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Seminaarihintoihin lisätään alv 24 %. Oikeudet muutoksiin pidätetään.

Jyrki Jauhiainen, Timo Järvinen,  
Tapio Nevala

ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAKI
Joulukuu 2019, 4., uudistettu painos, sh. 145 €

Niina Riipinen

JOUSTOTYÖAIKA
Joulukuu 2019, sh. 98 €

Vahva valikoima 
REHELLISTÄ 
JURIDIIKKAA. 

RIKOSPROSESSIPÄIVÄ 4.12.
Miten esitutkintavaihetta ja valmisteluyhteistyötä voisi 
tehostaa?

Seminaarin pääteemoina ovat esitutkinta- ja valmistelu- 
yhteistyö ja siihen liittyvät julkisuuskysymykset tutkinnan-
johtajan, syyttäjän ja asiamiehen näkökulmasta, sähköiset 
todisteet – erityisesti hankinta esitutkinnassa, lasten ja nuorten 
kuulemiseen liittyvät erityiskysymykset sekä muutoksenhaku 
ja siihen liittyvät tulkintaongelmat.

Puheenjohtajana asianajaja, VT, OTT Markku Fredman,  
Asianajotoimisto Fredman & Månsson Oy.

Lakimiesliiton jäsenet ja julkinen sektori 633 €  
(yksityinen sektori 845 €)

TYÖOIKEUSRIITAPÄIVÄ 9.12.
Työoikeusriitapäivän aiheissa on edustettuna sekä työnantaja-, 
työntekijä- että tuomioistuinnäkökulma.

Tarkastelussa työoikeusasiat tuomarin näkökulmasta, 
väittämistaakka ja todistustaakka työriidassa sekä oikeuden-
käyntikuluvastuu ja kuluja koskevien vaatimusten muotoilu ja 
perustelu. Päivässä pureudutaan myös kollektiiviperusteisen 
työsuhteen päättämiseen ja koeaikapurun riitauttamiseen sekä 
palkkasaatavien vanhentumiseen.  

Seminaarin puheenjohtajana OTT, hovioikeudenneuvos  
Satu Saarensola, Helsingin hovioikeus.

Lakimiesliiton jäsenet ja julkinen sektori 633 €  
(yksityinen sektori 845 €)

Jukka Mähönen, Seppo Villa

OSAKEYHTIÖ III – 
CORPORATE GOVERNANCE 
Lokakuu 2019, 3., uudistettu painos, sh. 120 €

Antti Jokela

OIKEUDENKÄYNTIKULUT JA 
MAKSUTON OIKEUSAPU
Marraskuu 2019, 2., uudistettu painos, 
sh. 130 €
 

KONKURSSI- JA 
ULOSOTTOLAINSÄÄDÄNTÖ 
2020
Joulukuu 2019, sh. 105 €

Tilaa kirjat SHOP.ALMATALENT.FI Ilmoittaudu LAKIMIESLIITONKOULUTUS.FI

KIRJAT JA KOULUTUS
Suomen suurin juridiikan sisällön tuottaja.

Päivitä osaamisesi 
AJANKOHTAISISSA 
SEMINAAREISSA.
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Minulla oli ilo muutama viikko sitten avata Turussa 
Asianajajaliiton Nuorten Päivät, joilla oli sama 
otsikko kuin tällä pääkirjoituksella. Tapahtuma 
oli osa liiton 100-vuotisjuhlavuotta. Aloitin kat-
sauksella Suomen Asianajajaliiton perustamiseen 
Turussa 100 vuotta sitten. Nopeasti siirryin kui-
tenkin minulle annettuun varsinaiseen teemaan: 
Miltä asianajajan työ näyttää tulevaisuudessa. 

Aihe on sekä ajankohtainen että minulle mieluisa. 
Juhlavuonna olemme luonnollisesti peilanneet histo-
riaa, mutta katse on koko ajan ollut tulevaisuudessa. 
Nyt on aika siirtää koko huomio tuleviin vuosiin. 

Asianajajakunta on Suomessa kasvanut voi-
makkaasti EU:hun liittymisestä alkaen. Vaikka 
kasvu on viime vuosina tasaantunut, uskon 
sen jatkuvan. Yhteiskunta monimutkaistuu 
ja oikeudellistuu yhä. Sekä yritykset että per-
heet ovat entistä kansainvälisempiä. 
Eurooppaoikeuden merkitys lisään-
tyy. Kysyntää oikeudelliselle neuvon-
nalle siis on. Suomessa on asianajajia 
suhteessa väkilukuunkin vähem-
män kuin lähes missään muussa 
kehittyneessä valtiossa. 

Asianajajan ammatti tarjoaa 
vastedeskin parhaat eväät ihmis-
ten ja yritysten avustamiselle 
oikeudellisissa asioissa. Perusar-
vomme erottavat meidät muista juri-
disten palvelujen tarjoajista. Lojaalisuus 
omaa asiakasta kohtaan on toimin-
tamme kulmakivi. Vaikka erilaisia yhden 
luukun periaatteella ratsastavia yrityksiä 
on, nousevat riippumattomuus ja esteet-
tömyys arvoonsa vaikeissa paikoissa. 

Samoin meidän tulee huolehtia siitä, että asiak-
kaan ja asianajajan välisen yhteydenpidon luotta-
muksellisuutta ei loukata, jotta säilytämme eromme 
esimerkiksi yritysten omiin juristeihin. Kunniallisuus-
vaatimus on epämääräisin, mutta samalla laaja-alai-
sin arvoistamme. Yhtenä harvoista ammattiryhmistä 
voidaan ammatillisella valvonnalla puuttua myös 
vapaa-ajan tekemisiimme, mikä osaltaan korostaa 
ammattikunnan nuhteettomuutta. Ylipäätään näen, 
että arvoilla tulee olemaan koko ajan suurempi mer-
kitys ihmisten ja yritysten valinnoissa. Tähän näky-

mään asianajajien perusarvot sopivat erinomaisesti. 
Ammattikunnan pitää silti uudistua. Nuor-
ten Päivien puheenvuoroissa käsiteltiin muun 
muassa itsensä brändäämistä ja omaa jak-
samista. Someaikana jokaisen nuorenkin 
asianajajan on mahdollista tehdä omaa osaa-

mistaan ja persoonaansa tutuksi. Uskon, 
että sitä tarvitaan lisää. Myös asianajo-
toimistojen pitää ajatella tekemistä 

eri tavalla: parhaat kyvyt saadaan 
töihin vain, jos työn ja muun elä-
män välillä on tasapaino ja työ on 

aidosti mielenkiintoista. *
Jarkko Ruohola

Suomen Asianajajaliiton puheenjohtaja 
@JarkkoRuohola

För några veckor sedan hade jag i Åbo gläd-
jen att inviga Advokatförbundets De Ungas 
Dagar (Nuorten Päivät), som hade samma 
rubrik som denna ledare. Evenemanget 
ingick i förbundets 100-årsjubileum. Jag 
inledde med en översikt om hur Finlands 
Advokatförbund grundades i Åbo för hundra 
år sedan. Jag övergick ändå snabbt till det 
egentliga tema som jag fått: Hur ser advoka-
tens arbete ut i framtiden. 

Ämnet är för mig både aktuellt och ange-
nämt. Under jubileumsåret har vi naturligtvis 
tittat på vår historia, men blicken har hela 

tiden varit riktad på framtiden. Nu är det 
dags att flytta hela uppmärksamheten på de 
kommande åren.

Advokatyrket kommer även i fortsättnin-
gen att ge de bästa verktygen för att hjälpa 
människor och företag i rättsliga frågor. Våra 
grundläggande värden skiljer oss från andra 
som erbjuder juridiska tjänster. Lojalitet 
gentemot den egna klienten är hörnstenen 
i vår verksamhet. Även om det finns olika 
företag som verkar enligt principen om 
service genom en och samma lucka, får 
oberoende och ojävighet sitt eget värde i bes-

värliga situationer.
Men yrkeskåren måste ändå förnya sig. 

I inläggena under dagarna diskuterades 
bland annat om hur man kan profilera sig 
och hur man ska orka i arbetet. I de sociala 
mediernas tidevarv kan också varje ung 
advokat marknadsföra sitt kunnande och sin 
personlighet. Jag tror att det behövs mer av 
sådant. Även advokatbyråerna måste tänka 
på arbetet på nya sätt: de bästa förmågorna 
kan rekryteras endast om det finns en 
balans mellan arbetet och det övriga livet 
samt om arbetet är genuint intressant.

ADVOKAT 2.0

Asianajaja 2.0

pääkirjoitus
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Rekrytointiyrittäjät Camilla Kylander ja Satu Lappalainen kannusti-
vat Nuorten Päivillä kiinnittämään huomiota omiin motivaation lähteisiin. 
Lokakuussa Turussa järjestettyyn tapahtumaan osallistui yli 300 nuorta 
asianajajaa ja juristia.

tuokiokuva

Mikä sinua motivoi?
KUVA MIKKO KAUPPINEN // TEKSTI JOHANNA KAINULAINEN



7



8

Suomen Asianajajaliitto on Lauri Koskentaustalle 
aiemmista töistä tuttu yhteistyötaho, ja hän sanookin 
oppineensa arvostamaan liiton vahvaa asiantunte-
musta.

– Kiinnostuin mahdollisuudesta päästä kehittämään 
liiton oikeuspoliittista vaikuttamistyötä yhä parem-
maksi. Esimerkiksi asiantuntijaryhmien jäsenillä on 
paljon erinomaista asiantuntemusta, jota voisi tuoda 
vieläkin vahvemmin esille lainsäädännön valmistelijoi-
den ja poliittisten päätöksentekijöiden käyttöön.

31-vuotias Koskentausta on työskennellyt oikeus-
politiikan parissa nelisen vuotta. Uudessa pestissä yksi 
keskeinen aihe on Oikeusvaltio 2025 -ohjelma.

– Oikeusvaltio on Suomessa vahva, mutta se ei tar-
koita, etteikö sitä voisi pyrkiä edelleen vahvistamaan. 

Se edellyttää erityisesti ajantasaista ja jatkuvasti kehi-
tettävää tuomioistuinmenettelyä, oikeusviranomais-
ten resurssien turvaamista sekä ammattitaitoisen 
oikeusavun saatavuuden turvaamista kaikille.

Koskentausta korostaa riippumattoman asianaja-
jakunnan merkitystä oikeusvaltion turvaamisessa ja 
kehittämisessä, jotta oikeudenhoidon arki välittyy 
lainvalmistelijoille ja päätöksentekijöille.

Koskentausta toimi oikeusministeri Antti Häkkäsen 
(kok.) erityisavustajana 2017–2019 ja sitä ennen kokoo-
muksen eduskuntaryhmän lainsäädäntösihteerinä.

– Tunnen aiempien tehtävieni kautta laajasti oikeus-
politiikan kenttää ja lainsäädäntöprosessia eri näkö-
kulmista. Uskon, että sen avulla pystyn lisäämään 
liiton oikeuspoliittisen työn vaikuttavuutta. *

TEKSTI PEKKA MÄNTYLÄ // KUVA MIKKO KAUPPINEN

OTM Lauri Koskentausta aloitti lokakuussa
Asianajajaliiton oikeuspoliittisena juristina. Hänellä on 

vahva kokemus oikeuspolitiikasta ja lainsäädäntöprosesseista.

Uutta verta vaikuttamistyöhön
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TEKSTI TERO IKÄHEIMONEN // KUVA MIKKO KAUPPINEN

Heikki Wahlroos johtaa liiton 
vero-oikeuden asiantuntijaryhmää.

Mielekästä vaihtelua 
asiakastyöhön 

tekijä

Millaisia asioita vero-oikeuden asiantuntija-
ryhmässä on viime aikoina käsitelty?
Vero-oikeuden asiantuntijaryhmässä käsitellään eri-
tyisesti verotuksen oikeusvarmuuteen liittyviä tee-
moja. Lisäksi ryhmä antaa aktiivisesti lausuntoja 
hallituksen esitysluonnoksiin ja Verohallinnon ohje-
luonnoksiin. Käymme myös kuultavana eduskunnassa 
lainsäädäntö hankkeiden valiokuntakäsittelyssä. Viime 
aikoina nämä ovat liittyneet esimerkiksi kansainväli-
seen yritysverotukseen ja varainsiirtoverotukseen. Tänä 
vuonna käynnistimme asianajajille suunnatun vero-
oikeus klubin, jossa käydään vapaamuotoista keskus-
telua ajankohtaisista verotusta koskevista aiheista.
 
Mitkä ovat vero-oikeudessa yleisemmin 
suurimmat keskustelunaiheet tai kysymykset?
Verotuksen ennakoitavuus on jatkuvasti esillä, ja se 
koskettaa veronmaksajia suuryrityksistä yksityishen-
kilöihin. Suomessa Verohallinnon uudet ennakolliset 
menettelyt helpottavat veroriskien hallintaa, toisaalta 
nopeasti muuttuva ja monimutkainen lainsäädäntö tuo 
jatkuvasti haasteita. Erityisesti kansainvälisen verotuk-
sen säännöt ovat muuttuneet viime vuosina merkittä-
västi ja nopealla aikataululla, ja odotan tämän jatkuvan. 
Kotimaassa veronkiertonormien tulkinnasta ja sovel-
tamisesta tulisi saada paremmin ennustettavaa.
 
Eroavatko kotimaiset vero-oikeuden 
puheenaiheet kansainvälisistä kysymyksistä?
Suomessa puhutaan paljon samoista teemoista kuin 
kansainvälisesti. OECD:n tasolla puhuttaa kansainvä-
linen veropolitiikka ja verotulojen jakaminen valtioiden 
kesken. EU:n komissio on viime vuosina painottanut niin 
sanotun aggressiivisen verosuunnittelun kitkemistä ja 
kansainvälistä tietojenvaihtoa. Yksittäisen veronmaksa-
jan kohdalla puhuttavat muun muassa teknologian kehi-
tys ja compliance-vaatimukset, lainsäädännön tulkinta 
sekä esimerkiksi veronkiertonormien soveltamisala.
 
