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HALLITUKSEN KÄYTÄNTÖÄ JÄSENASIOISSA
JÄSENYYSEDELLYTYKSET
Ks. osoitteesta www.asianajajaliitto.fi/jasenyysedellytykset

JÄSENEKSI HAKEMINEN
Ks. osoitteesta www.asianajajaliitto.fi/jaseneksi

HALLITUKSEN PÄÄTÖKSIÄ JÄSENKELPOISUUDESTA
Asianajajan pätevyys muualla
Muussa Euroopan unionin jäsenvaltiossa asianajajan toimen harjoittamisen pätevyyden omaava
henkilö voi päästä Suomen Asianajajaliiton jäseneksi ilmoittauduttuaan liiton pitämään EUluetteloon ja harjoitettuaan Suomessa asianajotoimintaa omalla ammattinimikkeellään kolme
vuotta.
Tutkinto muualla
Henkilö, jolla on jossain muussa Euroopan talousalueen valtiossa suomalaista oikeustieteen
kandidaatin/maisterin tutkintoa vastaava tutkinto, voidaan ottaa Asianajajaliiton jäseneksi, kun
hän on suorittanut Helsingin Yliopistossa tutkinnon, joka antaa kelpoisuuden oikeustieteen
kandidaatin tutkintoa vaativaan tehtävään. Vastaavuustutkinnon suorittamista voidaan hakea
opetushallitukselta.
Lisäksi hänen tulee suorittaa asianajajatutkinto ja hänen tulee täyttää muut asianajajalain 3 §:ssä
ja Asianajajaliiton sääntöjen 5 §:ssä säädetyt kelpoisuusehdot (4 vuoden kokemus oikeudenhoidon
alalta, josta 2 vuotta asianajoalalla ym.).
Säädetty kokemus ja taito
Neljän vuoden kokemus lakimiestehtävissä OTM-tutkinnon suorittamisen jälkeen
Määräaikaan lasketaan auskultointi mukaan lukien kaikki sellaiset tehtävät, joihin edellytetään
oikeustieteen kandidaatin tutkintoa




poikkeuksia määräajan täyttymisen suhteen ei ole myönnetty
esimerkiksi terveystarkastajana toimimista ei ole katsottu lakimiestehtäväksi
Master of Laws -tutkinnon suorittamisaikaa, opiskeluun rinnastettavaa apurahalla
rahoitettua tutkimustyötä eikä äitiys-, vanhempain- ja hoitovapaata ole laskettu hyväksi 4
vuoden määräaikaan
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Kahden vuoden kokemus asianajoalalta




työskentely asianajo- tai lakiasiaintoimiston avustavana lakimiehenä tai yleisenä
oikeusavustajana sekä omassa toimistossa työskentely. Mm. tilintarkastusyhteisön tai
pakolaisneuvonnan lakimiehenä toimiminen on voitu lukea kokonaan hyväksi laskettaessa
kahden vuoden kokemusta asianajoalalta, jos tehtävät ovat vastanneet asianajotoimiston
lakimiehen työtehtäviä mm. asiakassuhteiden itsenäisen hoitamisen suhteen
asianajotoimintaa muistuttavissa tehtävissä (kuten oikeudenkäyntien hoitaminen) on voitu
pääsääntöisesti lukea hyväksi enintään 6 kuukautta.

