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ABI-päivä 8.11.2019

Opintoneuvoja Terhi Alinikula

Oikeustieteellisestä
tiedekunnasta valmistut
Oikeusnotaariksi (alempi korkeakoulututkinto)

Oikeustieteen maisteriksi (ylempi korkeakoulututkinto)
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Oikeustieteellinen tiedekunta
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§ Tavoiteaika 5 vuotta

§ Vaihtelevat opetusmuodot

• Luennot, pienryhmät, opintopiirit, seminaariryhmät, paljon itsenäistä

valmistelutyötä tentteihin ja muihin tehtäviin liittyen

§ Akateeminen vastuu

• Edellyttää sitoutumista opiskeluun ja vastuunottoa omista opinnoista

§ HOPS eli henkilökohtainen opintosuunnitelma apuna opintojen suunnittelussa

Opiskelu
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§ Kansainvälisyys
§ Vaihto-ohjelmat, etenkin Erasmus ja Nordplus
§ Paljon englanninkielisiä kursseja Turku Law Schoolin kautta,

ELSA (European Law Students Association)

§ Laadukas opetus
§ Palkittu mm. opetuksen ja tutkimuksen laatuyksikkönä
§ Kattava kielten opetuksen tarjonta (juridinen ruotsi, englanti, saksa ja ranska)

§ Monipuoliset mahdollisuudet saada käytännön kokemusta
§ Harjoittelu
§ Oikeustapauskilpailut
§ Oikeusaputoimikunta (ainejärjestö Lex ry)

Tiedekunnan erityispiirteitä

§ Perusopinnot
§ Oikeudenalojen perusteet

• Perusteet jokaisesta oikeudenalasta
§ Erikoistumisjaksot

• Eri pooleista, laajempia kokonaisuuksia
§ Muut opinnot

• Paljon vaihtoehtoja
§ Kieliopinnot

• Ruotsi, englanti, saksa ja ranska
§ Syventävät opinnot

• Tutkielmapohjainen työskentely loppuvaiheessa

Vaihtelevat opintojaksot
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§ Kaksivaiheinen tutkinto
I. ON-tutkinto, oikeusnotaarin tutkinto

• Tavoiteaika 3 vuotta
• Laajuus 180 opintopistettä

II. OTM-tutkinto
• Tavoiteaika 2 vuotta
• Laajuus 120 opintopistettä

§ Koko tutkinnon tavoiteaika yhteensä 5 vuotta

Tutkintorakenne

ON-tutkinto
OIKEUSNOTAARIN TUTKINTO (LAAJUUS 180 OPINTOPISTETTÄ/ 3 VUOTTA)

PERUSOPINNOT AINEOPINNOT
Yht. 12 op

OIKEUDELLISEN AJATTELUN
LÄHTÖKOHDAT

12 op

OIKEUDENALOJEN
PERUSTEET

109 op

VALTIOSÄÄNTÖOIKEUS 7 op
EUROOPPAOIKEUS 6 op
HALLINTO-OIKEUS 7 op
YMPÄRISTÖOIKEUS 7 op
YLEINEN OIKEUSTIEDE 6 op
OIKEUSHISTORIA 6 op

KANSAINVÄLINEN OIKEUS 6 op
VELVOITEOIKEUS 7 op
ESINEOIKEUS 7 op
PERHE- JA JÄÄMISTÖOIKEUS 7 op
FINANSSIOIKEUS 7 op
KAUPPAOIKEUS 7 op
TYÖOIKEUS 7 op

