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pääkirjoitus

Asianajajat ovat
oikeusvaikuttajia
taan vapaa asianajajayhdistys. YK julkaisi viime
syksynä raportin, jossa todettiin, että asianajajayh
distyksillä on keskeinen rooli asianajajakunnan ja
asianajajien itsenäisyyden ja riippumattomuuden
turvaajina. YK:n pääsihteeri António Guterres sanoi
raportin julkistamistilaisuudessa osuvasti: ”Bar asso
ciations have a crucial role to play in a democratic
society to enable the free and independent exer
cise of the legal profession, and to ensure access to
justice and the protection of human rights, espe
cially due process and fair-trial guarantees.”
Suomen Asianajajaliitto on täysin riippuma
ton hallitusvallasta sekä periaatteessa että
käytännössä. Asianajajalaitoksen riippu
mattomuuden sisällyttäminen perustus
lakiin lisäisi turvaa mahdollisia tulevia
poliittisia myrskyjä vastaan.
Suomen Asianajajaliitto on vireä
satavuotias. Asianajajia ja Asian
ajajaliittoa tarvitaan seuraavat
kin 100 vuotta. Olen vakuuttunut
siitä, että pystymme vastaamaan
myös tuleviin haasteisiin.

Suomen Asianajajaliitto perustettiin Turussa
keväällä 1919. Kuluneiden sadan vuoden ajan Asian
ajajaliitto on säännellyt ja valvonut asianajajia,
puolustanut perus- ja ihmisoikeuksia, parantanut
asianajopalvelujen laatua, kouluttanut ja tuke
nut asianajajia sekä kehittänyt oikeusoloja anta
malla lausuntoja ja tekemällä aloitteita. Nämä
liiton tehtävät kiteytyivät muutama vuosi sitten
liiton missioksi: Asianajaja turvaa oikeusvaltion.
Tämä on myös 100-vuotisjuhlavuotemme teema.
Juhlavuosi huipentui pääjuhlaan ja juhlaillalliseen
23.8.2019. Sinisen Laatikon huikeat puheenvuo
rot kannattaa katsoa liiton verkkosivuiltakin.
Tässä lehdessä kerrotaan myös juhlapäivänä
julkistetuista 100 oikeusvaikuttajasta. He
ovat esimerkki siitä, miten asianajaja arkisessa
työssään vaikuttaa oikeuden toteutumiseen
– niin suurissa kuin pienissä asioissa.
Meillä asianajajilla on ainutlaatuinen
mahdollisuus edistää oikeudenmu
kaisuuden toteutumista. Tuomari
voi tuomita vain, jos juttu tulee
hänen ratkaistavakseen. Syyttäjä
voi syyttää vain, jos on tapah
tunut rikos, jonka tekijästä on
riittävä näyttö. Sen sijaan asian
ajajalla on asiakkaansa asiassa
kaikki oikeussuojakeinot käytettä
vissään. Asianajajalla pitää olla rohkeutta
haastaa auktoriteetteja ja kyseen
alaistaa totuuksina pidettyjä asioita,
tarvittaessa myös pro bono -työnä.
Jotta asianajajat voivat toimia riippu
mattomasti ja ammattitaitoisesti, tarvi

*

Jarkko Ruohola

Suomen Asianajajaliiton puheenjohtaja
@Jarkko Ruohola

ADVOKATER ÄR RÄTTSPÅVERKARE
Finlands Advokatförbund grundades i Åbo
våren 1919. Under de gångna hundra åren
har Advokatförbundet reglerat och övervakat
advokater, försvarat grundläggande och
mänskliga rättigheter, förbättrat kvaliteten på
advokattjänster, utbildat och stött advokater
samt utvecklat rättsförhållanden genom att
ge utlåtanden och göra initiativ. Dessa förbundets uppgifter kristalliserades för några
år sedan till förbundets mission: Advokaten
tryggar rättsstaten. Detta var också temat på
vårt 100-årsjubileumsår.

Jubileumsåret kulminerade i en huvudfest
och festsupé den 23 augusti. Det lönar sig att
se de fantastiska inläggen i Sininen Laatikko
också på förbundets webbsidor. I denna tidning berättar vi också om de 100 rättspåverkare som offentliggjordes på jubileumsdagen.
De är exempel på hur en advokat i sitt dagliga
arbete kan inverka på hur rätt verkställs –
såväl i stora som små saker.
Vi advokater har en unik möjlighet att
främja verkställandet av rättvisa. En domare
kan döma endast, om det är han eller hon
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som får avgöra ärendet. En åklagare kan
åtala endast om det har skett ett brott, där det
finns tillräckliga bevis om gärningsmannen.
Däremot har en advokat i sin klients mål
samtliga rättsskyddsmedel till sitt förfogande.
För att advokaterna ska kunna verka själv
ständigt och yrkesskickligt, behövs ett fritt
advokatförbund. Finlands Advokatförbund
är helt oberoende av regeringsmakten. Att
inkludera advokatsväsendets oavhängighet i
grundlagen skulle öka skyddet mot eventuella kommande politiska stormar.

tuokiokuva

Raikuvat aplodit
TEKSTI

JOHANNA KAINULAINEN // KUVA NINA KAVERINEN

Viiden asianajajan Sininen Laatikko -esityksessä kertomat tarinat työnsä eri puolista
koskettivat kuulijoita Asianajajaliiton satavuotisjuhlissa. Esitykset ovat katsottavissa
liiton nettisivuilla: asianajajaliitto.fi/100vuotisjuhla

6

7

Ylpeitä ammatistaan
Jussi Ikonen ja Max Lindholm valittiin kesällä
Asianajajaliiton hallitukseen. Molemmilla on kirkkaana
mielessä asiat, joihin pitää tarttua.
TEKSTI

JOHANNA KAINULAINEN // KUVA MIKKO KAUPPINEN

Merilammen Jussi Ikonen (kuvassa vasemmalla) edustaa hallituksessa isoja liikejuridiikan toimistoja. Hän
on erikoistunut työssään erityisesti riidanratkaisuun
Ikonen ottaa mandaatin vakavasti.
– Haluan edistää sitä, että asianajotoimistojen toimintaedellytykset olisivat hyvät ja kilpailukykyiset alan
muihin toimijoihin verrattuna. Asiakkaat esimerkiksi
kysyvät lähes viikoittain, voiko palkkion sitoa ainakin
osittain jutun menestymiseen. Tällä hetkellä palkkio-ohje ja valvontalautakunnan ratkaisukäytäntö
kuitenkin käytännössä estävät sen yritysasiakkaiden
osalta.
Ruotsinkielisiä asianajajia hallituksessa edustava Max Lindholm pyörittää omaa työoikeuteen
keskittyvää toimistoaan Helsingissä. Hän haluaa
edistää oikeusvaltioperiaatteen, oikeudenmukaisen
oikeudenkäynnin ja ihmisoikeuksien toteutumista.

Esimerkkinä asioista, jotka kaipaavat parannusta, hän
mainitsee turvapaikka-asioiden määräajat, joita lyhennettiin muutama vuosi sitten.
– Näen, että liitto voi ottaa vielä terävämmin kantaa
oikeudenmukaisuuden ja perusoikeuksien arvostuksen lisäämiseksi yhteiskunnassa.
Sekä Max Lindholm että Jussi Ikonen ovat ylpeitä
asianajajuudestaan.
– Olemme työssämme isojen asioiden äärellä, kun
ihmiset ja yritykset antavat hoitaaksemme elämänsä
vaikeimpia ja tärkeimpiä asioita. Tämä on hieno
ammatti, josta tulee olla ylpeä, Ikonen sanoo.
– Teemme työtä asiakkaiden kanssa, ja samalla pienissä toimistoissa on yrittäjän vapaus valita jutut sekä
päättää työajoista ja -tavoista. Olen loppusijoitus
paikassani, myös työnantajajärjestöissä uraa tehnyt
Lindholm naurahtaa.
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tekijä

Nuorten naisten
rohkaisija
Karoliina Partanen johtaa Asianajajaliiton
Itä-Suomen osastoa. Hän rohkaisee nuoria
hakeutumaan alalle ja muistuttaa, että
asianajajan työ sopii hyvin myös perheelliselle.
TEKSTI

RIITTA RAATIKAINEN // KUVA PENTTI VÄNSKÄ

Millainen oli oma tiesi asianajajaksi?
Ala on tuttu, sillä isäni toimii asianajajana. Myös isosiskoni ja
-veljeni ovat päätyneet samoihin töihin. Aloitin urani ammattiliitossa, kunnes auskultoinnin aikana valitsin asianajajan uran.
Nyt työskentelen kuopiolaisessa Asianajotoimisto Fortessa. Entisenä kilpaurheilijana minulla on luja tahto voittaa juttuni.
Miksi hakeuduit puheenjohtajaksi?
Haluan olla positiivinen roolimalli. Asianajajaliiton Itä-Suomen
osaston hallituksessa toimii useita nuoria naisia, ja tavoitteemme on osoittaa, että nuorten kannattaa hakeutua alalle.
Pitkät päivät ja kuormittavuus eivät ole koko totuus työstä.
Perhe-elämän ja uran yhdistäminen onnistuu aiempaa
paremmin, kun muun muassa tuomareiksi on valittu enemmän perheellisiä naisia. Istuntokäytäntöjen kehittyessä
ajankäyttökin muuttuu aiempaa mielekkäämmäksi.
Millainen on alan tulevaisuus Itä-Suomessa?
Näkymät ovat erittäin hyvät. Työtä riittää, kun pitää osaamisestaan huolta, ja myös maakunnissa tehtävät ovat
entistä kansainvälisempiä. Itä-Suomessa toimistot kasva
vat, ja uudet tekijät otetaan hyvin vastaan.
Kuinka käräjäoikeusverkoston
supistuminen vaikuttaa?
Istuntoja järjestetään edelleen useilla paikkakunnilla, mutta suunta on kohti keskittämistä.
Suuremmissa yksiköissä asiantuntemus
lisääntyy. Alan haasteena on uusien
tekijöiden saaminen maakuntiin.
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Oikeusvaikuttajia
juhlittiin Finlandia-talolla
TEKSTI

