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pääkirjoitus

Miten monta kertaa otsikon toteamus onkaan 
osoittautunut todeksi. Elämä on enemmänkin jat-
kuva muutosten sarja kuin staattinen pysyvä olo-
tila. Muutosvaiheet vaativat työtä, mutta onneksi 
ne herättelevät ja antavat meille samalla mahdol-
lisuuden katsoa asioita uudesta näkökulmasta. 

Näihin muutosajatuksiin ovat minua johdattaneet 
Asianajajaliiton toimiston henkilöstövaihdokset. 
Johtoryhmästä sekä pääsihteeri Minna Melender että 
palvelujohtaja Liisa Aro ovat juuri siirtymässä 
uusiin haasteisiin. Heidän yhtäaikainen läh-
tönsä on sattumaa. Kun kaksi neljästä joh-
toryhmän jäsenestä, joista toinen on vielä 
pääsihteeri, vaihtuu yhtä aikaa, kyseessä 
on haaste sekä koko organisaatiolle että 
myös meille hallituksen jäsenille. 

Muutoksia on ollut paljon myös 
tätä ennen. Asianajajaliiton toimis-
tossa toteutettiin vuoden 2018 lop-
pupuolella yhteistoimintamenettely, 
minkä seurauksena toimiston organi-
saatio uudistettiin. Toimihenkilöiden 
työnkuvia uudistettiin ja selkeytettiin, 
ja lisäksi tehtiin tärkeitä lisärekrytoin-
teja. Seurauksena on osaava, ammattitai-
toinen ja sitoutunut asiantuntijajoukko, 
jonka kanssa on ilo tehdä yhteistyötä.

Muutostilanteessa on erityisen tärkeää 
keskittyä hyvään perustyön tekemiseen. 

Vaikka muutoksia liiton johtotehtävissä tapahtuu, 
Asianajajaliiton laiva on hyvässä kurssissa. Kirjoitin 
edellisen Advokaatin pääkirjoituksessa siitä, kuinka 
hallitus kirkastaa parhaillaan Asianajajaliiton perus-
tehtävää. Asiasta kertoo myös Minna Melender 
viimeisessä kolumnissaan tässä lehdessä. Toivotan 
onnea Minnalle ja Liisalle uusiin haasteisiin samalla, 
kun toivotan heidän seuraajansa tervetulleiksi! 

Arkisen puurtamisen ja mieltä askarruttavien 
muutosten keskelle tarvitaan aina välillä juhlahet-

kiä. Meidän monien odottama Asianajajapäivä on 
valitettavasti jouduttu perumaan ensimmäistä 
kertaan sen yli 50-vuotisessa historiassa päällä jyl-
läävän koronatilanteen vuoksi. Ilokseni todet-

takoon, että vietämme sen sijaan kuitenkin 
yhteistä virtuaalista asianajovuoden aloi-
tusta perjantaina 15.1.2021 iltapäivällä. 
Silloin on hyvä hetki kokoontua koro-
natilanteen sallimissa rajoissa oman toi-
miston väen, muutaman toimiston tai 
vaikkapa osaston jäsenten kesken naut-

timaan mielenkiintoisesta virtuaaliohjel-
masta ja jatkaa yhdessäoloa toimistoissa 

kukin parhaaksi katsomallaan tavalla. 
Käännetään siis tämäkin muutos mie-

leen jääväksi muistoksi elämän matkalla. *
Hanna Räihä-Mäntyharju
Asianajajaliiton puheenjohtaja 
 @h_raiha

Livet är snarare en fortgående serie förändrin-
gar än statiska, bestående tillstånd. Omställ-
ningssituationer kräver arbete, men lyckligtvis 
väcker de oss och ger oss samtidigt en möjlig-
het att se saker ur ett nytt perspektiv.

Dessa tankar om förändringar fick jag på 
grund av personalbyten vid Advokatförbun-
dets byrå. I ledningsgruppen tänker både 
generalsekreterare Minna Melender och 
servicedirektör Liisa Aro snart gå vidare till 
nya utmaningar. Det är en slump att de ger 
sig av samtidigt. När två av fyra medlemmar i 

ledningsgruppen, varav den ena dessutom är 
generalsekreterare, byts ut samtidigt, är det en 
utmaning både för hela organisationen och för 
oss styrelsemedlemmar.

Det har skett många förändringar också 
tidigare. Vid Advokatförbundets byrå genom-
fördes i slutet av 2018 ett samarbetsförfarande, 
vilket ledde till att byråns organisation förnya-
des. Tjänstemännens arbetsbeskrivningar 
förändrades och förtydligades samt dessutom 
gjordes viktiga nyrekryteringar. Resultatet är 
en kompetent, yrkeskunnig och engagerad 

expertgrupp som det är trevligt att samarbeta 
med.

I en omställningssituation är det särs-
kilt viktigt att fokusera på att göra ett gott 
grundläggande arbete. Och även om det sker 
förändringar i förbundets ledningsuppgifter, 
håller Advokatförbundets skuta en bra kurs. 
Styrelsen förtydligar för närvarande Advo-
katförbundets grundläggande uppgift. Jag 
önskar Minna och Liisa lycka till med de nya 
utmaningarna samtidigt som jag hälsar deras 
efterträdare välkomna!

FÖRÄNDRING ÄR DET ENDA BESTÅENDE

Vain muutos 
on pysyvää
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VisionLaw-asianajotoimiston liikkuva Lakitupa-auto menee sinne, missä asiakkaat ovat. 
Kuopion kirkkopuistossa ihmisiä tavannut asianajaja Jussi Pirhonen uskoo, että nyky-
aikaisen asianajotoimiston tärkeimpiä ominaisuuksia ovat ystävällinen asiakaspalvelu, 
kattavat etäpalvelut, uuden tekniikan hyödyntäminen sekä matala kynnys lakimiehen 
kohtaamiseen.

tuokiokuva

Toimisto neljällä pyörällä
KUVA MARKO PAAKKANEN // TEKSTI TERO IKÄHEIMONEN
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Korona jyllää, mutta asianajohommat pyörivät tut-
tuun tapaan. Vai pyörivätkö? 

Millaiset ovat asianajoalan ja muun oikeusalan näky-
mät vuonna 2021 ja siitä eteenpäin? Miten inspiroitua 
ja jaksaa, kun tulevaisuus on epävarma? Muun muassa 
näihin kysymyksiin etsitään vastauksia tammikuussa 
järjestettävässä Asianajovuoden avauksessa. Tapah-
tuma on virtuaalinen, eli voit osallistua siihen kätevästi 
omalta koneeltasi tai mahdollisesta työpaikkasi yhtei-
sestä tilaisuudesta.

Asianajajat Markku Fredman ja Johanna Rantanen 
ovat toimittaja Paavo Teittisen haastateltavana ren-
nossa leirinuotio-osuudessa, jossa pureudutaan sekä 
alan vahvuuksiin että kipukohtiin.

Teittinen on itsekin opiskellut oikeustiedettä ja hän 

on moninkertaisesti palkittu tutkiva oikeusjournalisti. 
Asianajajaliitto huomioi liiton juhlavuonna 2019 hänet 
Oikeusteko-palkinnolla merkittävästä työstä oikeu-
denmukaisuuden edistäjänä. Tänä vuonna Teittinen 
palkittiin tutkivan journalismin Lumilapio-palkin-
nolla sekä Vuoden juttu -palkinnolla Suuri journalisti-
palkinto -gaalassa.

Tapahtumassa esiintyvät myös Asianajajaliiton 
puheenjohtaja Hanna-Räihä Mäntyharju, oikeuskans-
leri Tuomas Pöysti, valtakunnansyyttäjä Raija Toiviainen 
sekä huimista puheenvuoroistaan tunnettu Suomen 
ainoa löytöretkeilijä Pata Degerman. *
Asianajovuoden avaus – Paluu käräjäkiville 
15.1.2021 klo 14. Tapahtuma on asianajajille maksuton.

TEKSTI JOHANNA KAINULAINEN // KUVA MARJA VÄÄNÄNEN

Asianajovuosi avataan virtuaalisesti Paluu käräjäkiville 
-tapahtumassa 15.1.2021. Palkittu toimittaja Paavo Teittinen 

toimii yhtenä tapahtuman juontajista.

Palaamme käräjäkiville − 
tulethan mukaan!
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Autismisäätiön projektipäällikkö 
Sanna Kara toivoo asianajajilta 
selkeää kysymyksenasettelua ja 
ohjeistusta autismikirjon ja 
ADHD-henkilöitä kohdatessa.

TEKSTI TERO IKÄHEIMONEN // KUVA MIKKO KAUPPINEN

Millaisia vaikeuksia autismikirjon ja ADHD:n piirteitä 
omaavat henkilöt kohtaavat oikeusjärjestelmässä?
Autismikirjon ja ADHD:n piirteitä omaavien henkilöiden 
oikeusturvan toteutuminen voi vaarantua, jos ei oteta 
huomioon kohderyhmän henkilöiden erilaista tapaa 
ajatella ja käsitellä tietoa. Riskit liittyvät erityisesti kom-
munikaation erityispiirteisiin, sosiaalisten odotusten 
mukaiseen käyttäytymiseen, oman edun vastaiseen toi-
mintaan ja stressitekijöihin. Henkilön poikkeavasta käyt-
täytymisestä saatetaan tehdä virheellisiä päätelmiä.

Ovatko he yliedustettuja rikollisten joukossa?
ADHD:n yleisyys rikostaustaisissa on kymmenkertainen 
valtaväestöön nähden. Autismikirjon piirteiden osalta 
tarvitaan lisää tutkimusta. Alustavaa näyttöä on siitä, että 

piirteet olisivat hieman yleisempiä. Tyypillinen esille 
tuleva tekijä on se, että näiden ihmisten tuen tarpeita 

ei ole tunnistettu lapsuudessa ja nuoruudessa. 
Heillä ei ole diagnoosia, joka on usein keskeinen 

tekijä tarvittavien palveluiden järjestymisessä. 
Palveluiden järjestymisessä voi diagnoosin 
jälkeenkin olla haasteita ja alueellisia eroja.

Miten tilannetta voisi parantaa?
Jos mietitään rikolliselle polulle ajautu-
mista, silloin korostuu kohderyhmän 
parempi tunnistaminen ja varhai-
sen vaiheen tuen merkitys. Riskissä 
oleville kohderyhmän nuorille tulisi 
kehittää kohdennettuja palveluita. 
Tällä hetkellä tässä on puutteita.

Miten asianajaja voi ottaa heidät 
paremmin huomioon työssään?

Autismikirjon ja ADHD-henkilöiden toimin-
taa helpottavat tilanteiden ennakoitavuus, 

selkeä kysymyksenasettelu, mahdollis-
ten kysymysten läpikäyminen etukäteen ja 

selkeät ohjeet oikeudenkäyntitilanteisiin.
 
Lue mm. asianajajille tarkoitettu tieto
paketti aiheesta: issuu.com/sanna.kara

Pysähdy ja ohjeista
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Yhdistyksen tuore puheenjohtaja, väitöskirjatutkija, 
OTM Juho Saloranta on viime vuosina seurannut tii-
viisti yritysten vastuullisuuden merkityksen kasvua.

– Kolme vuotta sitten oli vielä validi kysymys pohtia, 
riittääkö yritysten vastuullisuuteen ns. soft law vai tarvi-
taanko sitovaa lainsäädäntöä. Tuosta hetkestä keskus-
telu on mennyt valtavasti eteenpäin, Saloranta iloitsee.

EU-komissiolta on tulossa ensi vuonna esitys EU- 
tasoisesta huolellisuusvelvoitelaista, ja myös Suomen 
hallitusohjelmassa on kirjaus yritysvastuulain edistä-
misestä. Yksinkertaistetusti kyse on siitä, miten yri-
tysten tulisi toiminnassaan huomioida ympäristö- ja 
ihmisoikeus näkökulmat.

– Foorumia yritysvastuuoikeudellisista kysymyksistä 
keskustelemiseen ei oikein ole ollut, joten yhdistys 
pyrkii nyt edistämään ymmärrystä asiasta.

Yhdistyksen olennaisiin tavoitteisiin kuuluu yri-
tysten, asianajajien ja erilaisten yhteiskunnallisten 
toimijoiden vakuuttaminen yritysvastuullisuuden tar-
peellisuudesta.

