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ASIANAJAJAKUNTAAN KUULUMATTOMAN JÄSENEN JA VARAJÄSENEN
NIMITTÄMINEN SUOMEN ASIANAJAJALIITON YHTEYDESSÄ TOIMIVAAN VALVONTALAUTAKUNTAAN TOIMIKAUSIKSI 1.8.2019 - 31.7.2022 JA 1.1.2020-31.12.2022
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.
Toimikausi 1.8.2019 - 31.7.2022
Valvontalautakunnan asianajajakuntaan kuulumattomista jäsenistä hovioikeudenneuvos Rita Melartinin ja hänen varajäsenensä käräjätuomari Ilkka Ylösen toimikaudet päättyvät 31.7.2019.
Toimikaudeksi 1.8.2019 - 31.7.2022 ovat valvontalautakunnan asianajajakuntaan
kuulumattoman varsinaisen jäsenen tai varajäsenen tehtävään suostumuksensa antaneet hovioikeudenneuvos Rita Melartin, käräjätuomari Ilkka Ylönen, rikosprosessioikeuden professori Mikko Vuorenpää sekä käräjätuomari, osastonjohtaja Vesa
Karttunen.
Melartinilla on laaja kokemus eri oikeusasteissa työskentelystä. Ylösellä on pitkä ja
monipuolinen kokemus tuomarintehtävistä. Vuorenpää on toiminut tutkijana sekä
opetustehtävissä oikeustieteellisessä tiedekunnassa Turun ja Lapin yliopistoissa. LiKäyntiosoite
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säksi hän on toiminut valvontalautakunnan jäsenenä kauden 1.1.2013 –
31.12.2014. Karttusella on pitkä kokemus tuomarin tehtävistä sekä käräjäoikeudessa että hovioikeudessa.
Suomen Asianajajaliitto on 14.6.2019 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 hovioikeudenneuvos Rita Melartin, joka
on pitkään toiminut valvontalautakunnan jäsenen ja varajäsenen tehtävissä ja on
suoriutunut tehtävistään hyvin.
Vielä Suomen Asianajajaliitto esittää, että ensisijaisesti valvontalautakunnan varajäsenen tehtävään nimitettäisiin käräjätuomari Ilkka Ylönen, joka myös on toiminut
pitkään valvontalautakunnan varajäsenenä ja on suoriutunut tehtävistään hyvin.
Toimikausi 1.1.2020-31.12.2022
Toimikaudeksi 1.1.2020-31.12.2022 valvontalautakunnan asianajajakuntaan kuulumattoman varsinaisen jäsenen tai varajäsenen tehtävään suostumuksensa ovat
antaneet seuraavat luvan saaneet oikeudenkäyntiavustajat: varatuomari Jannika
Enegren, varatuomari Taisto Hujala, varatuomari, oikeustieteen lisensiaatti Jouni
Lehtimäki, oikeustieteen tohtori, dosentti Mika Launiala sekä varatuomari, ekonomi, MBA Keijo Aaltonen.
Enegrenillä on ollut oma lakiasiaintoimisto vuodesta 2007 lukien. Pääosin hän hoitaa toimeksiantoja perhe- ja perintöoikeuden alalla sekä yksityishenkilöiden muuhun yleisjuridiikkaan liittyviä tehtäviä. Vuosina 1994-2006 hän työskenteli oikeusministeriön lainvalmisteluosastolla hoitaen lukuisia säädösvalmisteluhankkeita. Hänet on nimitetty valvontalautakunnan jäseneksi ajaksi 1.8.2018 - 31.12.2019.
Hujalalla on erityisen pitkä kokemus finanssialalta, hän on toiminut eri tehtävissä
yhteensä lähes 40 vuoden ajan Vahinkovakuutusyhtiö Kansassa, Vakuutusyhtiö
Sammossa ja IF Vahinkovakuutusyhtiössä. Vuodesta 2018 hänellä on ollut oma lakiasiaintoimisto. Hänellä on myös merkittävää kokemusta lautakuntatyöskentelystä
sekä luottamustehtävistä.
