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pääkirjoitus

Oikeusvaltion turvaajia
tarvitaan nytkin
naisvaikutuksena syntyvä taloudellinen kriisi tulee
myös olemaan erittäin laaja. Me asianajajat olemme
kuluneina viikkoina jo neuvoneet asiakkaitamme
monissa talouden äkkipysähdyksen aiheuttamissa
ongelmissa. Lisää pohdittavaa on varmasti tulossa
sekä yritys- että yksityisasiakkailta. Pelkään pahoin,
että hallituksen tukipaketeista huolimatta myös insol
venssioikeutta tarvitaan enemmän kuin vuosiin.
Suomi siirtyi valmiuslain aikaan hyvin järjestyneesti,
demokraattisen oikeusvaltion pelisääntöjä noudat
taen. Mikään valtio maailmassa ei ollut riittävästi
varautunut pandemiaan, mutta uskon, että
suomalaisen yhteiskunnan vahvuudet toi
mivat hyvin myös näissä poikkeuksellisissa
oloissa. Arvopunnintaa eri perusoikeuksien
välillä joudutaan tekemään. Meidän asianaja
jien tulee osaltamme avustaa sen muis
tamisessa, että toimiva oikeusvaltio on
erityisen tärkeä juuri kriisiaikoina.
Rankimmat ajat ovat vasta edessä.
Jokaisen meistä tulee huoleh
tia omasta ja läheistensä jaksa
misesta. Suomalainen luonto
tarjoaa mahdollisuuden liik
kumiseen virusvapaissa olo
suhteissa. Käyttäkäämme sitä
hyväksi. Selviämme tästä kyllä.
Aurinkoisia kevätpäiviä!

Tämän pääkirjoituksen oli tarkoitus käsitellä
Asianajajaliiton ehdotusta oikeudenkäyntien
sujuvoittamiseksi. Toimenpideohjelmamme val
mistui juuri ennen kuin maan hallitus julkisti
ensimmäiset rajoitustoimet koronavirusepi
demian hidastamiseksi. Jatkamme ohjel
man edistämistä, kun olot normalisoituvat.
Voimavarat tulee nyt ensijaisesti suun
nata ihmisten terveyden turvaamiseen ja eri
tyisesti riskiryhmien suojaamiseen, kuten on
tehtykin. Myös yhteiskunnan muihin toimin
toihin pitää kuitenkin kiinnittää huomiota.
Asianajajaliiton johto oli heti rajoitustoimien
ensimmäisinä päivinä yhteydessä Tuomiois
tuinvirastoon, Poliisihallitukseen ja Rikos
seuraamuslaitokseeen. Kävimme keskustelua
siitä, miten oikeudenkäyntien ja esi
tutkinnan jatkuminen ja asianajajien
terveys voidaan turvata. Ratkaisuksi
olemme ehdottaneet erityisesti etä
asioinnin merkittävää lisäämistä.
Yksittäisiä suuria pääkäsittelyjä
on perusteltua lykätä, mutta
oikeudenhoidon toimivuuden
kannalta olisi kestämätöntä, jos
kaikki oikeudenkäynnit keskeytyi
sivät. Käsittelyajat ovat jo ennestään
liian pitkiä. Asianajajaliitto on jo vuosia
puhunut etäasioinnin hyödyllisyydestä,
ja esimerkiksi Oikeusvaltio 2025 -ohjel
massamme on konkreettisia ehdotuk
sia. Nyt on aika ottaa ne käytäntöön.
Koronavirus on saanut aikaan suuren
terveydellisen kriisin, mutta sen seuran

Jarkko Ruohola

*

Suomen Asianajajaliiton puheenjohtaja
@JarkkoRuohola

FÖRSVARARE AV RÄTTSSTATEN BEHÖVS ÄVEN NU
Denna ledare var avsedd för att behandla ett
förslag från Advokatförbundet om att effektivisera rättegångar. Vårt åtgärdsprogram
blev färdig precis innan landets regering
tillkännagav sina första restriktiva åtgärder
för att bromsa coronavirusepidemin. Vi
kommer att fortsätta att främja programmet
när förhållandena har normaliserats.
Under de första dagarna av restriktionerna stod Advokatförbundets ledning i
kontakt med Domstolsverket, Polisstyrelsen
och Brottspåföljdsmyndigheten. Vi hade en
debatt om hur kontinuiteten i rättegångar

och förundersökningar samt advokaternas
hälsa kan garanteras. Som en lösning har vi
föreslagit en betydande ökning av distanstillgång till tjänster.
Coronaviruset har orsakat en stor
hälsokris, men den ekonomiska krisen
som följer kommer också att bli mycket
omfattande. Under de senaste veckorna har
vi advokater gett råd till våra klienter om ett
antal problem som orsakats av en plötslig
ekonomisk stagnation. Advokaterna kommer
säkert att få mer förfrågningar från både
sina företagskunder och privatkunder.
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Inget land i världen var tillräckligt förberett för en pandemi, men jag har förtroende
för att det finländska samhällets styrkor
fungerar bra även under dessa exceptionella
omständigheter. Vi jurister måste hjälpa till
att komma ihåg att en fungerande rättsstat
är särskilt viktig i kristider.
Var och en av oss måste ta hand om oss
själva och de människor vi bryr oss om. Den
finska naturen ger möjlighet att röra sig i en
virusfri omgivning. Låt oss använda den. Vi
kommer att klara av detta.
Soliga vårdagar!

Päätoimittajalta

Etusivu
uusiksi
Tämä tuttu slogan kuvastaa varmasti kaikkien yritysten ja organisaatioiden tämänhetkisiä tunnelmia.
Vaikka koronaviruksesta tiedettiin jo hyvissä ajoin
ennen joulua, kriittinen tapahtumavyöry alkoi toden
teolla vasta maaliskuun puolivälissä.
Myös Asianajajaliiton toiminta meni uusiksi: tapahtumat peruttiin ja koulutukset siirrettiin verkkoon.
Advokaatissa meni uusiksi pelkän etusivun sijaan
paljon sisältöä: olemme osittain täydentäneet ja korjanneet sitä viimeiseen asti, mutta suuri osa jutuista
jätettiin myös ennalleen. Tietyt asiat pysyvät myös
poikkeusoloissa.
Tällä hetkellä koko maailma käy sotaa yhtä atominkokoista virusta vastaan. Uusi tilanne vaatii meitä
kaikkia muuttamaan arkeamme. Vaikka se on raskasta, ei asianajoalan perusluonne ole kuitenkaan
muuttunut. Puheenjohtajamme Jarkko Ruoholan
sanoin: ”Asianajajilla on tärkeä tehtävä oikeusvaltion
turvaajina – myös tässä tilanteessa”.
Tämä muutos vaatii arjen uudelleen järjestämisen
lisäksi erityisen paljon myös aktiivista, nopeaa, ennakoivaa ja rehellistä viestintää. Asianajotoimistojen
tulee pystyä kertomaan mahdollisista muutoksista
toiminnassaan hyvin selkeästi ja monissa eri kanavissa.
Vaikka asianajajalle muutos tuntuisi kuinka pieneltä
tahansa, tilanne on asiakkaalle uusi ja hän janoaa tietoa: Miten asiani etenee? Miten minun pitää nyt toimia ja kehen olen yhteydessä? Mitkä ovat seuraukset?
Poikkeustilanteessa tarvitaan aktiivista viestintää
ja avointa dialogia erityisesti sen varmistamiseksi,
että asiakas on ymmärtänyt, mitä hänelle on kerrottu.
Varsinkin keskellä kriisiä asiakkaalle tulvii erilaista
informaatiota joka kanavasta, jolloin huomio kiinnittyy ensisijaisesti asioihin, jotka vaikuttavat omaan
henkilökohtaiseen arjesta selviytymiseen. Silloin yksi
yksittäinen tärkeäkin meili tai puhelinkeskustelu on
vaarassa unohtua saman tien. Vaikka viesti näyttäisikin menevän perille, on keskinäisten väärinymmär-

rysten mahdollisuus suuri. Jokainen ammattiviestijä
tietää, että yhden yksinkertaisen viestin perillemenoon tarvitaan ainakin seitsemän eri toistoa, mutta
kriisitilanteessa tuon määrän voi nostaa ainakin kymmeneen. Varsinkin, kun työskennellään etänä, tämä
kannattaa erityisesti huomioida myös asianajotoimiston viestinnässä.
Hyvän ja suoraviivaisen viestinnän lisäksi on myös
tärkeää ja vastuullista markkinoida toimistonsa palveluita – myös keskellä poikkeusoloja. Eli pitää itsestään ja palveluistaan niin sanotusti meteliä. Ajatus voi
vaikuttaa tässä tilanteessa ensi alkuun oudolta. Mutta
asiakas on kiitollinen tietäessään, että asianajajan
ammattitaito on lähellä näissä olosuhteissa silloin, kun hän tarvitsee apua.
Etusivu meni siis kaikilta uusiksi,
mutta tärkeä työ jatkuu. Myös me
Asianajajaliiton viestinnässä haluamme
auttaa teitä auttamaan asiakkaitanne.
On sitten kyse viestinnästä tai
markkinoinnista niin kriisin aikana
kuin sen jälkeen.
PS. Käythän tutustumassa
uuteen blogiimme,
www.asianajajaliitto.fi/blogi.

Sari Krappe

Asianajajaliiton viestintäjohtaja
Advokaatin päätoimittaja
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Auktorisoitujen lakimiesten nimi
kuopattiin lopullisesti
Korkein oikeus antoi helmikuussa ennakkopäätöksen, jonka mukaan
yhdistyksen nimi on harhaanjohtava ja loukkaa Asianajajaliiton oikeutta.
TEKSTI

TERHI HAUTAMÄKI // KUVA LEHTIKUVA / ISMO PEKKARINEN

Kun vuodesta 2013 lähtien tarvittiin lupa oikeudessa
esiintymistä varten, osa näistä luvan saaneista oikeudenkäyntiavustajista eli niin sanotuista lupalakimiehistä perusti yhdistyksen Auktorisoidut Lakimiehet
– Auktoriserade Jurister – Authorized Attorneys at
Law ry.
Asianajajaliitto vaati nimen kumoamista,
koska auktorisoitu-etuliite nähtiin ongelmalliseksi.
Lisäksi ”attorney at law” tunnetaan asianajajan vakiintuneena käännöksenä.
– Meillä ei ole erityistä auktorisointijärjestelmää,
joten nimi antoi väärän kuvan siitä, millaisia jäseniä
yhdistykseen kuuluu, sanoo liittoa edustanut asianajaja
Panu Siitonen Hannes Snellmanilta.
Liiton entinen puheenjohtaja, Bird & Birdin
asianajaja Risto Sipilä kertoo, että kanteen taustalla oli
myös huoli suuren yleisön johtamisesta harhaan.
– Kuluttajat, varsinkaan jos he eivät ole asianajopalveluja käyttäneet, eivät yleensä miellä, mikä ero
on asianajajalla, muulla lakimiehellä ja luvan saaneella
oikeudenkäyntiavustajalla. Olimme huolissamme
kuluttajille koituvasta haitasta, koska nimi loukkasi
Suomen Asianajajaliiton oikeutta ja olimme myös

ammattikunnan brändistä huolissamme, Sipilä sanoo.
Käräjäoikeus ratkaisi asian liiton hyväksi eikä
hovioikeus muuttanut tuomiota. Nyt vielä korkein
oikeus katsoi, että ilmaisut ”auktorisoidut lakimiehet”
ja ”auktoriserade jurister” ovat omiaan antamaan yleisölle yhdistyksen jäsenkunnasta virheellisen käsityksen erityisesti siltä osin, että yhdistyksen jäseniin voisi
lukeutua asianajajia.
Englanninkielisen termin ”attorney at law” korkein
oikeus katsoi kuitenkin viittaavan asianajajien lisäksi
myös muihin oikeudenkäyntiavustajina ammattimaisesti toimiviin. Kokonaisuutena arvioiden korkein oikeus oli sitä mieltä, että yhdistyksen nimi on
harhaanjohtava ja nimeä koskeva rekisterimerkintä
kumottava.
Panu Siitosen mukaan päätös vahvistaa asianajajien
lailla suojatun ammattinimikkeen asemaa.
– Läpi prosessin tuli vaikutelma, että vastapuoli
halusi samaistua asianajajien arvokkaaseen brändiin,
mutta samaan aikaan sanoa, että he eivät ole asianaja
jia. Toivoisin, että luvan saaneet oikeudenkäyntiavus
tajat pyrkisivät ensisijaisesti vahvistamaan oman
ammattinimityksensä identiteettiä, Siitonen sanoo.

