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VALIOKUNTIEN YLEISET SÄÄNNÖT
1 § Toimivalta
Valiokunta toimii Lakimiesliiton hallitusta avustavana elimenä liiton talousarviossa varatun tai
valiokunnalle erikseen osoitetun rahoituksen puitteissa.
Valiokunta ratkaisee itsenäisesti toimialaansa tai tehtäviinsä kuuluvat asiat, jotka eivät ole
periaatteellisia tai laajakantoisia. Milloin valiokunnassa syntyy epätietoisuutta valiokunnan
toimivallasta, ratkaisee valiokunnan puheenjohtaja ensivaiheessa, kuuluuko asia valiokunnan
toimivaltaan.
Lakimiesliiton hallitus voi ottaa valiokunnan päättämän tai valiokunnassa vireillä olevan asian
käsiteltäväkseen viimeistään seuraavassa valiokunnan kokouksen jälkeisessä kokouksessa.
Valiokunta voi alistaa tekemänsä päätöksen liiton hallituksen vahvistettavaksi.
Lakimiesliiton hallitus voi antaa valiokunnalle hoidettavaksi myös muita kuin kyseisen valiokunnan ohjesäännössä mainittuja asioita.
2 § Valinta ja järjestäytyminen
Valiokunnassa johtaa puhetta Lakimiesliiton hallituksen nimeämä puheenjohtaja. Valiokunta
valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan.
Valiokuntien jäsenet nimeää hallitus valiokunnan puheenjohtajan tekemästä ehdotuksesta
kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Jäsenehdokkaita, joiden tulee olla Lakimiesliiton henkilöjäseniä,
voivat jäljempänä mainituin poikkeuksin esittää Lakimiesliiton jäsenyhdistykset ja Valtuuskunnan jäsenet. Lakimiesliiton henkilöjäsenet voivat myös itse ilmoittautua ehdokkaiksi. Kaikkien
ehdokkaiden tulee täyttää erillinen hakemus valiokunnan jäseneksi.
Jäsenistä puolet on erovuorossa vuosittain. Ensimmäisenä vuonna erovuoroisuuden määrää
arpa. Erityisestä syystä voidaan valiokunnan jäsen vaihtaa kesken toimikauden. Opiskelijavaliokunnan jäsenet nimetään vuodeksi kerrallaan.
Lakimiesliiton hallitus nimeää yhden läsnäolo- ja puheoikeudella olevan opiskelijajäsenen
seuraaviin valiokuntiin: julkisen sektorin valiokunta, yksityissektorin valiokunta, jäsenpalveluvaliokunta ja oikeuspoliittinen valiokunta.
Valiokunnan sihteerin nimeää liiton toiminnanjohtaja.
3 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Valiokunnan kokous on laillinen, kun kokouskutsu on lähetetty vähintään kolme (3) vuorokautta ennen kokousta valiokunnan jäsenille. Erityisestä syystä valiokunta voidaan kutsua
koolle lyhyemmässä ajassa.
Valiokunnan kokous on päätösvaltainen, kun läsnä on vähintään puolet valiokunnan jäsenistä,
joista yksi on valiokunnan puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja.
Päätökseksi valiokunnassa tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet äänestyksessä
annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee se mielipide, jota kokouksen puheenjohtaja ilmoittaa kannattavansa, paitsi vaaleissa ja suljetuissa lippuäänestyksissä arpa.

4 § Valiokunnan pöytäkirja
Valiokunnan kokouksista pidetään päätöspöytäkirjaa. Pöytäkirjan allekirjoittavat puheenjohtaja ja sihteeri. Valiokunnan pöytäkirja tarkastetaan valiokunnan seuraavassa kokouksessa.
Erityisistä syistä pöytäkirja voidaan tarkastaa välittömästi kokouksessa tai valita erityiset
pöytäkirjan tarkastajat.
Valiokunnan pöytäkirja on toimitettava välittömästi Lakimiesliiton hallitukselle. Pöytäkirjan
tarkastuksen yhteydessä mahdollisesti tehdyt muutokset tuodaan hallitukselle tiedoksi.
5 § Valiokunnan nimen kirjoittaminen
Valiokunnan nimen kirjoittavat valiokunnan päätösvaltaan liittyvissä asioissa valiokunnan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai sihteeri aina kaksi yhdessä.
6 § Jaostot, työryhmät sekä muut asiantuntijat
Valiokunta voi nimetä asioiden valmistelua varten valiokunnalle tarpeellisen määrän jaostoja,
työryhmiä, toimikuntia, muita asiantuntijoita sekä läsnäolo- ja puheoikeutettuja.
Valiokunnat voivat perustaa myös yhteisiä jaostoja, työryhmiä ja toimikuntia.
7 § Sääntöjen muuttaminen
Näiden sääntöjen sekä hallituksen asettamien valiokuntien ohjesääntöjen muuttamisesta
päättää Lakimiesliiton hallitus.

