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HALLITUKSEN ESITYS ASIANAJAJISTA ANNETUN LAIN MUUTTAMISEKSI 
 
 
Uudistuksen tausta ja keskeiset uudistukset 
 
Uudistus on tullut vireille Suomen Asianajajaliiton aloitteesta ja sitä on valmisteltu apulaisoikeuskansleri Jaakko Jonkan 
johtamassa työryhmässä, jossa olivat edustettuina Asianajajaliitto, oikeusministeriö ja oikeuskanslerinvirasto. Työryhmän 
mietinnöstä pyydettiin lausunnot ja jatkovalmistelu tapahtui virkamiestyönä läheisessä yhteistyössä Suomen Asianajajliiton 
kanssa. 
 
Esityksessä ehdotetaan uudistettavaksi asianajajien kurinpito- ja palkkioriita-asioiden käsittelyä. Esityksessä ehdotetaan 
kurinpitolautakunnan nimen muuttamista valvontalautakunnaksi. Lautakunnan kokoonpanoon kuluisi edelleen yhdeksän 
jäsentä, joista kolmen tulisi nykyisen kahden asemasta olla asianajajakuntaan kuulumattomia. Ulkopuoliset jäsenet nimittäisi 
valtioneuvosto. Lautakunta voisi toimia jaostoina, jolloin jokaisessa jaostossa olisi yksi asianajajakuntaan kuulumaton jäsen. 
 
Esityksen tavoitteena on ammatilliseen valvontaan käytettävien voimavarojen tehokas käyttäminen, asianajajiin kohdistuvan 
ammatillisen valvonnan ja palkkioriitojen ratkaisemisen julkisuuden lisääminen. 
 
Asianajajien kurinpidollista seuraamusjärjestelmää ehdotetaan kehitettäväksi. Uutena seuraamuksena otettaisiin käyttöön 
seuraamusmaksun määrääminen (500-15000 euroa). 
 
Asianajajalaissa säädetystä palkkioriita-asioiden välimiesmenettelystä esitetään luovuttavaksi. Esityksen mukaan asianajajan 
palkkioon tyytymätön voisi saattaa palkkioriidan valvontalautakunnan jaoston käsiteltäväksi. Puheenjohtajana toimisi tällöin 
asianajajakunnan ulkopuolinen jäsen. Jaosto antaisi suosituksen palkkion kohtuullisesta määrästä. 
 
Voimaantulosäännös 
 
Hallituksen esityksestä poiketen esitetään, että voimaantulosäännöksen 3 momenttia muutettaisiin seuraavasti: 
 
"Tämän lain voimaan tullessa kurinpitolautakunnan jäseninä olevien (poist. asianajajien) toimikausi jatkuu sen määräajan 
loppuun, joksi heidät on valittu. Asianajajakuntaan kuulumattomia valvontalautakunnan jäseniä ja varajäseniä ensimäistä 
kertaa nimitettäessä nimitetään yksi jäsen ja varajäsen yhden vuoden pituiseksi toimikaudeksi." 
 
 
Valvontalautakunnan ulkopuolisten jäsenten nimittäminen 
 
Valtioneuvosto nimittäisi ulkopuoliset jäsenet. Menettely olisi tässä suhteessa sopusoinnussa pohjoismaisen käytännön kanssa. 
Valtioneuvoston toimiessa nimittäjänä ulkopuolisten jäsenten painoarvo myös kasvaisi. 
 
On esitetty, että ehdotettu nimitysmenettely jossa liitto antaisi lausunnon ulkopuolisten jäsenten sopivuudesta, olisi ristiriidassa 
vallan kolmijako-opin, asianajajien itsenäisyyden sekä ja riippumattomuuden kanssa. 
 
Lautakunnassa asianajajat ovat jokaisessa kokoonpanossa enemmistönä. Palkkioriita-asioiden käsittelyssä ulkopuolinen jäsen 
toimisi puheenjohtajana. Liiton lausunnolle annetaan erityinen painoarvo nimitysesitystä tehtäessä kuten perusteluissa on 
sanottu. 

L A A K S O N E N   P E R H O   S A L O N E N  
H E I N O N E N  

    A S I A N A J O T O I M I S T O   
 
HE 54/2004 vp 

 
Suomen Asianajajaliiton edustajan lausunto asianajajista annetun lain ja oikeusaputoimistoista annetun 
lain muutosesityksestä (HE 54/2004) 13.5.2004 
 
Esitän eduskunnan lakivaliokunnalle kunnioittaen seuraavaa: 
 
Taustaa 
Aloitteen lain muuttamisesta on tehnyt Suomen Asianajajaliitto, ei oikeusministeriö, kuten oikeusministeri 
Koskinen on julkisuudessa esittänyt. Muutosta on valmistellut asianajajaliitto, jonka esityksen pohjalta 
oikeusministeriön asettama työryhmä (joka koostui oikeuskanslerinviraston oikeusministeriön ja Asianajajaliiton 
edustajista) teki esityksen HE:ksi. Ministeriön työryhmä antoi yksimielisen mietinnön. 
 
Tästä taustasta johtuen lakiesitys perusteluineen on asianajajaliiton tavoitteiden (valvonta- ja palkkioriita-
järjestelmän avoimuus, uskottavuus, julkinen luotettavuus, oikeusturva, tehokkuus) mukainen ja saanut 
periaatteellisen hyväksynnän liiton elimissä - yhtä erittäin olennaista poikkeusta lukuun ottamatta. 
 
Liiton valvontalautakunnan asianajajakuntaan kuulumattomat jäsenet nimittää nyt asianajajaliitto. Näiden 
jäsenten valintamenettelystä käytiin työryhmässä pitkällinen mielipiteidenvaihto. Kompromissina päädyttiin 
siihen, että heidät nimittäisi puolueettomana elimenä tuomarinvalintalautakunta asianajajaliiton esityksestä. 



 

Oikeusministeriö olisi antanut ehdokkaista lausunnon. Tämän ehdotuksen takana olivat myös työryhmän 
puheenjohtajana toiminut apulaisoikeuskansleri Jonkka sekä oikeusministeriön edustajat. 
 
Oikeusministeri Koskinen teki asian käsittelyn viime vaiheessa lakiesityksen 6a§ 3 momenttiin muutoksen, jonka 
mukaan liiton valvontalautakunnan asianajajakunnan ulkopuoliset jäsenet nimittää valtioneuvosto 
oikeusministeriön esityksestä. Asianajajaliitolla olisi lakiesityksen mukaan vain lausunto-oikeus näistä jäsenistä. 
 
Muutosesitys 
Asianajajaliitto ei hyväksy tätä oikeusministerin tekemää muutosta ja esittää kunnioittaen, että ammattikuntaan 
kuulumattomien jäsenten nimittäjänä olisi kylläkin valtioneuvosto, mutta nimitys olisi tehtävä liiton ehdottamista 
henkilöistä. Esitämme, että lakivaliokunta muuttaisi lain 6a§ 3 momentin ja korvaisi tätä lainkohtaa koskevat 
perustelut oheisen liitteen mukaisesti (liitteenä myös tekninen muutosesitys voi-maanpanomääräykseen). 
 
Perustelut 

 
L Vallan kolmijako 
Oikeusjärjestyksemme perustuu muiden sivistysmaiden tapaan vallan kolmijakoon. Sen olennainen 
perusajatus on poliittisen ja tuomiovallan erillisyys. Asianajajaliitto on huolestunut kehityksestä, jossa 
poliittinen valta pyrkii puuttumaan oikeudenkäyttöön (mm. ohjeistamalla tuomioistuimia keskeneräisistä 
oikeusjutuista). Liitto pitää yhtenä tämän kehityksen ilmentymänä sitä, että poliittinen elin (valtioneuvosto) 
nimittäisi oikeudenkäytön olennaisen orgaanin valvontavallan käyttäjiä, jotka eivät välttämättä nauti 
valvottavien luottamusta. 
 
Asianajajalaitos on olennainen osa oikeudenhoitojärjestelmää. Asianajaja edustaa useissa erilaisissa 
konfliktitilanteissa yksilöä yhteiskuntaa vastaan. On järjestelmälle vierasta ja ideologisesti ristiriitaista, että 
yhteiskunnan ylimmät edustajat nimeäisivät mahdollisesti liiton vastustamat henkilöt, jotka valvovat yksilöä 
konflikteissa edustavia asianajajia. 
 
Lakiesitykseen tehty muutos on vakavassa ristiriidassa poliittisen ja oikeudenkäyttövallan erillään pitämisen 
periaatteen kanssa. 
 
2. Asianajajakunnan autonomia 
Asianajajalaki on perustunut ja esityskin perustuu asianajajalaitoksen itsenäisyyteen ja riippumattomuuteen. 
"Asianajajakunnan itsenäisyys ja riippumattomuus edellyttävät, että asianajajien ammatilli- 
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nen valvonta ja siihen liittyvä kurinpidollinen menettely on ammattikunnan itsensä huolehdittavana" (HE s. 
15). 
 
Asiakkaillamme on kuluttajaviranomaisten lisäksi käytettävissään kaikki normaalit oikeussuojakeinot, 
mikäli asianajaja on asiakkaan mielestä aiheuttanut vahinkoa, laskuttanut kohtuuttomasti tai peräti 
menetellyt rikollisesti. Lisäksi asianajajia valvoo asianajajalain nojalla oikeuskansleri. 
 
Asianajajaliiton harjoittama valvonta on ammattikunnan sisäistä laadunvalvontaa, jota ei prosessina eikä 
tavoitteiltaan tule lainkaan rinnastaa edellä tarkoitettuihin tavanmukaisiin asiakkaan oikeussuojakeinoihin 
tai oikeuskanslerin suorittamaan valvontaan. Valvonnassa ei koskaan ole kysymys välittömästi asiakkaan 
oikeusturvasta. Tästä syystä valvonnan ei lähtökohtaisesti tulisi lainkaan olla ulkopuolisten tehtävänä. 
Liitto on kuitenkin omasta aloitteestaan halunnut, että valvontatoimintaan osallistuu myös ammattikunnan 
ulkopuolisia. Tämä on omiaan lisäämään toiminnan ja ammattikunnan uskottavuutta. Omaa 
laadunvalvontaa on kuitenkin harjoitettava henkilöiden, jotka nauttivat myös ammattikunnan luottamusta. 
Muutoin menetetään sekä asianajajalaitoksen autonomia että laadunvalvonnan sisäinen uskottavuus. 

