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huhtikuu 2014
KUVAUS Englannin ja Walesin KANSALLISESTA LAKIMIESKOULUTUSJÄRJESTELMÄSTÄ
1. Ammattiin pääsy
Korkea-asteen koulutus /
yliopistotason koulutus

KYLLÄ (hakijoilla on oltava ammatin harjoittamiseen
oikeuttava tutkinto)

Oikeustieteen tutkinto
pakollinen

EI – Hakijat, jotka alun perin ovat suorittaneet jonkin
muun kuin oikeustieteen tutkinnon, voivat suorittaa
yksivuotisen siirtymäkurssin ja hankkia jatko-opintoina
tehtävän oikeustieteellisen Graduate Diploma in Law tutkinnon (GDL), joka aiemmin oli CPE-ammattitutknto
(Common Professional Examination).
Näin ollen on olemassa kaksi polkua:
•
Ammatin
harjoittamiseen
oikeuttavan
oikeustieteellisen
tutkinnon
hankkiminen
(Yhdistyneessä kuningaskunnassa sijaitsevan yliopiston
myöntämä vaaditun tasoinen tutkinto tai Yhdistyneen
kuningaskunnan ulkopuolisen yliopiston tai vastaavan
tasoisen opetuslaitoksen myöntämä tutkinto, jonka
valvontalautakunta
on
hyväksynyt
Yhdistyneen
kuningaskunnan tutkintoa vastaavaksi)
•
Ammatin
harjoittamiseen
oikeuttavan
tutkinnon hankkiminen ja siirtymäkurssin suorittaminen

Pätevöityminen

 Rekisteröityminen asianajajaliiton jäseneksi (vasta
täysin pätevänä)
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 Tutkinnon suorittaminen
 Oikeustieteellisten tiedekuntien järjestämä ja Bar
Standards Board -valvontalautakunnan varmentama
ammattikoulutus:
Asianajajan
ammatillisen
koulutuksen (BPTC) suorittaminen ja koulutuksen
järjestäjän todistus koulutuksen suorittamisesta
(ammattikoulutusvaihe)
–
tässä
vaiheessa
oikeudenkäyntiasianajaja (barrister) voi käyttää tätä
arvonimeä muutoin kuin oikeudellisia palveluja
tarjotessaan.
Hän
voi
kutsua
itseään
oikeudenkäyntiasianajajaksi oikeudellisia palveluja
tarjotessaan
suoritettuaan
ammatinharjoittamisvaiheen
(harjoittelu
+
ammattikuntakiltaan hyväksyminen + luonteen ja
soveltuvuuden
hyväksyminen)
ja
saatuaan
oikeudenkäyntiasianajajan toimiluvan.
 12 kuukautta kestävän harjoittelun tyydyttävä
suorittaminen
(ammatinharjoittamisvaihe)
ja
kattavan pätevyystodistuksen (Full Qualification
Certificate) saaminen
 Hyväksymisilmoitus ja nuhteettomuustodistukset:
Ammattikuntakiltojen suorittama hakijan luonteen
ja soveltuvuuden arviointi.
 Hyväksyminen
ammattikuntakiltaan
(kaikkien
oikeudenkäyntiasianajajien on kuuluttava johonkin
neljästä ammattikuntakillasta – Inner Temple,
Middle Temple, Grays Inn ja Lincoln’s Inn – jotka ovat
historiallisesti
vastanneet
oikeudenkäyntiasianajajien
hyväksymisestä;
nykyisin ne kuitenkin hyväksyvät hakijan vain, jos
tämä
täyttää
Bar
Standards
Board
valvontalautakunnan vaatimukset)
 Rekisteröityminen
oikeudenkäyntiasianajajien
rekisteriin (vain oikeudenkäyntiasianajajat, joilla on
voimassa oleva toimilupa)
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Vaihtoehtoiset polut ammattiin

