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ESIINTYMISKIELTO, AVUSTAJAN KELPOISUUDEN ARVIOINTI 
JA MUUT KEINOT PUUTTUA OIKEUDENKÄYNTIAVUSTAJAN 

TAI -ASIAMIEHEN TOIMINTAAN

(Vertretungsverbot, die Beurteilung der Fähigkeit des Rechtsbeistandes und
sonstige Eingriffe in die Tätigkeit des Rechtsbeistands oder des Prozessvertreters)

1 Oikeusministeriön työryhmämietintö 2009:17, Oikeudenkäyntiavustajien kelpoisuus ja valvonta, s. 80.

Tässä artikkelissa arvioidaan lainsäädännössäm-
me olevia keinoja puuttua oikeudenkäyntiavustajan 
tai -asiamiehen (jäljempänä avustaja) moitittavaan 
toimintaan ja viimekädessä estää kelpoisuutensa 
menettäneen avustajan toiminnan jatkuminen. Asia a 
koskevat säännökset on uudistettu ja ne tulevat 
voimaan 1.1.2013.

Artikkelin tarkoitus on osaltaan kiinnittää huo-
mio lainsäädännön vanhentuneisuuteen ja siihen, 
että oikeudenkäymiskaaren 15 luvun uudistami-
nen on edelleen kesken. Lupalakimiesjärjestelmää 
valmistelleen työryhmän tehtävänä oli paitsi lupa-
järjestelmän aikaansaaminen myös oikeudenkäy-
miskaaren (OK) 15 luvun uudistaminen. Luku olisi 
tullut työryhmän toimeksiannon mukaan uudistaa 
kokonaan lakiteknisesti ja tarpeen mukaan tarkistaa 
sisällöllisesti vastaamaan nykyajan vaatimuksia. 
Työryhmän olisi tullut toimeksiantonsa mukaan 
ainakin arvioida luvun uudistamista kokonaan. 
Valitettavasti  kokonaisuudistusta ei tässä yhtey-
dessä tehty. Mietinnössä todetaan vain kymmenellä 
rivillä, että käytettävissä olevan ajan asettamien 
rajoitusten vuoksi työryhmä ei ole voinut ryhtyä 
kokonaisuudistukseen, joka on työryhmän tehtävän 

ydin alueen ulkopuolella.1 Työryhmä toteaa OK 
15 luvun olevan vanhentunut ja se tulisi uudistaa 
kokonaan lakiteknisesti. Sama todetaan myös asian-
ajajista annetusta laista (AAL). Työryhmä siis vain 
toisti toimeksiannossaan olleet toteamukset.

Tässä artikkelissa ei käsitellä avustamista siltä 
osin, kun kyse on OK 15:2:ssa tarkoitetuista sum-
maarisista asioista, riidattomista hakemusasioista tai 
maaoikeusasioista taikka oman työnantajan edus-
tamisesta OK 15:2,2 ja 3:n (718/2011) mukaises-
ti. Artikkelin ulkopuolelle jää myös avustaminen 
hallintotuomioistuimissa, markkinaoikeudessa ja 
työtuomioistuimessa.

Uusi esitutkintalaki (805/2011) tulee voimaan 
1.1.2014. Tuossa laissa on säännöksiä esitutkinta-
avustajan kelpoisuudesta. Tässä artikkelissa käy-
dään lyhyesti läpi lakien rajapinnat lähinnä siitä 
näkökulmasta, mikä avustajan toiminnasta kuu-
luu esitutkintalain ja mikä taas OK 15:10 a §:n 
soveltamisalaan. Tällä rajankäynnillä on merkitys-
tä avustajien toiminnan valvonnan näkökulmasta: 
esitutkinnassa toimivaltaa on tutkinnanjohtajalla, 
oikeudenkäynnissä tuomioistuimilla.
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Taustaa

Eduskunnan hyväksymä ja tasavallan presiden-
tin vahvistama laki luvan saaneista oikeudenkäyn-
tiavustajista (lupalakimieslaki, LLL, 715/2011) 
tulee voimaan vuoden 2013 alusta.2 Viimeistään 
tällöin avustaminen oikeudenkäynnissä tulee muo-
dostumaan kattavasti ammattimaiseksi toiminnaksi, 
jossa on kyse elinkeinonharjoittajan kuluttajille tai 
toisille elinkeinonharjoittajille sekä viranomaisil-
le tarjoamista palveluista. Harrastusluonteinen ja 
satunnainen asianajo jäänevät historiaan. Hallituk-
sen esityksen HE 318/2011 mukaan uudistuksen 
päätavoitteena on oikeudenkäyntien asianosaisten 
oikeusturvan ja asianmukaisen oikeudenhoidon 
edellytysten parantaminen oikeudenkäyntiasia-
miesten ja -avustajien työn laatutasoa nostamalla. 
Ammattimaiselle toiminnalle voidaankin asettaa 
korkeampia laatuvaatimuksia kuin tuttavan avus-
tamiselle tai sivutoimiselle asianajolle.

Lupalakimieslaki tuo myös muut kuin asian-
ajajat ja julkiset oikeusavustajat lakisääteisen 
julkisen valvonnan piiriin. Uuden lain 8 §:ssä on 
19-kohtainen luettelo velvoitteista, jotka määrittävät 
hyvän asiamiestavan (tai hyvän asianajotavan)3. 
Samanlaiset velvoitteet koskevat myös asianajajia 
ja julkisia oikeusavustajia. Heidän tulee muutoinkin 
toimia hyvän asianajajatavan mukaisesti4. Hyvä 
asianajajatapa ilmenee Suomen Asianajajaliiton 
hyväksymissä tapaohjeissa.

Sen lisäksi, että asiakas tai vastapuoli voi kan-
nella luvan saaneesta oikeudenkäyntiavustajasta tai 
asianajajasta, on myös tuomioistuimille säilytetty 
valta valvoa oikeudenkäyntiasiamiehiä ja ryhtyä 
toimiin epäkohtia havaitessaan.5

Tässä kirjoituksessa on tarkoitus selvittää ensin, 
miten arvioidaan avustajan yleinen kelpoisuus tehtä-
väänsä ja etenkin se, miten arvioidaan, onko henkilö 
menettänyt tämän kelpoisuutensa. Toiseksi käyn 
läpi keinoja, joita tuomioistuimella on käytettävis-
sään sen ollessa tyytymätön avustajan toimintaan. 
Lisäksi arvioin menettelyllisiä kysymyksiä, johon 
antaa aiheen lainsäädännön vanhentuneisuus ja 
puutteellisuus. Laki ei anna suoraa vastausta siihen, 
millaisessa menettelyssä esimerkiksi esiintymis-
kiellosta määrätään: tarvitaanko suullinen käsittely, 
saako tuomioistuin hankkia tietoja muilla keinoilla 
kuin varsinaisessa oikeudenkäynnissä. Myös se, 
millaiset rikkeet kuuluvat tuomioistuimen valvon-
nan piiriin on tarkoitus arvioida.

Avustajan yleinen kelpoisuus ja  
sen menettäminen

Vielä vuoden 2012 loppuun asti on voimassa 
OK 15:2 säännös, jonka mukaan, jollei muussa 
laissa toisin säädetä, oikeudenkäyntiasiamiehenä tai 
-avustajana saa toimia asianajaja tai muu oikeustie-
teen kandidaatin tutkinnon suorittanut, rehellinen 
ja muutoin kyseiseen tehtävään sopiva ja kykenevä 
henkilö, joka ei ole konkurssissa ja jonka toimin-
takelpoisuutta ei ole rajoitettu. Tämän mukaisesti 
tuomioistuimen tehtäviin on kuulunut myös avus-
tajan yleisen kelpoisuuden, eli mm. rehellisyyden, 
sopivuuden ja kyvykkyyden arviointi. Hallituksen 
esityksessä HE 318/2011 todetaan s. 10, että OK 
15 luvun 2 §:ssä säädetyt oikeudenkäyntiasiamiestä 
koskevat kelpoisuusehdot ovat luonteeltaan ehdot-
tomia. Tuomioistuimen on siis nykyisin viran puo-

2 Lain voimaantuloa koskevan 30 §:n mukaan lain voimaantullessa nykyisen lain mukaan avustajaksi kelpoinen säilyttää 
yleisen kelpoisuutensa vuoden ajan. Siirtymäsäännös ei koske avustajiin kohdistuvaa valvontaa, joten siirtymäsäännöksen 
turvin avustajan tehtävissä toimivat tulevat kaikki valvonnan alaisiksi vuoden 2013 ajaksi.

3 Oikeusapulaissa ja laissa oikeudenkäynnistä rikosasioissa edellytetään, että näiden lakien mukaisesti määrätty avustaja 
tai puolustaja on velvollinen noudattamaan hyvää asianajotapaa.

4 Hyvää asianajajatapaa tulee noudattaa myös toimeksiantojen hoitamiseen liittymättömissä tilanteissa. Asianajajan tulee 
viimekädessä välttää kaikkea, mikä voi alentaa asianajajakunnan arvoa (tapaohjeet 15.1.2009 kohta 3.5).

5 Myös oikeuskanslerilla on roolinsa avustajien valvonnassa. Asianajajien osalta se säilyy ennallaan, mutta jatkossa oikeus-
kansleri valvoo myös lupalakimiehiä (LLL 9 ja 10 §) ja hänellä on valitusoikeus mm. kelpoisuusehtojen puuttumisen perusteella 
tehdyistä toimiluvan peruuttamispäätöksistä (LLL 25,1 §) ja kurinpitoratkaisuista (LLL 25,2 §).
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lesta valvottava, että asiamieheksi ilmoittautunut 
henkilö täyttää laissa säädetyt kelpoisuusehdot6. 
Jos jonkin kelpoisuusehdon havaitaan puuttuvan, 
tuomioistuimen on evättävä asianomaiselta esiin-
tymisoikeus asiassa.

Vuoden 2013 alusta pykälä muuttuu siten, 
että oikeudenkäyntiasiamiehenä tai -avustajana 
saa toimia eräitä poikkeuksia lukuun ottamatta 
asianajaja, julkinen oikeusavustaja tai luvan saa-
neista oikeudenkäyntiavustajista annetussa laissa 
tarkoitettu luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja. 
Oikeudenkäymiskaaresta siis poistuu tältä kohdin 
edellytys avustajan rehellisyydestä, sopivuudesta 
ja kyvykkyydestä. Tuomioistuin ei enää jatkossa 
arvioi näitä ominaisuuksia yleisellä tasolla, esi-
merkiksi sen perusteella, mitä avustaja on tehnyt 
ennen ryhtymistään avustajaksi kyseisessä oikeu-
denkäynnissä. Jatkossa tuomioistuin voi arvioida 
avustajan rehellisyyttä, osaamista ja sopivuutta vain 
yksittäisen oikeudenkäynnin yhteydessä. Muuten 
näiden ominaisuuksien arviointi tapahtuu myönnet-
täessä avustajalle toimilupa uuden lupalakimieslain 
mukaisesti. Asia voi tulla arvioitavaksi jo alalla 
toimivan osalta siten kuin jäljempänä selostetaan.

Tapauksissa KKO 2011:109 ja 110 (jotka kos-
kevat samaa avustajaa ja oikeudenkäyntiä) oli ky-
se nimenomaan avustajan yleisestä kelpoisuudes-
ta. Kyseinen avustaja oli tuomittu yli kuuden vuo-
den vankeusrangaistukseen lähes 20 vuotta aiem-
min tehdyistä talousrikoksista ja tuomioistakin oli 
jo useita vuosia. Rangaistukset oli suoritettu vuo-
sia aiemmin. Ratkaisussa KKO 2011:109 korkein 
oikeus käy ensin läpi avustajan yleisen kelpoisuu-
den ja sen jälkeen arvioi kohdassa 15 lyhyesti myös 
avustajan toiminnan kyseisessä jutussa. Jatkossa 
siis vain tämä jälkimmäinen harkinta kuuluu tuo-
mioistuimelle. Se, mitä korkein oikeus arvioi pää-
töksen kohdissa 5–14, kuuluu jatkossa oikeuden-
käyntiavustajalautakunnalle.

Ratkaisussa KKO 2011:110 oli kyse muutoksen-
hausta tilanteessa, jossa tuomioistuin oli päätökses-
sään katsonut avustajan täyttävän OK 15:2:ssa sää-

detyt kelpoisuusehdot. KKO totesi, ettei syyttäjäl-
lä (eikä siis kellään muullakaan) ole oikeutta muu-
toksenhakuun tällaisessa tilanteessa. Jatkossa tilan-
ne muuttuu: kun päätösvalta siirtyy oikeudenkäyn-
tiavustajalautakunnalle, on erikseen säädetty (LLL 
25§), että oikeuskanslerilla on oikeus hakea muutosta 
päätökseen, joka koskee toimiluvan peruuttamista.

