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OIKEUSTIETEELLINEN (HTM tai OTM)   
Pääaine tai koulutusohjelma Ammatti- tai virkanimike 
HTM-tutkinnot  
Environmental and Climate Change Law Projektitutkija 
  
Eurooppaoikeus ja integraatiohallinto Projektiavustaja 
 projektitutkija 
  
  
Finanssioikeus Asiantuntija 
 Arvonlisäveroasiantuntija    
 assistentti 
  maatilayrittäjä 
  projektisihteeri 
  senior adviser 

  Senior tax clerk 
 Tarkastaja 
 Tax advisor 
 tilintarkastus (assurance, associate) 
 toiminnallinen asiantuntija 
 veroasiamies 
 veroasiantuntija 
 Veroasiantuntija / tax advisor      
 verosihteeri 
 verotarkastaja 
 ylitarkastaja 
   
   
Hallintotieteet verotarkastaja                                                                                             
  
Hallinto-oikeus asiakasneuvoja 
 asiantuntija 
  edunvalvonta-asiantuntija 
 esiupseeri 
 etuuskäsittelijä 
  financial assistant                                                                                       
 hallinnon suunnittelija 
 hallintojohtaja 
 hallintosihteeri 
 hallintosuunnittelija 
 hankinta-asiantuntija 
  hankintojen erityisasiantuntija 
 henkilöstöpäällikkö 
 johdon assistentti 
 Legal Adviser 
 lehtori 
 luottoasiantuntija 
  ohjaaja/tuntiopettaja               
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  osastonjohtaja 
  palkkapalvelusihteeri 
 palvelupäällikkö 
 projektiassistentti 
 pääkirjanpitäjä 
  sosiaalityöntekijä                                                                                         
 sosiaaliasiamies, potilasasiamies, juridinen neuvonantaja 
 suunnittelija 
  tallentaja 
  talouspäällikkö                                                                                            
  taloussihteeri                                                                                              
  tarkastaja 
 toimistosihteeri 
 tulosalueen johtaja 
  tutkija        
 tutori, instructor 
 työhyvinvointipäällikkö 
 työllisyyssuunnittelija   
  työnantajatarkastaja 
  työvoimaneuvoja/työnsuunnittelija   
  verosihteeri                        
  vuoropäällikkö                                                                                             
 yliopettaja 
  
  
Julkisoikeus erityisasiantuntija                                                                                        
  
Kriminaalipolitiikka ja rikollisuuden 
tutkimus erikoissuunnittelija 
 Notaari 
  
Oikeusfilosofia myyjä 
  
  
Oikeustaloustiede credity controller 
 hallintopäällikkö 
 HR-suunnittelija 
 Key Account Executive 
 Legal Councel 
  notaari 
  Ostopäällikkö 
 Projektisuunnittelija 
  Tilintarkastaja 
  toimihenkilö 
  Tutkija                             
  verotarkastaja 
 ylitarkastaja/hankinta-asiantuntija 
 yrittäjä 
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Oikeustaloustiede ja lainsäädäntötutkimus myyntikoordinaattori 
 suunnittelija 
  
  
Rikos- ja prosessioikeus assistentti 
 edunvalvontasihteeri                
  erikoissuunnittelija 
  huoltamokahvilatyöntekijä 
  Kansainvälisten asioiden koordinaattori 
  kihlakunnan ulosottomies                                                                              
 komissario 
 lehtori 
  luokanopettaja 
  myyjä 
  rajatarkastusasiantuntija/vanhempi rajatarakastaja                            
  rikoskomisario                      
 rikosseuraamusesimies 
 suunnittelija, asiakasvastaava 
  tarkastaja                                                                                                    
  toiminnanjohtaja (hanke) 
 tutkinnanjohtaja 
 turvakouluttaja 
  täytäntöönpanoasiantuntija          
  täytäntöönpanopäällikkö 
  ulosottomies 
 verotarkastaja 
 ylitarkastaja 
  
Rikos-ja prosessioikeus ja rikollisuuden 
tutkimus erityisasiantuntija 
 kihlakunnanulosottomies 
 komisario 
 konstaapeli 
 optikko 
 Poliisi 
 poliisivankilan vartija 
 päällikkö 
 ratkaisuasiantuntija/etuuskäsittelijä 
 rikoskomisario 
 rikoskomisario/tutkinnajohtaja 
 rikoskomisario/yksikönpäällikkö 
 rikosylikonstaapeli 
 vanhempi konstaapeli 
 virastosihteeri 
  
Siviilioikeus Aluesihteeri 
 Asiakasneuvoja 
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 Controller 
 Edunvalvontasihteeri 
  hallintojohtaja                     
 hallintopäällikkö (risk, legal & compiance) 
 hankinta-asiantuntija 
 hankintapäällikkö 
 jalkojenhoitaja, asiantuntijahoitaja 
  koulutussuunnittelija                                                                                   
 laatupäällikkö 
 Lakiasiantuntija 
 maaseutupäällikkö 
 operativiinen ostaja 
  palkkaturvasihteeri                                                                                      
 palvelujohtaja 
 pankkilakimies 
 Procurement coordinator 
 projektikoordinaattori 
 projektitutkija 
  suunnittelija 
  taloussihteeri 
  Tax Specialist                      
 Team Leader 
 verosihteeri 
  
  
Valtiosääntöoikeus erikoissuunnittelija 
  tutkija 
  
  
Ympäristöoikeus asianajosihteeri 
  asiantuntija                        
 auditoija 
 edistämispalvelujen päällikkö 
  hallintojohtaja                     
 hallinto-oikeuden esittelijä 
 johdon assistentti 
 kouluttaja 
 lakiasiantuntija 
  lehtori 
 nuorempi tutkija 
  projektiassistentti                 
 rahoitusasiantuntija 
  urheilutoimittaja 
 vesitalousasiantuntija 
 ympäristölakimies 
  ympäristönsuojelutarkastaja 
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Ympäristöpolitiikka Koulusihteeri 
 suunnitteluinsinööri 
  
Ympäristöpolitiikka ja -oikeus hankesuunnittelija 
 lainkäyttösihteeri 
 projektityöntekijä                                                                                        
 tietotekniikkaneuvoja 
 tuotantovastaava 
  tutkija                                                                                                         
 ympäristölainsäädännön asiantuntija 
  ympäristölainsäädännön asiantuntija/konsultti 
  ympäristönsuojelutarkastaja 
  Ympäristötarkastaja                 
  
  
Oikeustiede (OTM) avustava lakimies 
 esittelijä 
 hallintolakimies 
 julkinen oikeusavustaja 
 käräjänotaari 
 lakiasiainhoitaja 
 lakimies 
 liiketoimintajohtaja 
 liikennelentäjä 
 nuorempi tutkija 
 rikostarkastaja 
 yliopisto-opettaja 
 ylitarkastaja 
 ylitarkastaja, julkinen notaari 

 

 


