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

KYLLÄ

Oikeustieteen tutkinto
pakollinen

KYLLÄ

Pätevöityminen



Vaihtoehtoiset polut
ammattiin

KYLLÄ

Toimistoasianajajien ammattijärjestön (Law
Society) suorittama hakijan arviointi
Suoritettuaan PEAT 1-tutkinnon kaikkien
hakijoiden
on
osoitettava
toimistoasianajajien ammattijärjestölle, että
he soveltuvat asianajajiksi, ennen kuin heille
annetaan pääsytodistus, jonka perusteella
he voivat aloittaa harjoittelun (PEAT 2).
Jatkotutkintokurssin nimitys on PEAT 1, ja
käytännön harjoittelu asianajotoimistossa
pakollisine
kursseineen
(TCPD
–
harjoittelijoiden jatkuva ammatillinen
kehittyminen) muodostaa PEAT 2-vaiheen.
 Työharjoittelun suorittaminen
 Rekisteröityminen
Skotlannin
toimistoasianajajien
ammattijärjestön
jäseneksi
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Oikeustieteen tutkinnon suorittamisen sijasta on
mahdollista

suorittaa

toimistoasianajajien

Skotlannin

ammattijärjestön

omia

ammattitutkintoja, joihin liittyy kolmivuotinen
PEAT

1

ammatissa

-tutkintoa

edeltävä

toimivan

harjoittelu

skotlantilaisen

toimistoasianajajan palveluksessa.
Tämän vaiheen suorittamisen jälkeen kaikkien
toimistoasianajajiksi pyrkivien on suoritettava
oikeustieteellisen ammattitutkinnon (PEAT –
Professional Education and Training) vaihe 1
(PEAT 1).
2. Koulutus työharjoittelun aikana
Järjestetäänkö
työharjoittelua?

KYLLÄ

Oikeusperusta:
Skotlannin toimistoasianajajista
vuodelta 1980

annettu laki

Tällä lailla Skotlannin toimistoasianajajien
ammattijärjestölle annetaan valtuudet säännellä
sekä käytännön harjoittelua että koulutusta.
Pakollinen

KYLLÄ
osittain

Työharjoittelua
järjestävät
organisaatiot






Kesto:
2 vuotta kokoaikaisesti tai sitä vastaava – ei
kuitenkaan kaikkien hakijaryhmien osalta

Yksityiset asianajotoimistot
Muut kuin yksityiset lakiasioita hoitavat organisaatiot
(esim. kansalliset ja paikalliset hallintoelimet ja
yksityisten yritysten sisäiset oikeudelliset osastot)
Muut
Skotlannin
toimistoasianajajien
ammattijärjestön
valtuuttamat
koulutuksen
järjestäjät,
jotka
tarjoavat
harjoittelijoiden
jatkuvaan ammatilliseen kehittymiseen liittyvää
koulutusta
Harjoittelijoiden
jatkuva
ammatillinen
kehittyminen:
Skotlannin
toimistoasianajajien
ammattijärjestön
valtuuttaman
koulutuksen
järjestäjän koulutusta on oltava 40 tuntia + vähintään
4 tuntia näistä 40 tunnista on muodostuttava
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Harjoittelun
toteutustapa





pakollisesta
etiikan
kurssista.
Tämä
on
työharjoittelua, koska nämä ovat verkkokursseja,
jotka voidaan suorittaa milloin tahansa harjoittelun
aikana (käytännön työkokemus toimistoasianajajan
palveluksessa).
Kaupalliset koulutuksen järjestäjät ja yliopistot (vain
valtuutetut koulutuksen järjestäjät ja tunnustetut
loppututkinnot hyväksytään harjoittelijoiden tasolla)
Yksityisen asianajotoimiston valvoma työharjoittelu
Muuta kuin oikeustieteellistä ammatillista osaamista
kehittävä koulutus
Oikeustieteellistä ammatillista osaamista kehittävä
koulutus

Kaikki
nämä
työharjoitteluun.
Pääsykoe/tarkistus
ennen harjoittelua

KYLLÄ

Opetussuunnitelma
harjoittelun aikana

EI OLE

Eurooppaoikeuden ja
vieraiden kielten
opetusta koskevat
erityisvaatimukset

Ei vieraiden
kielten
opetusta
koskevia
vaatimuksia

kolme

osatekijää

sisältyvät

Tutkintotodistuksen
tarkistaminen/varmentaminen

Eurooppaoikeus on pakollinen aine
alemmassa
korkeakoulututkinnossa,
mutta sitä ei opeteta erillisenä aineena
loppututkintovaiheessa,
koska
sen
kurssit ovat käytännönläheisempiä ja
koskevat
esim.
tuomioistuimessa
toimimista, maakauppoja jne., mutta
esim. perheoikeuden ja yritysoikeuden
yhteydessä
käsitellään
eurooppaoikeuteen liittyviä seikkoja.

