsäädännössämme ei ole yleistä säännöstä, jonka 
mukaan verkkosivuston passiivinen ylläpitäjä olisi vas
tuussa toisten tallentamasta ja yleisön saataville saat
tamasta sisällöstä. Silloinkin, kun kyse on vakavista 
rikoksista, kuten lapsipornon levittämisestä tai kiihotta
misesta kansanryhmää vastaan, vastuu tällaisen aineis
ton saatavilla pitämisestä syntyy vasta, kun ylläpitäjä 
on tahallisuuden edellyttämin tavoin tietoinen kysei
sen sisällön olemassaolosta eikä poista sitä. 

Koska verkkoviestintä on globaalia ja avointa, rikok
sentekijöiden henkilöllisyyttä on usein vaikea selvit
tää tai syyllisyyttä ainakaan tuomioon riittävällä var
muudella todistaa. Siksi on pohdittu, voitaisiinko 
verkkoalustat saada vastuuseen alustoilla julkaistusta 
laittomasta sisällöstä. Alustojen vastuuta on pidetty 
oikeudenmukaisena, koska ne tienaavat suuria raha
summia esimerkiksi mainostuloina käyttäjien tallen
taman sisällön avulla. 

Laitonta sisältöä pyritään kitkemään esimerkiksi 
tekijänoikeuksia koskevalla DSMdirektiivillä – jonka 
toimeenpano Suomessa on edelleen kesken. Säädös aset
taa verkkosisällönjakopalveluille velvollisuuden estää 
laittoman sisällön julkaiseminen tai poistaa se tekijän
oikeudenhaltijalta ilmoituksen saatuaan. Kun direktiivi 
säätää myös siitä, että alustat eivät saa estää laillisen 
sisällön julkaisemista, on vaarana se, että yksityinen 
kaupallinen toimija joutuu arvioimaan vaativia sanan
vapaus ja tekijänoikeuskysymyksiä. 

Tekijänoikeudenhaltijat saavat vahvaa suojaa, kun 
verkkosisällönjakopalveluiden vastuu kasvaa ja niiden 
hankkimat julkaisuluvat kattavat myös eiansiotar
koituksessa toimivien käyttäjien tallentaman sisällön. 

Direktiivi edellyttää myös, että riitojen ratkaisemiseksi 
on saatavilla tuomioistuinten ulkopuolisia oikeussuoja
mekanismeja.

Perustuslakivaliokunta on aiheellisesti edellyttä
nyt, että direktiiviä toimeenpantaessa on turvattava 
eri perusoikeuksien välinen oikeudenmukainen tasa
paino. Verkkosisällönjakopalveluille ei tule säätää mah
dottoman vaikeita toimintavelvollisuuksia. Tekijän 
oikeudenhaltijoilla tulee olla oikeus korvaukseen, 
mutta sitä ei tule toteuttaa ilmaisunvapautta louka
ten taikka toiminta ja elinkeinovapautta aiheettomasti 
rajoittaen. 

Kun verrataan tekijänoikeudenhaltijoiden suojaa 
muihin verkossa tapahtuviin rikoksiin, jäljelle jää kysy
mys, miksi juuri tekijänoikeudenhaltijoille suodaan 
näin suuri suoja. Samaan aikaan kunnianloukkauk
sen tai kostopornon uhri joutuu kääntymään poliisin 
puoleen ja saa sieltä todennäköisesti päätöksen, että 
esitutkinta keskeytetään näytön puuttumisen, rikok
sen vähäisyyden tai esitutkinnan liian suur
ten kustannusten vuoksi.  

Miksi juuri
tekijänoikeuden-
haltijoille
suodaan näin
suuri suoja?

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

Tekijänoikeudesta uusi 
superperusoikeus?
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Lari Sorvari aloitti oikeustieteen opinnot Turun yliopistossa vuonna 2018 ja on toiminut 
aktiivisesti opiskelijayhteisössä opintojensa aikana. Hän on ollut Lex ry:n hallituksen 

tapahtumavastaavana ja puheenjohtaja sekä Lex Libri Oy:n hallituksessa, jonka puheenjohtajana 
hän nykyisin toimii. Edunvalvonnan parissa Sorvari on ollut Lexin lisäksi niin tiedekuntansa 

johtokunnassa sekä Juristiliiton opiskelijavaliokunnassa viimeisen kahden vuoden ajan. 
Vuodenvaihteessa Sorvari aloitti Juristiliiton hallituksen opiskelijaedustajana.

Viisi nopeaa
Lari Sorvari, Juristiliiton hallituksen opiskelijaedustaja

Miksi lähdit 
opiskelemaan 

oikeustiedettä?
Minua ovat aina kiinnostaneet yhteis

kunnalliset asiat, ja lukion aikana oivalsin 
oikeustieteen olevan se itselleni kiinnos
tavin ala. Pidän oikeustiedettä hyvänä ja 
rakentavana tapana ymmärtää yhteis
kuntaa. Oikeustieteen opinnot tekevät 
mahdolliseksi uran itselle kiinnostavien 

asioiden parissa ja antavat avaimet 
pysyä yhteiskunnan muutosten 

mukana. 

Mikä sai sinut mukaan 
Juristiliiton hallitukseen?

Olen osallistunut koko opintojen 
ajan aktiivisesti opiskelijayhteisöön ja 
sen kehittämiseen. Nyt kahden Juristi

liiton opiskelijavaliokuntavuoden jälkeen 
koin Juristiliiton hallituksen olevan paikka 
päästä hyödyntämään kokemustani kaik

kien oikkareiden hyväksi ja vaikutta
maan oikkariyhteisön nykytilaan ja 

tulevaisuuteen. 

Mihin asioihin  
haluat vaikuttaa 

Juristiliiton hallituksessa?
Haluan vahvistaa entisestään liiton oikkari

jäsenten ja ainejärjestöjen vaikutusta Juristi
liiton toiminnassa. Opiskelijoiden äänen tulee 
kuulua ja näkyä entistä paremmin liiton toi
minnassa kaikilla tasoilla. Liiton kehityksen 
ja tulevaisuuden turvaamisen kannalta on 
olennaista tavoittaa meidät tulevat juristit 

ja ylläpitää ja vahvistaa jatkumoa aine
järjestöistä liiton jäseniksi valmistu

misen jälkeenkin. 

Miten pidät huolta 
omasta jaksamisestasi?

Aktiivinen arki pitää kiireisenä. Huo
lehdin omasta jaksamisestani pitämällä 
arjen tasapainossa tärkeillä ihmisillä ja 

tekemällä itselle mieluisia asioita, joiden 
aikana voi nollata ajatuksia tai päinvas

toin saada tilaa ajatella asioita rau
hassa. Harrastan sopivasti liikuntaa 

eri muodoissa, kuten tennistä ja 
salilla käymistä.

Kolme asiaa, 
joita tarvitset 

päivittäin?
Mielekästä tekemistä, 

hyvän ruoan ja 
kännykän.
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Suomen laajin 
ammattilaisten lakitietopalvelu
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