KYLLÄ
 Yksivuotinen oikeustieteellinen siirtymäkurssi
(ks. edellä)
 Siirtymäpolut muista ammateista (toisesta EU:n
jäsenvaltiosta tulevat oikeustieteellisen tutkinnon
suorittaneet henkilöt tai toisen jäsenvaltion
asianajajaliittoon hyväksytyt asianajajat) Bar
Standards Board -valvontalautakunta suorittaa
vastaavuusarvioinnin,
jossa
se
vertailee
asianomaista ulkomaista ja kansallista pätevyyttä
ja
ammattikokemusta.
Tämän
jälkeen
valvontalautakunta päättää, tarvitseeko hakijan
suorittaa asianajajien siirtymäkoe (jonka
tarkoituksena on arvioida, onko hakijalla
tarvittava ammatillinen osaaminen toimiakseen
oikeudenkäyntiasianajajana
Englannissa
ja
Walesissä).
 Toimistoasianajajat,
ulkomaiset
pätevät
asianajajat ja oikeustieteilijät (esim. pätevien
ulkomaisten
asianajajien
väliaikainen
hyväksyminen
asianajajiksi)
(Asianajajakoulutusta koskevien sääntöjen 78
artikla): Pätevä ulkomainen asianajaja, jolla on
vähintään 3 vuoden ajan ollut täydet oikeudet
ajaa asioita tuomioistuimissa, jotka jakavat
oleellisilta osiltaan Englannin ja Walesin
tapaoikeuden kaltaista oikeutta, voi saada
valvontalautakunnalta
väliaikaisen
pätevyystodistuksen.

2. Koulutus työharjoittelun aikana
Järjestetäänkö
työharjoittelua?

KYLL
Ä

Oikeusperusta:
Asianajajakoulutusta koskevat säännöt (voimassa
1.10.2012 lähtien)

Pakollinen

KYLL
Ä

Kesto: 12 kuukautta (ammatinharjoittamisvaihe)
 Ammatinharjoittamisvaihe:
12
kuukautta
kestävän harjoittelun tyydyttävä suorittaminen ja
kattavan
pätevyystodistuksen
saaminen.
Harjoittelu jakautuu seuraaviin jaksoihin: 1) 6
kuukautta kestävä jakso, jonka aikana ammattia
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Työharjoittelua
järjestävät organisaatiot





Harjoittelun
toteutustapa

ei harjoiteta; ja 2) 6 kuukautta kestävä
ammatinharjoittamisjakso.
Henkilö saa aloittaa ammatinharjoittamisvaiheen
enintään 5 vuotta ammattikoulutusvaiheen
suorittamisen jälkeen, paitsi valvontalautakunnan
luvalla.
Ammattikoulutusvaiheen
suorittaminen
(tai
vapautus)
on
ammatinharjoittamisvaiheen
aloittamisen edellytys.

Hyväksytyt
koulutusta
järjestävät
organisaatiot
(harjoittelu)
Harjoittelijoiden
valvojaksi
rekisteröidyt
oikeudenkäyntiasianajajat (harjoittelu)
Ulkoinen koulutus (Asianajajakoulutusta koskevien
sääntöjen 42 artikla): a) toimistoasianajaja, tuomari tai
pätevyydeltään muutoin soveltuva lakimies, joka ei ole
rekisteröity harjoittelijoiden valvoja; ja/tai b) organisaatio,
joka ei ole hyväksytty koulutusta järjestävä organisaatio,
mutta joka valvontalautakunnan näkemyksen mukaan
tarjoaa soveltuvaa koulutusta ja kokemusta (harjoittelu)



Työharjoittelu harjoittelijoiden valvojaksi rekisteröidyn
oikeudenkäyntiasianajajan
valvonnassa
(ammatinharjoittamisvaihe)



Muuta kuin oikeustieteellistä ammatillista osaamista
kehittävä koulutus



Oikeustieteellistä ammatillista osaamista kehittävä
koulutus
Ammattikuntakiltojen asettama vaatimus hyväksytyille
oikeudenkäyntiasianajajille:
12
koulutustilaisuutta
(Asianajajakoulutusta koskevien sääntöjen 56–62 artikla).
Oikeudenkäyntiasianajajien on osallistuttava näihin
koulutustilaisuuksiin enintään 5 vuotta kestävän
ajanjakson aikana, joka päättyy, kun heidät kutsutaan
asianajajaliiton jäseneksi. (Tämä on tosiasiallisesti yhä
pätevöitymistä
edeltävää
koulutusta,
sillä
oikeudenkäyntiasianajaja voi saada toimiluvan vasta
suoritettuaan nämä koulutustilaisuudet.)
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Pääsykoe/tarkistus
ennen harjoittelua

KYLL
Ä

Opetussuunnitelma
harjoittelun aikana

KYLLÄ

Eurooppaoikeuden ja
vieraiden kielten
opetusta koskevat
erityisvaatimukset

KYLL
Ä

Jakautuuko harjoittelu
useampaan jaksoon?