EU-luetteloon merkitseminen
Suomen Asianajajaliiton pitämään EU-luetteloon voi asianajajalain 5 b §:n mukaan kirjoittautua
muussa Euroopan unionin jäsenvaltiossa asianajajan tointa harjoittamaan oikeutettu asianajaja,
joka pysyvästi aikoo harjoittaa asianajotoimintaa Suomessa. EU-luetteloon merkitseminen
perustuu etabloitumisdirektiiviin (98/5/EY), jota vastaavat määräykset on otettu asianajajista
annettuun lakiin ja oikeusministeriön päätökseen Suomen Asianajajaliiton säännöiksi.
EU-luetteloon merkitsemistä haetaan täyttämällä hakemuslomake liiton nettisivuilta ja
lähettämällä se tulostettuna ja allekirjoitettuna liitteineen Suomen Asianajajaliiton hallitukselle.
Hakemuksen liitteet:
o Todistus siitä, että hakija on oikeutettu harjoittamaan asianajajan tointa asianajajan ammatin
pysyvän harjoittamisen helpottamisesta muussa kuin siinä jäsenvaltiossa, jossa ammatillinen
pätevyys on hankittu (etabloitumisdirektiivi 98/5/EY) annetussa direktiivissä tarkoitetulla
ammattinimikkeellä jossakin Euroopan unionin jäsenvaltiossa. Todistus tulee olla hakijan
kotimaan toimivaltaisen viranomaisen (asianajajajärjestö, tuomioistuin tai oikeusministeriö)
antama. Lisäksi hakemukseen tulee liittää asianajajajärjestön antama lausunto hakijan
maineesta. Todistukset eivät voi olla kolmea kuukautta vanhempia.
o Selvitys asianajotoiminnasta ja asianajotoiminnan harjoittamisen muodosta Suomessa
hakemuslomakkeella sekä jäsentietolomake täytettynä. Lomakkeet saa Suomen
Asianajajaliiton toimistosta.
o Selvitys hakijan asianajotoiminnan vastuuvakuutuksesta.
Lisäksi Suomen Asianajajaliitto pyytää hakijan kotimaan toimivaltaiselta viranomaiselta
vahvistuksen siitä, että hakija on oikeutettu harjoittamaan asianajotoimintaa tässä maassa hakijan
mainelausunnoin.
EU-asianajajasta Suomen Asianajajaliiton jäseneksi
EU-asianajaja voidaan ottaa Suomen Asianajajaliiton jäseneksi kolmen vuoden kuluttua EUluetteloon kirjoittautumisesta, jos hän voi osoittaa harjoittaneensa Suomessa asianajajan tointa
säännöllisesti vähintään edellä mainitun ajan. Hakijan on esitettävä hakemuksensa tueksi
hallituksen vaatima kirjallinen tai muu selvitys hoitamistaan toimeksiannoista ja toiminnastaan
Suomessa.
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Jäsenyyttä haetaan täyttämällä ja tulostamalla sähköinen jäsenhakemuslomake liiton nettisivuilta
ja lähettämällä se Suomen Asianajajaliiton hallitukselle.
Jäsenhakemukseen on liitettävä:









hakijan kotimaan asianajajajärjestön todistus mainelausunnoin siitä, että hakija on
oikeutettu harjoittamaan asianajotoimintaa
virkatodistus / väestörekisteriote
todistus siitä, että hakija ei ole konkurssissa
todistus siitä, että hakijan toimintakelpoisuutta ei rajoitettu
työtodistus / selvitys harjoitetusta toiminnasta siltä ajalta, jolloin on ollut merkittynä
Suomen Asianajajaliiton pitämään EU-rekisteriin
jäsentietolomake
toimistotietolomake
lomakkeet ammatillisista osaamisalueista

*************
How can an EU-attorney become a Member of the Finnish Bar after three years


Application form can be obtained from the Finnish Bar Association



Certificate from His/her own Bar: Certificate of attestation that the applicant is entitled to
practise the profession of lawyer on a permanent basis in a Member State of the European
Union.



Certificate must also indicate the applicant’s reputation
 practising Certificate from the Law firm (Asianajotoimisto)
 extract from the population register
 certificate from the court, that the applicant is not in bankruptcy

The application should be sent to the Finnish Bar Association.
ASIANAJAJATUTKINTO
Asianajajista annetun lain 3 §:n 2 momentin 4) kohdan mukaan asianajajaksi hakeutuvan tulee olla
suorittanut asianajotoiminnan säännöksiä ja hyvän asianajajatavan vaatimuksia koskeva tutkinto
(asianajajatutkinto).
Tutkintojärjestyksen mukaan asianajajatutkinto käsittää kolme osaa:
1)

