
 

 

 

 

 

 

Sorainen: euro rahustab kogu piirkonna 

 
 
 
Advokaadibüroo Soraineni Tallinna kontor asub suurepärases kohas Vabaduse väljaku 
nurgas. Kontori katuseterrassilt avaneb vaade vanalinnale ja Toompeale.  

„Kui Vabaduse väljakul avati uus Vabadussõja mälestusmärk, mängisin siit trompetiga Eesti 
hümni. Väljakul toimunud programm katkestati selleks ajaks,” naeratab Aku Sorainen 
Verkkouutistele antud intervjuus. 

Viieteistkümne aasta jooksul on äriõigusele pühendunud büroo laienenud üle ootuste: 
Sorainenil on kontorid lisaks Balti riikidele ka Valgevenes ning palganimekirjas on üle saja 
advokaadi, mis teeb ettevõttest suurima advokaadibüroo Balti riikides. 

Õigusteaduse tudeng Sorainen mõtles 1991. aastal Lapi ülikoolis välja lõputöö teemat. 
Uudistes räägiti, et Soome ettevõtted tahaksid laiendada oma tegevust värskelt 
taasvabanenud Balti riikidesse. Sorainen mõistis, et informatsioon on vajalik. 

Esimene kogemus Balti riikidest tuli Leedust, kuhu Sorainen 1991. aasta novembris Euroopa 
õigusteaduse üliõpilaste kokkutulekule sõitis. 

Vilniuses kohtas Sorainen Leedu õigusteaduse tudengeid, kes osutusid väärtuslikeks 
tuttavateks. Noores Baltikumis ootas kõrgharidusega noori tavaliselt tõusev karjäär ja 
tuttavate hulgas oli ka tulevane Leedu justiitsminister. 

Värskelt ülikooli lõpetanud Sorainen avastas, et on Baltimaade asjatundja, sest tema 
uurimustöö avaldati ja seda müüdi ka välismaal. 1993. aastal sai Sorainen ülesandeks 
asutada Tallinna Hedmani advokaadibüroo filiaal. 

Kaks aastat hiljem avas Sorainen Tallinnas üüripinnal oma büroo. Esimese arvuti laenas 
Sorainen oma kliendilt, gaasifirma Eesti AGA-lt. 

Soraineni sõnul ei kartnud ta kunagi oma turvalisuse pärast, kuigi tema magamistoa akna 
alla pargitud Audist viidi minema kõik, mida võtta andis, ja sukeldumiskursustel Paldiskis 
leidis ta meremiini. 

Äriõiguse asjatundja Soraineni arvates on Eesti trump maksusüsteem, mille tõeline tuleproov 
on olnud majanduslangus. Sorainen loodab, et süsteem jääb püsima. Eestile on kasulik väike 
avalik sektor ja riigivõlg ning sellest tulenevalt väikesed kulud ja madalad maksud. 

Sorainen räägib Eestist kui Läänemere maksuparadiisist. Tema arvates võiks Eestisse kolida 
rohkem rikkaid välismaalasi. 



 

 
  

„Euro rahustab kogu Balti piirkonna. Kui Eesti on eurotsoonis, takistab see 
devalvatsioonilaine tekkimist,” leiab Sorainen. 

45-aastane Aku Sorainen avas esimese oma advokaadibüroo Tallinnas 1995. aastal. 1997. 
aastal laieneti Riiga ja 1999. aastal Vilniusse. Minski kontor avati 2008. aastal. 

Soraineni firmas töötab 170 inimest, kellest 105 on juristid. Eelmise aasta käive oli 11 
miljonit eurot, sel aastal 12 miljonit. 

Soraineni suurimad projektid on Skype’i müümine eBayle 2 miljardi euro eest 2005. aastal 
ning Läti Parex panga ülevõtmine ja reorganiseerimine 2008. aastal. 

Aku Sorainen on abielus eestlanna Enega, peres kasvab kolm tütart. 

 


