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

KYLLÄ
(hakijoilla
on
oltava
harjoittamiseen oikeuttava tutkinto)

Oikeustieteen tutkinto
pakollinen

EI

Pätevöityminen








ammatin

Ammatillisia taitoja opettavan kurssin (PSC)
suorittaminen ennen hyväksymistä
Law Society -yhdistyksen suorittama hakijan
arviointi
Asianajotoimiston suorittama hakijan arviointi
ja hyväksyminen
Työharjoittelun suorittaminen
Tutkinnon suorittaminen
Rekisteröityminen Englannin ja Walesin Law
Society -yhdistyksen jäseneksi

Polut ammattiin:
Vaadittava oikeustieteen tutkinto + LPC-kurssi
(oikeustieteellinen ammattikoulutuskurssi) +
kaksivuotinen harjoittelusopimus
Tai
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Muu kuin oikeustieteen tutkinto + GDL-tutkinto
(vuoden kestävä siirtymäkurssi) + LPC-kurssi +
kaksivuotinen harjoittelusopimus
Kaikkien hakijoiden on suoritettava LPC-kurssi
(oikeustieteellinen

ammattikoulutuskurssi)

+

kaksivuotinen harjoittelusopimus (joka voidaan
suorittaa lakiasiaintoimistossa, julkisen sektorin
elimessä

tai

jonkin

yrityksen

oikeudellisella

osastolla).
Vaihtoehtoiset polut
ammattiin

KYLLÄ
 Työharjoittelu tutkinnon sijasta
 Siirtymäpolut muista ammateista (muista
maista tulevat oikeusalan ammattilaiset)
On mahdollista päästä LPC-kurssin vaiheeseen
käyttämällä avustavien lakimiesten polkua (ILEX),
johon

sisältyy

työkokemusta
sijasta.

osa-aikaista
alemman

Tästä

opiskelua

ja

korkeakoulututkinnon

vaiheesta

eteenpäin

hyväksymisvaatimukset ovat samat kuin perinteisiä
polkuja tulevien hakijoiden vaatimukset.
QLTS-polku eli pätevien asianajajien siirtymäpolku
– muualla pätevyytensä hankkineille asianajajille –
edellyttää tutkintojen suorittamista ja asetettujen
soveltuvuusvaatimusten täyttämisen.
2. Koulutus työharjoittelun aikana
Järjestetäänkö
työharjoittelua?

KYLL
Ä

Oikeusperusta:
SRA:n koulutussäännöt 2011
http://www.sra.org.uk/students/lpc.page
http://www.sra.org.uk/students/trainingcontract.page

Pakollinen

KYLL
Ä

Kesto:
3 vuotta
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(kaksivuotinen harjoittelusopimus + noin yhden
vuoden kestävä LPC-kursi)
(aiemman vastaavan kokemuksen perusteella
kestoa voidaan lyhentää enintään 6 kuukautta)
Työharjoittelua
järjestävät
organisaatiot









Harjoittelun
toteutustapa







Pääsykoe/tarkistus
ennen harjoittelua

KYLL
Ä

Yksityiset
asianajotoimistot
ja
kaupallisten
organisaatioiden sisäiset oikeudelliset osastot voivat
vastata työharjoittelun toisesta vaiheesta eli
harjoittelusopimuksesta (käytännön työkokemus)
Muut
kuin
yksityiset
lakiasioita
hoitavat
organisaatiot (esim. kansalliset ja paikalliset
hallintoelimet ja kaupallisten organisaatioiden
sisäiset oikeudelliset osastot) voivat vastata
työharjoittelun
toisesta
vaiheesta
eli
harjoittelusopimuksesta (käytännön työkokemus)
Kaupalliset koulutuksen järjestäjät – kaupalliset
koulutuksen järjestäjät ovat kuin yksityisiä
yliopistoja,
jotka
ovat
joskus
erikoistuneet
ammattipätevyyden tarjoamiseen. Niillä on oltava
sekä
Yhdistyneen
kuningaskunnan
ammattipätevyyttä
arvioivan
viranomaisen
akateeminen akkreditointi sekä SRA:n antama
akkreditointi (ne voivat vastata työharjoittelun
ensimmäisestä vaiheesta eli oikeustieteellisestä
ammattikoulutuksesta)
Yliopistot (yliopistot voivat vastata työharjoittelun
ensimmäisestä vaiheesta eli oikeustieteellisestä
ammattikoulutuksesta)
Yksityisen asianajotoimiston valvoma työharjoittelu
Oikeusalan harjoittelu, jossa on tietty
opetussuunnitelma kaikille asianajajaharjoittelijoille
Oikeusalan harjoittelu, jossa on yksilöllinen
opetussuunnitelma
Muuta kuin oikeustieteellistä ammatillista osaamista
kehittävä koulutus
Oikeustieteellistä ammatillista osaamista kehittävä
koulutus