Miksi haluat olla mukana liiton vaikuttamistyössä?
Asianajajaliiton vaikuttamistyö ja keskustelut kollegoiden 
kanssa tarjoavat näköalapaikan siihen, mitä verotuksen 
alalla tapahtuu. Lisäksi ne tuovat mielekästä vaihtelua asia-
kastyöhön ja tukevat myös toimeksiantojen hoitamista.
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– Tiedän, mitä asianajajan elämä on, totesi Asianajaja
liiton ständille poikennut messuvieras Lakimies
messuilla lokakuussa. Liiton ständillä edustaneen 
asianajajaja Markus Pöhön mukaan messuvieraiden mie
likuvat asianajajan ammatista olivatkin varsin vahvoja.

Messuilla pyrittiin tuomaan ilmi avarampaa käsi
tystä arvostetusta ammatista, joka taipuu monenlaisiin 
elämäntilanteisiin. Isot asianajotoimistot olivat hyvin 
edustettuina omilla osastoillaan, ja Asianajaja liiton osas
tolla kerrottiin asianajajan mahdollisuuksista toimia 
myös pääkaupunkiseudun ulkopuolella pienemmissä 
toimistoissa.

– Pienessä toimistossa voi olla helpompi tarjota 
omannäköistä palvelua itselle sopivalla tavalla, Pöhö 
kiteyttää.

Pöhö on sovittanut työpäivien pituuden lapsiperheen 
arkeen sopivaksi, ja hän on asianajajapuolisonsa kanssa 
toiminut uran aikana myös kriisi ja tukiperheenä.

Pöhön asiakkaat tietävät, ettei hän pääsääntöisesti 
vastaa puheluihin tai sähköposteihin iltaisin ja viikon
loppuisin. Osa toimeksiannoista jää saamatta, mutta 
se voi olla tässä elämäntilanteessa hyväkin asia, Pöhö 
toteaa.

– Päädyin asianajajayrittäjäksi osittain siitä syystä, 
että ammatissa on joustoa.

Asianajajaliiton tulevaisuustyöryhmän viime vuonna 
laatiman raportin mukaan tulevat sukupolvet odottavat 
työltään merkityksellisyyden lisäksi juuri joustoa ja riip
pumattomuutta.

Asianajajaliiton Oulun osaston puheenjohtaja Pöhö 
on seurannut ilolla kollegoidensa omannäköisiä tapoja 
elää asianajajan ammatissa: yksi tekee pitkiä päiviä, 
toinen viettää talvikuukaudet Espanjassa, kolmas 
kirjoittaa väitöskirjaa. Ei ole vain yhtä tapaa toimia 
asianaja jana, jos pitää mielen avoimena, Pöhö muis
tuttaa. * 

TEKSTI HELEN PARTTI // KUVA MARJA VÄÄNÄNEN

Asianajajaliiton osastolla Lakimiesmessuilla kerrottin 
ammatin monista mahdollisuuksista.

Omannäköistä elämää
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Asianajajaliiton järjestörekisterin uudistus 
on edennyt vuoden 2019 aikana suunni-
tellusti. IT- ja kehittämisasiantuntija Eric 
Puchnerin mukaan uudistettu järjestö-
rekisteri sujuvoittaa Asianajajaliiton työs-
kentelyä vuoden 2020 alusta lähtien.

– Tarkoitus on, että laskutusta voidaan 
aloittaa uuden järjestelmän kautta jo 
tammi kuussa, vahvistaa uudistuksesta 
vastaava Asianajajaliiton pääsihteeri 
Minna Melender.

Heti alkukeväästä alkaa uudistuksen 
toinen vaihe, joka alkaa seuraavien muu-
tosten määrittelyllä.

– Siinä käydään hyvin tarkkaan läpi 

prosessit esimerkiksi jäsenhakemusten ja 
valvonta-asioiden osalta, Melender sanoo.

Jäsenten tietoturva paranee, kun 
otetaan käyttöön vahvan tunnistautumi-
sen asiointipalvelu. Asianajajat pystyvät 
jatkossa seuraamaan vireillä olevaa 
asiaansa asiointipalvelussa.

Uudistusprojektia koordinoiva Eric 
Puchner uskoo, että uudistus saadaan 
kokonaisuudessaan valmiiksi tulevan 
vuoden aikana.

Esimerkiksi valvontalautakunnalle 
uudistus säästää yhden valvontajuristin 
palkan vuodessa sekä nopeuttaa käsitte-
lyaikoja. Täydestä tehokkuudesta saadaan 

nauttia kuitenkin vasta, kun uudistus on 
saatu valmiiksi, pääsihteeri Melender 
muistuttaa.

– Moni Asianajajaliitossa tekee juuri 
nyt järjestelmän testauksia, mikä toki 
osaltaan saattaa heijastua ruuhkaisim-
pina päivinä myös muuhun asiakas-
palveluumme. Kehitämme kuitenkin 
järjestelmää jäsentemme asioinnin 
parantamiseksi, joten toivon, että 
ym märrys  tä ja kärsivällisyyttä riittää. 
Rekisteriuudistuksen valmistuminen 
tuo jäsenille aiempaa huomattavasti no -
peammat ja notkeammat työkalut sähköi-
seen asiointiin liitossa.

Järjestörekisteri uudistuu tammikuussa

TEKSTI MIRJA KOLTTOLAL I I T O S S A  T A P A H T U U

Tervetuloa juhlavuoden joulukonserttiin! Asianajajaliiton 

juhlavuoden päätöstapahtuma, Lain Huudon joulukonsertti, 

pidetään Johanneksenkirkossa sunnuntaina 15.12.2019 klo 17–18. 

Konserttiin ovat tervetulleita kaikki asianajotoimistossa 

työskentelevät läheisineen. Ota mukaan vaikka koko perheesi! 

Tilaisuus on maksuton. Lämpimästi tervetuloa!

Joulukonsertti15.12.2019
juhlavuoden
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Muotioikeuden yhdistys vietti syksyllä viisivuo-
tissyntymäpäiviään. Kun yhdistys perustettiin, 
aihepiiriin suhtauduttiin innokkaasti, mutta 
myös hieman ylenkatsoen.

– Muoti on katsottu pinnalliseksi ja herättää 
teemana monissa väheksyviä tunteita, sanoo 
asianajaja Emilia Hodge, joka toimii Muotioi-
keuden yhdistyksen puheenjohtajana. 

Sittemmin muotialan korkeakoulutuksesta 
on tullut kansainvälinen menestystarina. Pla-
giointi ja piratismi ovat lisänneet ymmärrystä 
muotiin liittyvän juridiikan tärkeydestä.

– Kansainvälisesti ollaan aiheen tutkimuk-
sessa jo huomattavasti pidemmällä, mutta 
Suomessakin on menty paljon eteenpäin.

Yhdistyksen jäsenissä on niin juridiikan 
alan ihmisiä kuin muotisuunnittelijoita ja 
muita muotialan toimijoita.

Hodge itse työskentelee immateriaalioi-
keuteen erikoistuneessa asianajotoimisto 
Propertassa. Muotioikeus painottuu juuri 
immateriaalioikeuden kysymyksiin.

Hiljattain syntyi kohu, kun Makia-yrityksen 
printtikuvan huomattiin muistuttavan Meren-
kävijät-pursiseuran logoa.

– Immateriaalioikeusloukkauksia on ollut 
yleisesti kautta aikain, ja muotialalla luovana 
alana aika usein. Selvää on, että mielenkiinto 
on lisääntynyt. Suomessa toimittajat ovat 
valveutuneita, ja heitä kiinnostaa juridinenkin 
puoli.

Isoksi aihepiiriksi on noussut vastuullisuus, 
johon kuuluu laaja kirjo kysymyksiä tekstii-
lien valmistuksen, keräyksen ja kierrätyksen 
lainsäädännöstä alihankintamaiden työolojen 
juridiikkaan.

– Vastuullisuuteen kuuluu myös imma-
teriaalioikeutta, kun yritykset kehittävät 
teknologioita uusien, korvaavien materiaalien 
valmistukseen.

Muotioikeus ei liity vain valmistavaan teolli-
suuteen, vaan myös jälleenmyyntiin, kulutta-
jakauppaan ja mainontaan.

– Ranskassa puhutaan paljon mallien eet-
tisestä palkkaamisesta, ja siihen on laadittu 
erityislainsäädäntöä. EU:ssa on puututtu ase-
tuksella verkkokaupan perusteettomiin maa-
rajoituksiin. Suomessa oikeuskäytännössä 
pinnalla ovat olleet hintavertailua koskevat 
kysymykset, Hodge mainitsee. *

Vakavasti otettava muoti

TEKSTI TERHI HAUTAMÄKI // KUVA SHUTTERSTOCKA J A N K O H T A I S T A

Luotettavaa 
nauhoitteiden 
purkua 

Annanpura on Näkövammaisten liiton
omistama yhteiskunnallinen yritys.

Annanpura Oy
Marjaniementie 74
00930 HELSINKI

p. 045 205 0510
info@annanpura.fi

www.annanpura.fi

Oikeudenkäynnit ja muut juridiset aineistot 
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Muistan sen kuin eilisen. Oli aurinkoinen kevätpäivä 
vuonna 2007. Olin Vihreä Lanka -lehden päätoimittaja 
ja vietin vapaapäivää puolisoni kanssa.

Istuin Tallinnan-lautan kahvilassa, kun puhelimeni 
piippasi. Siihen oli tullut tekstiviesti suoraan hallitus-
neuvotteluista.

Katsoin viestiä äimistyneenä. Olin samaan aikaan 
iloinen ja kauhistunut. Mielessäni kupli epämääräisiä 
aavistuksia.

Näytin puhelinta miehelleni, joka on ammatiltaan 
antropologi. Hän oli hetken hiljaa ja tokaisi sitten 
pahaenteisesti: ”Tästä tulee mieleen se tapaus, kun 
Indonesian valtio päätti rahoittaa uuden vesijohdon 
yhteen tutkimaani kylään.”

”Siitä tuli kamala tappelu. Ei osattu päättää, mihin 
kohtaan kylää putket vedetään ja kuka palkataan teki-
jäksi. Riideltiin ja syyteltiin.”

Valmistuiko se vesijohto koskaan?
”Ei. Ne putkenkappaleet lojuivat kylänraitilla pit-

kään.”

Ai niin, se tekstari. Mitä siinä luki?
Siinä sanottiin, että Vihreän Langan lehdistötuki 

kaksinkertaistuisi.
Vihreä Lanka oli siihen asti saanut eduskuntaryhmän 

koon mukaan jaettavan parlamentaarisen lehdistötuen 
lisäksi pienen summan valikoivaa eli harkinnanvaraista 
lehdistötukea. Valikoivaa lehdistötukea jaettiin tuol-
loin yli kuusi miljoonaa euroa vuodessa. Se meni pää-
osin niin sanotuille kakkoslehdille, joiden joukossa oli 
historiallisista syistä muutamia isompien puolueiden 
äänenkannattajia. Tämä tuntui vihreistä epäreilulta. 

Nyt asiaan tulisi muutos. Hallitusneuvotteluissa oli 
päätetty yhdistää valikoiva tuki parlamentaariseen leh-
distötukeen. Vain vähemmistökielisille medioille jätet-
täisiin pikkuruinen tukisumma.

Jos näin olisi tehty, Vihreän Langan lehdistötuki olisi 
tosiaan kaksinkertaistunut.

Mutta eihän siinä niin käynyt. Sen sijaan kaksinker-
taistui puoluetuki.

Lehdistötuki oli niin suuri rahapotti, etteivät puo-
luesihteerit voineet pitää näppejään erossa siitä. He 
keksivät, että koko lehdistötuki voitaisiin määritellä 
puolueiden viestintätueksi ja yhdistää puoluetukeen. 
Muutos toteutui vuonna 2008.

Parin ohikiitävän vuoden ajan vihreät antoivat koko 
viestintätuen Vihreälle Langalle, jolloin lehden saama 
tuki todella kaksinkertaistui. Sen turvin palkattiin lisää 
toimittajia ja käynnistettiin päivittäinen verkkouu-
tispalvelu. Tilaajia tuli lisää. Oltiin positiivisessa kier-
teessä.

Vuosikymmenen vaihteessa kaikki puolueet alkoivat 
leikata lehtiensä tukia ja käyttää rahat muuhun puolue-
toimintaan. Tänä syksynä ahneus huipentui, kun tuki-
muutoksesta kaikkein eniten hyötynyt Vihreä Liitto 
päätti lopettaa lehtensä rahoittamisen kokonaan.

Oikeusvaltion näkökulmasta tapahtumaketjua on 
vaikea sulattaa. Lehdistötuki kaapataan puoluetuen 
osaksi sillä verukkeella, että se olisi järkevintä jakaa 
puolueiden kautta. Sen jälkeen puolueet käyttävät 
rahat ihan muihin tarkoituksiin.

Erityisesti valikoivan lehdistötuen osalta kyse oli 
1970-luvulla perustetusta tukimuodosta, joka oli tarkoi-
tettu median monipuolisuuden turvaamiseen. 

 
Suuressa puhalluksessa hävisi koko tukimuoto, jota tar-
vittaisiin kipeästi juuri nyt. 

Nykyisessä disinformaation maailmassa vastuulli-
nen journalismi on tärkeämpää kuin koskaan, mutta 
se vähenee nopeasti. Lehtiä yhdistetään ja lopetetaan. 
Journalisteja irtisanotaan lähes joka viikko. Kakkos-
lehtien kuoleman jälkeen meillä kuolee nyt isojen 
seutukuntien ykköslehtiä. Se tulee heikentämään 
demokratian toimintaa paikallisella tasolla jo tämän 
vaalikauden aikana.