– Aiheen ympärillä on tietenkin paljon ennakko-
luuloja, koska uudet vastuut tarkoittavat yleensä kus-
tannuksia. Kuluttajat ovat kuitenkin nykyään entistä 
tietoisempia, ja lain myötä yritykset kohtaisivat maine-
riskin lisäksi myös oikeudellisia riskejä.

– Olennaista on sekin, että yrityksille vastuullisuus on 
myös osa bisnestä. Mitä aiemmin siihen kiinnittää huo-
miota, sitä nopeammin on palkintoakin luvassa.

Kun yritysvastuusta säädetään laissa, myös yritykset 
saavat toiminnoilleen selkänojaa.

– Juristit puolestaan ymmärrettävästi menevät perus-
teluissaan lain taakse. Yhdistys pyrkii tarjoa maan asian-
ajajille tukea näkemystensä perustelemiseen myös 
laajemmasta, kestävän kehityksen näkökulmasta.

Yhdistys järjestää lähiaikoina keskustelutilaisuuk-
sia vastuullisuusteemoista. *

Lisätietoa: yritysvastuuoikeus.fi 

TEKSTI PEKKA MÄNTYLÄ

Helsingissä perustettiin syyskuussa Yritysvastuuoikeuden yhdistys, 
jonka tavoitteena on lisätä keskustelua ja tietoisuutta yritysvastuusta.

Lisää keskustelua yritysvastuusta!

Tuoreen yhdistyksen hallitus perustamiskokouksessa. Alarivissä vasemmalta Juho Saloranta (pj), Nicole Ekman ja Lia Heasman, ylärivissä Merja Pentikäinen, Anna Kuusniemi-
Laine, Michael Ristaniemi ja Casper Herler. Kuvasta puuttuvat Anne Vanhala (vpj), Mikko Rajavuori ja Elena Gorschkow sekä varajäsen Mika Pirttisalo.

yhteistä hyvää



Psykoterapiakeskus Vastaamoon kohdistunut 
tietomurto on tuonut yritysten tietoturvan 
tason suurennuslasin alle. Asianajajaliitto on 
räätälöinyt asianajajille koulutuskokonaisuu-
den, jossa käydään läpi asianajajia velvoittavat 
tietoturvaohjeet käytännöllisesti asianajajan 
salassapitovelvollisuus ja asianajotoiminnan 
järjestäminen huomioiden. Koulutuksessa 
käydään läpi myös asiakirjojen säilyttämistä 
koskevat ohjeet. Koulutus tarjotaan asianaja-
jille ilmaiseksi.

Koulutuksen voi katsoa verkossa ajasta ja 
paikasta riippumatta. Kouluttajina toimivat 
asianajajat Niko Jakobsson ja Sami Järvi-
nen. Lisätietoa koulutuksesta Asianajajaliiton 
uutiskirjeistä ja nettisivujen tapahtumakalen-
terista.

Tietoturvaohjeiden mukaan asianajajan on 
muun muassa huolehdittava, että asiakirjat 
ja muu aineisto tallennetaan, säilytetään, 
arkistoidaan ja tuhotaan tietoturvallisella 
tavalla, ja että käytössä olevat fyysiset toimiti-
lat ovat lukitut ja muutoinkin suojatut. Kaiken 

asianajosalaisuuden piiriin kuuluvan aineis-
ton, riippumatta siitä, miten tieto on tallen-
nettu tai säilytetty, pitää olla suojattu.

Asianajotoiminnassa käytettävien laitteiden 
ja välineiden tietojen pitää olla salattu. Näitä 
laitteita ja välineitä ei saa antaa ulkopuolisten 
käyttöön. Asianajosalaisuuden säilyttämiseksi 
tulee välttää vieraiden laitteiden käyttöä tai 
niiden kytkemistä omiin laitteisiin. Laitteiden 
elinkaarista on huolehdittava siten, että lait-
teet, joihin ei enää tarjota päivityksiä, poiste-
taan käytöstä ja vaihdetaan uusiin.

Lisäksi yli 10 työntekijän toimistojen olisi 
hyvä toteuttaa ohjeiden mukainen ulkoinen 
IT-auditointi – tällä on tarkoitus varmistaa, 
että tietoturva on toivotulla tasolla eikä sillä 
tasolla, jolle se on itse tai valitun kumppanin 
kanssa saatu.

Tietoturvaohje (B 05.1) ja Tietoturvaopas (B 05.2) 
kokonaisuudessaan nettisivuilla: 
asianajajaliitto.fi/saadokset 

Ilmainen koulutus tietoturvasta

TEKSTI HEIDI ENNE JA JOHANNA KAINULAINEN // KUVA SHUTTERSTOCKL I I T O S S A  T A P A H T U U
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Euroopan ihmisoikeustuomioistuin katsoo, että 
Suomi rikkoi Euroopan ihmisoikeussopimuksen 
toista artiklaa, jonka mukaan valtion on turvattava 
jokaiselle oikeus elämään. Viranomaisten olisi pitänyt 
puuttua Matti Saaren toimintaan etukäteen.

Syyskuussa 2008 Saari ampui yhdeksän opiskeli
jaa, yhden opettajan ja itsensä Kauhajoella Seinäjoen 
koulutuskuntayhtymän tiloissa. Saaren käytös oli 
herättänyt huolta. Poliisi oli tehnyt kotietsinnän ja 
haastatellut Saarta, mutta ei takavarikoinut asetta.

Omaisia avustaneet Asianajotoimisto Puranen, 
Kiviluoto & Co:n osakkaat Esa Puranen ja Annina 
Heikkilä pitävät ratkaisua merkittävänä.

– Kun puhumme toisesta artiklasta eli kansalaisten 
oikeudesta elämään, puhumme kaikkein tärkeim
mästä. Uhrien omaiset olivat alusta alkaen sitä mieltä, 
että valtio on kämmännyt. He ovat hyvillään, kun vas
tuullinen taho joutui vastuuseen, Puranen sanoo.

Vuonna 2011 Vaasan hovioikeus tuomitsi kauha
jokelaisen komisarion varoitukseen tuottamuksel
lisesta virkavelvollisuuden rikkomisesta. EIT:hen 
omaiset valittivat 2012. EIT antoi ratkaisunsa 17. syys
kuuta 2020 ja määräsi Suomen maksamaan yhdeksän 
uhrin perheille kullekin 30 000 euron korvaukset ja 
oikeudenkäyntien kustannuksia. Yhden uhrin perhe 
ei lähtenyt valitukseen.

Annina Heikkilä sanoo, että EIT nojaa aiempaan 
oikeuskäytäntöönsä, mutta teki uusia linjauksia siinä, 
kuinka laajalle valtion velvoitteen katsotaan ulottuvan.

– Ratkaisulla on merkitystä siihen, miten sopimuk
seen sitoutuneissa valtioissa näitä asioita jatkossa hoi
detaan.

Heikkilä aloitti pitkän prosessin tullessaan asianajo
toimistoon töihin vastavalmistuneena juristina.

– Tämä on ollut opettavainen ja ainutlaatuinen 
kokemus nuorelle juristille. *

TEKSTI TERHI HAUTAMÄKI // KUVA MIKKO VÄHÄNIITTY

Kouluampujan uhrien omaisten valitus valtiota vastaan 
sai päätöksen kahdeksan vuoden odottelun jälkeen.

Suomi rikkoi ihmisoikeussopimusta 
Kauhajoen tapauksessa

Esa Puranen ja 
Annina Heikkilä 
avustivat 
Kauhajoen 
koulusurmien 
uhrien omaisia.
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Seppä tarvitsee ahjon, alasimen, vasaroita ja meistejä. 
Autotehtaassa tuotanto on rakennettu robottien 
varaan. Asianajajat pärjäävät tietokoneella. 

Sepistä taitavimmilla on tieto oikeasta taontaläm-
pötilasta sekä taonnan vaiheille sopivimmaksi kehi-
tetyt työkalut. Autotehtaissa insinöörit trimmaavat 
robotteja jatkuvasti tehokkaammiksi. 

Entä asianajajat? Kehitämme osaamistamme ja 
taitojamme, mutta emme juuri työvälineitämme. 
Samoilla outlookeilla ja wordeilla on pärjätty 30 vuotta 
ja pärjätään vastakin. Me tyydymme aika vähään. 
Emme vaadi käyttämiltämme ohjelmistoilta oikeas-
taan mitään. Kunhan Wordilla voi kirjoittaa ja Out-
lookilla meilata, se riittää. 

Meidän kannattaisi kiinnostua käyttämistämme 
ohjelmistoista, sillä kukaan muu ei niitä kehitä puoles-
tamme meille sopiviksi. Toimialamme on niin pieni 
ohjelmistoteollisuuden näkökulmasta, ettei esimer-
kiksi yksityishenkilöille asianajopalveluja tarjoaville 
toimistoille kannata alkaa räätälöidä kovin eksoottisia 
tuotteita. Potentiaalinen asiakaskunta on paitsi harva-
lukuista, niin myös hieman penseää ottamaan vastaan 
uusia keksintöjä. Ettei vaan menisi systeemit sekaisin.

 
Kannustan asianajajia miettimään, mitä ohjelmistoilla 
voisi saada aikaan. Kun on mietitty, ruvetaan vaati-
maan toteutusta. Yksi askel voisi olla se, ettei kerran 
koneeseen kirjoitettua tietoa tarvitsisi kirjoittaa enää 
toista kertaa. Toisena askeleena ohjelmistomme voisi 
tehdä automaattisesti esimerkiksi tiettyyn juttutyyp-
piin aina liittyvät tehtävät ihan itsekseen. 

Otetaan esimerkiksi rikosjutun asianomistaja- 
asiakas. Asiakas ottaa puhelimitse yhteyttä asian-
ajajaan. Puhelun jälkeen järjestelmämme lähettää 
asiakkaalle ohjeet tunnistautumiseen. Asiakas rastit-
taa samalla antavansa valtakirjan oikeusturva-asian 
hoitamiseksi vakuutusyhtiössään. Toimiston järjes-
telmä ottaa tiedot vastaan ja tarttuu toimeen: tilaa 
käräjäoikeudesta haastehakemuksen, poimii haas-
tehakemuksesta poliisin diaarinumeron ja tilaa esi-
tutkinta-aineiston. Sitä odotellessa järjestelmä laatii 
jo kerääntyneillä tiedoilla varustetun vaatimuskir-
jelmän rungon odottamaan asianajajan työpanosta. 
Samalla järjestelmä lähettää oikeusturvailmoituksen 

vakuutusyhtiöön ja esittääkin jo asiakkaalle videoneu-
votteluaikaa sähköpostilla etsittyään asianajajan kalen-
terista sopivan ajan. Tämä kaikki ja paljon muuta on 
kätemme ulottuvilla, kunhan vain haluamme napata 
kiinni.

 
Toinen paikka, jonne tietoja ei pitäisi joutua syöt-
tämään kahteen kertaan: AIPA. Olen kuullut, ettei 
AIPAn avustajaportaali ole aivan valmis. Joku voisi 
sanoa, että olisi melkeinpä parasta, jos se ei koskaan 
valmistuisikaan. 

Kyllä portaaliakin tarvitaan, mutta oikeasti tarvit-
semme rajapintaa. Ohjelmistot keskustelevat keske-
nään rajapintojen välityksellä. Asianajotoimistojen 
järjestelmät tarvitsevat rajapinnan, josta tieto voidaan 
siirtää AIPAan ilman, että asianajajan on kirjoitettava 
erikseen mitään. Lähtökohtaisesti kaikki tiedot, joita 
asianajajilla on AIPAan annettavanaan, ovat joko nyt 
tai tulevaisuudessa asianajajien järjestelmissä. 

AIPAssa on rajapinnat viranomaisia varten (Vitja, 
Patja jne.), mutta asiakkaat eli esimerkiksi asian-
ajajat eivät ole saamassa rajapintaa ainakaan vielä. 
Syötämme siis tietojamme erillisessä por-
taalissa, vaikka kaiken piti olla ne bis 
in idem.