kirjallinen koe,

2) asianajotoiminnan eettisiä ja käytännön kysymyksiä käsittelevä kaksipäiväinen
koulutustilaisuus (eettinen osa) ja
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3) oikeudenkäyntitaitojen perusteita käsittelevä kaksipäiväinen koulutustilaisuus
(oikeudenkäyntiosa), johon liittyy etukäteistehtäviä, jotka tulee suorittaa hyväksytysti.
1.3.2011 jälkeen suoritetut ns. uusimuotoiset asianajajatutkinnot ovat voimassa, kun ne on kerran
suoritettu. Tätä aikaisemmin suoritetut tutkinnot ovat (tai ovat olleet) voimassa kolme vuotta
tutkinnon suorittamisesta.
Asianajajatutkinnosta vapauttaminen
Asianajajista annetun lain 3 §:n 4 momentin mukaan ”Jos hakija on jo aikaisemmin suorittanut
asianajajatutkinnon tai muutoin osoittanut, että hänellä on siinä edellytetyt tiedot,
asianajajayhdistyksen hallitus voi vapauttaa hakijan mainitun tutkinnon suorittamisesta”.
Vapautus asianajajatutkinnon suorittamisesta on myönnetty silloin, kun aiemmin asianajajana
toiminut hakee uudelleen jäsenyyttä, eikä jäsenyyden päättymisestä ole kulunut kovin pitkää
aikaa.
Vapautusta asianajajatutkinnon suorittamisesta haetaan jäsenhakemuksen yhteydessä
vapaamuotoisella hakemuksella ja hakemuksessa on selvitettävä:
- aikaisemmin suoritetun asianajajatutkinnon ja jäsenyyden ajankohdat
- selvitys toiminnasta aikaisemman jäsenyyden aikana todistuksineen
- selvitys liiton jäsenyydenpäättymisen jälkeisestä toiminnasta todistuksineen
Tutkinnosta vapauttamista koskevaan hylkäävään hallituksen päätökseen ei voi hakea muutosta.
JÄSENYYDEN PÄÄTTYMINEN
Eroaminen liitosta
Kun jäsen tai passiivinen jäsen tahtoo erota liitosta, hänen tulee tehdä siitä hallitukselle kirjallinen
ilmoitus (säännöt 36 §). Jos asianajaja lakkaa harjoittamasta asianajotointa tai jos hänellä AAL 3 § 4
momentissa (valtion tai kunnan virka tai vastaava) mainitusta syystä ei enää ole oikeutta olla
asianajajana, on hänen pyydettävä eroa asianajajayhdistyksestä.
Eroilmoitus on tehtävä kirjallisesti liiton toimistoon ilmoituksin mihin tehtävään ja milloin on
siirtymässä.
Ero tulee voimaan kahden kuukauden kuluttua eroilmoituksen saapumisesta liiton toimistoon,
ellei hallitus toisin päätä. Ero on tullut voimaan heti, jos asianajaja siirtyy esimerkiksi
käräjätuomariksi tai muuhun sellaiseen virkaan, jossa asianajaja ei AAL 3.4 §:n mukaan voi olla
(kuten tilintarkastustoimiston palvelukseen siirtyminen).
Maksut liitolle on suoritettava jäsenyyttä vastaavalta ajalta, valvontamaksu kuitenkin koko
vuodelta.
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Eronneeksi toteaminen
Säännöt 39 §: Jos jäsen tai passiivinen jäsen jättää suorittamatta liitolle tai sen osastolle tulevan
maksunsa eikä suorita maksua neljän viikon kuluessa kehotuksen saatuaan, hallituksella on oikeus
poistaa jäsen asianajajaluettelosta taikka todeta passiivisen jäsenen eronneen liitosta.
Asianajajaluettelosta poistaminen
AAL 9 §, Säännöt 40 §: Jäsen, joka muuttaa pysyvästi Euroopan talousalueen ulkopuolelle, lakkaa
olemasta liiton jäsen ja hänet on poistettava asianajajaluettelosta. Jos asianajaja ei enää täytä 3
§:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettuja kelpoisuusvaatimuksia, on hallituksen erotettava hänet
yhdistyksestä.
Jos asianajaja lakkaa harjoittamasta asianajotointa tai jos hänellä 3 § 4 momentissa (valtion tai
kunnan virka tai vastaava) mainitusta syystä ei enää ole oikeutta olla asianajajana, on hänen
pyydettävä eroa asianajajayhdistyksestä. Jollei hän pyydä eroa viipymättä, on hallituksen
erotettava hänet yhdistyksen jäsenyydestä.

