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Asianajajapäivän jälkitunnelmissa
Toukokuisen Asianajajapäivän jälkimainingeissa olemme saaneet muistella ajatuksia herättäviä puheita ja
iloista kollegojen jälleennäkemistä. Olen erityisen iloinen ja ylpeä siitä, että saimme sekä Viron pääministeri
Kaja Kallaksen että Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen presidentti Róbert Spanón pääpuhujiksi päiväämme.
Me kaikki paikalla olleet muistamme ne puheet
pitkään. Presidentti Spanón puheesta mieleeni jäi erityisesti hänen mainintansa siitä, että jokainen ensimmäisen asteen tuomari (meillä käräjätuomari) on ensimmäinen Strasbourgin tuomari. Se työ, mitä ihmisoikeustuomioistuimessa tehdään, on jälkikäteistä
arviointia eikä sillä voida muuttaa itse ratkaisun
sisältöä. On siis ensiarvoisen tärkeää, että
ihmis- ja perusoikeudet huomioidaan jokaisessa käsittelyssä ja ratkaisussa ensimmäisestä
oikeusasteesta alkaen – sillä tavoin ne toimivat niin kuin niiden kuuluu toimia.
Tämä meidän asianajajienkin on syytä
muistaa: jokaisen toimeksiannon kohdalla
meidän on tehtävä voitavamme, jotta
asiakkaamme perus- ja ihmisoikeudet toteutuvat. Jokainen hyvin hoidettu toimeksianto on
oikeusturvateko. Presidentti Róbert Spanón
haastattelun voit lukea tästä lehdestä – pääministeri Kaja Kallaksen haastattelu on puolestaan luettavissa Advokaatin numerosta 5/2021,
joka löytyy myös osoitteesta advokaatti.fi.
Ukrainan sota on tätä kirjoittaessani jatkunut tasan kolme kuukautta. Olemme
seuranneet tiiviisti ukrainalaisten kollegojen
tilannetta pitämällä yhteyttä Ukrainan asian
ajajaliittoon. Meillä liiton johdossa on ollut
mahdollisuus tavata liiton edustajaa kevään

CCBE:n ja IBAn kokouksissa ja saada ensi käden tietoa maan tilanteesta. Myös keskustelu oikeusvaltiosta
sekä ihmis- ja perusoikeuksista on näissä tapaamisissa
vahvasti esillä. Asianajajaliitto ja yksittäiset asianajajat tekevät Ukrainassa juuri sitä työtä, mitä heidän tuleekin tehdä: pitävät oikeusvaltiota pystyssä.
Ihmis- ja perusoikeudet sekä oikeusvaltioperiaatteiden kunnioittaminen kuuluvat oikeusvaltiossa myös
heille, jotka eivät sitä itse kunnioita. Tämä työ ei ole
helppoa eikä kiitollista, kun puolustettavana on esimerkiksi sotarikoksista syytetty vihollisen edustaja.
Silloin, jos koska, on huolehdittava siitä, ettei oikeudesta tule vain uhrin oikeutta.
Osana Asianajajaliiton vastuullisuustyötä
olemme saaneet Green Office -sertifioinnin ja
olemme jo toista vuotta Helsinki Priden yhteistyökumppani. Ihmis- ja perusoikeudet eivät
toteudu edelleenkään läheskään kaikkien
seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien kohdalla. Vain tekemällä asioita
näkyviksi voimme saada muutosta. 27.6.–
3.7.2022 järjestettävän Pride-viikon teema
on tänä vuonna Kohtaamisia. Tapahtuman suojelijana toimivan rouva Jenni
Haukion mukaan teemalla halutaan tuoda
esiin Helsinki Pride -tapahtuman perustehtävää: ihmisten kohtaamisen mahdollistamista ja yhteisöllisyyden tukemista näiden
kohtaamisten kautta.Toivotan kaikille lukijoille aurinkoista ja rentouttavaa kesää
sekä lämminhenkisiä kohtaamisia!
Hanna Räihä-Mäntyharju
Asianajajaliiton puheenjohtaja
@h_raiha

STÄMNINGAR EFTER ADVOKATDAGEN
I efterdyningarna av Advokatdagen i maj
har vi fått minnas tankeväckande tal och
glädjande återseenden av kollegor. Jag är
särskilt glad och stolt över att vi som huvudtalare fick både Kaja Kallas, Estlands premiärminister, och Róbert Spanó, president
för Europeiska domstolen för de mänskliga
rättigheterna. I president Spanós tal kom
jag särskilt ihåg hans omnämnande om att
varje domare i första instans (hos oss tingsdomare) är den första domaren i Strasbourg.
Det arbete som utförs vid människorätts-

domstolen är en efterhandsbedömning
och med vilken man inte kan ändra själva
innehållet i ett avgörande. Det är därför av
största vikt att de mänskliga rättigheterna
och de grundläggande friheterna beaktas
vid varje behandling och avgörande från och
med den första rättsinstansen.
Som en del av Advokatförbundets
ansvarsarbete har vi fått Green Office-certifiering och vi är redan andra året Helsinki
Prides samarbetspartner. De mänskliga
rättigheterna och de grundläggande frihe3

terna tillgodoses fortfarande inte på långt
när för alla som hör till sexuella minoriteter och könsminoriteter. Bara genom att
göra saker synliga kan vi få en förändring.
Temat för Pride-veckan är i år Kohtaamisia
– Möten. Med temat vill man lyfta fram den
grundläggande uppgiften för evenemanget
Helsinki Pride: att göra det möjligt för
människor att mötas och att stödja gemenskap genom dessa möten.
Jag önskar alla läsare en solig och avkopplande sommar samt många hjärtliga möten!
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SÄÄSTÄ ENERGIAA TÖISSÄ.

Valitse kuitenkin, mitä energiaa säästät.

asianajotoimistoille
WWF Green Office
-liittymismaksun

PUOLEEN HINTAAN
Pienemmät
Ympäristötekoihin
päästöt ja kulutus sitoutunut työyhteisö

Vahva brändi
yritysvastuussa

WWF Green Office -ympäristöjärjestelmä on työkalu, jolla
kehität ja johdat organisaatiosi ympäristövastuuta. Sen avulla pienennät työpaikkasi hiilijalanjälkeä ja kulutat luonnonvaroja järkevästi. Valmis malli ohjaa asettamaan tavoitteita,
valitsemaan oikeita mittareita ja toimenpiteitä sekä myös
viestimään tuloksista. WWF:n asiantuntijat, monipuoliset
verkkotyökalut ja viestintämateriaalit auttavat sinua viemään
ympäristötoimet osaksi työyhteisön jokaista päivää.

Tänään on hyvä päivä aloittaa: greenoffice.fi

10/2022 loppuun
asti.

Luonto on lähempänä
kuin uskotkaan

© SUVI-TUULI KANKAANPÄÄ / WWF

Tarjoamme

tuokiokuva

Ritisevää
tunnelmaa
KUVA

NINA KAVERINEN // TEKSTI JOHANNA KAINULAINEN

Absolute Girls siivitti selloesityksellään vuoden
2022 Asianajajapäivän vahvaan alkuun. Tunnelma
täydessä salissa oli käsinkosketeltava – Suomen
suurimpaan oikeudenhoidon tapahtumaan osallistui
kaikkiaan 1 300 henkilöä.
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oikeilla urilla

Ratkaisuja tuomioistuinten
ja viranomaisten ilmoituksista
Pieni osa valvonta-asioista tulee vireille tuomioistuimen tai muun viranomaisen ilmoituksesta tai kantelusta. Tuomioistuimilla on oikeudenkäymiskaaren
mukaan velvollisuus ilmoittaa valvontalautakunnalle
avustajan saamasta esiintymiskiellosta ja mahdollisuus
ilmoittaa muusta avustajan velvollisuuksien vastaisesta
menettelystä. Valvontalautakunnalle saapuu kanteluita
myös muilta viranomaisilta, kuten oikeuskanslerilta,
syyttäjiltä, konkurssiasiamieheltä ja poliisiviranomaisilta.
Viranomaisten kantelut vaihtelevat sisällöltään laajasti ja voivat koskea mitä tahansa hyvän asianajajatavan vastaista toimintaa. Tuomioistuin voi ilmoittaa
esimerkiksi avustajan epäasiallisesta käytöksestä tuo-

mioistuinta, osapuolia tai todistajia kohtaan, tehtävän
hoidossa havaituista huolimattomuus- tai taitovirheistä tai esteellisyydestä.
Viranomaisen käynnistämä asia käsitellään ja
ratkaistaan samassa menettelyssä kuin esimerkiksi
avustajan asiakkaan tai vastapuolen tekemä kantelu.
Viranomaisen ilmoitus on usein aiheellinen ja valtaosa näistä valvonta-asioista päättyy seuraamukseen.
Aurinkoista kesää toivottaen,
Kaisa Marttinen

vt. valvontayksikön päällikkö

TUOREIMPI A R ATK A ISUJA

ASIANAJAJA ESIINTYI
OIKEUDESSA PÄIHTYNEENÄ
Asianajaja oli toiminut vastaajan avustajana käräjäoikeudessa. Käräjäoikeuden
valvontalautakunnalle tekemän ilmoituksen mukaan puheenjohtaja oli ennen
istunnon alkamista päättänyt, että pää
käsittelyä ei voida aloittaa asianajajan
huonovointisuuden takia.
Syyttäjä oli ottanut yhteyttä puheenjohtajaan ennen istunnon alkamista ilmoittaen epäilevänsä asianajajan olevan päihtynyt. Syyttäjä oli havainnut asianajajan
haisevan alkoholille, minkä lisäksi asianajaja oli välillä nukahtanut odotustilaan.
Valvontalautakunta totesi, että asian
ajajan olisi vastauksessaan ilmoittamansa unettomuuden, lääkityksen ja
muiden esiintymiseensä vaikuttavien
seikkojen perusteella pitänyt ymmärtää,
että hän ei ollut työkykyinen pääkäsittelyn aikaan. Asianajajan oli joka tapauksessa tullut ymmärtää, että lääkkeistä
aiheutuneet sivuoireet olivat
olleet laadultaan sellaisia,
että ne olivat vaikuttaneet hänen työkykyynsä.
Varoitus.

YRITTI VAIKUTTAA TODISTAJIIN
Käräjäoikeus oli määrännyt asianajajan
esiintymiskieltoon ja ilmoittanut tämän
menettelystä valvontalautakunnalle.
Käräjäoikeuden mukaan asianajaja pyrki
riita-asiassa vaikuttamaan sopimattomasti virkamiehinä toimiviin vastapuolen
todistajiin sekä heidän kertomuksiinsa
lähettämällä heille sähköpostia tulevista
kuulemisista.
Todistajille lähetetyt sähköpostiviestit
olivat johdattelevia, sillä niissä oli pyritty
esittämään asiassa vastaanotettavan ja
jo vastanotetun todistelun perusteella
riidattomina seikkoja, joista todistajia oli
ollut tarkoitus kuulla henkilötodistelussa.
Todistajille lähetettyjen sähköpostiviestien motiivina voitiin katsoa olleen pyrkimys vaikuttaa todistajiin, eikä asianajaja
ollut siten noudattanut erityistä varovaisuutta ja neutraalisuuden vaatimusta
yhteydenotossaan todistajiin.
Vaikka virka-asemassa kuultavien
todistajien altistumisen vaikuttamisyrityksille voidaan arvioida olevan maallikkoa korkeampi, tulee yhteydenotot todistajasta riippumatta tehdä aina tavalla,
jota ei voida käsittää yritykseksi vaikuttaa
todistajaan. Seuraamusmaksu (yhteinen
seuraamus kolmesta valvonta-asiasta).
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EPÄASIALLISTA BLOGIKIRJOITTELUA
Valtakunnansyyttäjänvirasto kanteli
luvan saaneesta oikeudenkäyntiavustajasta, joka oli toiminut kolmen vastaajan
puolustajana rikosasiassa. Avustaja oli
julkaissut blogikirjoituksia, joissa hän oli
käsitellyt muun muassa kyseistä oikeudenkäyntiä.
Avustaja oli nimitellyt todistajia blogissa muun muassa ”nollaksi” ja ”humalassa ihmisiä irtisanovaksi öykkäriksi”.
Asianomistajaa avustaja oli kutsunut
”ämmäksi” ja ”hölmöilijäksi” ja väittänyt
hänen toimineen ”aivan järkivapaalla”.
Avustajan käyttämät ilmaisut olivat
olleet asiattomia ja loukkaavia sekä
vähätteleviä, eikä ilmaisujen käyttöä voitu
pitää perusteltuna päämiehen edun kannalta ja täyttävän sitä kunniallisuuden
vaatimusta, jota luvan saaneilta oikeudenkäyntiavustajilta voidaan edellyttää.
Lisäksi todistajat ja asianomistaja olivat
saattaneet kokea avustajan kirjoittelun
painostavana. Valvontalautakunta totesi,
että avustaja oli menetellyt oikeudenkäyntiavustajan velvollisuuksiensa vastaisesti. Huomautus.

