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1. TUTKINTORAKENTEET
OIKEUSNOTAARI on alempi korkeakoulututkinto ja laajuudeltaan 180 opintopistettä. Oikeusnotaarin tutkinnon
voi suorittaa opetussuunnitelman mukaisesti kolmessa vuodessa. ON-tutkinnon voi suorittaa kaksikielisesti.
Oikeustieteellisessä tiedekunnassa on toteutettu vuosina 2013–2015 oikeusnotaarin tutkinnon
opetussuunnitelman uudistus.1.8.2015 alkaen on järjestetty vain uuden opetussuunnitelman mukaista
opetusta. Opinnot voi suorittaa ON-opintojen aloitusvuodesta riippumatta vain uuden opetussuunnitelman
mukaisina.
Uuden opetussuunnitelman (1.8.2016 alkaen) mukainen ON-tutkinto rakentuu seuraavasti:


YLEIS-JA KIELIOPINNOT 22 OP
Orientointi (1 op), henkilökohtainen opintosuunnitelma ON-HOPS (1 op), tieto- ja viestintä-tekniikan
opinnot (TVT-ajokortti 3 op, tieteellisen kirjallisen työn ja tiedonhankinnan perus-taidot 2 op), kieli- ja
viestintäopinnot (äidinkieli 5 op, toinen kotimainen kieli 5 op, vieras kieli 5 op).



PERUSOPINNOT 4 OP
Oikeudellisen ajattelun perusteet (4 op).



AINEOPINNOT 154 OP
Pakolliset aineopinnot:
Yksityisoikeus I (22 op), julkisoikeus I (15 op), julkisoikeus II (16 op), kauppa- ja finanssi-oikeus (24
op), yksityisoikeus II (15 op), rikos-, prosessi- ja insolvenssioikeus (24 op), oikeuden yleistieteet (11
op).
Valinnaiset aineopinnot:
Tieteellisen tiedon hallinta ja tuottaminen (tieteellisen kirjoittamisen perusteet 5 op ja ONlopputyöseminaarit 10 op), valinnaiset opinnot (12 op).

Flamma: ON-tutkinnon suositeltu suoritusjärjestys

Tutkintorakenteet ennen 1.8.2016 löydät opintoja koskevista pysyväismääräyksistä.

OIKEUSTIETEEN MAISTERIN TUTKINTO on ylempi korkeakoulututkinto ja laajuudeltaan 120 opintopistettä.
Oikeustieteen maisterin tutkinnon voi suorittaa opetussuunnitelman mukaisesti kahdessa vuodessa. Opinnot
jaotellaan seuraaviin kokonaisuuksiin:


YLEIS-JA KIELIOPINNOT 6 OP
Kieliopinnot (vapaavalintainen kieli 5 op) sekä HOPS (1 op).



PAKOLLISET AINEOPINNOT 10 OP
Pakolliset aineopinnot: Oikeustieteen menetelmät ja tutkimustaidot (3 op), Oikeus ja yhteiskunta (5
op), Oikeuskulttuurit ja oikeusvertailu (2 op).



VALINNAISET OPINNOT 34 OP
Valinnaiset aineopinnot (34 op), johon sisältyy vapaasti valittavia opintoja, joita voivat olla
oppiaineiden valinnaiset aineopinnot, kieliopinnot, käytännön taitojen opinnot, tieteellispainotteiset
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kurssit sekä muualla esim. vaihdossa tai muissa korkeakouluissa suoritetut opinnot.


SYVENTÄVÄT OPINNOT 70 OP
Valinnaiset oikeustieteen opinnot (10 op), Projektin perusopinnot (tentti/opetus) (10 op),
Projektiseminaari (10 op) sekä OTM-tutkielma (40 op).

2. OPISKELU TIEDEKUNNASSA
OPETUSPERIODIT. Yliopistossa annettava opetus on jaettu neljään opetusperiodiin, joita on kaksi sekä syysettä kevätlukukaudella. Syyslukukaudella ja kevätlukukaudella periodien välissä on yhden viikon mittainen
tentti- ja lukuviikko. Kesäaikana olevassa opetuksessa ei ole periodeja. Periodien ajankohdat löytyvät
yliopiston ulkoisilta verkkosivuilta.
Opetus ja siihen liittyvät kuulustelut ajoitetaan normaalisti opetusperiodeihin. ON-tutkinnon opetusjaksojen
sijoittuminen periodeille on kuvattu ON-tutkinnon suositeltua suoritusjärjestystä kuvaavassa taulukossa.
Suositeltu suoritusjärjestys on laadittu siten, että opinnot rakentuvat aiemmin opitun päälle. Kunkin oppiaineen
pakollisten aineopintojen opetusajankohta määräytyy suositellun suoritusjärjestyksen mukaisesti.
OPINTO-OPAS. Tiedekunnan opinto-opas löytyy WebOodista. WebOodiin kirjaudutaan Helsingin yliopiston
tunnuksilla. Opinto-oppaita voi myös selata kirjautumatta.
Opinto-oppaat löytyvät WebOodin vasemman sivupalstan otsikon Opetus/Opintojaksot alta. Tämän jälkeen
valitaan tiedekuntien listasta. Oikeustieteellinen tiedekunta ja haluttu opas seuraavista vaihtoehtoista: yleinen
opinto-opas, ruotsinkielisen opetuksen opinto-opas, englanninkielisen opetuksen sisältävä Courses in English
-opas, jatko-opinto-opas. Ruotsin- ja englanninkielinen opetus on koottu erikseen omiin oppaisiinsa, mutta
löytyy myös yleisestä opinto-oppaasta. Tiedekunnan yleinen opinto-opas on rakennettu niin, että sitä
kannattaa käyttää ”Tutkintorakenteet”-välilehden kautta.
”Tutkintorakenteet”-välilehti löytyy opinto-oppaan pääsivun ylälaidasta. Klikataan aluksi välilehti auki ja tämän
jälkeen ”Oikeusnotaarin tutkinto 2016–2017 (180 op) (julkaistu)”. Tutkintorakenteeseen sisältyvät opintojaksot
saa auki klikkaamalla tutkinnon rakennepuun kaikki plusmerkit auki (huom. plusmerkkejä voi olla useita
väliotsikoista johtuen). Valinnaiset opinnot löytyvät sivun rakenteen alaosasta otsikon ”Valinnaiset
opinnot (vähintään 12 op)”, oppiaineiden väliset valinnaiset opinnot otsikon ”Oppiaineiden väliset opinnot” ja
käytännön taitojen opinnot otsikon ”Käytännön taidot” alta. Oppaan väliotsikoista johtuen kaikki rakennepuun
plusmerkit pitää avata, jotta kursseja pääsee tarkastelemaan.
Huom! Mikäli opinto-oppaasta etsii opintojaksoja kurssin tunnistetta (koodi) käyttäen, kannattaa aina käyttää
"Hae opintojaksoja" -hakutoimintoa. Näin saa näkyviin opintojaksoa koskevat yleisemmät tiedot, esim.
opintojakson suoritustavan ja osat (vrt. "Hae opetusta" -hakutoiminto, jonka alta löytyy esim. opetukseen tai
tenttiin ilmoittautuminen sekä opetuksen tai tentin paikka ja aika). Opetustietoihin kannattaa aina tutustua siten,
että katsoo ensiksi opintojakson tiedot ja vasta tämän jälkeen siihen sisältyvän opetuksen/tentit tiedot.
”Hae opintojaksoja” -hakutoiminto löytyy WebOodin vasemman palstan otsikon ”Opetus/Opintojaksot alta”.
Tämän jälkeen klikataan ”Haku” ja syötetään sivun keskipastalle aukeavaan näkymään esim. kurssin nimi tai
tunniste ja painetaan ”Hae opintojaksoja”.

www: Opinto-oppaan käyttöohje

OPETUKSEEN
OSALLISTUMINEN
JA
ILMOITTAUTUMINEN.
Jos
opintojaksoon
sisältyy
seminaarityöskentelyä, harjoituksia, työpajoja, oikeudenkäyntiopetusta, oppimispäiväkirjan laatimista tai
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muuta opiskelijan aktiivista osallistumista, opetustapahtumat edellyttävät läsnäoloa. Opettaja antaa tällöin
tarkemman ohjeistuksen mahdollisten poissaolojen varalta esim. korvaavista oppimistavoista.
Yleensä edellytetään aktiivista osallistumista luento-opetukseen. Erityisesti aktiivista osallistumista
edellytetään, jos suoritustapa on esimerkiksi oppimispäiväkirja tai essee. Osallistumisvelvoite ilmenee
opetussuunnitelmasta ja kurssin tiedoista (WebOodi). Yleensä läsnäoloa edellytettäessä edellytetään
vähintään 80-prosenttista läsnäoloa. Opettaja antaa tarkempia ohjeita läsnäolosta, sen kontrolloinnista ja
vaihtoehtoisesta suoritustavasta joko WebOodissa tai ensimmäisellä luennolla.
Luennoille ja muihin opetustapahtumiin ilmoittautuminen WebOodissa alkaa 30 päivää ennen kurssin alkua ja
päättyy 8 päivää ennen ensimmäistä opetuspäivää ellei toisin ole ilmoitettu.
Seminaariin (Tieteellisen kirjoittamisen perusteet, ON-lopputyöseminaari) ilmoittautuneen kurssipaikan
peruuttamisesta tulee ilmoittaa seminaarin ohjaajalle. Poissaolo seminaarin aloitustapaamisesta voidaan
seminaarin opettajan niin päättäessä katsoa tarkoittavan kurssipaikan peruutusta.
OPINTOPISTEET. Opintojaksojen työmäärä ilmoitetaan opintopisteinä. Yhden lukuvuoden opintojen
suorittamiseen keskimäärin vaadittava 1600 tunnin työpanos vastaa 60 opintopistettä. Yksi opintopiste vastaa
näin ollen noin 26,7 tunnin työpanosta. Kirjallisuuden osalta 1 opintopiste vastaa 150 luettavaa sivua.
Lakikirjatenteissä säädöksiä lasketa mukaan luettaviin sivuihin.
KURSSIKIRJAT JA SÄÄDÖKSET. Tutkintovaatimuksiin kuuluva kirjallisuus on mainittu kunkin opintojakson
kuvauksessa opinto-oppaassa. Kuulustelua varten on perehdyttävä myös niihin säädöksiin, jotka on
opintojaksoa koskien erikseen mainittu.
Opiskelijan on tunnettava ne kuulusteluaineeseen kuuluvat lait ja asetukset sekä niiden muutokset, jotka on
julkaistu säädöskokoelmassa vähintään kolme kuukautta ennen viimeistä kuulusteluun ilmoittautumispäivää,
riippumatta siitä sisältyvätkö ne säädöskokoelman ulkopuoliseen muuhun lakikirjajulkaisuun.
TENTIT. Tiedekunnassa järjestetään yleisiä tenttipäiviä pitkin lukuvuotta sekä kaksi kertaa kesällä ns.
kesätenttejä. Tiedekunnan yleisinä tenttipäivinä (tenttipäivätaulukko) järjestetään lähinnä pakollisten
aineopintojen tenttejä sekä projektitenttejä. Eräitä valinnaisten ja syventävien opintojen tenttejä voi suorittaa
tenttiakvaariossa.
Määräaikaan mennessä ilmoittautuminen WebOodissa on tenttiin osallistumisen ehdoton edellytys. Jälkiilmoittautumisia ei oteta vastaan. Tentti-ilmoittautumisen yhteydessä tulee vastata kaikkiin vaadittuihin kohtiin
sekä tarvittaessa ilmoittaa pyydetyt lisätiedot. Mahdolliset hyvityspisteet ja korvaavat luennot tulee ilmoittaa
tentti-ilmoittautumisen yhteydessä. Joissain tenteissä korvaavuuksista ja hyvityspisteistä on myös tehtävä
merkintä koepaperiin.
Ellei toisin ole ilmoitettu, tenttiin on ilmoittauduttava vähintään 8 päivää ennen tenttipäivää WebOodissa. Tenttiilmoittautumisen voi perua WebOodin ilmoittautumisajan puitteissa WebOodissa kohdassa Ilmoittautumiset.
Tenttiakvaariossa suoritettaviin tentteihin varataan paikka tenttiakvaarion sivulla, josta voi tarkastaa myös
akvaariosta löytyvät tentit sekä vapaat ajat (lisäksi vaaditaan ilmoittautumista WebOodissa).
Luentokuulusteluihin ei tarvitse erikseen ilmoittautua ellei kurssin opettaja muuta edellytä.
Tiedekunnan tentit, joihin on ilmoittautuminen WebOodissa, löytyvät WebOodin opinto-oppaan ”Tentit”välilehdeltä. Tenttitilaisuus lisätään välilehdelle viimeistään silloin kun tenttiin ilmoittautuminen alkaa (ts. 30
päivää ennen tenttitilaisuutta).
Opinto-oppaat löytyvät WebOodin vasemman sivupalstan otsikon Opetus/Opintojaksot alta. Tämän jälkeen
valitaan tiedekuntien listasta ”Oikeustieteellisen tiedekunnan opinto-opas, 2016–2017”. Seuraavaksi valitaan
opinto-oppaan välilehdiltä kohta ”Tentit”, jonka alta löytyy listaus tenteistä tenttipäivien mukaan lueteltuna.
Tenttiin ilmoittautumiseen pääsee siten, että ensin klikataan auki oikea tenttipäivä ja tämän jälkeen klikataan
tentin nimeä.
Huom. Tentin tutkintovaatimukset (ml. tenttikirjat ja mahdollinen säädösluettelo) sivunumeroineen tulee aina
tarkistaa erikseen opintojakson kuvauksesta kohdasta ”Tutkintovaatimukset ja kirjallisuus”.
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LAKIKIRJATENTIT. Osa tenteistä on lakikirjatenttejä, ks. tarkemmat tiedot kunkin oppiaineen opintoopastekstistä. Opiskelijalla on oikeus käyttää lakikirjatenteissä suomenkielisinä lakikirjoina





Talentum Oyj:n kustantamia teoksia Suomen Laki I, II ja III Edita Oyj:n kustantamaa Lakikirjateosta
ruotsinkielisinä lakikirjoina Talentum Oyj:n kustantamia teoksia Finlands Lag I ja II sekä Edita Oyj:n
kustantamaa Lagbok-teosta
Euroopan unionin laki -teosta
yhdistelmiä yllämainituista teoksista.

Lisäksi opiskelijoilla on oikeus käyttää Suomen säädöskokoelman irtokappaleita, niiden valojäljennöksiä tai
pdf-muotoisia tulosteita sähköisestä Suomen säädöskokoelmasta sekä EU lainsäädännön osalta EU:n (tai
EY:n virallisen lehden aikaisten säädösten osalta EY:n) virallisen lehden irtokappaleita, pdf-muotoisia
tulosteita sähköisestä EU:n (EY:n) virallisesta lehdestä -> Virallinen lehti) tai valokopioita lakikirjasta. Suoraan
ajantasaiseksi päivitettynä säädöksiä saa tuoda ainoastaan suomenlaki.com-palvelusta pdf-muodossa
tulostettuna. Muita kuin pdf-muotoisia tulosteita tenttiin ei saa tuoda lainkaan.
Kaikkien irtokappaleiden, jäljennösten tai tulosteiden tulee kuulua tentissä vaadittaviin säädöksiin.
Opiskelijan on tunnettava ne kuulusteluaineeseen kuuluvat lait ja asetukset sekä niiden muutokset, jotka on
julkaistu säädöskokoelmassa vähintään kolme kuukautta ennen viimeistä kuulusteluun ilmoittautumispäivää,
riippumatta siitä sisältyvätkö ne säädöskokoelman ulkopuoliseen muuhun lakikirjajulkaisuun.
On opiskelijan omalla vastuulla huolehtia siitä, että hänellä on tentissä mukanaan tarvittava säädösaineisto
siltä osin kuin se ei sisälly hänen käyttämäänsä lakikirjateokseen. Sallittuja merkintöjä tenttitilaisuuteen
tuotavissa lakikirjoissa ja säädöskokoelman irtokappaleissa sekä niiden valojäljennöksissä tai tulosteissa ovat
ainoastaan alleviivaukset, pykäläviittaukset ja säädösten muutoksiin liittyvät säädöskokoelman numerot.
HUOM! Oppiaine voi oman tenttinsä osalta antaa kaikkia edellä mainittuja määräyksiä täydentäviä tai
muuttavia määräyksiä.
Tenttivalvojilla on oikeus tarkistaa lakikirjat ja säädöskokoelmat tenttitilaisuudessa.
Flamma: Yleistä tietoa tenteistä ja tenttimisestä

SANAKIRJAT. Opiskelijoilla on oikeus käyttää perussanakirjoja. Sanakirjoissa ei saa olla merkintöjä.
Sähköisiä sanakirjoja ei saa käyttää. Kaksikielistä tutkintoa (suomi-ruotsi) suorittava saa tuoda tentti- ja
kuulustelutilaisuuksiin yhden seuraavista suomi-ruotsi-/ruotsi-suomi -perussanakirjoista ja seuraavan
lakikielen sanakirjan:
Perussanakirjat (uudemmat tai vanhemmat painokset)







WSOY:n Suomi-ruotsi-suomi-sanakirja (Nils Cantell–Nina Martola–Birgitta Romppanen–Mats-Peter
Sundström–Anja Sundström–Anja Sarantola–Tauno Sarantola)
Gummeruksen suomi-ruotsi-suomi taskusanakirja (Lea Köykkä–Marianne Saanila–Marianne Saari–
Kirsti Tirkkonen–Kari Viljanen)
Suomalais-ruotsalainen suursanakirja–Finsk-svensk storordbok (Knut ja Aulis Cannelin–Lauri
Hirvensalo–Nils Hedlund)
Suomi-ruotsi suursanakirja. Finsk-svensk storordbok (Knut ja Aulis Cannelin–Lauri Hirvensalo–Nils
Hedlund)
Lea Lampén: Ruotsi-suomi suursanakirja. Svensk-finsk storordbok.
Marianne Saanila–Marianne Saari–Kari Viljanen: Suomi-ruotsi sanakirja.

