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Valtioneuvoston asetus

N:o 664

korkeimmasta oikeudesta annetun asetuksen muuttamisesta

Annettu Helsingissä 6 päivänä heinäkuuta 2000

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty oikeusministeriön esittelystä,
kumotaan korkeimmasta oikeudesta 19 päivänä elokuuta 1994 annetun asetuksen

(786/1994) 2 §:n 3 momentti, 3 § ja 4 §:n 3 momentti sekä
muutetaan 3 §:n edellä oleva väliotsikko sekä 5 §:n 1, 2 ja 4 momentti seuraavasti:

Esittelijät ja muu henkilöstö

5 §
Presidentti voi ottaa virkavapautta enintään

kolme kuukautta vuodessa. Tämän yli mene-
vältä ajalta virkavapauden myöntää korkein
oikeus.
Korkein oikeus myöntää virkavapauden

oikeusneuvokselle.
— — — — — — — — — — — — —

Presidentti määrää kansliapäällikön tehtä-
vien hoitamisesta tämän ollessa estynyt
muusta kuin 3 momentissa tarkoitetusta
syystä.
— — — — — — — — — — — — —

Tämä asetus tulee voimaan 12 päivänä
heinäkuuta 2000.

Helsingissä 6 päivänä heinäkuuta 2000

Oikeusministeri Johannes Koskinen

Hallitusneuvos Heikki Liljeroos
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Valtioneuvoston asetus

N:o 665

hovioikeusasetuksen muuttamisesta

Annettu Helsingissä 6 päivänä heinäkuuta 2000

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty oikeusministeriön esittelystä,
kumotaan 18 päivänä maaliskuuta 1994 annetun hovioikeusasetuksen (211/1994) 19 §,
muutetaan 8 §:n 1 momentin 5 kohta, 9 §, 10 §:n 1 momentti ja 25 §, sellaisena kuin niis-

tä on 9 § asetuksessa 1327/1994, sekä
lisätään asetukseen uusi 9 a § seuraavasti:

8 §
Kansliapäällikkö huolehtii hovioikeuden

hallinnosta. Jollei työjärjestyksessä toisin
määrätä, kansliapäällikkö:
— — — — — — — — — — — — —
5) valmistelee ja esittelee täysistunnon ja

presidentin ratkaistaviksi kuuluvat asiat sekä
asiat, jotka hovioikeus ratkaisee tuomareiden
nimittämisestä annetun lain (205/2000) 10
§:n 1 momentin 1 kohdassa säädetyssä ko-
koonpanossa (lausuntovaliokunta).

9 §
Hovioikeuden täysistunnossa ratkaistaan

asiat, jotka koskevat:
1) nimittämistä asessorin, viskaalin ja kä-

räjäviskaalin vakinaiseen virkaan sekä tuo-
marin nimittämistä hovioikeuteen yli kahden
kuukauden määräajaksi;
2) esityksen tekemistä tuomarin nimittämi-

sestä hovioikeuteen ja maaoikeuteen vuodek-
si tai sitä pidemmäksi ajaksi sekä tuomarin
nimittämistä maaoikeuteen vuotta lyhyem-
mäksi määräajaksi;
3) esityksen tekemistä korkeimmalle oi-

keudelle laamannin nimittämisestä määrä-
ajaksi käräjäoikeuteen;
4) varatuomarin arvonimen myöntämistä;
5) asessorin ja viskaalin virkasuhteen pur-

kamista ja irtisanomista;

6) eron antamista valtion virkamieslain
(750/1994) 46 §:n 2 momentin mukaisissa
tapauksissa;
7) lainsäädäntöasioita, joita presidentti ei

ole määrännyt käsiteltäviksi osastolla tai työ-
ryhmässä;
8) muita presidentin määräämiä asioita.
Kiireellisissä tapauksissa taikka, jos täysis-

tuntoa ei vuosilomien vuoksi tai muusta
syystä saada päätösvaltaiseksi, presidentti
saa 1 momentin 1 ja 3 kohdan estämättä ni-
mittää sijaisen tuomarille hovioikeuteen tai
maaoikeuteen ja tehdä esityksen laamannin
nimittämisestä käräjäoikeuteen määräajaksi,
kunnes asia on ratkaistu täysistunnossa, sekä
1 momentin 5 kohdan estämättä purkaa tai
irtisanoa asessorin tai viskaalin virkasuhteen.
Täysistunnossa asiat ratkaistaan esittelystä.

9 a §
Vakinaisten tuomarin virkojen täyttämistä

koskevat asiat käsitellään lausuntovaliokun-
nassa.
Lausuntovaliokunta on päätösvaltainen,

kun läsnä on puheenjohtaja ja vähintään
puolet muista jäsenistä.

10 §
Presidentti ratkaisee ne hovioikeuden hal-

lintoasiat, joita ei ole säädetty tai määrätty
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täysistunnon, lausuntovaliokunnan tai hovi-
oikeuden virkamiehen ratkaistavaksi.
— — — — — — — — — — — — —

25 §
Mitä tässä asetuksessa säädetään hovioi-

keudenneuvoksesta, koskee myös määräajak-
si nimitettyä hovioikeudenneuvosta, jollei
erikseen toisin säädetä.

Tämä asetus tulee voimaan 12 päivänä
heinäkuuta 2000.

Helsingissä 6 päivänä heinäkuuta 2000

Oikeusministeri Johannes Koskinen

Hallitusneuvos Heikki Liljeroos
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Valtioneuvoston asetus

N:o 666

käräjäoikeusasetuksen muuttamisesta

Annettu Helsingissä 6 päivänä heinäkuuta 2000

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty oikeusministeriön esittelystä,
kumotaan 28 päivänä kesäkuuta 1993 annetun käräjäoikeusasetuksen (582/1993) 11 §:n 2

momentti sekä
muutetaan 6 a, 8 ja 10 § sellaisena kuin niistä on 6 a § asetuksessa 1328/1994, seuraavas-

ti:

6 a §
Käräjäoikeus julistaa haettaviksi muut kä-

räjäoikeuden virat kuin tuomarin virat.

