Lakimieskoulutus EU:ssa
Suomi
Tietolähde: Suomen Asianajajaliitto
huhtikuu 2014

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

KYLLÄ

Oikeustieteen tutkinto
pakollinen

KYLLÄ – oikeustieteen maisteri

Pätevöityminen

Vaihtoehtoiset polut
ammattiin



Vähintään 25 vuoden ikä



Rekisteröityminen asianajajaliiton jäseneksi



Työharjoittelun suorittaminen



Asianajajaliiton järjestämä tutkinto

EI OLE
Vain henkilöstä, jolla on asianajajan toimen
harjoittamisen
Euroopan

ammattipätevyys
talousalueeseen

jossain
kuuluvassa

valtiossa, voi tulla asianajaja vaihtoehtoista
polkua. Hänet voidaan hyväksyä asianajajaksi
ilman työharjoittelun suorittamista. Tällaisissa
tapauksissa

hakijan

asianajajatutkinto.
2. Koulutus työharjoittelun aikana

1

on

läpäistävä

Maa: Suomi

Järjestetäänkö
työharjoittelua?

KYLL

Oikeusperusta:

Ä

Vuoden 1958 asianajajalain 3 §
Suomen asianajajaliiton sääntöjen 5 § –
sellaisina kuin ne ovat viimeksi muutettuina
vuonna 2012 ja oikeusministeriön hyväksyminä
Työharjoittelu muodostuu neljän vuoden
käytännön kokemuksesta:
Hakijoiden
on
täytynyt
hankkia
oikeustieteellisten opintojen suorittamisen
jälkeen asianajajan ammatissa tarvittavat
taidot ja käytännön kokemus toimimalla

Pakollinen



vähintään neljä vuotta oikeushallinnossa tai
vastaavissa oikeustieteellistä koulutusta
edellyttävissä tehtävissä



joka tapauksessa vähintään kaksi vuotta
avustavana
asianajajana,
julkisena
oikeusavustajana tai itsenäisenä oikeusalan
ammattilaisena tai muissa tehtävissä, joissa
käsitellään
vastaavia
määriä
asianajotoimintaan liittyviä asioita.

KYLL

Kesto:

Ä

4 vuotta

Työharjoittelua
järjestävät
organisaatiot

Yksityiset asianajo- ja lakiasiaintoimistot, julkiset
oikeusaputoimistot

Harjoittelun
toteutustapa

Yksityisen asianajotoimiston valvoma työharjoittelu

Pääsykoe/tarkistus
ennen harjoittelua

EI OLE

Opetussuunnitelma
harjoittelun aikana

EI OLE

Eurooppaoikeuden ja
vieraiden kielten
opetusta koskevat

EI OLE
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Maa: Suomi

erityisvaatimukset
Jakautuuko harjoittelu EI
useampaan jaksoon?
Harjoittelun jälkeinen
arviointi/koe

KYLLÄ

Ennen jäseneksi hyväksymistä hakijan on
läpäistävä asianajajatutkinto, joka ei sisälly
työharjoitteluun.
Asianajajatutkinto
voidaan suorittaa työharjoittelun aikana tai
sen jälkeen.

3. Täydennyskoulutusjärjestelmä
Erottelu täydennyskoulutuksen
ja erikoistumiskoulutuksen
välillä

EI OLE

Täydennyskoulutusta
koskevat velvoitteet

Asianajajaliiton
sisäisissä
määrätyt koulutusvelvoitteet:

KYLLÄ

Suomessa ei ole asianajajien
erikoistumisjärjestelmää.
säännöissä

Asianajajien täydennyskoulutuksesta
annettu ohje – Suomen Asianajajaliiton
valtuuskunta, 10.6.2005



Vieraiden kielten opiskelua
koskevat velvoitteet

EI OLE

Eurooppaoikeuden opetuksen
sisältöä koskevat vaatimukset
täydennys- ja
erikoistumiskoulutuksessa

EI OLE

4. Akkreditointijärjestelmät ja koulutuksen järjestäjät
Mahdollisuus akkreditointiin

EI OLE
Suomessa ei tällä hetkellä ole
akkreditointijärjestelmää.

Akkreditoitua
täydennyskoulutusta tarjoavien
koulutuksen järjestäjien
lukumäärä

6–10
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Maa: Suomi

Akkreditoitua
täydennyskoulutusta tarjoavat
koulutuksen järjestäjät

–

Erikoistumiseen valmistelevaa
koulutusta tarjoavien
koulutuksen järjestäjien
lukumäärä

Ei ole.

Akkreditoitua erikoistumiseen
valmistavaa koulutusta tarjoavat
koulutuksen järjestäjät

–

Suomessa ei ole erikoistumisjärjestelmää.

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



Henkilökohtaiset
koulutustilaisuudet



Etäopetus



Verkkoopintoyksiköt



Verkkoseminaarit



Yhdistelmäopetus



Koulutuskonferens
sit



Koulutustoimiin
osallistuminen
kouluttajana tai
opettajana



Kirjoittaminen/julk
aisutoiminta

Osallistuminen
koulutustoimintaa
n toisessa
jäsenvaltiossa:
Kyllä, se luetaan
osaksi
koulutusvelvoittei
den suorittamista.

5. Koulutuksen valvonta
Täydennyskoulutusta valvovat
organisaatiot

EI OLE

Valvontamenettely

–

Lähde: Pilottihanke - Eurooppalainen oikeusalan koulutus ”Erä 2 – Tutkimus lakimiehille
suunnatusta
eurooppaoikeuden
koulutuksesta”.
Toteutus:
Euroopan
unionin
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Maa: Suomi

asianajajaliittojen neuvosto (CCBE) ja julkisen hallinnon Eurooppa-instituutti (EIPA).
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