tekijä

Luovuus esiin
Asianajaja Reeta Niemisvirta kirjoitti
yhdessä siskonsa, psykologi Emilia
Suvialan kanssa kirjan luovuudesta.
TEKSTI JA KUVA

TERO IKÄHEIMONEN

Tarvitaanko asianajajan työssä luovuutta?
Asianajajan työ on vaativaa ja sen hoitaminen menestyksekkäästi vaatii paitsi laajaa yleistietämystä myös
juridista erikoisosaamista. Kaikkea oppia ei voi
ammentaa suoraan lakikirjasta. Tarvitaan myös kykyä
luoda asioiden välisiä yhteyksiä. Luovuus nousee
avainasemaan silloin, kun ongelman ratkaisemiseksi
ei ole olemassa sääntöä. Luovuus on kykyä soveltaa
vahvaa tietopohjaa joustavasti käsillä olevassa tilanteessa. Ilman asianajajan luovuutta asiakkaan etuja
ei pystyttäisi ajamaan parhaalla mahdollisella tavalla.
Moni neuvottelu päättyisi tuloksettomana ja moni
sopimus jäisi allekirjoittamatta.
Miten luovuutta voi kehittää?
Luovuutta voi kehittää tutustumalla itseensä ja omiin
ominaisuuksiinsa ja pidättymällä arvottamasta niitä.
Luovuuden kehittämiseen kuuluu myös ympäröivän
maailman tutkiminen ennakkoluulottomasti. Altista
itsesi uusille kokemuksille ilman pelkoa hallinnan
menettämisestä. Haasta itsesi oppimaan uutta. Ole
rohkea, avoin ja utelias. Keskeinen taito luovuuden
näkökulmasta on joustavuus. Joustavuus on kykyä
hyväksyä elämän vastakohtaisuus ja moninainen
luonne. Hyödyntämällä kirjassamme Haaveilijat ja
Toteuttajat kuvattuja kahdeksaa vastavoimaparia
jokainen oppii hyödyntämään omaa luovuuttaan
parhaimmalla mahdollisella tavalla.
Mitä itse opit luovuudesta kirjaa tehdessä?
Opin sen, että juristinkin pitää olla luova. En ole
aiemmin antanut luovuudelle sen ansaitsemaa arvoa,
koska olen liittänyt sen lähinnä taiteelliseen toimintaan ja ajatellut sen kuuluvan vain tietyille ihmisille.
Luovuutta ei kuitenkaan harjoiteta luovuuden takia,
vaan sen takia, että saisimme yleisön ulottuville luovan
prosessin lopputuotteen, joka on sekä ainutlaatuinen
että hyödyllinen.
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KUVITUS

TUULI PURSIAINEN

6.

Rikosasian käsittelyn
aikataulutus tehtävä heti
oikeusprosessin alussa

Asianajajaliitto katsoo, että rikosasioiden aikataulutusta olisi mahdollista parantaa nykyisestä. Liitto ehdottaakin, että jo haasteen tiedoksiannon
yhteydessä voitaisiin asianosaisille antaa ehdotus
käsittelyaikatauluksi, johon tulisi ottaa kantaa
haasteen tiedoksiannon jälkeen.
Tuomioistuimen tulisi sopia rikosasialle käsittelyaika heti, kun syyte on saapunut tuomioistuimeen. Tuomioistuimen tulisi aloittaa saman tien
asian valmisteluprosessi esimerkiksi asianomistajan vaatimusten selvittämiseksi.
Varsinkin laajoissa rikosasioissa on tärkeää panostaa suulliseen valmisteluun, niin käräjäoikeuskuin hovioikeusvaiheessa.

Riita-asian
valmistelua
tehostettava

Riita-asioiden käsittelyä olisi
mahdollista tehostaa laadukkaalla ja huolellisella valmistelulla. Valmistelun tarkoituksena on huolehtia siitä,
että riidan kohde saadaan
yksilöityä mahdollisimman
hyvin, jotta tuomioistuimelle on selvää, mitkä asiat ovat
riidanalaisia.
Valmistelun alkuvaiheessa
tulee läpikäydä asiaan nähden riittävän perusteellisesti
mahdollisuudet löytää asiaan
sovintoratkaisu. Tuomarin
tulee olla aktiivinen sovintoratkaisun etsimisessä ja ohjata asia tarvittaessa prosessin
ulkopuoliseen sovittelumenettelyyn, kuten esimerkiksi
asianajajasovitteluun.

Alkuun tulisi pyrkiä siihen,
että asia on muotoutunut
kirjallisen valmistelun osana
riittävän selväksi. Suullisessa
valmistelussa ei siis enää tulisi uutta näyttöä, joka olisi
voitu käsitellä aiemmin.
Suullisen käsittelyn kohdalla asian tulisi olla siinä
määrin yksilöity, että silloin
voitaisiin lähinnä käydä läpi
kirjallisen valmistelun lopputulos ja katsoa tulevan pääkäsittelyn yksityiskohtia.
Suullisessa valmistelussa
tulee käydä vielä läpi mahdollisuudet sovinnon hakemiseen asiassa. Suullinen valmistelu tulee pyrkiä järjestämään videoneuvotteluna, jos
mahdollista.
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Palstalla esitellään Asianajajaliiton ehdotuksia,
joilla voitaisiin sujuvoittaa riita- ja rikosasioiden käsittelyä
ja alentaa oikeudenkäyntien kustannuksia. Edelliset ehdotukset on julkaistu numeroissa 1/2022 ja 2/2022. Työtapa
reformiin voi tutustua kokonaisuudessaan osoitteessa
asianajajaliitto.fi/tyotapareformi
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

asianajosta ja elämästä

Asianajajien tulisi osallistua
julkiseen keskusteluun

KUVITUS

JUSSI POHJANEN

TOIVOISIN, ETTÄ ASIAN
AJAJAT OSALLISTUISIVAT
LAAJEMMIN YHTEIS
KUNNALLISEEN
KESKUSTELUUN,
MYÖS OIKEUDEN
HOIDON KYSYMYSTEN
ULKOPUOLELLA.

Työskentelin aikanaan uutistoimittajana. Journalistin
identiteetti on neutraali tarkkailija. Kun siirryin kohti
asianajouraa, pidin ajatuksesta, että saisin nyt perustella ja puolustaa tiettyä kantaa.
Siirtymä osoittautui tältä osin pienemmäksi kuin
ajattelin, sillä asianajajan tärkeimpiä taitoja on kyetä
katsomaan päämiehensä asiaa objektiivisesti ja ”ulkopuolelta”. Jos hahmottaa, miltä asiat tuomioistuimen
tai vastapuolen kannalta näyttävät, tämä auttaa ajamaan juttua paremmin kuin päämiehen näkemyksen
eläminen ja hengittäminen.
Ammatinvaihdos ei myöskään juuri lisännyt mahdollisuuksia ilmaista mielipidettäni julkisesti. Esteettömyys- ja lojaalisuusvaatimukset huomioiden harvoin
tekee mieli kommentoida päivänpolttavia kysymyksiä.
Vaikka mitään kytköstä asiaan ei nyt olisikaan, tilanne
voi olla huomenna toinen.
näkymättömältä. Asianajajaliiton puheenjohtaja
Huomaan haluavani asianajajana antaa puolueettoHanna Räihä-Mäntyharju totesi Asianajajapäivässä
Ukrainan tapahtumiin viitaten, että nyt ei ole aika
muuden, objektiivisuuden ja rauhallisuuden vaikutelammatilliselle sisäänpäin kääntymiselle. Olen samaa
man. Tämän vuoksi voimakas julkinen profiloitumimieltä, eikä tulisi olla muulloinkaan. Ihmettelin aikanen jonkin asian vastustajaksi tai kannattajaksi ei tunnaan toisista opinnoista vaihtaessani, että oikeustietuisi hyvältä. Tässä on myös muna-kana-ilmiötä: miteelliseen tutkintoon ei sisältynyt lainkaan sivuaineita
nussa on asianajajuuden kautta – tai ainakin sen aikana
muissa tiedekunnissa, vaan koko tutkinto suoritettiin
– kehittynyt identiteetti, jossa arvostan asioiden lähesomassa porukassa. Tästä ei tule ottaa mallia
tymistä harkitsevaisesti eri näkökulmat huo
laajempaan juristina tai ihmisenä olemiseen.
mioiden. Asioita, joissa joutuisin pitämään
Asianajajille kertyy usein laajaa kokemusta
voimakkaita mielipiteitä omana tietonani,
siitä, miten yhteiskunta toimii, ja he ovat
on yhä vähemmän.
usein hyviä viestimään sekä jäsentämään
On ymmärrettävää ja tarpeellistaasioita. Kansalaiskeskustelulla on tietynkin, että ammatti asettaa vaatimuksia
lainen itseisarvo demokraattisessa yhteismielipiteenilmaisulle. Uskon kuitenkin, että
kunnassa, eikä asianajajien tulisi pysytellä
asianajajilla olisi nykyistä enemmän liikkumasiitä sivussa. Kevään poikkeukselliset tapahvaraa. Toivoisin, että asianajajat osallistuisitumat tuntuvat saaneen asianajajatkin ottavat laajemmin yhteiskunnalliseen keskusmaan tavallista enemmän kantaa, ja olen
teluun, myös oikeudenhoidon kysymysitsekin taas löytänyt itsestäni vahvoja
ten ulkopuolella.
mielipiteitä.
Toimittaja-aikoinani asianajajakunta
Matti Tyynysniemi
asianajaja
tuntui ulkoa päin kaiken kaikkiaan kovin
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Viron pääministeri Kaja Kallas, Viron
Suomen suurlähettiläs Sven Sakkov ja
Asianajajaliiton pääsihteeri Niko Jakobsson
nauttivat tunnelmasta eturivissä. Kallaksen
takana oikeusneuvos Mika Ilveskero.

