OIKEUSNOTAARIN TUTKINTO
Osaamistavoitteet
Oikeusnotaarin tutkinnon (180 op) suorittanut henkilö:
- tuntee oikeudellista kulttuuria sekä oikeushistorian ja - teorian perusteita
- tuntee kansallisen oikeusjärjestyksen ja oikeusjärjestelmän perusteet
- hallitsee oikeudenalojen systematiikan, yleiset opit ja oikeusperiaatteet
- osaa soveltaa lainsäädäntöä oikeusjärjestelmän keskeisiltä oikeudenaloilta
- kykenee käyttämään ja tuottamaan oikeudellista kieltä kirjallisesti ja suullisesti
- tuntee keskeiset oikeudelliset informaatiolähteet ja perustietovarannot
- hallitsee oikeudellisen tiedonhaun perustaidot
- kykenee vähintään tyydyttävästi käyttämään oikeudellisissa tehtävissä ruotsin
kieltä ja jotain vierasta kieltä
- omaa perusvalmiudet oikeustieteellisen tutkimuksen tekemiseen
- tuntee lakimiesammatit ja osaa soveltaa hankkimaansa tietoa työelämässä

TUTKINNON RAKENNE
Oikeusnotaarin tutkinnon laajuus on 180 opintopistettä (op). Oikeusnotaarin tutkinto koostuu
perusopinnoista, kieliopinnoista ja aineopinnoista sekä täydentävistä opinnoista seuraavasti:
Perusopinnot 28 opintopistettä
Kieliopinnot 10 opintopistettä
Aineopinnot 99 opintopistettä
Täydentävät opinnot 43 opintopistettä
Yhteensä 180 opintopistettä
Täydentävät opinnot voivat olla täydentäviä perusopintoja, täydentäviä kieliopintoja tai
täydentäviä aineopintoja. OTM-tutkinnon pakollisia aineopintoja ja pakollisia kieliopintoja
pidetään täydentävinä opintoina ON-tutkinnossa.

PERUSOPINNOT
Perusopinnot koostuvat pakollisista perusopinnoista, joiden laajuus on 28 opintopistettä ja
täydentävistä perusopinnoista.
Pakollisiin perusopintoihin (28 op) kuuluvat seuraavat opintojaksot:
Johdatus akateemisiin opintoihin 2 op
Henkilökohtainen opintosuunnitelma 2 op
Lakimiehen ammatilliset mallit 2 op
Oikeusteorian perusteet 3 op
Oikeusjärjestelmät ja oikeushistoria 3 op
Juridiset tekstitaidot 1 1op
Juridiset tekstitaidot 2 1 op
Puheviestintä 2 op
Oikeuslingvistiikan perusteet 2 op
Oikeusinformatiikan perusteet 7 op
Tilinpäätös ja tilintarkastus 3 op
Täydentävät perusopinnot
Täydentäviin perusopintoihin kuuluvat seuraavat oikeustieteiden tiedekunnan, kielikeskuksen ja
yhteiskuntatieteiden tiedekunnan järjestämät opintojaksot:
Oikeussosiologia 5 op
Suomen oikeusjärjestelmä 5 op
Juridisen ranskan valmistavat opinnot 10 op
Oikeudellista viestintää ranskaksi 2 op
Suomen ja Ranskan oikeusjärjestelmien ja -kielien vertailua 4 op
Informaatio-oikeus ja tietotekniikkaoikeus 6 op
Viestintäoikeus 6 op
Tietosuoja ja tietoturvallisuus 5 op
Sähköinen asiointi ja viestintä viranomaistoiminnassa 6 op
Poliisi, informaatio ja tietojärjestelmät 5 op
Retoriikka-kurssi 3 op
Akateemiset opiskelutaidot 3 op
Tieteellinen tiedonhankinta 2 op
Vaikuttaminen yliopistoyhteisössä 2-10 op
Tietotekniikan perusteet ja Tieteellisen tiedonhankinnan kurssin opetussuunnitelmat julkaistaan
yhteiskuntatieteiden tiedekunnan www-sivuilla ja Weboodissa. Puheviestinnän opintojakso
julkaistaan kielikeskuksen www-sivuilla ja Weboodissa.
Täydentäviksi perusopinnoiksi hyväksytään ainoastaan edellä mainitut ja muut Lapin yliopiston
oikeustieteiden tiedekunnan täydentäviksi perusopinnoiksi hyväksymät opintojaksot. Näitä
opintoja on kuitenkin mahdollista korvata muussa tiedekunnassa tai muussa yliopistossa
suoritetuilla opinnoilla. Korvaavuuspäätöksen tekee opintojakson vastaava opettaja.