Lehtimäki on toiminut kansanedustajana vuosina 1999–2003, Porin kaupunginvaltuuston jäsenenä vuosina 1989–2000 ja 2005–2007 sekä kaupunginhallituksen jäsenenä 1993–1994 ja 1999. Vuosina 2007-2017 hän on muun muassa palvellut sotilaslakimiehenä Libanonissa (UNIFIL II) sekä Bosnia-Hertsegovinassa (EUFOR), poliittisena neuvonantajana Kosovossa (KFOR) ja EU:n nopean toiminnan joukkoihin
kuuluneiden Pohjoismaisten Taisteluosastojen (NBG08 ja NBG11) Suomen kontingentin lakimiehenä. Kesäkuusta 2013 helmikuun loppuun 2017 Lehtimäki on toiminut Kosovon oikeusministerin kansainvälisenä juridisena neuvonantajana. Vuosina
1992-1999, 2003-2004 ja maaliskuusta 2017 hänellä on ollut oma lakiasiaintoimisto. Lehtimäen toiminta eri luottamustehtävissä on ollut huomattavaa.
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Launiala on toiminut vuodesta 2009 lukien Itä-Suomen yliopistossa eri tehtävissä.
Tällä hetkellä hän toimii prosessioikeuden yliopistonlehtorina. Lisäksi hän on toiminut lakiasioiden ammatinharjoittajana vuodesta 2010 lukien. Nimismiehenä hän on
toiminut vuodet 2000-2008. Launialalla on huomattavaa julkaisutoimintaa. Vuonna
2019 Turun yliopisto on myöntänyt hänelle prosessioikeuden dosentin arvon.
Aaltonen on vuodesta 2001 lukien harjoittanut omaa kiinteistösijoitustoimintaa sekä tarjonnut lainopillisia palveluja oman lakiasiaintoimiston kautta. Tätä ennen hän
on toiminut lähes 20 vuotta pankkilakimiehenä/pankin toimitusjohtajana.
Työkokemuksen perusteella ansioituneimpia jäsenen tehtävään ovat Enegren, Launiala ja Aaltonen. Enegrenillä ja Aaltosella on ollut vuosia oma lakiasiaintoimisto.
Molemmilla on siten pitkä kokemus oikeudenkäyntiavustajan tehtävästä. Launialalla on merkittävää prosessioikeuden asiantuntemusta, mistä on katsottava olevan
erityistä hyötyä jäsenen tehtävässä.
Lausuntonaan oikeusministeriön valvontalautakunnan jäseniksi esittämistä luvan
saaneista oikeudenkäyntiavustajista Suomen Asianajajaliitto on esittänyt, että heitä
kaikkia on pidettävä kelpoisina tehtävään.
Samalla Suomen Asianajajaliitto esittää, että valvontalautakunnan varsinaisen jäsenen tehtävään ensisijaisesti nimitettäisiin lakimies Jannika Enegren, koska Enegren
on jo toiminut valvontalautakunnan jäsenenä ja on suoriutunut tehtävästään hyvin.
Lisäksi hänellä on kokemusta niistä oikeudenaloista, joita valvontalautakunnassa
enimmäkseen käsitellään, sekä hänen äidinkielensä on ruotsi, josta on hyötyä valvontalautakunnan jäsenen tehtävissä.
Suomen Asianajajaliitto esittää lisäksi, että ensisijaisesti valvontalautakunnan varajäsenen tehtävään nimitettäisiin oikeustieteen tohtori, dosentti Mika Launiala, joka
on tehnyt väitöskirjan prosessioikeuden alalta ja jolla on paljon oikeustieteellisiä artikkelijulkaisuja. Oikeustieteen tohtorin tutkinnosta on hyötyä valvontalautakunnan
jäsenen tehtävissä.
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 1.8.2019 - 31.7.2022 asianajajakuntaan kuulumattomaksi varsinaiseksi jäseneksi hovioikeudenneuvos Rita Melartinin ja hänen varajäsenekseen
käräjätuomari Ilkka Ylösen ja
– toimikaudeksi 1.1.2020-31.12.2022 asianajajakuntaan kuulumattomaksi varsinaiseksi jäseneksi varatuomari Jannika Enegrenin ja hänen varajäsenekseen oikeustieteen tohtori, dosentti Mika Launialan.