Kaikkien aikojen päivä

Toukokuussa pidetty Asianajajapäivä sai poikkeuksellisen
haltioituneen vastaanoton. Yleisön hurmasi heti aamusta Viron
pääministeri Kaja Kallas. Toinen hurmuri oli upea kevätsää.
TEKSTI

JOHANNA KAINULAINEN // KUVA NINA KAVERINEN

”Paras #Asianajajapäivä’n aamupäivä, johon olen osallistunut.” Korkeimman oikeuden oikeusneuvos Mika
Ilveskeron twiitti summaa ehkä parhaiten sen runsaan
positiivisen palautteen, jota 6.5. Helsingin Kalastajatorpalla järjestetty tapahtuma sai sen osallistujilta.
Tapatumaa oli koronan vuoksi jouduttu siirtämään
kahteen otteeseen. Venäjän Ukrainaan kohdistuvan
hyökkäyksen vuoksi ohjelmaa muutettiin pikavauhtia ajankohtaisemmaksi vastaamaan maailmantilannetta, kun oikeusvaltion merkitys yhteiskunnassa oli
saanut kokonaan uuden viitekehyksen.
Aamupäivän suurimmat aplodit keräsi Viron pääministeri Kaja Kallas. Kallas sai yleisön puolelleen
heti alussa kertomalla, ettei avustaja ollut pitänyt tapahtumaa tarpeeksi tärkeänä pääministerin arvovallalle, mutta pääministeri halusi kiireisestä aikataulustaan huolimatta ehdottomasti tulla puhujaksi.
Asianajajataustainen pääministeri on työsken-

nellyt aiemmin Suomessakin ja muisteli suomen- ja
englanninkielisessä esiintymisessään myös niitä aikoja. Hän otti voimakkaasti kantaa Ukrainassa käytävään sotaan ja Suomen lähestyvään Nato-jäsenyyteen.
Kallas myös lupasi, että Viro on Suomen ystävä Natossakin.
Aurinkoinen sää helli päivää ja toukokuinen ajankohta sai osallistujilta paljon kiitosta. Palautekyselyssä kaksi kolmesta piti kevättä parempana ajankohtana tapahtumalle kuin perinteistä tammikuuta.
Koulutusohjelman jälkeen tapahtuma jatkui illallisella. Osanottajia viihdytti myöhäisillassa muun
muassa Maija Vilkkumaa. Tieto Asianajajapäivän ”hyvistä bileistä” onkin kiirinyt jo Suomen rajojen ulkopuolelle. Kuten tässä lehdessä haastateltu Euroopan
ihmisoikeustuomioistuimen presidentti Róbert Spanó
totesi omassa aamupäivän puheessaan: ”I understand
this evening there’s gonna be a hell of a party!”
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TEKSTI

SARI KRAPPE // KUVA SHUTTERSTOCK

Asianajajaliitto päivitti strategiansa
Asianajajaliiton strategia vuosille
2015–2024 päivitettiin ja hyväksyttiin valtuuskunnan kokouksessa alkuvuodesta.
Strategiatyötä valmisteli työryhmä, jota
johti Asianajajaliiton varapuheenjohtaja
Eero-Pekka Uotila.
Asianajajaliiton arvot, missio ja visio
säilyvät strategiassa muuttumattomina,
ja välitarkastelutyössä huomiota kiinnitettiin ennen kaikkea strategiakauden
jäljellä olevaan aikaan (2022–2024).
Strategian keskeisimpiä ydinasioita terävöitettiin ja visualisoitiin. Lisäksi aiempi
kirjaus asianajajamonopolista poistettiin
kokonaan.
Asianajajaliiton tärkeimmät tavoitteet
löytyvät heti strategian alusta: asianajajakunnan aseman turvaaminen perustuslaissa, asianajajalain uudistaminen,
uuden oikeusturvaohjelman julkaiseminen vuoden 2023 eduskuntavaalit

huomioiden sekä oikeuspoliittisen työn
vahvistaminen aktiivisella sidosryhmätyöllä. Sidosryhmätyötä tehdään oikeusalan päättäjien ja poliittisten toimijoiden
kanssa niin kansainvälisellä, valtakunnallisella kuin paikallisellakin tasolla.
Tärkeitä teemoja ovat jatkossakin alan
vastuullisuus, yhdenvertaisuus, elinvoimaisuus ja kiinnostavuus sekä asianajopalveluiden valtakunnallinen saatavuus.
Muita painopisteitä ovat oikeusapupalkkioiden korottaminen, digitaalisen asioinnin kehittäminen ja asianajajien brändin
vahvistaminen. Strategiassa painottuvat
edelleen Asianajajaliiton ydintehtävät:
asianajajien valvonta, hyvän asianajajatavan noudattaminen sekä laadukkaan
koulutuksen tarjoaminen ja kehittäminen.
asianajajaliitto.fi/strategia

fokus

Oikeusturvaa
jokaiselle
Asianajajaliiton oikeusturvaohjelma esittää
keinoja korjata oikeusvaltion ongelmia.
Jokaisella pitää olla todellinen mahdollisuus
saada asiansa käsitellyksi oikeudessa.
TEKSTI

TERHI HAUTAMÄKI // KUVITUS VILLE SALONEN

Helsingin Sanomien palkittu toimittaja Paavo Teittinen on kirjoittanut lukuisista yhteiskunnan epäkohdista: turvapaikanhakijoiden oikeusturvan ongelmista,
pimeistä työmarkkinoista, työntekijöiden riistosta ja
ihmiskaupasta.
Teittinen huomaa työssään jatkuvasti, kuinka iso
merkitys on sillä, että ihmiset saavat osaavaa oikeudellista apua. Hän kirjoitti joitakin vuosia sitten turvapaikanhakijoita avustaneista huijarilakimiehistä, jotka
ottivat rahat ja jättivät työn tekemättä.
– He rikkoivat ihmisten perusoikeutta saada asiansa käsitellyksi ja riskeerasivat sen, että joku palautetaan palautuskiellon vastaisesti kotimaahansa, Teittinen sanoo.
Pätevä asianajaja voi ratkaista sen, toteutuvatko
rikosvastuu ja uhrin oikeudet. Erään jutun yhteydessä
Teittinen kohtasi naisen, jonka epäiltiin joutuneen ihmiskaupan ja raiskauksen uhriksi. Tapaus oli tutkittu
puutteellisesti ja keskeisiä todistajia jätetty kuulematta. Syyttäjä oli tehnyt syyttämättäjättämispäätöksen.
– Vasta kun uhri sai toisen pätevämmän asianajajan,
joka kanteli päätöksestä, asia palautettiin tutkintaan
ja tekijälle tulikin usean vuoden tuomio. Vastaavia esimerkkejä on monia.

t odellinen mahdollisuus saada asiansa oikeuden käsiteltäväksi.
Teittinen kommentoi ohjelmaa Advokaatin pyynnöstä ja pitää sen tavoitteita hyvinä. Hänestä asianajajien kirjaaminen perustuslakiin on kannatettava ajatus.
Liiton oikeuspoliittinen juristi Elisa Gebhard sanoo,
että ohjelmalla halutaan selkeyttää Asianajajaliiton
tavoitteita myös muille kuin asianajajille. Monelle voi
olla yllätys, että perustuslaissa syyttäjien ja tuomioistuimien asema on turvattu, mutta asianajajat puuttuvat.
– Haluamme avata, miksi on olennaista, että ihmiset voivat turvautua parhaaseen mahdolliseen apuun.
Ehdotus ei ole asianajajien hyväksi vaan sen takia, että
jokainen yksilö ja yhteisö voi puolustaa itseään oikeudessa.
Kirjaus perustuslakiin ei ehkä heti muuttaisi mitään. Tarkoitus on enemmänkin suojella oikeusvaltiota tilanteissa, joissa sen kehitys lähtisi huonoon suuntaan.
– Puola ja Unkari ovat esimerkkejä siitä, miten
oikeuslaitoksen riippumattomuus on asetettu kyseenalaiseksi. Koska oikeusvaltion kehitys maailmalla ei
ole itsestäänselvyys, sitä on Suomessakin vahvistettava
määrätietoisesti. Lainkäytön avulla pitää voida suojella
yksilöitä vaikkapa valtiolliselta mielivallalta, Gebhard
sanoo.

ASIANAJAJAT PERUSTUSLAKIIN

Niin tärkeä kuin asianajajien rooli onkin, sitä ei ole
tunnustettu perustuslaissa. Tämä on yksi asia, johon
Asianajajaliitto esittää muutosta oikeusturvaohjel
massaan.
Päivitetyllä oikeusturvaohjelmalla liitto haluaa
edistää sitä, että jokaisella on kaikissa olosuhteissa

TEHOKKAAMPAA VALVONTAA

Liitto esittää oikeusturvaohjelmassa useita parannuksia myös asianajajalakiin.
– Tällä hetkellä laissa on tarpeettoman yksityiskohtaista sääntelyä esimerkiksi valvontalautakunnan jaos14
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tojen määrästä. Kyse on siitä, miten saadaan valvonta
järjestettyä niin, että se on tehokasta olemassa olevilla
resursseilla, Gebhard sanoo.
Valvonnan painopistettä halutaan muuttaa
yksilöistä asianajoyhteisöihin. Nykyisin asianajajat
ovat henkilökohtaisessa vastuussa osakeyhtiön liiketoiminnasta.
– Laki on jäänne ajoilta, jolloin asianajajan ammatti
oli pikemminkin käsityöläisammatti, Gebhard huomauttaa.
Oikeusministeriön hallitusneuvos Kari Kiesiläinen
sanoo, että Asianajajaliiton panos uudistusten valmistelussa on tärkeä, ja ministeriö yrittää ottaa ehdotuksia huomioon.

”EHDOTUS EI OLE
ASIANAJAJIEN HYVÄKSI
VAAN SEN TAKIA, ETTÄ
JOKAINEN YKSILÖ JA
YHTEISÖ VOI PUOLUSTAA
ITSEÄÄN OIKEUDESSA.”
15
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JULKINEN OIKEUSAPU TURVAA
YHDENVERTAISUUDEN,
MUTTA TULORAJA, JOLLA SITÄ
SAA ILMAN OMAVASTUUTA,
ON NIIN MATALA, ETTÄ
JOUKKO PIENITULOISIA ON
JÄÄNYT VÄLIINPUTOAJIKSI.

Oikeudenhoidon ja oikeusvaltion tilasta on laadittu
ja ollaan laatimassa selvityksiä. Hallitusohjelmassa on
asetettu tavoitteeksi toimivat oikeusprosessit ja oikeusturva.
Kiesiläinen sanoo, että asianajajalaki on vanha ja
uudistaminen olisi perusteltua. Se ei kuitenkaan ole
hallitusohjelmassa, eikä siksi vielä etene.
– Kokonaisuudistuksesta on kuitenkin erotettu
kiireellisenä valvontamenettelyn kehittäminen, jota
ollaan viemässä eteenpäin jo tällä hallituskaudella.
RIITTÄVÄT RESURSSIT KOKO MAAHAN

Asianajajaliitto korostaa, että oikeusvaltiolla on hintansa. Jokaisella on oltava mahdollisuus saattaa asiansa
oikeuteen riippumatta asuinpaikasta tai taloudellisesta tilanteesta.
Liitto on jo vuosia puhunut oikeusapupalkkioiden
korotustarpeesta. Palkkio on 110 euroa tunnilta.
– Palkkiot ovat jääneet paljon jälkeen asianajajien
laskutuksen mediaanista. Se johtaa pahimmillaan siihen, että oikeusapua ei ole saatavilla kasvukeskusten
ulkopuolella, kun nykyiset oikeusapua tarjoavat asianajajat eläköityvät. Tämä olisi ennen kaikkea ongelma
oikeusturvan saatavuuden kannalta, Gebhard sanoo.
Liitto esittää myös oikeusturvavakuutusta koskevan
lainsäädännön tarkistamista. Vakuutuksista on rajattu

pois yleisiä perheoikeuden juttuja, eivätkä korvaukset
ole kovin korkeita.
– Vakuutusyhtiöt kilpailevat keskenään, ja vakuutus
ehdot määräytyvät siten kuin määräytyvät. Mutta jollain keinolla tulisi varmistaa, että oikeusturvavakuutus
on tosiasiassa toimiva väline.
Julkinen oikeusapu turvaa yhdenvertaisuuden,
mutta tuloraja, jolla sitä saa ilman omavastuuta, on
niin matala, että joukko pienituloisia on jäänyt väliinputoajiksi. Liiton mukaan tulorajaa pitää tarkistaa
niin, että se vastaa väestön tulotasoa paremmin.
Kari Kiesiläinen sanoo, että niin oikeusapupalkkion
kuin oikeusavun tulorajojen korottamisen
tarve ovat hyvin ministeriön tiedossa. Lokakuussa julkaistu selvitys esitti tulorajan
korottamista. Toteutuminen riippuu rahoituksesta. Kiesiläisen mukaan oikeusapupalkkioiden korotus ei ole toden
näköinen tällä hallituskaudella.
OIKEUSPROSESSIN TEHOSTAMISTA

