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VALTUUSKUNNAN KEVÄTKOKOUS (65)
Aika

10.6.2022 klo 13.00–17.55

Paikka

Olavinlinna, Savonlinna

Läsnä

Valtuuskunnan jäsenet seuraavasti:
Helsingin Asianajajayhdistys
1. Satu Karhunen
2. Pontus Baarman
3. Mikko Elonheimo
4. Markku Fredman
5. Tiina Haapa-aho
6. Anna Haapanen, poissa, varajäsenenään Juhani Sinkkonen
7. Ari Halonen
8. Katja Halonen, poissa
9. Outi Iso-Markku
10. Miia Hirvonen
11. Petri Impola
12. Kari Jaatinen
13. Kiti Karvinen
14. Liina Kokko
15. Leena Kuhanen
16. Hanna Kylmäniemi, poissa, varajäsenenään Jesse Viljanen
17. Lauri Toivio
18. Petra Lindberg
19. Kristiina Lindholm, poissa, varajäsenenään Mikko Hunnakko
20. Kristian Lovén, poissa, varajäsenenään Jukka Blomberg
21. Markus Manninen
22. Lena Mitts
23. Otso Nykänen
24. Janne Nyman
25. Ilona Piironen
26. Tero Puha, puheenjohtaja
27. Heikki Wahlroos, poissa, varajäsenenään Miia Lavonen
28. Elina Skarra, poissa
29. Nina Solas-Iloniemi
30. Antti Sorjonen, poissa, varajäsenenään Orvokki Heiskanen
31. Susanna Taskinen, poissa, varajäsenenään Seija Sorvari
32. Kirill Tervo
33. Juha-Pekka Hippi
34. Sari Vuori, poissa, varajäsenenään Christer Antell
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35. Mats Welin, paikalla kohdat 5, 8 ja 13
36. Pekka Ylikoski, poissa
37. Kirsi Åkerlund
Turun Asianajajayhdistys
38. Esko Alakurtti
39. Ville Normasto
40. Eerik Anttinen
41. Janne Röytiö
42. Meri Vuorio
Satakunnan osasto
43. Kaija Ruosteenoja
44. Jyrki Puurunen
Hämeen osasto
45. Suvi Kukkonen
46. Jarkko Lehtokannas, poissa
47. Jaana Linna-Laiho, poissa
48. Kirsi-Marja Salokangas
49. Toni Sortti
Päijät-Hämeen osasto
50. Minna Horelli
Kymen osasto
51. Jussi Luukko
52. Liisa Pellinen
Mikkelin osasto
53. Päivi Molari
Itä- Suomen osasto
54. Tatu Hirvonen
55. Mirja Ropo
56. Emilia Vuolle
Keski-Suomen osasto
57. Tero Artimo
58. Markku Halonen
Vaasan Asianajajayhdistys
59. Kirsi Hägglund
60. Anni-Leena Träskbäck
Oulun osasto
61. Pasi Hagman
62. Päivi Kurikka
63. Markus Pöhö, poissa
64. Olli Siponen, poissa
Lapin osasto
65. Reetta Keskitalo
66. Heli Sandström
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Lisäksi paikalla olivat valvontalautakunnan puheenjohtaja Harri Tuure, hallituksen jäsenistä puheenjohtaja Hanna Räihä-Mäntyharju ja varapuheenjohtaja Eero-Pekka Uotila
sekä jäsenet Jussi Ikonen, Hannu Kalkas, Mari Lampenius, Lotta Kroneld ja Max Lindholm. Hallituksen varajäsenistä paikalla ovat Matti Pulkamo sekä osastojen puheenjohtajista jo edellä mainitut Petra Lindberg (Helsinki) ja Jussi Luukko (Kymi) sekä Aino Kuulasmaa (Mikkeli), Tea Hagstedt (Päijät-Häme), Kari Autio (Vaasa) ja Minna Ravi (Hämeen asianajajat) sekä Heidi Huusko (Itä-Suomi).
Liiton toimiston henkilökunnasta kokouksessa mukana olivat pääsihteeri Niko Jakobsson, viestintäjohtaja Sari Krappe, Samuli Knuutila ja Milla Toivonen.
1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja toivotti kaikki tervetulleeksi klo 13.05.
Puheenjohtaja totesi, että kokouksen sihteerinä toimi liiton pääsihteeri Niko Jakobsson.
2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Suomen Asianajajaliiton sääntöjen 18 § 1 momentin mukaan valtuuskunnan varsinaiset
kokoukset pidetään vuosittain tammikuussa ja kesäkuussa. Sääntöjen 19 § 3 momentin
mukaan kutsu valtuuskunnan kokoukseen on lähetettävä todisteellisesti valtuuskunnan jäsenille vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta. Kutsu on lähetetty sähköpostitse
27.5.2022. Kutsu oli myös lähetettävä osastoille. Näin on tehty 27.5.2022. Kokousaineisto on myös ollut valtuuskunnan jäsenten luettavissa ekstranetissä 27.5.2022 alkaen.
Kokouskutsun mukainen esityslista toimii myös kokouksen työjärjestyksenä.
Sääntöjen 20 § 1 momentin mukaan valtuuskunta on päätösvaltainen, kun vähintään
puolet jäsenistä on paikalla. Suoritettiin nimenhuuto puheenjohtajan toimesta.
Todettiin, että paikalla on valtuuskunnan 66 jäsenestä 58 jäsentä tai varajäsentä.
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
3. Pöytäkirjantarkastajan valitseminen
Sääntöjen 45 §:n mukaan valtuuskunnan kokouksessa on pidettävä pöytäkirjaa, joka on
yhden kokouksessa sitä varten valitun jäsenen tarkastettava ja allekirjoitettava.
Asianajaja Ari Halonen ehdotti asianajaja Lena Mittsiä.
Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Lena Mitts, joka valittiin yksimielisesti myös ääntenlaskijana sähköisen äänestyksen varmentajaksi. Todettiin, että äänestys suoritetaan täysin anonyymisti äänestyskoppi.fi -äänestysjärjestelmää käyttäen. Todettiin, että äänestysjärjestelmää käyttää liiton HR- ja hallintoasiantuntija Milla Toivonen.