Tutkintotodistuksen
tarkistaminen/varmentaminen
Soveltuvuuskoe
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http://www.sra.org.uk/solicitors/handbook/suita
bilitytest/content.page
Opetussuunnitelma
harjoittelun aikana

KYLL
Ä

LPC-kurssin ja koulutussopimuksen aikana on
katettava kolme erillistä lainsäädännön alaa, joihin
on sisällyttävä vähintään yksi riita-asioita ja yksi
riidattomia asioita koskeva lainsäädännön ala.
LPC-kurssien tulokset:
http://www.sra.org.uk/documents/students/lpc/LP
C-Outcomes-Sept2011.pdf

Eurooppaoikeuden ja
vieraiden kielten
opetusta koskevat
erityisvaatimukset

EI
OLE

Ennen LPC-kurssin aloittamista opiskelijoiden
edellytetään kuitenkin tuntevan
- tärkeimmät EU:n toimielimet
- eurooppaoikeuden lähteet ja tulkinnan
- eurooppaoikeuden ja kansallisen
lainsäädännön välisen suhteen
- asiaan kuuluvat ihmisoikeussopimukset ja
ihmisoikeuslainsäädännön
Eurooppaoikeutta opetetaan ja arvioidaan koko
LPC-kurssin ajan, kun se liittyy käsiteltävään
lainsäädännön alaan.

Jakautuuko
harjoittelu
useampaan jaksoon?

EI

Harjoittelun
jälkeinen
arviointi/koe

KYLL
Ä





Kirjalliset kokeet
Suulliset kokeet
Kokeet suoritetaan LPC-kurssin vaiheessa,
harjoittelusopimuskauden varmentaa siitä
vastaava koulutuskumppani ilman kokeita.

3. Täydennyskoulutusjärjestelmä
Erottelu
täydennyskoulutuksen ja
erikoistumiskoulutuksen
välillä

KYLLÄ
Erikoistumiskoulutus voidaan kuitenkin lukea
myös osaksi CPD -vaatimusten täyttämistä, eikä

4

Maa: Englanti ja Wales

se ole pakollista, ellei toimistoasianajaja tee
hyvin erityisen tyyppistä työtä, kuten aja
rikosasioita.
Rikosasioiden ajaminen on toistaiseksi ainoa
erikoistumisala Englannin lakimiesten
koulutusjärjestelmässä.
Oikeusperusta:
SRA:n asianajajien laadunvarmistusohjelma
(rikosasiat), jolla säännellään rikosasioiden
ajamista Englannissa ja Walesissä
Täydennyskoulutust
a koskevat
velvoitteet

KYLL
Ä

Asianajajayhdistyksen sisäisissä säännöissä
määrätyt koulutusvelvoitteet
Oikeusperusta:
Englannin ja Walesin toimistoasianajajien
täydennyskoulutusvaatimuksia sääntelevät
säännöt:
http://www.sra.org.uk/solicitors/cpdaccreditation.page
http://www.sra.org.uk/solicitors/handbook/cpd/co
ntent.page