Iso oikeusturvaongelma on prosessien
pitkä kesto. Oikeusturvaan voidaan vaikuttaa myös työtapoja parantamalla.
Yksi oikeusturvaohjelman kohta käsittelee työtapareformia, jonka Asianajajaliitto
on julkaissut jo aiemmin.
Toimittaja Paavo Teittinen sanoo, että
ehdotukset oikeusprosessien sujuvoittamiseksi kuulostavat hyviltä: esimerkiksi
se, että avustaja pääsee mukaan varhaisessa vaiheessa.
– Kun olen tehnyt juttuja, olen törmännyt siihen, että vakavissakin rikosasioissa
avustajan voi olla aika hankala saada tietoa.
16
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Avustajaa saatetaan pitää jopa ylimääräisenä rasitteena
prosessissa, eikä tunnisteta avustajan olennaista roolia.
Myös rikosasian aikataulutus heti alussa kuulostaa
hänestä kannatettavalta. Hän mainitsee yhden tör
keän lapsen seksuaalisen hyväksikäyttötapauksen,
johon liittyi muitakin vakavia rikosnimikkeitä. Meni
melkein kolme vuotta, että edes kuultiin epäiltyä ja
keskeisiä todistajia. Kuuden rikoksen syyteoikeus ehti
vanhentua.
– Prosessin päättyessä asianomistaja oli niin uudelleen traumatisoitunut, että hän sanoi, että jos hänelle
vielä käy jotain, hän ei aio puhua enää poliisille. Tämä
syö oikeusvaltion perustaa tosi vakavalla tavalla.
Teittinen on kirjoittanut poliisin resursseista jo vuosia, mutta yksin poliisin resurssien lisääminen ei tuo
apua, koska ruuhka kasautuu ketjun muihin kohtiin.

alentaa oikeudenkäyntikuluja. Asiaa selvittänyt työryhmä esitti viime vuonna useita uudistuksia. Yksi on
tuomioistuimen mahdollisuus viran puolesta kohtuullistaa hävinneen osapuolen oikeudenkäyntikuluja.
– Ministeriö on myös esittänyt kevennettyä oikeudenkäyntimenettelyä pieniin riita-asioihin.
Esitutkintalain muutosta koskevassa esityksessä ministeriö ehdottaa, että syyttäjien ja poliisin yhteistyötä tiivistetään ja yhteistyövelvollisuutta laajennetaan.
Kustannusvaikutusten vuoksi ehdotukset esitetään
eduskunnalle näillä näkymin vasta seuraavan hallituskauden alussa, ensimmäisen kehyskierroksen jälkeen.
– Tavoitteena on välttyä tarpeettomilta lisätutkinnoilta. Syyttäjän rooli on varmistaa oikeudenkäynnin
kohteen laajuus, jotta tuomioistuinvaiheessa ei tule yllätyksiä, Kiesiläinen sanoo.
Syyttäjävetoinen esitutkinta on yksi kohta myös liiton työtapareformissa. Gebhardin mukaan se parantaisi fokusta ja nopeuttaisi myöhempää prosessia.
Riita-asioita liitto haluaa tehostaa niin, että kaikkiin
riitoihin tehtäisiin heti alussa sitova prosessisuunnitelma ja aikataulutus, mikä välimiesmenettelyssäkin toimii hyvin.
– Voisimme kaikki yhdessä ratkoa nykyisten oikeusprosessien ongelmia, Gebhard toteaa.

USEITA UUDISTUKSIA VALMISTELUSSA

Myös Kari Kiesiläinen sanoo, että työtapareformi on
hyvä avaus, ja oikeudenhoitoa ja oikeusvaltiota koskevissa selvityksissä on käsitelty samanlaisia asioita.
Hallituksen esitykseksi on jo edennyt todistelun
tallentaminen käräjäoikeudessa videolle, jolloin sitä ei
tarvitse ottaa uudelleen vastaan hovioikeudessa.
Oikeusprosessien nopeuttamisen rinnalla halutaan

1.

Lakimuutoksia ja parempia työtapoja
ASIANAJAJAT
PERUSTUS-
LAKIIN

Asianajajakunnan rooli oikeudellisena toimijana on tunnustettava perustuslaissa. Tämä
tekisi vaikeaksi esimerkiksi
sellaiset oikeusvaltiota rapauttavat toimet, joihin populistiset
päättäjät ovat ryhtyneet Puolassa ja Unkarissa.

2.

3.

RIITTÄVÄT
TYÖKALUT
VALVONTAAN

Asianajajien valvontajärjestelmä kaipaa joustavuutta, jotta
valvontalautakunta voi toimia
tehokkaasti. Yksittäisten asianajajien valvonnasta tulisi siirtyä
asianajoyhteisöjen valvontaan.

OIKEUSTURVAN
SAATAVUUS ON
VARMISTETTAVA

Oikeudenhoitoon tulee varata
riittävät resurssit. Taloudellinen
asema ei saa estää oikeuden
saamista. Julkisen oikeusavun
palkkiot ovat jääneet pahasti
jälkeen asianajajien tuntilaskutuksen mediaanista, mikä
voi vähentää oikeusavun saatavuutta. Liitto esittää myös
oikeusturvavakuutusta koskevan sääntelyn tarkastelua ja
oikeusavun tulorajojen nostoa
vastaamaan väestön tulotasoa.

Oikeusturvaohjelma on
luettavissa Asianajajaliiton sivuilla:
asianajajaliitto.fi/
oikeusturvaohjelma
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4.

TYÖTAPOJA
PITÄÄ
SUJUVOITTAA

Asianajajaliitto esittää työtapareformia, jolla voidaan sujuvoittaa oikeuskäsittelyä ja alentaa
kuluja. Tulisi esimerkiksi selvittää menettelyä, jossa asia
laitettaisiin vireille kevyemmällä
ennakkoilmoituksella, minkä
jälkeen sovittaisiin aikatauluista.
Vasta tämän jälkeen aloitettaisiin
kirjallinen valmistelu. Avustajan
tiedonsaantia rikostutkinnasta
on parannettava, ja on siirryttävä
syyttäjävetoiseen esitutkintaan.

henkilö kuvassa

Aaria
ihmisoikeuksille
Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen presidentin Róbert Spanón
mukaan asianajajilla on kriittinen rooli siinä, että Euroopan
ihmisoikeussopimus toteutuu ruohonjuuritasolta ylöspäin.
TEKSTI

TERO IKÄHEIMONEN // KUVAT SUSANNA KEKKONEN

Kevätaamu on Helsingin Kalastajatorpalla aurin
koinen, kun Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen
presidentti Róbert Spanó poseeraa pihamaalla valo
kuvaajille. Ensimmäisen kuvauksen päätyttyä hän siirtyy lennosta seuraavaan. Samat pyynnöt: hartioita hieman tuonne, katse kameraan, hymyä.
Aikataulu on tiukka, mutta leveä ja vilpitön hymy
irtoaa tottuneelta kuvattavalta helposti.
Spanó vieraili Suomessa toukokuun alussa. Vierailunsa aikana hän tapasi ministereitä ja muita oikeuselämän vaikuttajia sekä osallistui Asianajajapäivään
yhtenä puhujista.
Kalastajatorpalla pitämässään puheessa Spanó korosti asianajajien roolia oikeusvaltion ja ihmisoikeuk
sien turvaajina. Hän totesi, että Euroopan ihmisoikeussopimus voi toteutua ainoastaan alhaalta ylöspäin.
Elintärkeässä roolissa ovat jokaisen sopimusmaan
omat toimijat: paikalliset viranomaiset, tuomioistuimet, tuomarit ja asianajajat. Kaikkien tehtävänä on
vaalia omassa työssään, joka päivä, ihmisoikeuksien
toteutumista, Spanó totesi.
Asianajajapäivän tiimellyksessä hän ehti myös
Advokaatin haastateltavaksi.

Euroopan neuvoston jäseniä ja Euroopan ihmisoikeussopimuksen osapuolia.
– Kun Euroopan neuvoston jäsenmaa hyökkää toiseen jäsenmaahan, niin tietenkin se on katastrofi järjestelmälle, joka perustuu perusoikeuksien kuten rauhan ja vapauden kunnioittamiseen, Spanó sanoo.   
Euroopan neuvosto oli maaliskuussa valmistelemassa Venäjän erottamista järjestöstä, kun Venäjä itse ilmoitti eroavansa neuvostosta. Sopimuksessa
on kuitenkin siirtymäaika, ja EIT käsittelee edelleen
Venäjää vastaan kohdistetut kanteet, jotka on nostettu
16.9.2022 mennessä.
Euroopan ihmisoikeustuomioistuimessa on tällä
hetkellä 18 000 Venäjää vastaan nostettua kannetta,
ja Venäjän hyökkäyksen myötä määrän uskotaan kasvavan. Siitä huolimatta, että Venäjä lakkaa syyskuussa
olemasta ihmisoikeussopimuksen osapuoli, Spanó
lupaa, että kaikki Venäjän toimintaan Ukrainassa liittyvät kanteet otetaan käsittelyyn.
– EIT jatkaa työtään ja tekee päätökset tapauksissa,
joita tuomioistuimeen tuodaan.
ISLANTILAINEN MAAILMANKANSALAINEN

49-vuotias Róbert Spanó syntyi ja varttui Reykjavikissa, Islannissa. Perhe oli kansainvälinen: Spanón isä on
italialainen ja äiti islantilainen.
Spanó arvelee, että ekstrovertti luonne auttoi solahtamaan reilun 80 000 asukkaan kaupunkiin, jossa
maahanmuuttajien lapset olivat 1970-luvulla harvassa.
– Pienessä yhteisössä on tietenkin haasteensa,
mutta Reykjavik oli erittäin hauska kaupunki nuorelle:
paljon upeita ystävyyksiä ja hyviä juhlia, hän sanoo ja
hymyilee.

KAHDEN KRIISIN PRESIDENTTI

Spanó aloitti Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen
presidenttinä toukokuussa 2020, koronapandemian
alussa. EIT:ssä piti kaikkien muidenkin työyhteisöjen
tapaan miettiä kerralla ja nopeasti uusiksi työtavat ja
käytännöt.
Helmikuussa 2022 Venäjä aloitti hyökkäyssodan
Ukrainaan, mikä mullisti uudestaan EIT:n arjen.
Hyökkäyshetkellä sekä Ukraina että Venäjä olivat vielä
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henkilö kuvassa

”MINUA ON AINA
KIEHTONUT JURIDIIKKA
JÄRKEEN PERUSTUVANA
ALANA, JOLLA ON SUURI
VAIKUTUS IHMISTEN
ELÄMÄÄN.”

Islanti on muiden Pohjoismaiden tapaan ollut menestystarina: bruttokansantuote oli vielä 1970-luvulla
alhaisella tasolla, mutta nykyään maa on läntisen Euroopan vauraimpia. Spanó esittää osasyyksi sitä, että
Islanti on saarivaltio. Selviytyäkseen maan on täytynyt
aina olla sitkeä ja luova.  
– Islantilaiset ovat hyvin voimakas kansa, jolla on
hyvä itsetunto. Islantilaiset todella uskovat voivansa
tehdä mitä tahansa, ja se on hyvin vahva pohja kansalliselle identiteetille.  
Lapsuuttaan Spanó kuvaa ”vaatimattomaksi”. Vaikka perheellä ei ollut paljon rahaa, tekemisestä ei koskaan ollut pulaa, hän vakuuttaa.
Siinä missä muut lapset haaveilivat poliisin tai palomiehen ammatista Spanó on, niin kauan kuin hän
muistaa, halunnut olla asianajaja.
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henkilö kuvassa

”DEMOKRATIA, OIKEUS
VALTIO, IHMISOIKEUDET
JA IHMISARVON
KUNNIOITTAMINEN
MUODOSTAVAT PERUSTAN
ONNELLISELLE ELÄMÄLLE.”

