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1. Kurssi/course Eurooppaoikeus 1 
 
 
2. Yleisvaikutelma/general impression  
 
Yleisvaikutelma oli hyvä. Asiantunteva luennoitsija… Hyvä, paljon uutta ja hyödyllistä asiaa. Sopivassa 
suhteessa teoriaa ja käytännön tapauksia… Kaikkiaan onnistunut luento… Asiantunteva luennoitsija ja pystyi 
nostamaan käytännön esimerkein esille tärkeitä pointteja Eu oikeusta… Eurooppaoikeuden perusteet tulevat 
melko kattavasti läpikäydyksi luentosarjan aikana… Yleisvaikutelma oli hyvä… Mielestäni kurssi vaikutti aluksi 
hyvin työläältä. Kurssille päästyäni kuitenkin huomasin esitehtävien tärkeyden ja sen, että asiaa ei mitenkään 
ole mahdollista tiivistää pienemmille luentotunneille… Kurssin yleisvaikutelma oli onnistunut… Todella hyvät 
ja antoisat luennot. Lyhyen opiskelu-urani yksi mielenkiintoisin ja opettavaisin luentosarja…. Hyvät ja 
mielenkiintoiset luennot… Luennoitsijan laaja-alainen osaaminen ja aihealueen hallinta… Opetusmetodit 
hyvät, koska opiskelijat saivat kysyä ja luentojen keskustelut olivat mielenkiintoisia… Hyvää ja asiantuntevaa 
opetusta! Erittäin mielenkiintoinen kurssi!... Oikein hyvät ja mielenkiintoiset luennot, jotka erinomaisesti 
toivat esiin eurooppaoikeuden tuntemisen tärkeyden… Tykkäsin luennoista, ja olisin osallistunut vaikkei se 
pakollista olisi ollutkaan… Kussilla pääsin melko kattavasti sisälle Eurooppaoikeuteen… Järjestelyt toimivat 
niin ennakkotehtävien kuin istuntojen aikataulujen ja yleisjärjestelyiden osalta. Oli helppo tulla ja tiesi mitä 
pitää tehdä… Asiantunteva, hyvin kerrattiin epäselviä asioita… Hyvin opettava. Aluksi kurssi antoi riittävän 
teoreettisen pohjatiedon EU:n taustasta. Lisäksi siellä sai tietoa perussopimuksista ja tärkeistä periaatteista. 
Oikeuskäytäntö havainnollisti asiaa… Luennot tarjosivat perusteellisen katsauksen EU oikeuteen. Luentoja 
tukivat hyvät käytännön esimerkit ja luennon selkiyttäminen kaavioin (erityisesti aikajanat ovat hyviä, kun 
puhutaan historian tapahtumista, henkilöistä ja niiden suhteista toisiinsa). Hyvä että luentomateriaalia ja 
extramateriaalia saatavilla, jos joku asia jostain syystä jää epäselväksi tai menee ohi, voi tarkistaa kotona 
jälkikäteen tai kerrata muuten vain… Luennot olivat erittäin vuorovaikutuksellisia ja mielenkiintoisia. 



