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Juhlavuosi hyvässä
vauhdissa
Tämän uudistuneen Advokaatin ilmestyessä on
100-vuotisjuhlavuotemme puolivälissä. Upean Asianajajapäivän jälkeen on 100-vuotiasta Asianajajaliittoa
juhlistettu useissa paikallisosastoissa niin oman väen
kuin muiden oikeudenhoidon toimijoiden kanssa, että
myös suurelle yleisölle suunnatuissa tempauksissa. Juhlavuoden Asianajoassistenttipäivät ja kaikkien aikojen
ensimmäinen Uusien asianajajien juhla saivat paljon
kehuja. Kevätkauden päätti työntäyteinen valtuuskunnan juhlakokous liiton syntysijoilla Turussa. Juhlinta
huipentuu 23.8.2019 kaikille asianajajille ja heidän
seuralaisilleen tarkoitettuun pääjuhlaan ja juhlaillalliseen. Ilmoittaudu mukaan!
Kevään aikana on myös käyty eduskuntavaalit
ja hallitusneuvottelut. Asianajajaliiton strategian
yksi päätavoite on, että asianajajakunnalla on arvostettu asema yhteiskunnassa oikeudellisten olojen kehittäjänä. Edistääkseen
tätä tavoitetta liiton hallitus vahvisti
Oikeusvaltio 2025 -ohjelmaamme
perustuvat tavoitteemme maan hallitusohjelmalle. Olimme niistä aktiivisesti yhteydessä kaikkiin puolueisiin ja siihen alaryhmään, joka
valmisteli oikeusvaltioasioita.
Perus- ja ihmisoikeuksiin, lainvalmistelun laadun parantamiseen ja
oikeudenkäyntien keston lyhentämiseen
liittyvät ehdotuksemme saivat vastakaikua. Oikeusapujärjestelmän uudistaminen ja oikeusavun tuntitaksan korottaminen jäävät työstettäväksi uuden oikeusministerin ja ministeriön virkamiesten kanssa.

Kaikilla oikeudenhoidon parissa työskentelevillä on
pitkälti samankaltaiset näkemykset siitä, mitä ja miten
asioita pitäisi parantaa. Moneen hankkeeseen kuitenkin tarvitaan rahaa. Vaikka summat ovat pieniä verrattuna valtiontalouden muihin haaroihin, nekin ovat
kiven alla. Asioiden pitäminen esillä lisää todennäköisyyttä siihen, että rahaa joskus löytyy.
Kesälomakauden alkaessa muistutan yhdestä ammattikuntamme helmasynnistä: Asianajajan työ on
mielenkiintoista, mukaansatempaavaa ja välillä kiireistä, mikä voi johtaa työpäivien venymiseen. Työn sovittaminen yhteen perheen ja muun elämän kanssa on monelle asianajajalle vaikeaa. Tämä näkyy
myös siinä, että moni nuori, varsinkin nuori
nainen, valitettavasti jättää alan muutaman työvuoden jälkeen.
Asianajajan työssä ei voi täysin välttää
kiirettä. Toimistojen johdon ja itsenäisesti toimivien asianajajien tulee kuitenkin huolehtia siitä, että vastaavasti
pidetään riittävästi vapaata. Aina ei
ole kiire tai jos on, se johtuu huonosta organisoinnista. Ja jokainen
asianajaja on oikeutettu yhtenäiseen kesälomaan, jonka aikana ei
tarvitse vastata sähköposteihin tai
työpuheluihin.
Toivotan kaikille rentouttavaa kesää!
Jarkko Ruohola
Suomen Asianajajaliiton puheenjohtaja
@JarkkoRuohola

JUBILEUMSÅRET PÅGÅR FÖR FULLT
Då detta nummer av Advokaatti utkommer är
vårt 100-årsjubileumsår halvvägs. Firandet
kulminerar den 23 augusti i en huvudfest och
festmiddag som är avsedd för alla advokater
med gäst. Anmäl dig!
Under våren har också riksdagsval och
regeringsförhandlingar ägt rum. Ett av huvudmålen i Advokatförbundets strategi är att
advokatkåren har en respekterad ställning i
samhället som utvecklare av de rättsliga förhållandena. För att främja detta mål bekräftade förbundets styrelse målen för landets

regeringsprogram. I dessa frågor hade vi aktiv
kontakt med samtliga partier och med den
undergrupp som beredde rättsstatsärenden.
Inför semesterperioden påminner jag om
en skötesynd i vår yrkeskår: Advokatens jobb
är intressant, medryckande och ibland hektiskt, vilket kan leda till att arbetsdagarna blir
långa. För många advokater är det svårt att
förena familjelivet med det övriga livet. Detta
märks också i att många unga, i synnerhet
unga kvinnor, tyvärr lämnar branschen efter
några arbetsår.
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I advokatarbetet kan du inte helt slippa
jäkt. Ledningen i byråer och självständigt
verkande advokater ska därför se till att man
på motsvarande sätt håller tillräckligt ledigt.
Alltid kan det inte vara jäktigt, eller om så är
fallet beror det på dålig organisering. Och
varje advokat är berättigad till en oavbruten
semester, då han eller hon inte behöver
svara på mejl eller telefonsamtal som gäller
arbetet.
Jag önskar er alla en avkopplande sommar!
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Kadonneen
testamentin jäljillä

Tuokiokuva

Juhlavuoden asianajajapäivystys veti väkeä.
8

Jäsenrekisteri uudistuu

Liitto ottaa askeleen 2020-luvulle.

Asianajajaliitto ehdottaa, että viranomaiset rekisteröisivät ja
säilyttäisivät testamentteja. Tämä vähentäisi epäselvyyksiä ja
turhia perintöriitoja.
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Assistentti haastaa itseään

Elina Hongisto on Vuoden Asianajoassistentti.
10

Asianajajaliitto 100 vuotta

Sininen on uusi musta.

18 HENKILÖ KUVASSA

Lapsuuden puolustaja

11

Todistelun tulevaisuus

Hovioikeudessa painetaan playta.

Tuore lapsiasiavaltuutettu Elina Pekkarinen on huolissaan
lasten oikeuksien heikkenemisestä ja lasten asemasta
pitkittyvissä oikeuskäsittelyissä.

12

Oikeustekopalkinto journalistille

Helsingin Sanomien toimittaja Paavo Teittinen
sai tunnustusta.
13

24 MINUN VALINTANI

Elina Grundströmin kolumni
Aikuisten asioita netissä.

Maapallon edunvalvoja

28

WWF:n oikeudellinen neuvonantaja Raija-Leena Ojanen
ehti tehdä 30-vuotisen uran asianajotoimistossa.

30

Nimitysuutiset
Kohtaamisia

Uusien asianajajien tilaisuus 15.5.
31

Hengähdystauko
Mies ja meri.

32

Koulutus

Hatsolo antaa vinkkejä jaksamiseen.
33

Vielä yksi juttu...
Liikaa häirintää.

34

Karikatyyri

Asianajaja Hanna-Maria Seppä.
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Nuorten Päivät
Asianajaja 2.0

Nuorten Päivät porautuu tänä vuonna itsensä kehittämiseen, motivointiin
ja asiantuntemuksen esiintuomiseen. Breakdance-tanssija, kuntovalmentaja
ja yrittäjä Johannes ”Hatsolo” Hattunen saa varmasti energiallaan hymyn
huulille heti kärkeen. Tule mukaan Suomen suurimpaan
nuorten asianajajien ja lakimiesten tapahtumaan!
Lisätiedot ja ilmoittautuminen osoitteessa
asianajajaliitto.fi/nuortenpaivat

25.–26.10.2019, Turku

Advokaattigolf
Advokaattigolf 2019 pelataan muutaman
vuoden tauon jälkeen pääkaupunkiseudun
ulkopuolella Nokian River Golfin uudella,
erinomaista palautetta saaneella Rockkentällä. Pelipäivä on perjantai 30.8.2019.
Varaathan päivän kalenteriisi, jotta et missaa
tätä asianajajakunnan vuoden tärkeintä
urheilutapahtumaa.
Lue lisää ja ilmoittaudu viimeistään
16.8.2019 osoitteessa
asianajajaliitto.fi/advokaattigolf

Kilpailun järjestäjät: Antti Husa ja Timo Jarmas, Eversheds

30
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tuokiokuva

Asianajaja tavattavissa
TEKSTI

MIINA POIKOLAINEN // KUVA VILLE HEISKANEN

Asianajaja Minna Horelli kumppaneineen tarjosivat oikeudellisia neuvoja
matalalla kynnyksellä ja maksutta Lahden pääkirjastolla. Päijät-Hämeen paikallis
osaston juhlavuoden asianajajapäivystys järjestettiin kuuden tunnin ajan Lahden
pääkirjastolla 28.5.2019. Asianajajapäivystyksiä järjestetään kuudellatoista
paikkakunnalla.
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ASIANAJAJAPÄIVYSTYKSET
JATKUVAT TAAS
ELO-SYYSKUUSSA.

Jäsenrekisteriuudistus – askel 2020-luvulle
Uudistuksen ansiosta jäsenet saavat parempaa
palvelua ja liiton toimiston työ tehostuu.
TEKSTI

KATARIINA KRABBE // KUVITUS JONNA KOSKI

Asianajajaliiton hallitus on päättänyt käynnistää kaksi‑
vuotisen projektin, jonka tarkoituksena on uusia Asian
ajajaliiton jäsenrekisteri kokonaisuudessaan.
– Nyt on tarkoitus modernisoida kaikki järjestelmämme. Esimerkiksi taloushallintointegraatioilla pystytään nopeuttamaan ja tehostamaan laskutusprosessiamme, Asianajajaliiton pääsihteeri Minna Melender
kertoo.
Projekti etenee vaiheittain. Ensin rakennetaan jäsenrekisteri uusiksi ja sen jälkeen aletaan kehittää sähköistä asiointia.
– Esimerkiksi jäsenhakemukset voi tulevaisuudessa
toimittaa meille sähköisen asiointijärjestelmän kautta,
Melender kertoo.
– Motiivina on myös tietoturvan parantaminen, sillä
vanhanaikaisesta ja haavoittuvasta sähköpostiasioinnista päästään eroon. Asiointipalveluun tulee vahva tunnistautuminen.
Mukaan uudistukseen sisältyy sähköinen kokoushallinta, joka helpottaa myös Asianajajaliiton hallituksen
sekä valvontalautakunnan työtä.