8 §
Laamannille myönnettävästä enintään vuo-

den kestävästä virkavapaudesta päättää hovi-
oikeus ja yli vuoden kestävästä virkava-
paudesta korkein oikeus, jollei 11 §:stä muu-
ta johdu.
Käräjätuomarille myönnettävästä vuotta

lyhyemmästä virkavapaudesta päättää laa-
manni ja vuoden tai sitä pidempään kestä-
västä virkavapaudesta korkein oikeus.
Käräjäoikeuden on toimitettava hovioikeu-

delle tiedoksi 1 momentissa tarkoitettu yli
vuoden kestävää virkavapautta koskeva ha-

kemus sekä 2 momentissa tarkoitettu päätös
virkavapauden myöntämisestä. Lisäksi kärä-
jäoikeuden on ilmoitettava hovioikeudelle
käräjätuomarin nimittämisestä määräajaksi.

10 §
Laamannin viran ollessa avoinna tai laa-

mannin ollessa estynyt hoitamasta virkaansa
hovioikeus tekee korkeimmalle oikeudelle
esityksen määräaikaisen tuomarin nimittämi-
sestä laamannin tehtävään sekä tarvittaessa
julistaa määräaikaisen laamannin viran haet-
tavaksi.

Tämä asetus tulee voimaan 12 päivänä
heinäkuuta 2000.

Helsingissä 6 päivänä heinäkuuta 2000

Oikeusministeri Johannes Koskinen

Hallitusneuvos Heikki Liljeroos
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Valtioneuvoston asetus

N:o 667

hallinto-oikeusasetuksen muuttamisesta

Annettu Helsingissä 6 päivänä heinäkuuta 2000

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty oikeusministeriön esittelystä,
kumotaan 26 päivänä maaliskuuta 1999 annetun hallinto-oikeusasetuksen (438/1999) 5 §:n

3 momentti, 6 § ja 8 §:n 4 kohta sekä
muutetaan 2 §:n 1 momentti, 5 §:n 1 momentti ja 8 §:n 5 kohta seuraavasti:

2 §
Hallinto-oikeussihteerin nimittää täysistun-

to. Täysistunto ratkaisee myös asian, joka
koskee tuomarin nimittämistä hallinto-oikeu-
teen yli kahden kuukauden määräajaksi.
— — — — — — — — — — — — —

5 §
Hallinto-oikeuden ylituomari myöntää

vuotta lyhyemmän virkavapauden hallinto-
oikeustuomarille. Vuodeksi tai sitä pidem-
mäksi ajaksi virkavapauden myöntää korkein
hallinto-oikeus. Määräajaksi nimitetylle hal-
linto-oikeustuomarille myönnetään virkava-
pautta samassa järjestyksessä kuin vakinai-
sen hallinto-oikeustuomarin viran haltijalle.
— — — — — — — — — — — — —

8 §
Hallinto-oikeuden ylituomarin johtaessa

hallinto-oikeuden toimintaa hän muun ohes-
sa:
— — — — — — — — — — — — —
5) antaa lausunnon hallinto-oikeustuomarin

virkavapaushakemuksesta ja tekee tarvitta-
van esityksen tuomarin nimittämisestä mää-
räajaksi silloin, kun päätösvalta kuuluu kor-
keimmalle hallinto-oikeudelle;
— — — — — — — — — — — — —

Tämä asetus tulee voimaan 12 päivänä
heinäkuuta 2000.

Helsingissä 6 päivänä heinäkuuta 2000

Oikeusministeri Johannes Koskinen

Hallitusneuvos Heikki Liljeroos
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Valtioneuvoston asetus

N:o 668

vakuutusoikeudesta annetun asetuksen muuttamisesta

Annettu Helsingissä 6 päivänä heinäkuuta 2000

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty oikeusministeriön esittelystä,
kumotaan vakuutusoikeudesta 8 päivänä huhtikuuta 1982 annetun asetuksen (264/1982) 1

b §, 2 §:n 1 momentti ja 5 §, sellaisina kuin niistä ovat 1 b § asetuksessa 507/1999, ja 5 §
asetuksissa 1052/1988 ja 706/1996, sekä
muutetaan 4 §:n 2 momentti ja 6 a §, sellaisina kuin ne ovat, 4 §:n 2 momentti mainitussa

asetuksessa 706/1996 ja 6 a § mainitussa asetuksessa 507/1999, seuraavasti:

4 §
— — — — — — — — — — — — —
Vakuutusoikeus myöntää alle vuoden pi-

tuisen virkavapauden vakuutustuomarille.
Vuodeksi tai sitä pidemmäksi ajaksi virka-
vapauden myöntää korkein oikeus. Määrä-
ajaksi nimitetylle vakuutustuomarille myön-
netään virkavapautta samassa järjestyksessä
kuin vakinaisen vakuutustuomarin viran hal-
tijalle.

6 a §
Kansliapäällikkö huolehtii vakuutusylituo-

marin ohjeiden mukaan vakuutusoikeuden
hallinnosta sekä valmistelee ja esittelee
hallintojaoston ja vakuutusylituomarin rat-
kaistaviksi kuuluvat hallinto- ja talousasiat
sekä tuomareiden nimittämisestä annetun
lain (205/2000) 9 §:ssä mainitun lausunnon,
jollei työjärjestyksessä toisin määrätä. Kans-
liapäällikkö toimii tarvittaessa vakuutusoi-
keuden käsiteltäviksi määrättyjen sosiaali-
turva-asioiden esittelijänä.

