ASIANAJOTOIMINTAA KOSKEVIA SÄÄDÖKSIÄ JA OHJEITA

______________________________________________________________
B 12

TULKINTAOHJE ASIANAJOTOIMISTOJEN TOIMINIMIÄ
KOSKEVILLE OHJEILLE (28.5.1993, muut. 15.1.2009), DOMAINEILLE
(16.3.2001) JA APUTOIMINIMILLE (hallitus 14.12.2017)

1

Hyvää asianajajatapaa koskeva asianajotoimistojen toiminimiä sääntelevä
11.3-kohta kuuluu seuraavasti:
”Asianajotoimiston toiminimen on oltava asianajajakunnan arvon mukainen ja
vastattava totuutta eikä se saa olla harhaanjohtava. Siinä on esiinnyttävä sana
asianajotoimisto tai sen johdannainen suomen- tai ruotsinkielisenä.
Asianajaja ei saa antaa sivullisen käyttää hänen nimellään, toiminimellään tai
yhteys- tai tunnistetiedoillaan varustettua aineistoa.”
(15.1.2009)

2

Ohjeen sisällöstä

2.1

Asianajotoimiston toiminimen on oltava asianajajakunnan arvon mukainen ja
totuutta vastaava eikä se saa olla harhaanjohtava.
Kysymyksessä on asianajotoimistojen toiminimille asetettu pääsääntö.
Jäljempänä esiintyvät määritteet tarkentavat tämän pääsäännön sisältöä.
Asianajajakunnan arvon mukaista ei olisi esim. toiminimi "Rätt och lagom".
Totuudenmukaisuus ja harhaanjohtavuuskriteerit tulevat lähemmin esille
jäljempänä.
Tällä hetkellä ohjeella on ratkaiseva merkitys harkittaessa fantasianimen
sallivuutta, jotka erityisesti voivat olla niin harhaanjohtavia, totuudenvastaisia
kuin asianajajakunnan arvon vastaisiakin.

2.2

Asianajotoimiston nimessä on esiinnyttävä sana asianajotoimisto tai sen
johdannainen.
Tältä osin ohje lienee selkeä. Ohjeessa on mainittu perussanaksi asianajotoimisto,
koska asianajotoimistojen toiminimen osana on vakiintuneen tavan mukaan sana
asianajotoimisto.
Ohjeella ei sinänsä ole tarkoitus estää myöskään toiminimeä, jossa esiintyy sana
asianajaja esim. asianajaja X Ky.

2.3

(kumottu 15.1.2009)

3

(kumottu 15.1.2009)
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Asianajajan tai asianajotoimiston internet-kotisivujen domain-tunnuksen tai
sähköpostiosoitteen ei tarvitse täyttää toiminimelle asetettuja hyvän
asianajajatavan vaatimuksia. Käytetyn tunnuksen tulee kuitenkin olla
asianajajakunnan arvon mukainen. Se ei saa olla yleisöä harhaanjohtava eikä
tunnusta käyttävälle päämiehelle saa jäädä epäselväksi, kuka hänen asiaansa
hoitaa tai minkä asianajotoimiston asiakas hän on. Mikäli tunnus tai osoite
rekisteröidään (esimerkiksi aputoiminimenä), niillä ei saa ilmoittaa harjoitettavan
muuta kuin asianajotoimintaa tai jotain asianajotoiminnan osa-aluetta.
(16.3.2001)

5

Asianajotoimiston aputoiminimen ei tarvitse täyttää toiminimelle asetettuja
hyvän asianajajatavan vaatimuksia. Aputoiminimen tulee kuitenkin olla
asianajajakunnan arvon mukainen. Se ei saa olla yleisöä harhaanjohtava eikä
päämiehelle saa jäädä epäselväksi, kuka hänen asiaansa hoitaa tai minkä
asianajotoimiston asiakas hän on. Aputoiminimellä ei saa ilmoittaa harjoitettavan
muuta kuin asianajotoimintaa tai jotain asianajotoiminnan osa-aluetta. (hallitus
14.12.2017)
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