Ehdokkaaksi Lakimiesliiton valtuuskunnan vaaliin – ilmoittaudu 13.8.2018 mennessä
Lakimiesliiton valtuuskunnan nykyinen kausi on loppumassa syksyllä, ja valtuuskunnan vaali
järjestetään sähköisenä äänestyksenä lokakuussa 2018. Vaalissa valitaan valtuuskuntaan 40 jäsentä
sekä opiskelijajäsenet kolmivuotiskaudeksi 2018–2021. Aiempien vaalien tapaan teemme
yhteistyötä Juridiska Föreningen i Finland rf:n kanssa ja muodostamme yhdessä vaalirenkaan.
Etsimme nyt ehdokkaita vaaleihin, ja pyydän 13.8.2018 mennessä ilmoittamaan, lähdettekö
ehdokkaaksi myös tulevalle kaudelle. Vaaliasiakirjoihin tarvitaan seuraavat tiedot:
- ehdokkaan etu- ja sukunimet
- ammatti
- arvo tai toimi
- kotipaikka
- suostumus vastaanottaa valtuuskunnan jäsenen toimi (tähän voin merkitä sähköpostitse
annetun suostumuksen, alkuperäistä allekirjoitusta ei tarvita).
Lakimiesyhdistyksen ehdokkaat sitoutuvat seuraavaan vaaliohjelmaan, lisäksi ehdokkaan tulee olla
sekä Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen että Suomen Lakimiesliiton jäsen.
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edunvalvontajärjestön rooli. Liiton tulee huolehtia kumpaankin rooliin kuuluvista tehtävistä.
Lakimiesliiton toimintojen pääpainon on oltava lakimieskunnalle yhteisten ja sen
arvostuksen ylläpitämisen kannalta olennaisten asioiden hoitamisessa.
Edunvalvonnassa on pyrittävä löytämään menettelytapoja ja tuloksia, joilla
mahdollisimman hyvin sovitetaan yhteen eri ammattialoista koostuvien ryhmien keskinäisiä
eturistiriitoja. Näiden eri ammattialojen arvostusta vahvistavilla ja ylläpitävillä toimenpiteillä
helpotetaan myös niiden ansiotason nostamiseen tähtääviä työmarkkinaratkaisuja.
Lakimiesliiton tulee mm. Lakimiesyhdistyksen ohella kehittää yleistä oikeuskulttuuria.
Tämän osana liiton tulee mm. entistä tuntuvammin tukea lakimieskoulutusta sekä edistää
oikeustieteen alan opetus-, tutkimus- ja julkaisutoimintaa molemmilla kansalliskielillä.
Kotimaisilla kielillä tapahtuvan julkaisemisen tulee olla yhtä arvostettua kuin kansainvälisen
julkaisemisen. Liiton on myös vaikutettava oikeustieteen alan koulutuspolitiikkaan.
Jatkokoulutus takaa laajan asiantuntemuksen ja näin hyödyttää yhteiskuntaa ja palvelee niin
oikeus- kuin yrityselämää.
Lakimiesliiton tulee aktiivisesti ja asiantuntevasti vaikuttaa oikeuspolitiikkaan. Liiton
tulee edistää oikeustieteellisen tutkimuksen hyödyntämistä lainvalmistelussa.
Lakimiesliiton tulee edistää korkeatasoisen lakimiesetiikan ylläpitämistä.
Lakimiesliitto on yleistä arvostusta nauttiva vahva järjestö, joka laajalti tunnetaan niin
hyvin lakimieskunnan edunvalvonnan kuin sen ammatillis-aatteellisten kysymysten
asiantuntevana ja vakuuttavana puolesta puhujana. Liitto on pystynyt kokoamaan
lakimieskunnan eri ammattialoista koostuvat ryhmät yhteen hiileen puhaltavaksi
organisaatioksi, jonka voimaa kasvattaa lakimiesten korkea järjestäytymisprosentti ja hyvin
toimiva yhteistyö liiton aktiivisten jäsenyhdistysten kanssa.

