
Oikaisuja Suomen Säädöskokoelmaan

Suomen säädöskokoelmaan n:o 671/2000
(Oikeusministeriön asetus yleisen asianajajayhdistyksen sääntöjen vahvistamisesta annetun

oikeusministeriön päätöksen muuttamisesta)

Sivulla 1772 5 §:n 4 a kohdassa on:
4a) on suorittamalla oikeusministeriön hyväksymässä järjestyksessä erityisen tutkinnon osoittanut riittävästi tuntevansa
asianajotoiminnan perusteita koskevat säännökset ja ohjeet sekä hyvän asianajotavan vaatimukset; sekä

Pitää olla:
4a) on suorittamalla oikeusministeriön hyväksymässä järjestyksessä erityisen tutkinnon osoittanut riittävästi tuntevansa
asianajotoiminnan perusteita koskevat säännökset ja ohjeet sekä hyvän asianajajatavan vaatimukset; sekä

Sivulla 1772 5 §:n 6 momentissa on:
Asianajaja ei myöskään ilman liiton hallituksenlupaa saa harjoittaa asianajajan tointa ulkomailla muualla kuin Euroopan
talousalueen valtiossa.

Pitää olla:
Asianajaja ei myöskään ilman liiton hallituksen lupaa saa harjoittaa asianajajan tointa  ulkomailla muualla kuin Euroo-
pan talousalueen valtiossa.

Sivulla 1772 6 §:n 2 momentissa on:
Hakemus on toimitettava liiton asianomaiselle osastolle, jonka hallituksen on annettava kirjallisesti lausuntonsa siitä,
täyttääkö hakija 5 §:n 1 momentin 2) – ja 4) kohdissa jäsenelle asetetut vaatimukset.

Pitää olla:
Hakemus on toimitettava liiton asianomaiselle osastolle, jonka hallituksen on annettava kirjallisesti lausuntonsa siitä,
täyttääkö hakija 5 §:n 1 momentin 2) ja 4) kohdissa jäsenelle asetetut vaatimukset.

Sivulla 1773 10 §:n 3 momentissa on:
Joka on ollut hallituksen jäsenenä yhtäjaksoisesti kuusi vuotta, voidaan valita uudelleen samaan tehtävään vasta
toimikaudeksi, joka alkaa kolmen vuoden kulutta hänen edellisen toimikautensa päättymisestä. Mitä edellä on sanottu, ei
estä hallituksen   jäsenenä yhtäjaksoisesti kuutta vuotta toiminutta tulemasta valituksen liiton puheenjohtajaksi tai
varapuheenjohtajaksi.

Pitää olla:
Joka on ollut hallituksen jäsenenä yhtäjaksoisesti kuusi vuotta, voidaan valita uudelleen samaan tehtävään vasta
toimikaudeksi, joka alkaa kolmen vuoden kuluttua hänen edellisen toimikautensa päättymisestä. Mitä edellä on sanottu,
ei estä hallituksen jäsenenä yhtäjaksoisesti kuutta vuotta toiminutta tulemasta valituksi liiton puheenjohtajaksi tai
varapuheenjohtajaksi.

Sivulla 1773 20 §: 3 momentissa on:
1) tehdä valtuuskunnalle ehdotus liiton puheenjohtajaksi, varapuheenjohtajaksi sekä hallituksen muiksi jäseniksi ja
heidän varajäsenikseen;

Pitää olla:
Menettelytapavaliokunnan tehtävänä on 1) tehdä valtuuskunnalle ehdotus liiton puheenjohtajaksi, varapuheenjohtajaksi
sekä hallituksen muiksi jäseniksi ja heidän varajäsenikseen;

Sivulla 1774 25 §:n 12) kohdassa on:
12 Lapin osasto, jonka alueena on Lapin maakunta.
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Pitää olla:
12) Lapin osasto, jonka alueena on Lapin maakunta.

