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Seminaarihintoihin lisätään alv 24 %. Oikeudet muutoksiin pidätetään.

Pertti Välimäki

PESÄNJAKAJA
Joulukuu 2021, sh. 149 €

Aleksi Pursiainen

KANSAINVÄLISET PAKOTTEET 
JA VIENTIVALVONTA
Lokakuu 2021, sh. 139 €

Mia Hoffrén

VIRHEVASTUU ASUNNON 
JA ASUINKIINTEISTÖN 
KAUPASSA
2., uudistettu painos
Marraskuu 2021, sh. 129 €

Jussi Kalliala, Emmi Kauppala, Pekka 
Kolppanen, Kalle Kyläkallio, Mari 
Lampenius, Heikki Uotila

ASIAKIRJAMALLIT
12., uudistettu painos
Marraskuu 2021, sh. 179 €

Suomen Laki -teokset:

SUOMEN LAKI I 2021
Lokakuu 2021, sh. 279 €

SUOMEN LAKI II 2021
Marraskuu 2021, sh. 279 €

SUOMEN LAKI III 2021
Joulukuu 2021, sh. 279 €

Tilaa kirjat SHOP.ALMATALENT.FIIlmoittaudu LAKIMIESLIITONKOULUTUS.FI

KIRJAT JA KOULUTUS
Oikea tieto oikeaan aikaan.

Parhaat työvälineet 
juridiikan ammattilaisille

Päivitä osaamisesi  
ajankohtaisissa seminaareissa.

OSALLISTU ETÄNÄ TAI LÄSNÄ

SUURI SÄÄTIÖPÄIVÄ
8.12. Helsinki

Suuri säätiöpäivä kokoaa jälleen säätiöiden ammattilaiset  
päivittämään tietonsa ajan tasalle alan parhaiden asiantunti-
joiden johdolla. Aiheina tänä vuonna muun muassa työoikeus-
asioita säätiöille, säätiöiden verotus, uuden sote-lainsäädännön 
vaikutukset säätiöille sekä säätiön hallituksen itsearviointi.

Puheenjohtajana asianajaja Oili Kela,  
Asianajotoimisto Oili Kela Oy.

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

CONTRACT DRAFTING IN ENGLISH I-II
3.12. and 17.3. Helsinki

The courses will be ”hands on”.  Delegates will be invited to 
undertake practical exercises eg analysing and improving 
poor drafting, suggesting changes to clauses presented by 
”the other side”.

The course will be given by David Fletcher, an English 
solicitor, who is a frequent lecturer in Scandinavia. He has 
given contract-drafting courses, both general and in-house, 
in a number of countries including Finland, Sweden, Denmark 
and Germany.

Lakimiesliiton jäsenet ja julkinen sektori 1 150 €  
(yksityinen sektori 1 250 €)
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14 FOKUS

Suman purku edessä 
Koronakriisi ruuhkautti ylityöllistettyjä tuomioistuimia entisestään. 

Ruuhkien purkuun menee ainakin kaksi vuotta. 

18 HENKILÖ KUVASSA

Sananvapauden vartija 
Julkisen sanan neuvoston puheenjohtaja Eero Hyvönen 
pitää sananvapauden vaalimista tärkeänä myös silloin, 

kun vihapuhetta pitäisi suitsia. 

24 LUUPPI

Koulutustarjonta menee 
verkkoon ja monipuolistuu 

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

6 Tuokiokuva
 Toimisto neljällä pyörällä.

8 Palaamme käräjäkiville!

9 Tekijä
 Autismisäätiön projektipäällikkö Sanna Kara toivoo 
 asianajajilta selkeyttä kohdatessa autismikirjon ja 
 ADHD-henkilöitä.

10 Yhteistä hyvää
 Lisää keskustelua yritysvastuusta!

11 Ilmainen koulutus tietoturvasta

12 Suomi rikkoi ihmisoikeussopimusta 
 Kauhajoen tapauksessa

13 Matilla on asiaa
 Kehitämme osaamistamme ja taitojamme, mutta emme juuri  
 työvälineitämme, kirjoittaa Matti Pulkamo.

28 Koulutus
 Sovittelutaidoista on hyötyä myös 
 asianajomaailman ulkopuolella.

29 Hengähdystauko
 Kirsi Åkerlund luistelee ilman paineita.

30 Kohtaamisia
 Asianajajapäivystykset palasivat tauolta.

32 Nimitykset
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6  Tuokiokuva
 Pääkäsittelyssä-podcast alkaa.

8 Oikeilla urilla
  Vastapuolen kanteluita.

9  Tekijä
  Defensor Legisin uusi päätoimittaja  

Toni Malminen haluaa säilyttää ”Deffarin” 
ketteränä ja korkeatasoisena. 

10  Asianajajaliiton Säätiön ensimmäinen 
pro gradu -palkinto myönnettiin 
Henri Halilalle

  
11 Liitossa tapahtuu
 Asianajajapäivä järjestetään jälleen 

tammikuussa 2022.

12 25 vuotta sitten
 Advokaatin numerossa 5/1996 

pureuduttiin asianajoalan taloudelliseen 
tilanteeseen.

13 Elina Hirvosen kolumni
 Oikeuslaitos sananvapauden vartijana.

27 Keissi
 Oikeudenkäyntiin vastapuolen 

argumenteilla.

28 Koulutus
  Raksajuridiikkaa konkareille.

29 Asianajajan päivä
 Mikko Tyynilän päivään sisältyi 

kyberrikollisuutta, pesänjakoa, Teams-
palavereita ja sarjakuvan väritystä.

30 Luuppi
 Sääntelyuudistus on loppusuoralla. 

Periaatepäätöksiä odotetaan tammikuun 
2022 valtuuskunnan kokouksessa.

33 Nimitykset

18
HENKILÖ KUVASSA

Asianajaja politiikan huipulla
Viron pääministeri Kaja Kallas hyppäsi hallituskriisin jälkeen 

johtamaan maata läpi koronakriisin. Asianajajataustasta hän uskoo 
olevan politiikassa sekä hyötyä että haittaa. 

24

FOKUS

Työtavat uusiksi
Hallituksen uudessa budjetissa ei 
tullut lisää rahaa tuomioistuimille. 

Olisiko ratkaisu työtapojen 
uudistus?

VUOTTA

ADVOKAATTI

”TYYNI MERI  
EI TEE 
TAITAVAA 
MERIMIESTÄ.”

MINUN VALINTANI

Keltamusta sydän 
sykkii juridiikalle
Asianajaja Matti Reinikaisen 

rakkaus Kuopion Palloseuraa 
kohtaan on siirtynyt jo  

kolmannelle sukupolvelle.
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Asianajajaliitossa käydään parhaillaan keskustelua 
asianajoalan sääntelyn muutostarpeista. Valtuuskunta 
käsitteli ylimääräisessä kokouksessaan 29.10.2021 hal-
lituksen esitystä sääntelyn uudistamiseksi. Sääntely-
uudistus ei ole tipahtanut keskusteluun taivaalta, vaan 
se on pitkän työn ja pohdinnan tulos. 

Vuoden 2016 lopussa hallitus asetti tulevaisuustyö-
ryhmän, jota minulla oli ilo johtaa. Työryhmän tehtä-
vänä oli katsoa muuttuvaa maailmaa ja työelämää 
laatikon ulkopuolelta ja helikopteriperspektii-
vistä. Työryhmä kokoontui kaksitoista kertaa, 
kuunteli alan ulkopuolisten asiantuntijoiden 
 näkemyksiä, kävi yritysvierailuilla, osallistui 
 tapahtumiin ja perehtyi kirjalliseen aineis-
toon. Tulevaisuustyöryhmä antoi loppura-
porttinsa valtuuskunnan kesäkokouksessa 
Tampereella 2018. Loppuraportissa nostet-
tiin esille muun muassa digitaaliset muutok-
set ja freelance-työskentelyn lisääntyminen. 
Emme tuolloin tienneet, että pandemia no-
peuttaa digitaalista murrosta enemmän kuin 
meistä kukaan osasi ajatella. Muutos ei tapah-
du jossain tulevaisuudessa, vaan se on käsillä 
tässä ja nyt. 

Seuraava askel oli sääntelytyöryhmän 
 perustaminen vuonna 2018. Sen tehtävänä oli 
arvioida, onko sääntelyssämme sellaista, joka 
vaatisi uudistamista muuttuvan työelämän 
 näkökulmasta. Sääntelytyöryhmä antoi loppu-
raporttinsa 2019, josta hallitus on työstänyt 
oman esityksensä. 

Asian ympärillä on käyty paljon varsin tunnepitois-
ta keskustelua. Mielestäni mikään asia ei saa olla niin 
pyhä, ettei sitä voitaisi tarkastella avoimesti. Kukaan 
ei ole pakottamassa muutoksiin. Ei myöskään ole 
 mitään ryhmittymää, joka olisi muutoksista yksimie-
linen, koska asioista voi perustellusti olla eri mieltä. 
Sekä muutosten puolesta että niitä vastaan löytyy mie-
lipiteitä toimiston koosta, maantieteellisestä sijainnis-

ta, praktiikan lajista, sukupuolesta tai ikäryhmästä 
riippumatta. 

On tärkeää pysähtyä pohtimaan sitä, mikä on 
sääntelymme ydintä, josta emme luovu. On yhtä 
tärkeää arvioida myös, mille sääntelylle ei ole 

enää perusteita ja mikä rajoittaa  asianajajien 
mahdollisuutta oman perustehtävänsä 

parhaaseen mahdolliseen hoitamiseen. 
Hyvä asianajajatapa heijastelee kulloin-
kin voimassa olevaa asianajajakunnan 
yhteistä näkemystä. Muutoksia on teh-
ty ennenkin, kun aika on sitä vaatinut. 

Sekin on ok, jos mitään ei muuteta, koska 
silloin tämä keskustelu jää kuitenkin tule-
vien  asianajajien pohdinnan  perustaksi. 
Keskustelulla kun on aina arvo, ja on-
neksi sitä arvoa asianajajakunnassamme 
 hienosti vaalitaan. 

Hanna Räihä-Mäntyharju
Asianajajaliiton puheenjohtaja

  @h_raiha

Työelämä muuttuu  
– tarvitaanko muutoksia sääntelyyn?

Inom Advokatförbundet förs som bäst en 
diskussion om behovet av att reformera 
reglerna inom advokatbranschen. Dele-
gationen behandlade vid sitt extra möte 
29.10.2021 styrelsens förslag om att refor-
mera reglerna.

Det har förts många relativt känslomäs-
siga diskussioner kring frågan. Jag anser 
att ingenting får vara så heligt att det inte 
kan diskuteras öppet. Ingen tvingar oss att 
göra reformer. Det finns inte heller någon 
grupp som skulle vara enig om reformerna, 

eftersom man på motiverade grunder kan 
ha olika åsikter i ärendet. Det finns de som 
är för reformer och de som motsätter sig 
reformer, oberoende av byråns storlek, 
geografiska läge, typ av praktik, kön eller 
åldersgrupp.

Det är viktigt att stanna upp och fun-
dera över vad som är kärnan i våra regler, 
som vi inte avstår ifrån. Det är lika viktigt 
att bedöma vilka regler som inte längre 
är motiverade och vad som begränsar 
 advokaternas möjligheter att sköta sina 

grundläggande uppgifter på bästa möjliga 
sätt. 

De vägledande reglerna om god advo-
katsed återspeglar den gällande gemen-
samma synen hos advokatkåren. Reformer 
har gjorts tidigare, när tiden har krävt det. 
Det är också okay, om ingenting reforme-
ras, för då kommer den här debatten ändå 
att utgöra en grund för de framtida advoka-
ternas funderingar. Diskussioner har alltid 
ett värde, och lyckligtvis värnar vår advokat-
kår denna värdering på ett fint sätt.

ARBETSLIVET FÖRÄNDRAS – BEHÖVS DET ÄNDRINGAR I REGLERNA?

pääkirjoitus
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PääkäsittelyssäPääkäsittelyssä

Juontaja Juontaja Katja HollménKatja Hollmén  keskustelee   keskustelee 
korkeimman oikeuden jäsenen, korkeimman oikeuden jäsenen, 

 oikeusneuvos  oikeusneuvos Mika IlveskeronMika Ilveskeron kanssa  kanssa 
tämän urasta sekä asianajoalan tämän urasta sekä asianajoalan 
 merkityksestä ja muutoksesta.  merkityksestä ja muutoksesta. 

KUVA KUVA MIKKO KAUPPINENMIKKO KAUPPINEN 

TEKSTI TEKSTI JOHANNA KAINULAINENJOHANNA KAINULAINEN

Asianajajaliiton Asianajajaliiton 
Pääkäsittelyssä-Pääkäsittelyssä-

podcast on podcast on 
kuunneltavissa kuunneltavissa 
suosituimmissa suosituimmissa 

podcast-podcast-
sovelluksissa.sovelluksissa.
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 T U O R E I M P I A  R A T K A I S U J A 

oikeilla urilla

Vastapuolet muodostavat valvontalautakunnassa käsi-
teltävissä asioissa toiseksi suurimman kantelijaryhmän 
heti avustajan omien asiakkaiden jälkeen. Vaikka teh-
tävän perustana on lojaalisuus omaa asiakasta kohtaan, 
tulee myös vastapuolta kohdella asiallisesti ja  hyvää 
asianajajatapaa noudattaen. Hyvää asianajajatapaa kos-
kevien ohjeiden 7. luku onkin omistettu kokonaan 
asian ajajan ja vastapuolen väliselle suhteelle. Vastapuo-
len asianajajaa moititaan valvontalautakunnalle saapu-
vissa kanteluissa tavanomaisesti esimerkiksi sopimat-
tomasta ja vastapuolta loukkaavasta  esiintymisestä, 

 oikeudellisiin toimenpiteisiin ryhtymisestä ennen 
 sovinnon mahdollisuuden selvittämistä ja vastapuolen 
sopimattomasta painostamisesta.

Laajempiin tapausselosteisiin voi tutus-
tua valvontaratkaisujen hakemistossa 
osoitteessa valvontaratkaisut.fi. 