*
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tekijä

Lisää yhdessä
tekemistä
Mikko Tuomi aloitti KeskiSuomen osaston puheenjohtajana.
Hän kuvailee osastoaan
verkostoituneeksi ja hengeltään
positiiviseksi.
TEKSTI

TERO IKÄHEIMONEN // KUVA MIKKO VÄHÄNIITTY

Olet ollut liiton toiminnassa pitkään mukana
erilaisissa tehtävissä, valtuuskunnan jäsenenä ja Keski-Suomen osaston hallituksessa.
Miksi näet vaikuttamistyön tärkeäksi?
Olen kokenut, että luottamustoiminta antaa
itselleni paljon. Olen pysynyt ajan hermolla
ja minulla on mahdollisuus vaikuttaa oman
ammattini harjoittamiseen. Olen samalla tutustunut kattavasti kollegoihin ympäri Suomen.
Kuvaile kolmella sanalla Asianajaja
liiton Keski-Suomen osastoa.
Pieni: osastoomme kuuluu tällä hetkellä
51 asianajajaa. Verkostoitunut: osastomme on
paikallisesti hyvin verkostoitunut eri sidosryhmien,
kuten käräjäoikeuden, kanssa. Se näkyy muun
muassa hyvänä koulutusyhteistyönä. Positiivinen:
kokemukseni mukaan osastossamme vallitsee
hyvä ja positiivinen ilmapiiri kollegoiden kesken.
Mitä odotat osaston puheenjohtajan tehtävältä?
Hyvää yhdessä tekemisen henkeä ja osaston jäsenistön aktivoitumista yhteiseen toimintaan vieläkin laajemmalla rintamalla.
Kerro itsestäsi jotain,
mitä kollegasi eivät sinusta tiedä.
Vanha rakkauteni metallimusiikkiin on kokenut uuden renessanssin täytettyäni vastikään
pyöreitä vuosia. Kuuntelen ja soitan kitaralla
vanhoja metallimusiikin klassikoita lasteni
ja naapureideni iloksi. Tällä hetkellä soittolistallani on Slayerin ”Raining Blood”.
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TEKSTI

KIRSI RIIPINEN // KUVA ANNI KOPONEN

Sovittelukoulutus 20 vuotta
Asianajajaliitto on järjestänyt sovittelukoulutusta
20 vuotta. Sovitteluvaliokunnan puheenjohtaja
Antti Pulkkinen kertoo, että liitto oli koulutusta
aloittaessaan Suomessa edelläkävijä. Koulutuksilla on kaiken kaikkiaan ollut merkittävä
rooli sovittelukulttuurin luomisessa ja sen yleistymisessä.
Sovittelijakoulutuksen saaneita asianajajia on
hyväksytty sovittelijaluetteloon jo lähes 300. Luetteloon hyväksyminen edellyttää osallistumista
kahdessa jaksossa järjestettävään koulutukseen,
joka kestää yhteensä kolme päivää.
Pulkkinen kertoo osallistujien olleen hyvin
tyytyväisiä kurssin ja sen harjoitusten sisältöön.
Erityisen tärkeänä pidetään neuvottelutaitojen
kehittymistä.
Virallisia tilastoja asianajajien sovittelemista
riidoista ei ole, mutta yleinen tuntuma kertoo
sovittelujen määrän kasvusta. Sovitteluvaliokunnan kyselyyn vastanneista asianajajista noin
kolmasosa oli itse toiminut sovittelijana.
Asianajajaliiton sovittelusääntöjen mukaan
tapahtuva sovittelu tarjoaa Pulkkisen mielestä
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hyvän vaihtoehdon esimerkiksi tuomioistuinsovittelulle, koska tällöin esimerkiksi yritysten
välinen riita voidaan pitää kokonaan pois julkisuudesta. Osapuolet voivat valita sovittelijaksi
haluamansa henkilön. Sovitteluvaliokunta auttaa
tarvittaessa sopivan sovittelijan löytämisessä.
Pulkkisen mielestä sovittelun tulisi kuulua
jokaisen riita-asioita hoitavan asianajajan työkalupakkiin.
–Selvää on, että tyypillisesti useita vuosia kestävä oikeudenkäynti ei ole yleensä kenenkään
intressissä. Jos on olemassa nopea tapa asian
ratkaisuun, se kannattaa ottaa käyttöön, Pulkkinen sanoo.
Hän kertoo käytännön esimerkkinä kahden
yrityksen riidan, johon liittyi huomattava taloudellinen intressi. Jos riita olisi edennyt oikeudenkäyntiin ja julkisuuteen, siitä olisi koitunut
kummallekin haittaa.
–Saimme soviteltua riidan, ja molemmat
osapuolet olivat ratkaisuun tyytyväisiä. Sovittelu
turvasi myös yritysten yhteistyösuhteen jatkumisen.

Ihmisoikeuksia ja teknologiaa
Advokaatissa on aloittanut kaksi uutta kolumnistia.
Elina Hirvonen lupaa pureutua oikeusvaltion kipukohtiin.
TEKSTI

KIRSI HYTÖNEN // KUVA MARJA VÄÄNÄNEN

Advokaatin uudet kolumnistit ovat kirjailija, elokuvantekijä Elina Hirvonen ja asianajaja Matti Pulkamo. He
vuorottelevat Advokaatin numeroissa.
Tässä numerossa aloittaa Elina Hirvonen, joka tunnetaan ihmisoikeuksien puolustajana. Hän on käsitellyt
tematiikkaa myös romaaneissaan ja dokumenttielokuvissaan. Hän toimii aktiivisesti kirjailijoiden sananvapausjärjestön Suomen PENin johtokunnassa.
– Aion kolumneissani tuoda esiin muun muassa
oikeusvaltion kipukohtia, jotka liittyvät sananvapauteen ja ihmisoikeuksiin. Arvostan mahdollisuutta kirjoittaa Advokaatin lukijoille tärkeiksi kokemistani
kysymyksistä, Hirvonen sanoo.
Hirvonen muistuttaa, että sananvapauskysymykset eivät ole enää jossain kaukana rajojen takana, vaan
täälläkin on vainoa. Hän viittaa muun muassa Jessikka
Aron tapaukseen ja oikeudenkäyntiin, jossa käsiteltävänä ollut häirintä jatkui.
– Oikeusjärjestelmämme ei ole valmistautunut

uuden ajan somevainoon ja häirintään, jolta asianajajatkaan eivät ole työssään turvassa, Hirvonen sanoo.
Vapaa-aikanaan Hirvonen harrastaa ilmajoogaa ja
talviuintia.
Advokaatin toinen kolumnisti, rovaniemeläinen asianajaja Matti Pulkamo puolestaan kuvaa itseään mieheksi, joka ei ”ole päivääkään ollut töissä” – eli hän on
koko uransa toiminut omassa toimistossaan.
Pulkamo sanoo pohtineensa paljon teknologiaa ja
sitä, miten asioita voisi sen avulla hoitaa nykyistä ketterämmin. Kolumneja hän lupaa kuitenkin kirjoittaa
muistakin asioista. Pulkamo on Asianajajaliiton Lapin
osaston aktiiveja ja liiton valtuuskunnan jäsen.
Matti Pulkamo kertoo olevansa ”harrastavinaan”
talvisin lajeja, joissa tarvitaan monoja ja kesäisin lajeja,
joissa pärjää lenkkareilla.
Joulupukki toi rummut miehelle, joka ei osaa soittaa
niitä yhtään – ainakaan vielä. Uusi harrastus on syntymässä.

*
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vaaka ja miekka

Oikeusvaltiota
on vahvistettava nyt
Oikeussalissa asian käsittely keskeytyy hetkeksi.
Yksi syytetyistä kertoo hovioikeuden jäsenille, miten
pikaviestipalvelu Twitter toimii. Salin takaosassa
puhelimia näpytellään kiivaasti. Oikeudenkäyntiä
seuraamaan tulleet ihmiset raportoivat tapahtumista
sosiaalisen median kanaviin, esimerkiksi Twitteriin,
jonka toimintaa oikeuden jäsenet haluavat nyt ymmärtää. Oikeudenkäynnin aikana sosiaalisessa mediassa
jatkui sama vaino, josta käräjäoikeus oli jo antanut
tuomion. Osa vainoajista istui oikeussalissa.
Tämä tapahtui syksyllä Helsingin hovioikeudessa,
toimittaja ja tietokirjailija Jessikka Aron vainoamiseen
liittyvässä oikeudenkäynnissä, jota seurasin kirjailijoiden sananvapausjärjestö Penin johtokunnan jäsenenä.
Häirintä käynnistyi, kun silloin Yleisradion rivitoimittajana työskennellyt Aro ryhtyi selvittämään
yleisön kokemuksia Venäjän vaikutusyrityksistä Suomessa. Aiheeseen tarttumisen seurauksena Aron
yksityiselämää, henkilöhistoriaa, ulkonäköä ja terveystietoja on vuosien ajan käsitelty MV-lehden
artikkeleissa ja kommenttipalstoilla sekä useilla eri
toimijoiden sosiaalisen median kanavilla halventavasti,
uhkaavasti ja valheellisesti.
Oikeusjärjestelmä on ollut kyvytön lopettamaan
vainoa, joka Suomen oloissa on ollut poikkeuk
sellista sekä laajuudessaan että pitkäaikaisuudessaan.
Sen sijaan sama häirintä, joka oli oikeudenkäynnin
aiheena, toistui oikeudenkäynnin aikana, ja sitä tekivät osin samat ihmiset.
Ongelmat eivät ole ainoastaan lainsäädännöllisiä,
jos hovioikeudenneuvokset eivät ymmärrä maailmaa,
jossa tapahtuneita epäiltyjä rikoksia heidän tulisi korkeatasoisesti ratkoa.
Toimittajien vaino on osa kansainvälistä ilmiötä,
jonka tavoitteena on vaikuttaa sekä yksittäisiin toimittajiin että laajemmin toimittajakuntaan niin, että
he alkavat väistää tiettyjä aiheita vainotuksi tulemisen
pelossa. Toimittajien suojaaminen vainolta on siten
keskeinen osa sananvapautta.
Toimittajien lisäksi työhön liittyvää vainoa kokevat
esimerkiksi tutkijat, viranomaiset ja poliittiset päättäjät. Viimeaikaisten häirintään liittyvien oikeudenkäyntien perusteella painostuksen kohteena ovat yhä
enenevässä määrin myös asianajajat.