3. Muita ammatinharjoittajia ei valvota lainkaan 
Vain asianajajia valvoo oikeuskansleri. Vain asianajajilla on sisäinen valvontajärjestelmä. Esim. asi-
anajajaliitosta kurinpitotoimin erotettu entinen asianajaja voi oikeuskanslerin ja asianajajaliiton valvonnan 
ikeestä vapaana jatkaa palvelujen tarjoamista. 
 
Muita lakiasioiden palvelua tarjoavia ei siis valvota erityismääräyksin lainkaan. Järjestäytynyttä asi-
anajajakuntaa sen sijaan tulisi valvomaan puhtaasti poliittisen elimen nimittämiä henkilöitä, joiden va-
lintaan asianajajakunnalla ei olisi edes veto-oikeutta. 
 
Mikäli valvontaa hoitamaan voi tulla henkilöitä, jotka eivät nauti ammattikunnan luottamusta, tämä tulee 
johtamaan liitosta eroamisiin ja valvonnatta jäävien palveluntarjoajien lisääntymiseen - miksi alistua 
valvonnalle, jonka suorittajia ei itse kunnioita tai joiden valintatapaa pitää ideologisesti vääränä? 

4. Asianajajat maksavat kustannukset 
Valvontajärjestelmästä aiheutuu asianajajaliitolle n. 200.000 euron vuotuiset kustannukset. Ammatti-
kunnan ulkopuolisille jäsenille maksetaan tehtävästä korvaus. Kaikki kustannukset katetaan yksinomaan 
jäsenmaksuilla. Valvonnan kustannuksiin osallistuu jokainen asianajajaliiton jäsen vuosittain yli 150 
eurolla. Jäsenistä valtaosa ei koskaan joudu valvontamenettelyn kohteeksi. Emme pidä oikeana emmekä 
kohtuullisena, että kustantamaamme valvontaa hoitamassa voisi olla henkilöitä, jotka eivät nauti 
ammattikunnan luottamusta. 
 
5_i Suomessa ei asianajajamonopolia 
Kuka tahansa voi Suomessa tarjota lakiasianpalveluja. Mitä suurempi osa palvelujen tarjoajista kuuluu 
ammatillisesti järjestäytyneeseen, pätevyysvaatimuksiltaan ammatinharjoittamista koskevilta normeiltaan 
ja eettiseltä tasoltaan (mm. oik.kand. tutkinto, neljän vuoden työkokemus valmistumisen jälkeen, 
asianajajatutkinto, sitova hyvä asianajajatapa ja muut liiton normit, pakollinen vastuuvakuutus, jäsenten 
varoilla kartutettu liiton oma korvausrahasto, valvontalautakunta, palkkioerimielisyys-menettely, 
toimistojen ensitarkastukset, asiakasvarojen tarkastusjärjestelmä, säännöllinen kouluttau-
tumisvelvollisuus) muista erottuvaan asianajajaliittoon, sitä parempi on myös asiakkaan oikeusturva sekä 
suhteessa vastapuoleen että konfliktitilanteessa asiamieheensä. 
 
Koska Suomessa ei ole asianajajamonopolia, ammatillinen valvonta tulee säilyttää ammattikunnan 
omissa käsissä ja taata siten mahdollisimman monen alan yrittäjän kuuluminen asianajajaliittoon. 
 
 
Jussi Perho 
Asianajaja 
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Liite Suomen asianajajaliiton edustajan lausuntoon lakivaliokunnalle 
 
 
Esitys lain 6a§ 3 momentiksi 



 

Asianajajayhdistyksen valtuuskunta valitsee lautakunnan puheenjohtajan sekä viisi muuta jäsentä ja kullekin 
viimeksi mainitulle varajäsenen, joiden kaikkien tulee olla asianajajia. Valtioneuvosto nimittää oike-
usministeriön esityksestä asianajajakuntaan kuulumattomat kolme jäsentä ja kullekin heistä henkilökohtaisen 
varajäsenen asianajajayhdistyksen ehdottamista oikeustieteen kandidaatin tutkinnon suorittaneista 
henkilöistä, joiden tulee olla perehtyneitä asianajotoimintaan sekä lisäksi tuomarin tehtäviin taikka 
oikeustieteen yliopistolliseen koulutukseen ja opetukseen. Asianajajayhdistyksen tulee asettaa 
ehdokkaita valittaviin nähden kaksinkertainen määrä. 
 
Esitys 6a§ 3mom perusteluista 
Valvontalautakunnan ulkopuolisia jäseniä nimitettäessä on tärkeää huolehtia siitä, että nimitysmenettely ja 
ehdokkaiden asettelu on sopusoinnussa asianajajakunnan itsenäisen ja riippumattoman aseman kanssa. 
Menettelyn tulee nauttia myös valvottavien luottamusta. Valtioneuvoston toimiessa nimittävänä 
viranomaisena ulkopuolisten jäsenten painoarvo korostuu. Asianajajayhdistyksen tehdessä ehdotuksen 
valittavista jäsenistä korostuu asianajajakunnan asema. Asianajajayhdistyksen tulee kuitenkin ehdottaa 
kaksinkertainen määrä henkilöitä, jotta nimittävälle viranomaiselle jäisi tosiasiallinen mahdollisuus vaikuttaa 
nimityksiin. Valtioneuvoston yleisistunnolle asia esitellään oikeusministeriöstä. 
 
Lain voimaanpanomäärävksen 2 momentin muutosesitys 
Tämän lain voimaan tullessa kurinpitolautakunnan jäseninä olevien (poistetaan asianajajien) toimikausi 
jatkuu sen määräajan loppuun, joksi heidät on valittu. Asianajajakuntaan kuulumattomia valvontalautakunnan 
jäseniä ja varajäseniä ensimmäistä kertaa nimitettäessä nimitetään yksi jäsen ja varajäsen yhden 
vuoden pituiseksi toimikaudeksi. 
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Lakivaliokunnalle 
 
 
 



 

Asia: Lausuma hallituksen esityksestä HE 54/2004 vp laeiksi asianajajista annetun lain ja 
valtion oikeusaputoimistoista annetun lain 6§:n muuttamisesta 

 
 

Lausunto:    Julkiset Oikeusavustajat ry haluaa lausuntonaan esittää yllämainitusta hallituksen esityksestä 
seuraavaa: 
 
Ehdotus on pääosiltaan ja tavoitteiltaan hyväksyttävä, eikä yhdistyksen mukaan mitään 
merkittäviä muutoksia ehdotukseen ole esitettävissä. Muutamaan seikkaan yhdistys haluaa 
kuitenkin kiinnittää huomioita. 

1) Ehdotuksessa esitetään luopumista erillisestä palkkioriita-välimiesmenettelystä. Tätä 
uudistustavoitetta voidaan pitää oikeaan osuneena ja kannatettavana. 
 
Sekä kurinpitoasioiden, että palkkioita koskevien asioiden keskittäminen valvontalautakunnan 
käsiteltäväksi selkeyttää tilannetta. Palkkioriita-asioita käsiteltäessä vääjäämättä sivutaan usein 
myös kurinpidollisiin asioihin liittyviä kysymyksiä, jotka kuitenkin on aiemmin käsitelty toisessa 
foorumissa. Nyt ehdotuksen mukaisesti sama lautakunta ratkaisisi molemmat kysymykset silloin, 
kun asia tulee sekä kurinpidollisesti, että palkkion kohtuullisuuden osalta ratkaistavaksi. 
Synenergia hyötyä olisi saavutettavissa, mikäli lautakunnan sama jaosto myös ratkaisisi 
molemmat kysymykset samalla kertaa niissä tapauksissa, joissa esillä on sekä kurinpidollinen, 
että palkkioriitaa koskeva kysymys. Kokonaisuuden huomioiminen myös parantaisi asianosaisten 
oikeusturvaa. 

2) Kurinpidolliset rangaistukset huomautusta ja varoitusta lukuun ottamatta istuvat varsin 
huonosti julkisen oikeusavustajan rankaisemiseen. Kaikki julkiset oikeusavustajat eivät ole 
Suomen asianajajaliiton jäseniä, joten erottamista rangaistuksena ei voitaisi soveltaa kaikkiin 
julkisiin oikeusavustajiin. Myös seuraamusmaksu on ongelmallinen edellä mainittuun viitaten. 

3) Oikeusturvan kannalta on pidettävä moitittavana sitä, että muutoksen hakeminen 
seuraamusmaksuun aiheuttaisi sen täytäntöönpanokelpoisuuden. Kyseinen järjestelmä olisi 
omiaan estämään muutoksenhakua ja siten lain ratio paremmasta oikeusturvasta ei tältä osin 
toteudu. Muutoksenhaulle asetettaisiin siten selvä sanktio, mikäli muutoksenhaku ei menestyisi. 
Seuraamusmaksu täytyisikin säilyä täytäntöönpanokelvottoma-na "vapaaehtoisena" maksuna 
muutoksenhausta huolimatta. Erottamisen uhka maksun laiminlyöntitapauksissa olisi riittävä 
maksun turvaaja. 
 
Porissa 11.5.2004 
 

Julkiset Oikeusavustajat ry:n puolesta Arsi 
Rantanen, 
Julkiset Oikeusavustajat ry:n puheenjohtaja julkinen 
oikeusavustaja, asianajaja, Pori 



 

 
 
 
 
Prof. Juha Lappalainen: 

 

Eduskunnan lakivaliokunnalle 
 

Asia: HE 54/2004  (asianajajien valvonnan uudistaminen) 

Lakivaliokunnan kokous 13.5.2004 . 

1. Muutosehdotus on kokonaisuutena ottaen kannatettava. Uudistus 
on omiaan lisäämään valvonnan julkisuutta ja sen uskottavuutta 

ulospäin sekä tehostamaan ja järkeistämään valvontaelimen (val-

vontalautakunta)  työtä. Asianajajaliiton toimistohenkilökunnan 

työmäärä sen sijaan lisääntynee, kun tähän saakka täysilukuisena 

istunut valvontaelin (kurinpitolautakunta)  siirtyy uudistuksen 

myötä työskentelemään osastoihin jakautuneena. 

2. Valvontalautakunta: Ehdotettu asianajajakuntaan kuulumattomien 
jäsenten lukumäärän lisääminen kolmeen on oikeastaan edellytys 

siirtymiselle työskentelemään kolmessa osastossa. Valvonnan 

uskottavuuden kannalta on tärkeää, että jokaisessa osastossa on 

ulkopuolinen jäsen. Lautakunnan asianajajajäsenten ja ulkopuolisten 

jäsenten lukumääräsuhde säilyy kuitenkin selvästi asian-

ajajaenemmistoisena, mikä on tärkeää asianajajakunnan autonomian 

kannalta. 