– Valvontalautakunnan ja hallituksen jäsenet pystyvät
kirjautumaan tilaan, jossa asiakirjoja pääsee muokkaamaan. Samalla päätösprosessit automatisoituvat, sillä
päätökset linkittyvät automaattisesti, eikä niitä tarvitse
enää manuaalisesti viedä mihinkään.
Myös asianajajat pääsevät kirjautumaan järjestelmään
ja seuraamaan vireillä olevaa asiaansa.
– Uudistamme valvontaratkaisujen hakemiston, sekä
lisäksi kehitämme hakutoiminnallisuuksia.
Löydä asianajaja -palvelua kehitetään siten, että
asianajajat pystyvät jatkossa itse muokkaamaan tietojaan ja esimerkiksi parantamaan erottautumistaan
asianajajahaussa haluamallaan tavalla.
Rekisteriuudistuksen ansiosta varsinaiselle asiantuntijatyölle jää enemmän aikaa, ja jäsenten palvelu paranee.
– Esimerkiksi valvontalautakunnan osalta uudistus
tulee säästämään yhden valvontajuristin palkkakustannukset vuodessa. Tämä tarkoittaa, että voisimme käsitellä yhden jaoston työmäärän verran enemmän valvonta-asioita vuodessa, Melender kertoo.
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tekijä

Assistentti haastaa itseään
Elina Hongisto Bird & Birdiltä valittiin Vuoden
Asianajoassistentiksi. Perusteluiden mukaan
hän on laajasti arvostettu huippuosaaja,
joka hoitaa tilanteen kuin tilanteen.
TEKSTI

KATARIINA KRABBE // KUVA MIKKO KAUPPINEN

Millainen merkitys assistentin työllä on asianajotoimistossa?
Työ on tärkeää ja sitä arvostetaan. Assistenttien ansiosta lakimiehillä on
mahdollisuus keskittyä ydinosaamiseensa.
Mitä omaan työhösi kuuluu?
Toimenkuvani on moninainen perinteisistä assistentin tehtävistä erilaisiin
projekteihin ja selvitystöihin. Hienointa työssä on se, että uudenlaisia
tehtäviä tulee jatkuvasti. Se luo mahdollisuuksia kehittyä ja oppia sekä
myös haastaa itseään.
Miten assistentin työ muuttuu digitalisaation myötä?
Monet tehtävät on jo automatisoitu ja manuaalinen päivitystyö vähenee
koko ajan. Asiakirjat käsitellään suurimmaksi osin jo digitaalisina eikä
niitä enää tarvitse tulostaa tai allekirjoittaa. Jopa oikeudenkäyntimate
riaalit ovat siirtymässä digitaalisiksi.
En kuitenkaan usko, että assistentin työ vähenee, se vain muuttaa luonnettaan. Olen jo nyt huomannut, että assistenttina autan entistä enemmän sisällön tuottamisessa ja liiketoiminnan kehitysprojekteissa. Emme
ole enää ”näkymätön taustajoukko”, vaan entistä enemmän mukana
tukemassa tiimien ja koko yrityksen toimintaa.
Mikä tekee hyvän asianajoassistentin?
Hyvä asenne ja motivaatio ovat assistentin tärkeimpiä ominaisuuksia.
Täytyy olla valmis auttamaan, joustamaan ja ymmärtämään erilaisten henkilöiden tarpeet. Muutos on jatkuvaa, joten avoin mieli,
sopeutumiskyky ja halu oppia ovat tarpeen. Totta kai myös
työssä viihtyminen on äärimmäisen tärkeää. Se näkyy
suoraan työn laadussa ja motivaatiossa.
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sininen
laatikko

Sininen on uusi musta
Asianajajat muuttavat HS:n Mustan
laatikon siniseksi pääjuhlassa 23.8.
TEKSTI

JOHANNA KAINULAINEN // KUVITUS SAMULI KNUUTILA

Millaista on olla asianajajana julkisuuden pyörteissä?
Miten asianajoala on muuttunut? Miten ponnistetaan
itärajalta kansainvälisiin asianajopiireihin? Mitä tapahtuikaan mätäporokäräjillä? Entä mihin naiset katoavat
ja miltä tulevaisuus näyttää?
Näistä aiheista kuullaan viisi ennennäkemätöntä tarinaa Finlandia-talossa.
Yksi esiintyjistä on Iina-Mari Supperi, joka keskittyy omassa osuudessaan erityisesti naisten asemaan
asianajoalalla.
– Luomme esityksissä hyvin erilaisia tuokiokuvia
asianajajan työstä eri puolilta Suomea ja vähän maailmaltakin. Haluamme tuoda esiin työn moninaisuuden
ja sen perustana olevat arvot.
Supperi pitää Sinisen laatikon konseptia passelina
juuri asianajajille.
– Meillä on itse asiassa etulyöntiasema Helsingin
Sanomien toimittajiin verrattuna, sillä he eivät yleensä
esiinny. Asianajajat sen sijaan sekä kirjoittavat että ovat
esillä työssään jo muutenkin. Toki Sininen laatikko

vaatii vähän uudenlaista heittäytymistä.
– On ollut antoisaa olla Sinisen laatikon sisäpuolella.
Toivomme pääjuhlan yleisöltä ennakkoluulotonta vastaanottoa, sillä kokonaisuutena esitys on perinteisen
juhlapuheen laatikon ulkopuolella.
Esityksiä on suunniteltu vuoden verran, ja tarinat
ovat tarkkaan käsikirjoitettuja ja harjoiteltuja. Helsingin Sanomat on ollut mukana sparraamassa ja suunnittelemassa esitysten visuaalista ilmettä ja sisältöä.
Iina-Mari Supperi kannustaa kaikkia kollegoita seuralaisineen tulemaan kokemaan erilainen 100-vuotisjuhla.
– Liitto täyttää 100 vuotta vain kerran. Toivon, että
mahdollisimman moni pääsee mukaan. Konseptihan on täysin erilainen kuin esimerkiksi juhlavuoden
Asianajajapäivässä. Pelkoa siitä, että nämä juhlathan
on jo nähty, ei ole.
Muut esiintyjät ovat Riitta Leppiniemi, Carita Wallgren-Lindholm, Timo Mella ja Jyrki Piiparinen.
Asianajajaliiton 100-vuotispääjuhla 23.8. Finlandia-talolla.
Ilmoittautuminen käynnissä. asianajajaliitto.fi/100vuotisjuhla
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LIITOS SA TA PA HTUU

TEKSTI

ELINA CASTRÉN // KUVA LEHTIKUVA

Todistelun tulevaisuus?

Hovioikeudessa saatetaan
tulevaisuudessa painaa
play-nappulaa.

Oikeusministeriössä valmistui keväällä
arviomuistio, jossa pohditaan mahdollisuutta ottaa henkilötodistelu hovioikeudessa vastaan käräjäoikeudessa tehdyltä
videolta. Käräjäoikeudessa kuultuja henkilöitä ei yleensä enää kuultaisi hovioikeudessa. Asianajajaliitto kannattaa uudistusta,
kunhan samalla satsataan laadulliseen
muutokseen.
Asianajajaliitto pitää tärkeänä, että todistelusta on kyettävä tekemään sisällöllisesti
laadukas videotallenne. Arviomuistiossa
on pohdittu kuvan laatua, mutta teknisiä
kysymyksiä paljon tärkeämpää on sisältö.
Tallenteiden on oltava niin laadukkaita, ettei
todistajaa tarvitse kuulla uudelleen hovioikeudessa puutteiden korjaamiseksi.
Keskeinen sisältöön vaikuttava seikka on,
että kuulustelu on suoritettu asianmukaisesti. Nykyisin niin avustajien kuin syyttäjienkin kuulustelutekniikassa on puutteita,
joihin tuomioistuimet eivät yleensä puutu.
Jatkossa kysymysten asianmukaisuuteen

on kiinnitettävä enemmän huomiota. Aihe
pitäisi huomioida myös täydennyskoulutuksessa.
Käräjäoikeudessa annettujen kertomusten laatua heikentävät lisäksi liian tiukat
aikataulut. Todistajia ei aina kuulla riittävän perusteellisesti. Käräjäoikeudet eivät
yleensä anna lupaa esittää aiemmin kuullulle todistajalle täydentäviä kysymyksiä
sen johdosta, mitä jokin myöhemmin kuultu
todistaja on sanonut. Nykyisellään näitä
käräjäoikeuksien liian kireiden käsittelyaikataulujen aiheuttamia puutteita korjataan
hovioikeudessa.
Jotta muutoksenhakijan oikeus oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin ei
vaarannu, käräjäoikeuden kuulemisesta
tehtävän todistelutallenteen on vastattava
näyttöarvoltaan tilannetta, jossa kuultava
antaa kertomuksensa tuomioistuimelle.
Todistelutallenteen laadukkaan sisällön
takaamiseksi käräjäoikeuksien resursseja
on lisättävä.

LIITOS SA TA PA HTUU

TEKSTI

MIINA POIKOLAINEN // KUVA MIKKO KAUPPINEN

Heikoimpien puolella
Helsingin Sanomien
toimittaja Paavo
Teittinen sai liiton
Oikeusteko-palkinnon.

Millaisena näet toimittajan roolin
oikeusvaltion säilyttämisessä?
Median rooli on ylläpitää kriittistä ja riippumatonta tiedonvälitystä ja kertoa, mitä
yhteiskunnassamme tapahtuu. Jos on niin,
että oikeusvaltiomme ei toimi esimerkiksi
turvapaikanhakijoiden tai ulkomaalaisten
ravintolatyöntekijöiden kohdalla, niin meillä
on iso epäkohta, josta täytyy kirjoittaa.
Itseäni kiinnostavat tällaiset rakenteelliset
epäkohdat, jotka saattavat esiintyä lähes
silmiemme alla ilman, että niihin kiinnitetään juurikaan huomiota. Huolellisella
journalismilla ja dokumentaatiolla tällaisia
epäkohtia voidaan piirtää esiin ja näyttää
yhteiskunnastamme uusia puolia.
Miten hyvin tunnet asianajajien työtä?
Itse asiassa varsin hyvin, sillä opiskelen
oikeustiedettä ja monet ystävistäni työskentelevät asianajotoimistoissa. Asianajajat
tekevät tärkeää työtä, jota ilman oikeusvaltio ei toimisi. Ajattelen, että toimittajat

1 § Liity
2 § Hyödy
3 § Vakuutu

Jotta kaikilla olisi parempi työelämä
www.etry.fi

ja asianajajat palvelevat samaa asiaa eli
liberaalia ja demokraattista oikeusvaltiota.
Toimittajat vain tekevät sen tiedonvälityksen
piirissä, asianajajat osana oikeusjärjestelmää.
Mitä ongelmia oikeusvaltiossamme on?
Yleisesti ottaen oikeusvaltiomme on hyvällä
pohjalla. Ongelmat liittyvät etenkin heikoimmassa asemassa olevien perusoikeuksiin.
Viranomaisten resursointi ei ole riittävä
torjumaan esimerkiksi vakavaa piilorikollisuutta. Myös uhreja auttavat järjestöt ovat
tiukilla. Tuomioistuinten resursointi on tärkeää, jotta kaikilla on mahdollisuus saada
oikeutta. Turvapaikkaprosessin ongelmat
tunnetaan. Lainsäädännön ongelmat vaikuttavat jopa kärjistyneen. Toimittajana pidän
huolestuttavana myös sitä, että toimittajan
kotiin tehtiin kotietsintä tiedonlähteen
löytämiseksi. Se on hyvin poikkeuksellista
liberaalissa oikeusvaltiossa. Ruotsissa lähdesuoja on paljon vahvemmin suojattu.

kolumni

Aikuisten
asioita
Osallistuin tänä keväänä emeritusarkkipiispa Kari Mäkisen johtamaan työryhmään, joka laati suosituksia
vihapuheen ja nettikiusaamisen vastaisten toimien
tehostamiseksi. Se oli minulle silmiä avaava kokemus.
Tiesin toki omastakin kokemuksesta, että vihapuheesta on tullut vakava ilmiö. Mutta kuinka vakava, sen
ymmärsin vasta työryhmän kokouksissa, joissa kuultiin
sekä vihapuheen uhrien tarinoita että tutkimustietoa.
Minulle kirkastui, miten vahingollista vihapuhe on.
Se vahingoittaa hyvin konkreettisesti sekä vihapuheen
uhreja että koko yhteiskuntaa. Se murtaa nuorten ihmisten mieliä, lisää vähemmistöjen syrjintää, vaientaa
tärkeää yhteiskunnallista keskustelua ja uhkaa demokratiaa.