Täydentäviksi perusopinnoiksi hyväksytään ainoastaan yliopistossa suoritetut opinnot. Muilla
kouluasteilla suoritettuja opintoja ei hyväksytä eikä niitä yliopistossa suoritettuja opintoja, jotka
on saatu korvaavuuksina esimerkiksi ammattikorkeakoulussa suoritetun tutkinnon perusteella.
Muita kuin edellä mainittuja muussa tiedekunnassa tai muussa yliopistossa suoritettuja
perusopintotyyppisiä opintoja ei voi sisällyttää oikeustieteiden tiedekunnan antamaan
tutkintoon lukuun ottamatta sellaisia opintoja, joista sisällyttämispäätös on tehty viimeistään
31.7.2011. Muissa tiedekunnissa ja yliopistoissa suoritettuja ei-oikeudellisia opintoja, jotka ovat
luonteeltaan oikeustieteellistä tutkintoa tukevia, voidaan kuitenkin hyväksilukea
notaaritutkinnossa enintään 25 opintopistettä ja maisteritutkinnossa enintään 10 opintopistettä
opintojaksossa ”OPET9999 Oikeustieteellistä osaamista tukevat opinnot”. Tämä korvaavuus
voidaan myöntää myös sellaisten opintojen osalta, jotka sisältyvät jo toiseen tutkintoon.
Tällaisia oikeustieteellisiä opintoja tukevia opintoja ovat esimerkiksi yliopistoissa suoritetut
sosiaalipolitiikan, sosiologian, sukupuolentutkimuksen, kansantaloustieteen, tilastotieteen,
yrityksen taloustieteen, kirjanpidon, julkishallinnon, johtamisen, tietojenkäsittelyopin,
psykologian, oikeuslääketieteen sekä filosofian opinnot, siltä osin kuin ne ylittävät
oikeustieteelliseen tutkintoon sisältyvän ao. oppiaineen vähimmäismäärän.
Täydentäviksi perusopinnoiksi hyväksytään myös Arctic Studies Program -opinnot, siltä osin kuin
opetus ei sisälly oikeustieteen opintoihin.
Opintojaksoa OPET9999 Oikeustieteellistä osaamista tukevat opinnot koskevan
korvaavuuspäätöksen tekee opintojakson vastaava opettaja eli Suomessa suoritettujen
opintojen osalta opintopäällikkö ja ulkomailla suoritettujen opintojen osalta kansainvälisten
asioiden suunnittelija (ks. hakumenettelystä ja muutoksenhausta).
Luonteeltaan oikeudelliset opinnot hyväksiluetaan ensisijaisesti aineopintoina. Aineopintojen
hyväksilukemista koskevan päätöksen tekee kyseisen oppiaineen vastaava opettaja.
AINEOPINNOT
Aineopinnot koostuvat pakollisista aineopinnoista, joiden laajuus on 99 opintopistettä ja
pakollisesta notaaritutkielmasta, jonka laajuus on 11 opintopistettä sekä täydentävistä
aineopinnoista.
OTM-tutkinnon pakollisia aineopintoja pidetään täydentävinä aineopintoina ON-tutkinnossa.
Aineopinnoiksi voidaan hyväksyä ao. aineen ulkomaisissa yliopistoissa suoritettuja opintoja.
Hyväksymisestä päättää ao. oppiaineen vastaava opettaja.
Täydentävien aineopintojen laajuudesta voidaan vastaavan opettajan kanssa sopia toisin.
Oppiaineen vastaava opettaja voi sopia oppiaineessaan täydentävien aineopintojen laajuudeksi
1-15 opintopistettä. Oppiaineen vastaava opettaja voi sopia oppiaineessaan täydentävien
opintojen, myös OAIT9999 koodin opintojaksojen, laajuudeksi 1-15 opintopistettä.
Opiskelijan on opintosuunnitelmaa laatiessaan seurattava, mistä opintojaksoista opetusta
kulloinkin annetaan. Aineopinnoilla ei pääsääntöisesti ole pakollista suoritusjärjestystä, ellei
yksittäisissä opintojaksoissa toisin mainita (ks. opinto-jaksoista kohta Edeltävät opinnot).
Myös tiedekunnan OLAW-koodilla tarjotut opintojaksot käyvät sellaisenaan täydentäviin
aineopintoihin.

