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NÄIN LÄHETÄT 
TEKSTIT 
JA KUVAT

YLÄKERTA- 
ARTIKKELIT
Kaleva, Yläkerta
PL 170,  
90401 Oulu tai  
artikkelit@kaleva.fi
Puhelin 044-7995 834
 
Tekstin pituus on 4 700 
merkkiä otsikoineen, välilyön-
teineen ja kirjoittajaesittelyi-
neen. Tekstin voit lähettää  
joko sähköpostina tai liitetie-
dostona.

MIELIPIDE- 
KIRJOITUKSET
Kaleva, Lukijalta,  
PL 170, 90401 Oulu
tai mielipide@kaleva.fi
Puhelin 044-7995 755

Tekstin pituus enintään  
3 000 merkkiä välilyönteineen. 
Kirjeissä on oltava kirjoittajan 
nimi, osoite ja puhelinnumero. 
Kaleva hyväksyy nimimerkit 
vain poikkeustapauksissa. 
Toimituksella on oikeus tarvit-
taessa käsitellä kirjoituksia.

Mielipiteitä julkaistaan myös 
verkossa kaleva.fi/mielipiteet
Kaleva.fi:ssä  voidaan julkaista 
myös tekstejä, joita ei julkaista 
Kalevassa.

Lähetä kuvat ja teksti- 
viestit numeroon 13222.

KUVAT
Kännykällä: Kirjoita teksti-
kenttään LUKIJAKUVA, KU-
VAAJAN NIMI, TILANNETEKSTI 
ja lähetä kuva numeroon 13222.
Viestin hinta normaalin MMS-
viestin hinta. Toimii Elisan, 
Saunalahden, Telian ja DNA:n 
liittymillä.
 
Tietokoneelta: Lähetä kuva 
–lomake löytyy osoitteesta 
www.kaleva.fi/lukijakuva

Lähetä vain itse ottamiasi 
kuvia. Muistathan, että ku-
vassa olevilta tunnistettavilta 
henkilöiltä on pyydettävä lupa 
julkaisemiseen.

TEKSTIVIESTI
Viestin pitää alkaa kirjaimilla 
MP, sen jälkeen lyödään yksi 
tyhjä merkki.
Teksti ja nimimerkki on erotet-
tava pisteellä.
MALLI: MP Minusta verotus on 
liian kovaa. Matti Meikäläinen.
Merkkejä saa olla enintään 
200. Toimii Elisan, Saunalah-
den, Telian ja DNA:n liittymillä.
Viestin hinta on 0,70 euroa. 
Toimitus valitsee julkaistavat 
viestit.

!13222
Lähetä meille kuvia, teksti -
viestejä ja uutisvinkkejä.
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S uomen asianajat viettävät 
tänä vuonna 100-vuotis-
juhlavuottaan. Juhlavuo-
den kunniaksi järjeste-

tään tapahtumia ja asianajajien toi-
mintaa tehdään näkyväksi. Perjan-
taina 24. toukokuuta Oulussa pide-
tään juhlaseminaari.

Ammattimaisen asianajotoimin-
nan synty ajoittuu Ruotsi-Suomeen. 
Vuonna 1615 sallittiin ammattimai-
nen asianajo Svean hovioikeudes-
sa. Tällöin otettiin käyttöön nimike 
advocat. Asianajajia oli aluksi hyvin 
vähän. Autonomian aikana esimer-
kiksi vuonna 1898 asianajajia oli ko-
ko maassa vain 50.

Suomen itsenäistymisen jälkeen 
maaliskuussa 1919 pidettiin suoma-
laisten asianajajien kokous, jonka 
seurauksena Suomen asianajajaliit-
to ry perustettiin. Vuonna 1959 asi-
anajajaliitto muuttui julkisoikeudel-
liseksi yhdistykseksi, jonka toimin-
ta perustui lakiin asianajajista. Lii-
ton perustamisen aikaan jäsenmää-
rä oli noin 300.

Pohjois-Suomessa asianajotoimin-
ta aloitettiin marraskuussa vuonna 
1947. Oulun suomalaisella klubilla 
pidetyssä perustamiskokouksessa 
oli läsnä kymmenen varatuomaria. 
Vuotta myöhemmin yhdistyksessä 
oli 18 jäsentä. 

Satavuotiaan liiton jäsenmäärä 
on ollut koko ajan kasvussa. Tällä 
hetkellä Suomessa toimii 2100 asi-
anajajaa, joista 69 prosenttia on 
miehiä. Ala on kuitenkin tasa-ar-
voistumassa, sillä uusista asianaja-
jista yli puolet on naisia.  

Pohjois-Suomessa asianajat ovat 
jakaantuneet Lapin ja Oulun osas-

toon. Lapin osastoon kuuluu 62  
asianajajaa ja Oulun osastoon 110 
asianajajaa. Naisasianajajien mää-
rän kasvu on ollut selvä ilmiö uusi-
en asianajajien keskuudessa myös 
pohjoisessa.