Toivotan Advokaatin lukijoille 
rauhallista loppuvuotta.

Kaisa Marttinen
vt. valvontayksikön päällikkö

Tällä kertaa käsiteltävänä on valvontalautakunnan ratkaisuja 
vastapuolen tekemiin kanteluihin.

Vastapuolen kanteluja

Asianajaja oli toiminut kantelijan entisen 
puolison asiamiehenä ja avustajana 
ositusta sekä elatusapua koskevissa 
asioissa. Asianajaja oli nostanut päämie-
hensä puolesta elatusavun alentamista 
koskevan kanteen käräjäoikeudessa 
ilmoittamatta asiasta ensin vastapuolelle.

Asianajajan mukaan asiassa oli ollut 
olosuhteista johtuva erityinen syy saattaa 
asia vireille ilman yhteydenottoa kanteli-
jaan. Elatusapuasia oli kiireellinen. Ela-
tusvelvollisella ei ollut lähtökohtaisesti 
edellytyksiä saada takautuvasti palautuk-
sia maksetuista elatusavuista edes kan-
teen vireille tulon jälkeiseltä ajalta.

Valvontalautakunta katsoi, että 
elatusavun alentamiskanne poikkeaa 
elatusavun vahvistamiskanteesta. 
Pelkästään elatusvelvollisen 
mahdollisesti heikentynyt 
taloudellinen tilanne 
ei ollut tapaohjeissa 
tarkoitettu erityinen 
syy, joka oikeuttaisi 
kanteen nostamisen 
selvittämättä sovin-
non mahdollisuutta. 
Huomautus.

SOVINNON MAHDOLLISUUS  
OLISI PITÄNYT SELVITTÄÄ

Asianajaja oli toiminut tuomioistuimessa 
riita-asiassa kantelijan vastapuolen 
avustajana. Kantelija oli kokenut kiris-
tysluonteiseksi asianajajan vaatimuksen 
siitä, että kantelijan tulisi peruuttaa 
valvontalautakunnalle tekemänsä kan-
telut. Asianajaja oli toimittanut kantelijan 
avustajalle asiakkaansa puolesta sovinto-
tarjouksen, jossa oli todettu, että ”[kante-
lijan] on peruutettava kaikki muut vireille 
panemansa hallinto- tai muut menettelyt, 
esim. Valvontalautakunnassa […]”.

Valvontalautakunnan ratkaisukäytän-
nössä on katsottu, että valvontalauta-
kunnalle tehdyn kantelun peruuttaminen 
edellytyksenä sovintosopimuksen synty-
miselle on ollut vastapuolen sopimatonta 

painostamista sekä omiaan alen-
tamaan asianajajakunnan arvoa. 
Asianajajan menettely oli siten tältä 
osin ollut hyvän asianajajatavan 
vastaista. Valvontalautakunta 

kuitenkin huomautti samalla, 
että kantelun peruuttaminen ei 
aiheuta valvonta-asian käsittelyn 

raukeamista. Huomautus.

ASIANAJAJA PAINOSTI VASTA-
PUOLTA PERUMAAN KANTELUT

Asianajaja oli avustanut asiakastaan 
tämän äidin kuolinpesään liittyvässä 
oikeudenkäynnissä. Kuolinpesään mää-
rätyn pesänselvittäjän mukaan asianajaja 
oli jättänyt vastaamatta pesänselvittäjän 
lähettämiin sovintotarjouksiin.

Asianajaja oli yrittänyt selvittää, millä 
ehdoin asiakas olisi voinut harkita asian 
sovinnollista ratkaisua, mutta asiakas 
ei ollut suostunut kantelijan tekemiin 
sovintoehdotuksiin. Valvontalautakunta 
katsoi, että asianajaja oli täyttänyt velvol-
lisuutensa arvioida asian sovinnollisen 
ratkaisun mahdollisuutta tehtävän 
ku luessa. Vastaaminen kantelijan ensim-
mäiseen sovintotarjoukseen seuraavana 
päivänä tarjouksen voimassaolon päätyt-
tyä oli hyväksyttävää, kun asiakas oli vas-
tannut sovintotarjoukseen kielteisesti. 

Asianajaja ei kuitenkaan ollut myö-
hemmin vastannut kantelijan toiseen 
sovintotarjoukseen sen voimassa 
ollessa eikä jälkeenpäin. Yhteydenottoon 
olisi tullut vastata, vaikka asiakas ei 
ollut sovinto tarjousta hyväksynytkään. 
 Huomautus.

ASIANAJAJA EI VASTANNUT 
SOVINTOTARJOUKSEEN

8



tekijätekijä

Defensor Legisin uusi päätoimittaja 
Toni Malminen haluaa säilyttää 
”Deffarin” ketteränä ja korkeatasoisena 
oikeustieteen kivijalkana.

Satavuotias  
kiinni nykyajassa

TEKSTI TERO IKÄHEIMONEN // KUVA JANI LAUKKANEN

Miksi päätit hakea Defensor Legisin päätoimittajaksi? 
Olen harjoittanut asianajoa yli vuosikymmenen ja 
 luonut samanaikaisesti akateemista uraa. Lisäksi olen 
viime vuosina puhunut ja kirjoittanut paljon oikeuskir-
jallisuuden ja lainopin merkityksestä oikeuskulttuurille. 
Defensor Legisin tapaisen oikeustieteellisen aikakaus-
kirjan toimittamisessa nämä puolet urastani yhdistyvät. 
Tehtävä on myös näköalapaikka seurata suomalaisen 
oikeustieteellisen kirjoittamisen kehitystä. 

Mitä ajattelet julkaisusta ja sen merkityksestä 
asianajajille tai koko oikeuselämälle? 
Mielestäni Defensor Legisillä on selkeä rooli suoma-
laisten oikeustieteellisten aikakauskirjojen joukossa: 
se kattaa kaikki oikeudenalat ja pyrkii yhdistämään 
korkeatasoisen oikeustieteellisen kirjoittamisen sekä 
käytännön oikeuselämän palvelemisen. Tällaisena se 
hyödyttää paitsi asianajajakuntaa myös oikeusyhteisöä 
laajemmin. Yli 100 vuoden ikä kertoo aikakauskirjan 
merkityksestä, joka ei nykyisen sääntelytulvan aikana 
ole vähenemässä. 

Millä tavoin haluat viedä julkaisua eteenpäin? 
Ari Savela on 15-vuotisen päätoimittajakautensa 
aikana tehnyt hienoa työtä jatkamalla julkaisun par-
haita perinteitä uudistuksia unohtamatta. Siksi en näe 
tarvetta suurille muutoksille. Kilpailu oikeustieteel-
listen julkaisujenkin kesken kuitenkin kiristyy, joten 
kehitystyötä on tehtävä jatkuvasti. Harkitsemisen arvoi-
nen konkreettinen muutos on kahden vertaisarvioijan 
käyttö, mikä lisäisi kirjoittajien saamaa palautetta. 
Samalla haluan säilyttää DL:lle ominaisen nopean 
 toimitus- ja julkaisuprosessin, mikä on erityisen tär-
keää nuorille kirjoittajille, joille tällä voi olla vaikutusta 
esimerkiksi työnhakuun tai väittelyaikatauluun.

Mikä toimii sinulla vastapainona työlle?
Liikunta – muun muassa kuntonyrkkeily, pyöräily ja 
patikointi – sekä kirjallisuuden keräily ja lukeminen.



Asianajajaliiton Säätiö on päättänyt palkita ansiokkai-
ta oikeustieteen pro gradu -tutkielmia vuosittaisella 
palkinnolla, jonka arvo on 5 000 euroa.

Ensimmäinen palkinto luovutettiin  lokakuussa 
Henri Halilalle. Hän tutki työssään esteellisyyttä 
 modernissa asianajotoiminnassa.

Halila kertoo innostuneensa asianajo-oikeudesta 
opiskeluiden ja niiden aikaisten työharjoitteluiden 
 aikana.

– Kiinnostuin asianajo-oikeudesta ennen muuta 
eettisestä ja liiketaloudellisesta näkökulmasta. Esteel-
lisyys on yksi asianajotoiminnan kulmakivistä ja tär-
keimmistä kysymyksenasetteluista, Halila sanoo.

Hän tutki työssään, miten kansainväliset, erityisesti 
common law -maissa käytössä olevat esteellisyyssään-
telyjärjestelmät soveltuisivat Suomen olosuhteisiin. 
Erityisen huomion kohteena oli niin kutsuttu kiinan 
muuri eli menettely, jossa esteellisyys ei koske koko 
toimistoa, jos tiedonsaanti on tietyin ehdoin rajattu.

Halilan tutkimusaihe osoittautui hyvin ajankoh-
taiseksi, sillä esteellisyyskysymykset ovat Pohjois-
maissa kuuma keskustelunaihe. Myös Asianajajaliiton 
sääntely työryhmä on pohtinut muutostarvetta esteel-
lisyyssäännöksiin.

Halilan keskeinen tulos oli, että asiakkaiden suos-
tumuksella kiinan muuria voitaisiin jo tällä  hetkellä 
käyttää, jos sääntelyä muutetaan – joskin melko 
 rajatusti. Erityisesti kiinan muuriin liittyy kuitenkin 
 tiedonkulun  estämisen varmistamisessa epävarmuus-
tekijöitä,  jotka ovat useassa tilanteessa estäneet sen 
soveltamisen  esteellisyyksien hallintaan Yhdysvallois-
sa ja Englannissa.

 – Tulevaisuudessa digitalisaation, tekoälyn ja mui-
den suurten muutosten myötä voi joka tapauksessa 
olla tarvetta merkittävälle esteellisyyssääntelyn uudis-
tamiselle.

 Pro gradun aihe innosti Halilaa siinä määrin, että 
työn alla on samasta aiheesta myös väitöskirja. Asian-
ajajaliiton Säätiön myöntämän palkinnon hän näkee 
hienona huomionosoituksena oikeustieteen opiske-
lijoille.

 – Palkinto kannustaa varmasti opiskelijoita pohti-
maan asianajo-oikeudellisia kysymyksiä. 

Asianajajaliiton Säätiö myöntää apurahoja tutkimukseen ja 
opintoihin. Lisätietoja: asianajajaliitto.fi > Asianajajaliitto > 
Myönnämme apurahoja

Asianajajaliiton Säätiön ensimmäinen 
pro gradu -palkinto myönnettiin Henri Halilalle. 

TEKSTI TERO IKÄHEIMONEN // KUVA SUSANNA KEKKONEN

Esteellisyyssääntelyn tutkiminen palkittiin
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 L I I T O S S A  T A P A H T U U TEKSTI JOHANNA KAINULAINEN // KUVA NINA KAVERINEN

Odotus on pian ohi, sillä Suomen suurin 
oikeusalan tapahtuma Asianajajapäivä 
järjestetään yhden välivuoden jälkeen 
perinteitä tihkuvalla Kalastajatorpalla 
21.1.2022. 

Tapahtuman teemoja ovat vastuulli-
suus, johtaminen ja hyvinvointi. Päivä-
ohjelmassa on useita kansanvälisiä ja 
kotimaisia huippupuhujia.

Aamupäivän pääpuhujia ovat Asian-
ajajaliiton puheenjohtaja Hanna Räihä-
Mäntyharju, Euroopan ihmisoikeustuo-
mioistuimen presidentti Robert Ragnar 
Spano, yritysvastuun asiantuntija Michael 
Ristaniemi, Kansallisoopperan ja -baletin 
pääjohtaja Gita Kadambi sekä professori 
Anne-Birgitta Pessi. Myös Viron päämi-
nisteri Kaja Kallas on alustavasti ilmoit-
tautunut tilaisuuteen puhujaksi – asia 
vahvistuu tämän lehden painoon menon 
jälkeen.

Iltapäivän ohjelmassa paneudutaan 
liike juridiikan riskeihin, rahanpesurikok-
siin sekä hyvinvointiin ja johtamiseen. 
Vastuullisuuteen keskittyvä ohjelma-
osuus on suunniteltu erityisesti nuoria 
 asianajajia ja juristeja silmällä pitäen, 
sillä perinteisesti syksyisin järjestettäviä 
yli 300 osallistujan Nuorten Päiviä ei 
koronatilanteen vuoksi voitu pitää 2020 tai 
2021. Nuorilla juristeilla on Asianajajapäi-
vään oma ilmoittautumiskiintiönsä.

Moni on odottanut korona-ajan jälkei-
siä kohtaamisia kollegoiden kanssa ja 
siihen on erityisen hyvät mahdollisuudet 
tapahtuman iltaohjelman aikana. Illal-
lisen jälkeen esiintyvät Suomen suosi-
tuimmaksi duoksikin kutsuttu Ida Paul & 
Kalle Lindroth.

Ilta huipentuu legendaarisen Kaija 
Koon keikkaan. Häntä on palautteissa toi-
vottu tapahtuman esiintyjäksi jo pitkään.

Tapahtuman ilmoittautuminen on 
käynnissä. Asianajajaliitto seuraa jatku-
vasti koronatilanteen kehittymistä ja rea-
goi mahdollisiin muutoksiin tarvittaessa.

Vihdoinkin Asianajajapäivä!



Markkinoinnin edistämi-
seksi on runsaasti teh-
tävissä sekä yksittäisen 

toimiston että liiton toimen-
pitein. Ennen kaikkea toivoi-
sin asianajajan erityislaadun 

asiakkaan kannalta par-
haana lakimiehenä tulevan 

yleiseen tietoisuuteen.

25 vuotta sitten25 vuotta sitten

Vaikka työt ovat eräissä asianajotoimistoissa 
vähentyneet, ei lakimiesten irtisanomisia ole 

kantautunut korviini. Joissakin toimistoissa on 
vähennetty muuta henkilökuntaa lähinnä toi-
mistotekniikan kehittymisen myötä. Toisaalta 
monet nuoret asianajajat ovat mieluummin 
opetelleet tietotekniikan hyväksikäytön kuin 
ottaneet sen taloudellisen vastuun ja riskin, 
mitä sihteerin palkkaamiseen tämän päivän 

työvoimakustannuksin merkitsee.

