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puolivuotisen

auskultointinsa asianajo-osan.

Niiin Schultzkin aloitti.

Uransa aloittanut Albers ot-

ti

hdnet samoihin tiloihin.
Sittemmin he kelpuuttivat
mukaan Riidenin. Jokainen
asianajaj ista tyoskentelee yksin ja pitaii omat asiakkaan-

'

sa, koska asianajoa ei

saa

harrastaa yhticimuodossa.
>Hyvd amnraltilaito tarvitsee kuitenkin tuekseen luo-

tettavia keskustelukumPPaneita. Siksi samoihin tiloihin
usein kertyy useampia asianajajia. Kaytannollista on
myos pitaa yhteista toimisto-

f-

tekniikkaa ja -henkilostoii.
Meilla vhteisvvs tarkoittaa
mvos riia. .rii kulujen jirlkeen iaammc voiton tasatt
kolmeen osaan,) Schultz
kertoo.
Nykyziiin hlintii

jo naurat-

taa asianajajauransa alku,
jolloin samoissa tiloissa majaili usein myos perhe. Asiakkaan tullessa lapset k5skettiin alakertaan piiloon ja
esiin otcttiin ainoa toimistotydkalu, parhaan kuntonsa
nihnyt Cabriele-matkakirjoituskone.

Valtakunnalliset
kokeet seulovqt
opiskelijoita
Saksalainen juristikoulutus on
niin huonolta kuin
vertaus-kuulostaakin
saksalaiscn perusteellista.- Lainlukijoita kouluttavat kymmc26

Kuluvan vuoden
alusta lukien
edellytetiiiin
Suomen Asianaiaia'
liittoon hakevilta
muun ohella
erityisen Asianaiaia'
tutkinnon
ldpdisemistd.
Uudistuksen
net yliopistot ri puolilla taustalla on mm.
maata eikd tiedckuntien si- jdseneksi otettuien
saanottoa raioiteta kiintioillii.
aioittain havaittu
JyvAt sculotaan akanoisla
tietiim2ittcimyys
valtakunnallisilla kokeilla,
joista ensimmdinen pidetidn
asianajajan
5-6 opiskeluvuodcn jal- toiminnan
keen. Silloin testataan kaikkeskeisistii
ki siihen asti opittu yhdellA
kysymyksistii.
kerral[a. Noin kolmarlnes on
Ensimmdiseen
jattanyt Icikin sikscen jo erttutkintoon osallistui
nen tata vaihetta.
Toisen kerran valtiontentviime ioulukuussa
ti tulee vastaan sitten, kun kahdeksan juristia:
ensimmlisen tentin l5peiissYt
kaikki eiviit
on suorittanut kaksi ja Puolivuotiscn auskultointinsa. selvinneet rimaa
TanI aikana juristinalut pudottamatta.
e

tyoskcnlclcvat tuomioistuimessa, hallinrrossa ja asianaja.iina ja viimeisen osuuden
sillii j uristintehtavien alalla,
jolle omat mieltYmYkset vctavdt. Kukin jakso kestdd
runsaat puoli vuotta.
Toise

ssa

valtiontentissa

rentiraan jilteen kaikki siitrcn
asti opittu, mutta nyt tehtavat ovat lAhempdna kaytantod. Itse asiassa jo ensimmaisen valtiontentin lapdiserni-

nen antaa juristin PatevYYden, mutta kAytinn6::A vasta toiscn tcntin lapaiscmirren
merkitsee sita. Sen jAlkeen
voi esimerkiksi rekisteroityd
asianaiajaksi, hakea tuoma-

rinvirkaa ja niin edellcen.
>Koulutus on rankka ja

pitka, mutta valtion takaaman varman auskultoinnin
ja toisen valtiontentin idpiiisyn jiilkeen juristi on valmis tyoelamaan,>> asianajaja

Schultz arvioi.

il

Kuvat ja teksti:
OSMO KAMMONEN

4 vuoden kokemus
Uudistuksen YhteYdessd
pidennettiin kokeneisuuden
vaatimusta neljiiiin vuoteen
samantapaisilla Perusteluilla-

Asianajajatutkinnon jarjcs-

ttimisestii vastaa Suomen
Asianajajaliiton hallit us, jo'
ka on asettanul tutkinnon

toimittamista varten tutkintolautakunnan. Tutkintolautakunnan sihteerini on liiton
apulaissihteeri OTT Timo
Esko.