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4. Oikeusteko-palkinnon jakaminen
Oikeusteko-palkinto myönnetään yhdelle tai useammalle henkilölle, ryhmälle tai yhteisölle, joka on merkittävästi vaikuttanut oikeusjärjestyksen kehittämiseen, tunnetuksi
tekemiseen, oikeudenmukaisuuden edistämiseen tai oikeusturvan toteuttamiseen. Palkinto voidaan myöntää ajankohtaisesta saavutuksesta tai pitkäaikaisen toiminnan perusteella.
Suomen Asianajajaliiton hallitus valitsee palkinnonsaajan asettamansa palkintolautakunnan esityksestä. Palkintolautakuntaan kuuluvat palkintosääntöjen mukaan hallituksen ja valtuuskunnan puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat sekä liiton pääsihteeri.
Osastojen hallituksille on myös varattu tilaisuus esittää sopivia ehdokkaita palkinnonsaajiksi. Palkintolautakunta on kokoontunut 16.5.2022 ja hallitus on tämän jälkeen kokouksessaan 17.5.2022 valinnut palkinnon saajan.
Palkinto myönnettiin tänä vuonna Raija Toiviaiselle. Palkinnon perusteena ovat se,
että Toiviaisen johdolla syyttäjälaitoksen organisaatiota on muutettu siten, että entisestä Valtakunnansyyttäjänvirastosta ja sen alaisuudessa toimivista syyttäjänvirastoista
muodostettiin yksi Syyttäjälaitos-niminen virasto 1.10.2019 alkaen. Toiviainen on
osoittanut organisaatiouudistuksen lisäksi myös poikkeuksellista kyvykkyyttä ja ennakkoluulottomuutta erilaisissa avauksissa oikeudenhoidon nopeasti muuttuvilla harmailla
alueilla, kuten sananvapauslainsäädännön tulkitsemisessa. Vaikka yksittäiset syyttämisratkaisut ovat aiheuttaneet paljon keskustelua ja eriäviä näkemyksiä, Toiviainen on
tehnyt rohkeasti sitä työtä, mikä hänelle ja itsenäiselle Syyttäjälaitokselle on kuulunut.
Toiviainen on joutunut avaustensa johdosta myös sietämään paljon sellaista häirintää
ja vihapuhetta, jollaista ei valtakunnansyyttäjään viranomaistahona ole aiemmin kohdistettu, mutta hän ei ole antanut sen häiritä työtään.
Palkinnon jakoivat hallituksen puheenjohtaja Hanna Räihä-Mäntyharju ja valtuuskunnan puheenjohtaja Tero Puha.
5. Menettelytapavaliokunnan kokoonpanon toteaminen ja tiedoksianto talven henkilövalinnoista
Menettelytapavaliokunta on 10.6.2022 klo 11.00–11.40 kokoontunut seuraavalla kokoonpanolla:
Helsinki
- Mats Welin, menettelytapavaliokunnan puheenjohtaja (etäyhteydellä)
- Heikki Wahlroos, menettelytapavaliokunnan varapuheenjohtaja (etäyhteydellä)
Häme
- Toni Sortti, Jaana-Linna Laihon varajäsenenä klo 11.04 alkaen
Keski-Suomi
- Tero Artimo
Päijät-Häme
- Minna Horelli
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Lappi
- Reetta Keskitalo
Kymi
- Jussi Luukko
Satakunta
- Jyrki Puurunen, Kaija Ruosteenojan varajäsenenä
Turku
- Eerik Anttinen
Itä-Suomi
- Mirja Ropo
Vaasa
- Anni-Leena Träskbäck
Oulu
- Pasi Hagman
Mikkeli
- Päivi Molari, poissa
Valtuuskunnan puheenjohtaja
- Tero Puha
Osastojen puheenjohtajat
- Minna Ravi (Hämeen asianajajat)
- Heikki Pietinalho (Turku, etäyhteydellä)
Menettelytapavaliokunnan puheenjohtaja Mats Welin kertoi (etäyhteydellä), että
valtuuskunnan talvikokouksessa 2023 on toimitettava valtuuskunnan puheenjohtajan
vaali ja menettelytapavaliokunnan tulee tammikuussa 2023 tehdä ehdotus valtuuskunnan puheenjohtajaksi ja varapuheenjohtajaksi. Valtuuskunnan puheenjohtajan ja
varapuheenjohtajan valintaa on perinteisesti valmisteltu osastojen puheenjohtajien
kesken.
Menettelytapavaliokunta on päättänyt julistaa valtuuskunnan puheenjohtajan varapuheenjohtajan tehtävät haettaviksi. Tehtävästä kiinnostuneiden tulee ilmoittautua
tehtävään liiton pääsihteerille 30.9.2022 mennessä. Hakuajan päättymisen jälkeen
menettelytapavaliokunnan puheenjohtajisto ja Asianajajaliiton pääsihteeri haastattelevat tehtävästä kiinnostuneet hakijat.
6. Käsitellään hallituksen kertomus liiton toiminnasta ja sen varainhoidosta vuonna
2021
Liiton puheenjohtaja, asianajaja Hanna Räihä-Mäntyharju ja liiton pääsihteeri Niko
Jakobsson esittelivät liiton toimintaa vuodelta 2021 sekä liiton pääsihteeri Niko Jakobsson liiton taloutta vuodelta 2021 ja tilinpäätöksen, joka oli myös kokousaineistossa Extranetissä luettavissa.
Keskustelun jälkeen todettiin hallituksen kertomus liiton toiminnasta ja sen varainhoidosta vuonna 2021 käsitellyksi.
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7. Tilintarkastuskertomus ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle vuodelta
2021
Tilintarkastuskertomus esitettiin valtuuskunnalle. Koska tilintarkastaja oli lausunnossaan puoltanut vastuuvapauden myöntämistä hallitukselle tilikaudelta 2021, menettelytapavaliokunnan lausuntoa, josta on määräykset liiton sääntöjen 21 § 4 momentin 4)