Käytännön oikeustapaukset auttoivat ymmärtämään teoriaa… Eurooppaoikeus oikeudenalana todella 
mielenkiintoista, mutta ei todellakaan sieltä helpoimmasta päästä… Todella mielenkiintoiset luennot. 
Opetusmenetelmä hyvä, pidin keskustelevasta otteesta. Olisin kuitenkin toivonut selkeämpiä 
muistiinpanoja… Monipuolinen kurssi… Yleisvaikutelma luennoista jäi positiivikseksi. Luennoitsijasta huomaa 
selkeästi että alan tietous on merkittävää. Asiakokinaisuus mitä käytiin läpi oli myöskin melko selkeä ja 
johdonmukainen.. Luennoista sai hyvin kattavan kuvan eurooppaoikeuden alasta. Huomasi myös, että 
luennoitsija on alansa asiantuntija… Hyvät luennot. Luennoitsija asiantunteva… Erittäin hyvä maku jäi 
luennoista ja paljon uutta tietoa… Hyvät luennot.. Yleisesti luennot olivat erittäin hyvät, vaikka en niin 
eurooppaoikeudesta ole kiinnostunut. Sain kuitenkin uuden näkökulman aiheeseen ja ymmärsin sen olevan 
hyödyllisempää kuin tiesinkään… Mielenkiintoinen, haastava. Haastoi ajattelemaan ja tekemään paljon työtä 
esimerkiksi ennakkotehtävien kanssa… Yleisvaikutelma/general impression Oli todella hyvä, kun Eurooppa-
oikeuden sai suoritettua luennoilla ja kirjoittamalla esseen. Koen, että esseen kirjoittaminen on mukavaa ja 
hyödyllistä vaihtelua ainaiseen tentteihin lukemiseen ja lisäksi sai itse valita useasta vaihtoehdosta itseään 
kiinnostavan. .. Hyvä yleisesitys eurooppaoikeudesta. Tämän varassa uskaltaa jatkaa eurooppaoikeuteen 
perehtymistä. Kattava perustietopaketti. Opetti kykyjä itsenäiseen tiedonetsintään esim. Eulexistä. Opetti 
hyvin kykyä lukea perustamissopimuksia, direktiivejä ja tuomioistuimen päätöksiä… Hyödylliset luennot joilla 
käytiin hyvin case tapauksia läpi. Herättivät mielenkiintoa aihetta kohtaan + hakemaan lisätietoa. 5 sivun työ 
juuri sopiva, toisaalta aiheesta voisi kirjoittaa ties kuinka paljon... Ensivaikutelmana vaativan oloinen kurssi 
esitehtävineen… Hyvä yleisvaikutelma kurssilta, joka oli antoisasti suunniteltu… Luennot olivat 
mielenkiintoisia, mutta asiaa oli paljon, joten olisin kuunnellut enemmänkin… Luentosarjaan oli selvästi 
panostettu esitehtävien ja oheismateriaalin määrästä päätellen. Esitehtävienkin funktio paljastui heti 
ensimmäisellä luentokerralla. Luennoitsija tiesi, mistä puhui ja osasi pitää luennot mielenkiintoisina. Todella 
kattavat ja hyvät luentosarjat. Oikeustapausten läpikäynti auttoi erityisesti hahmottamaan tuomioistuimen 
roolia eurooppaoikeudellisena toimijana… Tuntui, että meidän oletettiin jo tuntevan eurooppaoikeus ja että 
olemme kiinnostuneet sen filosofisesta puolesta ja historiasta. Kumpikaan näistä ei pidä kohdallani 