KATARIINA KRABBE // KUVA NINA KAVERINEN

Asianajajaliiton juhlavuoden 100 oikeusvaikuttajaa
-kampanja tuo esiin asianajajien tekemää työtä tasaarvoisemman yhteiskunnan puolesta. Vaikuttajia
etsittiin viidestä kategoriasta, joista kustakin nostettiin esiin parisenkymmentä henkilöä – yhteensä sata
oikeusvaikuttajaa. Liiton pääjuhlassa 23.8. kukitettiin
ja huomioitiin kunniakirjoin kustakin kategoriasta 1-2
parasta.
Pro bono -kategoriasta nostettiin esiin asianajajat
Hanna-Mari Manninen (kuvassa vasemmalla) ja Salla
Tuominen. Kumpikin tekee vaikuttamistyötä järjestöjen luottamustehtävissä: Manninen muun muassa Suomen UNICEFin hallituksen varapuheenjohtajana ja
Tuominen kansainvälisesti merkittävän Zonta Internationalin hallituksen sekä järjestön säätiön hallituksen jäsenenä.
Molemmille on tärkeää antaa aikaansa yhteiseen
hyvään, sydäntä lähellä olevaan asiaan: Mannisella

fokuksena on etenkin lapset ja nuoret, Tuomisella
tyttöjen ja naisten asema.
– Haluan käyttää aikani arvokkaisiin asioihin. Siksi
teen vapaaehtoistyötä. Kolmannen sektorin työhön
tarvittaisiin mukaan enemmänkin uraa tekeviä naisia,
Salla Tuominen kertoo.
Asianajajien tehtävä on edistää oikeudenmukaisuutta, ja siksi niin vapaaehtoistyö kuin toimistojen
pro bono -hankkeetkin ovat luontevia tapoja vaikuttaa.
– Asianajajilla on paljon annettavaa järjestöille ja
koko yhteiskunnalle. Meillä on laajaa ymmärrystä ja
työkalut kehittää kestäviä ratkaisuja, Manninen painottaa.
Muista kategorioista pääjuhlassa huomioitiin Hanna
Räihä-Mäntyharju (Luottamushenkilö), Hanna-Maria
Seppä (Nuori asianajaja), Markku Fredman (Oikeus
poliittinen vaikuttaja) sekä Niko Jakobsson ja Matti
Pulkamo (Uudistaja).

*
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LIITOS SA TA PA HT UU

TEKSTI

JOHANNA KAINULAINEN

Asianajaja, laadi testamentti pro bonona
Asianajajaliitto toteuttaa Vastuullisen
lahjoittamisen marraskuu -hyväntekeväisyyskampanjan. Kampanjassa kannustetaan asianajajia laatimaan
marraskuun 2019 aikana veloituksetta
testamentti, jossa on ainakin yhtenä testamentinsaajana jokin Vastuullinen Lahjoittaminen ry:n (VaLa) jäsenyhdistyksistä
tai Suomen Punainen Risti, Suomen
Unicef ry tai Kirkon ulkomaanapu. Veloituksettomuuden edellytyksenä on, että
kyseessä on perusmuotoinen, normaalilaajuinen testamentti. Jos testamentti on
tätä laajempi, annetaan vastaava alennus
tavallisesta hinnasta.
Asianajajat ja asianajotoimistot voivat
ilmoittautua mukaan vapaaehtoisiksi

testamentin laatijoiksi Asianajajaliiton
nettisivujen kautta. Kampanjasta kerrotaan lisää myös uutiskirjeissä ja
somessa. Asianajajaliitto julkaisee kampanjassa mukana olevien toimistojen
nimet nettisivuillaan ja myös asianajotoimistot voivat halutessaan kertoa kampanjasta asiakkailleen. Järjestöt viestivät
kampanjasta omille tukijoilleen.
Kampanja toteutetaan yhteistyössä
VaLa ry:n kanssa, johon kuuluu useita
yleishyödyllisiä yhteisöjä, muun muassa
Amnesty International, Mannerheimin
Lastensuojeluliitto ja WWF.
− Kampanjassa halutaan tehdä yleishyödyllisten yhteisöjen hyväksi laadittavan testamentin tekeminen ihmisille

Aamupäivän puheenjohtaja
oikeusneuvos Ari Kantor

Iltapäivän puheenjohtaja
asianajaja Antti Riihelä

9.15 • ILMOITTAUTUMINEN
JA AAMUKAHVI

13.00 • UNIONIN OIKEUS
ASIANAJAJAN TYÖKENTÄLLÄ
Unionin oikeuden ulottuvuudet ja
ennakkoratkaisupyynnöt EUT:lle
• Unionin yleisen tuomioistuimen
tuomari Tuula Pynnä
Unionin perusoikeuskirjan
merkitys asianajossa
• Asianajaja Markku Fredman

10.00 • TILAISUUDEN AVAUS
• Presidentti Tatu Leppänen
• Puheenjohtaja Jarkko Ruohola
10.20 • VALITUSLUPAHARKINNAN PERUSTEET
• Oikeusneuvos Kirsti Uusitalo
Kommenttipuheenvuoro
• Asianajaja Jarkko Männistö
11.05 • YLIMÄÄRÄINEN
MUUTOKSENHAKU
• Oikeusneuvos Pekka Koponen
Kommenttipuheenvuoro
• Asianajaja Jussi Sarvikivi
11.45 • LOUNAS

14.30 • KAHVI
15.00 • PANEELIKESKUSTELU
KKO:N ENNAKKORATKAISUISTA
• Moderaattori: asianajaja
Hanna Räihä-Mäntyharju
• Paneeli: oikeusneuvokset Mika Ilveskero ja
Jukka Sippo, asianajajat Tuomas Turunen ja
Petteri Uoti sekä professori Kimmo Nuotio
16.30 • TILAISUUDEN PÄÄTTÄMINEN

tunnetuksi ja läheiseksi tavaksi tukea
järjestöjä. Kampanja on Asianajajaliitolle
yksi luonteva tapa huolehtia vastuullisuudesta toiminnassamme, Asianajajaliiton puheenjohtaja Jarkko Ruohola
tiivistää.
Tuoreen tutkimuksen mukaan suomalaisista 15 prosenttia on tehnyt testamentin ja 40 prosenttia on harkinnut sen
tekemistä. Heistä yhdeksän prosenttia
haluaisi edistää arvojensa mukaista toimintaa laatimalla testamentin, jossa
edunsaajana on jokin järjestö tai jär
jestöjä.
Seuraa Asianajajaliiton viestintäkanavia ja
ilmoittaudu mukaan!

16.45 – 20.00 • ILTAVASTAANOTTO
KORKEIMMASSA OIKEUDESSA

Asianajajapäivä on maksuton ja paikan
päälle ovat tervetulleita kaikki asianajajat
ja asianajotoimistoissa työskentelevät
muut lakimiehet. Sitovat ilmoittautumiset
22.10. mennessä: asianajajaliitto.fi/
tapahtumakalenteri/koulutukset
Huomioithan, että iltavastaanottoon
on rajallinen määrä paikkoja, jotka
täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.
Päivän ohjelmaa on mahdollisuus seurata
myös suorana verkkolähetyksenä.
Linkki lähetykseen toimitetaan etänä
ilmoittautuneille lähempänä tilaisuutta.
Wanha Satama
Pikku Satamakatu 3-5, 00160 Helsinki
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Mika Allén
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Satu Eskola
Jouni Gauriloff

Katja Halonen
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Jarkko Jaatela
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Matti Kunnas

Juhani Karvo

Ossi Haapaniemi
Ari Horsti

Tiina Haapa-aho

Emilia Hodge

Elisa Ilmoniemi

Tiina Haapaniitty
Päivi Isomaa

Merja Eskonpekka

Tuomas Aho

Johan Aalto

Kirsi Hytinantti

Kaarle Gummerus
Outi Iso-Markku

Antti Innanen

Janne Juusela
Harri Kontturi

Mari Lampenius

Niko Jakobsson

Marja-Liisa Järvinen

Jussi Laurikainen

Mikko Kontturi

Kari Lautjärvi

Miia Lavonen

Hannu Laurila

Tuomas Lehtinen
Anna Kuusniemi-Laine

Mirva Lehtinen

Jukka Lång

Aleksi Lundén
Tapio Malmivaara
Hanna-Mari Manninen

Juli Mansnérus
Timo Mella

Johanna Niskanen

Jarkko Männistö
Jussi Perho

Tapani Norros
Ville Normasto

Jyrki Piiparinen

Janne Nyman
Anna Oksanen

Julia Plathin-Kankare

Karoliina Partanen

oikeusvaikuttajaa

Matti Pulkamo
Ville Punto

Markus Pöhö

Jyrki Puurunen
Hannele Rouhiainen

Kalle Pyrhönen
Jarkko Ruohola

Elina Sarelius

Risto Sipilä
Antti Sorjonen

Antti Riihelä

Hanna-Maria Seppä

Jussi Sarvikivi

Toni Siimes

Iina-Mari Supperi

Salla Suominen

Petri Taivalkoski
Harri Tuure

Ulla Riekki

Hanna Rahikka

Hilkka Salmenkylä

Oskar Sundback

Sanna Svahn

Katja Rajala

Hanna Räihä-Mäntyharju

Juha Räihä

Sabina Saramo

Petra Lindberg

Riitta Leppiniemi

Minna Romu

Ilkka Salonen
Olli Siponen

Ari Savela

Pauliina Tenhunen

Lasse Tirronen

Sampsa Teittinen
Heikki Uotila

Kiira Tuohimaa-Leisio

Jesse Viljanen

Salla Tuominen

Eero-Pekka Uotila

Petteri Uoti
Eija Warma-Lehtinen

Stefan Wikman
Pekka Ylikoski

Carita Wallgren-Lindholm

Asianajaja on oikeusvaikuttaja. Haluamme Asianajajaliiton 100-vuotisjuhlavuonna nostaa esiin asianajajien tekemää tärkeää
työtä tasa-arvoisemman yhteiskunnan eteen. Iso osa tästä vaikuttamistyöstä jää edelleen piiloon. Yllä huomionosoituksen
saaneet asianajajat. 100 oikeusvaikuttajaa -kategoriat olivat pro bono, luottamushenkilö, oikeuspoliittinen vaikuttaja,
uudistaja ja nuori asianajaja. Tutustu tarkemmin osoitteessa asianajajaliitto.fi/100oikeusvaikuttajaa

