
SUOMEN LAKIMIESLIITTO - 

FINLANDS JURISTFÖRBUND ry 

 

SÄÄNNÖT 

 

Säännöt on hyväksytty Suomen Lakimiesliiton liittokokouksissa 24.11.1998 ja 4.3.1999 sekä 

valtuuskunnan kokouksissa 24.5.2007, 29.11.2010, 23.5.2018, 28.11.2018 ja 26.11.2020. Säännöt on 

merkitty oikeusministeriön yhdistysrekisteriin 18.6.1999. 

 

YLEISTÄ 

 

1 § 

Nimi ja kotipaikka 

 

Yhdistyksen nimi on Suomen Lakimiesliitto - Finlands Juristförbund ry. 

Sen kotipaikka on Helsinki. 

 

2 § 

Tarkoitus ja toimintamuodot 

 

Liiton tarkoituksena on Suomen lakimieskunnan ammatillisena keskusjärjestönä valvoa lakimiesten 

sekä vara- ja oikeusnotaarien yhteiskunnallisia ja taloudellisia etuja sekä edistää muitakin 

lakimieskunnan yhteisiä pyrkimyksiä. 

 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi liitto edistää lakimiesten järjestäytymistä, toimii heidän 

työmarkkinajärjestönään, tukee jäsentensä toimintaa, voi harjoittaa koulutus-, julkaisu- ja 

kustannustoimintaa, voi järjestää määräajoin pidettävät Suomen Lakimiespäivät sekä vaikuttaa 

oikeuspolitiikkaan ja lakimieskoulutukseen. Liitto edustaa Suomen lakimieskuntaa suhteissa muihin 

ammatillisiin yhteenliittymiin ja ulkomaisiin lakimiesjärjestöihin sekä muutenkin valvoo 

lakimieskunnan etuja ja edistää lakimiesten yhteisiä pyrkimyksiä. 

 

Liitto voi harjoittaa kiinteistönhallintaa ja siihen liittyvää vuokraustoimintaa. 

 

3 § 

Jäsenet 

 

Liiton jäsenet ovat jäsenyhdistyksiä tai henkilöjäseniä. 

 

Jäsenyhdistyksenä voi olla oikeuskelpoinen oikeustieteellisen tutkinnon suorittaneiden henkilöiden 

yhdistys ja yhdistys, johon lakimiesten ohella kuuluu muitakin lakimiesten ammatillisissa tehtävissä 

toimivia korkeakoulututkinnon suorittaneita tai lakimiesvirassa olevia henkilöitä sekä rekisteröity 

suomalaisen yliopiston oikeustieteen ylioppilaiden yhdistys. 

 

Henkilöjäsenenä voi olla oikeustieteen maisterin tai oikeustieteen kandidaatin (lakimiestutkinto) tutkinnon 
Suomessa suorittanut henkilö sekä henkilö, joka on suorittanut oikeustieteellisen tutkinnon muualla kuin 
Suomessa ja saanut ammattipätevyyden tunnustamisesta annetun lain tai ulkomailla suoritettujen 
korkeakouluopintojen tuottamasta virkakelpoisuudesta annetun lain mukaisen Opetushallituksen päätöksen 
kelpoisuudesta oikeustieteen kandidaatin tai oikeustieteen maisterin tutkintoa edellyttävään tehtävään ja 
suorittanut mahdolliset päätöksessä edellytetyt lisävaatimukset. 



 

Hallitus voi erityisestä syystä hyväksyä henkilöjäseneksi myös muun oikeustieteellisen korkeakoulututkinnon 
ulkomailla suorittaneen henkilön, jos tutkinto tasoltaan ja laajuudeltaan vastaa Suomessa suoritettua 
oikeustieteen maisterin tai oikeustieteen kandidaatin (lakimiestutkinto) tutkintoa.  
 
Hallitus voi erityisestä syystä hyväksyä henkilöjäseneksi myös oikeus- tai varanotaarin tutkinnon 
suorittaneen henkilön. 
 

 

4 § 

Jäsenmaksut ja jäsenedut 

 

Liitolla on oikeus periä jäsenmaksuja muilta jäseniltään kuin kunniajäseniltä ja oikeustieteen 

ylioppilaiden yhdistyksiltä. 

 

Lisäksi voidaan periä ylimääräinen jäsenmaksu sen suuruisena kuin valtuuskunta päättää. 

Valtuuskunta voi vapauttaa ylimääräisen jäsenmaksun suoritusvelvollisuudesta jäsenyhdistykset ja 

määräämissään lakimiesammateissa toimivat henkilöjäsenet. 

