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LAKIVALIOKUNNAN MIETINTÖ 7/1999 vp
Hallituksen esitys laiksi asianajajista annetun
lain muuttamisesta

JOHDANTO
Vireilletulo
Eduskunta on 26 päivänä lokakuuta 1999 lähettänyt lakivaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi asianajajista
annetun lain muuttamisesta (HE 110/1999 vp).

Asiantuntijat
Valiokunnassa ovat olleet kuultavina
- lainsäädäntöjohtaja Jan Törnqvist ja lainsäädäntösihteeri Mari Aalto, oikeusministeriö
- asianajaja Jussi Perho, Suomen Asianajajaliitto.

HALLITUKSEN ESITYS
Esityksessä ehdotetaan asianajajista annettua lakia muutettavaksi siten, että Suomessa vähintään kolmen vuoden ajan säännöllisesti asianajotoimintaa harjoittanut toisen Euroopan unionin
jäsenvaltion asianajaja voisi soveltuvuuskoetta
suorittamatta liittyä maan yleisen asianajajayhdistyksen eli Suomen Asianajajaliiton jäseneksi
ja käyttää asianajajan ammattinimitystä. Lisäksi
asianajajista annettuun lakiin ehdotetaan lisättäväksi säännökset toisesta jäsenvaltiosta tulevista asianajajista pidettävästä luettelosta (ns. EUluettelosta) sekä ehdotetaan lakia muutettavaksi
siten, että luetteloon kirjoittautunut asianajaja
rinnastettaisiin asianajajayhdistyksen jäseneen.
Esityksellä on tarkoitus panna Suomessa täytäntöön Euroopan parlamentin ja neuvoston di-

rektiivi, joka koskee asianajajan ammatin pysyvän harjoittamisen helpottamista muussa kuin
siinä jäsenvaltiossa, jossa ammatillinen pätevyys on hankittu.
Lisäksi esityksessä ehdotetaan lakia muutettavaksi siten, että myös se yhtiö, jonka lukuun
asianajaja on toiminut, voisi olla asianosaisena
asianajajaliiton palkkioriita-asian välimiesmenettelyssä. Lakiin otettaisiin myös määräys siitä, että kurinpitolautakunnan jäsenillä tulee olla
varajäsenet.
Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian sen jälkeen, kun se on hyväksytty ja vahvistettu. Direktiivin mukaan kansallisen lainsäädännön muutokset tulisi saattaa voimaan viimeistään 14.3.2000.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT
Perustelut
Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä
syistä ja saamansa selvityksen perusteella valioHE 110/1999 vp

kunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta on jo aikaisemmin, eduskunnan ennakkokäsittelyssä, antanut direktiiviVersio 2.0
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ehdotuksesta lausunnon (LaVL 1/1995 vp —
U 2/1995 vp). Valiokunta puoltaa hallituksen
esitykseen sisältyvän lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana.

Päätösehdotus
Edellä esitetyn perusteella lakivaliokunta kunnioittavasti ehdottaa,
että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 23 päivänä marraskuuta 1999
Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa
pj.
vpj.
jäs.

2

Henrik Lax /r
Matti Vähänäkki /sd
Sulo Aittoniemi /alk
Leena-Kaisa Harkimo /kok
Jyri Häkämies /kok
Toimi Kankaanniemi /skl
Annika Lapintie /vas
Paula Lehtomäki /kesk

Kari Myllyniemi /kesk
Kirsi Ojansuu /vihr
Veijo Puhjo /vas
Susanna Rahkonen /sd
Tero Rönni /sd
Mauri Salo /kesk
Marja Tiura /kok
Raimo Vistbacka /ps.