Marinin hallitusohjelman mukaan 
”hallitus säätää lailla velvoitteen 
edellyttää avoimia rajapintoja julkisia 
tietojärjestelmiä hankittaessa”. Kun 
lupaus lunastetaan ja hallinnon 
järjestelmät ovat valmiit keskus-
teluun, on myös asianajajien jär-
jestelmien oltava valmiina. Töitä 
on siis meilläkin.

Matti Pulkamo
asianajaja

Ne bis in idem

Matilla on asiaa
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Pienten lasten elämässä viikot ja kuukaudet ovat pitkiä, 
ja huoltajuuskiistojen viivästyksillä on dramaattiset vai-
kutukset. Kevään kriisi lamaannutti vähäksi aikaa myös 
lapsiasioiden käsittelyn.

Asianajaja, osakas Elisa Ilmoniemi Asianajotoimisto 
Roihusta työskentelee perhe- ja perintöoikeuden alalla 
ja hoitaa lapsiasioita pääasiassa Pirkanmaalla. Kevään 
koronahuippu ja siihen liittyvät rajoitukset näkyivät 
myös Ilmoniemen työssä. Käytännössä kaikki lapsia 
koskevat istunnot peruttiin.

– Tuolloin ei saatu sovittua istuntopäiviä kesäkuulle-
kaan. Minulla olisi ollut neljä istuntoa, ja kaikki peruun-
tuivat, hän sanoo.

Joskus asian eteneminen oli asianajajan oman aktii-
visuuden varassa. Yhdessä tapauksessa toinen vanhem-
mista esti tapaamiset osittain koronan verukkeella. 
Ilmoniemi oli yhteydessä käräjäoikeuteen, jotta istunto 
saatiin lopulta juhannusviikolle.

– Muuten lapset eivät olisi nähneet toista vanhem-
paansa heinä–elokuun aikana lainkaan. Pari edellistä 
kuukautta olivat jo olleet haastavia.

Kesän tulo toi hetken helpotuksen epidemiatilantee-
seen. Oikeuskäsittelyillekin alettiin järjestää uusia päi-
vämääriä. Ilmoniemen mukaan ruuhkaa on nyt purettu 
hyvin ainakin Pirkanmaan käräjäoikeudessa.

– Kaiken kaikkiaan minulla ei ole moitteen sanaa. 
Tosiasia on silti se, että vieläkin meillä on yksi keväällä 
vireille tullut asia, jota ei ole päästy käsittelemään, Ilmo-
niemi sanoo.

VIIVÄSTYKSIIN EI ENÄÄ OLE VARAA
Vaikka koronatilanteesta on pyritty selviytymään par-
haan mukaan, se on vain pahentanut tuomioistuinten 
ruuhkia entisestään.

Asianajaja Hanna-Maria Seppä hoitaa rikosasioita 
Helsingissä. Hänen mukaansa pääkaupungissa on jär-
jestetty istuntoja aika hyvin korona-aikanakin, mutta 
tilanne on ollut jo valmiiksi vaikea.

– Helsingin käräjäoikeudella ei ole ollut oikein muuta 
mahdollisuutta, koska se on Suomen ruuhkaisin käräjä-
oikeus muutenkin, Seppä sanoo.

Seppä avustaa esimerkiksi erästä nuorta aikuista, 
joka on epäiltynä vuonna 2015 tapahtuneesta ryöstöstä. 
Epäilty oli tuolloin 15-vuotias. Jos hänet nyt tuomitaan, 
hän saa 20-vuotiaana rikosrekisterimerkinnän teosta, 
joka tapahtui viisi vuotta sitten.

– Hän on 10 vuotta merkitty siksi, että käräjäoikeu-
dessa on niin pitkät jonot, ja merkintä voi estää opiske-
lupaikan ja työpaikan saannin. On aika kauheaa, kuinka 
valtava vaikutus pitkillä jonoilla on asianomistajan tai 
uhrin elämään. Jos olet tavallinen kansalainen, joka jou-
tuu kerran rikoksen uhriksi, tai nuori ihminen, joka 
syyllistyy kerran rikokseen, pyörit tässä limbossa vuosi-
kausia, Seppä sanoo.

Sepän työhön kuuluu paljon vangittujen juttuja, joi-
den käsittely pitää lain mukaan aloittaa kahden viikon 
kuluessa syytteen nostamisesta, ja näin on toki tapahtu-
nut korona-aikanakin.

Keväällä pandemiatilanne vaikutti myös poliisin esi-
tutkintaan.

– Esimerkiksi seksuaalirikosasioissa kaikkia kuuluste-
luja ei pystytty toteuttamaan ja niitä on toteutettu säh-
köpostilla tai puhelimitse, mitä en pidä kovin hyvänä, 
Seppä sanoo.

Seppä oletti, että syksystä tulisi kaaos, kun samaan 
aikaan työn alle tulisivat sekä koronan takia lykätyt että 
normaalisti tulevat jutut. Isoa sumaa ei vielä ole. Seppä 
arvelee, että poikkeusajan vaikutus näkyy vasta viiveellä.

TEKSTI TERHI HAUTAMÄKI // KUVITUS MARIA VILJA

Koronakriisi ruuhkautti ylityöllistettyjä tuomioistuimia 
entisestään. Ruuhkien purkuun menee ainakin kaksi vuotta – 

ja sekin vaatii lisää resursseja.

Suman purku 
edessä

fokus
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RIITA VOI MENETTÄÄ MERKITYKSENSÄ
Viime kevään kokoontumisrajoitukset eivät missään 
vaiheessa koskeneet oikeudenkäyntejä. Peruutukset 
tai etäyhteyksien käyttö olivat tuomioistuinten omassa 
harkinnassa, ja eri tuomioistuimissa toimittiin hyvin eri 
tavoin.

Turvatoimet ovat jatkuneet syksyllä. Oikeudessa 
pidetään turvavälit, käytetään käsidesiä ja tarvittaessa 
pidetään istunto kahdessa salissa videon välityksellä. 
Joissakin istunnoissa edellytetään maskia, toisissa ei.

Helsinkiläisen Veljekset Huhtamäki Asianajotoimis-
ton asianajaja, oikeustieteen tohtori Heikki Huhtamäki 
toivoo, että turvatoimien avulla oikeuskäsittelyjä voi-
daan jatkaa. Nyt näyttää siltä, että sumaa ollaan purka-
massa, koska loppuvuodelle istuntoja on tiedossa paljon.

Huhtamäki vastaa toimiston riidanratkaisu- ja kon-
kurssioikeuspraktiikoista. Hän kertoo, että koronan 
vuoksi tapahtuneista lykkäyksistä on ollut iso haitta 
riita-asioissa, koska Helsingissä valmisteluistunto voi 
muutoinkin mennä 1,5 vuoden päähän ja tuomio 2 vuo-
den päähän.

– Missä tahansa siviiliprosessissa on vaarana, että riita 
ehtii menettää merkityksensä. Täytäntöönpanoaika 
muodostuu niin pitkäksi, että kantajapuoli ei saa kos-
kaan rahojaan, Huhtamäki sanoo.

– Vastaajapuolella on harvoin kiire saada perusteltua 
kannetta ratkaistua, mutta jos kyseessä on ihan turhan-
päiväinen kanne, myös vastaajan oikeudenkäyntikulut 
kasvavat prosessin pitkittyessä tarpeettomasti.

Pääkäsittelyn siirtymiset uhkaavat oikeusturvaa. 
Samalla ne aiheuttavat myös ylimääräistä työtä asianaja-
jalle, kun yksityiskohdat ehtivät unohtua.

– Käsittelyyn ei voi mennä puolen vuoden päästä 
lukematta papereita uudestaan.

KAKSI VUOTTA NORMAALITILAAN
Kokonaisuudessaan ongelmat jatkuvat pitkään. Tuo-
mioistuimissa jumittaa vielä iso liuta keväällä keskeyty-
neitä asioita.

Tuomioistuinvirasto on pitänyt näistä tilastoa. Viime 
toukokuun lopussa, kun yhteiskunta oli juuri avautunut 
uudelleen, käräjäoikeuksissa oli kes key tet tynä yli 6 000 
ri kos asian ja noin 1 400 si vii li asian kä sit te ly. Lokakuun 
puolivälissä keskeytyneenä oli vajaat 3 600 rikosasiaa ja 
vajaat 800 siviiliasiaa.

– Tuomioistuimet ovat pystyneet kesällä ja syksyllä 
normalisoimaan toimintaa ja jatkamaan asioiden käsit-
telyä. Tämä ei tarkoita sitä, että ongelmat olisivat ohi, 
sanoo Tuomioistuinviraston ylijohtaja Riku Jaakkola.

Jaakkolan mukaan asiat etenevät normaalia hitaam-
min. Yksi syy on se, että etäyhteyksien käyttö hidastaa 
oikeudenkäyntejä verrattuna siihen, että kaikki olisivat 
paikan päällä. Istuntojen alkamisaikoja pitää porrastaa, 

jotta odotustiloihin ei tule liikaa väkeä. Ihmisten paikal-
laoloa vaativia, vaikeampia asioita odottaa edelleen eni-
ten. Luonnollisesti tämä kaikki viivästyttää myös uusia, 
tänä syksynä vireille tulevia juttuja.

– Osaltaan ruuhkien purkamiseen vaikuttavat syyttä-
jäpuolen resurssit. Myös asianajajien kalenterit ovat aika 
täynnä. Tuomioistuinten istuntosalikapasiteetti asettaa 
myös rajoituksia, Jaakkola sanoo.

Tuomioistuinviraston mukaan ruuhkien purkami-
seen tarvitaan noin 10 miljoonan euron vuosittainen 
lisärahoitus henkilöstömenoihin vuosille 2021 ja 2022.

– Arvioimme, että aikaisintaan kahden vuoden päästä 
voitaisiin päästä normaalitasoon, jos saadaan tarvittavat 
lisäresurssit.

PARANNUKSIA TARVITAAN
Vaikka asianajajia tuomioistuinten ruuhkaisuus tur-
hauttaa, heiltä löytyy ymmärrystä oikeuslaitokselle ja 
sen lisäresurssien tarpeelle.

– Kaikki sympatiani ovat tuomioistuinlaitoksen puo-
lella. Siellä tehdään ihan hirveästi työtä ja yritetään saada 
juttuja eteenpäin. Erityisesti Helsingissä sekä syyttäjien 
että tuomarien työtahti on todella kova ja poikkeaa var-
maan monesta muusta paikkakunnasta, Hanna-Maria 
Seppä sanoo.

Seppä sanoo, että oikeusministeriössä on onneksi 
vireillä useampia hankkeita, joissa tuomioistuinten jut-
tujonoihin pyritään vaikuttamaan.

Elisa Ilmoniemen mukaan lasten tapaamisoikeuden 
turvaamiseen toisi ruuhkista huolimatta helpotusta se, 
että väliaikaisia määräyksiä annettaisiin nykyistä useam-
min kirjallisessa menettelyssä.

– Monissa käräjäoikeuksissa väliaikaisia määräyksiä ei 
anneta ilman, että toista osapuolta kuullaan. Jos toinen 
vanhempi pystyy kuitenkin selkeästi osoittamaan, että 
lapsen tapaamiset ovat katkolla jostakin syystä, joka ei 
ole oikea syy, näihin tilanteisiin toivoisi tuomioistui-
melta enemmän uskallusta, Ilmoniemi sanoo.

Heikki Huhtamäki sanoo, että siviiliriitojen käsitte-
lyyn tärkeä parannus olisi se, että valmisteluistuntojen 
pitämistä ei pitkitettäisi – ei myöskään pandemia- 
aikana.

– Tavallisissa tapauksissa, joissa kanteella vaaditaan 
rahaa ja vastapuolelta tulee täyskiisto, tulisi pitää valmis-
teluistunto kuukauden sisään, ennen jatkokirjelmiä. Sen 
voi pitää etäyhteydellä tai niin, että paikalle tulevat vain 
asiamiehet, jolloin altistumisriski on luultavasti pieni. *

LOKAKUUN 
PUOLIVÄLISSÄ 
KESKEYTYNEENÄ 
OLI VAJAAT 3 600 
RIKOSASIAA JA VAJAAT 
800 SIVIILIASIAA.

fokus
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Oikeudenkäyntien pätkivät videoyhteydet ovat ikui-
nen kritiikin aihe, ja niin ovat olleet korona-aikanakin. 
Asian ajaja Heikki Huhtamäki sanoo, että etäyhteyk-
sien käytössä on ollut ongelmia joka ikinen kerta.

