Oikeusministeriö on vahvistanut säännöt 29.5.1959 ja säätiö on merkitty säätiörekisteriin
12.6.1959. Sääntöjä on muutettu patentti- ja rekisterihallituksen päätöksellä 17.3.2009.
1§
Säätiön nimi on Suomen Asianajajaliiton Säätiö. Sen kotipaikka on Helsinki.
2§
Säätiön tarkoituksena on Suomen asianajajalaitoksen kaikinpuolinen kehittäminen, asianajajain
ammattitaidon ja eetillisen kehityksen edistäminen sekä asianajajain arvon kohottaminen. Sen
ohessa säätiön tavoitteena on myötävaikuttaa ja osallistua sairauden tai vanhuuden johdosta
työkyvyttömien, varattomien asianajajien tahi asianajajana toimineiden henkilöiden tahi heidän
leskiensä ja turvattomien lastensa avustamiseen ja tukemiseen.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö voi myöntää apurahoja, palkintoja ja avustuksia,
harjoittaa julkaisutoimintaa ja tukea tieteellistä tutkimustyötä, järjestää esitelmä- ja
koulutustilaisuuksia ja toimeenpanna kursseja sekä muillakin vastaavanlaisilla tavoilla edustaa
tarkoituksensa toteutumista.
3§
Säätiön perusomaisuutena on 100 0[00] markkaa, jonka Suomen Asianajajaliitto r.y. sille
luovuttaa.
Säätiö on oikeutettu vastaanottamaan lahjoituksia ja avustuksia sekä kartuttamaan
omaisuuttaan muullakin laillisella tavalla.
4§
Säätiön omaisuus on sijoitettava turvaavasti ja tuottavasti.
5§
Säätiön asioita hoitaa ja sitä edustaa seitsemänjäseninen hallitus, johon kuuluvat
puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja viisi muuta jäsentä; viimeksi mainituilla on kaksi
varajäsentä.
Säätiön hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi on
saapuvilla kolme hallitukseen kuuluvaa.
Hallitus voi säätiön omaisuuden hoitoa varten asettaa kolmijäsenisen talousvaliokunnan, joista
kahden jäsenen tulee olla hallituksen jäseniä. Talousvaliokunnan tulee antaa hallituksen
kokouksissa ja tarvittaessa muulloinkin selvitys säätiön taloudellisesta tilanteesta ja
suoritetuista toimenpiteistä.

PL 194, FI-00101 Helsinki
PB 174, FI-00101 Helsingfors

Simonkatu 12 B, FI-00100 Helsinki
Simonsgatan 12 B, FI-00100 Helsingfors

puh. +358 (0)9 6866 120

info@asianajajaliitto.fi
info@advokatforbundet.fi

asianajajaliitto.fi
advokatbundet.fi

Hallitukseen kuuluva ei saa palkkiota toimestaan. Kuitenkin saa hän säätiön varoista korvauksen
matkakuluistaan paikkaan, jossa hallituksen kokous pidetään ja sieltä takaisin niiden
perusteiden mukaan kuin säätiö määrää.
6§
Säätiön hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja muut jäsenet varajäsenineen
valitsee säätiön hallitus; kuitenkin määrää yhden jäsenistä aina Helsingin Yliopiston
oikeustieteellinen tiedekunta.
Kelpoinen säätiön hallitukseen on henkilö, joka on tai on ollut Suomen Asianajajaliiton jäsen ja
jonka jäsenyys on kestänyt vähintään viisi vuotta. Myös muu henkilö voidaan valita säätiön
hallitukseen, kun siihen on erittäin painavia syitä.
Jäsenet hallitukseen valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan ja alkaa hallitukseen valittujen
toimikausi vaalitoimitusta lähinnä seuraavan kalenterivuoden alusta.
7§
Säätiöllä on kaksi tilintarkastajaa ja heillä kummallakin varamies. Nämä valitsee kahdeksi
vuodeksi kerrallaan Suomen Asianajajaliiton valtuuskunta.
Yhden varsinaisen tilintarkastajan ja hänen varamiehensä tulee olla keskuskauppakamarin
hyväksymä tilintarkastaja.
8§
Hallituksen kokouksessa ratkaistaan asiat, mikäli näissä säännöissä ei ole toisin määrätty,
yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee valeissa arpa, mutta
muutoin tulee voimaan se mielipide, jota puheenjohtaja on kannattanut.
9§
Hallituksen varsinaisia kokouksia on vuosittain pidettävä vähintään kaksi, joista toinen on
vuosikokous. Vuosikokous on pidettävä viimeistään toukokuussa ja toinen kokous vuoden
jälkipuoliskolla marras- tai joulukuussa. Ylimääräisiä kokouksia pidetään, milloin puheenjohtaja
tai hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai vähintään kaksi hallituksen jäsentä sitä kirjallisesti
pyytää määrätyn asian käsittelyä varten. Viimeksi mainitussa tapauksessa on kokous kutsuttava
koolle viimeistään kuukauden kuluessa pyynnön esittämisestä.
10 §
Hallituksen puheenjohtaja tai, hänen ollessa estyneenä, varapuheenjohtaja kutsuu hallituksen
koolle. Kutsu kokoukseen on lähetettävä todisteellisesti kullekin jäsenelle vähintään kahta
viikkoa ennen kokousta ja on siinä mainittava esille tulevat asiat.
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11 §
Säätiön nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai
jompikumpi heistä hallituksen jonkun jäsenen kanssa.
12 §
Säätiön tilivuosi on kalenterivuosi ja tilit päätetään kalenterivuosittain. Tilinpäätös sekä
tilintarkastajain säätiön hallinnon ja tilien tarkastuksesta antama lausunto on ennen huhtikuun
loppua annettava säätiön hallitukselle.
13 §
Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1) esitetään säätiön vuosikertomus ja edellisen kalenterivuoden tilinpäätös;
2) esitetään tilintarkastajien lausunto;
3) päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja toimenpiteistä, joihin tilintarkastajien lausunto
saattaa antaa aihetta;
4) määrätään tilintarkastajien palkkiot ja
5) käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
14 §
Säätiön hallitus on velvollinen vuosittain viimeistään kesäkuun kuluessa lähettämään patenttija rekisterihallitukselle ja Suomen Asianajajaliitolle jäljennökset tuloslaskelmasta ja taseesta
liitteineen, tase-erittelyistä sekä toiminta- ja tilintarkastuskertomuksista.
15 §
Näitä sääntöjä voidaan muuttaa vain, jos hallitus on tehnyt siitä yhtä pitävän päätöksen
kahdessa vähintään 3 kuukauden väliajoin pidetyssä kokouksessa, ja jos päätöksen hyväksyy
vähintään viisi hallituksen jäsentä.
Päätös sääntöjen muuttamisesta tulee voimaan kuitenkin vain, jos Suomen Asianajajaliitto
hyväksyy muutoksen.
16 §
Jos säätiö lopettaa toimintansa, on sen omaisuus käytettävä niiden tarkoitusperien
toteuttamiseksi, joiden edistämiseksi säätiö on perustettu, säätiön hallituksen viimeisessä
kokouksessaan lähemmin määräämällä tavalla.
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