Ruotsissa mediatukea jaetaan noin 60 miljoonaa 
euroa, ja paikallislehtien tukea on tänä vuonna lisätty. 
Suomessa uuteen hallitusohjelmaan on kyllä kirjattu 
vastuullisen journalismin tukeminen, mutta mitään 
konkreettista ei näytä tapahtuvan. Eihän meillä enää 
ole edes tukimuotoa, jota voisi nopeana ensiapuna 
korottaa.  

 
Tässä tilanteessa on syytä kiittää jokaista 
puoluetta ja järjestöä, joka haluaa tukea 
ja kustantaa journalistisin perustein toi-
mivaa mediaa. Asianajajaliitto on yksi 
niistä. 

On ollut ilo kirjoittaa kolumneja 
Advokaattiin, joka on laadukas ja vas-
tuullisen journalismin periaattein 
toimitettu lehti. Laadukkaaseen 
journalismiin kuuluu kuitenkin 
olennaisesti myös lehden ja 
kolumnistien uudistuminen. 
Tämä on siten viimeinen 
kolumnini tällä paikalla, ja 
hyvä niin.

Elina Grundström
Kirjoittaja on Julkisen sanan 
neuvoston puheenjohtaja 
 @elinagrundstrom

Suuri puhallus

kolumni



14



15

Keväällä 2015 Stiina meni vankilaan tapaamaan miestä, 
joka istui tuomiota hänen tyttärensä taposta.

– En mennyt vankilaan katsomaan tappajaa vaan 
ihmistä. Halusin nähdä kasvot, kun hän pyytää 
anteeksi, hän kertoo.

Stiinan tytär tapettiin kahdeksan vuotta sitten. Äiti 
tunsi alussa vihaa ja halusi tekijöille mahdollisimman 
kovat tuomiot. Kun käräjäoikeuden elinkautiset tuo-
miot lievenivät hovioikeudessa, hän oli pettynyt.

Kun valituslupaa ei myönnetty, hän oli kuitenkin 
lopulta helpottunut: se on nyt ohi.

– Aloin ajatella, että ehkä noin nuoret miehet ovat 
vielä kehityskelpoisia, jolloin on parempikin, mitä 
vähemmän aikaa he ovat vankilassa. Mielestäni pitkät 
vankeustuomiot eivät pidemmän päälle auta ketään.

Stiina arvelee ajattelevansa eri lailla kuin moni hen-
kirikoksen uhrin omainen. Hän pohtii, että tekijöillä-
kin on sukulaisia ja läheisiä, joita asia koskettaa.

– Ei heilläkään ole ollut helppoa, vaikka ei myöskään 
niin vaikeaa kuin meillä, hän miettii.

REILUT PUOLITOISTA TUNTIA PUHETTA
Stiina kertoo, että ystävät pitivät häntä hulluna, kun 
hän lähti tapaamaan henkirikoksen tekijää. Hän itse ei 
jännittänyt tapaamista. Häntä haastateltiin etukäteen, 
selvitettiin hänen mielentilaansa ja vaikuttimiaan.

Paikan päällä olivat tuomittu, vankilapsykologi, 
kaksi Kriminaalihuollon tukisäätiön asiantuntijaa ja 
Stiina tukihenkilönsä, kummipoikansa äidin, kanssa. 
Tukihenkilö järkyttyi, kun tekijä istui huoneessa jo 
heidän saapuessaan. Stiina ei hätkähtänyt.

Hän sanoo, että juttu lähti heti luistamaan ja he 
puhuivat reilut puolitoista tuntia.

– Halusin kertoa, millaista minun ja poikani elämä 
on ollut sen jälkeen, kun tytärtä ei ole. Kerroin, että 
minulle oli alkuun tosi kova paikka se, että minusta ei 
tule ikinä mummoa. Poikani on vaikeasti kehitysvam-
mainen nuori mies, joka ei tule saamaan lapsia.

Stiina ei kysynyt tyttären kohtalosta tai rikosta 
edeltäneistä tapahtumista. Niistä hän ei ole halunnut 
tietää mitään. Hän ei ollut edes oikeudenkäynneissä 
eikä koskaan katsonut esitutkintapöytäkirjoja, vaan 
poltti ne jälkeenpäin avaamattomina.

– Halusin pitää tyttäreni omassa päässäni ja sydä-
messäni tummahiuksisena nauravana koiratyttönä.

Stiina arvelee, että tekijä oli odottanut jotain 
pahempaa kuin ystävällistä keskustelua.

– Otin hänen anteeksipyyntönsä vastaan ja kiitin 
siitä. Toki hänkin järkevänä ihmisenä varmasti tie-
tää, että tuommoisia asioita ei välttämättä anteeksi 
anneta. Mutta oli silti tärkeää, että on pyydetty 
anteeksi.

Hän on sittemmin käynyt vankiloissa kertomassa 
ryhmille, millaista on henkirikoksen uhrin lähiomai-
sen elämä. Se on ollut hänelle terapiaa.

– Suru kulkee koko ajan mukana eikä se ole pienen-
tynyt. Suru on saman kokoinen, mutta itse olen kasva-
nut surun ympärillä.

EI SUORAAN SAMAN PÖYDÄN ÄÄREEN
Myös monella muulla on hyviä kokemuksia vakavien 
rikosten jälkikäsittelystä.

Rikokset voivat traumatisoida pahasti niin rikok-
sen uhrin, henkirikoksen uhrin läheisen kuin tekijän 
itsensä. Jälkikäsittelyn tavoitteena on vähentää inhi-
millisiä kärsimyksiä henkirikoksen, törkeän pahoin- 

TEKSTI TERHI HAUTAMÄKI // KUVITUS KIIRA SIROLA

Millaista on tavata kasvotusten ihminen, joka on tappanut 
oman läheisen? Vakavien rikosten jälkikäsittelystä voi olla 
apua niin henkirikoksen uhrin omaiselle tai pahoinpitelyn 

uhrille kuin myös rikoksesta tuomitulle.

Uhrin omainen
kohtaa rikoksen tekijän

fokus
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pitelyn tai seksuaalirikoksen jälkeen. Kriisiapua se ei ole, 
vaan se tapahtuu yleensä vasta vuosien jälkeen.

Ihmisiä ei suoraan laiteta saman pöydän ääreen. Jälkikä-
sittely on neljästä kuukaudesta vuoteen kestävä prosessi, 
jossa uhri, omainen tai rikoksen tekijä voi käsitellä rikok-
sen aiheuttamia seurauksia ammattilaisten avulla.

Tietyin edellytyksin he voivat tavata turvallisessa ympä-
ristössä kerran tai useita kertoja, tai kohdata videon väli-
tyksellä tai kirjeitse.

Aloite voi tulla kummalta osapuolelta vain.
– Toukokuusta lähtien uusia aloitteita on tullut jo noin 

20, mikä on aika paljon. Keskimäärin vuodessa on tullut 
noin 30 aloitetta, kertoo erikoissuunnittelija, psykologian 
tohtori Arja Konttila Rikosseuraamuslaitoksesta (Rise).

Vakavien rikosten jälkikäsittely alkoi vuonna 2013 
Kriminaalihuollon tukisäätiössä. Nyt hanketta jatkavat 
2019–2020 yhteistyössä Vuolle Setlementti ry ja Rise, ja 
toimintaa rahoittavat Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avus-
tuskeskus STEA sekä Rise.

 

MONENLAISIA HYVIÄ SEURAUKSIA
Konttilan mukaan kohtaaminen ja asioiden käsittely voi 
auttaa omaista jatkamaan elämäänsä, saada jopa elämän-
halun palaamaan.

– Muutamakin omainen on sanonut, että on päässyt 
käsittelemään surua. He ovat omaksuneet tapahtuneen 
omaan elämänkokemukseensa, vaikka tekoa ja tekijää ei 
tarvitse hyväksyä.

Myös tekijän kuntoutumista tapaaminen helpottaa. 
Monet haluavat osoittaa olevansa pahoillaan.

Itse rikosta ei yleensä kukaan halua puida. Monelle 
omaiselle on kuitenkin tärkeää kuulla, kuinka tekijä ottaa 
vastuun ja puhuu ehkä aivan toisin kuin oikeudenkäyn-
nissä.

Tapaaminen voi myös lievittää pelkoja. Pahoinpitelyn 
uhri tai henkirikoksen uhrin omainen voivat pelätä van-
kilasta vapautuvaa tekijää. Tekijä puolestaan voi pelätä 
kostoa.

Ennen tapaamista selvitetään, mitä kumpikin kaipaa, ja 
mitä etenkin uhri tai omainen voi hyötyä kohtaamisesta. 
On syytä arvioida, ettei tekijällä ole psykopaattisia tai 
narsistisia piirteitä. Jos tekijän päämotiivi vaikuttaa ole-
van tekonsa selittely tai vastuun vierittäminen toisaalle, 
tapaamista ei järjestetä. Kohtaaminen ei käy vainoamista-
pauksiin eikä lähisuhdeväkivaltaan, joissa se voi lisätä vettä 
myllyyn ja saada tilanteen jatkumaan.

Entä ajatteleeko moni, että vakavien rikosten jälkikäsit-
tely on tekojen vähättelyä?

– Aina on ihmisiä, jotka ajattelevat niin. Enemmän täl-
laista tuli esiin hankkeen alussa, Konttila sanoo.

Restoratiivinen oikeus ja sovittelu laajemmin ovat 
herättäneet yhä enemmän kiinnostusta, ja hyötyjä punni-
taan paitsi yksilöiden, myös yhteiskunnan näkökulmasta.

Britanniassa on arvioitu, että yksi jälkikäsittelyyn käy-
tetty punta säästää yhteiskunnalta kahdeksan puntaa 
uusintarikollisuuden vähenemisen ja omaisen tai tekijän 
kuntoutumisen myötä.

Jälkikäsittelyn on ulkomaisessa tutkimuksessa laskettu 
vähentävän uusintarikollisuutta keskimäärin 14 prosent-
tia.

AINA EI PÄÄDYTÄ TAPAAMISEEN
Vain noin joka kolmas aloite johtaa kohtaamiseen, mutta 
jälkikäsittelystä voi olla hyötyä ilman tapaamistakin.

Timo (nimi muutettu) suorittaa tuomiota törkeästä 
pahoinpitelystä ja kuolemantuottamuksesta. Helmikuussa 
hän pääsee koevapauteen.

Hän kuuli jälkikäsittelystä ja hyvistä kokemuksista ja 
alkoi miettiä, voisiko itsekin jollain tavoin helpottaa uhrin 
omaisen oloa.

Timo oli jo kokenut sovittelun hyötyjä vankilassa. 
Hänellä oli kaunaa samassa rikoksessa mukana olleen hen-
kilön kanssa, ja katkeruus oli siinä pisteessä, ettei heitä 
voinut laittaa vankilassa samalle osastolle. Sovittelun 
avulla katkeruus hälveni, ja Timolle tuli tunne, että uskal-
taisi tavata myös uhrin tyttären.

– Olisin ollut valmis siihen, mikä omaisen oloa helpot-
taisi: halusi hän sitten kysyä jotain tai haukkua pystyyn. 
Olisin totta kai pyytänyt anteeksi, mutta en olisi odotta-
nut, että olisin saanut anteeksi.

Hän ei päässyt tapaamaan omaista, koska tämä ei vas-
tannut yhteydenottopyyntöön.

Timo oli osittain helpottunut, osittain pettynyt.
– En niinkään omasta puolestani pettynyt, vaan uhrin 

tyttären puolesta. Mietin, olisiko hän voinut saada tapaa-
misesta jotain.

Hän itse tapasi Arja Konttilaa ja pitää tekojensa käsitte-
lyä tärkeänä.

– Jotenkin pystyin hyväksymään, jos sitä ikinä kokonaan 
pystyy, että olen ollut mukana tilanteessa, jossa ihmiseltä 
lähti henki. Hyväksyin sen, että se johtui omista valinnois-
tani, olkoonkin että minulla oli pahoja päihdeongelmia ja 
riippumatta siitä, missä porukoissa tuolloin liikuin.

Timo on nyt päässyt eteenpäin elämässään. Hän opiske-
lee teologiaa toista vuotta.

– Asioiden käsittely ei ole mukavaa, mutta ne on vain 
myönnettävä itselleen ja muille ja kannettava vastuu. 
Vasta sitten voi rakentaa päälle jotain kestävää. *

”HALUSIN KERTOA, 
MILLAISTA MINUN JA 
POIKANI ELÄMÄ ON 
OLLUT SEN JÄLKEEN, 
KUN TYTÄRTÄ EI OLE.”

fokus
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Asianajajat saavat joskus asiakkailtaan pyyntöjä: olisiko 
mahdollista saada rikoksen tekijän yhteystiedot? Rikoksen 
uhri tai uhrin omainen saattaa tuntea tarvetta kysyä joitakin 
kysymyksiä, kuulla vastauksia suoraan tekijältä itseltään.

Rikoksesta syytetty taas saattaa kysyä, voisiko uhrin omai-
selle välittää viestiä asianajajan kautta.

Rikosseuraamuslaitoksen erikoissuunnittelija Arja Kont-
tila on kuullut asianajajilta, että jotkut asiakkaat pohtivat 
tapaamista myös kasvotusten.

Konttilan mukaan olisi hyvä, että asianajajat olisivat vaka-
vien rikosten jälkikäsittelyn mahdollisuudesta tietoisia ja 
pystyisivät tarvittaessa kertomaan tästä asiakkaalleen.

– Tällaisessa tilanteessa asianajaja voisi sanoa, että on 
tämmöinen mahdollisuus kohdata, ja se on turvallisempaa, 

kun se tapahtuu viranomaisten kautta eikä kaksistaan, Kont-
tila sanoo.

Konttilan mukaan myös asianajaja voisi periaatteessa olla 
kohtaamisessa tukihenkilönä mukana, jos osallistuja sitä 
toivoo, mutta toistaiseksi kenelläkään ei ole ollut.

