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BESKRIVELSE AF DET FINSKE UDDANNELSESSYSTEM FOR ADVOKATER
1. Adgang til erhvervet
Krav om videregående
uddannelse/universitetsudda
nnelse

JA

Krav om juridisk
kandidateksamen

JA – kandidatgrad i jura

For at blive fuldgyldig
advokat skal man

Alternative veje til erhvervet



Være mindst 25 år



Være optaget i advokatsamfundet



Have gennemført en fuldmægtigperiode



Have bestået en eksamen, der afholdes af
advokatsamfundet

NEJ
Kun

personer,

der

har

de

rette

faglige

kvalifikationer til at praktisere som advokat i et
af landene i det Europæiske Økonomiske
Samarbejdsområde, kan blive advokat ad
alternativ

vej.

Sådanne

personer

kan

få

advokatbestalling uden at skulle gennemføre
en fuldmægtigperiode, men det kræver, at man
består advokateksamenen.
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Land: Finland

2. Uddannelse i fuldmægtigperioden
Er der en
fuldmægtigperiode?

JA

Retsgrundlag:
Artikel 3 i advokatloven fra 1958
§ 5 i det finske advokatsamfunds vedtægter –
senest ændret i 2012 og godkendt af
justitsministeriet.
Fuldmægtigperioden består af fire års
erhvervserfaring:
Advokatfuldmægtigen
skal
efter
endt
uddannelse have erhvervet de kvalifikationer
og den erhvervserfaring, der er nødvendig for
at praktisere som advokat,

Obligatorisk

JA



i mindst fire år inden for
domstolsforvaltningen eller en lignende
stilling, der kræver en juridisk uddannelse,



men under alle omstændigheder i mindst
to
år
som
advokatfuldmægtig,
retshjælpsadvokat, selvstændig advokat
eller en lignende stilling.

Varighed:
Fire år

Organer med ansvar
for uddannelse af
advokatfuldmægtige

Private praksisser, advokatfirmaer og offentlige
retshjælpskontorer

Type uddannelse i
fuldmægtigperioden

Praktikforløb under tilsyn af en privat praksis

Optagelsesprøve/kont
rol før
fuldmægtigperiode

NEJ

Undervisningsprogra
mi
fuldmægtigperioden

NEJ

Særlige forhold
vedrørende EU-ret og

NEJ
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Land: Finland

sprogundervisning
Fuldmægtigperiode
inddelt i faser

NEJ

Evaluering/eksamen
efter
fuldmægtigperiode

JA

Før optagelse i advokatsamfundet skal
advokatfuldmægtigen
bestå
en
advokateksamen, der ikke er en del af
fuldmægtigperioden. Dette kan ske i løbet
af fuldmægtigperioden, eller når den er
afsluttet.

3. Videreuddannelse
Sondring mellem
videreuddannelse og
specialisering
Krav om
videreuddannelse

NEJ
Der findes ikke noget officielt
specialiseringssystem i Finland.
JA

Obligatorisk videreuddannelse som anført i
advokatsamfundets interne regler:
Retningslinjer for videreuddannelse af
advokater
–
det
finske
advokatsamfunds
delegation,
6.
oktober 2005



Krav om tilegnelse af
fremmedsprog

NEJ

Krav om videreuddannelse i EUret

NEJ

4. Akkrediteringsordninger og uddannelsesudbydere
Mulighed for akkreditering

NEJ
Der findes p.t. ikke nogen
akkrediteringsordning i Finland

Antal uddannelsesudbydere, der
tilbyder akkrediteret
videreuddannelse

Mellem 6 og 10
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Land: Finland

Uddannelsesudbydere af
akkrediteret videreuddannelse

Ikke relevant

Antal udbydere af
uddannelsesaktiviteter som
forberedelse til specialisering

Ingen

Uddannelsesudbydere, der
udbyder akkrediterede
uddannelsesaktiviteter som
forberedelse til specialisering

Ikke relevant

Der findes ikke et særligt
specialiseringssystem i Finland

Aktiviteter og metoder
Uddannelsesaktiviteter, der
anerkendes i overensstemmelse
med kravene om
videreuddannelse/specialisering



Fysisk deltagelse i
kurser



Fjernundervisning



Gennemførelse af
e-læringsmoduler



Deltagelse i
webinarer



Deltagelse i
blandede
undervisningsaktivi
teter



Deltagelse i
uddannelseskonfer
encer



Deltagelse i
uddannelsesaktivit
eter som vejleder
eller underviser



Forfattervirksomhe
d/udgivelse

5. Tilsyn med uddannelsesaktiviteter
Organisationer, der fører tilsyn
med
videreuddannelsesaktiviteter

NEJ
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Deltagelse i
uddannelsesaktivi
teter i en anden
medlemsstat:
Ja, det tæller med
i opfyldelsen af
uddannelseskrave
ne.

Land: Finland

Tilsynsproces

Ikke relevant

Kilde: Pilotprojekt – Uddannelse af dommere og anklagere i Europa: "Del 2 – Undersøgelse af
status for uddannelse af advokater i EU-ret", udført af Rådet for Advokatsamfund i Den
Europæiske Union (CCBE) og Det Europæiske Institut for Offentlig Administration (EIPA)

5