Lakikielen sanakirja


Suuri lakikielen sanakirja: suomi–ruotsi–suomi. Toim. Amborsius Wollstén. Yrityskirjat OY.

OPINTOSUORITUSTEN ARVOSTELU. Opintosuoritusten arvostelussa käytetään asteikkoa 0-5, jossa
arvosanojen merkitys on seuraava: 5 (erinomainen), 4 (kiitettävä), 3 (hyvä), 2 (tyydyttävä), 1 (välttävä) ja 0
(hylätty). Tiedekuntaneuvoston hyväksymät tutkielmien arvosteluperusteet ovat nähtävissä tiedekunnan
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verkkosivuilla. Toisen kotimaisen kielen kirjallinen ja suullinen taito arvostellaan arvosanoilla tyydyttävät tiedot
ja hyvät tiedot.
Tiedekunnassa käytettävän arvosteluasteikon mukaisesti hyväksyttyyn suoritukseen ja arvosanaan 1
vaaditaan 50–57 prosenttia kuulustelun kokonaispistemäärästä. Muut arvosanat määräytyvät seuraavasti: 2 =
58–64 %, 3 = 65–71%, 4 = 72–79% ja 5 = 80 % kuulustelun kokonaispistemäärästä. Mikäli tentin arvostelu
näitä perusteita noudattaen johtaisi siihen, että kohtuuttoman suuri määrä tenttijöistä saisi hylätyn, voidaan
esitetyistä prosenttimääristä poiketa alaspäin opiskelijan hyväksi.
OPINTOSUORITUSTEN VANHENTUMINEN. Opintojaksoilla ja osasuorituksilla, jotka on suoritettu
tiedekunnassa ja merkitty opintosuoritusrekisteriin, ei ole vanhenemisaikaa.

Luentosuoritusten vanhentuminen
Ennen 1.9.2013 suoritetut hyvityspisteluentojen ja korvaavien luentojen suoritukset ovat voimassa
suoritusvuoden ja kolme seuraavaa kalenterivuotta, eli suoritusvuodesta riippuen enintään 31.12.2016 saakka.
Eräiden oppiaineiden ennen 31.8.2013 tehdyt luentosuoritukset eivät vanhene. Näiden luentosuoritusten
huomioon ottamisesta ilmoitetaan kyseisen oppiaineen tutkintovaatimuksissa.
Uuteen opetussuunnitelmaan siirryttäessä osa oppiaineista järjesti viimeisen kerran lukuvuonna 2015–2016
hyvityspisteluentoja ja korvaavia luentoja.
Näiden luentosuoritusten voimassaolo ilmoitettiin kunkin
lukuvuoden opinto-oppaissa erikseen. Hyvityspisteluentojen ja korvaavien luentojen suoritukset ovat voimassa
enintään 31.12.2016 saakka.

USEIN KYSYTYT KYSYMYKSET. Vastauksia usein kysyttyihin opintoja koskeviin kysymyksiin löytyy
Flammasta.
Harjoitusseminaareista
ON-tutkinnon seminaarit
ON-tutkintoon

kuuluu

kaksi

seminaarisuoritusta:

Ensimmäisenä suoritetaan tieteellisen kirjoittamisen perusteet (5 op), jossa opitaan oikeustieteellisen
tutkimustekstin laatimisen perustaitoja. Tällä seminaarilla ei ole suositeltua suoritusajankohtaa tutkinnossa,
mutta se tulee suorittaa ennen ON-lopputyöseminaariin osallistumista. Seminaari tehdään vapaavalintaisessa
oppiaineessa.
Viimeistään seminaarin yhteydessä suoritetaan pääosin verkko-opintoina 2 opintopisteen laajuinen
Tieteellisen kirjallisen työn ja tiedonhankinnan perustaidot 200012. Kurssiin sisältyy tieteellisen kirjoittamisen
perusteita, pitkien asiakirjojen hallintaan liittyvää opetusta sekä tiedonhankinta oikeustieteen keskeisistä
tieteellisistä
kotija
ulkomaisista
tietokannoista.
ON-lopputyöseminaari (10 op) suoritetaan suositellun suoritusjärjestyksen mukaan kolmannen
opiskeluvuoden neljännessä periodissa. Seminaareja kuitenkin järjestetään muinakin aikoina, joten jos olet
suorittanut Tieteellisen kirjoittamisen perusteet, voit ilmoittautua ON-lopputyöseminaariin. Seminaari tehdään
vapaavalintaisessa oppiaineessa.

OTM-tutkinnon valinnaiset seminaarit
OTM-tutkintoon ei 1.8.2016 lukien kuulu maisterivaiheen pakollista harjoitusseminaaria, mutta opiskelijat
voivat halutessaan sisällyttää tutkintoonsa seminaarimuotoisia kursseja. MICL-tutkintoihin kuitenkin kuuluu
pakollisena yksi 6 opintopisteen laajuinen harjoitusseminaari.
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Harjoitusseminaareja tarjotaankin 6 opintopisteen laajuisina valinnaisina seminaarisuorituksina tyypillisesti
siten, että opiskelija voi osallistua tarjolla olevaan seminaariin ja suorittaa sen myös 6 opintopisteen laajuisena.
Tämä harjoitusseminaari suoritetaan vapaavalintaisena ajankohtana, Seminaarin mahdollinen kohderyhmä
määritellään kunkin seminaarin opintojaksokuvauksessa eli mikäli seminaarin voi suorittaa 6 opintopisteen
laajuisena ja kohderyhmässä mainitaan maisterivaiheen opiskelija, on kyseessä maisteritutkintoon soveltuva
seminaari.

Seminaariopetukseen ilmoittautuminen ja opetustarjonnasta
Seminaareihin ilmoittaudutaan WebOodissa. Huolehdi ilmoittautuessasi, että seminaarissa on mahdollista
tehdä haluamasi seminaarisuoritus. Kurssikuvauksen kohdista ”laajuus” ja ”kohderyhmä” näet kunkin
seminaarin
suoritusvaihtoehdot.
Opetustarjonta sisältää siis useanlaisia seminaareja:







tieteellisen kirjoittamisen perusteet - seminaareja (5 op), joissa ei siten siis voi suorittaa ONlopputyöseminaaria (10 op) eikä maisterivaiheen valinnaista harjoituseminaaria (6 op). Löydät nämä
seminaarit tämän koosteen luvusta 3.3, ON-tutkinnon valinnaiset aineopinnot, Tieteellisen
tiedon hallinta ja tuottaminen.
ON-lopputyöseminaareja (10 op), joissa ei siten voi suorittaa tieteellisen kirjoittamisen perusteita (5
op) eikä maisterivaiheen valinnaisia harjoitusseminaareja (6 op). Löydät nämä seminaarit tämän
koosteen luvusta 3.3, ON-tutkinnon valinnaiset aineopinnot, Tieteellisen tiedon hallinta ja
tuottaminen.
valinnaisia harjoitusseminaareja (6 op), joissa ei siten voi suorittaa tieteellisen kirjoittamisen perusteita
(5 op) eikä ON-lopputyöseminaaria (10 op). Löydät nämä seminaarit tämän koosteen luvusta 5,
Valinnaiset opinnot, oppiainekohtaisesti.
ns. yhdistelmäseminaareja, joissa voi suorittaa tieteellisen kirjoittamisen perusteet (5 op) ja/tai ONlopputyöseminaarin (10 op) ja/tai maisterivaiheen valinnaisen harjoitusseminaarin (6 op). Löydät
nämä seminaarit tämän koosteen luvusta 3.3, ON-tutkinnon valinnaiset aineopinnot,
Tieteellisen tiedon hallinta ja tuottaminen.

Ns. yhdistelmäseminaariin ilmoittautuessa mainitse lisätiedoissa suoritettavan seminaarin tyyppi ja laajuus.
Tästä
koosteesta
löydät
helpoimmin
kattavan
listan
tiedekunnan
seminaaritarjonnasta
ilmoittautumislinkkeineen oppiaineittain. Koosteesta löydät myös seminaarien yhteiset osaamistavoitteet ja
tietoa
suorittamistavoista.
Muistathan, että ilmoittauduttaessa tieteellisen kirjoittamisen perusteet -seminaariin sinun tulee olla suorittanut
tai ilmoittautunut suorittamaan kunkin periodin alussa järjestettävän 200012 tieteellisen kirjallisen työn ja
tiedonhankinnan
perustaidot
-kurssin
(2
op)
tai
aiemman
TVT-jatkokurssin
(2
op).

Yleistä seminaareista
Seminaarissa opiskelija osoittaa perehtyneisyytensä oikeudelliseen ajatteluun ja kykyä käsitellä oikeudellisia
ongelmia kirjallisesti oikeustieteen menetelmin. Tieteellisen kirjoittamisen perusteet -seminaarityön (5 op)
ohjeellinen pituus on 10–12 sivua, valinnaisen harjoitusseminaarityön (6 op) 15–20 ja ON-lopputyön (10 op)
20–25 sivua.
Toisessa harjoitusseminaarissa ON-lopputyöseminaarissa (10 op) laadittu kirjallinen työ on ON-lopputyö. ONlopputyötä ei ole mahdollista laatia pari- eikä ryhmätyönä. ON-lopputyön kirjoitusprosessi kokonaisuudessaan
sekä äidinkielenopintoihin liittyvä tekstitaidon näyte muodostavat ON-tutkinnon maturiteetin, jos ON-lopputyö
suoritetaan sillä kielellä, jolla opiskelija on saanut koulusivistyksensä.
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Seminaarit suoritetaan opiskelijan vapaasti valitsemista oppiaineista, ja opiskelija voi siten suorittaa kaikki
seminaarinsa samassa oppiaineessa taikka jokaisen seminaarin eri oppiaineissa. Seminaareja voi opiskelija
suorittaa halutessaan useammankin kuin ON-tutkintoon kuuluvat kaksi seminaaria. Tällöin
seminaarisuoritukset sisällytetään joko ON- tai OTM-tutkinnon valinnaisiin opintoihin.
Seminaareja järjestetään sekä suomeksi, ruotsiksi että englanniksi. Huom. myös englanninkieliset seminaarit
on tarkoitettu ON-/OTM-opiskelijoille, mikäli seminaarin kohderyhmätiedoissa ei erikseen muuta mainita.
Mikäli seminaari on erityisesti suunnattu tietylle kohderyhmälle, ilmoitetaan siitä erikseen opintojakson
kuvaustekstissä.
Kannattaa ottaa huomioon, että joihinkin seminaareihin osallistumisen edellytyksenä on oppiaineen pakollisen
aineopintojakson suorittaminen hyväksytysti. Seminaariin osallistumisen edellytykset kannattaa tarkistaa aina
kunkin seminaarin opinto-opastekstistä.
Ks. lisätietoa seminaareista Flammasta.

OPISKELIJAPALVELUT:
Kruununhaan opiskelijapalvelut
Aukioloajat:
Asiakaspalvelu: ma ja ti 12–16, ke ja to 10–14, pe suljettu
Ruotsinkielistä opiskelijapalvelua: myös ti 9-10 ja ke 14–15, huone 120
Puhelinpalveluajat: ma-to klo 10–14.
Lisäksi: oikeustieteellisen opiskelijoille neuvontaa myös ti 10–12 ja to 14–16, Porthania 3. krs
Yhteystiedot:
Svenska social- och kommunalhögskolan, huone 106, Snellmaninkatu 12, käynti Yrjö-Koskisenkadulta
PL 16, 00170 Helsinki
Puh. 02941 22221
kruununhaka-student@helsinki.fi
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3. OIKEUSNOTAARIN TUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA
Oikeusnotaarin (ON) tutkinto voidaan suorittaa opetussuunnitelman mukaisesti kolmessa vuodessa.
Tiedekunnan ON-tutkinnon opetuksen tavoitteena on, että tutkinnon suoritettuaan oikeusnotaarilla on







eri oikeudenalojen keskeisten periaatteiden hyvä tuntemus
kyky hankkia tietoa eri oikeuslähteistä
kyky tunnistaa ja ratkaista oikeudellisia ongelmia soveltamalla erilaisia oikeuslähteitä
ammatissa tarvittava molempien kotimaisten sekä vähintään yhden vieraan kielen taito kyky hyvään
oikeudelliseen argumentointiin kirjallisesti ja suullisesti
hyvät vuorovaikutustaidot sekä valmiudet toimia työyhteisön jäsenenä
kyky toimia ammattietiikan perusteet tuntien.

Oikeusnotaarin tutkintoon sisältyy lisäksi juristin tiedollisia, taidollisia ja asenteellisia osaamiskokonaisuuksia,
jotka läpäisevät koko tutkinnon. Näitä niin kutsuttuja oikeusnotaarin tutkinnon säikeitä ovat







ihmisoikeudet ja yksilön oikeudet
yksilön ja yrityksen vastuu
oikeudellinen argumentaatio
oikeuden eurooppalaistuminen ja kansainvälistyminen
oikeus, historia ja yhteiskunta
oikeudenmukaisuus/oikeusturva.

OPINTOKOKONAISUUDET, OPINTOJAKSOT JA OSASUORITUKSET. ON-tutkinto koostuu laajemmista
opintokokonaisuuksista eli moduuleista. Kokonaisuudet jakautuvat opintojaksoihin, joilla tarkoitetaan opintojen
suorittamisen perusyksikköä. Opintojakso voi pitää sisällään erilaisia suoritustapoja (esim. luennot,
luentokuulustelu, oikeustapausharjoitukset ja tentti).
Osa opintojaksoista on mahdollista suorittaa osissa, eli ns. osasuorituksina. Osasuorituksilla tarkoitetaan siis
opintojakson osaa, joista saa erillisen suoritusmerkinnän. Osasuoritukset tunnistaa WebOodissa pääasiassa
siitä, että opintojakson tunnisteen perässä on osasuoritusmahdollisuudesta kertova kirjain. Esimerkiksi
Velvoiteoikeuden aineopintojakson 200203 osia ovat sopimusoikeus 200203A (6 op), yleinen velvoiteoikeus
200203B (3 op) ja vakuutus- ja vahingonkorvausoikeus 200203C (3 op).
Osasuoritukset merkitään opintosuoritusrekisteriin (hyväksytty/hylätty tai arvosana-asteikolla 0-5) sen jälkeen,
kun ne on suoritettu. Opintosuoritusrekisteriin merkityt suoritukset eivät vanhene. Osasuoritus voi olla oma
itsenäinen suorituksensa, tai se voi korvata aineopintotentissä kysymyksen ja/tai tutkintovaatimuskirjallisuutta.
Opintojakson jakautuminen osiin sekä opintojakson oppimisen arviointi on kuvattu kunkin opintojakson opintoopaskuvauksessa WebOodissa. Huom. osa opintojaksoista pitää sisällään myös ns. oppimista tukevaa
opetusta, johon osallistumisesta ei saa erillistä suoritusmerkintää. Nämä kurssit on merkitty opinto-oppaaseen
0 opintopisteen suuruisena.