Selvää on, että asianajajaliitto (valtuuskunta) valitsee lau-

takunnan asianajajajäsenet. Sen sijaan mutkikkaampi kysymys on, 

mikä on asianajajayhdistyksen rooli ulkopuolisten jäsenten va-

linnassa. Ehdotettu järjestely merkitsee tässä suhteessa selvää 

muutosta nykyiseen valintasysteemiin. Ehdotuksen mukaan ulkopuo-

liset jäsenet nimittäisi valtioneuvosto oikeusministeriön esi-

tyksestä. Ulkopuolisten jäsenten sopivuudesta olisi oikeusminis-

teriön pyydettävä asianajajaliiton lausunto. Lausuntomenettelyllä 

on haluttu korostaa, että lautakunnan kokoonpanon tulee nauttia 

myös asianajajakunnan luottamusta. Perustelujen mukaan lausunnolle 

olisi annettava asianmukainen painoarvo eikä tehtävään nimitettäisi 

vastoin asianajajaliiton näkemystä (s. 23). 

Perustelut menevät tässä kohdin pidemmälle kuin lakiteksti, 

joka ei puhu mitään lausunnon merkityksestä vaan yksistään lau-

sunnon pyytämisestä. Voidaan kysyä, eikö olisi asianmukaista, että 

kielto tehdä nimitystä vastoin liiton lausuntoa näkyisi 

lakitekstistä. Kyse on periaatteelliselta kannalta siksi merkit-

tävästä asiasta, että pelkkä perusteluilla säätäminen on ongel-

mallista . 

Keskeiset lautakunnassa tapahtuvaa käsittelyä koskevat sään-

nökset ehdotetaan nostettavaksi lain tasolle ja sisällytettäväksi 

asianajajalakiin. Tämä on perusteltua. 

3. Kurinpidollisten seuraamusten valikoimasta poistettaisiin 
julkinen varoitus ja sen tilalle tulisi seuraamusmaksu (500-15000 

euroa). Esityksessä on yllättävän niukasti,  tuskin ollenkaan, 

perusteltu tätä periaatteelliselta kannalta merkittävää muutosta. 

On totta,  että julkista varoitusta on käytetty varsin vähän, mutta 

oletettavaa on,  että myös seuraamusmaksuun tultaisiin turvautumaan 
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varsin harvoin. Omasta puolestani en ole tullut vakuuttuneeksi 

seuraamusmaksun paremmuudesta kurinpitoseu-raamuksena julkiseen 

varoitukseen verrattuna. Seuraamusmaksuun liittyy kielteinen 

rahastuksen sivumaku. 

Seuraamusmaksun suhde ankarimpaan seuraukseen erottamiseen on 

erikoislaatuinen siinä tilanteessa,  ettei seuraamusmaksua suori-

teta. Perusteluissa  (s.  31)  todetaan,  että jos asianajaja 

jättää suorittamatta liitolle tulevan maksun,  joihin 

seuraamusmaksukin kuuluu,  liiton hallituksella on oikeus todeta 

hänen eronneen yhdistyksestä. 

4. Esityksessä ehdotetaan,  että palkkioriita-asiat käsiteltäisiin 
nykyisen välimiesmenettelyn sijasta valvontalautakunnan jaostossa  

(jonka pj olisi asianajajakuntaan kuulumaton jäsen). Lautakunnan 

ratkaisu olisi suositus eikä sitova  (välitys)tuomio kuten 

nykyisin. Uudistusehdotus on selvä parannus nykytilaan verrattuna,  

jossa palkkioriidan välimiesmenettely on joskus ollut vaikeasti 

suhteutettavissa samanaikaiseen kurinpitomenettelyyn ja jossa 

välitystuomion lopullisuus ilman valitusoikeutta tuomioistuimeen on 

voinut tulla asianosaiselle yllätyksenä. 

Palkkioriitaa koskevissa säännöksissä herättää hieman ihmetystä 

ehdotettu Sf §,  jossa säänneltäisiin palkkioriitaa koskevan 

lautakuntamenettelyn ja tuomioistuinkäsittelyn välisestä suhteesta. 

Kuten perusteluista  (s. 27)  ilmenee, säännöksessä 
 

ehdotetaan noudatettavaksi saraoja periaatteita, joita nykyisin 

noudatetaan palkkioriitaa koskevan välimiesmenettelyn ja tuomi-

oistuinkäsittelyn välisestä suhteesta. On kuitenkin huomattava, 

että välimiesmenettely on lainkäyttöä, jossa annetaan lopullinen ja 

sitova tuomio, kun taas ehdotetusta lautakuntamenettelystä puuttuu 

lainkäytön elementti ja menettelyssä annettaisiin vain suositus. 

Mielestäni olisi sen vuoksi ollut luontevampaa säätää suhde 

samantyyppisten näkökohtien pohjalta, jotka on omaksuttu esim. 

kuluttajavalituslautakunnassa käytävän menettelyn ja tuo-

mioistuinmenettelyn välisen suhteen sääntelyssä. 
 

5. Valvonta- ja palkkioriita-asioista pidettävää julkista päivä-

kirjaa ja julkista ratkaisuselostetta koskevat säännökset  (6h § ja 

6i §) näyttävät sikäli onnistuneilta, että niiden avulla pystytään 

lisäämään näiden asioiden julkisuutta, samalla kuitenkaan 

horjuttamatta asianajajatyössä keskeistä asiakastietojen salas-

sapitovelvollisuutta . 

HELSINGIN KÄRÄJÄOIKEUS 13.5.2004 Laamanni Kauko Huttunen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eduskunnan lakivaliokunta 
 

Lausuntona Hallituksen esityksestä HE 54/2004 vp laeiksi asianajajista annetun lain ja 
valtion oikeusaputoimistoista annetun lain 6 §:n muuttamisesta esitän kunnioittaen 
seuraavaa. 



 

1. Yleistä 
 

Esityksen tarkoituksena on uudistaa asianajajien kurinpito- ja palkkioriita-asioiden käsittelyä. 
Keskeisiä tavoitteita ja ehdotuksia ovat asianajajien ammatillisen valvonnan julkisuuden lisääminen 
sekä kurinpito-ja palkkioriita-asioiden käsittelyn tehostaminen ja järkiperäistäminen. 
 

Ehdotetut asianajajakin muutokset lisäävät asianajajien valvonnan avoimuutta ja läpinäkyvyyttä. 
Myös menettely yksinkertaistuu ja selkeytyy. Nämä seikat ovat omiaan myös vahvistamaan 
asianajopalveluiden käyttäjien asemaa kuluttajansuojanäkökulmasta katsottuna. 

2. Valvontalautakunnan kokoonpano ja muiden kuin asianajajajäsenten nimittäminen 6a §. 
 

Ehdotuksen mukainen valvontalautakunnan kokoonpanoja organisoituminen on sinänsä 
asianmukainen. Ehdotuksen mukaan lautakunnan jäsenten ja varajäsenten toimikausi on kolme 
vuotta, mitä voidaan pitää tehtävän luonteeseen nähden sopivana jaksona. Selvyyden vuoksi lakiin 
olisi ehkä tarpeen lisätä, että kolmivuotiskausi koskee myös lautakunnan puheenjohtajaa. 
 

Valvontalautakunnan asianajajajäsenet ja heidän varamiehensä valitsee liiton valtuuskunta. Liiton 
säännöissä on aikaisemmin määrätty, että kurinpitolautakunnan jäsenenä yhtäjaksoisesti kuusi 
vuotta ollut voidaan valita uudelleen samaan tehtävään vasta kolmen vuoden kuluttua. Tätä 
periaatetta ei liene tarkoitus muuttaa. Kun valtuuskunta on aikaisemmin valinnut myös lautakunnan 
muut kuin asianajajajäsenet, sama valintarajoitus on koskenut myös heitä. Ainakin 
asianajajaoikeuden ja valvonnan entistä laajemman tuntemuksen kannalta olisi suotavaa, että 
mainittu rajoitus koskisi edelleenkin myös asianajajakunnan ulkopuolisia jäseniä. Kun heidän 
nimittämisensä nyt esitetään valtioneuvostolle ja säännös tästä siirtyisi lakiin, tulisi rajoitus siis 
lisätä puheena olevaan säännökseen. 
 

Ehdotuksen mukaan lautakunnan muut kuin asianajajajäsenet nimittäisi valtioneuvosto. Ellei 
valtuuskuntaa enää hyväksytä valinnan suorittajaksi, nimitysvallan antaminen valtioneuvostolle on 
parempi vaihtoehto kuin valmistelussa aikaisemmin esillä ollut tuomarinvalintalautakunta. 
Lakiehdotus ei sisällä mitään perusteluja sille ehdotukselle, että oikeusministeriö ryhtyisi etsimään 
ja valmistelevasti arvioimaan lautakunnan muita kuin asianajajajäseniä. Ehdotettu järjestelmä, jossa 
oikeusministeriö pyytäisi kutakin nimitettävää kohti valitsemastaan kahdesta henkilöstä 
asianajajayhdistyksen ministeriötä sitomattoman lausunnon on ristiriidassa asianajajalaitoksen 
perusroolin ja riippumattomuuden kanssa. Lautakunnan jäseniksi ansioituneimmat tuomarit ja myös 
yliopistotaholta valikoituvat pätevimmät henkilöt tunnetaan paremmin asianajajakunnan 
keskuudessa. Asianajajien valvonta kuuluu oikeuskanslerille. Nimitysmenettely tulisi järjestää siten, 
että asianajajakunnan ulkopuolisen jäsenen toimikauden päättyessä yhdistys tekisi ehdotuksen 
nimitettävästä henkilöstä oikeusministeriölle. Laissa voitaisiin säätää, että ehdokkaita tulee esittää 
valittaviin nähden esimerkiksi kolminkertainen määrä ja oikeusministeriöllä voisi senkin jälkeen 
olla poikkeuksellinen itsenäinen esitysoikeus. Näin varmistettaisiin nimittäjän todellinen 
päätösvalta. Tämä linja oli yksimielinen vielä asiaa valmistelleen oikeusministeriön työryhmän 
mietinnössä 2002:5, joskin nimittäjäksi esitettiin vielä tuossa vaiheessa tuomarinvalintalautakuntaa. 
 

