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ADVOKAATIDE/ÕIGUSNÕUSTAJATE RIIKLIKU KOOLITUSSÜSTEEMI KIRJELDUS – Soome
1. Juurdepääs kutsealale
Kõrgharidus/ülikooliharidus

JAH

Õigusteaduse kraad on
kohustuslik

JAH – õigusteaduste magister.

Täieõiguslikuks
advokaadiks/õigusnõustajaks
saamise nõuded

Alternatiivsed võimalused
kutsealale juurdepääsuks



Isik peab olema vähemalt 25-aastane.



Isik peab olema end registreerinud
advokatuuris.



Isik peab olema läbinud kutsepraktika.



Isik peab sooritama advokatuuri
korraldatud eksami.

PUUDUVAD.
Alternatiivset teed pidi võib advokaadiks saada
üksnes isik, kellel on kutsekvalifikatsioon, mis
võimaldab tal tegutseda advokaadina ühes
Euroopa Majanduspiirkonna riikidest. Sellist
isikut võib aktsepteerida kui advokaati, ilma et
ta peaks eelnevalt läbima kutsepraktika. Sellisel
juhul peab advokaadiks pürgija sooritama
advokaadieksami.

2. Koolitus kutsepraktika ajal
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Riik: Soome

Kas on nõutav
kutsepraktika
läbimine?

JAH

Õiguslik alus:
advokaadi kutseala käsitlev 1958. aasta seadus,
§ 3.
Soome advokatuuri kodukord, § 5 – viimati
muudetud 2012. aastal, kinnitanud
justiitsminister.
Kutsepraktika hõlmab nelja-aastast praktilist
töötamist õigusvaldkonna ametikohal.
Kandidaadid peavad pärast juriidilise koolituse
läbimist
saama
reaalse
töökogemuse,
omandades praktilised oskused ja teadmised,
mis on vajalikud advokaadina töötamiseks:

Kohustuslik

JAH



nad peavad vähemalt neli (4) aastat
töötama kohtusüsteemis või täitma
võrreldavaid kohustusi, mis eeldavad
juriidilist haridust;



igal juhul peavad nad töötama vähemalt
kaks (2) aastat advokaadi abina, riigi
õigusabi pakkuva õigusnõustajana või
sõltumatu õigusvaldkonna töötajana või
olema muid ülesandeid täites pidanud
võrreldavas
mahus
tegelema
õigusnõustamisega.

Kindlaksmääratud kestus:
neli aastat.

Kutsepraktika raames
pakutava koolituse
korraldamise eest
vastutavad
struktuurid

Erapraksised ja õigusbürood, riigi õigusabi pakkuvad
bürood.

Kutsepraktika raames
pakutava koolituse
vorm

Erapraksise juhendamisel toimuv kutsepraktika.

Sobivuseksam/kontrol
l enne kutsepraktika
algust

PUUDUB
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Riik: Soome

Kindlaksmääratud
õppekava
kutsepraktika ajal

PUUDUB

ELi õigust ja keeleõpet
käsitlevad erisused

PUUDUVAD

Kutsepraktika periood
on jagatud
erinevateks
etappideks

EI

Kutsepraktika järgne
hindamine/eksam

JAH

Enne liikmeks saamist peab kandidaat
sooritama advokaadieksami, mis ei ole
kutsepraktika osa. Advokaadieksami võib
sooritada kutsepraktika ajal või pärast
seda.

3. Täiendusõppe süsteem
Täiendusõppe ja
spetsialiseerumisõppe
eristamine
Täiendusõppe
läbimisega seotud
kohustused

EI ERISTATA.
Soomes puudub ametlik
spetsialiseerumisõppe süsteem.
JAH

Täiendusõppe läbimise kohustus on
sätestatud
advokatuuri
sisemistes
eeskirjades:
Advokaatide täiendusõpet käsitlevad
suunised
–
Soome
advokatuuri
suunised, 10.6.2005.



Kohustused seoses võõrkeelte
õppimisega

PUUDUVAD

Täiendusõppe raames ELi õiguse
omandamisega seotud
kohustused

PUUDUVAD

4. Akrediteerimissüsteemid ja koolituspakkujad
Akrediteerimisvõimalus

PUUDUB.

3

Riik: Soome

Soomes puudub praegu
akrediteerimissüsteem.
Nende koolituspakkujate arv,
kes pakuvad akrediteeritud
täiendusõpet

6–10

Nende koolituspakkujate liik, kes EI KOHALDATA
töötavad välja akrediteeritud
täiendusõppe kursusi
Nende koolituspakkujate arv,
kes korraldavad
spetsialiseerumiseks
ettevalmistavaid koolituskursusi

Ei kohaldata.
Soomes puudub spetsialiseerumisõppe
süsteem.

Nende koolituspakkujate liik, kes EI KOHALDATA
töötavad välja akrediteeritud ja
spetsialiseerumiseks
ettevalmistavaid koolituskursusi
Koolituste liigid ja õppemeetodid
Koolituste liigid, mis on heaks
kiidetud täiendusõppe või
spetsialiseerumisõppe läbimise
kohustuse raames



Auditoorsetel
koolitustel
osalemine;



kaugkoolituse
läbimine;



e-õppe moodulite
läbimine;



veebiseminari
jälgimine;



kombineeritud
õppetegevuses
osalemine;



koolituskonverents
idel osalemine;



koolitustel
osalemine koolitaja
või õpetajana;
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Osalemine
koolitusel, mis
toimub teises
liikmesriigis:
jah, seda
võetakse
arvesse
koolituskohustu
se täitmise
kontrollimisel.

Riik: Soome

kirjutamine /
avaldamine.



5. Järelevalve koolituse üle
Täiendusõppe üle järelevalvet
tegevad organisatsioonid

PUUDUVAD

Järelevalveprotsess

EI KOHALDATA

Allikas: Euroopa õigusalase koolituse teemaline katseprojekt „Lot 2 – Study on the state of
play of lawyers training in EU law”. Küsitluse viisid läbi Euroopa Advokatuuride ja
Õigusliitude Nõukogu (CCBE) ja Euroopa Avaliku Halduse Instituut (EIPA).
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