Vakavien rikosten jälkikäsittely ei kuitenkaan ole ajankoh-
tainen asia vielä silloin, kun asian käsittely on oikeudessa 
kesken. Uhrin tai omaisen ja rikoksen tekijän tapaaminen ei 
vaikuta eikä saa vaikuttaa tuomioon. Jälkikäsittelyprosessiin 
lähdetään yleensä vasta sitten, kun rikoksesta on kulunut jo 
useita vuosia.

Toistaiseksi jälkikäsittely tunnetaan vielä melko huonosti. 
Konttilan mukaan suunnitelmissa onkin tarjota lisää infor-
maatiota myös asianajajille.

ASIANAJAJIEN KAUTTA TIETOA



18

Anni Koponen
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Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson (rkp) liikus
kelee ministeriön käytävillä kuin kotonaan ja pysäh
tyy välillä jutustelemaan vastaantulevien vierailijoiden 
kanssa. Hän kertookin tulleensa mielellään takaisin 
tuttuun taloon.

Henrikssonin edellinen ministerikausi oli Katai
sen ja Stubbin hallituksissa 2011–2015. Vaikka paluu 
entiselle työpaikalle tuntui Henrikssonista mukavalta 
ja kotoisalta, hän huomasi pian, että kaikki ei kuiten
kaan ole samoin kuin edellisellä ministerikaudella.

– Varsin paljon on muuttunut noista ajoista ja se 
näkyy myös ministeriön arjessa, etenkin sosiaalisessa 
mediassa. Kun olin viimeksi ministerinä, Yhdysvaltain 
presidenttinä oli Barack Obama ja nyt tehtävässä on 
Donald Trump. Myös Euroopassa on tapahtunut valta
van paljon muutoksia.

– Kun edellisellä kaudella kävin EU:n ministeri
neuvoston kokouksissa, agendalla oli konkreettisia ja 
tietenkin tärkeitä asioita, mutta ei ollut tarpeen puhua 
erikseen oikeusvaltioperiaatteesta, demokratiasta, 
ihmisoikeuksista ja painottaa niiden merkitystä, 
Henriksson sanoo.

Hänen mukaansa sosiaalinen media on vaikuttanut 
siihen, että asenneilmapiiri on koventunut huomat
tavasti.

– Enää emme voi ottaa itsestäänselvyyksinä edes 
demokratiaa ja oikeusvaltiota. Meidän pitää puolus
taa esimerkiksi sitä, että meillä on riippumattomat 
tuomioistuimet, mikä on äärimmäisen tärkeää, yhteis
kunnan peruspilareita suorastaan. Uutta on myös 
vihapuhe.

Henriksson ei itse ehdi eikä edes halua osallistua 
jyrkkiin Twitterkeskusteluihin.

– Järkevää keskustelua ei ole edes mahdollista 
käydä, koska jotkut tahot ymmärtävät tahallaan vää
rin. Sosiaalisessa mediassa pyritään vaikuttamaan 
minuun henkilötasolla, mutta se ei tule onnistumaan. 

Keskityn olennaiseen eli työhöni ja siihen, että saan 
asioita eteenpäin, Henriksson sanoo painokkaasti.

Ministeriössä seurataan hänen mukaansa huoles
tuneena vihapuheen ja maalittamisen kohdistumista 
virkamiehiin, tuomareihin, syyttäjiin, toimittajiin ja 
tutkijoihin.

– Meidän täytyy nyt vakavasti pohtia, millä keinoilla 
siihen voidaan puuttua ja arvioida, onko asiassa tar
peen tehdä jotain lainsäädännöllistä.

SINNIKKYYDELLÄ POLITIIKAN HUIPULLE
Henrikssonin tie politiikassa on ollut yhtä menestys
tarinaa, mutta hän itse ei nuorempana olisi voinut 
kuvitellakaan päätyvänsä joskus oikeusministeriksi.

Ennen valmistumistaan juristiksi vuonna 1987 
Henriksson kokeili hetken asianajotoimistossa työs
kentelyä, mutta valmistumisen jälkeen hän palasi 
kotikaupunkiinsa ja ryhtyi pankkilakimieheksi Pietar
saaren Seudun Osuuspankkiin. Siellä hän työskenteli
kin 20 vuotta.

Politiikkaan hän sai alun alkaen kimmokkeen Nuor
kauppakamarin toiminnassa, jonne hän lähti, koska 
näki, että ”yhteiskunnassa on vielä paljon tekemistä”.

Kunnallispolitiikka alkoi kiinnostaa perheenäitiä, 
joka halusi tietää, miten muun muassa lasten päivähoi
toon ja koulunkäyntiin liittyvistä asioista päätetään 
kotikaupungissa.

– Kun lapseni olivat 4 ja 1,5vuotiaat, olivat tulossa 
vuoden 1996 kuntavaalit. Halusin vaikuttaa asioihin 
ja lähdin ehdokkaaksi. Tulin valituksi ja kahden vuo
den päästä olin kaupunginhallituksessa, Henriksson 
kertoo.

Seuraavissa vaaleissa Henriksson olikin jo kau
punkinsa ääniharava ja hänet valittiin Pietarsaaren 
kaupunginhallituksen puheenjohtajaksi. Eduskun
tavaaleihin hän lähti vuonna 2007 ja meni ensiyrittä
mällä läpi.

TEKSTI KIRSI HYTÖNEN // KUVAT ANNI KOPONEN

AnnaMaja Henriksson palasi neljän vuoden 
jälkeen oikeusministeriksi. Tutulla työpaikalla 

oli moni asia muuttunut.

Tuttu talo, 
uudet haasteet

henkilö kuvassa
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–  En ole koskaan katunut suostumisiani luottamus-
tehtäviin, mutta en olisi uskonut päätyväni toista ker-
taa ministeriksi. Olen kyllä aika sinnikäs, sillä tulen 
yksinhuoltajaperheestä. Vaikeuksista huolimatta 
minulla on aina ollut sellainen ajatus, että on mahdol-
lista myös pärjätä. Iso käännekohta elämässäni oli, 
kun pääsin 18-vuotiaana oikeustieteelliseen opiskele-
maan. Jollen olisi päässyt sinne, olisin mennyt Hanke-
niin, jonne myös olin päässyt sisään.

OIKEUDENHOITOON LISÄÄ RESURSSEJA
Tarmokkaalle ministerille onkin nyt kysyntää, sillä 
oikeusministeriön hallinnonalalla on tekeillä paljon 
isoja uudistuksia ja rahaakin niille on luvassa.

– Tällä hallituskaudella panostetaan oikeudenhoi-
toon ja siihen tullaan kohdistamaan lisää resursseja, 
Budjetissa esitetty määräraha on 14,5 miljoonaa euroa 
suurempi kuin tänä vuonna ja oikeudenhoitoon on 
tulossa 5,2 miljoonan euron tasokorotus vuosittain. 
Se on suuri parannus aikaisempaan.

–  Kun poliisien määrää lisätään, tarvitaan lisää 
resursseja myös syyttäjille ja tuomioistuimille. Muuten 
vaarana on, että saadaan kyllä lisää esitutkintamate-
riaalia, mutta ei ole syyttäjiä, joilla olisi aikaa ottaa 
asioita riittävän nopeasti esille.

Näitä tavoitteita myös Asianajajaliitto on edistänyt.
Henrikssonin mukaan pyrkimyksenä on lyhentää 

oikeudenkäyntejä. Niiden venyminen johtuu sekin 
koko oikeudenhoidon ketjusta esitutkinnasta syyte-
harkintaan ja tuomioistuinkäsittelyyn.

– Jos pystytään lyhentämään kaikkia ketjun osasia, 
käsittelyn kokonaisaika lyhenee. Tässä digitalisointi 
eli todistelun vastaanottamisen ja oikeudenkäynnin 
taltiointi on äärimmäisen tärkeässä asemassa.

Henriksson kertoo, että hallituskauden aikana näy-
tön vastaanottaminen keskitetään käräjäoikeuksiin, 
missä videoituja lausuntoja voidaan käyttää hovioikeu-
dessa. Ruotsissa näin on toimittu jo pitkään.

Videointi säästää jonkin verran kustannuksia, mutta 
yhtä tärkeää on, että se vähentää asianomistajien ja 
rikosten uhrien kärsimystä, kun heidän ei tarvitse tois-
taa samaa kokemusta uudelleen. Henriksson muistut-
taa, että myös oikeusjuttujen käsittelyssä ensisijaista 
on laatu. Digitalisointi voi mahdollisesti nopeuttaa 
käsittelyaikoja ja samalla parantaa laatua.

Asianajajaliitto on aikaisemmin esittänyt esitutkin-
nan siirtämistä syyttäjävetoiseksi. Mitä mieltä Hen-
riksson on tästä?

– Poliisi ja syyttäjä tekevät jo nyt paljon yhteistyötä. 
Tähän liittyen käynnissä on professori Matti Tolvasen 
johdolla oikeusministeriön ja sisäministeriön yhteinen 
selvitys poliisin, syyttäjänviraston ja käräjäoikeuksien 
käytännöistä ja yhteistyön toimivuudesta. Selvityksen 
määräaika on vuoden loppuun asti. Sitten katsotaan 
asiaa selvityksen pohjalta.

OIKEUDENKÄYNTIEN KULUT PUHUTTAVAT
Korkeimman oikeuden presidentti Tatu Leppänen on 
esittänyt julkisuudessa huolensa siitä, että oikeuden-

käyntikulut ovat kasvaneet siinä määrin, että oikeus-
turva on jo uhattuna. Henriksson on samoilla linjoilla.

– Ymmärrän huolen. Tosiasia on, että kulut ovat 
nousseet jo pitkään. Vuosien 1995 ja 2008 välillä rii-
ta-asioissa kuluvaatimukset ja tuomitut kulut yli kak-
sinkertaistuivat. Meidän tulee suojella kansalaisten 
oikeusturvaa. Ei saisi olla niin, että aiheellisiakin jut-
tuja jätetään viemättä oikeuteen kulujen pelossa.

– Hallitusneuvottelussa sovittiin, että oikeuden-
käyntien kulunmuodostusta selvitetään samoin kuin 
oikeusavun tulorajojen nostamista. Ministeriö on 
myös tilannut selvityksen korvausvaatimusten ja tuo-
mittujen korvausten kehityksestä. Asiaan tullaan var-
masti palaamaan, Henriksson kertoo.

Asianajajaliitto on omassa oikeusturvaohjelmassaan 
esittänyt lautamiesjärjestelmästä luopumista. 
Tästä Henriksson ei innostu.

– Lautamiesjärjestelmä tulee pysymään, mutta sii-
hen, miten lautamiehet valitaan, varmaan puututaan, 
hän lupaa.

Vaalien yhteydessä puhuttiin paljon vaalirahoituk-
sesta ja sen julkisuudessa ilmenneistä puutteista. Pitäi-
sikö vaalirahoituslaille tehdä jotain?

– Tarkoitus on perustaa parlamentaarinen työryhmä 
selvittämään puoluelain ja vaalirahoituslain kehittä-
mistarpeita. Vaalirahoituksen tulee olla läpinäkyvää, 
mutta on myös tärkeää säilyttää mahdollisuus antaa 
pieniä tukia anonyyminä. Ei saisi olla mahdollista kier-
tää lain henkeä jakamalla samalta taholta tulevia avus-
tuksia pienempiin eriin. Ennakkoilmoitusmenettelyä 
pitäisi myös kehittää.

ASIANAJAJIEN NÄKEMYSTÄ KAIVATAAN
Henrikssonin mukaan asianajajat ovat tärkeässä roo-
lissa oikeusvaltiossa ja heillä on tärkeä tehtävä toimia 
yritysten ja kansalaisten asialla.

– Kansalaisten luottamusta riippumattomaan 
asiana ja  jakuntaan täytyy pitää yllä. On myös hyvä, että 
asianajajat ottavat osaa keskusteluun oikeusvaltion 
kehittämisestä, koska heillä on työnsä kautta siihen 
liittyviä näkemyksiä.

Hän uskoo, että tulevaisuudessa tarvitaan lisää 
asian ajajia, sillä lainsäädäntö muuttuu koko ajan ja 
asian ajajat, kuten myös tuomarit, joutuvat erikoistu-
maan entistä enemmän.

– Myös asianajajille on tärkeää, että yhteiskunnassa 
on vahvat instituutiot ja riippumattomat tuomioistui-
met eikä meillä ole korruptiota. Täytyy pitää huolta 
siitä, että tämä pysyy.

Henriksson on ylpeä siitä, että Suomi on EU:n 
puheenjohtajakaudellaan nostanut oikeusvaltion mer-
kitystä esiin. Esimerkiksi EU:n oikeusministerien 
kokouksessa keskusteltiin ensimmäistä kertaa oikeus-
valtioperiaatteesta Suomen aloitteesta. *

Mikä oli Anna-Maja Henrikssonin käännekohta? 
Katso youtube.com/asianajajat

henkilö kuvassa
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Mottoni elämässä on ”kohtele muita ihmisiä siten kuin toivoi-
sit itseäsi kohdeltavan”. Olen oppinut työssäni, että ei pidä antaa 
periksi, vaan aina on yritettävä löytää ratkaisu.

Silti täytyy pitää myös itsestä huolta. Elämästä tulee liian ras-
kasta, jos muistaa liiaksi vaikeita hetkiä. Kun ehdin ja muistan syödä, 

nukkua ja käydä kävelyllä, jaksan paremmin. Kerran viikossa yritän 
ehtiä kuntosalille.

Vapaa-ajallani seuraan urheilua, hiihdän ja kesäisin vietämme 
perheen kanssa aikaa saaressa mökillä. Viimeksi luin Michelle 
Obaman elämäkerran, jota voin suositella muillekin.

LENTÄVÄ AJATUS

henkilö kuvassa
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Lasten hyvinvointi on edellytys kehitykselle kaikkialla maailmassa. 