RIKOSOIKEUS 8 op
PROSESSIOIKEUS 8 op
OIKEUSSOSIOLOGIA JA
KRIMINOLOGIA 6 op

MUUT OPINNOT
20 op

1. TIEDEKUNNAN TUOTTAMAT
OPINTOJAKSOT
Esim. harjoittelu,

oikeustapauskilpailut

2. TURKU LAW SCHOOLIN
OPINTOJAKSOT

3. MONITIETEISET OPINNOT

4. MUUALLA SUORITETUT
OPINNOT

Esim. ylimääräiset kieliopinnot,
vaihdossa suoritetut opinnot

ON-SEMINAARI
15 op

I ERIKOISTUMISJAKSO
+

ON-TUTKINNON
OPINNÄYTE

Yht. 15 op

KIELI- JA VIESTINTÄOPINNOT 24 op
(ruotsin kieli: Inledning till juridisk svenska 2 op, Juridisk svenska 1 5 op ja Juridisk svenska 2 5 op; vieraan kielen opintojakso(t) yht. 6 op; Puheviestintä 2 op ;
Tieteellisen ja juridisen kirjoittamisen ohjaus 2 op ja Suomen kieli: oikeustieteellinen kirjallinen viestintä 2 op)
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OTM-tutkinto

OIKEUSTIETEEN MAISTERIN TUTKINTO (LAAJUUS 120 OPINTOPISTETTÄ / 2 VUOTTA)

AINEOPINNOT SYVENTÄVÄT OPINNOT

ERIKOISTUMISJAKSOT
24 op

II ERIKOISTUMISJAKSO
12 op

III ERIKOISTUMISJAKSO
12 op

MUUT OPINNOT
30 op

Opintotyypeistä ks. ON-tutkinto

Yht. 60 op

KIRJALLISUUS 8 op

SEMINAARITYÖSKENTELY 12 op

TUTKIELMA 40 op

KIELI- JA VIESTINTÄOPINNOT 6 op (ON-tutkinnossa aloitettu vieras kieli)

§ Oikeustieteellisen tiedekunnan opiskelijoilla on määrätyin
rajoituksin oikeus opiskella muissa tiedekunnissa (sivuaineoikeus)

§ Kieli- ja viestintäopintojen keskus tarjoaa runsaasti kaikille opiskelijoille tarkoitettua
kieliopetusta

§ Turun yliopiston opiskelijat voivat suorittaa tutkintoonsa opintoja Åbo Akademissa

§ JOO-sopimus. Opiskelija voi hakea määräaikaista oikeutta suorittaa tutkintoon liitettäviä
opintoja toisessa sopimusyliopistossa, mikäli oma yliopisto ei tarjoa kyseisiä opintoja.

Opiskelu muissa
tiedekunnissa
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opas.peppi.utu.fi
oik-opi@utu.fi

• Oikeustieteen opiskelijoiden ainejärjestö Lex ry
• Lexin tärkeimpänä tehtävänä on luoda hyvää yhteishenkeä ja järjestää hauskoja

tapahtumia opiskelun vastapainoksi.
• Lex ry ajaa oikeustieteen opiskelijoiden etua sekä paikallisella että

valtakunnallisella tasolla.

• The European Law Students’ Association Turku
• Maailman suurin kansainvälinen oikeustieteen opiskelijoiden ja nuorten

lakimiesten järjestö
• ELSA toimii 42 maassa ja lähes 200 yliopistossa

Opiskelijaelämä
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• Kansallisesti tunnustettu, laadukas koulutus
• Monipuoliset mahdollisuudet kansainvälisiin vaihto-opintoihin
• Yhteistyö Åbo Akademin kanssa monipuolistaa opintomahdollisuuksia
• Pienryhmä- ja kieliopetukseen panostettu
• Turku on väkilukuun suhteutettuna Suomen suurin opiskelijakaupunki
• Turusta löytyy edullisia vuokra-asuntoja hyvällä sijainnilla keskustan ja

yliopiston läheisyydessä.
• Opiskelijoilla on erinomaiset työllistymismahdollisuudet jo opintojen

alkuvaiheessa.

Miksi Turun oikeustieteelliseen?

• Juristina pystyt toimimaan lähes kaikenlaisissa työtehtävissä
niin yksityisellä kuin julkisellakin puolella.

• Lähes kaikki tutkinnon suorittaneet ovat sijoittuneet
koulutustaan vastaavaan työhön.

