
MARKKU FREDMAN aSlanilJaJil 

Rikosjuttuihin erikoistuneet asianajajat ovat kokoontuneet 
yhteiseen koulutustilaisuuteen kerran vuodessa jo kymmenen 
vuoden ajan. He jakavat kokemuksia ja kouluttavat toinen toisiaan 
paikalle kutsuttujen ulkopuolisten asiantuntijoiden lisäksi. 

Rikosasianajajien 
kurssitu ta 1 vuotta
 

....	 Ri itta Leppi

niemi ja Marja 

Toivio-Kaasinen 

alustivat tämän 

vuoden kurssil

la seksuaaliri

kaksista ja niitä 

koskevista tutki 

muksista. 

Kokoonnumme perjantaina j.l pidämme usoikemta, uusia olkeuscapauksia, todIsta notku oikeustalojen käyt~ivillä kerton!<1S


a!ustuspuheenV l.loroj'l toinen toisillem japsykologiaa, ulkomaalaisoikelltc<l, cyössä sa kokemuksistaan nuoremmille tuomion
 

me. Iltapäivän viimei,en alustuksen pitä;i jaksaITlIsta ja niin edelleen. Olemme käy jU]iSGll11ista odotellessa. Monelle kurssilal


ulkopuolinen aSiantuntija, joka jää kans neet yhdessä läpi tuoreet, edellisen kurssin selle lie-neekin muodostlll1utjo tapa kerätä
 

samme saunomaan. Saunan jälkeen käym J~ilkeen jlilkaisrut oikellstapaukset. Usein vuoden ,likana oikeustapauksia, sattul11l1k


me takkatiJassa keskustelun jostain sovitus keskustelua on virittänyr asianajaja,joka on sia ja kokemu!csla,jmka otetaan e-sllle seu


ta teemasta. S.llmavieraita on ollut alusc~ian ollut merkictävässä jutussa avustajana. raavalla kurssilla.
 

lisäksi muutama jokaisella kurssilla. Y0 Ulkopuolisina alusta,jina on ollut tutki

Mallia saa kopioidavymme kursslpaikallaja jatkamme aamuUa. joita, tuomareitaja virkamiehiä. Kaikki ovar
 

Oleellista on ollut se, että hOldamme kaik tulleet pelblJä ruok.l- ja jUOlJl<1palkalla, ja TJllaiseJ1a konseptJlla 1,5 päivän kurssI on
 

ki enemmän ui vähemmän rikosjuttujJ,ja vaikuttivat tyytyvälSlltä. Osa on Liynyt use toteutettu edullisesti. ViimekSI kurssim


alustaja on puhunm vertalsdleen asioista, amman kJ n kerra n. me m,lksoi täysiholtolneen, saunoineen
 

jolta hän on itsekin pohtinut. Joskus kurs Emme ole pelk;i,tään keränneet tietoa. ja runsame saunajuomineen 244 euroa
 

seille on pyrkmyt myös iSOJen toimismjen jota vOisi hyödyntää seuraavilla karäjillä, osaUiswjaa kohti.
 

avustavia lakimiehiä, mutta olemme läh vaan olemme pohtineet laajemmin aSIan Haluan 111nosta.l kollegOJa hyödyn


ceneet Siltä, ettei "kuunteluoppilaita" ote ajajien ammatillista identiteettiä, yhteiskun tämään omilla rahoillaan hyväksi havait


ta, vaan kaikkien osallistujIen tlI1isi olla toi nallIsta roolia ja keskustelleet eri tahojen semaal11me konseptia. Suunnitelmia on
 

mistosta,jossa hOIdetaan paljon rikOSJuttuJ'l. ociowksista asianaJajIa kohraan. MyösjJtko ollut jo vastaavasta perheoIkeuskurssista.
 

koulutust<l ja uravaihtoehtoja on byty läpi. TälJ"isella kurssilla saa helposti ja muka
Alustajia ruokapalkalla Kurssilla on vastattu nlYÖS pienten asianajo vasti kokoon puolet asianaj:uan vuowlses

Alustusten aiheena on ollut erilaisia rikos toimIstojen sosi,lalisiin tarpeisiin,kun asiois ta 18 tunnin täydennyskoulutusvelvolJi

aSIanajajan työhön lIIttyviä asioita: nkos ta ei voi oikein puhua mUille. Kansliatuo suude,ta. 

oikeutta, prosessioikeutta, vahlngonkorva- mioiden myötä rikosasianajaJat eiv~it enää 