UNICEF on puolustanut lapsen oikeuksien toteutumista jo yli 70 vuo-

den ajan. Muutokset ovat mahdollisia ja lasten tilanne on parantunut 

vuosikymmenien aikana huimasti. Esimerkiksi lapsikuolleisuus on puolitet-

tu vuodesta 1990 ja yli 2 miljardia ihmistä on saanut puhtaan juomaveden.

Hyvästä kehityksestä huolimatta edelleen 5,3 miljoonaa lasta kuolee joka 

vuosi ennen viisivuotissyntymäpäiväänsä. Suurin osa heistä asuu kehitys-

maissa ja kuolee tauteihin, jotka olisivat helposti ehkäistävissä. Edelleen  

63 miljoonaa alakouluikäistä lasta jää koulun ulkopuolelle. Seuraukset  

kantaa koko maailma. 

Me UNICEFilla olemme lasten puolella. Aina.

UNICEF tekee tiivistä yhteistyötä sekä maiden hallitusten että paikallisten 

kansalaisjärjestöjen, yhteisöjen ja perheiden kanssa, jotta ne itse pystyvät 

yhä paremmin huolehtimaan lapsista. Tuemme maiden omia rakenteita  

ja autamme niitä toteuttamaan esimerkiksi kansallisia rokotus- ja kou-

lutusohjelmia. UNICEF on myös yksi suurimmista hätäaputoimijoista ja 

huolehtii lasten terveydestä, ravitsemuksesta, koulutuksesta ja suojelusta 

katastrofialueilla.

UNICEFilla on maailman kallisarvoisin mandaatti – maailman 2,2 miljar-

dia lasta. Työmme on kuitenkin mahdollista vain lahjoittajien tuella, sillä 

UNICEF saa kaikki varansa vapaaehtoisina lahjoituksina. Testamenttilah-

joitukset ovat kasvava osa lahjoituksia nyt ja tulevaisuudessa. Jokainen 

testamenttilahjoittaja jättää perinnöksi jotain korvaamattoman tärkeää  

– paremman tulevaisuuden jokaiselle lapselle.

Olemme koonneet tärkeitä tietoja testamentin laatijalle, kun  

testamentissa halutaan muistaa UNICEFia. 

unicef.fi/testamentti

Jätä perinnöksi 

parempi maailma
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Kun Mikko Nurmisto haluaa kuvata uraansa lyhyesti, 
hän kertoo siirtyneensä ”Salkkarista BB:lle”. Hän 
nimittäin työskenteli vuosia Salon Seudun Sanomissa 
taloustoimittajana ja päätyi sieltä nykyiseen työhönsä 
asianajotoimisto Bird & Birdille.

Reitti ei kuitenkaan ollut ihan näin suoraviivainen. 
Vielä lukiovuosina Nurmisto ei oikein tiennyt, mille 
alalle suuntaisi, mutta armeija-aikoina hän sai kipinän 
filosofiaan. Hän ryhtyi opiskelemaan filosofiaa ja tie-
dotusoppia ensin kansanopistossa. Lopulta Nurmisto 
pyrki Tampereen yliopistoon opiskelemaan ja otti 
aineyhdistelmäänsä filosofian ja tiedotusopin lisäksi 
muitakin, lähinnä humanistisia aineita ja myöhemmin 
myös kansantaloustiedettä.

Opiskeluaikoinaan hän oli käynyt kesätöissä ja teh-
nyt sijaisuuksia Salon Seudun Sanomissa toimittajana. 
Vuonna 2004 tuore filosofian maisteri vakinaistet-
tiin lehden taloustoimittajaksi. Työssään hän seuraili 
muun muassa Nokian Salon tehtaan vaiheita ja uutisia.

– Nokia oli noina aikoina huipputärkeä paitsi 
Salolle myös koko Suomelle. Tehtävässä tuli selvitet-
tyä globalisaation vaikutuksia yrityksiin ja talouteen, 
vaikkakin alueellisesta näkökulmasta, Nurmisto poh-
tii.

Lähes koko ajan Nurmisto kuitenkin opiskeli mui-
takin asioita, kuten kasvatustieteitä avoimessa yliopis-
tossa, ja etsiskeli uusia kiinnostuksen kohteita. Hän 
arveli, että paras tapa tutustua uuteen tieteenalaan 
on lukea sen pääsykoekirjat. Tähän vaiheeseen ajoit-
tui pyrkiminen Turun yliopiston oikeustieteelliseen 
tiedekuntaan, minne hän pääsikin 2008. Hän aloitti 
opinnot työn ohella, mutta kun opinnot muuttuivat 
vaativammiksi ja yhä vain kiinnostavammiksi, hän otti 

opintovapaata, myös suorittaakseen immateriaalioi-
keuksiin liittyvän opintokokonaisuuden.

Se veikin sitten miehen mennessään ja johti alan 
vaihdokseen. Hän hakeutui salolaiseen asianajotoimis-
toon harjoittelijaksi ja pyrki myös Bird & Birdin trai-
nee-ohjelmaan. Nurmisto on nyt työskennellyt Bird & 
Birdin immateriaalioikeusryhmässä vuodesta 2013.

– Kiitos tästä kuuluu erityisesti esimiehelleni Ella 
Mikkolalle, joka uskoi minuun ja siihen, että taustani 
on hyödyksi työssä, Nurmisto muistuttaa.

TOIMITTAJAN TAIDOT 
OVAT AVUKSI ASIANAJOSSAKIN
Nurmiston mielestä toimittajan ja asianajajan työssä 
on paljonkin yhtäläisyyksiä. Molemmissa ryhdytään 
perehtymään asiaan tai aiheeseen, tehdään selvitys-
työtä, käsitellään ja järjestellään tuloksia, ja lopulta 
puetaan tulokset kirjalliseen muotoon.

– Kuten toimittajan, myös asianajajan on tärkeää 
osata muokata vaikeita asioita ymmärrettävään muo-
toon. Tämä koskee niin asiakkaalle lähetettävää 
aineistoa kuin riita-asioissa laadittavia kirjelmiä.

– Minulle on hyötyä siitä, että toimittajana opin 
ottamaan lukijan näkökulman huomioon. Samoin 
on hyötyä siitä, että deadlinet eivät stressaa minua, 
pikemminkin päinvastoin. Minulla ei myöskään ole 
”valkoisen paperin kammoa” vaan kirjoittaminen ja 
työhön käsiksi käyminen sujuvat helposti ja luonnos-
taan.

Samoin kuin toimittajan, myös asianajajan työ on 
monipuolista ja siinä oppii koko ajan uutta.

– Liikejuridiikassa yleensä erikoistutaan eri aloille. 
Olen jo opiskeluaikoina ollut kiinnostunut IPR-

TEKSTI KIRSI HYTÖNEN // KUVAT MIKKO KAUPPINEN

Mikko Nurmisto on työskennellyt taloustoimittajana 
sekä opiskellut muun muassa filosofiaa, viestintää, 
kirjallisuutta ja kasvatustieteitä. Kaikista näistä on 

hänelle hyötyä asianajajan työssä.

Asianajaja kaikilla 
mausteilla

minun valintani

Mikko Kauppinen
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asioista. Immateriaalioikeudet ovat älyllisesti haasta-
via, ja niihin on helppo yhdistää aiemmin oppimiani 
asioita sekä kiinnostukseni luoviin aloihin ja teknolo-
giaan.

– Uskon, että juristeille tekisi hyvää olla hetki toi-
mittajan työssä ja toki myös päinvastoin, Nurmisto 
arvelee.

– Plussana toimittajan työhön verrattuna tässä on se, 
että pääsee niin sanotusti kulisseihin. Pääsen mukaan 
asioiden valmisteluun ja asiakasyritysten ongelmien 
ratkaisuun. Toimittajat saavat tietää asioista vasta kun 
ne ovat julkisia.

– Bird & Bird on aidosti kansainvälinen toimisto, 
mikä myös tuo lisämausteensa työhön. Arkipäivän 
työssä saatamme esimerkiksi saksalaisen tai hollan-
tilaisen kollegani kanssa pohtia sitä, mikä merkitys 
valitulla lailla on asiakkaan sopimukseen, Nurmisto 
kuvaa.

IPR-ALALLA PALJON UUDISTUKSIA
Immateriaalioikeus on ala, jossa tapahtuu parhaillaan 
paljon.

– Käynnissä on mielenkiintoisia uudistuksia ja kehi-
tyskulkuja, jotka liittyvät esimerkiksi digitalisaatioon, 
tekoälyyn, tekijänoikeuksiin, patentteihin ja tavara-
merkkeihin, Nurmisto kertoo.

Yksi iso muutos on keväällä voimaan astunut uusi 
tavaramerkkilaki, joka toi mahdollisuuden tavara-
merkin hallinnolliseen kumoamiseen. Menettelyn on 
tarkoitus olla nopeampi ja edullisempi vaihtoehto tuo-
mioistuinmenettelylle.

– On jännittävää nähdä, kuinka kumoamistoimet 
lisääntyvät. Yritys voi esimerkiksi saada kilpailijan 
tavaramerkkirekisteröinnin kumotuksi, mikäli tämä 
ei kykene osoittamaan käyttäneensä tavara merkkiä 
viimeisen viiden vuoden aikana. Hyvä esimerkki on 
alkuvuodesta julkisuutta saanut tapaus, jossa yksi 
McDonald’sin BIG MAC -tavaramerkki kumottiin 
EU:ssa puutteellisen käyttönäytön vuoksi. 
McDonald’s on valittanut ratkaisusta.

HARRASTUKSET TUOVAT VASTAPAINOA
Nurmiston monipuoliset kiinnostuksen kohteet eivät 
ole tyrehtyneet asianajajan urallakaan. Hän ehtii työn 
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Eräs kiinnostava teema viime vuosina on ollut 
keskustelu erilaisten tekoälysovellutusten käyt-
töalan lisäämisestä. Keskustelun ytimessä on 
ollut pohdinta siitä, voisiko tekoälysovellus joko 
avustaa ihmisen työtä tai joissain tilanteissa 
korvata ihmisen. Uskon, että myös oikeuden-
hoito voisi hyötyä tekoälystä joissain asioissa. 

Yksi konkreettinen jo käynnistynyt toimen-
pide on oikeusministeriössä käynnissä oleva 
hanke, jossa pyritään helpottamaan tuomiois-
tuinratkaisujen ja muiden viranomaispäätösten 
anonymisointia. Hankkeessa pyritään luomaan 
tekoälyn käyttöön perustuvia työkaluja. Näin 
voitaisiin lisätä tuomioistuinratkaisujen julkai-
semista, kun ratkaisujen anonymisointi hoituisi 
nykyistä yksinkertaisemmin.

Vastaavan kaltaiset manuaalityötä auto-
matisoivat sovellutukset voisivat helpottaa 
oikeusprosesseja. Esimerkiksi voisi ajatella, 
että sovellus voisi rikosasiassa esittää tietokan-
ta-aineiston pohjalta tosiseikastoa vastaavan 
jutun mediaanirangaistuksen tai yksinker-
taisimmissa riita-asioissa kone voisi tuottaa 

ratkaisupohjan ihmisen tarkastettavaksi ja 
hyväksyttäväksi. Oikeusturvan toteu-

tuminen kuitenkin edellyttää, että 
tuomioistuinten ratkaisuharkinta 
ja päätöksenteko tapahtuvat vielä 

ihmistyönä.
Lähivuosina tulee rat-

kaistavaksi yleisen tason 
sääntelykysymys siitä, 
millaista julkisen vallan 
päätöksentekoa voidaan 
ylipäänsä automatisoida. 
Tämä edellyttää perus-
teellista oikeudellista 
harkintaa ja erityisesti 
oikeusturvanäkökohtien 

huomioimista. Uskon, että 
ihmisen harkintaa oikeuden-

hoidossa kone ei voi vuosiin 
korvata. Sen sijaan tekoälystä 

voidaan saada apua siihen, että 
ihminen voi keskittyä tehtäviin, 

joissa edellytetään ihmisen 
tekemää harkintaa.

Lauri Koskentausta
Asianajajaliiton 

oikeuspoliittinen juristi

ohella harrastaa musisointia, liikuntaa ja kirjallisuutta.
– Olen lapsesta asti harrastanut musiikkia ja soitan 

useita instrumentteja. Kotona minulla on sähköpiano, 
kitara ja basso. Erilaisia bändivirityksiä on myös ollut.

Nurmistolla on sormessaan älysormus, joka kielii 
kuntoiluharrastuksesta. Sormus mittaa muun muassa 
suorituksia ja unen laatua. Nurmisto kertoo olevansa 
kuntoilussakin tavoitteellinen. Hän aloitti viime tal-
vena valmentautumisen elämänsä ensimmäiseen 
maratoniin ja ensi vuonna edessä on toinen. Hän juok-
see 5–6 kertaa viikossa. Juostessaan hän kuuntelee 
äänikirjoja.

– Kaikki kirjat eivät toimi äänikirjoina yhtä hyvin. 
Parhaita ovat elämäkerrat tai kevyet dekkarit. Kauno-
kirjallisuutta haluan edelleen lukea tekstimuodossa, 
koska se mahdollistaa pysähtymisen, kertaamisen ja 
tekstin makustelemisen ihan eri tavalla.

Kirjallisuuden osuutta Nurmiston vapaa-ajasta ovat 
viime vuosina nipistäneet laadukkaat tv-sarjat, joita 
hän seuraa Netflixistä ja HBO:sta. *

minun valintani

Digitalisaatio muuttaa maailmaa ja tuo uusia haasteita myös IPR-ju-
ristien työhön. Esimerkiksi tekoälystä puhutaan paljon, ja siihen 
ladataan paljon odotuksia.