– Se on vähän outoakin pieneltä lapselta. Luulen
että olen nähnyt elokuvissa istuntosaleja ja tuomareita,
ja ne ovat vaikuttaneet jännittäviltä. Mutta minua on
myös aina kiehtonut juridiikka järkeen perustuvana
alana, jolla on suuri vaikutus ihmisten elämään.   
PAINE OIKEUSVALTIOITA
KOHTAAN NÄKYY MYÖS EIT:SSÄ

Róbert Spanó aloitti tuomarina Euroopan ihmisoikeustuomioistuimessa vuonna 2013. Sitä ennen hän
työskenteli Islannin parlamentin oikeusasiamiehenä
ja Islannin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan
dekaanina.   
Spanón uralla yksi asia on kulkenut tavalla tai toisella aina mukana: ihmisten ja erilaisten instituutioiden,
kuten valtion, välinen suhde.
Hän toimi Islannissa vuosina 2007–2011 puheenjohtajana kahdessa eri komissiossa, jotka tutkivat lastensuojelun epäkohtia ja kansalliskirkon entiseen piispaan kohdistuneita hyväksikäyttöepäilyjä.
Asianajajapäivän yhtenä teemana oli oikeusvaltio ja
sen kohtaamat haasteet. Oikeusvaltioon kohdistuva
paine näkyy myös Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen tehtävissä valituksissa.
Spanón mukaan tuomioistuimen käsiteltäväksi on
viime vuosina tullut entistä enemmän tapauksia, jotka
liittyvät oikeusvaltion rakenteisiin kuten tuomioistuinten itsenäisyyteen.   
– Siihen kuinka demokratia on uhattuna, hän tiivistää.  
Kehitys huolettaa Spanóa. Hänen mukaansa EIT:n
tulee pyrkiä vahvaan ja jatkuvaan dialogiin Euroopan
neuvoston jäsenmaiden kanssa ja tavata aktiivisesti
oikeuselämän toimijoita eri maissa – kuten Asianajajapäivässä – ja näin kirkastaa Euroopan ihmisoikeussopimuksen viestiä.
– Lisäksi meillä tulee olla poliittinen ja taloudellinen tuki, jotta pystymme antamaan korkealaatuisia
tuomioita, jotka ovat merkityksellisiä Euroopalle.

Suomea koskevien tuomioiden määrä on EIT:ssä
vakiintunut 0–2 vuosittaiseen tapaukseen. Määrä on
laskenut 2000-luvun alkuvuosista huomattavasti.
Esimerkiksi vuonna 2007 Suomea koskevia tuomioita
annettiin 26.
60 prosenttia kaikista Suomea koskevista langettavista päätöksistä ovat koskeneet oikeutta oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin – käytännössä kyse on
liian pitkistä oikeudenkäynneistä.
Vuonna 2020 Suomi sai langettavan tuomion Kauhajoen koulusurmaa edeltäneiden tapahtumien johdosta. Tuomioistuimen mukaan Suomen valtio epäonnistui turvaamaan koulusurman uhrien oikeutta
elämään. Vuonna 2021 EIT puolestaan päätyi kumoamaan irakilaismiehen karkotusta koskevan langettavan tuomionsa, kun selvisi, että miehen kuolintodistus
oli väärennetty.
Spanó näkee Suomen laskeneisiin lukuihin kaksi
syytä:
– Ensinnäkin suomalainen oikeusjärjestelmä kun
nioittaa ihmisoikeuksia ja pyrkii huomioimaan ihmisoikeussopimuksen arvot. Näemme sen suomalaisten
oikeuksien päätöksissä ja siinä, kuinka poliitikot ja
eduskunta pyrkivät aidosti noudattamaan ihmisoi
keussopimuksen periaatteita.   
– Voi myös olla, että kaikki oikeudellisessa yhtei
sössä eivät tiedä, miten Euroopan ihmisoikeussopimus
kehittyy ja miten sitä voisi soveltaa tiettyihin tapauksiin. Kyse voi olla näiden asioiden yhdistelmästä, hän
jatkaa.   
Ennen EIT:n pestiä Spanó lauloi islantilaisessa
Fóstbræður-mieskuorossa, joka lukeutuu Islannin
vanhimpiin. Rakas kuoroharrastus on ollut tauolla
Spanón asuessa Strasbourgissa, mutta kenties marraskuun jälkeen on aikaa jälleen myös laululle.
Minkä kappaleen valitset, kun tarvitset voimaa ja
inspiraatiota, Róbert Spanó?  
– Kun saan laulaa aarian, esimerkiksi jostakin oopperasta, olen onnellinen.

OIKEUTTA YLI KANSALLISTEN RAJOJEN

Mikä EIT:stä tekee se presidentin mielestä erityisen?
– Suvereenit valtiot ovat päättäneet, että on heidän
kansalaistensa hyvinvoinnin kannalta parempi antautua yli rajojen toimivan valvonnan alaiseksi. Se on suoraan sanottuna ihme, erityisesti näinä aikoina, Spanó
aloittaa.
– Toiseksi arvot joiden päälle EIT on rakennettu –
demokratia, oikeusvaltio, ihmisoikeudet ja ihmisarvon
kunnioittaminen – muodostavat mielestäni perustan
onnelliselle elämälle. 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henkilö kuvassa

Róbert Ragnar Spanó, 49
• Oikeustieteen maisteri,
Islannin yliopiston
professori vuosina 2006–
2010 ja oikeustieteellisen
tiedekunnan dekaani
2010–2013
• Islannin parlamentin
oikeusasiamies 2009–2013
• Spanó aloitti EIT:ssä
tuomarina 2013 ja
valittiin tuomioistuimen
presidentiksi 2020
• Syntynyt Reykjavikissa,
asuu Strasbourgissa

”PAULIINE ON TUONUT MEILLE VIISAUTTA”
Tuomarit valitaan Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen yhdeksän vuoden mittaiseksi toimikaudeksi. Spanón kausi EIT:ssä päättyy marraskuussa 2022. Tuomioistuimen presidenttinä
hän ehtii toimia 2,5 vuoden ajan.  
– Johdan ja hallinnoin tuomioistuimen työtä
yhdessä kirjaamon kanssa. Lisäksi edustan
tuomioistuinta, kerron mitä teemme ja koetan
saada ihmiset ymmärtämään työtämme

paremmin. Teen vähemmän varsinaista oikeudellista työtä verrattuna siihen, kun toimin tuomarina, hän kuvaa tehtäviään.   
Suomalaista kollegaansa, EIT:n tuomaria
Pauliine Koskeloa Spanó kehuu vuolain
sanankääntein.
– Hän on tuonut meille viisautta ja m
 aailman
tuntemusta, jotka ovat olennaisia työmme
onnistumiselle.
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tapaaminen

Turvassa

Ukrainalainen asianajaja Kateryna Shapran saapui
maaliskuun alussa Suomeen mukanaan vain matkalaukku ja
Harvey-koira. Hän toivoo palaavansa mahdollisimman pian
kotiin rakentamaan uutta Ukrainaa.
TEKSTI

TERO IKÄHEIMONEN // KUVAT MIKKO KAUPPINEN

ONNEKSI VIESTIYHTEYDET
MYKOLAJIVIIN JA KIOVAAN
OVAT TOIMINEET KOKO AJAN.

Sen sanan Kateryna Shapran muistaa lopun elämäänsä.  
”Nachalos’ ” – se on alkanut.  Oli torstain ja perjantain
välinen yö 24. helmikuuta, kun aviomies herätti Katerynan unesta pariskunnan kotona Kiovan esikaupunkialueella.
Venäjä oli hyökännyt Ukrainaan. Sota oli alkanut,
mies kertoi.
Epäusko, shokki. Näillä sanoilla Shapran kuvaa tunteitaan sodan ensihetkinä. Ulkoa kuului kumeita jysähdyksiä. Venäjä pommitti kohteita jossain Kiovan
lähistöllä.   
Aviomies käski Katerynaa pakata laukun, ottaa pariskunnan kääpiösnautseri Harveyn mukaan ja paeta
Kiovasta.
– Se oli ehkä ensimmäinen kerta, kun en väittänyt
hänelle vastaan, Shapran kertoo toukokuussa 2022.  
Alkoi yöllinen pakomatka ystävien kyydillä kohti
länttä. Shapran muistaa ruuhkat maanteillä ja pitkät
jonot huoltoasemilla. Moni muukin oli päättänyt lähteä.   
Ajomatka Kiovasta Lviviin, läntiseen Ukrainaan
kesti normaalin kuuden tunnin sijaan lähes 20 tuntia.
Eräällä sillalla odotettiin lähes viiden tunnin ajan.  
Shapran majaili Lvivissä viikon ajan, luki uutisia kellon ympäri ja nukkui huonosti. Sitten Suomessa asuva
ukrainalainen pariskunta ehdotti, että Shapran voisi
tulla heidän luokseen Espooseen odottamaan sodan
päättymistä.
Tapaamme asianajotoimisto Dittmar & Indreniuksella, jossa Shapran aloitti toukokuun alussa. Hän työskentelee muun muassa compliance-toimintojen parissa ja sanktioihin liittyvissä toimeksiannoissa.  
– On ollut hienoa, että voin keskittyä välillä töihin,
mutta joka päivä odotan, milloin pääsen palaamaan
kotiin ja tapaamaan läheisiäni.

”HE TIETÄVÄT ETTÄ OLEN TURVASSA”  

Shapran syntyi ja varttui Mykolajivin satamakaupungissa eteläisessä Ukrainassa. Kaupunki on ollut raskaiden
ohjus- ja tykistöiskujen kohteena sodan alusta lähtien.
Shapranin veli, äiti ja isoäiti ovat Mykolajivissa edelleen. Veli toimii sairaanhoitajana ja äiti klinikalla, joka
on sodan alettua tarjonnut ukrainalaisille sotilaille
hammashoitoa. Aviomies työskentelee vapaaehtoisena
Kiovassa Ukrainan sisäisten pakolaisten parissa.  
– Tunnen syyllisyyttä siitä, että minä olen täällä ja
he siellä. Mutta joka kerta he sanovat samaa: heillä on
yksi murhe vähemmän, kun he tietävät, että ainakin
minä olen turvassa.  
Onneksi viestiyhteydet Mykolajiviin ja Kiovaan
ovat toimineet koko ajan. Pahimpia ovat hetket, kun
uutisissa tai viestisovellus Telegramissa kerrotaan iskuista kaupunkeihin. Silloin on kiire soittaa ja kuulla,
että kaikki on hyvin.
Pahinta on pelko, että kukaan ei vastaakaan.  
– Vielä he ovat aina vastanneet.
ASIANAJAJAN PITÄÄ
NUORENA TIETÄÄ MITÄ HALUAA

Ukrainassa on mahdollista opiskella oikeustiedettä
lukuisissa yliopistoissa, minkä vuoksi maassa on myös
paljon juristeja, Shapran kertoo. Työpaikan löytäminen
saattaa olla nuorelle juristille vaikeaa.
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Töiden jälkeen Kateryna Shapran
ja Harvey-koira kävelevät pitkiä
lenkkejä pitkin Meilahden
kallioita ja polkuja.

”TOIVON ETTÄ VOIN
KÄYTTÄÄ OSAAMISTANI,
KUN MAATA RAKENNETAAN
UUDESTAAN SODAN JÄLKEEN.”

Yliopistot ovat myös usein suuntautuneet tietylle
oikeuselämän alalle. Asianajajan tai syyttäjän urasta
haaveilevan tuleekin valita opinahjo, joka valmistaa
kyseiselle urapolulle.
– Oikeusala kiinnosti minua jo lapsena – ehkä syypäänä oli amerikkalaiset oikeussalidraamat? Shapran
pohtii ja naurahtaa.
– Viimeistään koulussa tiesin haluavani asianajajaksi.
Shapran muutti opiskelemaan Kiovaan, jossa hän
valmistui yliopistosta. Vuonna 2013 hän aloitti työt
Arzingerilla, joka on yksi Ukrainan suurimmista asianajotoimistoista. Hän työskentelee valkokaulusrikollisuuteen erikoistuneessa tiimissä. Iso osa työtä on
auttaa kansainvälisiä yhtiöitä heidän toiminnassaan
Ukrainan markkinoilla muun muassa sisäisissä tarkastuksissa ja Ukrainan viranomaiskysymyksissä.  
Paitsi opinahjon myös oikean työpaikan valinta on
ukrainalaiselle juristille tärkeää. Shapranin mukaan
ensimmäinen alavalinta määrittää koko työuraa.
Omaa erityisaluetta voi olla myöhemmin vaikea
vaihtaa tai laajentaa, sillä työnantajat keskittyvät rekrytoinneissa vain siihen mennessä karttuneeseen työkokemukseen.