• Työttömyysprosentti alhainen

• Kannustava palkka

Lakimies ammattina
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Lakimiesten sijoittuminen työelämään,
vuosina 2012-2016 valmistuneet

Ei tietoa
2 %

Itsenäinen
yrittäjä/ammatinharjoittaja/
freelancer (Oma Y-tunnus)

4 %

Määräaikainen kokopäivätyö
36 %

Osa-aikatyö
2 %

Perhevapaa (äitiys-/isyys-/vanhempain-
/hoitovapaa) ei työsuhdetta

2 %

Päätoiminen
opiskelija

1 % Tutkijakoulussa
1 %

Työllistetty/ työharjoittelu
1 %

Työtön työnhakija tai
työvoimapoliittisessa

koulutuksessa
4 %

Vakituinen kokopäivätyö
47 %

Lakimiesten sijoittuminen työelämään,
vuosina 2012-2016 valmistuneet

Yksityinen yritys
47 %

Kunta
6 %

Valtio
35 %

Yliopisto
2 %

Järjestö
8 %

Oma yritys
2 %
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• lakimies, juristi
esim. yrityksissä ja järjestöissä sekä pankeissa ja vakuutusyhtiöissä

• varatuomari (VT)
hovioikeuden antama arvo tuomioistuinharjoittelun suorittamisen
jälkeen

• asianajaja (AA)
Suomen asianajajaliiton jäsen ja asianajajatutkinnon suorittanut OTM

Tuomioistuinten lakimiesammatteja: käräjätuomari, esittelijä, hovioikeudenneuvos, oikeusneuvos, hallintoneuvos

Syyttäjälaitoksen lakimiesammatteja: apulaissyyttäjä, kihlakunnansyyttäjä, valtionsyyttäjä, valtakunnansyyttäjä

Oikeustieteen maisterin
ammattinimikkeitä

Opiskelijavalinta 2020
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• Vuonna 2019 oikeustieteelliselle alalle avattiin todistusvalinta kaikissa
alan suomenkielistä koulutusta antavissa koulutusyksiköissä eli
Helsingin, Itä-Suomen, Lapin ja Turun yliopistoissa. Valintakokeella
valitaan opiskelijoita vain valintakoepisteiden perusteella. Vuoden 2019
valinnasta alkaen opiskelijoita ei enää valita yhteispistekiintiöllä.

• Hakija asettaa hakemansa hakukohteet mieleiseensä järjestykseen.
• Hakijan ei tarvitse ilmoittaa, hakeeko hän todistusvalinnassa vai

koepistevalinnassa. Hakija otetaan huomioon molemmissa
valintajonoissa, mikäli hakija täyttää jonon valintakriteerit.

Valintaperusteet 2020

• Pisteet annetaan ylioppilastutkinnon arvosanojen perusteella
• Huomioidaan ainostaan ensikertalaiset hakijat
• Voi tulla hyväksytyksi mihin tahansa hakemaansa

oikeustieteellisen alan yhteisvalinnan hakukohteeseen
hakijan hakutoivejärjestyksessä

Todistusvalinta
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Todistusvalinta
Pisteytys:
https://www.oikeustieteet.fi/pisteytys/
Pisteitä voi saada viidestä aineesta:
• Äidinkieli
• Neljä hakijalle parhaat pisteet tuottavaa

ainetta
• Jos hakijalta puuttuu jokin edellä mainituista

aineista, ei hän saa siitä pisteitä. Hänet
kuitenkin otetaan huomioon
todistusvalinnassa. Yhdestä aineesta voi
saada pisteet vain kerran. Matematiikasta
voi saada pisteitä vain pitkästä tai lyhyestä
matematiikasta. Hakija voi saada pisteitä
useammasta eri kielestä.

• Maksimipistemäärä todistusvalinnassa on
154 pistettä

• International Baccalaureate -tutkinto (IB)
Ainekohtaisen kokeen pistemäärää vastaa suomalaisen
ylioppilastutkinnon arvosanoja seuraavasti.