Sosiaalisen median myötä vaino on saanut uusia
ulottuvuuksia, joihin oikeusjärjestelmä ei ole reagoinut riittävästi. Myös asianajajat ovat uudessa tilanteessa, jossa päämiestä saattaa joutua suojelemaan
sekä oikeudenkäynnin yleisöltä että oikeudenkäynnin
ansiosta sosiaalisessa mediassa leviävältä materiaalilta.
Sosiaalisen median palveluntarjoajat on velvoitettava vastuuseen niiden alustoilla julkaistavasta sisällöstä. Kansallisen lainsäädännön mahdollisuuksia voi
selvittää esimerkiksi Ranskan ja Saksan esimerkkien
pohjalta. Häirinnän vaikutusten minimoimiseksi instituutioille, mediataloille, yliopistoille ja virastoille on
saatava velvoite ja resurssit suojata yksittäisiä toimittajia, tutkijoita ja viranomaisia häirinnältä, uhkailulta
ja painostukselta. Lisäksi olisi syytä pohtia esimerkiksi
toimittajien ja tutkijoiden painostamisen muuttamista
yleisen syytteen alaisiksi rikoksiksi.
Kiusaamisen ja häirityksi tulemisen uhka vaarantaa yhteiskunnan perustoimintoja ja kaventaa yhteis
kunnallista keskustelua, kun ihmiset eivät uskalla
tehdä työtään ja käyttää sananvapauttaan häirityksi
tulemisen pelossa. Tämä polarisoi yhteiskuntaa entisestään, ja voi pahimmillaan horjuttaa
yhteiskuntarauhaa.
Oikeusvaltion on suojattava itseään
toiminnalta, jonka keskeinen pyrkimys
on horjuttaa sen ydintä. Seksuaalisen
häirinnän esiin tuoneen Metoo-keskustelun myötä suomalaisessakin
yhteiskunnassa on alettu puhua
aikaisemmin vaietuista asioista, ja
maaperä on otollinen muutoksille.
Nyt, kun ylin poliittinen johto allekirjoittaa oikeusvaltion periaatteet
yksimielisesti, on oikea hetki vahvistaa instituutioita myös tulevaisuuden varalta.
Elina Hirvonen

kirjailija, elokuvantekijä
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Liian pitkä odotus
Kansalaiset eivät uskalla hakea oikeutta,
kun oikeusprosessi voi venyä vuosiin.
Millainen uudistus oikeudenhoitoon tarvitaan?
TEKSTI

TERHI HAUTAMÄKI // KUVITUS MARIA VILJA

toi tammikuussa Asianajajapäivässä, että oikeuden
hoitoon on osoitettu lisärahoitusta, joten suunta on
oikea.
– On erittäin hyvä signaali, että lisärahoitusta on
kerrankin tulossa tai tullut, kun oikeudenhoidosta on
pitkään vain leikattu. En kuitenkaan rivituomarina ole
vielä nähnyt mitään vaikutuksia, Hartikainen sanoo.
Oikeudenhoidon kulut ovat noin prosentti valtion
budjetista. Hartikaisen mielestä pienillä satsauksilla
saataisiin merkittäviä asioita aikaan.
Leppiniemen mukaan pitäisi myös katsoa, onko
resurssit jaettu oikein Suomen eri alueille.
– Pääkaupunkiseudulla on laajimmat ja vaikeimmat
jutut, ja vaikuttaa siltä, että juttumäärään ja vaikeuteen
nähden henkilöitä on liian vähän.

Seksuaalirikos tapahtui lokakuussa 2018. Korkeim
man oikeuden tuomio tuli heinäkuussa 2019, eli juttu
oli ehtinyt käydä jo käräjäoikeuden ja hovioikeuden
kautta.
Ei, tämä ei tapahtunut Suomessa vaan Ruotsissa.
– Kyllä se hätkäytti: miten Ruotsissa pystytään
tähän. Meillä seksuaalirikoksen käsittelyssä teosta
korkeimman oikeuden tuomioon menee neljä vuotta,
sanoo asianajaja Riitta Leppiniemi.
Leppiniemi näkee oikeusprosessien venymisen
asianajotyössään. Hänet toki tunnetaan työstään poik
keuksellisen raskaissa oikeusjutuissa, joissa syytteiden
luku on vienyt pahimmillaan kaksi päivää. Käsitte
lyajat venyvät kuitenkin kaikessa oikeudenhoidossa.
Yksinkertaisten asioiden ”iso massa” pitäisi Leppi
niemen mukaan hoitaa tehokkaammin.
Asianajajaliitto otti tammikuussa kantaa ikuisuusongelmaan, josta Suomi on aikaisempina vuosina saa
nut jopa langettavia ratkaisuja Euroopan ihmisoikeus
tuomioistuimelta.
Monille tavallisille kansalaisille tulee aikamoisena
yllätyksenä, että oma hometalo-, rakennus- tai työsuh
deriita vie oikeudessa jopa vuosia.

TYÖTAPOJEN ON MUUTUTTAVA

Myös nykyisillä voimavaroilla voidaan toimia järke
vämmin. Leppiniemen mukaan työtä tehostaisi syyt
täjän ja avustajan mukaan tulo jo esitutkintavaiheessa.
– Meillä kaikilla prosessiin osallistuvilla asenteiden
pitää muuttua, ja työtä on muutettava etupainottei
semmaksi.
Samaa pohti tammikuussa julkaistu oikeusminis
teriön ja sisäministeriön selvitys, joka esitti ratkaisuja
oikeudenhoidon sujuvoittamiseen. Professori Matti
Tolvasen toteuttaman selvityksen mukaan poliisin
tulisi hyödyntää syyttäjän asiantuntemusta enemmän
siinä, mitkä ovat rikoksen tunnusmerkistön kannalta
relevantit tosiseikat ja mitkä todisteet puhuvat puo
lesta ja vastaan.
Avustajan pitää saada enemmän tietoa esitutkin
nan etenemisestä ja poliisin hankkimasta aineistosta.
Tämä vähentäisi todistelun tarvetta oikeudessa ja vielä
pääkäsittelyvaiheessa suoritettavia lisätutkintoja.
Valmisteluistuntoja pitäisi käyttää pääkäsittelyn
rajaamiseen, kun nyt niissä lähinnä aikataulutetaan.
– Rikosjuttujen valmistelu on lapsenkengissä. Pitäisi
ihan eri lailla erotella, mitkä ovat riidattomia asioita

HELSINKI KUORMITTUU

Tällaisia olivat käsittelyajat toissa vuonna: Helsin
gin käräjäoikeudessa meni istunnossa ratkaistun
riita-asian käsittelyyn keskimäärin 18,5 kuukautta.
Keskiarvo koko Suomessa oli vajaat 12,7 kuukautta.
Rikosasioissa keskiarvo oli runsaat neljä kuukautta,
Helsingissä lähes seitsemän kuukautta.
Hovioikeudenneuvos Juha Hartikainen Helsingin
hovioikeudesta sanoo, että ongelma keskittyy eteläi
seen Suomeen.
– Käsitykseni mukaan muualla Suomessa tilanne ei
ole niin paha tällä hetkellä. Erityisesti pääkaupunki
seudulla on laajoja rikosasioita, joiden parempi valmis
telu alusta saakka olisi tarpeen, Hartikainen sanoo.
Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson kommen
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”MITÄ PAREMPI AVUSTAJA
ASIAA HOITAA,
SITÄ PAREMMIN HÄN
YLEENSÄ OSAA JA
USKALTAA RAJATA
KÄSITTELYÄ.”

ja hyväksyä näyttöä vain riitaisista. Oikeuden puheenjohtajan pitäisi johtaa prosessia tiukasti ja haastaa:
mikä on selvää ja mikä edellyttää todistelua, Leppiniemi sanoo.
Uuden Tuomioistuinviraston ylijohtaja Riku Jaakkola pohtii oikeudenkäyntien venymistä tuomarin
silmin. Hänen mielestään avustajilla on iso rooli tehostamisessa. Tuomarilla on toki puheenjohtajana velvollisuus tarkastella, mikä kuuluu asiaan.
– Usein kuitenkin ollaan harmaalla alueella, jolloin
on vaikea sanoa, että tämä ei liity asiaan, koska se voisi
jollain tapaa liittyä. Mitä parempi avustaja asiaa hoitaa, sitä paremmin hän yleensä osaa ja uskaltaa rajata
käsittelyä. Valitettavan usein vedotaan kaikkeen mahdolliseen varmuuden vuoksi, Jaakkola sanoo.

Riitta Leppiniemi muistuttaa, että tallenteen hyödyntäminen edellyttäisi, että avustajalle varataan tilaisuus vastakuulusteluun jo esitutkinnassa. Hänestä
käräjäoikeus on jatkossakin oikea paikka kuulla ihmisiä.
– Esitutkintakuulustelun tallentaminen olisi kuitenkin hyödyllistä. Tallenteet kertovat esimerkiksi sen,
millaisilla kysymyksillä kertomus on saatu aikaan. Se
olisi joissakin tilanteissa hyvä tietää.
Videotallenteilla on tarkoitus myös vähentää turhauttavaa kaiken toistoa hovioikeudessa. Oikeusministeriö valmistelee uudistusta, jossa korkeammat
oikeusasteet alkavat vuodesta 2022 ottaa henkilötodistelun vastaan käräjäoikeudessa tehdyltä tallenteelta.

