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Erlund, Lilja, Lindfors, Salminen &
Turunen
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Jäsenetuhinta: 35 € (Norm. 47 €)
Haluatko juristiksi? -kirjassa johdatellaan lukija
suomalaiseen oikeusjärjestelmään ja sen
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perusteet sekä kerrotaan oikeustieteiden
opiskelusta ja alan uramahdollisuuksista.
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Maakuntahallinto
Matti Niemivuo
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IT2018-sopimusehdot helpottavat sopimusten
tekoa IT-alalla. Kirja käsitelee uudistuneita
ehtoja käytännönläheisesti ja sisältää runsaasti
esimerkkejä ja oikeustapauksia.

Liikesalaisuuksien suoja
Klaus Nyblin
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Liikesalaisuuksien suoja on asianajaja
Klaus Nyblinin kirjoittama perusteellinen
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Eero Männistö
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takautuvuuden hyväksyttävyydestä EU-

opetukseen, julkishallinnon palveluksessa

oikeuden ja perus- ja ihmisoikeuksien

oleville ja aluekehityksestä kiinnostuneille.

näkökulmasta tarkasteltuna.

Nämäkin teokset saatavilla myös Ammattikirjastosta!

Yli 50 € tilaukset ilman postituskuluja.
Hintoihin lisätään alv. 10%
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LAKEIHIN EI VAIKUTETA RUUSUILLA. LAHJOITA.

Naisiin kohdistuva väkivalta on yksi Suomen suurimmista ihmisoikeusongelmista.
Te näette ongelman laajuuden työssänne päivittäin. Tulkaa mukaan muutokseen,
jotta seuraava sukupolvi voi kasvaa ilman väkivaltaa. naistenviikko.fi
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KIINTEISTÖLAINSÄÄDÄNTÖ
2019
Maaliskuu 2019, sh. 125 €

KILPAILUOIKEUS JA JULKISET
HANKINNAT 2019
2018, sh. 110 €

LAKIMIESLIITON KOULUTUS

Kun haluat pitää huolta
osaamisestasi,
tervetuloa eturivin paikalle.
OSAKEYHTIÖPÄIVÄT 2019
Osakeyhtiöpäivä
12.3. Helsinki

YRITYSSANEERAUSPÄIVÄ
2019
27.3. Helsinki

Osakeyhtiöriitapäivä
22.5. Helsinki
Yritysten toimintaympäristön
muutos on tuonut esiin uudenlaisia
yhtiöoikeudellisia kysymyksiä mm.
rahoituksesta ja pääomanhankinnasta,
varojenjaosta sekä johdon vastuista.
Millaisia kysymyksiä yhtiöoikeuden
kokeneille ammattilaisille esitetään?
Millaisia käytännön ratkaisuja ongelmakohtiin löydetään?
Seminaarien asiantuntijoina muun
muassa asianajaja, osakas Manne
Airaksinen (ylempi kuva) ja asianajaja
Vesa Rasinaho Roschier Asianajotoimistosta.
Ilmoittaudu molempiin Osakeyhtiöseminaareihin yhteishintaan 1 200 € + alv
24 %. Yhteishinnasta ei myönnetä muita
alennuksia. Yksittäisten seminaarien hinnat
verkkosivuilla.

Seminaarissa keskitytään pienen
yrityksen saneerauksen tyypillisiin
ongelmakohtiin ja keinovalikoimaan
erityisesti selvittäjän roolin ja vastuun
kannalta. Lisäksi käsitellään konserniyhtiön saneeraustilannetta eri
toimijoiden kannalta. Ohjelmassa on
myös Konkurssiasiamiehen toimiston
viimeisimmät kuulumiset sekä katsaus
valmisteilla oleviin insolvenssiliitännäisiin lainsäädäntöhankkeisiin.
Asiantuntijoina mm. asianajaja Jari
Salminen (ylempi kuva), Asianajotoimisto Eversheds Oy ja asianajaja
Pauliina Tenhunen, Asianajotoimisto
Castrén & Snellman Oy.
Lakimiesliiton jäsenet ja julkinen sektori
633 € (yksityinen sektori 845 €)

Lue lisää ja ilmoittaudu seminaariin lakimiesliitonkoulutus.fi
Seminaarihintoihin lisätään alv 24 %. Oikeudet muutoksiin pidätetään.

almatalent.fi
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Juhlavuosi vauhdikkaasti alkuun

A

sianajajapäivä avasi upeasti 100-vuotisjuhlavuotemme tammikuussa. Meitä oli Suomen
kaikkien aikojen suurimmassa oikeusalan
tapahtumassa koolla yli 1 800 juhlijaa!
Juhlavuotemme kunniaksi ehdotamme, että
perustuslakiin lisättäisiin säännökset asianajajalaitoksesta ja
Asianajajaliiton riippumattomasta asemasta: Perustuslaissa
säädetään syyttäjistä ja syyttäjälaitoksesta. Oikeudenkäynnin
osapuolten tasavertaisuus ja asianajajien asiakkaiden oikeusturva edellyttävät, että sama koskee asianajajia.
Juhlavuotemme kytkeytyy tiiviisti Asianajajaliiton toimintaan, minkä vuoksi juhlavuoden teema on sama kuin
liiton missio: Asianajaja turvaa oikeusvaltion. Juhlavuoden
tunnuskuva on ”oikeuden puolustaja”. Se näkyy muun
muassa juhlavuoden pinssissä, jonka toivon olevan jokaisen kollegan rintapielessä – niin arjessa kuin juhlassa – koko
juhlavuoden ajan.
Oikeusvaltion tunnusmerkki on oikeusvarmuus, joka syntyy
oikeuksien ja velvollisuuksien perustumisesta demokraattisessa järjestyksessä säädettyihin lakeihin, riippumattomien
tuomioistuinten perusteltuihin ratkaisuihin sekä yhdenvertaiseen kohteluun lain edessä.
Oikeusvaltiossa kunnioitetaan perustuslaissa määriteltyjä
perusoikeuksia ja kansainvälisiin velvoitteisiin perustuvia

ihmisoikeuksia. Asianajajaliitto uudistaa ehdotuksensa siitä,
että perustuslain 106 §:ää muutettaisiin. Ehdotamme, että
tuomioistuin voisi poiketa tavallisen lain säännöksestä, jos
se on ristiriidassa perustuslain kanssa, vaikka ristiriita ei
olisi niin ilmeinen kuin lainkohdan nykyinen sanamuoto
edellyttää. Muutos vahvistaisi perusoikeuksien merkitystä.
Oikeusvaltiossa yksilöllä on oikeus saada asiassaan ratkaisu
riippumattomalta tuomioistuimelta. Suomalaisissa tuomioistuimissa luotettavuus ja riippumattomuus ovat korkealla
tasolla, mutta oikeudenkäynnit kestävät aivan liian kauan.
Lisäksi julkinen oikeusapu ja oikeusturvavakuutukset ovat
riittämättömiä.
Oikeusvaltio ei ole itsestäänselvyys. Jokaisen päättäjän
tulee sitoutua oikeusvaltion puolustamiseen, myös valtion
budjettia laadittaessa. Jokainen asianajaja puolustaa oikeusvaltiota päivittäisessä työssään. Juuri siten toteutuu Asianajajaliiton missio.
Toivotan kaikille upeaa juhlavuotta!

Jarkko Ruohola
SUOMEN ASIANAJAJALIITON
PUHEENJOHTAJA

@JarkkoRuohola

FARTFYLLD START PÅ JUBILEUMSÅRET
ADVOKATDAGEN inledde stiligt vårt 100-årsjubileumsår
i januari. Det största evenemanget genom tiderna inom
juridikbranschen i Finland samlade över 1 800 deltagare!
Vårt jubileumsår till ära föreslår vi att man i grundlagen tillfogar bestämmelser om advokatväsendet och
Advokatförbundets oberoende ställning: I grundlagen
föreskrivs om åklagarna och åklagarväsendet. Parternas likvärdighet vid rättegång och rättsskyddet för
advokaternas klienter förutsätter att detsamma gäller
för advokater.
Vårt jubileumsår har nära koppling till verksamheten
i Advokatförbundet och därför är jubileumsårets tema
detsamma som förbundets mission: Advokaten tryggar
rättsstaten. Jubileumsårets symbol är ”rättvisans försvarare”. Den syns bland annat i jubileumsårets pins,
som jag hoppas att varje kollega bär på rockuppslaget –
både till vardags och fest – under hela jubileumsåret.
I en rättsstat har individen rätt att få ett avgörande
i sitt ärende av en oberoende domstol. I de finländska

domstolarna är tillförlitligheten och oberoendet på hög nivå, men rättegångarna
räcker alltför länge. Dessutom är den
offentliga rättshjälpen och rättsskyddsförsäkringarna otillräckliga.
Rättsstaten är inte en självklarhet.
Varje beslutsfattare ska förbinda
sig att försvara rättsstaten, också
då statsbudgeten upprättas. Varje
advokat försvarar rättsstaten i sitt
dagliga arbete. Just så förverkligas
Advokatförbundets mission.
Jag önskar er alla ett fint jubileumsår!

Jarkko Ruohola
ORDFÖRANDE FÖR FINLANDS
ADVOKATFÖRBUND

@JarkkoRuohola
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oikeusapuasioita
puoleen hintaan.

Asianajajat,
barrikadeille!
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”Oikeusvaltioperiaatetta
tarvitaan, jotta voimme
avustaa päämiehiämme.
4041 0089

ANTTI KIRVES KUVASI
KANTEEN BERIT REISS-ANDERSENIN.

TASAVALLAN PRESIDENTIN TERVEHDYS
Suomen Asianajajaliitto juhlistaa kuluvana vuonna kunniakasta sadan vuoden
merkkipaalua. Oikeusolojen kehittäminen ja perusoikeuksien puolustaminen ovat
esimerkkejä asianajajien yhteiskuntamme puolesta tekemästä arvokkaasta työstä.
Historiamme on tarvinnut ja tulevaisuutemme tulee aina tarvitsemaan lain ja oikeuden,
demokratian ja yhteisten arvojen vaalijoita. Muutosten aikana riippumattomalla
asianajajakunnalla on entistä tärkeämpi tehtävä yhteisen hyvän ylläpitämisessä.
Toivon, että arvokas työnne kantaa pitkälle, ja että haastavaan asianajajan työhön löytyy
osaavia, oikeudentuntoisia ja sitoutuneita tekijöitä myös tulevaisuudessa.
Parhaimmat onnittelut Suomen Asianajajaliitolle ja liiton jäsenille!

Sauli Niinistö
Tasavallan presidentti
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AJASSA
Ajankohtaisia asioita & ilmiöitä

Avancen uusi Senior Economist
Petri Rouvinen analysoi talouden
trendejä.

Oikeuden ja talouden liitto
Asianajotoimisto voi hyötyä muustakin kuin oikeudellisesta osaamisesta.
Helsinkiläinen Avance palkkasi riveihinsä Etlan tutkimusjohtajan Petri Rouvisen.

E

linkeinoelämän tutkimuslaitoksen
Etlan 51-vuotias tutkimusjohtaja,
kauppatieteiden tohtori Petri Rouvinen oli havahtunut oloon, että
voisi tehdä vielä toisenkin uran.
Takana oli jo 27 vuotta Etlassa. Kun Avance
sitten haki joukkoihinsa ekonomistia, Rouvinen kiinnostui ja otti yhteyttä.
Omien sanojensa mukaan hän hyppäsi ”kylmään pimeään veteen”.
– Haussa oli ehkä hiukan minua juniorimpi
henkilö, mutta keskusteluissa palaset loksahtivat nopeasti paikoilleen, hän kertoo.
Rouvinen aloitti Avancessa tammikuussa
Senior Economist -tittelillä, mutta oli jo ennen sitä ehtinyt osallistua uuden työnantajansa
tilaisuuksiin.
– Oletan, että koko vuotta eivät samppanjapullojen korkit poksahtele, vaikka henki

täällä onkin ihan mahtava, haastattelupäivänä
toimiston avaimet taskuunsa saanut Rouvinen naurahtaa.
Hän kehuu Avancea erityisen tasa-arvoiseksi
ja uudistushenkiseksi toimistoksi. Avance on
toimistona profiloitunut etenkin yritysjärjestelyissä. Tähän sopii hyvin, että tiimissä on
henkilö, joka osaa analysoida talouden trendejä. Ekonomistin tausta auttaa ymmärtämään
asiakkaiden liiketoimintaa ja talouden vaikutuksia siihen. Yhdysvalloissa tohtoriksi väitellyt Rouvinen aikoo jatkaa myös tutkimustyötä
yhdessä yhdysvaltalaisten kollegoidensa kanssa.
Rouvisen tontille Avancessa kuuluu muun
muassa kilpailuoikeus, joka on hyvä esimerkki
siitä, miten oikeus ja talous kohtaavat tämän
hetken asianajotoiminnassa.
– Oikeus ja talous eivät oikeastaan ole kaukana toisistaan, sillä taloutta ja markkinoita ei

ole ilman ihmisten välisiä sopimuksia ja sääntelyä. Voisi sanoa, että talous on oikeudellinen
konstruktio, Rouvinen pohtii.
Rouvista kiinnostavat tällä hetkellä etenkin digitaalisuuden mukanaan tuomat ilmiöt,
kuten Amazonin tai Facebookin kaltaisiin
globaaleihin alustayrityksiin liittyvät uudet
oikeudelliset kysymykset. Hänen mukaansa
asianajotoimistojen on syytä pysyä valppaana
myös muiden digiajan keksintöjen, kuten lohkoketjujen ja tekoälyn, kehityksessä.
TEKSTI

KIRSI HYTÖNEN // KUVA MIKKO KAUPPINEN

”Ekonomistin tausta auttaa
ymmärtämään asiakkaiden
liiketoimintaa ja talouden
vaikutuksia siihen.”

ajassa
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Sovittelu kannattaa aina
Helsingin kaupungintalolla järjestettiin 6.−7.2.2019 kaikkien aikojen
ensimmäiset Sovittelijapäivät. Päivillä haluttiin lisätä sovittelun
tunnettuutta vaihtoehtoisena riidanratkaisumenetelmänä. Lisäksi
tapahtuma toi uudella tavalla alan toimijoita yhteen.
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SUOMEN SUURIN OIKEUSALAN
TAPAHTUMA
JUHLAVUODEN Asianajajapäivää vietettiin 25.1. Osallistujia
oli ennätykselliset 1 800.

S

ovittelijapäiviin osallistui myös Asianajajaliiton sovitteluvaliokuntaan kuuluva asianajaja Lasse Tirronen.
– Asianajajat ovat paljon tekemisissä tuomioistuinsovittelun
ja liike-elämän sovittelumenettelyjen kanssa. Näillä päivillä
saatiin näkemystä muiden alojen sovittelumenettelyistä sekä
uusia kontakteja.
Tirrosen mukaan sovittelun ensisijainen hyöty on menettelyn nopeus
ja edullisuus suhteessa normaaliin oikeudenkäyntiin, jossa asiakas joutuu ottamaan isojakin riskejä lopputuloksen ja kulujen suhteen. Ja mikä
parasta, sovittelussa asiakas voi olla oikeudenkäyntiä varmemmin itse
vaikuttamassa siihen, minkälainen ratkaisu ongelmaan löytyy.
Tirrosen mielestä sovittelu sopii kaikenlaisiin riita-asioihin.
– Ei ole sellaisia riitatyyppejä, jotka kategorisesti rajautuisivat sovittelun ulkopuolelle. Sovittelun edellytyksenä on, että päämies on halukas
löytämään sovinnollisen ratkaisun. Jotkut riita-asiat ovat asiakkaille
niin vaikeita tai periaatteellisia, ettei niitä voida asianajajan neuvoista
huolimatta sovitella.
Erityisen toimivana menetelmänä Tirronen pitää sovittelua asunto- ja
kiinteistökauppariidoissa, joita hän itse hoitaa paljon.
– Nämä ovat yksityisille ihmisille taloudellisesti todella isoja asioita.
Pääsääntöisesti vien ne kaikki sovitteluun, ja ne myös saadaan soviteltua
erittäin korkealla prosentilla.
Tirronen on ilokseen havainnut, että nykyään asianajajakunnassa ja
tuomioistuimissa ymmärretään, että kaikenlaisia riitoja voi viedä sovitteluun, vaikka vastapuolena olisi yhteisökin.
– Sovittelua hyödynnetään monissa eri foorumeissa eikä sitä nähdä
enää kapeasti tuomioistuinsovitteluna, mistä myös Sovittelijapäivät
olivat esimerkkinä.
Tirrosen mukaan asiakkaat useimmiten suostuvat sovitteluun, kun
heille vain jaksaa kertoa menettelystä ja sen hyödyistä.
– Asianajajan ensisijainen velvollisuus asiakasta kohtaan on etsiä tämän kannalta parhaita ratkaisuja. Itse lähden siitä, että asianajajan pitää
olla realisti ja pystyä kertomaan asiakkaalle oikeudenkäynnin riskeistä
liittyen lopputulokseen ja esimerkiksi siihen, saadaanko vastapuolelta
suoritusta ja kauanko siinä kestää, jos osapuolet valittavat lopputuloksesta. Yleensä asiakas näkee sovittelun hyödyt ja on siihen halukas. Jos
käy niin, ettei sovittelu johda sovintoon, sen ansiosta ollaan kuitenkin
viisaampia myös oikeudenkäyntiä ajatellen.
TEKSTI

MIINA POIKOLAINEN // KUVA MIKKO KAUPPINEN

”Yleensä asiakas näkee sovittelun hyödyt
ja on siihen halukas.”