Sivulla 1774 25 §:n 3) kohdassa on:
3) Satakunnan osasto, jonka alueeseen kuuluu Satakunnan maakunta lukuun ottamatta Punkalaitumen kuntaa sekä
Pirkanmaan maakunnasta Äetsän kuntaa;

Pitää olla:
3) Satakunnan osasto, jonka alueeseen kuuluu Satakunnan maakunta lukuun ottamatta Punkalaitumen kuntaa sekä
Pirkanmaan maakunnasta Äetsän kunta;

Sivulla 1774 25 §:n 4) kohdassa on:
4) Hämeen osasto, jonka alueeseen kuuluvat Kanta-Hämeen ja Pirkanmaan maakunnat lukuun ottamatta Forssan
kaupunkia, Jokioisten, Tammelan ja Ypäjän kuntia. Satakunnan maakunnasta Hämeen osastoon kuuluu Punkalaitumen
kunta;

Pitää olla:
4) Hämeen osasto, jonka alueeseen kuuluvat Kanta-Hämeen ja Pirkanmaan maakunnat lukuun ottamatta Forssan
kaupunkia, Jokioisten, Tammelan ja Ypäjän ja Äetsän kuntia. Satakunnan maakunnasta Hämeen osastoon kuuluu
Punkalaitumen kunta;

Sivulla 1775 36 §:n 1 momentissa on:
Kun liiton hallituksen tulee välimiesmenettelyin ratkaista riita, hallitus oikeutettu määräämään kolme nykyistä tai entistä
jäsentään tai heidän varajäsentään taikka liiton jonkin osaston hallituksen nykyistä tai entistä jäsentä välimiehinä
käsittelemään ja ratkaisemaan asian.

Pitää olla:
Kun liiton hallituksen tulee välimiesmenettelyin ratkaista riita, hallitus on oikeutettu määräämään kolme nykyistä tai
entistä jäsentään tai heidän varajäsentään taikka liiton jonkin osaston hallituksen nykyistä tai entistä jäsentä välimiehinä
käsittelemään ja ratkaisemaan asian.

Sivulla 1775 44 §:n 4 momentissa on:
Jos passiivinen jäsen ei enää täytä 5 §:n 1 momentin2)-kohdassa tarkoitettuja kelpoisuusvaatimuksia tai jos hän on tehnyt
teon, joka on omiaan alentamaan liiton arvoa. on liiton hallituksen erotettava hänet liitosta.

Pitää olla:
Jos passiivinen jäsen ei enää täytä 5 §:n 1 momentin2)-kohdassa tarkoitettuja kelpoisuusvaatimuksia tai jos hän on tehnyt
teon, joka on omiaan alentamaan liiton arvoa on liiton hallituksen erotettava hänet liitosta.

Sivulla 1776 45 §:n 4 momentissa on:
Henkilö, joka on ollut kurunpitolautakunnan jäsenenä yhtäjaksoisesti kuusi vuotta voidaan valita uudelleen samaan
tehtävään vasta toimikaudeksi, joka alkaa kolmen vuoden kuluttua hänen edellisen toimikautensa päättymisestä. Mitä
edellä on sanottu, ei estä kurinpitolautakunnan jäsenenä yhtäjaksoisesti kuutta vuotta toiminutta tulemasta valituksen
kurinpitolautakunnan puheenjohtajaksi tai varapuheenjohtajaksi.

Pitää olla:
Henkilö, joka on ollut kurinpitolautakunnan jäsenenä yhtäjaksoisesti kuusi vuotta voidaan valita uudelleen samaan
tehtävään vasta toimikaudeksi, joka alkaa kolmen vuoden kuluttua hänen edellisen toimikautensa päättymisestä. Mitä
edellä on sanottu, ei estä kurinpitolautakunnan jäsenenä yhtäjaksoisesti kuutta vuotta toiminutta tulemasta valituksi
kurinpitolautakunnan puheenjohtajaksi tai varapuheenjohtajaksi.

Sivulla 1776 47 §:n 4 momentissa on:
Jos kurinpitolautakunta havaitsee asianajajan syyllistyneen asianajajaista annetun lain 7 §:ssä mainittuun tekoon, on
lautakunnan annettava hänelle siinä tarkoitettu kurinpidollinen seuraamus.

Pitää olla:
Jos kurinpitolautakunta havaitsee asianajajan syyllistyneen asianajajista annetun lain 7 §:ssä mainittuun tekoon, on
lautakunnan annettava hänelle siinä tarkoitettu kurinpidollinen seuraamus.