Erikoistumiskoulutus
ta koskevat
velvoitteet

KYLL
Ä

Tällaisia velvoitteita ei aiemmin ollut, mutta tilanne
on muuttumassa monitahoisemmaksi. Suurin osa
erityispätevyyksistä on laatumerkintöjen kaltaisia
ei-lakisääteisiä
pätevyyksiä,
joita
toimistoasianajajat voivat hankkia – asiakkaat,
kuten julkinen sektori ja pankit, käyttävät näitä
asiantuntija-akkreditointeja yhä enemmän yhtenä
tekijänä lautakuntiensa valinnassa. Äskettäin
(vuonna 2013) otettiin kuitenkin käyttöön uusi
pakollinen asiantuntija-akkreditointi, jonka nimi on
Quality Assessment Scheme for Advocates
(QASA)
(Asianajajien
laadunarviointiohjelma).
Rikosasianajajilla on oltava tämä erityispätevyys
voidakseen toimia tuomioistuimissa.
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Vieraiden kielten
opiskelua koskevat
velvoitteet

EI OLE

Eurooppaoikeuden
EI OLE
opetuksen
sisältöä
koskevat
vaatimukset
täydennysja
erikoistumiskoulutuk
sessa
4. Akkreditointijärjestelmät ja koulutuksen järjestäjät
Mahdollisuus akkreditointiin KYLLÄ, on mahdollista akkreditoida
 kansallisia koulutuksen järjestäjiä
 kaikista jäsenvaltioista tulevia koulutuksen
järjestäjiä.
Akkreditointimenettely:
Jatkuvaa ammatillista kehittämistä (CPD) koskevien
toimien järjestäjistä voi tulla organisaation sisäisiä
tai ulkoisia CPD-toimien järjestäjiä, edellyttäen että
ne täyttävät hyväksymisperusteet ja että niitä
valvotaan.
http://www.sra.org.uk/solicitors/cpd/trainingcompanies.page
Täydennyskoulutusta
tarjoavien koulutuksen
järjestäjien lukumäärä

Yli 50

Akkreditoitua
täydennyskoulutusta
tarjoavat koulutuksen
järjestäjät







Law Society -yhdistys
Asianajajaliiton tai Law Society -yhdistyksen
hallinnoimat tai perustamat organisaatiot
(mukaan lukien oikeuskeskukset tai paikalliset
toimistoasianajajien ryhmittymät)
Akkreditoidut yksityiset kaupalliset koulutuksen
järjestäjät
Akkreditoidut yksityiset tai julkiset voittoa
tavoittelemattomat koulutuksen järjestäjät

Erikoistumiseen valmistavaa Yli 50
koulutusta tarjoavien
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koulutuksen järjestäjien
lukumäärä

Akkreditoitua
erikoistumiseen valmistavaa 
koulutusta tarjoavat
koulutuksen järjestäjät



Law Society -yhdistys
Law Society -yhdistyksen hallinnoimat tai
perustamat organisaatiot (mukaan lukien
oikeuskeskukset
tai
paikalliset
toimistoasianajajien ryhmittymät)
Akkreditoidut yksityiset kaupalliset koulutuksen
järjestäjät
Akkreditoidut 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/julkaisutoi
minta

Vaaditusta vuosittaisesta
täydennyskoulutuksesta 25
prosenttia on oltava
akkreditoitujen koulutuksen
järjestäjien tarjoamaa
koulutusta.

5. Koulutuksen valvonta
Täydennyskoulutusta
valvovat organisaatiot

KYLL
Ä

Law Society -yhdistys
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Osallistuminen
koulutustoimintaan
toisessa
jäsenvaltiossa:
Se voidaan lukea
osaksi
täydennyskoulutus
velvoitteiden
täyttämistä, mutta
tämä riippuu
 siitä, onko
koulutuksen
järjestäjä
akkreditoitu
osallistujan
kotijäsenvaltiossa
ennen
koulutukseen
osallistumista
 koulutustoiminn
an tyypistä.
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Valvontamenettely

Arviointi
 sisällön laadusta
 koulutusmenetelmien laadusta.

Erikoistumiskoulutusta
valvovat organisaatiot

KYLL
Ä

Valvontamenettely

Arviointi



QASA-ohjelmaa valvovat SRA, Bar
Standards Board -valvontalautakunta ja
avustavien lakimiesten ammatillinen
instituutti, jotka kukin asettavat
rikosasianajajia koskevat yhteiset
vaatimukset jäsentensä / sääntelemiensä
ammattiryhmien osalta.

sisällön laadusta
koulutusmenetelmien laadusta

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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