JULKISEN SEKTORIN VALIOKUNTA
1 § Toimiala
Valiokunta vaikuttaa julkisen sektorin ja yliopistojen neuvottelutoimintaan ja julkisella sektorilla toimivien jäsenten ammatillisiin, taloudellisiin ja yhteiskunnallisiin etuihin.
2 § Tehtävät
Valiokunnan tehtävänä on hallituksen päättämien periaatteiden ja ohjeiden mukaisesti mm:
- vaikuttaa julkisen sektorin ja yliopistojen sopimus- ja neuvottelutoimintaan
- toimia aloitteellisesti lakimiesten palkkauksen ja edunvalvonnan kehittämiseksi
- huolehtia julkisen sektorin ja yliopistojen neuvottelutoimintaan liittyvistä paikallisesta
yhteistoiminnasta, luottamusmies- ja työsuojeluvaltuutettutoiminnasta ja osallistumisjärjestelmistä
- valvoa virka- ja työehtosopimusten noudattamista
- edistää tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteuttamista
- seurata ansiokehitystä
- tehdä tarvittaessa aloitteita ja antaa lausuntoja tehtäväkenttäänsä liittyvissä asioissa
- valmistella kunkin sopimuskauden julkisen sektorin työ- ja virkaehtosopimustavoitteet
- valmistella tarvittaessa hallitukselle esitys virka- ja työehtosopimusta koskevan neuvottelutuloksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä
- linjata, seurata ja tarvittaessa päättää julkisen sektorin lakimiesten muustakin edunvalvonnasta
- suunnitella julkisen sektorin jäsenille ajankohtaistilaisuuksia ja -tapahtumia.

3 § Kokoonpano
Valiokuntaan kuuluvat puheenjohtaja ja 9 - 13 jäsentä sekä heille valitut henkilökohtaiset varajäsenet. Jäsenten tulee edustaa julkisen sektorin eri aloja ja ryhmiä.

JÄSENPALVELUVALIOKUNTA
1 § Toimiala
Jäsenpalveluvaliokunta kehittää ja koordinoi liiton jäsenpalvelutoimintaa ja asioita, jotka liiton
sääntöjen tai ohjesääntöjen mukaan eivät kuulu muiden toimielinten valmisteltavaksi.
2 § Tehtävät
Valiokunnan tehtävänä on hallituksen päättämien periaatteiden ja ohjeiden mukaisesti kehittää ja koordinoida mm:
- aluetoimintaa sekä jäsenistölle kohdistuvaa koulutusta, kuten urakoulutukset
- jäsenhankintaa, jäsenetuja ja jäsenpalveluasioita
- jäsentapahtumia.
3 § Kokoonpano
Valiokuntaan kuuluvat puheenjohtaja sekä 6-10 jäsentä, jotka edustavat kattavasti liiton jäsenkuntaa.

TULEVAISUUSVALIOKUNTA
1 § Toimiala
Tulevaisuusvaliokunnan tehtävänä on tuottaa tietoa ja aloitteita liiton toiminnan pitkäjänteisen
suunnittelun ja ohjauksen tueksi.
2 § Tehtävät
Valiokunnan tehtäviä ovat mm. seuraavat asiat:
- suunnitella ja innovoida liiton toimintaa keskipitkällä ja pitkällä tähtäimellä
- kerätä ja koordinoida tietoa ja ennusteita Lakimiesliiton sekä sen toimintaympäristön
kehityksestä
- tehdä aloitteita Lakimiesliiton ennakoivan toiminnan kehittämiseksi
- lakimiesidentiteetin vahvistaminen
- Lakimiesliiton imagon kehittäminen
- seurata ja vaikuttaa oikeustieteelliseen peruskoulutukseen, oikeustieteellisten tutkintojen
suorittaneiden jatko- ja täydennyskoulutukseen sekä tehdä aloitteita niiden kehittämiseksi
- vaikuttaa lakimiestutkinnon työmarkkinakelpoisuuden kohentumiseen
- kehittää lakimiehille tarpeellista täydennys- ja muuta ammatillista koulutusta
- Lakimiesliiton tutkimustoiminnan seuranta ja kehittäminen
Se suorittaa ja toimeenpanee tarvittavia jäsen- ja muita tutkimuksia työnsä tueksi. Valiokunta
seuraa liiton muiden valiokuntien toimintaa keräten tietoa ja hyödyntäen näin saatua informaatiota koko liittoa koskevan tulevan toiminnan suunnittelussa.

