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B  7 SUOMEN ASIANAJAJALIITON KORVAUSRAHASTON SÄÄNNÖT 
(5.1.1989, muutettu 6.6.2003 ja 4.6.2004) 
 
 
 

1 §  Suomen Asianajajaliiton korvausrahaston tarkoituksena on järjestää liitolle 
mahdollisuus avustaa sellaisten vahinkojen korvaamisessa, jotka johtuvat asi-
anajajan tai hänen palveluksessaan olevan henkilön asiakkaan varoihin tai 
muuhun omaisuuteen kohdistuneesta rikollisesta tai muutoin hyvän asianajaja-
tavan vastaisesta törkeästä menettelystä. 

 
2 § Valtuuskunta päättää rahastoon jäsenmaksuna suoritettavista maksuista. Vuo-

sittainen maksu on sama kaikille jäsenille. Valtion palveluksessa olevat julki-
set oikeusavustajat eivät kuitenkaan ole velvollisia suorittamaan maksuja ra-
hastoon. 

 
3 § Maksut suoritetaan liitolle. Liiton kirjanpidossa rahastoa hyvitetään saaduilla 

maksuilla sekä määrillä, jotka 4 §:n perusteella on siirretty liitolle korvauksen 
maksamisen yhteydessä. Rahastoa veloitetaan maksetuilla korvauksilla. 

 
Rahastoa kartutetaan peruspääoman tuotolla. 
 

4 §  Korvausta voidaan myöntää sellaisista vahingoista, jotka perustuvat asianaja-
jan tai hänen palveluksessaan olevan henkilön rikolliseen menettelyyn. Erityi-
sestä syystä korvausta voidaan myöntää myös vahingoista, jotka perustuvat 
muutoin hyvän asianajajatavan vastaiseen törkeään menettelyyn. 

 
Korvausta ei voida myöntää valtion palveluksessa olevan oikeusavustajan ai-
heuttamasta vahingosta. 
 
Korvausta ei voida myöntää vahingosta, joka korvataan asianajajan vastuu- tai 
muusta vakuutuksesta. 
 
Erityisen painavista syistä korvausta voidaan myöntää edellä lausutusta poike-
ten tilanteissa, joissa korvauksen suorittamista on pidettävä korvausrahaston 
tarkoituksen ja periaatteiden mukaisesti perusteltuna. (4.6.2004) 

 
Liiton hallitus päättää harkintansa mukaan rahastosta myönnettävästä korva-
uksesta ja sen määrästä ottaen erityisesti huomioon 
- rahastossa käytettävissä olevat varat; 
- vahingon kärsineen taloudellisen aseman; 
- menettelyn laadun ja sen seikan, antavatko vahingon kärsineen omat olo-

suhteet aiheen jättää vahinko osaksi tai kokonaan tämän itsensä kannet-
tavaksi. 
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Hallituksen päätöksestä ei voi valittaa. 
 
Ellei erityistä syistä muuta johdu, korvaus voidaan suorittaa vain edellytyksel-
lä, että vahingon kärsinyt tai hänen oikeudenomistajansa siirtää liitolle vahin-
gonkorvaussaatavastaan saamaansa korvausta vastaavan määrän. 
 
Hallituksella on oikeus harkintansa mukaan päättää vahingonkorvaussaatavan 
siirtoon perustuvista vaatimuksista vahingon aiheuttajaa kohtaan. 
 
Hallitus päättää korvauksen hakijalta vaadittavasta selvityksestä. 
 
Vahingosta vastuussa oleville on varattava tilaisuus ennen päätöksen tekemistä 
tulla kuulluksi, mikäli se voi tapahtua asiaa viivyttämättä. 
 

5 § Näiden sääntöjen 1 §:n ja 4 §:n määräyksiä sovelletaan myös siihen, joka kor-
vauksen perusteen syntyessä on ollut asianajaja. 

 
6 §  Näiden sääntöjen muuttamisesta päättää valtuuskunta. 
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