Tämä asetus tulee voimaan 12 päivänä
heinäkuuta 2000.

Helsingissä 6 päivänä heinäkuuta 2000

Oikeusministeri Johannes Koskinen

Hallitusneuvos Heikki Liljeroos
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Valtioneuvoston asetus

N:o 669

työtuomioistuimesta annetun asetuksen muuttamisesta

Annettu Helsingissä 6 päivänä heinäkuuta 2000

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty oikeusministeriön esittelystä,
kumotaan työtuomioistuimesta 25 päivänä helmikuuta 1983 annetun asetuksen (201/1983)

4 a §, sellaisena kuin se on asetuksessa 330/1988, sekä
muutetaan 7 §:n 1 momentti seuraavasti:

7 §
Virkavapautta presidentille ja työtuomiois-

tuinneuvokselle myöntää oikeusministeriö.
— — — — — — — — — — — — —

Tämä asetus tulee voimaan 12 päivänä
heinäkuuta 2000.

Helsingissä 6 päivänä heinäkuuta 2000

Oikeusministeri Johannes Koskinen

Hallitusneuvos Heikki Liljeroos
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Valtioneuvoston asetus

N:o 670

markkinatuomioistuimesta annetun asetuksen muuttamisesta

Annettu Helsingissä 6 päivänä heinäkuuta 2000

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty oikeusministeriön esittelystä,
kumotaan markkinatuomioistuimesta 29 päivänä kesäkuuta 1978 annetun asetuksen

(508/1978) 3 a §, sellaisena kuin se on asetuksessa 297/1991, sekä
muutetaan 4 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on mainitussa asetuksessa 297/1991, seu-

raavasti:

4 §
Virkavapautta markkinatuomioistuimen

ylituomarille myöntää oikeusministeriö.
— — — — — — — — — — — — —

Tämä asetus tulee voimaan 12 päivänä
heinäkuuta 2000.

Helsingissä 6 päivänä heinäkuuta 2000

Oikeusministeri Johannes Koskinen

Hallitusneuvos Heikki Liljeroos
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Oikeusministeriön asetus

N:o 671

yleisen asianajajayhdistyksen sääntöjen vahvistamisesta annetun oikeusministeriön
päätöksen muuttamisesta

Annettu Helsingissä 6 päivänä heinäkuuta 2000

Oikeusministeriö on yleisenä asianajajayhdistyksenä olevaa Suomen Asianajajaliitto kuultu-
aan asianajajista annetun lain (496/1958) 2 §:n 2 momentin nojalla
muuttanut yleisen asianajajayhdistyksen sääntöjen vahvistamisesta 24 päivänä huhtikuuta

1959 annetun oikeusministeriön päätöksen (191/1959) 1, 3, 4, 5 §:n, 6 §:n 2 momentin, 7
§:n, 8 §:n 1 momentin, 9 §:n 1 momentin, 10 §:n 2 ja 3 momentin, 12 §:n 2 momentin 1
kohdan, 16 §:n 2 momentin, 18 §:n 1 momentin, 19 §:n 2 momentti, 20 §:n 3 momentin, 21
§:n 2 momentin, 22 §:n, 25 §:n, 26 §:n 1 momentin, 29 §:n, 30 §:n, 34 §:n, 35 §:n 1 mo-
mentin, 36 §:n 1 momentin, 38 §:n 2 momentin, 39 §:n 2 kohdan, 42 §:n 1 momentin, 44
§:n, 45 §:n 1, 3 ja 4 momentin, 46 §:n 1 momentin, 47 §:n ja 51 a §:n 1 momentin sellai-
sina kuin niistä ovat 3, 7 §, 9 §:n 2 momentti, 10 §:n 2 ja 3 momentti, 12 §:n 2 momentin 1
kohta, 19 §:n 2 momentti, 21 §:n 2 momentti, 22 §, 36 §:n 1 momentti ja 45 §:n 1, 3 ja 4
momentti päätöksessä 203/1992 ja 44 § osaksi mainitussa päätöksessä, 4 §, 16 §:n 2 mo-
mentti, 18 §:n 1 momentti, 20 §:n 3 momentti päätöksessä 317/1997, 5 § päätöksissä
312/1985, 443/1994 ja 317/1997, 25 § päätöksessä 1076/1978, 30 § päätöksessä 443/1994,
34 § päätöksessä 502/1961, 35 § päätöksissä 502/1961 ja 443/1994, 47 § päätöksissä
203/1992 ja 443/1994 ja 51 a §:n 1 momentti päätöksessä 312/1985 sekä
lisännyt uuden 6 a §:n ja 35 §:ään uuden 3 momentin seuraavasti:

1 §
Suomen Asianajajaliitto, ruotsiksi Finlands

Advokatförbund, on asianajajista 12 päivänä
joulukuuta 1958 annetussa laissa (496/58)
tarkoitettu maan yleinen asianajajayhdistys.
Liitto on se toimivaltainen viranomainen,

jota tarkoitetaan direktiivissä (98/5/EY) asi-
anajajan ammatin pysyvän harjoittamisen
helpottamisesta muussa kuin siinä jäsenval-
tiossa, jossa ammatillinen pätevyys on han-
kittu.
Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki.

3 §
Liiton jäsenten päätösvaltaa käyttää val-

tuuskunta, jonka jäsenet valitaan osastojen
kokouksissa.

Liiton asioita hoitaa valtuuskunnan valitse-
ma hallitus.
Liitto jakautuu osastoihin, joilla kullakin

on oma hallituksensa.
Jäsenten oikeutta osallistua osastonsa asi-

oiden hoitoon käyttävät osaston kokouksessa
saapuvilla olevat jäsenet.

