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Strategian välitarkastelu
• Hallituksen antaman tehtävän mukaisesti työryhmä on syksyn 2021 kuluessa
välitarkastellut nykyistä strategiaa
• Strategian arvot, missio ja visio sekä päätehtävät pysyivät muuttumattomana
• Tarkastelussa huomiota kiinnitettiin etenkin strategiakauden jäljellä olevaan
aikaan ja sen aikana toteutettaviin valittuihin strategianmukaisiin toimenpiteisiin,
joita terävöitettiin
• Kirjaus asianajajamonopolista poistettiin
• Strategiaesitys päivitettiin ja uudelleenvisualisoitiin

VISIO
Kaikki luottavat
asianajajaan.

MISSIO

PÄÄTAVOITTEET

Asianajaja turvaa
oikeusvaltion.

Asianajajakunnalla on arvostettu
asema yhteiskunnassa oikeudellisten
olojen kehittäjänä.
Laadukkaat asianajopalvelut ovat jokaisen
ulottuvilla.
Asianajajat ovat ammattitaitoisimpia oikeudellisten
palveluiden tarjoajia,
ja asianajajan ammatti
on haluttu.

ASIANAJAJALIITON TOIMIJAT
Valtuuskunta

Hallitus

Asianajajat ovat sisäistäneet
ammattikunnan eettiset
säännöt, ja säännöt
tunnetaan laajalti yhteiskunnassa.
Asianajajaliitto on tehokas
palveluorganisaatio.

Jäsenet

Potentiaaliset jäsenet

KOHDERYHMÄT
Asiakkaat

PERUSARVOT

Lojaalisuus

Riippumattomuus

Sidosryhmät

Esteettömyys

Media

Luottamuksellisuus

Kunniallisuus

Toimisto

Asianajajat

PÄÄTAVOITTEET

ASIANAJAJAKUNNALLA ON ARVOSTETTU ASEMA
YHTEISKUNNASSA OIKEUDELLISTEN OLOJEN KEHITTÄJÄNÄ

Asianajajat puolustavat oikeusvaltiota ja perusoikeuksia. Oikeusvaltiossa on aina valtiovallasta riippumaton
asianajajakunta, joka tarjoaa yksityisille henkilöille ja yhteisöille korkealaatuiset ja luotettavat oikeudelliset
palvelut. Yhteiskunta tunnustaa laajasti asianajajakunnan roolin oikeusolojen kehittäjänä.
Asianajajakunnan asema on turvattu perustuslaissa ja asianajajainstituutiosta on säädetty asianajajalaissa.
Asianajajaliitto tunnetaan lakisääteisiä tehtäviä hoitavana julkisoikeudellisena toimijana, ei etujärjestönä.

Asianajajakunnan asema on turvattava perustuslaissa. Näin ammattikunta olisi samalla perustuslaillisella tasolla kuin esimerkiksi
syyttäjät.
Tavoitteena on kokonaan uudistettu, nykyaikainen ja kansainväliset vaatimukset täyttävä asianajajalaki, jossa muun muassa
tunnistetaan asianajajayhteisöt, poistetaan henkilökohtainen vastuu asianajajaosakeyhtiön velvoitteista ja säilytetään asianajajien
valvonta asianajajakunnalla.
Oikeusturvaohjelma päivitetään eduskuntavaalit 2023 huomioiden, ja oikeusturvaohjelmassa määriteltyjen tavoitteiden pohjalta
tehostetaan oikeuspoliittista työtä ja muun muassa hallitusohjelmiin vaikuttamista (erityisinä painopistealueina prosessien
kehittäminen esimerkiksi työtapareformilla, oikeuspalveluiden saatavuus, tuomioistuinverkosto ja oikeudenhoidon digitalisointi).
Kehitetään sidosryhmäyhteistyötä oikeushallinnon eri toimijoiden ja poliittisten päätöksentekijöiden kanssa niin valtakunnallisella
kuin paikallisella tasolla. Tuomme esiin asianajotoimintaan ja oikeusvaltioperiaatteeseen liittyviä vastuullisuusnäkökulmia. Olemme
aktiivisia kansainvälisessä asianajajayhteisössä (mm. CCBE, IBA).

PÄÄTAVOITTEET

LAADUKKAAT ASIANAJOPALVELUT
OVAT JOKAISEN ULOTTUVILLA

Asianajajaliitto edistää sitä, että kaikkialla Suomessa on korkealaatuisia asianajopalveluita sekä yksityisten
henkilöiden että yhteisöjen saatavilla. Tämä edellyttää riittävää määrää asianajajia ja heidän palveluidensa
tarjontaa ympäri maata.
Asianajajan ammatin ja sen eri harjoittamismuotojen tulee olla ammatillisesti ja taloudellisesti riittävän
houkuttelevia. Asianajopalveluiden tulee olla kaikkien ulottuvilla riippumatta asiakkaan maantieteellisestä
sijainnista tai taloudellisesta asemasta.