Tähän ei aikakaan riitä. Jotta edes Pariisin ilmastosopimuksen liian maltillisina pidetyt tavoitteet saadaan toteutettua, Suomen pitäisi vähentää päästöjä 60
prosenttia vuoteen 2030 mennessä, kun vertailukohtana on vuoden 1990 päästötaso. Jos aikaa on kymmenisen vuotta, päiväkotilasten asennekasvatus ei mitenkään ehdi muuttaa politiikkaa ja talouselämää.
Kouluille sälytetään vastuuta myös pienemmistä
asioista, kuten nuorten ylivelkaantumisesta. Sen sijaan, että aikuiset panisivat nuorten elämää tuhoavat
pikavippifirmat lainsäädännön avulla kuriin, lehtien
yleisönosastot täyttyvät jutuista, joissa kouluja kehotetaan lisäämään talouskasvatusta.
Aika on ankara nuorille. He näkevät edessään tulevaisuuden, jonka haasteet ovat paljon vaikeampia kuin
ne, joita me nykyiset keski-ikäiset nuoruudessamme
kohtasimme. On väärin asettaa heitä vastuuseen aikuisten aiheuttamista ongelmista. Nuorille pitäisi antaa kasvurauha, jotta he saavat kehittää omaa persoonallisuuttaan ja omia lahjakkuuksiaan.
Sen sijaan, että päiväkotilasten ympäristötietoisuutta kehitetään järjestämällä heille roskienkeruureissuja, meidän aikuisten pitäisi siivota sotkumme. Siihen
tarvitaan poliittista tahtoa ja ainakin vihapuheen, ilmastonmuutoksen ja pikavippien tapauksessa myös
lainsäädännön ajanmukaistamista.

Mutta mitä sille voidaan tehdä? Ensimmäisenä tulee
aina mieleen mediakasvatus. Tai kasvatus ylipäänsä.
Kun sosiaalisessa mediassa leviäviä anonyymejä viestiryöppyjä on vaikeaa kitkeä kieltämällä, on houkuttelevaa ajatella, että suomalaiset voitaisiin vain opettaa
käyttäytymään ihmisiksi.
Vihapuheen torjuntavastuun sälyttäminen koululaisille olisi kuitenkin sekä epäreilua että hyödytöntä.
Tutkimuksista tiedetään, että verkkovihaa eivät levitä
lapset vaan aikuiset. Helsingin poliisin vihapuheryhmän tutkittavana olevien juttujen perusteella vihapuheen levittäjä on yleensä keski-ikäinen mies. Epäillyistä tekijöistä 98 prosenttia on yli 30-vuotiaita ja 85 prosenttia on miehiä. Tutkimusten mukaan nuoret ovat
myös lähdekriittisempiä ja tunnistavat valemedioita
paremmin kuin keski-ikäiset.
Vihapuhetyöryhmässä lähdettiinkin siitä, ettei vastuuta vakavaksi ryöpsähtäneen vihapuheongelman
torjumisesta voi vyöryttää lapsille ja kouluille. Työryhmä esitti vihapuheen vastaista toimintaohjelmaa,
johon kuuluisi aikuisten asioita: lainsäädännön tarkennuksia, verkkoalustojen vastuun lisäämistä, medialukutaidon vahvistamista erityisesti aikuisväestön osalta
ja sitä, että kaikki poliittiset puolueet sitoutuvat vihapuheen ennaltaehkäisemiseen.

Elina Grundström

Kirjoittaja on Julkisen sanan
neuvoston puheenjohtaja
@elinagrundstrom

Sama hutera ajatus, jonka mukaan vaikeat yhteiskunnalliset ongelmat voidaan hoitaa kasvatuksen keinoin,
pullahtelee esiin monessa muussakin asiassa. Ei vähiten ilmastokriisin ratkaisemisessa. Yhä edelleen kuulee sanottavan, että ilmastonmuutos voidaan pysäyttää, kunhan lasten luontosuhdetta vahvistetaan ja heidän tietoisuuttaan ympäristöongelmista parannetaan.
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Testamentit
rekisteriin
Asianajajaliitto on ehdottanut, että testamentit rekisteröitäisiin
samaan tapaan kuin avioehdot nykyään. Tämä poistaisi
epäselvyyttä ja turhia riitoja perinnönjaosta. Kaikkia ongelmia
ei silti silläkään ratkaista, tietää perintöoikeuteen erikoistunut
asianajaja Hilkka Salmenkylä.
TEKSTI:

KIRSI HYTÖNEN KUVITUS: KIIRA SIROLA

Asianajaja Hilkka Salmenkylä etsii vainajan asunnosta
avainta antiikkiarkkuun, jossa pitäisi olla vainajan testamentti. Avain löytyy vihdoin ja painava arkunkansi avataan. Sisällä on useita aseita ja ammuksia, mutta ei testamenttia. Salmenkylä soittaa poliisille, joka hakee aseet
talteen. Perintöä toivonut sukulainen on pettynyt.
Tällaistakin voi perintöoikeuteen erikoistuneen
asianajan työssä tulla vastaan, samoin kuin patjan alta
löytyneitä testamentteja, joiden olemassaolosta ei kukaan tiennyt. Enemmän kuitenkin tulee vastaan riitoja,
ahneutta ja lapsuuden traumojen purkautumista vanhempien kuoltua. Pienistä summista voi tulla suuria
riitoja, jos vainajan tahdosta on epäselvyyttä.
Salmenkylän mielestä olisi hyvä, että testamentin
tekijät olisivat selkeäsanaisia viimeistä tahtoaan ilmaistessaan ja käyttäisivät asiantuntijan apua.
Suomessa on mahdollista tehdä testamentti ihan itse,
ja silloin sattuu helposti virheitä. Esimerkiksi todistajat
ovat jäävejä, puuttuvat kokonaan tai testamentin laatija
sekoittaa hallinta- ja omistusoikeuden keskenään.
– Näin voi käydä, jos otetaan tekstiä suoraan jostakin
mallikirjasta, Salmenkylä sanoo.
Testamentteja ei myöskään säilytetä eikä rekisteröidä viranomaisten toimesta. Tämä on epäkohta, johon
Asianajajaliitto haluaa korjauksen.

dollisuuksiakaan seurata, milloin asiakkaasta aika jättää.
Kadonneiden testamenttien arvoitusten poistamiseksi Asianajajaliitto ehdottaa testamenttien rekisteröimistä esimerkiksi maistraattiin, samaan tapaan kuin
avioehdot jo rekisteröidään. Se poistaisi epätietoisuutta
testamenttien olemassaolosta.
– Se ei kuitenkaan poistaisi mahdollisuutta, että testamentti voi olla mitätön yksittäisen muotoseikan vuoksi,
Salmenkylä muistuttaa.
Maistraatilla tai muulla viranomaisella ei voi olla resursseja testamenttien laillisuuden ja oikeellisuuden
tarkistamiseen. Rekisteröinti olisi kuitenkin askel
eteenpäin.
Seuraava askel voisi olla monissa muissa maissa käytössä oleva tapa, jonka mukaan testamentti pitää laatia
ja allekirjoittaa julkisella notaarilla. Joissain maissa testamentti myös avataan julkisessa tilaisuudessa.
TESTAMENTTI SAIRAALASÄNGYSSÄ

Vaikka testamenttien rekisteröintiin Suomessa siirryttäisiinkin, Salmenkylän mukaan se ei ole järkevää tai
mahdollistakaan ilman jonkinlaista siirtymäaikaa. Lakiin täytyisi jättää myös poikkeuksia esimerkiksi hätätilanteita varten.
– Rekisteröinnistä huolimatta täytyisi edelleen olla
mahdollista kirjoittaa testamentti kiireellisesti esimerkiksi sairaalassa ennen leikkausta tai muussa kriisitilanteessa, Salmenkylä sanoo.
Hän käy itsekin tarvittaessa laitoksissa ja sairaaloissa
laatimassa asiakkaille testamentteja, joskus edunvalvojien tai henkilökunnan pyynnöstä.
Yksi pulmia ja riitoja aiheuttava asia testamenteissa on se, että perintötoiveissaan pettyneet sukulaiset

REKISTERÖINTI SELVENTÄISI

Salmenkylälle, kuten muillekin asianajotoimistoille,
tulee paljon kyselyitä, onko tietyn niminen henkilö jättänyt testamentin heille säilytettäväksi. On tietenkin
hyvä antaa testamentti asianajajalle säilöön pikemmin
kuin jättää se esimerkiksi patjan alle tai piironginlaatikkoon, mutta asianajajalla ei ole velvollisuutta eikä mah15
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”OLISI VAIN HYVÄ,
JOS IHMISET
KÄYTTÄISIVÄT
VARALLISUUTTAAN
ESIMERKIKSI
OMAN HOIVANSA
KUSTANTAMISEEN
PARHAALLA JA
TOIVOMALLAAN
TAVALLA.”

epäilevät, ettei vainaja ole ollut täysissä järjissään testamenttia laatiessaan. Salmenkylä kertoo neuvovansa
iäkkäitä asiakkaita käymään lääkärissä ennen testamentin allekirjoitusta, jotta tällaisilta väitteiltä vältyttäisiin ja heidän tahtonsa toteutuisi.
– Sanon asiakkaille, että olen juristi, en lääkäri.
Esimerkiksi muistisairas ihminen voi olla täysin
kykenevä ilmaisemaan tahtonsa, vaikka hän ajoittain
olisikin sekava. Epäilyksiä voi herätä myös asianajajalle,
jos testamenttia muutetaan moneen kertaan vastakkaisiin suuntiin. Salmenkylä ei myöskään suostu tekemään testamenttia kertatapaamisella, vaan ensin käydään läpi asiakkaan omaisuus ja toivomukset. Vasta sen
jälkeen hän laatii luonnoksen asiakkaan hyväksyttäväksi ja allekirjoitettavaksi.
Yleinen kiistojen aihe on myös se, että epäillään
jonkun perillisen, esimerkiksi vanhemman suosikkina
pidetyn sisaruksen, vaikuttaneen testamentin sisältöön
omaksi edukseen. Onkin aivan mahdollista, että iäkkäitä ihmisiä voi ohjailla tai painostaa johonkin suuntaan.
Salmenkylä kertoo, että testamenttia laadittaessa tai
allekirjoitettaessa paikalla ei saa olla ulkopuolisia.
– En tietenkään voi estää jotakuta saattamasta huonosti liikkuvaa ihmistä toimistooni, mutta samaan
huoneeseen heillä ei ole asiaa, hän napauttaa.