 

Jäsenyhdistyksille ja henkilöjäsenille voidaan määrätä eri suuruinen jäsenmaksu ja ylimääräinen 

jäsenmaksu. 

 

Suomen Verolakimiehet ry:n jäsenmaksu määrätään niiden edellä mainitun yhdistyksen jäsenten 

määrän mukaan, jotka eivät ole lakimiehiä, mutta ovat korkeakoulututkinnon suorittaneita 

lakimiesten ammatillisissa tehtävissä toimivia tai lakimiesvirassa olevia henkilöitä. Lisäksi edellä 

mainitulle yhdistykselle voidaan määrätä yhtä suuri jäsenmaksu tai ylimääräinen jäsenmaksu kuin 

muille jäsenyhdistyksille. 

 

Henkilöjäsenten jäsenmaksu voidaan porrastaa tutkinnon suorittamisvuoden mukaan. 

 

Valtuuskunta määrää jäsenmaksujen suuruuden sekä vahvistaa perusteet, joilla hallitus voi 

kokonaan tai osittain vapauttaa jäsenmaksuvelvollisuudesta henkilöjäsenen ja Suomen 

Verolakimiehet ry:n sellaisen jäsenensä osalta, joka eläkkeelle siirtymisen, opintojen, sairauden, 

varusmiespalvelun, äitiys- tai vanhempainloman, hoitovapaan, työttömyyden tai muun vastaavan 

syyn takia ei ole ansiotyössä. Jäsenmaksuvelvollisuutta voidaan alentaa muun akavalaisen 

järjestön kanssa tehtävän sopimuksen perusteella. 

 

Liiton hallitus vahvistaa kalenterivuosittain liiton jäsenyhdistyksinä olevien oikeustieteen 

ylioppilaiden yhdistyksien jäsenille annettavat jäsenedut. 

 

Suomen Verolakimiehet ry:n niiden jäsenten, jotka eivät ole lakimiehiä, mutta ovat 

korkeakoulututkinnon suorittaneita lakimiesten ammatillisissa tehtävissä toimivia tai lakimiesvirassa 

olevia henkilöitä jäsenedut ja –velvollisuudet ovat samat kuin henkilöjäsenten. Muiden 

jäsenyhdistysten jäsenillä ei ole jäsenille kuuluvia oikeuksia tai velvollisuuksia. 

 

5 § 

Toimivaltajako 

 

Liiton päätösvaltaa käyttää valtuuskunta. Toimeenpanevana elimenä on hallitus. 



 

 

6 § 

Toiminta- ja tilikausi 

 

Liiton toiminta- ja tilikautena on kalenterivuosi. 

 

 

 

VALTUUSKUNTA 

 

7 § 

Kokoonpano 

 

Liiton valtuuskunnassa on 44 jäsentä. Valtuuskunnan vaali järjestetään joka kolmas vuosi 

(vaalivuosi) loka-marraskuussa siten kuin näissä säännöissä ja valtuuskunnan vahvistamassa 

vaalijärjestyksessä määrätään. 

 

Toimikausi 

 

Valtuuskunnan toimikausi kestää valtuuskunnan vaalin tuloksen vahvistamisesta seuraavan vaalin 

tuloksen vahvistamiseen. 

 

8§ Valtuuskunnan vaali 
 
Vaalitapa 

Valtuuskunnan jäsenet valitaan postitse, sähköisesti verkossa taikka näiden yhdistelmänä toimitettavalla 
liittoäänestyksellä. Vaalissa noudatetaan yhdistyslain 29 §:n 3 momentin 2 kohdassa tarkoitettua 
henkilökohtaisen suhteellisen listavaalin mukaista vaalitapaa. 

Kiintiöt 
 
Valtuuskunnan jäsenistä 40 valitaan henkilöjäsenten ja Suomen Verolakimiehet ry:n niiden 
jäsenten, jotka eivät ole lakimiehiä, mutta ovat korkeakoulututkinnon suorittaneita lakimiesten 
ammatillisissa tehtävissä toimivia tai lakimiesvirassa olevia henkilöitä keskuudesta (kiintiö I 
tutkinnon suorittaneet). 
 
Valtuuskunnan jäsenistä 4 on yhdistysjäsentä, jotka valitaan Suomen Lakimiesliiton jäsenenä olevien 
oikeustieteen ylioppilaiden yhdistysten keskuudesta (kiintiö II).  
 