3 § Kokoonpano
Tulevaisuusvaliokunnan jäseninä ovat puheenjohtaja sekä 9-13 jäsentä, joista hallituksen päätöksen mukaisesti enintään 3 on opiskelijavaliokunnan nimeämiä.

OIKEUSPOLIITTINEN VALIOKUNTA
1 § Toimiala
Oikeuspoliittinen valiokunta toimii Suomen Lakimiesliiton hallitusta avustavana toimielimenä
vastaten lainsäädäntöhankkeita koskevien lausuntojen valmistelusta ja muiden oikeus- ja yhteiskuntapolitiikkaa koskevien asioiden valmistelusta ja suunnittelusta.
2 § Tehtävät
Valiokunnan tehtävänä on:
- valmistella lausuntoja, laatia tavoiteohjelmia, tehdä aloitteita, sekä tehdä ehdotuksia liiton
hallitukselle oikeus- ja yhteiskuntapolitiikkaa koskevista kysymyksistä
- seurata oikeus- ja yhteiskuntapolitiikan kehitystä
- suunnitella oikeus- ja yhteiskuntapoliittisista aiheista keskustelutilaisuuksia.
3 § Kokoonpano
Valiokuntaan kuuluvat puheenjohtaja sekä 8 - 10 jäsentä. Valiokunnan jäsenet valitaan liiton
piirissä yleistä oikeus- ja yhteiskuntapolitiikan asiantuntemusta edustavista henkilöistä.
Lausuntojen valmisteluun voivat osallistua myös muut Lakimiesliiton jäsenet valiokunnan
sopivaksi katsomalla tavalla.

OPISKELIJAVALIOKUNTA
1 § Toimiala
Opiskelijavaliokunta vastaa opiskelijoiden edunvalvontaan ja opiskelijatoimintaan liittyvistä
asioista. Valiokunta toimii myös oikeustieteen opiskelijoiden ainejärjestöjen yhteistyöelimenä.
2 § Tehtävät
Valiokunnan tehtävänä on hallituksen päättämien periaatteiden ja ohjeiden mukaisesti mm:
- käsitellä ja vaikuttaa oikeustieteen opiskelijoiden työmarkkina-, harjoittelu- ja palkkakysymyksiin sekä työelämätietoisuuden kehittämiseen
- seurata lakimiestutkintojen yliopistokoulutusta
- seurata oikeustieteellisen opetuksen tasoa ja käytäntöjä sekä niiden kehittämistä koulutusyksiköissä sekä vaikuttaa opetuksen kehittämiseen vastaamaan opiskelijoiden ja työelämän
tarpeita
- vaikuttaa oikeustieteen opiskelijoiden asemaan koulutusyksikköjen toiminnassa yhteistyössä ainejärjestöjen kanssa
- valmistella oikeustieteen opiskelijoille tarkoitettuja koulutus-, tiedotus- ja muita tilaisuuksia
- käsitellä muita ainejärjestöjen keskinäisiä sekä ainejärjestöjen ja liiton välisiä kysymyksiä
- edistää opiskelijoiden verkostoitumista ja ammatti-identiteetin kehittymistä

- tehdä aloitteita ja valmistella lausuntoja liiton hallitukselle toimialaansa liittyvistä asioista
- esittää liiton edustajat Akavan opiskelijavaltuuskuntaan
- esittää opiskelijaedustaja liiton hallitukseen sekä muihin liiton toimielimiin.
3 § Kokoonpano
Valiokuntaan kuuluu puheenjohtaja ja hallituksen opiskelijaedustaja sekä jokaisesta ainejärjestöstä kaksi edustajaa, jotka lähtökohtaisesti ovat ainejärjestön istuva ja edellisen vuoden
puheenjohtaja. Yhteensä 16 jäsentä sekä sihteeri.

