Itsensä haastamista omalla aikataululla ja omien tavoitteiden mukaan,
mielekästä tekemistä, jolla on merkitystä tulevaisuudessakin!
Henriikka, 28, HR-asiantuntija
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Esimerkkejä koulutuspoluista

Seija Tuominen, Itä-Suomen avoin yliopisto

Unelmista todeksi – pätevöidy
juridiikan erityisalojen asiantuntijaksi
”Jokainen tarvitsee elämänsä jossain vaiheessa juridista
osaamista ja tiedon käytäntöön soveltamista”
”Älä pohdi, aloita. Jos tuntuu liian raskaalta, hidasta. Mieti
fokus. Jos haluat, pystyt.”
Tiina 34 v.
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Esimerkkejä koulutuspoluista
• opintojen täydentäminen, ammatillinen kehittyminen, uralla eteneminen >>
siihen voi riittää yksi kurssi, perusopinnot tai ylempi tutkinto!
• tutkintotavoitteinen opiskelu, ensimmäinen opiskelupaikka haussa
• ammatinvaihto

• aikaisempi korkeakoulututkinto suoritettuna
• opinto-ohjaus opintojen aikana
• lisätietoa työllistymisestä:
http://www.uef.fi/fi/web/oikeustieteet/tyollistyminen
• HTK=hallintotieteiden kandidaatti, HTM=hallintotieteiden maisteri
• ON=oikeusnotaari, OTM=oikeustieteen maisteri
”Miksi ei? Ei se ainakaan hukkaan mene jos
jotain uutta oppii!”
UEF|ADUCATE

Yrittäjä, yksinhuoltaja ja akateemisiin opintoihin ennen
negatiivisesti suhtautunut
20.9.2016

Uudelleen kouluttautuja – uusi ammatti

Filosofian maisteri, ei
ole työllistynyt omalla
alallaan ja haluaa nyt
jatkokouluttautua

Suorittaa
avoimessa
yliopistossa
markkinoinnin
aineopintoja.

Suorittaa väyläopinnot 60 op ja hakeutuu tutkintoopiskelijaksi (HTK/HTM). Kun on suorittanut lisäksi vielä
60 op pääaineen=hallinto-oikeuden opintoja, hakee
opinto-oikeuden muutosta pelkästään maisteriopintoihin
(syventävät opinnot 60 op). Kandidaatin tutkintoa ei
tarvitse suorittaa, koska omaa aikaisemman
korkeakoulututkinnon.

UEF|ADUCATE

Kokee opinnot hyväksi, mutta pohtii haluavansa
kuitenkin hallinnollisiin töihin, joissa voi
hyödyntää aikaisempaa tutkintoa (Suomen kieli
ja kirjallisuus) ja hyviä viestinnällisiä taitojaan.
Huomaa HTK-polun ja aloittaa yleiset
oikeusjärjestysopinnot 60 op.

Valmistuu hallintotieteiden
maisteriksi (HTM) 180 op,
pääaineena hallinto-oikeus,
suoritetut markkinoinnin
opinnot voidaan liittää osaksi
tutkintoa.

- TE-toimisto, omaehtoinen opiskelu työttömyysturvalla (yli 25 v),
koulutusneuvonta
- avoimen yliopiston ohjauspalvelut, oppiaine/yleinen ohjaus
- tiedekunnan ohjaus tutkinto-opiskelussa

20.9.2016

Ensimmäinen opiskelupaikka haaveena oikeustieteelliseen (ON/OTM)

Kevään abiturientti,
joka ei yo-kirjoitusten
jälkeen ehtinyt/jaksanut
valmistautua
pääsykokeisiin.

Hakee keväällä valintakokeessa
(ensikertalainen) ja pääsee
tutkinto-opiskelijaksi
oikeustieteiden laitokselle
suorittamaan oikeusnotaarin ja
oikeustieteen maisterin
tutkintoa.
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Osallistuu avoimen yliopiston
opintoinfoon ja huomaa, että
avoimessa yliopistossa voi
aloittaa tutkintotavoitteisen
opiskelun.