PARANNUSTA ON TAPAHTUNUT

Ministeriöiden selvitys tuo esiin, että oikeudenhoidon hitautta on yritetty ratkoa monin tavoin.
Syyttäjät ottivat toissa vuonna käyttöön nopean
käsittelyn, jossa hoidetaan keskitetysti yksinkertaisia
rikosasioita. Käräjäoikeuksissa apua on tuonut esimerkiksi erilaisten jutturyhmien ohjaaminen tietyille osastoille tai tuomaritiimeille.
Pääkäsittelyjen peruuntumisten ongelmaa on helpottanut mahdollisuus ratkaista asia ilman syytetyn
läsnäoloa niin, että syytteeseen vastaa asiamies.
Kirjallinen menettely rattijuopumusten kaltaisissa
rikoksissa on tehostanut oikeudenhoitoa. Toissa
vuonna kirjallisessa menettelyssä ratkaistiin reilut
18 000 rikosasiaa.
– Pitäisi miettiä, onko vielä enemmän kirjallisen
menettelyn mahdollisuuksia rikosasioissa ja myös
siviilipuolella, Leppiniemi sanoo.
Selvitys tarjoili pohdittavaksi myös radikaalimpia
uudistuksia. Yksi on prekluusiouhka rikosasioissa:
tuomioistuimen oikeus asettaa määräaika todisteen
esittämiselle samaan tapaan kuin riita-asioissa.
– Kaikkien pitää pyrkiä siihen, että näyttö esitetään
hyvissä ajoin. Rikosasioissa tällainen prekluusio on
ongelmallinen, kun esimerkiksi syytettä voidaan tarkentaa prosessin eri vaiheissa, Leppiniemi sanoo.
Myös hovioikeudenneuvos Juha Hartikainen suhtautuu ajatukseen varautuneesti.
– Silloin puututtaisiin järjestelmän perustavanlaatuisiin asioihin.
Varovaisen myönteisesti Hartikainen suhtautuu toiseen ehdotukseen: esitutkintakuulustelujen
videointiin niin, että asianosaisia ja todistajia ei välttämättä tarvitsisi kuulla paikan päällä.
– Se voisi jossain määrin olla järkevää senkin takia,
että kertomukset ovat parhaimmillaan tuoreina. Toinen kysymys on se, miten ehdoton menettely olisi. Jos
ihmistä halutaan kuulla tuomistuimessa, missä tilanteissa se sallitaan?

ONKO OIKEUSTAKUU MAHDOLLINEN?

Asianajajaliitto herätti tammikuussa keskustelua
oikeudenhoidon määräajoista. Onhan terveyden
huollossakin hoitotakuu.
Tuomioistuinviraston ylijohtaja Riku Jaakkola
sanoo, että enimmäiskäsittelyajat ovat hankala, joskin
pohdinnan arvoinen kysymys. Hän sanoo, että tuomioistuimelle ei voida antaa vain velvollisuutta, vaan
toteuttamiseen pitää olla myös resurssit.
– Kyse on yhteiskunnan arvoista: jos halutaan,
että kansalaisten asiat voidaan käsitellä nopeammin,
resursseja on lisättävä. Oikeuslaitos painii toisinaan
ristiriitaisten tavoitteiden kanssa. Menettelyn pitää
olla sujuvaa, nopeaa ja kustannuksiltaan kohtuullista.
Toisaalta sen on oltava riittävän perusteellista, jotta
oikeusturva ja oikeusvarmuus toteutuvat.
Jaakkola sanoo, että Tuomioistuinviraston yhtenä
tehtävänä on edistää ja tukea tuomioistuinten lainkäyttötoiminnan kehityshankkeita.
– Voimme olla koordinoimassa ja tukemassa kehitystyötä, vaikka varsinainen lainkäyttötoiminnan
kehittäminen on tuomioistuinten asia. Virasto voi
myös tehdä lakialoitteita, jos kehitystyö edellyttää
muutoksia lainsäädäntöön.
Riitta Leppiniemi pohtii, että määräajat tarkoittai
sivat sitä, että pitäisi olla myös sanktio määräaikojen ylityksestä. Terveydenhuollossa hoitotakuu on
mahdollinen, koska takaporttina on yksityinen puoli.
Oikeudenhoidossa ei vaihtoehtoa ole.
– On kuitenkin hyvä miettiä, että jos jossain muualla
päästään määräaikoihin, miten täällä ei voida sitoutua
minkäänlaisiin enimmäisaikoihin.

*
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OIKEUDENHOITOON TYÖTAPAREFORMI
Asianajajaliitto on tehnyt oman esityksensä siitä, millaisilla
keinoilla voitaisiin sujuvoittaa riita- ja rikosasioiden käsittelyä
ja samalla alentaa oikeudenkäyntien kustannuksia.
Osa ehdotuksista on sellaisia, joihin olisi mahdollista vaikuttaa lyhyelläkin aikavälillä, esimerkiksi yhteisellä koulutuksella ja Tuomioistuinviraston ohjeilla. Osa ehdotuksista taas
on sellaisia, jotka saattavat vaatia lainsäädännön muutoksia.
Kaikki ehdotukset perusteluineen löytyvät Asianajajaliiton
nettisivuilta: asianajajaliitto.fi/tyotapareformi.

1. Kaikkiin riita-asioihin heti prosessin alkuvaiheessa sitova
		prosessisuunnitelma.
2. Avustaja mukaan mahdollisimman varhaisessa vai		 heessa ennen rikosasian käsittelyä.
3. Avustajan tiedonsaantimahdollisuuksia rikostutkinnasta
		parannettava.
4. Siirryttävä kohti syyttäjävetoista esitutkintaa.
5. Asian aikataulutus tehtävä heti oikeusprosessin alussa.
6. Riita-asian valmistelua tehostettava.
7. Ratkaisu pelkän kirjallisen valmistelun perusteella
		 erityisestä syystä.
8. Asian ratkaisemiseen mukaan vain tarpeellinen todistelu.
9. Joustavuutta prosessiin – annettava osaratkaisuja.
10. Oikeudenkäyntikuluvastuun jakautuminen arvioitava.
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Luottamus turvaa
yhteiskuntarauhan
Sisäministeriön tuore kansliapäällikkö Kirsi Pimiä kantaa
vastuuta siitä, että jokainen tuntisi olonsa turvalliseksi Suomessa
ja että perus- ja ihmisoikeudet toteutuvat kaikissa tilanteissa
sisäministeriön hallinnonalalla – myös nykyisen poikkeustilan aikana.
TEKSTI

KIRSI HYTÖNEN // KUVAT MIKKO KAUPPINEN

Tuore kansliapäällikkö Kirsi Pimiä on aina pitänyt
yhteiskuntarauhan, turvallisuuden ja luottamuksen
vahvistamista Suomessa sisäministeriön tärkeimpänä
tehtävänä, niin itsestään selvältä kuin se toisaalta kuulostaakin. Koronavirus laittoi kuitenkin itsestäänselvyydet kerralla romukoppaan.
Sisäministeriössä ehti juuri valmistua koko
hallinnonalaa koskeva konsernistrategia, jossa tavoitteena on, että Suomi olisi maailman turvallisin maa.
– Strategia tiivistää sen, että meidän hallinnonalallamme ihminen on keskiössä ja vastuullamme on huolehtia, että jokainen voisi tuntea olevansa turvassa.
Toki myös ympäristö ja omaisuus täytyy turvata.
Sisäministeriön hallinnonalaan kuuluvat asiat, kuten
poliisi, hätäkeskus ja pelastustoimi, ovat hyvin konkreettista toimintaa ihmisten parissa, Pimiä sanoo.
Tuore strategia joutui heti tulikokeeseen, kun koronaviruspandemia rantautui toden teolla maaliskuussa
Suomeen. Pimiän osalta uuteen tehtävään perehtyminen sai jäädä sivuun, kun turvallisuusviranomaiset
pyrkivät keskittymään täysipainoisesti kriisin hoitamiseen.

– Eihän se julkisuus mukavalta tuntunut, mutta ei
ole minun asiani kommentoida nimitystä, Pimiä kuittaa.
Hän kertoo sen sijaan, kuinka käveli ensimmäisen
kerran nykyisen työpaikkansa ovesta sisään tuoreena
juristina vuonna 1994. Silloin aiheena oli tavata poliisijohtoa Pimiän, Kari Joutsamon ja Pekka Aallon yhdessä
kirjoittaman kirjan, EU:n yhteistyö oikeus- ja sisäasioissa,
tiimoilta. Hän katsoo kokemuksensa sisäasiainministeriön hallinnonalaan liittyvistä kysymyksistä alkaneen jo tuolloin poliisiosaston kolmikolta tilaamasta
julkaisusta.
Varatuomari, oikeustieteen kandidaatti Pimiä
toimi ennen nimitystään kansliapäälliköksi viisi vuotta
yhdenvertaisuusvaltuutettuna. Vuosina 2013–2014
Pimiä työskenteli oikeusministeriössä johtajana
demokratia-, kieli- ja perusoikeusyksikössä.
Aikaisempaa työkokemusta Pimiällä on valtioneuvoston kansliassa neuvottelevana virkamiehenä ja
yksikön päällikkönä, oikeusministerin erityisavustajana ja ulkoministeriön erityisasiantuntijana Suomen
pysyvässä EU-edustustossa. Hän on toiminut myös
useassa jaksossa Vihreän eduskuntaryhmän lainsäädäntösihteerinä ja hoiti välillä valiokuntaneuvoksen
virkaa eduskunnan suuressa valiokunnassa.
56-vuotias kansliapäällikkö kuuluu ikäluokkaan,
jonka nuoruudessa ei olisi voinut kuvitellakaan, että
Helsingissä liehuisi natsilippu tai Kristalliyön muistopäivänä liimailtaisiin hakaristitarroja. Pimiää huolestuttaa, että populismi saa kasvavaa jalansijaa niin
Yhdysvalloissa kuin Euroopassakin ja perättömiä
uutisia levitetään trollikoneistojen avulla. Myös epävarmuutta aiheuttava kriisitilanne on hedelmällinen
maaperä uutisankoille ja sensaatioille, ja tämä vaatii
lähdekritiikkiä myös kansalaisilta.

PITKÄ KOKEMUS

Helmikuun alussa kansliapäällikkönä aloittanut Kirsi
Pimiä kokee, että hänet otettiin hyvin vastaan sisäministeriössä, eikä nimitykseen julkisuudessa lyödystä
poliittisen nimityksen leimasta ole tuntunut häivähdystäkään. Nimitysprosessin loppusuoralla olivat
Pimiän ohella Suojelupoliisin päällikkö Antti Pelttari
ja Rajavartiolaitoksen apulaispäällikkö Markku Hassinen. Pimiää pidettiin sisäministeri Maria Ohisalon
suosikkina. Pimiän valinnan puolesta puhuivat hänen
laaja-alainen kokemuksensa perus- ja ihmisoikeuksiin
liittyvistä johtamistehtävistä.
17
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”MEIDÄN HALLINNONALALLAMME
IHMINEN ON KESKIÖSSÄ JA
VASTUULLAMME ON HUOLEHTIA,
ETTÄ JOKAINEN VOISI TUNTEA
OLEVANSA TURVASSA.”
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henkilö kuvassa

”KAIKKIEN
RAJOITTAMISTOIMIEN
TARKOITUKSENA ON
IHMISTEN TERVEYDEN
JA HENGEN SUOJELU.”