Pakollisiin aineopintoihin (99 op) kuuluvat seuraavat opintojaksot:
Persoonallisuusoikeus 3 op
Perhe- ja jäämistöoikeus 5 op
Velvoiteoikeus 8 op
Kauppaoikeus 8 op
Esineoikeus 6 op
Immateriaalioikeus 3 op
Ympäristöoikeus 8 op
Työ- ja sosiaalioikeus 8 op
Hallinto-oikeus I 5 op
Finanssioikeus 8 op
Rikosoikeus 10 op
Prosessioikeus I 5 op
Insolvenssioikeus 5 op
Valtiosääntöoikeus 4 op
Kansainvälinen oikeus I 2op
Notaaritutkielmaan (11 op) kuuluvat seuraavat opintojaksot: Notaaritutkielmaseminaari 1 op ja
Tieteellisen kirjoittamisen perusteet 2 op Pakollinen opinnäyte 8 op
Harjoittelu
Vapaaehtoisen käytännön harjoittelun voi suorittaa OTM-tutkinnossa vain siltä osin kuin sitä ei
ole suoritettu ON-tutkinnon osana.
Harjoittelu-opintojakson voi suorittaa useampaan kertaan. Harjoittelu-opintojakson voi jakaa
kumpaankin tutkintoon (ON/OTM) mutta maksimiopintopistemäärä on 15.
SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET
Valtiosääntöoikeus kuuluu pakollisena aineopintona oikeusnotaarin tutkintoon ja kansainvälinen
yksityisoikeus ja oikeusvertailu kuuluu pakollisena aineopintona oikeustieteen maisterin
tutkintoon 1.9.2011 ja sen jälkeen aloittaneille. Ennen 1.9.2011 opintonsa aloittaneet voivat
suorittaa oikeusnotaarin tutkinnon yhteydessä joko valtiosääntöoikeuden tai kansainvälinen
yksityisoikeus ja oikeusvertailun, jolloin toinen jää oikeustieteen maisterin tutkinnossa
suoritettavaksi.

Kieli- ja viestintäopinnot (20 op)
Kieliopinnot koostuvat pakollisista kieliopinnoista, joiden laajuus on 20 opintopistettä ja
täydentävistä kieliopinnoista. OTM-tutkinnon pakollisia kieliopintoja pidetään täydentävinä
kieliopintoina ON-tutkinnossa.
Oikeusnotaari
Oikeusnotaarin pakollisiin kieliopintoihin kuuluvat oikeudellinen ruotsi ja opiskelijan itse
valitsema oikeudellinen vieras kieli, koodeilla 0710 ja 0711. Viestintäopinnoista tieteellisen