– Siksi kysyn aina työhaastattelussa nuorilta hakijoilta, että onko tämä varmasti se ala, jolla he haluavat
työskennellä, Shapran sanoo.   
Hän ei halua silotella Ukrainan oikeusvaltion ongelmia: laajaa ja syvää korruptiota. Transparency Internationalin maavertailuissa Ukraina on sijoittunut häntä
päähän, eikä tuomioistuinten riippumattomuuteen
voi monissa tapauksissa luottaa.
Tämä näkyy myös Euroopan ihmisoikeustuomio
istuimeen tehtävissä valituksissa, joista yli 15 prosenttia kohdistuu Ukrainan valtioon. Myös Shapran
on auttanut omia asiakkaitaan laatimaan valituksia
EIT:hen laittomiin pidätyksiin ja takavarikkoihin liittyvissä tapauksissa. 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KOLUMNI

Hän toivoo, että kun sota joskus päättyy, oikeus
valtiotyötä Ukrainassa jatketaan entistä tarmokkaammin.  

Palstalla vaihtuvat kirjoittajat
ottavat kantaa oikeuspolitiikan
ajankohtaisiin teemoihin.

YHTENÄINEN UKRAINA  

Jos Venäjän tavoitteena oli murskata nopeasti
ukrainalaisten puolustustahto, hyökkäyksellä on ollut
täysin päinvastainen vaikutus. Shapran kertoo, että
uusi ukrainalainen kansallistunne näkyy ja kuuluu
kaikkialla. Poliittiset erimielisyydet on unohdettu ja
maassa vallitsee ennennäkemätön yhteenkuuluvuuden tunne.  
Viimeistään venäläisten joukkojen ukrainalaisiin
siviileihin kohdistama silmitön väkivalta ja julmuus
ovat varmistaneet sen, ettei keskustelulle hyökkääjän
kanssa ole enää sijaa.
– Liian moni on kuollut heidän takiaan. Siksi kukaan ei halua luovuttaa heille mitään, Shapran sanoo.  
– Murheellista, että sen täytyi tapahtua näin, mutta
sota todella on yhdistänyt meidät.  
Kysyn vielä lopuksi Shapranilta hänen unelmistaan. Hän sanoo, että unelma on sama kuin kaikilla
muillakin ukrainalaisilla: sodan mahdollisimman
nopea päättyminen.
– En ole sotilas, joten minusta ei ole hyötyä taisteluissa. Toivon että voin käyttää osaamistani, kun
maata rakennetaan uudestaan sodan jälkeen. Työtä
tulee olemaan paljon.

Asianajosalaisuus
on asiakkaan
perusoikeus
Asianajajilla on asianajosalaisuudeksi kutsuttu laaja
yleinen salassapitovelvollisuus asiakkaansa asioista ja
tehtävässään saamistaan tiedoista. Asianajajien tulee
huolehtia asianajosalaisuuden turvaamisesta, sillä se on
asianajajan asiakkaan perusoikeus.
Asianajosalaisuus linkittyy muun muassa Euroopan
ihmisoikeussopimuksen oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä koskevaan 6 artiklaan sekä yksityis- ja perheelämän kunnioitusta suojaavaan 8 artiklaan. Suomessa
perustuslain 21 §:n oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin
perusteisiin sisältyvät myös oikeus valita oikeusavustaja
ja oikeus neuvotella tämän kanssa luottamuksellisesti.
Riippumatta siitä, kuinka monimutkainen tai hankala
tilanne on, asianajosalaisuus turvaa jokaisen mahdollisuuden luottamukselliseen oikeudelliseen apuun. Keskustelu asianajosalaisuudesta linkittyy vahvasti oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin turvaamiseen, mutta
myös mihin tahansa muuhun yksilön tai yhteisön tarpeeseen hakea ja saada oikeudellista neuvonantoa.
Asianajosalaisuuden sisällöstä on Suomessa säädetty
muun muassa asianajajista annetussa laissa ja oikeudenkäymiskaaressa sekä asianajajia velvoittavissa tapaohjeissa. Suomen lainsäädännössä asianajosalaisuuden
rikkominen on rikosoikeudellisesti sanktioitu.
Asianajajan tulee tehtävässään, mutta myös erilaisissa
prosesseissa sekä toimintaansa järjestäessään huolehtia, että asianajosalaisuudet pysyvät luottamuksellisena.
Vastaavasti asianajosalaisuuksia erilaisissa viranomaissa
käsiteltäessä tämä suoja tulee tunnistaa – esimerkiksi
julkisuuslaki tunnistaa muussa laissa säädetyn salassapitoperusteen. Tarvittaessa tähän on erikseen vedottava
asiakkaan suojaksi.

PITKIÄ KÄVELYLENKKEJÄ MEILAHDESSA
Kateryna Shapran saapui Suomeen 7. maaliskuuta.
Ensimmäiset viikot hän asui tuttavapariskunnan luona
Espoossa, kunnes Helsingin Meilahdesta järjestyi oma
asunto.  
Shapran kertoo Suomeen sopeutumisen sujuneen
hyvin. Tilapäisen suojelun hakeminen Maahanmuutto
virastosta oli sujuvaa, vaikka päätöksen saamisessa
kestikin reilusti yli kuukausi.
Ainoastaan suomalaisen pankkitilin avaaminen on
osoittautunut hankalaksi ilman suomalaista henkilö
todistusta. Sellaisenkin Shapran aikoi hankkia.
– Stereotyyppinen käsitys pohjoismaisista ihmisistä
on vähän viileä, rauhallinen ja omissa oloissaan pysyttelevä. Mutta kun saavuin tänne, näin paljon hymyjä ja
ihmisiä, jotka halusivat auttaa.  
Töiden jälkeen Shapran kävelee Harvey-koiransa
kanssa pitkiä lenkkejä pitkin Meilahden rantoja. Vaikka
koti-ikävä on kova, Shapran keskittyy hetkeen ja siihen,
että pysyy itse vahvana.   
– Harrastan joogaa ja meditaatiota. Se auttaa tyhjentämään mielen hetkeksi tästä kaikesta.

Niko Jakobsson

Asianajajaliiton pääsihteeri
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koulutus

Maailman
mestarin opit
tiimityöhön
Tuore maailmanmestari,
Suomen jääkiekkomaajoukkueen
päävalmentaja Jukka Jalonen puhuu
Asianajotoimistopäivässä tiimin
rakentamisesta.
TEKSTI
KUVA

TERO IKÄHEIMONEN

JONATHAN NACKSTRAND/AFP/LEHTIKUVA

Mikä on vaikeinta tiimin rakentamisessa?
Se että saadaan kaikki tiimissä olevat sitoutumaan omaan roolinsa ja lyömään kaikkensa
likoon. Ihmisillä on tiimeissä erilaisia tehtäviä, ja voi olla haaste saada kaikki sitoutumaan yhteisiin tavoitteisiin.  
Entä palkitsevinta?
Tiimin rakentamisessa voi tulla eteen vaikeita
tilanteita, mutta on palkitsevaa, kun yhdessä
muun valmennustiimin kanssa pohditaan ja
pähkäillään tilannetta, ja lopulta erilaisten
ajatusten pohjalta löytyy hyvä yhteinen näkemys.

MUISTATHAN MYÖS NÄMÄ:

7.9. Yrityskaupan ABC – Lol:sta Closingiin
Helsinki, myös etänä
13.9. Teams tehokäyttöön asianajotoimistossa
vain etänä
15.9. Avioeroa, vanhempainvastuuta ja 		
kansainvälisiä lapsikaappauksia koskeva
uusi Bryssel II a -asetus – mikä muuttuu?
Helsinki, myös etänä
22.9. Asianajaja ja päämies vuorovaikutuksessa
Helsinki, myös etänä

Mitä opittavaa asiantuntijaorganisaa
tioilla olisi urheilumaailmasta?
Tiimihengen ja ilmapiirin merkitys on urheilussa tiimin menestyksen kannalta olennaista,
mutta sama pätee mihin tahansa työpaikkaan.
Sitä ei välttämättä tule ajatelleeksi, että jokaisella on ilmapiirin rakentumisessa oma roolinsa. Ilmapiiri luodaan yhdessä. Hyvä tekemisen meininki mahdollistaa sen, että tiimi
sitoutuu yhteisiin tavoitteisiin.

Katso kaikki koulutukset ja ilmoittaudu:
asianajajaliitto.fi/tapahtumakalenteri

30.9.2022, Asianajotoimistopäivä, Helsinki.
Ilmoittautuminen viimeistään 31.8.
28

asianajajan päivä

TIISTAI 10.5.2022

06.30

Herätyskello herättää. Poikkeuksellista – tyypillisesti taapero on hereillä jo
kauan ennen kuin äitiä kiinnostaisi herätä. Vilkaisen sängyssä uutiset ja käyn
läpi sähköpostin. Kaksi kuppia kahvia, aamutoimet ja paperit järjestykseen
ennen käräjille lähtöä.

08.00

Taksilla käräjäoikeuteen. Matkalla ehtii hoitaa sähköpostitse pari asiaa,
vaikka istuntopäivät pyrin pääsääntöisesti pitämään muista töistä tyhjinä.

08.40

Tapaan kollegan käräjäoikeudessa ja käymme päivän agendan läpi.
Alakerrassa istutaan murhaoikeudenkäyntiä ja aula on täynnä mediaa.
Myöhemmin vielä selviää, että poliisi ja vartijat ovat joutuneet rauhoittamaan
vaaratilannetta istunnossa. Pistää miettimään asianajajan työn moninaisuutta:
samalla alalla ollaan, mutta työnkuva sisäsiisteissä riita-asioissa tuntuu välillä
aika erilaiselta kuin rikosasianajajalla.

09.00

Istunto alkaa. Kyse on urakkariitaan liittyvästä pääkäsittelystä.

12.05

Lounastauko. Kahviseuraksi sattuu toimistomme juristi, joka parhaillaan
auskultoi. Pääsen muistelemaan omia notaarikokemuksiani. Liekö aika
kullannut muistot, kun mieleen palaavat vain ne hauskimmat keissit.

12.50

Istunto jatkuu iltapäivään asti.

17.00

Käyn kotona läpi päivän aikana tulleet sähköpostit ja vastaan akuutteihin.
Tänään pöydän (tai tietokoneen) kautta on kulkenut asunto- ja kiinteistö
kauppariitaa eri vaiheissaan, lisäksi on muun muassa sovittu aikatauluja
maaoikeuden istunnolle. Järjesteltävänä on myös toimiston ensi viikon asiakasjuhlat. Tapahtumajärjestäjää minusta ei varsinaisesti saa, mutta juhlien
suunnittelu ja toteutus on mukavaa vaihtelua asianajohommiin.

18.00

Päivän ulkoilut kirsikkapuistossa. Aika
monena vuonna on tullut herättyä kirsikan
kukka-aikaan vasta kun kukat ovat jo
tippuneet. Tänä vuonna näköjään paikalla
vähän liian aikaisin. Onneksi taapero nauttii
leikkipuistosta ilman kukkiakin.

20.00

Valmistaudun vielä huomista istuntopäivää
varten.

22.30

Päivä paketissa ja nukkumaanmenoaika.
Aloitan uutta romaania, mutta lukutahti
on nykyään surkea, kun uni tahtoo tulla
parin sivun jälkeen.

Iida Merikoski, Helsinki
Iida on kiinteistöjuridiikkaan
erikoistunut asianajaja ja
Properta Asianajotoimiston
osakas.

Palstalla asianajajat pitävät Advokaatin pyynnöstä päiväkirjaa yhden työpäivän ajan.

Yhteenveto
”Toukokuun alkuun
sattui pääasiassa istuntopäiviä ja toimistomme
koulutus- ja virkistysmatka Nizzaan, eli tavallisia toimistopäiviä palavereineen oli vähemmän.
Asiakasjuhlien järjestelyt
toivat vaihtelua arkeen.”

luuppi

Yhteistä
hyvää

Asianajajaliiton toiminta
perustuu vastuullisuuteen.
Sitä edistetään niin sosiaalisesti,
taloudellisesti kuin ekologisestikin.
TEKSTI

1.