Alla on esitelty ON-tutkinnon opintojaksot ja opetus lukuvuonna 2016–2017 opetussuunnitelman
mukaisessa suositellussa suoritusjärjestyksessä. Alla olevassa listauksessa sinisenä näkyvät linkit vievät
suoraan WebOodin opinto-opaskuvauksiin. Linkitys on tehty niin, että opintojaksoa koskeva linkki vie
pääsääntöisesti opintojakson tai opintojakson osan kuvaukseen (eli WebOodin terminologiaa käyttäen
opintokohteelle). WebOodissa opintojakson tai sen osan/kurssin tietojen katselu kannattaa aina aloittaa
opintokohteen tietojen katselusta ja siirtyä vasta tämän jälkeen opetuksen tai tentin tietojen katseluun (eli
WebOodin terminologiaa käyttäen opetustapahtuman tietoihin).
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3.1 ON-TUTKINNON YLEIS- JA KIELIOPINNOT
YLEISOPINNOT
ON-tutkinnon yleisopinnot (7 op) muodostuvat orientoinnista (1 op), henkilökohtaisesta opintosuunnitelmasta
ON-HOPS (1 op) sekä tieto- ja viestintätekniikan opinnoista (TVT-ajokortti 3 op, tieteellisen kirjallisen työn ja
tiedon-hankinnan perustaidot 2 op).
Orientoivat opinnot (5 op)
200006 Orientointi 1 op, oikeustieteen opintoihin orientoiva kurssi, alkaen 29.8.2016.
200000 HOPS 1 op, ”Kuinka opiskelen oikeustiedettä” - luento alkaen 5.10.2016.
400000 TVT-ajokortti 3 op, itseopiskelukurssi.
Tieteellisen kirjallisen työn ja tiedonhankinnan perustaidot (2 op)
200012 Tieteellisen kirjallisen työn ja tiedonhankinnan perustaidot 2 op (ent. TVTjatkokurssi), useita ryhmiä. Kurssi suositellaan suoritettavaksi tieteellisen kirjoittamisen
perusteet -kurssin/harjoitusseminaarin yhteydessä.
KIELI-JA VIESTINTÄOPINNOT
ON-tutkinnon kieli- ja viestintäopinnot (15 op) muodostuvat äidinkielen (5 op), toisen kotimaisen kielen (5 op)
ja vieraan kielen opinnoista (5 op).
Äidinkieli suomenkielisille opiskelijoille 5 op
99191 Suomenkielinen kirjallinen viestintä 2 op, useita eri ryhmiä syksyllä ja keväällä.
6698 Tekstitaidon näyte, osa ON-tutkinnon maturiteettia.
200015 Puheviestintä 2 op, useita eri ryhmiä syksyllä ja keväällä.
200017 Oikeuskieli 1 op, luento-/harjoituskurssi alkaen 7.11.16.
Modersmålet för svenskspråkiga studerande 5 op
99685 Självständig kurs i skrivande - SKIS 2 op, kurssi syksyllä alkaen 4.11.16.
Tutkintorakenteen mukaista kurssia tunnisteella 99193 ei enää järjestetä.
99701 Muntlig färdighet på modersmålet 2 op, useita kursseja.
200019 Juridisk svenska 1 op, kurssi alkaen 31.10.16.
Toinen kotimainen kieli (ruotsi/suomi) 5 op
99291Oik Toisen kotimaisen kielen suullinen ja kirjallinen taito, ruotsi, 5 op, useita eri
ryhmiä syksyllä ja keväällä.
99292 Toisen kotimaisen kielen suullinen ja kirjallinen taito, suomi 5 op, ryhmä syksyllä ja
keväällä.
Vieras kieli 5 op
99501 English Academic & Professional Skills Exemption Test.
99501Oik English Academic & Professional Skills: Reading, Writing & Spoken
Communication.
995010Oik English Academic & Professional Skills: Reading & Discussion.
99120 Vieraan kielen opinnot: espanja.
99121 Vieraan kielen opinnot: italia.
99122 Vieraan kielen opinnot: ranska.
99123 Vieraan kielen opinnot: saksa.
99124 Vieraan kielen opinnot: venäjä.
Flamma: Kielikeskus
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3.2 ON-TUTKINNON PERUSOPINNOT
ON-tutkinnon uuden opetussuunnitelman mukaiset perusopinnot muodostuvat oikeudellisen ajattelun
perusteet -opintojaksosta (4 op)
200070 Oikeudellisen ajattelun perusteet/ Grunderna för det juridiska tänkandet 4 op, luento- ja
pienryhmäopetusta sisältävä kurssi alkaen 5.9.2016.

3.3 ON-TUTKINNON AINEOPINNOT
PAKOLLISET AINEOPINNOT
ON-tutkinnon uuden opetussuunnitelman mukaiset pakolliset aineopinnot (128 op) muodostuvat seuraavista
opintokokonaisuuksista: Yksityisoikeus I (22 op), julkisoikeus I (15 op), julkisoikeus II (16 op), kauppa- ja
finanssioikeus (24 op), yksityisoikeus II (16 op), rikos-, prosessi- ja insolvenssioikeus (24 op),
oikeusteoreettiset aineet (11 op).
YKSITYISOIKEUS I
200202 Yksityisoikeuden johdantokurssi 3 op, luentokurssi alkaen 31.10.2016.
200202 Introduktionskurs i privaträtt 3 op, pienryhmäkurssi alkaen 4.10.2016.
200203 Velvoiteoikeuden pakolliset aineopinnot 12 op, opintojakso suoritetaan osissa A-C:
200203A Sopimusoikeus 6 op, kirjatentti johon valmistaudutaan osallistumalla oppimista
tukeville luennoille.
200203A Sopimusoikeuden perusteet, 0 op, oppimista tukeva luentokurssi
alkaen 7.11.2016.
200203A Allmän avtalsrätt 0 op, oppimista tukeva luentokurssi alkaen
8.11.2016.
200203A Irtaimen kauppa 0 op, oppimista tukeva luentokurssi alkaen
14.11.2016.
200203A Köprätt 0 op, oppimista tukeva luentokurssi alkaen 7.11.2016.
200203B Velvoiteoikeus 3 op, kirjatentti johon valmistaudutaan osallistumalla oppimista
tukeville luennoille sekä pakollisiin oikeustapausharjoituksiin.
200203B Yleisen velvoiteoikeuden perusteet 0 op, oppimista tukeva
luentokurssi alkaen 29.11.2016.
200203B Pakolliset oikeustapausharjoitukset 0 op, oppimista tukeva
oikeustapauskurssi alkaen 23.11.2016. Kurssilla on myös ruotsinkielinen
harjoitusryhmä.
200203C Vakuutus- ja vahingonkorvausoikeus 3 op, kirjatentti johon valmistaudutaan
osallistumalla oppimista tukeville luennoille.
200203C Vakuutus- ja vahingonkorvausoikeus 0 op, oppimista tukeva
luentokurssi alkaen 9.1.2017.
200203C Försäkrings- och skadeståndsrätt 0 op, oppimista tukeva luentokurssi
alkaen 9.1.2017.
20013 Esineoikeuden pakolliset aineopinnot 7 op, opintojakso suoritetaan osissa A-D:
20013A Esineoikeuden perusteet 2 op, luentokurssi alkaen 24.1.2017.
20013B Rahoitus ja vakuus 2 op, luentokurssi alkaen 6.2.2017 (kuulustelussa saa käyttää
lakikirjaa).
20013C Kiinteistökauppa ja kirjaus 2 op, PBL-kurssi alkaen 30.1.2017. Kurssi on
kaksikielinen.
20013D Esineoikeuden kertauskoe 1 op, take home -exam alkaen 8.3.2017.
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JULKISOIKEUS I
20026 Valtiosääntöoikeuden pakolliset aineopinnot 5 op, lakikirjatentti (luentosarjan tehneet
ilmoittautuvat tenttiin tunnistella 20026T). Osan opintojaksosta voi suorittaa opintopisteitä tuottavalla
luentokurssilla.
20026A Valtiosääntöoikeuden perusteita 2 op, luentokurssi alkaen 26.9.2016.
20026A Statsförfattningsrättens grunder 2 op, luentokurssi alkaen 19.9.2016.
20026T Valtiosääntöoikeuden tentti 3 op luentokurssin suorittaneille.
20027 Kansainvälisen oikeuden pakolliset aineopinnot 4 op, luentokurssi jonka kuulustelu on ns.
open book exam (ei elektronisia laitteita). Kuulusteluun luetaan luentomateriaalin lisäksi yksi
kansainvälisen oikeuden perusteos. Luentokurssi syksyllä alkaen 12.9.16 ja keväällä alkaen
3.4.17. Kurssin opetus on englanniksi.
20017 Eurooppaoikeuden pakolliset aineopinnot 6 op, lakikirjatentti. Osan opintojaksosta voi
suorittaa opintopisteitä tuottavalla luentokurssilla.
20017A Eurooppaoikeuden luentosarja 1 op, luentokurssi alkaen 24.4.2017.
20017A Föreläsningsserie i europarätt 1 op, luentokurssi alkaen 24.4.2017.
20017T Eurooppaoikeuden kirjatentti 5-6 op luentokurssin suorittaneille.

JULKISOIKEUS II
200280 Hallintoikeuden pakolliset aineopinnot 10 op, opintojakso suoritetaan osissa A-B:
200280A Hallinto-oikeuden perusteet 5 op, lakikirjatentti johon valmistaudutaan osallistumalla
oppimista tukeville luennoille, suorittamalla pakollinen oikeustapaustyöpajatehtävä ja
pakollinen oppimista tukeva tehtävä.
200280AK Hallinto-oikeuden perusteet 0 op, luentokurssi alkaen 6.09.2016.
200280B Hallintomenettely- ja hallintoprosessioikeus 5 op, lakikirjatentti johon
valmistaudutaan osallistumalla oppimista tukeville luennoille, suorittamalla pakollinen
oikeustapaustyöpajatehtävä ja pakollinen oppimista tukeva tehtävä.
200280BK Hallintomenettely- ja hallintoprosessioikeus 0 op, luentokurssi
alkaen 6.9.2016.
20016 Ympäristöoikeuden pakolliset aineopinnot 6 op, lakikirjatentti. Osan opintojaksosta voi
suorittaa opintopisteitä tuottavalla luentokurssilla.
20016A Ympäristöoikeuden luentokurssi ja oikeustapausharjoitukset 2 op, luentokurssi alkaen
5.9.2016.
20016T Ympäristöoikeuden kirjatentti 4-6 op, luentokurssin suorittaneille ja pelkästään tentillä
suorittaville.
KAUPPA-JA FINANSSIOIKEUS
20012 Kauppaoikeuden pakolliset aineopinnot 15 op, opintojakso suoritetaan osissa A-F, joista A–Dosiin kuuluu kauppaoikeuden tenttikierroksilla suoritettavat tentit, joihin valmistaudutaan
osallistumalla oppimista tukeville johdantoluennoille. Huom. tentteihin ilmoittaudutaan tunnisteella
20012. Tenteissä saa käyttää lakikirjoja. Tenttien ajankohdista katso tarkemmat tiedot
tenttipäivätaulukosta. Osat E-F suoritetaan pienryhmäopetuksella (ks. myös F-osan vaihtoehtoinen
suoritustapa alla).
20012A Markkinaoikeus 2,5 op, tentti. Opintojakson voi suorittaa opintopisteitä tuottavalla
luentokurssilla.
20012A, Markkinaoikeus/Kurs i marknadsrätt 2,5 op, luentokurssi alkaen
12.1.2017. Opetus on ruotsiksi.
20012B Immateriaalioikeus 2,5 op, tentti.
20012C Kuluttajaoikeus 2,5 op, tentti johon voi valmistautua osallistumalla oppimista tukevalle
pienryhmäkurssille.
20012C Kuluttajaoikeuden ongelmakohtia -pienryhmäkurssi 0 op, oppimista
tukeva kurssi alkaen 12.9.2016.
20012D Yhteisö-, arvopaperimarkkina- ja tilinpäätösoikeus 3,5 op, tentti.
20012E Tilinpäätösoikeuden pienryhmäopetus 2 op, pienryhmäkurssi alkaen 14.10.2016.
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20012F Kauppaoikeuden laajentava kurssi 2 op, pienryhmäkurssi alkaen 13.2.2017.
Kauppaoikeuden laajentava kurssi voidaan myös korvata vastaamalla vieraskielistä kirjaa
koskevaan kysymykseen kauppaoikeuden tentissä.
200290 Finanssioikeuden pakolliset aineopinnot 9 op, lakikirjatentti johon valmistaudutaan
osallistumalla oppimista tukevaan opetukseen. Opintojakson voi suorittaa osin luentokursseilla:
200290A osa I (1 op)
200290A Verojärjestelmän rakenne, vero-oikeuden yleiset opit ja veropolitiikan
sekä valtiontalousoikeuden perusteet 1 op, luentokurssi alkaen 31.10.2016.
200290B: osa II (6 op), lakikirjatentti johon valmistaudutaan osallistumalla oppimista tukevaan
opetukseen ja pienryhmäkurssille, jolla suoritetaan osa opintojaksosta.
200290B Yritysverotuksen pienryhmäharjoitukset 1 op, pienryhmäkurssi alkaen
12.12.2016.
200290B Varallisuuden siirto sukupolvelta toiselle ja verotus 0 op, oppimista
tukeva luentokurssi alkaen 22.11.2016.
200290B Yritysverotuksen perusteet 0 op, oppimista tukeva luentokurssi
alkaen 7.11.2016.
200290B Företagsbeskattningens grunder 0 op, oppimista tukeva luentokurssi
alkaen 14.11.2016. Opetus on ruotsiksi.
200290B Personbeskattnings grunder och beskattningsförfarandet 0 op,
oppimista tukeva luentokurssi alkaen 7.11.2016. Opetus on ruotsiksi.
200290B Arvonlisäverotuksen perusteet 0 op, oppimista tukeva luentokurssi
alkaen 21.11.2016.
200290B Henkilökohtaisen tulon verotus 0 op, oppimista tukeva luentokurssi
alkaen 8.11.2016.
200290C: osa III (2 op), kirjatentti tai luentokurssi.
200290C Kansainvälisen ja EU-vero-oikeuden perusteet 2 op, luentokurssi
alkaen 10.1.2017.
YKSITYISOIKEUS II
20014 Perhe- ja jäämistöoikeuden pakolliset aineopinnot 6 op, opintojakso suoritetaan pakollisella
peruskurssilla sekä lakikirjatentillä johon valmistaudutaan osallistumalla oppimista tukevalle
luentokurssille.
20014A Perhe- ja jäämistöoikeuden pakollinen peruskurssi 1 op, luentokurssi alkaen syksyllä
8.9.2016 ja keväällä 16.2.2017. Yksi peruskurssi pidetään ruotsiksi.
20014 Perhe- ja jäämistöoikeuden luentosarja: Edunvalvontaoikeus 0 op, oppimista tukeva
luentokurssi alkaen 6.3.2017.
20014T Perhe- ja jäämistöoikeuden kirjatentti 5 op.
20015 Työoikeuden pakolliset aineopinnot 6 op, lakikirjatentti (huom. tenttiin ilmoittaudutaan
tunnisteella 20015T). Opintojakson voi suorittaa osin kursseilla:
20015A Työsopimusoikeuden pääkohdat 2 op, luentokurssi alkaen 11.4.2017.
20015B Työehtosopimusoikeuden perusteet sekä yhteistoimintamenettely 2 op, luentokurssi
4.4.2017 alkaen.
20015B Den kollektiva arbetsrättens grunder och spelreglerna i anställningsförhållandet
föreläsningsserie 2 op, luentokurssi alkaen 06.10.2016.
20015C Kaksi luentosarjaa: C1) Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo sekä C2) sosiaalioikeuden
perusteet 2 op. Osan C suorittaminen opetukseen osallistumalla edellyttää molempien
luentosarjojen (C1 ja C2) suorittamista hyväksytysti. C1-kohtaan liittyvä luentokurssi alkaen
24.4.2017, C2-kohtaan liittyvä luentokurssi alkaen 4.4.2017.
20023 Kansainvälisen yksityisoikeuden pakolliset aineopinnot 3 op, lakikirjatentti tai opintokurssi.
20023 Kansainvälisen yksityisoikeuden opintokurssi 3 op, opintokurssi (3 ryhmää) alkaen
11.5.2017.
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RIKOS-, PROSESSI- JA INSOLVENSSIOIKEUS
20024 Rikosoikeuden pakolliset aineopinnot 11 op, lakikirjatentti (huom. tenttiin ilmoittaudutaan
tunnisteella 20024T). Opintojakson voi suorittaa osissa:
20024A Rikosoikeuden perusteet 2 op, luento- ja pienryhmäkurssi alkaen 1.9.2016.
20024A Ansvarsläran 2 op, luento- ja pienryhmäkurssi alkaen 5.9.2016.
20024B Kriminologia ja kriminaalipolitiikka 2 op, luentokurssi alkaen 8.9.2016.
20024C Rikosoikeudellinen seuraamusjärjestelmä 2 op, luento- ja pienryhmäkurssi alkaen
15.9.2016.
20024C Om det straffrättsliga påföljdssystemet 2 op, luento- ja pienryhmäkurssi alkaen
19.9.2016.
20024D Eurooppalainen ja kansainvälinen rikosoikeus 2 op, luento- ja pienryhmäkurssi alkaen
28.09.2016.
20024D Europeisk och internationell straffrätt 2 op, luento- ja pienryhmäkurssi alkaen
29.8.2016.
20024T Rikosoikeuden yleinen ja erityinen osa 3-11 op, lakikirjatentti. Mahdollista suorittaa
myös suullisella tentillä (3 op) alkaen 31.10.2016. Suullisen tentin ilmoittautumisaika loppuu
poikkeuksellisesti jo 17.10.2016 klo 23:59.
200250 Yleisen prosessioikeuden pakolliset aineopinnot 7 op lakikirjatentti. Tuomioistuinharjoittelu (1
op) on suoritettava ennen kirjallista tenttiä. Opintojakson voi suorittaa osin opintopisteitä tuottavilla
luentokursseilla. Opintojakson voi suorittaa kokonaan vaihtoehtoisella seminaarikurssilla (ks. alla).
200250 Yleinen prosessioikeus: tentin vaihtoehtoinen suorittaminen 7 op, alkaen 1.3.2017.
Huom. Kurssille mahtuu ainoastaan 16 opiskelijaa. Etusija on kahdesta aikaisemmasta
yleisen prosessioikeuden tenttikierroksesta hylätyn saaneilla.
200250A Yleinen prosessioikeus: Siviiliprosessioikeuden luentosarja 1.5 op, luentokurssi
alkaen 2.11.2016.
200250B Straffprocessrättens grundfrågor 1.5 op, luentokurssi alkaen 31.10.2016.
200250B Yleinen prosessioikeus: Rikosprosessioikeuden luentosarja 1.5 op, luentokurssi
alkaen 31.10.2016.
20010 Tuomioistuinharjoittelu 1 op, alkaen 15.9.2016.
200251 Insolvenssioikeuden pakolliset aineopinnot 5 op, lakikirjatentti. Opintojakson voi suorittaa
osin pienryhmäkurssilla. Opintojakson voi suorittaa kokonaan vaihtoehtoisella seminaarikurssilla (ks.
alla).
200251 Insolvenssioikeus: tentin vaihtoehtoinen suorittaminen 5 op, alkaen 7.9.2016. Huom.
Kurssille mahtuu ainoastaan 16 opiskelijaa. Etusija on kahdesta aikaisemmasta
insolvenssioikeuden tenttikierroksesta hylätyn saaneilla.
200251A Insolvenssioikeuden pienryhmäkurssi 2,5 op, pienryhmäkurssi alkaen 2.11.2016.
OIKEUSTEOREETTISET AINEET
20019 Oikeushistorian pakolliset aineopinnot 5 op, kirjatentti. Opintojakson voi suorittaa joko
kokonaan tai osaksi korvaavilla luentosarjoilla ja edellisten vuosien korvaavia luentosarjoja voi
käyttää hyväkseen kirjatentissä.
20019A Euroopan oikeushistoria antiikista valistuksen kaudelle 2 op, luentokurssi alkaen
9.1.2017.
20019AB Europeisk rättshistoria 4 op, luentokurssi alkaen 16.1.2017.
20019B Euroopan oikeushistoria Ranskan vallankumouksesta nykyaikaan 2 op, luentokurssi
alkaen 30.1.2017.
20019C Kotimainen oikeushistoria 1 op, luentokurssi alkaen 13.2.2017.
200180 Oikeusteorian pakolliset aineopinnot 6 op, kirjatentti. Opintojakson voi suorittaa osin tai myös
kokonaan opintopisteitä tuottavilla luentokursseilla:
200180A Globaali oikeudenmukaisuus 2 op, luentokurssi alkaen 9.1.2017.
200180B Miksi lakeja tulee noudattaa? 2 op, luentokurssi alkaen 13.2.2017.
200180B Varför skall man följa lagen? 2 op, luentokurssi alkaen 10.1.2017.
200180C Poliittinen valtiosääntöteoria 2 op, luentokurssi alkaen 30.1.2017.
Jos opiskelija on suorittanut osan tutkintovaatimuksista ennen viime lukukautta 2015–2016, on
hänen itse pyydettävä kokonaissuorituksensa rekisteröintiä ilmoittautumalla tenttiin (ks.
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lisätietoja opintojakson kuvauksesta: 200180).