kolumni

Haista home!
Monelle perunkirjoituksia toimittavalle asianajajalle
saattaa olla tuttua tilanne, jossa toimeksiantoa
antavan lesken tai perillisen jäljiltä jää outo haju
asianajotoimiston neuvottelutilaan. Pesään kuuluu
omakotitalo, jossa leski tai perillinen asuu. Kodista
odotetaan isoa perintöpottia jaettavaksi. Hajusta syn
tyy ainakin kiinteistöriitoihin perehtyneelle asian
ajajalle epäilys homeesta.
Koska kyseessä on ”vain perunkirjoitus”, kiinteistö
rakennuksineen arvioitetaan tavallisesti kiinteistön
välittäjällä. Kohde kirjataan perukirjaan hänen arvion
sa mukaan. Välittäjä kirjaa näkemyksensä yleensä
kertakäynnin jälkeen. Vain ani harvoin pesään kuu
luvissa rakennuksissa teetätetään kalliiksi koettuja
kuntotutkimuksia perukirjaa varten. Ne jäävät taval
lisesti realisointivaiheeseen tai kun joku osakkaista
ottaa lapsuuskotinsa perintöosuudekseen.
Perunkirjoitustilanteissa asianajaja tyytyy liian
usein välittäjän arvioon ja jättää oman epäilyksensä
taka-alalle. Vaatteiden tuomaa viestiä ei tohdita ottaa
puheeksi. Perillisille odotettavissa olevan homei
sen perintöpommin räjähtäminen siirtyy myöhem
pään, kun perintöverot on jo ehditty maksaa talosta.
Kiinteistön arvosta voi sulaa jopa puolet pois, kun
rakenteiden todellinen kunto selviää.

määrittäminen pelkän välittäjän lausunnon perus
teella voi olla hasardihommaa. Seurauksena voi olla
perillisten perusteettoman suuret perintöverot tai
vuosien riidat eri oikeusasteissa. Kohtuuhintaisen
homekoiratarkastuksen avulla voidaan saada hyvä
kuva rakennuksen riskeistä ja mikäli tarkastusraportti
on kiinteistönvälittäjällä käytössään, rakennuksen
korjaustarve vaikuttaa oleellisesti kiinteistön hintaarvioon.
Jos homekoiratarkastus tuo epäilyjä, perilliset voivat
päättää, kannattaako tehdä laajempi ja arvokkaampi
kuntotutkimus ennen perunkirjoitusta, jolloin home
koiratarkastuksen ja kuntotutkimuksen aiheuttama
kulu on osa perinnön arvostuskuluja, ja kuntotutki
muksen tulos on kaikilla tiedossa ennen perinnönjaon
jatkotoimia.
***
On kulunut jo kahdeksan vuotta Advokaatin kolum
nistina. On ollut haasteellista, antoisaa ja mielenkiin
toista kirjoittaa kollegoille yhteisistä asioista. Kentältä
saamani palaute ja Asianajajapäivissä heitetyt kannus
tavat kommentit ovat tuoneet mukanaan hyvää mieltä
joskus hyvin arkojenkin ammattiasioiden nostami
sesta esille omilla kasvoilla.
Kiitos ja kumarrus, oma kolumnipalsta on ollut
suuri kunnia. Nyt on aika siirtää viestika
pula eteenpäin nuoremmille. Kokonaan
en Advokaattia jätä. Pakkaan syksyllä
31. kerran matkalaukun kansainvälisen
asianajajaliiton IBAn kongressiin Souliin
ja raportoin kollegoille edelleen myös
tulevista kongresseista.

Maassamme toimii Suomen Homekoirayhdistys ry,
jonka jäsenet ovat tarkoin valikoituneita homekoira
työskentelyn ammattilaisia. Koirat koulutetaan
hajutyöskentelyyn vastaavasti kuin poliisin ja tullin
virkakoirat. Koiran kuono on lahjomaton, se paljas
taa homeen ja koira merkkaa tarkastuksessa raken
teiden epäilyttävät kohdat. Yhdistyksen toimijoita
on Kemistä Helsinkiin, joten koko Suomi on hyvin
katettu. Homekoiratarkastus ei vastaa rakennuksen
kuntotutkimusta, jossa pureudutaan tarkemmin epäi
lyihin sekä selvitetään rakenteiden vaurioiden syyt ja
laajuudet. Monet kokeneet kuntotutkijat jopa tarkis
tuttavat ensin heille tulleen kohteen homekoiralla,
jolloin tutkija voi kohdistaa oman tarkan ja perusteel
lisen selvityksensä rakennukseen hyödyntäen koiran
ensikäynnin.

*

Harri Kontturi
Asianajaja

Asianajaja vastaa päämiehensä asian huolellisesta hoi
dosta. Se edellyttää mielestäni muun muassa perun
kirjoituksissa ja osituksissa rakennusten tarkempaa
arviointia kuin kiinteistönvälittäjän pintapuoliseen
lausuntoon perustuva arviointi. Rakennusten arvon
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Hälytyskellot
soimaan herkemmin!
Asianajajilla on velvollisuus ehkäistä rahanpesua tunnistamalla
asiakkaansa ja ilmoittamalla epäilyttävät liiketoimet poliisille. Omaan
toimintaan pohjautuva kirjallinen riskiarvio ja toimintamallit olisikin
saatava kuntoon miljoonaseuraamusten uhalla.
TEKSTI

KATARIINA KRABBE // KUVITUS KIIRA SIROLA

Pelkkä liiton mallipohjan käyttäminen ei Kristiina
Saren mukaan riitä, koska riskitaso vaihtelee todella
paljon toiminnan luonteen ja asiakaskunnan mukaan.
– Jokaisen olisi syytä käydä kunnolla oma toiminta
läpi ja luoda selkeät toimintamallit siitä, miten asiak
kaat tunnetaan ja miten asiakkaan tuntemiseksi hanki
tut tiedot tulee dokumentoida, milloin on syytä siirtyä
tehostettuun tuntemismenettelyyn, ja milloin on syytä
tehdä ilmoitus epäilyttävästä liiketoiminnasta, Sare
ohjeistaa.
– Menettelytapojen pitää olla myös oikeassa suh
teessa riskiin. Jos riski arvioidaan pieneksi, tunte
mistoimia voidaan keventää, mutta mitä suurempi
riski, sitä enemmän pitää pystyä dokumentoimaan ja
verifioimaan asiakkaan tietoja.
Riskiarvio tulee päivittää toiminnan muuttuessa.
– Vuosittain tulisi katsoa, onko asiakaskunta
muuttunut, onko alettu tehdä uudenlaisia toimeksi
antoja tai laajemmalla maantieteellisellä alueella tai
onko asiakasyhteisöihin tullut uusia hallituksen jäseniä
tai johto vaihtunut.
Asiakkaat ja asiakkaan edustajien henkilöllisyys
tulee todentaa luotettavasta lähteestä olevien asiakirjo
jen tai tietojen perusteella, ja myös asiakkaan todelliset
edunsaajat on tunnistettava.
– Tarkastuksissa on ilmennyt, että poliittinen vai
kutusvalta jää usein selvittämättä, ja esimerkiksi suo
malaiset henkilö- tai yritysasiakkaat luokitellaan usein
kategorisesti matalan riskin asiakkaiksi, vaikka esi
merkiksi monimutkainen omistajarakenne vaatisi laa
jempaa selvitysvelvollisuutta. Ja vaikka suomalaisiin
pörssiyrityksiin voidaan soveltaa yksinkertaistettua
tuntemismenettelyä, riskitaso nousee, jos toimeksi
anto liittyy esimerkiksi korkean korruption maahan.

Vuonna 2017 kansallisesti implementoitu EU:n neljäs
rahanpesudirektiivi toi asianajajille uusia velvoittei
ta rahanpesun ehkäisemiseksi. Lain soveltamisalaa
laajennettiin ja lisäksi asianajajille tuli velvollisuus
laatia kirjallinen riskiarvio, jossa on huomioitava
oman toiminnan laatu ja laajuus, toimeksiantoihin
ja asiakassuhteisiin liittyvät riskit sekä muun muassa
maantieteelliset ja mahdolliset teknologiaan liittyvät
riskit.
Samassa yhteydessä Asianajajaliitolle säädet
tiin velvollisuus valvoa, että asianajajat noudattavat
velvoitteitaan.
– Teemme vuosittain 80 rahanpesulain velvoitteiden
noudattamiseen keskittyvää toimistotarkastusta. Sen
lisäksi rahanpesulain noudattamista valvotaan yleistar
kastuksissa, joita tehdään vuosittain 50, tarkastusjuristi
Kristiina Sare kertoo.
– Toimistoja ohjeistetaan tarkastuksiin valmistau
tumiseen. Tarkastuksissa on kuitenkin ilmennyt, että
lain soveltamisala on osin epäselvä. Käytännössä lakia
sovelletaan kaikkiin toimeksiantoihin, jotka liittyvät
taloudelliseen toimintaan tai kiinteään omaisuuteen,
mutta tulkintakysymyksiä on herännyt esimerkiksi
siitä, lasketaanko perintöoikeudelliset toimeksiannot
taloudelliseksi toiminnaksi. Oikeudenkäyntiasioihin
rahanpesulakia ei sovelleta.
RISKIARVIOISSA ON PARANTAMISEN VARAA

Toinen tärkeä huomio on, että toimistojen laatimissa
riskiarvioissa ja toimintaohjeissa olisi vielä parantami
sen varaa.
– Riskiarviot on usein laadittu liian yleisellä tasolla,
ja tarkastuksissa olemme ohjeistaneet tarkentamaan
niitä.
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PELKÄSTÄÄN
EPÄTAVALLISET LIIKE
TOIMET ANTAVAT
AIHEEN ILMOITUKSELLE,
VAIKKA SUORAA
VIITETTÄ RIKOKSESTA
EI OLISIKAAN.