4 §
Liiton jäseniä ovat ne, jotka siinä järjes-

tyksessä kuin asianajajista annettu laki ja
näissä säännöksissä määrätään, on hyväksyt-
ty liiton jäseniksi.
Jäsen, joka on merkitty liiton hallituksen

pitämään asianajajaluetteloon, on asianajaja
ja oikeutettu käyttämään asianajajan ammat-
tinimitystä.
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Liiton pitämään asianajajista annetun lain
5 b §:n (1249/1999) tarkoittamaan EU-luet-
teloon merkitystä muusta Euroopan unionin
jäsenvaltiosta peräisin olevasta asianajajasta
(EU-asianajajasta), joka ei ole liiton jäsen,
on määräyksiä jäljempänä.
Asianajajajäsenten ohella liitolla voi olla

passiivisia jäseniä sekä kunniajäseniä.
Kun näissä säännöissä puhutaan jäsenestä,

ei sillä tarkoiteta passiivista jäsentä eikä
kunniajäsentä.

5 §
Jäseneksi voidaan ottaa asianajotehtäviä

ammattimaisesti hoitava tai hoitamaan ryhty-
vä Suomen tai jonkin muun Euroopan ta-
lousalueen valtion kansalainen, joka
1) on 25 vuotta täyttänyt ja Euroopan ta-

lousalueen valtiossa asuva;
2) on rehelliseksi tunnettu sekä muilta

ominaisuuksiltaan ja elämäntavoiltaan sopiva
harjoittamaan asianajajan tointa;
3) on suorittanut tuomarinvirkaa varten

maassa säädetyt opinnäytteet;
4) on saavuttanut asianajajan toimen har-

joittamiseen tarvittavan taidon sekä käytän-
nöllistä kokemusta siinä toimimalla tutkin-
non suoritettuaan ennen jäseneksi pääsyä
vähintään neljän vuoden ajan oikeudenhoi-
don alalla tai siihen verrattavissa oikeustie-
teellistä koulutusta edellyttävissä toimissa tai
tehtävissä, kuitenkin vähintään kaksi vuotta
asianajajan apulaisena, yleisenä oikeusavus-
tajan tai itsenäisenä asianajotehtävien hoita-
jana taikka muussa sellaisessa toimessa, jos-
sa hän on vastaavassa määrin hoitanut
asianajotehtäviä;
4 a) on suorittamalla oikeusministeriön hy-

väksymässä järjestyksessä erityisen tutkin-
non osoittanut riittävästi tuntevansa asianajo-
toiminnan perusteita koskevat säännökset ja
ohjeet sekä hyvän asianajajatavan vaatimuk-
set; sekä
5) ei ole konkurssissa ja jonka toimintakel-

poisuutta ei ole rajoitettu.
Milloin hakija on jo aikaisemmin suoritta-

nut 1 momentin 4 a kohdassa tarkoitetun tut-
kinnon tai muutoin osoittanut, että hänellä
on siinä mainitut tiedot, voi hallitus vapaut-
taa hakijan tutkinnon suorittamisesta.
Henkilö, jolla jossain muussa Euroopan

talousalueen valtiossa on asianajajan toimen
harjoittamisen ammattipätevyys, voidaan
ottaa jäseneksi, mikäli hän on suorittanut
Euroopan talousalueen valtioiden kansalais-
ten tutkintotodistusten tunnustamisesta 30

päivänä joulukuuta 1993 annetussa asetuk-
sessa (1622/1993) mainittua kelpoisuuskoetta
vastaavan Helsingin yliopiston oikeustieteel-
lisen tiedekunnan toimeenpaneman tutkin-
non, joka antaa kelpoisuuden oikeustieteen
kandidaatin tutkintoa vaativaan tehtävään, ja
asianajajista annetun lain 3 §:n 2 momentis-
sa (31/1993) tarkoitetun kokeen.
EU-asianajaja voidaan 1 momentin 3, 4 ja

4 a kohtien ja 3 momentin estämättä ottaa jä-
seneksi kolmen vuoden kuluttua EU-luette-
loon kirjoittautumisesta, jos hän osoittaa har-
joittaneensa Suomessa asianajajan tointa
säännöllisesti vähintään sen ajan. Hakijan on
esitettävä hallituksen vaatima kirjallinen tai
muu selvitys hoitamistaan toimeksiannoista
ja toiminnastaan.
Valtion tai kunnan virassa tai toimessa

taikka muussa virkasuhteeseen perustuvassa
palveluksessa oleva henkilö älköön olko lii-
ton jäsenenä, ellei liiton hallitus siihen eri-
tyisistä syistä suostu. Jäsenenä älköön myös-
kään olko henkilö, joka on sellaisessa toisen
palveluksessa tai harjoittaa muuta ansiotoi-
mintaa, jonka voidaan olettaa vaikuttavan
haitallisesti hänen itsenäisyyteensä asianaja-
jana.

Asianajaja ei myöskään ilman liiton halli-
tuksen lupaa saa harjoittaa asianajajan tointa
ulkomailla muualla kuin Euroopan talousalu-
een valtiossa.

6 §
— — — — — — — — — — — — —
Hakemus on toimitettava liiton asianomai-

selle osastolle, jonka hallituksen on annetta-
va kirjallisesti lausuntonsa siitä, täyttääkö
hakija 5 §:n 1 momentin 2) ja 4) kohdissa
jäsenelle asetetut vaatimukset.
— — — — — — — — — — — — —

