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Luetuimmat

Suomen Asianajajaliitto yrittää saada uuden lupalakimiesten yhdistyksen nimen
kumotuksi oikeudessa.
Lupalakimiesten mielestä Asianajajaliiton tarkoituksena on rajoittaa kilpailua usein
asianajajia halvempien lupalakimiesten taholta.
"Totta kai. Se on ihan selvä. Vaikka
eivät sitä myönnä", sanoo
hallituksen puheenjohtaja Petteri
Snell Auktorisoiduista Lakimiehistä.
ASIANAJOLIITON kanteen mukaan
lupalakimiesten yhdistyksen nimi
Auktorisoidut Lakimiehet –
Auktoriserade Jurister – Authorized
Attorneys at Law ry. on kaikilla
kolmella kielellä lainvastainen ja
harhaanjohtava.
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Texas aikoo teloittaa miehen
murhasta, jota hän ei tehnyt
eikä edes nähnyt
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Opri Vuori oli erilainen, ja siksi
hän joutui
kiusaamiskierteeseen
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Nyt.ﬁ: Näin syntyi Tonnin
seteli, aikamme supermeemi:
Kummeli-miehet kertovat

4

Hyvinvointivaltio perustuu
valheelle, julisti kirjailija – nyt
hän kertoo kymmenen asiaa,
joilla Suomi pelastetaan
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Mikko ja Eveliina erosivat,
mutta he asuvat yhä yhdessä –
näin onnistui ystävyys
parisuhteen jälkeen
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Helsinki on nyt 800 työmaan
kaupunki: Poikkeusjärjestelyt
sumputtavat autoja ja
piinaavat hermoja
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Usain Boltille uran kuudes
kulta – Rion 200 metriä oli
juoksukuninkaan näytöstä

8

Tasan 25 vuotta sitten
humalaiset kenraalit
vauhdittivat Neuvostoliiton
hajoamista – Tällainen oli
Janajevin juntta

9

Kiina kasvattaa armeijaansa ja
hankkii nyt huipputeknistä
aseistusta – vertailussa
maailman suurimmat
sotilasbudjetit

10

Pääkirjoitus: Pitäisikö pienet
palkat hyväksyä?

Riitaasia on pantu vireille Helsingin
käräjäoikeudessa 10. joulukuuta.
SUOMESSA on vuodesta 2013 lähtien tarvittu lupa oikeudessa esiintymistä varten.
Lupaan tarvitaan ylempi korkeakoulututkinto ja tuomioistuinharjoittelu,
asianajajatutkinto tai vähintään vuoden kokemus oikeudenkäyntiavustajan töistä
oikeudessa esimerkiksi avustavana lakimiehenä.
Osa tällaisista luvan saaneista oikeudenkäyntiavustajista on sen jälkeen perustanut
yhdistyksen, jolle patentti ja rekisterihallitus PRH myönsi viime vuoden
huhtikuussa nimen Auktorisoidut Lakimiehet – Auktoriserade Jurister – Authorized

Näytä lisää

Uusimmat
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Mikä panee
brasilialaisyleisön
buuaamaan? – tutkijan
mukaan jalkapallo ja
nationalismi ovat selittäviä

nationalismi ovat selittäviä
tekijöitä

Attorneys at Law ry.
Asianajotoimisto Hannes Snellmanin asianajaja Panu Siitonen perustelee
kanteessaan lupalakimiesten nimen kumoamista lainvastaisena, koska se on
harhaanjohtava ja sisältää asianajajaan erehdyttävästi viittaavan ilmaisun.
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Nyt.ﬁ: Näin syntyi Tonnin
seteli, aikamme
supermeemi: Kummelimiehet kertovat
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Antti Ruuskaselle jäi kova
tehtävä – lupsakka
savolainen osaa kätkeä
vaivansa

8:23

USA:n olympiakomitea pyysi
anteeksi uimareiden
käytöstä – häiriköivät
aamuyöstä huoltoasemalla
ja sepittivät tarinan
ryöstöstä

7:56

Seitsemän Chicagon poliisia
saanee potkut vääristä
tiedoista mustan teinin
ampumistapauksessa

7:53

Moottoripyörävaras jäi kiinni
Oulussa – soitti ovikelloa ja
pyysi apua

7:47

Askelmittari: Tasan eivät
mene onnenlahjat

7:43

Meksikon poliisin epäillään
tappaneen 22 siviiliä
huumeratsiassa

6:50

Kaupunkiajo pelottaa monia
autoilijoita – asiantuntija
opastaa, miten pelko
hälvenee

