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ASIANAJAJIEN TÄYDENNYSKOULUTTAUTUMISTA KOSKEVAT OHJEET
(valtuuskunta 10.6.2022, voimassa 1.1.2023 alkaen)
1. Kouluttautumisvelvoite
Asianajaja on velvollinen ylläpitämään ammatillista osaamistaan osallistumalla säännöllisesti täydennyskoulutukseen. Täydennyskoulutuksen vähimmäismäärä on kalenterivuodessa kahdeksantoista (18) tuntia, josta suositellaan vähintään 2 tuntia sisältävän
ammattieettiseen, toimiston yleiseen järjestämiseen (esim. tietoturva, tietosuoja), digiosaamiseen tai työhyvinvointiin liittyvää koulutusta. Täydennyskoulutukseksi luetaan jäsenyyden aikana käyty koulutus.
Osa-aikaisesti työskentelevällä asianajajalla on täysimääräinen kouluttautumisvelvoite.
Jos asianajaja on vapautettu vanhempainvapaan tai muun syyn vuoksi liiton hallituksen
päätöksellä jäsenmaksun maksamisesta, kouluttautumisvelvoitetta ei ole vastaavalta
ajalta. Muutoin kouluttautumisvelvoite koskee koko jäsenyysaikaa.
Mikäli asianajaja on liiton jäsen vain osan vuodesta tai vapautettu jäsenmaksusta osaksi
vuotta, asianajajalla on kouluttautumisvelvoite siltä ajalta, jonka hän on liiton jäsen tai
velvollinen maksamaan jäsenmaksua. Kouluttautumisvelvoite on tällöin 1,5 tuntia jokaista sellaista täyttä kalenterikuukautta kohden, jolloin asianajaja on ollut jäsen tai velvollinen maksamaan jäsenmaksua.
2. Kouluttautumisvelvoitteen täyttävän koulutuksen sisältö
Täydennyskoulutuksen tulee olla asianajajan ammattiin liittyvää ja ammatillista osaamista
hyödyttävää.
Kouluttautumisvelvoitteen täyttyminen ratkaistaan tapauskohtaisesti ottaen huomioon
seuraavat pääsäännöt.
Koulutuksista hyväksytään koulutuksen kestoaika, josta on vähennetty ohjelman mukaiset tauot.
Täydennyskoulutukseksi luetaan oikeustieteellinen ja muu asianajotoimintaan liittyvä
koulutus sekä ammattieettinen koulutus, ammattiin liittyvät kieliopinnot ja oikeustieteen alalla tapahtuva tutkimus-, opetus- tai julkaisutoiminta sekä lainvalmisteluun liittyvien lausuntojen laatiminen.
Täydennyskoulutus voi olla Suomen Asianajajaliiton, sen osastojen tai muun tahon järjestämää. Täydennyskoulutusta voi olla myös asianajotoimiston sisäinen koulutus, jonka laa-
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juudesta ja sisällöstä on oltava kirjallinen selvitys.
Asianajajan pitämistä luennoista ja muusta kouluttamisesta hyväksytään kouluttautumisvelvoitteen täyttämiseksi luennon tai koulutuksen tosiasiallinen oman osuuden kesto
ja lisäksi koulutukseen valmistautumisesta oman koulutusosuuden kestoa vastaava
määrä.
Tutkimus-, julkaisu-, lausunto- sekä vastaavan toiminnan osalta kouluttautumisvelvoitteen täyttämiseksi hyväksytään enintään puolet kalenterivuoden kouluttautumisvelvollisuuden määrästä.
Kieliopinnoista hyväksytään enintään puolet kalenterivuoden kouluttautumisvelvollisuuden määrästä.
Asianajajaliiton, valvontalautakunnan tai minkään yhdistys- tai yritystoiminnan luottamustehtävissä ja hallintoelimissä työskentelyä ei katsota kouluttautumisvelvoitteen mukaiseksi koulutukseksi. Sellaiseksi ei katsota myöskään toimeksiantojen hoitamiseen liittyvää omaehtoista opiskelua tai työntekijän perehdyttämistä.

3. Kouluttautumisvelvoitteen täyttymisen osoittaminen
Asianajajan on pyynnöstä esitettävä selvitys vuotuisesta kouluttautumisesta viideltä (5)
viimeiseltä vuodelta.
Suomen Asianajajaliiton hallitus voi erityisestä syystä myöntää mahdollisuuden täydentää
koulutusvelvollisuutta seuraavan kalenterivuoden aikana esimerkiksi jäsenyyden lyhyen
keston vuoksi. Hallitus voi myös arvioida koulutusmäärää useamman vuoden osalta ja
jättää koulutusvelvollisuuden täydennyksen vaatimatta, jos täydennyskoulutusta on tarkastelujakson muina vuosina ollut reilusti yli vaaditun määrän.

4. Kouluttautumisvelvoitteen valvonta
Suomen Asianajajaliitto valvoo velvoitteen noudattamista. Velvoitteen laiminlyönti voi
johtaa kurinpidollisiin seuraamuksiin.
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