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

KYLLÄ

Oikeustieteen tutkinto
pakollinen

KYLLÄ

Pätevöityminen

Hakijan on rekisteröidyttävä asianajajayhdistyksen
jäseneksi asianajajaopiskelijana. Rekisteröitymisen
edellytykset ovat seuraavat:
a) hakijalla on hyväksyttävä oikeustieteen tutkinto
b) hänelle on tarjottu opiskelupaikkaa Institute of
Professional Legal Studies- tai Graduate School of
Professional Legal Education -laitoksissa hänen
läpäistyään niistä jommankumman pääsykokeen
c) hänellä on ohjaaja (toimistoasianajaja, jonka
palveluksessa
hakija
aikoo
suorittaa
työharjoittelunsa).
Oikeusperusta: Toimistoasianajajien
hyväksymistä ja koulutusta koskevat säännöt
vuodelta 1988

Vaihtoehtoiset polut

KYLLÄ
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ammattiin

Toimistoasianajajan

ammattiin

voi

Pohjois-

Irlannissa päästä myös käyttämällä
1. muuhun kuin oikeustieteen tutkintoon
perustuvaa polkua: Jos hakijalla on edellä a
kohdassa mainitun ehdon sijasta muu kuin
oikeustieteen alempi korkeakoulututkinto,
hänen on osoitettava, että hänellä on tiedot
keskeisistä oikeudellisista aiheista. Belfastin
Queen's Universityssä suoritettu Master of
Legal
Science
-tutkinto
katsotaan
hyväksyttäväksi näytöksi. Myös edellä b ja c
kohdissa esitettyjen ehtojen on täytyttävä.
2. Muut polut: Huhtikuuhun 2015 asti
ammattiin voivat päästä hakijat, joilla ei ole
tutkintoa, mutta jotka voivat osoittaa, että
heillä on riittävä koulutustaso ja kokemus.
3. Ulkomaiset asianajajat: Voidaan hyväksyä
heidän
pätevyytensä
tunnustamalla
toimistoasianajajiksi joko Englannissa ja
Walesissa tai Irlannissa.
2. Koulutus työharjoittelun aikana
Järjestetäänkö
työharjoittelua?

KYLL
Ä

Oikeusperusta:
Toimistoasianajajien hyväksymistä ja koulutusta
koskevat säännöt vuodelta 1988,
Toimistoasianajajien hyväksymistä ja koulutusta
(Ohjaajien pätevyys) koskevat säännöt vuodelta
1988 ja Toimistoasianajajien hyväksymistä ja
koulutusta (Ohjaajien pätevyys – Muutos) koskevat
säännöt vuodelta 1992

Pakollinen

KYLL
Ä

Kesto:
2 vuotta

Työharjoittelua
järjestävät
organisaatiot





Pohjois-Irlannin asianajajayhdistys
Yksityiset asianajotoimistot ja lakiasiaintoimistot
Yliopistot (Institute of Professional Legal Studies tai
Graduate School of Professional Legal Education)

Harjoittelun
toteutustapa




Asianajajayhdistyksen rekisteröimä työharjoittelu
Yksityisen asianajotoimiston valvoma työharjoittelu
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Pääsykoe/tarkistus
ennen harjoittelua

Professional Legal Studies- tai Graduate School of
Professional Legal Education -laitoksen tutkinnon
suorittaneen oikeusalan ammattilaisen antama
oikeustieteellistä ammatillista osaamista kehittävä
koulutus

KYLLÄ
Hakijan
on
osoitettava
asianajajayhdistyksen
koulutuskomitealle soveltuvuutensa asianajajayhdistyksen
hyväksymäksi opiskelijaksi ja toimitettava komitean
vaatima näyttö nuhteettomuudesta ja soveltuvuudesta.
Hakijaa ei rekisteröidä jäseneksi, jos hän on
konkurssivelallinen, joka ei ole saanut velkavapautusta, tai
jos hänet on tuomittu rikoksesta, jonka luonteen vuoksi
hänen rekisteröimisensä ei ole toivottavaa, tai jos hän
jostain
muusta
syystä
ei
vakuuta
komiteaa
soveltuvuudestaan toimistoasianajajaksi.