kohdassa ei tarvittu.
Päätös: Valtuuskunta myönsi hallitukselle vastuuvapauden vuodelta 2021.
8. Liiton puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta
Liiton nykyinen puheenjohtaja Hanna Räihä-Mäntyharju valittiin tehtäväänsä kevätkokouksessa 2020. Hänen toimikautensa päättyy valtuuskunnan kevätkokouksessa 2022
ja Räihä-Mäntyharju on ilmoittanut jatkohalukkuudestaan seuraavalle 2-vuotiskaudelle.
Varapuheenjohtaja Eero-Pekka Uotila valittiin tehtäväänsä kevätkokouksessa 2020.
Myös hänen toimikautensa päättyy kevätkokouksessa 2022. Myös Uotila on ilmoittanut
jatkohalukkuudestaan seuraavalle 2-vuotiskaudelle.
Sääntöjen 11 §:n 3 momentin mukaan liiton puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja voidaan valita kerran uudelleen tehtäväänsä joko kahden tai yhden vuoden toimikaudeksi. Jos puheenjohtaja valitaan jatkamaan tehtävässään, varapuheenjohtaja valitaan samaksi toimikaudeksi kuin puheenjohtaja on valittu.
Valtuuskunnan talvikokouksessa 20.1.2022 menettelytapavaliokunnan puheenjohtaja Mats Welin kertoi nyt käsillä olevasta puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinnasta. Menettelytapavaliokunta esitti valtuuskunnalle, että Suomen Asianajajaliiton puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tehtäviä ei julisteta haettaviksi keväällä
2022 ja menettelytapavaliokunta tulee tekemään valtuuskunnan kevätkokouksessa
esityksen, että nykyinen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja valittaisiin toiselle kaksivuotiskaudelle.
Menettelytapavaliokunta on kokoontunut ennen valtuuskunnan kokousta ja tehnyt
valtuuskunnalle esityksen puheenjohtajasta ja varapuheenjohtajasta.
Menettelytapavaliokunnan puheenjohtaja Mats Welin esitti menettelytapavaliokunnan esityksenä valtuuskunnalle, että nykyinen puheenjohtaja Hanna Räihä-Mäntyharju ja varapuheenjohtaja Eero-Pekka Uotila valittaisiin toiselle kaksivuotiskaudelle.
Päätös: Valtuuskunta hyväksyi menettelytapavaliokunnan esityksen.
9. Liiton hallituksen jäsenten ja heidän varajäsentensä valinta erovuoroisten tilalle
Liiton sääntöjen 11 §:n mukaan liiton hallitukseen, jossa maan eri osien ja kummankin kieliryhmän on oltava edustettuina, kuuluu liiton puheenjohtaja ja varapuheen-
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johtaja sekä kahdeksan muuta jäsentä. Kullakin viimeksi mainitulla tulee olla henkilökohtainen varajäsen. Kaikkien on oltava asianajajia ja heidät valitaan valtuuskunnan
varsinaisessa kevätkokouksessa, jolloin heidän toimikautensa alkaa.
Joka on ollut hallituksen jäsenenä yhtäjaksoisesti kuusi vuotta, voidaan valita uudelleen samaan tehtävään vasta toimikaudeksi, joka alkaa kolmen vuoden kuluttua hänen edellisen toimikautensa päättymisestä. Mitä edellä on sanottu, ei estä hallituksen jäsenenä yhtäjaksoisesti kuutta vuotta toiminutta tulemasta valituksi liiton puheenjohtajaksi tai varapuheenjohtajaksi.
Liiton puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä hallituksen muut jäsenet ja heidän
varajäsenensä eivät saa kuulua liiton valtuuskuntaan tai valvontalautakuntaan.
Hallituksessa tulee olla puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi
1) kolme jäsentä Helsingin osastosta;
ja yksi jäsen
2) Turun tai Hämeen osastosta;
3) Satakunnan, Päijät-Hämeen tai Keski-Suomen osastosta;
4) Kymen, Mikkelin tai Itä-Suomen osastosta; sekä
5) Vaasan, Oulun tai Lapin osastosta; sekä
6) ruotsinkielisten asianajajien edustaja.
Liiton sääntöjen 21 §:n 4 momentin 1-kohdan mukaan valtuuskunnan menettelytapavaliokunnan tehtävänä on tehdä valtuuskunnalle ehdotus liiton puheenjohtajaksi,
varapuheenjohtajaksi sekä hallituksen muiksi jäseniksi ja heidän varajäsenikseen.
Edelleen liiton sääntöjen 22 §:n 2 momentin mukaan liiton puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, hallituksen muiden jäsenten ja näiden varajäsenten sekä valvontalautakunnan puheenjohtajan ja asianajajajäsenten ja varajäsenten vaalissa ovat ehdokkaina ne, jotka menettelytapavaliokunta on ehdottanut näihin luottamustehtäviin
valittaviksi. Kokouksessa on valtuuskunnan jäsenillä kuitenkin oikeus nimetä vastaehdokkaita. Sen, jonka menettelytapavaliokunta on asettanut ehdokkaaksi, katsottakoon tulleen valituksi, ellei vastaehdokas ole valtuuskunnan kokouksessa saanut vähintään kahta kolmasosaa annetuista äänistä.
Seuraavien liiton hallituksen jäsenten ja heidän varajäsentensä toimikausi on katkolla
valtuuskunnan kevätkokouksessa 2022:
- Helsingin Asianajajayhdistystä edustava Jussi Ikonen ja hänen varajäsenensä Suvi
Knaapila
sekä
- ruotsinkielisten asianajajien edustaja Max Lindholm sekä hänen varajäsenensä Martina Kronström.