– Hiljattain Turun hovioikeudessa ei saatu video-
yhteyttä toimimaan ollenkaan, vaikka paikalla oli it-vas-
taava. Olen myös itse sitä mieltä, että kriittisen henki-
lötodistelun pitäisi tapahtua paikan päällä, Huhtamäki 
sanoo.

Asianajaja Elisa Ilmoniemi kertoo, että lapsi-
asioissa etenkin valmisteluistuntoja on pidetty etänä ja 
se on toiminut, mutta monissa tapauksissa etäkäsittely 
ei ole luontevaa.

– Jos osapuolet eivät kohtaa toisiaan, autenttista 
keskustelua on vaikeampi virittää. Kun kyse on heidän 
yksityiselämäänsä liittyvästä asiasta, on tärkeää, että 
ollaan samassa tilassa.

Asianajaja Hanna-Maria Seppä muistuttaa, että 
vaikka videoyhteyksiä paljon parjataan, eivät asiat 
ennenkään ole menneet mutkitta.

– Ennen vangit tuotiin henkilökohtaisesti joka pakko-

keinokäsittelyyn. Joskus heitä unohdettiin tuoda, kul-
jetukset olivat myöhässä, heitä odoteltiin ja oli aika-
tauluongelmia. Videoyhteyksien käyttö on valtava 
parannus, Seppä sanoo.

Seppä on istunut yhtä juttua etänä Rovaniemelle. 
Hän oli mukana myös suuressa Katiska-huumeoikeu-
denkäynnissä, jossa osa ihmisistä pystyi osallistumaan 
etänä. Hän sanoo, että etäyhteyksien käyttö tuo valtiolle 
valtavia säästöjä ja lisää turvallisuutta, kun väkimäärä 
ja matkustaminen vähenevät.

Sepän mukaan asianajajille on koitunut ongelmia 
siitä, että Mac-tietokone ei toimi hyvin valtion käyttä-
män Skypen kanssa. Teknisten mokien lisäksi sat-
tuu inhimillisiä erehdyksiä, kun mikkejä jää auki. Kun 
asianajaja kuiskuttelee päämiehen kanssa, se ei kuulu 
salissa tuomarille, mutta mikit nappaavat äänen.

– Kerran etänä kuulin, kuinka asianajajalle ja pää-
miehelle tuli salissa vähän niin kuin riita kesken istun-
non. Itse kuiskuttelin kerran päämiehelle salissa, josta 
meillä oli videoyhteys toiseen saliin. Toinen avustaja 
kertoi minulle, että tuo kuuluu sitten kaikki heille.

VIDEOKUVA KATKEAA, MIKKI JÄÄ PÄÄLLE



Marja Väänänen
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Haastattelun aluksi Eero Hyvönen hämmästyttää kirjoit-
tajaa sanomalla, ettei villinä rehottava sosiaalinen media 
ole hänen mielestään uhka journalismille ja tiedon saan-
nille – pikemminkin päinvastoin.

– Olen itse nähnyt toimittajan urani alkuaikoina ”vas-
tuullisen vaikenemisen” vaiheen. Aikoinaan Journalistin 
ohjeisiin oli kirjattu muun muassa ulkopoliittinen vas-
tuu. Lisäksi kulloinkin kyseessä oleva ulkovaltio sai itse 
määritellä, millaisen kirjoittelun se koki haitalliseksi, 
Hyvönen muistelee vinosti hymyillen.

– Noihin aikoihin verrattuna se, että ihmisillä on 
sosiaalisen median ansiosta enemmän mahdollisuuksia 
saada tietoa, on minusta edistysaskel.

– Toisaalta on tosiasia sekin, että osa ihmisistä ottaa 
vastaan vain tietoa, joka on sopusoinnussa heidän omien 
uskomustensa ja ajatusmaailmansa kanssa. Niin on ollut 
aina, jo ennen sosiaalista mediaa, ja sille emme mahda 
mitään.

Oikeustieteen kandidaatti Eero Hyvönen joutui 
toimittajan uralle vähän sattumalta, opintojen alkuvai-
heessa. Häntä pyydettiin kirjoittamaan aineyhdistys 
Pykälä ry:n lehteen ja hän innostuikin puuhasta niin, 
että tajusi toimittajan ammatin olevan intohimonsa. 
Yhdessä valokuvaavan opiskelutoverinsa Esa Salosen 
kanssa hän alkoi tehdä juttuja muihin lehtiin. Amma-
tinvalinta lyötiin lukkoon, kun hän pääsi ensin Uuden 
Suomen kesätoimittajaksi ja myöhemmin vakituiseksi 
toimittajaksi.

Hän on toiminut useissa toimituksissa, viimeksi 
Yle Metropolin ja Suomi-deskin päällikkönä. JSN:n 
puheenjohtaja hän on ollut vuoden 2020 alusta ja on 
tehtävässä omassa elementissään. Oikeustieteen opin-
not ovat avuksi mediaa ja sananvapautta koskevia pää-
töksiä punnitessa.

SUOMALAISET MEDIAUSKOLLISIA
Kun somen vallasta puhutaan, Hyvönen muistuttaa, 
että suomalaiset ovat kansainvälinen poikkeus siinä, 
että seuraavat yhä mediaa menemällä suoraan median 

nettisivuille tai sovellukseen lukemaan uutisia. Suo-
malaiset myös luottavat seuraamiinsa uutisvälineisiin. 
Tämä käy ilmi Oxfordin yliopiston Reuters-instituutin 
vuosittaisesta raportista.

– Yleinen luottamus tiedotusvälineisiin on Suomes-
sakin hiukan laskenut, mutta juuri siihen omaan tie-
dotusvälineeseen luotetaan yhtä lujasti kuin ennenkin. 
Sosiaalisen median kautta ihmiset päätyvät myös mui-
hin medioihin ja löytävät tietoa, johon eivät muuten 
olisi törmänneet.

Siellä toisaalta levitetään valheita ja vihapuheita. 
Pahinta on sananvapauden kannalta maalittaminen, 
jonka tarkoituksena on vaientaa kohteensa. Se kohdis-
tuu paitsi journalisteihin myös poliisiin, syyttäjään, tuo-
mareihin, asianajajiin ja tutkijoihin. Kun asiantuntijat 
eivät enää uskalla sanoa mielipiteitään somehyökkäys-
ten pelossa, ollaan vaarallisilla vesillä.

SANANVAPAUDEN RAJAMAILLA
Rovaniemen hovioikeus antoi hiljttain monille odotta-
mattoman päätöksen: se piti toimittaja Johanna Veh-
koon kunnianloukkaustuomion voimassa. Kyseessä on 
tapaus, jossa Vehkoo oli nimittänyt keskustelussa Face-
book-tilillään oululaista Junes Lokkaa muun muassa 
rasistiksi ja natsipelleksi. Käräjäoikeuden määräämä 
tuomio pysyi voimassa, vaikka Lokka itse on solvannut 
ihmisiä omilla kanavillaan.

Tästä tapauksesta Hyvönen toteaa, ettei siinä ollut 
kysymys journalismista eikä Vehkoon tuomio sinänsä 
rajoita journalistien tai median työtä tai toimintaa.

Sen sijaan toimittaja Jessikka Aron ja MV-leh-
den oikeudenkäynti on Hyvösen mielestä merkittävä 
ennakkotapaus, koska siinä arvioidaan, onko toimit-
taja joutunut maalittamisen ja vainoamisen kohteeksi. 
Helsingin hovioikeus hylkäsi heinäkuussa dosentti 
Johan Bäckmaniin kohdistuneen syytteen Aron vai-
noamisesta. Korkein oikeus on antanut jutussa valitus-
luvan. Tämä on Hyvösen mielestä erittäin hyvä asia, sillä 
ennakkotapausta asiassa tarvitaan.

TEKSTI KIRSI HYTÖNEN // KUVAT MARJA VÄÄNÄNEN

Julkisen sanan neuvoston puheenjohtaja Eero Hyvönen 
pitää sananvapauden vaalimista tärkeänä myös näinä 

aikoina, jolloin vihapuhetta ja maalittamista pitäisi suitsia.

Sananvapauden 
vartija

henkilö kuvassa

Marja Väänänen
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henkilö kuvassa

”KUN ON TULLUT 
LISÄÄ SANANVAPAUTTA 
RAJOITTAVAA 
LAINSÄÄDÄNTÖÄ, 
VOISI HARKITA, 
ETTÄ JOSSAIN 
KOHDEN TEHTÄISIIN 
LIEVENNYKSIÄ.”

21



22

henkilö kuvassa

Hyvösen mukaan oikeuslaitos ei näytä oikein tunnis-
tavan maalittamista, joka tapahtuu ison joukon voimalla 
eikä välttämättä kokonaisuudessaan edes näy kohteel-
leen. Uhri voi havaita isosta kuohunnasta vain loiskeita.

– Kuitenkin siellä on aina se ensimmäisen kiven 
heittäjä, joka yllyttää ja innostaa muita. Lainsäädäntö 
ei toistaiseksi tunnista tällaista sosiaalisessa mediassa 
tapahtuvaa joukkohäirintää.

Hyvösen mukaan nyt saatetaankin tarvita maalitta-
mista koskevaa uutta lainsäädäntöä.

– Sitä sorvatessa pitää kuitenkin olla tarkkana maa-
littamisen tunnusmerkkejä laadittaessa, jottei mikään 
porukka voi ”uhriutua” ja käyttää lakia sananvapauden 
rajoittamiseen. Pelkkä äänekäs kritiikki ei vielä ole maa-
littamista.

– Toisinaan tulee somekeskusteluja seuratessa mie-
leen, että John Rawlsin oikeudenmukaisuusteoriaa, 
jonka mukaan ratkaisu on oikea, jos se hyödyttää eniten 
heikoimmassa asemassa olevaa, on alettu tulkita ja käyt-
tää väärin, Hyvönen hymähtää.

PORTINVARTIJA VÄISTYMÄSSÄ?
Kysyn Hyvöseltä, eikö hän ole huolestunut JSN:n yhä 
kapeammaksi käyvästä elintilasta. Neuvostohan on 
itsesääntelyelin, jonka jäsenet voivat halutessaan erota 
siitä. Eroja tosin tapahtuu harvoin, mutta lehtikuolemat 
vähentävät jäsenmäärää. Sosiaalinen media vain kasvaa, 
mutta perinteinen media on ahtaalla ja talousvaikeuk-
sissa.

Hyvönen muistuttaa, että Julkisen sanan neuvostolla 
on kaksi tehtävää: tukea ja valvoa hyvää journalistista 
tapaa sekä puolustaa sanan- ja julkaiseminen vapautta.

Jo se, että pidetään kiinni reilun pelin säännöistä, lisää 
luottamusta journalismiin ja suojelee sen olemassaoloa, 
hän pohtii.

Hyvönen sanoo, ettei hän ole huolissaan JSN:n tule-
vaisuudesta, sillä neuvostoon on liittynyt uusia jäseniä, 
muun muassa nuorten nuorille tekemä verkkojulkaisu 
Rare. Myös puoluelehdistä kaikki muut päälehdet paitsi 
Vihreiden ja Perussuomalaisten lehdet ovat mukana.

Hän pitää hyvänä nykyistä järjestelyä, jossa JSN on 
media-alan oma, riippumaton itsesääntelyelin. Enem-
pää viranomaisia ei tarvita sananvapauden ympärille 
häärimään.

– Ajatus neuvoston perustamisessahan on alun perin 
ollut pitää lainsäätäjä loitolla sananvapauden rajoittami-
sesta. Viranomaisia tarvitaan pikemminkin sananvapau-
den toteutumista turvaamaan, Hyvönen sanoo.

Hän on kyllä huolissaan vaientavasta vihapuheesta, 
jonka kohteeksi joutuvat myös poliitikot. Jos vaikkapa 
kunnallispoliitikot alkavat rajoittaa esiintymisiään ja jul-
kisia puhumisia, jäävät varsinkin paikalliset asiat katvee-
seen. Jos lisäksi paikalliset mediat katoavat kilpailussa, 
se on jo vaaraksi demokratialle.    

