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1. Kurssi/course Eurooppaoikeus II 
 
 
2. Yleisvaikutelma/general impression  
 
Erittäin hyvä ja mielenkiintoinen. Toisin kuin joidenkin muiden viimeaikaisten luentojen kohdalla, joihin olen 
osallistunut, niin tältä luennolta jäi paljon muistiin ja mieleen… Rento, innostava.. Lyhyt ja ytimekäs. Erittäin 
mielenkiintoinen kurssi tämäkin!... Erittäin hyvää pienryhmäopetusta. Luennoitsijan tapaus- ja 
opiskelijakohtainen positiivinen lähestyminen kertakaikkisen esimerkillistä. Positiivinen ilmapiiri, joka ruokki 
oppimista. Tiiviissä aikataulussa tapahtui ryhmässä paljon oppimista. 
 
 
3. Vahvuuksia/strong features  
 
Käytännön perehtyminen EU-tuomioimistuimen ennakkoratkaisuihin ja niistä keskusteleminen laajasti. EU-
tuomioistuimen ratkaisut tuntuivat aiemmin hyvin vierailta, mutta uskon että tämän jälkeen kynnys 
madaltuu… Aika käytetty todella tehokkaasti!.. Luennoitsijan erittäin syvä tietämys EU-säädöksista ja ennen 
kaikkea niiden tulkitsemisesta. Kurssi antoi erittäin hyvän mallin ja rakenteen, miten avata EUT:n päätöksiä 
ja EU-oikeutta yleisemmin. Ryhmän toisiaan kannustava ilmapiiri.. Luennoitsijan selkeä ja hyvä 
esiintymistapa. Hyvä ote opetukseen sopivasti teoriaa mutta tarvittaessa käy ruohonjuuritasolla mikä 
selkeyttää isoja kuvioita… vapaamuotoisuus, vapaavalitaisuus keissin suhteen, ja esteetön keskustelu ja 
neuvon kysyminen.. 
 
 
4. Erityispiirteitä/special features  
 
Ylipäätänsä laaja-alainen keskustelu luennoilla käydyistä aihealueista ja myös aihealueista jotka eivät suoraan 
liittyneet luentoteemaan. Tämä on mielestäni harvinaista ja samanlaista otetta toivoisin lisää myös muihin 
OTK:ssa järjestettäviin luentoihin… Loistava ja kompakti paketti. Analyysinteko ja sen esitteleminen oli hyvä 
idea - siinä ihan konkreettisesti pääsi harjoittelemaan ja opettelemaan hommaa. Sehän on ihan fakta, että 
muiden opettaminen on tehokas tapa oppia itse. Lisäksi tällaisten esitysten pito on oikeustieteellisessä 
valitettavan harvinaista, niin mukavaa vaihtelua kirjoista pänttäämiseen… Kurssin paras anti on nimenomaa 
luennoitsijan syventävässä käsittelyssä. Siitä ei jatkossa kannata luopua, vaan hyödyntää entisestään, vrt. 
kohta 3… Opettajan ja opiskelijan välinen interaktiivisuus tunneilla. Aiheet ja opetus ovat sillä tasolla, että 
opiskelijoiden mielenkiinto säilyy ja syntyy mielenkiintoisia " väitteleityitä" . Vaatii opettajalta hyvää 
ohjaustapaa että opiskelijat uskaltautuvat moiseen… Erityisesti ilostutti se, että keissit oli 
vapaavalintaisuuden vuoksi hyvin eri aloilta. Kuluneen kolmen päivän jälkeen on helpompi tarttua tuomioon 
ja "löytää" periaatteita tekstistä… Edelleen tunnustus siitä tämänkin kurssin osalta, että olet loistava 
opettaja!! Löydät myös vaihtoehtoja ja vaihtelua erilaisista opetustyyeistä…  
 
 