paikkaansa. Luennoilla oli hankalaa oppia mitään, kun aihe oli aivan uusi ja kiinnityspintaa ei ollut. 
…Yleisvaikutelma luennoista oli hiukan sekava, koska etenemisjärjestys ei ollut looginen. Ehkä luennoista olisi 
saanut enemmän irti, jos olisi ollut hyvin perillä eurooppaoikeudesta jo ennen luentoja. Alussa olisi hyvä 
esitellä aivan perusasioita selkeästi, jotta opiskelijat voivat hahmottaa kokonaiskuvaa ja asioiden välisiä 
suhteita. Loppua kohden luennot paranivat. Oikeustapausten esittely oli positiivista, samoin se, että 
opiskelijoita pyydettiin osallistumaan opetustapahtumaan miettimällä kysymyksiä. Oppimistehtävä tukee 
oppimista hyvin, joten luentoja on helppo seurata. Kysymysten esittämisen kynnys on matala ja myös 
vuorovaikutusta saatiin hyvin aikaan. Tärkeiden käsitteiden läpikäyminen, kertaaminen ja niistä  puhuminen 
välillä useampaankin kertaan hyvä juttu. Tukee oppimista, kertaus on opintojen äiti… Informatiivinen ja 
käytännönläheinen luentosarja… Asiantunteva luennoitsija, paljon mutta hyvin esitettyä informaatiota … 
Rento, helposti lähestyttävä, vähän aikaa ja paljon asiaa. Yleisvaikutelma oli hyvä.… Yleisvaikutelma kurssista 
hyvä… Hyvät luennot. Osa artikkeleista oli sisällöltään sellaisia, josta ajatuksena, että mitä ikinä teen tällä 
tiedolla…. Yleisvaikutelma kurssin suhteen oli hyvä. Luennot oli järkevästi suunniteltu ja tarpeeksi aikaa 
asioiden läpikäymiseen… Ajallisesti luentoja oli melko paljon ja tämän vuoksi syntyi yleisvaikutelma 
eurooppaoikeuteen…. Luentojen suorittamistapa sujuva, esitehtävät rytmittävät opiskelua hyvin ja antavat 
hieman alustavaa ajatusta tulevien luentojen sisällöstä. Luentojen järjestäminen tiiviinä pakettina yhden 
viikon aikana hyvä asia ja luentotuntie n kohtalainen määrä antaa mahdollisuuden jo luennoilla yleiskuvan 
muodostumiseen Eu-oikeudesta... Innostava ja mielenkiintoinen kurssi. Muun muassa oikeusfilosofia ja -
teoria olivat itselle mielenkiintoisia… Luennot valaisivat hyvin EU-tuomioistuimen käytäntöä. Kurssi oli 
erittäin hyödyllinen… Positiivisesti yllätti! Olin varautunut kankeaan jargoniaan EU-oikeudesta, mutta 
lopputulema olikin arkielämän juristin työhön liittyvää oikeaa asiaa. Ja jopa varsin mielenkiintoista ja 
perustavanlaatuista pohjaa, josta isosti apua omassa (tulevassa) työssä… Hyvä kurssi, joka johdatti syvälle 
vaikeaan aiheeseen. Minulle kurssi oli ensimmäinen pitkään aikaan, siispä todella mielenkiintoinen paluu 
yliopistomaailmaan… Kurssi pyrki selvästi aivan oikein yhdistämään opiskelijoiden tiedonintressiä EU-
oikeuden keskeisiin piirteisiin… Lämmin ja mukaansatempaava ote luennoimiseen… Hyvä ja asiallinen… Hyvät 
luennot! EU-oikeus selkiytyi tämän avulla huomattavasti! 
 