Jos lasten liitot ovat pitkiä ja onnellisia, ei poissulkemisesta ole haittaa. Sen sijaan riitaisissa liitoissa ja
huonoissa väleissä olevissa perheissä juuri avio-oikeus
aiheuttaa eniten testamenttiriitoja. Riitaa voi tulla
myös siitä, jos testamentin laatija kertoo sulkeneensa
lasten puolisot pois perijöiden joukosta. Vaikka tämä
lauseke ei kohdistu sinänsä yhteenkään tiettyyn henkilöön, se voidaan tulkita syrjiväksi tai loukkaavaksi.
Tämäkin seikka puhuu sen puolesta, että testamentti
kannattaa tehdä jo siinä vaiheessa, kun lapsilla ei vielä
ole puolisoita.
Salmenkylä ei automaattisesti kehota kertomaan
testamentin tarkasta sisällöstä perillisille.
– Jokainen osaa itse arvioida, onko testamentista
puhuminen esimerkiksi lapsille etukäteen järkevää vai
ei. Joissain oloissa se voi rauhoittaa ilmapiiriä, joissain
toisissa taas aiheuttaa riitoja.

AVIO-OIKEUDEN VOI SULKEA POIS

Entä onko testamenttien tekeminen yleistynyt viime vuosina, kun varallisuutta on kertynyt jaettavaksi
aiempaa enemmän? Siihen Salmenkylä ei osaa varmasti vastata, sillä testamenteista ei ole tilastoja. Aiemmin
asiasta oli paremmin tietoja saatavilla, kun testamentteja valvottiin alioikeuksissa ja testamentti piti esittää
oikeudelle puolen vuoden määräajassa. Valvonta poistui vuonna 1990.
Salmenkylän havainto on, että testamentteja tekevät entistä nuoremmat. Hänestä se on hyvä kehityssuunta, sillä testamenttia voi hyvin muuttaa myöhemmin, jos mieli tai olosuhteet muuttuvat. Entistä
yleisempää on myös, että ihmiset elävät viimeiset
vuotensa kokonaan tai osittain ulkomailla, vaikkapa
Espanjan Aurinkorannikolla, ja matkustelevat muutenkin paljon.
– Kun päätetään muuttaa ulkomaille, kannattaa testamenttiin merkitä, että perinnönjaossa noudatetaan
Suomen lakia. Jos tällaista merkintää ei ole, perinnönjako tehdään sen maan lain mukaan, missä vainaja oli
kuollessaan, Salmenkylä neuvoo.
Testamentin tekemisen puolesta puhuu myös se,
että jollei sitä ole, perillisten eli lasten puolisoilla on
avio-oikeus perittävään omaisuuteen. Sen voi testamentilla sulkea pois ja näin Salmenkylä kehottaakin
tekemään.

OMAT RAHANSA SAA TUHLATA

Salmenkylä haluaa tähdentää, ettei kenelläkään ole
velvollisuutta jättää perinnöksi yhtään mitään, vaikka
Suomessa näin yhä yleisesti ajatellaan. Hän siteeraa
mielellään Urpo Kangasta, joka on sanonut, että hyvän
elämän merkki on se, kun kuoleman jälkeen viivan alle
jää nolla.
– Etenkin nykyään, kun väestö ikääntyy ja huoltosuhde heikkenee, olisi vain hyvä, jos ihmiset käyttäisivät varallisuuttaan esimerkiksi oman hoivansa kustantamiseen parhaalla ja toivomallaan tavalla. Emme
voi olettaa, että yhteiskunta huolehtii loputtomasti
kaikesta.
Monesti myös lapset suhtautuvat vanhempiensa varallisuuteen ikään kuin jo omistaisivat sen. Jotkut huolestuvat siitä, ettei mummo tai pappa vain löydä uutta
kumppania ja tuhlaa omaisuuttaan hauskanpitoon.
– Huijaukset ovat asia erikseen, mutta jokaisella on
oikeus käyttää omaa omaisuuttaan eläessään ihan miten haluaa, Salmenkylä muistuttaa.
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TOIMITTAJALTA: MIKSI TEIN TESTAMENTIN?
Tein ensimmäisen testamenttini vähän yli nelikymppisenä, kun omaisuutta oli karttunut yrityskaupan vuoksi
sen verran, että asia alkoi mietityttää. Mitä tapahtuisi,
jos kuolisin yllättäen? Tämä oli erityisen askarruttavaa, koska elin uusperheessä. Halusin testamentilla
varmistaa puolison ja hänen lapsensa aseman. Testamentti jäi asianajotoimistoon säilytettäväksi.
Muutin testamenttia hiljattain, koska olosuhteet olivat muuttuneet.
Tästä testamentista lähetin kaikille perillisille sähköpostin, jonka liitteeksi skannasin testamentin. Vaikka
Hilkka Salmenkylä ei haastattelussa kehota näin
tekemään, koin itse tämän rehelliseksi ja tilannetta selventäväksi teoksi. Muistin myös mainita, ettei minulta
välttämättä jää perittäväksi pennin hyrrää, joskaan se
ei ole varsinaisesti tavoitteeni. Tämä, niin ikään asian-

ajajan avustuksella laadittu testamentti, on toistaiseksi
säilössä kenkälaatikossa, jossa säilytän muitakin tärkeitä papereita.
Toivoisin, että voisin rekisteröidä sen maistraattiin,
koska olen toivottoman huono pitämään papereita tallessa. Muutan usein, mikä lisää katoamisriskiä. Kannatan siis vankasti Asianajajaliiton aloitetta asiassa.
Jouduin myös hiljattain äitini kuoleman vuoksi tekemisiin testamenttiasioiden kanssa. Äitini kuoli Espanjassa. Omasta kokemuksestani voin yhtyä Salmenkylän
neuvoon: ulkomaille muuttavan kannattaa lisätä
testamenttiinsa lauseke Suomen laista. Asioiden selvittely on riittävän hankalaa ilman yhtään ylimääräistä
pulmaa, kuten se, minkä maan lakia nyt noudatetaan
ja onko se mahdollisesti ristiriidassa vainajan tahdon
kanssa.
17

henkilö kuvassa

Oikeus
lapsuuteen
Lapsiasiavaltuutettu Elina Pekkarinen
on huolissaan lasten oikeuksien
heikkenemisestä.
TEKSTI

ESA LINNA // KUVAT HANNA-KAISA HÄMÄLÄINEN

Dosentti Elina Pekkarinen on mitä ilmeisimmin nappivalinta lapsiasiavaltuutetun tehtävään. Hän on puhunut lasten ja nuorten puolesta jo edellisessä tehtävässään
Nuorisotutkimusverkoston erikoistutkijana, josta hän
on nyt toimivapaalla.
Lisäksi Pekkarisen työhistoriaan kuuluvat osa-aikaiset keikkatyöt hoito- ja kasvatuskodeissa sekä sosiaalityöntekijänä.
Hän on toiminut myös sosiaalipäivystäjänä. Helsingin
hallinto-oikeuden asiantuntijajäsenen tehtävästä Pekkarinen jättäytyi pois keväällä mahdollisten intressiristiriitojen vuoksi.
– Pelkästään tutkijan taustalla nykyistä työtä olisi vaikea tehdä, koska silloin ei tuntisi välttämättä arjen realiteetteja riittävästi. Sekä hallinto-oikeus- että lastensuojelutyö ovat avanneet silmäni palvelujärjestelmälle sen
kaikkine vahvuuksineen ja heikkouksineen sekä moni
alaisen yhteistyön merkitykselle, hän pohtii.
Alun perin Pekkarisesta piti tulla riistaeläintieteilijä,
mutta hän vaihtoi alan opinnot valtiotieteelliseen tiedekuntaan. Sieltä hän valmistui lopulta sosiaalityön tohtoriksi; raskaana ollessaan hän pohti, ettei kukaan palkkaisi riistaeläintieteilijäksi nuorta helsinkiläistä äitiä.
Pekkarinen on ottanut mediassa kantaa lasten oikeuksiin ja hätään heti valintansa jälkeen. Esimerkiksi
toukokuussa Ylen haastattelussa hän puolusti suomalaisten Isis-taistelijoiden lasten oikeuksia vanhempiinsa
sen jälkeen, kun useat poliitikot olivat valmiita auttamaan leireillä olevia lapsia, mutta vastustaneet heidän
äitiensä päästämistä maahan.

valvoo ja seuraa, kuinka lapsen oikeuksien sopimus käytännön tasolla toteutuu.
– Lapsiasiavaltuutetun tärkein tehtävä on huolehtia
siitä, että lapsen oikeuksien sopimus tunnetaan, sitä
edistetään ja että tämä tapahtuu monialaisesti niin, ettei
se koske pelkästään valtionhallinnon toimijoita. Meillä ei
aivan ymmärretä sitä, että sopimukset ovat jäsenvaltioita
sitovia kansainvälisiä asiakirjoja eivätkä korukirjelmiä.
Kuinka tuore lapsiasiavaltuutettu näkee lasten oikeuksien toteutumisen nykypäivän Suomessa?
– Koko 2000-luku on menty murroskaudessa, ja murroskaudet voivat olla vaarallisimpia ihmisten oikeuksille. Niihin liittyy erilaisia intressiristiriitoja, reformeja ja
potentiaalia myös heikennyksille. Voi käydä niin, ettei
tilanne pysykään yhtä hyvänä, vaan huononee. Sellaista
on ollut nähtävissä myös lasten oikeuksissa, Pekkarinen
maalailee.
Pekkarinen nostaa esimerkeiksi lapsiperheiden ostovoiman heikentymisen, päivähoito-oikeuden rajoittamisen, lapsilisien leikkaamisen ja ryhmäkokojen kasvattamisen.
– Muuttuva huoltosuhde aiheuttaa myös riskejä. Lasten määrän vähentymisen luulisi vaikuttavan siten, että
se vapauttaisi resursseja lasten hyvinvointiin. Siitä tulevat
säästöt kuitenkin siirtyvät muiden väestöryhmien käyttöön, hän huomauttaa.
LAPSET JA NUORET MUKAAN
PÄÄTÖKSENTEKOON

Hallinto-oikeudessa toimiessaan Pekkarinen on nähnyt palvelujärjestelmämme kipukohtia, joita ovat esimerkiksi lastensuojelun ja sosiaalityön riittämättömät
resurssit.
– Suullisessa istunnossa voi olla sosiaalityöntekijöitä,
jotka eivät ole koskaan tavanneet asianomaista per-

EI PELKKIÄ KORUKIRJELMIÄ

Lapsiasiavaltuutetun tehtävät juontavat osaksi YK:n lapsen oikeuksien komitean 2000-luvun alkupuolella tekemään
huomautukseen, ettei Suomessa ole viranomaista, joka
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”ASIOIDEN
KÄSITTELYAJAT
OVAT AIVAN LIIAN
PITKIÄ. LAPSUUS
ON LYHYT JA
IHMISET VOIVAT
JOUTUA ELÄMÄÄN
KOHTUUTTOMISSA
TILANTEISSA LIIAN
PITKÄÄN.”
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”SUULLISESSA
ISTUNNOSSA VOI
OLLA SOSIAALITYÖNTEKIJÖITÄ,
JOTKA EIVÄT OLE
KOSKAAN TAVANNEET
ASIANOMAISTA
PERHETTÄ.”

