
 
 
 
 

 
 
 
 

Oikeudellinen osaaminen 
45 op -opintokokonaisuus 
 
 
Tule täydentämään AMK-tutkintoasi oikeudellisen 
osaamisen verkko-opinnoilla!  
 
 
Kohderyhmä 
Oikeudellinen osaaminen 45 op -opintokokonaisuus on tarkoitettu 
tradenomeille tai muun AMK-tutkinnon suorittaneille, jotka haluavat 
täydentää tutkintoaan oikeudellisilla opinnoilla. 
 
Toteutustapa 
Opinnot toteutetaan kokonaan verkossa ja ne on mahdollista 
suorittaa työn ohella. Orientaatio opintoihin -aloitustilaisuuteen 
osallistuminen torstaina 1.9.2022 klo 17–21 on välttämätöntä 
opinnoissa alkuun pääsemiseksi. Pääsääntöisesti opinnoissa ei 
tarvita yhtäaikaista läsnäoloa verkossa, poikkeuksena kuitenkin 
mahdolliset ryhmätyöt tai muut yhtäaikaista läsnäoloa edellyttävät 
tehtävät.  
 
 
Opiskeluoikeusaika 
Opinnot alkavat 1.9.2022, ja niitä voi suorittaa 31.7.2023 asti. HUOM! 
Avoimen väylän erillishaussa toukokuussa 2023 tutkinto-opiskelijaksi 
hakeutuvien opinnot (45 op) tulee olla suoritettuna 31.5.2023 
mennessä.  
 
Haku 
Hakuaika opintoihin alkaa 4.4.2022 ja päättyy 8.6.2022.  
 
Hakulomake aukeaa ma 4.4.2022 klo 9.00:   
https://elomake.samk.fi//lomakkeet/13036/lomakkeet.html  
 
Opintokokonaisuuteen on rajoitettu määrä paikkoja (15). 
Pohjakoulutusvaatimuksen täyttäneet hakijat valitaan opintoihin 
ilmoittautumisjärjestyksessä. Hakulomakkeeseen tulee liittää kopio 
AMK-tutkintotodistuksesta. Ilman tutkintotodistusliitettä hakemusta ei 
voida ottaa huomioon.  
 
Pohjakoulutusvaatimus 
Tradenomi- tai muu AMK-tutkinto. 
 
 
 
 

https://elomake.samk.fi/lomakkeet/13036/lomake.html


 
 
 
 

 
 
 
 

Opintomaksu 
Oikeudellinen osaaminen 45 op -opintokokonaisuuden hinta on 
SAMKin avoimen AMKin maksuperusteiden mukainen (10 € / op), eli 
450 €.  
Opintomaksu sisältää tähän opintokokonaisuuteen määritellyt 
opintojaksot 45 op. Opintomaksu laskutetaan opintojen käynnistyttyä, 
vahvistetun opiskelupaikan perusteella.  
 
Oikeudellinen osaaminen 45 op -opintokokonaisuuden sisältö 
  

• Johdatus juridiikkaan 5 op 
• Julkishallinnon oikeus 20 op -kokonaisuus sis. seuraavat 

opintojaksot: 
 Julkisoikeuden perusteet 5 op, Hallinto-oikeus 5 op, 

Työ- ja virkamiesoikeus 5 op sekä Eurooppaoikeus 5 
op 

• Rikos, velka ja vahinko 20 op -kokonaisuus sis. seuraavat 
opintojaksot: 
 Rikos- ja rikosprosessioikeus 5 op, Prosessi- ja 

insolvenssioikeus 5 op, Luotto-oikeus, vakuudet ja 
ulosotto 5 op sekä Vahingonkorvaus- ja 
vakuutusoikeus 5 op.  

 
Opintojen aikataulutus 
 
Syksy 2022  Kevät 2023O  
Jakso 1 (1.9.–31.10.) 
 

Jakso 3 (10.1.–12.3.) 

Orientaatio opintoihin 
Johdatus juridiikkaan 
 

5 
 

Eurooppaoikeus 5 

Julkisoikeuden perusteet 5 
 

Rikos- ja rikosprosessioikeus 5 

 Prosessi- ja insolvenssioikeus 5 
 

Jakso 2 (1.11.–31.12.) 
 

Jakso 4 (20.3.–14.5.) 

Hallinto-oikeus 5 
 

Luotto-oikeus, vakuudet ja 
ulosotto 

5 

Työ- ja virkamiesoikeus 5 
 

Vahingonkorvaus- ja 
vakuutusoikeus 

5 

 
Avoimen väylän erillishaun kautta tutkinto-opiskelijaksi 
Avoimen väylän erillishaun (1.–15.5.2023) kautta voi hakea tutkinto-
opiskelijaksi 45 op:n suorittamisen jälkeen ja jatkaa opintoja 
oikeustradenomin suuntautumisessa tradenomin tutkintoon. 
Oikeudellisen osaamisen 45 op -opinnot tulee tällöin olla suoritettuna 
31.5.2023. 



 
 
 
 

 
 
 
 

Aiempien opintojen huomiointi 
Aiempien opintojen hyväksilukuja ei käsitellä avoimen AMKin 
opintojen aikana. 
 
Valinnoista ilmoittaminen ja opiskelupaikan vahvistus  
Ilmoitamme opintokokonaisuuteen valituille paikasta sähköpostitse 
mahdollisimman pian hakuajan päätyttyä. Myös varasijalla olevat 
hakijat saavat tiedon sähköpostitse. Opiskelupaikka tulee vahvistaa 
vastaamalla em. sähköpostiin. Vahvistamalla opiskelupaikan sitoutuu 
maksamaan opintokokonaisuuden opintomaksun. 
 
  
 
Lisätiedot  
 
www.samk.fi/avoinamk 
 
Haku ja avoimen AMKin opiskelu:  
Koulutussuunnittelija Anu-Mari Elohaka, p. 044 710 3121 
 
Opintojen sisällöt ja toteutus:  
Lehtori Minna Kuohukoski, p. 044 710 6334 
 
Sähköpostit: etunimi.sukunimi@samk.fi 

http://www.samk.fi/avoinamk
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