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ASIANAJAJAKUNTAAN KUULUMATTOMAN JÄSENEN JA VARAJÄSENEN
NIMITTÄMINEN SUOMEN ASIANAJAJALIITON YHTEYDESSÄ TOIMIVAAN VALVONTALAUTAKUNTAAN TOIMIKAUDEKSI 1.8.2021-31.7.2024
Asianajajista annetun lain (716/2011) 7 a §:n mukaan lain 6 a §:ssä tarkoitettuun
valvontalautakuntaan kuuluvat puheenjohtaja ja yksitoista muuta jäsentä sekä heidän kunkin henkilökohtaiset varajäsenensä. Puheenjohtajan ja hänen varajäsenensä sekä kuuden muun jäsenen ja heidän varajäsentensä tulee olla asianajajia. Kolmen jäsenen ja heidän varajäsentensä tulee olla asianajajakuntaan kuulumattomia
oikeustieteen muun ylemmän korkeakoulututkinnon kuin kansainvälisen ja vertailevan oikeustieteen maisterin tutkinnon suorittaneita henkilöitä, jotka ovat perehtyneitä asianajotoimintaan sekä lisäksi tuomarin tehtäviin taikka oikeustieteen yliopistolliseen koulutukseen ja tutkimukseen. Kahden jäsenen ja heidän varajäsentensä tulee olla luvan saaneista oikeudenkäyntiavustajista annetussa laissa
(715/2011) tarkoitettuja luvan saaneita oikeudenkäyntiavustajia. Valvontalautakunnan jäsenten ja varajäsenten toimikausi on kolme vuotta.
Asianajajayhdistyksen valtuuskunta valitsee valvontalautakunnan puheenjohtajan
ja hänen varajäsenensä sekä asianajajakuntaan kuuluvat jäsenet ja heidän varajäsenensä. Valtioneuvosto nimittää asianajajakuntaan kuulumattomat valvontalautakunnan jäsenet ja heidän varajäsenensä oikeusministeriön esityksestä. Ennen esityksen tekemistä oikeusministeriön on pyydettävä ehdokkaiden kelpoisuudesta
tehtävään asianajajayhdistyksen lausunto, jonka on muiden asianajajakuntaan kuulumattomien kuin luvan saaneita oikeudenkäyntiavustajia edustavien ehdokkaiden
osalta oltava puoltava. Lausunto on pyydettävä kaksi kertaa niin monesta ehdokkaasta kuin on nimitettäviä.
Toimikaudeksi 1.8.2021 - 31.7.2024 ovat valvontalautakunnan asianajajakuntaan
kuulumattoman varsinaisen jäsenen tai varajäsenen tehtävään suostumuksensa antaneet
 laamanni Ilkka Lahtinen
 käräjätuomari, osastonjohtaja Vesa Karttunen
 rikosoikeuden apulaisprofessori Tatu Hyttinen
 rikosoikeuden professori Sakari Melander
Kaikki edellä mainitut henkilöt täyttävät asianajajista annetun lain 7 a §:n 1 momentin kolmannessa lauseessa säädetyt erityiset kelpoisuusehdot.
Lahtisella on laaja kokemus tuomarin tehtävistä kokemuksen kattaen sekä käräjäoikeuden, hovioikeuden että markkinaoikeuden.
Karttusella on pitkä kokemus tuomarin tehtävistä sekä käräjäoikeudessa että hovioikeudessa.
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Hyttinen on toiminut Turun yliopiston rikosoikeuden apulaisprofessorina (tenure
track) vastaten rikosoikeuden oppiaineesta ja rikosoikeuden opetuksesta 1.8.2020
lukien. Hän on myös rikosoikeuden dosentti (Turun yliopisto 2020). Yhteensä Hyttisellä on yli kymmenen vuoden kokemus erilaisista yliopistollisista tutkimus- ja opetustehtävistä. Hänen julkaisuluettelonsa kattaa useita kirjoja ja tutkimusartikkeleita
niin kotimaassa kuin kansainvälisestikin.
Melander on toiminut Helsingin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan rikosoikeuden professorina ja opetusasioiden varadekaanina 1.1.2018 lukien. Rikosoikeuden vastuuopettajana hän on toiminut 1.5.2014 alkaen. Hänen tieteellinen julkaisutoimintansa on laajaa niin kotimaassa kuin kansainvälisestikin.
Suomen Asianajajaliitto on 11.6.2021 antamassaan lausunnossa todennut, että
kaikki oikeusministeriön esittämät henkilöt täyttävät valvontalautakunnan jäseneksi nimitettävälle henkilölle asianajajista annetun lain 7 a §:n 1 momentin kolmannessa lauseessa säädetyt erityiset kelpoisuusehdot ja että heitä kaikkia on myös
muutoin pidettävä tehtävään sopivina. Samalla Suomen Asianajajaliitto esittää, että
ensisijaisesti valvontalautakunnan varsinaisen jäsenen tehtävään nimitettäisiin rikosoikeuden professori Sakari Melander ja hänen varajäsenekseen laamanni Ilkka
Lahtinen toimikaudelle 1.8.2021 – 31.7.2024.

Esitys
Edellä esitetyn perusteella esitän, että valtioneuvosto nimittää asianajajista annetun lain 7 a §:n 2 momentin (716/2011) mukaisesti Suomen Asianajajaliiton yhteydessä toimivaan valvontalautakuntaan toimikaudeksi 1.8.2021 - 31.7.2024 asianajajakuntaan kuulumattomaksi varsinaiseksi jäseneksi rikosoikeuden professori Sakari
Melanderin ja hänen varajäsenekseen laamanni Ilkka Lahtisen