3. Valvontatoiminnan julkisuus 
 

Valvonta- ja palkkioriita-asioista olisi pidettävä julkista päiväkirjaa. Ehdotus palvelee hyvin 
asianajopalvelua tarvitsevan asiakkaan suojaa. Kanteluja esitetään kuitenkin myös 
shikaanitarkoituksessa. Tällaisten vaikutusten ehkäisemiseksi niissä asioissa, jotka eivät ole 
johtaneet lautakunnan mihinkään toimenpiteeseen, päiväkirjatiedot tulisi voida poistaa heti ratkaisun 
antamisen jälkeen. Muilta osin poistamisajat ovat asianmukaiset. 
 

Valvonta-asian ratkaisusta ja palkkiosuosituksesta tulisi ehdotuksen mukaan laatia julkinen 
ratkaisuseloste. Siinä olisi oltava tiedot mm asianimikkeestä, asianajajan nimestä sekä selostus 
asiasta, ratkaisun perusteluista, normit ja tapaohjeet joihin ratkaisu perustuu ja myös lopputulos. 
Pääsääntöisesti itse ratkaisu tulee kattavasti selostetuksi ratkaisussa. Tiedot kantelijasta selviävät 
julkisesta päiväkirjasta. Käytännössä ratkaisuselostus aiheuttaa tarpeetonta päällekkäistyötä ja itse 
päätöksen jääminen tarpeettomasti salaiseksi on omiaan antamaan kuvan, että valvontatoiminta ei 
sittenkään ole avointa. 
 

Eri asia on, että asianajajan tehtävässään saamien arkaluonteisten tietojen salassapitovelvollisuutta 
on kunnioitettava. Salassapitovelvollisuuden piiriin kuuluvat tiedot sisältyvät kuitenkin 
säännöllisesti vain käytännössä asiassa esitettyihin kirjoituksiin, jotka jäävät kunkin asian ei 
julkiseksi jäävään asiakirjavihkoon. Salassapitovelvollisuuden piiriin kuuluvia seikkoja ei yleensä 
ole tarpeellista lainkaan sisällyttää lautakunnan ratkaisuun. Näin on asianlaita esimerkiksi 
käytännössä tavallisista tehtävän aiheettomasta pitkittämisestä, tietojenannon ja yhteydenpidon 
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laiminlyönnistä sekä huolimattomuudesta tehtävien hoidossa kuten määräaikojen laiminlyönneissä. 
Tällainen moitittava menettely johtaa yleensä enintään huomautukseen. 
 

Toisinaan voi tietenkin sattua, että lautakunnan päätökseen joudutaan sisällyttämään 
salassapitovelvollisuuden piiriin kuuluvia tietoja. Näissä poikkeuksellisissa tapauksissa lautakunta 
voisi kuitenkin jo ratkaisun valmisteluvaiheessa todeta tämän ja yksinkertaisesti määrätä erikseen 
tällaiset päätökset ei julkisiksi ja asiassa laadittavaksi lakiehdotuksessa kuvatun ratkaisuselostuksen. 
Julkisuusperiaatteen kannalta arvioiden pääsäännön tulisi olla, että lautakunnan ratkaisu on julkinen. 
Erillinen julkinen ratkaisuseloste pitäisi rajoittaa vain välttämättömiin tilanteisiin. 
4. Tietojenanto tuomioistuimille 
 

Oikeudenkäymiskaaren 15 luvun 2 §:n periaatteen mukaan oikeudenkäyntiasiamiehenä- tai 
avustajana saa toimia asianajaja tai muu oikeustieteen kandidaatin tutkinnon suorittanut rehellinen 
tehtävään sopiva ja kykenevä henkilö. Esimerkiksi valtion varoista ensisijaisesti kustannettavien 
oikeusapulain mukaisen avustajan ja rikosasian vastaajan julkisen puolustajan tulee olla 
pääsääntöisesti asianajaja. 
 
 

Jos tuomioistuin havaitsee avustajana tai asiamiehenä toimineen asianajajan osoittautuneen 
epärehelliseksi, ymmärtämättömäksi tai muutoin sopimattomaksi, sen tulee oikeudenkäymiskaaren 
15 luvun 10 §:n säännöksen mukaisesti puuttua asiaan joko eväämällä esiintymisoikeus jutussa tai 
määräämällä määräaikainen enintään kolmen vuoden esiintymiskielto ao momioistaimessa. 
 

Olisi tärkeä, että tiedonkulku toimisi myös toisinpäin eli valvontalautakunnasta tuomioistuimelle, 
jos valvontamenettelyssä havaitaan, että asianajaja on toiminut epärehellisesti tai muutoin niin 
moitittavalla tavalla, että se rinnastuu oikeudenkäymiskaaren 15 luvun 10 §:n sääntelemiin 
tilanteisin. Ehdotettu asianajalain muutos ei sisällä mitään säännöstä siitä, että tuomioistuimelle 
toimitettaisiin tieto asiasta. Erityisen tärkeää tiedonkulku olisi esimerkiksi harkittaessa 
oikeusapulain, julkisen puolustajan tai pesänselvittäjän määräämistä koskevia tilanteita. Tässä 
yhteydessä on huomattava, että asianajajalain ehdotettu seuraamusjärjestelmä ei sisällä esityksen 
perustelujen mukaan kansainvälisesti verraten tavallista määräaikaista toimintakieltoa. 
 

Ehdotettuun lakiin tulisi lisätä säännös, jonka mukaan valvontalautakunnan tulisi lähettää 
asianajajan toimipaikan tuomiopiirin käräjäoikeudelle ja hovioikeudelle tiedoksi jäljennös 
ratkaisusta, jolla asianajaja on erotettu, hänelle on määrätty seuraamusmaksu tai hänen on 
seuraamuksesta riippumatta katsottu menetelleen epärehellisesti tai muutoin päämiehen etujen 
kannalta erityisen moitittavalla tavalla. 



 

LaVM 5/2004 vp — HE 54/2004 

vp Luonnos 9.6.2004 

LAKIVALIOKUNNAN MIETINTÖ 5/2004 vp 
 

Hallituksen esitys laeiksi asianajajista annetun lain 
ja valtion oikeusaputoimistoista annetun lain 6 §:n 
muuttamisesta 

 
 

JOHDANTO 

Vireilletulo 

Eduskunta on 27 päivänä huhtikuuta 2004 lähettänyt lakivaliokuntaan valmistelevasti 

käsiteltäväksi hallituksen esityksen laeiksi asianajajista annetun lain ja valtion oikeus-

aputoimistoista annetun lain 6 §:n muuttamisesta (HE 54/2004 vp). 
 
 
Asiantuntijat 

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina 

- hallitusneuvos Heikki Liljeroos, oikeusministeriö 

- apulaisoikeuskansleri Jaakko Jonkka, oikeuskanslerinvirasto 

- asianajaja Jussi Perho, Suomen Asianajajaliitto 

- puheenjohtaja Arsi Rantanen, Julkiset Oikeusavustajat ry 

- professori Juha Lappalainen. 
 

Lisäksi laamanni Kauko Huttunen on antanut kirjallisen lausunnon. 
 
 
 

HALLITUKSEN ESITYS 
 

Esityksessä ehdotetaan uudistettavaksi asianajajien kurinpito- ja palkkioriita-asioiden käsittely. 

Kurinpitolautakunta muutettaisiin valvontalautakunnaksi, jolle keskitettäisiin 
 

HE 54/2004 vp Versio 0.! 
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kanteluiden käsittely. Valvontalautakuntaan kuuluisi edelleen yhdeksän jäsentä. Puheenjohtajan 

ja viiden jäsenen tulisi olla asianajajia ja heidät valitsisi Asianajajaliiton valtuuskunta. 

Valvontalautakuntaan kuuluisi nykyisen kahden asemesta kolme asianaja-jakuntaan 

kuulumatonta jäsentä, jotka valtioneuvosto nimittäisi tehtävään. 

Nykyisistä kurinpidollisista seuraamuksista poistettaisiin julkinen varoitus ja sen sijaan 

säädettäisiin mahdollisuudesta määrätä seuraamusmaksu, joka olisi suuruudeltaan vähintään 

500 euroaja enintään 15 000 euroa. 

Valvontamenettelyn voisi saattaa vireille asianajajan asiakas, asiakkaan vastapuoli tai 

muu henkilö, jota asianajajan hoitama asia koskee. Suomen Asianajajaliiton hallitus voisi 

saattaa valvontamenettelyn lautakunnassa vireille oman valvontatoimintansa yhteydessä ilmi 

käyneen seikan perusteella. Kuten nykyisinkin myös valtioneuvoston oikeuskansleri voisi saada 

valvontamenettelyn vireille. 

Palkkioriita-asiat käsiteltäisiin valvontalautakunnan jaostossa, jonka puheenjohtajana 

toimisi asianajajakuntaan kuulumaton jäsen. Palkkion kohtuullisesta määrästä annettaisiin 

suositus. 

Asianajajayhdistyksellä olisi velvollisuus pitää erityistä julkista päiväkirjaa valvonta-

asioista ja palkkioriita-asioista. Valvonta-asian ratkaisusta tai palkkiota koskevasta 

suosituksesta tulisi laatia julkinen ratkaisuseloste. 

Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan sopivan siirtymäajan kuluttua sen 

hyväksymisestä ja vahvistamisesta, jotta Suomen Asianajajaliiton säännöt voidaan muuttaa 

ennen lain voimaantuloa. 

VALIOKUNNAN KANNANOTOT 

Perustelut 
 

Periaatteellisia lähtökohtia 

Itsenäinen asianajajalaitos on osa kehittynyttä oikeussuojajärjestelmää. On tärkeää, että ihmiset 

voivat oikeudellisissa ongelmissaan kääntyä sellaisen lainopillisen asiantuntijan puoleen, joka 

yleisesti mielletään riippumattomaksi ja joka näin ollen voi uskottavasti edustaa asiakastaan 

myös tämän pannessa asioita vireille julkista valtaa vastaan. Asianajajakunnan säilyminen 

toimintakykyisenä osana oikeusturvajärjestelmää edellyttää kuitenkin, että yleisön keskuudessa 

luotetaan etenkin sen ammatillisesti ja ammatti-eettisesti korkeaan tasoon. Tämän tason 

säilymisestä huolehtiminen on asianajajalaitoksen riippumattoman perusluonteen vuoksi ennen 

kaikkea sen itsensä tehtävä. 