7 (16)

DocuSign Envelope ID: A04DB009-9D74-4EF3-9F67-47A71432AE0E

SUOMEN ASIANAJAJALIITTO
VALTUUSKUNTA

PÖYTÄKIRJA NRO 65
10.6.2022

Nykyiset hallituksen jäsenet ja varajäsenet ovat valittavissa jatkokaudelle. Menettelytapavaliokunta on kokoontunut ennen valtuuskunnan kokousta ja tehnyt valtuuskunnalle esityksen hallituksen jäsenistä ja varajäsenistä.
Menettelytapavaliokunnan puheenjohtaja Mats Welin esitti menettelytapavaliokunnan esityksenä valtuuskunnalle, että nykyiset hallituksen jäsenet ja varajäsenet, Jussi
Ikonen ja hänen varajäsenensä Suvi Knaapila sekä Max Lindholm ja hänen varajäsenensä Martina Kronström valittaisiin suostumuksensa mukaisesti jatkokaudelle.
Päätös: Valtuuskunta hyväksyi menettelytapavaliokunnan esityksen.
10. Valvontalautakunnan puheenjohtajan ja hänen varajäsenensä valinta
Asianajajista annetun lain 7 a §:n mukaan asianajajayhdistyksen valtuuskunta valitsee
valvontalautakunnan puheenjohtajan ja hänen varajäsenensä sekä asianajajakuntaan
kuuluvat jäsenet ja heidän varajäsenensä. Saman säännöksen mukaan valvontalautakunnan jäsenenä yhtäjaksoisesti kuusi vuotta ollut voidaan valita tai nimittää uudelleen samaan tehtävään vasta toimikaudeksi, joka alkaa kolmen vuoden kuluttua hänen edellisen toimikautensa päättymisestä. Lautakunnan jäsenenä yhtäjaksoisesti
kuusi vuotta toiminut voi kuitenkin tulla valituksi lautakunnan puheenjohtajaksi. Valvontalautakunnan puheenjohtajana voi yhtäjaksoisesti toimia enintään kuusi vuotta.
Liiton sääntöjen 40 §:n mukaan valvontalautakunnan puheenjohtaja ja asianajajajäsenet sekä heidän kunkin henkilökohtaiset varajäsenensä valitaan valtuuskunnan kevätkokouksessa. Heidän toimikautensa alkaa elokuun alussa ja kestää kolme vuotta.
Liiton sääntöjen 21 §:n 4 momentin 2 kohdan mukaan menettelytapavaliokunnan
tehtävänä on tehdä valtuuskunnalle ehdotus valvontalautakunnan puheenjohtajaksi
sekä muiksi asianajajajäseniksi ja varajäseniksi. Liiton sääntöjen 22 §:n mukaan liiton
puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, hallituksen muiden jäsenten ja näiden varajäsenten sekä valvontalautakunnan puheenjohtajan ja asianajajajäsenten ja varajäsenten vaalissa ovat ehdokkaina ne, jotka menettelytapavaliokunta on ehdottanut näihin luottamustehtäviin valittaviksi. Kokouksessa on valtuuskunnan jäsenillä kuitenkin oikeus nimetä vastaehdokkaita. Sen, jonka menettelytapavaliokunta on asettanut ehdokkaaksi,
katsottakoon tulleen valituksi, ellei vastaehdokas ole valtuuskunnan kokouksessa saanut
vähintään kahta kolmasosaa annetuista äänistä.
Asianajaja Harri Tuure on valittu valvontalautakunnan puheenjohtajaksi kevätkokouksessa 2016 kolmen vuoden toimikaudeksi, joka päättyi 31.7.2019. Valtuuskunnan kevätkokouksessa 2019 Tuure valittiin uudelleen valvontalautakunnan puheenjohtajaksi kolmen vuoden toimikaudeksi, joka päättyy 31.7.2022. Tuuren toimikausi
siis päättyy, eikä häntä sääntöjen perusteella voida valita uudelleen tehtäväänsä.
Valvontalautakunnan puheenjohtajan tehtävä julistettiin haettaviksi jäsenviestissä
6.4.2022. Viimeiseen ilmoittautumispäivään 29.4.2022 mennessä valvontalautakunnan puheenjohtajan tehtävään ilmoittautuivat asianajajat Matti Penttinen ja Juho
Laine.
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Valvontalautakunnan puheenjohtajan varajäsenen tehtävään valittiin valtuuskunnan
kevätkokouksessa 2016 asianajaja Pirjo Isoluoma Tuuren varajäseneksi 31.7.2019
päättyväksi toimikaudeksi. Valtuuskunnan kevätkokouksessa 2019 asianajaja Pirjo
Isoluoma valittiin Tuuren varajäseneksi toimikaudeksi, joka päättyy 31.7.2022. Tehtävään valitaan henkilö valvontalautakunnan varajäseneksi kokouksen kohdassa 11.
Menettelytapavaliokunta on kokoontunut ennen valtuuskunnan kokousta ja tehnyt
valtuuskunnalle esityksen valvontalautakunnan puheenjohtajaksi ja hänen varajäsenekseen.
Menettelytapavaliokunnan puheenjohtaja Mats Welin esitti menettelytapavaliokunnan esityksenä valtuuskunnalle, että valvontalautakunnan puheenjohtajaksi toimikaudeksi 1.8.2022–31.7.2025 valittaisiin haastattelujen perusteella asianajaja Juho
Laine. Hakijan erityisenä vahvuutena on kehittymishalukkuus- ja myönteisyys.
Päätös: Valtuuskunta hyväksyi menettelytapavaliokunnan esityksen. Puheenjohtaja
Juho Laineen toimikausi alkaa 1.8.2022 ja on pituudeltaan kolme vuotta.
Laineen jäljellä olevaa kautta 14.1.2021–31.7.2024 koskeva valvontalautakunnan jäsenen valintaa koskeva päätös sekä puheenjohtajan varajäsentä koskeva päätös käsitellään kohdassa 11.
11. Eron myöntäminen valvontalautakunnan jäsenelle, uuden valvontalautakunnan jäsenen ja hänen varajäsenensä valinta jäljellä olevaksi toimikaudeksi