Varmistetaan alan elinvoimaisuus ja kiinnostavuus edistämällä naisten asemaa asianajoalalla ja varmistamalla palveluiden
tasapainoinen valtakunnallinen saatavuus. Pyritään asianajajien diversiteetin ja monimuotoisuuden lisäämiseen.
Vaikutetaan oikeusapupalkkioiden ja muiden julkisista varoista maksettavien palkkioiden kilpailukykyyn. Vaikutetaan siihen, että
oikeusturvavakuutuksen korvausmääriin ja oikeusturvavakuutusten kattavuuteen kiinnitetään huomiota.
Vaikutetaan siihen, että käräjäoikeusverkosto ei supistuisi entisestään oikeudellisten palveluiden maantieteellisen saatavuuden
turvaamiseksi.
Pidetään esillä digitaalisen asioinnin jatkuvasti kehittyvät mahdollisuuksia asianajopalveluiden ja oikeusturvan saatavuuden
varmistamiseksi.

PÄÄTAVOITTEET

ASIANAJAJAT OVAT AMMATTITAITOISIMPIA OIKEUDELLISTEN
PALVELUIDEN TARJOAJIA, JA ASIANAJAJAN AMMATTI ON HALUTTU

Asianajajat ovat luotettavien ja laadukkaiden oikeudellisten palveluiden tarjoajia. Asianajajien perusarvot
näkyvät kaikessa heidän toiminnassaan. Yksityiset ihmiset sekä yritykset ja muut yhteisöt mieltävät
asianajajat ammattitaitoisiksi palveluntarjoajiksi.
Asianajajan ammatti on arvostettu ja tavoiteltu. Asianajajat ovat ylpeitä ammatistaan ja kouluttavat itseään
jatkuvasti. Asianajajakuntaan kuuluminen koetaan hyödylliseksi ja sitä arvostetaan. Alan arvostusta tukee
myös aktiivinen asianajajaoikeuden yliopistollinen opetus ja tutkimustoiminta.
Asianajajatutkinto on korkeatasoinen ja arvostettu ammattitutkinto, josta asianajajiksi hakeutuvat saavat
hyvät peruslähtökohdat ammattiinsa oikeustieteen maisterin tutkinnon pohjalta.

Uudistetaan asianajajabrändi, jotta asianajaja erottuu suojatulla ammattinimikkeellä niin kuluttajille kuin yrityksille tarjottavien
oikeudellisten palveluiden erityisosaajana erotuksena muista juridisista palveluntarjoajista.
Vaikutetaan aktiivisesti siihen, että asianajajaoikeudellista opetusta lisätään ja syvennetään edelleen oikeustieteellisessä
opetuksessa ja pyritään modernisoimaan alan koulutusta. Selvitetään mahdollisuuksia jatkaa aiemmin perustettua
asianajajaoikeuden oppituolia. Kehitetään yliopistoyhteistyötä ja asianajajayrittäjyyttä uravaihtoehtona.
Seurataan oikeudellisten palvelujen markkinatarjontaa ja huolehditaan asianajopalveluiden laadusta.

PÄÄTAVOITTEET

ASIANAJAJAT OVAT SISÄISTÄNEET AMMATTIKUNNAN EETTISET
SÄÄNNÖT, JA SÄÄNNÖT TUNNETAAN LAAJALTI YHTEISKUNNASSA

Laki velvoittaa asianajajia toimimaan hyvän asianajajatavan mukaisesti. Asianajajaliitto määrittelee
itsenäisesti hyvän asianajajatavan sisällön ja valvoo asianajajien toimintaa. Tämä edellyttää tehokasta ja
luotettavaa valvontamenettelyä, joka on yhteiskunnassa laajalti tunnettu ja arvostettu. Asianajajat
tuntevat hyvän asianajajatavan sisällön erittäin hyvin.

Huolehditaan hyvän asianajajatavan kehittämisestä. Hyvän asianajajatavan sisällön tulee
olla asianajajakunnan yleisesti hyväksymää. Hyvä asianajajatapa tukee asianajajia
käytännön työssä.
Hoidetaan asianajajien yleis- ja erityisvalvonta laadukkaasti ja tehokkaasti. Huolehditaan
viranomaisvalvontatehtävistä, jotta asianajosalaisuus turvataan.

PÄÄTAVOITTEET

ASIANAJAJALIITTO ON TEHOKAS PALVELUORGANISAATIO

Asianajajaliiton luottamustoimet kiinnostavat jäsenistöä, ja niihin on mahdollista päästä mukaan jo nuorena.
Liiton organisaatio edistää onnistuneesti alan yhteisöllisyyttä.
Asianajajaliitto ottaa palvelutarjonnassaan huomioon asianajajien toisistaan poikkeavat toimintaympäristöt
ja erilaiset tarpeet esimerkiksi koulutuksen ja liiton tarjoaman tuen suhteen.
Asianajajille tarjottava koulutus on korkealaatuista ja ajankohtaista. Koulutusta tarjotaan nykyaikaisin
ja tehokkain menetelmin siten, että se on saatavilla mahdollisimman helposti ja kustannustehokkaasti.
Liiton organisaation ja toimiston tarjoamat palvelut edistävät aidosti ammattikunnan työhyvinvointia
ja onnistumista asiakassuhteiden hoidossa.
Liitto tuo viestinnällään onnistuneesti esiin sekä suurelle yleisölle että jäsenistölle sen julkisoikeudellisen roolin ja
tehtävät.
Paikallisosastojen toimintaa tuetaan ja tehostetaan rakentamalla kestävää yhteistyötä yhtenä entiteettinä.

Kehitetään koulutusta jäsenistöä kuulemalla.

Jatketaan sähköisten palvelujen (asiointipalvelu, koulutukset ja tutkinto, jäsentiedot, viestintä ym.) kehittämistä.