AIKA LÖYSÄTÄ JOSSAIN
Hyvönen ei innostu sananvapauden rajoittamisesta 
hyvissäkään aikeissa. Ongelmatapauksina hän nostaa 
esiin viime aikoina esillä olleet kansanedustaja Hussein 
al-Taeen ja Päivi Räsäsen vanhat, netissä olevat puheet 
ja kirjoitukset. Molemmissa on kyse siitä, että vuonna 
2011 rikoksen, kiihotuksen kansanryhmää vastaan, 
tekomuodoksi lisättiin aineiston saatavilla pitäminen. 
Näin vanhempiakin netissä olevia tekstejä voidaan pitää 
rikoksina. Räsäsen tapauksessa seksuaaliset vähemmis-
töt eivät kyseessä olevien tekstien kirjoitushetkellä edes 
olleet kiihotuspykälän syrjinnältä suojaamia vähemmis-
töjä.

– Kun on tullut lisää sananvapautta rajoittavaa lain-
säädäntöä, voisi harkita, että jossain kohden tehtäi-
siin lievennyksiä. Näinhän on aiemminkin tehty, kun 
kunnianloukkauksesta saatavia enimmäistuomioita 
lievennettiin. Enää ei kunnianloukkauksesta voi saada 
vankeutta, ainoastaan sakkoja, ellei kyseessä ole tör-
keä kunnianloukkaus. Aiemmin kunnianloukkauksen 
ankarat rangaistukset toimivat pelotteena niin, että 
syytteellä uhkailemalla saattoi vaientaa vaikkapa toimit-
tajan. Yksityiselämän suojaa koskeva lainsäädäntö on 
toinen, jota on lievennetty, Hyvönen pohtii. 

UUSIA UHKIA NÄKÖPIIRISSÄ
Kymmenisen vuotta sitten Julkisen sanan neuvostoa 
työllistivät lehtien ilmoitusliitteet ja muu sisältömark-
kinointi. Nyt kun mainontaan on saatu kertaalleen 
toimivat pelinsäännöt, ja toimituksellinen aineisto 
on erotettava mainoksista, on sosiaalinen media nos-
tanut journalismin ja markkinoinnin välimaastoon 
uusia, hämäriä alueita. Toimittajien ohella sosiaaliseen 
mediaan on ilmestynyt erilaisia vaikuttajia, joilla on 
kaupallisia yhteistyösopimuksia. Myös free-toimittajat 
voivat sometileillään toimia eri asioiden tai tuotteiden 
lähettiläinä korvausta vastaan.

– Tämä toimittajan monessa roolissa esiintyminen 
on ongelmallista. Nyt on aika pohtia, miten tällainen 
toiminta saataisiin läpinäkyväksi. Ei pidä kuitenkaan 
mennä heti tuomitsemaan uusia ansaintamalleja, sillä 
kysymys on toimialan taloudesta.

Nykyisin suurin osa JSN:n käsiteltäviksi tulevista 
kanteluista koskee virheiden oikaisemista. Olennaisen 
virheen korjaamatta jättäminen on yleisin langettavan 
päätöksen syy.  Oma-aloitteinen oikaiseminen on yleis-
tynyt mediassa, mutta Hyvösen mielestä se on edelleen 
paikoin turhan hankalaa. Parasta olisi, jos joka jutun 
lopussa olisi palautemahdollisuus, jossa lukija voisi ker-
toa havaitsemistaan virheistä.

– Jos toimituksissa kuunneltaisiin lukijoita enemmän, 
voisi luottamus lisääntyä ja epäluulot hälventyä. Eivät-
hän ne syvän pään salaliittoteorioissa uiskentelevat tällä 
pelastu, mutta ehkä joku osa lukijoista kuitenkin. *



23

Syntyperäinen helsinkiläinen Eero Hyvönen asuu nykyään Itä-Hel-
singissä metsien ja meren äärellä. Hänen suosikkiharrastuksensa on 
perheen jackrussellinterrierin ulkoiluttaminen pitkin metsäpolkuja. 
Hyvösen mukaan yhteys eläimeen on erittäin maadoittavaa ja ren-
touttavaa, samoin kuin metsässä samoaminen ylipäätään.

Ulkoilun lisäksi Hyvösellä on edelleen nuoruusvuosilta periytyvä 
kitaransoittoharrastus.

– 1970-luvulla haaveilin tulevani heavy-kitaristiksi, mutta en ole 
oikeastaan kovin musikaalinen. Soittamiseni perustuu pääasiassa 
sitkeään harjoitteluun, hän arvioi.

Hän on kuitenkin toisinaan keikkaillut perhejuhlissa entisen valo-
kuvaaja-, nykyisen musisointikumppaninsa, asianajaja Esa Salosen 
kanssa.

KOIRA, METSÄ JA MUSIIKKI

henkilö kuvassa
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Asianajajaliitto julkaisi lokakuussa merkittävän uudis-
tuksen koulutustarjontaansa. Asianajaja-akatemian 
koulutuskonsepti tarjoaa asianajajille mahdollisuuden 
monipuoliseen kouluttautumiseen lähikoulutusten ja 
webinaarien lisäksi nyt myös verkossa, ajasta ja paikasta 
riippumatta. 

– Monelle muulle ammattiryhmällehän tällainen on 
jo tuttua, mutta asianajajien koulutuksessa tämä on uusi 
asia. Verkkopalveluun on tehty ja tehdään kovaa vauh-
tia lisää sisältöjä katsottavaksi, ja tietysti toivotaan, että 
asianajajat ottaisivat palvelun omakseen, toteaa liiton 
koulutusvaliokunnan puheenjohtaja Jyrki Piiparinen.

Tavoitteena on, että Asianajaja-akatemian verkkopal-
velusta kasvaisi työkalu, joka kestää aikaa ja jonka sisäl-
löt hyödyttävät asianajajia päivittäisessä työssä. 

– Toivomme kovasti saavamme uudesta palvelusta 
palautetta ja kehitysehdotuksia. Otamme myös erittäin 
herkällä korvalla vastaan ideoita tarpeellisista koulutuk-
sista.

– Jos asianajajalle tulee ahaa-elämys, että juuri nyt olisi 
tarvetta lisäkoulutukselle jostain tietystä asiasta, siitä 
kannattaa ehdottomasti olla yhteydessä liiton koulu-
tuksesta vastaaviin henkilöihin, valiokunnan jäseniin 
tai vaikka oman osaston koulutusvastaaviin, Piiparinen 
kannustaa.

Koulutusvaliokunta kokoustaa kuukausittain ja tekee 
päätöksiä tulevista koulutuksista, joten ideoihin pys-
tytään reagoimaan nopeastikin. Sama pätee osastojen 
järjestämiin koulutuksiin. 

Asianajaja-akatemian verkko-oppimisympäristön 
lanseeraus tapahtuu osuvasti korona-aikaan, kun kaikki 
muukin etäily on suotavaa, mutta ajoitus on Piiparisen 

mukaan pikemminkin onnekasta sattumaa. 
– Tätä on valmisteltu varmaan pari vuotta. Iloinen 

täytyy tietysti olla, että digiloikka osuu näin luontevaan 
kohtaan.

KOULUTUSTEN TÄYTYY 
LUNASTAA PAIKKANSA LAADULLA 
Verkosta löytyvät koulutukset vastaavat luonnollisesti 
myös asianajajien täydennyskouluttautumisvelvoittee-
seen, eli vähintään 18 vuosittaisen kouluttautumistun-
nin suorittamiseen. Aikaisemmin liitolla on ollut tarjota 
lähinnä yksittäisiä koulutuksia, mutta nyt ja tulevaisuu-
dessa tarjolle tulee aiempaa enemmän erilaisia koulutus-
polkuja, joilla voi suorittaa useammasta koulutuksesta 
koostuvan kokonaisuuden. 

– Koulutusvaliokunnassa on jo pidempään pyritty 
luomaan asianajajille räätälöityjä kokonaisuuksia. 
Niistä ensimmäinen oli Mikko Vuorenpään pitämä ”Älä 
tyri prosessia”, joka sai upean vastaanoton. Meidän 
mittakaavallamme se ja Vuorenpään seuraava koulu-
tuspaketti ”Kättä pidempää käräijille”, ovat olleet osal-
listujamäärältään huikeita, Piiparinen iloitsee.

Ulkopuolisen korviin 18 tuntia täydennyskoulutusta 
saattaisi kuulostaa ”pakolliselta pahalta”, joka pitää vain 
lusia läpi. Piiparinen kuitenkin vakuuttaa, että tilanne 
on oikeastaan päinvastainen. 

– Tätä tekisi oikeastaan mieli vähän alleviivata. 
Vaikka jäsensäännöissä täydennyskouluttautuminen on 
pakollinen velvoite, niin moni liiton jäseneksi hakeu-
tuva kertoo keskeiseksi perusteeksi liittymiselle nimen-
omaan sen, että pääsee osalliseksi koulutuksista. Nämä 
kommentit ovat koulutuksille parasta mahdollista kii-

TEKSTI PEKKA MÄNTYLÄ // KUVITUS SHUTTERSTOCK

Asianajaja-akatemian uusi verkkopalvelu mahdollistaa 
koulutukset ajasta ja paikasta riippumatta. 

Koulutustarjonta 
menee verkkoon ja 

monipuolistuu

luuppi
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tosta ja mainosta. Niiden kehittämisessä on takana lii-
ton pitkäjänteinen työ. 

Kiittävästä palautteesta huolimatta Piiparinen tietää, 
että Asianajajaliiton on oltava jatkuvasti hereillä: kou-
lutukset kilpailevat kiireisten asianajajien ajankäytöstä, 
jolloin niiden sisältö ei voi olla puolivillaista. Koulutus-
ten täytyy lunastaa paikkansa laadukkuudellaan kerta 
toisensa jälkeen.  

”SILLOIN KUN SINULLE SOPII”
Asianajajaliiton uuden verkkopalvelun idea on, että 
asianajajat voivat osallistua koulutukseen verkossa missä 
tahansa, milloin tahansa. Liiton koulutusasiantun-
tija Salla Vainio kehottaakin advokaatteja kokeilemaan 
verkko-oppimisen monipuolisia mahdollisuuksia. 

– Tutkimusten mukaan luonnossa, ja ylipäätään liik-
kuessa, oppiminen tehostuu ja keskittyminen paranee. 
Hapensaanti vaikuttaa aivojen verenkiertoon ja muisti-

jälkeen. Itselle mielekkäällä koulutusympäristöllä on 
parhaimmillaan motivaatiota nostava vaikutus, joka 
puolestaan vaikuttaa positiivisesti oppimiseen. Nyt 
koulutustallenteita voi kuunnella vaikkapa haravoi-
dessa, koiran kanssa lenkkeillessä tai takkatulen äärellä 
teekupposen kanssa, Vainio huomauttaa.

Kaikki eivät välttämättä halua työasiaa metsäkävely-
seuraksi, mutta toisaalta: äänikirjojen ja podcastien suo-
sion valtava kasvu osoittaa mahdollisuuksia olevan myös 
kuulokkeiden kautta annosteltavilla koulutusvideoilla. 

– Rohkaisisin kokeilemaan, mikä itsellä toimii par-
haiten. Toisilla oppiminen voi sujua parhaiten läppärin 
ja pöydän ääressä istuen, toisille oppi voi tarttua parem-
min liikkuessa, jolloin mahdollisten muistiinpanojen ja 
koulutusmateriaalien tarkastelun aika on myöhemmin. 

Verkkokoulutusten tarkoituksena ei ole kilpailla 
lähikoulutusten ja webinaarien kanssa. Perinteisille kou-
lutuksille ja niiden mahdollistamalle verkostoitumiselle 
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Asianajajaliitossa on parhaillaan meneillään sääntö uudistus, 
jonka yhtenä aiheena on juuri täydennyskouluttautumisvelvoite ja 
se, miten liitto haluaa jäseniään sen osalta valvoa. 

Käytännössä riittävä määrä koulutusta on tällä hetkellä oman-
tunnon asia, koska kattavaa valvontaa ei ole. 