MATTI YLÖSTALO -PALKINTO
ROBERT MATTSONILLE
ASIANAJOALAN huomattavin tunnustus, Matti Ylöstalo
-palkinto, ojennettiin laamanni Robert Mattsonille Asianajajapäivässä 25.1.2019.
Palkintoperustelujen mukaan Mattson on toiminnallaan edistänyt suomalaisen asianajajakunnan kansainvälistymistä, kehittänyt välimiesmenettelyä ja kohottanut
asianajajien arvostusta yleisesti ja erityisesti suomalaisessa
elinkeinoelämässä.
Mattson työskenteli asianajajana 50 vuotta. Viime vuoteen asti hän toimi myös Asianajajaliiton ja Asianajajaliiton
Säätiön luottamustehtävissä: Asianajajaliiton hallituksessa
hän oli vuosina 1975–1981 ja Säätiön hallituksessa vuosina
1984–2018. Lisäksi hän on toiminut luottamustehtävissä lukuisissa kansainvälisissä järjestöissä ja ollut Suomen
käytetyimpiä välimiehiä kansallisesti ja kansainvälisesti.
Hänet tunnetaan myös suku- ja perheyritysten hallitusammattilaisena sekä asiantuntijana erilaisissa elinkeinoelämän luottamustehtävissä.
– Palkinto on suurin kunnianosoitus, jonka suomalainen
asianajaja voi ottaa vastaan, ja teen sen nöyrästi kiittäen,
Mattson sanoi palkintoa vastaanottaessaan.
Matti Ylöstalo -palkinnon jakaa Suomen Asianajajaliiton Säätiö, ja se on suuruudeltaan 5 000 euroa. Tunnustus
jaettiin kuudetta kertaa.
TEKSTI KATARIINA

KRABBE // KUVA NINA KAVERINEN

ajassa
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PA L S TA L L A K ERROTA A N VA LVON TA L AU TA KUNN A N R AT K A ISUIS TA //
JOHANNA KAINULAINEN // KUVITUS ANNA-KAISA JORMANAINEN

TEKSTI

Asianajajalla ei ollut
ammattitaitoa ottaa vastaan
konkurssipesänhoitajan tehtäviä.

sianajaja oli määrätty 2006 konkurssiin
asetetun osakeyhtiön pesänhoitajaksi.
Asianajaja ei toimittanut konkurssiasiamiehelle konkurssipesän valvonnan
kannalta tarpeellisia selvityksiä useista
pyynnöistä huolimatta.
Konkurssiasiamies määräsi 2015 suoritettavaksi konkurssipesän kirjanpidon ja hallinnon erityistarkastuksen. Erityistarkastuksessa todettiin, että asianajaja
oli laiminlyönyt velvollisuutensa selvittää konkurssipesä
tehokkaasti, taloudellisesti ja joutuisasti, järjestää konkurssipesän kirjanpito asianmukaisesti, laatia vuosiselontekoja, tilityslaskelmia ja antaa tietoja konkurssipesästä,
muuttaa pesään kuuluva omaisuus rahaksi pesän kannalta
edullisimmalla tavalla, ryhtyä toimiin velallisen saatavien
perimiseksi ja toimittaa konkurssiasiamiehelle viipymättä
tämän pyytämät tiedot ja selvitykset.
Asianajaja myönsi konkurssiasiamiehen listaamat laiminlyönnit ja virheet. Hän kertoi ottaneensa konkurssipesän
pesänhoidon opeteltavakseen kokeneen asianajosihteerin
tuella, vaikka oli pääsääntöisesti hoitanut oikeudenkäyntiasioita. Konkurssipesän kirjanpito ja rahaliikenne oli
järjestetty alussa asianmukaisesti. Sittemmin tulivat ilmi
asianajajan osaamattomuudesta johtuneet laiminlyönnit,
jotka yhdessä sihteerin vuorotteluvapaan ja kahden asianajotoimiston sulautumisen kanssa johtivat pesänhoidollisten toimenpiteiden viivästymiseen tai laiminlyöntiin, sekä
aineiston osittaiseen häviämiseen.
Valvontalautakunta totesi olevan selvää, että asianajajalla
ei ollut asianmukaista ammattitaitoa ottaa vastaan konkurssipesän pesänhoitajan tehtäviä.
Valvontalautakunta otti seuraamusharkinnassa huomioon
myös asianajajasta tehdyn toisen kantelun. Kantelusta ilmeni, että asianajaja oli tuomittu käräjäoikeudessa liiketoimintakiellon rikkomisesta 40 päiväsakon suuruiseen
rangaistukseen.

Tehtaili tutkintapyyntöjä:
12 500 euron
seuraamusmaksu
Valvontalautakunnalla oli käsiteltävänä neljä eri kantelijoiden tai
tuomioistuimen vireille saattamaa
valvonta-asiaa asianajajaa kohtaan.
Asianajaja oli laatinut asiakkaansa puolesta poliisille noin 40 esitutkintapyyntöä, jotka liittyivät
asiakkaan lapsen huoltoon ja tapaamisoikeuteen. Poliisi ei ollut
aloittanut esitutkintaa ilmoitusten
johdosta.
Tutkintapyynnöissä esitettiin
rikosepäilyjä kymmenistä henkilöistä, muun muassa kolmesta hovioikeudenneuvoksesta, neljästä
käräjätuomarista, laamannista ja
kaupunginjohtajasta.
Valvontalautakunta totesi asianajajan esittäneen toistuvasti lukuisia
perusteettomia esteellisyysväitteitä
ja tutkintapyyntöjä sekä tuomioistuimissa jo aikaisemmin hylättyjä
väitteitä, vaatimuksia ja todisteita.
Menettely oli omiaan viivästyttämään asioiden käsittelyä tuomioistuimissa ja lisäämään asianosaisten oikeudenkäyntikuluja,
minkä vuoksi menettelyyn liittyi
raskauttavia seikkoja.
Valvontalautakunta äänesti ratkaisusta. Äänin 7-3 asianajajalle
määrättiin seuraamusmaksu. Koska
käsiteltävissä asioissa oli kyse saman päämiehen toimeksiannoista
ja siitä, että asianajajalle oli aiemmin määrätty vain yksi varoitus,
valvontalautakunta ei pitänyt erottamista sopivana seuraamuksena.
Eri mieltä olleiden jäsenten mielestä asianajajan menettely oli ollut
niin ammattitaidotonta ja raskauttavaa sekä epäasiallista hänen päämiehensä asioita käsitelleitä tuomareita ja viranomaisia kohtaan,
että hänet olisi pitänyt erottaa.

> E R OT TA MINE N

> SEUR AAMUSMAK SU 12 500 €

Konkurssipesän
osaamaton hoito
johti erottamiseen

A

Oli suoraan yhteydessä
vastapuoleen
Asianajaja oli avustanut päämiestään lapsen tapaamisoikeutta, huoltoa, asumista ja elatusapua koskevissa asioissa, joissa kantelija oli
ollut vastapuolena. Kantelija moitti
asianajajaa siitä, että tämä oli ollut
suoraan yhteydessä häneen, vaikka
hänellä oli ollut avustaja.
Valvontalautakunta totesi, että
jos asiakkaan vastapuoli käyttää
avustajaa, asianajaja ei pääsääntöisesti saa ilman erityistä syytä olla
yhteydessä suoraan vastapuoleen.
Tällaisia erityisiä syitä ovat esimerkiksi vastapuolen asianajajan
poissaolo tai laiminlyönti vastata
kirjeeseen. Jos tilanteessa syntyy
vaara mahdollisesta oikeudenmenetyksestä, asianajajalla on oikeus olla
yhteydessä suoraan vastapuoleen.
Asiassa oli ollut kyse kiireellisestä lasten tapaamista koskevan
väliaikaismääräyksen muuttamisesta kärjistyneen tilanteen vuoksi. Toimenpiteiden kiireellisyyttä
oli lisännyt se, että asiaa hoitanut
tuomari oli jäämässä lomalle. Koska
kantelijan avustaja oli ollut lomalla, valvontalautakunta totesi, että
asianajajalla oli ollut erityinen syy
lähettää kirje suoraan vastapuolena
olleelle kantelijalle.
> EI SEUR AAMUS TA

Julkiset oikeusavustajat
vapaa-ajallakin valvonnan
alaisia
Kantelija moitti julkista oikeusavustajaa siitä, että tämä oli syyllistynyt vuonna 2015 rattijuopumukseen. Valvontalautakunta totesi,
että julkiset oikeusavustajat ovat
asianajajien lailla valvontalautakunnan valvonnan alaisia myös vapaaajallaan. Julkisen oikeusavustajan
katsottiin toimineen hyvän asianajajatavan vastaisesti.
> HUO MAUTUS
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KIITELTY TOIMISTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUS
TOTEUTETAAN TAAS – TULE
MUKAAN!

SILMINNÄKIJÄ

Kutsumusammatissa
Etusivun rikokset – näin kovat uutiset syntyivät -kirjassa
toimittajat kertovat juttujensa taustoista. Kalevan toimittaja
Susanna Kemppainen sai 2016 uutisoitavakseen poikkeuksellisen
järkyttävän insestitapauksen.
Miten selviät rankoista juttukeikoista?

Tässä työssä jokainen puhelinsoitto tai sähköposti voi tuoda käsiin edellisen päivän karua tapausta vieläkin karumman ihmiskohtalon. Myönnän,
että tällaiset poikkeuksellisen traagiset tarinat pääsevät yllättämään, ne
koskettavat ja menevät niin sanotusti ihon alle. Mutta ne tulevat sieltä
myös pois, kunhan juttu jälkipyykkeineen on saatu käsiteltyä. Haastavista
tehtävistä selviää pitämällä oman roolinsa kirkkaana mielessä ja huolehtimalla siitä, että raskaalle työlle saa riittävästi vastapainoa vapaa-ajalla.
Miten Suomen oikeuslaitos mielestäsi toimii?

Pääsääntöisesti hyvin. Keskeisin ongelma on oikeusprosessien kohtuuttoman pitkät kestot. Uutisoimassani hyväksikäyttötapauksessa oikeuslaitokselle voi antaa kiitosta esimerkiksi siitä, että koko tuomioistuinkäsittely ja myös tuomio oli poikkeuksellisesti julkinen, mikä on harvinaista, kun rikosnimikkeenä on törkeä lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö.
Onko asianajajan ja toimittajan työssä jotain yhteistä?

Seuraan lähes päivittäin asianajajien toimintaa tavalla tai toisella. Pidän
heidän työtään ratkaisevan tärkeänä oikeusvaltiolle. Yhteistä työllemme
on esimerkiksi se, että kummassakin tehtävässä kohdataan hyvin erilaisia
ihmiskohtaloita. Se edellyttää taitoa kuunnella ihmisiä.
Kumpikin ammattiryhmä on myös sitoutunut toimimaan eettisesti
kestävällä tavalla: asianajajia velvoittaa hyvä asianajajatapa ja toimittajia
Journalistin ohjeet.
TEKSTI MIINA

POIKOLAINEN // KUVA TEIJA SOINI

Etusivun rikokset – näin kovat uutiset syntyivät (Crime Time 2018)

ASIANAJAJALIITTO tarjoaa asianajotoimistoille uuden mahdollisuuden osallistua yhteiseen asiakastyytyväisyystutkimukseen. Tutkimus käynnistyy helmikuussa ja sillä kartoitetaan asianajotoimistojen asiakkaiden kokemuksia oikeudellisista palveluista. Kyselytutkimuksen toteuttaa HR4
Promenade Research yhteistyössä Asianajajaliiton kanssa.
Vastaava tutkimus toteutettiin edellisen kerran vuosi
sitten. Asianajajat ja asianajotoimistot saivat asiakkailtaan
hyvät pisteet kaikilla osa-alueilla. Vastaajista 93 prosenttia
käyttäisi samaa toimistoa uudestaan.
Tutkimuksen kysymykset on räätälöity asianajoalalle. Arvioitavia asioita ovat muun muassa palvelutaso, asianajajan
ammattitaito ja työn laatu, palvelukyky ja asiakassuhteen
hoito, hinta-laatusuhde sekä asiakashyödyn saavuttaminen.
Tutkimus soveltuu kaikenkokoisille asianajotoimistoille.
Tutkimus suoritetaan nettikyselynä siten, että toimistot
lähettävät yrityskohtaisen vastaamislinkin asiakkailleen.
Tiedonkeruuvaiheessa varmistetaan asiakassuhteiden
luottamuksellisuus. Myös tulokset raportoidaan vain toimistolle itselleen, ja vertailu muihin toimistoihin tehdään
ainoastaan keskiarvotasolla.
Liitto osallistuu tutkimuksen kustannuksiin, minkä
ansiosta asiakastutkimus on toimistoille kustannuksiltaan
erittäin kohtuullinen.
Asianajotoimistot tilaavat palvelun suoraan tutkimuksen toteuttajalta, HR4:ltä. Toimistoille on helmikuussa
lähetetty sähköpostitse yksityiskohtainen tarjous ja tietoa
tutkimukseen osallistumisesta.
TUNNELMIA 2018 TOTEUTETUSTA TUTKIMUKSESTA:

”Asianajajaliiton teettämä asiakastyytyväisyystutkimus asianajotoimistojen käyttöön oli erinomaisen positiivinen yllätys. Sain
sen avulla omilta asiakkailtani paljon sellaista yksityiskohtaistakin palautetta ja tietoa toimistoni palvelusta, mikä olisi muutoin
jäänyt saamatta. Varsinkin positiivinen palaute lämmitti, mutta
sain myös hyviä kehittämisideoita. Hintakin oli hyvin kohtuullinen. Suosittelen lämpimästi osallistumista tutkimukseen.” Kalle
Ervasti, asianajaja
”Kokemukseni ovat yksinomaan positiivisia. Kysely oli asiantuntevasti laadittu ja osallistuminen oli asianajotoimiston kannalta
helppoa. Kustannukset olivat erittäin kohtuulliset. Vastauksia tuli
riittävästi. Vastaukset kannustivat panostamaan hyvään asiakaspalveluun jatkossakin. Oli ilo lukea myönteistä palautetta.
Kyselyyn osallistuminen ei ollut turhaa, sillä vastauksista nousi
onneksi esille muutamia seikkoja, joissa on vielä kehittämisen varaa. Voin varauksetta suositella vastaavaan kyselyyn osallistumista
muillekin asianajotoimistoille.” Juha Ryynänen, asianajaja

LAIN LUKU

93 %

ASIAKKAISTA KÄYTTÄISI SAMAA
ASIANAJOTOIMISTOA UUDESTAAN
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L A IS TA JA SEN V IERE S TÄ K IR JOI T E T T UA //
JOH A NN A K A INUL A INEN JA HEIDI ENNE

KOONNEE T

Lainvalmistelu vaatii
tajua yhteiskunnasta

L

akien valmistelu on vaativaa työtä,
ja se edellyttää laajaa yleissivistystä. Tärkeintä on kokonaisnäkemys asioista, ymmärrys siitä,
mikä on tärkeää ja miksi.
Lakien valmistelutehtäviin tarvitaan nykyistä enemmän generalisteja: henkilöitä,
jotka ymmärtävät yhteiskunnan toimintaa
laaja-alaisesti.
Jos lainvalmistelu annetaan tehtäväksi
ryhmälle, jossa on mukana juristi, ekonomis-

ti, ekonomi, hallintotieteilijä ja humanisti,
ei synny sellaista hallituksen esitystä, jossa
yhdistyisi näiden tieteenalojen osaaminen
– ellei ryhmässä ole mukana myös sellaista
virkamiestä, jonka asiantuntemus on niin
laaja-alainen, että hän pystyy yhdistämään
muiden osaamisen.
Lakien valmistelua ja toimivuutta tutkinut
filosofian tohtori Auri Pakarinen Helsingin
Sanomissa 1.12.2018

Pieni runo #Asianajapäivä’n kunniaksi:
mitä sitä ei tegis ollakseen #defensorlegis.
On hienoa olla oikeuden puolella
vääryyttä vastaan. #Asianajajaliitto100
Asianajaja Jussi Ikonen @IkosenJussi 25.1. Twitterissä

KLIKATUIMMAT
LIITON NETTIUUTISET
Asianajaja puolustaa oikeudenmukaisuutta
Helsingin oikeustieteellisen tiedekunnan dekaanina
2004−2010 korostin aina uusille oikeustieteen opiskelijoille
sitä, kuinka hienoa on opiskella ammatteihin, joissa voi
puolustaa oikeudenmukaisuutta. On upeaa, jos voimme
olla mukana itseämme suuremmissa asioissa.
Helsingin yliopiston oikeushistorian ja roomalaisen oikeuden
professori Jukka Kekkonen @jukka_kekkonen Twitterissä 24.1.

Oikeusvaltio vain sanahelinää?
Taas joka toinen sana oikeusvaltio! Onko ne tullu aivan hulluiksi siellä?
Oikeusbloggari Jyrki Virolainen @jvirola kommentoi
Asianajajapäivää Twitterissä 25.1.

Asianajaja oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin
välikappale
Esimerkiksi Aarnion tapauksen käsittelyssä Riitta Leppiniemi on antanut hienosti kasvot tälle ammatille. Ihmiset
hahmottavat, että Aarnio on rikosasian vastaaja, ja hänelle
kuuluu meidän oikeusjärjestelmässä avustaja, joka hoitaa
omaa rooliaan. Asianajaja on oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin välikappale.
Asianajajaliiton hallituksen jäsen Antti Riihelä MTV:n uutisissa
20.1.

Tuomioistuin sai ottaa huomioon todistajan kertomuksen
siltäkin osin, kun se ei kuulunut todistusteemaan
Yhtiö ei ollut käräjäoikeuden pääkäsittelyssä puuttunut todistajien
kuulemisiin millään tavoin, mikä viittaa siihen, että niissä ei yhtiön
näkökulmasta ole menetelty epäasianmukaisesti. Mikään ei tue
yhtiön valituksessaan esittämää väitettä, että kyseessä olisi ollut
sellainen ilmeinen shikaanitilanne, jossa todistajan uudella teemalla olisi pyritty yllättämään vastapuoli. Hovioikeus katsookin
(RHO:2019:1), ettei todistusteema ole prekludoitunut käräjäoikeudessa eikä käräjäoikeus ole menetellyt virheellisesti ottaessaan
todistajien kertomukset huomioon myös siltä osin, kun ne eivät kuuluneet todistusteemaan. (11.1.)

EAOA arvosteli lautamiesten istuntovuorojen jakautumista
Helsingin käräjäoikeudessa
Helsingin käräjäoikeuden lautamiehenä toimiva kantelija arvosteli
hänelle määrättyjen käräjäoikeuden istuntojen vähäistä määrää ja
istuntojen epätasaista jakautumista lautamiesten kesken. Kantelija
epäili, että häntä syrjittiin. Oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin
kannalta on tärkeää, että istuntokokoonpanojen valinnat tapahtuvat
läpinäkyvästi ja että niiden perusteet ovat jälkikäteen selvitettävissä.
Eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen mielestä lautamiesten valintatapa tulisikin arvioida uudelleen. (3.1.)
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Salassapitovelvollisuutta ei saa murtaa
Asianajajapäivän medialle suunnatuilla Lakikahveilla keskusteltiin yksityisyydensuojasta ja
muistutettiin, että asianajajan työ perustuu luottamukselle.
MONI VIIME AIKOINA esitetty lakialoite ja ehdotus pyrkii takaamaan viranomaisille entistä laajemmat valtuudet päästä käsiksi kansalaisten yksityisiin tietoihin. Siihen liittyy
kuitenkin riskejä.
– Viranomaiset haluaisivat päästä käsiksi kaikkeen mahdolliseen tietoon, sillä se helpottaisi heidän työtään. Valvonta
ja ihmisten perusoikeudet näyttävät unohtuvan, Asianajajaliiton oikeuspoliittinen juristi Elina Castrén kommentoi.
Digitalisaation ansiosta tietoa kerätään yhä enemmän
erilaisiin rekistereihin, ja tiedon käyttäminen sekä analysointi on entistä helpompaa. Esimerkiksi valtioneuvoston
tulevaisuusselonteossa visioitiin, kuinka yhdistelemällä
sekä julkista että yksityistä dataa eri lähteistä – vaikkapa
sosiaalisesta mediasta, tulorekisteristä, ruokaostoksista
ja terveystiedoista – voitaisiin tekoälyn ja koneoppimisen
avulla ennakoida ja ennaltaehkäistä sairauksia.
– Pahoin pelkään, että tällaisia avauksia tulee entistä
enemmän, koska virkamiesten tehtäviin kuuluu tehokkuushyötyjen etsiminen. Tietosuojalainsäädäntö edellyttää, että
henkilötietoja käsitellään niiden alkuperäisen käsittelytarkoituksen mukaisesti. Tämän tulisi olla viranomaisille kristallinkirkas periaate, tietosuojalainsäädäntöön erikoistunut
asianajaja Jukka Lång sanoo.
Lisäksi on ehdotettu lailla suojattujen salassapitovelvollisuuksien murtamista rikosten ennaltaehkäisyn nimissä.
– Luottamuksellisuus on asianajajan työssä pitkälle viety
velvoite, ja olisi erittäin vaarallista, jos ulkopuolinen taho

Asianajaja Jukka Lång alusti Lakikahveilla,
miksi asianajosalaisuus on yksityisyydensuojan turvaamisen kannalta tärkeä.

alkaisi tätä rapauttaa. Oikeusvaltiossa yksilön täytyy voida
uskoutua häntä avustavalle ammattilaiselle, Lång toteaa.
TEKSTI

KATARIINA KRABBE // KUVA NINA KAVERINEN

VALVONTALAUTAKUNNAN JOHTOTEHTÄVÄT HAUSSA
Valvontalautakunnan puheenjohtajan, asianajaja Harri Tuuren ja hänen
varajäsenensä, asianajaja Pirjo Isoluoman toimikaudet päättyvät ensi kesänä.
Menettelytapavaliokunta pyytää asianajajia hakemaan näihin mielenkiintoisiin
tehtäviin mahdollisimman pian.
Jos olet kiinnostunut, lähetä hakemuksesi pääsihteeri Minna Melenderille
(minna.melender@asianajajaliitto.fi) viimeistään 30.3.2019. Henkilövalinnat
tehdään valtuuskunnan kevätkokouksessa 14.6.2019 Turussa.
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Juhlavuoden 100 oikeusvaikuttajaa -kampanja

Asianajajien tärkeä
yhteiskunnallinen työ esiin

Asianajaja on yhteiskunnassamme keskeinen oikeusvaikuttaja. Suomen Asianajajaliiton
100-vuotisjuhlavuonna liitto haluaa tuoda esiin asianajajien tekemää tärkeää työtä tasaarvoisemman yhteiskunnan eteen. 100 oikeusvaikuttajaa -kampanja nostaa tekijät estradille.