 
3. Vahvuuksia/strong features  
 
Todella hyvä esiintyjä ja hänellä oli luonnollisesti hyviä esimerkkejä aiheeseen liittyen. Häntä oli todella 
mielenkiintoista kuunnella. Oli myös mukava kuulla hänen mielipiteitään asioista. Kattava kuva EU:n 
toiminnasta ja syntymisestä… Aikaa olisi voinut olla enemmän, jotta luennoitsijan ei tarvitsisi jatkuvasti 
huolehtia aikataulussa pysymisestä. Esim. muutaman päivän luennot olisivat todella mielenkiintoiset. 
Tietenkin tämä riippuu luennoitsijan aikataulusta ym. seikoista, mutta kiinnostusta vastaavalle luentosarjalle 
voisi olla. Nimilistan kierrättämisen kanssa on aina ongelmia…. Hyvät esimerkit edesauttoivat 
ymmärtämistä… Asiantunteva ote… Luentojen vahvuus oli se, että luennoitsija piti kontaktia yleisöön. Hän 
myös kehotti opiskelijoita pohtimaan asioita keskenään, mikä edistää oppimista… Interaktiivisuus, 
ennakkotehtävät.. Vahvuudeksi koen hyvän vuorovaikutuksen opiskelijoiden ja luennoitsijan välillä… Todella 
tärkeää, että luennoitsija on pedagokisesti näin lahjakas. Jaksoi kuunnella paljon paremmin kun pysyi 
kokoajan mukana ideassa… Vahvuuksia olivat mm. monipuoliset esimerkit ja laaja asiasisältö… Edellisen 
luentokerran epäselvät asiat ja niiden uudelleen läpikäyminen oli todella hyvä toimintatapa. Opetustyylisi on 
keskiverto luennoitsijaa huomattavasti vuorovaikutteinen ja vuorovaikutushakuinen, mikä on oppimisen 
kannalta erinomaista… Ymmärrettävä, selkeä ja seikkaperäinen tyyli selittää asiat. Case -kertomukset olivat 
todella havainnollisia ja ymmärrettävästi ja selkeästi kerrottu. Vaikka taulupiirrokset saattavat joidenkin 
mielestä olla sekavia, mutta ne todella havainnollistaa ja jäsentää asioita kun seuraa ja kuuntelee opetusta… 
Luentojen kulun luonnollinen spontaanius, vuorovaikutus ja mielenkiintoisuus. Ehdottomasti 
mielenkiintoisimpia ja parhaiten pidettyjä luentoja tässä tiedekunnassa… Keskusteluun kannustavuus. 
Selvittävät piirrokset. Mielenkiintoa herättävä luennointitapa… Teoriaa selventävät keissit, ajankohtaisuus, 
miellyttävä olemus ja monipuolisuus… Laaja tuntemus aiheesta. Paljon esimerkkitapauksia… Useiden keissien 
läpikäynti!.. Toitte usein esiin, miten jokin (EU-oikeudellinen) menetelmä voi olla hyödyllistä lakimiehelle 
muuallakin kuin EU-oikeuden alalla… Vaihtelevien tapausesimerkkien läpikäyminen teki luennoista eläväiset. 
Asioita oli helpompi omaksua ja ymmärtää, kun esimerkit havainnollistivat, mistä käytännössä on kyse. 
Edellisen päivän asioiden kertaaminen seuraavana aamuna oli mielestäni myös hyvä käytäntö, sillä usein käy 
niin, että vasta luentojen jälkeen, kun asioita jää miettimään, tulee kysymyksiä mieleen. Kertaaminen oli 
myös hyvä yhteenveto, mitä edellisenä päivänä opittiin. Nauhat luennoista ovat myös loistava, oppimista 
tukeva idea… Luennoitsija paitsi asiantunteva, myös hyvä puhumaan. Opin selkeästi suuria avainasioita 
joiden kautta omaa osaamista on mahdollista kehittää. Myös luento oli selkeästi kohderyhmälleen 
suunnattu. Oikkari sai irti uutta asiaa eikä turhaan yleisen oikeustieteen kertaamiseen käytetty aikaa… Taulun 
käyttö selventää asioita, vaikkei niistä ehkä jälkikäteen pääse selvyyteen. Edellisen päivän kertaus luentojen 
alussa on ehdottomasti hyvä juttu!.. Asiantunteva luennoitsija. Mielenkiintoista kuunnella, kun puhuja on 
itse kiinnostunut luennoimastaan aiheesta ja tietämys menee diojen ulkopuolellekin. Tapauksien kautta 
tapahtuva luennoiminen oli käytännönläheistä ja auttoi ymmärtämään… Sisämarkkinat erittäin kattavasti 
käyty läpi… Luennoitsijalla vahva tietämys eurooppalaisesta oikeusjärjestyksestä ja -järjestelmästä. 
Esitehtävien järjestäminen ja materiaalin runsaus tukee oppimista ja mahdollistaa tavallaan "heittäytymisen" 
aiheeseen… Tunnin alussa kyselyt toimivat hyvin kertauksena. Edettiin tarpeeksi hitaasti ja käytiin 
ajankohtaisia asioita läpi…  
- Hyvä, värikäs ja mielenkiintoinen puhuja   
- Sujuva, monipuolinen esiintyminen ja ulosanti 
- Korkea asiantuntemus  
- konkreettiset oikeustapaukset 
- Sopimusten lukemisen havainnollistaminen !!! 
-luennoitsijan sivistys ja innostus -esimerkkeinä hyviä oikeustapauksia, yhdisti teorian (periaatteet) ja 
käytännön.. Monipuolinen sisältö ja paljon mielenkiintoisia tapauksia… Luentojen pituus sopiva: hyvä että 
luennot järjestetään intensiivinä (ts. joka päivä, jotta edellisten päivien asiat ovat kirkkaana mielessä ja pysyy 
rytmi yllä)… Vuorovaikutteisuus, opiskelijoiden huomioiminen luennoilla mm. kysymyksiä esittemällä ja 
epäselvien asioiden läpikäymisellä…  
- rohkeat mielipiteet 
- eläytyvä luennointityyli 