Teoriassa puutteet täydennyskouluttautumisessa voidaan 
havaita lähinnä osana toimisto tarkastuksia, minkä jälkeen valvon-
talautakunta tarvittaessa määrittää sanktion.

– Liitossa on jäseniä, jotka eivät osallistu mihinkään täydennys-
koulutukseen. Sitä porukkaa ei minkään seurannan tai sanktioin-
nin kautta pystytä korvasta koulutuksiin kiskomaan, koulutusva-
liokunnan puheenjohtaja Jyrki Piiparinen sanoo.

– Olen itse suhtautunut tähän ideologisesti ja positiivisen 
kautta: kun vain koulutuksissa on tarjolla laatua, silloin ollaan 
tiellä, jossa voi kuvitella saavutettavan jotain hyvää. Osallistumis-
halun täytyy toteutua koulutuksista saatavan laadun ja hyödyn 
kautta.

Jäsenet ovat saaneet loka–marraskuun aikana sähköpostiinsa 
tunnukset verkkopalveluun Asianajaja-akatemiasta. Jos olet jos-
tain syystä jäänyt ilman, ota yhteyttä: koulutus@asianajajaliitto.fi

OSAA EI SAADA KOULUTUKSIIN 
EDES ”KORVASTA KISKOMALLA”

Asianajajakunnalla on pitkään ollut selvä visio ja missio, 
ja asianajajien perusarvoissa kiteytetään erinomaisesti 
se, millä tavalla asianajajien ammattia tulee harjoittaa 
eettisesti oikein. Asianajajaliiton perustehtävä on kui-
tenkin ollut välillä epäselvä ja siksi sitä ryhdyttiin liitossa 
kirkastamaan. Pohdintojen tuloksena tiivistimme, että 
Asianajajaliiton tehtävä on ylläpitää, kehittää ja tuoda 
esille asianajajakunnan luotettavuutta, ammattitaitoa ja 
arvostusta. Liiton perustehtävää hoitaa liiton toimiston 
asiantuntijaorganisaatio.

Perustehtävää pohdittaessa oli aiheellista palata 
toiminnan alkujuurille. Vuonna 1959 voimaan tulleen 
asianajajalain suurin saavutus oli mielestäni liiton teh-
tävien legitimointi: meille annettiin viranomaistehtäviä, 
joiden saaminen nykypäivänä olisi toiveajattelua. Näihin 
viranomaistehtäviin sisältyy liiton ja asianajajakunnan 
kannalta elintärkeitä elementtejä, kuten itsesääntely, 
riippumattomuus ja omavalvonta. Näiden peruskivien 
päälle liiton perustehtävä on jatkossakin rakennettava. 
Mikäli meillä ei olisi näitä elementtejä ja privilegioita, liitto 
olisi pelkkä ammattijärjestö ja asianajajakunta menettäisi 
erityisasemansa.

Jotta me onnistumme perustehtävässämme ja säily-
tämme nykyisen lakisääteisen asemamme, se edellyttää 

toimivaa omavalvontaa, eettistä ohjeistusta ja itse-
sääntelyä, korkeatasoista koulutusta, tietoisuuden 

lisäämistä asianajajien toiminnasta, eettisistä 
ohjeista ja valvonnasta sekä vaikuttamista 
asianajajien toimintaedellytyksiin ja alaa koske-

vaan päätöksentekoon. Se edellyttää myös sen 
määrittelyä, millaista ”edunvalvontaa” liitto 

voi perustehtävänsä puitteissa tehdä. 
Siirryn vuodenvaihteessa uusiin teh-

täviin. Jätän liiton toimiston suurella 
ylpeydellä ja luottamuksella: toimistolla 
työskentelee ammattilaisia, joiden 
osaamiseen voitte luottaa. Liiton työtä 
on kehitetty ja modernisoitu valtavasti 

ja henkilöstölle tulee entistä enemmän 
antaa sitä vastuuta, jonka he osaamisel-
laan ovat lunastaneet. 

Kiitän lämpimästi teitä kaikkia, joiden 
kanssa olen saanut työskennellä!

Minna Melender
pääsihteeri

Perustehtävä 
kirkastettu

K O L U M N I

luuppi

ja kouluttajille livenä tehtävillä kysymyksillä on edelleen 
aikansa ja paikkansa. 

Uuteen verkko-oppimisympäristöön voi tutustua 
maksuttomalla kokeilulla.

Loppuvuoden aikana verkkopalveluun tulee koulu-
tuksia ainakin seuraavista aiheista: ylivoimainen este, 
tietoturva, kilpailu vahingot, syyteneuvottelu, moni-
muotoisten perheiden juridiikka ja sosiaalinen media. 

– Lisäksi uuden palvelun julkaisun kunniaksi Tieto-
turva-asiat haltuun -koulutus on tarjolla maksuttomana, 
joten suosittelen kokeilemaan ainakin sitä ja samalla 
tutustumaan palveluun, Vainio hymyilee.

Uusia koulutuskokonaisuuksia on luvassa verkkoon 
joka lukukausi lisää. 

– Tavoitteenamme on, että tiedot kaikista uusista 
koulutuksista tulevat jatkossa nähtäväksi yli puolikin 
vuotta etukäteen, jotta jäsenet voivat paremmin enna-
koida täydennyskouluttautumistaan ja suunnitella osal-
listumisiaan. * 
Asianajaja-akatemiasta lisää osoitteessa 
asianajajaliitto.fi/koulutus 
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Mitkä ovat mielestäsi onnistuneen 
sovittelun tärkeimmät edellytykset?
Tärkeää on, että osapuolet ovat valmiita kokeilemaan 
sovittelua ratkaisutapana ja sovittelupöydän äärellä on 
henkilöt, joilla on valtuudet saada asia sovituksi. Avoin 
mieli ja halu kuunnella ovat myös olennaisia niin osapuo-
lille, asiamiehille kuin sovittelijallekin.

Entä mitkä ovat pahimmat sudenkuopat, 
joihin sovittelija voi langeta?
Pahimpia sudenkuoppia ovat erilaiset ennakkokäsitykset 
ja olettamukset, koskevat ne sitten riidan osapuolia tai itse 
riitaa. Sovittelijan tärkeimpiin ominaisuuksiin kuuluvat-
kin riippumattomuus, puolueettomuus ja kuuntelutaito. 
Osana tätä on maltti vältellä kiusausta lähteä ratkomaan 
asiaa – sovittelutekniikat kantavat kyllä kohti sovintoa.

Onko sovittelutaidoista hyötyä 
myös muussa asianajotyössä?
Eräs keskeinen sovittelutaito on kyky selvittää osapuolten 
piilevätkin intressit ja tarpeet erilaisilla viestintäteknii-
koilla sekä kartoittaa elementtejä, joista sovinto voi syn-
tyä. Muun muassa tätä opetellaan sovittelukoulutuksissa. 
Opituista taidoista on hyötyä riitojen lisäksi niin neuvot-
telupöydissä, asiakassuhteissa, muussa asianajotyössä kuin 
elämässä asianajomaailman ulkopuolella.

Millaisia koulutuksia ensi keväälle on luvassa?
Peruskurssi on tiivis johdatus sovitteluun kokeneiden 
asiantuntijoiden johdolla ja sovittelun jatkokurssilla pääs-
tään harjoittelemaan jo sovittelijana toimimista. Kurssi-
laisten ahaa-elämykset ensimmäisistä sovittelutehtävistä 
ovat joka kerta yhtä inspiroiva osa yhteistä oppimiskoke-
musta. *
16.2.2021 Sovittelun perusteet,
Tekniskan Salit Eerikinkatu 2 Helsinki

23.–24.4.2021 Sovittelun jatkokurssi,
Hanasaaren kulttuurikeskus Hanasaarenranta 5 Espoo 

koulutus

Hyvä sovittelija 
kuuntelee
Sovittelutaidoista on hyötyä myös 
asianajomaailman ulkopuolella, 
sanoo sovittelukursseilla kouluttava 
asianajaja Johanna Flythström.
TEKSTI TERO IKÄHEIMONEN // KUVA MIKKO KAUPPINEN

MUISTATHAN MYÖS NÄMÄ:

29.1. Todistelun luotettavuuden arviointi,  
 Helsingin käräjäoikeus, myös etänä
17.2. Valituslupahakemuksen laatiminen  
 ja käsittely korkeimmassa oikeudessa, 
 Tekniskan Salit, myös etänä

Katso kaikki koulutukset ja ilmoittaudu: 
asianajajaliitto.fi/tapahtumakalenteri

ASIANAJOVUODEN AVAUS
Paluu käräjäkiville | 15.1.2021 klo 14

VIRTUAALINEN

Seuraa viestintäämme ja tule mukaan!



”Harrastin lapsena taitoluistelua, mutta opis-
keluaikoina harrastukseen tuli pitkä tauko. 
Vuonna 1999 eräs aikaisempi luistelukaverini 
houkutteli minut kokeilemaan muodostel-
maluistelua aikuisten sarjassa. Innostuin 
kovasti ja olin lopulta mukana espoolaisessa 
Shadows-joukkueessa 13 vuoden ajan. Sen jäl-
keen palasin vielä tauon jälkeen toiseen jouk-
kueeseen, Team Antiqueen, pariksi vuodeksi.

Nykyisin harrastan parin seuran aikuisten 
yksinluistelun harrastelijaryhmissä, minkä 
lisäksi harjoittelen ohjelmia oman valmentajan 
kanssa yleensä leireillä tai yksityistunneilla. 
Valmentajani on entinen maailmanmesta-
ruustason taitoluistelija Elise Luovula, joka 
työskentelee nykyisin myös juristina, joten 
välillä yhteisten aikataulujen löytäminen on 
haastavaa.

Aikuisten sarjoissa voi itse määritellä, miten 
vaikeassa luokassa haluaa kilpailla. Aikuisten 
sarjojen kisat ovat sen verran rentoja ja kil-
pailijat kannustavat siellä toisiaan, joten laji ei 
enää tässä iässä aiheuta psyykkistä painetta. 
Laji vaatii kuitenkin suhteellisen hyvää fyysistä 
kuntoa, notkeutta ja ponnistusvoimaa – kaikki 
iän karttuessa hyödyllisiä ylläpidettäviä taitoja. 
Vanhimmat tuntemani kilpailijat Suomessa 
ovat yli 70-vuotiaita.

Luisteluohjelmien harjoitteleminen lienee 
myös hyvää dementian torjuntaa, koska liikkei-
den tulee mennä oikeisiin kohtiin musiikissa. 
Muodostelmaluistelussa tämä oli erityisen 
tärkeää, koska jokaisen musiikin tahdin liike 
pitää muistaa, jotta kaikki tekevät sen saman-
aikaisesti. Muodostelmaluistelussa hienoa on 
harrastaminen joukkueessa; olen saanut sitä 
kautta myös paljon ystäviä.

Shadows-joukkueella oli luistelun lisäksi 
erilaisia oheislajeja, kuten baletti ja maraton-
juoksu. Itse olen juossut 14 maratonia. Kerran 
jopa yhdistimme molemmat lajit kilpaile-
malla ensin luistelukisassa Zürichin lähellä 
ja juoksemalla seuraavana päivänä Zürichin 
maratonin.

Tällä hetkellä säännöllisiä harjoituksia on 
kahtena iltana viikossa ja leirejä pari kolme 
kertaa vuodessa. Mikäli työtilanne sallisi, 
luistelisin varmaan enemmän. Aikaa ei oikein 
riitä tarpeeksi kilpailuohjelmien harjoitteluun, 
mutta onneksi kilpaileminen tasollani ei ole 
kovin vakavaa ja kilpailuihin voi mennä, vaikka 
tuntuu, ettei ole ehtinyt harjoitella riittävästi.

Luistelu on fyysisesti erittäin monipuolinen 
ja erilaisia taitoja kehittävä harrastus. Harjoi-
tuksissa pitää jatkuvasti keskittyä tekemiseen, 
jolloin työasiat kaikkoavat mielestä.”

Kirsi Åkerlund: Luistelukisasta maratonille

TEKSTI TERO IKÄHEIMONEN // KUVA KIRSI ÅKERLUNDIN ARKISTO H E N G Ä H D Y S T A U K O

Asianajaja Kirsi Åkerlund kisaamassa 
Malmössä vuonna 2017.