Useimmat asianajajat eivät 
ole varsinaisesti suuri-

tuloisia, vaikka varmaankin 
hyvätuloisia on merkittävä 
osa. Vuoden 1992 asian-

ajajatutkimuksen mukaan 
asianajajien bruttovuosi-

tulojen mediaani oli samaa 
tasoa kuin vanhemman 
käräjätuomarin palkka. 

Huolimatta suurista palk-
kioista kertovista kohu-

uutisista ei ole mitään syytä 
olettaa, että palkkiotaso olisi 

lamavuosien jälkeisessä 
tilanteessa yleisesti nous-
sut, pikemminkin laskenut 

jonkin verran.

Advokaatin numerossa 5/1996 
pureuduttiin asianajoalan 

taloudelliseen tilanteeseen.

KUVANKÄSITTELY LAURA YLIKAHRI 

Meilläkö  
taloudellisia 
ongelmia?

Opiskeluaikana jokainen on 
oppinut elämään niukasti. 
Työelämään pääseminen 

auttaa pääsemään yleensä 
yhä suureneviin tuloihin 

käsiksi. Ongelmallisempaa 
on suhtautua ja varautua 
tulojen pienenemiseen. 
Asianajajan on kuitenkin 

yksityistaloudessaan muis-
tettava, että hän ei saa vaa-
rantaa taloudellista riippu-

mattomuuttaan esimerkiksi 
rahoittajista ja siten viime 

kädessä menetä jopa asian-
ajokelpoisuutta.
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kolumni

Viime viikkojen aikana Suomessa on käyty keskuste-
luja sananvapauden ja oikeuslaitoksen suhteesta. Taus-
talla on kolmen Helsingin Sanomien toimittajan saa-
mat syytteet turvallisuussalaisuuden paljastamisesta ja 
toimittaja Johanna Vehkoon omakohtainen tietokirja 
Oikeusjuttu. Koska molempien tapausten oikeuskäsit-
telyt ovat kesken, pohdin tässä tekstissä sananvapau-
den ja oikeuslaitoksen suhdetta yleisesti.   

Sananvapaus ja vapaus mielipiteen ilmaisuun on 
taattu kansainvälisissä ihmisoikeussopimuksissa sekä 
Suomen perustuslaissa. Sananvapauden rajoja punni-
taan suhteessa muihin perusoikeuksiin ja rikoslakiin. 
Ristiriitaisissa tilanteissa oikeuslaitoksella on velvolli-
suus painottaa tulkinnassaan perusoikeuksien suojaa. 

Sananvapaus on perusoikeus, jota käyttämällä puo-
lustetaan kaikkia muita oikeuksia. Sananvapaus on 
perusta koulutukselle, oikeudenmukaisuuden toteu-
tumiselle ja kaikista muista oikeuksista nauttimiselle. 
Siksi kaikkien oikeusvaltion instituutioiden on hyvä 
ymmärtää syvällisesti sekä sananvapautta perusoikeu-
tena että sen toteutumista uhkaavia kehityskulkuja. 

Sosiaalisen median alustoilla leviävä häirintä ja 
 vihapuhe haastaa sananvapautta kahdelta suunnalta. 
Vihapuheen tarkoitus on kohteidensa vaientaminen, 
eli tiettyjen ihmisten tai ihmisryhmien sananvapau-
den rajaaminen tai tiettyjen aihepiirien julkisen käsit-
telyn estäminen tai vaikeuttaminen. Toisaalta valtiot 
saattavat vihapuheen suitsimiseksi päätyä säätämään 
sananvapauden kannalta ongelmallisia lakeja, ja auto-
ritääriset valtiot saattavat käyttää huolta vihapuheesta 
tekosyynä rajata poliittisten toisinajattelijoiden sanan-
vapautta.  

Suomessa kunnianloukkausrikosten ratkaisukäytän-
nöt ovat tällä hetkellä niin kirjavia, että ne uhkaavat 
sekä sananvapautta että ihmisten yhdenvertaisuutta 
lain edessä.  

Vuonna 2019 Helsingin Sanomat julkaisi laajan 
 jutun kunnianloukkausrikosten oikeuskäsittelystä 
Suomessa. Toimittajat kävivät läpi 867 kunnianlouk-
kaustapausta kolmen vuoden ajalta. Yksittäisten syyt-
täjien linjat vaihtelivat niin paljon, että kunnianlouk-
kausrikosten seuraukset olivat täysin  sattumanvaraisia. 
Oikeuskäytännöt vaihtelivat sekä alueellisesti että 
 uhrin sukupuolen mukaan: syyttäjillä näyttää  olevan 
korkeampi kynnys viedä oikeuteen juttuja, joissa 
 uhrina on nainen.  

Tilanne on erikoinen sekä rikosten uhrien, syytetty-
jen että asianajajien kannalta. Asianajaja saattaa joutua 
puolustamaan asiakastaan jutussa, joka toisella alueella 
tai toisen syyttäjän ratkaisemana olisi pysäytetty esi-
tutkintavaiheeseen haitan vähäisyyden perusteella.

On selvää, että Suomessa tarvitaan nopeita toimen-
piteitä kunnianloukkausrikosten oikeuskäsittelyjen 
yhdenmukaisuuden varmistamiseksi. Oikeusvaltio ei 
kestä tilannetta, jossa yksittäiset syyttäjät määrittele-
vät sananvapauden rajoja sattumanvaraisilla  tavoilla. 

Oikeusvaltiossa ei myöskään voi 
hyväksyä tilannetta, jossa oikeus-
laitoksen ratkaisut suojaavat 
miehen kunniaa vahvemmin 
kuin naisen.  

Sananvapauden turvaami-
nen Suomessa edellyttää lisäk-
si toimittajiin ja  tutkijoihin 
kohdistuvan, erityisesti 
 sosiaalisessa mediassa tapah-
tuvan häirintäilmiön ajan-
tasaista ymmärrystä myös 
tuomioistuimissa.

 
Elina Hirvonen
kirjailija, elokuvantekijä

Oikeuslaitos sananvapauden vartijana

OIKEUSVALTIOSSA 
EI VOI HYVÄKSYÄ 
TILANNETTA, JOSSA 
OIKEUSLAITOKSEN 
RATKAISUT SUOJAAVAT 
MIEHEN KUNNIAA 
VAHVEMMIN 
KUIN NAISEN. 
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Kannetta valmistellaan kolme kuukautta, tiedoksi-
antoon menee toiset kolme ja vastauksen antamiseen 
saman verran. Sen jälkeen suullista valmistelua odotel-
laan vuosi. Huomataan, ettei valmistelua vielä voikaan 
päättää. Jatketaan kirjallista valmistelua puoli  vuotta. 
Vihdoin valmisteluistunnossa saadaan pääkäsittely 
kuuden kuukauden päähän, ja siitä kahden kuukauden 
jälkeen tulee tuomio.

Näin pitkäksi voi venyä riita-asian, esimerkiksi 
home talojutun käsittely.

Syksyn budjettiuutisten pettyneisiin kuuluvat tuo-
mioistuimet. Kaivattua lisärahaa ei tullut, ja Tuomio-
istuinviraston mukaan se tietää oikeuskäsittelyjen 
 pitenemistä entisestään.

– Mikä olisi kohtuullinen käsittelyaika, se on hyvä 
kysymys. Jos kysytään kansalaisilta, kuinka nopeasti 
asiat pitäisi oikeudessa saada käsiteltyä, uskon että yli 
vuoden tai kahden käsittelyajat eivät ole kohtuullisia, 
sanoo Tuomioistuinviraston ylijohtaja Riku Jaakkola.

PÄIVÄMÄÄRÄT LUKKOON
Oikeusjutut etenevät hitaasti, koska tuomareiden 
pöydät ovat täynnä. Mutta olisiko prosesseja mahdol-
lista nopeuttaa jo nykyisillä resursseilla?

Asianajajaliiton mukaan olisi. Liitto on nostanut 
esiin työtapareformin, jolla voitaisiin sujuvoittaa riita- 
ja rikosasioiden käsittelyä ja alentaa kustannuksia.

– Meillä ei ole absoluuttista vastausta siihen, pal-
jonko käsittelyajat voisivat lyhentyä. Näkemyksemme 
mukaan työtapojen reformilla olisi aidosti  vaikutusta, 
sanoo Asianajajaliiton puheenjohtaja Hanna Räihä-
Mäntyharju.

Pitkät odotteluajat itsessään kasvattavat työmää-
rää. Muistikuvat heikkenevät niin asianosaisilla kuin 
todistajilla. Avustajat ja tuomari joutuvat perehtymään 
samoihin papereihin uudelleen. Räihä-Mäntyharjun 

mukaan selkeä aikataulutus heti alussa niin kirjalliselle 
valmistelulle, valmisteluistunnolle kuin pääkäsittelylle 
tiivistäisi prosessia ja vähentäisi ylimääräistä työtä.

– Näin toimitaan välimiesoikeudessa yritysten väli-
sissä riidoissa. Se on työkulttuurikysymys, eikä sille ole 
käytännössä estettä, Räihä-Mäntyharju sanoo.

TUOMARIN PITÄÄ EHTIÄ PEREHTYÄ
Jos valmisteluistunnon sopii nopeasti, se yleensä 
 nopeuttaa prosessia, sanoo myös Jaakkola. Valmiste-
luistunnossa voidaan jo päästä sopuunkin.

– Työtapojen uudistuksella ei missään  tapauksessa 
ratkaista perusrahoituksen puutteellisuudesta joh-
tuvaa ongelmaa, mutta totta kai työtapoja pitää pyr-
kiä kehittämään. Ymmärrän kyllä tuomareita, joilla 
on pöydät täynnä juttuja. On helppo sopia päivämää-
rä, mutta tuomarin pitää myös ehtiä perehtyä asiaan, 
Jaakkola sanoo.

Räihä-Mäntyharju toteaa, että oikeuskäsittelyn tii-
vistäminen on haastavaa, kun pohjalla ovat  olemassa 
olevat ruuhkat. Lisäresursseja tarvitaan siis ilman 
muuta sen lisäksi, että työtapoja uudistetaan.

Liitto on ehdottanut selvitettäväksi lainsäädännön 
muutoksia, joilla prosesseja voisi nopeuttaa. Yksi  olisi 
ratkaisun antaminen erityisestä syystä pelkän kirjalli-
sen valmistelun perusteella, vaikka joku osapuoli sitä 
vastustaisi. Nykyisin joudutaan viemään eteenpäin 
 selvästi perusteettomia kanteita.

Riku Jaakkola sanoo, että tämä voisi olla selvittämi-
sen arvoinen asia. Hän muistuttaa, että oikeusturva 
pitää huomioida riittävän hyvin.

RIITA NOPEAMMIN VIREILLE
Siihen mennessä kun haastehakemus jätetään 
 käräjäoikeuteen, takana on jo paljon työtä. Räihä-
Mäntyharjun  mukaan osa tästä  työstä on turhaa. Jos 

Hallituksen uudessa budjetissa ei tullut lisää rahaa 
tuomioistuimille. Voisiko pitkiksi venyviä käsittelyaikoja 

lyhentää uudistamalla työtapoja?
TEKSTI TERHI HAUTAMÄKI // KUVITUS SAMULI SIIRALA

Työtavat uusiksi
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riidan kohdetta ei ole  rajattu riittävän tark-
kaan, näyttöä  hankitaan usein varmuuden 
vuoksi.

– Usein osa vaatimuksista, joiden 
 tueksi on kerätty todisteita, osoittautuu-
kin riidattomaksi: vastapuoli myöntää, 
että näin on tapahtunut.

Riku Jaakkola sanoo tuomarin näkökul-
masta, että asianajajilla olisi välillä tekemistä ra-
jauksessa.

– Usein tuntuu, että asianajaja lataa haastehake-
mukseen kaiken mahdollisen, ja siitä lähdetään supis-
tamaan ja kohdentamaan. Ehkä ei uskalleta keskittyä 
siihen, mistä asiassa on oikeasti kyse. Voisiko haaste-
hakemusta keventää?

Asianajajaliiton yksi ehdotus on, että asian voisi saa-
da vireille kevyemmällä ennakkoilmoituksella. Tämän 
jälkeen voitaisiin pian istua tuomarin kanssa keskus-
telemaan, mikä asiassa on riitaista ja mikä vaatii lisä-
selvitystä, ja vasta tämän jälkeen aloitettaisiin varsi-
nainen kirjallinen valmistelu kantajan haastehake-
muksella. Muutos vaatisi lainsäädäntötyötä.

AVUSTAJA MUKAAN  
VARHAISESSA VAIHEESSA
Vakavissa rikosasioissa avustaja on yleensä  mukana 
esitutkinnassa alusta alkaen. Läheskään aina näin ei 
kuitenkaan ole.

Avustajan tehtävä on tuoda esille poliisin tutkin-
nalle vaihtoehtoisia tapahtumakulkuja ja huolehtia, 
että tutkinnassa hankitaan näitä tukevaa todistelua. 
Tätä tehtävää on vaikea hoitaa, jos tietoa ei tule. Po-
liisi  vetoaa tutkinnallisiin syihin, Räihä-Mäntyharjun 
 mukaan ehkä liiankin herkästi.

Vasta kun tutkinta on poliisin näkökulmasta päätty-
nyt, avustaja pääsee perehtymään siihen, keitä todista-
jia on nimetty ja mitä kirjallista aineistoa on  olemassa. 
Usein joudutaan tekemään lisätutkintapyyntöjä, 
 joiden vuoksi juttu palaa tutkintaan.

– Saatetaan huomata, että jos olisimme tämän 
 tienneet, olisimme ehdottomasti nimenneet nämä ja 
nämä todistajat. Jos avustaja olisi saanut aikaisemmin 
tietoa, esitutkinta voitaisiin suorittaa tehokkaammin, 
Räihä-Mäntyharju sanoo.

SYYTTÄJÄVETOINEN ESITUTKINTA
Esitutkintavaihetta tehostaisi Asianajajaliiton mukaan 
myös syyttäjän varhainen mukaantulo.