Ehdokasasettelu 
 
Kummassakin kiintiössä ehdokkaita voivat asettaa kiintiöön kuuluvat jäsenyhdistykset. Lisäksi 
kiintiössä I ehdokkaita voivat asettaa kiintiöön kuuluvien henkilöjäsenten ja Suomen 
Verolakimiehet ry:n niiden jäsenten, jotka eivät ole lakimiehiä, mutta ovat korkeakoulututkinnon 
suorittaneita lakimiesten ammatillisissa tehtävissä toimivia tai lakimiesvirassa olevia henkilöitä, 
perustamat valitsijayhdistykset. 
 
Jäsenyhdistykset ja valitsijayhdistykset voivat yhtyä vaalijärjestyksessä mainitulla tavalla 
vaaliliitoiksi ja vaalirenkaiksi. Vaaliliitossa voi olla ehdokkaita kiintiössä I enintään 80. 
 
 



Äänioikeutetut ja vaalikelpoiset 
 
Kiintiössä I äänioikeutettuja ja vaalikelpoisia ovat ne liiton henkilöjäsenet ja ne Suomen 
Verolakimiehet ry:n jäsenet, jotka eivät ole lakimiehiä, mutta ovat korkeakoulututkinnon 
suorittaneita lakimiesten ammatillisissa tehtävissä toimivia tai lakimiesvirassa olevia henkilöitä, 
joiden kohdalta liitolle on vaalivuoden kesäkuun loppuun mennessä maksettu edellisen 
vuodenjäsenmaksu tai kahdestoistaosa vaalivuoden jäsen maksusta kultakin jäseneksi 
liittymispäivän ja heinäkuun väliseltä täydeltä kuukaudelta. Jäsenmaksu katsotaan maksetuksi 
myös siltä osin, jolta henkilöjäsen tai Suomen Verolakimiehet ry on näiden sääntöjen mukaisesti 
vapautettu jäsenmaksuvelvollisuudesta. 
 
Kiintiössä II äänioikeutettuja ja vaalikelpoisia ovat Suomen Lakimiesliiton jäsenyhdistyksinä olevien 
oikeustieteen ylioppilaiden yhdistysten kesäkuun loppuun mennessä hyväksytyt jäsenet. 
 
Varajäsenet 
 
Valtuuskunnan varajäsenet määräytyvät valitsematta jääneistä ehdokkaista vaalijärjestyksessä määrätyssä 
järjestyksessä. 
 
 
Täydentäminen 
 
Valtuuskunnan varsinaisen jäsenen tultua valituksi hallitukseen varsinaiseksi jäseneksi tai 
valtuuskunnan varsinaisen jäsenen paikan muutoin vapauduttua jäseneksi tulee vaalikauden 
jäljellä olevaksi ajaksi vaaliliiton ensimmäinen varajäsen. 
 

9 § 

Valtuuskunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja 

 

Valtuuskunnan puheenjohtajana toimii liiton puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan liiton 

varapuheenjohtaja taikka heidän molempien ollessa estyneenä kokouksen keskuudestaan 

valitsema valtuuskunnan jäsen. 

 

Liiton puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan toimikausi on valtuuskunnan toimikauden pituinen. 

Toimikausi alkaa valintakokouksen päättymisestä ja loppuu uuden vaaleilla valitun valtuuskunnan 

ensimmäisen kokouksen päättämiseen. 

 

Liiton puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajalla on äänioikeus valtuuskunnan kokouksessa, mikäli 

hänet on valittu valtuuskunnan jäseneksi. 

 

10 § 

Valtuuskunnan kokoukset 

 

 

Kokouksen aika 

 

Valtuuskunta kokoontuu varsinaisiin kokouksiin huhti-toukokuussa (kevätkokous) ja marrasjoulukuussa 

(syyskokous) sekä tarpeen mukaan ylimääräisiin kokouksiin. 

 

Ylimääräinen kokous 

 



Ylimääräinen kokous on kutsuttava koolle valtuuskunnan päättäessä, jos liiton hallitus katsoo sen 

tarpeelliseksi tai jos vähintään 5 valtuuskunnan jäsentä sitä kirjallisesti hallitukselta pyytää 

määrättyä asiaa varten. 

 

Kokouskutsun lähettäminen 

 

Kokouskutsu on lähetettävä valtuuskunnan jäsenille kirjallisesti varsinaiseen kokoukseen 

viimeistään 14 päivää ja ylimääräiseen kokoukseen viimeistään kaksi päivää ennen kokousta. 

Kokouskutsuun on sisällytettävä kokouksen esityslista siihen liittyvine asiakirjoineen. 