6 a §
Muusta Euroopan Unionin jäsenvaltiosta

peräisin oleva asianajaja, joka harjoittaa
Suomessa pysyvästi asianajajan tointa alku-
peräistä ammattinimikettään käyttäen voi
kirjoittautua EU-luetteloon. Luetteloon mer-
kitsemistä on haettava kirjallisesti. Hakijan
on esitettävä todistus siitä, että hän on oi-
keutettu harjoittamaan asianajajan tointa asi-
anajajan ammatin pysyvän harjoittamisen
helpottamisesta muussa kuin siinä jäsenval-
tiossa, jossa ammatillinen pätevyys on han-
kittu (98/5/EY) annetussa direktiivissä tar-
koitetulla ammattinimikkeellä jossakin Eu-
roopan Unionin jäsenvaltiossa. Todistus ei
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saa olla esitettäessä kolmea kuukautta van-
hempi. Suomen asianajajaliiton on ilmoitet-
tava luetteloon merkitsemisestä sen jäsenval-
tion toimivaltaiselle viranomaiselle, josta
asianajaja on peräisin.
Mitä näissä säännöissä on säädetty liiton

jäsenestä koskee soveltuvin osin EU-asian-
ajajaa.
EU-asianajajan on asianajajan tointa Suo-

messa harjoittaessaan ilmoitettava se ammat-
tinimike, jota käytetään jäsenvaltiossa, josta
hän tulee, ilmaistuna tuon valtion kielellä
viittauksin siihen ammatilliseen järjestöön,
johon hän kuuluu.

7 §
Jäsen, joka ryhtyy 5§:n 5 momentin 1

lauseessa tarkoitettuun palvelussuhteeseen tai
siirtyy toiseen sanotunlaiseen tehtävään, on
velvollinen, mikäli hän haluaa sen estämättä
edelleenkin toimia asianajajana, viivytyksettä
pyytämään liiton hallitukselta samassa mo-
mentissa mainittua suostumusta. Tällaisesta
hakemuksesta on soveltuvin osin voimassa,
mitä 6 §:ssä on hakemuksesta jäseneksi sää-
detty.

8 §
Liiton hallituksen tulee, käsitellessään 6,

6 a ja 7 §:ssä tarkoitettuja hakemuksia, hank-
kia tarpeellisiksi katsomansa lisäselvitykset.
— — — — — — — — — — — — —

9 §
Passiiviseksi jäseneksi voi liiton hallitus

hakemuksesta hyväksyä asianajajan, joka
lakkaa harjoittamasta asianajajan tointa.
— — — — — — — — — — — — —

10 §
— — — — — — — — — — — — —
Liiton puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja

sekä hallituksen muut jäsenet ja heidän vara-
miehensä valitaan valtuuskunnan varsinaises-
sa kevätkokouksessa, jolloin heidän toimi-
kautensa alkaa. Toimikausi kestää kolme
vuotta ja päättyy valtuuskunnan varsinaises-
sa kevätkokouksessa kolmantena vuonna
vaalin toimittamisen jälkeen.
Joka on ollut hallituksen jäsenenä yhtä-

jaksoisesti kuusi vuotta, voidaan valita uu-
delleen samaan tehtävään vasta toimikaudek-
si, joka alkaa kolmen vuoden kuluttua hänen
edellisen toimikautensa päättymisestä. Mitä
edellä on sanottu, ei estä hallituksen jäsene-
nä yhtäjaksoisesti kuutta vuotta toiminutta

tulemasta valituksi  liiton puheenjohtajaksi
tai varapuheenjohtajaksi.
— — — — — — — — — — — — —

12 §
— — — — — — — — — — — — —
1) pitää 4 §:n 2 momentissa tarkoitettua

asianajajaluetteloa ja 6 a §:ssä tarkoitettua
EU-luetteloa; ja lähettää niistä vuosittain
tammikuun kuluessa ote oikeusministeriölle;
— — — — — — — — — — — — —

16 §
— — — — — — — — — — — — —
Valtuuskunta valitsee keskuudestaan pu-

heenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Heidän
toimikautensa kestävät 1 momentin säännök-
sistä huolimatta, kunnes uudet on valittu.

18 §
Valtuuskunta kokoontuu puheenjohtajansa

tai hänen estyneenä ollessaan varapuheen-
johtajansa kutsusta valtuuskunnan tai ko-
koonkutsujan määräämässä paikassa.
— — — — — — — — — — — — —

19 §
— — — — — — — — — — — — —
Kullakin valtuuskunnan jäsenellä on yksi

ääni. Päätökset tehdään yksinkertaisella ään-
ten enemmistöllä paitsi 21 §:n 2 momentissa
ja 56 §:ssä mainituissa tapauksissa. Äänten
mennessä tasan voittaa puheenjohtajan kan-
nattama mielipide paitsi vaaleissa, joissa ar-
pa ratkaisee.

20 §
— — — — — — — — — — — — —
1) tehdä valtuuskunnalle ehdotus liiton

puheenjohtajaksi, varapuheenjohtajaksi sekä
hallituksen muiksi jäseniksi ja heidän vara-
jäsenikseen;
2) tehdä valtuuskunnalle ehdotus kurinpi-

tolautakunnan puheenjohtajaksi, varapuheen-
johtajaksi, muiksi jäseniksi ja varajäseniksi;
3) tehdä valtuuskunnalle ehdotus valtuus-

kunnan puheenjohtajaksi ja varapuheenjohta-
jaksi;
4) antaa valtuuskunnalle lausunto liiton

varojen hoidosta, jos tilintarkastajat tai toi-
nen heistä katsoo, ettei hallitukselle ole
myönnettävä vastuuvapautta, ja milloin me-
nettelytapavaliokunta yhtyy vastuuvapauden
epäämistä tarkoittavaan lausuntoon, tehdä
liiton kokoukselle esitys toimenpiteistä, joi-
hin varojen hoito antaa aiheen; ja
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5) käsitellä valtuuskunnan tai hallituksen
sille lähettämät asiat.
— — — — — — — — — — — — —