- luennoitsijan asiantuntemus 
- opetus oli interaktiivisuuteen tähtäävää 
- oikeustapausten esittely 
Luentopäivän aluksi kerrattiin opiskelijoilta tulleiden kysymysten avulla edellisellä kerralla askarruttamaan 
jääneitä asioita. Useiden oikeustapausten tarkka läpikäynti oli myös hyvä juttu. Asioita ymmärsi aivan eri 
tavalla, kun näki, miten eri säännöksiä on sovellettu käytännössä, verrattuna siihen että olisi vain esimerkiksi 
kuullut, että tällainen artikla on ja näin siinä sanotaan… Keskusteleva ote, kertaus jokaisen luennon alussa.. 
Erilaiset ja uudet opetus-, käsittely- ja lähestymistavat asioiden opettamiseen… Eurooppaoikeuden tietämys 
oli merkittävää ja kaikkiin epäselviin kysymyksiin löytyi vastaus. Pidin myöskin luennointitavasta, missä ei 
keksitytty liikaa dioihin vaan panostettiin dialogiin… Pidin erityisesti luennoitsijan ja opiskelijoiden 
vuorovaikutuksesta. Havainnollistavat esimerkit ja tussitaulun käyttö opetuksessa olivat plussaa. Itse ainakin 
huomasin, että asiat jäivät paremmin mieleen tämän kautta. Luennot olivatkin positiiivinen yllätys, koska 
eivät olleet monologisia powerpoint-esityksiä… Luennot olivat vuorovaikutteiset ja kattavat… Luennoitsijalla 
selkeä ilmaisu.. Luennot innostavat! Paljon parempi tyyli tuollainen vuorovaikutteinen opetustyyli verrattuna 
kalvosulkeisiin… Laaja kokemus ja osaaminen sekä tiedot oikeustapauksista. Periaatteiden ja käytännön 
yhdistäminen. Todella iso plussa alkupään esitehtäväartikkelien näkökulmista: oikeustieteilijäkin elää 
maailmassa, jossa on muita näkökulmia… Koettu ja eletty (oikeustieteen)elämä näkyi positiivisesti… 
Luennoitsija selvästi tuntee aiheensa ja on itse siitä innostunut. Se on oikeastaan tärkein piirre mielestäni 
luennoitsijassa ja sillä saralla onnistuit oikein hyvin. Pidin myös siitä, että luennot aloitettiin opiskelijoiden 
omilla kysymyksillä… Haastoi ajattelemaan… Esitehtävät laittoivat miettimään luennon aiheita jo etukäteen. 
Aikaisemmin puuduttavana kokemani aihe koki muutoksen, ja eurooppaoikeus vaikutti aika ajoin jopa 
mielenkiintoiselta… Luentojen vahvuuksia olivat hyvät esimerkit ja looginen lähestymistapa… Tietotaito, mikä 
välittyi kuuntelijalle… aktiivinen osallistuminen… Monipuolisuus, opiskelijoiden osallistaminen.. Selkeä 
(dia)esitys, helppo seurata… Oikeustapauksia käsiteltiin kiitettävän paljon. Eurooppaoikeuden ero 
kansalliseen ja kansainväliseen oikeusjärjestykseen tuli selväksi. Opiskelijoita aktivoitiin kiitettävästi mukaan. 