Statuksen säilyttäminen ja sivutoimilupa AAL 3.4 § ja säännöt 8 §
Mikäli asianajaja ryhtyy AAL 3 § 4 momentin 1 lauseessa tarkoitettuun palvelussuhteeseen tai
siirtyy toiseen sanotunlaiseen tehtävään (valtion tai kunnan virkaan tai toimeen tai muuhun
virkasuhteeseen), on hän velvollinen, mikäli hän haluaa sen estämättä edelleenkin toimia
asianajajajana, viivytyksettä pyytämään liiton hallitukselta siihen suostumusta.
Kyseessä voi olla joko sivutoimen harjoittaminen asianajotoimen harjoittamisen ohella tai
määräaikainen siirtyminen muihin tehtäviin.
Lupaa haetaan hallitukselta vapaamuotoisella hakemuksella. Hakemuksessa tulee antaa selvitys
sivutoimesta tai määräaikaisesta muusta toimesta ja sen kestosta.
Sivutoimilupia on myönnetty mm. virkaholhoojana tai yliopiston assistenttina toimimiseen.
Asianajotoiminnan lopettaminen määräajaksi muun toimen harjoittamisen vuoksi on voinut johtua
esimerkiksi opiskelusta, perhe- tai sapattivapaista, työttömyydestä, yliopistollisen tai oikeudellisen
viran määräaikaisesta hoitamisesta, kaupunginsihteerin viransijaisuudesta, YK-joukoissa
palvelemisesta, investointipankin lakimiehenä toimimisesta, osakeyhtiön toimitusjohtajana
määräaikaisesti toimimisesta tai secondmentillä yrityksen palveluksessa toimimisesta.
Hallitus on vahvistanut eettinen valiokunnan valmistelemat suuntaviivat asianajajan statuksen
säilyttämistä sekä secondment-järjestelyjä koskevia lupahakemuksia käsiteltäessä. Kannanottoihin
voi tutustua liiton jäsensivuilla ”Hallitus jäsenasioista” -kohdassa.
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Jäsenmaksuvapautus
Hallitus voi hakemuksesta myöntää osaksi tai kokonaan vapautuksen jäsenmaksusta aikana, jolloin
asianajaja ei harjoita asianajotoimintaa.
Mikäli ko. aikana hakijalle kertyy ansiotuloa, jäsenmaksuvapautusta ei ole myönnetty.
12.10.2009 vahvistetun soveltamisohjeen mukaisesti vapautus jäsenmaksusta voidaan myöntää
määrätylle ajanjaksolle, jos hakija ei voi harjoittaa asianajotoimintaa vähintään yhden kuukauden
ajan asevelvollisuudesta, opintovapaasta, vuorotteluvapaasta, sairaslomasta tai perhevapaasta
johtuvasta syystä. Vapautus ja mahdollinen jäsenmaksujen palautus voidaan myöntää
taannehtivasti enintään kuuden kuukauden ajalta hakemuksesta lukien.
Jäsenmaksun yhteydessä jäseniltä perittävästä valvontamaksusta ei voi kuitenkaan saada
vapautusta.
Asianajotoiminnan harjoittaminen ETA-alueen ulkopuolella / Säännöt 5 § 5 mom.
Mikäli asianajaja haluaa harjoittaa asianajajan tointa ulkomailla muualla kuin Euroopan
talousalueella, on siihen haettava hallitukselta lupa vapaamuotoisella hakemuksella.

Ensitarkastus
Asianajajalle, joka avaa oman toimiston, annetaan opastusta ja neuvontaa toimiston järjestelyssä.
Tätä tarkoitusta varten hallitus määrää toimistoon tehtäväksi kolmen kuukauden kuluessa
jäseneksi tulemisesta ns. ensitarkastuksen. Sen tekee osaston määräyksestä kokenut asianajaja,
joka toimittaa tarkastuksesta raportin liiton hallitukselle.
Hallitus päättää raportin perusteella, onko raportin johdosta aihetta enempään.
Lisätietoa:


Katso Aada-tietopankista asiasanalla ensitarkastus.