ILMOITTAMISKYNNYS ON MATALA

Asianajajilla on aina ilmoitusvelvollisuus epäilyttävästä
liiketoimesta tai terrorismin rahoittamisen epäilystä.
Ilmoitus on tehtävä keskusrikospoliisin (KRP) rahanpesun selvittelykeskukselle viipymättä. Pelkästään
epätavalliset liiketoimet antavat aiheen ilmoitukselle,
vaikka suoraa viitettä rikoksesta ei olisikaan.
– Ei ole väliä, onko asiakassuhde perustettu tai onko
siitä kieltäydytty tai onko liiketoimi suoritettu, keskeytetty tai onko siitä kieltäydytty. Kyseessä ei ole rikosilmoitus, ja ilmoittamiskynnys on matala, korostaa
rahanpesun selvittelykeskuksen päällikkö, rikostarkastaja Jaakko Christensen.
On olemassa tiettyjä tilanteita, joissa ilmoitusvelvollisuus saattaisi ylittyä. Näitä ovat esimerkiksi liiketoiminta- tai kiinteistökaupat, joissa varojen alkuperä on
epäselvä, osapuolena on veroparatiisiyhtiö, osapuolen
tosiasiallisista edunsaajista on vaikea saada selvyys tai
maksutapa on poikkeava.
– Tällainen tilanne saattaa olla erityisen haasteellinen,
jos kyse on jo tunnetun vanhan asiakkaan toimeksi
annosta ja tämän aikaisemmassa asiakassuhteessa ei ole
ollut tavanomaisesta liiketoiminnasta poikkeavia piirteitä. Asiakkaan ja tämän liiketoiminnan tunteminen
sekä tietoisuus alan tavanomaisista laillisista menettelytavoista antaa tässäkin tukea harkinnalle.
Ilmoitus on aina parempi tehdä varmuuden vuoksi
kuin jättää tekemättä.
– Ilmoituksen tekemällä ilmoitusvelvollinen on täyttänyt velvollisuutensa, kunhan hän pitää ilmoituksensa
salassa asiakkaalta, kuten mekin pidämme. Mikäli liiketoimesta ei ilmene meidän tekemän selvittelytyön
tuloksena mitään lisätoimia edellyttävää, ei ilmoituksen
kohde tule tietämään ilmoituksesta mitään.
Epävarmassa tilanteessa voi kysyä neuvoa Asianajaja
liitosta tai KRP:n päivystävältä tutkinnanjohtajalta
puhelimitse, (02) 954 868 22 tai sähköpostitse,
rahanpesu.krp@poliisi.fi.
– Neuvomme mielellämme, koska on meidän
etumme saada oikeanlaista tietoa mahdollisimman viipymättä. Kyselyt ja keskustelut ovat luottamuksellisia,
eikä niiden perusteella ryhdytä viranomaistoimiin, ellei
kyse ole hengen tai terveyden vaarasta.

euromäärän. Pelkästään rikemaksu on luonnolliselle
henkilölle vähintään 500 ja enintään 10 000 euroa, ja
oikeushenkilölle vähintään 5 000 ja enintään 100 000
euroa.
– Yhtään seuraamusta ei ole vielä määrätty, joten
emme tiedä vielä, mille asteikolle seuraamukset tulevat
asettumaan. Yksi tapaus on kuitenkin parhaillaan selvitettävänä Asianajajaliitossa, ja valvojana liiton on pakko
viedä asia eteenpäin, jos rikkomus todetaan vakavaksi,
Kristiina Sare toteaa.
ILMOITUKSIA TEHDÄÄN LIIAN VÄHÄN

Asianajajat tekevät erittäin vähän rahanpesulakiin liitty
viä ilmoituksia. Tämän vuoden ensimmäisellä puoliskolla ilmoituksia oli tehty vasta neljä. Viime vuonna
ilmoituksia tehtiin yhteensä 13. Kaikkiaan eri sektoreilta ilmoituksia tehtiin rahanpesun selvittelykeskukselle viime vuonna 39 000.
– Pidän tätä erittäin huolestuttavana, ja sekä ilmoitusvelvollisten, valvojien että selvittelykeskuksen pitäisi
yhdessä kiinnittää tähän huomiota, Christensen kommentoi.
EU:n tuoreessa ylikansallisessa riskiarviossa todetaan
rahanpesun tai terrorismin rahoittamisen riskien olevan
alalla korkeita tai erittäin korkeita.
– Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen torjunta
on kansainvälisestikin korkea poliittinen prioriteetti
ja paljon julkisuudessa oleva asia. Julkisuudessa olleet
tapaukset osoittavat, että emme voi Suomessa ajatella
ongelman olevan lähinnä jossain muualla, Christensen
painottaa.
Rahanpesulain velvoitteet on siis hoidettava viipymättä kuntoon ja ilmoituksia on alettava tehdä entistä
herkemmin.

*

SEURAAMUKSET VAKAVIA

Velvoitteiden laiminlyönneistä voidaan langettaa enimmillään miljoonan euron seuraamusmaksu tai saatu
hyöty kaksinkertaisena, joka voi olla vieläkin suurempi
summa. Asianajaja voi myös joutua rikosvastuuseen,
jos hänen katsotaan omalla toiminnallaan edistäneen
rahanpesua, jolloin rangaistuksena voi olla vankeutta.
Hallinnollista seuraamusta ei voida määrätä rikosjutun
ollessa vireillä.
Asianajajaliiton hallitus voi valvovana elimenä esittää Aluehallintovirastolle (AVI) seuraamuksen määräämistä, ja AVI viime kädessä päättää seuraamuksen

TEE NÄIN:
Tutustu ohjeisiin:
asianajajaliitto.fi/rahanpesu
• Laadi omaan toimintaasi soveltuva riskiarvio.
• Tunne asiakkaasi.
• Selvitä tavanomaisesta poikkeavan
liiketoimen perusteet ja varojen alkuperä.
• Ilmoita epäilyttävistä liiketoimista KRP:lle.
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NÄIN PROSESSIT SAATIIN KUNTOON
Asianajotoimisto Reims & Co on toimisto, jossa velvoitteet
rahanpesun ehkäisemiseksi on hoidettu esimerkillisesti.
– Kun säädökset muuttuivat, perustimme tiimin rakenta
maan toimintamalleja ihan perusasioista alkaen, asianajaja
Merituuli Lukkari kertoo.
Tuloksena oli 22 sivua pitkä käytännönläheinen toiminta
ohje, lyhyempi riskianalyysi sekä siihen liitteeksi kahden
sivun pituinen Excel-taulukko.
– Taulukon avulla pystyy nopeasti hahmottamaan, milloin
normaali tunnistus riittää ja milloin pitää siirtyä laajaan tun
nistukseen. Maalaisjärkikin auttaa.
Prosessit vietiin järjestelmätasolle ja henkilökunta kou
lutettiin niin, että kaikki myös sisäistivät ohjeet.
– Ponnistus oli iso, mutta kun se on kerran tehty, päivittä
minen on helppoa.
Asianmukaisesta tunnistamisesta ja sen dokumentoin
nista on tehty rutiini.

– Lähtökohtaisesti kaikki muut paitsi oikeudenkäynti
asiakkaat tunnistetaan. Yksityisasiakkailta kerätään passi
kopiot ja yrityksiltä osakasluettelot, kaupparekisteriotteet ja
edustajan passikopio, jotka viedään sähköiseen järjestelmään
toimeksiantosopimusta tehtäessä ja säilytetään vain sähköi
senä, jolloin ne on helppo velvoitteiden mukaisesti myös pois
taa viiden vuoden päästä toimeksiannon päättymisestä.
Tällä hetkellä kehitetään tunnistusta pankkitunnuksin suo
malaisten asiakkaiden osalta.
– Hankalimpia tunnistettavia ovat ulkomaiset asiakkaat,
joita ei koskaan tavata. Heiltä vaadimme julkisen notaa
rin vahvistamat asiakirjat tai asiakas käy tunnistautumassa
jossakin ulkomailla sijaitsevassa asianajotoimistossa.
Reimsiltä ei ole toistaiseksi tehty yhtään rahanpesuilmoi
tusta.
– Kerta se on ensimmäinenkin. Ainakin meillä on hyvä
ohjeistus siihen, milloin hälytyskellojen pitäisi alkaa soida.
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Tuomari
median tukena
Jos oikeuslaitos ei kerro asioista ihmisten kielellä, tiedot
menevät helposti julkisuudessa pieleen. Petra Spring
rakentaa yhteyttä oikeuslaitoksen ja median välille.
TEKSTI

TERHI HAUTAMÄKI // KUVAT MARJA VÄÄNÄNEN

Kun tulet tuomariksi, hyvin nopeasti opit, että suu
pidetään kiinni.
Näin kuvaa Helsingin käräjäoikeuden mediatuomari
Petra Spring, joka haluaa muuttaa alansa kulttuuria.
– Perinteisesti tuomioistuimet ovat kokeneet, että
meidän ei tarvitse median kanssa olla tekemisissä:
tuomiomme ovat julkisia ja se on meidän äänemme,
Spring sanoo.
Spring istuu Salmisaaren oikeustalon yhdeksännessä
kerroksessa hallintojohtajan huoneessa. Hallintojohtajan tehtävä kiertää käräjätuomareille vuorotellen.
Hän on työssään kuitenkin kaikkea muuta kuin
etäällä norsunluutornissa. Tuomarin työnsä ohessa
Spring on esiintynyt televisiossa, radiossa, paneeleissa ja bloggaajana MTV Uutisten nettisivuilla. Hän
rakentaa yhteistyötä median ja oikeuslaitoksen välille
mediatuomarina, osana käräjäoikeuden neljän hengen
mediaryhmää.
Hän on selittänyt toimittajille juridisia termejä ja
valottanut tuomarin näkökulmia eri aiheisiin: kirjoittanut vaikkapa siitä, miten ihmiset tulevat huoltoriitojen sovitteluun yhä suuremmin odotuksin ja
monimutkaisemmin vaatimuksin.
Hänen mukaansa oikeuslaitoksen asenne ei voi olla
se, että jos maallikko ei ymmärrä, ei voi mitään, koska
tämmöistä lakikieli vain on. Luottamus oikeuslaitokseen voi syntyä vain, jos ihmiset ymmärtävät, miten se
toimii ja miksi.
– Asenteen pitää olla se, että meidän täytyy tehdä
asiat ymmärrettäviksi ja olemme ihan kaikki vastuussa
tuosta luottamuksesta, Spring sanoo.

