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Läsnä

Valtuuskunnan jäsenet seuraavasti:
Helsingin Asianajajayhdistys
1. Mikko Elonheimo
2. Markku Fredman
3. Tiina Haapa-aho, klo 10.09
4. Ari Halonen
5. Kiti Karvinen
6. Elina Hirvonen
7. Kristian Lovén, klo 10.33
8. Petri Impola
9. Kari Jaatinen
10. Johanna Karvinen
11. Kristiina Lindholm, poissa, varajäsenenä Miia Lavonen
12. Markus Manninen
13. Lena Mitts
14. Otso Nykänen
15. Antti Palmujoki, poissa, varajäsenenä Maria Flygare
16. Pekka Ylikoski, poissa, varajäsenenä Nina Solas-Iloniemi
17. Ilona Piironen
18. Olli Pohjakallio
19. Tero Puha, pj.
20. Jouni Gauriloff
21. Jukka Soikkeli
22. Antti Sorjonen, klo 10.13
23. Heikki Uotila
24. Mats Welin, poissa
25. Eljas Vesterbacka
26. Kirsi Åkerlund
27. Outi Iso-Markku
28. Petra Lindberg
29. Mikko R. Lehto
30. Hanna-Maria Seppä, poissa, varajäsenä Jesse Viljanen
31. Heikki Wahlroos
32. Miia Hirvonen
33. Susanna Taskinen, klo 10.14
34. Anna Haapanen, poissa
35. Kirill Tervo
36. Pontus Baarman
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Turun Asianajajayhdistys
37. Anna Oksanen
38. Ville Normasto, poissa, varajäsenenä Anu Perho
39. Heikki Pietinalho
40. Eerik Anttinen
41. Meri Vuorio
Satakunnan osasto
42. Veli-Matti Lanne
43. Kaija Ruosteenoja
Hämeen osasto
44. Jukka-Pekka Alanen
45. Jaana Linna-Laiho, poissa, varajäsenenä Kirsi-Marja Salokangas
46. Minna Romu, klo 10.12
47. Jarkko Lehtokannas
48. Toni Sortti, poissa, varajäsenenä Mika Miesmäki
Päijät-Hämeen osasto
49. Minna Horelli
Kymen osasto
50. Onni Hietalahti
Mikkelin osasto
51. Päivi Molari
Itä- Suomen osasto
52. Harri Lämsä
53. Marja Pääkkö
54. Markku Savolainen
Keski-Suomen osasto
55. Tero Artimo
56. Miikka Nuorva, poissa, varajäsen Tuukka Haaranen
Vaasan Asianajajayhdistys
57. Osmo Sippola, poissa, varajäsenenä Kirsi Hägglund
58. Anni-Leena Träskbäck
Oulun osasto
59. Pasi Hagman, poissa, varajäsenenä Tapio Maakanen
60. Olli Siponen, varapj.
61. Markus Pöhö
Lapin osasto
62. Reetta Keskitalo
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63. Heli Sandström, poissa, varajäsen Antti Hyvönen

Lisäksi paikalla olivat valvontalautakunnan puheenjohtaja Harri Tuure, hallituksen
jäsenet Hanna Räihä-Mäntyharju, Eero-Pekka Uotila, Jyrki Piiparinen, Sinikka Kelhä,
Jussi Ikonen, Max Lindholm, Mari Lampenius, Juha Ryynänen ja Hannu Kalkas.
Hallituksen varajäsenistä paikalla olivat Suvi Knaapila, Martina Kronström, Matti
Pulkamo, Tomi Kauppinen ja Lotta Kroneld-Virtanen (myös os. pj) sekä osastojen
puheenjohtajista Janne Nyman, Jyrki Puurunen, Jukka Salo ja Tea Hagstedt.
Liiton toimiston henkilökunnasta paikalla olivat Sari Krappe, Kristiina Sare, Johanna
Kainulainen, Katja Vattulainen, Eric Puchner, Samuli Knuutila ja Milla Toivonen sekä
erikseen esiteltyinä uusi valvontayksikön päällikkö Britta Andersin (elokuu 2020
alkaen), jäsenpalveluyksikön johtaja Risto Ruuska (1.1.2021 alkaen) ja uusi pääsihteeri
Niko Jakobsson (15.2.2021 alkaen).
1

Kokouksen avaus
Valtuuskunnan puheenjohtaja asianajaja Tero Puha avasi kokouksen klo 10.06 ja toimi
sen puheenjohtajana.
Sihteeriksi kutsuttiin vt. pääsihteeri, viestintäjohtaja Sari Krappe.