ON-TUTKINNON VALINNAISET AINEOPINNOT (opetustarjonta ks. luku 5)
ON-tutkinnon uuden opetussuunnitelman mukaiset valinnaiset aineopinnot (27 op) muodostuvat Tieteellisen
tiedon hallinta- ja tuottaminen -opintokokonaisuudesta (15 op sisältäen tieteellisen kirjoittamisen perusteet 5
op ja ON-lopputyöseminaarin 10 op) sekä valinnaisista opinnoista (12 op).
Huom! Harjoitusseminaarit, joita järjestetään ainoastaan 6 opintopisteen laajuisena, löydät luvusta 5
(Valinnaiset opinnot, oppiainekohtaisesti).
Tieteellisen tiedon hallinta ja tuottaminen (harjoitusseminaarit)
Uusimuotoisen ON-tutkinnon opetussuunnitelmaa suorittavalle kuuluu pakollisena tieteellisen kirjoittamisen
perusteet -seminaari (5 op) sekä ON-lopputyöseminaari (10 op).
Tieteellisen kirjoittamisen perusteet -seminaarin yhteydessä suoritetaan 2 opintopisteen laajuinen Tieteellisen
kirjallisen työn ja tiedonhankinnan perustaidot (entinen TVT-jatkokurssi). Ilmoittauduttaessa ensimmäiseen
seminaariin opiskelijan on oltava suorittanut tai ilmoittautunut perustaitojen kurssille (200012).
ON-lopputyötä ei ole mahdollista laatia pari- eikä ryhmätyönä.
ON-lopputyön kirjoitusprosessi kokonaisuudessaan sekä äidinkielenopintoihin liittyvä tekstitaidon näyte
muodostavat pääsääntöisesti ON-tutkinnon maturiteetin. ON-lopputyö arvostellaan asteikolla yhdestä viiteen
kiinnittäen kokonaisarvioinnissa erityistä huomiota tehtävänasetteluun ja aiheen rajaukseen, rakenteen
selkeyteen ja systemaattisuuteen, lähteiden käyttöön, argumentointiin ja päätelmien johdonmukaisuuteen
sekä
esitystapaan
ja
kirjalliseen
ilmaisuun.
Seminaareissa opiskelijan tulee osoittaa perehtyneisyytensä oikeudelliseen ajatteluun ja kykyä käsitellä
oikeudellisia ongelmia kirjallisesti oikeustieteen menetelmin. Tieteellisen kirjoittamisen perusteet seminaarityön (5 op) ohjeellinen pituus on 10–12 sivua ja ON-lopputyön (10 op) ohjeellinen pituus on 20–25
sivua.

Opintojakson tunniste ja nimi:
Tieteellisen kirjoittamisen perusteet -seminaari (ent. ensimmäinen harjoitusseminaari)
Laajuus:
5 op
Ajoitus:
Seminaareja lukuvuoden kaikissa periodeissa. Kurssi voidaan suorittaa vapaavalintaisena ajankohtana
oikeusnotaarin tutkinnon aikana, kuitenkin ennen osallistumista ON-lopputyöseminaariin.
Edeltävät opinnot:
Kurssille ilmoittautuvan on joko oltava suorittanut tai suorittamassa Tieteellisen kirjallisen työn ja
tiedonhankinnan perustaidot -kurssia (200012, ent. TVT-jatkokurssi) taikka ilmoittautunut seminaarin kanssa
samassa periodissa pidettävään kurssiin
Tavoite:
Seminaarin jälkeen opiskelija
- osaa kirjoittaa juridista ja tieteellistä tekstiä (ml. lähteiden käyttö ja viittaustekniikka)
- hallitsee oikeustieteen menetelmien perusasioita
- osaa hankkia tietoa keskeisistä koti- ja ulkomaisista oikeuslähteistä
- osaa esiintyä ja argumentoida suullisesti
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- osaa vastaanottaa ja hyödyntää palautetta
- osaa kriittisesti ja rakentavasti keskustella muiden esityksistä (opponointitaidot)
- osaa hyödyntää tieto- ja viestintätekniikkaa kirjoittamisprosessissa ja tiedonhaussa
- osaa hahmottaa kunkin harjoitusseminaarin aiheen kannalta keskeisiä tutkimusongelmia ja seurata niihin
liittyvää oikeudellista argumentaatiota.
Sisältö:
Kurssilla perehdytään tieteellisen kirjoittamisen perusteisiin. Lisäksi kurssin yhteydessä harjaannutaan tietoja viestintätekniikan hyödyntämiseen kirjoittamisprosessissa ja tiedonhaussa.
Suoritustavat:
Seminaariin sisältyy:
- Aloitusjakso, johon sisältyy tieteellisen kirjoittamisen perusteiden opetusta sekä kirjoitusten teemojen
valitseminen
- Kirjoitustyön ohjausta joko ryhmässä tai yksilöllisesti (dispositio, kysymyksenasettelu ja/tai
tutkimussuunnitelma), esim. välitapaamisten muodossa
- Kirjallisen 10-12 sivun pituisen työn laatiminen
- Purkutapaamiset, joissa kirjalliset työt esitellään suullisesti, niitä opponoidaan ja saadaan opettaja- ja
vertaispalautetta. Kunkin työn käsittelyaika vähintään 45 minuuttia
- Mahdollisuus ottaa joko seminaarin aikana tai purkutilanteessa saatu palaute huomioon lopullisessa
kirjallisessa työssä.
Tarkemmat tiedot toteuttamistavasta ja aikatauluista löytyvät kunkin kurssin kohdalta WebOodista, ks.
kurssilistaus alla. Tieteellisen kirjoittamisen perusteet voidaan suorittaa opiskelijan valitsemalla kielellä.
Seminaariin ilmoittaudutaan WebOodissa.
Tieteellisen kirjoittamisen perusteisiin kuuluu 2 opintopisteen verran tieto- ja viestintätekniikan opintoja
(Tieteellisen kirjallisen työn ja tiedonhankinnan perustaidot). Kurssiin sisältyy tieteellisen kirjoittamisen
perusteita, pitkien asiakirjojen hallintaan liittyvää opetusta (muokataan omaa seminaarityötä) sekä
tiedonhankinta oikeustieteen keskeisistä tieteellisistä koti- ja ulkomaisista tietokannoista. Ks. sisällöstä,
suoritustavasta ja ilmoittautumismenettelystä kurssikuvaus WebOodissa tunnisteella 200012.

Oppimateriaali ja kirjallisuus:
Kirjoitustyössä noudatetaan kunkin seminaarin opettajan esittämiä kirjoitus- ja menettelyohjeita.
Oheislukemisto täydentää opettajan antamaa ohjeistusta.
Oheislukemisto:
- Jaakko Husa, Anu Mutanen, Teuvo Pohjolainen: Kirjoitetaan juridiikkaa. Talentum 2008.
- Pekka Timonen: Johdatus lainopin metodiin ja lainopilliseen kirjoittamiseen.
- http://www.helsinki.fi/oikeustiede/opiskelu/ohjeita/Skrivr%C3%A5d-2009.pdf
- http://www.kielijelppi.fi/kirjoitusviestinta / http://www.sprakhjalpen.fi/skriva
- Marja Sutela – Tapio Määttä – Matti Myrsky: Ohjeita oikeustieteellisen tutkielman laatimiseen (2003)
- Ari Hirvonen: Mitkä metodit. Opas oikeustieteen metodologiaan.
http://www.helsinki.fi/oikeustiede/tutkimus_ja_julkaisut/julkaisut/yleinen_oikeustiede/hirvonen_mitka_metodit.
pdf
- Lakimies -aikakauskirjan kirjoittajaohjeet
http://www.lakimiesyhdistys.fi/files/lakimies/pdf/Lakimieskirjoitusohjeet.pdf
- Oikeus -lehden kirjoittajaohjeet http://www.helsinki.fi/jarj/oyy/oikeus_kirjoittajaohjeet.pdf
- Defensor Legis -lehden kirjoittajaohjeet
http://www.asianajajaliitto.fi/files/251/Ohjeita_DLn_kirjoittajille_2012.pdf
- Harvard-viittaustekniikan opas http://libweb.anglia.ac.uk/referencing/harvard.htm
Arviointi:
Opiskelija saa kirjallisesta työstään arvosanan lisäksi sisältöpalautetta. Seminaarissa annettavan suullisen
palautteen lisäksi voidaan antaa kirjallista palautetta, kirjalliseen työhön tehtyjä palaute- ja
kommenttimerkintöjä ja palaute ON-lopputyön arvostelulomakkeella. Palautetta annetaan kirjoituksen
sisällöstä sekä lähteiden käytöstä, kieliasusta ja viittaustekniikasta.
http://www.helsinki.fi/oikeustiede/opiskelu/ON-tutkinto/harjoitusseminaarit/ON-tutk_arvostelulomake.pdf
15

Tieteellisen kirjoittamisen perusteet -kurssi arvostellaan asteikolla 0-5. Arviointi on kokonaisarviointia, jossa
kiinnitetään erityistä huomiota tehtävänasetteluun ja aiheen rajaukseen, rakenteen selkeyteen ja
systemaattisuuteen, lähteiden käyttöön, argumentointiin ja päätelmien johdonmukaisuuteen, esitystapaan ja
kirjalliseen ilmaisuun sekä opponointiin ja seminaariosallistumiseen.
Lisätietoa seminaareista:
Flamma: https://flamma.helsinki.fi/fi/HY339168.

Opetus ja ilmoittautuminen:
Lukuvuonna 2016–2017 järjestettävät tieteellisen kirjoittamisen perusteet -seminaarit oppiaineittain:
Huom. osa seminaareista on ns. yhdistelmäseminaareja, joissa voi suorittaa tieteellisen kirjoittamisen
perusteet (5 op) ja/tai ON-lopputyöseminaarin (10 op) ja/tai valinnaisen harjoitusseminaarin (6 op).
Esineoikeus (5 op)

20230 Esineoikeuden seminaari: Tieteellisen kirjoittamisen perusteet (ryhmä 1) 5 op, 3.2.2017–17.3.2017.
Ilmoittautumiseen.
20230 Esineoikeuden seminaari: Tieteellisen kirjoittamisen perusteet (ryhmä 2) 5 op, 10.2.2017–24.3.2017.
Ilmoittautumiseen.
20230 Esineoikeuden seminaari: Tieteellisen kirjoittamisen perusteet (ryhmä 3) 5 op, 17.2.2017–31.3.2017.
Ilmoittautumiseen.
Eurooppaoikeus (5 op)
20310 Tieteellisen kirjoittamisen perusteet: Julkiset hankinnat 5 op, 21.9.2016–3.11.2016. Ilmoittautumiseen.

Finanssioikeus (5 op)
20530 Finanssioikeuden seminaari/seminarium i finansrätt I 5/6/10 op, 6.9.2016-14.10.2016.
Ilmoittautumiseen.
20530 Finanssioikeuden seminaari/Seminarium i finansrätt II 5/6/10 op, 17.10.2016–02.12.2016.
Ilmoittautumiseen.
20530 Finanssioikeuden seminaari/seminarium i finansrätt III 5/6/10 op, alkaen 16.1.2017–3.3.2017.
Ilmoittautumiseen.
20530 Finanssioikeuden seminaari/seminarium i finansrätt IV 5/6/10 op, 21.02.2017–31.03.2017.
Ilmoittautumiseen.

Hallinto-oikeus (5 op)
20510 Hallinto-oikeuden seminaari: Julkisuusperiaate ja moderni hallinto 5/10 op, 3.10.2016–3.11.2016.
Ilmoittautumiseen.
20510 Hallinto-oikeuden seminaari: Oikeusturva ja julkinen valta 5/10 op, 30.1.2017–2.3.2017.
Ilmoittautumiseen.
20510 Hallinto-oikeuden seminaari: Hallinto ja oikeusturva 5 op, 27.2.2017–30.3.2017. Ilmoittautumiseen.

Kansainvälinen yksityisoikeus ja oikeusvertailu (5 op)
20410 Oikeusvertailun seminaari: Polku vesilähteelle - aineksia islamilaisen oikeus- ja yhteiskuntaopin
ymmärtämiseen 5/10 op, 8.3.2017–27.4.2017. Ilmoittautumiseen.
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20410 Writing seminar: Foundations of Russian Law 5/10 op, 20.3.2017–31.3.2017.
Ilmoittautumiseen.

Kauppaoikeus (5 op)
20203 Kauppaoikeuden seminaari: Yhteisöoikeus 5/6/10 op, 7.9.2016–13.10.2016. Ilmoittautumiseen.
20204 Tieteellisen kirjoittamisen perusteet: Immateriaalioikeuden peruskysymyksiä 5/6/10 op, 26.10.20162.12.2016. Ilmoittautumiseen.
20210 Kauppaoikeuden seminaari: Transaktiot arvopaperimarkkinoilla 5/6/10 op, 7.3.2017–11.4.2017.
Ilmoittautumiseen.
20203 Tieteellisen kirjoittamisen perusteet: Yhteisöoikeus 5/6/10 op, 7.3.2017–31.3.2017. Ilmoittautumiseen.

Oikeusteoria (5 op)
20323 Oikeusteorian seminaari: Laki ja valtio viisasten ja viisastelijain silmin 5/6/10 op, 31.8.2016–
17.5.2016. Ilmoittautumiseen.

Perhe- ja jäämistöoikeus (5 op)
20250 Perhe- ja jäämistöoikeuden seminaari 5 op, 1.11.2016–2.12.2016. Ilmoittautumiseen.