IB-tutkinnon pisteet
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§ Valintakoe perustuu ennakkoon ilmoitettuun kirjallisuuteen tai
muuhun materiaaliin ja kokeessa mahdollisesti jaettavaan
aineistoon.

§ Valintakoekirjojen aihepiirejä ei julkisteta etukäteen.
§ Valintakoekirjat julkaistaan noin kuukausi ennen valintakoetta ja

kirjat tilataan netin kautta
§ Valintakoe pidetään tiistaina 26.5.2020 klo 10.00 – 15.00.
§ Vuoden 2018 ja 2019 valintakoekysymykset nähtävissä netissä

https://www.oikeustieteet.fi

Valintakoe ja valintakoekirjat

• Valintakokeessa on erityyppisiä tehtäviä, kuten monivalinta- ja essee-
tehtäviä, oikeustapauksia, soveltavia tehtäviä yms.

• Valintakokeiden tarkistus on kaksivaiheinen: ensimmäisessä vaiheessa
kaikilta kokeeseen osallistuneilta tarkistetaan monivalintatehtävät ja
hakijat asetetaan niiden mukaan paremmuusjärjestykseen.
Monivalintatehtäväpisteiden perusteella toiseen vaiheeseen edenneiltä
tarkastetaan kaikki vastaukset.

Valintakoe
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§ ON- ja OTM-tutkintoja suorittamaan Turun yliopistoon valitaan yhteisvalinnassa
yhteensä 128 hakijaa
§ Todistusvalintajonossa 51
§ Koepistejonossa 77

§ Todistusvalinta pelkästään ensikertalaisille hakijoille. Valinta tapahtuu pelkästään
ylioppilastodistuksen pisteiden perusteella.

§ Ensikertalaisilla hakijoilla tarkoitetaan hakijoita, jotka eivät ole aikaisemmin
suorittaneet Suomen koulutusjärjestelmän mukaista korkeakoulututkintoa eivätkä
vastaanottaneet ammattikorkeakoulu- tai yliopistotutkintoon johtavaa opiskelupaikkaa
koulutuksesta, joka on alkanut syksyllä 2014 tai sen jälkeen.

§ Valintakoe kaikille hakijoille. Valintakokeessa 45 paikkaa annetaan ensikertalaisille.
Valinta tapahtuu pelkästään valintakokeen perusteella ja valinta tapahtuu
koepisteiden perusteella. Ensikertalaisia voi tulla valituksi enemmänkin kuin kiintiön
kooksi on määritelty, jos hakijan/hakijoiden valintamenestys siihen riittää.

Aloituspaikkamäärät

§ Haku tapahtuu Opintopolku.fi –palvelussa
§ Hakuaika: 18.3.2020 klo 08:00 – 1.4.2020 klo 15:00
§ Hakija ilmoittaa sitovasti hakulomakkeessaan millä

paikkakunnalla suorittaa valintakokeen ja asettaa
hakukohteensa prioriteettijärjestykseen!

§ Valinta etenee valtakunnallisen yhteishaun sijoittelun mukaisesti.
§ Valintakokeeseen ei lähetetä erillistä kutsua. Hakemuksensa

määräaikaan mennessä jättänyt hakija voi osallistua kokeeseen.

Hakeminen
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ABI-päivä Calonialla
Ainejärjestön edustajat hakevat abit Agoran edestä klo 12.45

Perjantai 8.11.2019, Auditorio, 13.00 – 14.30
13.00 – 13.30 Opiskelijan näkökulma: Lex ry
13.30-13.45 ELSA Turku ry
13.45-14.00 Tohtorikoulutettava Johanna Sammalmaa
14.00-14.30 Professori Tuulikki Mikkola

Lopuksi vielä kierros Calonian tiloissa, jos kiinnostusta riittää.
Järjestäjinä Lexin edustajat.

Minustako oikeustieteilijä?
https://sway.office.com/qpuqdNSPA2C2M7wq?accessible=true

Itä-Suomen yliopiston testi: https://www.uef.fi/fi/web/aducate/oikeustieteet
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