IHMISOIKEUDET LÄHELLÄ

Ihmisoikeudet ovat Pimiälle läheinen aihe. Kaikkien
väestöryhmien perus- ja ihmisoikeuksien huomioiminen ja avoimuus ovat myös ministeriössä keskiössä.
– Perustuslain 22 pykälän mukaan julkisen vallan
tulee huolehtia, että ihmisoikeudet toteutuvat kaikissa tilanteissa. Maahanmuuttovirasto Migri ja poliisi
ovat joutuneet aika-ajoin kritiikin kohteeksi ihmisoikeusnäkökulmasta. Ne ovat hallinnonalan tahot, joille
on lakien mukaan mahdollista ihmisten oikeuksien
rajoittaminen tietyissä tilanteissa.
Pimiän mukaan hallinnonalan viranomaiset tuntevat säädökset ja ymmärtävät sen vaikeuden, mikä liittyy aina yksilön oikeuksien rajaamiseen. Koulutusta ja
ohjeistusta on lisätty edelleen viime vuosina.
Euroopan ihmisoikeustuomioistuin antoi Maahan
muuttovirastolle marraskuussa 2019 langettavan
päätöksen turvapaikkaa hakeneen irakilaismiehen
käännyttämisestä. Mies surmattiin Irakissa. EIT:n
päätöksen seurauksena Maahanmuuttovirasto tarkasti
yli 300 tekemäänsä lainvoimaista turvapaikkapäätöstä
ja kymmenessä tapauksessa hakijaa on pyydetty tekemään uusi hakemus.
Pimiä kertoo, että valtioneuvoston strategisessa
tutkimusohjelmassa on käynnistymässä selvitys ulkomaalaislakiin viime vuosina tehtyjen muutosten vaikutuksista. Esimerkiksi turvapaikanhakijoiden oikeuksia
avustajiin heikennettiin ja valituslupien määräaikoja
kiristettiin edellisellä hallituskaudella. Nykyiseen hallitusohjelmaan on jo kirjattu näiden muutosten korjaaminen, mutta nähtäväksi jää, kuinka koronaviruksen
aiheuttama poikkeustila vaikuttaa asian käsittelyn
aikatauluun eduskunnassa.
– Tuleva selvitys kuitenkin tuo lisää tietoa ja mahdollisesti antaa aihetta muihinkin korjausliikkeisiin tai
uudistuksin, sillä siinä arvioidaan kokonaisuutta, josta
osan muodostavat Maahanmuuttoviraston ja hallintooikeuksien tekemät tulkinnat ulkomaalaislaista, Pimiä
selventää.
Sanna Marinin hallituksen linjausten mukaan kaikkien oleskelulupien ja turvapaikanhakijoiden hakemukset pitää käsitellä yksilöllisesti ja samalla sujuvasti.
– Ikääntyvä Suomi tarvitsee maahanmuuttajien
työpanosta ja uusia veronmaksajia. Nekin, jotka ovat
tulleet Suomeen turvapaikanhakijoina tai perheen
yhdistämisen seurauksena, pitää työllistää. Hallitusohjelmassa haettiin työllisyystavoitteille vahvistusta
myös sen kautta, että työ- ja elinkeinoministeriön vastuulle siirtyi työ- ja opiskeluperäisiä oleskelulupia koskeva lainsäädäntö ja hallinto Migrin osalta.

Suomessa. Hänestä on myös tärkeää ylläpitää Suomessa vallitsevaa poikkeuksellisen vahvaa luottamusta
viranomaisiin.
– Polarisaatio, vihapuhe ja viharikokset ovat voimistuneet kaikkialla maailmassa, eikä Suomi ole
tässä poikkeus. Niiden taustalla on muun muassa
muukalaisvihaa ja antisemitismiä. Ihmisoikeuksien
olemassaolo on kyseenalaistettu. Nykyään on myös
mahdollista vaikuttaa ihmisten mieliin ja välittää valheellista tietoa tavoilla, joita ei ennen ole ollut.
– Sanoisin, että meidän ei Suomessa pidä olla erityisen huolissaan, mutta ei myöskään vähätellä sitä, mitä
täälläkin tapahtuu. Meilläkin on esimerkiksi äärioikeistolaista ajattelua. On myös yksittäisten ihmisten
vainoamista ja maalittamista, Pimiä sanoo.
Hallitusohjelma sisältää muun muassa lainsäädännön selvittämistä maalittamisen osalta. Suomessakin erityisesti ihonväriltään erilaiset ihmiset kokevat
syrjintää. Vaikka luottamus poliisiin on Suomessa
edelleen hyvä, esimerkiksi etnisiin vähemmistöihin
kuuluvissa ihmisissä on niitä, jotka eivät selvitysten
mukaan luota poliisiin.
– Luottamus perustuu jokaisen ihmisen henkilökohtaiseen kokemukseen. Yleisesti luottamus turvallisuusviranomaisiin on Suomessa erittäin korkeaa.
Mutta jos henkilön kokemus on, että esimerkiksi
poliisi tai rajaviranomainen ei turvaa oikeuksia, luottamus rapisee. Meidän pitää kuitenkin muistaa, että
poliisilla on oikeus esimerkiksi tietyissä tilanteissa
voimankäyttöön, mutta sen pitää olla tilanteeseen
suhteutettua. Luottamusta voi lisätä muun muassa
avoimuudella tai sillä, että poliisissa toimisi enemmän
vähemmistöjen edustajia, Pimiä pohtii.
Luottamusta viranomaisiin tullaan lähiviikkoina
koettelemaan, kun suomalaiset totuttelevat rauhanaikana poikkeuksellisiin rajoituksiin arkielämässään.
Myös sisäministeriössä tilanne on uusi.
– Kaikkien toimien tarkoituksena on kuitenkin
ihmisten terveyden ja hengen suojelu, Pimiä sanoo.

*

LUOTTAMUS SÄILYTETTÄVÄ

Mikä oli Kirsi Pimiän käännekohta?
Katso youtube.com/asianajajat

Pimiä sanoo olevansa hyvin sitoutunut hallitusoh
jelman perusperiaatteeseen vähentää eriarvoisuutta
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”JOKAISEN TULEE KANTAA VASTUUTA”
Sisäministeriön kansliapäällikkö Kirsi Pimiä on ollut alusta
asti mukana valtioneuvoston COVID19-koordinaatioryhmässä. Sisäministeriön hallinnonalalla erityisesti poliisilla,
Rajavartiolaitoksella, pelastustoimella ja hätäkeskuslaitoksella on keskeiset roolit niin valtioneuvoston 17.3.2020
hyväksymän poikkeustilan rajoitusten valvonnassa kuin
varsinaisen epidemian hoitamisessakin.
Advokaatti tapasi Pimiän viikkoja ennen koronaepidemian puhkeamista Suomessa. Haastattelua täydennettiin
vielä viime hetkellä ennen lehden painoon menoa, eikä lähi-

viikkojen kulkua pystynyt kirjoitushetkellä kuin arvailemaan. On kuitenkin todennäköistä, että lehden ilmestyttyä
valtioneuvosto on päättänyt uusista rajoituksista suomalaisten arkeen ja liikkumisen.
Pimiä haluaa muistuttaa, että rajoittamistoimilla paitsi
suojellaan terveyttä ja ihmishenkiä, myös turvataan
terveydenhuoltojärjestelmän kantokykyä, jotta hoitoa on
saatavilla kaikille tarvitseville.
– Jokaisen tulee nyt kantaa vastuuta paitsi itsestään
myös muista ihmisistä.
21

tuokiokuva

Lapsikaappaukset framilla
TEKSTI

JOHANNA KAINULAINEN // KUVA MIKKO KAUPPINEN

Oikeusministeriön hallitussihteerit Maija Leppä ja Pauliina Virta kertoivat kansainvälisistä
lapsikaappausasioista Asianajajaliiton perheoikeusklubin tapaamisessa tammikuussa. Eri oikeuden
aloihin keskittyviä vapaamuotoisia klubitapaamisia järjestetään muutaman kerran vuodessa.
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Radikaaleja muutoksia vai
luontevaa mukautumista?
Voiko asianajaja olla freelancer tai työskennellä osa-aikaisesti? Voiko
IT-osaajasta tulla asianajotoimiston osakas? Muun muassa tällaista pohti
työryhmä, joka esittää konkreettisia muutoksia asianajoalan sääntelyyn.
TEKSTI

PEKKA MÄNTYLÄ // KUVAT SHUTTERSTOCK JA ANNI KOPONEN

Asianajajaliitto asetti kolme vuotta sitten tulevaisuus
työryhmän pohtimaan yhteiskunnallisten muutosten
tuomia haasteita alan tulevaisuudelle.
Työryhmän raportti miellytti liiton valtuuskuntaa
kesällä 2018 ja poiki lisää työryhmiä. Sääntelytyöryhmä
antoi väliraporttinsa viime kesänä, ja jälleen vas
taanotto oli positiivinen, mikä tarkoitti ryhmälle lisä
työtä: kesän 2020 kokoukseen haluttiin konkreettisia,
tarpeisiin vastaavia muutosesityksiä.
Ryhmän puheenjohtaja Johan Aalto ja jäsenet
Matleena Engblom, Antti Innanen, Samuli Koskela,
Sakari Lukinmaa, Jyrki Piiparinen, Sanna Svahn ja
Minna Melender puristivat paperille konkretiaa.
Advokaatti kävi läpi esitysten pääsisältöjä Johan
Aallon ja Sanna Svahnin kanssa.

Svahn: Eläköityvät asianajajat, jotka haluaisivat jat
kaa töitä osa-aikaisesti, ovat olleet tästä yhteydessä.
He ovat käytännössä joutuneet eroamaan liitosta ja
perustamaan lakiasiaintoimiston. Kaikki asiakkaat
eivät ymmärrä merkityseroa asianajajan ja lakimiehen
välillä, mutta eroamaan joutuville tilanne on ollut har
millinen.
Svahn: Korostamme, että osa-aikaisuus ei heiken
täisi palvelun laatua, koska vaatimukset esimerkiksi
kouluttautumisesta olisivat samoja kuin muillakin.
2) KUKA SAA OMISTAA ASIANAJOTOIMISTON
JA KÄYTTÄÄ SIINÄ MÄÄRÄYSVALTAA?

Uutta: Asianajotoimiston muun henkilökunnan sitoutta
minen ja ulkopuolisen pääoman hankkiminen mahdollis
tettaisiin. Kantaosakkeista enintään 30 prosenttia saisi
olla muiden kuin asianajajien hallussa, ja tuosta osuudesta
vähintään 20 prosentin tulisi olla toimiston palveluksessa
olevalla henkilöstöllä.
Aalto: Toimistojen määräysvalta pysyisi asianajajilla,
mutta tarve omistuksen laajentamiseen perustuu käy
tännön elämän osoittamiin ongelmiin.
Svahn: Taloudellisten resurssien vuoksi pienillä toi
mistoilla nykyajan palveluiden tarjoaminen saattaa
onnistua vain sitouttamalla ulkopuolinen IT-osaaja
osakkuudella. Tällöin määräysvallalla ei ole ulkopuo
lelta tulevalle tekijälle välttämättä niin suurta merki
tystä kuin omistuksen kautta tulevalla taloudellisella
potentiaalilla. Kyseeseen voisi tulla erillisen tytäryh
tiön perustaminen tai asianajotoimiston osakkuus.

1) MIKÄ ON TAI VOI OLLA
ASIANAJOTOIMINTAA?