M

inkälaista työtä asianajajat tekevät? Entä
miten heidän tekemisensä näkyy suomalaisessa yhteiskunnassa? Nyt voit ehdottaa ansiokkaita asianajajia 100 oikeusvaikuttajaa -kampanjassa. Kampanja-aika
on 25.1.–30.4.2019, ja omien ehdotusten lähettäminen käy
kätevästi verkkosivuilla olevan linkin kautta. Asianajajaliiton pääjuhlassa elokuussa palkitaan jokaisesta palkintokategoriasta parhaimmat.
Palkintokategoriat ovat seuraavat:
Pro bono: Kuka asianajaja hyödyntää omaa ammattitaitoaan myös yhteisen hyvän edistämiseksi?
Luottamushenkilö: Kuka asianajajista tekee aktiivista
vaikuttamistyötä liiton toiminnan kehittämiseksi? Kuka
puurtaa työryhmissä ja tekee selvityksiä?
Oikeuspoliittinen vaikuttaja: Kuka taistelee perus- ja ihmisoikeuksien eteen itseään säästelemättä? Kenen näkemykset
vievät suomalaista oikeusvaltiota eteenpäin?

Uudistaja: Kuka uskaltaa tehdä tulevaisuutta jo tänään?
Kuka näkee haasteiden sijaan mahdollisuuksia?
Nuori asianajaja: Kuka nuori asianajaja vie raikkaasti
eteenpäin alan tärkeitä arvoja?
Voit ehdottaa oikeusvaikuttajaksi asianajajaa tai muuta
asianajotoimistossa työskentelevää henkilöä. Asianajaja voi
olla tietyissä tapauksissa myös jo eläköitynyt, mutta edellytyksenä on, että hän toimii edelleen aktiivisesti asianajajien
arvojen edistäjänä. Palkintolautakunta valitsee ehdotuksista yhteensä 100 henkilöä oikeusvaikuttajien listalle.
TEKSTI JA KUVA

TIINA TIKANDER // KUVA NINA KAVERINEN

asianajajaliitto.fi/100oikeusvaikuttajaa

#100oikeusvaikuttajaa
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PA L S TA L L A K ERROTA A N L II TON OIK EUSP OL II T T ISE S TA T YÖS TÄ //
EL IN A CA S T RÉN

TEK STI

OIKEUSTURVAN PARANTAMINEN
JA PERUSOIKEUDET
HALLITUSOHJELMAAN
Asianajajaliitto on julkistanut hallitusohjelmatavoitteensa. Niissä nostetaan esille
muun muassa oikeudenkäyntien kesto, oikeusavun saatavuus ja oikeusapupalkkiot.

O

ikeudenkäyntien viivästyminen ja pitkä kesto on tunnustettu ja kansainvälisestikin
noteerattu ihmisoikeusongelma sekä uhka yhteiskunnan
toimintakyvylle. Asianajajaliiton mielestä
oikeudenhoitoon tulee lisätä taloudellisia
resursseja. Tavoitteena tulee olla oikeusturvan parempi taso ja oikeudenkäyntien
lyhyempi kesto.
Poliisin ja syyttäjän toimintaedellytykset
ja resurssit on turvattava. Samalla on kiinnitettävä erityistä huomiota oikeusturvan
toteutumiseen ja huolehdittava siitä, että
epäilty saa avustajan jo kiinniotto- ja esitutkintavaiheessa.
Valtion tarjoamaa oikeusapua on oltava
saatavilla tasapuolisesti ja yhdenvertaises-

ti. Julkisen oikeusavun tulee ulottua myös
asianajajien tarjoamaan ensivaiheen oikeudelliseen neuvontaan ja ulkoprosessuaalisiin
kysymyksiin.
Lisäksi Asianajajaliitto tuo esiin, että
valtion varoista yksityisille oikeusavustajille maksettavat palkkiot ovat jääneet
huomattavasti jälkeen muista oikeudellisten asioiden hoitamiseen verrattavista
tuntihinnoista. Näin ollen palkkioita on
korotettava palveluiden korkean laadun
ja saatavuuden takaamiseksi.
Kaikki Asianajajaliiton oikeuspoliittiset tavoitteet löytyvät vuosille 2017–2026
laaditusta Oikeusvaltio2025-oikeusturvaohjelmasta.
oikeusvaltio2025.fi

ASIANAJAJALIITON
LAUSUNTOJA
7.1.
Verohallinnon ohjeluonnos Korkovähennysoikeuden rajoittaminen yritysverotuksessa
7.1.
Verohallinnon ohjeluonnos Väliyhteisötulon
verotus Suomessa
28.12.
Positiivisia luottotietoja koskeva järjestelmä
3.12.
Arvopaperimarkkinalain 3 luvun 2 §:ssä
tarkoitettua perustietoasiakirjaa koskeva
asetusluonnos
26.11.
Rahastojen rahastoa koskeva HE-luonnos
26.11.
Sijoitusrahastojen verosääntelyn täsmentämistä koskeva HE-luonnos

JUHLANUMERO
Haluatko onnitella 100-vuotiasta Asianajajaliittoa?
Advokaatissa julkaistuista onnitteluilmoituksista -20 % erikoisalennus!
Lisäksi mahdollisuus edullisiin rivi-ilmoituksiin.
Ota yhteyttä Advokaatin ilmoitusmyyjään:
juha.halminen@kolumbus.fi, puh. 050 5922 722.
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ASIANAJAJIEN ASEMA
TUNNUSTETTAVA PERUSTUSLAISSA
OIKEUSTURVA toteutuu vain, jos jokaisella on aidosti mahdollisuus saada asiantuntevaa oikeudellista apua.
Perustuslaissa säädetään riippumattomasta tuomioistuimesta ja riippumattomasta syyttäjälaitoksesta. Asianajajaliitto ehdottaa, että perustuslakiin lisättäisiin myös säännökset
asianajajalaitoksesta ja Asianajajaliiton riippumattomasta
asemasta, jotta kaikki oikeudenkäynnin osapuolet olisivat
keskenään tasavahvoja toimijoita.
– Kaikki kolme palikkaa pitäisi noteerata perustuslaissa, Asianajajaliiton puheenjohtaja Jarkko Ruohola sanoo.
– Esimerkiksi kehitys Puolassa, Unkarissa ja Romaniassa on osoittanut, että vallan vaihtuessa koneistoa voidaan
muuttaa ja asianajajien asemaa heikentää nopeastikin. Jos
perustuslaissa mainittaisiin riippumaton Asianajajaliitto,
jonka toimintaan valtiovalta ei voi puuttua, olisi puuttuminen ainakin huomattavasti vaikeampaa.
ASIANAJAJALIITTO HALUAA kiinnittää huomiota myös suomalaisen oikeusvaltion suurimpiin ongelmiin, joihin myös
oikeusministeri Antti Häkkänen viittasi Asianajajapäivän
puheessaan: oikeudenkäynnit kestävät liian kauan ja oikeudenkäyntikustannukset nousevat suuriksi.
– Oikeusvaltiossa yksilöllä on oikeus saada asiaansa ratkaisu riippumattomalta tuomioistuimelta. Riippumattomuus
onkin hyvällä tasolla, mutta julkinen oikeusapu ja oikeusturvavakuutukset ovat riittämättömiä, Ruohola sanoo.
TEKSTI

KATARIINA KRABBE

H E N G Ä H D Y S TA U KO

LIITTO ESITTÄÄ MUUTOKSIA
ASIANAJAJALAKIIN
HALLITUKSEN asettama työryhmä esitteli valtuuskunnalle
ehdotuksen muutoksista valvontamenettelyyn ja sitä koskeviin asianajajalain säännöksiin. Tavoitteena on löytää keinoja menettelyn keventämiseen selvästi perusteettomien
kantelujen osalta. Esitys toimitetaan oikeusministeriölle,
joka käsittelee esitystä vireillä olevan asianajajalain osittaisuudistusehdotuksen yhteydessä.

JÄSENMAKSUT ENNALLAAN 2019
ASIANAJAJALIITON VALTUUSKUNTA vahvisti talvikokouksessaan liiton jäsenmaksut, jotka pysyvät ennallaan myös
vuonna 2019. Asianajajan vuosi- ja valvontamaksu on yhteensä 1 050 ja uuden asianajajan yhteensä 645 euroa.
Lisäksi valtuuskunta päätti, että valtuuskunnan kokoukseen osallistuvien matka- ja majoituskulut korvataan jatkossa
Asianajajaliiton varoista.

ADVOKAATTI ILMESTYY
VIISI KERTAA
ADVOKAATTI ilmestyy vuonna 2019 viisi kertaa. 12.4. ilmestyvä lehti on Asianajajaliiton 100-vuotisjuhlanumero.

Oikeutta viineille
Asianajaja Päivi Heinonen innostui viinioikeudesta
opiskellessaan Ranskassa.

”O

piskelin viinioikeutta ollessani opiskelijavaihdossa
Bordeaux’ssa. Viinioikeus liittyy Ranskan ja EU:n viinien laatu- ja alkuperäluokituksiin. Ranskalaisen viinipullon etiketistä näkee esimerkiksi, onko se Cru-,
Grand Cru- vai Premier Grand Cru Classé -kategorian viini eli arvostetuinta luokkaa vai harvinaisempi Cru Bouregoise
-tasoinen viini, joka edellyttää vieläkin tarkempien kriteerien täyttymistä.
Eri alueilla voi olla myös omat laatuluokituksensa. Viinitilan sijainnin
lisäksi on tärkeää, montako viiniköynnöstä hehtaarilla voi olla ja miten
köynnöksiä leikataan. Viinin luonteeseen vaikuttavat myös maaperä,
säät, maaston muodot sekä kypsytysolot, kuten tynnyrit. Mikäli tuottaja markkinoi viiniä väärillä termeillä, hän voi rikkoa kansallisella ja
EU-tasolla suojattua elintarvikkeeseen liittyvää oikeutta.
Suomessa viinioikeuden asiantuntemuksella ei juristin työssä ole juuri
käyttöä, mutta Ranskassa viinien tuotantoon suhtaudutaan erittäin vakavasti. Tällä hetkellä suuri kysymys on, miten perinteisen tuotannon siirtyminen ulkomaiseen omistukseen vaikuttaa viinintuotantoon. Toteutuuko
silloin edelleen se autenttisuus, johon vanhat viinitilat ovat pyrkineet?
Teen mielelläni matkoja viinitiloille Ranskaan ja Italiaan ja vaihdan
ajatuksia muiden viini-ihmisten kanssa. Sen lisäksi, että valitsee ruoalle
oikean viinin, viinin nauttimisessa on tärkeää myös viinin lämpötila ja
lasin muoto, jotka vaikuttavat makuun ja kokemukseen.
Omat suosikkini ovat voimakkaita Bordeaux’n viinejä, ja hyviä viinejä löytää myös Rhônen alueelta. Parhaat valkoviinit tulevat mielestäni
Alsacesta.”
TEKSTI

KIRSI HYTÖNEN // KUVA MIKKO KAUPPINEN
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A D V O K A AT T I / 1-2 0 19

Asianajajat,
barrikadeille!
Berit Reiss-Andersen on asianajaja ja Nobelin
rauhanpalkintokomitean puheenjohtaja sekä entinen valtiosihteeri
ja rikoskirjailija. Nyt hän kannustaa lakimiehiä taisteluun.

K

TEKSTI JA KUVAT

un Gunnar Reiss-Andersen toisen maailmansodan aikaan kirjoitti sodanvastaisia tekstejään, hän ei voinut vielä
tietää, mistä hänen pojantyttärensä
aikanaan tunnettaisiin. Reiss-Andersen
oli runoilija, joka tuli tunnetuksi Norjan vastarintaliikkeen äänenä. Hänen
pojantyttärensä taisi periä parikin ominaisuutta vaariltaan, kuten suhtautumisen sanojen tärkeyteen.
– Isoisäni ei ollut poliittisesti kovin selkeäsanainen, mutta hän
oli hyvin äänekäs sotarunoudessaan. Kun Norja miehitettiin ja
kun sen vielä tekivät fasistit, oli hänen mielestään jokaisen velvollisuus toimia. Hänen elämänsä oli taiteessa ja kirjallisuudessa. Jos
minussa on jotakin heistä – minulla oli myös aivan erityislaatuinen
isoäiti – olen otettu! Meidät kasvatettiin puhumaan ja kirjoittamaan korrektisti. Yritän olla vähän rennompi, mutta poikani
on tässä suhteessa tiukka omille lapsilleen. Joten selkeäsanaisuus selvästi kulkee meillä suvussa, Berit Reiss-Andersen nauraa.
KUN HÄN SEISOO Oslon kaupungintalon juhlasalin korokkeella
puhumassa, hän tietää, että hetki on historiallinen. Salissa on
ehkä tuhat ihmistä ja television kautta hetkeä todistavat miljoonat muut. Hän ojentaa palkinnot, on vähän niin kuin itsensä ulkopuolella ja tietää, että se mikä tapahtuu, on paljon häntä
itseään suurempaa. Hän on pelkkä symboli, joka edustaa komiteaa ja Alfred Nobelia, 120 vuotta tämän kuoleman jälkeen.
Nobelin rauhanpalkinto käsittää rahapalkinnon, diplomin
sekä mitalin. Mitali on 24 karaatin kullalla päällystettyä 18 karaatin kultaa, ja se painaa paljon. Pro pace et fraternitate gentium,
”Rauhan ja ihmisten välisen veljeyden puolesta”, lukee mitalin
kääntöpuolella.

ANTTI KIRVES

Joulukuussa Berit Reiss-Andersen taas ojentaa kultamitalin
ja diplomin rauhanpalkinnon saajalle, niin kuin on tehnyt niinä
kolmena vuonna, jotka hän on ollut Nobelin rauhanpalkintokomitean puheenjohtaja.
– Musiikki on kaunista. Jännitämme, miten palkittu puhuu
palkinnostaan. Ilmassa on sähköä. Seremonian jälkeen tarjoan
yleensä kaupungintalolla lounaan pienelle joukolle lähimpiä
perheenjäseniä ja ystäviä. Lastenlapseni tulevat. Olo on tyhjä ja
samalla helpottunut, ehkä samankaltainen kuin isoissa häissä,
joissa morsian ja sulhanen eivät ole ihan omia itsejään kirkossa
alttarille astellessaan, vaan jotenkin isompia versioita itsestään.
Mutta on tärkeää muistaa, että palkintotilaisuudessa on vain
yksi päähenkilö ja vain yksi syy, miksi me kaikki olemme paikalla: palkinnon saaja. Minun tehtäväni on antaa hänen loistaa.
Reiss-Andersenin sydäntä lähellä ovat myös naisten oikeudet.
Hän oli paikalla komitean jäsenenä vuonna 2014, kun pakistanilaisesta Malala Yousafzaista tuli tähän asti nuorin rauhanpalkinnon saaja.
– Etukäteen meitä jännitti, sillä hän oli kuitenkin vain 17-vuotias. Mutta sitten hän piti sen upean puheensa, yhden parhaista
joita olen koskaan kuullut. Malala oli käynyt pakolaisleireillä
puhumassa tytöille koulutuksen tärkeydestä. Hän kutsui 15
näistä tytöistä palkinnonjakotilaisuuteen, ja he istuivat eturivissä. Se oli valtavan liikuttavaa, mutta se oli heidän hetkensä.
Minä olen etuoikeutettu nainen eikä minun ole soveliasta itkeä
sellaisessa tilanteessa. Heillä oli se tausta ja ne kokemukset. He
olivat kärsineet.
ALFRED NOBEL , tiedemies ja keksijä, loi nimeään kantavan rauhanpalkinnon, koska hän uskoi rauhan edistämiseen. Nobelin
rauhanpalkinto on edesauttanut aseistariisuntaa maailmassa,
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”ASIANAJAJANA OLEMISEEN KUULUU

SYVÄ KIINTYMYS OIKEUSJÄRJESTELMÄÄN JA
OIKEUSVALTIOPERIAATTEESEEN.”