Euroopassa ainoa
lajissaan
Eskon mukaan tutkinlo on
lAllai hetkella EurooPassa ainoa lajissaan. Rinnastus Yli-

dysvaltain Bar exarninationiin ei hAncn mukaansa ole
sopiva, joskin siinii olcva osa
legal ethics mittaa saman tapaisia asioita kuin suorlalai-

nen uutuus.

Tutkintolautakutrnan sih-

tccri nakcc tutkinrrorr

soPi'

van hyvin ylcisccn cr ikoist tr-

miskehityksecn Suotnessa:
miksi asianajajat jaisivat

jii?in, hdn

sYr-

kYsYY.

vajaissanoissaan vuo-

den 1985 AsianajajaPdivillii
Aulangolla kertoi liiton hallituksen puheenjohtaja AA
E,rkki-Juhani Taipale uudes-

ta tutkinnosta seuraavaa:

,'Vastaisuudessa jokaisen

iajak.si pyrkivAn on
suoritetIava oikeusrniniste-

asiana

ri6n hyv;iksymiissil jhrjestYksesszi erityincn asianajajatut-

kinto. Tiitii koskevan

Pdii-

tdksen pohjana on ollut havainto siitai, etta aika-ajoin
on liiton jaseneksi otetun havaittu olevan varsin tietzimdton jopa crindisistS asianajajan toiminnan keskeisistil ongelmista sekd mYOs velvollisuuksista, joita asianajajalle

Mitti tnitataan
Asianajajatutkinnossa on
vastaajan osoitettava tuntcvansa,rriittdvasl i>r asianajo
toiminnan perusteita koskevat sziiinnoksct ja ohjcet, seka hyvdn asianajajatavan
vaatimukset. Suomen Asianajajaliiton hallitus on vahvistanut crityiset lut kinlovaati-

mukset toukokuussa

1985.

Vaadittava kirjallisuus koostuu Matti Yl6sta1on Asian-

ajajan kiisikirjasta, sekci hAnen toimittamastaan julkaisusta Asianajajaoikeutta. Ti-

ase-

mo E,skon mukaan asianrju'
jaoikeus pyritadn riryos mai-

n)ar) turvaksi stkd asianajajan oman rationaalisen tY6n
helpottamiseksi. )

kiinnuttamaan kasitteeksi oikeudelliseen kielcnkaYttoon.

on asetettu asiakkaan

nitun julkaisun katrtta

va-

'ivdt

inttttkintoa
syystilanteita asianajajan nliktikulmasta (Defensor Legis 1983)
(kohdat 2-7 sisaltyvat Ylostalon
toimittamaan julkaisuun Asian-

varalta. A laatii sopimuksen

l)

OikeudenkAymiskaari
2) Asianajajalaki sekii sen nojalla
vahvistetut Suomen Asianajaja-

liiton saann6t
4)

Laki maksuttomasta oikeuden-

poiketa

tooikeuden osalta, koska

598 sekii lait muutoksenhausta
hallinroasioissa 24. 3. l95O/154
ja ylimiiiriiisesta muutoksen-

hlin katsoo

spimuksen
nailta osin kohtuuttomaksi. Tilanteen Perusteltu ar-

4.

t966/200.
C. Asianajotoimintaa koskevia oh.ieita ym.

Hyviiii asianaja.jatapaa koskevat ohjeet (1972)
Asianajopalkkioiden miilriiimispe-

rusteet, yleinen osa (1984)
Asianajotoimintaa koskevat tiedotusohjeet (1972)
Ohjesliinto asiakasvarojen hoidos-

soPimuksesta

Y:lle tulevan elatusavun
midrin ja asunnon kiiYt-

kaynnista 2.2. 1971/81
5) Hallintomenettelylaki 6. 8. 1982/

hausta hallintoasioissa l.