Opetussuunnitelma
harjoittelun aikana
Eurooppaoikeuden ja
vieraiden kielten
opetusta koskevat
erityisvaatimukset
Jakautuuko
harjoittelu
useampaan jaksoon?

EI OLE
 Ei eurooppaoikeutta koskevaa koulutusta (sitä
käsitellään nimenomaisesti perustutkintotasolla)
 Ei vieraiden kielten opetusta.
KYLL
Ä

Kaksivuotinen harjoittelu jakautuu seuraavasti:
a) Syyskuu–joulukuu – asianajotoimistossa
b) Tammikuu–joulukuu – Institute of Professional
Legal Studies tai Graduate School of Professional
Legal Education -laitoksessa
c) Tammikuu–elokuu – asianajotoimistossa.
Oppilaitoksessa käsitellään eri jaksoilla eri
aiheita.

Harjoittelun
jälkeinen
arviointi/koe

KYLL
Ä



Institute of Professional Legal Studies tai
Graduate School of Professional Legal
Education -oppilaitoksissa suoritettavilla
kokeilla
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Harjoittelusta vastaavan ohjaajan arvioinnilla

3. Täydennyskoulutusjärjestelmä
Erottelu
täydennyskoulutuksen ja
erikoistumiskoulutuksen
välillä

EI OLE

Täydennyskoulutust
a koskevat
velvoitteet

Asianajajayhdistyksen sisäisissä säännöissä
määrätyt koulutusvelvoitteet

KYLL
Ä

Kaikkien toimistoasianajajien on suoritettava
vähintään 3 tuntia asiakaspalvelua ja
asianajotoimiston
hoitoa
koskevaa
koulutusta.

Oikeusperusta: Toimistoasianajajien
koulutusta (jatkuva ammatillinen
kehittyminen) koskevat säännöt vuodelta 2004
Erikoistumiskoulutus
ta koskevat
velvoitteet

EI
OLE

Vieraiden kielten
opiskelua koskevat
velvoitteet

EI OLE

Eurooppaoikeuden
opetuksen sisältöä
koskevat
vaatimukset
täydennys- ja
erikoistumiskoulutuk
sessa

EI OLE

4. Akkreditointijärjestelmät ja koulutuksen järjestäjät
Mahdollisuus
akkreditointiin

Akkreditointi voidaan tehdä toimittamalla tiedot
ehdotetuista kursseista asianajajayhdistyksen
verkkosivustolla.

Täydennyskoulutusta
tarjoavien koulutuksen
järjestäjien lukumäärä

Asianajajayhdistys ei akkreditoi tai hyväksy ulkoista
koulutusta, eikä sillä siten ole luetteloa
koulutuksen järjestäjistä.
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Akkreditoitua
täydennyskoulutusta
tarjoavat koulutuksen
järjestäjät

Asianajajayhdistyksellä ei ole
akkreditointijärjestelmää.

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
koulutustilaisuudet
Etäopetus
Verkko-opintoyksiköt
Verkkoseminaarit
Koulutuskonferenssit

Osallistuminen
koulutustoiminta
an toisessa
jäsenvaltiossa:
Kyllä, se voidaan
lukea osaksi
täydennyskoulutus
velvoitteiden
suorittamista.

5. Koulutuksen valvonta
Täydennyskoulutusta
valvovat organisaatiot

KYLL
Ä




Valvontamenettely



Erikoistumiskoulutusta
valvovat organisaatiot

Asianajajayhdistyksen
jatkuvan
ammatillisen kehittymisen koordinaattori
Sisällön laatu
Koulutusmenetelmien laatu
Asianajajayhdistyksen kirjallisten
vaatimusten täyttäminen
Vastaako koulutus aiemmin määriteltyjä
puutteita/tarpeita

–
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Valvontamenettely

–

6. Kansallisen koulutusjärjestelmän uudistaminen
Koulutusjärjestelmää tarkistettiin vuonna 2008. Tällä hetkellä uutta tarkistusta ei
suunnitella.
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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