vahvistanut kansakuntien välistä veljeyttä ja auttanut
luomaan rauhaa edistäviä instituutioita. Nobel uskoi, että
lainkäytön välineet ovat vaihtoehto aseellisille konflikteille.
Hän kannatti kansainvälistä sovinto- ja välimiesmenettelyä
ja yhteisymmärryksen luomista.
Rauha on myös Reiss-Andersenille tärkeä arvo. Hän miettii hetken vastausta kysymykseen siitä, onko hän enemmän
optimistinen vai pessimistinen tulevaisuuden suhteen.
– Kun katsoo maailmaa nyt, voi tietysti tulla uskonpuute. Mutta minun ja rauhanpalkintokomitean tehtävänä on
tunnistaa juuri edistys, ja palkita siitä. Yhteiskuntatieteilijät sanovat, ettei maailmassa ole koskaan ollut yhtä paljon rauhaa kuin nyt. Se on varmaankin totta, jos lasketaan
konfliktien tai niissä kuolleiden määrää. Mutta täytyy olla
sokea, jos ei huomaa laajempaa kuvaa.
Erityisen huolissaan hän on Euroopassa ja läntisessä
maailmassa laajemminkin nousseesta populismista, kovenevasta puheesta sekä joidenkin valtioiden ajautumisesta
hiljalleen kohti autoritarismia.
– Olen ymmälläni Puolan tilanteesta. Maa sentään johti eturintamassa poliittista liikettä, joka mursi Berliinin
muurin, ja puolalaiset taistelivat kovasti demokratian ja
oikeusvaltioperiaatteen eteen. He ovat olleet hyviä EUjäseniä – ja he ovat myös hyötyneet EU:sta valtavasti. Sitten
he olivat ensimmäisiä, jotka luopuivat noista periaatteista
– ja minkä vuoksi? Nationalismin, jossa on autoritäärinen
vivahde. Miksi kansalaiset haluavat luovuttaa kalliisti hankitun vapautensa ja valita sen sijaan sellaisen turvallisuuden,
jota populistit heille lupaavat?
Hänen mielestään historia toistaa itseään.
– Maailma on muuttunut, mutta ei se minusta nyt ole sen
kompleksisempi kuin 1930-luvulla. Weimarin tasavallassa
ihmiset äänestivät diktaattorin valtaan. Turkin ja Unkarin
johtajia ei minusta voi kutsua diktaattoreiksi, mutta he
ovat johtajia, joissa on hyvin autoritäärisiä piirteitä, ja heidät on äänestetty johtoon. Tämä historiallinen vastaavuus
huolestuttaa minua syvästi.
Reiss-Andersen, itsekin pitkän linjan rikosasianajaja ja asianajotoimiston osakas, pitää valtavan tärkeänä – ja paljon muunakin kuin vain päämiesten
avustamisena.
– Jotta voimme avustaa päämiehiämme, pitää olla olemassa oikeusvaltioperiaate, mutta näinä vaikeina aikoina
ASIANAJAJAN TYÖTÄ

tuon periaatteen kunnioitus on vähentynyt. Se näkyy selvimmin Puolan, Romanian, Turkin ja Unkarin kaltaisissa
maissa, mutta myös Norjassa, jossa oikeusvaltiosta on
perinteisesti pidetty vahvasti kiinni.
Ongelmana on hänen mielestään se, että oikeussektorilla
ei ole tarpeeksi taloudellisia resursseja. Oikeudenmukaisen
yhteiskunnan ylläpitäminen maksaa. Samalla tuomioistuimet ja muut oikeusalan toimijat jäävät kansalaisille usein
melko näkymättömiksi.
– Ihmiset tyrmistyvät heti, jos poliisi sanoo, ettei sillä
ole resursseja tutkia rikoksia. Mutta vielä tärkeämpää olisi, että resurssit riittävät tehokkaisiin tuomioistuimiin.
Oikeusjutut pitää saada ratkaistuksi kohtuullisessa ajassa. Me asianajajat näemme nämä muutokset nopeammin
kuin suuri yleisö ja toisaalta myös ymmärrämme niiden
merkityksen poliitikkoja paremmin.
Hänestä asianajajana olemiseen kuuluu syvä kiintymys oikeusjärjestelmään ja oikeusvaltioperiaatteeseen,
ja velvollisuus puolustaa näistä kumpaakin. Vastuu ulottuu yhteiskuntaan laajemminkin. Pro bono -työstä on
Reiss-Andersenin mielestä tullut trendi, joka on peritty
Atlantin takaa.
– Yhdysvalloissa kaikkia lakifirmoja velvoitetaan pro bono
-työhön. Siellä tavallaan mitataan sosiaalista vastuunkantoa sen perusteella, montako tuntia lahjoittaa pro bonoon.
Ja pro bono on tietyissä tapauksissa erittäinkin hyvä asia.
Mutta sosiaalisella vastuulla on paljon laajempi ulottuvuus
ja huomattavasti syvempi merkitys. Ei ole oikein, että
ihmisten oikeudellisia perustarpeita hoidetaan pro bono
-työnä. Jokainen tietää, että isoissa lakitoimistoissa ne tehtävät saa hoitaakseen nuorin ja kokemattomin asianajaja.
Kansalaisten lainopillisen avustamisen perustarpeet ovat
Euroopan ihmisoikeussopimuksen artiklan 6 perusteella
valtion vastuulla. Se on hyvin tärkeä periaate, ja meidän
tehtävämme asianajajina on puolustaa sitä.
HALUAISIKO HÄN asianajajat barrikadeille?

– Ehdottomasti! Jokin aika sitten Amsterdamissa oli
iso mielenosoitus, jossa asianajajat osoittivat mieltään
kaavuissaan. He vastustivat oikeusapuohjelmien lisäleikkauksia. Juuri niin meidän asianajajien pitää tehdä! On
meidän velvollisuutemme nousta puolustamaan näitä periaatteita, ydinarvojamme. Kuka niistä pitää huolen, jos
emme me itse?
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LENTÄVÄ AJATUS
”Olen kirjoittanut kaksi rikosromaania yhdessä ystäväni, Norjan entisen oikeusministerin Anne
Holtin kanssa. Olin Annen valtiosihteeri. Tulomme politiikkaan oli ollut dramaattinen, ja niin oli
lähtömmekin. Se oli hullua aikaa. Anne joutui jättämään ministerintyönsä terveyssyistä. Minä
jatkoin valtiosihteerinä jonkin aikaa, mutta en pitänyt uuden ministerin toimintatavoista ja lähdin.
Anne ehdotti, että tekisimme yhdessä kirjan, ja niin me istuimme koko ennätyskuuman kesän 1997
sisällä ja kirjoitimme. Minulle se oli uusi maailma. Ensimmäinen kirja oli menestys, ja pari vuotta
myöhemmin teimme toisen. Usein kysytään, tuleeko minulta vielä joskus uusi kirja. En oikein tiedä.
Kirjoittaminen vie aikaa, ja kun minulla on asiakkaita, juttuja, valmistautumista oikeudenkäynteihin
ja sitten vielä komiteatyö, ei aikaa juuri ole. En osaa herätä viideltä, kirjoittaa pari tuntia kirjaa ja
lähteä sitten töihin. Toisaalta olen oppinut, että elämä vie yllättäviin suuntiin. Never say never.”
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Oikeusapua
alehintaan
Oikeusapupalkkiot laahaavat jäljessä eivätkä aina kata työmäärää.
Onko kansalaisten oikeusturva uhattuna, jos oikeusapu ei enää kiinnosta
yksityisiä avustajia?
TEKSTI

TERHI HAUTAMÄKI // KUVITUS KIIRA SIROLA

K

ainuussa Suomussalmella työskentelevä Merja Eskonpekka on
toiminut asianajajana yli 30 vuotta.
Osana työtään hän hoitaa oikeusapuasioita, joissa laskun maksaa
osittain tai kokonaan valtio.
Eskonpekka kokee tärkeäksi
tarjota oikeusapua, kun sille on
tarvetta, ja se on myös hänelle yksi keskeinen osa tulovirtaa.
Eskonpekka kokee, että asianajaja kantaa oman kortensa
kekoon, jotta oikeusturva toteutuu silloinkin, kun asiakkaalla ei ole oikeusturvavakuutusta tai varaa itse kustantaa
tarvitsemaansa oikeudellista apua.
Tärkeän työn mielekkyyttä heikentää kuitenkin se, että
Eskonpekka palvelee oikeusapuasioissa puoleen hintaan.
Normaalisti hän laskuttaa tunnista vähintään 200 euroa,
kuten muutkin kollegat keskimäärin. Valtion oikeusavusta
maksama 110 euron tuntikorvaus tuntuu aivan liian alhaiselta.
– Sehän ei todellakaan ole asianajajan palkkaa, vaan
palkkioista maksetaan myös toimiston ylläpitokulut: palkat, vuokrat, vastikkeet, vakuutukset, koneet, musteet ja
paperit. Murto-osa hinnasta jää työlle, Eskonpekka sanoo.
Asianajajaliiton palkkio-ohjekin muistuttaa, ettei asianajajan työajasta kaikki ole laskutettavaa aikaa, vaan osa
kuluu myös muun muassa toimiston työn järjestelyyn ja
valvontaan sekä oman ammattitaidon kehittämiseen.
Ongelmana ei ole vain tuntihinnan alhaisuus. Välillä käy
niin, ettei asianajaja edes saa korvausta kaikesta tekemästään työstä, vaikka se on laskussa eritelty. Jos asianajaja tuomioistuimen mielestä laskuttaa liikaa, palkkiota saatetaan
leikata ja työn todellinen hinta jää vielä matalammaksi.
L A SKUSTA VIIL ATA AN TUNTEJA POIS | Eskonpekka ja
muut oikeusapuasioita hoitavat kollegat ovat turhautuneet siihen, että laskuja viilataan joskus alaspäin ikään
kuin muodon vuoksi.

Tähän antaa mahdollisuuden asetus oikeusavun palkkioperusteista. Asetuksessa todetaan, että valmistautumisesta
maksetaan palkkio sen ajankäytön perusteella, jota voidaan
pitää ”asian laatuun ja laajuuteen sekä suoritettuihin toimenpiteisiin nähden hyväksyttävänä”.
– Voiko tuomioistuimella olla niin täsmällistä tietoa siitä, että tietyyn työhön olisi pitänyt käyttää tunti tai kaksi
vähemmän aikaa? Mielellään kuulisin perusteluja, mikä
tässä on ollut ylimääräistä työtä.
Eskonpekka sanoo, että hän tekee muutoinkin paljon
sellaista työtä, joka ei näy lopullisissa laskuissa. Ehkä näin
ei pitäisi tehdä, mutta asianajajalla on itselläänkin painetta
olla kohtuullinen.
– Saatan käydä puhelinneuvotteluja, puhua todistajien kanssa ja tehdä muuta valmistelutyötä, jota ei laskulle
merkitä, hän sanoo.
Eräältä asianajajalta puolitettiin hänen laatimansa lasku
käräjäoikeudessa. Kyseinen kollega oli viitseliäs ja valitti
hovioikeuteen, jolloin lasku vahvistettiin alkuperäisen
suuruiseksi.
Harva kuitenkaan jaksaa valittaa. Se teettää lisää työtä,
josta harvoin koituu vastaavaa hyötyä.
Vaikka tilanne harmittaa, Eskonpekka ottaa yhä oikeusapuasiakkaita.
Monien asianajotoimistojen on otettava vastaan kaikki toimeksiannot, jotta työtä ja tulovirtaa riittää. Jotkut
kollegat myös haluavat hoitaa nimenomaan rikosasioita,
joista merkittävä osa on oikeusapujuttuja. Mutta paljon
on heitä, jotka pysyttelevät paremmin tuottavissa töissä,
jos on varaa valita.
– Oikeusapuasiat ovat usein aika työläitä. Jo oikeusapuhakemuksen teko ja tulotason seuranta toimeksiannon aikana teettävät ylimääräistä vaivaa. Jos itse koen,
että juttu on hankala, vie kovasti resursseja ja viivästyttää
muita toimeksiantoja, en välttämättä ota juttua vastaan,
Eskonpekka sanoo.
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Turvapaikanhakija jää usein ilman oikeusapua
TURVAPAIK ANHAKIJOIDEN OIKEUSAVUN
L A ADUSSA on isoa vaihtelua, kertoo valtio-

neuvoston tilaama, viime vuonna julkaistu
tutkimus.
Tutkimuksen mukaan 70 prosenttia kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneista ei ollut
hallintovaiheessa saanut lainkaan oikeusapua
yksityiseltä eikä julkiselta puolelta.
– Tulos on erittäin huolestuttava ja vaikuttaa
siltä, etteivät turvapaikanhakijat saa riittävää
tietoa oikeuksistaan, eivätkä he syystä tai toisesta saa oikeusapua käsittelyn alkuvaiheessa.
Asioiden selvittäminen painottuu tuomioistuinvaiheeseen, mikä ei ole kenenkään etu, sanoo
Asianajajaliiton oikeuspoliittinen juristi Elina
Castrén.
Silloin kun apua saa, se ei aina ole laadukasta. Tätä mieltä ovat niin Maahanmuuttoviraston puhuttelijat, hallinto-oikeuksien
tuomarit kuin turvapaikanhakijat ja heidän
tukihenkilönsä. Turvapaikanhakijoiden avustajien kirjo on laaja eikä kaikkien toimintaa

valvota samalla tavalla. Valvonta on laajinta
asianajajien osalta. Turvapaikanhakijoita voivat
avustaa juristin koulutuksen saaneet henkilöt,
luvan saaneet oikeudenkäyntiavustajat, julkiset
oikeusavustajat tai asianajajat.
Yleinen tyytymättömyyden aihe on se, että
avustaja ei ole saavutettavissa välttämättä
silloinkaan, kun hakija haluaisi toimittaa täydentäviä dokumentteja tai kertoa tilanteensa
muutoksesta.
Jotkut oikeusavustajat vaikuttavat liian
kiireisiltä eivätkä ehdi perehtyä asiaan. Tapaamisia on pidetty ilman tulkkia tai huonolla
tulkkauksella. Joskus päätöksestä on valitettu
tapaamatta ja kuulematta hakijaa lainkaan.
Julkisilla oikeusavustajilla on varsin korkea
kynnys osallistua turvapaikkapuhutteluun.
Yksityisistä avustajista toiset osallistuvat, toiset
eivät.
Räikeimpiä väärinkäytöksiä on tapahtunut
joissakin yksityisissä lakiasiaintoimistoissa.
Eräälle hakijalle kerrottiin kielteisestä hal-

linto-oikeuden päätöksestä vasta valitusajan
umpeuduttua. Joiltakin hakijoilta on laskutettu
juristin palveluista, vaikka ne olisi pitänyt
saada maksuttomana oikeusapuna. Eräissä
lakiasiaintoimistoissa tulkki tai muu avustaja
on esiintynyt lakimiehenä. Joissain tapauksissa
avustajat ovat antaneet hakijasta virheellistä
tietoa Maahanmuuttovirastolle.
Selvityksen mukaan tarvittaisiin useita
parannuksia: Oikeusavun saaminen heti turvapaikkahakemuksen jättämisen jälkeen on
turvattava. Eri viranomaisten ja avustajien
käsitystä siitä, mitä hallintovaiheen oikeusavun
kuuluu sisältää, tulisi yhtenäistää.
Avustajan kynnys osallistua puhutteluun ei
saisi olla liian korkealla. Olisi huolehdittava
siitä, että myös yksityiset ovat halukkaita jatkossakin avustamaan turvapaikanhakijoita.
Lisäksi on kehitettävä keinoja varmistaa avustajien pätevyys ja huolellisuus.
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TÄRKEÄN TYÖN MIELEKKYYTTÄ HEIKENTÄÄ SE,
ETTÄ OIKEUSAPUASIOISSA JOUTUU PALVELEMAAN
PUOLEEN HINTAAN.

110 EURON TUNTIHINTA ON OLLUT
VOIMASSA VUODESTA 2014.

140 EUROA K ÄYPÄ HINTA | Oikeusavun ongelmat ovat tut-

tuja vuosien varrelta. Asianajajaliitto on useaan otteeseen
tuonut esiin, että pienituloisten ihmisten oikeusturva alkaa
olla uhattuna, jos palkkiot eivät ole yksityisille avustajille
houkuttelevia.
Oikeusapua saa julkiselta puolelta oikeusaputoimistoista,
mutta ne eivät pysty kaikkea hoitamaan. Julkisia oikeusaputoimistoja on harvassa, ja sama oikeusaputoimisto ei
voi auttaa erimerkiksi avioeroriidan molempia osapuolia
jääviyskysymysten vuoksi. Yksityisiä siis tarvitaan.
Asianajajaliitto teetti keväällä 2017 selvityksen julkisen
oikeusavun kustannuksista ja hinnoittelusta. Raportissa
laskettiin, että käypä tuntihinta oikeusaputoimistoissa on
140–200 euroa, kun lasketaan todelliset palvelun tuottamisesta koituvat kustannukset.
Tämän laskelman mukaan yksityiset avustajat siis hoitavat
oikeusapuasioita halvemmalla kuin mitä se julkisella puolella maksaa. Lisäksi julkiset oikeusaputoimistot tarjoavat
palveluita myös maksukykyisille, palvelun itse kustantaville
asiakkaille alle markkinahintojen.
Asianajajaliitto on laskelmien perusteella esittänyt, että yksityisten oikeusapukorvaus nostettaisiin 140 euroon tunnilta.
Oikeusministeriö ei ole näistä laskelmista aivan lämmennyt.
– Asianajajaliiton käyttämistä laskentaperusteista jäi kyllä
paljon kysymyksiä, joten niitä emme voi allekirjoittaa, sanoo
oikeusministeriön oikeushallinto-osaston apulaisosastopäällikkö, hallitusneuvos Merja Muilu.
Ministeriön mukaan julkisen oikeusavustajan työn kustannuksiin tulisi laskea vain suorat asianajotoimeksiannon
hoitamisen kustannukset, ei niitä kuluja, joita kertyy oikeusaputoimistoissa tehtävästä muusta kuin asianajotyöstä. Ministeriö oli eri mieltä myös oikeusavustajan laskutettavan,
tehokkaan työajan osuudesta.
– Ministeriön kanssa on käyty paljon keskustelua näistä
laskelmista. Emme kuitenkaan ole saaneet ministeriöstä
sellaisia tietoja tai laskelmia, joiden perusteella olisimme
tulleet toiseen johtopäätökseen, sanoo Asianajajaliiton oikeuspoliittinen juristi Elina Castrén.
Hänen mukaansa on selvää, että tuntihinta on jäänyt kehityksestä jälkeen. 110 euron tuntihinta on ollut voimassa
vuodesta 2014.
OIKEUSMINISTERIÖ ESITTÄNYT KOROTUSTA | Oikeusministeriössäkin tiedostetaan palkkion korotustarpeet, sanoo Merja Muilu. Ne ovat olleet ministeriössä säännöllisesti esillä.
Oikeusavun hintalappua sanelee valtion budjetti. Muilun
mukaan oikeusministeriö on yrittänyt saada valtiovarain-

ministeriöltä rahaa tuntikorvauksen korotukseen, mutta
toistaiseksi ei ole onnistanut.
– Sitä on vuosittain pidetty esillä budjettineuvotteluissa,
myös viime neuvotteluissa. Mutta asioita joudutaan priorisoimaan, ja toiveita on aina enemmän kuin valtion varoja.
Tämä on osunut karsittavien joukkoon, Muilu sanoo.
Muilu ei paljasta, millaista korotusta oikeusministeriö
on esittänyt, mutta hänen mukaansa palkkioiden tulisi
ainakin seurata indeksikehitystä, mitä ne eivät ole nyt
tehneet.
Myös valtiovarainministeriössä korotuspaineet ovat tuttuja.
– Valtiontalouden hyvin tiukat raamit tarkoittavat kuitenkin niukkuuden jakamista, sanoo lainsäädäntöneuvos Jyri
Inha valtiovarainministeriön budjettiosastolta.
Inhan mukaan tuntipalkkion korotus esimerkiksi
120 euroon ja asiakohtaisten palkkioiden korotus vastaavassa
suhteessa tarkoittaisi noin miljoonan euron lisäkustannuksia
vuodessa. Yksityisille oikeusavustajille maksettavien korvausten määräraha on tällä hetkellä noin 75 miljoonaa euroa.
Inhan mukaan noin 70 prosenttia oikeusapumenojen
korotuksesta kohdentuisi tuntipalkkioihin, 20 prosenttia
asiakohtaisiin vähimmäispalkkioihin ja loppu turvapaikkaasioiden asiakohtaisiin palkkioihin.
Inha pohtii, että niukkuudesta huolimatta tärkeinä pidettyihin asioihin on kyllä aiemminkin löydetty rahaa: esimerkkinä talous- ja velkaneuvonta, joka siirrettiin vuoden
alusta oikeusaputoimistoihin aiempaa paremman rahoituksen turvin.
– Keskeistä on, että oikeusturva ei vaarannu, joten oikeusapupalkkioitakin koskeva keskustelu voi nousta esiin jatkossa, kun kehys- ja budjettipäätöksiä tehdään, hän sanoo.
MONI LUOPUNUT TURVAPAIKKA-ASIOISTA | Turvapaikanhakija istuu Maahanmuuttoviraston puhuttelussa. Tulkkaus
on epäselvää, tilanne kuumottava ja stressaava. Hakija on
valmistautunut puhutteluun, mutta tositilanteessa yksityiskohdat tahtovat unohtua. Voiko viranomaisiin luottaa? Mitä
heille uskaltaa kertoa?
Tällaisessa tilanteessa olisi valtavan suuri apu, jos vieressä
istuisi pätevä ja osaava avustaja.
Välttämättä ei kuitenkaan istu.
Ja jos istuu, hän osallistuu usein ilmaiseksi. Turvapaikanhakijat ovat yksi oikeusapua tarvitseva ryhmä, jonka oikeusturva on noussut erityisen polttavaksi huolenaiheeksi.
Turvapaikanhakijoiden määrän kasvun seurauksena heidän oikeuttaan oikeusapuun rajoitettiin. Vuonna 2016 hallintovaiheen oikeusapu säädettiin pääsääntöisesti julkisten
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”OIKEUSAPUASIOIDEN HOITAMINEN
ON MONELLE ASIANAJAJALLE OSITTAIN
HYVÄNTEKEVÄISYYTTÄ.”