Toimiluvan muille avustajille kuin asianajajille 
ja julkisille oikeusavustajille myöntää oikeuden-
käyntiavustajalautakunta. Lautakunnan nimittää 
Valtioneuvosto viideksi vuodeksi kerrallaan. Oikeu-
denkäyntiavustajalautakunnassa on jäseninä yksi 
tuomari hovioikeuksista, yksi tuomari hallinto-
oikeuksista tai erityistuomioistuimista, yksi tuomari 
käräjäoikeuksista, yksi luvan saanut oikeudenkäyn-
tiavustaja sekä yksi oikeustieteellistä tutkimusta ja 
opetusta edustava jäsen.

Lupa tulee myöntää lakimiehelle, joka on saa-
vuttanut riittävän perehtyneisyyden oikeuden-
käyntiasiamiehen ja -avustajan tehtävään ja joka 
on rehellinen eikä ole ilmeisen sopimaton oikeu-
denkäyntiasiamiehen ja -avustajan tehtävään eikä 
ole konkurssissa eikä hänen toimintakelpoisuutta 
ole rajoitettu.

Asianajajat eivät siis jatkossakaan tarvitse avus-
tajan toimilupaa. Asianajajaliiton jäsenyysvaati-
mukset ovat tiukemmat kuin ns. lupalakimiehen. 
Myös asianajajan kohdalla rehellisyys ja sopivuus 
arvioidaan jäsenhakemuksen yhteydessä. Kol-
mas tilanne lakimiehen rehellisyyden ja sopivuu-
den arvioimiseksi tapahtuu, kun lakimies otetaan 
oikeusaputoimistoon julkiseksi oikeusavustajaksi7.

Rehellisyyden osalta lakiin tulee nyt erityinen 
selventävä säännös (LLL 2 § 2 mom.): rehellinen ei 
ole henkilö, joka on lainvoiman saaneella tuomiolla 
viiden viimeisen vuoden aikana tuomittu vankeus-
rangaistukseen tai kolmen viimeisen vuoden aika-
na sakkorangaistukseen rikoksesta, joka osoittaa 
henkilön olevan sopimaton toimimaan oikeuden-
käyntiasiamiehenä ja -avustajana. Suomen Asian-

6 Ks. KKO 2011:109 kohta 3.
7 Julkisen oikeusavustajan pätevyysvaatimukset on säädetty valtion oikeusaputoimistoista annetussa laissa (258/2002). 

Kelpoisuusvaatimukseksi on lain 3 §:ssä säädetty oikeustieteen kandidaatin tutkinto sekä riittävä kokemus asianajajan työstä 
tai tuomarin tehtävien hoitamisesta. Säädöstä voidaan pitää puutteellisena, koska se ei edellytä muun lainsäädännön tapaan, 
että julkinen oikeusavustaja on rehellinen ja tehtävään sopiva. Käytännössä tätä toki edellytetään nimitystilanteissa, mutta 
virassa olevan kohdalla havaittaviin puutteisiin saattaa olla vaikea puuttua ilman lain tukea.



Markku Fredman176

ajajaliitosta kurinpideollisesti erotetulle ei voida 
kolmeen vuoteen myöntää toimilupaa avustajan 
toimeen (LLL 2 §).

Lakimiehen saatua toimiluvan tai tultua hyväk-
sytyksi asianajajaliiton jäseneksi hänen kelpoisuut-
taan voidaan arvioida erikseen vireille pantavassa 
menettelyssä lupalakimieslain 20 § (luvan peruut-
taminen) tai AAL 9 §:n 3 momentin (erottaminen 
asianajajaliitosta) mukaisesti. Asianajajan osalta 
kelpoisuusvaatimusten olemassaolon arvioi liiton 
hallitus ja lupalakimiehen osalta oikeudenkäyn-
tiavustajalautakunta. Kyse ei siis ole liiton val-
vontalautakunnalle kuuluvasta valvonta-asiasta.8 
Kummassakin tapauksessa päätöksestä voi valittaa 
Helsingin hovioikeuteen.

Kummassakaan edellä mainitussa laissa ei ole 
kelpoisuusehtojen uudelleenarvioinnin osalta mui-
ta määräyksiä kuin se, että lakimiestä on kuultava 
ennen päätöksen tekemistä (LLL 20 § 2 mom. ja 
AAL 9 § 5 mom.). Asia voi tulla vireille esimer-
kiksi asiakkaan tai tuomioistuimen taikka muun 
viranomaisen ilmoituksesta taikka asianajajaliiton 
oman yleisvalvonnan kautta9. Myös valvonta-asia 
voi käynnistää kelpoisuusvaatimusten uudelleen-
arvioinnin.

Asianajajasta  tai  lupalakimiehestä  saatetaan  teh-
dä kantelu esimerkiksi sen johdosta, että hän on 
hoitanut  liiallisen alkoholinkäytön takia toimek-
siannon huonosti tai jättänyt sen kokonaan hoita-
matta. Asianajajaliiton valvontalautakunta arvio it-
senäisesti lakimiehen menettelyn kyseisen kantelun 
laajuudessa ja saattaa katsoa hyvää asianajaja- tai 
asianajotapaa rikotun ja määrää siitä kurinpidolli-
sen seuraamuksen10. Rinnalla saattaa käynnistyä la-
kimiehen kelpoisuusvaatimusten uudelleenarvioin-
ti, jolloin huomio kiinnitettäneen lakimiehen ylei-
siin elämäntapoihin ja hänellä mahdollisesti olevaan 

alkoholiongelmaan. Lakimies saattaa siis saada ku-
rinpidollisen varoituksen esiinnyttyään humalas-
sa yksittäistä toimeksiantoa hoitaessaan ja saman-
aikaisesti hänet erotetaan asianajajaliitosta tai hä-
nen toimilupansa peruutetaan, koska hän ei hoita-
mattoman alkoholiongelman takia enää täytä laissa 
asetettuja kelpoisuusvaatimuksia sopivuuden osalta.

Lupalakimiehen ja asianajajan yleisten  
kelpoisuusehtojen erot

Huomiota on kiinnitettävä siihen, että asian-
ajajan tulee olla ominaisuuksiltaan ja elämänta-
voiltaan sopiva harjoittamaan asianajajan tointa 
(AAL 3§), mutta lupalakimieheltä edellytetään vain, 
että hän ei ole ilmeisen sopimaton oikeudenkäyn-
tiasiamiehen ja -avustajan tehtävään (LLL 2 §). 
Asianajajan tulee olla rehelliseksi tunnettu, kun 
taas lupalakimiehen tulee olla rehellinen. Halli-
tuksen esityksessä HE 318/2011 todetaan s. 28, 
että lupalakimiehen rehellisyysvaatimus tarkoittaisi 
lähinnä, ettei henkilöä ole tuomittu rangaistukseen 
tietynlaisesta rikoksesta. Rehellisyyttä koskeva 
edellytys voisi poikkeuksellisesti jäädä täyttymät-
tä myös muussa tilanteessa, esimerkiksi silloin, jos 
henkilö on tahallaan antanut vääriä tietoja lupaa 
hakiessaan. Henkilön sopimattomuuden oikeuden-
käyntiasiamiehen ja -avustajan tehtävään täytyisi 
olla ilmeistä, jotta lupa voitaisiin tällä perusteella 
evätä. Kyseessä saattaisi olla esimerkiksi päihde- 
tai mielenterveysongelma, joka estäisi tehtävän 
asianmukaisen hoidon.

Asianajajilta edellytetty määre ”rehelliseksi tun-
nettu” tarkoittaa enemmän kuin pelkkä rehellisyys. 
Eroa kuvastanee eräässä tapauksessa hylätty jäsen-
hakemus sillä perusteella, että lakimies oli lupa-

8 Lupalakimiesten osalta HE 318/2010 sivulla 40 todetaan tältä osin seuraavaa: Oikeudenkäyntiavustajalautakunta voisi myös 
omasta aloitteestaan ottaa esille kysymyksen myönnetyn luvan peruuttamisesta puheena olevalla perusteella. Tieto epäillystä 
kelpoisuusedellytysten menettämisestä voisi tulla oikeudenkäyntiavustajalautakunnalle eri tahoilta.

9 Asianajajien ja lupalakimiesten valvonnan yksi keskeinen ero on siinä, että Asianajajaliitto valvoo itse aktiivisesti jäseni-
ään mm. toimistojen tarkastusten muodossa. Sen sijaan lupalakimiehiä valvotaan vain heistä tehtyjen kanteluiden perusteella.

10 Ankarimmat seuraamukset kuuluvat oikeudenkäyntiavustajalautakunnan toimivaltaan. LLL 12 §:n mukaan luvan peruut-
tamisesta ja seuraamusmaksun määräämisestä päättäminen kuuluvat oikeudenkäyntiavustajalautakunnalle.
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hakemusta ratkaistaessa esitutkinnassa epäiltynä 
epärehellisyyttä osoittavasta rikoksesta.11

Lakien systematiikan tarkoittaa sitä, että asian-
ajajaliitosta kelpoisuusvaatimusten puuttumisen 
takia erotettu lakimies voisi kuitenkin saada avus-
tajan toimiluvan, koska asianajajan kelpoisuus-
vaatimukset ovat tiukemmat kuin lupalakimiehen. 
Lakimies voisi siis jäädä siihen väliin, joka on 
”rehelliseksi tunnetun” ja ”rehellisen” taikka ”sopi-
maton” ja ”ilmeisen sopimaton” välissä. Tämä on 
mahdollista, koska lupalakimieslain 2 § 3 momen-
tin mukaan toimilupaa ei voida kolmeen vuoteen 
myöntää lakimiehelle, joka on kurinpidollisena 
seuraamuksena erotettu asianajajaliitosta. Estettä ei 
siis ole myöntää toimilupaa entiselle asianajajalle, 
joka on erotettu asianajajaliitosta liiton hallituksen 
päätöksellä kelpoisuusehtojen puuttumisen takia 
(AAL 9 § 3 mom.). Tämä tietenkin edellyttää sitä, 
että lakimies edelleen täyttää lupalakimiehelle ase-
tetut vaatimukset.

Elinkeinovapauden asettamat vaatimukset  
kelpoisuusehtojen määrittelylle

Kelpoisuusehdoilla on myös perusoikeusliitty-
mä. Perustuslain 18 § kuuluu seuraavasti:

Jokaisella on oikeus lain mukaan hankkia toi-
meentulonsa valitsemallaan työllä, ammatilla tai 
elinkeinolla. Julkisen vallan on huolehdittava työ-
voiman suojelusta.

Julkisen vallan on edistettävä työllisyyttä ja py-
rittävä turvaamaan jokaiselle oikeus työhön. Oikeu-
desta työllistävään koulutukseen säädetään lailla.

Ketään ei saa ilman lakiin perustuvaa syytä erot-
taa työstä.

Erityisesti on huomattava, että elinkeinovapau-
den rajoitusten tulee olla laissa säädettyjä ja niiden 

osalta edellytetään tarkkarajaisuutta. Lain ollessa 
epämääräinen ei lainsoveltaja tai alemman asteisia 
normeja antava viranomainen voi täydentää laissa 
olevia rajoituksia tai ulottaa harkintaansa sellai-
siin seikkoihin, joita ei nimenomaisesti ole laissa 
säädetty asiaan vaikuttaviksi. Elinkeinovapautta ei 
saa rajoittaa sellaisilla perusteilla, joita ei nimen-
omaisesti ole mainittu laissa. Jos lain säännös on 
tulkinnanvarainen, on valittava mahdollisimman 
vähän perusoikeuteen eli tässä tapauksessa elinkei-
novapauteen puuttuva tulkinta.12 Periaatteen sovel-
taminen ilmenee mm. korkeimman hallinto-oikeu-
den päätöksestä KHO:2010:82, jossa aluehallinto-
viranomainen oli evännyt panostajan toimiluvan. 
Korkein hallinto-oikeus totesi seuraavaa:

Laissa ei ollut tarkempia säännöksiä panostajan 
pätevyyskirjan saamisen edellytyksenä olevista sei-
koista eli hakijan iästä, tämän ammattitaidosta eikä 
hakijalta vaadittavista muista ominaisuuksista. Lain 
nojalla annetussa asetuksessa näitä oli täsmennetty 
siten, että hakijalta vaadittavat muut ominaisuudet 
tarkoittivat hakijan terveydentilaa sekä muita omi-
naisuuksia, joiden perusteella hakijaa voitiin pitää 
esimerkiksi räjäyttäjän tehtävään sopivana. Panos-
tajalain ja sen nojalla annetun asetuksen säännökset 
jättivät lain soveltajalle huomattavasti harkintaval-
taa sen suhteen, millaista terveydentilaa tai muuta 
soveltuvuutta panostajan tehtävissä toimivalta hen-
kilöltä voitiin viranomaishyväksynnän osana edel-
lyttää. Sääntelytapa ei täyttänyt perusoikeuksien 
yleisiin rajoitusedellytyksiin kuuluvaa vaatimusta 
sääntelyn täsmällisyydestä ja tarkkarajaisuudesta.