Uutta: Asianajotoiminta voisi olla osapäivätyötä. Sirpa
lointikielto säilyisi, eli asianajaja ei saisi toimia osapäiväi
senä asianajajana ja sen ohella esimerkiksi toisen yhtiön
lakimiehenä.
Aalto: Aiemmin kokopäiväisyysvaatimusta on
perusteltu sillä, että osa-aikaista työtä liitto ei pys
tyisi valvomaan. Se ei tunnu enää yhtä relevantilta.
Uskomme, että valvonta saadaan toimimaan, vaikka
asianajaja tekisi osan viikosta toisella alalla toimivan
perheyrityksensä töitä tai harjoittaisi vaikka maan
viljelyä. Tai hän tekisi vajaata työaikaa ollakseen osan
viikosta kotona lastensa kanssa.
25

Työryhmän puheenjohtaja
Johan Aalto.

Aalto: Vastaavasti firmassa voi olla vaikka fantastinen konttori- tai HR-päällikkö, joka haluttaisiin osakkuudella sitouttaa. Miksi se ei voisi olla mahdollista?

mistoa vaan tarjoaa palvelujaan useammalle taholle.
Muilla aloilla tämä on täysin hyväksyttävää, ja toivottavasti jatkossa myös meillä.

3) VASTAAVATKO ESTEELLISYYSSÄÄNNÖKSET
MUUTOSHAASTEISIIN?

4) SÄÄNTELYN VAIKUTTAMINEN LAATUUN?

Uutta: Liiton nettisivujen Löydä asianajaja -palvelussa voisi jatkossa ilmoittaa asianajajan osaamisalueiksi
vain 2–3 oikeudenalaa. Lisäksi vuosittaisesta 24 tunnin
(nykyään 18) kouluttautumisesta 18 tunnin tulisi olla ilmoitettuihin osaamisalueisiin liittyvää lainopillista koulutusta.
Svahn: Asiakkailta olen kuullut, että liiton sivuilta
tietyn oikeudenalan toimistoa valitessa laadun tae ei
aina toteudu. Pienikin toimisto saattaa ilmoittaa hal-

Uutta: Esteellisyyttä ei ulotettaisi toimiston muihin
asianajajiin, mikäli asian hoito on erotettavissa ns. Kiinan
muurilla. Tämä mahdollistaisi myös keikkatyötä tarjoavat
freelancerit.
Aalto: On todennäköistä, että jatkossa yhä useampi
liiton jäsen tulee työskentelemään verkossa. Samoin
yhä useampi ei välttämättä jatkossa halua omaa toi-
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luuppi

”ON ÄÄRIMMÄISEN
HYVÄ, ETTÄ SYNTYY
KESKUSTELUA JA
MIETITÄÄN, MIKSI
RAJOITUKSIA ON OLLUT
OLEMASSA.”

litsevansa vaikka 20 osaamisaluetta, mikä tuskin todellisuudessa pitää paikkansa.
Asianajajan syvempää erikoisosaamista osoittamaan työryhmä esittää monessa maassa käytössä olevaa akkreditointi-tutkintoa. Akateemisen osaamisen
lisäksi siihen vaadittaisiin viiden vuoden täysiaikainen
työkokemus.
Svahn: Peruskouluttautumiskiintiön kasvattamisesta haluaisin itse vielä lisää keskustelua. Auttaako se
meitä takaamaan laadun vai onko se vain rasite?

NÄKEMYKSIÄ EDELLEEN MAHDOLLISTA ESITTÄÄ
Sääntelytyöryhmä katsoo, että sen esitykset eivät edellyttäisi lakimuutoksia. Tapaohjeisiin sen sijaan tarvittaisiin jonkin verran muokkauksia, ja muutokset edellyttäisivät myös
periaatepäätöksiä liiton hallitukselta.
Työryhmän esityksestä on keskusteltu osastojen vuosikokouksissa sekä Helsingin Asianajajayhdistyksen keskustelutilaisuudessa. Työryhmä laatii kevään aikana ehdotukset muutosten tarkoista sanamuodoista perusteluineen, ja
liiton hallitus tekee ehdotuksen perusteella esityksen liiton
valtuuskunnalle.
62-jäseninen valtuuskunta käsittelee ehdotuksen kesäkuussa.
– Osastojen puheenjohtajat kokoustivat maaliskuun
lopussa, jolloin koottiin yhteen osastoissa esille tulleet
näkemykset. Jokainen asianajaja voi kuitenkin edelleen olla
yhteydessä oman osastonsa hallitukseen ja esittää mielipiteensä, Asianajajaliiton puheenjohtaja Jarkko Ruohola
sanoo.
Valtuuskunta voi kunkin muutettavaksi ehdotetun kohdan osalta hyväksyä tai hylätä sen tai päättää, että asia vaatii lisää selvityksiä tai harkinta-aikaa.
– Osa ehdotetuista muutoksista voisi hyväksyttyään tulla
voimaan hetikin, mutta osa vaatisi 1–2 vuotta valmistautumisaikaa, Ruohola toteaa.

”OLISI KUMMALLISTA, JOS MITÄÄN
EI KYSEENALAISTETTAISI”

Työryhmän jäsenet ovat jo ehtineet saada kommentteja esityksistään.
– Valtaosin palaute on ollut positiivista. Tiettyihin
asioihin on suhtauduttu myös kriittisesti, usein siten,
että ”olettehan huomioineet tämän ja tuon asian”. Olisihan se jopa kummallista, jos mitään ei kyseenalaistettaisi, Aalto toteaa.
– Me asianajajat pyrimme usein etsimään yhtä
totuutta. Sellaiseen esityksemme ei pyri, vaan kyseessä
on meidän näkemyksemme siitä, miltä alan tulevaisuus näyttää ja miten alaa kannattaisi siitä näkökulmasta kehittää.
Johan Aalto toteaa olennaisen tavoitteen olevan,
että Asianajajaliiton jäsenyys on houkutteleva valinta
jatkossakin.
– Maailma ei ole mustavalkoinen, ja esityksissäkin
on kyse arvovalinnoista. On äärimmäisen hyvä, että
syntyy keskustelua ja mietitään, miksi rajoituksia on
ollut olemassa. Itse en näe, että muutokset lopulta olisivat toteutuessaan edes kovin dramaattisia.

*

27

koulutus

Tunnista riskit
Oikeudenkäynnin aloittaminen
-seminaarisarja alkaa 1.6.
Prosessin vireillepano
-koulutuksella. Riskien
kartoittaminen on asianajajan
vastuun peruskivi, sanoo yksi
kouluttajista, oikeustieteen
tohtori Heikki A. Huhtamäki.
TEKSTI

TERO IKÄHEIMONEN // KUVA MARJA VÄÄNÄNEN

Mitä riskeillä tarkoitetaan?
Riita-, välimies- ja rikosprosessiin liittyy kuhunkin
erilaisia riskejä. Riita-asiassa ja välimiesmenettelyssä
suurin riski on luonnollisesti prosessin häviäminen.
Rikosasiassa tämä on myös riski, mutta eri tavalla.
Riskien kartoittaminen on asianajajan vastuun
peruskivi. Jos asianajaja ei ohjeista päämiestään valitun oikeudellisen toimenpiteen riskeistä, päämies
voi herkästi kyseenalaistaa asianajajan toiminnan
eettisyyden. Usein myös keskeisten riskien ymmärtäminen poistaa päämieheltä halun käydä tarpeetonta
oikeudenkäyntiä vuosikausia. Koulutuksen tavoite
on perehdyttää asianajajia eri juttutyyppien prosessiriskeihin ja niiden viestittämiseen päämiehelle.
Koulutuksessa erityistä huomiota kiinnitetään
prosessin alkuvaiheeseen – miksi näin?
Prosessin alussa tehdään se oikeudellinen toimenpide, josta käynnistyy joskus hyvinkin pitkäkestoinen
ja riskialtis juridinen menettely. Asianajajan tulee
ammattitaitonsa perusteella ymmärtää pääriskit,
jotka kustakin oikeudellisesta toimenpiteestä seuraa.
Toisaalta kaikkia mahdollisia lopputulemia ei pysty
kukaan ennustamaan ja asianajajan tulee samalla
pyrkiä välttämään ”oraakkelin” leimaa. Tätä vaikeaa
tasapainoilua käsitellään koulutuksessa.

MUISTATHAN MYÖS NÄMÄ:

20.4.
6.5.

Oma osiosi keskittyy turvaamistoimiin ja pakkokeinoihin. Ovatko lainsäädäntö tai käytäntö näiden osalta muuttuneet viime vuosina?
EU:ssa on kolmen viime vuoden aikana säädetty
merkittäviä uusia lakeja, joissa on turvaamistoimisääntelyä. Näistä mielenkiintoisin on EAPO-asetus,
jolla mahdollistetaan tilivarojen takavarikointi EU:n
laajuisesti. Kansanomaisesti ”fyrkan kanitus” on siis
mahdollista paljon aiempaa laajemmin. Myös tätä
sivutaan koulutuksessa.

Syyteneuvottelukoulutus
järjestetään etänä
IT-palveluiden toimitukset
ja ulkoistukset
järjestetään etänä

Kevään koulutukset järjestetään etänä.

*

Katso ajantasaiset tiedot koulutuksista:
asianajajaliitto.fi/tapahtumakalenteri

1.6. Prosessin vireillepano, etänä ja koronatilanteen
salliessa livenä Tekniskan Saleissa Helsingissä.
28

TEKSTI

TERO IKÄHEIMONEN // KUVA JOHAN HAGSTRÖM

HENGÄ HDYS TAUKO

Laulun voimalla irti arjesta
”Olen ollut mukana eri kuoroissa 1960-luvun
alusta lähtien. Kävin nuorena poikana musiikki
koulua, johon kuului myös laulaminen lapsikuorossa. Siitä se alkoi.
Musiikki on ollut koko elämäni ajan hyvin
tärkeä harrastus. Sen avulla saan elämyksiä,
pääsen irti arjesta ja olen saanut erittäin hyviä
ystäviä ja mielenkiintoisia kontakteja.
Olen toiminut useamman vuoden mieskuoro
Wasa Sångargillen taiteellisena johtajana. Kuorossa on noin 60 aktiivista laulajaa. Taiteellisena
johtajana vastaan musiikkiohjelman suunnittelusta sekä johdan harjoituksia, konsertteja
ja muita esiintymisiä. Taiteellinen johtaja on
myös hallituksen jäsen ja osallistuu aktiivisesti
kuoron ja yhdistyksen toiminnan johtamiseen ja
kehittämiseen.
Teimme BaRock-produktiomme kanssa
hyvin menestyksekkään kiertueen viime tammi
kuussa Vaasaan, Pietarsaareen ja Helsinkiin.
Meillä oli Vaasassa ja Pietarsaaressa loppuunmyydyt salit ja Helsingin Savoy-teatterissakin yli
500 kuulijaa, mikä on suuri menestys.
Yleisön palaute oli valtavan hienoa. Kuoro,

mukana olleet solistit ja muusikot onnistuivat
erinomaisen hyvin. Elämys oli ennenkokematon
minulle ja meille kaikille.
Kuoron aktiivikaudet ovat syys-joulukuu ja
tammi-toukokuu. Silloin harjoituksia on yhtenä
iltana viikossa, minkä lisäksi kuoron jäsenet
valmistautuvat esiintymisiin omatoimisesti.
Myös suunnittelu ja kokoukset vievät minulta
paljon aikaa, ja päivät venyvät välillä pitkiksi.
Kesäaikana on sitten hiljaisempaa.
Pyrin koko ajan kehittämään itseäni ja kuoron
tasoa. Haluan kokea uusia asioita ja saada uusia
taiteellisia elämyksiä. USA:n-kiertuekin on
vielä tekemättä, joten tavoitteita harrastuksen
parissa riittää.
Kuoron avulla on ”pakko” säännöllisesti rentoutua ja kerätä voimia normaaliin työntekoon.
Voin myös mielenkiintoisella tavalla hyödyntää
kuorosta saatuja johtamiskokemuksia työssä,
vaikka maailmat ovatkin hyvin erilaiset.
Suosikkikappaleeni kuoron esittämänä on
Sibeliuksen Finlandia. Sen esittäminen puhuttelee meitä ja yleisöä aivan ainutlaatuisella
tavalla. Suomalaisuutta parhaimmillaan.”