hettä. Hallinto-oikeus on väärä paikka paikata jonkin
sektorin työvoimapulaa, hän napauttaa.
Lapsiasiavaltuutettu haluaa kehittää myös lasten oikeusturvan toteutumista.
– Oikeus hyvinvointiin ja koulutukseen riippuvat
sosioekonomisesta taustasta ja asuinpaikasta. Tämä
säteilee ennen kaikkea lapsiin, jotka eivät itse voi ajaa
oikeuksiaan.
Osallistumista sen sijaan kehitetään Suomessa aktiivisesti useilla eri aloilla. Lasten ja nuorten osallistumisesta onkin hienoja esimerkkejä, kuten Lasten Parlamentit ja kuntien nuorisovaltuustot.
– Lasten ja nuorten edustuksellisella demokratialla
on Suomessa pitkät perinteet oppilaskunnista alkaen,
mikä on hieno asia. Lapsen oikeuksien sopimuksessa
osallistumisella ja osallisuudella ei kuitenkaan aivan
tarkoiteta sitä.
Piiloudutaanko Suomessa sitten edustuksellisen
demokratian taakse ajattelemalla, että meillähän on jo
asiat hoidossa?
– Sitä meillä tehdään koko ajan. Nuorisobarometrin mukaan 15–29-vuotiaat nuoret kokevat oppivansa
vähiten sekä vaikuttamisen keinoja että taloustietoja
ja -taitoja. Niillä molemmilla taidoilla haalitaan valtaa,
Pekkarinen huomauttaa.
– Me aikuiset otamme lapset mukaan päätöksentekoon niin kauan kun se on kivaa, mutta kun kyseessä
on jokin vakavampi tai ikävämpi asia, me suljemme
lapset lastensuojelun nimissä prosessin ulkopuolelle.
Aikuisilla on toki viimeinen vastuu, mutta se ei saa tarkoittaa sitä, että lapsi kokee itsensä ulkopuoliseksi.

tuuritausta sallii kurittamisen tai jos ei ole kokenut
kurittamisesta huolimatta tulleeksi kaltoinkohdelluksi,
on vanhemman vaikea ymmärtää kurittamisen kieltoa,
jos ei anneta muita vaihtoehtoja tilalle.
– Ja kasvatustilanteethan voivat olla kamalia! Tahtoikäisen kanssa vanhempi voi joutua primitiivisen raivon
valtaan, hän lisää.
LISÄÄ LAPSIYSTÄVÄLLISYYTTÄ
OIKEUDENKÄYNTEIHIN

Pekkarinen kertoo arvostavansa suuresti asianajajia ja
tuomareita. Asianajajien rooli on hänen mukaansa ensiarvoisen keskeinen, kun pyritään oikeudenmukaiseen
ja luottamusta herättävään yhteiskuntaan.
–Toivoisin, että ihmisillä olisi entistä matalampi
kynnys hakeutua asianajopalveluiden piiriin. Hyvä
asianajaja osaa kiinnittää asiakirjoissa huomiota oikeisiin kohtiin. Hallinto-oikeustyössä näkee, että henkilöt,
joilla ei ole oikeusapupäätöstä, tulevat paikalle ilman
asianajajaa.
Lapsiasiavaltuutetun mielestä on valitettavaa, ettei
tuomioistuinjärjestelmämme ole puitteiltaan ja toimintatavoiltaan kovin lapsiystävällinen.
–Asioiden käsittelyajat ovat aivan liian pitkiä. Lapsuus on lyhyt ja ihmiset voivat joutua elämään kohtuuttomissa tilanteissa liian pitkään. Lapsiin kohdistuvissa
väkivaltaan ja seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvissä
tapauksissa lapsen terapiaan pääsykin usein viivästyy.
Suomeen on kuitenkin tuotu kansainvälisiä malleja
lapsiystävälliseen oikeudenkäyntiin. Hallinto-oikeuden
jäseniä on muun muassa EU-rahoituksella koulutettu
lapsiystävälliseen oikeudenkäyntiin ja lapsen kohtaamiseen.
–Tuomioistuinjärjestelmässämme olisi hyvä huo
mioida lojaliteettiristiriidat pienten lasten kohdalla.
Usein näkee, ettei lapsi halua tietenkään asettua vanhempiaan vastaan tai ilmaista, että olisi mieluummin
muualla kuin vanhempiensa kanssa.
Pekkarisen mielestä meillä myös monesti ajatellaan,
että vanhempien ja lasten edut ovat yhtäläiset.
– Näinhän se ei aina ole. Meillä on ongelmia erottaa
lapsioikeus ja perheoikeus toisistaan, hän toteaa.

VÄKIVALTAA JA PÄIHDEONGELMIA

Viidennes suomalaisista vastaa edelleen hyväksyvänsä
kuritusväkivallan. Lapsiperheissä tapahtuneet väkivallanteot ovat usein yhteydessä matalampaan koulutukseen ja heikkoon taloudelliseen tilanteeseen. Useilla on
myös kokemus siitä, että on hakenut apua, jota ei ole
lopulta saanut. Väkivallan ehkäisemiseen Pekkarisella
on tarjolla lääkkeitä, joita tulisi olla hyvin saatavilla: tukea ja työkaluja väkivaltaisten ajatusten hillitsemiseksi.
Pekkarisella on omakohtaisia kokemuksia neuvolasta saatavasta tuesta. Hän on edelleen tyytyväinen neuvolan henkilöstöön, mutta muistelee panneensa merkille, ettei vaikeammista asioista, kuten perheväkivallasta ja päihteiden käytöstä, keskusteltu tai kyselty.
– Olisi tärkeää, että niin äideillä kuin isilläkin olisi
mahdollisuus saada tukea, jos he pelkäävät vahingoittavansa lastaan. Osa toki legitimoi väkivallan, koska he
ovat itse kokeneet kuritusta lapsena, Pekkarinen toteaa
ja jatkaa:
– 1980-luvulla kirjoitetuissa sosiaalihallituksen muistioissa lukee, että jos kiellämme fyysisen kurittamisen,
meidän täytyy antaa vanhemmille muita työkaluja vaikeista kasvatustilanteista selviämiseen. Jos oma kult22

henkilö kuvassa

LENTÄVÄ AJATUS
“Olen hyvin työorientoitunut ihminen, mutta minulla on myös kyky
viettää hauskaa vapaa-aikaa. Tykkään järjestää juhlia. Minulla on
laaja perhe ja suku, paljon ystäviä sekä kaksi isoa lintukoiraa, jotka
pitävät liikkeessä. Koirat ovat pakotetustikin tämän hetken tärkein
vapaa-ajan juttu, koska olen Jyväskylässä niistä yksin vastuussa.
Minulla on myös haulikko ja metsästyskortti, mutta ei minusta

ole lintuja ampumaan! Olen metsästysseuran jäsen ja minulla on
useamman hirviseuran kortti, joten voin kouluttaa koiria heidän
alueillaan.
Aiemmin olen soittanut bändeissä. Soitan nokkahuilua, alttohuilua
ja saksofonia. Saksofonia tosin vähemmän, koska bändimme hajosi,
ja kerrostalossa saksofoni ei ole kovin naapuriystävällinen.”
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Maapallon
edunvalvoja
WWF:n tuleminen Dittmar & Indreniuksen pro bono
-asiakkaaksi johdatti Raija-Leena Ojasen lähes 30 vuoden
jälkeen uudelle polulle.
TEKSTI

MIINA POIKOLAINEN // KUVAT MIKKO KAUPPINEN

Kun Raija-Leena Ojanen aloitti nuorena juristina Dittmar & Indreniuksella vuonna 1988, toimistossa työskenteli kuusi juristia. Hänen lähtiessään vuonna 2018
juristeja oli 60. Hän ehti nähdä, miten ala kasvoi, kansainvälistyi ja tasa-arvoistui. Aluksi, kun juristeja oli
vähän, kaikki tekivät kaikkea: Ojaselle tulivat tutuksi
muun muassa yhtiöasiat, sopimukset, rahoitus, kiinteistöt ja työsopimukset.
– Ominta aluettani oli yritysten laaja-alainen neuvonanto sopimusneuvotteluissa ja muissa asioissa, jotka
eivät rajoitu yhteen oikeudenalaan, hän muistelee nyt
WWF:n toimistolla istuessaan.
Parasta työssä Dittmarilla olivat Ojasen mielestä
pitkäaikaiset asiakkaat, joiden kanssa pääsi näkemään,
miten sopimukset toimivat käytännössä.
– Minulle jatkumo oli tärkeää. Kun tekee samojen
yritysten kanssa 20 vuotta töitä, silloin näkee työnsä jäljen ja sen, miten sopimuksen kanssa eletään; mistä lausekkeesta tulee riita ja jos tulee, niin miten se ratkotaan.
Tuo sama pyrkimys jatkuvuuteen ja tulevaisuuteen
katsomiseen on keskeistä Ojasen nykyisessäkin tehtävässä WWF:n oikeudellisena neuvonantajana.

Dittmar & Indreniukselle Ojanen kertoo päätyneensä ”vähän vahingossa”.
– En olisi ikinä hakenut Dittikselle, ellei eräs kotkalainen juristi olisi kertonut minulle, että ”Raija, se on
hieno toimisto, hae sinne!”, hän nauraa.
Toimiston vanhat asiakkaat olivat aluksi epäileväisiä, kun nuori naisasianajaja ryhtyi hoitamaan heidän
asiaansa.
– Ilman kravattia en vastannut sen ajan mielikuvaa
liikejuristista. Mutta kun annoin käyntikortin, jossa
luki varatuomari, niin he myöntyivät, että ehkä minäkin jotain osaan.
Asianajajan työn piti olla Ojaselle vain väliaikainen
ratkaisu, mutta mielenkiintoiset tapaukset, vastuullinen ja kehittyvä työnkuva sekä alati kasvava toimisto
ja osakkuus alkoivatkin tuntua hyvältä.
– Niin minä sitten huomasin jääneeni, enkä missään
vaiheessa suunnitellut lähteväni pois, hän kertoo.
KOHTI UNELMIA

Ojasen ja WWF:n yhteinen taival alkoi kymmenisen
vuotta sitten, kun WWF tuli Dittmarille pro bono
-asiakkaaksi.
– Sen asiakkuuden tiesin heti haluavani itselleni.
Ojanen sai haluamansa ja vastasi vuosia järjestön
hallinnollisista asioista; rekisteröinneistä, vuokrasopimuksista ja vastaavista. Yhteistyön kautta hän päätyi
WWF:n kutsulistoille ja osallistui järjestön tilaisuuksiin.
– Samalla altistuin uudelle tiedolle ja hahmotin, miten vakava tämän maailman tilanne on.
Viisikymppisenä Ojanen koki myös toisenlaisen
herätyksen.
– Olin aina halunnut mennä Yhdysvaltoihin tekemään LL.M.-tutkinnon, mutta se oli jäänyt. Kun oma
tyttäreni lähti opiskelemaan ja toimiston nuoret kä-

HAAVEISSA HAAG

Nuorena Ojasta kiinnostivat kielet ja juridiikka. Kun
hän 16-vuotiaana lähti Yhdysvaltoihin vaihto-oppilaaksi, hän kirjoitti hakemukseen haluavansa juristiksi
ja hoitamaan nimenomaan kansainvälistä juridiikkaa.
– Muistan, että minulla oli sellainen haave, että minusta tulee tuomari Haagin tuomioistuimeen, hän
hymyilee.
Tie vei kuitenkin kansainvälisen oikeuden sijaan
yritysten neuvonantajaksi. Kansainvälisyys toteutui
hänen avustaessaan ulkomaisia yrityksiä niiden liiketoiminnassa Suomessa.
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Meren läheisyys on Ojaselle tärkeää.
Lapsuutensa hän asui Kotkassa ja
vietti kesät Raumalla.
– Ilahduin aikanaan kovasti, kun
kaupunkilaisille tehtiin Eiranrantaan
mahdollisuus pulahtaa mereen uimaan.