Nykyisinkin syyt-
täjä ja poliisi tekevät yh-

teistyötä, mutta liiton mukaan 
syyteharkinnan tulisi vähänkään moni-

mutkaisemmissa asioissa alkaa jo esitutkinnan loppu-
suoralla. Syyttäjä voisi rajata  asian oikeudellista ydin-
tä ja avustajat keskittyä ottamaan kantaa olennaisiin 
kysymyksiin.

Apulaisvaltakunnansyyttäjä Jukka Rappe sanoo, että 
niin hyvä kuin ajatus onkin, se edellyttäisi dramaat-
tista lisätyöpanosta. Syyttäjälaitos on jo tehostanut 
työtään organisaatiouudistuksella, erikoistuneiden 
syyttäjien järjestelmällä sekä nopean toiminnan pro-
sessilla yksinkertaisimmille jutuille. Sisään  tulevien 
asioiden määrä on kuitenkin kasvanut tuottavuutta 
nopeammin.

Syyttäjän työajasta yli neljännes menee tuomiois-
tuinkäsittelyihin, yli puolet syyteharkintaan, viisi pro-
senttia esitutkintayhteistyöhön ja päälle tulevat hallin-
nolliset työt. Rappe sanoo, että syyttäjien olisi mahdo-
tonta paneutua kymmeniin esitutkinnassa kypsyviin 
juttuihin.

– Syyttäjän ei ole mahdollista hallita  reaaliaikaisesti 
juttuja niin, että aina pienen nirkkosen katsoisi yhtä 
juttua: nyt tehtiin tämmöinen kuulustelu ja tämmöistä 
asiakirjaselvitystä.

fokus
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1. Riita-asioihin pitää saada sitova 
prosessisuunnitelma.

2. Avustaja mukaan varhaisessa vai-
heessa, jotta asia olisi tutkinnan päät-
teeksi mahdollisimman valmis.

3. Avustajan tiedonsaantia rikostut-
kinnasta on parannettava, jotta hän voi 
tuoda esille vaihtoehtoisia tapahtuma-
kulkuja ja huolehtia, että tutkinnassa 
hankitaan näitä tukevaa todistelua.

4. Syyteharkinnan tulisi vähänkään 
monimutkaisemmissa asioissa alkaa 
esitutkinnan lopulla. Syyttäjä voisi 
rajata asian oikeudellista ydintä ja 
muotoilla, mitä kannanottoja epäillyltä 
pyydetään loppulausunnoissa.

5. Tuomioistuimen tulisi sopia 
 rikos asialle käsittelyaika heti, kun 
syyte on saapunut tuomioistuimeen. 
Varsinkin laajoissa rikosasioissa  
tulee panostaa suulliseen valmis-
teluun.

6. Riita-asian valmistelua on 
 tehostettava, jotta riidan kohde 
 saadaan yksilöityä mahdollisimman 
hyvin. Sovintoratkaisun mahdolli-
suuksia tulee etsiä riittävän 
 perusteellisesti.

7. Ratkaisuja voisi erityisestä syystä 
antaa pelkän kirjallisen valmistelun 
perusteella, joissakin sellaisissakin 
tapauksissa, joissa joku asianosainen 
sitä vastustaa.

8. Todistelun vastaanottamisessa tulisi 
keskittyä olennaiseen ja tarpeelliseen. 
Tulisi välttää riidattomia asioita kos-
kevan todistelun kuulemista pääkä-
sittelyssä.

9. Osatuomion tai välituomion anta-
minen tulisi mahdollistaa nykyistä 
laajemmin.

10. Säännöksiä tulee muuttaa niin, 
että hävinneen osapuolen kuluvastuu 
on kohtuullinen.

ASIANAJAJALIITTO EHDOTTAA UUDISTUKSIA

Rappen mukaan syyteharkinnan suorittaminen tai 
johtopäätösten tekeminen vielä esitutkintavaiheessa 
olevassa asiassa voi johtaa oikeusturvan kannalta arve-
luttaviin tilanteisiin. Siksi syyttäjän esitutkintayhteis-
työssä voi olla kysymys lähinnä oikeudellisesta ohjaa-
misesta ja aineistoon perehtymisestä ennen varsinaista 
syyteharkintaa.

Rappen mukaan tutkinnanjohtajan ja syyttäjän roo-
leja tulisi nykyisestä selkeyttää, niin että syyttäjällä 
 olisi selkeästi oikeudellisen ohjaajan rooli.

– Nykyisin syyttäjien työaikaa menee myös tutkin-
nanjohtajalle kuuluvien taktisten kysymysten ohjaa-
miseen, joihin syyttäjällä ei välttämättä ole osaamista-
kaan, Rappe sanoo.

TODISTELUA LAIDASTA LAITAAN
Pääkäsittelyn kuuluisi ihanteellisesti keskittyä vain 
tarpeelliseen todisteluun. Käytännössä todistajia kuul-
laan asioista, jotka ovat riidattomia tai itsestäänselviä. 
Rappen mukaan valmisteluistunnossa olisi syytä rajata 
riidan kohdetta ja tarpeellista näyttöä, mutta usein val-
misteluistunto menee aikatauluttamiseen.

– Tämän seurauksena pääkäsittelyssä puhutaan 
 ummet ja lammet ja suolletaan todistelua, jonka rele-
vanssi riitaisten kysymysten suhteen on lähellä nollaa 
jos sitäkään, Rappe sanoo.

Riku Jaakkola huomauttaa, että välillä puheenjoh-
tajan on vaikea sanoa, että tästä teemasta riittää yksi 
todistaja, jos vastapuolikin on nimennyt usean todista-
jan. Todistelun vakuuttavuus vaikuttaa tuomioon.

Tuomarilla on kuitenkin valta rajata todistelua ja 
sitä, millaista näyttöä otetaan vastaan, ja kaikki osa-
puolet ovat sitä mieltä, että tuomarin tulee tätä valtaa 
käyttää.

– Sekä rikos- että riita-asioissa näyttöä esitetään pal-
jon, ja välillä sellaista, mikä ei ole välttämätöntä. Liian 
tiukka ei toki voi olla: asianosaisilla täytyy olla oikeus 
esittää todisteita, Räihä-Mäntyharju sanoo.

Asianajajaliitto ehdottaa yhtenä uudistuksena, että 
todistaja toimittaisi etukäteen kirjallisen lausunnon. 
Sen perusteella voitaisiin ratkaista valmisteluistunnos-
sa, tarvitseeko todistajaa kuulla vielä henkilökohtai-
sesti.

– Oikeuslaitoksen lopputuote on laadukas, ja tuo-
mioistuimet tekevät hyvää työtä. Tärkeä osa oikeus-
turvaa on kuitenkin myös se, että asiat käsitellään 
kohtuullisessa ajassa, Räihä-Mäntyharju sanoo. 

fokus

Ehdotus on kokonaisuudessaan 
liiton sivuilla: asianajajaliitto.fi/
tyotapareformi
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Stenbockin talo seisoo korkealla Tallinnan historialli-
sen Toompean kaupunginosan laidalla ja katsoo poh-
joiseen, merelle päin. 

Idässä Toompean juurella levittäytyy  suomalaisille 
rakas turistikohde, Tallinnan vanhakaupunki. Län-
nessä, junakiskojen ja sähkölinjojen piirtämän muu-
rin takaa voi nähdä Instagram-sukupolven suosiman 
Telliskiven kaupunginosan, jonka vanhat  tehdashallit 
ovat löytäneet uuden elämän kahviloina ja vintage- 
putiikkeina.  

Uusklassinen Stenbockin talo valmistui vuonna 1792 
oikeustaloksi. Vuosisatojen aikana sen saleissa ovat 
 asianajajat ratkoneet lukemattoman määrän arkisia 
 riitoja ja suuria kohtalon kysymyksiä. 

Niin tänäänkin. 
Vuodesta 2000 lähtien talo on toiminut Viron tasa-

vallan hallituksen ja valtionkanslian kotina. Tammi-
kuussa 2021 talon tärkeimmän työpöydän taakse istui 
entinen asianajaja, Viron ensimmäinen naispääminis-
teri, Kaja Kallas.  

Katse on terävä mutta lempeä, kun Kallas terveh-
tii Stenbockiin saapunutta Advokaatin toimittajaa ja 
kuvaajaa.  

– Terve. Kaja, pääministeri esittäytyy etunimellään.  
Kallas pyytää istumaan ja alkaa muistella vuotta 

2003, kun hänet pyydettiin nuorena asianajajana Suo-
meen harjoitteluun asianajotoimisto Hannes Snellma-
nille.

Kallas kertoo tarinaa sujuvasti suomeksi, sillä hän 
kuuluu 70-luvulla syntyneiden virolaisten sukupol-
veen, joka oppi kielen television välityksellä.

– Ensimmäisenä päivänäni Hannes  Snellmanilla 
 sanoin, että en oikein puhu hyvin suomea. Lapsena 
opittu kieli muistui kuitenkin jostain takaraivosta, 

ja iltaan mennessä puhuin suomea jo ihan sujuvasti, 
 Kallas sanoo ja nauraa.

– Suomalaiset asianajajat ovat hyvin ahkeria. Me 
voimme ehdottomasti oppia heidän kurinalaisesta 
työtavastaan. Minulle jäi paljon ystäviä ja hyviä muis-
toja yhteistyöstä suomalaisten asianajajien kanssa. 

ROKOTUSMÄÄRÄT SAATAVA KASVUUN 
Kallaksen pääministeriyttä ovat leimanneet kriisit. 
Hän nousi pääministeriksi hallituskriisin jäljiltä, kun 
Jüri Rataksen hallitus kaatui korruptioepäilyjen saat-
telemana.  

Hallituskriiseistä selvitään, mutta koronapandemia 
on kurittanut Viron taloutta ankarasti ja ajanut tervey-
denhuollon äärirajoille. Marraskuun alussa Kallas ku-
vasi tv-haastattelussa Viron sairaaloiden olevan ”sodan 
kaltaisessa tilassa”.  

Miten koronatilanne aiotaan saada Virossa hallin-
taan? 

– Ainoa reitti ulos kriisistä on saada ihmiset rokotet-
tua, jotta he eivät sairastu niin vakavasti, että he tarvit-
sevat sairaalahoitoa, Kallas vastaa, nyt englanniksi.  

– Siksi olemme ottaneet uusia rajoituksia käyttöön. 
Niillä on saatu rokotusten määrä jälleen nousuun. 

Kallas kertoo tehneensä kiinnostavan havainnon 
koronarokotusten etenemisestä. Euroopan komis-
sio teetti toukokuussa kyselyn jäsenmaiden asenteista 
 rokotuksia kohtaan. Rokotuksiin epäilevästi suhtautu-
vien vastaajien osuus tutkimuksessa oli hyvin saman-
suuruinen kuin rokottamattomien ihmisten osuus nyt. 

– Tämä kertoo siitä, että ihmisten asenteita ei voi 
muuttaa kuudessa kuukaudessa. Kaikki maat ovat 
 pysähtyneet tasolle, joka oli ennustettavissa jo touko-
kuussa. 

Ei tyyntä hetkeä
Viron pääministeri Kaja Kallas hyppäsi hallituskriisin jälkeen 

johtamaan maata läpi koronakriisin. Asianajajataustasta hän uskoo 
olevan politiikassa sekä hyötyä että haittaa.

TEKSTI TERO IKÄHEIMONEN // KUVAT SUSANNA KEKKONEN
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Lukijoita kiinnostaa,  
mitä rikolliset ajattelevat 
tekemistään rikoksista. 

”MEIDÄN TÄYTYY 
TEHDÄ ROHKEITA 
PÄÄTÖKSIÄ, JOTTA 
YRITYKSEMME 
EIVÄT JÄÄ MUUSTA 
MAAILMASTA 
JÄLKEEN.”
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Kallas muistuttaa, että rokotukset ovat edenneet 
 Virossa hyvin verrattuna muuhun itäiseen Eurooppaan, 
mutta tavoitteen tulee olla pohjoismaisen tason roko-
tekattavuus. Marraskuun 2021 alussa vasta reilut 57 
prosenttia virolaisista oli saanut täyden rokotesarjan.

– Meillä on isompi määrä rokotteiden vastustajia 
kuin Suomessa. Lisäksi iso joukko suhtautuu roko-
tuksiin edelleen epäilevästi. Heidän tavoittamisensa 
 vaatii jatkuvaa viestintää ja vakuuttamista. Se on  hyvin 
 vaikeaa, Kallas sanoo ja painottaa hyvin-sanaa kol-
meen kertaan.

ASIANAJAJANA POLITIIKASSA
Viron parlamenttiin Kallas valittiin  ensiyrittämällä 
vuoden 2011 vaaleissa. Euroopan parlamentissa hän 
toimi vuosien 2014 ja 2018 välisen ajan.

Kallaksen johdolla Reformipuolue voitti vuoden 
2019 parlamenttivaalit, ja tuloksen perusteella päämi-
nisterin paikka olisi kuulunut hänelle jo tuolloin. Ra-
taksen keskustapuolue muodosti hallituksen kuiten-
kin konservatiivisten Isänmaan ja Ekren kanssa.

Hyvän äänisaaliin ja lakitaustan ansiosta  Kallakselle 
tarjottiin oikeusministerin salkkua jo vuonna 2011. 
Hän kertoo kieltäytyneensä tuolloin tehtävästä vedo-
ten vähäiseen kokemukseensa käytännön politiikasta.

– Ajattelin, että osaan kyllä lakia mutta en politiik-
kaa. Jälkikäteen ajateltuna se oli viisas päätös.

Oikeustieteen opintoja Kallas kehuu hyväksi poh-
jaksi mille tahansa ammatille. Asianajajan työssä hän 
kertoo nähneensä konkreettisesti, minkälaisia haas-
teita virolaiset ja Viroon investointeja suunnittelevat 
yritykset kohtaavat. Lainsäädännön pitää luoda ym-
päristö, johon sijoittajat uskaltavat ja haluavat tulla, 
 Kallas sanoo.  