2

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Sääntöjen 18 § 1 momentin mukaan valtuuskunnan varsinaiset kokoukset pidetään
vuosittain viimeistään tammikuussa (talvikokous) ja kesäkuussa (kevätkokous).
Sääntöjen 19 § 3 momentin mukaan kutsu valtuuskunnan kokoukseen on lähetettävä
todisteellisesti valtuuskunnan jäsenille vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta. Kutsu
on lähetetty sähköpostitse lukukuittauksella 14.12.2020. Kutsu on myös lähetettävä
osastoille ja näin on tehty 14.12.2020. Kokousaineisto on ollut valtuuskunnan jäsenten
luettavissa Asianajajaliiton Ekstranetissä 14.12.2020 lukien.
Päätettiin, että kokouskutsun mukainen esityslista toimii kokouksen työjärjestyksenä.
Sääntöjen 20 § 1 momentin mukaan valtuuskunta on päätösvaltainen, kun vähintään
puolet jäsenistä on paikalla.
Tässä kokouksessa ei poikkeuksellisesti suoriteta perinteistä nimenhuutoa, vaan
kokoukseen osallistujat on kirjattu järjestelmään kirjautumisen myötä.
Todettiin, että paikalla oli 61 jäsentä tai varajäsentä valtuuskunnan 63 jäsenestä tai
varajäsenestä.
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
LIITE A 2 § kokouksen esityslista
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Kahden pöytäkirjan tarkastajan ja ääntenlaskijan valitseminen
Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin asianajajat Minna Romu ja Pontus
Baarman.
Puheenjohtaja kysyi osastojen puheenjohtajilta Heikki Pietinalholta ja Jukka Salolta ja
osaston varapuheenjohtaja Antti Hyvöseltä koronapandemiaan ja poikkeusoloihin
liittyviä työkuulumisia.

4

Menettelytapavaliokunnan esitys henkilövalintoihin liittyen,
menettelytapavaliokunnan puheenjohtaja Markku Fredman
Asianajajaliiton menettelytapavaliokunnan puheenjohtaja Markku Fredman kertoi,
että asianajaja, julkinen oikeusavustaja Hannele Kojo oli pyytänyt eroa
valvontalautakunnan jäsenen tehtävästä. Hänen toimikautensa päättyisi 31.7.2021.
Kysymyksessä oli jäsenen valinta tehtävään Kojon jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
Kojon varajäsen asianajaja Juho Laine oli ilmoittanut olevansa käytettävissä varsinaisen
jäsenen tehtävään Kojon jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Keväällä 2020 haettaessa
jäseniä valvontalautakunnan jäsenten tehtävään asianajaja Kimmo Koskentausta
ilmoitti kiinnostuksestaan tehtävää kohtaan. Hämeen osasto antoi hänestä puoltavan
lausunnon. Koskentausta oli ilmoittanut olevansa käytettävissä valvontalautakunnan
varajäsenen tehtävään 31.7.2021 päättyväksi toimikaudeksi.
Menettelytapavaliokunnan jäsenet olivat yksimielisesti kannattaneet päätösesitystä
sähköpostitse.

5

Eron myöntäminen valvontalautakunnan jäsenelle, uuden valvontalautakunnan
jäsenen ja hänen varajäsenensä valinta jäljellä olevaksi toimikaudeksi
Menettelytapavaliokunta päätti esittää valtuuskunnalle todettavaksi, että Hannele
Kojo on eronnut valvontalautakunnan jäsenen tehtävästä 14.1.2021 lukien ja että
asianajaja Juho Laine valitaan valvontalautakunnan varsinaisen jäsenen tehtävään ja
asianajaja Kimmo Koskentausta hänen varajäsenensä tehtävään Kojon jäljellä olevaksi
toimikaudeksi 31.7.2021 saakka.
Päätös
Valtuuskunta totesi, että Kojo on eronnut valvontalautakunnan jäsenen tehtävästä
14.1.2021 lukien ja valitsi valvontalautakunnan varsinaisen jäsenen tehtävään
asianajaja Juho Laineen toimikaudeksi 14.1.2021-31.7.2021 ja asianajaja Kimmo
Koskentaustan hänen varajäsenekseen samaksi toimikaudeksi.