X:n ja Y:n

yhteisellii hakemuksella.
Vuoden kuluttua X kiitintyy A:n puoleen PYYtaen
tata edustamaan itseiiiin
avioerojutussa, jossa Y
on vastaajana. X haluaa

aiajaoikeutta (1985))

Laki yleisestii oikeusaputoiminnasta 2. 2. l91t/88

hakee

asiamieheni asumuseron

B. Lainsiiiidiint6ii:

3)

ja

viointi A:n kannalta.
3. Asianajajan ja Yleisen oi-

keusavustajan oikeus luo-

4.

pua toimeksiannostaan.
Milla tavoin asianajaja
voi tiedottaa toiminnas-

5. Suomen Asianajajaliiton
hallituksen lakis2iiteiset
tehtavat

6. Mita perusteita on asianajajan velvollisuudelle Pitiiii asiakasvarat erillaan
omista varoistaan?

Kysymyksiin

vastataan

kirjallisesti. Aikaa on kiiYtettavissa kolme tuntiaTutkinnot jiirjestetiiAn
Helsingissii Rakennusmestarien talolla (Fredrikinkatu 53

A) klo l0-13

seuraavina

piiivinii: 21. 4. 1986, 18. 8.
1986, 1. 12. 1986. Ilmoittauduttava viimeistiiiin 10 Pii-

vdd aikaisemmin.

Lisdd aiheeseen liittYv?iii
lOytyy mm. seuraavista lehdist2i: Lakimiesuutiset l0182,
2/84, 9/84, 5/85, Defensor

taan?

ta ( 1969)

Oikeustieteen tohtori
Timo Eskon mukaan
asianajajatutkinto on
Euroopassa ainoa
lajissaan.
i:rj.ri..t;:,.,:.r.,

Asianajajatutkinnon suoritus vanhenee kolmessa vuodessa. Ellei tuossa ajassa on-

o;:'j,.i, ln:l#'i,li?iLlxl i i,t

kintoon. Tiilla jiirjestelyllii

halutaan Eskon mukaan varmistua siita, etta jiiseneksi ai-

kova on asianajotoiminnan
sdiintelyyn niihden ajan tasalla. Tutkinto ei Timo Eskon

mukaan ole luonnetesti.
Tutkintovaatimukset
A. Kirjallisuutta:
1) Matti Ylostalo, Asianaja.ian kii-

2)
3)

sikirja (1982)
OIli Ylanko, Asianajajan velvollisuuksista paamiesle kohtaan
(198

l)

Esko Hoppu, Kurinpitomenettelyst2i Suomen Asianajajaliitossa

6)

(Defensor Legis 1977)
Oikeuskansleri
asiana.iajien toiminnan valvojana (Lakimies 1983)
Pekka Santala, Asianajolaskusta (Defensor Legis 1979)
Jukka Peltonen, Asianajajan

7)

ammatillinen bona fides
Jukka Peltonen, Eraita esteelli-

4) Matti Yldstalo,
5)

Asiana.lajan vastuuvakuutusta koskevat ohjeet (1982)
Hyviiii asiana.)ajatapaa koskevat

kansainviiliset saennat (1956

vm.)
Oikeusturvavakuutuksen yleiset ehdot.

Tutkintolautakuntaan
kuuluvat: prol. Esko HoPpu, puheenjohtaja, oikeusneuvos Eero Takala, asianajaja Erkki-Juhani TaiPale,
asianajaja Jukka Peltonen,

Mukavasti
Ramada Presidentti
-hotellissa
Helsingin keskustassa

asianajaja Pekka Sirvio.

Asianajatutkintoon voi il-

moittautua oikeusticteen
kandidaatin tai vastaavan
kotimaisen oikeustieteellisen
tutkinnon suorittanut lakimies. Viimeistiln l0 Piiiviiii
ennen tutkintoPdivdd on il-

ja mYds
400,- markan

moittauduttava,
maksettava

suuruinen ilmoiLtautumis-

maksu.

Ilmoittautumislo-

rnakkeita saa Suomen Asianajajaliiton kansliasta (Puh.

90/694 2144).

2. 12.

1985 PidetYn

tutkin-

non kysymykset:
1. Hyvii asianajajataPa: kil-

site ja llihteet
2. Aviopuolisot X ja Y ovat
pyytaneet asianaj aj a A:ta
laatimaan heilie soPimuksen asumus- ja aviocron

aterioita.
Yokerho
Aulabaari Herbaariossa iltaisin pianoviihdetld'

P;;;;

t.n*inuatin"n tyk"' Caf6 Maria palvelee
- uunituoreita

ldhes vuorokauden ympali' iute a" Paris
croissanteia.

PRESIDENTT{,HOTEL
RAMADA
4,
Iteliinen
'
Rautatiekatu

(X).100

puh.

ltelsinki,

{,')11

Curnulgs-hr rlt'llike l.iun

f,i,"i.rt'rr Tulip tlotcls
-kctlutl;.trt'll'
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A sinnni ai aliit ollnkin

Tutkinnon
kysymykset vantivia

Joulukuun

tutkintoon

osallistui myiis Timo Seppiiki (26), oikeustieteen kandidaatti vuodelta 1983 Helsingistii.