Kuva tulossa

vivät tekemässä tutkintoja, mietin, voisinko minäkin
vihdoin toteuttaa haaveeni.
Ojanen selvitti, että Kalifornian Berkeleyssä on
mahdollista suorittaa LL.M.-tutkinto kahdessa kolmen kuukauden jaksossa kesäaikaan. Berkeleyssä otettiin innoissaan vastaan kokenut liikejuristi, joka tuli
koulun penkille osakkaan paikalta. Kesät 2017 ja 2018
Ojanen suoritti tutkintoa ja näki asianajajien roolin
uudessa valossa.
– Tapa, jolla yhdysvaltalaiset asianajajat osallistuvat
yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen, muutti mielikuvaani siitä, mitä juristi voi tehdä. Ajatusmaailma näkyi
yliopistollakin, sillä kaikki professorit olivat mukana
jonkin järjestön toiminnassa. Silloin ajattelin ensimmäisen kerran, että miksei juristikin voisi olla järjestössä töissä.
Sitten sattuma astui peliin. Juuri kun Ojanen oli

palannut kotiin ensimmäiseltä Berkeleyn reissultaan, hän näki Helsingin Sanomissa ilmoituksen, että
WWF etsii juristia.
– Ajattelin, että ei hemmetti. Tuossa se nyt on!
VAIKUTTAMISEN KOKO SKAALA

Ojanen haki tehtävää ja sai paikan. Hän kertoo vaikuttuneensa positiivisesti WWF:n tavasta tehdä asioita.
– Täällä haetaan ratkaisuja sen sijaan, että vain osoiteltaisiin ongelmia. Minua kiehtoo myös se skaala, jolla toimitaan: samaan aikaan, kun perataan kotimaassa
virtavesipohjia ja kunnostetaan perinneniittyjä, vaikutetaan arktisten alueiden kokouksissa.
Ojasen mukaan ympäristöjärjestö työpaikkana
eroaa perinteisestä asianajotoimistosta ainakin siinä,
että järjestössä ihmisillä on erilaisia taustoja, kun taas
asianajajilla on kaikilla sama koulutus.
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”WWF:N ANSIOSTA
YMMÄRSIN, MITEN
VAKAVA TÄMÄN
MAAILMAN
TILANNE ON. ”

– Täällä törmäsi siihen, miten eri tavalla asioista voidaan ajatella. Se on rikkaus.
Asianajotausta antaa Ojasen mielestä hyvät eväät
poliittiseen vaikuttamistyöhön.
– Asianajomaailmassa olen oppinut taidon katsoa
asiaa sekä omasta että neuvottelukumppanin näkökulmasta. Silloin löytää oikean tavan argumentoida ja
etsiä ratkaisua. Siitä on kyse myös nykyisessä tehtävässäni, kun joudumme perustelemaan esimerkiksi, miksi
valtion budjetissa pitää varata 100 miljoonaa vuodessa
uusiin suojelualueisiin.
Asianajajataustasta on etua myös erilaisissa kuulemistilanteissa.
– Jos sanon esimerkiksi valiokunnassa, että 25 vuoden liikejuridiikkakokemuksen perusteella tiedän, että
maailma toimii näin, se otetaan vastaan.
Ojanen painottaa, että uuden hallituksen työssä
keskiössä olevat vaatimukset esimerkiksi päästövähennyksistä eivät ole viherpiipertämistä, vaan taloudenkin kannalta keskeisiä kysymyksiä.
– Tähän asti seuraava sukupolvi on aina saanut paremman maailman, mutta nyt on ajettu niin kovaa ja
luonnonvaroja tuhlaavalla rakenteella, että meidän jälkeemme uhkaa jäädä jotain ihan muuta. Minun sukupolveni tontilla olisi huolehtia, että se homma kääntyy
järkevälle tolalle. Sitä WWF tekee poliittisella vaikuttamistyöllään.
Jo asianajajan työssä Ojanen piti siitä, että työtä ohjasivat taustalla olevat arvot.
– Asianajajat voivat olla ylpeitä työstään, se on todella arvokasta ja tärkeää. Kun siirryin tänne, monet sanoivat, että olipa rohkeaa. Itse koen, että kävipä tuuri,
että voin 30 vuoden asianajouran jälkeen hyödyntää
kaikkea osaamistani täällä. Että voin olla maapallon
edunvalvoja.

ASIANAJAJIA TARVITAAN MUUTOKSEEN
Vielä muutama vuosi sitten elimme maailmassa, jossa
ilmasto- ja monimuotoisuuskysymykset eivät kuuluneet
juristin tontille. Ojanen painottaa, että viimeistään nyt vastuullisuus täytyy integroida mukaan kaikkeen tekemiseen.
– Ilmastonmuutoksen hillitsemisessä ympäristön ja
talouselämän edut kulkevat samaan suuntaan.
Olisi hienoa, jos asianajajat nostaisivat ilmastokestä
vyyden keskusteluun asiakkaidensa kanssa.
Käytännössä tämä tarkoittaisi Ojasen mukaan sen selvittämistä, miten kulloinenkin suunniteltu yritysjärjestely suhtautuu Pariisin ilmastosopimuksen määrittelemään ”uuteen
maailmaan”, jossa päästöt pitää leikata ja lämpeneminen
rajata 1,5 asteeseen.
– Se on se kysymys, jonka toivoisin, että liikejuristit laittaisivat dd-listoillensa.
Yksi WWF:n tärkeä viesti hallitusneuvotteluissakin oli,
että nyt on kiire tehdä poliittiset päätökset, jotka huomioivat
ilmastoon ja luonnon monimuotoisuuteen liittyvät reunaehdot, ja antavat yritystoiminnalle raamit. Aikaa ei ole enää
hukattavaksi.
Ojanen muistuttaa, miten arvokasta asianajotoimistojen
tekemä pro bono -työ on lahjoitusten ja hanketukien varassa
toimiville järjestöille. Se on myös toimistojen elinehto,
mikäli ne haluavat rekrytoida nuoria osaajia.
– Dittiksellä huomasin, että rekrytointitilanteissa nuoret
halusivat tietää, mitä toimisto tekee vastuullisuuden eteen.
Nuorille merkityksellinen tekeminen on muutakin kuin
taloudellisia arvoja.
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nimitykset

Anni Honka

ASIANAJOTOIMISTO
ACTAS OY

Mikaela Kuparinen
ASIANAJOTOIMISTO
CASTRÉN &
SNELLMAN OY

Anniina Talka

ASIANAJOTOIMISTO
CASTRÉN &
SNELLMAN OY

Juho Aaltonen

ASIANAJOTOIMISTO
CASTRÉN &
SNELLMAN OY

Jenna Lindqvist

Paula Aura

ASIANAJOTOIMISTO
CASTRÉN &
SNELLMAN OY

Sami Lommi

Mariella BådeLandell

Alexis Huldén

Valtteri Jalo

Jenni Korhonen

Anni Kuismin

Jerker Pitkänen

Noora Rissanen

Tuomas Santala

Karlo Siirala

Suzanne SimonBellamy

ASIANAJOTOIMISTO
CASTRÉN &
SNELLMAN OY

ASIANAJOTOIMISTO
CASTRÉN &
SNELLMAN OY

ASIANAJOTOIMISTO
CASTRÉN &
SNELLMAN OY

Eveliina Tammela

Sini Vaattovaara

Anne Vatanen

ASIANAJOTOIMISTO
CASTRÉN &
SNELLMAN OY

ASIANAJOTOIMISTO ACTAS OY
VT Anni Honka on nimitetty lakimieheksi
1.4.2019 lukien. Honka hoitaa erityisesti
perhe- ja perintöoikeuteen sekä
työoikeuteen liittyviä toimeksiantoja.
ASIANAJOTOIMISTO
CASTRÉN & SNELLMAN OY
Asianajaja, Associate-lakimies, KTM Juho
Aaltonen on nimitetty senior associate
-lakimieheksi 1.4.2019 alkaen.
Knowledge Manager, OTM Paula Aura on
nimitetty Head of Knowledge Management
& Innovation -tehtävään 1.2.2019 alkaen.
Asianajaja, Senior associate -lakimies
Mariella Både-Landell on nimitetty
counsel-lakimieheksi 1.4.2019 alkaen.
Asianajaja, Associate-lakimies Alexis
Huldén on nimitetty senior associate
-lakimieheksi 1.4.2019 alkaen.
OTM Valtteri Jalo on nimitetty associatelakimieheksi 18.2.2019 alkaen Rahoituspalveluumme.
Asianajaja, Associate-lakimies Jenni
Korhonen on nimitetty senior associate
-lakimieheksi 1.4.2019 alkaen.
OTM Anni Kuismin on nimitetty
associate-lakimieheksi 2.5.2019 alkaen
Ympäristö, infrastruktuuri ja luonnonvarat
-palveluumme.

ASIANAJOTOIMISTO
CASTRÉN &
SNELLMAN OY

ASIANAJOTOIMISTO
CASTRÉN &
SNELLMAN OY

ASIANAJOTOIMISTO
CASTRÉN &
SNELLMAN OY

ASIANAJOTOIMISTO
CASTRÉN &
SNELLMAN OY

Sampsa Luttinen

ASIANAJOTOIMISTO
CASTRÉN &
SNELLMAN OY

ASIANAJOTOIMISTO
JÄRVINEN & CO OY

OTM Mikaela Kuparinen on nimitetty
associate-lakimieheksi 4.2.2019 alkaen
Maksukyvyttömyysmenettelyt- ja
Corporate Governance -palveluihimme.

ASIANAJOTOIMISTO
CASTRÉN &
SNELLMAN OY

ASIANAJOTOIMISTO
CASTRÉN &
SNELLMAN OY

Ville Normasto

ASIANAJOTOIMISTO
LAAKSO LAAKSONEN
VUORENVIRTA OY

Asianajaja, Senior associate -lakimies
Eveliina Tammela on nimitetty counsellakimieheksi 1.4.2019 alkaen.
Sini Vaattovaara on nimitetty assistentiksi
1.4.2019 alkaen.

OTT Jenna Lindqvist on nimitetty
associate-lakimieheksi 4.3.2019 alkaen
Data & Technology -palveluumme.

OTM Anne Vatanen on nimitetty
associate-lakimieheksi 18.3.2019 alkaen
Kiinteistösijoittaminen ja -transaktiot
-palveluumme.