Usein juridinen kieli ei ole avautunut oikein, minkä
vuoksi tulee vääriä tulkintoja.
Spring on työskennellyt tuomarina käräjäoikeudessa
ja hovioikeudessa vuodesta 2008, ja lisäksi esittelijänä
hovioikeudessa ja kuluttajavalituslautakunnassa sekä
asiantuntijana Euroopan komissiossa Brysselissä.
Springin mukaan takavuosina toimittajille ehti vielä
selittää asioita. Nyt kaikki haluavat uutisen verkkoon
saman tien, ja uutinen sisältää usein virheitä tai vääriä
painotuksia.
Toinen syy mediaryhmän tarpeelle on syntynyt
mediakentän muutoksesta. Kuka tahansa on potentiaalinen viestijä, ja tuomioista keskustellaan blogeissa ja
keskustelupalstoilla. Rikosasiat kuumentavat tunteita,
koska niissä on kyse moraalista, oikeasta ja väärästä.
Alkuvuonna 2018 Helsingin käräjäoikeudessa aloitti
neljän hengen mediaryhmä: mediatuomarit Petra
Spring ja Nina Immonen, laamanni Tuomas Nurmi ja
silloinen tiedottaja Ilmar Metsalo, jonka paikalle tuli
viime syksynä Maarit Avellan.
Sittemmin toiminta on laajentunut Varsinais-Suomen ja Oulun käräjäoikeuksiin sekä Rovaniemen
hovioikeuteen. Vastaavaa on ollut muissakin maissa,
Ruotsissa jo 14 vuoden ajan.
TIEDOTUS ON KAIKKIEN TYÖTÄ

Springin mukaan Suomessa on todella osaavat oikeustoimittajat, mutta muilla toimittajilla on usein hataria
käsityksiä, joita syntyy jopa elokuvista ja sarjoista.
– Koulutettu, sivistynyt toimittaja on sanonut
minulle, että sinulla on helppoa työvaatteiden kanssa,
kun teillä on ne kaavut. Joku on ihmetellyt, saako
kuka tahansa tosiaan tulla oikeudenkäyntiin. Tämä on
terveellinen herätys siihen, että jos ei toimittaja tiedä
näitä, ei moni muukaan tiedä.
Mediaryhmä antaa taustatietoa juridisista seikoista
ja oikeusjärjestelmästä ja korjaa vääriä käsityksiä tuomioista. Se ei ota kantaa yksittäisiin tuomioihin.
Springin mukaan mediatyöstä on ollut apua. Kun tietoa on saatavilla, asioista kirjoitetaan huolellisesti.
Spring opastaa kollegoita, jotta tiedottaminen olisi

NOPEUS TUO VIRHEITÄ

Ajatus tuomareista median apuna lähti liikkeelle
vuonna 2016. Spring johti hovioikeudenneuvoksena
työryhmää, jossa mietittiin tuomarien ongelmallista
suhdetta mediaan.
– Tuomarit katsoivat, että media tekee juttuja tuomioistamme vääristäen totuutta. Media hakee kohunäkökulman, ja ulos tulee uutinen, joka on vähintään
puutteellinen.
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LUOTTAMUS
OIKEUSLAITOKSEEN VOI
SYNTYÄ VAIN, JOS IHMISET
YMMÄRTÄVÄT, MITEN SE
TOIMII JA MIKSI.
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”MEDIATUOMARIN
TEHTÄVÄ ON OPETTAA
MUILLE ASENNETTA:
SITÄ, MITEN
TÄRKEÄÄ TÄMÄ ON.”

kaikkien työ. Tuomari voisi Springin mukaan laatia
pääkohdat tuomiostaan tiedotteena tai lyhyenä selostuksena. Näissä voisi käyttää vapaampaa kieltä kuin
tuomion lakiin sidottu ilmaisu vaatii. Tätä tehdään
vielä hyvin vähän.
– Olen entistä vakuuttuneempi siitä, että mediatuomarin tehtävä on opettaa muille asennetta: sitä,
miten tärkeää tämä on.
Springin oma mediasuhde on ollut enimmäkseen
mutkaton. Hän teki pitkään töitä Porvoon käräjä
oikeudessa. Porvoossa oli kaksi lehteä, suomen- ja
ruotsinkielinen, ja molemmissa tutut toimittajat, joiden kanssa oli helppo keskustella.
On hänellä kielteisiäkin kokemuksia.
– Joskus luin iltapäivälehden lööppiä ja mietin,
kukahan tuommoisenkin tuomion on tehnyt. Sitten
huomasin, että herranen aika, tuo on minun tuomioni.

nähdä voivan antaa lupaa seksuaaliseen tekoon, minkä
vuoksi teko on aina hyväksikäyttöä. Julkinen seloste
tuomiosta ei tätä avannut, ja tuomio sai murskaavan
vastaanoton.
– Jos olisi pyritty avaamaan tunnusmerkistöä, myrsky
olisi voinut jäädä tulematta, Spring pohtii.
Moni somekohu lähtee liikkeelle jo poliisilta. Springin mukaan poliisi on nykyisin erittäin mallikelpoinen
tiedottaja, joka tarttuu nopeasti somessa leviäviin tietoihin ja tulkintoihin.
– Hyvä esimerkki oli Imatran tapaus, jossa naiset
ammuttiin kapakan edessä. Trollitehtaasta lähti ensimmäinen tieto, jonka mukaan naiset olisivat olleet venäläisiä, mutta poliisi korjasi sen heti. Moni muukin yritti
levittää somessa väärää tietoa, mutta poliisi korjasi.

MAANLÄHEINEN OTE

Spring kokee olleensa aina maanläheinen tuomari.
Pienessä käräjäoikeudessa Porvoossa oli paljon rikos
asioita, joissa mukana ei ollut avustajia vaan ihmiset
tulivat yksin.
– Käytin aikaa selittääkseni, mitä tapahtuu ja mitä
mikäkin tarkoittaa, jotta kaikki olisimme oikeudenkäynnissä samalla viivalla. Sehän oli hyvin lähellä sitä,
mitä teen nyt mediatuomarina.
Asioinnin vaikeudet oikeuslaitoksen kanssa tulivat
esiin myös hiljattain, kun Spring teki yhteistyötä Laurea-ammattikorkeakoulun oikeuden ymmärrettävyyskurssin kanssa. Kurssilaiset haastattelivat ihmisiä siitä,
mitä nämä ymmärtävät käräjäoikeudesta lähtevistä
haasteista ja lausumapyynnöistä.
– Eihän niitä ymmärretty lainkaan! Meidän pitää
pystyä tekemään joka ikinen yhteydenotto sellaiseksi,
että ihminen tietää, mitä häneltä odotetaan. Se ei tällä
hetkellä toteudu.
Suomalaisten luottamus viranomaisiin on perinteisesti ollut korkealla, mutta OECD:n mukaan se on
viime vuosina laskenut, kun se on muissa maissa noussut.
– Haaste on koko yhteiskunnan yhteinen, Spring
sanoo.

KIELI KESKELLÄ SUUTA

Myös päämiestään edustavat asianajajat esiintyvät
usein mediassa, ja heillä on siihen suurempi liikkuma
vapaus kuin tuomareilla. Tuomareiden joka sanaa
kuunnellaan siltä pohjalta, onko tuo nyt puolueellinen.
Springin mukaan pikkuhiljaa on alettu nähdä,
että tuomarikin on yhteiskunnallinen vaikuttaja,
jolla voi olla mielipiteitä ja sanottavaa julkisuudessa.
Tuomareita koulutetaan kuitenkin tasapainoilemaan. Julkinen esiintyminen ei saa johtaa siihen, että
oikeudenkäyntiin tuleva ei usko saavansa puolueetonta
oikeudenkäyntiä, koska tuomari on ollut jotain mieltä
julkisuudessa.
Tuomari voi ottaa kantaa vaikkapa oikeusprosessien
nopeuttamiseen. Sen sijaan hän ei voi mennä sanomaan esimerkiksi, että hometaloista nostetaan turhia
kanteita.
– En voi ottaa kantaa rangaistuksen tasoon, ja olen
siitä kieltäytynyt systemaattisesti, kun minua on pyydetty keskusteluohjelmiin. Olen sanonut, että eduskunta
säätää rangaistuksen tason, ja me noudatamme sitä.
Springin mukaan asianajajien kannattaa käyttää sitä
julkisen ilmaisun vapautta, jota heillä on verrattuna
tuomareihin. Juridisten asioiden ymmärrettäväksi
tekeminen hyödyttää niin oikeusjärjestelmän edustajia kuin kansalaisia.
– Asianajajilla on asioiden avaamiseen hyvät mahdollisuudet. He huomaavat jo asiakkaansa kanssa keskustellessaan, mitkä ovat ne kohdat, joita on vaikea
tajuta, Spring sanoo.

KOHU OLISI VOITU VÄLTTÄÄ

Reilu vuosi sitten oikeuslaitoksen maine sai siipeensä.
Pirkanmaan käräjäoikeus käsitteli 10-vuotiaan hyväksi
käyttötapausta. Syytteet olivat sekä törkeästä lapsen
hyväksikäytöstä että törkeästä raiskauksesta, mutta
raiskaus hylättiin, koska tunnusmerkistö ei toteutunut.
Nousi kohu: nähtiin, että raiskaus hylättiin siksi, että
tekoon olisi ollut lapsen suostumus.
– Siitä ei todella ollut kysymys, Spring huomauttaa.
Raiskaus on aikuisia varten tehty rikosnimike, jossa
olennaista on suostumuksen puuttuminen. Lapsen ei
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henkilö kuvassa

LENTÄVÄ AJATUS
musiikkiin. Viimeksi kävin elokuussa Tampereella saksalaisen
Rammsteinin keikalla sekä ennen sitä Ruisrockissa heinäkuun
alussa.
Aion toimia tuomarina lopun ikääni. Vaikka olen välillä työskennellyt hovioikeudessa, juuri käräjäoikeus tuntuu omimmalta.
Käräjäoikeuden työssä ollaan hyvin lähellä ihmistä, ja siinä
näkee koko ihmiselämän eri kriisit. Hoitamalla tuomarin roolin
hyvin, voi kriisitilanteitakin helpottaa.”

