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1. Kurssi/course Kansainvälinen pakolaisoikeus / OTM0002 
 
2. Yleisvaikutelma/general impression  

Ajankohtainen ja tarpeellinen kurssi!.. Hyvät ja selkeät luennot, jotka auttoivat ymmärtämään paremmin EU-
oikeutta aihepiiriin liittyen… Kiikeri on selvästi oman alansa asiantuntija, mikä kävi ilmi sekä luennosta että 
käytetyistä materiaaleista… Kiikeri toi hyvin esille EU-oikeuden näkökulman ja sen merkityksen 
kansainväliseen pakolaisoikeuteen. Kansallisten tuomioistuinten on syytä ottaa EU-oikeus ratkaisuissaan 
huomioon (itsestään selvää nuorille juristeille, uskoisin).  
 
 

3. Vahvuuksia/strong features  

Kiikerin luennoilla tuntui, että päästiin lopulta asian ytimeen… Hyvä kun luennot nauhoitettiin. Selkeä 
esiintyminen… Materiaalit, esimerkit. Hyvät essee-aiheet ja mukavasti käytetty itsearviointia, pidin…  
+ ajankohtaisuus 
+ sisällön kattavuus 
+ EU-oikeuden seikkaperäinen tarkastelu, joka osalle oli uusi  
+ aluevaltaus Kiikerin opetuskeskustelliset  
+ opetusmenetelmät Kiikerin vaativa ja osallistuttava opetusmenetelmä, joka pakotti opiskelijat 
tarkkaavaisuuteen ja itsepohdintaan - HYVÄ!.. Hyvä kurssi...hyvin toteutettu. Plussaa joustamisesta 
läsnäoloissa ja luentojen nauhoituksista… Tosi mukavaa oli tehdä esseiden itsearviointia. Siis todella 
opettavaista. Tuli ihan uudella tavalla käytyä omat kirjoitukset läpi. Teetti työtä mutta oli hyvä!.. Kurssin 
vahvuutena oli 4 eri opettajaa, jotka käsittelivät aihetta omasta näkökulmastaan. Ehdoton vahvuus! Pidin 
myös siitä, että suoritusmuodot olivat vaihtelevia. En usko tentteihin. Esseet olivat erittäin mukavaa vaihtelua 
ja pistivät ajattelemaan. Loistavaa, että luennot oli nauhoitettu niille, jotka eivät päässet paikalle joka kerta…. 
Kokonaisuuden kuva piirtämien oli hyvää. Menet asioiden juurille ja tarkastelen perusteellisesti sen, mitä 
käyt läpi. Selität mitä kullakin osatekijällä on merkitystä ja mikä ratkaisee lopulta; periaattet, säännöt, 
systematiikka. Kv-oikeuden yleisperiaateet ja EIT:n ja POK:n sovelletavuuserot. Liittäminen käytäntöön 
selventää aina… Esimerkit ja paljon linkkejä ja materiaalia itseopiskelua varten kerätty.. Menet hyvin 
asiakokonaisuus kerrallaan yksityiskohtia myöten, mutta annat myös kokonaiskuvan asiasta. Selitit hyvin, 
mitkä kaikki seikat vaikuttavat ratkaisuhin, kun aikaisemmin on painotettu liiaksi tiettyä säännöstä ei 
kokonaisarviointia, suhteellisuusperiaatetta eikä systematiikkaa… Luennot selvensivät hyvin monia 
alueeseen liittyviä EU-oikeudellisia kysymyksiä. Samalla palautui mieleen monia jo unohtuneitakin asioita… 
Ulosanti ja  asioiden rautalangasta vääntö jos tarpeen… EU-oikeudellinen lainsäädäntö pakolaisoikeuden 
osalta tuli selkeästi esille… Mukavaa, että luentojen nauhoittamismahdollisuutta hyödynnettiin!.. Hyvä, että 



luennot nauhoitettiin… Mukava, että oli erilaisia näkökulmia pakolaisoikeuteen… Paljon materiaalia… 
Euroopan unionin tuomioistuimen oikeustapausten läpikäyminen oli hyödyllistä ja opetus siitä, kuinka 
tapauksia tulee lukea, mielenkiintoista. 
 
 

5. Erityispiirteitä/special features  
 
Kiikerin tapausanalyysit avasivat mielestäni hyvin pakolaisoikeutta koskevan EU-oikeuden sisältöä sekä 
toisaalta koko yhteisöoikeuden asemaa yksittäisen jäsenvaltion oikeusjärjestelmässä… Edellisen päivän 
kertaus ihan ok. Jos jokin jää askarruttamaan, niin asian voi ottaa vielä esille… Handbook, jossa alleviivaukset 
oli hyvä juttu. Mielestäni oikiksen opetus, (varsinkin maisterivaiheessa) pitäisi yleisestikin mennä niin, että 
opiskelijat tekevät oppimistyötään jo ennen luentoja, jolloin luennotkin voivat olla syvällisempiä… 
Luennoitsijan hyvä EU-oikeudellinen osaaminen, joka auttoi ainakin minua paljon, koska pooliopinnoissa EU-
oikeutta on mielestäni liian vähän… Välillä tuntui että olin eurooppaoikeuden luennoilla, jotka olen käynyt 
kauan sitten. Kertaus tuli kyllä tarpeeseen, mutta ehkä hieman ongelmallista jos kurssilla opiskelijoita, jotka 
eivät ole vielä eurooppaoikeutta niin perusteellisesti opiskelleet… Luentojen nauhoitus auttoi yllä 
mainitsemaani materiaalihaasteeseen. Jälkikäteen kuuntelemalla asiat selkeytyivät paremmin…  
 
 