Passiivinen jäsenyys
Passiivisten jäsenten luetteloon on liiton hallitus voinut eroilmoituksen yhteydessä tehdystä
pyynnöstä 31.12.2012 saakka merkitä asianajajan, joka lakkaa harjoittamasta asianajajan tointa.
1.1.2013 lukien passiivisten jäsenten luetteloon ei oteta enää uusia jäseniä, mutta aikaisemmat
jäsenyydet pysyvät voimassa.
Asianajajaliiton passiivinen jäsen ei voi harjoittaa asianajotoimintaan verrattavaa toimintaa eikä
sillä, että on liiton passiivinen jäsen ole sinänsä merkitystä uutta varsinaista jäsenyyttä haettaessa.
6 (12)

SUOMEN ASIANAJAJALIITTO

28.2.2017

Jäsenyyden säilyttäminen liitossa määräaikaisen lopettamisen aikana
Asianajajalain 3 §:n 3 momentin perusteella valtion tai kunnan virassa tai toimessa taikka muussa
virkasuhteeseen perustuvassa palveluksessa oleva älköön olko asianajajana, ellei
asianajajayhdistyksen hallitus siihen erityisistä syistä suostu. Asianajajana älköön myös olko
henkilö, joka on sellaisessa toisen palveluksessa tai harjoittaa muuta ansiotoimintaa, jonka
voidaan olettaa vaikuttavan haitallisesti hänen itsenäisyyteensä asianajajana. Samat määräykset
ovat liiton sääntöjen 5 §:ssä.
Asianajaja, joka ryhtyy valtion tai kunnan virkaan tai toimeen tai muuhun virkasuhteeseen, on
liiton sääntöjen 7 §:n perusteella velvollinen hakemaan toimenpiteeseen liiton hallituksen luvan.
Hallituksen ratkaisukäytännössä on katsottu mahdolliseksi myöntää lupa myös
yksityisoikeudelliseen palvelussuhteeseen ryhtymiseen.
Asianajajalain 9 §:n ja liiton sääntöjen 44 §:n perusteella asianajajan, joka lakkaa harjoittamasta
asianajajan tointa, on pyydettävä eroa ja jollei hän sitä tee, on hallituksen todettava hänen
eronneen liitosta ja poistettava hänet asianajajaluettelosta.
Liiton hallitukselta haetaan usein lupia jäsenyyden säilyttämiseksi asianajajan toimen
määräaikaisen lopettamisen ajaksi. Hakemusten syynä ovat olleet mm. opiskelu, äitiysloma,
sapattivapaa, työttömyys, yliopistollisen viran määräaikainen hoitaminen, kaupunginsihteerin
viransijaisuus, palvelu YK-joukoissa, investointipankin lakimiehenä toimiminen, määräaikainen
osakeyhtiön toimitusjohtajana toimiminen ym.
Hallituksen ratkaisukäytännön yhtenäisyyden varmistamiseksi hallitus pyysi liiton eettistä
valiokuntaa valmistelemaan ja tutkimaan kysymystä asianajajan jäsenyyden säilymisestä Suomen
Asianajajaliitossa tapauksissa, jolloin asianajaja on määräaikaisesti kokonaan poissa asianajajan
toimesta.
Eettinen valiokunta on laatinut asiasta lausunnon hallitukselle, joka on kokouksessaan 12.5.2000
vahvistanut eettisen valiokunnan kannanotot suuntaviivoiksi asianajajan statuksen säilyttämistä
koskevia lupahakemuksia käsiteltäessä.
Eettisen valiokunnan lausunto on seuraava:
SUOMEN ASIANAJAJALIITON HALLITUKSELLE
1. Tehtävä
Suomen Asianajajaliiton hallitus on 8.2.1999 päättänyt lähettää eettisen valiokunnan
valmisteltavaksi ja tutkittavaksi kysymyksen asianajajan jäsenyyden säilymisestä
Suomen Asianajajaliitossa, kun asianomainen on määräaikaisesti kokonaan poissa
asianajajan toimesta.
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Valiokunta on päättänyt jättää tarkastelun ulkopuolelle luvallisia sivutoimia koskevan
osuuden, koska toimeksianto ei ole sitä edellyttänyt. Suomen Asianajajaliiton
sääntöjen 7 §:ssä on määrätty jäsenelle asetetusta velvollisuudesta pyytää
suostumusta, jos hän siirtyy sääntöjen 5 §:n 5 momentin 1. lauseessa tarkoitettuun
palvelusuhteeseen ja haluaa edelleenkin toimia asianajajana.
Valiokunta on käsitellyt ja tutkinut asiaa kokouksissaan 6.4.1999 alkaen.
Eettinen valiokunta esittää lausuntonaan seuraavaa:

2. Tehtävän keskeiset ongelmat
Suorittamansa valmistelutyön perusteella valiokunta toteaa, että tarkasteltavana
olevan asian keskeiset ongelmakysymykset ovat:
a) Kuinka kauan asianajaja voi olla määräaikaisesti poissa asianajajan toimesta
menettämättä jäsenyyttään Suomen Asianajajaliitossa ja mitä on pidettävä
hyväksyttävänä syynä määräaikaiseen poissaoloon?
b) Mitä työtä asianajaja voi tehdä määräaikaisen poissaolonsa aikana menettämättä
jäsenyyttään Suomen Asianajajaliitossa.

3. Asiaa koskevat säännökset
Asianajajalain 3 §:ssä ja Suomen Asianajajaliiton sääntöjen 3 §:ssä ovat säännökset,
milloin henkilö voidaan hyväksyä asianajajaksi. Valmisteltavan tehtävän kannalta on
syytä kiinnittää huomiota Suomen Asianajajaliiton sääntöjen 5 §:n 1 momenttiin,
jonka mukaan jäseneksi voidaan ottaa asianajotehtäviä ammattimaisesti hoitava tai
hoitamaan ryhtyvä Suomen tai jonkun muun Euroopan talousalueen valtion
kansalainen. Tämän vuoksi valmisteltavan kysymyksen kannalta on mietitty, milloin
henkilö ei enää hoida asianajotehtäviä ammattimaisesti, jos hän on määräajan
kokonaan poissa asianajajan toimesta.
Asianajajalain 9 §:n 2 momentin mukaan asianajajan velvollisuutena on pyytää eroa
liiton jäsenyydestä, jos hän lakkaa harjoittamasta asianajajan tointa tai jos hänellä
lain 3 §:n 4 momentissa mainitusta syystä ei ole enää oikeutta olla asianajajana.
Vastaava säännös on Suomen Asianajajaliiton sääntöjen 44 §:n 2 momentissa, jossa
viitataan vielä sääntöjen 5 §:n 5 momenttiin.
Valmisteltavaa tehtävää pohdittaessa on huomioitu myös asianajajalain 3 §:n 4
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momentin viimeinen lause, joka kuuluu näin:
"Asianajajana älköön myöskään olko henkilö, joka on sellaisessa toisen palveluksessa
tai harjoittaa muuta ansiotoimintaa, jonka voidaan olettaa vaikuttavan haitallisesti
hänen itsenäisyyteensä asianajajana".
Suomen Asianajajaliiton sääntöjen 5 §:n 5 momentti vastaa sisällöltään asianajajalain
3 §:n 4 momenttia.
Asianajajalakia koskevan hallituksen esityksen perusteluissa todetaan muun muassa
seuraavaa: "Samoin kuin virka tai toimi voi yksityisoikeudellinenkin palvelus tai muu
ansiotoiminta haitallisessa määrin heikentää sitä itsenäisyyttä, joka asianajajalta on
edellytettävä, eikä asianajaja sen vuoksi, luopumatta ammatistaan, saisi ryhtyä
tällaiseen toimintaan." (HE 3/1958 vp.)
Ratkaistaessa milloin asianajajan jäsenyys voi säilyä edellä mainittujen säännösten
mukaan määräaikaisesta poissaolosta huolimatta, on vielä huomioitu hyvää
asianajajatapaa koskevien ohjeiden 2 §:n 2 momentti, joka kuuluu näin:
"Asianajajan tulee esiintyä asiallisesti ja moitteettomasti sekä niin hyvin tehtäviä
suorittaessaan kuin muutoinkin välttää kaikkea, mikä saattaa alentaa
asianajajakunnan arvoa ja vähentää luottamusta asianajajakuntaan."