Hämeenlinnan hallinto-oikeus on Finlex-tapauk-
sessa 02192/08/7206 todennut 28.4.2010 seuraavaa:

Alalle pääsyn rajoitukset on säädettävä lailla. 
Laissa säädettyjen alalle pääsyn edellytysten tulee 
olla selvästi ja tarkkarajaisesti määriteltyjä ja niiden 
aiheuttamien rajoitusten tulee olla oikeudenmukai-

11 Helsingin hovioikeus hylkäsi 22.11.2011 lakimiehen Suomen Asianajajaliiton hallituksen jäsenasiaa koskevasta päätök-
sestä tekemän valituksen (H 10/3176, päätös 3440). Lakimiehen jäsenhakemus oli hylätty, koska hän oli epäiltynä kahdesta 
epärehellisyyttä osoittavasta rikoksesta, joiden esitutkinta oli kesken. Lakimies vetosi syyttömyysolettamaan, mutta hovioikeus 
hyväksyi sen, että Asianajajaliiton mielestä rikoksesta epäilty ei ole ”rehelliseksi tunnettu” eikä siten täytä jäsenedellytyksiä. 
Hovioikeuden tuomiosta käy ilmi, että oikeudenkäynnissä avustamisen tulessa luvanvaraiseksi elinkeinoksi saattaa tilanne 
muuttua, koska nyt se totesi, ettei jäsenhakemuksen hylkääminen voimassa olevan lain mukaan ole este oikeudellisten pal-
veluiden tarjoamiselle.

12 Ks. Perustuslakivaliokunnan mietintö PeVM 25/1994.
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sessa suhteessa lainsäädännöllä tavoiteltuihin pää-
määriin nähden. Turvatekniikan keskus ei voi aset-
taa omia kelpoisuusvaatimuksia taikka tulkita pe-
lastustoimen laitteista annetun lain 9 §:n 2 momen-
tin säännöstä supistavasti siten, että alalle pääsylle 
asetetaan sellaisia rajoituksia, mitä lain sanamuo-
dosta ei selvästi ilmene.

Avustajatoimintaan sovellettuna edellä maini-
tuista ratkaisuista voidaan tehdä se johtopäätös, 
että asianajajalain säännöksiä tulisi täsmentää. 
Lupalakimieslaissa on riittävällä täsmällisyydellä 
yksilöity, mitä tarkoittaa rehellisyyden puute tai 
ilmeinen sopimattomuus alalle (2 § 2 mom.). Sen 
sijaan asianajajalaissa ei ole vastaavia yksilöintejä.

Jos todella tarkoitetaan, että lupalakimiehen re-
hellisyys väistyy vasta kun hänet tuomitaan rikok-
sesta, mutta asianajaja lakkaa olemasta rehellisek-
si tunnettu jo siinä vaiheessa kun häntä epäillään 
rikoksesta , tämä tulisi myös kirjoittaa selkeästi la-
kiin. Laissa voitaisiin ehkä vielä myös yksilöidä 
millaiset rikosepäilyt johtavat kelpoisuusehtojen 
puuttumiseen. Oikeusturvan kannalta voisi olla hy-
vä säätää myös niistä perusteista, joilla rikosepäi-
lyyn perustuva presumptio rehellisyyden puuttumi-
sesta olisi kumottavissa. Esitutkinta käynnistyy mel-
ko matalalla ”syytä epäillä” kynnyksellä ja asian-
ajajasta tehty rikosilmoitus on saatettu tehdä vain 
siinä tarkoituksessa, että halutaan vaikeuttaa tai es-
tää ammatinharjoittamista. Itse puoltaisin sitä, että 
lähtökohtaisesti vasta syytteen nostaminen katsot-
taisiin kiistetyssä tilanteessa riittäväksi perusteek-
si katsoa, ettei liiton jäseneksi pyrkivä ole ”rehel-
liseksi tunnettu”. Tällöinkin asia tulisi vielä erik-
seen ar vioida. Jos hakija on epäiltynä rikoksesta, 
voitaneen jäsenhakemuksen käsittelyä lykätä kun-
nes syyteharkinta on tehty.

Asianajajaa sitoo velvollisuus noudattaa hyvää 
asianajajatapaa myös vapaa-aikanaan ja hänen tulee 
välttää kaikkea, joka voi alentaa asianajajakunnan 
arvoa. Tällöin rehellisyyteen ja sopivuuteen liittyvät 
kysymykset nähdään helposti valvontalautakunnalle 
kuuluvina kurinpidollisina asioina. Niinpä useim-
missa tapauksissa asianajajan joutuminen syyttee-
seen on johtanut valvonta-asian vireilletuloon eikä 
jäsenyysedellytysten olemassaolon tarkasteluun lii-
ton hallituksessa. Valvonta-asioissa on ollut tapana 

odottaa rikossyytteen lainvoimaista ratkaisua. Sen 
sijaan jäsenyysedellytysten olemassaolon arvioin-
ti voidaan hyvin tehdä syyteasian vireillä ollessa. 
Onko siis törkeästä veropetoksesta käräjäoikeudes-
sa vankeuteen tuomittu asianajaja ”rehelliseksi tun-
nettu”, vaikka hän valittaa tuomiosta hovioikeuteen? 
Vai arvioiko valvontalautakunta lainvoimaista tuo-
miota siitä näkökulmasta, alentaako syyksiluettu 
menettely asianajajakunnan arvoa?

Tätä rajanvetoa ja työnjakoa asianajajaliiton hal-
lituksen ja valvontalautakunnan kesken voitaisiin 
täsmentää asianajajalain tulevassa uudistuksessa. 
Asialla on LLL 2 §:n kannalta merkitystä, koska 
liitosta erottamisperusteet on siinä eroteltu ja pe-
ruste ratkaisee sen voiko entinen asianajaja jatkaa 
lupalakimiehenä ammattiaan. Asianajajan kannal-
ta on parempi, jos hänet erotetaan liitosta kelpoi-
suusehtojen puuttumisen vuoksi, kuin kurinpidol-
lisena seuraamuksena.

Voitaneen katsoa, että alalta poistamista tai toi-
minnan oleellista rajoittamista koskevan ratkaisun 
tulee perustua yksiselitteisempään toimivaltaan ja 
lain säännökseen kuin se, ettei henkilöä päästetä 
harjoittamaan jotain elinkeinoa.13

Liittymä elinkeinovapauteen asettaa vaatimuksia 
myös sille menettelylle, jossa kelpoisuuden menet-
tämisestä tai esiintymiskiellosta päätetään. Tästä 
tarkemmin jäljempänä.

Esitutkinta-avustajan kelpoisuus ja  
sen arviointi

Uusi esitutkintalaki (ETL, 805/2011) tulee voi-
maan 1.1.2014. Lain 11 luvun 3 §:ssä säädetään 
esitutkinta-avustajan kelpoisuudesta. Asianosaisen 
avustajana esitutkinnassa saa toimia asianajaja, 
julkinen oikeusavustaja tai luvan saaneista oikeu-
denkäyntiavustajista annetussa laissa tarkoitettu 
luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja. Aiemmas-
sa esitutkintalaissa olleet avustajan rehellisyys- ja 
sopivuusvaatimukset (eli viittaus OK 15:2:een) 
on voitu uudesta laista jättää pois, koska myös 
tältä osin yleisen kelpoisuuden arviointi siirtyy 

13 Esimerkiksi asianajajan erottaminen asianajajaliitosta edellyttää käytännössä painavampia perusteita kuin se, ettei laki-
miestä hyväksytä asianajajaliiton jäseneksi.
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oikeudenkäyntiavustajalautakunnalle ja Suomen 
Asianajajaliiton hallitukselle. Rehellisyyden tai 
tehtävään sopivuuden arviointi yleisellä tasolla eivät 
siis enää uuden ETL:n myötä ole tutkinnanjohtajan 
arvioitavia asioita.

Yksittäisessä esitutkinnassa tapahtuvaan toi-
mintaan voi tutkinnanjohtaja edelleenkin puuttua. 
Avustajana esitutkinnassa yksittäisessä asiassa ei 
uuden esitutkintalain (805/2011) 11:3,2:n mukaan 
saa toimia mm. se, joka on ryhdyttyään avustajaksi 
kyseisessä asiassa menetellyt lain tai hyvän asian-
ajotavan vastaisesti siten, että hänen jatkamisensa 
avustajana oletettavasti vaikeuttaa merkittävästi 
asian  selvittämistä. Tällaista avustajan esteperus-
tetta ei ollut aiemmassa laissa. Se tulee sovelletta-
vaksi tilanteessa, jossa avustajan on todettu kyseistä 
toimeksiantoa hoitaessaan menetelleen sopimatto-
masti. Tällaista voisi olla esimerkiksi sopimaton 
vaikuttaminen todistajiin tai salassapitovelvollisuu-
den rikkominen. Hallituksen esityksen (222/2010) 
mukaan kohdan soveltamisen kohtuullisen korkeaa 
kynnystä ilmentäisi sen loppu. Lähtökohtana on 
kuitenkin se, että asianosainen saa esitutkinnassa 
käyttää valitsemaansa kelpoisuusehdot täyttävää 
avustajaa.

Muut jo nykyisessä esitutkintalaissa (449/1987) 
mainitut esteet avustajana toimimiselle on säädetty 
tulevassa laissa seuraavasti. Avustajana yksittäista-
pauksessa ei saa toimia se, joka:

1) on toiminut rikoksesta epäillyn neuvonantaja-
na tutkittavassa tai siihen välittömästi liittyväs-
sä rikoksessa;

2) toimii toisen rikoksesta epäillyn avustajana tut-
kittavaa tai siihen välittömästi liittyvää rikos-
ta koskevassa asiassa, jos hänen toimimisensa 
asianosaisen avustajana oletettavasti vaikeuttaa 
merkittävästi asian selvittämistä;

3) toimii tai on toiminut tutkittavaa tai siihen välit-
tömästi liittyvää rikosta koskevassa asiassa pak-
kokeinolain (806/2011) 8 luvun 7 §:ssä tarkoi-
tettuna etsintävaltuutettuna tai mainitun lain 10 

luvun 44 §:ssä tarkoitettuna julkisena asiamie-
henä;

4) harjoittaa oikeudellisten toimeksiantojen hoita-
mista yhdessä sellaisen henkilön kanssa, joka 
1–3 kohdassa tarkoitetusta syystä ei saisi toi-
mia asianosaisen avustajana;

5) on epäiltynä tai todistajana tutkittavaa tai siihen 
välittömästi liittyvää rikosta koskevassa asiassa;

6) on virkamiehenä tai muuten julkista valtaa käyt-
täen osallistunut toimenpiteisiin tutkittavassa tai 
siihen välittömästi liittyvässä rikoksessa taikka 
tällaista rikosta koskevassa asiassa.

Uuden esitutkintalain tullessa voimaan 1.1.2014 
ei tutkinnanjohtajalla ole enää lopullista päätös-
valtaa esitutkinta-avustajan kelpoisuudesta yksit-
täisessä asiassa. Uuden esitutkintalain 11 luvun 
3 §:n 4 momentin mukaan sen vaatimuksesta, jota 
asia koskee, tuomioistuimen on päätettävä, onko 
tutkinnanjohtajan tekemää päätöstä noudatettava. 
Asian ratkaisee se tuomioistuin, jonka toimivaltaan 
pää asian tutkiminen kuuluu. Tuomioistuimen pää-
tökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Vaati-
muksen esittänyt saa kannella tuomioistuimen pää-
töksestä siten kuin pakkokeinolaissa vangitsemisen 
osalta säädetään.