Suorittaa syksyn ja kevään aikana
yksittäisiä kursseja yleisistä
oikeusjärjestysopinnoista, jotka kaikki
kuuluvat ON-tutkintoon. Saa rutiinia
tenttivastaamiseen ja oikeudellisen
tiedon soveltamiseen.

Koska virtaa pääsykokeiden
jälkeen riittää, suorittaa vielä
kesän aikana tutkintoon kuuluvia
kursseja verkossa avoimessa
yliopistossa. Aloittaessaan opinnot
tutkinto-opiskelijana,
opintorekisterissä on jo 20 op
tutkinnosta suoritettuna.

- TE-toimisto, sivutoiminen opiskelu, koulutusneuvonta, osaaikatyössä opintojen aikana
- avoimen yliopiston ohjauspalvelut, oppiaine/yleinen ohjaus
- tiedekunnan ohjaus tutkinto-opiskelussa

Plan B: Mikäli ei olisi
päässyt valintakokeessa
tutkinto-opiskelijaksi, olisi
jatkanut väylätavoitteisesti
HTK/HTM-opinnoissa.
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Poliisihallinnossa eteneminen
Opiskelija työskennellyt
poliisina 10 vuotta ja
haluaa edetä urallaan
johtotehtäviin, joihon
lisäopinnot ovat edellytys

Suorittaa avoimessa
yliopistossa rikos- ja
prosessioikeuden
perusopinnot verkkoopintoina 25 op.

Suorittaa väyläopinnot 25 op + 35 op = 60 op ja hakeutuu
tutkinto-opiskelijaksi (HTK/HTM). Suorittaa loput kurssit
yleisistä oikeusjärjestysopinnoista 25 op sekä pääaineen
rikos- ja prosessioikeuden aineopinnot 35 op. Sivuaineeksi
valitsee oikeuspsykologian 25 op ja koska talousrikokset
kiinnostavat, suorittaa myös laskentatoimen aineopintoja
verkko-opintoina. Tutkintoon kuuluvat kieliopinnot
suorittaa kesäyliopistossa viikonloppuopetuksena ja
verkkokursseja avoimessa yliopistossa.
-
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-

Kokee opinnot hyväksi ja
haluaa edetä tutkintoon,
joten alkaa suorittamaan
yleisiä oikeusjärjestysopintoja 35 op.

Valmistuu hallintotieteiden
kandidaatiksi (HTK) 180 op,
pääaineena rikos- ja prosessioikeus.
Kandin tutkinto riittää
päällystötehtäviin, mutta jää vielä
miettimään maisterin (HTM) 120 op
tutkinnon tekemistä muutaman
välivuoden jälkeen.

työnantajan kanssa sovittu joistakin opintopäivistä, pääosin suorittaa opintoja työn ohessa, mutta
kandidaatin tutkielman kirjoittamisvaiheessa on opintovapaalla (koulutusrahasto)
avoimen yliopiston ohjauspalvelut, oppiaine/yleinen ohjaus
tiedekunnan ohjaus tutkinto-opiskelussa
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Lisää osaamista ammattiyhdistyksen tehtäviin
Opiskelija aloittanut
työskentelyn
edunvalvontaan
liittyvissä tehtävissä
ammattiyhdistyksessä.

Kokee tarvitsevansa
lisäosaamista mm.
työoikeudesta, mutta
asuu paikkakunnalla,
jossa ei järjestetä
juridiikan opintoja.