Kaikista suomalaisista lakimiehis-
tä vain 10 prosenttia on asianajajia. 
Nimikkeet asianajaja ja asianajotoi-
misto ovat lailla suojattu ja niitä saa-
vat käyttää vain Suomen Asianajaja-
liiton hyväksymät jäsenet.

Hyväksymisen edellytyksenä on 
oikeustieteellisen koulutuksen li-
säksi 25 vuoden ikä, vähintään nel-
jän vuoden työkokemus sekä asian-
ajotutkinnon suorittaminen. Kaikil-
ta asianajajilta edellytetään hyvän 
asianajotavan noudattamista. 

Hyvä asianajotapa on velvoitta-
va yksityiskohtainen ohjeistus, jo-
ta asianajajat soveltavat jatkuvasti 
työssään. Sen perusteella asianajal-
ta edellytetään aina lojaalisuutta, 
riippumattomuutta, esteettömyyt-
tä ja luottamuksellisuutta asiakas-
suhteissa. Asianajajan on myös ol-
tava rehellinen, toimittava huolelli-
sesti ja tehokkaasti ja ylläpidettävä 
omaa ammattitaitoaan. Itse asias-
sa harva ammattikunta on niin tar-
kan sääntelyn ja valvonnan kohtee-
na kuin suomalaiset asianajat.

Asianajajaliitto valvoo aktiivisesti 
jäsentensä toimintaa. Vuosittain osa 
asianajotoimistoista tarkastetaan. 
Lisäksi kuka tahansa voi ilmoittaa 
asianajajan epäasiallisesti toimin-
nasta, jolloin valvontalautakun-
ta tutkii asian. Mikäli asianajaja on 
menetellyt väärin, hänelle voidaan 
antaa huomautus, varoitus, seuraa-
musmaksu tai hänet voidaan erot-
taa liitosta. Sanktiot ovat todellisia 
ja viime vuosina on uutisoitu liitos-
ta erotetuista asianajajista. Asian-
ajajan syyllistyminen rikokseen voi 
olla peruste liitosta erottamiselle. 
Aktiivisen valvonnan seurauksena 
Suomessa toimii ammattitaidoltaan 
korkeatasoinen asianajokunta.

Lakipalveluja tarjoavan toimis-
ton voi perustaa lähtökohtaisesti 
kuka tahansa ilman koulutusta tai 
kokemusta. Myös asianajajaliitosta 
erotettu lakimies voi jatkaa toimin-
taansa lakitoimistossa. Asianajaja-
liitto ei valvo näitä toimistoja. Sen 
sijaan lakitoimistoissa työskentele-
vät luvan saaneet oikeudenkäynti-
avustajat ovat valvonnan piirissä ra-
joitetusti. 

Juhlavuode teema on ”Asianaja-
ja turvaa oikeusvaltion”. Länsimai-
sessa oikeusjärjestelmässä asianaja-
ja on katsottu riippumattomaksi oi-
keudenhoidon orgaaniksi, mikä tar-
koittaa riippumattomuutta valtio-
vallasta tai muista intressitahois-
ta kuin päämiehestä. Käytännössä 
kaikkia asianajajia yhdistää se, et-
tä he työskentelevät ja taistelevat 
oman päämiehensä edun puolesta 
ilman muiden tahojen vaikutusta.

Sen sijaan toimeksiannot vaih-
televat suuresti ja asianajajat ovat 
usein erikoistuneet eri tehtäviin. 
Osa asianajajista työskentelee lii-
kejuridiikan parissa, jolloin asiak-
kaina ovat yritykset. Toimeksian-
not voivat olla ulkoprosessuaalisia, 
jolloin asianajaja ei työskentele oi-
keussalissa. 

Toiset asianajajat hoitavat enim-
mäkseen yksityishenkilöiden oi-
keudellisia asioita, joita voivat olla 
rikos- ja riita-asiat, perintöasiat tai 
avioeroon ja lasten huoltoon liitty-
vät kysymykset. Myös turvapaikka-
asiat, huostaanottoasiat ja verotus 
työllistävät asianajajia.

Usein asianajaja mielletään syy-
tetyn puolustajaksi oikeussalissa.  
Asianajajalla on rikosprosessissa 
keskeinen rooli sekä syytetyn että 
asianomistajan oikeuksien turvaaja-
na. Tämä on todettu myös EU-tasol-
la, esimerkiksi niin sanotussa avus-
tajadirektiivissä on alleviivattu asi-
anajajien keskeistä roolia oikeustur-
van toteuttajina.6

Katri Mäkinen on asianajaja ja 
Suomen asianajajaliiton Oulun 
osaston mediavastaava.

YLÄKERTA
KATRI MÄKINEN
toimisto@katrimakinen.fi

Asianajotoimintaa 
sata vuotta Suomessa

”Harva ammattikunta 
on niin tarkan sään-
telyn ja valvonnan 
kohteena kuin suoma-
laiset asianajat.”

Lukijan kuva

”Pohjanneidot”.

J. ROHUNEN