Kaaviot olivat havainnollisia. Esitehtävät laajensivat opittua ja olivat luettavina mielenkiintoisia. Poikkeukset 
perusvapaus-pääsääntöihin tuotiin hyvin esiin ja suhteellisuusperiaatetta avattiin erittäin hyvin… 
Kiinnostavat EU-tuomioistuimen tapaukset. Ne antoivat konkreettiseen otteen EU-oikeuteen. Olitte sopivan 
tiukka, joka sai minutkin aktivoitumaan tapauksia pohtiessa. Ennakkotehtävät saivat syventymään 
käsiteltäviin asioihin, jolloin luennolla ymmärsi paremmin mistä esim. eri teorioissa oli kyse… Esseetä 
kirjoittamalla kirjoitustaito harjaantuu, mikä on todella hyödyllistä lopputyön tekoa ajatellen… Kysymyksiin 
vastaaminen oli vahvuus… Analyyttinen ote. Hyviä havainnolistuksia… Oikeustapausten asiantunteva 
läpikäyminen… Keskusteleva ote ja pidin kovasti siitä, että tunnit eivät olleet etukäteen suunniteltuja, vaan 
etenimme siihen suuntaan mihin juttu kulki ja mihin kysymykset ohjasivat. Yleensä tykkään kalvojen käytöstä, 
mutta tässä tapauksessa kalvoista olisi ollut vain haittaa…. Luennot olivat mielenkiintoisia ja hyödyllisiä. 
Suurimmaksi osaksi käytiin mielestäni relevantteja asioita… Erinomainen, inspiroiva, erilainen kuin yleensä 
puisevien oikkariproffien tunnelma. Hyvä ja positiivinen tunnelma luennoilla…. 
- Abstraktien asioiden konkretisointi 
- Osallistava opetus 
- Omien kokemuksien liittäminen opetukseen antaa hyvän lisän 
- Selvä oma mielenkiinto asiaa kohtaan ja halu saada oppimaan 
Luennoitsija oli ilmiselvästi hyvin asiantunteva ja kiinnostunut siitä, menikö oppi perille… Eurooppaoikeuden 
monimutkaisen rakenteen hahmottaminen ei onnistuisi ilman oikeanlaisen ajattelun ja päättelyn 
opettamista. Sangen vaativat luennot, ennakkotehtävät ja samojen asioiden toistaminen opettivat loistavasti 
oikeudellista ajattelua. Itselle jää tehtäväksi lisätä määrällisesti tietoa oikeudenalasta… Interaktiivisuus 
kuulijoiden kanssa. Luentojen alussa pidetty keskustelu ryhmissä avasi monesti epäselväksi jääneitä aiheita. 
Uskalsi esittää myös ns. tyhmiä kysymyksiä. Ja niihin myös vastattiin!.. EU-tuomioistuimen oikeuskäytäntöä 
oli paljon… Lakimiehen työn kannalta oleellisiin asioihin keskittyminen oli positiivista, koska joillain 
oikeustieteen kursseilla asiat tuntuvat teoreettisilta ja vähän vaikeasti sovellettavilta… Luentojen vahvuutena 
syvällisempi suhde opetettavaan asiaan. Eu-oikeuden sisältöä ja periaatteita käydään läpi normien 
sanamuotoa tarkemmin. Enemmän pohditaan mm. periaatteiden muodostumisen taustasyitä, jolloin asioita 
hahmottaa ja muistaa paremmin. Tapausaineiston läpikäynti laajaa… Asiantuntemus.. Vahvuuksina 