Hallituksen esityksen 222/2010 mukaan kysei-
sen momentin soveltamistilanteissa olisi siis kysy-
mys tapauksista, joissa tutkinnanjohtaja on katsonut 
ETL 11 luvun 3 §:n 2 momentissa mainitun seikan 
estävän henkilön toimimisen avustajana. Vaatimuk-
sen esittäjinä tulisivat kysymykseen sekä asianosai-
nen että se avustaja, jota tutkinnanjohtaja ei ole 
pitänyt kelpoisena toimimaan avustajana. Asia tulisi 
käsitellä mahdollisimman nopeasti asianosaisen 
oikeuksien turvaamiseksi. Asianosainen voisi halu-
tessaan ottaa tilapäisesti jonkun toisen avustamaan 
häntä, kunnes tuomioistuin ratkaisee asian14. Sovel-
lettaviksi tulisivat kantelun osalta pakkokeinolain 
3 luvun 19 §:n 2 momentin menettelysäännökset. 
Tilaisuus vastauksen antamiseen tulisi kuitenkin 
varata päätöksen tehneelle tutkinnanjohtajalle.

14 Jos asian saattaa tuomioistuimeen esitutkinnan asianosainen, on hänellä ehkä tarve saada apua juuri tässä menetellyssä, 
jossa päätetään siitä kuka häntä voi avustaa esitutkinnassa. Erikoinen tilanne voi syntyä, jos asianosaisen avustajaksi tuomio-
istuimessa ilmoittautuu juuri se avustaja, jota ei ole katsottu kelvolliseksi avustamaan esitutkinnassa. Tämä on täysin mahdol-
lista ja itse asiassa todennäköistäkin, koska tutkinnanjohtajan päätös kieltää avustaminen esitutkinnassa ei ulota vaikutustaan 
siihen, kuka voi avustaa esitutkinnan asianosaista ETL 11:3,4 mukaisessa tuomioistuinkäsittelyssä.
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Tuomioistuimen keinovalikoima puuttua 
avustajan menettelyyn yksittäisessä 
tapauksessa

Tuomioistuimella on lukuisia keinoja puuttua 
tarvittaessa oikeudenkäyntiasiamiehen tai -avus-
tajan sopimattomaksi katsottuun menettelyyn tai 
taitamattomuuteen. Erityisen paljon näitä keinoja 
on käytettävissä, jos kyse on julkisin varoin tapah-
tuvasta asianajosta.

Avustajan menettelyyn voidaan puuttua seuraa-
villa keinoilla:

• Julkisista varoista maksettavan avustajanpalkki-
on alentaminen tai epääminen.

• Asiamiehen kuluvastuu vastapuolen kuluista.
• Järjestysrangaistuksen tuomitseminen.
• Kielto toimia avustajana kyseisessä jutussa.
• Määräaikainen esiintymiskielto kyseisessä tuo-

mioistuimessa.
• Kantelu valvontamenettelyn käynnistämiseksi, 

vuoden 2013 alusta myös luvan saaneiden oi-
keudenkäyntiasiamiesten osalta. Kantelu voidaan 
tehdä myös oikeuskanslerille.

• Ilmoitus Suomen Asianajajaliiton hallitukselle tai 
oikeudenkäyntiavustajalautakunnalle lakimiehen 
yleisen kelpoisuuden uudelleen arvioimiseksi.

• Rikosilmoituksen tekeminen, jos epäillään rikos-
ta.

Nämä toimenpiteet muodostavat kokonaisuuden 
siten, että tuomioistuimen tulee keinovalikoimas-
ta valita sopivin kyseiseen tilanteeseen soveltuva 
menettelytapa. Esimerkiksi Vaasan hovioikeuden 
ratkaisu VaaHO 2009:1 on esimerkki tapauksesta, 
jossa tuomioistuin oli valinnut väärän keinon puut-
tuakseen avustajan toimiin.

Jutussa syytetylle määrätty avustaja/puolusta-
ja ei ollut noudattanut asiassa annettua aikataulua, 
vaan oli saapunut asian jatkokäsittelyyn myöhäs-
sä sopimatta asiasta puheenjohtajan kanssa. Kärä-
jäoikeus määräsi seuraamukseksi järjestysrangais-
tuksena sakon. Hovioikeus kumosi sakon lakiin pe-
rustumattomana.

Hovioikeus totesi, että tuomioistuimen kurin-
pitovaltaa koskevien säännösten tarkoituksena on 
turvata ulkonaisen järjestyksen säilyminen istun-
nossa ja mahdollistaa tehokas puuttuminen istun-
nossa ilmeneviin häiriöihin. Puheenjohtaja voi si-
ten oikeudenkäymiskaaren 14 luvun 6 §:n nojalla 

antaa tilanteen vaatimia järjestysmääräyksiä, kuten 
kieltää äänekkään käyttäytymisen istuntosalissa tai 
keskeyttää asiaan kuulumattoman puheenvuoron. 
Istunnon alkamisajankohdasta määräämistä ei sen 
sijaan voida pitää sellaisena järjestyksen noudatta-
mista istunnossa koskevana määräyksenä, jota 14 
luvun 6 §:ssä ja 7 §:n 1 momentissa tarkoitetaan. 
Siten myöskään myöhästyminen istunnosta ei voi 
olla peruste järjestyssakon tuomitsemiselle oikeu-
denkäymiskaaren 14 luvun 7 §:n 1 momentin no-
jalla. Käräjäoikeuden viittaama oikeudenkäynnistä 
rikosasioissa annetun lain prosessinjohtoa koskeva 
6 luvun 5 §:n yleisluonteinen säännös ei myöskään 
antanut hovioikeuden mielestä perustetta järjestys-
sakon tuomitsemiselle.

Kyseinen asianajaja sai sittemmin varoituksen 
hyvän asianajajatavan vastaisesta menettelystään 
kyseessä olevassa tilanteessa; asianajajan valitus 
Helsingin hovioikeuteen hylättiin 3.6.2011 (T:1683, 
H 10/1428).

Keinoista voi käyttää myös useampia. Sama 
menettely voi johtaa palkkion alentamiseen ja kan-
telun tekemiseen. Avustaja voidaan myös määrätä 
kuluvastuuseen samalla, kun hänen omaa palkkio-
taan alennetaan.

Tuusulan käräjäoikeudessa (päätös 17.2.1010, nro 
232) avustaja oli muiden jo pidettyä omat loppu-
puheenvuoronsa esittänyt uutta todistelua. Muille 
asianosaisille varattiin tilaisuus perehtyä todisteisiin 
ja lausua niiden johdosta. Käräjäoikeus alensi kysei-
sen avustajan palkkiota, koska hän oli mm. myöhäi-
sellä todisteiden esittämisellä pitkittänyt pääkäsit-
telyä. Lisäksi hänet määrättiin korvaamaan yhdes-
sä päämiehensä kanssa valtiolle osa muiden asian-
osaisten avustajien palkkiosta, koska loppupuheen-
vuorojen jälkeen tapahtunut muiden kuuleminen oli 
aiheuttanut kustannuksia, jotka olisivat olleet väl-
tettävissä asianmukaisesti toimittaessa.

Esiintymiskielto

Jos oikeudenkäyntiasiamies tai -avustaja osoit-
tautuu epärehelliseksi, ymmärtämättömäksi tai tai-
tamattomaksi taikka jos hänet havaitaan toimeensa 
muutoin sopimattomaksi, saa tuomioistuin kieltää 
häntä esiintymästä kyseisessä asiassa. Tuomiois-
tuin voi myös, jos siihen on syytä, kieltää häneltä 
oikeuden toimia siinä tuomioistuimessa oikeuden-
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käyntiasiamiehenä tai -avustajana enintään kolmen 
vuoden ajaksi (OK 15:10 a).

Määräaikainen esiintymiskielto on toimiluvan 
peruuttamisen ohessa kaikkein vakavin puuttuminen 
avustajan toimintaan. Esiintymiskielto estää amma-
tin harjoittamisen ja pilaa maineen. Kielto lienee 
useissa tapauksissa tuhonnut lopullisesti lakimiehen 
uran. Määräaikaista kieltoa on käytetty tilanteissa, 
joissa avustaja ei ole ymmärtänyt menettäneen-
sä työkykynsä tai kärsii hallitsemattomasta alko-
holiongelmasta. Usein ainutkertainen humalassa 
esiintyminen avustajana on joko epävirallisesti tai 
virallisesti katsottu läpi sormien. Tällainen tapaus 
on Helsingin käräjäoikeudesta joulukuulta 2009, 
jolloin käräjätuomari teki kirjallisen päätöksen sii-
tä, ettei esiintymiskieltoa anneta, vaikka lakimies 
esiintyi juopuneena istunnossa.

Yksittäisessä asiassa annettava esiintymiskielto 
ei ole kovin ankara seuraamus eikä yleensä vaaran-
na elinkeinon harjoittamista tai avustajan toimeen-
tuloa. Luontevasti tällainen kielto on annettavissa 
silloin, kun ilmenee, että avustaja on ottanut tai-
toihinsa nähden aivan liian vaikean jutun hoitaak-
seen. Luonnollisesti kielto näissä tilanteissa tulee 
kyseeseen vain, jos avustaja kaikesta huolimatta 
haluaa jatkaa avustamista, vaikka ei siihen kykene. 
Esiintymiskielto on näissä tapauksissa keino, jolla 
tuomioistuin voi vaihtaa avustajan ja turvaa siten 
myös avustajan päämiehen oikeusturvaa.

Keski-Suomen käräjäoikeus on 16.12.2011 
(11/18208) määrännyt varatuomarin esiintymiskiel-
toon tämän meneteltyä avustajana kahdessa riita-
asiassa moitittavasti. Hän oli kummassakin luopu-
nut kesken oikeudenkäynnin avustajantehtävästä il-
man tuomioistuimen antamaa OK 15:11:ssa tarkoi-
tettua lupaa luopua tehtävästään. Syinä oli ollut se, 
ettei päämiehille ollut myönnetty riittävää julkista 
oikeusapua, koska kyseinen avustaja oli pyytänyt 
lupaa oikeusapupäätöksessä mainitun enimmäis-
tuntimäärän ylittämisen liian myöhään.

Kyseinen ratkaisu on selkeästi sellainen, jollai-
sen   jatkossa   tekee   oikeudenkäyntiavustajalauta-
kunta. Päätös on tehty kummankin kieltoon joh-
taneen asian käsittelyn päätyttyä käräjäoikeudes-
sa. Esiintymiskielto on käsitelty omalla diaarinu-
merollaan. Itse näkisin, että tapauksessa on tule-
van lainsäädännön kannalta enemmänkin aihetta 
(ankariin) kuripidollisiin toimenpiteisiin kuin syy-

tä arvioida onko avustaja menettänyt yleisen kel-
poisuutensa. Voi myös kysyä, tuleeko avustajalle 
maksaa julkisista varoista minkään suuruista palk-
kiota hänen jätet tyään päämiehensä kahdeksi vii-
meiseksi pääkäsitelypäiväksi ilman avustajaa, ku-
ten toisessa esiin tymiskieltoon johtaneessa tapauk-
sessa oli tapahtunut.

Lupalakimiesuudistuksen yhteydessä lainsää-
däntö muuttui hajanaiseksi, kun toiminnan luvan-
varaistamisesta huolimatta OK 15:10a:ssa säilyy 
mahdollisuus määrätä lakimiehelle esiintymiskielto 
sellaisilla perusteilla, jotka näyttäisivät viittaavan 
avustajan yleiseen kelpoisuuteen. Tarkoituksena ei 
kuitenkaan liene ollut säätää kahta päällekkäistä 
menettelyä, joissa kummassakin arvioidaan saman 
seikan merkitystä kelpoisuuden kannalta. Lain muu-
tokselle lienee löydettävissä tulkinta, jossa tuomio-
istuimen ja muiden valvontaelinten toimenpiteet ja 
toimivalta ovat sopusoinnussa keskenään. Määrä-
aikaisen esiintymiskiellon luontainen soveltamis-
ala on jatkossa olla turvaamistoimi, jolla estetään 
avustajan toiminta sinä aikana, kun harkitaan onko 
avustajan toimilupa peruutettava tai asianajaja ero-
tettava Suomen Asianajajaliitosta.