Prosessi- ja insolvenssioikeus (5 op)
20450 Prosessi- ja insolvenssioikeuden seminaari: Oikeudellinen konfliktinhallinta - tuomitsemista ja
vaihtoehtoista riidanratkaisua 5/10 op, 13.9.2016–15.12.2016. Ilmoittautumiseen.
20450 Prosessi- ja insolvenssioikeuden seminaari: Eurooppalainen siviiliprosessioikeus 5/10 op, 17.1.2017–
28.3.2017. Ilmoittautumiseen.
20450 Prosessi- ja insolvenssioikeuden seminaari: Todisteluoikeus/ Bevisrätt 5/10 op, 13.03.2017–
10.05.2017. Ilmoittautumiseen.
20450 Prosessi- ja insolvenssioikeuden seminaari: Yksityishenkilön velkavastuun toteuttaminen 5/10 op,
14.3.2017–31.5.2017. Ilmoittautumiseen.
21768 Riidanratkaisu ja teknologia 5-8 op, seminaari alkaen 3.10.2016. Kurssi käy myös prosessi- ja
insolvenssioikeuden harjoitusseminaariksi 5 op. Ilmoittautumiseen.

Rikosoikeus (5 op)
20430 Tieteellisen kirjoittamisen perusteet: Rikosoikeuden yleiset opit 5 op, 7.12.2016–19.1.2017.
Ilmoittautumiseen.

Työoikeus (5 op)
20270 Työoikeuden seminaari: Työelämän ajankohtaisia tasa-arvo-, syrjintä- ja yhdenvertaisuuskysymyksiä
5/10 op, 31.10.2016–14.12.2016. Ilmoittautumiseen.
20270 Työoikeuden seminaari: Työsopimusoikeuden perusteet 5 op, 18.1.2017–15.3.2017.
Ilmoittautumiseen.

Valtiosääntöoikeus (5 op)
20470 Constitutional law seminar: Business & Human Rights 5/6 op, 16.1.2017–20.1.2017.
Ilmoittautumiseen.
20470 Writing seminar on Internet Governance and fundamental rights 5/6 op, 16.1.2017-24.2.2017.
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Ilmoittautumiseen.
20470 Valtiosääntöoikeuden seminaari: Perus- ja ihmisoikeudet ja yhteiskunnalliset muutokset 5/10 op,
21.2.2017–30.3.2017. Ilmoittautumiseen.
20470 Valtiosääntöoikeuden seminaari: Perus- ja ihmisoikeudet lainsäätämisessä ja lain soveltamisessa 5/6
op, 1.3.2017–30.3.2017. Ilmoittautumiseen.
20470 Law and politics in transnational courts: judicializing politics or politicizing adjudication? 5/6 op,
14.3.2017–31.3.2017. Ilmoittautumiseen.

Velvoiteoikeus (5 op)
20190 Velvoiteoikeuden seminaari: Informaatioyhteiskunnan velvoiteoikeutta 5/6/10 op, 17.1.201729.3.2017. Ilmoittautumiseen.
20184 Velvoiteoikeuden seminaari: Sopimusoikeus 5/10 op, 6.2.2017–12.4.2017. Ilmoittautumiseen.
20189 Tieteellisen kirjoittamisen perusteet: Vakuutus- ja vahingonkorvausoikeus 5 op, 14.2.2017–30.3.2017.
Ilmoittautumiseen.
22020 Grunderna i vetenskapligt skrivande (obligationsrätt) 5 op, 14.2.2017–7.4.2017. Ilmoittautumiseen.

Viestintä- ja informaatio-oikeus (5 op)
22019 Seminarium i kommunikations- och informationsrätt 5/6/10 op, 5.4.2017–5.5.2017. Ilmoittautumiseen.

Ympäristöoikeus (5 op)
20290 Tieteellisen kirjoittamisen perusteet: Euroopan unionin ympäristöoikeus 5 op, 3.10.2016–16.11.2016.
Ilmoittautumiseen.

Opintojakson tunniste ja nimi:
ON-lopputyöseminaari (ent. toinen harjoitusseminaari)
Laajuus:
10 op
Ajoitus:
Periodi IV
Sisältö:
Opintojakso (yhteensä 10 op) kattaa luento- ja seminaarityöskentelyä, ON-lopputyön laatimisen (20-25
tekstisivua) ja perehtymistä muiden opiskelijoiden teksteihin. Seminaarissa opiskelijan tulee osoittaa
perehtyneisyytensä oikeudelliseen ajatteluun ja kykyä käsitellä oikeudellisia ongelmia tieteellisin menetelmin.
ON-lopputyön ohjeellinen pituus on 20-25 sivua. Sivumäärä voi kuitenkin olla tätä suppeampi tai laajempi
oppiaineesta ja tutkielman luonteesta riippuen. ON-lopputyötä ei voi laatia pari- eikä ryhmätyönä.
Opiskelijan tulee suorittaa lopputyön yhteydessä ON-tutkinnon äidinkielen kypsyysnäyte (maturiteetti). ONlopputyö voidaan arvioida kypsyysnäytteenä, jos ON-lopputyö suoritetaan sillä kielellä, jolla opiskelija on
saanut koulusivistyksensä.
Jos opiskelija kirjoittaa ON-lopputyön muulla kuin sillä (suomen tai ruotsin) kielellä, jolla hän on saanut
koulusivistyksensä (esim. kaksikieliset tutkinnot) hänen tulee kirjoittaa kypsyysnäyte koulusivistyksensä
(suomen tai ruotsin) kielellä.
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Tavoitteet:
ON-lopputyöseminaarin suoritettuaan opiskelija osaa
1) tieteellisen tutkimuksen teon keskeiset taidot sekä oikeustieteen menetelmiin liittyviä perusasioita
2) hankkia tietoa oikeuslähteistä ja arvioida sitä kriittisesti
3) noudattaa tiedeyhteisön tutkimuksen tekoa koskevia sääntöjä
4) esiintyä ja argumentoida suullisesti
5) vastaanottaa ja hyödyntää saamaansa palautetta
6) kriittisesti ja rakentavasti analysoida ja käydä vuoropuhelua muiden lopputöistä (opponointitaidot)
7) hahmottaa teeman keskeisiä tutkimusongelmia ja seurata niihin liittyvää oikeudellista keskustelua.
Edeltävät opinnot/kohderyhmä:
Tieteellisen kirjoittamisen perusteet -kurssi tulee olla suoritettuna.
Suoritustavat:
Tarkemmat tiedot toteuttamistavasta ja aikatauluista löytyvät kunkin kurssin kohdalta WebOodista, ks.
Opintojakson opetus. Kursseille ilmoittaudutaan kunkin kurssin ohjeiden mukaisesti WebOodissa. Kursseihin
sisältyy:
- Aloitusjakso, jossa tehtävänannon lisäksi selvitetään opiskelijoille lähteiden käyttöä ja viittaustekniikkaa
koskevat yleiset periaatteet sekä annetaan ohjeistus opponointityöskentelyyn
- Kirjallisen työn laatiminen (20-25 tekstiliuskan tieteellinen seminaarityö).
- Kirjoittamisprosessin aikaista ohjausta opettajan päättämällä tavalla. Kursseilla voidaan järjestää
välitapaamisia, joissa käsitellään esimerkiksi opiskelijoiden töiden dispositioita, kysymyksenasetteluita tai
tutkimussuunnitelmaa. Ohjausta voidaan järjestää myös muulla tavoin, esimerkiksi teorialuennoin tai
kirjallista välipalautetta tarjoamalla.
- Purkutapaamiset, joissa ON-lopputyön keskeiset tulokset tai muut näkökohdat esitellään suullisesti,
opponoidaan, saadaan opettaja- ja vertaispalautetta sekä käydään aiheesta keskustelua. Kunkin työn
käsittelyaika on vähintään 45 minuuttia.
- Mahdollisuus ottaa joko seminaarin aikana tai purkutilanteessa saatu palaute huomioon lopullisessa
kirjallisessa työssä.

Oppimateriaali ja kirjallisuus:
Kussakin harjoitusseminaarissa noudatetaan vastuuopettajan esittämiä kirjoitus- ja menettelyohjeita, joiden
lisäksi voidaan hyödyntää oheislukemistoa.
Oheislukemisto:
- Jaakko Husa, Anu Mutanen, Teuvo Pohjolainen: Kirjoitetaan juridiikkaa. Talentum 2008.
- Pekka Timonen: Johdatus lainopin metodiin ja lainopilliseen kirjoittamiseen.
- http://www.helsinki.fi/oikeustiede/opiskelu/ohjeita/Skrivr%C3%A5d-2009.pdf
- http://www.kielijelppi.fi/kirjoitusviestinta / http://www.sprakhjalpen.fi/skriva
- Marja Sutela – Tapio Määttä – Matti Myrsky: Ohjeita oikeustieteellisen tutkielman laatimiseen (2003)
- Ari Hirvonen: Mitkä metodit. Opas oikeustieteen metodologiaan.
http://www.helsinki.fi/oikeustiede/tutkimus_ja_julkaisut/julkaisut/yleinen_oikeustiede/hirvonen_mitka_metodit.
pdf
- Lakimies -aikakauskirjan kirjoittajaohjeet
http://www.lakimiesyhdistys.fi/files/lakimies/pdf/Lakimieskirjoitusohjeet.pdf
- Oikeus -lehden kirjoittajaohjeet http://www.helsinki.fi/jarj/oyy/oikeus_kirjoittajaohjeet.pdf
- Defensor Legis -lehden kirjoittajaohjeet
http://www.asianajajaliitto.fi/files/251/Ohjeita_DLn_kirjoittajille_2012.pdf
- Harvard-viittaustekniikan opas (http://libweb.anglia.ac.uk/referencing/harvard.htm
Arviointi:
Opiskelija saa kirjallisesta työstään arvosanan lisäksi sisällöllistä palautetta opettajan päättämällä tavalla,
kuitenkin vähintään ON-tutkinnon arvostelulomakkeen edellyttämässä laajuudessa. Sisällöllinen palaute
voidaan antaa kirjallisena palautteena, kirjalliseen työhön tehtyinä palaute- ja kommenttimerkintöinä tai
suullisena palautteena työstä keskusteltaessa. Palautetta annetaan ainakin kirjoituksen sisällöstä sekä
lähteiden käytöstä ja viittaustekniikasta.
ON-lopputyö arvostellaan asteikolla yhdestä viiteen. Tutkielma arvostellaan asteikolla 0-5 (0 = hylätty, 1 =
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välttävä, 2 = tyydyttävä, 3 = hyvä, 4 = kiitettävä ja 5 = erinomainen). Arvioinnissa käytetään
tiedekuntaneuvoston hyväksymää arviointilomaketta. Tutkielma on arvosteltava viipymättä
harjoitusseminaarin päättymisen ja kypsyysnäytteen kirjoittamisen jälkeen. Arviointi on kokonaisarviointia,
jossa kiinnitetään huomiota tehtävänasetteluun ja aiheen rajaukseen, rakenteen selkeyteen ja
systemaattisuuteen, lähteiden käyttöön, argumentointiin ja päätelmien johdonmukaisuuteen, esitystapaan ja
kirjalliseen ilmaisuun sekä opponointiin ja seminaariosallistumiseen. ON-tutkielman arvostelun yhteydessä
täytetään ON-tutkielman arvostelulomake.
Mikäli opiskelija on tyytymätön arvosteluun, laitoksen johtaja määrää lisätarkastajan. Arvosteluun edelleen
tyytymätön opiskelija voi turvautua oikaisumenettelyyn. Oikaisumenettelyssä noudatetaan kanslerin
vahvistaman opintosuoritusten arvostelua ja kuulusteluja sekä opintosuoritusten tutkintolautakuntaa
koskevaa johtosääntöä (32 §).
Opetus ja ilmoittautuminen:
Lukuvuonna 2016–2017 järjestettävät ON-lopputyöseminaarit oppiaineittain:
Huom. osa seminaareista on ns. yhdistelmäseminaareja, joissa voi suorittaa tieteellisen kirjoittamisen
perusteet (5 op) ja/tai ON-lopputyöseminaarin (10 op) ja/tai valinnaisen harjoitusseminaarin (6 op).

Esineoikeus (10 op)
20230 Esineoikeuden seminaari: Vakuudet rajat ylittävissä rahoitusjärjestelyissä 6/10 op, 7.4.2017–
30.5.2017. Suoritusmerkintä annetaan opiskelijan valinnan mukaan esineoikeuden tai kansainvälisen
yksityisoikeuden ja oikeusvertailun oppiaineeseen. Ilmoittautumiseen.

Eurooppaoikeus (10 op)
20303 Eurooppaoikeuden seminaari: Kilpailuoikeus 6/10 op, 11.1.2017–16.3.2017. Ilmoittautumiseen.
20890 Writing seminar: EU Criminal Law 6/10 op, 10.10.2016–2.12.2016. Ilmoittautumiseen.

Finanssioikeus (10 op)
20530 Finanssioikeuden seminaari/seminarium i finansrätt I 5/6/10 op, 6.9.2016-14.10.2016.
Ilmoittautumiseen.
20530 Finanssioikeuden seminaari/Seminarium i finansrätt II 5/6/10 op, 17.10.2016–02.12.2016.
Ilmoittautumiseen.
20530 Finanssioikeuden seminaari/seminarium i finansrätt III 5/6/10 op, alkaen 16.1.2017–3.3.2017.
Ilmoittautumiseen.
20530 Finanssioikeuden seminaari/seminarium i finansrätt IV 5/6/10 op, 21.02.2017–31.03.2017.
Ilmoittautumiseen.

Hallinto-oikeus (10 op)

20510 Hallinto-oikeuden seminaari: Julkisuusperiaate ja moderni hallinto 5/10 op, 3.10.2016–3.11.2016.
Ilmoittautumiseen.
20510 Hallinto-oikeuden seminaari: Oikeusturva ja julkinen valta 5/10 op, 30.1.2017–2.3.2017.
Ilmoittautumiseen.
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Kansainvälinen yksityisoikeus ja oikeusvertailu (10 op)

20410 Eurooppalaisen kansainvälisen yksityisoikeuden ajankohtaiset kysymykset 6/10 op, 13.2.2017–
18.3.2017. Ilmoittautumiseen.
20410 Oikeusvertailun seminaari: Polku vesilähteelle - aineksia islamilaisen oikeus- ja yhteiskuntaopin
ymmärtämiseen 5/10 op, 8.3.2017–27.4.2017. Ilmoittautumiseen.
20410 ON-lopputyöseminaari: Common law Englannissa ja Yhdysvalloissa 10 op, 13.3.2017–21.4.2017.
Ilmoittautumiseen.
20410 Writing seminar: Foundations of Russian Law 5/10 op, 20.3.2017–31.3.2017.
Ilmoittautumiseen.
20410 Kansainvälisen yksityisoikeuden harjoitusseminaari: Lainvalintaa ja tuomioiden tunnustamista ja
täytäntöönpanoa koskevat kysymykset kansainvälisessä välimiesmenettelyssä 6/10 op, 27.3.2017–
19.5.2017. Ilmoittautumiseen.

Kauppaoikeus (10 op)

20203 Kauppaoikeuden seminaari: Yhteisöoikeus 5/6/10 op, 7.9.2016–13.10.2016. Ilmoittautumiseen.
20204 Tieteellisen kirjoittamisen perusteet: Immateriaalioikeuden peruskysymyksiä 5/6/10 op, 26.10.20162.12.2016. Ilmoittautumiseen.
22264 Competition Law in Digital Age 6/10 op, 9.11.2016–16.12.2016. Ilmoittautumiseen.
20102 Kauppaoikeuden ON-lopputyöseminaari: Immateriaalioikeudet kansainvälisesti 10 op, 9.1.2017–
9.2.2017. Ilmoittautumiseen.
20210 Kauppaoikeuden seminaari: Transaktiot arvopaperimarkkinoilla 5/6/10 op, 7.3.2017–11.4.2017.
Ilmoittautumiseen.
20203 Tieteellisen kirjoittamisen perusteet: Yhteisöoikeus 5/6/10 op, 7.3.2017–31.3.2017. Ilmoittautumiseen.
20208 Seminarium i handelsrätt: Marknadsrätt, marknadsorientering i olika former med stöd av reglering
6/10 op. Kurssi järjestetään alustavien tietojen mukaan kevätlukukaudelle 2017. Kurssin
järjestyminen vahvistetaan alkuvuodesta 2017. Ilmoittautumiseen.

Lääkintä- ja bio-oikeus (10 op)

20150 Lääkintä- ja bio-oikeuden seminaari 6/10 op, 17.10.2016–9.12.2016.
Ilmoittautumiseen.
20150 Lääkintä- ja bio-oikeuden seminaari 6/10 op, 12.1.2017–15.3.2017.
Ilmoittautumiseen.

Oikeuhistoria (10 op)

20109 ON-lopputyöseminaari: Kotimainen oikeushistoria 10 op, 3.11.2016–8.12.2016.
Ilmoittautumiseen.

Oikeusteoria (10 op)
20323 Oikeusteorian seminaari: Laki ja valtio viisasten ja viisastelijain silmin 5/6/10 op, 31.8.2016–
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17.5.2016. Ilmoittautumiseen.