oikeusavustajien tehtäväksi, kun sitä aiemmin olivat antaneet
pääasiassa yksityiset avustajat ja pisimpään Pakolaisneuvonta.
Samalla rajoitettiin avustajan osallistumista turvapaikkapuhutteluun. Siihen saa oikeusapua vain, jos läsnäolo on erityisen painavista syistä tarpeen tai hakija on ilman huoltajaa
saapunut alaikäinen.
Valitusvaiheessa oikeusapua antavat usein yksityiset avustajat: valitusasioista yli kaksi kolmasosaa on yksityisten työtä.
Yksityisille avustajille työstä on kuitenkin tullut vähemmän
kannattavaa, kun siitä ei makseta enää tuntikorvausta, vaan
kiinteää palkkiota.
Asiakohtaisten palkkioiden ei ministeriön mukaan ollut
tarkoitus olla säästökeino, mutta todellisuudessa näyttää
siltä, että korvaukset ovat pienentyneet.
Oikeusministeriön maksatustietojen mukaan vuonna 2015
valitusvaiheen palkkio oli keskimäärin 807 euroa, kun vuonna
2017 se oli 763 euroa. Hallintovaiheessa maksetut palkkiot
ovat pienentyneet vielä selvemmin: vuonna 2015 keskimääräinen palkkio oli 833 euroa, toissa vuonna 692 euroa.
TYÖTÄ EI EHDI TEHDÄ KUNNOLLA | Turvapaikkapäätöksissä
oikeusapu on kirjaimellisesti elintärkeää. Jos ihminen saa
virheellisen kielteisen päätöksen, hän joutuu pahimmillaan
käännytetyksi maahan, jossa hänen henkensä on vaarassa.
– Moni ammattitaitoinen asianajaja ei kuitenkaan enää
halua hoitaa oikeusapuasioita, koska se ei ole kannattavaa.
Monelle se on osittaista hyväntekeväisyyttä, sanoo Asianajajaliiton Elina Castrén.
Joulukuussa julkaistiin valtioneuvoston tilaama, Siirtolaisuusinstituutin toteuttama tutkimus turvapaikanhakijoista
oikeusavun asiakkaina, ja mukana olivat myös asianajajille
teetetyn kyselyn tulokset.
Selvisi, että osa asianajajista on jättänyt turvapaikka-asiat
kokonaan, koska asiakohtaiset palkkiot eivät enää kata työmäärää. Toiset haluavat yhä avustaa turvapaikanhakijoita,
mutta joutuvat kompensoimaan näitä tehtäviä muilla, paremmin tuottavilla töillä. Moni joutuu puntaroimaan työnsä etiikkaa: ehtiikö tällä korvauksella tehdä työtä tarpeeksi
perusteellisesti ja huolellisesti?
Yli puolet turvapaikka-asioita hoitavista asianajajista kertoi, että myös esimerkiksi tulkkauskuluja on leikattu, jolloin
niitä on jäänyt avustajien maksettaviksi.
Palkkioasetusta muutettiin viime lokakuussa niin, että
kiinteä palkkio voidaan vahvistaa erityisistä syistä myös
suuremmaksi. Castrénin mukaan tämä auttaa yksittäistapauksissa, muttei poista kaikkia asetuksen epäkohtia eikä
korota palkkioiden hyvin matalaa perustasoa.
Palkkiomuutosten ohella myös valitusaikojen lyhentäminen
on vaikeuttanut turvapaikanhakua ja heikentänyt hakijoiden

oikeusturvaa. Hallinto-oikeuksiin tulee hätäisesti kyhättyjä
blanco-valituksia, joihin avustajat toimittavat jälkikäteen lisäselvityksiä. Ne teettävät ylimääräistä työtä.
Merja Muilun mukaan sisäministeriön kanssa pohditaan
mahdollisia säädösten muutostarpeita, jotta turvapaikanhakijoiden asema paranisi.
Tutkimuksessa esitettyyn normaalien valitusaikojen palauttamiseen ei kuitenkaan välttämättä ole luvassa parannusta. EU:ssa valmistellaan samaan aikaan direktiiviä, joka
voi lyhentää valitusaikoja entisestään.
ELÄKÖITYMINEN HUOLETTAA | Asianajotoimistot ovat hoitaneet yleisesti oikeusapuasioita etenkin pääkaupunkiseudun
ulkopuolella.
Mutta asianajajakunta eläköityy vauhdilla, ja kasvukeskusten ulkopuolelle voi olla vaikeaa saada nuorta väkeä. Miltä
näyttää oikeusavun tulevaisuus Suomessa?
Liiton tutkimuksen mukaan asianajajista lähes neljäsosa
on jo yli 60-vuotiaita. Joillakin pienemmillä paikkakunnilla
lähes puolet asianajajista lähestyy eläkeikää.
– Tällä hetkellä suurin huoli on se, että eläkkeelle jäävien
on vaikea löytää toimistolleen jatkajaa etenkin pääkaupunkiseudun ulkopuolella. Kun tuomioistuimia on vähennetty,
nuoret eivät hakeudu yrittäjiksi paikkakunnille, joilla ei ole
käräjäoikeutta, Castrén kertoo.
Tulevaisuudessa syrjäseuduilla voi olla vaikeaa saada asianajopalveluita ylipäätään, saati sitten oikeusapua, jos hinnoittelu ei motivoi osaavia ammattilaisia.
Muilun mukaan ministeriö tunnistaa huolen palveluiden
saatavuudesta ja jakaa liiton näkemyksen siitä, että palvelut
pitäisi turvata ympäri Suomen.
Merja Muilu arvelee, että digitalisaatio voi helpottaa tilannetta jonkin verran, kun asianajopalvelut eivät ole yhtä
sidoksissa paikkaan kuin ennen.
– Meidän tiedossamme ei vielä ole suurempia, hälyttäviä
ongelmia. Toki mieluusti kuulisimme, jos niitä on ilmennyt,
Muilu sanoo.
Suomussalmella työskentelevä Merja Eskonpekka näkee,
että hänen alueellaan oikeusapua on vielä riittävästi saatavilla. Riski on kuitenkin olemassa, jos moni katsoo, ettei työtä
kannata tehdä tai sitä on varaa tehdä vain hätäisellä tahdilla.
Asianajajaliiton esittämä 140 euroa olisi Eskonpekalle hyväksyttävissä oleva tuntikorvaus oikeusapuasioista.
– Palkkion pitää olla sellainen, että toimeksiannon vastaanottajalla on hyvä fiilis tehdä työtä. Kun palkkio on alimitoitettu suhteessa työn vaativuuteen, on vaarana, että näitä
toimeksiantoja yritetään hoitaa mahdollisimman nopeasti.
Ei uskalleta käyttää tunteja, kun on vielä pelko, että laskua
leikataan.

Moni maksaa itse julkisella puolellakin
n Suomessa käsitellään vuosit-

tain noin 70 000 oikeusapuasiaa, joista noin kolmasosan
hoitavat yksityiset avustajat
ja kaksi kolmasosaa julkiset
oikeusaputoimistot.
n Julkisen puolen asioiden
määrät ovat laskeneet tasaisesti vuosien varrella, kun
taas yksityisten käsittelemien
asioiden määrä on pysynyt
suhteellisen ennallaan.
n Julkisten oikeusaputoimistojen asiakkaista osa maksaa
palvelun kokonaan itse. Näiden liiketaloudellisten asiakkaiden osuus vaihtelee alueittain 0–20 prosentin välillä.
n Itse maksavat asiakkaat
maksavat julkisella puolella
perintöasioissa keskimäärin

340 euroa, rikosasioissa
316 euroa ja asiakirjan laatimisesta 338 euroa. Yleiseen
tuomioistuimeen ja suulliseen käsittelyyn päätyneissä
asioissa liiketaloudelliselle
asiakkaalle jäi maksettavaa
keskimäärin 920 euroa.
n Harvaan asuttujen seutujen
oikeusaputoimistoissa asiakas
tarvitsee yleisimmin apua
perintöasioissa ja maksaa
oikeusavun osittain tai kokonaan itse. Isoilla paikkakunnilla asiakas hakee yleisimmin
apua avioliitto- ja perheasioihin tai rikosasioihin ja
saa apua ilmaiseksi.
n Vuoden 2017 asianajajatutkimuksen mukaan 82 prosenttia
yksityisistä toimistoista hoitaa

oikeusapuasioita. Pääkaupunkiseudun toimistoista 38
prosenttia ilmoitti, ettei hoida
oikeusapuasioita lainkaan.
Keskisuurissa kaupungeissa
näin ilmoitti 10 prosenttia ja
alle 70 000 asukkaan paikkakunnilla vain 6 prosenttia
toimistoista.
n 41 prosentilla oikeusapuasioita hoitavista toimistoista
näiden asioiden osuus on alle
neljännes koko laskutuksesta.
Seitsemällä prosentilla
oikeusapujutut muodostavat
vähintään kolme neljännestä
kaikesta palkkiolaskutuksesta.
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Ota riski ja lähde
LL.M.-tutkinto yhdysvaltalaisessa huippuyliopistossa opetti Tuomas Tiensuun
ajattelemaan kuin asianajaja. Aina kannattaa mieluummin lähteä
kuin olla lähtemättä, hän sanoo.

N

ew York, Iso Omena. Tuomas Tiensuu kulki metron kyydissä Manhattanin halki kohti Columbian
yliopistoa ja tunsi olevansa kaiken
keskipisteessä. Maailmankaupungin energian, elämänhaluiset ihmiset – ne Tiensuu muistaa elävästi.
– Arjessa saattoi yhtäkkiä hoksata, että hei, olen oikeasti täällä toteuttamassa unelmaani.
Se oli mieletön fiilis.
Tiensuu suoritti vuosina 2017–2018 Columbian yliopistossa kansainväliseen liikejuridiikkaan keskittyvän LL.M.tutkinnon (Master of Laws). Se on ulkomaalaisille juristeille
suunnattu yhden lukuvuoden mittainen oikeustieteellinen
koulutusohjelma.
Yhdysvaltoihin Tiensuun ajoi halu syventää ja täydentää
liikejuridiikan ammattitaitoaan. Alan käytännöt perustuvat pitkälti angloamerikkalaiseen oikeustraditioon, ja New
Yorkissa sijaitsee monen suuren yhdysvaltalaisen asianajotoimiston pääkonttori.
New Yorkia voisikin kuvata maailman liikejuridiikan
pääkaupungiksi.
– Halusin ammentaa oppia suoraan alan parhailta osaajilta, Tiensuu sanoo.

TIENSUU ALOITTI OPINNOT New Yorkissa elokuussa 2017
vuoden kestäneen hakuprosessin jälkeen. Opiskelu Ivy
League -huippuyliopistoihin lukeutuvassa Columbiassa
oli Tiensuun mukaan luonteeltaan tyystin erilaista kuin
suomalaisissa korkeakouluissa.
Yhdysvalloissa opiskelijoilta vaaditaan huolellista valmistautumista jokaiselle luennolle. Luennoitsijat valitsivat
usein yleisöstä opiskelijan, jonka kanssa käytiin läpi luennon
aihetta muun yleisön seuratessa keskustelua.
Eikä kyse ole mistään kevyestä pistokokeesta, vaan
opiskelijoita todella haastetaan argumentoimaan aiheesta.
– Tykkään esiintyä, joten minua se ei haitannut. Mutta
ilman kunnollista valmistautumista se olisi varmasti ollut
aika häijy paikka.
Keskusteluun pohjautuva sokraattinen opetusmetodi sekä
analyyttiseen ajatteluun tähtäävä opetus ovat Tiensuun
mukaan yhdysvaltalaisen korkeakoulujärjestelmän vahvuuksia. Kun Suomessa OTM-tutkinto tähtää virkamiehen pätevyyteen, Yhdysvalloissa tavoitteena on opettaa
”ajattelemaan kuin asianajaja”.

– Juristin ammatissa pitää hahmottaa nopeasti, mistä
asiakkaan tapauksessa on kyse, mikä on tapauksessa sovellettava sääntely sekä tehdä aiheesta analyysi ja tarjota
asiakkaalle johtopäätös sekä suositus. Amerikkalaiset ovat
tässä hirveän hyviä.
– Asianajajan perustyökaluihin, kuten sopimusten laadintatekniikoihin tai neuvottelutaitoihin, kiinnitettiin ainakin
omana opiskeluaikanani Suomessa hyvin vähän huomiota.
Kukaan ei tule kertomaan, että nämä jutut kannattaisi opetella, vaan se jää opiskelijan itsensä harteille.
SUOMEEN PALATTUAAN TIENSUU aloitti työt yrityskauppajuristina Dittmar & Indreniuksella. Jo nyt LL.M.-tutkinto
on osoittautunut arjessa hyvin arvokkaaksi.
– Tutkinto valmensi suoraan siihen, mitä meillä tehdään:
sopimusten laatimiseen ja neuvottelemisen. Pystyn paljon
paremmin tulkkaamaan esimerkiksi common law -järjestelmästä tulevalle juristille, miten jokin asia toimii Suomessa
ja mikä sitä vastaa heidän systeemissään. Pystyn puhumaan
asiakkaitteni kanssa samaa kieltä, Tiensuu sanoo. Lukuvuosi
Columbiassa oli Tiensuulle taloudellinen riski, joka kannatti. Lukukausimaksut ovat huippuyliopistossa korkeat
ja eläminen New Yorkin kaltaisessa kaupungissa kallista.
Tutkinnon hinnaksi muodostui noin 93 000 dollaria, josta
Tiensuu kattoi valtaosan lainalla. Lähtöpäätöstä helpottivat
Suomen Asianajajaliiton Säätiön, Lakimiesliiton Stipendirahaston sekä Finlandia Foundationin myöntämät apurahat,
joita voi hakea myös LL.M.-tutkinnon suorittamista varten.
Tiensuu näkee rahan ennen muuta sijoituksena itseen
ja omaan tulevaisuuteen. Opinnot itsessään auttavat kehittymään asianajotyössä, mutta yhtä tärkeänä Tiensuu
näkee opintojen aikana syntyneet ystävyyssuhteet ympäri
maailmaa sekä yleisen elämänkokemuksen, jolle on hankala
laittaa hintalappua.
– Jos vain saa rahan kasaan, kannattaa ehdottomasti lähteä. Elämässä harmittelee aina eniten niitä asioita, jotka
jäivät tekemättä.
Entä mikä oli tärkein yksittäinen oppi, jonka Tiensuu
sai Yhdysvalloista?
– Yhtiöoikeuden professorimme tiivisti asianajajan ammatin näin: ”Ole hyvä ihminen.”
TEKSTI JA KUVA

TERO IKÄHEIMONEN
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Säätiö korottamassa LL.M.-apurahaa
SUOMEN A SIANA JA JALIITON SÄ ÄTIÖ

myöntää vuosittain apurahoja erityisesti
asianajajille ja asianajotoimistoissa työskenteleville muille juristeille. Apurahaa voi
hakea hyvin erilaisiin asianajajan työhön
ja kouluttautumiseen liittyviin hankkeisiin,
myös oikeustieteellisiin jatko-opintoihin,
kuten LL.M.-tutkintoon.
Apurahoja myönnetään kaksi kertaa vuodessa. Kevään hakuaika on 1.3.–30.4. ja syksyllä vastaavasti 1.9.–31.10.
LL.M.-tutkintoa varten myönnettävä apuraha
on tällä hetkellä suuruudeltaan 5 000 euroa.

Asianajajaliiton Säätiö pohtii apurahan korottamista, kertoo säätiön hallituksen puheenjohtaja Kari Lautjärvi.
– Tarkkaa summaa ei ole päätetty, mutta
todennäköisesti apurahaa korotetaan.
Lautjärven mukaan LL.M.-tutkintoa varten
haettujen apurahojen määrä on viime vuosina
laskenut. Hän epäilee syyksi paitsi yleistyneet
Erasmus-vaihto-opinnot, jotka tyydyttävät
monen nälän lähteä ulkomaille jo opiskeluaikana, myös LL.M.-tutkinnon kalliin hinnan.
– Viime vuosina yhä harvempi on lähtenyt
ulkomaille suorittamaan oikeustieteen jatko-

opintoja, Lautjärvi harmittelee.
Hän näkee hyvin arvokkaaksi henkisen pääoman, jonka kansainvälisiä opintoja suorittavat
juristit tuovat Suomeen. Siksi Asianajajaliiton
Säätiökin haluaa omalta osaltaan tukea asianajajien ja tulevien asianajajien opintoja ulkomailla.
– Hae, äläkä pohdi, kuuluu Lautjärven ohje
apurahan hakemista miettivälle.
Tarkemmat ohjeet apurahan hakemiseen löytyvät Suomen Asianajajaliiton verkkosivuilta.
asianajajaliitto.fi/apurahat

fakta
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Maakuntiin, mars!
Vuoden 2018 asianajajatutkimuksesta selviää, että kiinnostus yrittäjyyteen
näyttää kasvavan työkokemuksen mukana, mutta vähenee iän myötä.
Yrittäjyydestä kiinnostuneille olisi töitä etenkin maakunnissa.