Asianajaja Lotta Laineenkare on pyytänyt eroa valvontalautakunnan jäsenen tehtävästä. Hänen toimikautensa päättyisi 31.7.2023. Kysymyksessä on jäsenen valinta
tehtävään Laineenkaren jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
Kun valvontalautakunnan puheenjohtajaksi valitaan Juho Laine, tulee valvontalautakunnan jäsenen tehtävä kaudelle 14.1.2021–31.7.2024 myös haettavaksi.
Lisäksi on käsiteltävä valvontalautakunnan puheenjohtajan varajäsenen valinta.
Seuraavat henkilöt ovat hakeneet tehtävään:
Max Jaakkola (Helsinki, nykyinen varajäsen), Johanna Kekki-Lehtinen (Päijät-Häme),
Kimmo Koskentausta (Häme, nykyinen varajäsen), Patrick Lindgren (Helsinki), Hanna
Rahikka (Helsinki), Jonne Rantanen (Turku).
Menettelytapavaliokunta on kokoontunut ennen valtuuskunnan kokousta ja tehnyt
valtuuskunnalle esityksen eron myöntämiseksi Lotta Laineenkarelle sekä uusien valvontalautakunnan jäsenten valinnasta Laineenkaren jäljellä olevalle toimikaudelle
31.7.2023 saakka, valvontalautakunnan puheenjohtajaksi valittavan henkilön jäljellä
olevalle toimikaudelle 14.1.2021–31.7.2024 (Laine) tai 1.8.2020–31.7.2023 (Penttinen) sekä valvontalautakunnan puheenjohtajan varajäseneksi.
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Menettelytapavaliokunnan puheenjohtaja Mats Welin esitti valtuuskunnalle, että
- Lotta Laineenkarelle myönnetään ero
- Laineenkaren tilalle jäseneksi valitaan nykyinen varajäsen Max Jaakkola. Max Jaakkolan siirtyessä varajäsenen tehtävästä varsinaiseksi jäseneksi, ja hänen tilalleen varajäseksi Patrick Lindgren.
- Valvontalautakunnan puheenjohtajaksi valittavan henkilön (esitetty Lainetta, mahdollisesti Penttinen) tilalle valitaan jäseneksi nykyinen varajäsen Kimmo Koskentausta ja hänen tilalleen varajäseneksi Johanna Kekki-Lehtinen.
- Valvontalautakunnan puheenjohtajan varajäseneksi valitaan Jonne Rantanen.
Päätös: Valtuuskunta hyväksyi menettelytapavaliokunnan esityksen.
12. Lausunnon antaminen oikeusministeriön ehdottamista henkilöistä valvontalautakuntaan: erovuoroisen jäsenen ja varajäsenen tilalle nimitettäväksi valvontalautakunnan
asianajajakuntaan kuulumattomaksi jäseneksi ja varajäseneksi
Oikeusministeriö on kirjeellään 29.4.2022 (VN/4997/2022) pyytänyt Suomen Asianajajaliiton lausuntoa ministeriön ehdottamista asianajajakuntaan kuulumattomista
henkilöistä valvontalautakunnan jäseniksi ja varajäseniksi. Lausunto on annettava
valtuuskunnan kokouksessa 10.6.2022.
1.1.2013 voimaan tulleessa asianajajista annetun lain 7 a §:ssä säädetään valvontalautakunnasta seuraavaa:
”Valvontalautakuntaan kuuluvat puheenjohtaja ja yksitoista muuta jäsentä sekä heidän kunkin henkilökohtaiset varajäsenensä. Puheenjohtajan ja hänen varajäsenensä
sekä kuuden muun jäsenen ja heidän varajäsentensä tulee olla asianajajia. Kolmen
jäsenen ja heidän varajäsentensä tulee olla asianajajakuntaan kuulumattomia oikeustieteen muun ylemmän korkeakoulututkinnon kuin kansainvälisen ja vertailevan oikeustieteen maisterin tutkinnon suorittaneita henkilöitä, jotka ovat perehtyneitä asianajotoimintaan sekä lisäksi tuomarin tehtäviin taikka oikeustieteen yliopistolliseen
koulutukseen ja tutkimukseen. Kahden jäsenen ja heidän varajäsentensä tulee olla
luvan saaneista oikeudenkäyntiavustajista annetussa laissa tarkoitettuja luvan saaneita oikeudenkäyntiavustajia. Valvontalautakunnan jäsenten ja varajäsenten toimikausi on kolme vuotta.
Asianajajayhdistyksen valtuuskunta valitsee valvontalautakunnan puheenjohtajan ja
hänen varajäsenensä sekä asianajajakuntaan kuuluvat jäsenet ja heidän varajäsenensä. Valtioneuvosto nimittää asianajajakuntaan kuulumattomat valvontalautakunnan jäsenet ja heidän varajäsenensä oikeusministeriön esityksestä. Ennen esityksen tekemistä oikeusministeriön on pyydettävä ehdokkaiden kelpoisuudesta tehtävään asianajajayhdistyksen lausunto, jonka on 1 momentissa tarkoitettujen muiden
asianajajakuntaan kuulumattomien kuin luvan saaneita oikeudenkäyntiavustajia
edustavien ehdokkaiden osalta oltava puoltava. Lausunto on pyydettävä kaksi kertaa
niin monesta ehdokkaasta kuin on nimitettäviä. Valvontalautakunta valitsee vuosittain keskuudestaan kolme varapuheenjohtajaa.”
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1. Toimikausi 1.8.2022–31.7.2025 (asianajajakuntaan kuulumaton jäsen)
Valvontalautakunnan asianajajakuntaan kuulumattomista jäsenistä hovioikeudenneuvos Rita Melartinin ja hänen varajäsenensä käräjätuomari Ilkka Ylösen toimikaudet päättyvät 31.7.2022.
Valvontalautakunnan asianajajakuntaan kuulumattoman varsinaisen jäsenen tai varajäsenen tehtävään suostumuksensa ovat antaneet:
-