Perhe- ja jäämistöoikeus (10 op)

20104 Perhe- ja jäämistöoikeuden seminaari 10 op, 10.10.2016–2.12.2016.
Ilmoittautumiseen.
20104 ON-lopputyöseminaari: Perhe- ja jäämistöoikeus 10 op, 28.2.2017–19.5.2017.
Ilmoittautumiseen.

Prosessi- ja insolvenssioikeus (10 op)

20450 Prosessi- ja insolvenssioikeuden seminaari: Oikeudellinen konfliktinhallinta - tuomitsemista ja
vaihtoehtoista riidanratkaisua 5/10 op, 13.9.2016–15.12.2016. Ilmoittautumiseen.
20450 Prosessi- ja insolvenssioikeuden seminaari: Eurooppalainen siviiliprosessioikeus 5/10 op, 17.1.2017–
28.3.2017. Ilmoittautumiseen.
20450 Prosessi- ja insolvenssioikeuden seminaari: Todisteluoikeus/ Bevisrätt 5/10 op, 13.03.2017–
10.05.2017. Ilmoittautumiseen.
20450 Prosessi- ja insolvenssioikeuden seminaari: Yksityishenkilön velkavastuun toteuttaminen 5/10 op,
14.3.2017–31.5.2017. Ilmoittautumiseen.

Rikosoikeus (10 op)

20113 ON-lopputyöseminaari: kansainvälinen rikosoikeus 10 op, 5.9.2016–26.10.2016. Ilmoittautumiseen.
20430 ON-lopputyöseminaari: Rikosoikeuden yleinen ja erityinen osa 10 op, 30.1.2017–24.3.2017.
Ilmoittautumiseen.

Työoikeus (10 op)

20270 Työoikeuden seminaari: Kollektiivisen työoikeuden perusteet / Työnteon ehdot ja niiden sääntelytavat
10 op, 12.9.2016–28.10.2016. Ilmoittautumiseen.
20270 Työoikeuden seminaari: Työelämän ajankohtaisia tasa-arvo-, syrjintä- ja yhdenvertaisuuskysymyksiä
5/10 op, 31.10.2016–14.12.2016. Ilmoittautumiseen.
Valtiosääntöoikeus (10 op)
20470 Valtiosääntöoikeuden seminaari: Perus- ja ihmisoikeudet ja yhteiskunnalliset muutokset 5/10 op,
21.2.2017–30.3.2017. Ilmoittautumiseen.

Velvoiteoikeus (10 op)

20184 Velvoiteoikeuden seminaari: Sopimusoikeus 6/10 op, 19.9.2016–24.11.2016. Ilmoittautumiseen.
20190 Velvoiteoikeuden seminaari: Informaatioyhteiskunnan velvoiteoikeutta 5/6/10 op, 17.1.201729.3.2017. Ilmoittautumiseen.
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20184 Velvoiteoikeuden seminaari: Sopimusoikeus (sopimustyypit) 6/10 op, 18.1.2017–23.3.2017.
Ilmoittautumiseen.
20184 Velvoiteoikeuden seminaari: Sopimusoikeus 5/10 op, 6.2.2017–12.4.2017. Ilmoittautumiseen.
20184 Velvoiteoikeuden seminaari: Yleinen velvoiteoikeus 6/10 op, 13.2.2017–27.4.2017. Ilmoittautumiseen.
20101 RN-slutseminarium (obligationsrätt) 10 op, 13.3.2017–26.5.2017. Ilmoittautumiseen.
20101 Vahingonkorvausoikeuden ON lopputyö ja seminaari 10 op, 4.4.2017–23.5.2017. Ilmoittautumiseen.
20184 Velvoiteoikeuden seminaari: Sopimusoikeus 6/10 op, 12.4.2017–29.5.2017. Ilmoittautumiseen.

Viestintä- ja informaatio-oikeus (10 op)

22024 Viestintäoikeuden ON lopputyö ja seminaari 10 op, 14.9.2016–1.11.2016. Ilmoittautumiseen.
22019 Seminarium i kommunikations- och informationsrätt 5/6/10 op, 5.4.2017–5.5.2017. Ilmoittautumiseen.

Ympäristöoikeus (10 op)

20106 ON-lopputyöseminaari: Kaupungistuva Suomi ja maankäytön oikeudelliset kysymykset 10 op,
15.3.2017–11.5.2017. Ilmoittautumiseen.

VALINNAISET OPINNOT
Valinnaisia opintoja (12 op) voivat olla tiedekunnan oppiaineiden valinnaiset opinnot, tiedekunnan
oppiaineiden väliset valinnaiset opinnot, kieliopinnot, käytännön taitojen opinnot sekä muualla esim. vaihdossa
tai muissa tiedekunnissa ja korkeakouluissa suoritetut opinnot.
Valinnaisten kurssien tarjonta esitellään lopuksi (ks. luku 5). Huom! Harjoitusseminaarit, joita
järjestetään ainoastaan 6 opintopisteen laajuisena, kuuluvat valinnaisten kurssien tarjontaan. Löydät
ne oppiainekohtaisesti.
Muiden tiedekuntien sekä kielikeskuksen opetustarjontaan kannattaa tutustua Flammassa ja
WebOodissa.
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4. OIKEUSTIETEEN MAISTERIN TUTKINNON OPETUSSUUNITELMA
Oikeustieteen maisterin (OTM) tutkinto voidaan suorittaa opetussuunnitelman mukaisesti kahdessa vuodessa.
Tiedekunnan OTM-tutkinnon opetuksen tavoitteena on, että tutkinnon suoritettuaan oikeusnotaarilla on









kyky toimia asiantuntijana vaativissa ja monipuolisissa juristin tehtävissä
valmiudet toimia itsenäisesti tehtävissä, jotka edellyttävät eri oikeudenalojen kysymysten
tunnistamista ja ratkaisemista
valmiudet monipuoliseen oikeudelliseen argumentointiin ja viestintään
valmiudet koordinoida juridisia hankkeita
valmiudet toimia kansainvälisissä tehtävissä
valmiudet oikeudellisen tiedon tuottamiseen, jatko-opintoihin sekä elinikäiseen oppimiseen
korkea ammattietiikka
kyky arvioida oikeusnormien ja ratkaisujen yhteiskunnallisia, inhimillisiä sekä taloudellisia vaikutuksia
sekä niihin liittyviä arvoja ja intressejä.

Alla on esitelty OTM-tutkinnon opintojaksot ja opetus järjestyksessä yleis- ja kieliopinnot, pakolliset aineopinnot
ja syventävät opinnot. Valinnaiset kurssit on listattu tämän jälkeen. Alla olevassa listauksessa sinisenä näkyvät
linkit vievät suoraan WebOodin opinto-opaskuvauksiin. Linkitys on tehty niin, että opintojaksoa koskeva linkki
vie pääsääntöisesti opintojakson tai opintojakson osan kuvaukseen (eli WebOodin terminologiaa käyttäen
opintokohteelle). WebOodissa opintojakson tai sen osan/kurssin tietojen katselu kannattaa aina aloittaa
opintokohteen tietojen katselusta ja siirtyä vasta tämän jälkeen opetuksen tai tentin tietojen katseluun (eli
WebOodin terminologiaa käyttäen opetustapahtuman tietoihin).

4.1 OTM-TUTKINNON YLEIS-JA KIELIOPINNOT
OTM-tutkinnon yleis- ja kieliopinnot (6 op) muodostuvat HOPSista (1 op) ja vieraan kielen opinnoista (5 op).
Vieraan kielen opintoja tulee olla vähintään 5 op, ja suoritus voi voi koostua myös useammasta saman kielen
kurssista. Mikäli vieraan kielen opinnot on tehty samassa kielessä kuin notaarivaiheen kieliopinnot, tulee niiden
olla taitotasoltaan vaativampia (jatkokurssit).
Yleisopinnot (1 op)
200018 HOPS 1 op. HOPSin laadintaan keskittyvä kurssi, johon sisältyy pakollinen
luento. Kurssi järjestetään lukuvuoden aikana kolme kertaa päivämäärinä 8.9.2016,
4.11.2016 ja 24.1.2017.
Kieliopinnot (5 op)
Tarkemmat tiedot kieliopinnoista löytyvät Kielikeskuksen opinto-oppaasta.
Flamma: Kielikeskus

4.2 OTM-TUTKINNON AINEOPINNOT
PAKOLLISET AINEOPINNOT
OTM-tutkinnon pakolliset aineopinnot (10 op) muodostuvat seuraavista kolmesta opintojaksosta:
200400 Tutkimustaidot- ja menetelmät 3 op, kurssi tai tentti. Kurssi syksyllä alkaen 19.9.2016. Tentit
keväällä 17.2.2017 ja 3.4.2017.
2002300 Oikeuskulttuurit ja oikeusvertailu 2 op, luentokurssi alkaen 8.5.2017.
200220 Oikeus ja yhteiskunta 5 op, opintojakso suoritetaan lähtökohtaisesti syksyllä järjestettävällä
luentokurssilla ja kaksi kertaa lukuvuodessa järjestettävällä verkkotentillä. Vaihtoehtoisesta
suorittamistavasta ks. opintojakson tiedot.
200220A Oikeus ja yhteiskunta, luentokurssi 3 op, luentokurssi alkaen 11.10.2016.
200220B Oikeus ja yhteiskunta, verkkotentti 2 op, verkkotentti alkaen 15.11.2016.
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Siirtymäsäännökset vanhojen OTM-tutkinnon pakollisten aineopintojen vastaavuudesta suhteessa
uusiin aineopintoihin: ks. kunkin opintojakson tiedot WebOodissa.

VALINNAISET AINEOPINNOT (opetustarjonta ks. luku 5)
OTM-tutkinnon valinnaiset aineopinnot (34 op)
Valinnaisia opintoja voivat olla tiedekunnan oppiaineiden valinnaiset opinnot tiedekunnan oppiaineiden väliset
valinnaiset opinnot kieliopinnot käytännön taitojen opinnot sekä muualla esim. vaihdossa tai muissa
tiedekunnissa ja korkeakouluissa suoritetut opinnot.
Valinnaisten kurssien tarjonta esitellään lopuksi (ks. alla luku 5). Muiden tiedekuntien sekä
kielikeskuksen opetustarjontaan kannattaa tutustua Flammassa ja WebOodissa.

4.3 OTM-TUTKINNON SYVENTÄVÄT OPINNOT
OTM-tutkinnon syventävät opinnot (70 op) muodostuvat seuraavista opinnoista: Valinnaiset opinnot (10 op),
Projektitentti
(10
op),
Projektiseminaari
(10
op)
ja
OTM-tutkielma
(40
op).

PROJEKTIT
Opintojakson nimi:
Projektiseminaari, projektitentti ja pro gradu -tutkielma
Laajuus:
Projektiseminaari 10 op, projektitentti 10 op, pro gradu -tutkielma 40 op
Ajoitus:
Periodit I-IV
Kohderyhmä:
Maisterivaiheen opiskelijat
Edeltävät opinnot:
Projektiin hyväksymisen edellytyksenä on vähintään 150 opintopistettä oikeusnotaariopintoja, projektiaineen
pakollisen aineopintotentin suorittaminen sekä oikeusnotaarin lopputyö. Etusijalla projekteihin valittaessa
ovat opiskelijat, jotka ovat suorittaneet oikeusnotaarin tutkinnon tai joilla on realistinen suunnitelma sen
suorittamisesta projektin alkuun mennessä. Valintakriteerinä voidaan käyttää myös tutkintoa varten
suoritettujen opintojen määrää, projektia tukevien valinnaisten opintojen suorittamista, projektin aiheeseen
liittyvää työkokemusta sekä opintomenestystä. Projektin vetäjä voi täsmentää viimeksi mainittuja
valintakriteereitä. Suosituksena on, että opiskelija on suorittanut OTM-HOPSin ennen projektiin
hakemistaan.
Tavoite:
Opintojakson suoritettuaan opiskelijaa saa valmiudet
- tutkimuksen tekemiseen ja tieteelliseen kirjoittamiseen
- toimia asiantuntijana projektin erikoisalalla
- laajojen asiakokonaisuuksien hallintaan ja itsenäiseen työskentelyyn
- vaativiin tiedonhankintatehtäviin
- oppia antamaan ja vastaanottamaan palautetta.
Oppimateriaali ja kirjallisuus
25

Projektitenttien kirjallisuus ilmoitetaan pääsääntöisesti projektihaun yhteydessä. Seuraavien teosten
käyttämistä suositellaan kaikille tutkielman kirjoittajille:
- Jaakko Husa, Anu Mutanen, Teuvo Pohjolainen: Kirjoitetaan juridiikkaa. Talentum 2008.
- Pekka Timonen: Johdatus lainopin metodiin ja lainopilliseen kirjoittamiseen.
- Marja Sutela – Tapio Määttä – Matti Myrsky: Ohjeita oikeustieteellisen tutkielman laatimiseen (2003) Miettinen, T. (toim.), Oikeustieteellinen opinnäytetyö. Joensuun yliopiston oikeustieteellisiä julkaisuja 10.
Joensuu 2004.
- Jensen m.fl.: Att skriva juridik. Uppsala 2006. - Ari Hirvonen: Mitkä metodit. Opas oikeustieteen
metodologiaan.
http://www.helsinki.fi/oikeustiede/tutkimus_ja_julkaisut/julkaisut/yleinen_oikeustiede/hirvonen_mitka_metodit.
pdf
- Skrivråd: Om hur man skriver juridin särskilt i studier inom privaträtten:
http://www.helsinki.fi/oikeustiede/opiskelu/ohjeita/Skrivr%C3%A5d-2009.pd f
- Kielijelpin tukisivusto opinnäytetyön kirjoittajille: http://www.kielijelppi.fi/kirjoitusviestinta /
http://www.sprakhjalpen.fi/skriva
- Svenskt lagspråk i Finland (Slaf). Statsrådets svenska språknämnd. Helsingfors 2010. Se även i elektronisk
form http://www.vnk.fi/hankkeet/ruotsin-kielen-lautakunta/slaf/sv.jsp
- Lakimies -aikakauskirjan kirjoittajaohjeet:
http://www.lakimiesyhdistys.fi/files/lakimies/pdf/Lakimieskirjoitusohjeet.pdf
- Oikeus -lehden kirjoittajaohjeet: http://www.helsinki.fi/jarj/oyy/oikeus_kirjoittajaohjeet.pdf
- Defensor Legis -lehden kirjoittajaohjeet:
http://www.asianajajaliitto.fi/files/251/Ohjeita_DLn_kirjoittajille_2012.pdf
- Harvard-viittaustekniikanopas: http://libweb.anglia.ac.uk/referencing/harvard.htm
Suoritustapa:
Maisteritutkinnon syventäviin opintoihin kuuluvaan projektiin sisältyy:
- seminaarityöskentelyä (10 op)
- tutkielman (60-80 sivua) kirjoittaminen (40 op)
- projektitentti: Kirjallisuutta noin 1500 sivua (10 op), joka tentitään tai suoritetaan kirjaesseillä tai muulla
projektin vetäjän osoittamalla tavalla.
Arviointi:
Projektitentti arvioidaan asteikolla 0-5. Projektiseminaari arvioidaan asteikolla hyväksytty - hylätty. Maisterin
tutkinnon tutkielman arvostelussa käytetään arvosanoja laudatur, eximia cum laude approbatur, magna cum
laude approbatur, cum laude approbatur, non sine laude approbatur, lubenter approbatur, approbatur ja
improbatur, joka on hylätty.
Opetus ja ilmoittautuminen:
Projekteihin haetaan edellisen lukukauden aikana. Haku syksyn projekteihin on huhtikuussa ja kevään
projekteihin marraskuussa julkaistavan erillisen hakuilmoituksen mukaisesti (ks tiedekunnan verkkosivut >
opiskelut > ajankohtaista opintoasioista). Projektien osanottajat valitaan vuosittain joulukuun ja toukokuun
loppuun mennessä.
Jos opiskelijan toivomalla oikeudenalalla ei järjestetä projektia, opiskelija ohjataan ensisijaisesti aihepiiriä
lähellä olevaan projektiin. Tällöin hänelle voidaan määrätä ohjaajaksi muu opettaja kuin projektin
vetäjä. Tutkielman kirjoittaminen projektin ulkopuolella on mahdollista vain erityisen painavista syistä.
Projektitentteihin ilmoittaudutaan projektitentin omalla tunnisteella WebOodissa. Huom. projektitentteihin,
joita voi suorittaa tenttiakvaariossa, tulee lisäksi varata paikka tenttiakvaarion sivulla. Kyseiseltä sivulta voi
myös tarkastaa projektitentit, joita on mahdollista tenttiä akvaariossa.