Aloittaa työnantajan tukemana työ- ja
virkamiesoikeuden perusopintojen suorittamisen.
Opinnot suoritettuaan haluaa opiskella lisää erityisesti
oikeudellisen sääntelyn suunnitteluun liittyvistä
vaikuttamisen mahdollisuuksista: ”Miten
lainvalmisteluun voidaan vaikuttaa esim.
intressiryhmän toimesta?” Huomaa, että
lainsäädäntötutkimuksen perusopinnot 25 op voi
suorittaa verkko-opintoina, joten aloittaa opintojen
suorittamisen, koska esim. lainvalmisteluun ja
sääntelyn vaikutuksiin liittyvät kurssit kiinnostavat.
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Kollega toiselta paikkakunnalta lähettää linkin
avoimen yliopiston www-sivuille
http://www.uef.fi/web/aducate/oikeustieteet
Huomaa, että oikeustieteen opintoja voi suorittaa
etänä ja että työ- ja virkamiesoikeuden
perusopintojen 25 op sisältö vastaa juurikin
osaamistarpeitaan.

Saa lisävarmuutta ja tietotaitoa työtehtävien
hoitamiseen: kokee yleisen lakitietämyksen
lisääntyneen, kirjoitus- ja jäsentelytaitojen
parantuneen sekä osaavansa paremmin
hahmottaa edunvalvontaan liittyviä
kokonaisuuksia sekä perustella asioita.

- työnantajan kanssa sovittu, että voi joitakin työpäiviä käyttää opiskeluun ja mm. tenttiä
työajalla, muutoin suorittaa opinnot työn ohessa
- avoimen yliopiston ohjauspalvelut, oppiaine/yleinen ohjaus

20.9.2016

Verohallinnossa eteneminen asiantuntijatehtäviin
Verohallinnossa 7 vuotta
työskennellyt liiketaloustieteen
tradenomi (taloushallinto) haluaa
edetä asiantuntijatehtäviin, joita
verohallinnon
organisaatiouudistuksen myötä on
tarjolla runsaasti, mutta joihin
vaaditaan ylempi
korkeakoulututkinto.

Suorittaa työantajan
tukemana
finanssioikeuden
perusopinnot 25 op.

Suorittaa väyläopinnot 25 op + 35 op = 60 op ja hakeutuu tutkintoopiskelijaksi (HTK/HTM). Kun on suorittanut loput yleisistä
oikeusjärjestysopinnoista 25 op sekä pääaineen=finanssioikeuden
aineopinnot 35 op = 120 op, hakee opinto-oikeuden muutosta pelkästään
maisteriopintoihin (syventävät opinnot 60 op). Asiantuntijatehtäviin
kuuluu usein myös esimies-/tiiminvetäjän tehtäviä, joten vahvistaa vielä
osaamistaan suorittamalla avoimessa yliopistossa verkko-opintoina
johtamisen aineopinnot 30 op tai vaihtoehtoisesti työ- ja
organisaatiopsykologian perusopinnot 25 op. Kandidaatin tutkintoa ei
tarvitse suorittaa, koska omaa aikaisemman korkeakoulututkinnon.
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Jatkaa tutkintotavoitteisesti
ja alkaa suorittamaan yleisiä
oikeusjärjestysopintoja 35 op
saavuttaakseen
hakukelpoisuuden väylässä.

Valmistuu
hallintotieteiden
maisteriksi (HTM),
pääaineena finanssioikeus ja valitaan
valmistumisen jälkeen
ylitarkastajaksi.

- tekee opinnot pääosin työn ohessa, tutkielmien (kandi/pro gradu) kirjoittamisen aikana on
opintovapaalla (koulutusrahasto)
- avoimen yliopiston ohjauspalvelut, oppiaine/yleinen ohjaus
- tiedekunnan ohjaus tutkinto-opiskelussa
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Avoin yliopisto on loistava ja kaikille avoin
mahdollisuus testata omia akateemisen opiskelun
motiivejaan, taitojaan ja valmiuksiaan.
Avoimessa opiskelu on joustavaa ja antaa
mahdollisuuden sovittaa opiskelun osaksi
erilaisia elämäntilanteita.
Niina 29 v.
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