KYLLÄ

Harjoittelun jälkeinen
arviointi/koe

KYLL
Ä




Akateemisen vaiheen päättäminen
Asianajajakoulutuksen soveltuvuuskoe (BCAT)
(ammattikoulutusvaiheeseen
(BPTC)
pääsemiseksi – ks. edellä ”Työharjoittelun kesto”)

Ammattikoulutusvaihe (BPTC) sisältää eurooppaoikeutta,
joskaan
ei
erillisenä
aiheena.
Ennen
ammattikoulutusvaiheen aloittamista opiskelijat ovat
perehtyneet eurooppaoikeuteen edellytyksenä olevan
oikeustieteellisen tutkinnon yhteydessä.

Ohjaajien antamat raportit
Asianajajaliiton jäsenyyttä hakevan henkilön on liitettävä
hakemukseen
työnantajansa
(asianajotoimiston)
suositukset. Asianajajatoimiston olisi vahvistettava, että
hakija soveltuu asianajajaksi.

3. Täydennyskoulutusjärjestelmä
Erottelu täydennyskoulutuksen
ja erikoistumiskoulutuksen välillä

KYLLÄ
Erikoistumiskoulutus
ei
ole
pakollista,
ellei
oikeudenkäyntiasianajaja tee hyvin erityisen tyyppistä
työtä, kuten aja rikosasioita.
Ainoa
oikeudenkäyntiasianajajille
tarjottava
erikoistumiskoulutus on QASA – erikoistuneiden
asianajajien laadunarviointiohjelma.
QASA-ohjelman lainmukaisuus on kuitenkin nyt
pyydetty tutkittavaksi.

Täydennyskoulutusta
koskevat velvoitteet

KYLL
Ä

Bar Standards Board -valvontalautakunta asettaa
täydennyskoulutusta
koskevia
vaatimuksia
varmistaakseen, että oikeudenkäyntiasianajajat pitävät
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yllä taitojaan koko uransa ajan.
Täydennyskoulutusta koskevat velvoitteet:


CPD
(jatkuva
ammatillinen
kehittyminen):
”oikeudenkäyntiasianajajien
tavanomaisten
sitoumusten lisäksi ja niiden ulkopuolella suoritettu
työ, jonka tarkoituksena on kehittää heidän taitojaan,
tietämystään ja ammatillista osaamistaan heidän
nykyisen tai ehdotetun toimialansa kannalta
merkityksellisillä aloilla, pitää heidät kehityksen
tasalla ja ylläpitää ammatinharjoittamisen korkeaa
tasoa" (jatkuvaa ammatillista kehittymistä koskevien
sääntöjen noudattaminen – jatkuvaa ammatillista
kehittymistä koskeva yleisopas)

Oikeusperusta:

Erikoistumiskoulutusta
koskevat velvoitteet

KYLL
Ä

Vieraiden kielten
opiskelua koskevat
velvoitteet

EI OLE

Eurooppaoikeuden
opetuksen sisältöä
koskevat vaatimukset
täydennys- ja
erikoistumiskoulutukses
sa

EI OLE



Bar Standards Board -valvontalautakunnan
sääntelyvaatimukset:
https://www.barstandardsboard.org.uk/regulator
y-requirements/



Englannin
ja
käytännesäännöt

Walesin

Asianajajien
laadunarviointiohjelmassa
(QASA)
edellytetään,
että
rikosasianajajilla
(oikeudenkäyntiasianajajat mukaan lukien) on oltava
tämä erityispätevyys voidakseen toimia tuomioistuimissa.

4. Akkreditointijärjestelmät ja koulutuksen järjestäjät
Mahdollisuus akkreditointiin

asianajajaliiton

KYLLÄ, on mahdollista akkreditoida
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koulutusta
kansallisia koulutuksen järjestäjiä
kaikista jäsenvaltioista tulevia koulutuksen
järjestäjiä (lähes kaikki organisaatiot, jotka voivat
osoittaa kurssiensa asianmukaisuuden, voivat
saada akkreditoinnin jatkuvaa ammatillista
kehittymistä varten sekä Bar Standards Board valvontalautakunnalta että toimistoasianajajien
sääntelyelimeltä SRA:lta).

