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BESKRIVNING AV DET NATIONELLA JURISTUTBILDNINGSSYSTEMET i Finland
1. Tillträde till yrket
Högre utbildning/
universitetsutbildning

Ja

Juristexamen är obligatorisk

Ja – magisterexamen

Steg för att bli en fullvärdig
advokat:

Alternativa vägar till yrket



Åldersgräns minst 25 år.



Registrering hos advokatförbundet.



Fullföljande av en introduktionsperiod.



Examinering som anordnas av
advokatförbundet.

Nej
Endast personer som har yrkeskvalifikationer
för att praktisera som advokat i ett av EESländerna kan bli advokat genom en alternativ
väg. Personen kan godkännas som advokat
utan

att

sådana

fullfölja
fall

måste

advokatförbundets
resultat.
2. Utbildning under introduktionsperioden

1

introduktionsperioden.
personen

examen

med

I

avlägga
godkänt

Land Finland

Finns det en
introduktionsperiod?

Ja

Rättslig grund:
Lagen om advokater från 1958. § 3
Finlands advokatförbunds regler § 5 – senast
ändrade 2012 och bekräftade av
justitieministern
Introduktionsperioden består av fyra års
praktisk erfarenhet:
Sökande måste ha förvärvat den kompetens
som krävs för utövande av advokatverksamhet
och praktisk erfarenhet i advokatyrket genom
att praktisera som advokat efter avlagd
juristutbildning

Obligatorisk

Ja



i minst fyra år inom rättsväsendet eller i en
tjänst med jämförbara uppgifter som
kräver juridisk utbildning,



men i alla händelser i minst två år som
biträdande
jurist,
som
offentligt
rättsbiträde eller som oberoende jurist,
eller i en roll med andra jämförbara
uppgifter inom advokatbranschen.

Fastställd varaktighet:
Fyra år

Typ av organ med
ansvar för
anordnande av
introduktionsutbildni
ng

Privatpraktiserande advokater och privata
advokatbyråer, offentliga rättshjälpskontor.

Former av
introduktionsutbildni
ng

Praktik, under överinseende av en privatpraktiserande
advokat.

Inträdesexamen/kontr Nej
oll före
introduktionsperioden
Fast kursplan under
Nej
introduktionsperioden
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Land Finland

Särskilda aspekter när
det gäller utbildning i
EU-rätt och
språkutbildning

Nej

Introduktionsperiod
uppdelad i olika
etapper

Nej

Bedömning/examinerin
g efter genomgången
introduktionsperiod

Ja

Innan sökande godkänns som medlemmar
i advokatförbundet måste de avlägga
advokatförbundets examen, som inte ingår
i
introduktionsperioden.
Advokatförbundets examen kan avläggas
under eller efter introduktionsperioden.

3. Fortbildningssystem
Skillnad mellan fortbildning och
specialiseringsutbildning

Nej

Krav på fortbildning

Utbildning är ett obligatoriskt krav enligt
advokatförbundets stadgar.

Ja

Det finns inget system för
specialiseringsutbildning i Finland.

Riktlinjer för fortbildning av advokater
–
Delegationen
vid
Finlands
advokatförbund, den 10 juni 2005



Krav beträffande att lära sig
utländska språk

Nej

Krav på kunskap om EU-rätten
när det gäller fortbildning

Nej

4. Ackrediteringssystem och utbildningsleverantörer
Möjligheter till ackreditering

Nej
Det finns inget ackrediteringssystem i
Finland för närvarande.
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Land Finland

Antal utbildningsleverantörer
som tillhandahåller ackrediterad
fortbildningsverksamhet

Mellan 6 och 10.

Typ av utbildningsleverantör som Ej tillämpligt
tillhandahåller ackrediterad
fortbildningsverksamhet
Antal utbildningsleverantörer
som anordnar förberedande
specialiseringsutbildning:

Inga
Det finns inget system för
specialiseringsutbildning i Finland.

Typ av utbildningsleverantör som Ej tillämpligt
är ackrediterad för förberedande
specialiseringsutbildning
Verksamheter och metoder
Typ av utbildningsverksamhet
som är godkänd enligt kraven på
fortbildning eller
specialiseringsutbildning



Deltagande i
utbildningar på
plats.



Fullföljande av
distansutbildningar.



Fullföljande av elärandemoduler.



Följande av
webbseminarier.



Fullföljande av
blandad utbildning.



Deltagande i
utbildningskonferenser.



Deltagande i
utbildningsverksamhet som
handledare eller
lärare.



Skrivande/publicering
.
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Deltagande i
utbildningsverksamheter i
en annan
medlemsstat:
Ja, det uppfyller
utbildningskrave
n.

Land Finland

5. Tillsyn av utbildningsverksamheter
Organisationer som utövar
tillsyn av
fortbildningsverksamheter

Nej

Tillsynsprocess

Ej tillämpligt

Källa: Pilotprojekt – Europeisk rättslig utbildning: "Del 2 – Undersökning av situationen för
juristutbildningar i EU-rätt", utförd av Council of Bars and Law Societies of Europe (CCBE) och
Europeiska institutet för offentlig förvaltning (Eipa).
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