V

uoden 2018 asianajajatutkimus toteutettiin kahdessa osassa, ja sen
teemoina olivat asianajoyrittäjyys
ja sukupolvenvaihdos.
– Lähtökohtanamme oli selvittää,
kiinnostaako opiskelijoita asianajoala
sekä kiinnostaako nuorempia asianajajia jatkaa alalla tai yrittäjinä, sillä
isona huolena on, että pienemmille paikkakunnille ei löydy
enää asianajajia vanhempien kollegoiden jäädessä eläkkeelle,
Asianajajaliiton pääsihteeri Minna Melender selittää.
Kiinnostuksesta yrittäjyyteen kysyttiin alle 45-vuotiailta
asianajotoimistojen osakkailta, oikeusavustajilta, työsuhteisilta asianajajilta, juristeilta sekä työssä olevilta oikeustieteen opiskelijoilta. Oikeustieteen opiskelijoille suunnatussa
opiskelijatutkimuksessa keskityttiin siihen, millainen työ
ja työnantaja opiskelijoita kiinnostaa.
Vähintään 45-vuotiailta asianajotoimistojen osakkailta
puolestaan kyseltiin ajatuksia liiketoiminnan kehittämisestä sekä liiketoiminnasta luopumisesta.
OPISKELIJATUTKIMUKSEEN VASTASI 453 opiskelijaa, joista
melkein puolet opiskeli Helsingin yliopistossa. Vastaajia
asianajajan työ kiinnostaa, ja lähes 80 prosenttia kyselyyn
vastanneista opiskelijoista haluaisi työskennellä asianajajana työsuhteessa.
– Asianajajatutkimukseen vastanneista opiskelijoista
puolestaan miltei kaikki olivat kiinnostuneita asianajajan
työstä, eli ala kiinnostaa etenkin, jos siitä on jo työkokemusta, Melender kommentoi.
Ihannetyönantajana opiskelijat pitävät suurta tai keskisuurta liikejuridiikkaan keskittynyttä toimistoa, vaikka
toisaalta rikosoikeutta pidetään mielenkiintoisimpana oikeudenalana. Yrittäjyydestä kiinnostuneet opiskelijat pitivät
muita useammin ihannetyöpaikkanaan pientä liikejuridiikkaan keskittyvää toimistoa sekä pääkaupunkiseudulla että
sen ulkopuolella.
Noin viidennes oikeustieteen opiskelijoista ei kuitenkaan
ole lainkaan kiinnostunut työskentelemään asianajoalalla. Muut alat kiinnostavat heitä enemmän, mutta lisäksi
asianajoalaa vieroksuvat opiskelijat pelkäsivät, että työn ja
vapaa-ajan yhteensovittaminen osoittautuisi asianajajana
vaikeaksi. Muita mainittuja syitä olivat suuri työmäärä,
hankalat työajat sekä ”rahanahneus” alalla.
Opiskelijoiden tärkein uratavoite onkin pitää työ ja vapaaaika tasapainossa. Tärkeinä asioina työssä he pitivät monipuolisia työtehtäviä ja kilpailukykyistä palkkaa.
Asianajajatutkimuksenkin mukaan juuri ongelmat työn ja
perheen yhteensovittamisessa saivat nuoremmat asianajajat
harkitsemaan lähtöä asianajoalalta, vaikka lähes yhdeksän
kymmenestä olikin tyytyväisiä työhönsä. Tärkeinä asioina
työssään he pitivät lisäksi monipuolisia työtehtäviä, älyllisiä
haasteita, asiantuntijuutta ja hyvää palkkatasoa.

LÄHES PUOLET opiskelijoista olisi valmistumisen jälkeen
kiinnostunut asianajotoimiston osakkuudesta keskisuureessa tai suuressa toimistossa, kun taas pienen toimiston
osakkuus kiinnosti 38 prosenttia kyselyn vastaajista. Oman
asianajotoimiston perustamisesta oli kiinnostunut noin
neljännes vastaajista. Pienen asianajotoimiston ostamista
piti kiinnostavana vain kymmenen prosenttia opiskelijakyselyn vastaajista.
Yrittäjyys alkaa kuitenkin kiinnostaa enemmän, kun
työkokemusta kertyy. Alle 45-vuotiaille suunnatun kyselyn
397 vastaajasta 68 prosenttia vastasi myönteisesti kysymykseen, olisivatko he kiinnostuneita ostamaan tai perustamaan
asianajoliiketoiminnan. Tämänkin kyselyn perusteella opiskelijat ja harjoittelijat olivat vähemmän kiinnostuneita yrittäjyydestä kuin julkiset oikeusavustajat, työsuhteiset asianajajat
ja muut juristit – kiinnostuneimpia olivat oikeusavustajat,
joista 71 prosenttia vastasi kysymykseen myönteisesti. Miehiä yrittäjyys kiinnostaa naisia enemmän kaikissa ryhmissä.
Toisaalta ikä näyttää vähentävän kiinnostusta yrittäjyyteen. Alle 30-vuotiaista 42 prosenttia kertoi olevansa kiinnostunut asianajoyrittäjyydestä ja 30–34-vuotiaista enää 37
prosenttia. Sen jälkeen kiinnostus laskee.
Potentiaalisimpia uusia yrittäjiä vaikuttavatkin olevan
alle 35-vuotiaat miehet, jotka ovat valmistuneet ja toimineet jonkin aikaa työsuhteessa juristina, asianajajana tai
julkisena oikeusavustajana.
ASIANAJAJATUTKIMUKSEN TOINEN OSA suunnattiin vähintään 45-vuotiaille asianajajille, jotka ovat osakkaina asianajotoimistossa. Kyselyyn vastasi 227 asianajajaa, joista 37
prosenttia suunnittelee liiketoiminnasta luopumista. Näistä
61 prosenttia haluaisi löytää työlleen jatkajan, ja kolmanneksella heistä oli seuraaja jo tiedossa. Toimiston alasajoa
suunnitelleista 42 prosenttia mainitsi syyksi alasajoon, että
jatkajan etsiminen olisi liian työlästä.
Suurin osa jatkajaa työlleen etsivistä asianajajista on osakkaina pienissä, yhden tai kahden asianajajan toimistoissa.
Koska yrittäjyydestä kiinnostuneet opiskelijat ovat muita
kiinnostuneempia työskentelemään pienissä toimistoissa,
jatkajan löytyminen näyttäisi olevan mahdollista etenkin,
kun valtaosa opiskelijoista sekä puolet alle 45-vuotiaista juristeista olisivat valmiita muuttamaan työn perässä. Yrittäjyydestä kiinnostuneet ovat myös muita kiinnostuneempia
työskentelemään pääkaupunkiseudun ulkopuolella.
– Samaan aikaan monet asianajotoimistot suunnittelevat laajentamista. Olisikin tärkeää saada nämä ryhmät
kohtaamaan toisensa. Maakunnissakin olisi töitä, Melender painottaa.
– Pienehköt asianajotoimistot ovat hyviä paikkoja kasvaa yrittäjäksi. Tyypillisimmin liiketoiminnan jatkaja onkin löytynyt oman toimiston muista juristeista tai oman
perheen sisältä.
TEKSTI

KATARIINA KRABBE // KUVITUS ANNA-KAISA JORMANAINEN
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Roolimalleja tarvitaan
AIEMMIN asianajajatutkimus tehtiin laajana
kyselynä viiden vuoden välein. Viime vuonna
tutkimus toteutettiin ensimmäistä kertaa suppeampana kohdennettuna kyselynä.
– Viisi vuotta on osoittautunut aivan liian pitkäksi ajaksi odotella ajankohtaista tietoa. Nyt
valitsemme joka vuosi jonkin tietyn teemaan.
Viime vuonna se oli yrittäjyys, ja tänä vuonna
keskitymme siihen, miksi naiset jättävät asianajoalan, Minna Melender kertoo.
Valtaosa oikeustieteen opiskelijoista on
naisia, ja työn ja perheen yhteensovittaminen

nousi viime vuoden kyselyn mukaan keskeiseksi kipukohdaksi.
– Tulos oli odotettu, sillä sekä suomalaiset
että kansainväliset tutkimukset ovat osoittaneet, että tämä on suurin syy lähteä alalta.
Tarvitsisimmekin positiivisia roolimalleja, jotka
näyttäisivät että työ, perhe ja myös yrittäjyys on
mahdollista sovittaa yhteen.
Melenderin mielestä yrittäjyyteen liittyy turhiakin ennakkoluuloja:
– Toki yrittäjän työssä on haasteita, mutta
aika moni asianajotoimiston osakkaana toimiva

nainen sanoo, että työn ja perheen yhteensovittaminen on osakkaana helpompaa kuin
työsuhteisena. Osakas pystyy yleensä paljon
helpommin vaikuttamaan työn määrään ja siihen, millaisia juttuja hoitaa.
Melenderin mielestä esimiesten tulisi esimerkillään näyttää muillekin, millaista työkulttuuria ja miten pitkää työpäivää suositaan.

susirajalta
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Asianajaja on ihmiselle
elämänuskon kanssamusketööri
meyden piiriin. Asianajaja palvelee päämiehensä intressiä,
mutta jossakin kulkee raja, jonka jälkeen asianajaja palveleekin vääryyksien etuja. Jokaisella mafiosolla on asianajajansa
ja joku on ”Se” asianajaja.
– Luottamuksen tunneyhteys asianajajaan vahvistaa päämiestä ihmisenä yli sen, mitä itse asia koskee. Kyse on ihmisenä olemisen poispyyhkiytymättömästä perustilasta.
Viime kädessä asianajaja on osa sitä luottamuspohjaa, jolle
ihmisarvoinen elämä nojaa. Hän hoitaa päämiestään koko
elämään nähden.
Seisoin kerran Esa Saarisen rinnalla oikeussalissa. Viereisessä pöydässä istui mies, joka oli yrittänyt tappaa Saarisen.
Vaikka teko oli käsittämätön ja hengenvaarallinen, päämiehenä hänen tahtonsa asianomistajana oli vastaaviin hoitamiini henkirikoksiin verrattuna hyvin poikkeuksellinen; ei
rangaistus- tai korvausvaatimuksia, asia jää tuomioistuimen
käsiin. Filosofi oli filosofi myös omassa asiassaan.
Esan ajatukset satavuotiasta ammattikuntaamme kohtaan
ovat mitä kannustavimmat ja niitä on hyvä muistella, kun
selailemme lakikirjaa ja tapaamme päämiehiämme näiden
monenlaisissa elämäntilanteissa.

JOHANNA KOKKOLA

”Asianajotyössä
on kyse rinnalla
olemisesta.”

KUVA

T

utustuin filosofi Esa Saariseen vuosia, vuosia sitten.
Keskustelut hänen kanssaan nousevat normaaliin
kielenkäyttöön verrattuna aivan uudenlaisiin verbaalisiin sfääreihin. Kielenkäytön rikkauksia pulppuavan Saarisen ajatusvirta sanayhdistelmineen,
rinnastuksineen ja esimerkkeineen herättelee kuulijoidensa
ajatuksiin uusia avauksia ja näkökulmia mahdollisuuksiin.
Ei ihme, että hänen filosofiaa ja systeemiälyä käsittelevä luentosarjansa Aalto-yliopistossa kerää vuodesta toiseen salit
täyteen kaiken ikäisiä kuulijoita. Yllätys ei ole sekään, että
hyvin monet suuryritykset käyttävät Saarista henkilöstönsä
sparraamisessa matkalla uusiin aluevaltauksiin.
Kun kerroin Esa Saariselle taannoin, että Suomen Asianajajaliitto täyttää tänä vuonna 100 vuotta, aikaansai se filosofissa mielenkiintoisen ajatusvirran tämän pohtiessa ammattikuntamme asemaa.
– Asianajotyössä on kyse rinnalla olemisesta. Kyse on tunnetason yhteydestä, jossa äly ja juridinen osaaminen palvelevat
jotain suurempaa: yhteyttä toiseen ihmiseen, pohti Saarinen
asianajajan työn ydintä.
Saarisen mielestä ihmiselle tunne siitä, että joku on hänen
puolellaan ja uskoo häneen, on korvaamaton.
– Kuka tahansa voi joutua vaikeuksiin ilman omaa syytään. Oikeusjärjestys on elämämme perus, mutta monin
osin asioiden juridiset dimensiot voivat olla maallikolle käsittämättömiä. Aina on voinut tehdä jonkin virheen, vaikka
tietämättään. Tietämättömyys kuitenkin ahdistaa ja epävarmuudessa eläminen, huolissaan oleminen, lukitsevat luovuuden. Siksi asianajajalla on päämieheensä nähden vipuvoimaa
koko elämän kannalta.
Asianajajassa Saarinen näkee jopa muskettisoturin jalon
hahmon.
– Asianajaja on ihmiselle elämänuskon kanssamusketööri
vihamielisyyden maailmaa vastaan. Jokainen ihminen on aina
haavoittuva jostakin suunnasta käsin. Joku saattaa yrittää
jotain kohtuutonta tai suoranaisesti sikamaista.
– Uhkien alla on vapauttavaa kokea, että joku on omalla
puolella, että joku ajaa juuri minun asiaani. Että joku miettii parastani ja kykenee tekemään sen suhteessa muuttujiin,
joita en tunne tai ymmärrä. Että joku miettii vaihtoehdot
läpi myös pahimman varalta ja hahmottaa vastaliikkeet. Jääkiekkojoukkueen on helpompi hyökätä, kun puolustus pitää.
Filosofi aistii asianajajan joutuvan ainakin ajoittain kohtaamaan henkisesti hyvin epämieluisia asioita ja toimimaan
mitä suurimmassa määrin epämukavuusalueella.
– Asianajaja toimii suhteessa potentiaalisiin pimeyden
voimiin, jotka uhkaavat päämiestä. Asianajaja on ihmisyhteisön välineellisen sopimusmaailman erityisosaaja. Sopimusmaailmaan sisältyviä porsaanreikiä voi hyödyntää myös
moraalittomasti. Asianajaja voi innostua pimeyden voimista.
Harvassa ammatissa voi paholainen ahmaista pikkurillin yhtä
nopeasti. Kuten lääkäri, asianajaja palvelee elämää, mutta
toisin kuin lääkäri, asianajaja voi hypätä helposti myös pi-
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KOULUTUSTA
Asianajoalan parhaat kurssit

PISTOKOE

PA L S TA L L A KOULU T TA JA VA S TA A K Y S Y M Y K SIIN //
MIIN A P OIKOL A INEN

TEK STI

Aitouden avulla parempiin tuloksiin
Palkittu kouluttaja, kirjailija ja asianajaja Itzik Amiel kouluttaa toukokuussa
asianajajia tekemään parempaa tulosta verkostoitumisen keinoin.

Miten keinosi eroavat muista verkostoitumisen opeista?

Ikävä kyllä, jos osallistuu verkostoitumistapahtumiin tai
etsii aiheesta tietoa internetistä, voi saada käsityksen, että
suurin osa verkostoitumiskeinoista vaatii päällekäyvää tai
omahyväistä käytöstä. Suurin osa näitä metodeja käyttävistä

Rovaniemellä järjestettävään koulutukseen on
etäosallistumismahdollisuus videoyhteydellä Kainuun
ja Oulun käräjäoikeudesta tai omalta työpisteeltä.
Luennoitsija: Kansainvälisen yksityisoikeuden ja
perheoikeuden professori Tuulikki Mikkola, Turun
yliopisto

Business Development Day 6.5.2019,
Hotelli Kämp (Pohjoisesplanadi 29, Helsinki)
Lisätiedot ja ilmoittautuminen: asianajajaliitto.fi/koulutuskalenteri

sopimukset. Tarkastelun kohteena ovat avioehtojen
lisäksi avioeron varalta tehdyt sopimukset,
hallinnanjakosopimukset ja kansainvälisten tilanteiden
lakiviittaukset. Pohdinnan kohteena ovat myös
oikeustoimilain säännösten soveltaminen puolisoiden
välisiin sopimuksiin ja avioehtoon vaikuttaminen
osituksen sovittelulla. Oikeustapauksia on kurssilla
esillä runsaasti.
OHJELMA
– Lailla sääntelemättömien parisuhteiden
varallisuussuhteet ja sopimusten tärkeys
– Lakisääteisten avoliittojen sopimusvapaus ja sitä
koskevat rajoitukset
– Avioliiton varallisuussuhteet, aviopuolisoiden
väliset varallisuussuhteita koskevat sopimukset ja
sopimusten aikajana
– Jäämistöä koskevat sopimukset
– Kansainvälisten parisuhteiden sopimukset
– Oikeustoimilain soveltaminen puolisoiden välisiin
sopimuksiin
HINTA: 190 euroa + alv 24 % (sisältää kahvin)
ILMOITTAUTUMINEN: Nettisivuilta viimeistään 28.2.
(Tampere) ja 20.3. (Rovaniemi)
T TA U T U M

13.3.2019 Helsinki, Tekniskan Salit, Eerikinkatu 2,
klo 10.00–13.00
Luennoitsija: Professori Ahti Saarenpää
OHJELMA
– Missä vaiheessa ennakkoperintö huomioidaan?
– Kuka ja millaisin vaikutuksin voi vaatia
ennakkoperinnön huomioimista?
– Miten ennakkoperintö lasketaan tasapolvisessa ja
eripolvisessa perilliskunnassa?
– Liian suuren ennakkoperinnön laskennallinen ja
esineellinen huomioonottaminen
– Ennakkoperinnöt aviovarallisuusoikeuden
näkökulmasta
– Lesken antamat etuudet ennakkoperintöinä
– Lakiosaan vaikuttavat ennakkoluovutukset
– Keskittämisperiaate ennakkoperintöjen käsittelyssä
HINTA: 210 euroa kurssipaikalla osallistuvalle (sisältää
kahvit) ja 190 euroa etäosallistujalle
ILMOITTAUTUMINEN: Nettisivuilta
viimeistään 6.3.
JÄRJESTÄJÄ: Suomen
Asianajajaliitto

T TA U T U M
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JÄRJESTÄJÄT: Turun yliopiston
oikeustieteellinen tiedekunta ja
Suomen Asianajajaliitto

SV

Parisuhdeoikeuden sopimuksissa on kysymys
siitä, miten parisuhteen muoto vaikuttaa
osapuolten mahdollisuuksiin heidän välistensä
varallisuussuhteiden järjestämiseen ja mikä on näiden
sopimusten aikajana; toisin sanoen, miten sopimuksen
tekohetki vaikuttaa sopimuksen tehokkuuteen.
Kurssilla käydään yksityiskohtaisesti läpi sitä, miten
avoliiton varallisuussuhteet määrittyvät ja miten
avopuolisoiden yhteistalous vaikuttaa heidän välistensä
sopimusten sitovuuteen. Hyvityksen osalta käydään
läpi hovioikeuksien ratkaisuja, jotta avosuhteen
aikaisten panosten vaikutukset sopimusvapaudelle
voidaan arvioida suhteessa kolmansien oikeuksiin.
Kurssilla käydään läpi myös avioliittojen tärkeimmät

Jokainen asianajaja voi olla ”rainmaker”, tuloksentekijä. Ihan
kuten jokainen voi olla hyvässä kunnossa. Tuloksen tekeminen
vaatii kuria, järjestystä ja toistoja. Keinoista, joilla tuloksiin
voi päästä, kerron tarkemmin koulutuksessa.