Eräs mielenkiintoinen IPR-haaste liittyy siihen, miten suojata sel-
laisia tekoälyn aikaan saamia tuotoksia, jotka ihmisen luomina voisi-
vat saada tekijänoikeussuojaa. Esimerkkeinä tästä vaikkapa tekstit, 
kuvat ja musiikki. Ihminen luo uutta vanhan päälle. Myös tekoälyn 
opettamisen voidaan olettaa usein edellyttävän tekijänoikeudella 
suojatun materiaalin hyödyntämistä.

Haasteena tekoälyn kehittämisessä voi siten olla riittävän aineis-
tomassan saatavuus. On esitetty, että näihin haasteisiin tulisi vastata 
sääntelyllä. Joka tapauksessa niihin tulee varautua sopimusjärjes-
telyissä.

Alkuvuonna hyväksyttiin myös runsaasti keskustelua herättänyt 
tekijänoikeusdirektiivi. Direktiivi muun muassa edellyttää interne-
tin alustapalveluilta toimia luvatta jaetun materiaalin valvomiseksi ja 
poistamiseksi.

Direktiivi käsittelee myös tiedonlouhintaa, jolla on liityntöjä teko-
älyyn. Direktiivi johtaa muutoksiin myös Suomen tekijänoikeuslain-
säädännössä. Direktiivi on tarkoitus saada implementoiduksi osaksi 
kansallista lainsäädäntöä vuoteen 2021 mennessä. Viime kädessä 
direktiivin vaikutukset tulevat tarkentumaan EU-tuomioistuimen rat-
kaisujen myötä.

TEKOÄLYSTÄ HAASTETTA TEKIJÄNOIKEUKSILLE

K O L U M N I

Tekoälystä apua 
oikeusprosesseihin?

K O L U M N I
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ASIANAJOTOIMISTO 
CASTRÉN & SNELLMAN OY

Asianajaja, VTM, senior associate 
-lakimies Sanna Alku on nimitetty 
counsel-lakimieheksi 1.10.2019 alkaen. 
OTM, VT, KTM, associate-lakimies 
Teemu Auressal mi on nimitetty senior 
associate -lakimieheksi 1.10.2019 
alkaen. 
Sylvie Daoud on nimitetty viestinnän 
asiantuntijaksi 10.6.2019 alkaen. 
Asianajaja, associate-lakimies Stina 
Europaeus on nimitetty senior associate 
-lakimieheksi 1.10.2019 alkaen. 
Asianajaja, associate-lakimies Juho 
Hellgren on nimitetty senior associate 
-lakimieheksi 1.10.2019 alkaen. 
OTM Juhani Jämsä on nimitetty 
associate-lakimieheksi 13.6.2019 alkaen 
Yritysjärjestelyt-palveluumme. 
Asianajaja, senior associate -lakimies 
Kiti Karvinen on nimitetty counsel-
lakimieheksi 1.10.2019 alkaen. 
Markkinointikoordinaattori Niina 
Koivisto on nimitetty markkinoinnin 
asiantuntijaksi 1.10.2019 alkaen. 
OTM Tuomas Koivuniemi on nimitetty 
senior associate -lakimieheksi 7.10.2019 
alkaen Kiinteistösijoittaminen ja 
-transaktiot -palveluumme. 
OTM Sampo Korpiola on nimitetty 
associate-lakimieheksi 12.8.2019 
alkaen Kiinteistösijoittaminen ja 

-transaktiot- sekä Corporate Governance 
-palveluihimme. 
OTM Julian Lagus on nimitetty 
associate-lakimieheksi 19.6.2019 alkaen 
Pääomamarkkinat ja finanssialan 
sääntely-, Corporate Governance- sekä 
Vakuutus-palveluihimme. 
OTM, associate-lakimies Jutta Leivo on 
nimitetty senior associate -lakimieheksi 
1.10.2019 alkaen. 
Jenny Lindborg on nimitetty assistentiksi 
2.9.2019 alkaen. 
OTM Sara-Maria Löfberg on nimitetty 
associate-lakimieheksi 22.5.2019 alkaen 
Kilpailuoikeus ja julkiset hankinnat 
-palveluumme. 
OTM Marika Mäkinen on nimitetty 
associate-lakimieheksi 24.6.2019 alkaen 
Data ja teknologia -palveluumme. 
OTM, VT Krista Oinonen on nimitetty 
associate-lakimieheksi 12.8.2019 alkaen 
Työoikeus- ja Riitojen ratkaiseminen 
-palveluihimme. 
OTM Robin Ollus on nimitetty associate-
lakimieheksi 23.5.2019 alkaen Riitojen 
ratkaiseminen -palveluumme. 
Asianajaja, KTM, senior associate 
-lakimies Mikko-Pekka Partanen on 
nimitetty counsel-lakimieheksi 1.10.2019 
alkaen. 
OTM Alexandra Pensar on nimitetty 
associate-lakimieheksi 27.5.2019 alkaen 
Yritysjärjestelyt-palveluumme. 
Asianajaja, senior associate -lakimies 

Elina Pesonen on nimitetty counsel-
lakimieheksi 1.10.2019 alkaen. 
Asianajaja, associate-lakimies Piia 
Raappana on nimitetty senior associate 
-lakimieheksi 1.10.2019 alkaen. 
Vilma Rossi on nimitetty assistentiksi 
31.8.2019 alkaen. 
OTM Anu Sillanmäki on 
nimitetty associate-lakimieheksi 
12.8.2019 alkaen Kansainvälinen 
rakentaminen ja projektit-, Ympäristö, 
infrastruktuuri ja luonnonvarat- sekä 
Kiinteistösijoittaminen ja -transaktiot 
-palveluihimme. 
KTM, ekonomisti Andreas Slotte on 
nimitetty Economic Counsel -tehtävään 
1.10.2019 alkaen. 
OTM Eerika Tirkkonen on nimitetty 
associate-lakimieheksi 9.9.2019 alkaen 
Immateriaalioikeudet-palveluumme. 
OTM Sini Toskala on nimitetty KM 
Lawyer -tehtävään 11.10.2019 alkaen. 
Jutta Vainikainen on nimitetty 
assistentiksi 31.8.2019 alkaen. 
OTM, associate-lakimies Annamari 
Valkjärvi on nimitetty senior associate 
-lakimieheksi 1.10.2019 alkaen. 
OTM Deniz Yildiz on nimitetty associate-
lakimieheksi 23.9.2019 alkaen 
Työoikeus-palveluumme.

nimitykset

Zimmermann Sophie 
FRONTIA 
ASIANAJOTOIMISTO OY

Yildiz Deniz 
ASIANAJOTOIMISTO 
CASTRÉN & SNELLMAN OY

Toponen Antti 
HANNES SNELLMAN 
ASIANAJOTOIMISTO OY

Tirkkonen Eerika 
ASIANAJOTOIMISTO 
CASTRÉN & SNELLMAN OY

Talvitie Jussi 
FRONTIA 
ASIANAJOTOIMISTO OY

Slotte Andreas 
ASIANAJOTOIMISTO 
CASTRÉN & SNELLMAN OY

Sillanmäki Anu 
ASIANAJOTOIMISTO 
CASTRÉN & SNELLMAN OY

Sarkio Hanna 
FRONTIA 
ASIANAJOTOIMISTO OY

Ruohonen Tiina 
ASIANAJOTOIMISTO 
RATIOLEX OY

Rossi Vilma 
ASIANAJOTOIMISTO 
CASTRÉN & SNELLMAN OY

Oinonen Krista 
ASIANAJOTOIMISTO 
CASTRÉN & SNELLMAN OY

Mäkinen Marika 
ASIANAJOTOIMISTO 
CASTRÉN & SNELLMAN OY

Martikainen Eveliina 
ASIANAJOTOIMISTO 
PRO JURIDICA OY

Löfberg Sara-Maria 
ASIANAJOTOIMISTO 
CASTRÉN & SNELLMAN OY

Lindborg Jenny 
ASIANAJOTOIMISTO 
CASTRÉN & SNELLMAN OY

Leppänen Kaarina 
ASIANAJOTOIMISTO 
LINDBLAD & CO OY

Leivo Jutta 
ASIANAJOTOIMISTO 
CASTRÉN & SNELLMAN OY

Laulajainen Anette 
FRONTIA 
ASIANAJOTOIMISTO OY

Kartila Isabella 
HANNES SNELLMAN 
ASIANAJOTOIMISTO OY

Karppinen Mika 
FRONTIA   
ASIANAJOTOIMISTO OY

Järvinen Antti 
FRONTIA 
ASIANAJOTOIMISTO OY

Jämsä Juhani 
ASIANAJOTOIMISTO 
CASTRÉN & SNELLMAN OY

Iso-Markku Outi 
HPP ASIANAJOTOIMISTO OY

Ilvonen Nina 
ASIANAJOTOIMISTO 
LINDBLAD & CO OY

Hukkinen Niko 
FRONTIA  
ASIANAJOTOIMISTO OY

Hellgren Juho 
ASIANAJOTOIMISTO 
CASTRÉN & SNELLMAN OY
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ASIANAJOTOIMISTO 
LINDBLAD & CO OY

OTM Nina Ilvonen on nimitetty 
Tampereen toimistomme vanhemmaksi 
lakimieheksi 1.5.2019 alkaen. Ilvonen 
on erikoistunut kiinteistö- ja vahingon-
korvausoikeuteen. 
VT Hanna Lahti on nimitetty Tampereen 
toimistomme lakimieheksi 1.2.2019 
alkaen. Lahti on erikoistunut 
työoikeuteen ja liikejuridiikkaan. 
OTM Kaarina Leppänen on nimitetty 
Lappeenrannan toimiston lakimieheksi 
1.5.2019 alkaen. Leppänen on 
erikoistunut perhe- ja jäämistöoikeuteen 
sekä riita- ja rikosasioihin.

ASIANAJOTOIMISTO 
MÄKITALO RANTANEN & CO OY 

OTM Vilma Pasanen on nimitetty 
lakimieheksi 9.9.2019 alkaen. 
Pasanen keskittyy työssään 
pääasiallisesti oikeudenkäynteihin ja 
välimiesmenettelyihin. Hän neuvoo 
asiakkaita myös yhtiöoikeudellisissa 
asioissa.

ASIANAJOTOIMISTO 
PRO JURIDICA OY 

OTM Eveliina Martikainen on nimitetty 
lakimieheksi Jyväskylän toimistoomme 
7.10.2019 alkaen.

ASIANAJOTOIMISTO RATIOLEX OY 

Asianajaja Tiina Ruohonen on kutsuttu 
Asianajotoimisto Ratiolex Oy:n 
osakkaaksi. Ruohonen on erikoistunut 
liikejuridiikkaan ja riitojen ratkaisuun.

EVERSHEDS ASIANAJOTOIMISTO OY 

Henry Firtser on aloittanut Junior 
Associatena 8.4.2019. Firtser 
on erikoistunut kiinteistöihin, 
rakentamiseen ja ympäristöön.  
Else Leppänen on aloittanut Junior 
Associatena 1.7.2019. Leppänen 
on erikoistunut tietosuoja- ja 
kuluttajansuoja-asioihin. 
KTM Antti Liimatainen aloittaa 1.11.2019 
Senior Advisorina. Liimatainen on 
erikoistunut yritysjärjestelyihin. 
Asianajaja, VT Heidi Markus on aloittanut 
Senior Associatena 18.3.2019. Markus on 
erikoistunut riidanratkaisuun.  
OTM Jukka Olsbo on aloittanut 
Associatena 2.9.2019. Olsbo 
on erikoistunut verotukseen ja 
yhtiöoikeuteen.  
OTM Tuomas Penttilä on kutsuttu 
osakkaaksi 1.7.2019 alkaen. Penttilä on 
erikoistunut maksukyvyttömyyteen. 
OTM Johan Wesander on kutsuttu 
osakkaaksi 1.7.2019 alkaen. Wesander 
on erikoistunut yritysjärjestelyihin ja 
yhtiöoikeudellisiin asioihin. 

FRONTIA ASIANAJOTOIMISTO OY

Asianajaja Kimmo Heikkinen on 
aloittanut osakkaana 1.6.2019. 
Asianajaja Niko Hukkinen on aloittanut 
osakkaana 1.6.2019. 
Asianajaja Antti Järvinen on aloittanut 
osakkaana 1.6.2019. 
Asianajaja Mika Karppinen on aloittanut 
Senior Attorneynä 13.7.2019. 
OTM Anette Laulajainen on aloittanut 
Associatena 11.7.2019. 
Asianajaja Mika Pohjonen on aloittanut 
osakkaana 14.5.2019. 
Asianajaja Hanna Sarkio on aloittanut 
Senior Associatena 1.7.2019. 
Asianajaja Jussi Talvitie on aloittanut 
Senior Attorneynä 13.7.2019. 
OTM Pirjo Uimonen on aloittanut Senior 
Associatena 11.7.2019. 
Asianajaja Mikael Wahlbeck on 
aloittanut osakkaana 1.6.2019. 
OTM Sophie Zimmermann on aloittanut 
Associatena 8.7.2019.

HANNES SNELLMAN 
ASIANAJOTOIMISTO OY

Asianajaja, OTM Noora Britschgi 
on nimitetty Senior Associateksi 
Environment and Natural Resources 
-ryhmään. 
Asianajaja, LL.M. Jussi Ekonen 
on nimitetty Senior Associateksi 
Yritysjärjestelyt-ryhmään. 

OTM Henrik Hautamäki on nimitetty 
Senior Associateksi Yritysjärjestelyt-
ryhmään. 
OTM Isabella Kartila on nimitetty 
lakimieheksi Vero-ryhmään. 
OTK Erkko Korhonen on nimitetty 
Specialist Partneriksi (IP&Tech). 
OTM Paula Laakso on nimitetty Senior 
Associateksi Vero-ryhmään. 
OTM Ella Rinne on nimitetty lakimieheksi 
Real Estate -ryhmään. 
OTM Antti Toponen on nimitetty Senior 
Associateksi Yritysjärjestelyt-ryhmään. 
OTM, HuK Matti Tyynysniemi 
on nimitetty Senior Associateksi 
Riidanratkaisu-ryhmään. 
OTT, LL.M. Maria Wasastjerna on 
kutsuttu osakkaaksi. 
Asianajaja, OTM, KTM Olli-Pekka 
Veranen on nimitetty Specialist 
Partneriksi (M&A, Private Equity).