Hallituksen esityksessä HE 318/2010 ei millään 
tavalla selosteta sitä, miltä osin OK 15:10 a edel-
leenkin uudistuksen jälkeen mahdollistaa rehelli-
syyden, taitavuuden ja sopivuuden arvioinnin tuo-
mioistuimessa. Puute on merkittävä, koska OK 15 
luvun 2 §:stä poistettiin rehellisyys ja sopivuus 
yleisinä avustajan kelpoisuusvaatimuksina ja sään-
tely siirtyi lupalakimieslakiin. Olisi ollut loogista, 
ettei näitä avustajan ominaisuuksiin viittaavia ter-
mejä olisi enää käytetty myöskään luvun 10 a §:ssä. 
Alunperinhän OK 15 luvun 2 §:n ja 10 a §:n välillä 
on ollut yhteys, kun nimenomaan tuomioistuimen 
tehtävänä on ollut ryhtyä 10 a §:n mukaisiin toimiin, 
jos avustaja ei täytä 2 §:ssä säädettyjä yleisiä edel-
lytyksiä. Nyt 2 §:n edellytysten arviointi siirrettiin 
erilliselle lautakunnalle, mutta kuitenkin tuomiois-
tuimille jätettiin toimivalta ryhtyä toimenpiteisiin 
10 a §:ssä tarkoitetuissa tilanteissa. HE:n sivulla 57 
lain yksityiskohtaisissa perusteluissa ei asiaa edes 
mainita, vaan korostetaan sen tärkeyttä, että esiin-
tymiskielloista ilmoitetaan valvontalautakunnalle. 
Tarkoitus on siis varmistaa, että esiintymiskieltoon 
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määrätty avustaja joutuu aina myös kurinpidolli-
seen menettelyyn.

Asiasta säädetään uudistetussa OK 15:10 a §:ssä 
(718/2011), jonka mukaan kun esiintymiskielto kos-
kee asianajajaa, julkista oikeusavustajaa tai luvan 
saanutta oikeudenkäyntiavustajaa, tuomioistuimen 
on ilmoitettava asiasta Suomen Asianajajaliiton 
valvontalautakunnalle. Pykälä jatkuu siten, että 
jos asianajaja, julkinen oikeusavustaja tai luvan 
saanut oikeudenkäyntiavustaja menettelee muu-
toin velvollisuuksiensa vastaisesti, tuomioistuin 
voi ilmoittaa menettelyn valvontalautakunnan käsi-
teltäväksi. Tätä ei tule tulkita niin suppeasti, ettei 
ilmoitusta voisi tehdä myös havainnoista, jotka 
koskevat lakimiehen rehellisyyttä tai sopivuutta 
yleisellä tasolla. Tuomioistuin voi siis ilmoittaa 
esimerkiksi omista tuomioistaan, jolla asianajaja tai 
luvan saanut lakimies on tuomittu epärehellisyyttä 
osoittavasta rikoksesta rangaistukseen tai vaikkapa 
rattijuopumustuomiosta, jos sen johdosta on syytä 
epäillä lakimiehen sopivuutta ammattiinsa. Tällaiset 
ilmoitukset tulee kuitenkin tehdä oikeudenkäynti-
avustajalautakunnalle tai Suomen Asianajajaliiton 
hallitukselle – ei siis valvontalautakunnalle.

Lakia on siis perusteltua tulkita siten, että esiin-
tymiskielto uudistetun OK 15:10 a:n nojalla voisi 
olla seurausta vain menettelystä avustajantoimessa 
yksittäisessä oikeudenkäynnissä.15 Jos siis avustaja 
esimerkiksi tuomitaan veropetoksesta omassa liike-
toiminnassaan, tuon tuomion merkitys arvioidaan 
vain luvan peruuttamiskysymyksenä tai asianajajan 
erottamisasiana, mutta tuomioistuin ei voi jatkos-
sa määrätä tuomion johdosta esiintymiskieltoa, 
kun kyseinen lakimies veropetostuomion jälkeen 
ensimmäisen kerran esiintyy avustajana oikeudes-
sa. OK 15:10 a lienee jatkossa tarkoitettu nopeaksi 
keinoksi reagoida siihen, että avustaja jää vilpistä 
kiinni tai muuten toimii moitittavasti juuri siinä 

oikeudenkäynnissä, jossa esiintymiskielto määrä-
tään. Tuomioistuimen ei tarvitse jäädä odottamaan 
valvontalautakunnan tai oikeudenkäyntiavustajalau-
takunnan toimenpiteitä. Avustaja voidaan vaihtaa 
heti hänen osoittauduttuaan kelvottomaksi.

Oikeuskirjallisuuden mukaan sanonnat sopiva 
ja kykenevä viittaavat yhtäältä avustajan elämän-
tapoihin ja toisaalta kykyyn hoitaa toimeksianto.16 
On selvä, että juttu voi tulla hoidetuksi huonosti 
muistakin kuin kykyyn liittyvistä syistä. Tyypilli-
sin tilanne on se, että kyvykäs avustaja ottaa liian 
monta toimeksiantoa eikä aika riitä niiden hoitami-
seen asianmukaisella tavalla. Paras keino puuttua 
tällaiseen tilanteeseen on usein kurinpidollinen eikä 
niinkään avustajan kelpoisuusvaatimusten arviointi. 
Myös palkkioon liittyvät keinot ovat tehokkaita 
juuri tällaisissa tapauksissa.

Juuri ne tilanteet, joissa lakimies elämäntapojen-
sa tai kykyjen loppumisen (esim. sairaus, vanhuus) 
vuoksi, on ehkä toistuvastikin epäonnistunut pää-
miestensä asioiden ajamisessa, ovat sellaisia, joissa 
oikea menettely on ollut määrätä hänelle määräai-
kainen esiintymiskielto, jos hän ei itse ymmärrä 
lopettaa päämiehen oikeusturvan vaarantavaa toi-
mintaansa. Jo nykyisin asianajaja voidaan erottaa 
liitosta tämänkaltaisista syistä, koska hän ei enää 
täytä jäsenelle asetettuja kelpoisuusvaatimuksia.17 
Muissa tapauksissa olisi ensisijaisesti käytettävä 
muita, lievempiä keinoja.

Ihmisoikeussopimuksen asettamat vaatimukset 
ja kahdesti rankaisemisen kielto

Euroopan ihmisoikeussopimuksen (EIS) 6 artik-
lan asettamia vaatimuksia joudutaan pohtimaan 
sekä avustajan kurinpitomenettelyssä, kelpoisuus-
vaatimusten arviointimenettelyssä ja esiintymis-
kiellosta päätettäessä. Jos avustajaan kohdistettu 

15 Tämä saa tukea lain sanamuodossa, jonka mukaan, jos avustaja ”havaitaan toimeensa … sopimattomaksi, saa tuomioistuin 
kieltää häntä esiintymästä kyseisessä asiassa” (kursivoitu tässä). Seuraava virke, jossa on kyse määräaikaisesta esiintymiskiel-
losta, on nähtävä alisteisena ensimmäiselle virkkeelle. Määräaikainen esiintymiskielto voidaan määrätä vain jos juttukohtaisen 
esiintymiskiellon edellytykset täyttyvät.

16 Juha Lappalainen, Siviiliprosessioikeus I, 1995, s. 305.
17 AAL 9 §.
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toimenpide on seurausta yksittäisestä teosta tai 
laiminlyönnistä on arvioitava myös, saattaisiko 
kahdesti rankaisemisen kielto soveltua tapaukseen.

Tapauksessa A. v. Suomi (8.1.2004) oli kyse 
Suomen asianajajaliiton jäsenelleen määräämästä 
varoituksesta. Euroopan ihmisoikeustuomioistuin 
(EIT) totesi katsoneensa aiemmin, että asianaja-
jaliiton jäseneksi ottamisesta tai liitosta erotetun 
jäsenen takaisin ottamisesta tehdyt hakemukset 
koskivat valittajan yksityisluonteisia oikeuksia 
EIS 6 artiklan mielessä. Kyseisessä tapaukses-
sa oli kuitenkin kysymys kurinpitoasiasta. EIT:n 
oikeuskäytännön mukaan kurinpitomenettely, jon-
ka johdosta oikeus jatkaa ammatin harjoittamis-
ta vaarantui, perusti yksityisluonteisia oikeuksia 
ja velvollisuuksia koskevan riidan. Tapauksessa 
oli ollut vaaraa siitä, että valittaja ei olisi saanut 
jatkaa ammatissaan asianajajaliiton jäsenenä, jos 
seuraamukseksi olisi valittu liitosta erottaminen. 
EIT:n vakiintuneen oikeuskäytännön perusteella 
oli selvää, että kurinpitoasia, jonka johdosta oikeus 
jatkaa ammatin harjoittamista vaarantui, perusti 
yksityisluonteisia oikeuksia koskevan riidan EIS 
6 artiklan 1 kohdan mielessä.

On siis selvää, että päätettäessä oikeudenkäyn-
tiavustajan ammatillisen uran jatkumista vaaran-
tavista seuraamuksista, on asia käsiteltävä EIS 6 
artiklan mukaisessa oikeudenmukaisessa oikeu-
denkäynnissä, jonka vaatimuksiin kuuluu mm. 
suullinen käsittely. Esiintymiskielto vähintäänkin 
vaarantaa avustajan mahdollisuuden jatkaa amma-
tissaan. Esiintymiskiellon määräämismenettelyn 
oikeudenmukaisuusvaatimuksiin palataan erikseen 
jäljempänä tässä kirjoituksessa.

Asianajajaliiton sinänsä vakiintuneet toiminta-
tavat valvontaseuraamusten määräämisessä on jat-
kossa entistä tarkemmin EIS 6 artiklan alaisuudessa. 
Lupalakimieslain voimaantultua liitosta erotettu ei 
voi enää lainkaan toimia oikeudenkäyntiavustajana 
ainakaan kolmeen vuoteen (LLL 2,4 §). Aika on 
niin pitkä, että käytännössä lakimiehen tulisi aloit-
taa kokonaan uusi praktiikka ja hankkia kokonaan 
uudet asiakkaat.

Yhtenä lupalakimiesuudistuksen nimenomaisena 
tarkoituksena on se, että tuomioistuimet ovat jat-
kossa velvollisia ilmoittamaan määräämistään esiin-
tymiskielloista asianajajaliiton valvontalautakun-
nalle, jossa automaattisesti käynnistyy kurinpidol-
linen valvontamenettely (HE 318/2010 s. 57 ja OK 
15:10 a). Esiintymiskieltoasia siis on aina tarkoitus 
käsitellä kahdesti. Tällöin joudutaan pohtimaan, 
mikä merkitys Euroopan ihmisoikeussopimuksen 
(EIS) 7. lisäpöytäkirjan 4 artiklassa säädetyllä kah-
desti tutkimisen ja rankaisemisen kiellolla – ne bis 
in idem – on tällaisessa tilanteessa.

EIS:n käyttämiä termejä tulkitaan autonomisesti. 
Rangaistus ei siis tarkoita sitä, mitä sillä Suomessa 
rikoslain mukaan tarkoitetaan. Se, onko kyseessä 
rangaistus ja rikosprosessi määrittyy EIT:n kehit-
tämien ns. Engel-kriteerien mukaisesti18. Rikospro-
sessin ja kurinpitomenettelyn välistä eroa koskevista 
kriteereistä yksi on se, millä tavoin kysymyksessä 
oleva rike on luonnehdittu valtionsisäisessä oikeu-
dessa. Mikäli teko valtionsisäisessä oikeudessa sel-
västi katsotaan rikokseksi ja sitä koskeva menettely 
rikosprosessiksi, on lähdettävä siitä, että 6(1) artikla 
soveltuu. Toinen kriteeri on teon laatu erityisesti 
suhteessa rangaistuksen laatuun. Tältä osin ihmis-
oikeustuomioistuin on muun muassa todennut, että 
”kurinpidolliset sanktiot on yleensä tarkoitettu sen 
turvaamiseksi, että tiettyjen ryhmien jäsenet nou-
dattavat heidän käyttäytymistään sääteleviä erityisiä 
sääntöjä”. Käyttäytymisen kaikille sanktioiva normi 
puolestaan viittaa rikosoikeuteen. Rikosprosessin 
piiriin kuuluviksi luonnehdituille teoille – lähinnä 
erotukseksi ”hallinnollisista rikkomuksista” – on 
tunnusomaiseksi katsottu myös se, että niistä mää-
rätyt sanktiot on tarkoitettu ”rankaisuksi ja pelotuk-
seksi” (punitive and deterrent). Kolmantena kritee-
rinä on seuraamuksen luonne ja ankaruus. Ihmis-
oikeustuomioistuin on korostanut, että 6 artiklan 
soveltamisalaa määriteltäessä sovellettavat kriteerit 
2 ja 3 ovat vaihtoehtoisia, joten edellä selostetuista 
kriteereistä yhdenkin täyttyminen voi merkitä, että 
kysymyksessä on ”rikosasia”. Oikeuskäytännös-
tä voidaan mainita, että papin viraltapano hänen 

18 Kriteerit on ilmaistu vuonna 1976 annetussa Engel ym. -tapauksessa.
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arvolleen sopimattoman käyttäytymisen perusteella, 
samoin kuin asianajajalle järjestysrangaistuksena 
määrätty sakko, on katsottu kurinpidollisiksi tai 
näihin rinnastettaviksi seuraamuksiksi.19

Tapauksessa Ravnsborg v. Ruotsi (1994) oli la-
kimiehelle määrätty kolmeen otteeseen 1 000 kruu-
nun sakko hänen käytettyään oikeudenkäyntikirjel-
missä eräistä kunnallisen lautakunnan jäsenistä ja 
tuomareista muun muassa ”mätämuniin” ja ”fasis-
teihin” viittaavia nimityksiä. Ihmisoikeustuomiois-
tuin katsoi, että Engel -kriteerien valossa ei kysy-
myksessä ollut rikosasia. Vaikka eri suuntaan viit-
taavia argumentteja voitiin esittää Ruotsin oikeu-
den osalta, eivät ne osoittaneet, että asia olisi val-
tionsisäisen oikeuden mukaan luonnehdittavissa ri-
kosoikeudelliseksi. Rikkomuksen luonne puolestaan 
viittasi kurinpitomenettelyyn eikä määrätty seuraa-
muskaan ollut niin ankara, että 6 artikla olisi sillä 
perusteella ollut sovellettavissa.