”Nuorena haaveilin teatterialasta ja kävin Kallion ilmaisutaidon
lukion. Lukion loppuun mennessä selvisi, että näytteleminen ei ole
minun alani. Harrastan lukemista, hyvää ruokaa ja ruoanlaittoa,
kaupunkipyöräilyä sekä rock- ja pop-musiikkia. Luen enimmäkseen nykykirjallisuutta, sekä ulkomaista että kotimaista.
Ehkä vaikuttavin viime aikoina lukemani kirja oli Johanna Venhon Ensimmäinen nainen, joka kertoo Sylvi Kekkosesta. Musiikkimakuni on monipuolinen ja painottuu kotimaiseen pop23
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Reilun
urheilun asialla
Uppoutuminen urheiluoikeuteen vei koripalloharrastaja
Markus Mannisen päättämään hiihtotähti Therese
Johaugin kilpailukiellon pituudesta.
TEKSTI

PEKKA MÄNTYLÄ // KUVAT MIKKO KAUPPINEN

Toukokuussa 2017 Markus Mannisen nimi oli tiiviisti
esillä mediassa. Suomalainen asianajaja oli yhtenä kol
mesta välimiehestä CAS:ssä päättämässä, tuleeko
norjalaisen huippuhiihtäjän Therese Johaugin kilpai
lukieltoa pidentää. Haastattelupyyntöjä sateli ympäri
Pohjoismaita.
Manninen kommentoi ”lyhyesti mutta kohte
liaasti”, kuten useampikin tiedotusväline asian
ilmaisi, että ei valitettavasti voi kommentoida mitään.
Toimittajien oli välillä hankala hahmottaa, että
CAS, Urheilun kansainvälinen välimiestuomioistuin,
toimii kuten mikä tahansa välimiesmenettely, eikä
välimiehellä ole lupaa kertoa prosessista.
CAS pidensi Johaugin 13 kuukauden kilpailukiellon
18 kuukauteen, mikä tarkoitti, ettei maailman paras
naishiihtäjä päässyt lähtöviivalle talviolympialaisissa
Etelä-Koreassa.
Manninen itse sen sijaan matkasi kuukaudeksi
Pyeongchangiin CAS:n kuusihenkisen antidoping
divisioonan jäsenenä.
– Se oli mieleenpainuva kokemus. Oli hyvin kiin
nostavaa nähdä, miten valtava olympiakoneisto toi
mii. Käytännössä olimme valmiudessa ratkomaan
tapauksia 24/7. Siellähän positiivisia näytteitä annet
tiin vain viisi, toisin kuin Riossa kaksi vuotta aiemmin,
jossa tapauksia oli paljon enemmän.

tähän päivään asti. Mutta mistä lähti koripalloa ”vaka
vasti harrastaneen” Mannisen matka kohti asemaa,
jossa hän on maailmalla tunnustettu urheiluoikeuden
erityisasiantuntija?
– Tein graduni urheiluasioiden tuomioistuin
kynnyksestä. Urheiluoikeuden syventävät opinnot
valikoituivat aiheen kiinnostavuuden takia, ja koska
työpaikka Hannes Snellmanilla valmistumisen jälkeen
alkoi näyttää todennäköiseltä. Ei siis tarvinnut miettiä
syventävien sisältöä työllistymisen kannalta.
– Graduani ohjasi professori Heikki Halila. Se ja
jäsenyys Urheiluoikeuden yhdistyksessä varmasti
auttoivat, että sain valmistumisen jälkeen mahdolli
suuden jäsenyyteen Suomen antidopingtoimikunnan
valvontalautakunnassa.
Sen jälkeen luottamustoimia etenkin antidoping
työn parissa on kertynyt lukuisia. Esimerkkeinä Kan
sainvälinen ampumahiihtoliitto, vapaaottelujärjestö
UFC, Ironman-teräsmieskisat, Suomen Palloliitto
ja urheilun eettinen keskusjärjestö SUEK.
Jäsenyyttä CAS:n suljetulla listalla Manninen haki
vuonna 2011, ja tapauksia on myönnetty hänelle
yli 30. Määrä on kansainvälisestikin suuri. CAS on
toimeksiantotyötä ja siten vähitellen kasvanut osaksi
asianajaja Mannisen päivätöitä, joista suurin osa on
edelleen kuitenkin liikejuridiikkaa.
Yksi uran alkuaikojen mieleenpainuneista tapauk
sista oli vuonna 2008, kun kiekkoseura Malmö Red
hawks, Manninen tukenaan, karhusi kiekkoikoni
Raimo Helmiseltä maksamatta jääneitä veroja. Sopu
syntyi.
Urheiluoikeusasioissa suurella yleisöllä tunteet ovat
usein perusjuridiikkaa herkemmin pinnalla. Norja
laismedia maalaili jo ennen Mannisen nimittämistä
kauhukuvia siitä, että Johaugin tapausta CAS:ssä
käsittelisi juuri suomalainen asianajaja.
Tuliko Norjasta kiukkuisia yhteydenottoja?

GRADUN AIHE KANTOI

Lohjalla kasvanut Manninen satsasi lukiossa ensin pit
kään matematiikkaan ja laajaan fysiikkaan.
– Aika nopeasti kirkastui, että luonnontieteet eivät
ole oma juttu. Sitten puntaroin valtsikan ja oikiksen
välillä ja kallistuin oikikseen, jonka kautta tuntui ole
van paljon erilaisia työllistymismahdollisuuksia.
Jo yliopistoaikana töitä löytyi Hannes Snellmanilta,
jossa Manninen on Loviisan käräjäoikeudessa vietet
tyä auskultointivuotta lukuun ottamatta työskennellyt
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tää stressitasoa, että pysyn vähän ajan tasalla lomallakin sen sijaan, että odottaisin, millainen kuorma
loman jälkeen kaatuu syliin. Ja palvelualallahan tässä
ollaan, eli jos asiakas tarvitsee lomani aikana apua, silloin sitä yleensä kannattaa antaa.
Lukuisat ammattia sivuavat vapaaehtoistyöt syövät
perheenisältä tehokkaasti vapaa-aikaa.
– Televisiota tulee katsottua hyvin vähän, ja valitettavan vähän ehtii kuluttaa kulttuuria, kuten konsertteja tai leffoja. Korista pelailen Pakilan Visan
nelosdivarijoukkueessa edelleen.
Luottamustoimista esimerkiksi Palloliiton kurinpitovaliokunnan päällikkyys on tontti, joka vaikuttaisi
ajoittain kiihkeän lajiväen vuoksi hyvinkin epäkiitolliselta. Fanit ja seurat ovat usein julkisesti tyytymättömiä.

– Sanotaan näin pehmeästi ja sisältöön menemättä,
että sain ihan palautemeiliäkin, Manninen kertoo.
SÄHKÖPOSTIN SEURAAMINEN
LOMALLA VÄHENTÄÄ STRESSIÄ

Tapaus Johaug siirsi kesällä 2017 Mannisen lomaa,
koska suullinen käsittely pidettiin CAS:n päämajassa
Sveitsin Lausannessa samoihin aikoihin. Vuotta myöhemmin hän oli heinäkuussa CAS-töissä Tokiossa,
tänä vuonna taas Lausannessa.
– Moni asianajaja tunnistanee saman, että lomien
pitämisen kanssa täytyy olla aika joustava. Aika harvassa on porukka, joka voi olla neljä viikkoa totaalisesti offline.
– Itseäni ei haittaa vastata lomalla puhelimeen tai
sähköpostiin silloin, kun haluan. Se melkeinpä lievit26
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URHEILUOIKEUSASIOISSA
SUURELLA YLEISÖLLÄ
TUNTEET OVAT USEIN
PERUSJURIDIIKKAA
HERKEMMIN PINNALLA.

– Aika vähän tosiaan saa kiitosta, oli päätös mikä
tahansa, Manninen naurahtaa.
– Suurelle yleisölle toiminta varmaan näyttäytyykin
aika karkeana. Todellisuudessa asioiden analysointiin
ja päätösten tekemiseen nähdään kuitenkin paljon
vaivaa.
Jotain Mannisen tekemästä työstä Palloliitossa ker
tonee, että hänen aloitettuaan tehtävässä vuonna 2017
on kurinpitotuomioista tehty huomattavasti vähem
män valituksia.
Sosiaalisessa mediassa Manninen ei päätöksiinsä
liittyvään mahdolliseen kritiikkiin törmää, koska hän
ei somessa juuri aikaa vietä. Facebookista tai Insta
gramista tiliä on turha etsiä, koska vapaa-aika ilman
niitä tuntuu mielekkäämmältä.
Manninen ei halua hurskastella. Ennen kaikkea
hän sanoo olevansa vapaaehtoisena mukana siksi, että
urheiluaiheet kiinnostavat aidosti. Selkeitä tavoittei
takin silti on.
– Haluan osaltani turvata reilun urheilun ja reilun
pelin periaatteita. Väärillä keinoilla ei urheilussa pidä
pärjätä, ja toisaalta asianosaisille tulee taata oikeuden
mukainen käsittely.
Urheiluoikeuden tosiosaajat ovat Suomessa har
vassa, ja lajiliitoissa osaaminen on etenkin takavuosina
ollut vajavaista.
– Kun asioita hoidetaan talkoilla, ei osaaminen vält
tämättä ole aina riittävää. Urheilun oikeusturvalauta
kuntaan on päätynyt tapauksia, joissa perusasioita,
prosessioikeudellisia periaatteita, ei ole noudatettu.
Ei esimerkiksi ole kuultu henkilöä tai seuraa ennen
rangaistuksen asettamista.