hovioikeudenneuvos Timo Saranpää
hovioikeudenneuvos Tiina Nurmimäki
laamanni Marja Virtanen
käräjätuomari Ahti Kontturi
käräjätuomari Vesa Karttunen
käräjätuomari Antti Tapanila
käräjätuomari Veronica Dalenius
käräjätuomari Kirsi Huotari
käräjätuomari Gunilla Nyström
käräjätuomari Salla Vaahtera
markkinaoikeustuomari Jari Tiainen

Menettelytapavaliokunta on kokoontunut ennen valtuuskunnan kokousta ja tehnyt
valtuuskunnalle esityksen oikeusministeriölle ensisijaisesti ehdotettavista ehdokkaista asianajajakuntaan kuulumattomaksi valvontalautakunnan jäseneksi ja varajäseneksi.
Menettelytapavaliokunnan puheenjohtaja Mats Welin esitti valtuuskunnalle menettelytapavaliokunnan esityksenä, että toimikaudeksi 1.8.2022-31.7.2025 varsinaiseksi
jäseneksi ensisijainen ehdokas olisi hovioikeudenneuvos Timo Saranpää ja vastaavasti varajäseneksi Jari Tiainen.
Päätös: Valtuuskunta hyväksyi menettelytapavaliokunnan esityksen.
13. Lausunnon antaminen oikeusministeriön ehdottamista henkilöistä valvontalautakuntaan: lautakunnasta eronneen jäsenen ja hänen varajäsenensä tilalle heidän jäljellä
olevaksi toimikaudeksi (luvansaaneet oikeudenkäyntiavustajat)
Valvontalautakunnan luvan saaneita oikeudenkäyntiavustajia edustavista jäsenistä
Jannika Enegren ilmoittaa lopettavansa tehtävässä 30.6.2022.
Hänen tilalleen tulee valita uusi luvan saaneita oikeudenkäyntiedustajia edustava jäsen jäljellä olevaksi toimikaudeksi 1.7.2022–31.12.2022 ja tätä seuraavalle toimikaudelle 1.1.2023-31.12.2025. Jälkimmäiselle toimikaudelle on valittava myös varajäsen.
Lausunto on annettava valtuuskunnan kokouksessa 10.6.2022.

11 (16)

DocuSign Envelope ID: A04DB009-9D74-4EF3-9F67-47A71432AE0E

SUOMEN ASIANAJAJALIITTO
VALTUUSKUNTA

PÖYTÄKIRJA NRO 65
10.6.2022

Menettelytapavaliokunta on tehnyt esityksen valtuuskunnalle oikeusministeriölle annettavista lausunnoista. Valvontalautakunnan luvansaaneita oikeudenkäyntiavustajia
edustavaksi varsinaiseksi jäseneksi tai varajäseneksi ovat hakeneet:
-

OTT, dosentti, apulaisprofessori Mika Launiala
varatuomari Jaakko Tapala
varatuomari Auli Nuotio
varatuomari Heikki Leivonen