Työmarkkinaneuvotteluja koskevat asiakirjat voidaan kuitenkin jakaa vasta kokouksessa, jollei niitä 

ole voitu aikaisemmin saada valmiiksi. 

 

Päätösvaltaisuus 

 

Valtuuskunnan kokous on päätösvaltainen, kun vähintään 1/3 sen jäsenistä on paikalla. 

 

11 § 

Valtuuskunnan tehtävät 

 

Valtuuskunnan tehtävänä on: 

 

1) valita liiton puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja liiton henkilöjäsenten keskuudesta 

2) päättää liiton toimintalinjoista ja tavoitteista 

3) käsitellä valtuuskunnan jäsenten aloitteet ja jäsenyhdistysten aloitteet 

4) valita hallituksen puheenjohtaja sekä hallituksen jäsenet ja varajäsenet 

5) ohjata hallituksen toimintaa 

6) vahvistaa liiton taloussuunnitelmat sekä rahastojen säännöt 

7) määrätä hallituksen sekä valio- ja toimikuntien jäsenten palkkiot 

8) ottaa ja erottaa jäsenyhdistykset sekä kutsua kunniajäsenet 

9) päättää liittymisestä työmarkkinoiden keskusjärjestöön ja neuvottelujärjestöihin sekä niistä 

eroamisesta 

10) hyväksyä liiton yleiset sopimustavoitteet ja vahvistaa hallitukselle liiton linjaukset 

työmarkkinaneuvotteluja varten 

11) hyväksyä sellaiset työmarkkinoita koskevat sopimukset, joissa Lakimiesliitto on 

sopimusosapuolena 

12) päättää työtaisteluun ryhtymisestä 

13) päättää liiton sääntöjen muuttamisesta 

14) päättää liiton purkamisesta. 

 

Valtuuskunta voi asettaa avukseen pysyviä ja tilapäisiä toimikuntia. 

 

Kevätkokouksen tehtävät 

 

Valtuuskunnan kevätkokouksessa: 

 

1) esitetään hallituksen vuosikertomus ja tilinpäätös edelliseltä toiminta- ja tilikaudelta sekä 

tilintarkastuskertomus 

2) päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille 



3) käsitellään muut hallituksen esittämät asiat. 

 

Syyskokouksen tehtävät 

 

Valtuuskunnan syyskokouksessa: 

 

1) päätetään toiminta- ja taloussuunnitelmasta seuraavaksi vuodeksi sekä määrätään 

jäsenmaksun suuruus 

2) valitaan hallituksen puheenjohtaja joka toinen vuosi 

3) valitaan hallituksen erovuoroisten jäsenten ja varajäsenten tilalle uudet jäsenet 

4) valitaan kaksi tilintarkastajaa varamiehineen tarkastamaan seuraavan vuoden tilejä ja hallintoa 

5) käsitellään muut hallituksen esittämät asiat. 

 

12 § 

Vaalit 

 

Vaalit voidaan, ellei erimielisyyttä ilmene toimittaa ilman äänestystä. Erimielisyyden sattuessa 

toimitetaan enemmistövaali. 

 

Jos valittavia on yksi, on ehdokkaan saatava ehdoton enemmistö annetuista äänistä tullakseen 

valituksi. Ellei kukaan saa vaadittua enemmistöä, toimitetaan toinen äänestys. Ellei tässäkään 

äänestyksessä kukaan saa vaadittua enemmistöä, toimitetaan kolmas äänestys toisessa 

äänestyksessä kahden eniten ääniä saaneen välillä. 

 

Jos valittavia on useampi, enemmistövaali toimitetaan siten, että jokainen äänioikeutettu voi 

äänestää enintään niin useaa ehdokasta kuin on valittavia. Tällöin jokainen ehdokas saa yhden 

äänen. Valituiksi tulevat ne, jotka ovat saaneet eniten ääniä. Jos äänet menevät tasan ratkaisee 

arpa. 

 

HALLITUS 

 

13 § 

Kokoonpano 

 

Liiton hallitukseen kuuluu hallituksen puheenjohtaja ja 7 muuta jäsentä sekä 8 henkilökohtaista 

varajäsentä. 

 

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. 

 

Hallituksen kokouksiin saa osallistua lisäksi opiskelijajäsen puhe- ja läsnäolo-oikeudella. Opiskelijajäsenellä 

on henkilökohtainen varajäsen. 

 

Toimikausi 

 

Hallituksen puheenjohtajan, muun jäsenen ja varajäsenen toimikausi kestää kaksi vuotta. 

Jäsenistä ja varajäsenistä puolet eroaa vuosittain. Ensimmäisenä vuonna erovuoroisuuden 

määrää arpa. 

