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Rättsnotarie-

examen
• Lägre juridisk högskoleexamen

• 3 år

• 180 studiepoäng (sp)

Vad betyder 

det?
• Juridisk kandidatexamen

• Du kan fortsätta studera till juris 

magister vid ett annat universitet 

och bli jurist (2 års studier till)

• Åbo universitet 

• Helsingfors universitet (på svenska)

• Östra-Finlands universitet

• Lapplands universitet



Strukturen på studierna

Obligatorisk juridik (125 sp) Valbar juridik (15 sp)

Språkstudier (20 sp) Valfria studier (20 sp)

• Fokus på juridikens olika delområden:

– Civilrätt (tvister mellan enskilda personer)

– Offentlig rätt (tvister mellan enskilda personer 
eller företag och t.ex. kommunen eller staten)

– Straffrätt (fall för polisen och andra myndigheter)

• Samarbete med Åbo universitet

• Åbo Akademi är starka inom mänskliga
rättigheter – ett brett utbud av valbara kurser

• Språkstudier: båda inhemska språken och två 
främmande språk

• Valfria studier = kurser som intresserar just dig! 
Behöver inte vara juridik.



Varför rättsnotarie vid 

Åbo Akademi?
• Ger bra språkkunskaper i båda inhemska språken!

• Föreläsningar vid Åbo Akademi på svenska

• Föreläsningar vid Åbo universitet på finska

• Litteraturen delvis på finska

= Vokabulär på båda språken → konkurrensfördel, du kan 

jobba på båda inhemska språken

• ÅA och rättsnotarieutbildningen är lagom stor/liten

• Bra kontakt med lärare och professorer

• Lätt att få hjälp och handledning

• Möjlighet att fokusera på mänskliga rättigheter

• Aktiv och engagerad ämnesförening Stadga r.f.



Hur är det att studera till 

rättsnotarie vid Åbo Akademi?
• Kräver 

– ett äkta intresse för juridik

– att man är beredd på att läsa 
– en del kunskaper i finska

• Att läsa juridik är inte som att läsa andra ämnen
– fokus på fakta och tydlighet (inte egna åsikter)

• Föreläsningarna är sällan obligatoriska
– kräver självdisciplin, bra studieteknik, bra 

lästeknik och att man vet hur man bäst lär sig

• Främst tenter som examinationsform



Var kan rättsnotarier jobba?

• Rättsnotarier kan jobba inom den offentliga 

eller privata sektorn: kommuner, 

skatteväsendet,  bank- & 

försäkringsbranschen, föreningar, 

internationella organisationer                                  

→ jobb som kräver bred juridisk kunskap

• Rättsnotarier kan också inneha administrativa

poster inom domstolsväsendet och rättshjälps-
verksamheten

• MEN nästan alla väljer att fortsätta studera till 

juris magister för att kunna jobba som jurist



Antagning till rättsnotarieutbildning

Studentexamensbetyg 
(10 platser)

Urvalsprov 
(14 platser)

Poäng för följande prov i studentexamen:
- Modersmål
- De fyra ämnen som ger de högsta poängen

- Se poängtabell på ÅA:s webbsidor!

Åbo Akademis gemensamma urvalsprov

Måndag 7.6.2021 kl. 10-12
(mera info publiceras senast 16.3.2021)

Ingen urvalslitteratur

Flervalsfrågor

Fjolårets urvalsprov finns på ÅA:s webbsidor

https://www.abo.fi/studera-hos-oss/antagning/sok-till-abo-akademi/studentbetyg-till-rattsnotarie/
https://www.abo.fi/studera-hos-oss/antagning/sok-till-abo-akademi/urvalsprov/gemensamt-urvalsprov/


Är det svårt att komma in?

• Vi antar 24 nya studerande
• Ifjol hade vi 341 sökande (varav 104 i första preferens)

= Vi har ett högt söktryck; antar ~7 % av alla sökande

• Betygspoäng som räckte till antagning 2020: 

- förstagångssökande: 115,4 p*
- icke-förstagångssökande: 130,8 p*

• Urvalsprovspoängen går inte att jämföra med tidigare år

• Har du avlagt studentexamen och är förstagångssökande kan du bli 
antagen på basis av betyg (10 platser) eller urvalsprov (14 platser)

• Uppfyller du inte kriterierna ovan kan du bara antas på basis av 
urvalsprov (14 platser)

*P.g.a. pandemin 2020 antogs 90 % på basis av betyg, poängen är därför lägre jämfört med 

”normalantagning” då 40 % tas in på basis av betyg



Mera info:

Ansökningsportalen: studieinfo.fi

ÅA:s webb: ansökningsinfo     
www.abo.fi/utbildningslinjer/rattsnotarie

E-post: studierådgivare Minna Lostedt    
minna.lostedt@abo.fi

https://studieinfo.fi/wp/sv/
https://www.abo.fi/utbildningslinjer/rattsnotarie/