Edellä sanottu huomioon ottaen asianajajakunnan oman sisäisen valvonnan tehokas 

järjestäminen on myös yleiseltä kannalta merkittävä kysymys. Esityksen sisältämän 1. 
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lakiehdotuksen mukaan asianajajien valvontaa koskevat asiat keskitetään asianajajayhdistyksen 

eli Suomen Asianajajaliiton valvontalautakunnalle, joka toimii pääasiallisesti jaostoihin 

jakautuneena. Nämä ehdotukset merkitsevät valiokunnan mielestä selvää parannusta nykytilaan. 

Valvontatoiminnalla tavoiteltujen päämäärien saavuttaminen edellyttää, että toiminta on 

yleisön silmissä uskottavaa. Tältä kannalta erityisen tärkeitä ovat ne esityksen sisältämät 

uudistukset, joilla lisätään valvontatoiminnan julkisuutta. Asianajajatoimin-nan kohdalla 

julkisuus on kuitenkin aina jossain määrin jännitteisessä suhteessa asianajajan velvollisuuteen 

pitää salassa asiakkaaltaan tietoonsa saamat tämän yksityiset tai perheen salaisuudet taikka 

liike- tai ammattisalaisuudet. Lakivaliokunnan mielestä hallituksen esityksessä omaksutulla 

julkisuuden eri ulottuvuuksia erittelevällä lähestymistavalla on kuitenkin varsin onnistuneesti 

kyetty sovittamaan yhteen asianajajan salassapitovelvollisuus ja ne julkisuuden vaatimukset, 

joita asianajajakuntaan kohdistuvan yleisen luottamuksen säilyminen edellyttää. 

Asianajajiin kohdistuvan valvontatoiminnan uskottavuus edellyttää myös, että valvonta ei 

ole yksinomaan asianajajien itsensä hoidettavana vaan että siihen osallistuu myös ulkopuolisia 

tahoja. Esityksessä ehdotetaankin näiden valvontaan osallistuvien asianajajakunnan 

ulkopuolisten henkilöiden määrän ja, etenkin palkkioriita-asioissa, myös painoarvon lisäämistä. 

Asianajajakunnan riippumaton asema edellyttää kuitenkin, ettei näiden ulkopuolisten 

henkilöiden valinta ole liiaksi riippuvainen valtiollisista toimijoista. 

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella 

valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa 

lakiehdotusten hyväksymistä seuraavin huomautuksin ja muutosehdotuksin. 
 

Asianajajista annetun lain uudistamistarve 

Valiokunta kiinnittää huomiota siihen, että nyt tehtävällä muutoksella asianajajista annettuun 

lakiin (496/1958) lisätään yhdeksän uutta pykälää. Viimeistään näiden lisäysten myötä laki 

tulee epäyhtenäiseksi ja jossain määrin myös epäsystemaattiseksi. Valiokunnan mielestä 

asianajajalain kokonaisuudistus olisi tarpeen. Siinä yhteydessä on mahdollista harkita muun 

muassa sitä, onko asianajajaksi hyväksymisen edellytykseksi säädetty kansalaisuusvaatimus 

enää nykyisin tarpeen. 
 
 
Yksityiskohtaiset perustelut 
 
 

1. Laki asianajajista annetun lain muuttamisesta 
 

2 §. Valiokunta ehdottaa pykälän 2 momenttiin tehtäväksi terminologisen tarkistuksen. 

Pykälän 3 momentissa säädetään asianajajayhdistyksen sääntöjen vahvistamisesta. 

Tällaisessa sääntöjen vahvistamisessa ei ole kyse oikeussääntöjen antamisesta vaan 
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pikemminkin hallintopäätöksen tekemisestä (vrt, myös PeVL 17/2002 vp ja Pe VL 15/2002 vp). 

Vahvistetut säännöt on niiden merkityksen vuoksi kuitenkin asianmukaista julkaista Suomen 

säädöskokoelmassa. Valiokunta ehdottaa momenttia muutettavaksi edellä esitetyn mukaisesti. 
 

6 §. Pykälän 1 momentissa säädetään asianajajayhdistyksen hallituksen asianajajiin 

kohdistamasta valvonnasta ja tähän liittyvästä salassapitovelvollisuudesta. Momentin viimeisen 

virkkeen mukaan hallituksen jäsen ja tarkastuksen toimittaja eivät saa luvattomasti ilmaista 

sellaista salassa pidettävää tietoa, jonka he valvontaa suorittaessaan ovat saaneet tietää. Kielto 

ilmaista tietoa "luvattomasti" voi synnyttää harhaanjohtavan kuvan hallituksen jäsenten ja 

tarkastuksen toimittajan mahdollisuuksista määrätä hallussaan olevasta tiedosta. Koska 

salassapitovelvollisuus perustuu (s. 21/11) asianajajista annetun lain 5 c §:ään, valiokunta 

ehdottaa kyseisen ilmaisun korvattavaksi sanonnalla "oikeudettomasti", joka paremmin kattaa 

myös laissa säädetyn salassapitovelvollisuuden. 

Pykälän 2 momentissa säädetään, että ratkaistessaan asianajajayhdistyksen jäsenyyttä 

koskevia asioita yhdistyksen hallituksen jäsenet toimivat tuomarin vastuulla. Ehdotetulla 

lainmuutoksella kaikki kurinpitoasiat ehdotetaan keskitettäviksi valvonta-asioina 

valvontalautakunnan käsiteltäviksi jaratkaistaviksi. Tämän vuoksi hallituksen jäsenille ei enää 

kuulu tehtäviä, joissa olisi tarpeen säätää toimimisesta tuomarin vastuulla. Koska 

asianajajayhdistyksen jäsenyydestä päättämistä voidaan kuitenkin yhdistyksen toiminnan 

kokonaisuus huomioon ottaaen pitää perustuslain 124 §:ssä tarkoitettuna julkisena 

hallintotehtävänä, on edelleen syytä säätää, että jäsenyyttä koskevia asiaoita käsitellessään 

hallituksen jäsenet toimivat virkavastuulla (ks. esim. PeVL 11/2004 vp). Valiokunta ehdottaa, 

että momenttiin tehdään tällainen muutos. 

Voimassa olevan pykälän 3 momentissa säädetään valtioneuvoston oikeuskanslerin 

oikeudesta vaatia asianajajayhdistyksen hallitusta ryhtymään toimenpiteisiin asianajajaa 

vastaan, jos hän katsoo, että asianajaja laiminlyö velvollisuutensa tai ettei tällä ole oikeutta olla 

asianajajana. Lisäksi momentissa säädetään oikeuskanslerin tietojensaantioikeudesta tällaisissa 

asioissa. Koska kaikki kurinpitoasiat siirtyvät valvontalautakunnan ratkaistaviksi, 

oikeuskanslerin aloite johtaa valvonta-asian vireilletuloon. Tästä säädetään puolestaan 

hallituksen esityksen sisältämässä 6 c §:ssä. Tämän vuoksi valiokunta ehdottaa, että esitykseen 

sisältyvien pykälän 1 ja 2 momenttia koskevien muutosten lisäksi myös 3 momenttia muutetaan 

siten, että siitä käy ilmi nyt ehdotettu käsittelyjärjestelmän uudistus. Tämän muutoksen vuoksi 

myös lakiehdotuksen johtolausetta on tarkistettava. 

6  a  — 6 j § .  Lakisystemaattisista syistä lakivaliokunta ehdottaa, että uudet pykälät, joissa 

säädetään valvontalautakunnasta ja asian käsittelystä siellä sijoitetaan vasta 7 §:n jälkeen. 
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Tällöin voimassa oleva 6 a § tulee samalla kumota. Lakiehdotuksen johtolausetta on tämän 

vuoksi tarkistettava. 

7 §. Hallituksen esityksen mukaisessa pykälässä säädetään asianajajiin kohdistuvista 

kurinpidollisista seuraamuksista ja niiden määräämisen edellytyksistä. 

Valiokunta ehdottaa, että pykälän / momentiksi sijoitetaan asianajajayhdistyksen 

valvontalautakuntaa ja sen tehtäviä koskeva perussäännös, joka hallituksen esityksessä on 6 a 

§:n 1 momenttina. 

Valiokunta ehdottaa pykälän 2 momenttiin (HE:n 1 momenttiin) tehtäväksi sanonnallisen 

tarkistuksen. 

Pykälän 4 momentissa (HE:n 3 momentissa) säädetään niistä seuraamuksista, joita 

voidaan käyttää, jos asianajaja menettelee hyvän asianajajatavan vastaisesti muulla kuin 2 

momentissa tarkoitetulla tavalla. Seuraamukset voivat olla raskaampia, jos asianajajan 

moitittava menettely on toistuvaa tai jos siihen muuten liittyy raskauttavia seikkoja. 

Seuraamusten ankaroittaminen voi liittyä sekä 2 että 3 momentissa tarkoitettuihin me-

nettelyihin. Valiokunta ehdottaa momenttia selvennettäväksi tämän mukaisesti. 

Hallituksen esityksen sisältämässä pykälän 4 momentissa säädetään tilanteista, joissa 

asianajaja on tehnyt teon, joka on omiaan alentamaan asianajajakunnan arvoa. Säännöksen 

mukaan tällaisissa tapauksissa menetellään saman pykälän 3 momentissa säädetyllä tavalla. 

Säännösten asiallisen yhteyden vuoksi valiokunta ehdottaa, että hallituksen esityksen mukaiset 

3 ja 4 momentti yhdistetään. 

7 a § (HE:n 6 a §). Pykälä sisältää perussäännökset asianajajayhdistyksen valvontalautakunnan 

jäsenten valinta- ja nimitysmenettelystä. Ehdotuksen mukaan valtioneuvosto nimittää 

asianajajakunnan ulkopuoliset valvontalautakunnan jäsenet oikeusministeriön esityksestä. 

Ennen esityksen tekemistä oikeusministeriön tulee pyytää ehdokkaista asianajajayhdistyksen 

lausunto. Lausuntopyynnössä tulee esittää ehdokkaita jäseniksi ja varajäseniksi kaksi kertaa 

nimitettävien määrä. 