 



Päätösvaltaisuus 

 

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään kolme muista 

jäsenistä on kokouksessa läsnä. 

 

14 § 

Tehtävät 

 

Hallituksen tehtävänä on: 

 

1) valmistella valtuuskunnan kokoukset sekä panna toimeen sen päätökset 

2) ottaa ja vapauttaa liiton toimihenkilöt sekä päättää heidän palkkausperusteistaan ja muista 

työehdoistaan 

3) vahvistaa liiton toimiston sekä asettamiensa valiokuntien ja toimikuntien ohjesäännöt 

4) huolehtia liiton työmarkkinaneuvotteluoikeuden käyttämisestä 

5) päättää työtaistelun lopettamisesta 

6) muutoinkin edistää liiton tavoitteiden toteuttamista. 

 

Hallitus hyväksyy liiton henkilöjäsenet. Hallitus voi erottaa henkilöjäsenen yhdistyslaissa säädetyllä 

tavalla. Hallitus voi katsoa henkilöjäsenen eronneeksi liitosta, jos tämä ei ole maksanut vuotuista 

jäsenmaksuaan kyseisen vuoden loppuun mennessä. Jäsenen katsotaan tällöin eronneeksi liiton 

jäsenyydestä kyseisen vuoden viimeisestä päivästä lukien. 

  

Hallitus voi päättää liiton omaisuuden myymisestä, vaihtamisesta ja panttaamisesta. 

 

Valiokunnat ja toimikunnat 

 

Hallituksen apuna on tarpeellinen määrä valiokuntia, jotka hallitus asettaa. 

 

Valiokunnan päätettäväksi voidaan hallituksen vahvistaman ohjesäännön puitteissa antaa asioita, 

jotka eivät ole periaatteellisia tai laajakantoisia. 

 

Lisäksi hallitus voi asettaa pysyviä tai tilapäisiä toimikuntia sekä määrätä niiden tehtävät. 

 

 

MUITA MÄÄRÄYKSIÄ 

 

15 § 

Toimihenkilöt 

 

Liitolla on palveluksessaan toiminnanjohtaja ja yksi tai useampia asiamiehiä sekä tarpeellinen 

määrä muuta henkilökuntaa. 

 

16 § 

Nimen kirjoittaminen 

 

Liiton nimen kirjoittavat liiton puheenjohtaja, hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja kaksi 

yhdessä tai joku heistä yhdessä toiminnanjohtajan tai hallituksen määräämän toimihenkilön 



kanssa. 

 

Hallitus voi oikeuttaa toiminnanjohtajan tai asiamiehen juoksevissa asioissa yksin kirjoittamaan 

liiton nimen. 

 

17 § 

Kunniajäsenet 

 

Valtuuskunta voi hallituksen esityksestä ja 2/3 äänten enemmistöllä kutsua liiton kunniajäseneksi 

henkilön, joka merkittävällä tavalla on toiminut lakimieskunnan pyrkimysten hyväksi ja koti- tai 

ulkomaisen lakimiehen, joka on erityisen ansioitunut tieteellisen työn alalla tai julkisessa 

toiminnassa. 

 

18 § 

Liiton purkautuminen tai lakkauttaminen 

 

Jos liitto purkautuu tai lakkautetaan, sen varat on käytettävä liiton tarkoitusperien mukaisesti 

Suomen lakimieskunnan pyrkimysten edistämiseksi. 

 

Siirtymäsäännös 

 

Ne alemman oikeustieteellisen korkeakoulututkinnon tai muun korkeakoulututkinnon suorittaneet 

liiton jäsenyhdistyksen jäsenet, jotka eivät ole Vara- ja Oikeusnotaariliitto r.y.:n tai Suomen 

Verolakimiehet ry:n jäseniä ja joiden kohdalta liitolle on suoritettu vuoden 1998 jäsenmaksu, 

säilyttävät vastaavat oikeudet ja velvollisuudet kuin Vara- ja Oikeusnotaariliitto r.y.:n jäsenet ja ne 

Suomen Verolakimiehet ry:n jäsenet jotka eivät ole lakimiehiä. Oikeudet ja velvollisuudet säilyvät 

niin pitkään kuin asianomainen jäsenyhdistys suorittaa liitolle jäsenensä kohdalta vastaavin 

perustein määrättävän jäsenmaksun kuin Vara- ja Oikeusnotaariliitto r.y.:lle ja Suomen 

Verolakimiehet ry:lle määrätään jäsenmaksu. 

 

 