Politiikkaan lähtiessään Kallas toimi asianajo toi-
misto Luiga Mody Hääl Boreniuksen osakkaana. Sitä 
ennen hän työskenteli kymmenen vuoden ajan Tark & 
Co:ssa. Kallaksen mukaan asianajajataustasta on toisi-
naan politiikassa myös haittaa. 

– Kriisin aikana minua on pyydetty antamaan voi-
makkaita lausuntoja lehtiotsikoita varten, vaikka tie-
täisin, ettei toimenpiteitä ole lainmukaisesti mahdol-
lista tehdä. Lakiopinnot estävät minua toisinaan teke-
mästä asioita, joita poliitikolta odotetaan.

Markkinaliberaalia Reformipuoluetta edustavan 
Kallaksen puheessa toistuu usein huoli liike-elämän 
toimintaedellytyksistä. Hän näkee esimerkiksi Puolan 
ja Unkarin kehityksen, jota EU pitää uhkana jäsenval-
tioiden oikeusvaltioperiaatteelle, myös taloudellisena 
kysymyksenä.

– Laillisuusperiaate on demokratian perusta ja yksi 
eurooppalaisista perusarvoista. Se on kuitenkin hyvin 
tärkeää myös terveelle liike-elämälle. Jos sijoittajat ei-
vät voi luottaa siihen, että lait pätevät, sillä on paljon 
laajemmat vaikutukset kuin vain oikeusjärjestelmään.

Kallas sanoo, että Puolan ja Unkarin kehitystä on 
seurattava tarkasti. Hän haluaa kuitenkin korostaa, 
että ystävät ovat kaikesta huolimatta ystäviä.

– Eurooppa on vahvempi, kun Puola ja Unkari ovat 
meidän kanssamme. Meidän pitää keksiä keinot  saada 
heidät mukaan sen sijaan, että työnnämme heidät 
pois.

IHMISTEN TUKI SUURILLE MUUTOKSILLE  
Haastatteluhetkellä Kaja Kallas on toiminut Viron 
pääministerinä hieman alle vuoden ajan. Mikä on ollut 
suurin oppimiskokemus tehtävässä?

Kallas huokaa mietteliäästi ja jää pohtimaan vas-
tausta.

– Tuo on itse asiassa hyvin mielenkiintoinen kysy-
mys! hän aloittaa lopulta.

– On olemassa sanonta, että tyyni meri ei tee taita-
vaa merimiestä. Minulla ei ole ollut hetkeäkään tyyntä 
merta. Kriisi on jatkunut koko sen ajan, kun olen ollut 
pääministerinä, enkä ole ehtinyt analysoimaan koke-
musta vielä kovin hyvin.

– Tiesin, että työ vaatii paljon uhrauksia kaikilla 
 elämän osa-alueilla. Positiivisena yllätyksenä on tullut 
se, miten paljon päteviä ja hyviä ihmisiä tekee kulis-
seissa töitä tämän maan eteen.

Haastatteluun varattu aika on päättymässä, ja aikaa 
on enää kahdelle lyhyelle kysymykselle. Minkälaisen 
perinnön toivot jättäväsi pääministerinä?

– On monia tärkeitä asioita, joita haluan edistää, 
 esimerkiksi ilmastoon liittyen. Meidän täytyy tehdä 
rohkeita päätöksiä, jotta yrityksemme eivät jää  muusta 
maailmasta jälkeen. Muutoksen taakse pitää saada 
myös ihmisten tuki. Se ei ole helppoa eikä suosittua, 
mutta se pitää tehdä.

Mitä osa-aluetta Viron ja Suomen välisissä suhteissa 
haluaisit entisestään kehittää?

– Meillä on hyvät liikesuhteet, mutta ne voisivat olla 
vieläkin paremmat. Voimme oppia paljon toisiltamme. 
Virolaisilla ja suomalaisilla on erityinen yhteys, Kallas 
päättää.

Lopuksi pääministeri asettuu vielä kuvattavaksi 
Stenbockin talon valkoiselle parvekkeelle, josta  aukeaa 
näkymä kauas Itämerelle. Vaihdamme kielen jälleen 
suomeen, ja Kallas rentoutuu silminnähden.

– Haluatte tietysti, että kuvan takana näkyy Suomi, 
hän naurahtaa. 
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”VOIMME OPPIA PALJON 
TOISILTAMME. VIROLAISILLA 
JA SUOMALAISILLA ON 
ERITYINEN YHTEYS.”



”POLITIIKASSA PITÄÄ TOTTUA HENKILÖKOHTAISUUKSIIN”

Kallas kertoo kaipaavansa asianajajan tehtä-
västä ennen muuta kollegoitaan.

– Suurin ero ammattien välillä on, että 
 juristina kun teet työsi hyvin, niin harvoin  
saat kovin ikävää palautetta. Politiikassa on 
paljon henkilökohtaisia hyökkäyksiä ja nega-
tiivisuutta, jota ei kohtaa liike-elämässä, hän 
sanoo.

– Alkuun siihen oli hyvin vaikea tottua.  
Kallas toivoo tapaavansa pian myös ystäviä 

Suomessa. Pääministerin toiveissa on päästä 
vierailemaan Asianajajapäivässä vuonna 2022 
ja päästä keskustelemaan suomalaisten asian-
ajajien kanssa.

– Todella toivon, että saisin vierailun onnis-
tumaan.
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Matti Reinikaisen erikoisala on urheiluoikeus, eikä 
 ihmekään sillä jalkapalloharrastus tuli hänelle jo kodin 
perintönä. Isä oli aktiivinen urheilumies ja kuului sil-
loisen Kopareiden johtokuntaan.

 – Olen pelannut Kuopion Palloseurassa nappula-
tasolta asti. Olin juniorina mukana pelaamassa Suo-
men mestaruuksiakin. Jossain vaiheessa kaverit  sitten 
totesivat, että olen pelaajana hidas mutta kankea, 
 Reinikainen naureskelee.

Hän ehti kuitenkin harjoitella yhden kauden legen-
daarisen hyökkääjän Olavi Rissasen, oman aikansa 
 Teemu Pukin kanssa. Sitten opinnot Turun oikeustie-
teellisessä tiedekunnassa veivät mukanaan.

Ensimmäinen työpaikka oli silloisen Kehitysalue-
rahaston, nykyisen Finnveran pääkonttorissa Kuo-
piossa. Sieltä Reinikainen siirtyi asianajotoimistoon. 
Nykyisessä työpaikassaan asianajotoimisto Kolari & 
Co:ssa hän on työskennellyt osakkaana vuodesta 1996.

JALKAPALLO KULKEE MUKANA
Vaikka Reinikaisesta ei tullut ammattilaispelaajaa, 
jalkapallo on yhä tiiviisti mukana hänen elämässään. 
Hän hoitaa urheiluoikeuden piiriin kuuluvia  asioita 
sekä työssä että vapaa-aikanaan. Hän on mukana 
 Suomen Palloliiton valituslautakunnassa, Suomen 
 Urheiluoikeusyhdistyksessä sekä kotiseuransa KuPSin 
hallituksessa.

Reinikainen on ollut Palloliiton valituslautakunnan 
jäsen jo vuodesta 2007. Hän kuvaa lautakuntaa erään-
laiseksi urheilun hovioikeudeksi. Siellä käsitellään 
 kurinpitoon liittyviä asioita kuten sääntörikkomuksia, 
lisenssien epäämisiä ja pelikieltoja. Lautakunnan pää-
töksistä voi valittaa vielä Urheilun oikeusturvalauta-
kuntaan.

Veikkausliigassa pelaavan KuPSin hallituksessa Rei-
nikaisen tontille kuuluvat luonnostaan muun  muassa 
pelaajasopimuksiin liittyvät asiat. KuPSissa, kuten 
muissakin liigatason seuroissa, on erilaista toimintaa 
varten yhdistys ja osakeyhtiö.

Osakeyhtiön toimitusjohtaja joutuu käymään vuo-
sittain läpi muun muassa kaikki pelaajasopimukset. 
Juridinen tuki on avuksi. Luottamustehtävässään Rei-
nikainen työskentelee puhtaasti pro bono -pohjalta. 
Jos pelaajilla on siviilielämässä tarvetta neuvontaan 
tai lakiapuun, hän on silloinkin käytettävissä, mutta ei 
 ilmaiseksi – eikä luonnollisestikaan silloin, jos vasta-
puolena olisi oma seura.

– Olen seurani inhouse-juristi ja neuvonantaja. Palk-
kioksi työstä tulee valtavasti henkistä tyydytystä. Oma 
pelaajatausta auttaa asioiden puntaroinnissa, hän kuvaa.

REILU PELI ENNEN MUUTA
Urheiluoikeuteen kuuluu monen tyyppisiä asioita, 
 joita yhdistää ainoastaan yhteys urheiluun. Tyypillisiä 
urheiluoikeuden asioita ovat pelaajasopimukset ja ku-
rinpitoasiat pelikieltoja ja katsomoturvallisuutta myö-
ten. Myös yhdistysoikeus kuuluu läheisesti urheiluun, 
sillä urheiluseurat ovat yleensä juridiselta muodoltaan 
yhdistyksiä. 

– Urheiluoikeuden läpi kulkevana selkärankana on 
ajatus reilun pelin turvaamisesta, Reinikainen määrit-
telee.

Asianajaja Matti Reinikaisessa syttyi palo jalkapalloon jo lapsena. 
Kuopion palloseuran KuPSin kasvatilla on nykyään käytössään kuusi 

paikkaa seuran kotikatsomossa. Niillä istuu jo kolme sukupolvea.

Keltamusta  
sydän sykkii juridiikalle 
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”OLEN SEURANI 
INHOUSE-JURISTI JA 
NEUVONANTAJA.”



Urheiluoikeudessa käsitelläänkin paljon reilun pelin 
vastaista toimintaa kuten dopingia, tulosten manipu-
lointia tai niin sanottuja sopupelejä. Rahanpesuepäilyt 
ovat yksi harminaihe. 

– Uusimpana ilmiönä urheilun hämärälle laidalle on 
ilmaantunut lahjakkaiden nuorten pelaajien metsästä-
minen kehittyvistä maista, lähinnä Afrikasta. Pahim-
millaan tällainen toiminta lähestyy ihmiskauppaa. 
Mahdollisuuksien antaminen pelaajille ei tietenkään 
ole väärin, mutta hyväksikäyttö on.  

Reinikainen muistuttaa, että nuorten pelaajalupaus-
ten tulisi käydä rauhassa ja huolellisesti läpi heille eh-
dotetut sopimukset, jollei ihan juristin, niin ainakin 
vanhempiensa kanssa. 

IRTI RASISMISTA
Jalkapallokentillä on tälläkin kaudella nähty myös 
avointa rasismia.  

– Rasismi on alamittaista ja epä-älyllistä toimintaa. 
Jokaisen pitäisi puuttua heti tilanteeseen, jos joutuu 
todistamaan syrjintää tai rasismia. Urheilu ei voi olla 

nautittavaa tai täydellistä, jos sieltä suljetaan pois joi-
tain ihmisryhmiä. 

Reinikaisen mielestä rasismin kitkemiseen urheilus-
ta ei ole muuta keinoa kuin kasvatus.

 – Nuorten asenteet lähtevät kotoa ja koulusta. Jos 
lapset tottuvat siihen, että joukossa on erilaisia ja eri 
värisiä ihmisiä, eivät he kiinnitä erilaisuuteen mitään 
huomiota. 

Urheilu voi siten toimia erilaisia ihmisiä  yhdistävänä 
ja rasismia tehokkaasti kitkevänä alustana. Reinikai-
nen kertoo, että KuPS tekee omalla tontillaan työtä 
muualta tulleiden ihmisten kuten pakolaisten kotout-
tamisessa jalkapallon kautta.  

– Urheilu voi tässä toimia tiennäyttäjänä, Reinikai-
nen sanoo. 

KuPSille tällainen työ sopiikin hyvin, sillä seura on 
tunnettu kasvattajaseurana, johon nuoria kykyjä mie-
lellään hakeutuu.  

Nappula- ja juniorityöhön seurat voivat saada myös 
yhteiskunnan tukea, mikä tuleekin tarpeeseen. Jalka-
pallo ei ole nimittäin ilmainen harrastus. Lisenssi-

– Urheiluoikeuden läpi 
kulkevana selkärankana 
on ajatus reilun pelin 
turvaamisesta, Matti 
Reinikainen sanoo.
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Reinikaisen mielestä jokaisella perheellä pitäisi olla 
oma kotijuristi, perhelääkärin tapaan.

 – Olisi hyvä, jos voisi sanoa tutulle asiakkaalle 
vaikka, että pyydä tyttäresi käymään, kun hän on 
menossa naimisiin. Käytäisiin sitten läpi varallisuuteen 
ja avioliittoon liittyvät asiat. Ajoissa saadut asiantun-
tevat neuvot säästäisivät monelta murheelta. Myös 
testamentit tulisi rekisteröidä, kuten Asianajajaliitto on 
ehdottanut. 

Suomalaiset arastelevat Reinikaisen mielestä aivan 
liikaa asianajajia ja juristeja. Joskus hänestä tuntuu, 
että neuvoa kysytään mieluummin vaikkapa naapurin 
poliisilta kuin lainoppineelta tuttavalta.  

– Jostain on yleisöön iskostunut käsitys, että asian-
ajaja työntää heti kätensä syvälle toisten taskuihin.  

Toisaalta myös ilmaisten neuvojen kysyjiä riittää.
– Heille voi vastata vaikka, että saanko minä vas-

taavasti antaa ilmaiseksi huonon neuvon, Reinikainen 
veistelee. 

Puolitosissaan laskettelevalla kuopiolaisella on idea 
myös urheilun rahoittamiseksi: perustetaan itärajalle 
kasinoja. Silloin ei ainakaan pyöritettäisi köyhien ja syr-
jäytyneiden rahoja, mistä Veikkausta usein syytetään.