Projektitenttien kirjallisuus (jos ilmoitettu projektien hakuilmoituksen yhteydessä) löytyy projektiseminaarin
kuvauksen yhteydestä WebOodista. Projektitentin tunniste löytyy myös projektiseminaarin kuvauksen
yhteydestä Oodista.
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PROJEKTISEMINAARIT
20063 Esineoikeuden projektiseminaari (ei käynnistyvää tai edelliseltä lukuvuodelta jatkuvaa
projektia lv. 2016–2017)
20067 Eurooppaoikeuden projektiseminaari (ei käynnistyvää tai edelliseltä lukuvuodelta jatkuvaa
projektia lv. 2016–2017)
20078 Finanssioikeuden projektiseminaari
20077 Hallinto-oikeuden projektiseminaari
20076 Kansainvälisen oikeuden projektiseminaari (ei käynnistyvää tai edelliseltä lukuvuodelta
jatkuvaa projektia lv. 2016–2017)
20072 Kansainvälisen yksityisoikeuden ja oikeusvertailun projektiseminaari (ei käynnistyvää tai
edelliseltä lukuvuodelta jatkuvaa projektia lv. 2016–2017)
20062 Kauppaoikeuden projektiseminaari
20080 Lääkintä- ja bio-oikeuden projektiseminaari
20069 Oikeushistorian projektiseminaari
20068 Oikeusteorian projektiseminaari (ei käynnistyvää tai edelliseltä lukuvuodelta jatkuvaa projektia
lv. 2016–2017)
20064 Perhe- ja jäämistöoikeuden projektiseminaari
20074 Prosessi- ja insolvenssioikeuden projektiseminaari
20073 Rikosoikeuden projektiseminaari
20065 Työoikeuden projektiseminaari
22002 Urheiluoikeuden projektiseminaari
20075 Valtiosääntöoikeuden projektiseminaari
20061 Velvoiteoikeuden projektiseminaari
22013 Viestintä- ja informaatio-oikeuden projektiseminaari
20066 Ympäristöoikeuden projektiseminaari

PROJEKTITENTIT
Oppiaineen yleisellä tenttikierroksella suoritettaviin projektitentteihin ilmoittaudutaan projektitentin omalla
tunnisteella WebOodissa. Huom. projektitentteihin, joita voi suorittaa tenttiakvaariossa, varataan paikka
tenttiakvaarion sivulla. Kyseiseltä sivulta voi myös tarkastaa projektitentit, joita on mahdollista tenttiä
akvaariossa.
Projektitenttien tunnisteet on lueteltu alla. Tunnisteista on jätetty pois WebOodi-linkitykset, sillä projektitenttien
kirjallisuus (jos ilmoitettu projektien hakuilmoituksen yhteydessä) löytyy projektiseminaarin kuvauksen
yhteydestä WebOodista (ks. tunnisteet yllä linkkeineen).
Lisätietoa projektitentin suorittamistavoista ja ajankohdista saa projektin vetäjältä.

20043 Esineoikeuden projektitentti.
20047 Eurooppaoikeuden projektitentti.
20058 Finanssioikeuden projektitentti
20057 Hallinto-oikeuden projektitentti
20056 Kansainvälisen oikeuden projektitentti
20052 Kansainvälisen yksityisoikeuden ja oikeusvertailun projektitentti
20042 Kauppaoikeuden projektitentti
20060 Lääkintä- ja bio-oikeuden projektitentti
20049 Oikeushistorian projektitentti
20048 Oikeusteorian projektitentti
20044 Perhe- ja jäämistöoikeuden projektitentti
20054 Prosessi- ja insolvenssioikeuden projektitentti
20053 Rikosoikeuden projektitentti
20045 Työoikeuden projektitentti
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22001 Urheiluoikeuden projektitentti
20055 Valtiosääntöoikeuden projektitentti
20041 Velvoiteoikeuden projektitentti
22012 Viestintä- ja informaatio-oikeuden projektitentti
20046 Ympäristöoikeuden projektitentti

5. VALINNAISET OPINNOT

ESINEOIKEUDEN VALINNAISET KURSSIT
21203 Kiinteistöpanttioikeus 3-9 op, ks. 21203A, 21203B ja 21203C.
21203A Kiinteistöpanttioikeus (1) 3 op, luentokurssi alkaen 12.9.2016.
21203B Kiinteistöpanttioikeus (2) 3 op, akvaariotentti.
21203C Kiinteistöpanttioikeus (3) 3 op, apuopettajana toimiminen esineoikeuden pakollisiin
aineopintoihin kuuluvan jakson Kiinteistönkauppa ja kirjaus (20013C)
pienryhmätyöskentelyssä sekä esseen tai oppimispäiväkirjan kirjoittaminen esineoikeuden
opettajien ohjauksessa, alkaen 31.1.2017.
21201 Vaihdanta ja insolvenssi 6 op, akvaariotentti.
20219 Kiinteistö- ja kirjaamisoikeus, 5-8 op, ks. 20219A ja 20219B.
20219A Kiinteistö- ja kirjaamisoikeus (1) 5 op, akvaariotentti.
20219B Kiinteistö- ja kirjaamisoikeus 2, 3 op, apuopettajana toimiminen esineoikeuden
pakollisiin aineopintoihin kuuluvan jakson Kiinteistönkauppa ja kirjaus (20013C)
pienryhmätyöskentelyssä sekä esseen tai oppimispäiväkirjan kirjoittaminen esineoikeuden
opettajien ohjauksessa, alkaen 31.1.2017.
20215 Rahoitus ja vakuudet 6-9 op, ks. 20215A ja 20215B
20215A Rahoitus ja vakuudet I, 6 op, akvaariotentti tai luentokurssi alkaen 16.1.2017.
20215B Rahoitus ja vakuudet 2, 3 op, akvaariotentti.

EUROOPPAOIKEUDEN VALINNAISET KURSSIT

21404 Eurooppaoikeuden periaatteet, oikeussuojakeinot ja tulkintamallit 6 op, luentokurssi alkaen
12.9.2016 sekä tentti. Tentti suositellaan suoritettavaksi tenttiakvaariossa.
20293 Kilpailuoikeus I 6 op, kirjatentti. Opintojakson voi suorittaa osittain myös muulla opintojakson
kuvauksessa mainitulla tavalla. Tentti suoritetaan tenttiakvaariossa.
21406 Kilpailuoikeus II 6 op, kirjatentti. Opintojakson voi suorittaa osittain myös muulla opintojakson
kuvauksessa muulla tavalla. Tentti suoritetaan tenttiakvaariossa.
21405 Sisämarkkinaoikeus 6 op, kirjatentti. Tentti suoritetaan tenttiakvaariossa.
21403 Euroopan integraation historiaa ja nykyisyyttä: oikeutta ja politiikkaa 6 op, tentti. Opintojakson
voi suorittaa osittain myös muulla opintojakson kuvauksessa muulla tavalla. Tentti suoritetaan
tenttiakvaariossa.
21413 Julkiset hankinnat EU:n sisämarkkinoilla 6 op, tentti. Opintojakson voi suorittaa osittain myös
muulla opintojakson kuvauksessa muulla tavalla. Tentti suoritetaan tenttiakvaariossa.
214030 The past and present of European integration: law and politics 6 op, tentti. Opintojakson voi
suorittaa osittain myös muulla opintojakson kuvauksessa muulla tavalla. Tentti suoritetaan
tenttiakvaariossa.
20875 Foundations of EU Law 8 op, luentokurssi alkaen 12.9.2016.
20778 European Law of Competition and State Aid 4 op, luentokurssi alkaen 3.5.2017.
20877 EU Internal Market Law 4 op, seminaari alkaen 10.4.2017.
20977 European approach to internet regulation 6 op, luentokurssi alkaen 26.9.2016.
22251 Economic and Monetary Union - historical, legal and economic approaches to the European
common currency 4 op, luento-/seminaarikurssi alkaen 15.3.2017.
20780 Applied European Union (EU) Law 10 op, seminaari- ja oikeustapauskurssimuotoa
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yhdistelevä kurssi alkaen 14.2.2017.
20945 The case law of European Private Law in regulated markets 6 op, seminaari alkaen
3.10.2016.
22035 Käytännön taidot: Kilpailuoikeutta asianajajan silmin 7 op, käytännön taitojen kurssi alkaen
syyslukukaudella 2016. Ajankohta ilmoitetaan myöhemmin.

FINANSSIOIKEUDEN VALINNAISET KURSSIT
22175 International and EU Tax Law, 6 op, luento-/seminaarikurssi alkaen 20.9.2016 ja
akvaariotentti.
20511 Yritysverotus ja arvonlisäverotus, 6-12 op, akvaariotentti. Jos haluaa suorittaa vain
jommankumman puoliskon (yritys- tai arvonlisäverotus), ks. tunnisteet 20511A ja 20511B. Kurssin
voi suorittaa osin myös seminaareihin osallistumalla, yritysverotuksen seminaari alkaen 13.9.2016 ja
arvonlisäverotuksen seminaari alkaen 4.10.2016.

HALLINTO-OIKEUDEN VALINNAISET KURSSIT

20491 Sosiaalioikeus 5 op, suoritustapana joko valinnaisten aineopintojen yhteinen seminaari
(tunnisteella 20510), joka järjestetään keväällä 2017 tai vastuuopettajan kanssa sovittava aihepiiriin
liittyvä kirjallinen työ (15–20 sivua) tai muu opettajan kanssa sovittu opetus sekä hallinto-oikeuden
tenttipäivänä suoritettava kirjallisuus.
20494 Informaatio- ja viestintäoikeus 5 op, suoritustapana joko valinnaisten aineopintojen yhteinen
seminaari (tunnisteella 20510), joka järjestetään keväällä 2017 tai vastuuopettajan kanssa sovittava
aihepiiriin liittyvä kirjallinen työ (15–20 sivua) tai muu opettajan kanssa sovittu opetus sekä hallintooikeuden tenttipäivänä suoritettava kirjallisuus.
20493 Kunnallisoikeus 5 op, suoritustapana joko valinnaisten aineopintojen yhteinen seminaari
(tunnisteella 20510), joka järjestetään keväällä 2017 tai vastuuopettajan kanssa sovittava aihepiiriin
liittyvä kirjallinen työ (15–20 sivua) tai muu opettajan kanssa sovittu opetus sekä hallinto-oikeuden
tenttipäivänä suoritettava kirjallisuus.
20496 Poliisioikeus 5 op, suoritustapana joko valinnaisten aineopintojen yhteinen seminaari
(tunnisteella 20510), joka järjestetään keväällä 2017 tai vastuuopettajan kanssa sovittava aihepiiriin
liittyvä kirjallinen työ (15–20 sivua) tai muu opettajan kanssa sovittu opetus sekä hallinto-oikeuden
tenttipäivänä suoritettava kirjallisuus.
20495 Virkamiesoikeus 5 op, suoritustapana joko valinnaisten aineopintojen yhteinen seminaari
(tunnisteella 20510), joka järjestetään keväällä 2017 tai vastuuopettajan kanssa sovittava aihepiiriin
liittyvä kirjallinen työ (15–20 sivua) tai muu opettajan kanssa sovittu opetus sekä hallinto-oikeuden
tenttipäivänä suoritettava kirjallisuus.
21907 Miten EU-lainsäädäntö syntyy? 5 op, luento-/seminaarikurssi järjestetään kevätlukukaudella
2017. Ajankohta tarkentuu myöhemmin.

KANSAINVÄLISEN OIKEUDEN VALINNAISET KURSSIT

20817 International Organizations Law 4 op, luentokurssi alkaen 18.10.2016.
22102 International Migration Law 5 op, luentokurssi alkaen 13.2.2017.
22101 International Human Rights Law, 5/6 op, luentokurssi alkaen 20.9.2016.
20794 WTO and Regional Economic Integration 4 op, luentokurssi alkaen 10.10.2016.
20810 The Law of Treaties 4 op, luentokurssi alkaen 13.3.2017.
20904 International Trade Law 4 op, luento-/seminaarikurssi kevätlukukaudella 2017. Lisätietoa
kurssista ilmoitetaan myöhemmin lukuvuoden aikana.
22123 History of International law: Sovereignty and Property 4 op, luentokurssi alkaen 5.10.2016.
22122 Law of the Sea 4 op, luentokurssi alkaen 6.2.2017.
22125 Helsinki Law Clinic (HLC), oikeudelliseen neuvontatyöhön keskittyvä kurssi alkaen 12.9.2016.
22124 International Law and the Use of Force 4 op, luentokurssi alkaen 31.10.2016.
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22259 International Environmental Law 4 op, luentokurssi alkaen 31.1.2017.
22262 An introduction to animal law 5 op, luentokurssi alkaen 3.4.2017.
20983 Human Rights and their critics 5 op, luentokurssi alkaen 15.9.2016.
20787 International Humanitarian Law 4 op, luentokurssi alkaen 12.9.2016.
20836 International Criminal Justice – Interdisciplinary and Multidisciplinary Approaches 4 op,
luentokurssi alkaen 29.11.2016.
20922 International Law and Philosophy II: Exploring the History and Theory of Key Concepts of
International Law 4 op, luentokurssi alkaen 16.3.2017.
22104 Writing seminar in International Law in Colonial Context 6 op, seminaari alkaen 15.11.2016.
20930 Writing Seminar in International Law: Reading International Law 6 op, seminaari alkaen
21.2.2017.
22204 Writing Seminar: Structures of human rights argumentation 6 op, seminaari alkaen 3.4.2017.
22127 The Law of Nations: History and Theory 6 op, seminaari alkaen 7.12.2016.

KANSAINVÄLISEN YKSITYISOIKEUDEN VALINNAISET KURSSIT

22250 Comparative law in the globalized world 5 op, luentokurssi, alkaen 19.1.2017.
20393 Rajat ylittävät yritysjärjestelyt - Yhdysvaltojen ja Suomen oikeuden vertailua 7 op, käytännön
taitojen kurssi kevätlukukaudella 2017. Kurssin aikataulu ilmoitetaan loppusyksyllä 2016.
22147 Nordic Law in European Context 4 op, luentokurssi alkaen 31.10.2016.
22258 Law in Global Context 1 op, luentokurssi. Kurssin aikataulusta tiedotetaan opiskelijoille
sähköpostitse, kun ilmoittautuminen kurssille avautuu.
22263 Law and Society in Modern China 4 op, seminaarikurssi alkaen 30.9.2016.
20395 Pohjoismaiset yhteiskunnat ja pohjoismainen oikeus 8 op, tentti. Kirjatentti, joka ei ole
lakikirjatentti. Tentin voi suorittaa kaikilla kv. yksityisoikeuden aineopintotentin (200230)
tenttikierroksilla.
20396 Kansainvälinen yksityisoikeus ja sen eurooppalaistuminen 7 op, tentti. Kirjatentti, joka ei ole
lakikirjatentti. Tentin voi suorittaa kaikilla kv. yksityisoikeuden aineopintotentin (200230)
tenttikierroksilla.