Asianajajalaitoksen valtiosta riippumaton asema edellyttää, ettei hallituksen rooli 

asianajajakunnan ulkopuolisia valvontalautakunnan jäseniä nimitettäessä muodostu liian 

määrääväksi. Ehdotuksen perusteluista (s. 23/1) käykin ilmi, että asianajajayhdistyksen 

lausunnolle ehdotettavien henkilöiden sopivuudesta jäsenen ja varajäsenen tehtävään on 

tarkoitus antaa erityistä painoarvoa ja että tehtävään ei ole tarkoitus nimittää vastoin 

asianajajayhdistyksen näkemystä. Lakivaliokunnan mielestä tällainen asianajajayhdistyksen 

tietynlainen ve/o-oikeus ehdokkaita asetettaessa ilmentää sopivalla tavalla sitä, että kyseessä on 

nimenomaan asianajajayhdistyksen itsensä harjoittama ammattieettinen valvonta. Asian 

periaatteellisen merkityksen vuoksi sitä ei kuitenkaan voida jättää vain perustelujen varaan, 
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vaan siitä on nimenomaisesti säädettävä. Lakivaliokunta ehdottaa pykälään tehtäväksi tätä 

tarkoittavan muutoksen. 

Lakisystemaattisista syistä valiokunta ehdottaa myös, että asianajajakuntaan kuu-

lumattomien valvontalautakunnan jäsenten kelpoisuusehdoista säädetään jo pykälän 1 

momentissa. 

Pykälän 3 momentissa säädetään valvontalautakunnan jäsenten salassapitovelvol-

lisuudesta. Lakivaliokunta ehdottaa pykälään tehtäväksi vastaavan muutoksen kuin edellä 6 §:n 

1 momenttiin. Samalla valiokunta ehdottaa, että pykälässä nimenomaisesti mainitaan 

salassapitovelvollisuuden perustuvan lakiin. 

Lakivaliokunta on lisäksi tiivistänyt ja yksinkertaistanut pykälässä käytettyjä sanontoja. 

Valiokunta on kiinnittänyt huomiota siihen, että valvontalautakunnan nimeä käytetään 

lakiehdotuksessa epäyhtenäisesti. Toisinaan (esim. HE:n 6 j ja 7 §) sen nimi esiintyy 

lakitekstissä kokonaisuudessaan, mutta useimmiten säädöstekstissä mainitaan vain 

"lautakunta". Valiokunnan mielestä selvintä on käyttää valvontalautakunta-nimeä aina 

kokonaisuudessaan, minkä vuoksi valiokunta on tältä osin yhtenäistänyt pykälien kieliasun. 

7 b § (HE.n 6 b §). Pykälässä säädetään valvontalautakunnan toimintatavoista, päätös-

valtaisuudesta ja äänestysmenettelystä. Pykälän 3 momentin mukaan erimielisyystapa-uksissa 

päätöksenteossa noudatetaan samaa menettelyä kuin monijäsenisessä tuomioistuimessa. 

Perusteluista (s. 24/1) käy ilmi, että seuraamuksia määrättäessä on tarkoitus noudattaa 

soveltuvin osin samoja äänestyssääntöjä rikosasian oikeudenkäynnissä. Nämä säännökset 

sisältyvät oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain (689/1997) 10 lukuun. Samoja 

äänestyssääntöjä ei sen sijaan ole tarpeen soveltaa palkkioriita-asioissa tai ratkaistaessa 

valvontalautakunnan työskentelyyn liittyviä kysymyksiä. Säännöksen tarkoituksen 

toteuttamiseksi lakivaliokunta ehdottaa 3 momenttiin otettavaksi viittauksen oikeudenkäynnistä 

rikosasioissa annettuun lakiin. 
 

7 c § (HE:n 6 c §). Pykälässä säädetään valvonta-asian vireilletulosta, käsiteltäväksi ottamisesta 

ja kantelun täydentämisestä. 

Pykälän 2 momentin mukaan kantelun ollessa puutteellinen kantelijaa on kehotettava 

korjaamaan puute määräajassa uhalla, että kantelua ei saateta valvontalautakunnan 

ratkaistavaksi. Valiokunnan mielestä sääntely on aukollista sikäli, että siinä ei edellytetä 

kantelijalle ilmoitettavaksi, millä tavoin kantelua tulee täydentää. Valiokunta ehdottaa 

momenttia täydennettäväksi tällaisella säännöksellä. 

Momentin sanamuodon mukaan puutteellista kantelua ei "saateta lautakunnan kä-

siteltäväksi". Valiokunnan mielestä valvontalautakunnan itsensä tulee tehdä päätös siitä, onko 
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kantelu niin puutteellinen että sitä ei voida ottaa valvontalautakunnassa tutkittavaksi. 

Valiokunta ehdottaa momenttia muutettavaksi tämän mukaisesti. 

Pykälän 3 momentissa annetaan mahdollisuus jättää yli viisi vuotta vanhoja tapauksia 

koskevat asiat tutkimatta. Momentissa käytetään "asia"-termiä, joka pykälän 1 momentti 

huomioon ottaen kattaa paitsi kantelut myös esimerkiksi oikeuskanslerin asianajajayhdistykselle 

tekemät ilmoitukset. Valtioneuvoston oikeuskanslerista annetun lain (193/2000) 4 §:n 1 

momentin mukaan oikeuskansleri voi erityisestä syystä tutkia yli viisi vuotta vanhan asian. 

Lakivaliokunta ei pidä asianmukaisena, että oikeuskanslerin ilmoitus voitaisiin tällaisessa 

tapauksessa valvontalautakunnan päätöksellä jättää tutkittavaksi ottamatta. Valiokunta ehdottaa 

momenttia tarkistettavaksi niin, että se koskee vain kanteluja. 

7 d  §  (HE:n  6  d  §).  Pykälä sisältää säännökset valvonta-asian käsittelystä valvontalau-

takunnassa. Valiokunta ehdottaa jäljempänä esitettävin tavoin tarkistettavaksi säännösten 

jakautumista eri momentteihin. 

Pykälän 1 momentissa säädetään asioiden jakaantumisesta täysistunnon ja jaostojen 

välillä. Valiokunta ehdottaa, että tähän momenttiin keskitetään kaikki tätä kysymystä koskevat 

säännökset. Lisäksi valiokunta on tehnyt momenttiin sanonnallisia tarkistuksia. 

Pykälän 2 momentiksi valiokunta ehdottaa otettavaksi menettelymuotoja koskevat 

säännökset eräin sanonnallisin tarkistuksin. 

Pykälän 3 momentti sisältää säännökset asioiden käsittelystä valvontalautakunnassa, 

muun muassa asianajajan oikeusturvan kannalta keskeiset kuulemissäännökset. Säännöksen 

mukaan asianajajan valvontalautakunnalle kanteluun antama vastaus tulee antaa myös tiedoksi 

kantelijalle. Perusteluista ilmenee, että tämä tiedoksianto tapahtuu nimenomaan tarkoituksessa 

varata kantelijalle tilaisuus tulla kuulluksi asianajajan vastauksen johdosta. Valiokunta ehdottaa, 

että momenttia selvennetään tätä tarkoitusta vastaavaksi. 

7  e  §  (HE.n  6  e  §).  Pykälä sisältää säännökset palkkioriita-asian käsittelystä valvonta-

lautakunnassa. 

Valiokunta ehdottaa pykälän 1 momenttia täydennettäväksi vastaavalla hakemuksen 

täydentämistä koskevalla säännöksellä kuin edellä 7 d §:n kohdalla on ehdotettu valvonta-

asioiden käsittelyn osalta. 

Hallituksen esityksen mukaisissa pykälän 2 ja 3 momentissa säädetään asianosaisista ja 

asian käsittelymuodoista jaostossa. Valiokunta ehdottaa, että hallituksen esityksen mukainen 2 

momentti poistetaan ja että uuteen 2 momenttiin keskitetään asianosaisia ja heidän kuulemistaan 

koskevat säännökset. Tällöin uuteen 3 momenttiin jäävät menettelyn kirjallisuutta ja suullisen 

käsittelyn järjestämistä koskevat säännökset. 
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Hallituksen esityksen mukaisissa 4 ja 5 momentissa säädetään suosituksen antamisesta ja 

asian vanhentumisesta. Lakiehdotuksen 5 momentissa on vanhentumista koskeva 

erityissäännös, jota perustellaan (s. 26/11) erityisesti kauppakaaren 18 luvun 9 §:ään 

sisältyneeseen erityiseen vanhentumisaikaan liittyvillä tarpeilla. Kyseinen kauppakaaren 

säännös on kuitenkin kumottu samssa yhteydessä, kun säädettiin tämän vuoden alusta voimaan 

tullut laki velan vanhentumisesta (728/2003). Lakivaliokunnan käsityksen mukaan asianajajan 

palkkiota koskevissa kysymyksissä voidaan soveltaa kyseisen lain mukaista yleistä kolmen 

vuoden vanhentumisaikaa sekä vanhentumisen katkaisemista koskevia säännöksiä. Tämän 

vuoksi valiokunta ehdottaa hallituksen esityksen mukaiseen 5 momenttiin sisältyvän 

erityissääntelyn poistamista. Tällöin hallituksen esityksessä oleva pykälän 6 momentti siirtyy 

sen 5 momentiksi. 
 

7 g § (HE:n 6 g §). Pykälä sisältää säännökset siitä, mitä seikkoja valvonta-ja palkki-oriita-

asiassa annettavassa ratkaisussa on mainittava. 

Pykälän 2 momentissa on palkkioriita-asian ratkaisua koskeva säännös, jossa hakijana 

esiintyneelle henkilölle velvoitetaan antamaan tarvittava ohjaus asian saattamiseksi 

tuomioistuimen käsiteltäväksi. Koska "ratkaisu"-käsitettä käytetään pykälän 1 momentissa 

valvonta-asiassa annettavan päätöksen ja palkkioriita-asiassa annettavan suosituksen 

yläkäsitteenä, valiokunta ehdottaa momenttiin tehtäväksi terminologisen muutoksen. Lisäksi 

valiokunta on tarkistanut momenttia sanonnallisesti. 
 

7 / (HE:n 6 i §). Pykälässä säädetään julkisen ratkaisuselosteen sisällöstä. 

Pykälän 6 kohdan mukaan äänestysratkaisuissa selosteeseen on liitettävä myös eri mieltä 

olleiden jäsenten kannattama lopputulos. Käytetty ilmaisu eroaa 7 g §:n (HE:n 6 g §:n) 1 

momentin 7 kohdassa käytetystä, koska viimeksi mainitun mukaan ratkaisussa tulee ilmoittaa 

eri mieltä olleiden jäsenten "mielipiteet". Valiokunnan mielestä on tarkoituksenmukaista, että 

myös palkkioriita-asiassa näkyy paitsi eri mieltä olleiden jäsenten kannattama lopputulos myös 

heidän esittämänsä perustelut. Tämän vuoksi valiokunta ehdottaa kohtaa muutettavaksi. 

