119. Keskiviikkona 8 päivänä tammikuuta 1992
kello 12
Päiväjärjestys
Ilmoituksia
S.
Kolmas

käsittely:

Laine, Linnainmaa, Paakkinen ja Särkijärvi,
tästä ja huomisesta päivästä virkatehtävien
vuoksi ed. Laakso, tämän kuun 10 päivään
sairauden vuoksi edustajat Lamminen ja Röntynen sekä yksityisasioiden vuoksi edustajat Mäkelä ja Suhonen, 13 päivään yksityisasioiden
vuoksi ed. Norrback sekä 14 päivään sairauden
vuoksi ed. Donner.

1) Ehdotukset laeiksi asianajajista annetun lain ja yleisestä oikeusaputoiminnasta
annetun lain 10 §:n muuttamisesta........... 4118

Uusia hallituksen esityksiä
Hallituksen esitys n:o 152
Lakivaliokunnan mietintö n:o 8
Pöydällepanoa varten esitellään:

P u h e m i e s : Ilmoitetaan, että tasavallan
presidentin kirjelmren ohella viime joulukuun 13
ja 20 päivältä ovat eduskunnalle saapuneet hallituksen esitykset n:ot 215, 216 ja 225-230,
jotka nyt on edustajille jaettu.

2) Valtiovarainvaliokunnan mietintö
n:o 72 hallituksen esityksen johdosta vai,tion tulo- ja menoarvioksi vuodelle 1992
(HE 57) ................................................... .

Hallituksen kertomus valtiovarain hoidosta ja tilasta vuonna 1990

Puhetta johtaa puhemies Suominen.
Nimenhuudossa merkitään poissa oleviksi
ensimmäinen varapuhemies Paakkinen sekä
edustajat Biaudet, Donner, Gustafsson, Hämäläinen, Komi, Laakso, Laine, Lamminen, Laurila, Linnainmaa, Mäkelä, Norrback, Pelttari,
Röntynen, Suhonen, Särkijärvi ja Uosukainen.
Ilmoitusasiat:
Lomanpyynnöt
Vapautusta eduskuntatyöstä saavat tästä päivästä yksityisasioiden vuoksi edustajat Komi,

P u h e m i e s : Ilmoitetaan, että hallituksen
kirjelmän ohella viime joulukuun 13 päivältä on
eduskunnalle saapunut hallituksen kertomus
valtiovarain hoidosta ja tilasta vuonna 1990.
Tämä kertomus on nyt saatettu eduskunnan
tietoon jakamalla se edustaji:lk.

Kirjalliset kysymykset
P u h e m i e s : Ilmoitetaan, että eduskunnalle
ovat, puhemiehelle osoitettuina, saapuneet vas,taukset kirjallisiin kysymyksiin n:ot 332, 334,
336-338, 341-348, 350-352, 355, 360, 361,
364, 368 ja 382. Nämä kysymykset vastauksineen on nyt jaettu edust~le.

4118

Keskiviikkona 8. tammikuuta 1992

Päiväjärjestyksessä olevat

asiat:

1) Ehdotukset laeiksi asianajajista annetun lain ja
yleisestä oikeusaputoiminnasta annetun lain
10 §:n muuttamisesta
Kolmas käsittely
Hallituksen esitys n:o 152
Lakivaliokunnan mietintö n:o 8
Puhe m i e s : Toisessa käsittelyssä päätetyt
lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.
Keskustelu:
Ed. A i t t on i e m i : Herra puhemies! 1991
valtiopäivien loppurutistusta varten täytyy hiukan verrytellä puhe-elimiä, ja sen vuoksi lausun
muutaman sanan tästä laista, joka koskee asianajajia.
Minä en voi hyväksyä tässä laissa kahta
kohtaa. Toinen on se, että asianajotoimintaa
harrastetaan osakeyhtiömuotoisena, ja toinen
on se, että asianajajat kurinpitolautakunnan
muodossa valvovat itse itseään. Tämän esityksen
mukaan nimittäin Asianajajaliiton valtuuskunta
valitsee yhdeksänjäseniseen kurinpitolautakuntaan seitsemän jäsentä. Kaksi tulee ulkopuolelta,
ja nämäkin käytännössä voidaan valita tietysti
asianajajakuntaa lähellä olevista piireistä.
Asianajajakunnalla on hyvin merkittävä
osuus suomalaisessa oikeuskäytännössä, ja vaikka suomalainen asianajajakunta tunnetusti
yleensä on varsin vastuuntuntoista, niin joukkoon mahtuu myös sellaisia henkilöitä, jotka
vähät välittävät päämiehensä asianajosta, ja
myös sellaisia, jotka pyrkivät kahmimaan sekä
yhteiskunnan että yhteisöjen rahoja itselleen.

Tämän vuoksi erityisesti kurinpitolautakuntaa koskeva koostumus on ilman muuta virheellinen ja tällaisen päätöksen tekeminen on virhe.
Toisessa käsittelyssä opposition yhteisessä vastalauseessa ehdotimme, että viisi yhdeksästä olisi
ulkopuolelta asianajajien ja vain neljä itse asianajajien osalta tähän kurinpitolautakuntaan valittuja. Tähän ei kuitenkaan saatu riittävää kannatusta, ja mielestäni tämä lakiesitys pitäisi jo
tämänkin vuoksi hylätä. En kuitenkaan tällaista
esitystä tee, koska katson, että sillä ei ole läpimenomahdollisuuksia. Mutta haluan tämän näkemykseni vielä uudelleen kirjata eduskunnan
pöytäkirjaan.
Keskustelu julistetaan päättyneeksi.
Lakiehdotukset hyväksytään.
Lakiehdotusten kolmas käsittely julistetaan
päättyneeksi.
Asia on loppuun käsitelty.
2) Valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 72
(HE 57)
pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.
P u h e m i e s : Eduskunnan seuraava täysistunto on tänään kello 12.15.
Täysistunto lopetetaan kello 12.07.
Pöytäkirjan vakuudeksi:
Seppo Tiitinen