HPP ASIANAJOTOIMISTO OY

Asianajaja Outi Iso-Markku on 
nimitetty Senior Associateksi 1.4.2019 
lähtien. Iso-Markku on erikoistunut 
ympäristöoikeuteen.

NIMITYSUUTISET JA KUVAT VUODEN 
2020 LEHTIIN 10.1. (1/2020), 6.3. (2/2020), 
15.5. (3/2020), 28.8. (4/2020) JA 30.10.2020 
(5/2020) MENNESSÄ: ASIANAJAJALIITTO.
FI/NIMITYKSET.

Veranen Olli-Pekka 
HANNES SNELLMAN 
 ASIANAJOTOIMISTO OY

Wasastjerna Maria  
HANNES SNELLMAN 
ASIANAJOTOIMISTO OY

Valkjärvi Annamari 
ASIANAJOTOIMISTO 
CASTRÉN & SNELLMAN OY

Vainikainen Jutta 
ASIANAJOTOIMISTO 
CASTRÉN & SNELLMAN OY

Wahlbeck Mikael 
FRONTIA 
ASIANAJO TOIMISTO OY

Uimonen Pirjo 
FRONTIA 
ASIANAJOTOIMISTO OY

Tyynysniemi Matti 
HANNES SNELLMAN  
ASIANAJOTOIMISTO OY

Toskala Sini 
ASIANAJOTOIMISTO 
CASTRÉN & SNELLMAN OY

Rinne Ella 
HANNES SNELLMAN   
ASIANAJOTOIMISTO OY

Raappana Piia 
ASIANAJOTOIMISTO 
CASTRÉN & SNELLMAN OY

Pohjonen Mika 
FRONTIA   
ASIANAJOTOIMISTO OY

Pesonen Elina 
ASIANAJOTOIMISTO 
CASTRÉN & SNELLMAN OY

Pensar Alexandra 
ASIANAJOTOIMISTO 
CASTRÉN & SNELLMAN OY

Pasanen Vilma 
ASIANAJOTOIMISTO 
MÄKITALO RANTANEN 
& CO OY

Partanen Mikko-Pekka 
ASIANAJOTOIMISTO 
CASTRÉN & SNELLMAN OY

Ollus Robin 
ASIANAJOTOIMISTO 
CASTRÉN & SNELLMAN OY

Lahti Hanna 
ASIANAJOTOIMISTO 
LINDBLAD & CO OY

Lagus Julian 
ASIANAJOTOIMISTO 
CASTRÉN & SNELLMAN OY

Laakso Paula 
HANNES SNELLMAN 
ASIANAJOTOIMISTO OY

Korpiola Sampo 
ASIANAJOTOIMISTO 
CASTRÉN & SNELLMAN OY

Korhonen Erkko 
HANNES SNELLMAN 
ASIANAJOTOIMISTO OY

Koivuniemi Tuomas 
ASIANAJOTOIMISTO 
CASTRÉN & SNELLMAN OY

Koivisto Niina 
ASIANAJOTOIMISTO 
CASTRÉN & SNELLMAN OY

Karvinen Kiti 
ASIANAJOTOIMISTO 
CASTRÉN & SNELLMAN OY

nimitykset
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PYÖREÄN SALIN KARAOKELAVALLA 
VOIT LOISTAA MYÖS ITSE!

TATU LEPPÄNEN RAIJA TOIVIAINEN PETRI JÄÄSKELÄINEN ANNA PERHO TUOMAS PÖYSTI JARKKO RUOHOLA KARI KUUSINIEMI

KOHTI SULAVAMPAA 
PROSESSIA

13.30–15.00

LEAN JA PROSESSIEN LAIT
Matti Pesonen, KTM, konsultti, 
Quality Knowhow Karjalainen

MITÄ TUOMIOISTUIMET VOISIVAT 
OPPIA VÄLITYSINSTITUUTTIEN 
TOIMINNASTA?
Antti Järvinen, asianajaja, osakas, 
Frontia Asianajotoimisto Oy

SLAYING THE DRAGON: ENGLISH 
CIVIL PROCEDURE’S BATTLE WITH 
LITIGATION COSTS
Neil Dowers, Barrister, PhD in Law

LAINKÄYTÖN DIGITALISAATIO
Marko Loisa, VT, hankejohtaja, 
oikeusministeriö

15.30–16.30

PANEELI: MITEN VOIMME 
NOPEUTTAA OIKEUDENKÄYNTEJÄ 
HYVILLÄ KÄYTÄNNÖILLÄ NYKYISEN 
LAINSÄÄDÄNNÖN PUITTEISSA

Moderaattori:
Jarkko Männistö, asianajaja, OTT, 
Jarkko Männistö Asianajotoimisto Oy

Panelistit:
Pertti Nieminen, presidentti, 
Itä-Suomen hovioikeus

Riitta Savolainen, käräjätuomari, 
Helsingin käräjäoikeus

Heikki Huhtamäki, asianajaja, OTT, 
Veljekset Huhtamäki Asianajotoimisto

Riitta Leppiniemi, laamanni, osakas, 
Asianajotoimisto Susiluoto Oy

Asianajajapäivän teemana on vastuullisuus. 

Teemaa tarkastellaan tapahtumassa monesta 

eri näkökulmasta.

Näyttävätkö kaikki asianajajat ja asiakkaat 

samanlaisilta? Olemmeko me kaikki asian- 

ajajat samanlaisia? Työelämän monimuotoisuus 

johtaa parempaan työelämään ja parempaan 

taloudelliseen tulokseen.

Oikeuden alan huippuasiantuntijoista koostuva 

paneeli keskustelee, miten oikeusvaltio nimeltä 

Suomi voi. Olemmeko oikeudenhoidon malli-

maa, vai olisiko aika isommallekin uudistukselle? 

Nämä ja monet muut mielenkiintoiset aiheet 

Asianajajapäivässä 17.1.2020!

OIKEUSPOLIITTINEN FORUM

Juontaja: Jussi-Pekka Rantanen, toimittaja, Yle

10.00–12.00

AVAUSSANAT
Jarkko Ruohola, Suomen Asianajajaliiton puheenjohtaja 

VALTIOVALLAN TERVEHDYS
Anna-Maja Henriksson, oikeusministeri

PANEELI: OIKEUSVALTION KOMPASTUSKIVET

Moderaattori:
Anna Perho, toimittaja

Panelistit:
Petri Jääskeläinen, eduskunnan oikeusasiamies

Kari Kuusiniemi, korkeimman hallinto-oikeuden presidentti

Tatu Leppänen, korkeimman oikeuden presidentti

Tuomas Pöysti, oikeuskansleri

Jarkko Ruohola, Suomen Asianajajaliiton puheenjohtaja

Raija Toiviainen, valtakunnansyyttäjä

WOMEN IN LEADERSHIP IN LAW
Christina Blacklaws, Consultant, Immediate Past President 
of the Law Society of England and Wales

ALKON YRITYSVASTUU
Leena Laitinen, toimitusjohtaja, Alko

COMPLIANCE JA 
RISKIENHALLINTA

13.30–15.00

PANEELI: COMPLIANCE JA 
VÄÄRINKÄYTÖSRISKIEN HALLINTA 
ERI NÄKÖKULMISTA. MITEN 
RAKENNETAAN EETTINEN YRITYS-
KULTTUURI? MINKÄLAISTA ROOLIA 
MEDIA NÄYTTELEE?

Moderaattori:
Laila Sivonen, asianajaja, 
Roschier Asianajotoimisto Oy

Panelistit:
Ville Kivistö, asianajaja, VT, 
Asianajotoimisto Bird & Bird Oy

Susanna Reinboth, oikeustoimittaja, 
Helsingin Sanomat

Anna Romberg, KTM, 
Anchor Integrity Oy

Tytti Saarinen, Director, OTM, KTM, 
CFE, Forensic Risk Alliance

LIIKE-ELÄMÄN RIITOJEN 
SOVITTELU

13.30–15.00

MIKSI SOVITTELISIN ASIAKKAANI 
ERIMIELISYYDEN? MITEN SOVIT-
TELUSTA TEHDÄÄN KANNATTAVAA 
ASIANAJAJILLE? ESIMERKKEJÄ 
YHDYSVALLOISTA
Pirita Virtanen, OTM, 
Private Mediator Oy

PANEELI: NÄKÖKULMIA 
LIIKE-ELÄMÄN RIITOJEN 
SOVITTELUUN

Moderaattori:
Antti Pulkkinen, asianajaja, VT, 
Inventio Asianajotoimisto Oy

Panelistit:
Antti Heikinheimo, käräjätuomari, 
Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus

Ralf Lindbäck, Managing Counsel, 
Wärtsilä Corporation

Heidi Merikalla-Teir, asianajaja, VT, 
toimitusjohtaja, osakas, 
Asianajotoimisto Merilampi Oy

NAISTEN JA 
PERHEELLISTEN ASEMA 
ASIANAJOALALLA

13.30–15.00

ROOLIMALLIEN VANKEINA – 
TUTKIMUS ASIANAJOALASTA
Gisela Knuts, asianajaja, OTT, osakas, 
Roschier Asianajotoimisto Oy

PANEELI: ASIANAJOALA 2.0. 
MITÄ PITÄÄ TEHDÄ TOISIN?

Moderaattori:
Gisela Knuts, asianajaja, OTT, osakas, 
Roschier Asianajotoimisto Oy

Panelistit:
Sakari Lukinmaa, asianajaja, 
toimitusjohtaja, Asianajotoimisto 
Castrén & Snellman Oy

Markus Pöhö, asianajaja, VT, 
Asianajotoimisto Pöhö Oy

Iina-Mari Supperi, asianajaja, 
Asianajotoimisto Bird & Bird Oy

Maria Wasastjerna, asianajaja, osakas, 
Hannes Snellman Asianajotoimisto Oy

15.30–16.30

DIVERSITEETTI BISNEKSEN 
VOIMAVARANA
Panu Mäenpää, Senior Advisor, 
Miltton Oy

Siirtomaasali I

Ohjelman muutokset mahdollisia.

Siirtomaasali II State Room I-II Merisali

KOULUTTAU- 
TUMISVELVOITE 

4,5 TUNTIA

17.1.2020 KALASTAJATORPPA

PANEELI: OIKEUSVALTION KOMPASTUSKIVET

Siirtomaasali I-II

Lue lisää: www.asianajajapaiva.fi
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PYÖREÄN SALIN KARAOKELAVALLA 
VOIT LOISTAA MYÖS ITSE!

TATU LEPPÄNEN RAIJA TOIVIAINEN PETRI JÄÄSKELÄINEN ANNA PERHO TUOMAS PÖYSTI JARKKO RUOHOLA KARI KUUSINIEMI

KOHTI SULAVAMPAA 
PROSESSIA

13.30–15.00

LEAN JA PROSESSIEN LAIT
Matti Pesonen, KTM, konsultti, 
Quality Knowhow Karjalainen

MITÄ TUOMIOISTUIMET VOISIVAT 
OPPIA VÄLITYSINSTITUUTTIEN 
TOIMINNASTA?
Antti Järvinen, asianajaja, osakas, 
Frontia Asianajotoimisto Oy

SLAYING THE DRAGON: ENGLISH 
CIVIL PROCEDURE’S BATTLE WITH 
LITIGATION COSTS
Neil Dowers, Barrister, PhD in Law

LAINKÄYTÖN DIGITALISAATIO
Marko Loisa, VT, hankejohtaja, 
oikeusministeriö

15.30–16.30

PANEELI: MITEN VOIMME 
NOPEUTTAA OIKEUDENKÄYNTEJÄ 
HYVILLÄ KÄYTÄNNÖILLÄ NYKYISEN 
LAINSÄÄDÄNNÖN PUITTEISSA

Moderaattori:
Jarkko Männistö, asianajaja, OTT, 
Jarkko Männistö Asianajotoimisto Oy

Panelistit:
Pertti Nieminen, presidentti, 
Itä-Suomen hovioikeus

Riitta Savolainen, käräjätuomari, 
Helsingin käräjäoikeus

Heikki Huhtamäki, asianajaja, OTT, 
Veljekset Huhtamäki Asianajotoimisto

Riitta Leppiniemi, laamanni, osakas, 
Asianajotoimisto Susiluoto Oy

Asianajajapäivän teemana on vastuullisuus. 

Teemaa tarkastellaan tapahtumassa monesta 

eri näkökulmasta.

Näyttävätkö kaikki asianajajat ja asiakkaat 

samanlaisilta? Olemmeko me kaikki asian- 

ajajat samanlaisia? Työelämän monimuotoisuus 

johtaa parempaan työelämään ja parempaan 

taloudelliseen tulokseen.

Oikeuden alan huippuasiantuntijoista koostuva 

paneeli keskustelee, miten oikeusvaltio nimeltä 

Suomi voi. Olemmeko oikeudenhoidon malli-

maa, vai olisiko aika isommallekin uudistukselle? 

Nämä ja monet muut mielenkiintoiset aiheet 

Asianajajapäivässä 17.1.2020!