OTK, VT Sami Lommi on nimitetty
counsel-lakimieheksi 1.4.2019 alkaen
Pääomamarkkinat ja finanssialan
sääntely-, Compliance ja sisäiset
tutkinnat- sekä Corporate Governance
-palveluihimme.

ASIANAJOTOIMISTO
JÄRVINEN & CO OY
OTM Sampsa Luttinen on nimitetty
12.12.2018 alkaen lakimieheksi.
Luttinen työskentelee WinLaw’lla
erityisesti asiakkaiden riidanratkaisu- ja
maksukykyasioiden parissa.

Asianajaja, Senior associate -lakimies,
VT Jerker Pitkänen on nimitetty counsellakimieheksi 1.4.2019 alkaen.
OTM, VT Noora Rissanen on nimitetty
associate-lakimieheksi 4.2.2019 alkaen
Data & Technology -palveluumme.
Asianajaja, Associate-lakimies, VT, KTM
Tuomas Santala on nimitetty senior
associate -lakimieheksi 1.4.2019 alkaen.
Asianajaja, Senior associate -lakimies,
LL.M. Karlo Siirala on nimitetty counsellakimieheksi 1.4.2019 alkaen.
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Timo Lankinen

ASIANAJOTOIMISTO
LUKANDER RUOHOLA
HTO OY

ASIANAJOTOIMISTO
CASTRÉN &
SNELLMAN OY

Lassi Kirves

ASIANAJOTOIMISTO
MÄKITALO RANTANEN
& CO OY

ASIANAJOTOIMISTO MÄKITALO
RANTANEN & CO OY
OTM Lassi Kirves on nimitetty
lakimieheksi 2.5.2019 alkaen.
Kirves on erikoistunut kiinteistö- ja
rakennusoikeuteen.
OTM Anniina Mäkikyrö on nimitetty
lakimieheksi 15.3.2019 lukien. Mäkikyrö
keskittyy työtehtävissään riidanratkaisuun
ja työoikeuteen.
ASIANAJOTOIMISTO PRO JURIDICA OY

ASIANAJOTOIMISTO LAAKSO
LAAKSONEN VUORENVIRTA OY
Asianajaja, VT Ville Normasto on kutsuttu
osakkaaksi 3.4.2019 alkaen.

ASIANAJOTOIMISTO ROIHU OY

OTK Timo Lankinen on nimitetty Specialist
counseliksi. Lankinen vastaa Innovatiiviset
ympäristöpalvelut -toiminnosta. Hän on
toiminut lähes koko uransa ympäristö- ja
energiaoikeuden erityisasiantuntijana
liike-elämän ja valtionhallinnon tehtävissä.

Anniina Talka on nimitetty assistentiksi
1.4.2019 alkaen.

ASIANAJOTOIMISTO
CASTRÉN &
SNELLMAN OY

ASIANAJOTOIMISTO
CASTRÉN &
SNELLMAN OY

VT Ulla Tarvainen on nimitetty
lakimieheksi 1.2.2019 alkaen. Tarvainen
on aiemmin työskennellyt mm.
pankkilakimiehenä sekä hallintooikeudessa esittelijänä ja tuomarina.
Tarvaisen painopistealueet ovat kiinteistöja rakentamisoikeus, yhtiöoikeus,
sopimukset ja riidanratkaisu.

ASIANAJOTOIMISTO LUKANDER
RUOHOLA HTO OY

Asianajaja, Associate-lakimies, KTM
Suzanne Simon-Bellamy on nimitetty
senior associate -lakimieheksi 1.4.2019
alkaen.

ASIANAJOTOIMISTO
CASTRÉN &
SNELLMAN OY

Asianajaja, VT Iikka Sainio on aloittanut
Roihun palveluksessa lakimiehenä
8.2.2019. Sainio on kutsuttu myös
toimiston osakkaaksi.
Sainio on erikoistunut liikejuridiikkaan,
ja avustaa asiakkaitamme erityisesti
teknologia- ja media-aloilla, sekä startupja pääomasijoitusaloilla.
Asianajaja, VT Meri-Tuuli Vuotari
on nimitetty Roihun työoikeustiimiin

nimitykset

Anniina Mäkikyrö

Ulla Tarvainen

Iikka Sainio

Meri-Tuuli Vuotari

Ninni Niemelä

Miia Hirvonen

Tapani Manninen

Teija Saraste

Harri Jussila

Oskari Kemppinen

HPP ASIANAJOTOIMISTO OY

Henna Kinnunen

Sara Kunnari

Tatu Kärhä

Henna Kärnä

Leif Laitinen

Antti Rintakoski

HPP ASIANAJOTOIMISTO OY

Johanna Roine

Anna Roubier

Ida Sandholm

Antto Saarenmaa

Risto Riikonen

Katja Firtser

ASIANAJOTOIMISTO
MÄKITALO RANTANEN
& CO OY

HPP ASIANAJOTOIMISTO OY

ASIANAJOTOIMISTO PRO
JURIDICA OY

HPP ASIANAJOTOIMISTO OY

lakimieheksi 1.11.2018 lukien. Vuotari
siirtyi Roihun palvelukseen suoritettuaan
tuomioistuinharjoittelun Pirkanmaan
käräjäoikeudessa.
ASIANAJOTOIMISTO
SEPPO LINDBERG OY
OTM, VT Ninni Niemelä on nimitetty
lakimieheksi 1.2.2019 alkaen.
ASIANAJOTOIMISTO
SOTAMAA & CO OY
Asianajaja, VT Miia Hirvonen on kutsuttu
osakkaaksi 8.3.2019 alkaen.
Asianajaja, VT Tapani Manninen on
nimitetty Senior Counseliksi 1.3.2019
alkaen.
ASIANAJOTOIMISTO TEMPO OY
Asianajaja, VT Teija Saraste on nimitetty
Tempon palvelukseen 1.1.2019 lukien.
Sarasteen vastuualueena on erityisesti
perhe- ja jäämistöoikeus ja hän toimii
myös pesänselvittäjänä ja -jakajana.
Saraste hoitaa myös oikeudenkäyntejä
ja on Suomen Asianajajaliiton
sovittelijaluetteloon merkitty sovittelija.
BORENIUS ASIANAJOTOIMISTO OY
Asianajaja Anna Lehtomaa on nimitetty
Senior Associateksi Advisory-linjaan
18.3.2019 alkaen.

ASIANAJOTOIMISTO
ROIHU OY

HPP ASIANAJOTOIMISTO OY

HPP ASIANAJOTOIMISTO OY

ASIANAJOTOIMISTO
SEPPO LINDBERG OY

ASIANAJOTOIMISTO
ROIHU OY

HPP ASIANAJOTOIMISTO OY

KOTKA & CO.
ASIANAJOTOIMISTO OY

HPP ASIANAJOTOIMISTO OY

MENTULA & VÄÄTÄINEN
ASIANAJOTOIMISTO OY

OTM Esa Lyykorpi on nimitetty
Associateksi Transactions-linjaan
21.1.2019 alkaen.

ASIANAJOTOIMISTO
SOTAMAA & CO OY

HPP ASIANAJOTOIMISTO OYY HPP ASIANAJOTOIMISTO OY

Asianajaja Harri Jussila on nimitetty
Senior Associateksi 1.4.2019
lähtien. Jussila on erikoistunut
insolvenssioikeuteen ja riidanratkaisuun.

Asianajaja Antti Rintakoski on kutsuttu
osakkaaksi 1.1.2019 lähtien. Rintakosken
erikoisosaamiseen kuuluvat yritys- ja
kiinteistöjärjestelyjen rahoitus, projekti- ja
infrastruktuurirahoitus, joukkovelkakirjat,
vapaaehtoiset uudelleenjärjestelyt sekä
erilaiset oman ja vieraan pääoman
ehtoiset rahoituskierrokset.

OTM Oskari Kemppinen on nimitetty
Associateksi 18.12.2018 lähtien.
Kemppinen on erikoistunut kiinteistö- ja
yhtiöoikeuteen.
Asianajaja Henna Kinnunen on nimitetty
Specialist Counseliksi 25.4.2019 alkaen.
Kinnunen on erikoistunut työoikeuteen
sekä työoikeudellisten riitojen ja
rikosasioiden ratkaisuun. Hän vetää HPP:n
työoikeuspraktiikkaa.

OTM Johanna Roine on nimitetty
Associateksi 15.1.2019 lähtien.
Roine on erikoistunut kiinteistö- ja
ympäristöoikeuteen.

OTM Sara Kunnari on nimitetty
Associateksi 4.2.2019 lähtien. Kunnari
on erikoistunut sopimusoikeuteen sekä
immateriaalioikeuteen.

Asianajaja, LL.B. (Hons, United Kingdom),
LL.M. (College d’Europe, Bruges) Anna
Roubier on nimitetty Specialist Counseliksi
22.10.2018 lähtien. Roubier on erikoistunut
EU kilpailulainsäädäntöön, EU oikeuteen ja
EU:n kemikaali- ja tuoteregulaatioon.

OTM Tatu Kärhä on nimitetty Associateksi
10.1.2019 lähtien. Kärhä on erikoistunut
sopimusoikeuteen ja julkisiin hankintoihin.

OTM Ida Sandholm on nimitetty
Associateksi 20.2.2019 lähtien. Sandholm
on erikoistunut rahoitusjuridiikkaan.

OTM Henna Kärnä on nimitetty
Associateksi 13.3.2019 lähtien.
Kärnä on erikoistunut rahoitukseen,
yritysjärjestelyihin ja yhtiöoikeuteen.

KOTKA & CO. ASIANAJOTOIMISTO OY

Asianajaja, Master of Laws (Georgetown

Asianajaja Antto Saarenmaa on
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ASIANAJOTOIMISTO
TEMPO OY

HPP ASIANAJOTOIMISTO OY

PROPERTA
ASIANAJOTOIMISTO OY

University Law Centre, Washington D.C.)
Leif Laitinen on kutsuttu osakkaaksi
18.3.2019 lähtien. Laitinen on erikoistunut
kansallisiin ja monimutkaisiin
kansainvälisiin kiinteistöjärjestelyihin,
sisältäen kiinteistöportfolio- ja
rahastoinvestoinnit sekä sale and lease
back -järjestelyt.

HPP ASIANAJOTOIMISTO OY

ASIANAJOTOIMISTO
SOTAMAA & CO OY

nimitetty Senior Associateksi
7.1.2019 alkaen, painopisteenään
yhtiöoikeus ja yritysjärjestelyt
sekä työ- ja sopimusoikeudellisten
riitojen ratkaiseminen. Saarenmaa
on työskennellyt aikaisemmin
Asianajotoimisto Matti Penttinen Oy:n
ja Borenius Asianajotoimisto Oy:n
palveluksessa Helsingissä.
MENTULA & VÄÄTÄINEN
ASIANAJOTOIMISTO OY
Asianajaja Risto Riikonen on kutsuttu
osakkaaksi 1.5.2019 alkaen. Riikosella on
laaja kokemus erilaisista oikeudenkäyntija välimiesmenettelyasioista,
jotka ovat liittyneet mm.
sopimussuhteisiin, kilpailuoikeuteen,
vastuukysymyksiin, talousrikoksiin,
maksukyvyttömyystilanteisiin,
ympäristövastuisiin sekä rakentamiseen.
PROPERTA ASIANAJOTOIMISTO OY
Asianajaja Katja Firtser on kutsuttu
osakkaaksi 1.2.2019 lukien. Jo ennen
osakkuuttaan Firtser on toiminut
asianajajana Propertassa.
NIMITYSUUTISET JA KUVAT VUODEN 2019
LEHTIIN 5.9.(4/2019) JA 7.11. (6/2019)
MENNESSÄ: ASIANAJAJALIITTO.FI/
NIMITYKSET.