TALOUSVALIOKUNTA
1 § Toimiala
Talousvaliokunta vastaa liiton taloutta koskevien asioiden valmistelusta ja suunnittelusta.
2 § Tehtävät
Valiokunnan tehtävänä on hallituksen päättämien periaatteiden ja ohjeiden mukaisesti mm:
- valmistella hallitukselle liiton talousarvio
- seurata talousarvion toteutumista
- seurata liiton maksuvalmiutta ja antaa tarvittaessa sitä sekä maksuliikennettä,
kirjanpitoa ja kustannuslaskentaa koskevia raportteja ja ehdotuksia
- valmistella liiton sijoituspolitiikka
- valmistella sijoitusehdotuksia hallitukselle
- tehdä liiton talouteen ja sijoitustoimintaan liittyviä päätöksiä hallituksen vuosittain
päättämissä rajoissa
- valmistella yleishallintoon ja henkilöstöhallintoon liittyvät päätökset.
3 § Kokoonpano
Valiokuntaan kuuluu valiokunnan puheenjohtaja, Lakimiesliiton puheenjohtaja, hallituksen
puheenjohtaja, toiminnanjohtaja, talouspäällikkö ja enintään kolme (3) muuta jäsentä, jotka
edustavat liiton toimintaan liittyvää taloudellista tai hallinnollista asiantuntemusta.

YKSITYISSEKTORIN VALIOKUNTA
1 § Toimiala
Valiokunta vaikuttaa Lakimiesliiton yksityisen sektorin jäsenten ammatillisiin, taloudellisiin ja
yhteiskunnallisiin etuihin.
2 § Tehtävät
Valiokunnan tehtävänä on hallituksen päättämien periaatteiden ja ohjeiden mukaisesti mm:
- vaikuttaa yksityissektorin neuvottelu- ja sopimustoimintaan
- linjata, seurata sekä tarvittaessa päättää yksityissektorin lakimiesten edunvalvonnasta
- tukea paikallista edunvalvontaa sekä luottamusmiesten, yhteyshenkilöiden ja työsuojeluvaltuutettujen toimintaa
- edistää tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumista

-

tehdä tarvittaessa aloitteita ja antaa lausuntoja tehtäväkenttäänsä liittyvistä asioista
valmistella osaltaan vähimmäispalkkasuositukset
suunnitella yksityissektorin jäsenille ajankohtaistilaisuuksia ja -tapahtumia
edistää ammatinharjoittaja- ja yrittäjäjäsenten asioita
edistää lakimiesten työllisyyttä
huolehtia muustakin yksityissektorin toiminnasta

3 § Kokoonpano
Valiokuntaan kuuluu puheenjohtaja sekä 9-13 jäsentä, jotka edustavat yksityissektorin eri
alojen asiantuntemusta.

TYÖELÄMÄTOIMIKUNTA
1 § Toimiala
Työelämätoimikunta toimii julkisen sektorin valiokunnan ja yksityissektorin valiokunnan yhteistyöelimenä sekä suunnittelee ja kehittää liiton yhteisiä toimia työelämän eri alueilla.
2 § Tehtävät
Työelämätoimikunta seuraa, kehittää, edistää ja vaikuttaa muun muassa seuraaviin asioihin:
- liiton edunvalvontatavoitteiden asettaminen
- työelämän lainsäädäntö
- tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasiat
- työhyvinvointi
- työllisyys
- järjestöllinen valmius.
Työelämätoimikunta tekee aloitteita ja tarvittaessa päätöksiä tehtäviinsä liittyvissä kysymyksissä.
3 § Kokoonpano
Työelämätoimikuntaan kuuluvat jäseninä sekä julkisen sektorin valiokunnan puheenjohtaja että
yksityissektorin valiokunnan puheenjohtaja ja kummastakin valiokunnasta 3 jäsentä sekä
molemmista valiokunnista 1 yleisvarajäsen, jotka em. valiokunnat nimeävät keskuudestaan,
sekä Vara- ja Oikeusnotaariliitto r.y:n puheenjohtaja.
Lakimiesliiton hallitus nimeää toimikunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
Työelämätoimikunta nimeää keskuudestaan vuosittain tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasioista
vastaavan jäsenen sekä järjestöllisestä valmiudesta vastaavan jäsenen.