6

Katsaus syksyn 2020 toimintaan, Asianajajaliiton puheenjohtaja Hanna RäihäMäntyharju
Asianajajaliiton puheenjohtaja Hanna Räihä-Mäntyharju kertoi liiton syksyn 2020
toiminnasta.
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Vuoden 2021 toimintasuunnitelman ja talousarvion esittely huomioon ottaen
sääntöjen 13 §:n 1 momentin määräykset, Asianajajaliiton puheenjohtaja Hanna RäihäMäntyharju ja vt. pääsihteeri, viestintäjohtaja Sari Krappe
Liiton puheenjohtaja Hanna Räihä-Mäntyharju esitteli hallituksen
toimintasuunnitelman vuodelle 2021. Tämän jälkeen vt. pääsihteeri Sari Krappe esitteli
Asianajajaliiton talousarvion vuodelle 2021.

8

Jäsenmaksun ja muiden maksujen, jotka jäsenten ja EU-asianajajien on suoritettava
liiton menoja varten, vahvistaminen, sekä valvontamaksun ja passiivisten jäsenten
jäsenmaksujen vahvistaminen
Asianajajaliiton hallituksen esitys valtuuskunnalle vuoden 2021 jäsen-, valvonta- ja
muiden maksujen osalta oli toimitettu valtuuskunnalle ennakkomateriaalissa.
Uudet jäsenmaksut 1.1.2021 lukien ovat:
•

vuosimaksu asianajajalta on 879 euroa. Uuden asianajajan vuosimaksu on
liittymisvuodelta ja sitä seuraavalta 439,50 euroa;

•

vuotuinen rekisteröintimaksu EU-luetteloon merkityltä EU-asianajajalta on 879
euroa. Vuotuinen rekisteröintimaksu uudelta EU-asianajajalta on
rekisteröimisvuodelta ja sitä seuraavalta kalenterivuodelta 439,50 euroa;

•

asianajaja (eläkkeellä) vuosimaksu on 50 euroa;

•

vuosimaksu julkiselta oikeusavustajalta on 457,50 euroa.

•

valvontamaksu, jonka jokainen liiton jäsenenä (lukuun ottamatta eläkkeellä
olevaa asianajajaa) kalenterivuoden aikana ollut on velvollinen suorittamaan,
on 246 euroa;

•

passiivisen jäsenen jäsenmaksu on sama kuin Defensor Legisin tilausmaksu,
joka vuonna 2021 on 140 euroa,

•

ennen 1.1.1938 syntynyt asianajaja on vapautettu jäsenmaksusta,

•

korvausrahastomaksua ei peritä vuonna 2021 ja

•

IBA Human Rights Institute’n toimintaan kerätään jäsenmaksun yhteydessä
vapaaehtoinen 4 euron tukimaksu.

Päätös
Päätettiin vahvistaa jäsenmaksut esityksen mukaan.
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Hallituksen, valvontalautakunnan ja valtuuskunnan kokouksen osanottajille
maksettavien matkakustannusten korvausperusteiden vahvistaminen
Asianajajaliiton hallituksen esitys valtuuskunnalle vuoden 2021 matkakustannusten
korvausperusteista oli toimitettu valtuuskunnan ennakkomateriaalissa.
Hallitus esitti valtuuskunnalle, että matkakorvausperusteet säilytetään ennallaan eli
että valtuuskunnan, menettelytapavaliokunnan, hallituksen ja valvontalautakunnan
kokousten toispaikkakuntalaisille osanottajille maksetaan matkakulujen korvausta ja
päivärahaa verohallituksen verovapaista matkakustannuksen korvauksista antaman
päätöksen mukaisesti liiton varoista.
Päätöstä sovelletaan myös edellä mainittujen toimielinten varajäseniin.
Liiton varoista suoritetaan valtuuskunnan, menettelytapavaliokunnan ja hallituksen
jäsenille ja varajäsenille valtuuskunnan kokouksen yhteydessä järjestettävästä
lounaasta ja päivällisestä aiheutuneet kustannukset.
Päätös
Esitystä kannatettiin ja valtuuskunta vahvisti matkakulujen maksuperusteet esityksen
mukaisesti.