Menettelytapavaliokunta on kokoontunut ennen valtuuskunnan kokousta ja tehnyt
valtuuskunnalle esityksen oikeusministeriölle ensisijaisesti ehdotettavista ehdokkaista luvansaaneita oikeudenkäyntiavustajia edustavaksi valvontalautakunnan jäseneksi ja varajäseneksi.
Menettelytapavaliokunnan puheenjohtaja Mats Welin esitti menettelytapavaliokunnan esityksenä valtuuskunnalle, että ensisijainen ehdokas toimikaudelle 1.7.31.12.2022 ja 1.1.2023-31.12.2025 on Auli Nuotio sekä että nykyinen varajäsen OTT,
dosentti, apulaisprofessori Mika Launiala jatkaa varajäsenenä myös kauden
1.1.2023–31.12.2025.
Päätös: Valtuuskunta hyväksyi menettelytapavaliokunnan esityksen.
14. Muutokset asianajajia velvoittaviin ohjeisiin
Valtuuskunnan kokouksen asialistalla on seuraavien asianajajia velvoittavien ohjeiden muutokset, joita koskevat muutosesitykset ovat olleet Extranetin kokousmateriaalissa:
a. Asianajajien täydennyskouluttautumista koskevan ohjeen päivitys (B 9)
b. Asianajajapäivystysohjeen päivittäminen (B 21)
Asianajajien täydennyskouluttautumista koskevan ohjeen päivitys (B 9)
Pääsihteeri Niko Jakobsson esitteli koulutusvaliokunnassa valmistellun esityksen, jonka
hallitus on päättänyt esittää valtuuskunnan hyväksyttäväksi.
Keskusteltiin esityksestä ja äänestettiin seuraavista kohdista:
Hallituksen esityksen lisäys (ohjeen kohta 2., kappale 6): Kouluttautumisvelvoitteeseen luettavan verkkokoulutuksen tulee olla organisoitua koulutusta. Satunnaista videosisältöä ei lueta täydennyskoulutukseksi. Verkkokoulutus luetaan sen vuoden täydennyskoulutukseksi, jolloin koulutus on suoritettu.
Lena Mitts esitti, että yllä mainittua ei lisätä ohjeeseen. Koska käsillä oli hallituksen
esitys, jossa kohtaa esitettiin lisättäväksi ja vastaesitys, suoritettiin äänestys. Äänestyksessä Kyllä-vastaus kannatti hallituksen esitystä ja Ei vastaesitystä. Äänestykset toteutettiin äänestyskoppi.fi -järjestelmän kautta.
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Äänestys:
- Kyllä (hallituksen esitys): 21 ääntä
- Ei: 31 ääntä
- Tyhjä: 0 ääntä
Päätös: Yllä kursiivilla merkittyä ohjeen kohdassa 2 olevaa 6. kappaletta ei lisätä
koulutusohjeeseen.
Hallituksen esityksen uusi muotoilu (kohta 2, viimeinen kappale): Asianajajaliiton, valvontalautakunnan tai minkään yhdistys- tai yritystoiminnan luottamustehtävissä ja hallintoelimissä työskentelyä ei katsota kouluttautumisvelvoitteen mukaiseksi koulutukseksi. Sellaiseksi ei katsota myöskään toimeksiantojen hoitamiseen liittyvää omaehtoista opiskelua tai työntekijän perehdyttämistä.
Lena Mitts totesi, että valvontalautakunnan jäsenten ja varajäsenten tehtävän voisi
lukea osaksi asianajajan kouluttautumisvelvollisuutta ja tästä keskusteltiin. Mitts
esitti varsinaisena esityksenä kuitenkin, että hallituksen esityksessä olevasta muotoilusta luovuttaisiin ja pitäydyttäisiin alkuperäisessä muotoilussa koskien luottamustehtäviä, joka kuuluu seuraavasti:
Toimeksiantojen hoitamiseen liittyvää omaehtoista opiskelua, työntekijän perehdyttä-mistä, hallituksessa tai muissa hallintoelimissä työskentelyä taikka yhdistysja vastaavaa toimintaa ei katsota kouluttautumisvelvoitteen mukaiseksi koulutukseksi.
Koska käsillä oli hallituksen esitys, jossa koulutusohjeen kohtaa esitettiin muutettavaksi ja alkuperäistä muotoilua koskeva vastaesitys, suoritettiin äänestys.
Äänestys:
Kyllä (hallituksen esitys): 29 ääntä
Ei: 27 ääntä
Tyhjä: 0 ääntä
Päätös: Valtuuskunta hyväksyi hallituksen alkuperäisen esityksen mainitun kohdan
osalta.
Ehdotettu lisäys (3. otsikon jälkeen): Asianajajan on lähetettävä kunkin vuoden tammikuun loppuun mennessä liiton hallituksen määrittämällä tavalla liiton toimistolle luettelo näiden ohjeiden mukaisesta edellisen vuoden koulutuksestaan.
Kari Jaatinen esitti, että koulutuksen voisi kirjata ASSIin, jolloin se tulisi kaikkien asianajajien osalta taltioitua. Tästä keskusteltiin ja Markku Fredman esitti uutta muotoilua koulutusvelvoitteen osoittamiseksi. Ehdotuksesta keskusteltiin ja esiin nostettiin muun muassa se, että koulutuksen kontrollointi edellyttäisi resursointia henkilöstön ja järjestelmäkehityksen osalta.
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Äänestys:
- Kyllä (hallituksen esitys): 45 ääntä
- Ei: 11 ääntä
- Tyhjä: 0 ääntä
Päätös: Valtuuskunta hyväksyi hallituksen alkuperäisen esityksen ilman ehdotettua