kirjoittamisen perusteet suoritetaan notaaritutkielman yhteydessä koodilla OSUO0001.
Puheviestintä, jonka voi valita opintojaksoista XPUH0001-0005, kuuluu pakollisiin
perusopintoihin.
OIKEUSNOTAARI (14 op)
Pakolliset perusopinnot (puheviestintä) (2 op) Puheviestintä 2 op (valitaan yksi seuraavista)
XPUH0001 Puheviestintä 2 op
XPUH0002 Esiintymistaito 2 op XPUH0003 Ryhmäviestintä 2 op
XPUH0005 Haastattelu- ja vuorovaikutustaidot 2 op
Pakolliset kieliopinnot (ruotsi ja vieras kieli) (10 op) ORUO0710 Oikeudellinen ruotsi, kirjallinen
taito 2 op ORUO0711 Oikeudellinen ruotsi, suullinen taito 3 op
OENG0710 Legal English: Reading Comprehension 3 ECTS cr OENG0711 Legal English: Oral Skills
2 ECTS cr
OSAK0710 Oikeudellinen saksa, tekstin ymmärtäminen 3 op OSAK0711 Oikeudellinen saksa,
suullinen taito 2 op
ORAN0710 Oikeudellinen ranska, tekstin ymmärtäminen 3 op ORAN0711 Oikeudellinen ranska,
suullinen taito 2 op
OVEN0710 Oikeudellinen venäjä, tekstin ymmärtäminen 3 op OVEN0711 Oikeudellinen venäjä,
suullinen taito 2 op
Täydentävät kieliopinnot (mahdollisuus valita täydentäviin opintoihin) XPUH0011
Oikeussaliviestintä 2 op
XTYO0101 Neuvottelu- ja yhteistyötaidot 2 op
OENG0710 Legal English: Reading Comprehension 3 ECTS cr OENG0711 Legal English: Oral Skills
2 ECTS cr
OSAK0710 Oikeudellinen saksa, tekstin ymmärtäminen 3 op OSAK0711 Oikeudellinen saksa,
suullinen taito 2 op
ORAN0710 Oikeudellinen ranska, tekstin ymmärtäminen 3 op ORAN0711 Oikeudellinen ranska,
suullinen taito 2 op
OVEN0710 Oikeudellinen venäjä, tekstin ymmärtäminen 3 op OVEN0711 Oikeudellinen venäjä,
suullinen taito 2 op
XENG0200 English: Language Use and Culture 25 ECTS cr XSAK0200 Saksa: Kielen käyttö ja
kulttuuri 25 op XVEN0200 Venäjä: Kielen käyttö ja kulttuuri 25 op
Notaaritutkielma (akateemiset tekstitaidot) (2 op) OSUO0001 Tieteellisen kirjoittamisen
perusteet 2 op
OIKEUSNOTAARIN TUTKINNON OPISKELUJÄRJESTYS
Esitetty opiskelujärjestys on suurelta osin vain ohjeellinen ja jokaisen opiskelijan tulee pyrkiä
yksilölliseen etenemistahtiin ottaen huomioon opetustarjonnan ja säännökset edeltävistä
opinnoista. Etenemisjärjestyksessä on aakkosjärjestyksessä lueteltu kaikille pakolliset perus-,
kieli- ja aineopinnot opintovuosittain. Näiden lisäksi opiskelijan tulee suorittaa täydentäviä
opintoja pakollisten opintojen ohessa. Täydentävät opinnot tulevat suoritetuksi yleensä 2. ja 3.
opintovuoden aikana.
1. opintovuosi

Perusopinnot
HOPS 2 op
Johdatus akateemisiin opintoihin 2 op
Tilinpäätös ja tilintarkastus 3 op
Lakimiehen ammatilliset mallit 2 op
Oikeusinformatiikan perusteet 7 op
Oikeuslingvistiikan perusteet 2 op
Oikeusjärjestelmät ja oikeushistoria 3 op
Oikeusteorian perusteet 3 op
Aineopinnot
Hallinto-oikeus I 5 op
Prosessioikeus I 5 op
Velvoiteoikeus 8 op
Valtiosääntöoikeus 4 op
Kansainvälinen oikeus I 2op
2. opintovuosi
Perusopinnot
Juridiset tekstitaidot 2 op
Puheviestintä 2 op
Kieliopinnot
Oikeudellinen ruotsi 5 op
Aineopinnot
Esineoikeus 6 op
Immateriaalioikeus 3 op
Kauppaoikeus 8 op
Persoonallisuusoikeus 3 op
Perhe- ja jäämistöoikeus 5 op
Työ- ja sosiaalioikeus 8 op
Ympäristöoikeus 8 op
3. opintovuosi
Kieliopinnot
Oikeudellinen vieras kieli 5 op
Aineopinnot
Finanssioikeus 8 op
Insolvenssioikeus 5 op
Notaaritutkielma 11 op
Rikosoikeus 10 op