6:44

Tuleva ministeri Pirkko
Mattila HSTV:n suorassa
lähetyksessä kello 10.15

Asianajajalain mukaan asianajajanimikettä voi käyttää vain asianajajaliiton jäsen.
ASIANAJAJAAN viittaava ilmaisu syntyy kanteen mukaan yhdistyksen
englanninkielisestä nimestä Authorizes Attorneys at Law, joka kantajan mukaan
viittaa asianajajien ammattinimikkeenä pidettyyn attorneysatlawnimikkeeseen.
Siitonen vetoaa kanteessa myös hovioikeuden vahvistamaan käräjäoikeuden
päätökseen vuonna 1997, jossa vastaajaa kiellettiin käyttämässä kirjelomakkeissaan
englanninkielistä attorneysatlawnimikettä ilman kuulumista
asianajajayhdistykseen.
Asianajajaliitto haluaa kieltää myös yhdistyksen suomalaisen ja ruotsalaisen nimen.
"'Auktorisoitu'etuliitteiden käyttäminen on omiaan antamaan yleisölle virheellisen
vaikutelman siitä, että etuliitteen käyttäjiltä edellytetään jotain korkeampiasteista
auktorisointia kuin muilta lakimiehiltä", kanteessa tulkitaan.
AUKTORISOITUJEN Lakimiesten puheenjohtajan Snellin mukaan lupalakimiesten
oikeuksia poljettiin jo lupalakimieslakia valmistellessa. Niin sanottuja villejä
lakimiehiä ei kuultu lainvalmistelussa lainkaan, ja valvontaorganisaatiokin täytettiin
valtaosin asianajajilla.
Snellin mukaan Asianajoliitto pyrkii kanteellaan näyttämään voimaansa pienempää
kohtaan.
"En katso, että kanteella on menestymisen mahdollisuuksia. Ei kilpailua voida
rajoittaa. Yhtä hyvin kanteessa voisi olla Kkauppa vastaan Lidl."
Asianajajaliiton hallituksen puheenjohtaja Risto Sipilä, onko kanteen
taustalla mitään pyrkimyksiä rajoittaa kilpailijoiden pääsyä
markkinoille?
"Ei missään tapauksessa. Päinvastoin se on hyvä asia, että kilpailua on. Se pitää
meidät kaikki hereillä ja pitää laatua yllä. Kyse on siitä, että kuluttaja saa
harhaanjohtavaa tietoa siitä kenen kanssa asioi."
Kuinka suureksi arvioisitte asianajajien markkinaosuuden
oikeudenkäyntiprosesseissa nykyään?
"Tuosta ei tiedossani ole tutkittua tietoa. Se on merkittävä, hyvin merkittävä, totta
kai todella iso."
Onko teistä kanteen ydin nimen kumoamisessa kokonaisuudessaan vai
sen englanninkielisessä nimessä?

Näytä lisää
Kaikki uutiset 24 viime tunnin ajalta
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"Kanteen ydin on toki Attorneys at Law kohta. Mutta emme nostaisi kannetta, jos
koko asia ei olisi oikea."
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Luitko jo nämä?

Texas aikoo teloittaa miehen
murhasta, jota hän ei tehnyt eikä
edes nähnyt
KOTIMAA

Monen ”yrittäjähenkisen”
ravintolan taustalla onkin suuri
yhtiö

Lasten ohikulkuun kyllästynyt
autoilija ajoi ekaluokkalaisen
äidin jalan yli Helsingissä
TILAA HESARI

Kommentit ( 6 )

Jaa

Kotimaa

Elämä & Hyvinvointi

Auto & Tiede

Moottoripyörävaras jäi kiinni
Oulussa – soitti ovikelloa ja
pyysi apua
VARKAUDET Julkaistu 7:53

Poliisikoira jäljitti miehen, joka oli
livahtanut metsään ennen
partion tuloa.
Tuleva ministeri Pirkko Mattila
HSTV:n suorassa lähetyksessä
kello 10.15
KOTIMAA Julkaistu 6:44

Katso koko viikonlopun
sääennuste minuutissa
SÄÄ Julkaistu 5:00

Poliisi ottaa uuden alkometrin
käyttöön syksyllä – HS kokeili
laitteen toimivuutta
POLIISI Julkaistu 19:28

Helsinki-Vantaalta pääsee
pian Qatarin Dohaan
MATKA Julkaistu 19:40

Viikingeillä oli kampa aina
mukana, kertoo Tallinnassa
avautunut viikinkinäyttely
MATKA Julkaistu 19:39

Matkatavaroiden seassa voi
piileskellä inhottava
salamatkustaja – pura
matkalaukku heti kotiin
palatessa
MATKA Julkaistu 16:11

Carmen Mirandalle omistettu
museo ja 9 muuta hauskaa
faktaa Rio de Janeirosta
MATKA Julkaistu 15:59

Kaupunkiajo pelottaa monia
autoilijoita – asiantuntija
opastaa, miten pelko
hälvenee
AUTOILU Julkaistu 6:50

Lasten tiedekysymykset: Miten
meduusa voi elää ilman
sydäntä?
LASTEN TIEDEKYSYMYKSET Julkaistu 2:00

Lasten tiedekysymykset:
Laitteille on määritelty
muistitila. Kuinka paljon
ihmisellä on muistitilaa?

Lasten ohikulkuun kyllästynyt
autoilija ajoi ekaluokkalaisen
äidin jalan yli Helsingissä
Kovaa vauhtia keulinut
moottoripyöräilijä kuoli
Tuusulassa – turmapaikka on
suosittu luvaton kiihdyttelytie

Baanan
tieraivolle löytyi uusi todistaja –
Helsingin poliisi jatkaa
kuristamisesta epäillyn
pyöräilijän jäljittämistä

Espoon linjoilla
liikennöi ”haamubussi”: Matka

LASTEN TIEDEKYSYMYKSET Julkaistu 2:00

Lasten tiedekysymykset: Miksi
märkä ei pala?

Lähetä kuva tai video

LASTEN TIEDEKYSYMYKSET Julkaistu 2:00
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