TERO IKÄHEIMONEN // KUVAT SHUTTERSTOCK

SOSIAALINEN YHTEISKUNTAVASTUU

Oikeudenmukaisen yhteiskunnan puolesta

Kevään 2022 aikana Asianajajaliitto on tukenut aktiivisesti avustustyötä Ukrainassa sekä
ukrainalaisia asianajajakollegoita.
Asianajajaliitto lahjoitti 20 000 euroa
Ukrainaan Suomen Punaisen Ristin ja
Unicefin hätäapurahastojen kautta, ja asianajajayhdistykset eli liiton paikallisosastot ovat
myös itse keränneet rahaa avustustyöhön.
Liitto on lisäksi tarjonnut Ukrainan asianajajaliitolle apua ukrainalaisten asianajajien
työllistämiseksi suomalaisiin asianajotoimistoihin.
Sosiaalisen yhteiskuntavastuun tärkeä
muoto on Asianajajaliiton lausuntotoiminta.
Liiton yhteydessä toimii 19 asiantuntijaryhmää, jotka antavat lausuntoja lakiesityksiin.
Lausuntojen avulla osaltaan varmistetaan
laadukas lainsäädäntö, joka huomioi erilaiset
näkökulmat.
Asiantuntijaryhmien jäseninä olevat asianajajat toimivat vapaaehtoisina eivätkä saa
lausuntotyöstä korvausta.
Asianajajaliitto edistää sek
suaali- ja sukupuolivähemmistöjen
oikeuksia myös Helsinki Pride
-tapahtuman platinakumppa
nina. Asianajajaliitto tarjoaa
Pridelle muun muassa apua

oikeuspoliittiseen vaikuttamistyöhön, sekä
tulevalla Pride-viikolla myös maksutonta
oikeudellista neuvontaa erityisesti sateen
kaariyhteisöön kuuluvien tarpeisiin.
Pride-yhteisön puheenjohtaja Panu Mäen
pää näkee oikeuspoliittisen avun tärkeänä
keinona tukea seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksien toteutumista.
– Olemme pieni järjestö, ja toimintamme
perustuu pitkälti vapaaehtoistyöhön. Lainsäädäntöön vaikuttaminen vaatii ammatti
osaamista, jota emme ehkä muuten saisi
käyttöömme. Olemme ihailtavasti saaneet
apua Asianajajaliitosta, Mäenpää sanoo.
Esimerkkinä Asianajajaliitto
auttoi laatimaan vastauksen
käynnissä olevaan translain
uudistukseen, johon eduskunta
pyysi Pride-yhteisöltä lausuntoa.
Tämän kesän Pride-viikon teemana
on kohtaamiset. Panu Mäenpää muistuttaa, että toisen ihmisen kohtaaminen
alkaa kunnioituksesta. Hän haluaa antaa
suomalaisille asianajajille saman vinkin kuin
muillekin ihmisille.
– Älkää olettako toisesta ihmisestä etu
käteen mitään, vaan antakaa hänen määritellä
itse itsensä.
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luuppi

2.

TALOUDELLINEN VASTUU

Läpinäkyvää ja kestävää liiketoimintaa

Asianajotoiminta on tarkasti säädeltyä muun muassa
rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisen osalta.
Asianajajilla on velvollisuus laatia suunnitelmat rahanpesun
ja terrorismin rahoittamisen estämiseksi ja ilmoittaa
eteenpäin, jos he havaitsevat asiakkaan toiminnassa
viitteitä niistä.
Velvollisuuksien noudattamista valvotaan
asianajotoimistoihin tehtävillä tarkastuksilla.
Liiton toiminta rahoitetaan pääosin asian
ajajien maksamilla jäsenmaksuilla.

3.

EKOLOGINEN YHTEISKUNTAVASTUU

Elinkelpoinen koti myös tuleville sukupolville
koordinoinnista vastaava Kristiina
Kalsta WWF:ltä sanoo.  
Green Officeen on liittynyt
muutamia suuria suomalaisia asianajotoimistoja, mutta Kalsta kannustaa
myös pienempiä toimistoja tutustumaan
järjestelmän tapoihin vähentää oman toiminnan ympäristövaikutusta.   
– WWF Green Office soveltuu kaikenkokoisten työpaikkojen päästöjen ja kulutuksen
vähentämiseen. Suurimmat kumppanimme
ovat yli 50:n toimipaikan organisaatioita ja
pienimmät kahden hengen kokoisia yrityksiä.
Ympäristösertifiointi kertoo asiakkaillesi ja
sidosryhmillesi, että vaikuttavia toimenpiteitä oikeasti toteutetaan, Kalsta sanoo.  
Asianajajaliitto on allekirjoittanut myös
YK:n Global Compact -yritysvastuualoitteen. Sen periaatteissa sitoudutaan edistämään ihmisoikeuksia, ympäristöä ja kestävää
työelämää.

Asianajajaliitto on vuodesta 2021 lähtien ollut
WWF Green Office -sertifioitu.
Green Office on erityisesti asiantuntija- ja
palveluorganisaatioiden tarpeeseen kehitetty
ympäristöjohtamisen järjestelmä, johon kuuluu yli 200 yritystä ja muuta yhteisöä. Ympäristöjärjestelmän tarkoituksena on pienentää
työpaikan hiilijalanjälkeä, vähentää luonnonvarojen ylikulutusta sekä sitouttaa henkilöstöä ympäristövastuullisuuteen.
Asianajajaliitto on sitoutunut vähentämään
muun muassa sähkönkulutusta, matkustamista ja jätteen määrää. Tavoitteiden toteutumista seurataan raportoinnin ja kolmen vuoden
välein tehtävien toimistotarkastusten avulla.   
– Yhteistyö Asianajajaliiton kanssa on lähtenyt sujumaan aivan erinomaisesti. Liitossa
on hyvin sitoutunut työyhteisö, joka on lähtenyt toteuttamaan ohjelmaa systemaattisesti. Liitto on suorastaan mallioppilas meidän
Green Office -verkostossamme, järjestelmän

”VASTUULLISUUS ON ARVOVALINTA”
Toiminnan perustana ja yhtenä arvoista on vastuullisuus, ja siksi on luonnollista, että se näkyy
kaikessa liiton toiminnassa, hän jatkaa.
– Kyse on arvovalinnasta: koko liiton johto on
sitoutunut toimimaan tavalla, josta liiton työntekijät ja jäsenet voivat olla ylpeitä.

Suomen Asianajajaliitto on julkisoikeudellinen
yhteisö, jonka tarkoitus on valvoa asianajajia
ja varmistaa, että kaikki suomalaiset saavat
tasapuolisesti oikeudellisia palveluita,
tiivistää Asianajajaliiton viestintäjohtaja Sari
Krappe.
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Tällä palstalla asianajajat kertovat mieleenpainuvista tapauksista
uransa varrelta. Haluaisitko nähdä oman tai kollegan keissin
palstalla? Lähetä vinkki advokaatti@asianajajaliitto.fi

KEISSI

Minä vastasin

Merja Kivelä,
Helsinki
Asianajotoimisto
Castrén & Snellman
Oy

Kun elämäntyö
uskotaan asianajajan käsiin
Hoidan valtaosin pääomamarkkinoihin,
finanssialan sääntelyyn ja yritysjärjestelyihin liittyviä toimeksiantoja, ja
olen ollut mukana monissa
Suomen suurimmissa
merkintäoikeusanneissa ja listautumisissa. Parhaiten
kuitenkin ovat jääneet
mieleen monet pienemmät keissit, erityisesti kun olen saanut
auttaa yksityisyrittäjiä ja
perheyhtiöitä saattamaan elämäntyönsä uuteen vaiheeseen.

Kaikki toimeksiannot ovat tärkeitä,
mutta perheyhtiöiden tapauksessa sitä
ehkä latautuu itsekin vielä enemmän,
kun tietää, että käsiin on uskottu
perheelle tärkeä asia. Kun liiketoimintaa on vaalittu hyvinä ja
huonoina aikoina, mahdollisesti
sukupolvesta toiseen, yrittämiseen kiintyy, ja se on usein
myös perheitä yhdistävä tekijä.
Kun closing-tilaisuudessa sitten kilistellään laseja ja kauppaan
liittyvä jännitys viimein purkautuu,
tilanteeseen voi liittyä haikeitakin tunteita. Vaikka lopputulos olisi kaikkien osa-

puolten kannalta onnistunut, kaupan myötä
voi yrittäjälle tulla myös tyhjyyden tunteita.
Silloin asianajajalta vaaditaan vähän sielunhoidollistakin työtä.
Omistajuutta on montaa erilaista, eikä
juristi voi ottaa hyllystä aina samaa ratkaisua. Jokainen transaktio pitää räätälöidä
kunkin tilanteen mukaan.
Erittäin tärkeää on myös odotusten hallinta. Koskaan ei voi asiakkaalle selittää
asioita liian perusteellisesti. Tilanteesta
pitää antaa realistinen kuva, kuitenkaan
sortumatta pelotteluun. Silloin myös
asiakkaalle tulee sellainen olo, että hän on
osaavissa käsissä.

nimitykset

Aalto Josefina

Aura Paula

Autio Simo

Bräutigam Tobias

Brink Andreas

Falkenberg Anton

Gusev Krista

Hämäläinen Kristiina

Hartzell Anton

Helanterä Anton

Heliö Karri

Högnäs Eeva-Riitta

Honkala Jaakko

Inki Lassi

BIRD & BIRD
ASIANAJOTOIMISTO OY

ASIANAJOTOIMISTO
LUKANDER RUOHOLA
HTO OY

ASIANAJOTOIMISTO
CASTRÉN & SNELLMAN OY

BIRD & BIRD
ASIANAJOTOIMISTO OY

ASIANAJOTOIMISTO
CASTRÉN & SNELLMAN OY
OTM, Head of Knowledge Management
& Innovation Paula Aura on nimitetty
Director of Knowledge Management
& Innovation -tehtävään 1.4.2022
alkaen.
Asianajaja, VT, associate Krista Gusev
on nimitetty senior associate -juristiksi
1.4.2022 alkaen.
OTM Anton Helanterä on nimitetty
associate-juristiksi 28.2.2022 alkaen
Pääomasijoittaminen-palveluumme.

ASIANAJOTOIMISTO
KROGERUS OY

ASIANAJOTOIMISTO
CASTRÉN & SNELLMAN OY

BIRD & BIRD
ASIANAJOTOIMISTO OY

BIRD & BIRD
ASIANAJOTOIMISTO OY

ASIANAJOTOIMISTO
KROGERUS OY

FRONTIA
ASIANAJOTOIMISTO OY

OTM, associate Jaakko Honkala on
nimitetty senior associate -juristiksi
1.4.2022 alkaen.

Asianajaja, LL.M., counsel Rickard
Langenskiöld on nimitetty senior
counsel -juristiksi 1.4.2022 alkaen.

FM Laura Karkimo on nimitetty
kääntäjäksi 4.4.2022 alkaen.

FM, tradenomi Anne Laukkasuo
on nimitetty EU-tavaramerkki- ja
-mallioikeusasiamieheksi 28.2.2022
alkaen Immateriaalioikeudetpalveluumme.

OTM, associate Sampo Korpiola on
nimitetty senior associate -juristiksi
1.4.2022 alkaen.
Hilma Koskela on nimitetty
Legal Assistant -tehtävään
11.4.2022 alkaen Pääomamarkkinat ja finanssialan sääntely
-palveluumme.