Asianajajaan kohdistuneesta kurinpitomenette-
lystä on kysymys 15.12.2005 suuressa jaostossa rat-
kaistussa tapauksessa Kyprianou v. Kypros. Jutus-
sa murhasta syytettyä avustanut asianajaja oli pa-
hastunut tuomarin keskeytettyä todistajankuulus-
telun. Asianajaja oli arvostellut tuomarin menette-
lyä tavalla, joka tulkittiin oikeuden halventamisek-
si. Asianajaja ei perunut puheitaan ja hänet tuomit-
tiin saman tien viideksi päiväksi vankeuteen, joka 
pantiin täytäntöön heti. EIT katsoi, ettei rangaistus 
vastannut rikkomuksen laatua varsinkaan, kun oli 
ollut olemassa muitakin mahdollisuuksia (mm. il-
moitus asianajajaliitolle). Tuolla kovalla ja epäsuh-
taisella rangaistuksella oli voinut olla ehkäisevää 
vaikutusta kaikkien asianajajien toimintaan näiden 
puolustaessa syytettyinä olevia päämiehiään. Suh-
teettomuutta pahensivat ne EIT:n toteamat proses-
suaaliset puutteet, jotka koskivat tuomioistuimen 
puolueettomuutta. Oikeaa tasapainoa ei ollut löy-
detty tuomioistuinten arvovallan suojaamisen ja va-
littajan sananvapauden välillä. Asiassa ei siis ollut 
epäselvyyttä sen suhteen, etteikö kyse olisi ollut 
rangaistuksesta, joka tulee määrätä 6 artiklan mu-
kaisessa menettelyssä ja jollaisia koskee ne bis in 
idem -sääntö.

Esiintymiskiellon luokittelu Engel-kriteereillä 
rangaistuksesi edellyttäisi, että kyse olisi rankai-
sullinen toimenpide sen sijaan, että sillä haluttai-
siin suojata muita asiakkaita kyseisen avustajan 

ammattitaidottomalta tai epärehelliseltä toiminnalta. 
Sinänsä jopa kolmen vuoden ”liiketoimintakielto” 
voitaneen ankaruudessaan luokitella kovaksi ran-
gaistukseksi. Oleellista näyttäisi olevan se menet-
tely, jonka seurauksena esiintymiskielto määrä-
tään. Jos kyse on epärehellisyydestä, joka ilmenee 
vaikkapa tahallisena vetoamisena väärennettyyn 
todisteeseen, voidaan yksin sen perusteella tuomit-
tua esiintymiskieltoa pitää rankaisullisena pikem-
min kuin turvaamistoimena. Varsinkin jos avustaja 
on toiminut yksissä tuumin päämiehensä kanssa, 
ei esiintymiskieltoon liity samanlaisia kuluttajan-
suojan piirteitä kuin tilanteessa, jossa omia asiak-
kaitaan huijaavaa avustajaa estetään jatkamasta 
toimintaansa.

Ne bis in idem -sääntö voi koitua ongelmaksi, jos 
tuomioistuin on lainvoimaisesti määrännyt tuntuvan 
esiintymiskiellon ja valvontalautakunta aloittaa 
saman asian käsittelyn tästä huolimatta. Kysehän 
olisi nimenomaan siitä, että valvontalautakunta 
tutkisi asian uudelleen eikä ainoastaan harkitsisi, 
onko joitain lisäseuraamuksia esiintymiskiellon 
johdosta määrättävä. Ne bis in idem -sääntö ei estä 
kahden eri seuraamuksen määräämistä, jos kyse on 
vain yhdestä syyksilukemisesta.

Muut keinot puuttua avustajan moitittavaan  
toimintaan

Edellä on jo lueteltu tuomioistuimen käytössä 
olevat muut keinot puuttua avustajan moitittavaan 
toimintaan. Nämä keinot ovat esiintymiskieltoa 
lievempiä ja puuttuvat vähemmän avustajan elin-
keinovapauteen. Siksi niitä tulisi käyttää ensisijai-
sesti.

Avustajan palkkio

Jos kyse on julkisena oikeusapuna annettava 
asianajopalvelu tai tehtävä syytetyn puolustajana 
tai asianomistajan avustajana on tuomioistuimella 
mahdollisuus alentaa avustajalle maksettava palk-
kiota tai jopa evätä palkkio kokonaan. Tällainen 

19 Matti Pellonpää, Euroopan ihmisoikeussopimus (2005) s. 386.
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sanktio on tehokas ja ennaltaehkäisevä. Sillä on 
myös yleisestävä vaikutus.

Oikeusavun palkkioperusteista annetun asetuk-
sen (290/2009) 9 §:n mukaan avustajan palkkiota 
alennetaan, jos avustaja ei ole tehtävässään nou-
dattanut hyvää asianajotapaa tai osoittanut riittä-
vää ammattitaitoa tai huolellisuutta ja hän on sillä 
tai muulla tavoin tarpeettomasti pitkittänyt oikeu-
denkäyntiä taikka asian hoitamisessa on muutoin 
havaittavissa avustajasta johtuvia laiminlyöntejä 
tai puutteita. Estettä ei ole sille, että koko palkkio 
jätetään maksamatta, jos avustajan työ on ollut 
täysin kelvotonta.

KKO 2000:32. Avustaja ei ollut etukäteen ilmoit-
tanut syyttäjälle eikä tuomioistuimelle päämiehen-
sä, toisin kuin esitutkinnassa, kiistävän syytteessä 
tarkoitetun teon. Vaikka ennakkokannan ilmoitta-
mista yhtäjaksoisen oikeudenkäynnin edistämisek-
si pidettiinkin suotavana, avustajan palkkion alen-
tamiseen ei katsottu olevan perusteita, koska hänel-
lä ei ollut erityistä velvollisuutta omasta aloittees-
taan tehdä tällaista ilmoitusta.

Kuluvastuu

Avustaja voidaan velvoittaa yhdessä päämiehen-
sä kanssa korvaamaan vastapuolen oikeudenkäyn-
tikulut. OK 21 luvun 6 §:n mukaan asianosaisen 
edustaja, asiamies tai avustaja, joka on päämiehensä 
kanssa aloittanut oikeudenkäynnin ilman, että vas-
tapuoli on antanut siihen aihetta, taikka muutoin 
tahallisesti tai huolimattomuudesta aiheuttanut 
tarpeettoman oikeudenkäynnin tai joka jäämällä 
pois tuomioistuimesta, jättämällä noudattamatta 
tuomioistuimen antamia määräyksiä tai esittämäl-
lä väitteen, jonka hän on tiennyt tai hänen olisi 
pitänyt tietää aiheettomaksi, taikka muutoin oikeu-
denkäyntiä pitkittämällä velvollisuuden vastaisella 
menettelyllään tahallisesti tai huolimattomuudesta 
aiheuttaa toiselle asianosaiselle kustannuksia, voi-
daan velvoittaa yhteisvastuullisesti päämiehensä 
kanssa korvaamaan kyseiset kulut. Avustajaa tulee 
kuulla ennen tällaista päätöstä.

Myös tämä keino on tehokas ja sitä tulee edel-
lytysten täyttyessä ensisijaisesti käyttää.

Järjestysrangaistus

Oikeudenkäymiskaaren 14 luvun 7 §:n mukaan 
se, joka ei noudata puheenjohtajan järjestyksen 
noudattamiseksi antamia määräyksiä, käyttää istun-
nossa tai tuomioistuimeen annetussa kirjoitukses-
sa tuomioistuimen arvoa loukkaavaa tai muutoin 
sopimatonta puhe- tai kirjoitustapaa taikka muutoin 
häiritsee käsittelyä tai käyttäytyy sopimattomasti, 
voidaan tuomita maksamaan enintään 1000 euron 
suuruinen järjestyssakko.

Jos järjestyssakko ei ole riittävä toimenpide häi-
riön poistamiseksi, tuomioistuin voi määrätä siellä 
henkilökohtaisesti läsnä olevan otettavaksi välittö-
mästi säilöön ja pidettäväksi säilössä enintään 24 
tunnin ajan. Säilöön otettu henkilö on laskettava 
vapaaksi heti, kun hänen säilössä pitämisensä ei 
enää ole välttämätöntä oikeudenkäynnin häiriöttö-
män kulun turvaamiseksi. Jos asianosainen otetaan 
säilöön, tuomioistuimen on harkittava, voidaanko 
asian käsittelyä asianosaisen poissaolosta huoli-
matta jatkaa.

Tuomioistuin määrää nämä seuraamukset omas-
ta aloitteestaan. Erikseen on säädetty, että seuraa-
muksen määrääminen ei estä nostamasta syytettä 
samasta teosta, jos siitä on muualla laissa säädet-
ty rangaistus. Tämä saattaa kuitenkin olla kyseen-
alaista edellä käsitellyn ne bis in idem -säännön pe-
rusteella. Sama ongelma voi ilmetä, jos järjestyssa-
kon lisäksi harkitaan myös ankarimpien kurinpito-
seuraamusten, kuten valvontamaksun määräämistä.

Järjestysrangaistus on säädetty melko tarkasti 
seuraukseksi vain tietynlaisesta moitittavasta menet-
telystä. Kuten edellä selostetusta Vaasan hovioi-
keuden ratkaisusta ilmenee, ei järjestysrangaistus 
sovellu, jos avustaja ei noudata puheenjohtajan 
muita kuin järjestyksen ylläpitämiseksi antamia 
määräyksiä. Järjestysrangaistus sopii kuitenkin 
hyvin niihin tilanteisin, joihin se on tarkoitettu.

Muut keinot

Tuomioistuin voi myös tehdä avustajasta ilmoi-
tuksen poliisille tai oikeuskanslerille. Nämä tulevat 
kyseeseen lähinnä jälkikäteen, kun on ilmennyt 
vakava epäily avustajan lainvastaisesta toiminnasta. 
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Kyseessä saattaisi olla esimerkiksi havainto siitä, 
että avustaja on ilmeisesti laskuttanut toimenpi-
teistä, joita ei ole oikeasti tehty tai että avustajan 
epäillään osallistuneen oikeudenkäytössä kuultavan 
uhkaamiseen.