Asianajaja Stefan Wikman johtaa WSGkuoron esitystä huhtikuussa 2019.

Uutta: Monimuotoisten perheiden juridiikkaa
-koulutus 21.8.2020 (myös etänä)
Mitä ovat monimuotoiset perheet ja millaisia erityistarpeita heillä on? Millaisia erilaisia juridisia keinoja
on käytettävänä perheellä, jossa on useita vanhempia ja eri vanhempien lapsia? Uusi koulutuksemme
edistää valmiuksia monimuotoisten perheiden kohtaamisessa ja antaa välineitä toimia asiakkaan erilaisissa
perhetilanteissa. Kouluttajina asianajajat Marja Välilä ja Hanna Rahikka, Asianajotoimisto Legal Lounge Oy
sekä asiantuntija, SHT, psykoterapian maisteri Kaisa Niittynen, Sateenkaariperheet ry.
Lue lisää ja ilmoittaudu osoitteessa asianajajaliitto.fi/tapahtumakalenteri/koulutukset
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Roosa Viljanen
ja Anni Mönkkönen.

KOHTA A MISI A

Tilaisuuden esiintyjät Liisa Aro,
Antti Kuha ja Jouni Gauriloff.

Infopaketti opiskelijoille
Asianajajaliitto järjesti 4.2.2020 helsinkiläisille oikeustieteen
opiskelijoille uraillan, jossa kerrottiin asianajajan ammatista.
KUVAT

MIKKO KAUPPINEN

Sami Reijonen.

Tuomas Ruuttunen.
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näinkin voisi olla

Yhteinen sävel
KUVITUS VESA-MATTI JUUTILAINEN

Lapsiasiat tulisi aina käsitellä kohtuullisessa ajassa. Se edellyttää sitä, että moniammatillinen
viranomaisyhteistyö on saumatonta ja nopeaa. Lapsen etu vaatii yhteistä säveltä.
Palstalla pohditaan, miltä tulevaisuuden oikeusvaltio Suomi voisi näyttää.
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P S S T. . . V I E L Ä Y K S I J U T T U

Asianajaja (eläkkeellä) -nimikettä
on käytettävä oikein
Eläkkeellä voi säilyttää Asianajajaliiton jäsenyyden,
mutta ei harjoittaa asianajotoimintaa.
TEKSTI

PEKKA MÄNTYLÄ // KUVA SHUTTERSTOCK

Asianajajalla, joka eläkkeelle siirtymisen johdosta
lopettaa asianajajan toimen harjoittamisen, on mahdollisuus pysyä Suomen Asianajajaliiton jäsenenä ja
saada lupa käyttää nimikettä asianajaja (eläkkeellä).
Liiton yhteydessä toimiva valvontalautakunta on kuitenkin joutunut puuttumaan tapauksiin, joissa tätä
oikeutta on käytetty väärin.
– Asianajaja (eläkkeellä) -nimikettä käyttävä henkilö ei saa tarjota oikeudellisia palveluita tai harjoittaa
asianajotoimintaa, muistuttaa valvontajuristi Jonni
Veikkonen.
Liiton jäseneksi jäävä, asianajaja (eläkkeellä) -nimikettä käyttävä henkilö pysyy myös laissa säädetyn liiton valvonnan piirissä.
Suomen Asianajajaliiton sääntöjen mukaan
asianajaja (eläkkeellä) -nimikettä käyttävän tulee nimikettä käyttäessään menetellä siten, että hänen ei voida
asiayhteydestä johtuen tai muulla perusteella erheellisesti olettaa enää harjoittavan asianajotoimintaa.
Vuonna 2018 valvontalautakunta antoikin huomautuksen ”asianajajana esiintymisestä”. Eläkkeelle viisi
vuotta aiemmin jäänyt helsinkiläinen asianajaja oli
allekirjoittanut kaksi asunto-osakeyhtiön hallitukselle
osoittamaansa sähköpostiviestiä sanoilla ”asianajaja,
varatuomari”. Valvontalautakunnan mielestä asianajaja
oli täten toiminut vastoin hyvää asianajajatapaa.

Samasta syystä, hyvän asianajajatavan vastaisesta
toiminnasta, valvontalautakunta antoi viime joulukuussa varoituksen asianajaja (eläkkeellä) -nimikettä
käyttäneelle helsinkiläiselle, joka oli saanut tuomion
törkeästä rattijuopumuksesta.
Helmikuussa 2016 valvontalautakunta puolestaan olisi erottanut liiton jäsenyydestä kurikkalaisen
eläkkeellä olevan asianajajan, joka oli toiminut käräjäoikeudessa kantajan avustajana ja jatkanut työtä huomautuksista huolimatta.
Asianajaja erosi itse liitosta hieman ennen valvontalautakunnan päätöstä.
– Maininnan arvoista tässä on, että valvontalautakunnan päätöksestä valitettiin Helsingin hovioikeuteen, joka pysytti lautakunnan ratkaisun sellaisenaan
lainvoimaiseksi jääneellä ratkaisullaan, Jonni Veikkonen kertoo.
– Voidaankin tiivistäen todeta, että nykytilan
mukaisesti asianajaja (eläkkeellä) -nimikettä käyttäviä
koskevat samat säännöt ja eettiset ohjeet kuin vielä
työelämässä olevia ja asianajotoimintaa harjoittavia
asianajajia.
Eläkkeellä oleva on kuitenkin vapautettu toimiston
pitämisestä, vastuun vakuuttamisesta sekä muista sellaisista asianajajan velvoitteista, jotka liittyvät ammatin
harjoittamiseen.

*
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nimitykset

Almgren Henri

Autio Riikka

Derefalk Susanna

Hovila Jani

Hyyppä Henna-Riikka

Hägerström Johan

Hänninen Anna

Jousi Outi

Kokko Satu

Kotilainen Laura

Kovero Tommi

Kujanpää Aleksi

Kuokkanen Jaana

Lakkala Juho

Launonen Linda

Lavikkala Essi

Lehti Mikko

Lehto Helen

Leino Saara

Lindberg Hanna

Lähdevuori Iiro

ASIANAJOTOIMISTO
DLA PIPER FINLAND OY

HANNES SNELLMAN
ASIANAJOTOIMISTO OY

HANNES SNELLMAN
ASIANAJOTOIMISTO OY

ASIANAJOTOIMISTO
DLA PIPER FINLAND OY

HANNES SNELLMAN
ASIANAJOTOIMISTO OY

ASIANAJOTOIMISTO
DLA PIPER FINLAND OY

ASIANAJOTOIMISTO ALFA OY
VT Jani Hovila on nimitetty Specialist
Counseliksi 1.4.2020 lukien.
ASIANAJOTOIMISTO BERGMANN OY
OTM Josetta Saari on aloittanut
Associatena 1.2.2020.
LL.M. Kristiina Välimaa on nimitetty
Associateksi 1.1.2020 alkaen.
ASIANAJOTOIMISTO BIRD & BIRD OY
OTM Mikko Lehti on aloittanut Senior
Associatena 27.1.2020.
OTM Joanna Puhto on aloittanut
Associatena 1.2.2020.
OTM Aarne Puisto on aloittanut
Associatena 1.2.2020.
OTM Karoliina Vesa on aloittanut
Associatena 1.1.2020.
ASIANAJOTOIMISTO
CASTRÉN & SNELLMAN OY
OTM Henna-Riikka Hyyppä on nimitetty
associate-lakimieheksi 3.2.2020 alkaen
Corporate Governance -palveluumme.
OTM Oskari Jokinen on nimitetty
associate-lakimieheksi 1.11.2019 alkaen
Corporate Governance- ja Yritysjärjestelytpalveluihimme.
OTM, KTM Aleksi Kujanpää on nimitetty
associate-lakimieheksi 4.11.2019 alkaen

ASIANAJOTOIMISTO
KROGERUS OY

HANNES SNELLMAN
ASIANAJOTOIMISTO OY

ASIANAJOTOIMISTO
BIRD & BIRD OY

ASIANAJOTOIMISTO ALFA OY

HANNES SNELLMAN
ASIANAJOTOIMISTO OY

ASIANAJOTOIMISTO
CASTRÉN & SNELLMAN OY

ASIANAJOTOIMISTO
CASTRÉN & SNELLMAN OY

HANNES SNELLMAN
ASIANAJOTOIMISTO OY

ASIANAJOTOIMISTO
KROGERUS OY

Yritysjärjestelyt-palveluumme.
Tradenomi (ylempi AMK) Jaana
Kuokkanen on nimitetty assistenttitiimin
esimieheksi 3.2.2020 alkaen.
Insinööri (AMK) Elias Marttala on nimitetty
ICT-tukihenkilöksi 1.2.2020 alkaen.
OTM Maiju Mäkinen on nimitetty
associate-lakimieheksi 24.2.2020 alkaen
Yritysjärjestelyt-palveluumme.
LL.M. Hanna Perikangas on nimitetty
associate-lakimieheksi 1.11.2019 alkaen
Kilpailuoikeus ja julkiset hankinnat
-palveluumme.
Asianajaja Samuli Tarkiainen on kutsuttu
osakkaaksi 1.2.2020 alkaen.
OTM Joonas Tervo on nimitetty
associate-lakimieheksi 1.12.2019 alkaen
Ympäristö, infrastruktuuri ja luonnonvarat
-palveluumme.
OTM Joachim Wik on nimitetty associatelakimieheksi 19.12.2019 alkaen
Kilpailuoikeus ja julkiset hankinnat
-palveluumme.
OTM Sebastian Vuoritsalo on nimitetty
associate-lakimieheksi 28.1.2020 alkaen
Pääomasijoittaminen- ja Yritysjärjestelytpalveluihimme.
OTM Lauri Ylönen on nimitetty
associate-lakimieheksi 1.12.2019 alkaen
Kiinteistösijoittaminen ja -transaktiot
-palveluumme.