UFC OTTAA DOPINGIN VAKAVASTI
– TAI AINAKIN HALUAA ANTAA SEN MIELIKUVAN
Yksi Markus Mannisen antidopinguran nimekkäimpiä tapauksia on Yhdysvalloista. Hän oli mukana päättämässä vapaaottelun kuninkuusluokan UFC:n siihenastisen
ykkösnimen, Jon Jonesin, yhden vuoden toimintakiellosta
vuonna 2016.
– UFC:llä on uskottavan oloinen antidopingjärjestelmä. He muun muassa palkkasivat työhön Jeff Novitzkyn, joka aiemmin käytännössä paljasti maailman menestyneimmän pyöräilijän Lance Armstrongin.
Asianajaja tietää, että antidopingtyö on usein myös
mielikuvapeliä.
– Tietenkin UFC voi vain haluta saada asiat näyttämään
hyviltä. Mutta tuomioita ja toimintakieltoja siellä on annettu,
toisin kuin vaikkapa NHL:ssä, jossa käsittääkseni testaus
on ainakin mediatietojen perusteella aika vajavaista.
Manninen tutkii työkseen paljon urheilun pimeää puolta.
Pystyykö urheilun ystävä tekemään sitä kyynistymättä?
– En ole sinisilmäinen. Mutta silloin kun ehdin, seuraan
kyllä mielelläni urheilua ilman, että takaraivossa koko ajan
hakkaisi, että kaikki voivat olla doupattuja.
Työ dopingin parissa, aidan molemmin puolin, on päättymätöntä kilpajuoksua.
– On tiettyjä viitteitä siitä, että urheilu on puhdistunut.
Esimerkiksi joissain yleisurheilulajeissa tulostaso on
pudonnut, mikä on aika hyvä osoitus siitä, että jotain puhdistumista on tapahtunut, koska evoluutiomielessä tulosten
pitäisi aina vain parantua.

*
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nimitykset

Aaltonen Anu

Alm Didier

Arkia Noora

Esala Emilia

Hamed Nora

Holck Auriina

Ikonen Jussi

Järvelä Laura

Järvilehto Juulia

Juhola Minna

Kallio Lila

Katila Katariina

Kauma Juha

Kemppinen Teea

Kiiski Arttu

Kim Hanna

Lassila Samu

Leino Laura

Leivonen Dagi-Liis

Lind Mikaela

Majamäki Klaus

Merikalla-Teir Heidi

Muhonen Aleksi

Mäkelä Elina

HPP ASIANAJOTOIMISTO OY

ASIANAJOTOIMISTO
DLA PIPER FINLAND OY

ASIANAJOTOIMISTO
KROGERUS OY

ASIANAJOTOIMISTO
KROGERUS OY

HPP ASIANAJOTOIMISTO OY

HPP ASIANAJOTOIMISTO OY

ASIANAJOTOIMISTO BIRD & BIRD OY
Asianajaja, OTK Teea Kemppinen on
kutsuttu osakkaaksi 1.5.2019 lukien.
Asianajaja, OTM Aleksi Muhonen on
nimitetty Counseliksi 1.5.2019 lukien.
OTM, VTK Anna-Riikka Nummi on
aloittanut Associatena 8.4.2019.
Asianajaja, OTK Antti Paloniemi on
nimitetty Counseliksi 1.5.2019 lukien.
OTM Juuso Pyy on aloittanut Senior
Associatena 4.3.2019.
OTM Kristiina Rove on aloittanut
Associatena 25.6.2019.
OTM Tiina Virtanen on aloittanut
Associatena 23.4.2019.
ASIANAJOTOIMISTO
DLA PIPER FINLAND OY
OTM Auriina Holck on aloittanut
Associatena Competition & Regulatory
-ryhmässä 1.1.2019.
OTM Laura Järvelä on aloittanut
Associatena Employment-ryhmässä
1.3.2019.
OTM Juulia Järvilehto on aloittanut
Associatena IP & Technology -ryhmässä
1.8.2019.
OTM Juha Kauma on aloittanut
Associatena Corporate-ryhmässä
19.8.2019.

ASIANAJOTOIMISTO
MERILAMPI OY

ASIANAJOTOIMISTO
KROGERUS OY

ASIANAJOTOIMISTO
ROMO & ILONEN OY

HPP ASIANAJOTOIMISTO OY

ASIANAJOTOIMISTO
KROGERUS OY

ASIANAJOTOIMISTO
KROGERUS OY

ASIANAJOTOIMISTO
DLA PIPER FINLAND OY

HPP ASIANAJOTOIMISTO OY

HPP ASIANAJOTOIMISTO OY

ASIANAJOTOIMISTO
DLA PIPER FINLAND OY

ASIANAJOTOIMISTO
BIRD & BIRD OY

ASIANAJOTOIMISTO
MERILAMPI OY

erikoistunut immateriaalioikeuksiin, ja
hän on myös tavaramerkkiasiamies ja
EU-tavaramerkkiasiamies.
Asianajaja, VT Jussi Ikonen on nimitetty
hallituksen puheenjohtajaksi 1.6.2019
lähtien. Ikonen toimii välimiehenä,
sovittelijana ja asiamiehenä kotimaisissa
ja kansainvälisissä riidoissa.
Asianajaja, VT, MBA Heidi MerikallaTeir on nimitetty toimitusjohtajaksi
ja osakkaaksi 1.6.2019 lähtien.
Toimitusjohtajatyön lisäksi MerikallaTeir toimii välimiehenä, sovittelijana
ja asiamiehenä kotimaisissa ja
kansainvälisissä riidoissa.

OTM Aleksi Nieminen on aloittanut
Associatena IP & Technology -ryhmässä
11.3.2019.
Asianajaja Sami Rintala on kutsuttu
osakkaaksi IP & Technology -ryhmään
1.8.2019.
OTM Tuukka Toropainen on aloittanut
Associatena Real Estate -ryhmässä
1.1.2019.
ASIANAJOTOIMISTO KROGERUS OY
LL.M. Didier Alm on aloittanut Associatena
8.4.2019.
OTM Nora Hamed on aloittanut
Associatena 11.6.2019.
OTM Lila Kallio on aloittanut Associatena
3.6.2019.
OTM Katariina Katila on aloittanut
Associatena 1.3.2019.
OTM Hanna Kim on aloittanut Associatena
17.2.2019.
OTM Samu Lassila on kutsuttu osakkaaksi
1.4.2020 alkaen.
OTM Elina Mäkelä on aloittanut
Associatena 14.3.2019.
OTM Iiris Rantanen on aloittanut
Associatena 14.6.2019.
OTM Laura Äijälä on aloittanut
Associatena 18.6.2019.

ASIANAJOTOIMISTO
MÄKITALO RANTANEN & CO OY
OTM Kerttu Pahta on nimitetty associatelakimieheksi 18.6.2019 alkaen. Pahta
keskittyy työtehtävissään pääasiassa yhtiöja sopimusoikeuteen.
ASIANAJOTOIMISTO
ROMO & ILONEN OY
OTM Dagi-Liis Leivonen on nimitetty
Asianajotoimisto Romo & Ilonen Oy:n
palvelukseen 14.1.2019 alkaen.

ASIANAJOTOIMISTO MERILAMPI OY

HPP ASIANAJOTOIMISTO OY

OTM Noora Arkia on nimitetty
Associateksi 1.6.2019 lähtien. Arkia on

Asianajaja Anu Aaltonen on nimitetty
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ASIANAJOTOIMISTO
MERILAMPI OY

HPP ASIANAJOTOIMISTO OY

ASIANAJOTOIMISTO
BIRD & BIRD OY

ASIANAJOTOIMISTO
DLA PIPER FINLAND OY

ASIANAJOTOIMISTO
KROGERUS OY

ASIANAJOTOIMISTO
KROGERUS OY

Senior Counseliksi 1.7.2019 lähtien.
Aaltonen on erikoistunut kilpailuoikeuteen
ja riidanratkaisuun.
OTM Emilia Esala on nimitetty
Associateksi 11.6.2019 lähtien. Esala
on erikoistunut riidanratkaisuun ja
insolvenssioikeuteen.
Asianajaja Minna Juhola on nimitetty
Senior Associateksi 1.7.2019 lähtien.
Juhola on erikoistunut ympäristö- ja
kiinteistöoikeuteen.
OTM Arttu Kiiski on nimitetty Associateksi
12.6.2019 lähtien. Kiiski on erikoistunut
transaktioihin.
OTM, FM Laura Leino on nimitetty Senior
Counseliksi 1.7.2019 lähtien. Leino on
erikoistunut ympäristö- ja vesioikeuteen.
Asianajaja Mikaela Lind on nimitetty
Senior Counseliksi 1.7.2019 lähtien. Lind
on erikoistunut riidanratkaisuun.
Asianajaja Klaus Majamäki on
nimitetty Senior Counseliksi 1.7.2019
lähtien. Majamäki on erikoistunut
insolvenssioikeuteen.
Asianajaja Julia Pekkala on nimitetty
Senior Counseliksi 1.7.2019 lähtien.
Pekkala on erikoistunut riidanratkaisuun.
Asianajaja Risto Sandvik on nimitetty
Senior Counseliksi 1.7.2019 lähtien.
Sandvik on erikoistunut riidanratkaisuun.
NIMITYSUUTISET JA KUVAT
NUMEROON 6/2019 VIIMEISTÄÄN 7.11.:
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nimitykset

Nieminen Aleksi

Nummi Anna-Riikka

Pahta Kerttu

Paloniemi Antti

Pekkala Julia

Rove Kristiina

Sandvik Risto

Toropainen Tuukka

Virtanen Tiina

Äijälä Laura

ASIANAJOTOIMISTO DLA
PIPER FINLAND OY

ASIANAJOTOIMISTO
BIRD & BIRD OY

ASIANAJOTOIMISTO
BIRD & BIRD OY

HPP ASIANAJOTOIMISTO OY

ASIANAJOTOIMISTO
MÄKITALO RANTANEN OY

ASIANAJOTOIMISTO
DLA PIPER FINLAND OY

ASIANAJOTOIMISTO
BIRD & BIRD OY

ASIANAJOTOIMISTO
BIRD & BIRD OY

HPP ASIANAJOTOIMISTO OY

ASIANAJOTOIMISTO
KROGERUS OY

Pyy Juuso

ASIANAJOTOIMISTO
BIRD & BIRD OY

Rantanen Iiris

ASIANAJOTOIMISTO
KROGERUS OY

Rintala Sami

ASIANAJOTOIMISTO
DLA PIPER FINLAND OY

Aksu Tuominen ja
Anne-Maarit Laurila.

Pekka Paldanius, Tiina Sinivaara, Markku Sinivaara,
Elise Malinen ja Juhani Elo.