Sonia Lemarchandin, Mina Långin ja Jesse Viljasen mielestä tilaisuus uusille
asianajajille tuo lisää painoarvoa asianajajaksi pääsemiselle ja mahdollistaa
tutustumisen uusiin asianajajiin oman piirin ulkopuolella.

KOHTA A MISI A

Iloa asianajajaksi hyväksymisestä
Uusien asianajajien juhla järjestettiin Amos Rexissä 15.5.
Lisäksi kevään aikana järjestettiin 100-vuotistapahtumia
useilla paikkakunnilla.
KUVAT

SAMULI KNUUTILA JA PAIKALLISOSASTOT

Asianajaja Julia
Plathin-Kankare
vastasi kävijöiden
kysymyksiin
Kysy asianajajalta
-tempauksessa
Raision
Kauppakeskus
Myllyssä.

Vaasan osaston 100-vuotistilaisuuteen osallistuivat ylärivissä
vasemmalta oikealle
AA Heidi Patronen, AA Anni-Leena
Träskbäck ja AA Kirsi Hägglund,
alarivissä HOPres, OTT, VT Erkki
Rintala ja VT Matti Jaakkola.
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TEKSTI

MIINA POIKOLAINEN // KUVA XTRA STÆRK OCEAN RACING SOCIETY RY

HENGÄ HDYS TAUKO

Mies ja meri
”Purjehduksessa minua kiehtoo vapauden
tunne: työasiat siirtyvät pois mielestä heti,
kun köydet irtoavat laiturista. Meri on armoton elementti, ja siksi valtameripurjehtijalla
on oltava kaikki vaadittavat merimiestaidot,
kokemus ja mielenlujuus.
Vuonna 2018 voitimme luokkamme sekä
Irlannin ympäripurjehduksessa että Atlantin ylityksessä. Talvilomallani kilpailimme
Karibialla, ja tämän kauden tavoitteena on
luokkavoitto Royal Ocean Racing Clubin avomerikilpailujen sarjassa. Vahva tiimi toimistolla ja organisointikykyni selittävät, miten
pystyn tällä tasolla kilpailemaan tinkimättä
vaativasta työstäni. En ole haaveilija, vaan
asetan tietyt tavoitteet ja mietin keinot, miten
ne saavutetaan. Niinpä kansainväliseen kil-

papurjehdusprojektiin lähtiessä pohdin, että
jos yhden osallistujan vuosilomat eivät riitä
tähän projektiin, niin mitäs jos osallistujia
olisikin 30−40 ja kaikki allokoisivat lomiansa
tähän?
Olen halunnut osoittaa, että aika isojakin asioita pystyy tekemään töiden ohella
jäämättä sapattivapaalle tai eläkkeelle.
Avomerikilpailut ovat fyysisesti vaativia, eikä
niitä välttämättä edes pystyisi tekemään
enää myöhemmin. Toivoisin, ettei alallamme
ajateltaisi, että olemme korvaamattomia tai
ettei unelmien toteuttaminen olisi mahdollista työuran aikana. Myös Roschier kannustaa työntekijöitään toteuttamaan haaveitaan
ja ottamaan potentiaalistaan kaiken irti muuallakin kuin toimistoarjessa.”

Asianajaja Arto Linnervuo
onnistui yhdistämään vaativan
työn ja kilpapurjehduksen.

Perjantai 11.10.2019
Messukeskus, Helsinki

Lakimiespäivän ohjelma on ilmestynyt sivustolla lakimiespaiva.fi
Tule nauttimaan upeasta ohjelmasta ja Kaikkien aikojen vuosijuhlasta.
Ilmoittautuminen alkaa 12.8.
Varmista paikkasi juhlavuoden kohokohtaan!

Advokaatti_Lakimiespäivä2.indd 1
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koulutus

Hyvää fiilistä
ei saa kaupasta
Breikkaaja ja
työhyvinvointivalmentaja
Johannes ”Hatsolo”
Hattunen antaa Nuorten
Päivillä 25.10.2019 eväitä
jaksamiseen.
TEKSTI

MIRJA KOLTTOLA // KUVA HATSOLO

Minkälaisia asioita aiot käsitellä?
Nuorten Päivillä selvitän konkreettisten
esimerkkien kautta, mistä positiivinen asenne koostuu, miten sitä voi buustata arjessa
ja miten se vaikuttaa ympärillä oleviin ihmisiin. Katsomme läpi asioita, joita jokainen pystyy tekemään omassa arjessaan, ja
mikä tuottaa energiaa ja auttaa jaksamaan.
Asianajajilla on varmasti pitkiä päiviä. Usein
hyvinvointi nähdään ylimääräisenä ajankäyttönä, josta stressataan. Yritän mennä vähän
toista kautta sekä tuoda mukaan armollisuutta ja järkeä.
Mitä odotat tilaisuudelta?
Odotan hauskoja kohtaamisia ja sitä, että
jengi on hyvällä fiiliksellä. Toivon, että pääsemme irrottelemaan, pitämään hauskaa ja
nauramaan.

MUISTATHAN MYÖS NÄMÄ:

6.9.

Sähköiset todisteet
rikosprosessissa
Turun yliopisto, Turku
25.9.
Sovittelun perusteet
Tekniskan Salit, Helsinki
25.−26.10. Nuorten Päivät
Logomo, Turku

Anna yksi konkreettinen
jaksamisvinkki?
Syö parsakaalia ainakin kerran viikossa!
Asianajajillekin on selvää, että pitää tehdä paljon töitä ja olla rohkea. Mutta sitten
oman hyvinvoinnin kohdalla usein ajatellaan, että asia on kuitattavissa jollain viidenkympin detox-mehulla. Valitettavasti hyvää
kuntoa ja fiilistä ei voi ostaa kaupasta, vaan
hyvinvointi vaatii harkittuja ratkaisuja. Haluan rohkaista tekemään pieniä muutoksia.
Kun rohkeus näkyy pienissä jutuissa, se siirtyy isompiinkin.

Lisätiedot ja ilmoittautumiset:
https://asianajajaliitto.fi/tapahtumakalenteri
Syksyn koulutukset julkaistaan kesäkuussa nettisivuilla
ja koulutusviesteissä.
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VIEL Ä YKSI JUTTU…

TEKSTI

MIINA POIKOLAINEN // KUVA ISTOCK

Häirintä ja kiusaaminen yleisiä lakialalla
IBA julkisti kyselyn
tulokset toukokuussa.

Kansainvälisen asianajajaliiton IBAn (International Bar Association) toukokuussa
julkaisema kansainvälinen kyselytutkimus
seksuaalisesta häirinnästä ja työpaikkakiusaamisesta lakialan työpaikoilla on synkkää
luettavaa.
Joka toinen naispuolinen ja joka kolmas
miespuolinen vastaaja kertoi tulleensa kiusatuksi työpaikalla. Joka kolmas nainen oli
kokenut seksuaalista häirintää. Miehistä häirintää oli kokenut alle 10 prosenttia.
Kysely toteutettiin viime vuoden aikana 135
maassa ja siihen vastasi yli 7 000 henkilöä.
Vastaajista 67 prosenttia oli naisia ja 32 prosenttia miehiä.
Kyselystä ilmenee, että yli 50 prosenttia
kiusaamisesta ja 75 prosenttia seksuaalisesta häirinnästä työpaikoilla jää raportoimatta. Niillä on kuitenkin vakavia seurauk-
sia, sillä 65 prosenttia kiusatuista ja 37
prosenttia seksuaalisen häirinnän kohteeksi
joutuneista joko vaihtoi työpaikkaa tai kertoi
harkinneensa työpaikan vaihtoa.

Luotettavaa
nauhoitteiden
purkua

Raportin johtopäätös on, että lakialan
yrityksissä ei tehdä tarpeeksi tapausten
estämiseksi – vain 53 prosentilla työpaikoista oli näitä koskevaa ohjeistusta ja vain
viidesosa yrityksistä on järjestänyt koulutusta
kiusaamisen ja häirinnän tunnistamiseksi ja
raportoimiseksi. Kiusaaminen ja häirintä olivat lisäksi yhtä yleisiä niillä työpaikoilla, joissa
ohjeistusta ja raportointia oli, kuin työpaikoilla,
joissa näitä ei ollut.
Tutkimus päätyy suosittelemaan lakialan
työpaikoille tietoisuuden lisäämistä työkulttuurin ongelmista, säännöllistä koulutusta,
vuoropuhelua ja parhaiden käytäntöjen
jakamista sekä läpinäkyvyyden ja raportoinnin lisäämistä. Kun häirintää ja kiusaamista
tarkkaillaan osana normaaleja työpaikan
käytäntöjä, ongelmista on helpompi puhua ja
niihin on helpompi puuttua.
Us Too? -niminen raportti on luettavissa
IBAn sivuilla. https://www.ibanet.org/bullying-and-sexual-harassment.aspx

Annanpura on Näkövammaisten liiton
omistama yhteiskunnallinen yritys.

Oikeudenkäynnit ja muut juridiset aineistot

Annanpura Oy
Marjaniementie 74
00930 HELSINKI

p. 045 205 0510
info@annanpura.ﬁ

www.annanpura.ﬁ

karikatyyri

Asianajaja Hanna-Maria Seppä
Seppä on sanavalmis asianajaja, joka pyörittää omaa riita- ja rikosasioihin keskittyvää toimistoaan.
Hän on toiminut luottamustehtävissä sekä Asianajajaliitossa että alan muissa järjestöissä.
Julkaisemme vuoden 2019 numeroissa Venla Vaaran tekemän karikatyyrin tunnetusta asianajajasta.
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suomen asianajajaliiton
100-vuotisjuhla 23.8.2019
vain kerran elämässä:
Tervetuloa saattamaan Asianajajaliitto uudelle 100-luvulle.
Nyt on aika pudistella pölyt juhlapuvusta ja kaivaa jo valmiiksi korkkarit kaapista.
Voit ottaa mukaan avecin tai tulla yksin. Pääasia, että olet mukana!

missä ja milloin:
Pe 23.8.2019 klo 14–15.45 (cocktails klo 17 asti) ja illalla klo 19–24.
Pääjuhla Finlandia-talossa, iltajuhla tutun Kalastajatorpan puutarhassa.
Voit osallistua molempiin tai vain toiseen.

ilmoittautuminen:
Mene osoitteeseen www.asianajajaliitto.fi/100vuotisjuhla ja ilmoittaudu
sähköisesti mahdollisimman pian, viimeistään kuitenkin ke 14.8.2019.

lisätiedot:
www.asianajajaliitto.fi/100vuotisjuhla

Suomen Asianajajaliitto
Finlands Advokatförbund

Asianajon taito, 2.,
uudistettu laitos
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