HANNES SNELLMAN
ASIANAJOTOIMISTO OY

ASIANAJOTOIMISTO
CASTRÉN & SNELLMAN OY

OTM Sonja Leinonen on nimitetty
associate-juristiksi 16.3.2022 alkaen
Ympäristö, infrastruktuuri ja luonnon
varat- sekä Kansainvälinen rakentaminen ja projektit -palveluihimme.
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ASIANAJOTOIMISTO
CASTRÉN & SNELLMAN OY

BIRD & BIRD
ASIANAJOTOIMISTO OY

Tradenomi Julia Liimatainen on
nimitetty Legal Assistant -tehtävään
11.4.2022 alkaen Yritysjärjestelytpalveluumme.
OTM, associate Elina Marttala on
nimitetty senior associate -juristiksi
1.4.2022 alkaen.
Tradenomi Minna Miettinen on
nimitetty Legal Project Manager
-tehtävään 14.3.2022 alkaen.
Risk Management Assistant Ritva
Olkkonen on nimitetty riskienhallintaasiantuntijaksi 1.4.2022 alkaen.

nimitykset

Jaatinen Ulla

Juusti Jussi

Karkimo Laura

Karpathakis Maria

Kaskela Oskar

Katainen Marko

Kaunisvaara Veera

Kim Hanna

Kivimäki Kaarle

Koivuniemi Tuomas

Korpiola Sampo

Koskela Hilma

Koskenoja Henri

Kukorelli Floora

Langenskiöld Rickard

Laukkasuo Anne

Laulunen Henna

Leinonen Sonja

Liimatainen Julia

Mäenpää Anna-Kaisa

Marttala Elina

Marttila Inari

Miettinen Minna

Mustonen Ilari

Niskakangas Kaius

Olkkonen Ritva

Paloheimo Hanna

Pekkala Amanda

ASIANAJOTOIMISTO
KROGERUS OY

ASIANAJOTOIMISTO
KROGERUS OY

ASIANAJOTOIMISTO
CASTRÉN & SNELLMAN OY

BIRD & BIRD
ASIANAJOTOIMISTO OY

ASIANAJOTOIMISTO
CASTRÉN & SNELLMAN OY

ASIANAJOTOIMISTO
KROGERUS OY

HANNES SNELLMAN
ASIANAJOTOIMISTO OY

ASIANAJOTOIMISTO
KROGERUS OY

ASIANAJOTOIMISTO
CASTRÉN & SNELLMAN OY

ASIANAJOTOIMISTO
CASTRÉN & SNELLMAN OY

Asianajaja, FM, counsel Hanna
Paloheimo on nimitetty senior counsel
-juristiksi 1.4.2022 alkaen.
OTM, associate Asta Salo on nimitetty
senior associate -juristiksi 1.4.2022
alkaen.
OTM Sofia Seppänen on nimitetty
associate-juristiksi 6.4.2022 alkaen
Työoikeus-palveluumme.
OTM Vilma Setälä on nimitetty
associate-juristiksi 22.3.2022 alkaen
Kansainvälinen rakentaminen ja
projektit -palveluumme.
Asianajaja, senior associate Christer
Svartström on nimitetty counseljuristiksi 1.4.2022 alkaen.
OTM Kanerva Sunila on nimitetty
senior associate -juristiksi 14.3.2022
alkaen Ympäristö, infrastruktuuri ja
luonnonvarat -palveluumme.
OTM, MA Maarit Taurula on nimitetty
counsel-juristiksi 19.4.2022 alkaen
Kilpailuoikeus ja julkiset hankinnat
-palveluumme.

ASIANAJOTOIMISTO
ROIHU OY

ASIANAJOTOIMISTO
KROGERUS OY

BIRD & BIRD
ASIANAJOTOIMISTO OY

ASIANAJOTOIMISTO
CASTRÉN & SNELLMAN OY

ASIANAJOTOIMISTO
CASTRÉN & SNELLMAN OY

ASIANAJOTOIMISTO
KROGERUS OY

ASIANAJOTOIMISTO
KROGERUS OY

ASIANAJOTOIMISTO
CASTRÉN & SNELLMAN OY

ASIANAJOTOIMISTO
CASTRÉN & SNELLMAN OY

ASIANAJOTOIMISTO
CASTRÉN & SNELLMAN OY

ASIANAJOTOIMISTO
KROGERUS OY

ASIANAJOTOIMISTO
KROGERUS OY

BIRD & BIRD
ASIANAJOTOIMISTO OY

ASIANAJOTOIMISTO
CASTRÉN & SNELLMAN OY

ASIANAJOTOIMISTO
LUKANDER RUOHOLA
HTO OY

BIRD & BIRD
ASIANAJOTOIMISTO OY

ASIANAJOTOIMISTO
CASTRÉN & SNELLMAN OY

FRONTIA
ASIANAJOTOIMISTO OY

OTM Helinä Teittinen on nimitetty
associate-juristiksi 14.3.2022
alkaen Ympäristö, infrastruktuuri ja
luonnonvarat -palveluumme.

OTM Marko Katainen on aloittanut
Associatena 1.2.2022.

OTM Aleksi Yli-Houhala on aloittanut
Associatena 4.3.2022.

LL.M., B.Sc. (Econ.) Joel Tevalin on
nimitetty associate-juristiksi 19.4.2022
alkaen Rahoitus-palveluumme.

OTM Hanna Kim on nimitetty Senior
Associateksi 1.4.2022 alkaen.
OTM Kaarle Kivimäki on aloittanut
Associatena 14.2.2022.

ASIANAJOTOIMISTO ROIHU OY

Asianajaja, associate Rosa Tuominen
on nimitetty senior associate -juristiksi
1.4.2022 alkaen.
ASIANAJOTOIMISTO
KROGERUS OY
Asianajaja Simo Autio on kutsuttu
osakkaaksi 1.4.2022 alkaen.
OTM, KTM Andreas Brink on nimitetty
Senior Associateksi 1.4.2022 alkaen.
OTM Ulla Jaatinen on aloittanut
Associatena 11.4.2022.
Asianajaja Jussi Juusti on nimitetty
Senior Associateksi 1.4.2022 alkaen.
OTM Oskar Kaskela on aloittanut
Associatena 28.2.2022.

Henri Koskenoja on nimitetty
Counseliksi 1.4.2022 alkaen.
Asianajaja Ilari Mustonen on nimitetty
Counseliksi 1.4.2022 alkaen.
OTM Kaius Niskakangas on aloittanut
Associatena 1.4.2022.
OTM, KTM Antti Ruhanen on aloittanut
Associatena 1.4.2022.
OTM Samuli Torpisto on nimitetty
Senior Associateksi 1.4.2022 alkaen.
OTM Linda Tunkkari on aloittanut
Associatena 13.4.2022.
Asianajaja Heikki Vesa on kutsuttu
osakkaaksi 1.4.2022 alkaen.
Asianajaja Vilja Virta on nimitetty
Counseliksi 1.4.2022 alkaen.
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Asianajaja Henna Laulunen on
nimitetty Counseliksi 1.4.2022
lukien. Laulunen on erikoistunut
sopimusoikeuteen, riidanratkaisuun ja
yhtiöoikeudellisiin toimeksiantoihin.
Krista Rantala on nimitetty
Tampereen toimiston vakituiseksi
asianajoassistentiksi 1.2.2022 lukien.
Asianajaja, KTM Joel UusiOukari on kutsuttu osakkaaksi
1.4.2022 lukien. Uusi-Oukari
on erikoistunut työoikeuteen,
ja työskentelee pääasiassa
työ- ja virkasuhdeoikeudellisten
toimeksiantojen parissa.
Asianajaja, VT Meri-Tuuli Vuotari
on nimitetty Counseliksi
1.4.2022 lukien. Vuotari on
erikoistunut työoikeuteen ja
työturvallisuusprosesseihin.

nimitykset

Puurunen Mika

Rajamäki Vuokko

Rantala Krista

Rantanen Anniriina

Rauhanen Riku

Riski Lasse

Ruhanen Antti

Salo Asta

Seppänen Sofia

Setälä Vilma

Sunila Kanerva

Svartström Christer

Tammilehto Päivi

Taurula Maarit

Teittinen Helinä

Tevalin Joel

Torpisto Samuli

Tunkkari Linda

Uusi-Oukari Joel

Vakkuri Anne

Vesa Heikki

Virta Vilja

Vuotari Meri-Tuuli

Wang Sofia

Yli-Houhala Aleksi
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Asianajaja Kati Punakallio on aloittanut
Counselina 21.4.2022.

HANNES SNELLMAN
ASIANAJOTOIMISTO OY

Asianajaja Kristiina Hämäläinen
on nimitetty Turun-toimistoon.
Hämäläinen on erikoistunut asunto- ja
kiinteistökauppariitoihin ja muihin
oikeudenkäynteihin sekä työ- ja
insolvenssioikeuteen. Hän on aiemmin
työskennellyt mm. Visma Legalilla ja
Asianajotoimisto Tölö & Co:ssa.

Asianajaja Josefina Aalto on nimitetty
Counseliksi 1.5.2022 lukien.

Asianajaja Mika Puurunen on kutsuttu
toimistomme osakkaaksi 1.5.2022
alkaen.

OTM Anton Falkenberg on nimitetty
juristiksi Tax-ryhmään.

OTM Anton Hartzell on aloittanut
Associatena 1.2.2022.

OTM Riku Rauhanen on nimitetty
Senior Associateksi 1.5.2022 lukien.

Asianajaja Veera Kaunisvaara on
nimitetty Helsingin-toimistoon.
Kaunisvaara on erikoistunut
jäämistöoikeuteen ja oikeuden
käynteihin. Hän on aiemmin
työskennellyt mm. Asianajotoimisto
Fennossa.

OTM Karri Heliö on aloittanut
Associatena 25.3.2022.

OTM Niilo Salminen on aloittanut
Associatena 20.4.2022.

Asianajaja Lassi Inki on nimitetty
Senior Associateksi 1.11.2021 lukien.

OTM Monika Vainio on aloittanut
Associatena 2.5.2022.

OTM Maria Karpathakis on aloittanut
Associatena 7.3.2022.

OTM Sofia Wang on aloittanut
Associatena 14.3.2022.

OTM Anniriina Rantanen on nimitetty
Turun-toimistoon. Rantanen
työskentelee erityisesti työoikeuden
sekä asunto- ja rakentamisjuridiikan
parissa.
Oikeustradenomi Anni Vakkuri on
nimitetty asianajoassistentiksi 
Turun-toimistoon.

Asianajaja Tobias Bräutigam on
kutsuttu toimistomme osakkaaksi
1.5.2022 alkaen.

OTM Floora Kukorelli on aloittanut
Associatena 1.12.2021.
OTM Teemu Lahdelma on aloittanut
Senior Associatena 2.5.2022.

Asianajaja Vuokko Rajamäki on
aloittanut Senior Associatena 1.11.2021.

FRONTIA
ASIANAJOTOIMISTO OY

OTM Inari Marttila on aloittanut
Associatena 1.11.2021.

Asianajaja Eeva-Riitta Högnäs on
aloittanut Senior Associatena
1.3.2022.

LL.M. Anna-Kaisa Mäenpää on
aloittanut Associatena 1.11.2021.

OTM Amanda Pekkala on aloittanut
Associatena 20.4.2022.
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OTM Tuomas Koivuniemi on nimitetty
Counseliksi Real Assets -ryhmään.
Asianajaja, KTM, VT Lasse Riski on
nimitetty Specialist Partneriksi
IP & Technology -ryhmään.
Asianajaja Päivi Tammilehto on
nimitetty Counseliksi Competition &
Procurement -ryhmään.
NIMITYSUUTISET JA KUVAT VUODEN
2022 LEHTIIN SEURAAVASTI: 26.8.
(4/2022) JA 28.10.2022 (5/2022)
MENNESSÄ: ADVOKAATTI.FI/ILMOITANIMITYSUUTISIA.

Alma Talent Lakitieto
Kaikki juridiikan tietosisällöt työhösi – nyt uutena palveluna.
Kokeile nyt veloituksetta:
almatalent.fi/lakitieto

LAKITIETOPALVELU
SUOMEN LAKI

VERKKOKIRJAHYLLY
JURIDIIKKA

JURIDIIKAN
PÄIVITTYVÄT
HAKUTEOKSET

JURIDIIKAN JA
TALOUDEN
UUTISKIRJE

KOULUTUS
JA TUKI

Oikea tieto oikeaan aikaan.

Juridinen tietokirjasto
aina mukanasi
Editan digikirjasto täydentyy automaattisesti uusilla
teoksilla ja uudistetuilla painoksilla. Ajantasainen juridinen
tieto löytyy digitaalisena helposti yhdestä paikasta.

Tutustu: shop.edita.fi/digikirjasto

