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1. Kurssi/course Eurooppaoikeus Bryssel 
 
2. Yleisvaikutelma/general impression  
 
Kurssi oli todella hyvä! Vierailut toimielimissä auttoivat hahmottamaan EU:n organisaatiota varsin eri tavalla, 
kuin miten sen voi Suomesta käsin hahmottaa. Toivottavasti tällaisia kursseja saadaan jatkossa lisää 
opintoihimme… Kurssi oli paikoittain rankasta tahdistaan huolimatta yksi ehdottomasti parhaista käymistäni 
kursseista oikeustieteellisen aikana. Vierailu erinäisissä EU:n toimielimissä opetuksen ja vierasluentojen 
lisäksi konkretisoi EU:n toimintaa tavalla, johon pelkkä luentosarja ei ole pystynyt. Kurssi myös vähensi 
huomattavasti pelkoja EU:ssa toimimista ja EU-lakeja kohtaan… Mahtava reissu, varsinkin tutustuminen 
tuomioistuimeen toi eurooppaoikeuden aiheena lähemmäs. Positiivinen fiilis jäi sekä tyytyväisyys siitä, että 
uskalsi reissuun lähteä… Mielenkiintoinen tutustuminen eurooppaoikeuteen. Vierailut Brysselissä ja 
Luxemburgissa elävöittivät ja havainnollistivat eurooppaoikeuden kenttää. Toivottavasti näitä järjestetään 
jatkossakin…. Mahtava reissu! Kohokohtana illanistujaiset Kiikerin kotona ja housebändi… Mahtava tilaisuus 
päästä paikan päälle tutustumaan instituutioihin ja luennot avasivat hieman taustoja… 
Yleisvaikutelma/general impression Kurssi oli hyvin rakennettu ja monimuotoinen. Toteutus toimi todella 
hyvin, ja reissu Brysseliin oli kaiken kaikkiaan oikein onnistunut. Kurssi oli sopiva yhdistelmä käytäntöä ja 
teoriaa, ja antoi kattavan kuvan eurooppaoikeudesta… Yleisvaikutelma ehkäpä kurssimahdollisuuden 
uutuuden vuoksi hieman sekava. Kynnys oli suuri ilmoittautua mukaan… 
 
 
3. Vahvuuksia/strong features  
 
- Huomattavasti motivoivampi ja usealla tavalla ispiroivampi toteutus kuin perinteinen luentosarja. 
- Mahdollisuus tavata useita alansa ammattilaisia 
- Sisältö opettavainen ja kokonaisuus hyvä 
- Luennot hyviä ja opettavaisia, tykkäsin melko korkealentoisesta otteesta. Sai hyvin omaan EU-oikeuden 
osaamisen kehittämiseen työkaluja. 
Kurssin vahvuutena oli mielestäni se, että pääsimme paikanpäälle unionin toimielimiin, ja saimme siten hyvän 
kuvan siitä miten EU oikeasti toimii ja kuinka valtava organisaatio näitä toimintoja pyörittää. Myös eri 
instituutioissa työskentelevien ihmisten tapaamisesta oppi paljon ja sai irti valtavasti (esim. komission ja 
lobbausjärjestön edustajat kotonasi pidetyssä iltamassa. Suuri kiitos vielä sinulle illan tarjoiluista ja koko 
kurssista!). Näiden jälkeen myös luennoilta sai enemmän irti, koska ensinnä ymmärsi aivan uusia puolia EU:n 
toiminnasta ja toisena keskittyi luentoihin paljon suuremmalla mielenkiinnolla, joka vierailujen aikana oli 
syntynyt…. - Vierailut eri toimielimissä ja vierailujen sitominen luentoteemoihin 
- luentojen selkeys 
- rautalangasta vääntäminen erityisesti vaikeissa asioissa 
Eu-tuomioistuimen kuulemisen seuraaminen konkretisoi prosessia ja EU-lainsäädännön soveltamista. 
Erityiskiitokset ehdottomasti esseellä suorittamisesta. Oppimisprosessi ainakin omalla kohdalla on paljon 
moniulotteisempi, asiat jäävät paremmin mieleen ja pystyn osoittamaan osaamistani paremmin esseillä kuin 
väsyneenä ja hermostuneena tentissä… Suhteellisuusperiaatteen ymmärtäminen ja 6-lokerotulkinta… 
Luentojen teemoihin saatiin istutettua konkreettisia esimerkkejä… Vierailut olivat kiinnostavia, ja hyvin 
järjestettyjä. Luennot olivat myös todella hyviä, ja tukivat eurooppaoikeuden teoreettisen pohjan oppimista. 
Kurssin suorittaminen esseellä oli todella opettavaista, sillä aiheeseen tuli perehdyttyä syvällisemmin, kuin 
vain tenttiin lukiessa. 



 
 
 
5. Erityispiirteitä/special features  
 
- Kokonaisuudessaan melko erityinen kokonaisuus… Kiitokset vielä todella hyvästä kurssista!.. Puitteet sekä 
luennoilla, että vierailulla oli täydellisesti järjestetty. Viikon aikataulu oli tiukka, mutta se että jokaisena 
päivänä oli jotain mahdollisti ajankäytöllisesti tehokkaan matkan… Toivottavasti mahdollisuus kurssin 
järjestämiseen löytyy jatkossakin!... Kurssi järjestettiin Brysselissä,ja sisälsi paljon mielenkiintoisia vierailuja 
ja muuta ohjelmaa. Kurssi oli virkistävän käytännönläheinen verrattuna muihin oikeustieteellisiin kursseihin 
Erityiskiitokset kutsusta kotiinne sekä vaivannäöstä kurssin järjestämiseksi. 
 
 