21 §
— — — — — — — — — — — — —
Liiton puheenjohtajan, varapuheenjohta-

jan, hallituksen muiden jäsenten ja näiden
varajäsenten sekä kurinpitolautakunnan pu-
heenjohtajan ja jäsenten ja varajäsenten vaa-
lissa ovat ehdokkaina ne, jotka menettelyta-
pavaliokunta on ehdottanut näihin luotta-
mustehtäviin valittaviksi. Kokouksessa on
valtuuskunnan jäsenillä kuitenkin oikeus ni-
metä vastaehdokkaita. Sen, jonka menettely-
tapavaliokunta on asettanut ehdokkaaksi,
katsottakoon tulleen valituksi, ellei vastaeh-
dokas ole valtuuskunnan kokouksessa saanut
vähintään kahta kolmasosaa annetuista äänis-
tä.
— — — — — — — — — — — — —

22 §
Hallitus voi päättää yleisen asianajajako-

kouksen pitämisestä. Kokouksessa käsite-
lään asianajajakunnalle merkityksellisiä ai-
heita esitelmin ja keskusteluin. Aiheet voivat
liittyä järjestäytymiseen, ammatinharjoittami-
sen ehtoihin ja oikeusalan ilmiöihin.
Kutsu kokoukseen on julkaistava liiton ää-

nenkannattajassa viimeistään kuutta viikkoa
ennen kokousta.

25 §
Liitolla on seuraavat osastot:
1) Helsingin osasto, jonka alueena on Uu-

denmaan ja Itä-Uudenmaan maakunnat lu-
kuun ottamatta niitä kuntia, jotka kuuluvat
Päijät-Hämeen osastoon;
2) Turun osasto, jonka alueeseen kuuluvat

Ahvenanmaan maakunta sekä Varsinais-Suo-
men maakunta ja Kanta-Hämeen maakun-
nasta Forssan kaupunki sekä Jokioisten,
Tammelan ja Ypäjän kunnat;
3) Satakunnan osasto, jonka alueeseen

kuuluu Satakunnan maakunta lukuun otta-
matta Punkalaitumen kuntaa sekä Pirkan-
maan maakunnasta Äetsän kunta;

4) Hämeen osasto, jonka alueeseen kuulu-
vat Kanta-Hämeen ja Pirkanmaan maakunnat
lukuun ottamatta Forssan kaupunkia, Joki-
oisten, Tammelan ja Ypäjän kuntia. Satakun-
nan maakunnasta Hämeen osastoon kuuluu
Punkalaitumen kunta;
5) Päijät-Hämeen osasto, jonka alueeseen

kuuluvat Päijät-Hämeen maakunta ja Uuden-

maan maakunnasta Mäntsälän ja Itä-Uuden-
maan maakunnasta Askolan, Myrskylän ja
Pukkilan kunnat;
6) Kymen osasto, jonka alueena on Ky-

menlaakson ja Etelä-Karjalan maakunnat;
7) Mikkelin osasto, jonka alueena on Ete-

lä-Savon maakunta;
8) Itä-Suomen osasto, jonka alueeseen

kuuluvat Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan
maakunnat;
9) Keski-Suomen osasto, jonka alueena on

Keski-Suomen maakunta;
10) Vaasan osasto, jonka alueena on Poh-

janmaan, Etelä-Pohjanmaan ja Keski-Pohjan-
maan maakunnat;
11) Oulun osasto, jonka alueena on Poh-

jois-Pohjanmaan ja Kainuun maakunnat; se-
kä

12) Lapin osasto, jonka alueena on Lapin
maakunta.

26 §
Jäsen ja EU-asianajaja kuuluvat siihen

osastoon, jonka alueella hän pääasiallisesti
toimii asianajajana.
— — — — — — — — — — — — —

29 §
Osaston on 16 §:n määräyksiä noudattaen

vuosittain tammikuun kuluessa valittava
edellisen vuoden joulukuun 31 päivän jäsen-
lukunsa perusteella valtuuskuntaan edusta-
jansa niiden tilalle, joiden toimikausi päät-
tyy. Jäsenlukuun lasketaan mukaan EU-asi-
anajajat, joilla on myös äänioikeus osaston
kokouksissa.
Liiton pääsihteerin on tammikuun 10 päi-

vään mennessä lähetettävä kunkin osaston
hallitukselle luettelo asianomaiseen osastoon
edellisen joulukuun 31 päivänä kuuluneista
jäsenistä ja EU-asianajajajista.

30 §
Jäsen ja passiivinen jäsen on velvollinen

suorittamaan liitolle jäsenmaksut, jotka val-
tuuskunta päättää. Maksun suuruus voidaan
erikseen vahvistaa itsenäisesti asianajoa har-
joittavien ja apulaisina toisen palveluksessa
toimivien asianajajien sekä passiivisten jä-
senten osalta, mutta tulee se olla samaan
ryhmään kuuluvien kohdalla yhtä suuri. Itse-
näisesti asianajoa harjoittavat ja apulaisina
toimivat asianajajat voidaan jakaa valtuus-
kunnan hyväksymien perusteiden mukaan
alaryhmiin. Samaan alaryhmään kuuluvien
kesken maksun tulee olla yhtä suuri.
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EU -asianajaja on velvollinen suorittamaan
liitolle vuotuisen rekisteröintimaksun, jonka
suuruuden valtuuskunta määrää. Rekisteröin-
timaksu ei voi olla suurempi kuin jäsenmak-
su.

34 §
Liiton hallituksen tulee välimiesmenette-

lyin ratkaista jäsentensä ja sen yhtiön, jonka
lukuun tämä on toiminut, sekä liittoon kuu-
lumattoman välinen riita, joka koskee suori-
tetusta tehtävästä maksettavaa palkkiota ja
kustannusten korvausta. Välimiesmenettely
on pantava vireille vuoden kuluessa siitä,
kun palkkio ja kustannukset on laskutettu.