Perustelujen (s. 29/11) mukaan asianajajayhdistyksellä on velvollisuus säilyttää 

ratkaisuselostetta niin kauan kuin ratkaisua koskeva tieto on merkittynä 7 h §:ssä (HE:n 6 h 

§:ssä) tarkoitettuun julkiseen päiväkirjaan. Valiokunnan mielestä tällaisesta säilyt-

tämisvelvollisuudesta on tarpeen säätää nimenomaisesti. Tämän vuoksi valiokunta ehdottaa 

pykälään lisättäväksi tätä koskevan uuden 2 momentin. 

Koska "ratkaisu"-käsitettä käytetään 7 h §:ssä valvonta-asiassa annettavan päätöksen ja 

palkkioriita-asiassa annettavan suosituksen yläkäsitteenä, valiokunta ehdottaa pykälän 1 

momentin ensimmäisen virkkeen muutettavaksi tämän terminologian mukaiseksi. 
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7 j § (HE:n 6 j §). Valiokunta on johdonmukaisuussyistä tehnyt pykälän 1 momenttiin 

sanonnallisen tarkistuksen. 
 

9 §. Valiokunta on tarkentanut pykälän 6 momenttia sen perusteluja (s. 32/1) vastaavaksi. 
 

Voimaantulosäännös. Säännöksen 3 momentissa säädetään siitä, miten asianajajakun-taan 

kuulumattomien valvontalautakunnan jäsenten toimikausi määräytyy heitä ensimmäistä kertaa 

nimitettäessä. Asianajajayhdistyksen sääntöjen mukaan kurinpitolautau-kunnan erovuoroisten 

jäsenten tilalle valitaan uudet jäsenet yhdistyksen valtuuskunnan kevätkokouksessa. 

Kesäkuussa 2004 valitaan kaksi asianajajakunnan ulkopuolista jäsentäjä heille varajäsenet. 

Heistä toisen toimikaudeksi tulee kolme vuotta ja toisen kaksi vuotta. Tämän vuoksi valiokunta 

ehdottaa, että lain tultua voimaan valvontalautakunnan kolmanneksi asianajajakuntaan 

kuulumattomaksi jäseneksi ja hänen varajäsenekseen nimitettävän toimikausi on lain 7 a §:n 1 

momentista poiketen yhden vuoden pituinen. Näin menetellen asianajajakuntaan 

kuulumattomista valvontalautakunnan jäsenistä on vuosittain erovuorossa aina yksi henkilö. 
 
 

2. Laki valtion oikeusaputoimistoista annetun lain 6 §:n muuttamisesta 
 

6 §. Pykälän 2 momentti sisältää viittaussäännöksen asianajajista annettuun lakiin. Säännöksen 

mukaan julkinen oikeusavustaja on asianajajayhdistyksen valvonnan alainen niin kuin 

asianajajista annetussa laissa säädetään asianajajista. Koska valiokunta on 
Päätösehdotus La VM S/2004 vp — HE 54/2004 
vp 
 

edellä ehdottanut mainitun lain pykäläjärjestystä muutettavaksi, tulee tähän viittaussäännökseen 

tehdä lakitekninen tarkistus. 

Asianajajista annetun lain 10 §:n perusteluissa (s. 33/1) mainitaan, että valvonta-

menettelyn samanlaisuudesta johtuen myös julkisella oikeusavustajalla, joka ei ole asi-

anajajayhdistyksen jäsen, on ilman nimenomaista säännöstäkin sellainen muutoksenhakuoikeus 

kuin kyseisessä pykälässä säädetään. Lakivaliokunnan mielestä tällaisesta 

muutoksenhakuoikeudesta on kuitenkin syytä jo oikeusturvasyistä säätää erikseen. Valiokunta 

ehdottaa momenttiin lisättäväksi tätä tarkoittavan säännöksen. 
 
 
Päätösehdotus 
 

Edellä esitetyn perusteella lakivaliokunta ehdottaa, 
 

että l . j a 2. lakiehdotus hyväksytään muutettuina 

seuraavasti: 
 

1. 
Laki 
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asianajajista annetun lain muuttamisesta 
 
 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
 
kumotaan asianajajista 12 päivänä joulukuuta 1958 annetun lain (496/1958) 6 

 
<*§. 

sellaisena kuin se on laeissa 197/1992 ja 1249/1999, 

muutetaan (poist.) 2, 6 , 7, 9 ja 10 §, 

sellaisina kuin niistä ovat 2 ja 10 § laeissa 197/1992 ja 1249/1999, 7 § osaksi viimeksi 

mainituissa laeissa sekä 9 § laissa 458/1999 ja mainitussa laissa 1249/1999, sekä lisätään lakiin 

uusi 7 a — 7 j § seuraavasti: 

2 §  

(1 mom. kuten HE) 

Yhdistyksen sääntöihin voidaan ottaa myös muita yhdistystä ja sen jäseniä koskevia 

yhdistyksen toiminnan kannalta välttämättömiä määräyksiä. 

Asianajajayhdistyksen säännöt ja niiden muutokset, niiden tultua yhdistyksen säännöissä 

määrätyllä tavalla hyväksytyiksi, vahvistetaan oikeusministeriön päätöksellä ja julkaistaan 

Suomen säädöskokoelmassa. 
 
 

6 §  

Asianajajayhdistyksen hallituksen on valvottava, että asianajajat esiintyessään 

tuomioistuimessa tai muun viranomaisen luona sekä muussakin toiminnassaan täyttävät 

velvollisuutensa. Asianajaja on velvollinen antamaan hallitukselle tiedot, joita tätä valvontaa 

varten tarvitaan. Asianajajan on myös sallittava hallituksen määräämän henkilön suorittaa 

tarkastus hänen toimistossaan, milloin hallitus katsoo sen valvontaa varten tarpeelliseksi, sekä 

tällöin esitettävä ne asiakirjat, joiden tutkimista tarkastuksen toimittaminen edellyttää. 

Hallituksen jäsen ja tarkastuksen toimittaja eivät saa oikeudettomasti ilmaista sellaista salassa 

pidettävää tietoa, jonka he valvontaa suorittaessaan ovat saaneet tietää. 

Ratkaistessaan asianajajayhdistyksen jäsenyyttä koskevia asioita hallituksen jäsenet 

toimivat virkavastuulla. 

Oikeuskanslerilla on oikeus panna vireille 7 c §:ssä tarkoitettu valvonta-asia, jos hän 

katsoo, että asianajaja laiminlyö velvollisuutensa. Oikeuskanslerilla on myös oikeus vaatia 

asianajajayhdistyksen hallitusta ryhtymään toimenpiteisiin asianajajaa kohtaan, jos hän 

katsoo, ettei tällä ole oikeutta olla asianajajana. Asianajajayhdistyksen hallitus ja asianajaja 

ovat velvolliset antamaan oikeuskanslerille ne tiedot ja selvitykset, jotka ovat tarpeen hänelle 

tässä laissa säädettyjen tehtävien suorittamista varten. (Uusi 3 mom.) 6 a  — 6 j  §  (Poist.) 
 
 

7 §  
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Asianajajayhdistyksen valvontalautakunta (valvontalautakunta) käsittelee ja ratkaisee 7 

c §:ssä tarkoitetut valvonta-asiat ja antaa suosituksen asianajajan ja hänen asiakkaansa 

välisestä 7 e §:ssä tarkoitetusta palkkioriidasta. (Uusi 1 mom.) 

Jos asianajajan todetaan valvonta-asian käsittelyssä ilmitulleiden seikkojen johdosta 

menetelleen 5 §:n 1 momentin vastaisesti, on valvontalautakunnan määrättävä hänelle 

kurinpidollinen seuraamus, joita ovat asianajajayhdistyksen jäsenyydestä erottaminen, 

seuraamusmaksun määrääminen, varoitus ja huomautus. 

(3 mom. kuten HE:n 2 mom.) 

Jos asianajaja menettelee muulla tavalla hyvän asianajajatavan vastaisesti, hänelle on 

annettava varoitus taikka huomautus. Jos asianajajan tässä tai 2 momentissa tarkoitettu 

menettely on toistuvaa tai siihen muuten liittyy raskauttavia seikkoja, hänet voidaan erottaa 

asianajajayhdistyksen jäsenyydestä tai hänen maksettavakseen voidaan määrätä 

seuraamusmaksu. Mitä edellä tässä momentissa säädetään, sovelletaan myös, jos asianajaja 

tekee teon, joka on omiaan alentamaan asianajajakunnan arvoa. 

(HE:n 4 mom. poist.) 

(5 — 7 mom. kuten HE) 
 

7 a ( 6  a ) §  

(1 mom. poist.) 

Valvontalautakuntaan kuuluvat puheenjohtaja sekä kahdeksan muuta jäsentä ja viimeksi 

mainittujen henkilökohtaiset varajäsenet. Puheenjohtajan sekä viiden muun jäsenen ja heidän 

varajäsentensä tulee olla asianajajia. Kolmen jäsenen ja heidän varajäsentensä tulee olla 

asianajajakuntaan kuulumattomia oikeustieteen kandidaatin tutkinnon suorittaneita henkilöitä, 

jotka ovat perehtyneitä asianajotoimintaan ja tuomarin tehtäviin taikka oikeustieteen 

yliopistolliseen koulutukseen ja tutkimukseen. Valvontalautakunnan jäsenten ja varajäsenten 

toimikausi on kolme vuotta. 

Asianajajayhdistyksen valtuuskunta valitsee valvontalautakunnan puheenjohtajan sekä 

asianajajakuntaan kuuluvat jäsenet ja heidän varajäsenensä. Valtioneuvosto nimittää 

asianajajakuntaan kuulumattomat valvontalautakunnan jäsenet ja heidän varajäsenensä 

oikeusministeriön esityksestä ministeriön saatua ehdokkaiden kelpoisuudesta tehtävään 

asianajajayhdistyksen puoltavan lausunnon. Lausuntopyynnössä on esitettävä ehdokkaita kaksi 

kertaa niin paljon kuin on nimitettäviä. (Poist.) 

Valvontalautakunnan jäsenet toimivat tuomarin vastuulla, eivätkä he saa oikeudettomasti 

ilmaista sellaista laissa salassa pidettäväksi säädettyä tietoa, jonka he valvonta-asiaa tai 

palkkioriita-asiaa käsitellessään ovat saaneet tietää. 
 