ASIANAJOVUODEN AVAUS
Paluu käräjäkiville | 15.1.2021 klo 14
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Asianajaja Marjo 
Valtonen saapui 
päivystämään Turun 
Diakoniakeskukselle.

Jan Huovinen 
Asianajotoimisto 
Hokkanen Huovinen 
& Rantanen Oy:stä 
päivysti Turussa.

Oululaiselle asianajaja 
Katja Pappiselle 
kirjastoneuvonta 
tuo vaihtelua 
toimistoarkeen.

Veikko Heilala saapui 
Oulun päivystykseen 
kysymään neuvoa 
parkkisakkokiistaan, 
jota hän on viemässä 
hallinto-oikeuteen.

K O H T A A M I S I A

KUVAT MATIAS KOLJONEN (OULU) JA PASI LEINO (TURKU)

Liiton paikallisosastojen järjestämät maksuttomat asianajajapäivystykset 
olivat kevään koronatauolla, mutta epidemiatilanne salli niiden järjestämisen 

syksyllä. Kuvasimme asianajajapäivystyksiä Oulussa ja Turussa.

Asianajaja päivystää

Millainen oli rikoslain 24:1 1.1.2013?
Syötä päivämäärä Aikakoneeseen ja  
näet säädöksen historiaan.

suomenlaki.almatalent.fi

Aikakone  
– asianajajan  
paras ystävä

SUOMEN LAKI -HAKUPALVELU
Ajantasainen lainsäädäntö. Ainutlaatuinen Aikakone. Räätälöitävä palvelu.
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– asianajajan  
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ASIANAJOTOIMISTO ASTREA OY
Asianajaja, VT Kim Holmberg on kutsuttu 
osakkaaksi 21.08.2020 alkaen. Holmberg 
hoitaa pääasiassa liikejuridiikkaan, 
yritysjärjestelyihin ja yritysrahoitukseen 
liittyviä toimeksiantoja.

Asianajaja Lassi Koto on kutsuttu 
osakkaaksi 21.08.2020 alkaen. Koto 
hoitaa pääasiassa liikejuridiikkaan ja 
yrityskauppoihin liittyviä toimeksiantoja.

ASIANAJOTOIMISTO 
CASTRÉN & SNELLMAN OY
Senior associate -lakimies, asianajaja, 
KTM Aleksi Aakula on nimitetty counsel-
lakimieheksi 1.8.2020 alkaen.

Talousassistentti Maria Aalto on nimitetty 
Financial Specialist -tehtävään 1.10.2020 
alkaen.

OTM Outi Ahlstedt on nimitetty associate-
lakimieheksi 20.4.2020 alkaen Työoikeus-
palveluumme.

Associate-lakimies, asianajaja Isabel 
Carpelan on nimitetty senior associate 
-lakimieheksi 1.10.2020 alkaen.

Tradenomi Sara Collin on nimitetty 
assistentiksi 1.9.2020 alkaen Ympäristö, 
infrastruktuuri ja luonnonvarat- sekä 
Kiinteistösijoittaminen ja -transaktiot 
-palveluihimme.

Oskari Gestrin on nimitetty 
talousjohtajaksi 11.5.2020 alkaen.

Talousassistentti, tradenomi Sirpa 
Hartikainen on nimitetty Financial 
Specialist -tehtävään 1.10.2020 alkaen.

OTM Jaakko Honkala on nimitetty 
associate-lakimieheksi 4.5.2020 alkaen 
Kansainvälinen rakentaminen ja projektit 
-palveluumme.

Senior associate -lakimies, asianajaja, 
KTM Niko Johansson on nimitetty 
counsel-lakimieheksi 1.8.2020 alkaen.

OTM Johanna Juureva on nimitetty 
associate-lakimieheksi 19.5.2020 alkaen 
Kansainvälinen rakentaminen ja projektit- 
sekä Energia-palveluihimme.

Associate-lakimies, OTM Jesse Järvenpää 
on nimitetty senior associate -lakimieheksi 
1.10.2020 alkaen.

Talent Specialist, KM Essi Järvinen on 
nimitetty HR Business Partner -tehtävään 
1.9.2020 alkaen.

Talousassistentti Jaana Kaipainen on 
nimitetty Financial Specialist -tehtävään 
1.10.2020 alkaen.

Senior associate -lakimies, asianajaja, 
YTM Teresa Kauppila on nimitetty 
counsel-lakimieheksi 1.8.2020 alkaen.

Senior associate -lakimies, asianajaja, 
VT Suvi Kettunen on nimitetty counsel-
lakimieheksi 1.10.2020 alkaen.

Talousassistentti, tradenomi Tanja Kim on 
nimitetty Financial Specialist -tehtävään 
1.10.2020 alkaen.

FM Reeta Knuuti on nimitetty viestinnän 
asiantuntijaksi 12.6.2020 alkaen.

Osakas, asianajaja Anna Kuusniemi-Laine 
on nimitetty vastuullisuustyön vetäjäksi 
Head of Sustainability -tehtävään 1.8.2020 
alkaen.

OTM Sini Kössi on nimitetty senior 
associate -lakimieheksi 13.8.2020 alkaen 
Kiinteistösijoittaminen ja -transaktiot 
-palveluumme.

Talousassistentti Tarja Laaksonen on 
nimitetty Financial Specialist -tehtävään 
1.10.2020 alkaen.

OTM Anette Laitinen on nimitetty 
associate-lakimieheksi 1.10.2020 alkaen 
Vero ja strukturointi -palveluumme.

OTM Sara Laitinen on nimitetty 
associate-lakimieheksi 16.6.2020 
alkaen Maksukyvyttömyysmenettelyt-
palveluumme.

Senior associate -lakimies, asianajaja 
Anna-Maarit Laurila on nimitetty counsel-
lakimieheksi 1.8.2020 alkaen.

Associate-lakimies, asianajaja, OTT Jenna 
Lindqvist on nimitetty senior associate 
-lakimieheksi 1.10.2020 alkaen.

Associate-lakimies, asianajaja Mina Lång 
on nimitetty senior associate -lakimieheksi 
1.10.2020 alkaen.

Tietohallintopäällikkö Kalle Miettinen on 
nimitetty tietohallintojohtajakasi 1.8.2020 
alkaen.

Senior associate -lakimies, asianajaja, VT 
Markus Muurman on nimitetty counsel-
lakimieheksi 1.10.2020 alkaen.

Asianajaja Jutta Nieminen on nimitetty 
counsel-lakimieheksi 14.9.2020 alkaen 
Työoikeus-palveluumme.

Kääntäjä, DI, FM Marja Ollila on nimitetty 
vastuullisuusasiantuntijaksi 1.10.2020 
alkaen.

Associate-lakimies, OTM, VT Noora 
Rissanen on nimitetty senior associate 
-lakimieheksi 1.10.2020 alkaen.

ICT-tukihenkilö Susanna Salmi on 
nimitetty ICT Support Specialist -tehtävään 
1.8.2020 alkaen.

Senior associate -lakimies, asianajaja, 
LL.M. Sanna-Mari Seppälä on nimitetty 
counsel-lakimieheksi 1.10.2020 alkaen.

Associate-lakimies, OTM Anu Sillanmäki 
on nimitetty senior associate -lakimieheksi 
1.10.2020 alkaen.

OTM Ella Sivonen on nimitetty associate-
lakimieheksi 24.6.2020 alkaen Rahoitus-
palveluumme.

Anni Suhonen on nimitetty assistentiksi 
1.8.2020 alkaen Yritysjärjestelyt-
palveluumme.

OTM Tinya Tillander on nimitetty 
associate-lakimieheksi 15.6.2020 alkaen 
Yritysjärjestelyt-palveluumme.

Järvelä Tuuli 
ASIANAJOTOIMISTO 
PROJECT LAW OY

Järvenpää Jesse 
ASIANAJOTOIMISTO 
CASTRÉN & SNELLMAN OY

Järvinen Essi 
ASIANAJOTOIMISTO 
CASTRÉN & SNELLMAN OY

Kaipainen Jaana 
ASIANAJOTOIMISTO 
CASTRÉN & SNELLMAN OY

Kauppila Teresa 
ASIANAJOTOIMISTO 
CASTRÉN & SNELLMAN OY

Kettunen Suvi 
ASIANAJOTOIMISTO 
CASTRÉN & SNELLMAN OY

Kim Tanja 
ASIANAJOTOIMISTO 
CASTRÉN & SNELLMAN OY

Kiuru Olli 
ASIANAJOTOIMISTO 
WASELIUS & WIST OY

nimitykset

Lindqvist Jenna 
ASIANAJOTOIMISTO 
CASTRÉN & SNELLMAN OY

Laurila Anna-Maarit 
ASIANAJOTOIMISTO 
CASTRÉN & SNELLMAN OY

Lång Mina 
ASIANAJOTOIMISTO 
CASTRÉN & SNELLMAN OY

Lähteenmäki Sakari 
ASIANAJOTOIMISTO 
PROJECT LAW OY

Miettinen Kalle 
ASIANAJOTOIMISTO 
CASTRÉN & SNELLMAN OY

Muurman Markus 
ASIANAJOTOIMISTO 
CASTRÉN & SNELLMAN OY

Mäki Tiia 
ASIANAJOTOIMISTO DLA 
PIPER FINLAND OY

Nieminen Jutta 
ASIANAJOTOIMISTO 
CASTRÉN & SNELLMAN OY

Aakula Aleksi 
ASIANAJOTOIMISTO 
CASTRÉN & SNELLMAN OY

Aalto Maria 
ASIANAJOTOIMISTO 
CASTRÉN & SNELLMAN OY

Ahlstedt Outi 
ASIANAJOTOIMISTO 
CASTRÉN & SNELLMAN OY

Alahuhta Ville 
BIRD & BIRD 
ASIANAJOTOIMISTO OY

Andersin Jonathan 
ASIANAJOTOIMISTO DLA 
PIPER FINLAND OY

Björndahl Oskar 
KOTKA & CO. 
ASIANAJOTOIMISTO OY

Carpelan Isabel 
ASIANAJOTOIMISTO 
CASTRÉN & SNELLMAN OY

Collin Sara 
ASIANAJOTOIMISTO 
CASTRÉN & SNELLMAN OY

Asianajajaliitto toimii vastuullisesti myös julkaisijana pyrkimällä vähentämään kaikkea kulutusta. Keväällä teettämämme lukijatutkimuksen 

palautteen perusteella uudistamme 100-vuotiasta Defensor Legisiä ja sen tuotanto- ja julkaisuprosessia vuoden 2021 alusta lukien mm. siten, että

 •   julkaisemme pidempien artikkeleiden alussa tiivistelmän artikkelin keskeisestä sisällöstä

 •   parannamme artikkeleiden taittoasua mobiililaitteilla helpommin luettavaksi

 •   julkaisemme vuosikerran jatkossa neljässä osassa, kaksi numeroa keväällä ja kaksi syksyllä

 •   kannustamme jäseniämme siirtymään sähköisen julkaisun käyttöön

Asianajajaliitto tuottaa yhteistyössä Editan kanssa Defensor Legisin sähköisen palvelun osoitteessa edilex.fi/defensor_legis. 

Huom. Palvelu on Asianajajaliiton jäsenille maksuton. Verkkopalvelun etuja ovat mm.:

 •   monipuoliset hakutoiminnot artikkelin nimen, kirjoittajan tai asiasanan mukaan

 •   oikeusalan ammattilaisia palveleva julkaisu on aina saatavilla

 •   palvelu toimii julkaisun artikkeleiden sähköisenä arkistona

Lämmin kiitos lukijoillemme yhteistyöstä!