Timo on

valmistumises-

taan ldhtien avustanut Eero
Sepphldn toimistossa.

Olivotko kysymykset
honkalia?
Kyllii ne olivat riittavan

OII'Xli'ii;, iJ,, ;:,I;l,,,li

tietopalvelu

Mitattiinko
tutkinnosso
mielestrisi vastaajan
etiikkaa?
Eipd varmaan. Tietoja sii-

nI mitattiin. Eika tallaisen

tutkinnon suorittaminen yk-

sin takaa

ammattitaitoista

asioiden hoitoa. Tiirkeintii

on kokemus, siitii

kertyy
myos omakohtainen etiikka
suurelta osin.

t'"1

paus oli hyvii, ja tiedekunnan
tentit tulivat eliiviisti mieleen,

kun punnersi liiton hallituksen lakisdriteisia tehtavia pa-

juridista
"Asianajajaliiton jiisen voi tilata tietopalvelusla

tausta-aineistoa yksittdisid toimeksiantoia varlen,"
kertoo varatuomari, informaalikko Leila Lindstrcim.

Miten liit(it
tutkinnon osiqn-

uomen Asianajajaliitto
palvelce jdseni;idn uudclla tavalla. Samassa rakennukscssa liiton kanslian kanssa toi-

mii erityinen

kanta, sisdltaZi mm. Bibliographia J uridica Fcnnican

tausta-aineistoa yksitteiisti,i

suntoja juridisista kysymyk-

tietopalvclu.
Asianajajaliiton jAsen voi tilata tietopalvelusta juridista
toimeksiantoa varten.

ajajakunnan yleiseen
kehittcimiseen?

Onko tietoa?

Ennen tutkintoa oSui koh-

Ehka tamakin on askel
kannatettavaa monopolia
kohti, mielestiini maallikot
voisivat hoitaa vain lahiomaisten asioita. Nimenzi

k5sittazi nykyisellaan viitisentuhatta nidettS. KeSkeiset

lukea aineiston pitkien juna-

asianajatutkinto ei ehkii ole
paras. Tutkinto tuo mukanaan uuden lajin lakimiehii:

perille.

Veiko
valmistautuminen
aikaa?
dalleni pari kiiriijiimatkaa
Pohjanmaalle. Ehdin hyvin
matkojen aikana. Vaikka aihepiiri on ehtinyt kayd?i jossain miiiirin tutuksi aiemmin,
koin hyodylliseksi lukea vaaditut tekstit. Mieleen jasentyi

ne jotka ovat suorittaneet

entistd selvemmin mistii asianajajan tyOssa on kyse. Tuli-

voine olla oikeudetonla asian-

han siinii uuttakin tietoa.

kayttoa.

28

asianajatutkinnon, mutta eivdt ole liiton jiiseniil. Tutkin-

totodistuksen kehystdminen
lakiasiaintoimiston seinSlle

ajajan

ei

ammattinimikkeen

n

KA]'I
Tieteellisten kirjastojen atkyksikdn yllzipitiima viitel icto

Tietopalvelun krisikirjasto
pohjoismaiset aikakauslehtisarjat ovat myos siella saatavilla. Kirjastossa on neljli lukupaikkaa.

Tietopalvelun yhteyksillzi
paasee mm. seuraaviin tieto-

kantoihin:

FINLEX
Oikeusministeri6n tietojlrjestelmdyksikdn yllapitama,
kattaa nykyiiiin jo muutakin
kuin KKO:n, KHO:n, hovioikeuksien ja markkinatuomioisr uimen tapausrekislcrit.

vuodesta 1982.

Tietopalvelu ei anna lau-

sisla, vaan valittda ainoastaan oikeudellista tausta-aineistoa.

Tiedonhakupalvclu annc-

taan omakustannushintaan
jdsenetuna.

Toimeksiannot hoidetaan
luottamuksellisesti.

Tietoa ryhdyttiin jaka-

maan viime kesdn alussa, ja
vuodcnvaiht eeseen mennessa
uutta tiedonhakua oli kaytetty 63 kertaa. Palvelumuodon

khyttd oli ennakoitua vilkkaampaa.

Tietopalveluyksikkoii hoitaa inlormaatikko, VT Leila

Lindstrom.
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