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KUVAUS Ruotsin KANSALLISESTA LAKIMIESKOULUTUSJÄRJESTELMÄSTÄ
1. Ammattiin pääsy
Korkea-asteen koulutus /
yliopistotason koulutus

KYLLÄ

Oikeustieteen tutkinto
pakollinen

KYLLÄ

Pätevöityminen



Rekisteröityminen asianajajaliiton jäseneksi



Tutkinto (asianajajaliiton järjestämä suullinen
koe ammatillisesta vastuusta)



Asianajotoimiston suorittama hakijan arviointi
ja

hyväksyminen

(hakijan

on

oltava

asianajotoimiston palveluksessa tai tarjottava
oikeudellisia palveluja oman yrityksensä kautta
silloin, kun hänet hyväksytään asianajoliiton
jäseneksi)


Vaihtoehtoiset polut
ammattiin:

Työharjoittelu

–

2. Koulutus työharjoittelun aikana

1

Maa: Ruotsi

Järjestetäänkö
työharjoittelua?

KYLLÄ

Oikeusperusta:
Ruotsin

asianajajaliiton

säännöt,

3

§,

ja

oikeudenkäymiskaari, 8 luku, 2 §
https://www.advokatsamfundet.se/Advokatsamfun
det/Stadgar-for-Sveriges-advokatsamfund/
Pakollinen

KYLLÄ

Kesto:
Hakijan
on
työskenneltävä
3
vuotta
asianajajatoimistossa oikeustieteellisten opintojen
päättämisen jälkeen.

Työharjoittelua
järjestävät
organisaatiot

Asianajajaliitto

Harjoittelun
toteutustapa

Oikeustieteellistä ammatillista osaamista kehittävä
koulutus
(asianajajan valvonnassa)

Pääsykoe/tarkistu EI OLE
s ennen
harjoittelua
Opetussuunnitel
ma harjoittelun
aikana

EI OLE

Eurooppaoikeude
n ja vieraiden
kielten opetusta
koskevat
erityisvaatimukse
t

EI OLE

Jakautuuko
harjoittelu
useampaan
jaksoon?

EI

Harjoittelun
jälkeinen

KYLLÄ

Ohjaajien antamilla raporteilla
Ruotsin

asianajajaliiton

2

jäsenyyttä

hakevan

Maa: Ruotsi

arviointi/koe

henkilön on liitettävä hakemukseen työnantajansa
(asianajotoimiston)
suositukset.
Asianajajatoimiston olisi vahvistettava, että hakija
soveltuu asianajajaksi.

3. Täydennyskoulutusjärjestelmä
Erottelu
EI OLE
täydennyskoulutuksen ja
erikoistumiskoulutuksen
välillä
Täydennyskoulut
usta koskevat
velvoitteet

EI OLE

Asianajajaliiton sisäisissä
koulutusvelvoitteet

säännöissä

määrätyt

Oikeusperusta:
Asianajajien täydennyskoulutusohjelma

Erikoistumiskoul
utusta koskevat
velvoitteet

EI OLE

Vieraiden kielten
opiskelua
koskevat
velvoitteet

EI OLE

Eurooppaoikeude
n opetuksen
sisältöä koskevat
vaatimukset
täydennys- ja
erikoistumiskoulu
tuksessa

Ei selväsanaisia vaatimuksia, mutta eurooppaoikeutta
koskeva kurssi saatetaan lukea kuuluvaksi asianajajien
vuosittaista täydennyskoulutusta koskevan vaatimuksen
piiriin.

Erikoistumiskoulutusta
ei
mainita
valtion
lainsäädännössä eikä sisäisissä säännöissä.
Ruotsin
asianajajaliiton
jäsenten
käytännesäännöissä (ammattipätevyyttä koskeva
2.5 kohta) todetaan, että asianajaja on velvollinen
ylläpitämään ja kehittämään ammattipätevyyttään
seuraamalla lainsäädännön kehitystä niillä aloilla,
joilla hän toimii, ja hankkimalla tarvittavaa
täydennyskoulutusta.

4. Akkreditointijärjestelmät ja koulutuksen järjestäjät
Mahdollisuus

–

3

Maa: Ruotsi

akkreditointiin
Täydennyskoulutusta
tarjoavien koulutuksen
järjestäjien lukumäärä

6–10

koulutuslaitosta,

jotka

järjestävät

koulutusta Ruotsin asianajajille
Koska nykyisen vaatimuksen täyttämisen kannalta
oleellista on koulutus sinänsä (kurssien sisältö) eikä
se, kuka koulutuksen järjestää, voidaan sanoa, että
vaatimukset täyttäviä koulutuksen järjestäjiä on yli
50.

Akkreditoitua
täydennyskoulutusta
tarjoavat koulutuksen
järjestäjät



Asianajajaliitto



Akkreditoimattomat

yksityiset

kaupalliset

koulutuksen järjestäjät


Akkreditoimattomat yksityiset tai julkiset
voittoa

tavoittelemattomat

koulutuksen

järjestäjät
Erikoistumiseen
valmistavaa koulutusta
tarjoavien koulutuksen
järjestäjien lukumäärä

–

Akkreditoitua
erikoistumiseen
valmistavaa koulutusta
tarjoavat koulutuksen
järjestäjät

–

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

 Henkilökohtaiset
Osallistuminen
koulutustilaisuude koulutustoimintaan
t
toisessa jäsenvaltiossa:
 Yhdistelmäopetus
 Koulutuskonferen
ssit
 Koulutustoimiin
osallistuminen
4

KYLLÄ,
Ruotsin
järjestelmässä
on tämä
mahdollisuus, mutta se
riippuu koulutustoiminnan
tyypistä.
Hyväksyttäviä

Maa: Ruotsi

kouluttajana tai
opettajana

koulutustoimia ovat muun
muassa


henkilökohtaiset
koulutustilaisuudet



yhdistelmäopetus



koulutuskonferenssit



koulutustoimiin
osallistuminen
kouluttajana
opettajana.

tai

5. Koulutuksen valvonta
Täydennyskoulutusta
valvovat organisaatiot

Asianajajaliitto

Valvontamenettely

Asianajajaliiton säännöissä määrätään tarkasti,
mitkä kurssit voidaan sisällyttää asianajajien
täydennyskoulutusvaatimuksiin.

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

5