Akkreditointimenettely:




Täydennyskoulutusta tarjoavien
koulutuksen järjestäjien
lukumäärä
Akkreditoitua
täydennyskoulutusta tarjoavat
koulutuksen järjestäjät

Oikeudenkäyntiasianajajien on allekirjoitettava
koulutuksen
järjestäjän
antama
rekisteröintiasiakirja ilmoittaakseen jatkuvaan
ammatilliseen kehittymiseen käyttämänsä tunnit.
Akkreditointihakemukset on lähetettävä Bar
Standards Board -valvontalautakunnalle vähintään
2 viikkoa ennen kurssin järjestämistä (ks. ”jatkuvaa
ammatillista kehittymistä koskevien sääntöjen
noudattaminen
–
jatkuvaa
ammatillista
kehittymistä koskeva yleisopas”).

Yli 50






Bar Standards Board -valvontalautakunnan CPDtoimisto
(Bar
Standards
Board
valvontalautakunnan CPD-toimisto myöntää
ammatillista kehittymistä varten akkreditoidut
tunnit hyväksytyistä kursseista, seminaareista,
konferensseista ja luennoista (ks. ”jatkuvaa
ammatillista kehittymistä koskevien sääntöjen
noudattaminen
–
jatkuvaa
ammatillista
kehittymistä koskeva yleisopas”)).
Akkreditoidut yksityiset kaupalliset koulutuksen
järjestäjät
Akkreditoidut yksityiset tai julkiset voittoa
tavoittelemattomat koulutuksen järjestäjät
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Erikoistumiseen valmistavaa
koulutusta tarjoavien
koulutuksen järjestäjien
lukumäärä

21–50
QASA-erikoistumisohjelma on vastikään otettu käyttöön
– se perustuu näyttöön käytännön kokemuksesta eikä
koulutukseen.



Akkreditoitua erikoistumiseen
valmistavaa koulutusta tarjoavat
koulutuksen järjestäjät





Asianajajaliitto
Akkreditoidut yksityiset kaupalliset koulutuksen
järjestäjät (mukaan lukien lakiasiaintoimistot)
Akkreditoidut yksityiset tai julkiset voittoa
tavoittelemattomat koulutuksen järjestäjät (esim.
yliopistot, säätiöt)
Akkreditoimattomat
yksityiset
kaupalliset
koulutuksen järjestäjät
Akkreditoimattomat yksityiset tai julkiset voittoa
tavoittelemattomat koulutuksen järjestäjät

Koulutustoiminta ja -menetelmät
Täydennys- tai
erikoistumiskoulutusta
koskevien velvoitteiden
täyttämiseksi hyväksytty
koulutus










Henkilökohtaiset
koulutustilaisuudet
Etäopetus
Verkko-opintoyksiköt
Verkkoseminaarit
Yhdistelmäopetus
Koulutuskonferenssit
Koulutustoimiin
osallistuminen kouluttajana
tai opettajana
Kirjoittaminen/julkaisutoimin
ta

Osallistuminen
koulutustoimintaan
toisessa
jäsenvaltiossa:
Kyllä. Osallistuminen
koulutustoimintaan
toisessa
jäsenvaltiossa
voidaan lukea osaksi
täydennyskoulutusvelvoitteiden
täyttämistä.

5. Koulutuksen valvonta
Täydennyskoulutusta valvovat
organisaatiot

KYLL
Ä

Valvontamenettely

 Sisällön laatu
 Koulutusmenetelmien laatu

Erikoistumiskoulutusta valvovat
organisaatiot

KYLL
Ä

Valvontamenettely




Bar Standards Board -valvontalautakunta

Erikoistumiskoulutukseen
koulutustoimintaa.
Sisällön laatu
Koulutusmenetelmien laatu
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6. Kansallisen koulutusjärjestelmän uudistaminen
Nykyistä järjestelmää tarkistetaan parhaillaan, ja suunnitellun uuden ”tuloksia painottavan”
lähestymistavan on määrä tulla voimaan tammikuussa 2016.
Oikeustieteellisen koulutuksen uudelleentarkastelu (LETR) oli Bar Standards Board
-valvontalautakunnan, toimistoasianajajien sääntelyelimen ja avustavien lakimiesten
sääntelyelimen (ILEX Professional Standards) yhdessä tilaama tutkimus. Kukin yksittäinen
sääntelyelin pohtii nyt tämän tutkimuksen tuloksia ja päättää, tehdäänkö koulutusjärjestelmiin
muutoksia tutkimustulosten johdosta.

Lähde: Pilottihanke - Eurooppalainen oikeusalan koulutus ”Erä 2 – Tutkimus lakimiehille suunnatusta
eurooppaoikeuden koulutuksesta”. Toteutus: Euroopan unionin asianajajaliittojen neuvosto (CCBE) ja Julkisen
hallinnon Eurooppa-instituutti (EIPA).
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