35 §
Milloin liiton jäsenen tai sen yhtiön, jonka

lukuun tämä on toiminut ja liittoon kuulu-
mattoman kesken syntyy edellä 34 §:ssä tar-
koitettu riita, on liittoon kuulumattoman,
joka haluaa, että hallitus välimiesmenettelyin
ratkaisisi riidan, pantava välimiesmenettely
vireille esittämällä liiton toimistoon jättä-
mässään hallitukselle osoitetussa kirjelmässä
riidanalaisia palkkiota ja kustannuksia kos-
kevat vaatimuksensa sekä toimeksiannon
hoitaneen henkilön nimi. Vastaajana menet-
telyssä on se liiton jäsen, joka on henkilö-
kohtaisesti vastuussa tehtävän hoitamisesta
johtuvista velvoitteista, sekä se yhtiö, jonka
lukuun tämä on toiminut. Välimies-
menettelyyn on myös sen alistuttava, joka
sen jälkeen, kun edellä tarkoitettu kirjelmä
on annettu liiton toimistoon, on lakannut
olemasta liiton jäsen.
— — — — — — — — — — — — —
Riidassa asianosaisena oleva asianajaja tai

yhtiö, jonka lukuun tämä on toiminut, eivät
ole oikeutettuja saamaan korvausta oikeu-
denkäyntikuluistaan tässä välimiesmenette-
lyssä.

36 §
Kun liiton hallituksen tulee välimiesmenet-

telyin ratkaista riita, hallitus oikeutettu mää-
räämään kolme nykyistä tai entistä jäsen-
tään tai heidän varajäsentään taikka liiton
jonkin osaston hallituksen nykyistä tai entis-
tä jäsentä välimiehinä käsittelemään ja rat-
kaisemaan asian.
— — — — — — — — — — — — —

38 §
— — — — — — — — — — — — —
Jäsen on velvollinen, milloin laki ja hyvä

asianajajatapa niin vaativat, vaikenemaan
siitä, mitä hän toimessaan on saanut tietoon-
sa.
— — — — — — — — — — — — —

39 §
— — — — — — — — — — — — —
2) ilmoittaa hallitukselle asianajajaluette-

loon tehtävää merkintää varten postiosoit-
teensa, kotipaikkansa ja muut hallituksen
edellyttämät tiedot.

42 §
Kun jäsen tai passiivinen jäsen tahtoo ero-

ta liitosta, tehköön siitä hallitukselle kirjalli-
sen ilmoituksen, mutta vastatkoon kuitenkin
liitolle suoritettavista maksuista jäsenyysai-
kaa vastaavilta täysiltä kuukausilta.
— — — — — — — — — — — — —

44 §
Jäsen, joka menettää Euroopan talousalu-

een valtion kansalaisuuden tai pysyvästi
muuttaa Euroopan talousalueen ulkopuolelle,
lakkaa olemasta liiton jäsen ja on hänet
poistettava asianajajaluettelosta. Sama kos-
kee jäsentä, joka on konkurssissa tai jonka
toimintakelpoisuutta on rajoitettu.
Jos jäsen lakkaa harjoittamasta asianajajan

tointa tai jos hän 5 §:n 5 momentissa mai-
nitusta syystä ei enää ole oikeutettu olemaan
jäsenenä, on hänen pyydettävä eroa liitosta.
Ellei hän sitä viipymättä tee, on hallituksen
todettava hänet liitosta eronneeksi ja poistet-
tava hänet asianajajaluettelosta.
Jos EU-asianajaja lakkaa olemasta asian-

ajaja siinä maassa, josta hän on peräisin,
hänet poistetaan EU-luettelosta.
Jos passiivinen jäsen ei enää täytä 5 §:n 1

momentin 2)-kohdassa tarkoitettuja kel-
poisuusvaatimuksia tai jos hän on tehnyt
teon, joka on omiaan alentamaan liiton ar-
voa  on liiton hallituksen erotettava hänet
liitosta.

45 §
Liiton kurinpitolautakuntaan kuuluu pu-

heenjohtaja, varapuheenjohtaja ja seitsemän
muuta jäsentä ja kullakin viimeksi mainitulla
henkilökohtainen varajäsen, jotka valtuus-
kunta valitsee. Kahden jäsenen ja näiden
varajäsenten tulee olla asianajajakuntaan
kuulumattomia ja heidän soveltuvuudestaan
lautakunnan jäseniksi on ennen valintaa saa-
tava oikeusministeriön lausunto.
— — — — — — — — — — — — —
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Kurinpitolautakunnan puheenjohtaja, vara-
puheenjohtaja, muut jäsenet ja varajäsenet
valitaan valtuuskunnan varsinaisessa kevät-
kokouksessa, jolloin heidän toimikautensa
alkaa. Toimikausi kestää kolme vuotta ja
päättyy valtuuskunnan varsinaisessa kevätko-
kouksessa kolmantena vuonna vaalin toimit-
tamisen jälkeen.

Henkilö, joka on ollut kurinpitolautakun-
nan jäsenenä yhtäjaksoisesti kuusi vuotta
voidaan valita uudelleen samaan tehtävään
vasta toimikaudeksi, joka alkaa kolmen vuo-
den kuluttua hänen edellisen toimikautensa
päättymisestä. Mitä edellä on sanottu, ei estä
kurinpitolautakunnan jäsenenä yhtäjaksoises-
ti kuutta vuotta toiminutta tulemasta valituk-
sen kurinpitolautakunnan puheenjohtajaksi
tai varapuheenjohtajaksi.
— — — — — — — — — — — — —

46 §
Kurinpitolautakunta on päätösvaltainen,

kun vähintään viisi siihen kuuluvaa, joista
yksi on asianajajakunnan ulkopuolelta valittu
jäsen, on saapuvilla. Jos puheenjohtajalla ja
varapuheenjohtajalla on este, puhetta johtaa
kauimmin lautakunnassa toiminut asianajaja-
jäsen.
— — — — — — — — — — — — —