KOHTA A MISI A

Unohtumattomat kekkerit
Yli 1000 vierasta juhli 100-vuotiasta
Asianajajaliittoa Finlandia-talolla ja
Kalastajatorpalla 23.8.2019.
KUVAT

NINA KAVERINEN

Saija Rantala,
Matti KananenAhjoharju ja
Laura Ahjoharju.

Ulla Riekki, Sami Paatero ja Niina Rosenlund.
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TEKSTI

HENGÄ HDYS TAUKO

TERO IKÄHEIMONEN // KUVA JUSTIN LUAU

Sitkeydellä eteenpäin
”Triathlonissa hienointa on sen haastavuus:
uinti, pyöräily ja juoksu ovat kaikki erilaisia
lajeja, joista jokainen vaatii oman tekniikkansa
ja oman strategiansa kisan aikana. Lisäksi
kisaan liittyy aina yllätyksiä. Kaikkeen ei voi
koskaan varautua.
Aloitin triathlonin ennen kuin siitä tuli
yleinen buumi. Olin harrastanut aikaisemmin maasto- ja katupyöräilyä. Olen vähän
yllytyshullu ja innostun kaikesta, mihin liittyy haastetta ja itsensä ylittämistä. Kisasin
ensimmäisen kerran vuonna 2009 Joroisten
puolimatkalla, ja pian lajista tuli elämäntapa.
Mieleenpainuvimmat hetket ovat ne, kun
yltää odottamattomiin suorituksiin. Vuonna
2016 osallistuin ensimmäiseen täyden matkan kisaani Ranskassa Vichyssä. En ollut
ennen kisaa juossut yhtään maratonmatkaa.
Alitin kuitenkin omat aikatavoitteeni.

Harrastuksen ja työn yhteensovittaminen onnistuu huolellisella suunnittelulla ja
aikataulutuksella. Valmentajani Panu Lieto
suunnittelee treenit sen mukaan, mitä kulloinkin kannattaa tehdä. Aikataulutan treenit
useamman viikon eteenpäin. Minulla on myös
mahdollisuus treenata kotona, mikä helpottaa
aikataulutusta – kuntopyörällä ajon kun voi
yhdistää lukemiseen, sähköpostien purkamiseen ja tulevien tapahtumien suunnitteluun.
Hyödynnän triathlon-piirejä verkostoitumiseen. Mieluummin verkostoidun yhteisissä
treeneissä kuin ravintolailloissa.
Triathlonin harrastaminen vaatii sitkeyttä
ja pitkäjänteisyyttä aivan kuten asianajajan
työ. Minulle pitkät treenit ovat keino nollata
omia ajatuksia haastavien työpäivien jälkeen.
Parhaat ideat ja ongelmien ratkaisut syntyvät
treenatessa.”

Luotettavaa
nauhoitteiden
purkua

Asianajaja Samuli Koskela kisaa
Kaliforniassa joulukuussa 2018.

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

koulutus

Huolellisesti
ja vastuullisesti
Prosessioikeuden
professori Tuomas
Hupli opastaa 4.11. sujuvan
prosessin saloihin.
TEKSTI

TERO IKÄHEIMONEN // KUVA MIKKO KAUPPINEN

Millaiset asiat prosessi- ja insolvenssi
oikeudessa korostuvat tällä hetkellä?
Yleisessä prosessioikeudessa takuuvarma kestoaihe on edelleen jatkokäsittelylupa hovioikeudessa, ainakin jos asiaa
arvioi KKO:n ratkaisujen ja myönnettyjen valituslupien perusteella. Oikeudenkäymiskaaren 17. luvun uudistus on ollut
voimassa vajaat neljä vuotta. Uudet todistamis- ja hyödyntämiskiellot etsivät vielä
uomiaan. Insolvenssioikeudessa on tapahtunut lyhyessä ajassa paljon, viittaan varhaista
saneerausta koskevaan direktiiviin sekä
konkurssilain äskettäiseen uudistukseen.
Koulutuspäivän nimi on Älä tyri prosessia – miten tyriminen sitten estetään?
Tyriminen on tietenkin melko raflaava
termi, mutta yleisesti ottaen oikeudenkäyntiasiamies ja -avustaja pääsee pitkälle huolellisella ja vastuullisella toiminnalla, olemalla
aidosti kiinnostunut juridiikasta ja tietenkin
päämiehensä asiasta. Tästä lisää kurssilla!
MUISTATHAN MYÖS NÄMÄ:

Miksi asianajajan on mielestäsi tärkeää
päivittää osaamistaan?
Voimassa oleva oikeus muuttuu, kuten on
aina muuttunut. Hyvään asianajoon kuuluu
uudistuvien yksityiskohtien hallinnan lisäksi
suurten linjojen ja periaatteiden arviointi
yleisellä tasolla. Tämä puolestaan auttaa näkemään selkeämmin myös polun, jota
pitkin yksittäinen juttu on oikeudellistunut
ja päätynyt asianajajan pöydälle sekä siitä
eteenpäin niin pitkälle kuin sitä on tarvetta
ja rationaalisia mahdollisuuksia viedä.

28.10. Työaikalain muutokset
Tekniskan Salit, Helsinki
25.11. Perunkirjoitus
Tekniskan Salit, Helsinki
Yhdenvertaisuusperiaate
osakeyhtiöissä
18.10. Tampere
18.11. Helsinki

*

Katso kaikki koulutukset ja ilmoittaudu:
asianajajaliitto.fi/tapahtumakalenteri

4.11. Älä tyri prosessia. Tekniskan Salit,
Helsinki
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VIELÄ YKSI JUTTU

TEKSTI

KATARIINA KRABBE // KUVA MIKKO KAUPPINEN

Keskustelua asiamiesyhteistyöstä
Asianajaja Ilkka Aalto-Setälä.

Kilpailuoikeuden klubi on pari kertaa vuodessa kokoontuva asianajajien keskustelufoorumi, johon kilpailuoikeuden asiantuntijaryhmän jäsenet sekä kilpailuoikeudesta
kiinnostuneet asianajajat ja asianajotoimistoissa työskentelevät juristit ovat tervetulleita.
– Kyseessä on erittäin hyvä tilaisuus keskustella oikeusturvasta ja perusoikeuksista
asianajajien työn näkökulmasta. Toivomme,
että mukaan tulee paljon nuorempiakin juristeja pohtimaan ja keskustelemaan. Klubiin ei
tarvitse hakea jäseneksi, vaan pelkkä ilmoittautuminen tapahtumaan riittää, kilpailu
oikeuden asiantuntijaryhmän puheenjohtaja,
asianajaja Ilkka Aalto-Setälä kertoo.
Hän alustaa klubin seuraavassa kokoontu
misessa yhdessä asianajaja Leena Lind
bergin kanssa asiamiesyhteistyöstä
kilpailuoikeudellisissa prosesseissa, minkä
jälkeen keskustelu teemasta jatkuu vapaamuotoisesti.
– Tilaisuus tarjoaa kilpailuasioita hoitaville

juristeille oivan mahdollisuuden kehittää
asiamiesyhteistyötä. Tuomioistuimetkin
suosittelevat sitä, koska se säästää aikaa ja
kustannuksia. Esimerkiksi väitetyssä linjaautokartellin tapauksessa yhteistyötä on
tehty markkinaoikeuden kehotuksesta,
ja se on myös asiakkaan edun mukaista.
Yhteistyöllä on kuitenkin myös rajoituksensa,
Aalto-Setälä toteaa.
Aiemmissa tapaamisissa on puhuttu
myös asiantuntijaryhmässä vireillä olevista
lausuntohankkeista, esimerkiksi viimeksi
kantelun laatimisesta oikeuskanslerille Kilpailu- ja kuluttajaviraston kiellettyä asianajajia
äänittämästä kuulustelutilanteita.
Asianajajaliiton kilpailuoikeusklubi Helsingissä 23.10.2019 klo 17–19 Tekniskan Saleilla,
Eerikinkatu 2, 6. krs. Tilaisuus on maksuton ja
Asianajajaliitto tarjoaa iltapalan. Ilmoittaudu
16.10. mennessä: asianajajaliitto.fi/tapahtumakalenteri.

Alkuvuoden timantti!

17.1.2020
Ohjelma paljastetaan lokakuussa.
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karikatyyri

Carita Wallgren-Lindholm
Wallgren-Lindholm on kansainvälisesti arvostettu välimiesmenettelyn ammattilainen.
Hänen kolme periaatettaan ovat kunnioitus, kysyminen ja itsensä kyseenalaistaminen.
Julkaisemme vuoden 2019 numeroissa Venla Vaaran tekemän karikatyyrin tunnetusta asianajajasta.
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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

200x260_advokaatti_4_19_suomanlaki.indd 1
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Edita Lakitiedon digikirjat nyt Edilexissä - Edilexin ja
kirjojen laaja sisältö on käytössäsi yhdellä haulla
Edita Lakitiedon digikirjojen sisältö on nyt mukana Edilexin hauissa. Pääset Edilexin
hakutuloksesta suoraan etsimääsi kohtaan digikirjan sisällössä, jos sinulla on lukuoikeus ko. tuotteeseen. Lisäksi uutiset lait, esityöt, oikeuskäytäntö sekä kaikki muu
Edilexin laaja aineisto on käytössäsi yhdellä haulla.
Digikirjasto ja Edilex huolehtivat puolestasi käytössäsi olevan tiedon ajantasaisuudesta
Digikirjastossa käytössäsi on laaja, jatkuvasti täydentyvä valikoima juridiikan ammattikirjoja. Voit tilata yksittäisiä digikirjoja, jonkin aihekohtaisista digikirjastoista tai koko
Lakitiedon digikirjaston. Juridiikan asiantuntijasisällöt ovat aina ulottuvillasi, eikä tietoa
tarvitse enää hakea monista lähteistä.
Tutustu www.edilex.fi/digikirjasto ja tilaa nyt tehokas työväline, joka pitää sinut ajan
tasalla ja helpottaa merkittävästi tiedonhakuasi.

Asiakaspalvelu ja tilaukset
Verkkokauppa: www.editapublishing.fi
asiakaspalvelu.publishing@edita.fi, puh. 020 450 05
asiakaspalvelu.edilex@edita.fi,
puh. 020 450 2040
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