Defensor Legis uudistuu!
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nimitykset

Knuuti Reeta 
ASIANAJOTOIMISTO 
CASTRÉN & SNELLMAN OY

Koto Lassi 
ASIANAJOTOIMISTO 
ASTREA OY

Krook Åsa 
ASIANAJOTOIMISTO 
WASELIUS & WIST OY

Kuusniemi-Laine Anna 
ASIANAJOTOIMISTO 
CASTRÉN & SNELLMAN OY

Kössi Sini 
ASIANAJOTOIMISTO 
CASTRÉN & SNELLMAN OY

Laaksonen Tarja 
ASIANAJOTOIMISTO 
CASTRÉN & SNELLMAN OY

Laitinen Anette 
ASIANAJOTOIMISTO 
CASTRÉN & SNELLMAN OY

Laitinen Sara 
ASIANAJOTOIMISTO 
CASTRÉN & SNELLMAN OY

Gestrin Oskari 
ASIANAJOTOIMISTO 
CASTRÉN & SNELLMAN OY

Hartikainen Sirpa 
ASIANAJOTOIMISTO 
CASTRÉN & SNELLMAN OY

Heinonen Jasmina 
ASIANAJOTOIMISTO DLA 
PIPER FINLAND OY

Heinonen Noora 
BIRD & BIRD 
ASIANAJOTOIMISTO OY

Holmberg Kim 
ASIANAJOTOIMISTO 
ASTREA OY

Honkala Jaakko 
ASIANAJOTOIMISTO 
CASTRÉN & SNELLMAN OY

Johansson Niko 
ASIANAJOTOIMISTO 
CASTRÉN & SNELLMAN OY

Juureva Johanna 
ASIANAJOTOIMISTO 
CASTRÉN & SNELLMAN OY
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nimitykset

Associate-lakimies, OTM Aleksanteri 
Tuomainen on nimitetty senior associate 
-lakimieheksi 1.8.2020 alkaen.

Viestintäkoordinaattori, YTM Sirpa 
Uuspelto on nimitetty viestinnän 
asiantuntijaksi 1.10.2020 alkaen.

Senior associate -lakimies, asianajaja 
Salla Viitikko on nimitetty counsel-
lakimieheksi 1.10.2020 alkaen.

Talent Specialist, KTM Riitta Vuorenvirta 
on nimitetty HR Business Partner 
-tehtävään 1.9.2020 alkaen.

Senior associate -lakimies, asianajaja, 
LL.M. Iikka Väänänen on nimitetty 
counsel-lakimieheksi 1.10.2020 alkaen.

ASIANAJOTOIMISTO 
DLA PIPER FINLAND OY
OTM Jonathan Andersin on nimitetty 
Counseliksi (Corporate) 28.9.2020 lukien.

OTM Jasmina Heinonen on nimitetty 
Associateksi (IPT) 16.3.2020 lukien.

OTM Tiia Mäki on nimitetty Associateksi 
(Finance and Projects) 5.4.2020 lukien.

Asianajaja Vilma Nuutinen on nimitetty 
Senior Associateksi lukien (Finance and 
Projects) 18.5.2020 lukien.

Asianajaja Tiina Onkamo on nimitetty 
Senior Associateksi (Restructuring) 
25.6.2020 lukien.

Asianajaja Antti Paloniemi on nimitetty 
Counseliksi (Head of Tax) 24.8.2020 lukien.

OTM Lauri Rantanen on nimitetty Senior 
Associateksi (Litigation and regulatory) 
1.9.2020 lukien.

OTM Sanna Rautio on nimitetty 
Associateksi (Employment) 2.11.2020 
lukien.

ASIANAJOTOIMISTO 
PROJECT LAW OY
OTM Tuuli Järvelä on nimitetty 
lakimieheksi.

Asianajaja Sakari Lähteenmäki 
on kutsuttu osakkaaksi 1.7.2020 
alkaen. Lähteenmäki on erikoistunut 
kiinteistötransaktioihin ja 
kiinteistökehityshankkeisiin.

ASIANAJOTOIMISTO 
WASELIUS & WIST OY
Asianajaja Olli Kiuru on nimitetty 
osakkaaksi 24.8.2020 alkaen. Kiurun 
erikoistumisalueet ovat finanssi- ja 
vakuutusoikeus sekä finanssialan 
compliance-asiat ja Fintech-yhtiöt.

Asianajaja Åsa Krook on nimitetty 
Asianajotoimisto Waselius & Wist Oy:n 
osakkaaksi 1.10.2020 alkaen. Krookin 
erikoistumisalueita ovat IP-, sopimus- ja 
markkinointioikeus.

BIRD & BIRD 
ASIANAJOTOIMISTO OY
Asianajaja, KTM Ville Alahuhta on 
nimitetty Counseliksi 21.10.2020 alkaen.

OTM Noora Heinonen on nimitetty 
Associateksi 7.10.2020 alkaen.

BORENIUS ASIANAJOTOIMISTO OY
OTM Heta Hovi on nimitetty Associateksi 
Transactions-linjaan 1.9.2020 alkaen.

OTM Eveliina Ilonen on nimitetty 
Associateksi Advisory-linjaan 14.9.2020 
alkaen.

OTM Erkko Korhonen on nimitetty 
Partneriksi Advisory-linjaan 12.10.2020 
alkaen.

OTM Rilla Ojala on nimitetty Associateksi 
Dispute Resolution -linjaan 1.9.2020 
alkaen.

OTM Lauri Pyökäri on nimitetty Senior 
Associateksi Advisory-linjaan 25.5.2020 
alkaen.

OTM Eeva Terho on nimitetty Senior 
Associateksi Transactions-linjaan 
10.8.2020 alkaen.

OTM Henrik Uoti on nimitetty Associateksi 
Transactions-linjaan 1.9.2020 alkaen.

HANNES SNELLMAN 
ASIANAJOTOIMISTO OY
OTT Joakim Frände on nimitetty 
Counseliksi Tax-ryhmään.

OTM, KTM, asianajaja Matti Lajunen 
on kutsuttu osakkaaksi.

OTM, DI Katja Perätalo on nimitetty 
Counseliksi Real Asset -ryhmään.

OTM Beata-Maria Pippingsköld 
on nimitetty Senior Associateksi 
IP&Technology-ryhmään.

OTM, asianajaja Ingrid Remmelgas 
on nimitetty Senior Associateksi 
Employment-ryhmään.

OTM, asianajaja Emma Swahne 
on nimitetty Senior Associateksi 
IP&Technology-ryhmään.

OTM, asianajaja Ida Viitamäki on nimitetty 
Senior Associateksi M&A -ryhmään.

KOTKA & CO. 
ASIANAJOTOIMISTO OY
Asianajaja Oskar Björndahl on kutsuttu 
Kotka & co. Asianajotoimisto Oy:n 
osakkaaksi. Björndahl on erikoistunut 
yritysjärjestelyihin ja yrityskauppoihin sekä 
sopimus- ja yhtiöoikeuteen.

MÄKITALO ASIANAJOTOIMISTO OY
OTM Perttu Tuuppa on nimitetty 
lakimieheksi (Associate) 1.7.2020 alkaen.

NIMITYSUUTISET JA KUVAT 
VUODEN 2021 LEHTIIN SEURAAVASTI: 
22.1. (1/2021), 12.3. (2/2021), 28.5. (3/2021), 
27.8. (4/2021) JA 29.10. (5/2021) 
MENNESSÄ: ASIANAJAJALIITTO.FI/
NIMITYKSET.

Väänänen Iikka 
ASIANAJOTOIMISTO 
CASTRÉN & SNELLMAN OY

Vuorenvirta Riitta 
ASIANAJOTOIMISTO 
CASTRÉN & SNELLMAN OY

Tuuppa Perttu 
MÄKITALO 
ASIANAJOTOIMISTO OY

Uuspelto Sirpa 
ASIANAJOTOIMISTO 
CASTRÉN & SNELLMAN OY

Viitikko Salla 
ASIANAJOTOIMISTO 
CASTRÉN & SNELLMAN OY

Sivonen Ella 
ASIANAJOTOIMISTO 
CASTRÉN & SNELLMAN OY

Suhonen Anni 
ASIANAJOTOIMISTO 
CASTRÉN & SNELLMAN OY

Tillander Tinya 
ASIANAJOTOIMISTO 
CASTRÉN & SNELLMAN OY

Tuomainen Aleksanteri 
ASIANAJOTOIMISTO 
CASTRÉN & SNELLMAN OY

Sillanmäki Anu 
ASIANAJOTOIMISTO 
CASTRÉN & SNELLMAN OY

Nuutinen Vilma 
ASIANAJOTOIMISTO DLA 
PIPER FINLAND OY

Ollila Marja 
ASIANAJOTOIMISTO 
CASTRÉN & SNELLMAN OY

Onkamo Tiina 
ASIANAJOTOIMISTO DLA 
PIPER FINLAND OY

Paloniemi Antti 
ASIANAJOTOIMISTO DLA 
PIPER FINLAND OY

Rantanen Lauri 
ASIANAJOTOIMISTO DLA 
PIPER FINLAND OY

Rissanen Noora 
ASIANAJOTOIMISTO 
CASTRÉN & SNELLMAN OY

Salmi Susanna 
ASIANAJOTOIMISTO 
CASTRÉN & SNELLMAN OY

Seppälä Sanna-Mari 
ASIANAJOTOIMISTO 
CASTRÉN & SNELLMAN OY

Yli 50 € tilaukset ilman postituskuluja
www.kauppakamarikauppa.fi 

Liity jäseneksi: helsinki.chamber.fi/jasenyys Hintoihin lisätään alv. 10%

Kirjassa käsitellään oikeuskäytännössä usein 
esiintyviä kysymyksiä eli asiantuntijatodistelua, 
todisteiden hyödyntämiskieltosääntelyä 
sekä asianomistajan kuulemista 
todistelutarkoituksessa. 

Valittuja kysymyksiä  
todistusoikeudesta

Jäsenetuhinta:  89 € (Norm. 119 €)

Mikko Vuorenpää

Kirja antaa kokonaiskuvan siitä, miten 
maamme lakeja tai muita säädöksiä 
valmistellaan ja laaditaan. Lakitekniikka ja 
lakikieli ovat teoksessa keskeisessä osassa. 

Lainvalmistelu – oikeudelliset 
perusteet ja käytäntö

Jäsenetuhinta:  82 € (Norm. 109 €)

Matti Niemivuo

Lapsen oikeudet perheessä käsittelee useasta 
eri näkökulmasta lapsen oikeudellista asemaa 
suhteessa huoltajiin. Teemoina mm. lapsen 
uskonnonvapaus, lapsen etu kansainvälisessä 
adoptiossa ja lapsen asuinpaikan 
määrittäminen lapsikaappaustilanteissa.

Lapsen oikeudet perheessä

Jäsenetuhinta:  73 € (Norm. 98 €)

Suvianna Hakalehto ja Virve Toivonen 
(toim.)

Kattava yleisesitys neljästä lakisääteisestä 
maksukyvyttömyysmenettelystä: ulosotosta, 
konkurssista, yrityksen saneerauksesta ja 
yksityishenkilön velkajärjestelystä.

Maksukyvyttömyys 
– yritys velkojana ja 
velallisena

Jäsenetuhinta:  94 € (Norm. 125 €)

Risto Koulu, Heidi Lindfors

Osakeyhtiön johdon oikeudet ja vastuu 
nyt yksissä kansissa. Professori Seppo 
Villan uutuusteoksessa käydään läpi mm. 
jääviyskysymyksiä, vahingonkorvaustilanteita 
ja yhtiön varojen käyttöä koskevia säädöksiä.

Hallituksen ja toimitus- 
johtajan oikeudet ja vastuu 
osakeyhtiössä

Jäsenetuhinta:  82 € (Norm. 109 €)

Seppo Villa

Ainoa ajantasainen suomenkielinen käsikirja 
venture capital -sijoituksista. Kirja toimii 
käytännönläheisenä oppaana venture capital 
-sijoituksien prosessiin ja dokumentaatioon. 

Venture capital -sijoitukset  
– käsikirja rahoituskierroksille

Jäsenetuhinta:  60 € (Norm. 80 €)

Jonathan Andersin

Juridiikan 
uutuudet

Tiedon työntövoimaa

– myös Ammattikirjastosta! 
Ammattikirjasto.fi

Advokaatti_5_2020_kirjat.indd   1 12.11.2020   13.26.59
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Tilaukset & asiakaspalvelu
asiakaspalvelu.publishing@edita.fi | p. 020 450 05 

Keskeiset säädökset 
yksissä kansissa

LAKIKIRJA.COM

Lakikirja        Edilex

Lakikirja on aina ajan tasalla - 
tarkista säädösmuutokset helposti 
QR-koodilla! 

Lakikirjat 2021 ilmestyvät 
marraskuussa.

Tilaa pian omasi!
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