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BESCHRIJVING VAN HET NATIONALE OPLEIDINGSSTELSEL VOOR ADVOCATEN in
Finland
1 Toegang tot het beroep
Hoger onderwijs/universitair
onderwijs

JA

Een afgeronde universitaire
rechtenstudie is verplicht

JA – Master in de rechten

Stappen om een volledig
bevoegde advocaat te
worden:

Alternatieve routes naar dit
beroep:



Minimumleeftijd van 25 jaar



Inschrijving bij de Orde van Advocaten



Het met succes doorlopen van een
introductieperiode



Het met succes afleggen van een door de
Orde van Advocaten georganiseerd
examen.

NEE
Alleen

personen

die

over

de

benodigde

beroepskwalificaties beschikken om in een van
de lidstaten van de Europese Economische
Ruimte het beroep van advocaat uit te
oefenen, kunnen via een alternatieve route
advocaat worden. Zij kunnen als advocaat
worden

1

geaccepteerd

zonder

de

Land: Finland

introductieperiode te hebben doorlopen. In dat
geval moet de kandidaat met succes het
examen van de Orde van Advocaten hebben
afgelegd.
2 Opleiding tijdens de introductieperiode
Is er een
introductieperiode?

JA

Rechtsgrondslag:
Wet op de advocatuur van 1958. §3
Reglement van de Finse Orde van Advocaten §
5 - laatstelijk gewijzigd in 2012 en bekrachtigd
door het ministerie van Justitie
De introductieperiode omvat het opdoen van
vier jaar praktijkervaring:
Kandidaten moeten de vaardigheden en de
praktische ervaring hebben opgedaan die
nodig zijn voor de uitoefening van het beroep
van advocaat door na het voltooien van hun
rechtenopleiding:

Verplicht

JA



ten minste vier (4) jaar werkzaam te zijn
binnen de rechtspleging of in aanverwante
beroepen die een juridische opleiding
vereisen,



waarvan in elk geval twee (2) jaar als
assistent-advocaat, advocaat bij een
openbaar rechtsbijstandsbureau of als
onafhankelijke
beoefenaar
van
een
juridisch beroep of in andere beroepen die
vergelijkbaar zijn met het beroep van
advocaat.

Vastgestelde duur:
Vier jaar.

Soorten organisaties
die verantwoordelijk
zijn voor het
organiseren van
introductieopleidinge

Particuliere praktijken en advocatenkantoren,
openbare rechtsbijstandsbureaus.

2

Land: Finland

n
Vorm van
introductieopleiding

Stage onder toezicht van een particuliere praktijk.

Toelatingsexamen/toetsing voorafgaand
aan de
introductieperiode

NEE

Vast curriculum
tijdens de
introductieperiode

NEE

Bijzonderheden ten
aanzien van opleiding
in EU-recht en
taalvaardigheden:

NEE

In verschillende fasen
opgedeelde
introductieperiode

NEE

Beoordeling/Examen
na de
introductieperiode

JA

Voordat een kandidaat lid van de Orde van
Advocaten kan worden, moet hij of zij met
goed gevolg een examen afleggen dat geen
deel uitmaakt van de introductieperiode.
Dit examen van de Orde van Advocaten
kan tijdens of na de introductieperiode
worden afgelegd.

3 Stelsel voor permanente educatie
Onderscheid tussen permanente
educatie /
specialisatieopleidingen

NEE

Verplichtingen met
betrekking tot
permanente educatie

Opleidingsvereisten als vastgelegd in het
interne reglement van de Orde van
Advocaten:

JA

Finland heeft geen officieel
opleidingsstelsel voor de specialisatie van
advocaten.
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Land: Finland

Richtsnoeren inzake de permanente
educatie van advocaten – Delegatie
van de Finse Orde van Advocaten, 10
juni 2005



Verplichtingen met betrekking
tot het leren van vreemde talen

NEE

Verplichtingen ten aanzien van
EU-recht als inhoud van
permanente educatie?

NEE

4 Accreditatiesystemen en aanbieders van opleidingen
Mogelijkheid van accreditatie

NEE
Finland heeft momenteel geen
accreditatiesysteem.

Aantal aanbieders van
opleidingen die activiteiten voor
permanente educatie aanbieden

Tussen 6 en 10.

Soorten aanbieders van
opleidingen die geaccrediteerde
activiteiten voor permanente
educatie ontwikkelen

N.v.t.

Aantal aanbieders van
opleidingen die specialisatieopleidingsactiviteiten
organiseren

Geen.

Soorten aanbieders van
opleidingen die geaccrediteerde
opleidingsactiviteiten voor
specialisatie ontwikkelen

N.v.t.

Finland heeft geen specialisatiesysteem.

Activiteiten en methoden
Soorten opleidingsactiviteiten
die worden geaccepteerd
conform de verplichtingen voor
permanente educatie of



Deelnemen aan
klassikaal onderwijs



Voltooien van
opleiding op afstand
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Deelname aan
opleidingsactivi
teiten in een
andere lidstaat:

Land: Finland

specialisatieopleidingen



Voltooien elearningmodules



Volgen van een
webinar



Voltooien van
'blended'
leeractiviteiten



Deelnemen aan
opleidingsconferenti
es



Deelnemen aan
opleidingsactiviteite
n als trainer of
docent



Schrijven/publiceren
.

Ja, telt mee als
opleidingsactivit
eit om te
voldoen aan
opleidingsverplic
htingen.

5 Toezicht op opleidingsactiviteiten
Organisaties die toezicht houden
op permanenteeducatieactiviteiten

NEE

Toezichtproces

N.v.t.

Bron: Proefproject - Europese justitiële opleiding: "Lot 2 – Study on the state of play of lawyers
training in EU law", uitgevoerd door de Raad van balies van de Europese Unie (CCBE) en het
Europees Instituut voor bestuurskunde (EIB)
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