Jakautuuko harjoittelu EI
useampaan jaksoon?
Harjoittelun jälkeinen
arviointi/koe

KYLLÄ

Valvovan toimistoasianajajan on arvioitava
harjoittelijan
suoriutumista
neljännesvuosittain.
Arviot
toimitetaan
Skotlannin
toimistoasianajajien
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ammattijärjestölle
seurantaa
varten.
Harjoittelun
lopussa
valvovan
toimistoasianajajan on varmennettava, että
harjoittelija on saavuttanut kaikki Skotlannin
toimistoasianajajien ammattijärjestön vaatimat
tulokset harjoittelun aikana.
3. Täydennyskoulutusjärjestelmä
Erottelu
täydennyskoulutuksen ja
erikoistumiskoulutuksen
välillä

EI OLE

Täydennyskoulutusta
koskevat velvoitteet

Asianajajayhdistyksen

KYLLÄ

Skotlannin
järjestelmässä
erikoistumiskoulutusta.
sisäisissä

ei

ole

säännöissä

määrätyt koulutusvelvoitteet
Oikeusperusta:
Skotlannin toimistoasianajajien jatkuvaa
ammatillista kehittymistä koskevat säännöt
vuodelta 1993 ja Skotlannin toimistoasianajajien
jatkuvaa ammatillista kehittymistä koskevat
vaatimukset ja ohjeet

Erikoistumiskoulutust
a koskevat velvoitteet

EI OLE

Vieraiden kielten
opiskelua koskevat
velvoitteet

EI OLE

Eurooppaoikeuden
opetuksen sisältöä
koskevat vaatimukset
täydennys- ja
erikoistumiskoulutuks
essa

EI OLE

Erikoistumista
ei
mainita
valtion
lainsäädännössä eikä sisäisissä säännöissä.

4. Akkreditointijärjestelmät ja koulutuksen järjestäjät
Mahdollisuus akkreditointiin

Skotlannin koulutusjärjestelmässä ei ole tällaista
mahdollisuutta.
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Vain

työharjoittelun

(harjoittelijoiden

käytännön

jatkuva

vaiheen

ammatillinen

kehittyminen) pakollisten kurssien järjestäjien
on oltava hyväksyttyjä, toisin kuin pätevien
toimistoasianajajien

jatkuvaan

ammatilliseen

kehittymiseen liittyvän koulutuksen järjestäjien.
Täydennyskoulutusta
tarjoavien koulutuksen
järjestäjien lukumäärä

–
Ei akkreditointijärjestelmää
On yksittäisen asianajajan velvollisuus suorittaa
hänen

ammatinharjoittamisensa

merkityksellistä

jatkuvaa

kannalta
ammatillista

kehittymiskoulutusta.
Akkreditoitua
–
täydennyskoulutusta tarjoavat
Ei akkreditointijärjestelmää
koulutuksen järjestäjät
On yksittäisen asianajajan velvollisuus suorittaa
hänen

ammatinharjoittamisensa

merkityksellistä

jatkuvaa

kannalta
ammatillista

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









Henkilökohtaiset
koulutustilaisuudet
Verkko-opintoyksiköt
Koulutuskonferenssit
Koulutustoimiin
osallistuminen
kouluttajana tai
opettajana
Kirjoittaminen/julkaisutoi
minta
Koska on asianajajan
velvollisuus suorittaa
hänen
5

Osallistuminen
koulutustoimin
taan toisessa
jäsenvaltiossa:
Kyllä
Koulutusvelvoitt
eet voidaan
täyttää
osallistumalla
koulutustoimint
aan toisessa
jäsenvaltiossa.
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ammatinharjoittamisensa
kannalta merkityksellistä
koulutusta, on
mahdollista, että myös
muunlaista koulutusta
esitetään hyväksyttäväksi.
5. Koulutuksen valvonta
Täydennyskoulutusta valvovat
organisaatiot

EI
OLE

Toimistoasianajajien ammattijärjestö ei
osallistu
täydennyskoulutuksen
valvontaan.

Valvontamenettely

–
Skotlannissa
ei
valvontamenettelyä.

ole

koulutuksen

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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