7 b (6 b) § 
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Valvontalautakunta voi toimia kolmena jaostona. Jaostojen kokoonpanon määrää 

valvontalautakunta siten, että kuhunkin jaostoon kuuluu jäseninä kaksi asianajajaa ja yksi 

asianajajakuntaan kuulumaton jäsen. Jaostojen puheenjohtajina toimivat valvontalautakunnan 

puheenjohtaja ja valvontalautakunnan vuosittain keskuudestaan valitsemat kaksi 

varapuheenjohtajaa. Palkkioriita-asiaa käsiteltäessä jaostossa johtaa puhetta kuitenkin 

asianajajakuntaan kuulumaton jäsen. 

Asiat käsitellään valvontalautakunnan jaostoissa tai valvontalautakunnan täysistunnossa. 

Valvontalautakunnan täysistunto on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja 

vähintään kuusi muuta jäsentä on saapuvilla. Valvontalautakun-nan jaosto on päätösvaltainen, 

kun kaikki sen jäsenet ovat saapuvilla. 

Jos erimielisyyttä ilmenee, asia päätetään (poist.) äänestämällä noudattaen samaa 

menettelyä kuin monijäsenisessä tuomioistuimessa. Valvonta-asiaa käsiteltäessä noudatetaan 

kuitenkin oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain (689/1997) 10 luvussa säädettyä 

äänestysmenettelyä. 
 

7  c  (6  c ) §  

Valvonta-asia tulee vireille, kun asianajajaan kohdistuva kirjallinen kantelu, oi-

keuskanslerin ilmoitus tai tuomioistuimen oikeudenkäymiskaaren 15 luvun 10 a §:n nojalla 

tekemä ilmoitus saapuu asianajajayhdistyksen toimistoon. Asia tulee vireille myös, kun 

asianajajayhdistyksen hallitus on päättänyt siirtää tietoonsa tulleen asian valvontalautakunnan 

käsiteltäväksi. 

Jos kantelu on niin puutteellinen, ettei asiaa voida sen perusteella ottaa ratkaistavaksi, 

(poist.) kantelijaa on määräajassa kehotettava korjaamaan puute (poist.). Kantelijalle on 

samalla ilmoitettava, millä tavoin kantelu on puutteellinen, ja että valvontalautakunta voi jättää 

kantelun tutkittavaksi ottamatta, jos kantelija ei noudata saamaansa täydennnyskehotusta. 

Valvontalautakunta ei ota tutkittavaksi aikaisemmin ratkaistua asiaa koskevaa kantelua, ellei 

kantelussa ole esitetty asiaan vaikuttavaa uutta selvitystä. 

Jos tapahtumista, joista kantelussa on kysymys, on kulunut enemmän kuin viisi vuotta, se 

voidaan jättää tutkittavaksi ottamatta. 
 

7 d ( 6  d)§ 

Valvonta-asiat käsitellään valvontalautakunnan jaostossa tai täysistunnossa. 

Täysistunnossa käsitellään valvontalautakunnan puheenjohtajan sen käsiteltäviksi määräämät 

tai jaostojen sille siirtämät asiat. Asianajajayhdistyksestä erottamisesta ja seuraamusmaksun 

määräämisestä päättää aina täysistunto. 

Menettely valvonta-asiaa käsiteltäessä on kirjallinen. Asianajajayhdistyksestä voidaan 

kuitenkin erottaa tai seuraamusmaksu määrätä vain, jos asiassa on järjestetty suullinen 
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käsittely. Valvontalautakunta tai jaosto voi muulloinkin järjestää suullisen käsittelyn. 

Asianajaja ja kantelija on kutsuttava suulliseen käsittelyyn. 

Asianajajalle on varattava tilaisuus tulla kuulluksi ennen asian ratkaisua. Asianajajan 

tulee antaa häneltä pyydetyt tiedot ja selvitykset avoimesti ja totuudenmukaisesti. Kantelijalle 

on varattava tilaisuus lausua asianajajan antaman vastauksen johdosta. Lautakunnan ja 

jaoston on muutoinkin huolehdittava siitä, että asia tulee riittävästi selvitetyksi. 
 

7 e (6  e ) §  

Palkkioriita-asia tulee vireille, kun asianajajan päämiehen tai muun asiakkaan kirjallinen 

hakemus saapuu asianajajayhdistyksen toimistoon. Jos hakemus on niin puutteellinen, ettei 

asiaa voida sen perusteella ottaa ratkaistavaksi, (poist.) hakijaa on määräajassa kehotettava 

korjaamaan puute (poist.). Hakijalle on samalla ilmoitettava, millä tavoin hakemus on 

puutteellinen, ja että valvontalautakunta voi jättää hakemuksen ottamatta käsiteltäväksi, jos 

hakija ei noudata saamaansa täydennnyskehotusta. 

(2 mom. poist.) 

Palkkioriita-asioissa menettelyn asianosaisina ovat asianajaja ja se yhtiö, jonka lukuun 

hän on toiminut, ja hakija. Asianajajalle ja sille yhtiölle, jonka lukuun hän on toiminut, on 

varattava tilaisuus tulla kuulluksi ennen asian ratkaisua. Hakijalle on varattava tilaisuus lausua 

asianajajan ja yhtiön antaman vastauksen johdosta. 

Palkkioriita-asia käsitellään valvontalautakunnan jaostossa, ja menettely on kirjallinen. 

Jaosto voi järjestää suullisen käsittelyn, johon asianosaiset on kutsuttava. (Uusi 3 mom.) 

(4 mom. kuten HE) 

(HE:n 5 mom. poist.) 

(5 mom. kuten HE:n 6 mom.) 
 

7/(6 f)§ 

(Kuten HE) 
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7 g ( 6 g ) §  
 
 

( 1 mom. kuten HE) 

Palkkioriita-asiassa annettavaan ratkaisuun on liitettävä ohjeet siitä, miten hakijan on 

toimittava, jos hän haluaa saattaa palkkioriidan tuomioistuimen käsiteltäväksi, 
 

7  h  (6  h ) §  

Asianajajayhdistyksen valvonta- ja palkkioriita-asioista on pidettävä julkista päiväkirjaa, 

johon on merkittävä tiedot kantelijasta tai hakijasta, asianajajasta ja tarvittaessa 

asianajajayhtiöstä, asianimikkeestä, ratkaisun antamispäivästä ja ratkaisun lopputuloksesta. 

Päiväkirjasta on myös ilmettävä asian käsittelyn vaihe. Julkiseen päiväkirjaan merkitään myös 

tieto siitä, onko asianajaja noudattanut valvontalautakunnan palkkioriita-asiassa antamaa 

suositusta. 

(2—4 mom. kuten HE) 
 

7 / ( 6  i ) §  

Valvonta- ja palkkioriita-asian ratkaisusta (poist.) on laadittava julkinen ratkai-suseloste. Siinä 

on oltava: (1—5 kohta kuten HE) 

6) ratkaisukokoonpanoon kuuluneiden nimet ja asema sekä ilmoitus siitä, onko ratkaisusta 

äänestetty; jos ratkaisusta on äänestetty, ratkaisuselosteeseen on liitettävä eri mieltä olleiden 

jäsenten kannattama lopputulos ja sen perustelut. 

Asianajajayhdistyksen tulee pitää ratkaisuseloste yleisön saatavilla niin kauan kuin 

ratkaisua koskeva tieto on 7 h §:n mukaisesti merkittynä julkiseen päiväkirjaan. (Uusi 2 mom.) 
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7 > ( 6 j ) §  

Asiakirjan, joka on toimitettu valvontalautakunnalle valvonta- tai palkkioriita-asian 

käsittelyä varten, sekä valvonta-ja palkkioriita-asian ratkaisun sisältävän asiakirjan 

julkisuudesta on voimassa, mitä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa 

(621/1999) säädetään viranomaisen asiakirjasta, jollei asianajajan salassapitovelvollisuudesta 

muuta johdu. 

(2 mom. kuten HE) 
 
 

9 §  

(1—5 mom. kuten HE) 

Asianajajayhdistyksen hallitus voi 4 momentissa säädetystä poiketen antaa eläkkeelle 

siirtymisen johdosta asianajotoiminnan harjoittamisen lopettavalle asianajajalle, joka 

välittömästi ennen eläkkeelle siirtymistään on harjoittanut asianajotoimintaa vähintään 

kymmenen vuotta, luvan jäädä asianajajayhdistyksen jäseneksi. 
 

10 § (Kuten 

HE) 
 

Voimaantulosäännös 

(1 ja 2 mom. kuten HE) 

Tämän lain voimaan tullessa kurinpitolautakunnan jäseninä olevien (poist.) toimikausi 

jatkuu sen määräajan loppuun, joksi heidät on valittu. Sen estämättä, mitä 7 a §:n 1 

momentissa säädetään, asianajajakuntaan kuulumattomia valvontalautakunnan jäseniä ja 

varajäseniä ensimmäistä kertaa nimitettäessä heistä yhden jäsenen ja hänen varajäsenensä 

toimikausi on yhden vuoden pituinen. 
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(4 mom. kuten HE) 
 
 
 
 

2. 
Laki 

valtion oikeusaputoimistoista annetun lain 6 §:n muuttamisesta 
 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 

muutetaan valtion oikeusaputoimistoista 5 päivänä huhtikuuta 2002 annetun lain 

(258/2002) 6 §:n 2 momentti seuraavasti: 
 

6 §  
 
 

Julkinen oikeusavustaja on asianajajayhdistyksen valvonnan alainen niin kuin 

asianajajista annetun lain (496/1958) 6, (poist.) 7 ja 7 a — 7 d §:ssä säädetään asianajajasta. 

Julkisen oikeusavustajan oikeuteen hakea muutosta valvonta-asiassa annettuun ratkaisuun sekä 

tällaisen muutoksenhaun käsittelyyn sovelletaan, mitä mainitun lain 10 §:ssä säädetään. 
 

Voimaantulosäännös 

(Kuten HE) 
Helsingissä 9 päivänä kesäkuuta 2004 
 

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa 

pj.    Tuija Brax/vihr 
vpj. Susanna Rahkonen /sd 
jäs.   Esko Ahonen /kesk 

Lasse Hautala /kesk 
Reijo Kallio /sd 
Petri Neittaanmäki /kesk 
Lauri Oinonen /kesk 
Heli Paasio /sd 
Lyly Rajala /kok 
Jukka Roos /sd 
Tero Rönni /sd 
Petri Salo /kok 
Pertti Salovaara /kesk 
Minna Sirnö /vas 
Timo Soini /ps 
Marja Tiura /kok 
Jan Vapaavuori /kok. 

 

Valiokunnan sihteerinä on toiminut 

valiokuntaneuvos Risto Eerola. 