HANNES SNELLMAN
ASIANAJOTOIMISTO OY

ASIANAJOTOIMISTO
CASTRÉN & SNELLMAN OY

HANNES SNELLMAN
ASIANAJOTOIMISTO OY

ASIANAJOTOIMISTO
KROGERUS OY

HPP ASIANAJOTOIMISTO OY

Jokinen Oskari

ASIANAJOTOIMISTO
CASTRÉN & SNELLMAN OY

Lamminen Helena

HANNES SNELLMAN
ASIANAJOTOIMISTO OY

Mansnérus Juli

HANNES SNELLMAN
ASIANAJOTOIMISTO OY

ASIANAJOTOIMISTO
DLA PIPER FINLAND OY

ASIANAJOTOIMISTO LUKKARI
LYYTINEN HELMINEN OY

OTM Henri Almgren on aloittanut
Associatena IP & Technology -ryhmässä
18.11.2019.
Asianajaja Riikka Autio on kutsuttu
Partneriksi Employment-ryhmässä
17.2.2020.
Asianajaja Essi Lavikkala on aloittanut
Counselina Corporate-ryhmässä 7.1.2020.
OTM Anniina Ulvila on aloittanut
Associatena Employment-ryhmässä
1.2.2020.

OTM Meri Nurro on aloittanut lakimiehenä
20.1.2020.

ASIANAJOTOIMISTO
KROGERUS OY
OTM Susanna Derefalk on aloittanut
Associatena 2.1.2020.
OTM Anna Hänninen on aloittanut
Associatena 2.1.2020.
OTM Juho Lakkala on aloittanut
Associatena 3.2.2020.
OTM Saara Leino on aloittanut Associatena
20.1.2020.
OTM Ilari Mustonen on nimitetty Senior
Associateksi 1.1.2020 alkaen.
OTM Eveliina Raitio on aloittanut
Associatena 28.1.2020.
OTM Riina Toivonen on aloittanut
Associatena 16.12.2019.
OTM Hanna Tolonen on aloittanut
Associatena 3.2.2020.
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ASIANAJOTOIMISTO
KROGERUS OY

ASIANAJOTOIMISTO
REIMS & CO OY
OTM Siiri Tuokko on nimitetty
lakimieheksi 1.1.2020 alkaen. Tuokon
erityisosaamisalueisiin kuuluvat
immateriaali- ja insolvenssioikeus sekä
perintöoikeudelliset toimeksiannot.
ASIANAJOTOIMISTO
SURAKKA OY
Asianajaja, VT Päivi Molari on aloittanut
18.11.2019 asianajajana Asianajotoimisto
Surakka Oy:ssä.
ASIANAJOTOIMISTO
WASELIUS & WIST OY
OTM Ida Keränen on nimitetty
lakimieheksi 23.09.2019 alkaen. Keränen
on erikoistunut riidanratkaisuun,
yrityskauppa- ja yhtiöoikeuteen.
Asianajaja Maria Lehtimäki on nimitetty
Specialist Partneriksi 01.01.2020
alkaen. Lehtimäki on erikoistunut
rahoitusoikeuteen.

nimitykset

Marttala Elias

Mustonen Ilari

Mäkelä Olli

Mäkinen Maiju

Nurro Meri

Nyberg Anna

Parviainen Jenni

Perikangas Hanna

Pikkarainen Tuuli

Puhto Joanna

Puisto Aarne

Pråhl Johan

Putkonen Lauri

Raitio Eveliina

Rousku Viivi

Saari Josetta

Schröder Sarita

Tarkiainen Samuli

Tervo Joonas

Tiainen Eeva

Toivonen Riina

Tolonen Hanna

Tuokko Siiri

Ulvila Anniina

Uusitalo Emilia

Vasama Panu

Vesa Karoliina

Wik Joachim

Vuoritsalo Sebastian

Välimaa Kristiina

Ylönen Lauri

ASIANAJOTOIMISTO
CASTRÉN & SNELLMAN OY

HANNES SNELLMAN
ASIANAJOTOIMISTO OY

HANNES SNELLMAN
ASIANAJOTOIMISTO OY

HANNES SNELLMAN
ASIANAJOTOIMISTO

ASIANAJOTOIMISTO
KROGERUS OY

ASIANAJOTOIMISTO
BIRD & BIRD OY

ASIANAJOTOIMISTO
CASTRÉN & SNELLMAN OY

MÄKITALO
ASIANAJOTOIMISTO

HANNES SNELLMAN
ASIANAJOTOIMISTO OY
OTM Johan Hägerström on nimitetty
Managing Associateksi Vero-ryhmään.
Asianajaja Outi Jousi on nimitetty Head
of Public Procurement, Helsinki.
OTM Satu Kokko on nimitetty
lakimieheksi Yritysjärjestelyt-ryhmään.
OTM Laura Kotilainen on nimitetty
Counseliksi Rahoitus-ryhmään.
OTM, KTK Tommi Kovero on nimitetty
lakimieheksi Yritysjärjestelyt-ryhmään.
OTM Helena Lamminen on nimitetty
Senior Associateksi Kilpailuoikeusryhmään.
OTM Linda Launonen on nimitetty
lakimieheksi Rahoitus-ryhmään.
OTM Helen Lehto on nimitetty Managing

HANNES SNELLMAN
ASIANAJOTOIMISTO OY

ASIANAJOTOIMISTO
BIRD & BIRD OY

ASIANAJOTOIMISTO
CASTRÉN & SNELLMAN OY

ASIANAJOTOIMISTO
BIRD & BIRD

ASIANAJOTOIMISTO
CASTRÉN & SNELLMAN OY

HPP ASIANAJOTOIMISTO OY

HANNES SNELLMAN
ASIANAJOTOIMISTO OY

ASIANAJOTOIMISTO
LUKKARI LYYTINEN
HELMINEN OY

HANNES SNELLMAN
ASIANAJOTOIMISTO OY

ASIANAJOTOIMISTO
KROGERUS OY

ASIANAJOTOIMISTO
CASTRÉN & SNELLMAN OY

Associateksi Riidanratkaisu-ryhmään.
OTM Hanna Lindberg on nimitetty
lakimieheksi Rahoitus-ryhmään.
OTT, KTM, MSc (Transl. Med.) Juli
Mansnérus on nimitetty Counseliksi
IP&Tech-ryhmään.
Asianajaja, VT Olli Mäkelä on nimitetty
Senior Associateksi Riidanratkaisuryhmään.
Asianajaja, KTM Jenni Parviainen on
nimitetty Managing Associateksi Veroryhmään.
Asianajaja Tuuli Pikkarainen on
nimitetty Senior Associateksi Real
Estate-ryhmään.
OTM, LL.M. Lauri Putkonen on nimitetty
Senior Associateksi Kilpailuoikeusryhmään.
OTM Viivi Rousku on nimitetty

ASIANAJOTOIMISTO
CASTRÉN & SNELLMAN OY

HPP ASIANAJOTOIMISTO OY

ASIANAJOTOIMISTO
KROGERUS OY

ASIANAJOTOIMISTO
KROGERUS OY

ASIANAJOTOIMISTO
BERGMANN

lakimieheksi Vero-ryhmään.
Asianajaja, KTM Sarita Schröder
on nimitetty Managing Associateksi
IP&Tech-ryhmään.
OTM, VT Eeva Tiainen on nimitetty
lakimieheksi IP&Tech ja Public
Procurement -ryhmiin.
OTM Emilia Uusitalo on nimitetty Senior
Associateksi IP&Tech-ryhmään.
HPP ASIANAJOTOIMISTO OY
Asianajaja Iiro Lähdevuori on nimitetty
Senior Counseliksi 19.12.2019
lähtien. Lähdevuori on erikoistunut
riidanratkaisuun.
OTM Anna Nyberg on nimitetty
Associateksi 20.1.2020
lähtien. Nyberg on erikoistunut
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HANNES SNELLMAN
ASIANAJOTOIMISTO OY

HANNES SNELLMAN
ASIANAJOTOIMISTO OY

ASIANAJOTOIMISTO
REIMS & CO OY

ASIANAJOTOIMISTO
CASTRÉN & SNELLMAN OY

ASIANAJOTOIMISTO
BERGMANN OY

ASIANAJOTOIMISTO DLA
PIPER FINLAND OY

ASIANAJOTOIMISTO
CASTRÉN & SNELLMAN OY

työoikeuteen ja yritysjärjestelyihin.
Asianajaja Johan Pråhl on nimitetty
Senior Advisoriksi 19.12.2019
lähtien. Pråhl on erikoistunut
riidanratkaisuun.
MÄKITALO ASIANAJOTOIMISTO OY
OTM Panu Vasama on nimitetty
lakimieheksi (Associate) 7.1.2020 lähtien.
Vasama on erikoistunut erityisesti
energia-alan toimintaympäristön
juridiikkaan.
NIMITYSUUTISET JA KUVAT VUODEN
2020 LEHTIIN SEURAAVASTI:
15.5. (3/2020), 28.8. (4/2020) JA
30.10.2020 (5/2020) MENNESSÄ:
ASIANAJAJALIITTO.FI/NIMITYKSET.

Tekeminen jatkuu!
Koronatilanne vaikuttaa monin tavoin myös asianajajien työhön. Tutustu sovellussuosituksiimme ja
muihin vinkkeihin etäyhteyksien hyödyntämisestä erityisesti pienten asianajotoimistojen tarpeeseen
osoitteessa: asianajajaliitto.fi/2020/03/vinkkeja-etayhteyksien-hyodyntamiseen
Tutustu myös koosteeseemme oikeudenhoidon toimijoiden poikkeustiedotteista koronaepidemiaan
liittyen osoitteessa: asianajajaliitto.fi/2020/03/kooste-oikeudenhoidon-toimijoidenpoikkeustiedotteista-liittyen-koronaepidemiaan
Toivotamme kaikille jaksamista näiden poikkeusolojen aikana.

Suomen Asianajajaliitto
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Edilex ja Lakitiedon digikirjasto ovat tehokas työväline
etätyöhön - Edilexin haut ulottuvat myös digikirjojen
sisältöön ja siirtyminen digikirjoihin on helppoa.
Edilex yhdessä digikirjaston kanssa tarjoaa käyttöösi tehokkaan työvälineen ja
tietovarannon päätöstesi pohjaksi. Pysyt ajan tasalla etätyössäkin joka päivä ja
pystyt jakamaan samat tietolähteet myös kollegasi kanssa.
Edilexin hauissa mukana oleva digikirjaston sisältö tarjoaa käyttöösi
huippuasiantuntijoiden kommentoidun tiedon ajasta ja paikasta riippumatta.
Sinun ei tarvitse mennä työpaikalle tarkistamaan tietoa tai kuljettaa kirjoja
mukanasi. Lisäksi Edilexin uutiset ja lakikirjaston artikkelit tarjoavat käyttöösi
joka arkipäivä tuoreen ajantasaisen juridisen tiedon kommentoituna.
Muista! Voit osallistua lähes kaikkiin Editan lakikoulutuksiin myös webinaarina.
Tutustu kevään ja syksyn koulutuksiin editapublishing.ﬁ/koulutukset/lakikoulutus.

Tutustu: edilex.ﬁ ja
editapublishing.ﬁ/lakitieto/kirjat/digikirjasto
Tilaukset & asiakaspalvelu:
asiakaspalvelu.edilex@edita.ﬁ
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