luennoitsijan laaja tietämys eurooppaoikeudellisista asioista. Luentojen avulla sai hyvän yleiskäsityksen 
eurooppaoikeudesta… Napakkuutta joissain oikeustapauksissa. Edellisten tuntien kysymysten käsittely 
rönsyili joskus vähän turhan kauaksi alkuperäisestä kysymyksestä  
 
 
 
 
5. Erityispiirteitä/special features  
 
Innokas tussitaulun käyttö ;) -opiskelijoiden aktivointi esitehtävien ja keskustelujen avulla… Vitsit 
populistisista poliitikoista. Juurikin ne luentojen alussa läpikäydyt opiskelijoiden edellisen kerran aiheita 
koskevat kysymykset. En ole aikaisemmin vastaavaan tapaan törmännyt, yleensä vaikuttaa olevan niin kiire 
mennä asioissa eteenpäin, että ei ole aikaa samojen asioiden läpikäyntiin uudelleen, näin tarkasti, vaikka ne 
opiskelijoille olisikin jääneet epäselviksi… Nimenomaan esitehtävät olivat erityinen juttu, koska sellaisia ei 
muissa aineissa oikein ole…. Paljon vuoropuhelua ja opiskelijoiden huomioon ottaminen… Yksi harvoista 
oikkariproffista joka aidosti haluaa vuorovaikutukseen opiskelijoiden kanssa. Haastaviin kysymyksiin 
vastaaminen (ja niiden pyytäminen opiskelijoilta) osoittaa luottamusta omiin kykyihin ja haluun sekä taitoon 
asioiden selvittämiseksi… Yleisön ja luennoitsijan välinen vuorovaikutus oli sujuvaa ja harvinaisen 
monipuolista aikaisempiin käymiini toisten professorien pitämiin luentosarjoihin verrattuna… Esseiden teko 
oli hienoa. Siinä oppi paljon… Esitehtävät auttoivat luentojen seuraamista… Luennoitsijalla on persoonallinen 
tyyli, joka tekee luennoista mielenkiintoisia ja mieleenpainuvia… Olette erittäin inspiroiva EU-oikeuden 
asiantuntija… Koen, että vuorovaikutteisuus tuli hyvin esille luennoilla ja itsenäinen kirjoittaminen on 
hyödyllistä lukemisen rinnalla… Kysymyksiin vastaaminen coli vahvuus… Filosofinen aspekti toi ihan hauskan 
lisän tavanomaiseen opetukseen. Välillä tosin aihe rönsyili hieman liiankin korkealentoiseksi, jolloin asian 
seuraaminen vaikeutui huomattavasti… Luennoilla saavutettiin oikeustieteen tiedekunnan kursseille 
poikkeuksellinen vuorovaikutuksellisuus, jonka turvin pienehköstä opiskelijamäärästäkin saatiin paljon 
keskustelua irti… Luennot sisälsivät hyvän vuorovaikutuksen opettajan ja oppilaiden välille. Myös seuraavan 
aamun epäselvien asioiden kertaus on loistava tapa toimia!... Koska Eu-oikeus liittyy jotakuinkin kaikkiin 
oikeudenaloihin (ainakin periaatteiden tasolla), olen sitä mieltä (toisin kuin luennoija), että kurssista saa 
enemmän irti kun sen suorittaa opintojen loppupäässä. Silloin paremmin ymmärtää ja hahmottaa sen linkit 
laajassa mittakaavassa, ja osaa ehkä paremmin ajatella sen käyttöä juristin työssä… Aktivoiva. Kertaus päivän 
aluksi edellisestä päivästä oli hyvä idea… Opiskelijoiden kaikkiin kysymyksiin vastataan motivoituneesti ja 
kattavasti… Perehdytti eurooppalaiseen oikeussysteemiin… Monipuoliset ja mielenkiintoiset tapaukset.. 
Lisäkurssi olisi varmaan tarpeen. Varsinkin oikeustapausten osalta… Pidin luennoitsijan "itsensä likoon"-
laittamisesta. Facebook-yhteisö on hyvä idea. Seuraan mielelläni subjektin asiantuntijan keskustelua 
jatkossakin. Lisäksi esitehtävät olivat kehittäviä… Hyvä vuorovaikutteisuus opettajan ja oppilaiden välillä… 
Esitehtävät auttoivat osittain ymmärtämään käsiteltävän aiheen, mikä teki luennon seuraamisesta 
helpompaa. 
 Myös luennon alussa käydyt keskustelut ja kysymykset tuntuivat hyödyllisiltä, vaikkakin niihin kului 
luentopäivä alusta aika paljon aikaa. Toimivat sekä kertaavana että osittain syventävänä. Lisäksi ko. 
pidemmällä luentosarjalla arvelen tuollaisen kontrolloidun kyselykierroksen pienentävän opiskelijoiden 
kynnystä keskeyttää ja kysellä myöhemmin luennon kuluessa. Luennoilla oli mielestäni hyvää dialogia 
luennoitsijan ja kuulijoiden välillä… Hyvä interaktiivisuus. Kanssaopiskelijat ovat laiskoja / ujoja / liian cooleja 
kommentoimaan mikä nostaa inhottavasti kynnystä kysyä tai kommentoida, mutta tämä ei ole luennoitsijan 
vaikutuspiirissä… Innostava ja opiskelijoita kannustava opetustapa, joka haastaa myös pohtimaan asioita…. 
Vuorovaikutteinen, opettava tunnelma… Olen varma, että teidän luennoilla opin enemmän ja paremmin kuin 
yhdessäkään kirjatentissä… Lisää aikaa, ei vain taida olla sinun käsissäsi… Esitehtävät olivat hyvät, sai 
kerrattua luentojen aiheita… Ehdottomasti yksi mielenkiintoisimmista ja opettavaisimmista luentosarjoista, 
joita Lapin yliopisto tarjoaa. Luentojen seuraaminen jäsentää omaa ajattelua ja aikaan saa monia ahaa-
elämyksiä…. Mahdollisuuksien mukaan enemmän vaan luentoja!!... Harvnaiset luennot siinä mielessä, että 
pelkästään kuuntelemalla oppi todella paljon ja väitän, että jopa enemmän ja paremmin kuin jos olisi samat 
asiat lukenut kirjoista… Työmäärä oli suhteessa kurssin kokonaisuuteen mielestäni todella hyvä. Erityisesti 



pidin esitehtävistä… Kontakti opiskelijoiden kanssa oli hyvää ja se, että opiskelijat saivat keskenään miettiä 
opittavia asioita keskenään… Kontakti opiskelijoiden kanssa… 
 
