ASIANAJAJATUTKINNON TUTKINTOJÄRJESTYS
16.10.2017 lukien

Oikeusministeriö on asianajajista annetun lain (716/2011) 3 §:n 5 momentin mukaisesti päättänyt
2.10.2017 vahvistaa asianajajatutkinnon tutkintojärjestyksen seuraavasti:

ASIANAJAJATUTKINNON TUTKINTOJÄRJESTYS
1

Suomen Asianajajaliiton sääntöjen 5 §:n 3 momentissa tarkoitetun tutkinnon järjestää
Suomen Asianajajaliiton hallitus.

2

Asianajajatutkinto käsittää kolme osaa:
1
2
3

kirjallinen koe,
asianajotoiminnan eettisiä ja käytännön kysymyksiä käsittelevä kaksipäiväinen
koulutustilaisuus (eettinen osa) ja
oikeudenkäyntitaitojen perusteita käsittelevä noin 12 viikon opintokokonaisuus
(oikeudenkäyntiosa), joka koostuu etukäteistehtävistä ja kaksipäiväisestä
koulutustilaisuudesta.

Kaikki kolme osaa tulee suorittaa kokonaisuudessaan hyväksytysti.
Tutkinnon kolme osaa voi suorittaa vapaavalintaisessa järjestyksessä.
3

Asianajajatutkinnon toimittamista varten hallitus nimeää kalenterivuodeksi kerrallaan
tutkintolautakunnan, johon kuuluu vähintään viisi ja enintään seitsemän jäsentä, sekä
määrää yhden jäsenistä lautakunnan puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi.
Tutkintolautakunnan jäsenistä tulee vähintään puolet olla asianajajia.
Tutkintolautakunta on päätösvaltainen, kun vähintään kolme jäsentä on saapuvilla ja
näistä yksi on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Yhden läsnä olevista jäsenistä
tulee olla asianajaja.
Tutkintolautakunta voi vahvistaa itselleen työjärjestyksen.
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Kirjallinen koe ja kummatkin koulutustilaisuudet järjestetään vähintään kaksi kertaa
vuodessa Helsingissä. Kirjallinen koe voidaan järjestää tarvittaessa myös muualla
Suomessa.

5

Asianajajatutkintoon voi ilmoittautua oikeusnotaarin, oikeustieteen kandidaatin tai
maisterin tutkinnon suorittanut henkilö. Asianajajatutkintoon voi ilmoittautua myös
asianajajista annetun lain 3 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettu henkilö tai saman
lain 3 §:n 2 momentissa tarkoitettu henkilö.

6

Kirjallisen kokeen ja koulutustilaisuuksien ajan ja paikan sekä ilmoittautumismääräajat
1 (2)

määrää tutkintolautakunta. Niistä on ilmoitettava Suomen Asianajajaliiton internetsivuilla www.asianajajaliitto.fi vähintään kahta kuukautta ennen kirjallisen kokeen tai
koulutustilaisuuden järjestämispäivää. Tutkintolautakunnan vahvistamat
ilmoittautumismääräajat ovat sitovia. Tutkintolautakunta voi hyväksyä myöhässä
tapahtuneen ilmoittautumisen, jos myöhässä tapahtuneelle ilmoittautumiselle on ollut
oikeudenkäymiskaaren lailliseen esteeseen verrattava syy.
7

Tutkintovaatimukset vahvistaa tutkintolautakunnan ehdotuksesta Suomen
Asianajajaliiton hallitus.
Tutkintovaatimukset on julkaistava Suomen Asianajajaliiton internet-sivuilla vähintään
kahta kuukautta ennen tutkinnon kirjallisen kokeen tai koulutustilaisuuden
järjestämispäivää.

8

Mikäli tutkinnon kuluessa tulee harkittavaksi eettisen osan tai oikeudenkäyntiosan
suorituksen hylkääminen osittain tai kokonaan, tutkintolautakunnan keskuudestaan
nimeämä jäsen voi tutkintoon osallistujaa kuultuaan hyväksyä suorituksen.
Mahdollinen suorituksen hylkääminen tulee saattaa tutkintolautakunnan
ratkaistavaksi. Tutkintolautakunta voi asettaa edellä mainitun suorituksen
hyväksymisen edellytykseksi sen, että tutkintoon osallistuja suorittaa
tutkintolautakunnan määräämän korvaavan tehtävän.
Kirjallisessa kokeessa, eettisessä tai oikeudenkäyntiosassa hylätty voi tehdä
tutkintolautakunnalle kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimus on tehtävä 30
vuorokauden kuluessa tutkintolautakunnan päätöksestä.
Kirjallisessa kokeessa tai koulutustilaisuudessa hylätty voi ilmoittautua suorittamaan
uudestaan hylättyä osaa tutkinnosta.
Tutkintoon osallistunut saa todistuksen suoritetusta tutkinnosta, kun kokeen kaikki
kolme osaa on suoritettu hyväksytysti. Kokelaan pyynnöstä todistus voidaan toimittaa
tutkinnon yksittäisestä osasta.

9

Kirjallisen kokeen ja koulutustilaisuuksien järjestämisestä aiheutuvien kulujen
peittämiseksi peritään maksu, jonka suuruuden määrää Suomen Asianajajaliiton
hallitus ja joka tulee maksaa ennen kirjalliseen kokeeseen tai koulutustilaisuuteen
osallistumista.

10

Suomen Asianajajaliiton hallitus toimittaa vuosittain oikeusministeriölle selostuksen
edellisen vuoden tutkintotoiminnasta.

Tutkintojärjestystä sovelletaan 16.10.2017 jälkeen järjestettäviin asianajajatutkintoihin.
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