47 §
Kurinpitolautakunta käsittelee kurinpito-

asiat. Niitä ovat
1) liiton hallituksen asianajajiin kohdistu-

van valvonnan yhteydessä lautakunnalle siir-
tämät asiat, jos valvonnan perusteella on
aihetta epäillä, että asianajaja on menetellyt
asianajajista annetun lain 7 §:ssä mainitulla
tavalla moitittavasti;
2) oikeuskanslerin vaatimuksesta johtuvat

asiat;
3) tuomioistuimen oikeudenkäymiskaaren

15 luvun 10 a §:n nojalla ilmoittamat asiat;
ja
4) asianajajan oman päämiehen kantelusta

johtuvat asiat.
Asia tulee vireille siitä lukien, kun asian-

ajajaa koskeva ilmoitus on kirjallisena tullut
liiton toimistoon taikka julkisesti esitetystä
asianajajaa koskevasta epäilyksestä on saatu
tieto. Pääsihteeri ratkaisee ryhdytäänkö il-
moitusta käsittelemään kuripito- vai valvonta-
asiana. Mikäli kurinpidollinen menettely
kohdistuu muussa Euroopan Unionin jäsen-
valtiossa toimivaan liiton jäseneen, menette-
lyn aloittamisesta ilmoitetaan sen jäsenvalti-

on toimivaltaiselle viranomaiselle, jossa asi-
anajaja toimii.
Ennen kuin kurinpidollinen menettely EU-

asianajajaa vastaan aloitetaan, hallitus ilmoit-
taa siitä sen jäsenvaltion toimivaltaiselle vi-
ranomaiselle, josta asianajaja on peräisin.
Kurinpidollinen menettely tapahtuu yhteis-
työssä tämän viranomaisen kanssa. Yh-
teydenpito ei kuitenkaan rajoita liiton toimi-
valtaa kurinpitoasiassa.

Jos kurinpitolautakunta havaitsee asianaja-
jan syyllistyneen asianajajaista annetun lain
7 §:ssä mainittuun tekoon, on lautakunnan
annettava hänelle siinä tarkoitettu kurinpi-
dollinen seuraamus.
Jos jäsen kurinpitomenettelyn alettua on

eronnut liitosta, on menettelyä jatkettava ja
kurinpitolautakunnan on annettava lausunto
siitä, onko asianomainen jäsenenä ollessaan
syyllistynyt kurinpitomenettelyn aiheutta-
neeseen tekoon ja minkä seuraamuksen hän
olisi siitä ansainnut.

51 a §
Päätös, jolla jäsen on erotettu liitosta tai

EU-luetteloon merkitty on poistettu kurinpi-
dollisena seuraamuksena luettelosta, on saa-
tettava liiton jäsenten tietoon viipymättä sen
jälkeen, kun päätös on tullut noudatettavaksi.
Tieto tällaisesta päätöksestä on annettava
myös maan yleisille tuomioistuimille. Jos
päätös kumotaan, on siitä annettava tieto
liiton jäsenille ja niille tuomioistuimille, joil-
le erottamispäätöksestä on aikaisemmin an-
nettu tieto.
— — — — — — — — — — — — —

Tämä päätös tulee voimaan 12 päivänä
heinäkuuta 2000.
Sääntöjen 5 §:n 5 momentissa tarkoitetun

kolmen vuoden määräaikaa laskettaessa voi-
daan ottaa huomioon ennen sääntömuutok-
sen voimaantuloa Suomessa säännöllisesti
harjoitettu asianajotoiminta.
Sääntömuutoksen voimaantulon jälkeen

valittavan hallituksen jäsenten keskuudessa
suoritetaan arvonta, jossa määräytyy halli-
tuksen kunkin jäsenen toimikauden pituus
siten, että se on puheenjohtajalla ja kahdella
jäsenellä kolme vuotta, kolmella jäsenellä
kaksi vuotta ja lopuilla kolmella jäsenellä
yksi vuosi.
Sääntömuutoksen voimaantulon jälkeen

valittavan kurinpitolautakunnan puheenjoh-
tajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten kes-
kuudessa suoritetaan arvonta, jossa määräy-
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tyy kurinpitolautakunnan kunkin jäsenen
toimikauden pituus siten, että se on puheen-
johtajalla ja kahdella jäsenellä, joista toinen
on asianajajakunnan ulkopuolinen jäsen kol-

me vuotta, kolmella jäsenellä, joista yksi on
asianajajakunnan ulkopuolinen jäsen, kaksi
vuotta ja lopuilla kolmella jäsenellä yksi
vuosi.

Helsingissä 6 päivänä heinäkuuta 2000

Oikeusministeri Johannes Koskinen

Hallitusneuvos Heikki Liljeroos
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Sisäasiainministeriön asetus

N:o 672

pysäköintivirhemaksun korottamisesta

Annettu Helsingissä 28 päivänä kesäkuuta 2000

Sisäasiainministeriö on pysäköintivirhe-
maksusta 3 päivänä huhtikuuta 1970 annetun
lain 7 §:n nojalla, sellaisena kuin se on
muutettuna 20 päivänä huhtikuuta 1990 an-
netussa laissa (353/90), päättänyt, että pysä-
köintivirhemaksu on 15 päivästä heinäkuu-

ta 2000 lukien Kannonkosken, Karstulan,
Kinnulan, Kivijärven, Kyyjärven ja Pylkön-
mäen kunnassa 120 markkaa, Raahen kau-
pungissa 120 markkaa, Rovaniemen kaupun-
gissa 200 markkaa ja Saarijärven kaupungis-
sa 120 markkaa.

Helsingissä 28 päivänä kesäkuuta 2000

Sisäasiainministeri Kari Häkämies

Poliisiylitarkastaja Pertti Luntiala
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