JOKAISELLE KOTIJURISTI

maksuihin, joilla katetaan tilavuokrat, vakuutukset ja 
valmentaminen, kuluu nuorilta ja heidän perheiltään 
 helposti satasia kuussa. KuPSilla, kuten muillakin seu-
roilla, on toki tarjolla stipendejä, mutta niitä ei riitä 
kaikille. Reinikainen toivookin, että valtio tukisi nuor-
ten futareiden harrastusta vaikkapa maksamalla tila-
vuokrat, ettei harrastus jäisi kenenkään kohdalla per-
heen taloudellisesta tilanteesta kiinni.

TERVETULOA KUOPIOON!
Reinikainen on toiminut myös Asianajajaliiton luotta-
mustehtävissä 2000-luvun alkuvuosina. Noista  ajoista 
liitto on hänen mielestään kehittynyt hyvään suun-
taan. Someviestinnän kanavat on otettu haltuun ja 
 liiton ääni kuuluu enemmän kuin ennen.  

– Joskus käy mielessä, että hukkuuko sanoma, kun 
kanavia on niin paljon.  

Reinikainen mainostaa mielellään paitsi omaa jal-
kapalloseuraansa, myös kotikaupunkiaan Kuopiota. 
Hän katsoo Kuopion kehumisen suorastaan velvolli-
suudekseen.  

– Muualta tulleet pitävät Kuopiota yleensä mutkat-
tomana paikkana toimia

KuPSin keltamustissa seuraväreissä kasvanut Reini-
kainen on onnistunut siirtämään jalkapallon edelleen 
uusperheensä aikuisille lapsille ja heidän  lapsilleen. 
Ainoastaan puoliso on säästynyt futistartunnalta. 
 Kotikatsomoon Kuopion keskuskentän laidalle on 
Reinikaisen väelle varattuna nykyään pysyvästi jo 
 kuusi paikkaa. 

Tällä palstalla asianajajat kertovat 
mieleenpainuvista tapauksista uransa 
varrelta. Haluaisitko nähdä oman tai 
kollegan keissin  palstalla? Lähetä 
vinkki advokaatti@asianajajaliitto.fi

Olin 2000-luvun puolivälissä asianajourani alkuvaiheessa, 
kun sain toimeksiannoksi halkomistoimitusta koskevan 
valitusasian. Keskenään riitautuneet henkilöt omistivat 
järven rannalla sijaitsevan tilan, jonka yhteisomistus 
haluttiin purkaa.

Halkomisen suorittanut toimitusinsinööri oli päätynyt 
ratkaisuun, jossa päämieheni olisi saanut haltuunsa 
käytännössä arvotonta metsikköä ja vastapuoli arvokkaan 
rantatontin. Tästä epäsuhdasta ei oltu myöskään määrätty 
riittäviä tilityksiä.

Valitimme halkomisesta maaoikeuteen. Kiinteistön-
muodostamisoikeus ei ollut minulle lainkaan tuttu ala, 
joten hyödynsin valituksen kirjoittamisessa Veikko O. 
Hyvösen (1929–2018) alan perusteoksia. Hyvönen oli 
toiminut pitkään maa- ja vesioikeuden professorina 
 Helsingin yliopistossa, ja hänen kirjojaan pidetään kiin-
teistönmuodostamisoikeuden Raamattuina. Siteerasin 
niitä hyvin laajasti.  

Kun käsittely alkoi, puheenjohtaja kysyi paikallaolijat. 
Silloin vastapuolen avustaja ilmoitti olevansa Veikko O. 
Hyvönen. Olin siis perustanut argumenttini vastapuolen 
avustajan kirjoittamiin kirjoihin.

Muistan elävästi, kuinka siteerasin oikeudessa Hyvösen 
kirjaa. Hän vastasi, että en minä sitä noin tarkoittanut. 
Pysyin kuitenkin kannassani: näin tässä on selvästi 
sanottu.

Se oli hyvä oppitunti. Oikeudenkäynnissä vastapuoli 
yrittää joka kerta argumentoida sinut kumoon. Jos kokee 

olevansa oikealla asialla, ei voi 
alkaa kyseenalaistaa itseään, 
vaikka vastassa olisi kuinka 
suuri auktoriteetti. Eikä saa 
lannistua, vaikka vastapuoli on 
kaikesta eri mieltä kanssasi.

Voitin jutun. Asia palautettiin 
halkomistoimitukseen, tilitykset 
määrättiin uudelleen ja pää-
mieheni sai toiselta kiinteistön 
omistajalta oikeudenmukaisen 
korvauksen.

Oikeudenkäyntiin 
vastapuolen 
argumenteilla

 K E I S S I 

Minä vastasin
Pia Bräysy, 

Helsinki
Asianajotoimisto 

DLA Piper Finland Oy
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koulutus

MUISTATHAN MYÖS NÄMÄ:

2.12.2021  Tietoturvaa asianajotoimiston 
henkilökunnalle – tätä 
tietoturvapäivitystä kenenkään 
ei kannata jättää väliin,  
Helsinki, myös etänä

2.2.2022  Sovittelun perusteet,  
Helsinki, myös etänä 

Katso kaikki koulutukset ja ilmoittaudu:
asianajajaliitto.fi/tapahtumakalenteri

Minkälaista osaamista rakentamisen 
maailma vaatii asianajajalta?
Rakentamisen maailma vaatii asianajajalta 
moniosaamista. Pitää tuntea useiden oikeu-
denalojen juridiikkaa ja ymmärtää toimialan 
toimintaperiaatteita. Jo ihan yksinkertaisil-
lekin rakennushankkeille on tyypillistä, että 
erilaisia toimijoita saattaa olla yli kaksikym-
mentä. Riippumatta siitä, missä roolissa pää-
mies on rakennushankkeessa, asianajajan täy-
tyy hallita kokonaisuus. Muutoin asianajaja 
saattaa puskea väärään suuntaan ja aiheuttaa 
päämiehelle vahinkoa tarpeettomilla riidoilla 
ja prosesseilla.

Miksi näet tärkeänä kouluttaa alan 
kiemuroista kollegoita?
Asianajajaliiton hallituksessa on pidetty 
 tärkeänä, että asianajajat tarjoaisivat omaa 
osaamistaan kollegoiden käyttöön. Näin toi-
mimalla kehitämme asianajajakunnan osaa-
mista kokonaisuutena. Ammattitaito on kil-
pailuetu, jolla asianajajat erottuvat positiivi-
sesti muista juristeista.

Millainen koulutuskokonaisuus on luvassa?
Koulutuskokonaisuuden ovat suunnitelleet 
professori Mikko Vuorenpää ja allekirjoittanut. 
Tavoitteena on, että kaikki kouluttajat ovat 
tohtoritasoa tai ovat muutenkin omalla sek-
torillaan maan terävintä kärkeä.  Kaupallisissa 
koulutuksissa tavoitetaso on liian usein  liian 
matalalla. Meidän koulutuksessamme tavoit-
teena on rakentaa kokonaisuus, jonka jokai-
sesta osasta on aidosti hyötyä kokeneille 
asianaja jille. Siksi annoimme pilke silmäkul-
massa koulutuksen nimeksi Raksajuridiikkaa 
konkareille. Luvassa on tiukkaa asiaa rakenta-
misen juridiikan eri osa-alueilta. 

Raksajuridiikkaa konkareille 
-kokonaisuus tarjoaa tiukkaa 
asiaa rakentamisen juridiikan 
eri osa-alueilta.
TEKSTI TERO IKÄHEIMONEN // KUVA ANTTI J. LEINONEN

Vasara ja nauloja

8.12.2021  Raksajuridiikkaa konkareille:  
Osa II – Rakentamisen prosessioikeutta

10.2.2022  Raksajuridiikkaa konkareille:  
Osa III – Maankäyttöoikeutta
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asianajajan päivä

Palstalla asianajajat pitävät Advokaatin pyynnöstä päiväkirjaa yhden työpäivän ajan.

Mikko Tyynilä, Helsinki
Mikko on yhtiöoikeuteen 

ja yrityksiä koskevien 
väärinkäytösten 
selvittämiseen 

erikoistunut asianajaja ja 
Asianajotoimisto Reims & 

Co Oy:n osakas.

TIISTAI 19.10.2021

”Odotin syysloman kes-

kellä rauhallista päivää 

ja vähän päiväkirjaan 

merkittävää. Todelli-

suudessa päivä olikin 

sitten varsin vauhdikas 

ja muun muassa video-

kokousten aikana tuli 

viisi puhelua, joihin en 

voinut vastata. Kaikkiaan 

kuitenkin aika tyypillinen 

etätyöpäivä.”

Yhteenveto

07.00  Täsmälleen seitsemältä sisäinen kello sanoo, että pitäisi nousta. Puoliso on 
noussut aiemmin ja laittanut kahvit tulille.

08.42  Aamupalan jälkeen lähetän eilen kirjanpitäjältä tulleen firman tilinpäätöksen 
muille osakkaille kommentteja varten. 

08.45  Lähden aamulenkille ja vaimo puolestaan samaan aikaan töihin konttorilleen. 
Tämän piti olla juoksulenkki, mutta vielä vähän flunssan jäljiltä vaivaava kur-
kun kutitus saa minut vaihtamaan sen kävelyyn. Ilma on raikkaan aurinkoinen 
ja pakkasta kaksi astetta. 

08.52  Kävelen autiohotelliksi muuttuneen Hotelli Vuorannan ohitse. Täältä on 
 mukavia muistoja kollegoiden kesken järjestetyistä kursseista. Tämä kurssi-
perinne on toiminut jo yli 20 vuotta. Seuraava kurssi on Tampereella reilun 
 parin viikon päästä. 

10.45  Saan osapuolelta hyväksynnän vastapuolen tarjoukseen asiassa, jossa olen 
 pesänjakajana. Erinomainen juttu ja auttaa asiaa eteenpäin. 

11.30  Teams-palaveri päämiehen kanssa koskien kyberrikosta, jossa tilitoimistoa on 
erehdytetty vaihtamaan tavarantoimittajan tilinumero päämiehenä esiintyen 
ja tilitoimistosta on maksettu laskuja rikollisten tilille. Tilitoimisto on kiistänyt 
vastuunsa ja nyt harkitaan jatkotoimia. 

12.28 Teams-palaverin aikana saan WhatsAppiin pojalta kuvan kahdesta pojan-
pojasta, joista vanhempi on 2 vuotta ja nuorempi vasta 2 viikkoa. 

13.00  Vastaan ulkomailta tulleeseen viestiin fuksiaikaiselta kaverilta ja sovin palave-
rin hänen kanssaan seuraavalle Suomen-reissulleen. 

15.00  Väärinkäytöstutkijoiden yhdistyksen (ACFE Finland ry) lokakuun tapaami-
nen, jossa aiheena eettinen stressi. 

16.15  Iltapäiväkahvia juodessa viimeistelen värityksen uusimpaan sarjakuvaan. 

17.43  Opiskelukaveri, jonka merkkipäiviä vietetään pienimuotoisesti reilun viikon 
päästä, soittaa ja kysyy tuttavan puolesta pientä juridista neuvoa. 

19.01  Puoliso tulee töistä mukanaan kanasalaatit päivälliseksi. 

22.10  Osallistun monipolviseen Facebook-keskusteluun koskien työkaverini Jussin 
ortodoksisen kalenterin mukaista nimipäivää. 

22.25  Iltalukemisena Téa Obrehtin Vedetön maa, joka on notaarikavereiden kirja-
piiriimme valittu teos. Kirjapiiri on kokoontunut niin pitkään, että kukaan ei 
enää muista, milloin aloitettiin. Sivulla 174 lukee: ”Mitä he kaikki täällä tekivät? 
Tutkailivat vain taivasta, viljelivät kivikkoa ja tomua. Eivätkö he tajunneet, että 
 ainoa varma sato oli kuolema?”
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TEKSTI TERO IKÄHEIMONEN // KUVA SHUTTERSTOCK

Koronapandemia lykkäsi päätöksiä asianajoalan sääntelymuutoksista 
yli vuodella. Nyt maratonin maali on näkyvissä.

Sääntelyuudistus 
loppusuoralla

Asianajajaliitto tunnisti jo vuonna 2018 tarpeen alan 
sääntelyn uudistamiselle. Liitto asetti työryhmät poh-
timaan, minkälaisia sääntelymuutoksia tarvitaan, jotta 
asianajoala pysyy elinvoimaisena ja kotimaiset asian-
ajotoimistot kilpailukykyisinä.  

Raporttien perusteella Asianajajaliiton hallitus laa-
ti valtuuskunnalle esityksen, jonka käsittelyn valtuus-
kunnassa koronarajoitukset kuitenkin estivät vuonna 
2020 ja alkuvuodesta 2021.

Lokakuussa 2021 valtuuskunta pääsi viimein kokoon-
tumaan ja keskustelemaan hallituksen esityksestä. Val-
tuuskunnan jäsenillä ja liiton osastojen puheenjohta-
jilla oli mahdollisuus kommentoida esitystä kirjallisesti 
marraskuun puoliväliin asti. Valtuuskunta kokoontuu 
seuraavan kerran tammikuussa 2022. Silloin odotetta-

vissa ovat periaatepäätökset, joiden pohjalta mahdol-
liset sääntelymuutokset astuvat voimaan kesäkuussa 
2022.  Asianajajaliiton pääsihteeri Niko  Jakobsson kävi 
Advokaatin pyynnöstä läpi esityksen pääkohdat. 

– Hallitus on pyrkinyt kaikkien mahdollisten uudis-
tusten osalta avoimuuteen ja siihen, että jäsenet saavat 
esittää näkemyksiään jokaisessa vaiheessa, Jakobsson 
sanoo. 

Hän muistuttaa, että asianajajia säädellään  kolmella 
eri tasolla: asianajajalailla, Asianajajaliiton säännöillä 
sekä hyvää asianajajatapaa koskevilla ns. tapaohjeilla ja 
näitä täydentävillä valtuuskunnan hyväksymillä ohjeil-
la. Hallituksen esitykset koskevat alan sisäistä säänte-
lyä eli liiton omia sääntöjä, tapaohjeita ja niihin liitty-
vää tulkintaa.