10

Hallituksen suositus käytännesäännöiksi, asianajaja Niko Jakobsson
Asianajaja Niko Jakobsson esitteli valtuuskunnalle hallituksen suosituksen tietosuojasta
asianajotoiminnassa. Hallitus oli hyväksynyt suosituksen kokouksessaan 10.12.2020.
Esityksen jälkeen annettiin tiedoksi, että maksuton tietosuojakoulutus järjestetään
keväällä 2021. Jakobsson totesi, että ennen tietosuoja-asioita ensisijaisesti
asianajotoimistojen tietoturva-asiat on oltava kunnossa. Esityksen jälkeisessä jäsenten
puheenvuorossa kysyttiin valmiita tietosuojamalleja erityisesti pieniä
asianajotoimistoja varten. Jakobsson vastasi, että asiaa selvitetään ja siihen palataan.
Lopuksi hän kertoi valtuuskunnan puheenjohtajan pyynnöstä kokemuksistaan
pandemian poikkeusoloaikana suuressa asianajotoimistossa.

11

Uudistettu toimistotarkastusprosessi, valtuuskunnan varapuheenjohtaja Olli Siponen
Asianajaja Olli Siponen esitteli valtuuskunnalle uudistetun toimistotarkastusprosessin.
Hallituksen puheenjohtaja tarkensi esityksen jälkeen, kuinka monissa tarkastuksissa
keskitytty aiemmin epäolennaisiin asioihin, mutta uudistuksen myötä jatkossa on
tarkoitus keskittyä enemmän toiminnan kannalta olennaisiin seikkoihin.
Aikataulullisesti tavoite on saada uudet lomakkeet käyttöön kesällä, mutta tarkempi
asiaan liittyvä tiedotus tapahtuu kevään 2021 aikana.

12

Katsaus järjestörekisteriuudistukseen, vt. pääsihteeri, viestintäjohtaja Sari Krappe
Sari Krappe esitteli tämänhetkisen järjestörekisteriuudistuksen tilanteen. Jäsenistöstä
esitettiin kehittämisehdotus, että Löydä asianajaja -palvelusta löytyisi haettaessa aina
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tieto, onko kyseinen henkilö asianajaja riippumatta siitä, antaako henkilö
asianajopalveluita yksityisille vai yrityksille. Krappe kiitti esityksestä ja lupasi viedä sen
jatkokehitykseen. Tämän jälkeen Krappe kertoi toimiston koronavuoden kuulumisista
valtuuskunnan puheenjohtajan pyynnöstä.
Tämän jälkeen Markku Fredman pyysi puheenvuoron, ja esitti tilaston
oikeusapupalkkioiden heikosta kehityksestä. Hän pyysi, että liiton hallitus kiinnittää
huomiota siihen, että Suomessa on aina oltava kilpailukykyistä julkista oikeusapua.
Hallituksen puheenjohtaja vastasi, että 2019 oikeusministeriö esitti Asianajajaliiton
aloitteesta korotusta oikeusapupalkkioihin, mutta valtiovarainministeriö jätti korotuksen
pois. Puheenjohtaja lupasi palata tämän asian käsittelyyn seuraavassa liiton hallituksen
kokouksessa.
13

Muut asiat ja kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja tiedusteli valtuuskunnalta, oliko vielä muita kokouksessa käsiteltäviä
asioita. Mikkelin osaston puheenjohtaja Päivi Molari pyysi puheenvuoron ja ilmoitti, että
valtuuskunnan kevätkokous pidetään koronapandemian salliessa 11.6.2021
Savonlinnassa ja toivotti kaikki sinne tervetulleiksi. Lopuksi hallituksen puheenjohtaja
muistutti seuraavan päivän pe 15.1. klo 14 alkavasta virtuaalisesta asianajovuoden
avauksesta.
Koska muita asioita ei ollut, kokous päätettiin klo 12.37.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Tero Puha
puheenjohtaja

Sari Krappe
sihteeri

Tarkastettu

Asianajaja Pontus Baarman

Asianajaja Minna Romu