Tuomioistuimen toimivalta ja menettelytavat 
esiintymiskiellon määräämiseksi

Esiintymiskielto määrätään tietyn tuomio-
istuimessa vireillä olevan asian yhteydessä (ks. 
KKO 1963 II 65). Jos asia, jossa avustaja toimii 
asiamiehenä, ei ole vireillä, ei tuomioistuimella 
ole toimivaltaa määrätä esiintymiskieltoa. Tämä 
ilmenee mm. siitä, että OK 15:10a mukaan tuo-
mioistuimen tulee harkita, riittääkö esiintymiskielto 
vain siihen juttuun, jossa henkilö on osoittautunut 
kelvottomaksi vai pitääkö kielto antaa pitemmäk-
si ajaksi. Samoin pykälässä huomioidaan se, että 
asiamiehen tai avustajan päämiehelle tulee vara-
ta mahdollisuus uuden asiamiehen tai avustajan 
hankkimiseen. Tämä ei tietenkään ole tarpeen, jos 
jutun käsittely on jo päättynyt. Toisaalta maininta 
osoittaa, että esiintymiskiellolla tulee aina olla jokin 
kiinnekohta yksittäisen päämiehen avustamisessa 
yksittäisessä tuomioistuimessa käsitellyssä jutus-
sa.20 Henkilö on oikeudenkäyntiasiamies tai -avus-
taja vain niin pitkään kuin hänen toimeksiantonsa 
ja oikeudenkäynti jatkuvat. Kun jutun käsittely 
on päättynyt, menettää kyseinen tuomioistuin toi-
mivaltansa määrätä esiintymiskielto samoin kuin 
henkilö lakkaa olemasta oikeudenkäyntiasiamies 
tai -avustaja. Vähintäänkin tulee pääasian vireillä 
ollessa tehdä päätös esiintymiskieltoasian vireille 
saattamisesta siten, että ennen pääasian vireillä 
olen lakkaamista avustajalle kerrotaan tuomiois-
tuimen päättäneen ottaa harkittavaksi esiintymis-
kiellon määräämisen ja avustajalle tässä yhteydessä 
ilmoitetaan miten hänen oikeutensa tulla kuulluksi 
toteutetaan. Pääasian ratkaisemista ei siis tarvitse 
lykätä esiintymiskieltoharkinnan takia.

Helsingin hovioikeus totesi saman suuntaises-
ti päätöksessään 18.3.2011 (Nro 855): Oikeuden-
käynnistä rikosasioissa annetun lain 6 luvun 5 §:n 
1 momentin mukaan tuomioistuin voi määrätä että 
oikeudenkäyntiä koskeva kysymys voidaan käsitel-
lä erikseen tai että pääkäsittelystä säädetystä järjes-
tyksestä tehdään jokin muu poikkeus. Ottaen erityi-
sesti huomioon avustajan oikeusturva ja esiintymis-
kiellon avustajalle aiheuttamat haitat avustajan toi-
minnan selvittäminen puolustajan tehtävien hoita-
misessa on edellyttänyt toimenpiteitä ja lausumien 
pyytämistä myös pääasiassa annetun ratkaisun jäl-
keen. Esiintymiskieltoa koskevan kysymyksen ar-
vioiminen oli ollut hovioikeuden mukaan saman 
asian käsittelyn jatkamista, joten käräjäoikeus oli 
voinut pääasian ratkaistuaan jatkaa esiintymiskiel-
toa koskevan asian selvittämistä.

Käräjäoikeuden kokoonpano

Oikeudenkäymiskaaressa on säännökset kärä-
jäoikeuden kokoonpanosta.

OK 2:1 mukaan käräjäoikeus on päätösvaltainen 
rikosasiassa, kun tuomioistuimessa on puheenjohtaja 
ja kolme lautamiestä. Käräjäoikeus on päätösvaltai-
nen rikosasiassa myös kolmen lainoppineen jäsenen 
kokoonpanossa, jos sitä asian laadun tai muun eri-
tyisen syyn vuoksi on pidettävä perusteltuna.

OK 2:3 mukaan muussa kuin 1 §:ssä tarkoitetus-
sa asiassa käräjäoikeus on päätösvaltainen, kun sii-
nä on kolme lainoppinutta jäsentä.

OK 2:5 mukaan käräjäoikeudessa on vain pu-
heenjohtaja tietyissä erikseen mainituissa asiois-
sa ja tilanteissa.

OK 2:6:n mukaan rikosasiassa käräjäoikeus on 
päätösvaltainen myös, kun siinä on yksin puheen-
johtaja, jos mistään syytteessä tarkoitetusta yksit-
täisestä rikoksesta ei syytteessä mainittujen seikko-
jen vallitessa tehtynä ole säädetty ankarampaa ran-
gaistusta kuin vankeutta enintään kaksi vuotta tai 
jos syytteessä tarkoitettu yksittäinen rikos on jokin 
laissa mainituista.

Ratkaistaessa rikosasiaa kirjallisessa menette-
lyssä käräjäoikeus on päätösvaltainen, kun siinä on 
yksin puheenjohtaja.

20 Vielä nykyisessä OK 15-luvun mukaisessa järjestelmässä OK 15:2:n nykymuoto mahdollistaa sen, että tuomioistuin 
arvioi avustajan yleisiä kelpoisuusehtoja tämän ilmoittautuessa avustajaksi. Kelpoisuusehtojen puuttuessa käytettävissä on 
OK 15:10a:n mukaiset keinot. Ks. edellä mainittu Keski-Suomen käräjäoikeuden päätös 16.12.2011.
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OK 2:11 mukaan yleisten tuomioistuinten pää-
tösvaltaisuudesta eräissä asioissa säädetään erik-
seen. Esiintymiskieltoa ei ole erikseen säädetty 
yhden tuomarin ratkaistavaksi asiaksi. Esimerkiksi 
liiketoimintakiellon (jota esiintymiskielto usein 
läheisesti muistuttaa) määrääminen on viittauksella 
jätetty normaalien rikosasian käsittelyä koske vien 
säännösten varaan. Näin ollen kokoonpano on pää-
säännön mukainen lainoppinut puheenjohtaja ja 
lautamiehet (tai kolme tuomaria), koska poikkeusta 
yhden tuomarin eduksi ei ole säädetty.

Kuten voidaan havaita, laissa ei ole sallittu poi-
keta normaalista puheenjohtajan ja lautamiesten 
tai kolmen lainoppineen jäsenen muodostamasta 
kokoonpanosta ainakaan silloin, kun tätä kokoon-
panoa edellyttävässä jutussa tulee harkittavaksi 
esiintymiskiellon antaminen. Kaikki poikkeukset 
säännön- ja lainmukaisesta kokoonpanosta on sää-
dettävä lain tasoisesti.

Helsingin hovioikeus on päätöksessään 18.3. 
2011 (T:855) todennut, että ratkaisusta KKO 1963 
II 65 voidaan päätellä, että tuomioistuin on oikeu-
denkäymiskaaren 15 luvun 10 a §:ssä tarkoitetussa 
asiassa toimivaltainen samassa kokoonpanossa, jos-
sa pääasia ratkaistaan. Tämän vuoksi ja koska esiin-
tymiskieltoa koskevan kysymyksen arvioiminen on 
ollut saman asian käsittelyn jatkamista, käräjäoi-
keuden olisi tullut ratkaista myös esiintymiskieltoa 
koskeva kysymys samassa kokoonpanossa kuin 
pääasia eli yhden tuomarin ja kolmen lautamiehen 
kokoonpanossa. Käräjäoikeus ei siten ollut hovioi-
keuden mukaan päätösvaltainen antaessaan esiin-
tymiskieltoa koskevan ratkaisun yhden tuomarin 
kokoonpanossa. Sen vuoksi käräjäoikeuden päätös 
olisi tullut kumota ja poistaa ja palauttaa käräjäoi-
keuteen käsiteltäväksi asianmukaisessa kokoonpa-
nossa. Hovioikeus katsoi kuitenkin huomioon ottaen 
erityisesti esiintymiskieltoon määrätyn lakimiehen 
oikeusturvan, että asia on käsiteltävä viivytyksettä, 
koska esiintymiskielto on ankara seuraamus, joka 
estää ja vaarantaa lakimiehen elinkeinon harjoit-

tamisen. Viivytyksen välttämiseksi hovioikeus otti 
asian välittömästi ratkaistavakseen.

Itse puoltaisin sitä, ettei vakavasti elinkeino-
vapauteen puuttuvaa päätöstä annettaisi ainakaan 
käräjänotaarin tai käräjäviskaalin yksin ratkaista-
vaksi. Ilmeisesti käräjäoikeuslain 17 §:n 3 moment-
ti21 ei edes mahdollistaisi sitä, että käräjänotaari 
päättäisi yksin esiintymiskiellon määräämisestä, 
vaikka avustajan moitittava toiminta olisi ilmennyt 
hänen käsittelemässään asiassa.

Menettelytapa esiintymiskiellosta päätettäessä

Esiintymiskiellosta on säädetty vuonna 1958 
säädetyssä OK 15:10 a:ssa. Nykyisestä pykäläs-
tä puuttuvat tarkemmat menettelytapasäännökset. 
Myöskään pykälä uusittuna laissa 718/2011 ei sisäl-
lä minkäänlaisia menettelytapasääntöjä.

Lähtökohtaisesti voisi olettaa, että asian käsit-
telyssä tulisi noudattaa kulloinkin voimassa olevia 
kyseisessä tuomioistuimessa noudatettavia menet-
telytapoja ja prosessilakeja. Esiintymiskiellolla 
puututaan ammattimaisesti asianajoa harjoittavan 
lakimiehen oikeuteen harjoittaa elinkeinoa, joten 
ratkaistavana on ihmisoikeussopimuksen 6 artiklan 
tarkoittama civil right22. Asiassa tulee noudattaa 
kyseisen artiklan tarkoittaman oikeudenmukaisen 
oikeudenkäynnin menettelytapoja. Niihin kuuluu 
mm. asianosaisen kuuleminen ja suullinen käsit-
tely. Myös todisteiden esittämiseen tulee varata 
tilaisuus ja avustajalle tulee varata tilaisuus esittää 
kysymyksiä häntä vastaan todistaville. Avustaja voi 
toki luopua näistä oikeuksistaan, mutta luopumisen 
tulee olla vapaaehtoista ja yksiselitteistä. Suullisen 
käsittelyn järjestäminen ei siis ole vaatimuksen 
varassa, vaan sellainen on nähdäkseni järjestettävä, 
ellei avustaja ilmoita, ettei sitä tarvita.

Helsingin hovioikeuden 18.3.2011 (T:855) 
kumoaman esiintymiskiellon oli ratkaissut kärä-
jätuomari yksin. Pääasia oli käsitelty lautamies-
kokoonpanossa. Käräjätuomari oli itse hankkinut 

21 Momentti kuuluu: Käräjänotaaria ei saa määrätä käsittelemään yksin tai käräjäoikeuden puheenjohtajana asiaa, jota 
laatunsa tai laajuutensa vuoksi on pidettävä vaikeana ratkaista.

22 Ks. Matti Pellonpää, Euroopan ihmisoikeussopimus, 2005, s. 341 ja siellä mainittu lääkärinoikeuksia koskeva tapaus 
Diennet v. Ranska (1995), kohta 27. Ks. myös aiemmin mainittu tapaus A v. Suomi.
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tietoja mm. esitutkinnan suorittaneelta konstaape-
lilta ja vankilan apulaisjohtajalta ja sen jälkeen pyy-
tänyt avustajalta kirjallisia kommentteja ilman, että 
avustajalla olisi ollut missään vaiheessa tilaisuutta 
esittää kysymyksiä tietoja antaneille henkilöille. 
Asiassa oli vastaanotettu sekä suullista että kirjal-
lista näyttöä avustajan menettelystä. Avustajalla ei 
ollut tilaisuutta nimetä omia todistajia kuultavaksi, 
koska ratkaisu oli ilmoitettu annettavan jo kaksi 
päivää kirjallisen vastineen määräajan päättymisen 
jälkeen. Mitään suullista käsittelyä ei järjestetty. 
Käräjätuomari ei kuullut esiintymiskiellosta ko. 
avustajan päämiestä.

Hovioikeus ei päätöksessään puuttunut menet-
telytapaan, jolla esiintymiskiellosta oli määrätty. 
Siihen ei ollut tarvetta, koska selvitys, joka asiassa 
oli saatu, ei osoittanut riittävää perustetta esiinty-
miskiellon määräämiselle.

Missä prosessissa tapahtunut menettely voi  
johtaa esiintymiskieltoon?

Oikeudenkäymiskaari säätelee menettelyjä 
tuomioistuimessa. Kun OK 15:10a käyttää termiä 
oikeudenkäyntiasiamies ja -avustaja, on näiden 
sanojen merkitys tulkittava paitsi sananmukaisesti 
myös kyseisen lain soveltamisala huomioiden. Hen-
kilön tulee siis olla toiminut siinä oikeudenkäynnis-
sä, jonka yhteydessä esiintymiskieltoa harkitaan, 
joko oikeudenkäyntiasiamiehenä tai -avustajana 
(KKO 1963 II 65). Oikeudenkäymiskaarta ei sovel-
leta esitutkinnassa tai oikeudellisessa neuvonnassa, 
joten esiintymiskieltoa ei voida ulottaa perustei-
den tai seuraamusten osalta oikeudenkäymiskaaren 
soveltamisalan ulkopuolelle.