Asianajajaliiton hallitus esittää, että 
asianajotehtäviä tulee hoitaa jatkossakin 
sääntöjen mukaisesti ammattimaisesti ja 
säännöllisesti, mutta enää ei edellytetä, että 
asianajaja hoitaa asianajotehtäviä päätoi-
misesti.

 Hallitus esittää, ettei asiasta säännellä 
erikseen, vaan vakiintunutta tulkintakäy-
täntöä muutetaan siten, että osa-aikaisuus 
sallitaan.

Niko Jakobsson: ”Käytännössä moni 
asianajaja tekee nytkin töitä osa-aikaisesti 
esimerkiksi hoitovapaalla tai osa-aikaeläk-
keellä – asianajajatyön ollessa kuitenkin 
pääelinkeino. Asia ei vaadi sääntelyn muut-
tamista, mutta kyse on niin suuresta peri-
aatepäätöksestä, että hallitus haluaa tuoda 
asian valtuuskunnan käsittelyyn.”

PÄÄTOIMISUUDEN 
TULKINTAA 
LIEVENNETÄÄN

1.

Esityksen mukaan hallituksen luvalla asian-
ajaja voisi harjoittaa asianajotoimistossaan 
myös muuta asianajotoimintaan kuulu-
matonta liiketoimintaa, kunhan tällainen 
toiminta ei vaaranna tapaohjeiden ja muun 
sääntelyn asettamia vaatimuksia.

Asianajotoimisto ei kuitenkaan voi omistaa 
muuta kuin asianajotoimintaa harjoittavan 
yhtiön osakkeita tai osallistua sen hallin-
toon.   

NJ: ”Esityksellä pyritään mahdollistamaan 
se, että asianajopalvelut ovat saatavilla 
ympäri maata. Pienillä paikkakunnilla 
asianajotoiminta yksistään ei välttämättä 
mahdollista elinkeinoa, vaan rinnalle tarvi-
taan muita palveluita.”

ASIANAJAJAN MUUN 
TOIMINNAN KÄSITETTÄ 
LAAJENNETAAN

2.

Nykyinen sääntely on mahdollistanut ei-
asianajajien omistukset asianajotoimistossa 
erityisluvalla, mutta nyt hallitus esittää, 
että asianajotoimiston henkilökuntaan kuu-
luvilla on oikeus omistaa asianajotoimistoa 
yhteensä 10 prosenttia kantaosakkeista. Toi-
miston ulkopuolisille henkilölle omistusta ei 
kuitenkaan avata.  

NJ: ”Asianajotoimistossa voi olla töissä 
merkittäviä eri alojen osaajia, joiden sitout-
tamista erilaisin kannustimin halutaan 
helpottaa. Esitys ei vaaranna riippumatto-
muutta, joka on asianajotoiminnan perus-
arvo.”

ASIANAJOTOIMISTOJEN 
OMISTUSTA AVATAAN 
TOIMISTON 
HENKILÖKUNNALLE

3.
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Nykyisten tapaohjeiden mukaan esteellisyys 
syntyy koko toimistolle, jos eri asiakkaiden 
edut tai oikeudet ovat keskenään ristiriitai-
set. Esityksessä toimistoesteellisyydestä 
luovuttaisiin tietyin ehdoin.

 Muutos koskisi vain yritysasiakkaita, jotka 
eivät jatkossakaan voi olla suorassa vas-
tapuoliasemassa toisiinsa nähden. Kyse ei 
myöskään voi olla oikeudenkäyntiasiasta.  

Asiakkaiden tulee antaa menettelyyn 
suostumus, ja eturistiriidassa olevien asiak-
kaiden toimeksiannot tulee erottaa asian-
ajotoimiston sisäisin rajoituksin teknisillä 
ja toiminnallisilla ratkaisuilla, jotka estävät 
tietojen liikkumisen eri asiakkaiden toimek-
siantoja hoitavien asianajajien kesken.   

Esitys koskee vain toimistoesteellisyyttä 
eli asianajajan henkilökohtainen esteellisyys 
säilyy muuttumattomana.  

NJ: ”Suomi on kansainvälisesti katsottuna 
lopulta melko pieni markkina, eikä tietyn-
tyyppisiin yritysasiakkaiden toimeksiantoi-
hin, kuten suuriin yrityskauppoihin, löydy 
rajattomasti osaamista. Esteellisyyssäännöt 
eivät saa perusteettomasti estää alan kehi-
tystä ja asiakkaiden muuttuneisiin tarpeisiin 
vastaamista. Asianajaja ei kuitenkaan voisi 
edelleenkään edustaa samassa asiassa 
erilaisia intressejä.”

SISÄISIN RAJOITUKSIN 
JA ASIAKKAAN SUOSTU-
MUKSELLA EROON TOI-
MISTOESTEELLISYYDESTÄ

4.

Kollektiivista esteellisyyttä koskevia rajoi-
tuksia höllennettäisiin myös itsenäisten 
elinkeinonharjoittajien kohdalla. Näin käy-
tännössä mahdollistettaisiin freelancerei-
den toiminta asianajoalalla. Heitäkin koskisi 
edelleen asianajajan henkilökohtainen 
esteellisyys.  

NJ: ”Esimerkiksi yliopistomaailmassa 
on huippuluokan asiantuntijoita, joilla voi 
nykyiselläänkin olla lakiasiaintoimisto var-
sinaisen virkatehtävän ohella. Esityksellä 
halutaan mahdollistaa heidän osaamisensa 
hyödyntäminen myös asianajotoiminnassa. 
Jäsenyyden myötä asianajajasääntely kos-
kisi kuitenkin heidän kaikkea toimintaansa.”

EDELLYTYKSIÄ TOIMIA 
FREELANCERINA 
PARANNETAAN

5.

Nykyinen toimistonvaihdoksesta syntyvä 
kollektiivinen esteellisyyssääntö on halli-
tuksen mukaan liian ankara: riittävää pitäisi 
olla se, että esteellisyyden muodostavat 
vain ne tehtävät, joita siirtynyt asianajaja tai 
juristi on itse hoitanut. Asianajajaa sitoo joka 
tapauksessa ankara salassapitovelvollisuus, 
hallitus muistuttaa.  

NJ: ”Erityisen ongelmallisia ovat harjoit-
teluohjelmat, jotka koskevat isoa joukkoa 
oikeustieteen opiskelijoita. Kun he valmistu-
vat juristeiksi, esteellisyyssäännökset sovel-
tuvat myös harjoittelun aikana hoidettuihin 
toimeksiantoihin. Käytännössä harjoitte-
lijaroolista johtuen heillä ei ole käsitystä 
toimeksiantokokonaisuuksista, joita he ovat 
olleet hoitamassa. Tällä helpotettaisiin työ-
elämään siirtymistä.”

TOIMISTON VAIHDOSTA 
JA TYÖELÄMÄÄN SIIRTY-
MISESTÄ JOUSTAVAMPAA

6.

Asianajajien täydennyskouluttautumis-
velvollisuus on merkittävä erottava tekijä 
muihin oikeudellisia palveluita tarjoaviin 
verrattuna. Siksi kouluttautumisvelvoitetta 
esitetään kasvatettavaksi nykyisestä  
18 tunnista 24 tuntiin vuodessa. Lisäksi 
vähintään yhden tunnin tulee liittyä eetti-
seen koulutukseen. Jatkossa asianajaja 
saisi listata Löydä asianajaja -palveluun    
 (www.loydaasianajaja.fi) vain viisi erikois-
osaamisaluetta.  

NJ: ”Kouluttautumisvelvoitetta kasvatta-
malla pyritään varmistamaan asianajajien 
osaaminen ja sen jatkuva kehittäminen. 
Eettinen kouluttautumisvelvollisuus on 
tähän erinomainen lisä.” 

KOULUTTAUTUMIS-
VELVOLLISUUS NOUSEE 
24 TUNTIIN VUODESSA

7.

2017–2018    Tulevaisuustyöryhmä
2018–2019    Sääntelytyöryhmä, raportit 2.12.2019 

ja 29.4.2020 sääntelyn muuttamiseksi 
(Lue lisää: Advokaatti 2/2020)

Kevät 2020    Osastojen vuosikokoukset ja sääntely-
työryhmän raporttia koskevat keskus-
telutilaisuudet

26.6.2020     Hallituksen kokous valtuuskunnalle 
tehtävästä esityksestä 

 – Koronarajoitukset estivät esityksen 
käsittelyn valtuuskunnan kokouksessa –

29.10.2021   Valtuuskunnan ylimääräinen kokous: 
Keskustelu hallituksen sääntelymuu-
tosehdotuksista

15.11.2021    Mahdolliset valtuuskunnan jäsenten 
ja osaston puheenjohtajien kirjalliset 
lisäkommentit keskustelusta

20.1.2022     Valtuuskunnan talvikokous 2022: 
 Periaatepäätökset

10.6.2022     Valtuuskunnan kevätkokous 2022: 
Mahdolliset sääntelymuutokset

Näin sääntelyuudistus on edennyt
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Tiedon t yöntövoimaa

Yhteistoimintalaki käytännön-
läheisesti 3., uud. painos

Liikejuridiikka 2/2021

Maksukyvyttömyys – yritys 
velkojana ja velallisena
2., uud. painos

Valittuja kysymyksiä  
todistusoikeudesta

Kirja on kattava ja looginen esitys 

vuoden 2022 alussa voimaan tulevan 

uuden yt-lain työnantajille asettamista 

vaatimuksista. Kirjassa käydään läpi kaikki 

yhteistoimintamenettelyä edellyttävät 

tilanteet.

Jäsenetuhinta:  47 € (Norm. 63 €)

Jäsenetuhinta:  94 € (Norm. 125 €)
Jäsenetuhinta:  89 € (Norm. 119 €)

Jäsenetuhinta:  74 € (Norm. 98 €)

Kattava yleisesitys neljästä lakisääteisestä 

maksukyvyttömyysmenettelystä: ulosotosta, 

konkurssista, yrityksen saneerauksesta ja 

yksityishenkilön velkajärjestelystä.

Kirjassa käsitellään oikeuskäytännössä usein 

esiintyviä kysymyksiä eli asiantuntijatodistelua, 

todisteiden hyödyntämiskieltosääntelyä sekä 

asianomistajan kuulemista todistelutarkoituksessa. 

Julkaisu sisältää sekä laajoja artikkeleita että 

tiiviitä katsauksia liike-elämän juridiikan 

ajankohtaisimpiin teemoihin. Julkaisuun 

kirjoittavat Suomen arvostetuimmat 

yritysjuridiikan professorit, tutkijat, asianajajat 

ja muut asiantuntijat. 

JURIDIIKAN 
UUTUUSKIRJAT 2019

Yli 50 € tilaukset ilman postituskuluja. Hintoihin lisätään alv. 10%

Risto Koulu, Heidi Lindfors
Mikko Vuorenpää

Kirsi Parnila
Matti Rudanko (toim.)

Myös 
e-kirjana

Tilaa nyt: www.kauppakamarikauppa.fi

Lakimiesliiton jäsenille
25 % alennus kirjoista! 

Yritysvastuu & oikeus

Jäsenetuhinta:  82 € (Norm. 109 €)

Teos avaa keskustelun yritysvastuun ja 

juridiikan eri ulottuvuuksista. Se antaa yrityksiä 

neuvoville juristeille, yritysten johdolle ja 

vastuullisuuden parissa työskenteleville 

asiantuntijoille ajatuksen ruokaa ja käytännön 

neuvoja vastuullisen toiminnan kehittämiseen 
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Anne Vanhala, Michael Ristaniemi (toim.)

Tulossa

Rahoitusmuodot ja vakuudet
2., uud. painos

Jäsenetuhinta:  104 € (Norm. 139 €)

Teos on kattava yleisesitys yrityksen käytössä 
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nimitykset

ASIANAJOTOIMISTO  
CASTRÉN & SNELLMAN OY 
OTM, VT, KTM Noora Ahonen 
on nimitetty associate-juristiksi 
30.8.2021 alkaen Vero ja strukturointi 
-palveluumme.

OTM Atte Andersin on nimitetty 
associate-juristiksi 9.8.2021 alkaen 
Kilpailuoikeus ja julkiset hankinnat 
-palveluumme.

OTM Tiina Forss on nimitetty 
associate-juristiksi 27.9.2021 alkaen 
Yritysjärjestelyt-palveluumme.

Asianajaja, Senior associate -juristi 
Mikko Hanni on nimitetty counsel-
juristiksi 1.10.2021 alkaen.

LL.M. Annika Harju on nimitetty 
associate-juristiksi 13.9.2021 alkaen 
Pääomamarkkinat ja finanssialan 
sääntely -palveluumme.

KTM Saga Heino on nimitetty 
henkilöstökoordinaattoriksi  
14.9.2021 alkaen.

OTM Lauri Laatunen on nimitetty 
associate-juristiksi 30.8.2021 alkaen 
Data ja teknologia -palveluumme.

OTM Tim Lassander on nimitetty 
associate-juristiksi 12.7.2021 alkaen 
Yritysjärjestelyt-palveluumme.

OTM Lotta Manu on nimitetty   
associate-juristiksi 12.7.2021 alkaen 
Vero ja strukturointi -palveluumme.

Janette Mustonen on nimitetty 
assistentiksi 1.9.2021 alkaen Ympäristö, 
infrastruktuuri ja luonnonvarat- sekä 
Kiinteistösijoittaminen ja -transaktiot 
-palveluihimme.

OTM, YTK Tuuli Oikarinen on nimitetty 
associate-juristiksi 28.8.2021 
alkaen Ympäristö, infrastruktuuri ja 
luonnonvarat -palveluumme.

Mari Parsonage on nimitetty 
kokouspalvelukoordinaattoriksi  
9.8.2021 alkaen.

Oona Pärssinen on nimitetty 
assistentiksi 1.7.2021 alkaen Vero ja 
strukturointi -palveluumme.

Asianajaja, VTM Vesa Rasinaho on 
nimitetty senior counsel -juristiksi 
30.8.2021 alkaen Corporate 
Governance- sekä Vero ja strukturointi 
-palveluihimme.