4. Edellytykset asianajajan jäsenyyden säilymiseksi
Valiokunta katsoo, että asianajaja voi säilyttää jäsenyytensä Suomen
Asianajajaliitossa, vaikka hän olisi määräaikaisesti kokonaan poissa asianajajan
toimen harjoittamisesta, seuraavilla edellytyksillä:
a) Asianajaja ei suorita missään tilanteessa sellaisia lakimiehen tehtäviä
sivutoimisesti, jotka aiheuttavat hänen itsenäisyytensä menetyksen ja jotka ovat
vastoin hyvää asianajajatapaa koskevien ohjeiden 2 §:n 2 momenttia.
b) Asianajajalla tulee olla vakaa aikomus jatkaa asianajotoiminnan harjoittamista
päätoimisesti heti sen jälkeen, kun määräaikainen poissaolo asianajajan toimesta on
päättynyt.
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5. Perustelut
Asianajotoimintaa koskevissa säännöksissä ei ole määritelty mitään aikarajoja, joiden
umpeuduttua asianajajan tulisi pyytää eroa liiton jäsenyydestä, jos hän aikoo olla
määräajan kokonaan poissa asianajotoimesta.
Jos asianajaja ei täytä edellytyksiä jäsenyytensä säilyttämiseksi, on hänen
velvollisuutensa pyytää eroa liiton jäsenyydestä.
Suomen Asianajajaliiton hallituksen aikaisemmasta ratkaisukäytännöstä löytyy yksi
tapaus, jossa on otettu kantaa siihen, voiko asianajaja säilyttää liiton jäsenyyden
toimiakseen yhdeksän kuukauden ajan erään omaisuudenhoitoyhtiön palveluksessa.
Hakemukseen ei voitu suostua, vaan asianajajaa oli kehotettu hakemaan eroa.
Valiokunta katsoo,
• että asianajajan itsenäisyyden ja riippumattomuuden tulee säilyä kaikissa
olosuhteissa.
• asianajajan itsenäisyyden ja riippumattomuuden edellyttävän, ettei asianomainen
ryhdy hoitamaan asianajajalle tyypillisiä lakimiestehtäviä asianajajan
ammattinimikkeellä jonkun muun lakimiehen kuin asianajajan palveluksessa tai
jonkun muun kuin asianajotoimintaa harjoittavan yhtiön palveluksessa sinä aikana,
jolloin hän on määräaikaisesti kokonaan poissa asianajajan toimesta.
• ettei yksiselitteisesti voida määritellä mitään kohtuullista aikaa, jonka
umpeenkuluttua liiton jäsenyydestä tulisi luopua, koska tilanteet, joissa asianajaja on
määräajan poissa asianajajan toimesta, voivat olla varsin moninaisia ja saattavat
johtua myös asianajajasta riippumattomista syistä.
• ettei asianajajan ammattinimitys saa johtaa ulkopuolisia harhaan muun tehtävän
yhteydessä.