OIKEUSPOLIITTINEN FORUM

Juontaja: Jussi-Pekka Rantanen, toimittaja, Yle

10.00–12.00

AVAUSSANAT
Jarkko Ruohola, Suomen Asianajajaliiton puheenjohtaja 

VALTIOVALLAN TERVEHDYS
Anna-Maja Henriksson, oikeusministeri

PANEELI: OIKEUSVALTION KOMPASTUSKIVET

Moderaattori:
Anna Perho, toimittaja

Panelistit:
Petri Jääskeläinen, eduskunnan oikeusasiamies

Kari Kuusiniemi, korkeimman hallinto-oikeuden presidentti

Tatu Leppänen, korkeimman oikeuden presidentti

Tuomas Pöysti, oikeuskansleri

Jarkko Ruohola, Suomen Asianajajaliiton puheenjohtaja

Raija Toiviainen, valtakunnansyyttäjä

WOMEN IN LEADERSHIP IN LAW
Christina Blacklaws, Consultant, Immediate Past President 
of the Law Society of England and Wales

ALKON YRITYSVASTUU
Leena Laitinen, toimitusjohtaja, Alko

COMPLIANCE JA 
RISKIENHALLINTA

13.30–15.00

PANEELI: COMPLIANCE JA 
VÄÄRINKÄYTÖSRISKIEN HALLINTA 
ERI NÄKÖKULMISTA. MITEN 
RAKENNETAAN EETTINEN YRITYS-
KULTTUURI? MINKÄLAISTA ROOLIA 
MEDIA NÄYTTELEE?

Moderaattori:
Laila Sivonen, asianajaja, 
Roschier Asianajotoimisto Oy

Panelistit:
Ville Kivistö, asianajaja, VT, 
Asianajotoimisto Bird & Bird Oy

Susanna Reinboth, oikeustoimittaja, 
Helsingin Sanomat

Anna Romberg, KTM, 
Anchor Integrity Oy

Tytti Saarinen, Director, OTM, KTM, 
CFE, Forensic Risk Alliance

LIIKE-ELÄMÄN RIITOJEN 
SOVITTELU

13.30–15.00

MIKSI SOVITTELISIN ASIAKKAANI 
ERIMIELISYYDEN? MITEN SOVIT-
TELUSTA TEHDÄÄN KANNATTAVAA 
ASIANAJAJILLE? ESIMERKKEJÄ 
YHDYSVALLOISTA
Pirita Virtanen, OTM, 
Private Mediator Oy

PANEELI: NÄKÖKULMIA 
LIIKE-ELÄMÄN RIITOJEN 
SOVITTELUUN

Moderaattori:
Antti Pulkkinen, asianajaja, VT, 
Inventio Asianajotoimisto Oy

Panelistit:
Antti Heikinheimo, käräjätuomari, 
Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus

Ralf Lindbäck, Managing Counsel, 
Wärtsilä Corporation

Heidi Merikalla-Teir, asianajaja, VT, 
toimitusjohtaja, osakas, 
Asianajotoimisto Merilampi Oy

NAISTEN JA 
PERHEELLISTEN ASEMA 
ASIANAJOALALLA

13.30–15.00

ROOLIMALLIEN VANKEINA – 
TUTKIMUS ASIANAJOALASTA
Gisela Knuts, asianajaja, OTT, osakas, 
Roschier Asianajotoimisto Oy

PANEELI: ASIANAJOALA 2.0. 
MITÄ PITÄÄ TEHDÄ TOISIN?

Moderaattori:
Gisela Knuts, asianajaja, OTT, osakas, 
Roschier Asianajotoimisto Oy

Panelistit:
Sakari Lukinmaa, asianajaja, 
toimitusjohtaja, Asianajotoimisto 
Castrén & Snellman Oy

Markus Pöhö, asianajaja, VT, 
Asianajotoimisto Pöhö Oy

Iina-Mari Supperi, asianajaja, 
Asianajotoimisto Bird & Bird Oy

Maria Wasastjerna, asianajaja, osakas, 
Hannes Snellman Asianajotoimisto Oy

15.30–16.30

DIVERSITEETTI BISNEKSEN 
VOIMAVARANA
Panu Mäenpää, Senior Advisor, 
Miltton Oy

Siirtomaasali I

Ohjelman muutokset mahdollisia.

Siirtomaasali II State Room I-II Merisali

KOULUTTAU- 
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17.1.2020 KALASTAJATORPPA
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makuja ja tunnelmaa 

Tervetuloa jälleen tammikuussa viettämään Asianajajapäivää  
Hilton Helsinki Kalastajatorpalle! Ennen sitä ehditään vielä juhlistaa sekä 

Asianajajaliiton että Hilton-ketjun 100-vuotisjuhlavuosia jouluiseen tyyliin. 

Hilton Helsinki Kalastajatorpan legendaarinen Pyöreä Sali nostaa  
joululounaalla buffetpöytään perinteiset jouluruoat sekä jouluiset vegaaniherkut 

kotimaisten raaka-aineiden ja lähiruoan teemalla. Hauskat pikkujoulut taas 
järjestyvät huolettomasti juuri teidän toiveidenne mukaan. 

Herkullisia joululounaita ja viihtyisiä pikkujouluja on tarjolla myös  
Hilton Helsinki Strandissa ja Hilton Helsinki Airportissa.

Varaa hauskat pikkujoulut ja tunnelmallinen joululounas:
sales.hiltonhelsinki@hilton.com tai p. 0300 870 882.

Lisätiedot: hravintolat.fi/kalastajatorppa
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Millaisia uudistuksia kilpailuvahinkoja 
koskevaan lainsäädäntöön tai oikeuskäytäntöön 
on viime vuosina tullut?
Uusi EU-lainsäädäntöön perustuva kilpailuvahinkolaki 
astui voimaan joulukuussa 2016. Samaan aikaan oikeus-
käytännössä on asetettu selkeitä edellytyksiä muun ohella 
sille, että kantajien täytyy osoittaa kilpailusääntöjen vas-
taisen menettelyn ja väitetyn vahingon välinen syy-yhteys.

Vaikka lainsäädäntö selkiytyy uuden kilpailuvahinko-
lain voimaantulon myötä, oikeuskäytännössä syntyneillä 
ratkaisuilla tulee olemaan olennainen merkitys vielä pit-
kään. Tämä johtuu siitä, että uutta kilpailuvahinkolakia 
sovelletaan vain sellaisiin tapauksiin, joissa itse kilpailun-
rajoitus ajoittuu lain voimaantulon 26.12.2016 jälkeiseen 
aikaan.

Miten vahingonkorvaus 
kilpailuasioissa nyt määräytyy?
Uuden kilpailuvahinkolain perusteella kilpailunrajoi-
tuksen vahingollisuus on arvioinnin lähtökohtaoletus. 
Toisaalta tuomioistuimilla tulee jatkossakin olemaan 
merkittävä rooli arvioitaessa tarkemmin sitä, onko tämä 
oletus juuri tietyssä asiassa oikea, ja toisaalta, mikä väite-
tyn vahingon määrä lopulta katsotaan toteennäytetyksi. 
Tuomioistuimet voivat käyttää arvoinnissaan myös kilpai-
luviranomaisten asiantuntemusta.

Niissä jutuissa, joissa kilpailuvahinkolaki ei vielä tule 
sovellettavaksi, oikeuskäytäntö osoittaa, että tuomioistui-
met suhtautuvat vakavasti näytönarviointiin ja käyttävät 
niillä olevaa toimivaltaa arvioida tarkasti ensinnäkin kil-
pailunrajoituksen ja väitetyn vahingon välistä syy-yhteyttä.

Minkälainen koulutus on luvassa?
Kyse on hyvin käytännönläheisestä koulutuksesta, 
joka sopii yhtä hyvin niille, jotka ovat hoitaneet tämän-
tyyppisiä juttuja, kuin muillekin asianajajille. * 
Ma 3.2.2020 klo 9–12, Tekniskan Salit, 
Eerikinkatu 2, Helsinki

koulutus

Kipakat kilpailu-
vahingot
Helmikuussa on mahdollisuus 
päivittää tietonsa kilpailu-
vahingoista. Yksi kouluttajista, 
asianajaja Antti Järvinen, kertoo, 
millainen koulutus on luvassa.

TEKSTI JA KUVA TERO IKÄHEIMONEN

MUISTATHAN MYÖS NÄMÄ: 
 
Ajankohtaista sopimusoikeutta  
korkeimman oikeuden  
oikeuskäytännön valossa 
 9.12. Tampere 
 10.1. Rovaniemi
 
Mitä asianajajan tulee 
tietää tietoturvasta? 
 10.12. Jyväskylä 
 17.12. Mikkeli 
 
Katso kaikki koulutukset ja ilmoittaudu: 
asianajajaliitto.fi/tapahtumakalenteri
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Rovaniemeläinen asianajaja Matti Pulkamo tunnetaan asianajajan työn ennakkoluulottomana 
uudistajana. Hänen mukaansa uusi teknologia auttaa asianajajia kehittymään työssään. 

Pulkamo aloittaa Advokaatin kolumnistina vuonna 2020.

Julkaisemme vuoden 2019 numeroissa Venla Vaaran tekemän karikatyyrin tunnetusta asianajajasta.

karikatyyri

Matti Pulkamo
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”Aloitin seinäkiipeilyn Yhdysvalloissa vuonna 
2007. Lajissa kiehtoi äärimmäinen fyysinen 
suoritus yhdistettynä tarkkaan tekniikkaan 
ja sen hiomiseen. Kiivetessä täytyy aina 
hiljentyä miettimään, miten taas tuon etapin 
valloittaisin. Pienikin yksityiskohta muuttaa 
tavan, jolla haastetta on lähestyttävä.

Kutsun lajia eräänlaiseksi vartaloshakiksi. 
Voimalla ei pärjää kuin muutaman vaikeus-
asteen eteenpäin, sen jälkeen tarvitaan aivoja 
avuksi. Kokemuksen karttuessa aloin har-
rastaa myös kalliokiipeilyä luonnossa.

Lajin parissa vallitsee toisten auttamisen 
kulttuuri. Pipo ei kiristä liikaa kenelläkään. 
Kuubassa kiipesimme noin 40 metriä kor-
kean seinämän luolan hämäristä valoa kohti. 
Varmistajani ja minun välillä oli vahva kieli-
muuri, mutta luotin häneen vakaasti, koska 
hän oli auliisti jakanut vähäiset eväsleipänsä 
kanssani ilman, että olin edes pyytänyt.

Nämä ovat niitä mieleenpainuvimpia het-
kiä: kun ylittää itsensä ja tekee jotain, mihin 
ei olisi uskonut pystyvänsä.

Harrastuksen ja asianajajan työn 
yhteensovittaminen onnistuu hyvin, sillä 
toimistomme sijaitsee Salmisaaren lii-
kuntakeskuksen vieressä. Voin vain vaih-
taa kauluspaidan kiipeilyvarusteisiin ja lähteä 
kapuamaan. Toki nyt harrastukset ovat 
jääneet vähemmälle perheen ja toimiston 
perustamisen myötä.

Harrastuksesta on aina hyötyä työn 
kannalta, oli laji mikä tahansa. Työssä on 
helpompi jaksaa, kun pitää myös fyysisestä 
puolestaan huolta.

Unelmanani on, että voisin joskus kiivetä 
Alpeilla jonkin näyttävän kallioseinämän 
kivan porukan kanssa. Sen ei kuitenkaan 
tarvitse toteutua, haaveilu riittää. Olen tyyty-
väinen, kun saan urheilusta iloa elämääni.”

Vartaloshakki auttaa jaksamaan

TEKSTI TERO IKÄHEIMONEN // KUVA TRIIN VAHI H E N G Ä H D Y S T A U K O

Kansainvälisen asianajajaliiton IBAn kong-
ressi pidettiin syyskuussa Etelä-Koreassa 
Soulissa. Tapahtumassa oli pinnalla etenkin 
asianajotoimistojen ulkoinen rahoitus.

Asianajotoimistojen rahoittaminen pää-
omamarkkinoilta on aikanaan alkanut 
Aasiasta, missä sijoittajille on jo vuosikym-
meniä tarjottu osuutta asianajotoimistojen 
osakkeista ja tuotoista. Kehityssuunta on jo 
rantautunut Eurooppaan ja sen uskotaan 
asianajoalaa koskevien sääntömuutosten 
myötä rantautuvan ajan mittaan myös Poh-
joismaihin. Jo nyt kansalliset liitot pohtivat, 
miten asianajoalaa koskevaa säätelyä voitai-
siin muuttaa menettämättä asianajotoimin-
nan perusperiaatteita; riippumattomuutta ja 
puolueettomuutta. Meillä Suomessa vastaa-
vaa on nähty lakipalvelujen saralla Fondian 
osalta, jonka osakkeet ovat olleet julkisen 
kaupankäynnin kohteena.

Eräs menestystarina pääomamarkki-

noiden hyödyntämisessä kuultiin kongres-
sissa malesialaisen Zico-asianajotoimiston 
edustajalta. Toimiston perusti vuonna 1989 
eräs asianajaja Kuala Lumpuriin polkupyö-
räkorjaamon yläkerrasta vuokraamaansa 
huoneistoon. Perustamisensa jälkeen asian-
ajotoimisto on kerännyt toimintansa kehittä-
miseen yli 40 miljoonaa dollaria listautumalla 
pörssiin. Asianajotoimistosta on kehittynyt 
monialatoimija: asianajotoiminnan ohella se 
hoitaa myös asiakkaittensa sijoitustoimintaa, 
viestintää ja yritysrahoitusta. Nykyisin sillä on 
18 toimistoa ja yli 700 asianajajaa. Euroopan 
osalta asianajotoimistojen pääomittamisen 
kärkipäässä on Iso-Britannia, jossa useat 
toimistot ovat keränneet markkinoilta liiketoi-
mintansa kehittämiseen kymmeniä miljoonia 
puntia.

Suomesta kongressiin osallistui reilut 70 
asianajajaa ja juristia. Ensi syksynä kongressi 
pidetään Miamissa ja vuonna 2021 Pariisissa.

Asianajotoimistot tähyävät sijoitusmarkkinoille

TEKSTI JA KUVA HARRI KONTTURIP S S T . . .  V I E L Ä  Y K S I  J U T T U

Asianajaja Kristian Lovén kurottaa 
korkeuksiin Kuubassa maaliskuussa 2016.
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