OTM Samuli Salminen on nimitetty 
associate-juristiksi 1.7.2021 alkaen 
Data ja teknologia -palveluumme.

OTM Marika Sand Kirk on nimitetty 
senior associate -juristiksi 1.10.2021 
alkaen Corporate Governance 
-palveluumme. 

Asianajaja Sakari Sedbom on 
nimitetty senior associate -juristiksi 
3.9.2021 alkaen Pääomamarkkinat ja 
finanssialan sääntely -palveluumme.

Asianajaja, KTM, Senior associate 
-juristi Suzanne Simon-Bellamy on 
nimitetty counsel-juristiksi 1.10.2021 
alkaen.

OTM Mikko Sukura on nimitetty 
associate-juristiksi 13.9.2021 alkaen 
Kansainvälinen rakentaminen ja 
projektit -palveluumme.

Asianajaja, VT Janina Tahvanainen  
on nimitetty senior associate -juristiksi 
4.10.2021 alkaen Data ja teknologia 
-palveluumme.

OTM Rosa Tuominen on nimitetty 
associate-juristiksi 19.7.2021 alkaen 
Yritysjärjestelyt-palveluumme.

OTM, KTM Antti Vepsä on nimitetty 
senior associate -juristiksi 9.8.2021 
alkaen Pääomasijoittaminen-
palveluumme.

ASIANAJOTOIMISTO FACTA OY 
Asianajaja Jyrki Mantere on  
aloittanut osakkaana 1.7.2021.

VT, OTM Ari Niemi on nimitetty 
lakimieheksi 1.9.2021 alkaen.

ASIANAJOTOIMISTO  
KROGERUS OY
OTM Sonja Aaltomaa on aloittanut 
Associatena 2.8.2021.

Harju Annika
ASIANAJOTOIMISTO  
CASTRÉN & SNELLMAN OY

Hanni Mikko
ASIANAJOTOIMISTO  
CASTRÉN & SNELLMAN OY

Andersin Atte
ASIANAJOTOIMISTO  
CASTRÉN & SNELLMAN OY

Aaltomaa Sonja
ASIANAJOTOIMISTO 
KROGERUS OY

Ahonen Noora
ASIANAJOTOIMISTO  
CASTRÉN & SNELLMAN OY

Bützow Alexander
ASIANAJOTOIMISTO 
KROGERUS OY

Forss Tiina
ASIANAJOTOIMISTO  
CASTRÉN & SNELLMAN OY

Lehtonen Marjaana
ASIANAJOTOIMISTO  
TÖLÖ & CO OY

Heino Saga
ASIANAJOTOIMISTO  
CASTRÉN & SNELLMAN OY

Heiskanen Eveliina
ASIANAJOTOIMISTO 
KROGERUS OY

Hemming Ida
HPP  
ASIANAJOTOIMISTO OY

Lassander Tim
ASIANAJOTOIMISTO  
CASTRÉN & SNELLMAN OY

Laatunen Lauri
ASIANAJOTOIMISTO  
CASTRÉN & SNELLMAN OY

Huttunen Miika
ASIANAJOTOIMISTO 
KROGERUS OY

Lilius Maria
ASIANAJOTOIMISTO 
KROGERUS OY

Lemponen Elina
HPP  
ASIANAJOTOIMISTO OY

Lindén Jens
ASIANAJOTOIMISTO 
KROGERUS OY

Lipsanen Kalle
ASIANAJOTOIMISTO 
KROGERUS OY

Luhtala Antti
ASIANAJOTOIMISTO 
KROGERUS OY

Mantere Jyrki
ASIANAJOTOIMISTO 
FACTA OY

Manu Lotta
ASIANAJOTOIMISTO  
CASTRÉN & SNELLMAN OY

Nygrén Morris
ASIANAJOTOIMISTO 
KROGERUS OY

Mustonen Janette
ASIANAJOTOIMISTO  
CASTRÉN & SNELLMAN OY

Möller Ada
I&O PARTNERS 
ASIANAJOTOIMISTO OY

Mattila Annika
ASIANAJOTOIMISTO 
KROGERUS OY

Mynttinen Risto
ASIANAJOTOIMISTO 
KROGERUS OY

Niemi Ari
ASIANAJOTOIMISTO 
FACTA OY

Nikulina Anna
MÄKITALO 
ASIANAJOTOIMISTO OY

Tiedon t yöntövoimaa

Yhteistoimintalaki käytännön-
läheisesti 3., uud. painos

Liikejuridiikka 2/2021

Maksukyvyttömyys – yritys 
velkojana ja velallisena
2., uud. painos

Valittuja kysymyksiä  
todistusoikeudesta

Kirja on kattava ja looginen esitys 

vuoden 2022 alussa voimaan tulevan 

uuden yt-lain työnantajille asettamista 

vaatimuksista. Kirjassa käydään läpi kaikki 

yhteistoimintamenettelyä edellyttävät 

tilanteet.

Jäsenetuhinta:  47 € (Norm. 63 €)

Jäsenetuhinta:  94 € (Norm. 125 €)
Jäsenetuhinta:  89 € (Norm. 119 €)

Jäsenetuhinta:  74 € (Norm. 98 €)

Kattava yleisesitys neljästä lakisääteisestä 

maksukyvyttömyysmenettelystä: ulosotosta, 

konkurssista, yrityksen saneerauksesta ja 

yksityishenkilön velkajärjestelystä.
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todisteiden hyödyntämiskieltosääntelyä sekä 
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Julkaisu sisältää sekä laajoja artikkeleita että 

tiiviitä katsauksia liike-elämän juridiikan 

ajankohtaisimpiin teemoihin. Julkaisuun 

kirjoittavat Suomen arvostetuimmat 

yritysjuridiikan professorit, tutkijat, asianajajat 

ja muut asiantuntijat. 
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nimitykset

OTM Alexander Bützow on  
nimitetty Senior Associateksi  
4.6.2021 lukien.

OTM Eveliina Heiskanen on aloittanut 
Associatena 1.9.2021.

OTM Miika Huttunen on aloittanut 
Associatena 1.6.2021.

OTM Maria Lilius on aloittanut 
Associatena 1.3.2021.

OTM Jens Lindén on nimitetty  
Senior Associateksi 1.10.2021 lukien.

OTM Kalle Lipsanen on aloittanut 
Associatena 3.5.2021.

OTM Antti Luhtala on nimitetty  
Senior Associateksi 30.8.2021 lukien.

OTM Annika Mattila on aloittanut 
Associatena 28.9.2021.

OTM Risto Mynttinen on aloittanut 
Associatena 1.4.2021.

OTM Morris Nygrén on aloittanut 
Associatena 1.9.2021.

OTM Liisa Ollberg on aloittanut 
Associatena 3.5.2021.

OTM Silja Piironen on aloittanut 
Associatena 6.9.2021.

OTM Jemiina Pohja on aloittanut 
Associatena 24.5.2021.

Asianajaja Timo Rautiainen on nimitetty 
Senior Associateksi 1.10.2021 lukien.

OTM Sonja Sivén on aloittanut 
Associatena 8.3.2021.

Christian Wiegand on nimitetty 
Counseliksi 16.6.2021 lukien. 

OTM Valtteri Ylä-Rautio on aloittanut 
Associatena 1.6.2021.

ASIANAJOTOIMISTO ROIHU OY 
OTM Sanni Pakkala on nimitetty 
juristiksi 4.10.2021 alkaen. Ennen 
valmistumistaan Pakkala on 
työskennellyt Roihulla useamman 
vuoden oikeustieteen harjoittelijana.

OTM, MuM Liisa Reunamäki on 
nimitetty asianajajaksi 13.11.2021 
alkaen.

 

ASIANAJOTOIMISTO TÖLÖ & CO OY
Asianajaja, VT Marjaana Lehtonen on 
kutsuttu osakkaaksi 21.10.2021 lukien.

HPP ASIANAJOTOIMISTO OY
OTM Ida Hemming on nimitetty 
Associateksi 21.6.2021 lähtien. Hän on 
erikoistunut yritysjärjestelyihin.

OTM, VT Elina Lemponen on nimitetty 
Senior Associateksi 1.9.2021 lähtien. 
Hän on erikoistunut ympäristö- ja 
kiinteistöoikeuteen.

OTM Sofia Oesch on nimitetty 
Associateksi 21.6.2021 lähtien. Hän 
on erikoistunut yritysjärjestelyihin ja 
yhtiöoikeuteen.

OTM Joska Rytkönen on nimitetty 
Associateksi 24.5.2021 lähtien. Hän 
on erikoistunut yritysjärjestelyihin ja 
yhtiöoikeuteen.

OTM Anna-Maria Svinhufvud on 
nimitetty Associateksi 30.8.2021 lähtien. 
Hän on erikoistunut riidanratkaisuun.

Oesch Sofia
HPP  
ASIANAJOTOIMISTO OY

Parsonage Mari
ASIANAJOTOIMISTO  
CASTRÉN & SNELLMAN OY

Pakkala Sanni
ASIANAJOTOIMISTO  
ROIHU OY 

Piironen Silja
ASIANAJOTOIMISTO 
KROGERUS OY

Oikarinen Tuuli
ASIANAJOTOIMISTO  
CASTRÉN & SNELLMAN OY

Ollberg Liisa
ASIANAJOTOIMISTO 
KROGERUS OY

Pärssinen Oona
ASIANAJOTOIMISTO  
CASTRÉN & SNELLMAN OY

Sedbom Sakari
ASIANAJOTOIMISTO  
CASTRÉN & SNELLMAN OY

Rautiainen Timo
ASIANAJOTOIMISTO 
KROGERUS OY

Pohja Jemiina
ASIANAJOTOIMISTO 
KROGERUS OY

Rasinaho Vesa
ASIANAJOTOIMISTO  
CASTRÉN & SNELLMAN OY

Rytkönen Joska
HPP  
ASIANAJOTOIMISTO OY

Sand Kirk Marika
ASIANAJOTOIMISTO  
CASTRÉN & SNELLMAN OY

Salminen Samuli
ASIANAJOTOIMISTO  
CASTRÉN & SNELLMAN OY

Simon-Bellamy 
Suzanne
ASIANAJOTOIMISTO  
CASTRÉN & SNELLMAN OY

Sivén Sonja
ASIANAJOTOIMISTO 
KROGERUS OY

Sukura Mikko
ASIANAJOTOIMISTO  
CASTRÉN & SNELLMAN OY

Tolonen Hanna
MÄKITALO 
ASIANAJOTOIMISTO OY

Tahvanainen Janina
ASIANAJOTOIMISTO  
CASTRÉN & SNELLMAN OY

Svinhufvud  
Anna-Maria
HPP  
ASIANAJOTOIMISTO OY

Tuominen Rosa
ASIANAJOTOIMISTO  
CASTRÉN & SNELLMAN OY

Vepsä Antti
ASIANAJOTOIMISTO  
CASTRÉN & SNELLMAN OY

Wiengand Christian
ASIANAJOTOIMISTO  
CASTRÉN & SNELLMAN OY

Wist Helena
I&O PARTNERS 
ASIANAJOTOIMISTO OY

Ylä-Rautio Valtteri
ASIANAJOTOIMISTO 
KROGERUS OY

Reunamäki Liisa
ASIANAJOTOIMISTO  
ROIHU OY

ASIANAJAJALLE 
TOIMISTOTILA
MYYTÄVÄNÄ JÄRVENPÄÄSSÄ  
Sibeliuksenkatu 57 m2,  
3 h+k+wc.

Tilat olleet 30 vuotta asianajo-
toimistona 1–3 työntekijälle.

Työpisteiden lisäksi neuvottelu-
tilaa ja reilusti säilytystilaa.

Tutustu oikotie.fi-sivustolla 
kohdenumero: 21072219

Tiedustelut: LKV Jokke Härmä  
puh. 0400 600009

I&O PARTNERS  
ASIANAJOTOIMISTO OY 
OTM Ada Möller on aloittanut  
Associatena 4.10.2021 lukien.

OTM Helena Wist on aloittanut  
Senior Associatena 4.10.2021 lukien.

MÄKITALO ASIANAJOTOIMISTO OY 
OTM Anna Nikulina on nimitetty 
Associateksi 2.8.2021 lähtien.

OTM Hanna Tolonen on nimitetty 
Associateksi 1.9.2021 lähtien.

NIMITYSUUTISET JA KUVAT VUODEN 2022 
LEHTIIN SEURAAVASTI: 21.1. (1/2022) 
18.3. (2/2022) 20.5.(3/2022) 26.8. (4/2022) 
JA 28.10.2022 (5/2022) MENNESSÄ: 
ASIANAJAJALIITTO.FI/NIMITYKSET.
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Oikea tieto oikeaan aikaan.

ALMA TALENT VERKKOKIRJAHYLLY täydentyy jatkuvasti kirja- 
uutuuksilla. Käytössäsi on lähes 600 kirjaa ja yli 40 päivittyvää  
hakuteosta. Haku löytää etsimäsi hetkessä.

TUTUSTU sisaltopalvelut.almatalent.fi

TARKISTA, SELVITÄ, SYVENNY

Ammattikirjat diginä

Nyt uutuutena   päivittyvä  hakuteos 
OSAKEYHTIÖLAKI  
–  tekijöinä Vesa Rasinaho,  Pekka 
 Pulkkinen ja Manne Airaksinen.

”Saan nopeasti haulla vastaukset 
 käytännön tilanteissa. Voin esimerkik-
si hallituksen kokouksissa hyödyntää 
huippuasiantuntijoiden osaamista ja 
vastata esiin nousseisiin kysymyk-
siin jo kokouksen aikana.  Olennaiset 
asiat on kiteytetty hyvin  palvelemaan 
yritysjuristin kiireistä arkea.”

– Julia Ormio, General Counsel 
EMEA, Kemira Oyj



Juridiikan tietokirjasto
aina mukanasi

Tutustu Editan digikirjastoon:
shop.edita.fi/digikirjasto

Jatkuvasti päivittyvästä digikirjastosta löydät aina
ajankohtaiset ja ajantasaiset kommentaariteokset

alan parhailta asiantuntijoilta.