6. Esimerkkitilanteita
Asiaa käsitellessään valiokunta on pohtinut eräitä esimerkkitilanteita ja esittää niistä
seuraavan yhteenvedon:
6.1. Valiokunta katsoo, että asianajajan status säilyy seuraavissa esimerkkitilanteissa,
jos asianajaja
a) toimii kansanedustajana tai edustajana EU:n parlamentissa.
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b) on äitiys- tai isyysvapaalla ja hoitaa lapsia sen jälkeen enintään kolmen vuoden
ajan.
c) on yhtäjaksoisesti jatkuvalla sairauslomalla enintään kolme vuotta eikä siirry sinä
aikana työkyvyttömyyseläkkeelle.
d) suorittaa päätoimisesti jatko-opintoja oikeustieteen lisensiaatin tai oikeustieteen
tohtorin tutkinnon suorittamiseksi enintään kahden vuoden ajan.
e) hoitaa päätoimisesti opetustehtäviä kalenterivuosittain enintään neljän
kuukauden ajan yliopistossa tai muussa oppilaitoksessa.
f) on työttömänä työnhakijana enintään puolen vuoden ajan ja jatkaa sen jälkeen
asianajotoimen harjoittamista.
g) suorittaa jatko-opintoja ulkomailla päätoimisesti enintään yhden vuoden ajan.
h) on estynyt työ- tai muusta sopimuksesta johtuvan kilpailukieltolausekkeen takia
asianajajan toimen harjoittamisesta enintään yhden vuoden ajan.
i) toimii toisen tai itsensä omistaman yrityksen johtotehtävissä muun sopimuksen
kuin asianajotoimeksiannon perusteella enintään yhden vuoden ajan.
Valiokunta toteaa, että esimerkkitilanteissa mainittuja aikarajoja olisi kuitenkin
sovellettava tapauskohtaisen harkinnan perusteella.
6.2. Valiokunta katsoo, ettei asianajajan status säily seuraavissa esimerkkitilanteissa,
jos asianajaja
a) siirtyy määräajaksi jonkin muun kuin asianajotoimintaa päätoimisesti harjoittavan
yrityksen palvelukseen asianajollisiin lakimiestehtäviin siten, että hän aikoo palata
määräajan umpeen kuluttua takaisin asianajotoimen harjoittajaksi.
b) on 6.1.-kohdassa mainituissa tilanteissa poissa asianajajan toimesta siinä
mainittuja määräaikoja pidemmän ajan eikä tapauskohtainen harkinta anna aihetta
muuhun arviointiin.
Helsingissä 18 päivänä huhtikuuta 2000
Eettinen valiokunta
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Katso myös:
Eettisen valiokunnan lausunto secondment-menettelystä 16.8.2005 (pdf) (70.1 KB)

Asianajaja eläkkeellä -nimike
AAL 9.6 § ja säännöt 10 §: Eläkkeelle siirtyvä asianajaja pysyy asianajajayhdistyksen jäsenenä, jos
yhdistyksen hallitus hyväksyy hänen sitä koskevan hakemuksensa. Hakemus tulee toimittaa
hakijan toimipaikkaa vastaavan paikallisosaston hallitukselle, joka antaa lausuntonsa siitä,
täyttääkö hakija liiton säännöissä eläkkeellä olevalle jäsenelle asetetut vaatimukset ja toimittaa
sen liiton hallitukselle.
Lupa voidaan myöntää asianajajalle, joka siirtyy työelämästä eläkkeelle ja lopettaa
asianajotoiminnan harjoittamisen harjoitettuaan välittömästi ennen eläkkeelle siirtymistään
vähintään kymmenen vuoden ajan asianajotoimintaa. Vaatimus kymmenen vuoden
asianajotoiminnan harjoittamisesta on asetettu edellytykseksi sen vuoksi, että henkilö on tällöin
käyttänyt jo mainitun ajan itsestään asianajajan ammattinimikettä, joka on muodostunut osaksi
hänen identiteettiään.
Asianajajaluetteloon tehdään tässä tarkoitetun luvan saaneen asianajajan kohdalle lisämerkintä
”eläkkeellä”. Hänen tulee ammattinimitystä käyttäessään menetellä siten, että hänen ei voida
asiayhteydestä johtuen tai muulla perusteella erheellisesti olettaa enää harjoittavan
asianajotoimintaa.
Eläkkeellä oleva asianajaja on vapautettu toimiston pitämisestä, vastuun vakuuttamisesta ja
muista sellaisista asianajajan velvoitteista, jotka liittyvät ammatin harjoittamiseen ja
ammattitaidon ylläpitämiseen. Tämän vuoksi eläkkeellä oleva asianajaja ei voi enää harjoittaa
asianajotoimintaa. Hän pysyy kuitenkin asianajajista annetun lain 6 §:n 1 momentissa säädetyn
valvonnan piirissä.

Avustavien lakimiesten käyttö toimistoyhteisössä
Hallitus on 19.11.2010 vahvistanut eettisen valiokunnan laatiman muistion koskien avustavien
lakimiesten käytöstä toimistoyhteisössä.
Eettinen vlk avustavien lakimiesten käytöstä toimistoyhteisössä, Hall. 19.11.2010 (pdf) (251.3 KB)
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