KAUPPAOIKEUDEN VALINNAISET KURSSIT
20191 Yhteisöoikeus, 10 op, kirjatentti (ei lakikirjatentti). Opiskelijan oman valinnan mukaan
suoritetaan joko linja A tai B. Suoritetaan kauppaoikeuden tenttipäivinä, paitsi ei tammikuun 2016
kauppaoikeuden tenttikierroksella. Yksi kirjallisen kuulustelun tutkintovaatimuksiin kuuluvista
teoksista voidaan vastaavan opettajan kanssa sopimalla korvata esimerkiksi tekemällä jostain alaa
koskevasta väitöskirjasta tai muusta tutkimuksesta kirja-analyysi. Myös esim. korvaavia luentoja
voidaan järjestää. Jos jokin tutkintovaatimuksiin kuuluva kirja on suoritettu jo aikaisemmin, tulee
opiskelijan sopia vastaavan opettajan kanssa jonkin muun teoksen lukemisesta.
20851 English and EU Company and Commercial Law 4 op, seminaari-/luentokurssi alkaen
14.12.2016.
22202A Company Law I 2 op, luentokurssi alkaen 12.9.2016.
22202B Company Law II 2 op, luentokurssi alkaen 21.4.2017.
22202C Competition Law 3 op, luentokurssi alkaen 21.3.2017.
20195 Käytännön taidot: Yhtiöoikeus käytännössä 7 op, käytännön taitojen kurssi kevätlukukaudella
2017. Tarkempi aikataulu ilmoitetaan myöhemmin.
21202 Praktiska färdigheter: Kurs i företagsförvärv 4 op, käytännön taitojen kurssi kevätlukukaudella
2017. Tarkempi aikataulu ilmoitetaan myöhemmin.
21200 Käytännön taidot: Yrityskaupat käytännössä 7 op, käytännön taitojen kurssi alkaen 7.9.2016.
20197 Arvopaperimarkkinaoikeus 10 op, kirjatentti (ei lakikirjatentti). Suoritetaan kauppaoikeuden
tenttipäivinä.
22039 Johdatus arvopaperimarkkinaoikeuteen 6 op, luentokurssi joka sisältää kirjallisen kokeen ja
kurssiesseen alkaen 10.10.2016.
20192 Immateriaalioikeuden valinnaiset aineopinnot 10 op, kirjatentti. Tentin voi suorittaa
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kauppaoikeuden syksyn toisella kierroksella ja kevään toisella kierroksella sekä kesätentissä
(21.12.2016, 31.3.2017, 16.6.2017). Suoritettu immateriaalioikeuden käytännön kurssi korvaa yhden
vastauksen tentissä.
21198 Käytännön taidot: Immateriaalioikeuden käytännön kurssi 4 op, käytännön taitojen kurssi
kevätlukukaudella 2017. Tarkempi aikataulu ilmoitetaan myöhemmin.
20193 Markkinaoikeus 10 op, kirjatentti (ei lakikirjatentti). Kirjallinen kuulustelu, joka on mahdollista
suorittaa kaikkina kauppaoikeuden yleisinä tenttipäivinä (vuoden vaihteessa pidettävällä
päätenttikierroksella kuitenkin vain loppiaisen jälkeen pidettävänä jälkimmäisenä kuluttaja- ja
markkinaoikeuden tenttipäivänä). Ks. myös seuraava kurssi, jolla voi osin korvata
tutkintovaatimuskirjallisuutta:
22202C Competition Law 3 op, luentokurssi alkaen 21.3.2017.
20194 Kuluttajaoikeus 10 op, kirjatentti (ei lakikirjatentti). Kirjallinen kuulustelu, joka on mahdollista
suorittaa kaikkina kauppaoikeuden yleisinä tenttipäivinä (vuoden vaihteessa pidettävällä
päätenttikierroksella kuitenkin vain helmikuussa pidettävänä kuluttaja-, immateriaali- ja
markkinaoikeuden tenttipäivänä). Ks. myös seuraavat kurssi, jolla voi osin korvata
tutkintovaatimuskirjallisuutta:
22201B Lectures on Nordic and European Consumer Law 2-4 op, luentokurssi alkaen
10.10.2016. Kurssin hyväksytty suorittaminen korvaa kuluttajaoikeuden valinnaisen tentin
tutkintovaatimuksen 4.
20949 Lectures on Business Law in Russia 2-6 op, luentokurssi alkaen 23.1.2017.
22203 Dispute Resolution 6 op, luentokurssi alkaen 23.11.2016.
22188 International Economic Law 6 op, seminaarikurssi alkaen 16.3.2017.
22265 Comparative Banking Law 4 op, luentokurssi alkaen 30.1.2017.
20196 Käytännön taidot: Kilpailu- ja kuluttajaoikeus käytännössä 7 op, käytännön taitojen kurssi
kevätlukukaudella 2017. Tarkempi aikataulu ilmoitetaan myöhemmin.
22181 Writing Seminar in Foundations of Nordic Business Law 6 op, seminaari alkaen 22.9.2016.
20868 Writing Seminar on Consumer Law 6 op, seminaari alkaen 25.10.2016.
22186 Writing seminar on competition law and intellectual property rights 6 op, seminaari alkaen
15.2.2017.
LÄÄKINTÄ- JA BIO-OIKEUDEN VALINNAISET KURSSIT
20134 Lääkintä- ja bio-oikeuden perusteet 5 op, luentokurssi, johon sisältyy akvaariotentti alkaen
5.9.2016.
20135 Bio-oikeuden täydentävät opinnot 3 op, akvaariotentti.

OIKEUSHISTORIAN VALINNAISET KURSSIT
20331 Roomalainen oikeus 6 op, kirjatentti.
20332 Euroopan oikeushistoria, 6 op, kirjatentti.
20333 Kotimainen oikeushistoria 6 op, kirjatentti tai luentokurssi Suomen sotien kipupisteet oikeuden
ristivalotuksessa alkaen 27.2.2017.
20334 Oikeustieteen historia 6 op, kirjatentti.
20335 Oikeushistoria: Globaali ja vertaileva oikeushistoria 6 op, kirjatentti.
22260 European Cultural Heritage: Critical Histories of Dominance, Law and Society (global legal
history) 6 op, luentokurssi opetusperiodissa IV (13.3.2017-7.5.2017). Lisätietoa kurssin aikataulusta
ilmoitetaan myöhemmin.

OIKEUSSOSIOLOGIAN VALINNAISET KURSSIT (huom. oppiainetta ei ole enää muutoin olemassa)
22261 Reading Law in context: Ethnographic engagements with the law 6 op, seminaari
alkaen 17.10.2016.
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OIKEUSTEORIAN VALINNAISET KURSSIT
20311 Oikeusfilosofia 10 op, kirjatentti, joka järjestetään oppiaineen päätenttikierroksella ja syksyn
ensimmäisellä tenttikierroksella.
20319 Crime, Cinema, and the Culture of Control 2 op, luentokurssi alkaen 7.11.2016.

PERHE-JA JÄÄMISTÖOIKEUDEN VALINNAISET KURSSIT
20238 Perhe, perintö ja verotus 6 op, luentosarja ja lakikirjatentti, johon tulee tehtäviä myös
luennoilta. Luennot alkaen 22.11.2016. Kirjallinen kuulustelu järjestetään 19.12. (finanssioikeuden
tenttikierroksen yhteydessä). Uusintakuulustelu on 17.2. (hallinto-oikeuden tentin yhteydessä).
20235 Jäämistöoikeus 10 op, lakikirjatentti. Open book exam, johon opiskelija saa ottaa mukaansa
haluamansa aiheeseen liittyvän materiaalin, mutta ei kuitenkaan elektronista materiaalia, ks.
tarkemmat tiedot opintojakson kuvauksesta. Voi suorittaa perhe- ja jäämistöoikeuden
tenttikierroksilla.
20237 Parisuhdeoikeus 7 op, lakikirjatentti. Voidaan suorittaa perhe- ja jäämistöoikeuden
tenttikierroksilla.
20233 Lapsioikeus 6 op, lakikirjatentti. Voidaan suorittaa perhe- ja jäämistöoikeuden
tenttikierroksilla.
21254 Vanhuus- ja edunvalvontaoikeus 7 op, luento-/seminaarikurssi alkaen 21.3.2017.
21253 Jäämistöoikeuden laskennalliset ongelmat 5 op, luentokurssi alkaen 6.9.2016 ja
ennakkotehtävät.

PROSESSI- JA INSOLVENSSIOIKEUDEN VALINNAISET KURSSIT
20436 Asianajajaoikeus 5-15 op, luento-/seminaarikurssi alkaen 12.1.2017. Kurssiin voidaan lukea
hyväksi ainejärjestön oikeusvaliokunnan jäsenenä toimimista, ks. tarkemmat tiedot
kurssikuvauksesta.
21770 Kansainvälisen prosessioikeuden kurssi 8 op, osanottajamäärästä riippuen joko
seminaarityyppinen tai kirjallisista kotitehtävistä koostuva kurssi alkaen 11.10.2016.
21764 Kansainvälisen konkurssioikeuden kurssi 8 op, osanottajamäärästä riippuen joko
seminaarityyppinen tai kirjallisista kotitehtävistä koostuva kurssi alkaen 17.1.2017. Kurssin tarkempi
aikataulu vahvistetaan kurssin alussa.
21768 Riidanratkaisu ja teknologia 5-8 op, seminaari alkaen 3.10.2016. Kurssi käy myös prosessi- ja
insolvenssioikeuden harjoitusseminaariksi 5 op.
208001 Arbitration as a Method of Dispute Resolution 8 op, luento-/seminaarikurssi alkaen
18.4.2017.
208004 Mediation - European Alternative Dispute Resolution in Civil and Commercial Matters 8 op,
luento-/seminaarikurssi alkaen 27.2.2017.
21759 Käytännön taidot: Syyttäjäntyön käytännön kurssi 5 op, käytännön taitojen kurssi alkaen
9.3.2017.
21755 Käytännön taidot: Oikeudenkäyntikurssi 7 op, käytännön taitojen kurssi alkaen helmikuussa
2017. Aikataulu ilmoitetaan myöhemmin.
21765 Käräjäoikeuskurssi 5 op, kurssi alkaen 20.9.2016 (syyslukukausi) ja 16.1.2017
(kevätlukukausi). Kurssi järjestetään sekä syksyllä että keväällä. Tarkempi ohjelma aikatauluineen
on saatavissa alkutapaamisessa.
21774 Oikeudenkäyntikulut 5 op, luentokurssi alkaen 11.4.2017.
21756 Käytännön taidot: Oikeudenkäyntikurssi 2 5 op, käytännön taitojen kurssi alkaen 11.1.2017.
Tarkempi ohjelma aikatauluineen on saatavissa alkutapaamisessa.
21763 Asianosaisen vetoamisvelvoitteet ja tuomarin prosessinjohto siviiliprosessissa 8 op,
osanottajamäärästä riippuen joko seminaarityyppinen tai kirjallisista kotitehtävistä koostuva kurssi
alkaen 26.10.2016.
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208005 Writing Seminar in International Arbitration and Alternative Dispute Resolution 6 op,
seminaari alkaen 15.3.2017.

RIKOSOIKEUDEN VALINNAISET KURSSIT
21703 Eurooppalainen rikosoikeus 8 op, akvaariotentti tai kotona suoritettavat tutkintovaatimuksia
koskevat esseekirjoitukset vastuuopettajan kanssa tarkemmin sovittavalla tavalla.
21702 Kansainvälinen rikosoikeus 8 op, akvaariotentti tai kotona suoritettavat tutkintovaatimuksia
koskevat esseekirjoitukset vastuuopettajan kanssa tarkemmin sovittavalla tavalla. Opetusta tiedoilla
20418 Kriminalistiikka 6 op, luentokurssi sisältäen kirjallisen työn alkaen 16.2.2017.
21709 Oikeuspsykologia 6 op, luento-/seminaarikurssi alkaen helmikuussa 2017. Tarkempi aikataulu
ilmoitetaan myöhemmin.
21706 Rikosoikeuden yleiset opit 8 op, akvaariotentti tai kotona suoritettavat tutkintovaatimuksia
koskevat esseekirjoitukset vastuuopettajan kanssa tarkemmin sovittavalla tavalla.
20831 Comparative Crime and Criminal Justice 4 op, luentokurssi alkaen 28.9.2016.
20319 Crime, Cinema, and the Culture of Control 2 op, luentokurssi alkaen 7.11.2016.
20836 International Criminal Justice – Interdisciplinary and Multidisciplinary Approaches 4 op,
luentokurssi alkaen 29.11.2016.
TYÖOIKEUDEN VALINNAISET KURSSIT
20255 Kansainvälinen työ- ja sosiaalioikeus 8 op, lakikirjatentti. Työoikeuden tenttipäivinä
suoritettava kirjallinen kuulustelu.
21302 Työsuhde 7 op, lakikirjatentti. Työoikeuden tenttipäivinä suoritettava kirjallinen kuulustelu.
21305 Sosiaalioikeus, erityisesti toimeentuloturva 8 op, kirjatentti. Työoikeuden tenttipäivinä
suoritettava kirjallinen kuulustelu.
20251 Työ- ja virkaehtosopimusoikeus sekä konserniyhteistoiminta 7 op, lakikirjatentti. Työoikeuden
tenttipäivinä suoritettava kirjallinen kuulustelu.
21301 Käytännön taidot: Työoikeutta käytännössä 6 op, käytännön taitojen kurssi alkaen
tammikuussa 2017. Aikataulu ilmoitetaan myöhemmin.

URHEILUOIKEUDEN VALINNAISET KURSSIT
21971 Urheiluoikeuden yleinen osa 8 op, vuorovaikutteinen luentokurssi alkaen 5.10.2016 ja
kirjatentti urheiluoikeuden tenttikierroksilla.
21972 Urheiluoikeuden jatko-osa 10 op, kirjatentti urheiluoikeuden tenttikierroksilla.

VALTIOSÄÄNTÖOIKEUDEN VALINNAISET KURSSIT
20457 Lasten perus- ja ihmisoikeudet 5 op, luentokurssi alkaen 10.10.2016.
21907 Miten EU-lainsäädäntö syntyy? 5 op, luento-/seminaarikurssi järjestetään kevätlukukaudella
2017. Ajankohta tarkentuu myöhemmin.
22251 Economic and Monetary Union - historical, legal and economic approaches to the European
common currency 4 op, luento-/seminaarikurssi alkaen 15.3.2017.
VELVOITEOIKEUDEN VALINNAISET KURSSIT
20177 Vahingonkorvausoikeus 10 op, kirjatentti kaikilla vakuutus- ja vahingonkorvausoikeuden
aineopintotentin (200203C) tenttikierroksilla. Tentti ei ole lakikirjatentti.
20178 Vakuutusoikeus 8 op, kirjatentti kaikilla vakuutus- ja vahingonkorvausoikeuden
aineopintotentin (200203C) tenttikierroksilla. Tentti ei ole lakikirjatentti.
22183 Insurance Contract Law in International Context 3 op, luentokurssi alkaen 20.4.2017.
20171 Sopimusoikeus 6 op, kirjatentti tenttiakvaariossa (ei lakikirjatentti).
22179 International Carriage of Goods 4 op, luento-/seminaarikurssi alkaen 16.2.2017.
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22201A Nordic and European Contract Law 4 op, luentokurssi alkaen 3.10.2016.
20179 Yrityksen sopimukset 7 op, käytännön taitojen kurssi alkaen 15.9.2016.
22043 Yhdistys- ja säätiötoiminnan käytännön kurssi 6 op, seminaarikurssi alkaen 13.9.2016.
21128 Writing Seminar in International Contract Law 6 op, seminaarikurssi alkaen 3.4.2017.

VIESTINTÄ- JA INFORMAATIO-OIKEUDEN VALINNAISET KURSSIT
20944 Fundamentals of Information Law 6 op, luentokurssi alkaen 9.9.2016.
22254 Privacy in EU Law 4 op, luento-/seminaarikurssi alkaen 21.9.2016.
22050 Käytännön taidot: Viestintä- ja informaatio-oikeuden käytännön kurssi 5 op, käytännön taitojen
kurssi alkaen huhtikuussa 2017. Käytännön opetus vahvistetaan myöhemmin.

YMPÄRISTÖOIKEUDEN VALINNAISET KURSSIT
20277 Maa- ja vesioikeus 8 op, kirjatentti ympäristöoikeuden tenttikierroksilla. Tentti ei ole
lakikirjatentti.
20278 Ympäristö- ja luonnonvaraoikeus 8 op kirjatentti ympäristöoikeuden tenttikierroksilla. Tentti ei
ole lakikirjatentti. Myös luentosarja alkaen 6.3.2017. Luennolle aktiivisesti osallistuneet ja
kotitehtävän tehneet saavat 1 op osasuorituksen ja voivat vastata kirjallisessa kuulustelussa vain
kolmeen kysymykseen.
21353 Ilmasto-oikeus 8 op, kirjatentti ympäristöoikeuden tenttikierroksilla. Tentti ei ole lakikirjatentti.

MUUT VALINNAISET KURSSIT
201321 Tiedonhaun käytännön kurssi 2 op. Aikataulu ilmoitetaan myöhemmin.
21981 Asiakirjojen laadintakurssi 3 op, 5 ryhmää tammi-toukokuussa 2016. Aikataulu ilmoitetaan
myöhemmin.
22042 Käytännön taidot: Helsinki Law Review -aikakauskirjan toimitustyö 7 op.
20587 Käytännön taidot: Vuorovaikutus- ja ryhmänohjaustaidot (tuutorointi) 5 op.
22049 Käytännön taidot: Järjestötoiminta 1-8 op.
22047 Käytännön taidot: Opiskelutaitotyöpaja 2 op, luentokurssi ja harjoitukset alkaen 19.1.2017.
22000 Työharjoittelu 3-7 op. Kurssi suoritetaan Moodle-sivuston kautta, josta löytyy ohjeet
suoritukselle.
22052 Aineiden väliset opinnot: Kisastudio (ohjattu ekskursio väitöstilaisuuksiin) 0 op.
22045 Aineiden väliset opinnot: Lammin laki 4 op, kurssi toteutetaan Lammin biologisella asemalla
kevätlukukaudella 2016. Kurssin tarkempi aikataulu ilmoitetaan myöhemmin.

OIKEUSTAPAUSKILPAILUT
22130 European Law Moot Court Competition,16 op.
22130 Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot (prosessi- ja insolvenssioikeus) 16
op.
22130 Manfred Lachs Space Law Moot Court Competition (kansainvälinen oikeus) 16 op.
22130 Philip C.Jessup International Law Moot Court Competition (kansainvälinen oikeus) 16 op.
22130 Telders International Law Moot Court Competition (kansainvälinen oikeus) 16 op.
22130 Nordic IP Moot Court Competition I (kauppaoikeus) 8 op.
22130 Nordic IP Moot Court Competition II (kauppaoikeus) 6 op.
22130 Den Nordiska rättegångstävlingen om de mänskliga rättigheterna 16 op.
22130 ICC Moot Court Competition 16 op.
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Flamma: Järjestötoiminta ks. myös hakulomake Järjestötoiminnasta myönnettävät opintopisteet.
Flamma: Työharjoittelu
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