Riita-asioiden osalta menettelyn, joka voi johtaa 
esiintymiskieltoon, olisi kuuluttava oikeudenkäy-
miskaaren soveltamisalaan. Alkuhetkenä voitaneen 
pitää asian vireilletuloa tuomioistuimessa. Ennen 
oikeudenkäyntiä tapahtunut vastapuolen sopimaton 
painostaminen23 esimerkiksi valheellisilla ilmoituk-

silla tai julkisuudella uhkaamalla ei siis voine johtaa 
esiintymiskieltoon, jos toimenpiteet ovat päättyneet 
ennen asian vireilletuloa tuomioistuimessa.

Rikosasioissa avustaja on usein avustanut pää-
miestään jo esitutkinnassa. Esitutkintalaissa on 
omat säännöksensä esitutkinta-avustajasta ja tämän 
kelpoisuudesta. Nykyisessä laissa (449/1987) ne 
ovat 45 §:ssä ja tulevassa laissa (805/2011) 11 luvun 
3§:ssä. Kuten eduskunnan apulaisoikeusasiamies 
on todennut, avustajan tehtävistä ja kelpoisuudes-
ta säädetään näissä laeissa toisistaan riippumatta 
siten, ettei lakeja sovelleta yhtä aikaa samaan toi-
mintaan.24

Apulaisoikeusasiamies on päätöksessä 996/1989 
antanut huomautuksen siitä, että tutkinnanjohtaja 
oli kieltänyt oikeudenkäyntiasiamiehen tehtävään 
valmistautunutta lakimiestä neuvottelemasta po-
liisivankilassa olevan vangitun päämiehen kanssa, 
koska katsoi, ettei kyseinen lakimies täyttänyt esi-
tutkinta-avustajalle asetettuja pätevyysvaatimuksia.

Samoin vuonna 1995 apulaisoikeusasiamies lau-
sui, että esitutkintaviranomaisen tehtävä ei ollut ar-
vioida oikeudenkäyntiavustajan kelpoisuutta (ks. EOA 
vuosikertomus 1995 s. 79 ja Helminen, Lehtola, Vi-
rolainen, Esitutkinta ja pakkokeinot, 2005, s. 175).

Tutkinnanjohtajalla on toimivalta puuttua esi-
tutkinta-avustajan toimiin, mutta hänen ratkaisunsa 
ei ulota vaikutuksiaan saman asian käsittelyyn tuo-
mioistuimessa esim. vangitsemisen tai pääkäsittelyn 
osalta. Vastaavasti tuomioistuin ei voi käyttää OK 
15:10a:ssa säädettyjä toimivaltuuksia siten, että ne 
ulottaisivat vaikutuksensa esitutkinta-avustamiseen 
tuomioistuimen ulkopuolella. Esiintymiskieltoa ei 
siis voida määrätä sen perusteella, mitä avustaja on 
tehnyt tai tekemättä jättänyt rikosasian esitutkin-
nassa avustaessaan25. Mainittu pykälä ja koko laki 
säätelevät vain oikeudenkäyntiä, joka rikosasiassa 
alkaa syytteen vireilletulon myötä. Esiintymiskielto 
voisi olla seurausta myös pakkokeinoasian käsit-
telyn yhteydessä ilmenneestä avustajana menet-
telystä.

23 Sopimaton painostaminen kielletään asianajajien tapaohjeissa kohdassa 7.3 ja lupalakimieslain 8 §:n 15-kohdassa.
24 Sen sijaan lupalakimieslaki soveltuu sekä esitutkintaan että oikeudenkäyntiin, HE 318/2010 s. 32.
25 Esitutkinnassa tapahtunut voi kylläkin johtaa yleisen kelpoisuuden arviointiin, jonka seurauksena avustaja voi menettää 

toimilupansa tai tulla erotetuksi Suomen Asianajajaliitosta.
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Uuden sääntelyn myötä ei liene mahdollista 
enää määrätä esiintymiskieltoa sillä perusteella, 
että avustaja on toisessa tuomioistuimessa määrätty 
esiintymiskieltoon. OK 15:2:n vielä voimassa oleva 
säännös mahdollistaa sen, että yhdessä tuomio-
istuimessa OK 15:10 a:n nojalla määrätty esiin-
tymiskielto katsotaan yleisesti osoitukseksi siitä, 
ettei avustaja täytä 2 §:ssä säädettyjä yleisiä kel-
poisuusehtoja. Kun yleisen kelpoisuuden ar viointi 
siirtyy em. lautakunnille ja OK 15:10 a koskee 
vain menettelyä yksittäisessä oikeudenkäynnissä, 
ei yhdessä oikeudenkäynnissä määrätty esiintymis-
kielto voine johtaa useampaan esiintymiskieltoon 
toisissa tuomioistuimissa.

Se, että esitutkinta-avustaja toimittaa käräjäoi-
keudelle laskun toimenpiteistään esitutkinnassa, 
ei myöskään saata hänen menettelyään tuomio-
istuimen valvottavaksi tältä osin. Kyse on vain 
oikeushallinnon ratkaisusta, jolla palkkion määrää 
käräjäoikeus. Palkkion määrään voi toki vaikuttaa 
se tapa ja ammattitaito, jolla avustaminen on suo-
ritettu. Pyytäessään itselleen palkkiota avustaja 
toimii lähinnä hakijana omassa asiassaan, mutta 
sekään ei tee hänestä oikeudenkäyntiasiamiestä 
tai -avustajaa.

Sekään, että käräjäoikeus on määrännyt laki-
miehen päämiehensä avustajaksi tai puolustajak-
si esitutkintavaiheessa, ei vielä tee hänestä vält-
tämättä oikeudenkäyntiavustajaa tai -asiamiestä. 
Puolustajan ja asianomistajan avustajan vastuulle 
kuuluu paljon muitakin tehtäviä kuin avustaminen 
oikeudenkäynnissä tai oikeudenkäyntiasiamiehenä 
toimiminen.

Eri asia on se, että jos näiden tehtävien laimin-
lyönti ennen oikeudenkäyntiä näkyy kelvottomana 
toimintana pääkäsittelyssä tai valmisteluistunnossa, 
on tuomioistuimella valta puuttua tuolloin ilme-
neviin puutteisiin. Näin voisi olla, jos esimerkiksi 
puolustaja on laiminlyönyt neuvotella päämiehensä 
kanssa ja sen vuoksi asian pääkäsittely joudutaan 
ehkä jopa peruuttamaan.

Seuraamuksen oikeasuhteisuus

Esiintymiskiellon antamisen kynnys on käytän-
nössä varsin korkea.26 Esiintymiskieltoja on käytän-
nössä annettu harvakseltaan ja ilmeisesti vain varsin 
selvissä tapauksissa, eikä oikeudenkäymiskaaren 
15 luvun 10 a §:ään pohjautuvaa valvontaa olekaan 
pidetty kovin tehokkaana.27

Seuraamuksen oikeasuhteisuutta arvioitaessa 
on pidettävä mielessä myös ne asiakkaat, joiden 
juttujen ajamista avustaja ei voi enää jatkaa. Heille 
aiheutuva haitta voi olla hyvinkin suuri, jos he ovat 
maksaneet avustajalleen asiaan perehtymisestä ja 
tämä ei voikaan jatkaa asian hoitamista. Varsinkin, 
jos esiintymiskielto annetaan määräajaksi, saattaa 
suuri joukko asiakkaita joutua hankkimaan itselleen 
uuden avustajan. Tämä voi johtaa pääkäsittelyiden 
peruuttamiseen, josta kärsivät myös avustajan pää-
miesten vastapuolet.

Helsingin hovioikeus totesi päätöksessään 18.3. 
2011 (T: 855) seuraavaa:

Esiintymiskielto on ankara seuraamus, johon si-
sältyy huomattavan ankara moitearvostelu tuomio-
istuimen taholta, ottaen huomioon, että esiintymis-
kiellon määräämisen edellytyksenä on avustajan 
epärehellisyys, ymmärtämättömyys, taitamattomuus 
tai muu vastaava sopimattomuus. Asianajoa amma-
tikseen harjoittavan henkilön kohdalla esiintymis-
kielto yleensä vaarantaa myös hänen elinkeinonsa 
harjoittamisen ja merkitsee siten hänelle perustus-
lain 18 §:ssä turvatun perusoikeuden kaventamis-
ta. Sen vuoksi esiintymiskiellon määräämiselle on 
oltava erityisen painavat perusteet.

Toisaalta Euroopan neuvoston ihmisoikeusso-
pimus korostaa rikosasiassa syytetyn oikeutta va-
lita itse oikeudenkäyntiavustajansa. Ihmisoikeus-
sopimuksen takaaman oikeusavun on käräjäoikeu-
den päätöksessä selostetuin tavoin oltava syytetyn 
kannalta asianmukaista siten, että syytetyn oikeus 
oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin turvataan.

K:n toiminta puolustajan tehtävän hoitamisessa 
on käräjäoikeuden päätöksessä todetuin tavoin ollut 
osin moitittavaa ja puutteellista siten, että sitä voi-
daan perustellusti arvostella. Käräjäoikeus on päätök-
sessään 1.12.2010 hylännyt K:n esittämän 8.056,50 
euron palkkiolaskun perusteettomana.

26 HE 318/2010 vp s. 57.
27 HE 82/2001 vp s. 22.
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Huomioon ottaen erityisesti K:lle esiintymiskiel-
lon määräämisestä ammatin harjoittamisen kannal-
ta aiheutuvat ankarat seuraamukset ja palkkiovaa-
timuksen hylkääminen sekä se, että K:n päämie-
hen oikeusturvan ei ole asian hoitamisen yhteydes-
sä osoitettu vaarantuneen, hovioikeus katsoo, että 
K:n menettely ei asiaa kokonaisuutena arvostellen 
ole ollut siinä määrin moitittavaa tai sopimatonta, 
että esiintymiskiellon määräämiselle olisi ollut oi-
keudenkäymiskaaren 15 luvun 10 a §:ssä tarkoitetut 
perusteet. Sen vuoksi käräjäoikeuden päätös esiin-
tymiskiellon määräämisestä on kumottava.

Avustajan kannalta tilanne on myös hyvin dra-
maattinen. Jatkossa avustajana toimiminen on 
ammattimaista. Esiintymiskielto vie lähes aina 
pohjan koko elinkeinotoiminnalta. Joskus sellai-
nen on kuitenkin tarpeen. Tuomioistuimen ei tule 
sivusta seurata kuinka kelvoton avustaja aiheuttaa 
vahinkoa päämiehilleen tai käyttää hyväksi näiden 
hädänalaista tilaa tai tietämättömyyttä.

Esiintymiskieltoa noudatetaan muutoksenha-
usta huolimatta (OK 15:10a § 3 mom.), joten sen 
vaikutus on välitön eikä aikaa elinkeinon uudel-
leenjärjestelyihin jää. Nämä seikat puoltavat sitä, 

että esiintymiskieltoasiat käsitellään erityisellä 
huolella ja avustajan oikeusturvasta huolehtien. 
Myös hovioikeuksien tulee olla valmiita arvioimaan 
täytäntöönpanon keskeytyspyyntöä, jos esiinty-
miskieltopäätöksestä on valitettu. Jo muutaman 
kuukauden pituinen käsittelyaika hovioikeudessa 
saattaa olla liian pitkä eikä mahdollinen valituksen 
menestyminen enää auta tilanteessa, jossa avustaja 
on menettänyt maineensa ja asiakkaansa, samalla 
kun säännöllisten tulojen lakkaaminen on johtanut 
toimiston alasajoon.

Määräaikaista esiintymiskieltoa ei siis tulisi 
pitää keinona saada kelvoton avustaja parantamaan 
tapansa – siihen on muita keinoja. Määräaikaiseen 
esiintymiskieltoon tulisi päätyä silloin, kun avustaja 
ansaitsee tulla poistetuksi alalta kokonaan. Kiellon 
perusteiden tulee vastata seuraamuksen ankaruut-
ta ja melko todennäköistä elinkeinon täydellistä 
loppumista. Esiintymiskiellon kuluessa oikeuden-
käyntiavustajalautakunta harkitsee sen, menettääkö 
avustaja toimilupansa kokonaan.

Markku Fredman
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