 
7. Numeerinen Osa-arviointi  
 

Sain yleiskuvan EU:n oikeusjärjestelmästä 

Vastausvaihtoehto 
Valintojen 
lukumäärä 

Prosenttiosuus 

Heikko  1 5.56 

Välttävä  0 0 

Tyydyttävä  2 11.11 

Hyvä  8 44.44 

Erinomainen  7 38.89 

Opin kansallisen ja EU:n oikeusjärjestelmien suhteesta 

Vastausvaihtoehto 
Valintojen 
lukumäärä 

Prosenttiosuus 

Heikko  0 0 

Välttävä  1 6.25 

Tyydyttävä  1 6.25 

Hyvä  11 68.75 

Erinomainen  3 18.75 

Opin perustamissopimuksista 

Vastausvaihtoehto 
Valintojen 
lukumäärä 

Prosenttiosuus 

Heikko  0 0 

Välttävä  2 12.50 

Tyydyttävä  4 25.00 

Hyvä  9 56.25 

Erinomainen  1 6.25 

Osaan lukea tuomioistuimen tapauksia 

Vastausvaihtoehto 
Valintojen 
lukumäärä 

Prosenttiosuus 

Heikko  0 0 

Välttävä  0 0 

Tyydyttävä  5 31.25 

Hyvä  7 43.75 

Erinomainen  4 25.00 

Opin EU:n historian perusteista 

Vastausvaihtoehto 
Valintojen 
lukumäärä 

Prosenttiosuus 

Heikko  1 6.25 



Välttävä  0 0 

Tyydyttävä  7 43.75 

Hyvä  6 37.50 

Erinomainen  2 12.50 

Sain käsityksen siitä, mihin EU on menossa 

Vastausvaihtoehto 
Valintojen 
lukumäärä 

Prosenttiosuus 

Heikko  0 0 

Välttävä  1 6.25 

Tyydyttävä  6 37.50 

Hyvä  8 50.00 

Erinomainen  1 6.25 

 

Opin EU oikeusjärjestelmästä 

Vastausvaihtoehto 
Valintojen 
lukumäärä 

Prosenttiosuus 

Heikko  1 2.00 

Välttävä  1 2.00 

Tyydyttävä  7 14.00 

Hyvä  31 62.00 

Erinomainen  10 20.00 

Opin sisämarkkinaoikeudesta 

Vastausvaihtoehto 
Valintojen 
lukumäärä 

Prosenttiosuus 

Heikko  1 2.04 

Välttävä  4 8.16 

Tyydyttävä  9 18.37 

Hyvä  25 51.02 

Erinomainen  10 20.41 

Opin kansallisen ja EUn oikeusjärjestysten suhteesta 

Vastausvaihtoehto 
Valintojen 
lukumäärä 

Prosenttiosuus 

Heikko  0 0 

Välttävä  1 2.04 

Tyydyttävä  3 6.12 

Hyvä  26 53.06 

Erinomainen  19 38.78 

Opin oikeuskäytännöstä 

Vastausvaihtoehto 
Valintojen 
lukumäärä 

Prosenttiosuus 

  



Heikko  0 0 

Välttävä  1 2.04 

Tyydyttävä  9 18.37 

Hyvä  22 44.90 

Erinomainen  17 34.69 

Luennot olivat vuorovaikutuksellisia 

Vastausvaihtoehto 
Valintojen 
lukumäärä 

Prosenttiosuus 

Heikko  0 0 

Välttävä  0 0 

Tyydyttävä  2 4.08 

Hyvä  19 38.78 

Erinomainen  28 57.14 

Tunnen olevani eurooppalainen juristi 

Vastausvaihtoehto 
Valintojen 
lukumäärä 

Prosenttiosuus 

Heikko  3 6.12 

Välttävä  2 4.08 

Tyydyttävä  13 26.53 

Hyvä  22 44.90 

Erinomainen  9 18.37 

   

   

 

   

 
 
 
 
 

  

   

   

   

   
 

   

   

   

   

   

 