U

8.3.2019 Tampere, Pirkanmaan käräjäoikeus,
Kelloportinkatu 5 A, klo 12.30–16.00
29.3.2019 Rovaniemi, Rovaniemen hovioikeus,
Valtakatu 10–12, klo 9.30–13.00

Mitä tuloksentekijäksi tuleminen vaatii asianajajalta?

KO

PARISUHTEIDEN
VARALLISUUSSUHTEITA
KOSKEVAT SOPIMUKSET

ihmisistä ei kuitenkaan jokapäiväisessä elämässä käyttäytyisi
näin. Uskon, että verkostoitumisen tulee olla aitoa, mutkatonta ja vilpitöntä.

U

Jaan käytännönläheisiä neuvoja siihen, miten jokainen asianajaja voi luoda aitoja ja vilpittömiä asiakassuhteita ja parantaa toimistonsa tulosta. Metodini avulla jokaisesta voi tulla
menestyvä tuloksentekijä.
Menestyjäksi tuleminen ei vaadi vuosikausien harjoittelua
yrityksen ja erehdyksen kautta. Asianajajat oppivat päivän
aikana käytännön taitoja, jotka voivat välittömästi kasvattaa
heidän liiketoimintaansa.

KO

Mitä koulutuksessasi opitaan?

koulutusta

25.3.2019 Helsinki, Helsingin käräjäoikeus,
Auditorio, Porkkalankatu 13, klo 12.30–16.00
29.3.2019 Tampere, Pirkanmaan käräjäoikeus,
Kelloportinkatu 5 A, klo 12.30–16.00
Luennoitsija: OTM, VT Juhana Riekkinen, Lapin
yliopisto

HINTA: 290 euroa, sisältää luentojen lisäksi kahvit,
lounaan, cocktail-tilaisuuden ja illallisen, mutta ei
majoitusta.
ILMOITTAUTUMINEN: Nettisivuilta viimeistään 1.3.
MAJOITUS: Scandic Grand Marinasta on varattavissa
majoitus Asianajajaliiton huonekiintiöstä. Majoituksen
hinta on 109 euroa 1 hh/vrk ja 129 euroa 2 hh/vrk ajalla
4.–6.4. Varaukset tulee tehdä 1.3. mennessä Scandicin
nettisivuilta www.scandichotels.fi/grandmarina
käyttämällä varaustunnusta BASI050419.

5.4.2019 Turku, Turun yliopisto, Calonia, Auditorio,
Caloniankuja 3, klo 12.30–16.00
Luennoitsija: Rikos- ja prosessioikeuden professori
Matti Tolvanen, Itä-Suomen yliopisto
OHJELMA
Koulutuksessa käsitellään rikosvastuun
kannalta keskeiset liikennesääntöjen muutokset,
liikennevirhemaksu, niihin liittyvät näyttökysymykset,
ajokiellot ja muutoksenhaku ajokieltoihin ja
liikennevirhemaksuun.
HINTA: 190 euroa + alv 24 % (sisältää kahvin)
Osallistumismaksu maksetaan ilmoittautumisen
yhteydessä.
ILMOITTAUTUMINEN: Nettisivuilta viimeistään 31.3.
JÄRJESTÄJÄT: Turun yliopiston
oikeustieteellinen tiedekunta ja
Suomen Asianajajaliitto

JÄRJESTÄJÄ: Suomen Asianajajaliitto
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JÄRJESTÄJÄT: Turun yliopiston
oikeustieteellinen tiedekunta ja
Suomen Asianajajaliitto

U

ILMOITTAUTUMINEN: Nettisivuilta viimeistään 18.3.
(Helsinki) ja 20.3. (Tampere)

PRACTICAL LAW ACADEMY
28.–31.3.2019 Helsinki, Tekniskan Salit, Eerikinkatu 2
Tilaisuus on täynnä. Ohjelma ja lisätietoja nettisivuilla.

Annanpura on Näkövammaisten liiton omistama yhteiskunnallinen yritys.

Luotettavaa
nauhoitteiden purkua
Oikeudenkäynnit ja muut
juridiset aineistot

XXI ASIANAJOASSISTENTTIPÄIVÄT
5.4.2019 Helsinki, Marina Congress Center,
Katajanokanlaituri 6
Puheenjohtaja, asianajaja Kaija Ruosteenoja,
Asianajotoimisto Kaija Ruosteenoja Ky
OHJELMA
9.00 Ilmoittautuminen ja aamukahvi
9.30 Päivien avaus, Asianajajaliitto 100 vuotta
	Asianajajaliiton puheenjohtaja, asianajaja
Jarkko Ruohola, Asianajotoimisto Lukander
Ruohola HTO Oy
Vuoden Asianajoassistentin palkitseminen
10.00 Digiaika, tukiäly ja parempi tuottavuus
	Tulevaisuustutkija, yritysvalmentaja Ilkka
Halava
11.30 Tärpit asiakkaan tunnistamisessa
	
Tarkastuslakimies Kristiina Sare, Suomen
Asianajajaliitto
12.00 Lounas
13.00 Linja A
Osakeyhtiön juridiikka nyt ja tulevaisuudessa
	Asianajaja Manne Airaksinen,
Roschier Asianajotoimisto Oy

Annanpura Oy
Marjaniementie 74
00930 HELSINKI
p. 045 205 0510
info@annapura.fi
www.annanpura.fi
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HINTA: 190 euroa + alv 24 % (sisältää kahvin)
Osallistumismaksu maksetaan ilmoittautumisen
yhteydessä.

Voit halutessasi vaikuttaa luentojen sisältöön
lähettämällä etukäteen luennoitsijoille kysymyksiä tai
toiveita osoitteella koulutus@asianajajaliitto.fi.

TIELIIKENNELAKI MUUTTUU –
MUUTTUUKO RANKAISEMINEN
LIIKENNERIKOKSISTA?

SV

OHJELMA
Kurssilla käsitellään sähköis-digitaalisessa muodossa
olevien todisteiden perustyyppejä ja -ominaisuuksia,
todisteiden hankintaa ja esittämismenettelyä koskevia
säännöksiä, teknisiä mahdollisuuksia esittää sähköisdigitaalista aineistoa oikeudenkäynnin pääkäsittelyssä
sekä sitä, miten sähköisiä todisteita tulisi arvioida
itsenäisesti ja osana rikosasian näyttökokonaisuutta.
Kurssilla käydään läpi muun muassa sähköisen
reaalitodistelun virhelähteiden paljastamiseen
tarkoitettuja apukysymyksiä, jotka auttavat arvioimaan
sähköisten todisteiden merkitystä ja painoarvoa
rationaalisesti ja tasapuolisesti. Lisäksi kurssilla
tarkastellaan sitä, miten ennen todistelua ja todisteita
esitettäessä voidaan varmistaa, että tuomioistuin saa
tarvittavat tiedot sähköis-digitaalisen todistusaineiston
alkuperäisyyden, eheyden ja luotettavuuden
arvioimiseen.

13.00 Linja B
Perunkirjoituksen erityiskysymyksiä
OTT Pekka Tuunainen,
Itäinen & Ojantakanen Asianajotoimisto Oy
14.30 Kahvi
15.00 Kohti inhimillisempää elämää ja työarkea
Psykoterapeutti, tietokirjailija Maaret Kallio
16.30 Luennot päättyvät
18.00 Cocktails
	Roschier Asianajotoimisto Oy,
Kasarmikatu 21 A
19.45 Illallinen
Ravintola Palace, Eteläranta 10

U

SÄHKÖISET TODISTEET
RIKOSPROSESSISSA
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Nuorten aamiaistilaisuus
PESÄNJAKO LESKEN
KUOLEMAN JÄLKEEN
26.4.2019 Tampere, Radisson Blu Grand Hotel
Tammer, Satakunnankatu 13, klo 8.30–10.00
Luennoitsija: Asianajaja Hilkka Tuori, Asianajotoimisto
Hilkka Tuori Oy

SOVITTELUN JATKOKURSSI
3.–4.5.2019 Helsinki, Hotel Rantapuisto,
Furuborginkatu 3
Jatkokurssilla hankitaan luennoin ja käytännön
harjoituksin taitoja sekä sovittelijana että avustajana
toimimisesta sovitteluissa ja neuvotteluissa
yleensäkin. Kurssin luennoitsijoina toimivat kokeneet
sovittelun ammattilaiset; käräjätuomari, laamanni
Antti Heikinheimo, Espoon käräjäoikeus ja asianajajat
Antti Pulkkinen, Inventio Oy ja Mikko Elonheimo,
Krogerus Oy. Kurssille osallistumisen edellytyksenä on
sovittelun peruskurssin suorittaminen.
OHJELMA
Perjantai 3.5. klo 8.45–18.15
- Kurssin avaus
- Sovittelun kulku ja vaiheet
- Sovittelunäytös
- Katsaus sovittelijan taitoihin ja sovitteluprosessiin
- kysymystyypit
- aktiivinen kuuntelu ja sen esteet
- aivoriihen käyttö
- Harjoituksia ryhmissä
- Harjoitusten purku
Lauantai 4.5. klo 8.45–15.45
- 1. päivän kertaus
- Tehokkaan sovittelijan perustaidot
- Sovittelijan työkalut
- Tunteiden kanssa työskentely
- Harjoituksia ryhmissä
- Tapauksen purku
- Mitä teet, kun et tiedä mitä teet?
- Miksi sovittelut epäonnistuvat?
- Yleisimmät sovittelijan kiusaukset
- Sovintosopimus
- Loppuyhteenveto
Ohjelman muutokset mahdollisia.
Sovittelijalistalle merkintä edellyttää perus- ja
jatkokurssin täysimääräistä suorittamista.
HINTA: 600 euroa (sisältää aamiaiset, lounaat ja kahvit,
ei majoitusta)
ILMOITTAUTUMINEN: Nettisivuilta viimeistään 1.4.
MAJOITUSVARAUS: Majoitukset varataan suoraan
Rantapuiston nettisivuilta www.rantapuisto.fi
viimeistään 1.4.
Huonehinnat: 1 hh to–pe 110 e ja pe–la 100 e ja 2 hh
to–pe 119 e ja pe–la 109 e. Varattaessa tulee syöttää
Ryhmäkoodi-kenttään varaustunnus: Asianajajaliitto.
JÄRJESTÄJÄ: Suomen
Asianajajaliiton sovitteluvaliokunta
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13h
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JÄRJESTÄJÄT: Turun yliopiston
oikeustieteellinen tiedekunta ja
Suomen Asianajajaliitto

T TA U T U M

1h
30
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E LV O I T E

ILMOITTAUTUMINEN: Nettisivuilta viimeistään 3.4.
(Turku) ja 7.4. (Helsinki)

E LV O I T E

OHJELMA
– Talousrikosoikeus tänään – oikeudenalan eräitä
ominaispiirteitä (Kai Kotiranta)
– Rikos- ja hallinto-oikeuden rajanpinta: Ei kahta
kertaa arvopaperimarkkinarikoksissakaan – ns. di
Puman juttu (EUT C-596/16) ja sen merkityksestä
rikos- ja hallintoprosesseissa (Kai Kotiranta)

JÄRJESTÄJÄ: Suomen
Asianajajaliiton nuorten valiokunta

ILMOITTAUTUMINEN: Nettisivuilta viimeistään 11.4.

SV

Koulutuksessa käydään läpi talousrikosoikeuden
uusimpia korkeimman oikeuden ennakkoratkaisuja
sekä eräitä muita oikeustapauksia aineellisen
oikeuden ja prosessisoikeuden näkökulmista.
Tarkastelu kohdentuu erityisesti talousrikosoikeudelle
ominaisiin ongelmiin. Lisäksi koulutuksessa
arvioidaan talousrikoksiin liittyviä prosessioikeudellisia
pulmatilanteita.

HINTA: 190 euroa + alv 24 % (sisältää kahvin)

HINTA: 35 euroa (sisältää aamiaisen)

SV

Luennoitsijat: Professori Mikko Vuorenpää, Lapin
yliopisto ja asianajaja, OTT, Professor of Practice Kai
Kotiranta, Asianajotoimisto Kai Kotiranta & Co Oy ja
Lapin yliopisto

OHJELMA
Pesänjaon pääperiaatteet ja erityiskysymyksenä
käydään läpi lesken vaurastuminen ja sen vaikutus
perinnönjaossa.

KO

12.4.2019 Turku, Turun yliopisto, Calonia, Auditorio,
Caloniankuja 3, klo 12.30–16.00
15.4.2019 Helsinki, Helsingin käräjäoikeus, Auditorio,
Porkkalankatu 13, klo 12.30–16.00
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– Joustava petosrikostunnusmerkistö –
tunnusmerkistötekijöiden, teonkuvausten ja eräiden
tuomioiden tarkastelua (Kai Kotiranta)
– Itsekriminointisuoja ja todistelu (Mikko Vuorenpää)
– Itsekriminointisuoja ja rikoksen rakenne (Mikko
Vuorenpää)
– Mitä pidetään ne bis in idem -kiellossa tarkoitettuna
hallinnollisena sanktiona?

U

AJANKOHTAISTA
TALOUSRIKOSOIKEUTTA
JA SIIHEN LIITTYVIÄ
MENETTELYKYSYMYKSIÄ

koulutusta

KO
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koulutusta

6.5.2019 Helsinki, Hotelli Kämp,
Pohjoisesplanadi 29, klo 9.00–17.30
Asianajopalveluiden markkinat ja kilpailu muuttuu
nyt nopeasti. Asianajajan toiminnan tulokseen
vaikuttaa se, kuinka asianajajat ja asianajotoimistot
osaavat myydä osaamistaan. Myynti- ja
markkinointiosaamisen merkitys verkostoituvassa
maailmassa kasvaa. Muuttuvilla asianajopalveluiden
markkinoilla pärjäävät ne, jotka pystyvät myymään
palveluitaan. Verkostoitumis- ja markkinointitaitoja
tarvitaan asiakassuhteiden kehittämiseen, kasvun
aikaansaamiseen ja asiakkuuksien ylläpitoon.
Suomessa on nyt harvinaislaatuinen mahdollisuus
päästä osallistumaan palkitun kansainvälisen
kouluttajan, kirjailijan ja asianajajan Itzik Amielin
inspiroivaan valmennuspäivään asianajaja Jarkko
Männistön moderoimana.
Business Development Day on tarkoitettu sekä isoissa
että pienissä toimistoissa työskenteleville asianajajille,
jotka haluavat parantaa tulostaan ja kehittyä
verkostoitumisessa. Valmennus tapahtuu englanniksi.
Myös etänä voi osallistua, mutta suosittelemme
osallistumaan paikan päällä. Paikkoja on rajoitetusti,
joten ilmoittaudu pian!

*VIP-lippu sisältää muun muassa
henkilökohtaisen sparrauksen ja illallisen Itzikin
seurassa.
T TA U T U M

U
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I

min
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6
30 h
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SV

JÄRJESTÄJÄ: Suomen
Asianajajaliitto

Luennoitsijat: Toimitusjohtaja, pääkouluttaja Totti
Karpela, Mielenrauha Oy; erityisasiantuntija Mirva
Sihvonen, valvontalautakunta; asianajaja, OTT Pekka
Tuunainen, Asianajotoimisto Itäinen & Ojantakanen Oy
ja asianajaja, OTT Markku Fredman, Asianajotoimisto
Fredman & Månsson Oy
Kuinka hankala päämies kohdataan? Entä
miten sovittaa haastavat osapuolet ja etiikka
perhevarallisuusoikeudellisissa asioissa?
OHJELMA
9.30	Vaarallisen ja/tai hankalan päämiehen
kohtaaminen (Totti Karpela)
10.30	Toimeksiantosuhteen ongelmakohdat
valvontalautakunnan tapausten valossa (Mirva
Sihvonen)
11.15 Lounastauko
11.45	Pesänjakaja, haastavat osapuolet ja etiikka
hankalissa perhevarallisuusoikeudellisissa
asioissa (Pekka Tuunainen)
12.45	Asianajajan etiikka rikosasioissa (Markku
Fredman)
13.45 Tilaisuus päättyy
HINTA: 250 euroa kurssipaikalla osallistuvalle (sisältää
aamiaiskahvituksen ja salaattilounaan) ja 225 euroa
etäosallistujalle
ILMOITTAUTUMINEN: Nettisivuilta viimeistään 30.4.
JÄRJESTÄJÄ: Suomen Asianajajaliitto
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LIPUT ja ILMOITTAUTUMINEN:
Early Bird -ilmoittautuminen viimeistään 4.4.,
ei peruutusoikeutta
– Peruslippu 350 euroa
– VIP-lippu 420 euroa*
Normaali lippu, ilmoittautuminen nettisivuilta
viimeistään 17.4.
– Peruslippu 390 euroa
– VIP-lippu 460 euroa*
Etäosallistuminen 290 euroa,
ilmoittautuminen nettisivuilta

Ota yhteyttä!

14.5.2019 Helsinki, Tekniskan Salit, Eerikinkatu 2

SV

OHJELMA
8.30 Registration & Coffee
9.00 Opening & Introduction
9.15	PART 1: SWITCH RELATIONSHIPS CAPITAL TO
REVENUE & REFERRALS
	7 Surprising strategies to get the right clients
& win more (even if you hate networking!)
10.30 Coffee Break + Networking
11.00 PART 2: BECOME THE AUTHORITY
	3 Unexpected methods for becoming an
authority in your field and build your roadmap
to get there
12.30	Lunch Break + Networking (VIP participants
will have lunch with Itzik)
13.30 PART 3: CLIENT ENGAGEMENT BLUEPRINT
	7 practical steps to switch connections to
clients, keep them for longer time and beat
your competition (without making any change!)
15.00 Coffee Break + Networking
15.30 PART 4: THE REFERRALS MULTIPLIER
	5 secret strategies to multiply your best clients
(without being nudgy!)
17.00 Closing words
17.30 Dinner with the speaker (only VIP participants)

ASIANAJAJAN ETIIKKA
KÄYTÄNNÖSSÄ JA RISKIALTTIIT
PÄÄMIEHET

U

BUSINESS DEVELOPMENT DAY

KO
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Asianajajaliiton järjestämiin koulutustilaisuuksiin
ilmoittaudutaan em. päivämääriin mennessä nettisivuilta www.asianajajaliitto.fi/koulutus avautuvilla
ilmoittautumislomakkeilla.
Ohjeita etäosallistujille
Joillekin kursseille voi osallistua myös etänä omalla
tietokoneella tai matkapuhelimella. Osallistuja
tarvitsee tätä varten tietokoneeseensa internetyhteyden ja kaiuttimet. Osallistuja voi esittää luennoitsijalle chatin avulla kysymyksiä, joihin vastataan
koulutuspäivän aikana. Esitysmateriaali toimitetaan
etukäteen.
Peruutusehdot
Koulutukseen osallistumisen voi peruuttaa
viimeistään kaksi viikkoa ennen tilaisuutta maksuttomasti. Myöhemmin kuin kaksi viikkoa ennen
tilaisuutta tehdyistä peruutuksista perimme 50 %
osallistumismaksusta ja myöhemmin kuin viikkoa
ennen tilaisuutta tehdyistä peruutuksista osallistumismaksun kokonaisuudessaan.