uutta muotoilua.
Päätös: Valtuuskunta hyväksyi Asianajajien täydennyskouluttautumista koskevan ohjeen päivityksen (B 9) edellä mainitulla yhdellä muutoksella.
Asianajajapäivystysohjeen päivittäminen (B 21)
Pääsihteeri Niko Jakobsson esitteli asianajajapäivystystyöryhmän muistion pohjalta ammatillisessa valiokunnassa valmistellun esityksen, jonka hallitus on päättänyt esittää valtuuskunnan hyväksyttäväksi.
Päätös: Valtuuskunta hyväksyi Asianajajapäivystysohjeen päivittämisen (B 21) hallituksen esityksen mukaisena.
15. Asianajotoiminnan sääntely, hallituksen muutosesitykset
Päätös: Asia siirretään käsiteltäväksi valtuuskunnan talvikokouksessa 2023.
16. Sääntömuutokset koskien osastojen talouden erillisyyttä
Suomen Asianajajaliitto jakaantuu sääntöjensä 25 §:n mukaisesti osastoihin, joilla on
sääntöjen 27 §:n mukaan omat Asianajajaliiton hallituksen vahvistamat säännöt.
Osastot eivät ole itsenäisiä oikeushenkilöitä, vaan osa Suomen Asianajaliittoa ja ne
käyttävät toiminnassaan Suomen Asianajajaliiton y-tunnusta.
Osastojen taloutta on kuitenkin syytä käsitellä erillään liiton varsinaisesta taloudesta
ja siksi hallitus on 16.5.2022 kokouksessaan päättänyt esittää valtuuskunnalle kokousaineistossa ilmenevät Suomen Asianajajaliiton sääntöjen 27, 30 ja 32 §:n muutokset hyväksyttäväksi.
Pääsihteeri Niko Jakobsson esitteli sääntömuutokset.
Päätös: Valtuuskunta hyväksyi Suomen Asianajajaliiton sääntöjen 27, 30 ja 32 §:n
muutokset ja esittää ne oikeusministeriölle vahvistettavaksi.
17. Suomen Asianajajaliiton ja Asianajajaliiton Säätiön tilintarkastajan valinta
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Suomen Asianajajaliiton sääntöjen 18 §:ssä säädetään tilintarkastajan valinnasta seuraavaa:
”Liiton tilejä ja varainhoitoa tarkastamaan valitaan yksi tilintarkastaja ja hänelle varatilintarkastaja, joiden tulee olla KHT- tilintarkastajia. Tilintarkastajaksi voidaan valita
myös KHT-yhteisö, jolloin varatilintarkastajaa ei valita”.
Valtuuskunta päätti talvikokouksessaan 20.1.2022, että Suomen Asianajajaliitolle valitaan tilintarkastajaksi Oy Tuokko Ltd. Tilintarkastajaa ei ole tämän vuoksi tarpeen
vaihtaa nyt kevätkokouksessa.
Suomen Asianajajaliiton Säätiön säännöissä säädetään tilintarkastajasta seuraavaa:
”Säätiöllä on yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja, joiden tulee olla KHT- tilintarkastajia. Tilintarkastajaksi voidaan valita myös tilintarkastusyhteisö, jolloin varatilintarkastajaa ei valita. Suomen Asianajajaliiton valtuuskunta valitsee tilintarkastajan
ja tarvittaessa varatilitarkastajan. Tilitarkastaja valitaan suorittamaan yhden tilikauden tilintarkastus”.
Vuonna 2021 valtuuskunnassa päätettiin valita Säätiön tilintarkastajaksi KHT-yhteisö
PricewaterhouseCoopers Oy.
Todetaan, että Suomen Asianajajaliitolle on valittu tilintarkastajaksi vuodelle 2022 Oy
Tuokko Ltd valtuuskunnan talvikokouksessa 20.1.2022 ja että Säätiö on esittänyt valtuuskunnalle valittavaksi tilintarkastajaksi Asianajajaliiton tilintarkastajan Oy Tuokko
Ltd:n.
Pääsihteeri Niko Jakobsson esitteli asian.
Päätös: Valtuuskunta valitsi Suomen Asianajajaliiton Säätiölle tilintarkastajaksi Oy
Tuokko Ltd tarkastamaan tilikautta 2022.
18. Asianajajien valvontaa vuonna 2021 käsittelevä kertomus
Valvontalautakunnan puheenjohtaja Harri Tuure esitteli asianajajien, julkisten oikeusavustajien ja luvan saaneiden oikeudenkäyntiasiamiesten valvontaa vuonna
2021.
19. Muut asiat
Pääsihteeri Niko Jakobsson esitteli kokouskutsussa olleina muina asioina:
- asianajajalain muutosesityksen
- Asianajajaliiton toimiston muuton osoitteeseen Mikonkatu 25 ja siihen liittyvän toimitilahankkeen, jonka hallitus on päättänyt
- elo-syyskuussa 2022 käynnistyvän brändikampanjan
- Asianajajaliiton arkiston digitalisointihankkeen etenemisen
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Puheenjohtaja totesi valtuuskunnan sääntömääräiset kokoukset vuonna 2023:
-

valtuuskunnan talvikokous torstaina 19.1.2023 Helsingissä
kevätkokous 9.6.2023 Itä-Suomen osaston alueella

20. Kokouksen päättäminen
Koska muita asioita ei ole, päätän kokouksen klo 17.55.

Pöytäkirjan vakuudeksi
Tero Puha
puheenjohtaja

Niko Jakobsson
sihteeri

Tarkastettu
Lena Mitts
asianajaja
Allekirjoitettu sähköisesti.
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