Suomen Asianajajaliiton
toimisto
PL 194 (Simonkatu 12 B)
00101 Helsinki
vaihde (09) 6866 120
info@asianajajaliitto.fi
etunimi.sukunimi@asianajajaliitto.fi
www.asianajajaliitto.fi
Avoinna arkisin klo 10–15
Minna Melender
pääsihteeri
(09) 6866 1212,
050 910 1761
OIKEUSPOLITIIKKA
Elina Castrén
oikeuspoliittinen juristi
(09) 6866 1224,
050 353 1140
VIESTINTÄ
Sari Krappe
viestintäjohtaja
(09) 6866 1225,
040 562 0040
Johanna Kainulainen
viestintäasiantuntija
(09) 6866 1233,
040 721 7289
Heidi Enne
tiedottaja
(09) 6866 1221,
040 510 8238
LIITTO 100 VUOTTA
Tiina Tikander
projektipäällikkö
040 774 1699
KOULUTUS
Liisa Aro
palvelujohtaja
(09) 6866 1213,
040 407 7185

RAHANPESUN
ESTÄMINEN JA
TOIMISTOTARKASTUKSET
Kristiina Sare
tarkastuslakimies
(09) 6866 1214,
040 153 0999
JÄSEN- JA
TOIMISTOPALVELUT
Kaarina
Holopainen
toimistopäällikkö
(09) 6866 1217,
040 539 1397
Aiju Pulkkanen
toimistosihteeri
(09) 6866 1218
Monika
Pyykkönen
it-vastaava
(09) 6866 1231,
0400 509 333
Milla Toivonen
tapahtuma- ja hallintokoordinaattori
(09) 6866 1216,
0400 527 308
Minna Wilenius
jäsensihteeri
(09) 6866 1227

Marja Karppinen
koulutuskoordinaattori
(09) 6866 1220,
050 350 0722

Valvontalautakunnan
valvontayksikkö
PL 13 (Simonkatu 12 B 16)
00101 Helsinki
vaihde (09) 6866 1240
info@valvontalautakunta.fi
etunimi.sukunimi@valvontalautakunta.fi
www.valvontalautakunta.fi
Puhelinneuvonta kanteluasioissa:
arkisin klo 10–12, puh. (09) 6866 1250
Pia Kauppinen
valvontajohtaja
(09) 6866 1226
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URAUUTISET
Uusia kollegoja ja toimistoja

UUDET ASIANAJAJAT
Antikainen Antti, Hannes Snellman Asianajotoimisto
Oy, Helsinki
Heikkinen Katja, Hannes Snellman Asianajotoimisto
Oy, Helsinki
Holm Malin, Avance Asianajotoimisto Oy, Helsinki
Hussu Kati, Asianajotoimisto Jurentia Oy, Helsinki
Hyyryläinen Aleksi, Asianajotoimisto Heikki Oikkonen
Oy, Lappeenranta
Isohanni-Niiranen Kreettastiina, Asianajotoimisto
Manilex Ky, Kuopio
Kaivanto Keijo, Asianajotoimisto Kuhanen, Asikainen
& Kanerva Oy, Helsinki
Kananen-Ahjoharju Matti, Asianajotoimisto Heini
Kotamäki, Helsinki
Kuusisto Kari, Asianajotoimisto Justitum Oy, Helsinki
Karhola Laura, Asianajotoimisto Gummerus Oy,
Tampere
Keränen Miikka, Asianajotoimisto Krogerus Oy,
Helsinki
Kuusi Anna, Dottir Asianajotoimisto Oy, Helsinki
Laine Elli, Wilson Sonsini Goodrich & Rosati LLP,
Brysseli, Belgia
Larkimo Nika, Asianajotoimisto White & Case Oy,
Helsinki
Lehtomaa Anna, HPP Asianajotoimisto Oy, Helsinki
Lepistö Lassi, Eversheds Asianajotoimisto Oy, Helsinki
Lievonen Lasse, Asianajotoimisto Lasse Lievonen Oy,
Helsinki
Lundén Aleksi, Lexia Asianajotoimisto Oy, Turku
Luukkainen Titti, Justica Oy Asianajotoimisto, Helsinki
Lähteenmäki Sakari, Asianajotoimisto Project Law
Oy, Helsinki
Merikoski Iida, Properta Asianajotoimisto Oy, Helsinki
Rosi Annemari, Hannes Snellman Asianajotoimisto
Oy, Helsinki
Ruokamo Lari, Asianajotoimisto Advoline Oy, Helsinki
Saarimäki Juha, Asianajotoimisto Fenno Oy, Järvenpää
Santala Tuomas, Asianajotoimisto Castrén &
Snellman Oy, Helsinki
Saramo Sabina, Asianajotoimisto Näsman & Båsk Oy,
Vaasa
Sariola Susanna, Lexia Asianajotoimisto Oy, Helsinki
Shahnovskij Jenny, Borenius Asianajotoimisto Oy,
Helsinki
Sortti Pauli, Asianajotoimisto Roihu Oy, Helsinki
Teivaala Eero, Asianajotoimisto Karimaa & Vähätalo
Oy, Tampere
Tuomala Sara, Dottir Asianajotoimisto Oy, Helsinki
Tuominen Hanna, Asianajotoimisto Mäkitalo Rantanen
& Co Oy, Helsinki
Vairimaa-Niemelä Inka, Asianajotoimisto Tuomaala &
Co Oy, Helsinki
Värttiö Niko, Asianajotoimisto Alfa Oy, Tampere

PÄÄTTYNEET JÄSENYYDET
Autio Riikka, Helsinki, 27.1.2019
Holopainen Jukka, Lahti, 31.1.2019
Kalliokulju Tiina, Oulu, 13.12.2018
Koivukoski Piritta, Helsinki, 3.3.2019
Lauri Anna, Tampere, 18.1.2019

Riikka Aarikka

Senja Assinen

Susanna Jokela

Jutta Nieminen

William Schofield

Anu Sillanmäki

Juhani Vuento

Mikko Alakare

Benjamin Bade

Rowina D’Amico

ASIANAJOTOIMISTO
BIRD & BIRD OY

ASIANAJOTOIMISTO
BIRD & BIRD OY

ASIANAJOTOIMISTO
BIRD & BIRD OY

ASIANAJOTOIMISTO
BIRD & BIRD OY

Lehmusoja Lauri, Helsinki, 13.2.2019
Moisala Ilpo, Helsinki, 27.1.2019
Nenonen Laura, Helsinki, 13.2.2019
Nirkkonen Ulrika, Helsinki, 19.2.2019
Norri Kimmo, Pori, 28.2.2019
Nuotio Tapio, Helsinki, 13.12.2018
Pokela Hannu, Helsinki, 19.1.2019
Puolakka Pekka, Tallinna, 26.1.2019
Puustinen Maija, Helsinki, 18.1.2019
Remahl Riitta, Vaasa, 28.1.2019
Saarela Erika, Helsinki, 18.1.2019
Sohlberg Kati, Helsinki, 13.12.2018
Tapio Jenni, Helsinki, 20.2.2019
Tiainen Jari, Helsinki, 1.2.2019
Tuomanen Risto, Lohja, 3.3.2019
Vartiainen Salla Sofia, Helsinki, 28.2.2019
Vekki Suvi, Helsinki, 3.3.2019
Winter Timo, Helsinki, 1.3.2019

UUDET ASIANAJOTOIMISTOT
ASIANAJOTOIMISTO LASSE LIEVONEN OY
Arkadiankatu 12 A 5, 00100 Helsinki
Puh. 050 490 6775
asianajotoimisto@lasselievonen.fi
www.lasselievonen.fi
Asianajaja: Lasse Lievonen (050 490 6775)
WILSON SONSINI GOODRICH & ROSATI LLP
Rue Montoyer 47, 1000 Bryssel
Puh. +32 2 274 57 00, faksi +32 2 274 57 99
www.wsgr.com
Asianajaja: Elli Laine (+32 473 13 17 74)

ASIANAJOTOIMISTO
BIRD & BIRD OY

ASIANAJOTOIMISTO
CASTRÉN &
SNELLMAN OY

ASIANAJOTOIMISTO
BIRD & BIRD OY

ASIANAJOTOIMISTO
CASTRÉN &
SNELLMAN OY

ASIANAJOTOIMISTO
BIRD & BIRD OY

ASIANAJOTOIMISTO
CASTRÉN &
SNELLMAN OY

JUSTICA OY ASIANAJOTOIMISTO
Fredrikinkatu 61 A 6. krs, Business Center Papula,
00100 Helsinki
Puh. 040 534 3635
info@justica.fi
www.justica.fi
Asianajaja: Titti Luukkainen (040 534 3635)

NIMITYKSET
ASIANAJOTOIMISTO BIRD & BIRD OY
OTM, KTM Riikka Aarikka on aloittanut Senior
Associatena Competition & EU Law -ryhmässä
22.10.2018.
OTM, KTM Senja Assinen on aloittanut Associatena
Tax-ryhmässä 2.11.2018.
OTM Susanna Jokela on aloittanut Associatena Data
Protection -ryhmässä 24.9.2018.
Asianajaja, OTK Jutta Nieminen on nimitetty
Counseliksi 1.11.2018 lukien. Nieminen on toiminut
Senior Associatena toimiston Employment-ryhmässä
vuodesta 2016 alkaen.
LL.M. William Schofield on aloittanut Associatena
Banking & Finance -ryhmässä 3.12.2018.
OTM Anu Sillanmäki on aloittanut Associatena Real
Estate -ryhmässä 17.10.2018.
OTM, KTM Juhani Vuento on aloittanut Associatena
Corporate-ryhmässä 3.12.2018.
ASIANAJOTOIMISTO CASTRÉN & SNELLMAN OY
Asianajaja Mikko Alakare on kutsuttu osakkaaksi
1.2.2019 alkaen.
Asianajaja, LL.M. Benjamin Bade on kutsuttu
osakkaaksi 1.2.2019 alkaen.
Rowina D’Amico on nimitetty assistentiksi 14.1.2019
alkaen.
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OTM Mikko Hanni on nimitetty senior associate
-lakimieheksi 14.1.2019 alkaen Työoikeus- ja Riitojen
ratkaiseminen -palveluihimme.
OTM Jesse Järvenpää on nimitetty associatelakimieheksi 5.11.2018 alkaen Data & Technology
-palveluumme.
Asianajaja Antti Kaakkola on kutsuttu osakkaaksi
1.2.2019 alkaen.
Asianajaja Minna Korhonen on nimitetty counsellakimieheksi 22.10.2018 alkaen Rahoitus- sekä
Kiinteistösijoittaminen ja -transaktiot -palveluihimme.
Tradenomi, HSO Elina Kytömaa on nimitetty
henkilöstökoordinaattoriksi 1.1.2019 alkaen.
Asianajaja, KTM Matti Lajunen on kutsuttu osakkaaksi
1.2.2019 alkaen.
OTM Henri Monni on nimitetty associate-lakimieheksi
19.12.2018 alkaen Kiinteistösijoittaminen ja
-transaktiot -palveluumme.
OTM Markus Rahnu on nimitetty associatelakimieheksi 1.1.2019 alkaen Yritysjärjestelyt- ja
Pääomasijoittaminen-palveluihimme.
OTM, LL.M. Aleksis Tapper on nimitetty associatelakimieheksi 22.11.2018 alkaen Pääomasijoittaminenja Yritysjärjestelyt-palveluihimme.
Tradenomi Tea Turunen on nimitetty assistentiksi
5.11.2018 alkaen.
ASIANAJOTOIMISTO KROGERUS OY
OTM Ida Hellström on aloittanut Associatena
28.1.2019.
Asianajaja Joakim Jansson on kutsuttu osakkaaksi
1.4.2019 alkaen.
Asianajaja Henri Kaikkonen on nimitetty Senior
Associateksi 7.1.2019 alkaen.
Asianajaja Heidi Kivenjuuri on kutsuttu osakkaaksi
1.4.2019 alkaen.
OTM Antti Markkanen on aloittanut Associatena
17.1.2019.
OTM Iida Mäkimattila on aloittanut Associatena
14.1.2019.

urauutiset
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Mikko Hanni

Jesse Järvenpää

Antti Kaakkola

Minna Korhonen

Elina Kytömaa

Matti Lajunen

Henri Monni

Markus Rahnu

Aleksis Tapper

Tea Turunen

Ida Hellström

Joakim Jansson

ASIANAJOTOIMISTO
KROGERUS OY

Henri Kaikkonen

Heidi Kivenjuuri

Antti Markkanen

ASIANAJOTOIMISTO
KROGERUS OY

Iida Mäkimattila

Mikko Ravi

Markus Kämäräinen

Sampsa Seppälä

Mira Hänninen

Nikolas Limingoja

Kasper Paasikallio

Liisa Rekola

ASIANAJOTOIMISTO
CASTRÉN &
SNELLMAN OY

ASIANAJOTOIMISTO
CASTRÉN &
SNELLMAN OY

ASIANAJOTOIMISTO
CASTRÉN &
SNELLMAN OY

ASIANAJOTOIMISTO
CASTRÉN &
SNELLMAN OY

ASIANAJOTOIMISTO
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ASIANAJOTOIMISTO KUHANEN, ASIKAINEN &
KANERVA OY
OTM Mikko Ravi on nimitetty lakimieheksi 3.12.2018
alkaen. Ravi on aikaisemmin toiminut mm.
Asianajotoimisto Suojanen & Alanen Oy:ssä.
ASIANAJOTOIMISTO MERILAMPI OY
OTM Markus Kämäräinen on nimitetty Associatelakimieheksi. Kämäräinen avustaa asiakkaitamme
erityisesti työoikeuteen ja yhtiöoikeuteen liittyvissä
asioissa sekä yritysjärjestelyissä.
OTM Sampsa Seppälä on nimitetty Associatelakimieheksi Riitojen ratkaisu -ryhmäämme. Seppälä
avustaa asiakkaitamme oikeudenkäynneissä ja
välimiesmenettelyissä.
ASIANAJOTOIMISTO WASELIUS & WIST OY
OTM Mira Hänninen on nimitetty lakimieheksi
17.9.2018 alkaen. Hänninen on erikoistunut vero-,
yrityskauppa- ja yhtiöoikeuteen.
ASIANAJOTOIMISTO WHITE & CASE OY
OTM Nikolas Limingoja on nimitetty lakimieheksi
5.11.2018 alkaen.
OTM Kasper Paasikallio on nimitetty lakimieheksi
12.12.2018.
OTM Liisa Rekola on nimitetty lakimieheksi 4.10.2018
alkaen.
BORENIUS ASIANAJOTOIMISTO OY
Asianajaja Henna Laulunen on nimitetty Senior
Associateksi Dispute Resolution-linjaan 1.1.2019
alkaen.
Asianajaja Niklas Vartiainen on nimitetty Senior
Associateksi Advisory-linjaan 1.1.2019 alkaen.
OTM Freja Väyrynen on nimitetty Associateksi
Transactions-linjaan 8.1.2019 alkaen.
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NIMITYSUUTISET JA KUVAT VUODEN 2019
LEHTIIN (Juhlanumerossa 2/2019 ei julkaista
nimitysuutisia), 28.5. (3/2019), 5.9. (4/2019) JA 7.11.
(5/2019) MENNESSÄ: WWW.ASIANAJAJALIITTO.FI/
NIMITYKSET.
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S A R JA S S A K ERROTA A N A L A L L A VA IKU T TAVA S TA HENK ILÖS TÄ

Kukaan meistä
ei ole kone
Liiton hallituksen uudessa työryhmässä
etsitään ratkaisuja asianajajien
jaksamiseen.
Millaisia jaksamiseen liittyviä ongelmia asianajajilla on,
työryhmän puheenjohtaja, asianajaja Elina Saari?

Sairaudet, alkoholiongelmat ja työuupumus ovat valitettavan yleisiä. Asianajajat kokevat myös stressiä
sekä henkistä ja fyysistä väkivaltaa tai sen uhkaa. On
erittäin tärkeää huomata, että jaksamisongelmat koskevat yhtä lailla nuoria, keski-iän ruuhkavuosia eläviä
kuin vanhempiakin asianajajia.
Mistä ongelmat johtuvat?

Suurin vaikuttava tekijä on se, että alalla toimitaan
enimmäkseen yhden asianajajan toimistoissa. Monella
asianajajalla ei ole ketään, jonka kanssa keskustella tai
joka huomaisi kasautuvia ongelmia. Ongelmia myös
pyritään salailemaan juttujen menettämisen pelossa.
Siinä vaiheessa, kun tilanne paljastuu muille, ollaan jo
liian pitkällä. Nuorten keskuudessa ongelmia aiheuttavat liian suuret paineet ja vaatimukset, kiire sekä
stressi. Kulttuurinmuutos alallamme olisi tärkeä, ja
se on täysin omissa käsissämme. Kukaan ei ole kone.
Asianajajan on voitava tunnustaa väsymys, uupumus
ja avuntarve ilman häpeää.
Millaisia seurauksia jaksamisongelmilla voi olla?

Asianajajan henkilökohtaisen elämän ja asiakkaan oikeusturvan kannalta on vaarallista, jos ongelmat havaitaan liian myöhään. Tällä hetkellä liitto voi puuttua
ongelmiin ainoastaan jälkikäteen: valvontalautakunta
voi esimerkiksi antaa asianajajalle varoituksen tai erottaa hänet liitosta. Se ei kuitenkaan ratkaise ongelmia,
ja erotetuksi tuleminen voi olla piste i:n päälle, jos on
uupunut ja henkisesti loppu. Siksi tarvitaankin ennaltaehkäiseviä ratkaisuja, kuten työnohjausta ja työterveyshuoltoa, joiden avulla ongelmiin voitaisiin puuttua
jo aikaisemmin.
Miten liitto voi auttaa asianajajaa?

Työryhmä on perustettu, koska jäsenistön hyvinvointi on liitolle tärkeää. Työryhmä selvittää tämän vuoden aikana, millaista ennaltaehkäisevää apua liitto
voisi tarjota jäsenilleen. Toivomme, että jäsenet lähettäisivät ajatuksiaan ja ehdotuksiaan osoitteeseen
minna.melender@asianajajaliitto.fi.
TEKSTI
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”Ajantasaisen
tiedon löytäminen
voi olla helppoa.
Minun valintani
on Suomen Laki.”

Suomen Laki – kaikki laista.
SUOMEN LAKI -teokset: aidoista, alkuperäisistä lakikirjoista löydät lainsäädännön
kattavasti eri oikeudenaloilta.

SUOMEN LAKI -hakupalvelu: lainsäädäntö,
oikeuskäytäntö ja esityöt jatkuvasti päivittyen.

almatalent.fi/suomenlaki

