
Eurooppaoikeus II/European Law II  
 

Kurssin yleisarviointi 

Vastausvaihtoehto Prosenttiosuus 

Heikko 0 

Välttävä 0 

Tyydyttävä 0 

Hyvä 66.67 

Erinomainen 33.33 

 

General evaluation of the course 

Vastausvaihtoehto Prosenttiosuus 

Very poor 0 

Poor 0 

Satisfacroey 0 

Good 20.00 

Very good 80.00 

 
 
 
2. Yleisvaikutelma/general impression It was a nice course! And the English of the teacher is really good, so 
it was nice to follow the course…. I liked the course very much. I learned a lot and I truly have the feeling that 
I can analyse cases now… Very good course, total new way of learning for me. I liked the pretask so I could 
get some insight already… impression Very interactive, lot of discuss… In depth course, good information…  
 
Hyvä ja mielenkiintonen kurssi. Olisi varmaan hyvä olla kaikille eikä vaan valinnaisena. Tuntuu, että oivalsin 
EU-oikeuden tapauksista jotain…Hyvä muistinvirkistys ennakkoratkaisumenettelyyn ja EU tapauksiin… Kurssi 
oli mielestäni hyvin toteutettu ja työmäärä sopiva… Mielestäni kurssin yleisvaikutelma on hyvä. On todella 
hyvä että kurssi ei ole mitään kalvosulkeisia, vaan keskittyy enemmäkin keskusteluun aiheen tärkeistä 
teemoista…   
 
3. Vahvuuksia/strong features That we learnt how to approach decisions of the court. That we are able to 
read now the cases of the court… The way of teaching. The fact that the first two classes were about the 
theorie and we saw what we needed to know. And also the fact that we did the analysations in class gave us 
the opportunity to understand where we went wrong and how to improve… Case analysis… We went through 
important, Leading cases 
 
Innostuin kurssilla aika paljon EU-oikeudesta ja tosi mielenkiintoista oli tutkia tapauksia. Kurssin suoritus oli 
joustavaa ja se oli hyvä… Työ keskittyi oikeustapausanalyysiin, mitä tässä yliopistossa ei ole määrällä pilattu. 
Kerrankin sai "avata" tapausta ja sen argumentointia. Luennot sopivat mittaisia ja sisällöltään hyvät… Pidin 
kovasti kurssin työskentelytavasta. Työskentely oli monipuolista… Ehdottomasti kurssin vahvuuksiin kuuluu 
se että siellä otit esille asioita mitä ei lueta oppikirjoista. Tämä on hyvä sillä tämmöinen ylimääräinen 
substanssi on jotain sellaista minkä voi ottaa haltuun itsenäisesti… Myös kurssin käytännönläheisyys oli hyvä. 
Kurssi pitäytyi tiukasti käytännön asioissa eikä turhassa pänttäämisessä. 
 
4. Kehitettävää/to be developed Maybe that the 6 box thing can be explained al little bit more clearly. 
Because with the presentations we all had a little bit trouble what was really the differents between the 



boxes, for example the aim and the principles… Maybe first give the theory class, then we do the pre-tasks 
at home and then the second class we review them. That way we are practicing based on some theoretical 
knowledge and we practice for the actual assignment… Case analysis the field of aims, was a little bit difficult 
for me… A bit more theoretical information… it could be a little bit better structured…  
 
Ehkä vähän selkeämmät ohjeet siihen tapauksen esitykseen. Siksi vaan, kun esiintyminen ei ole mitenkään 
kovin mukavaa. Toisaalta, on kiva kun sai vapaat kädet. Välillä opetus vähän hyppi, mutta muuten ei mitään 
kehitettävää tule mieleen… Kurssiin sisältyi 3 pv luentoja+ 1pv analyysi+ 1pv esitys. Kurssi voisi myös saada 
muotoon 2pv luentoja+ 2 pv 2-3 analyysia+ 1pv esitys -Esitehtävästä oli olemassa optimassa palautuslaatikko 
mutta pitikö tehdä myös käsin muistiinpanot? Jos piti niin miksi? Ohjeet optimassa hieman epäselvät.. EU I -
kurssin suorittamista tulisi suositella opiskelijoille jo notaariopinnoissa, sillä itse en ollut kurssia suorittanut 
ja opintoni ovat jo maisterivaiheessa… Kehittettävää on se seikka jonka varmaan itsekin tiedostat eli rönsyily 
aiheesta toiseen. Kurssin suorittaminen olisi helpompaa jos esimerkiksi eri luentokerroilla olisi selkeämmin 
tietyt teemat. Mielestäni kurssin arviointitapa ja arviointiperusteet tulisi ehdottomasti käydä läpi heti kurssin 
alussa. Tämän pohjalta olisi helpompi keskittyä kurssilla olennaisiin asiohin. Jos olisin tiennyt esimerkiksi siitä 
että esitykset vaikuttivat arviointiin, olisin varmaankin tehnyt sen yksin. Kurssi on ehdottomasti tarpeellinen 
myös jatkossa. Voisin lyödä vaikka konjakkipullon vetoa että mikäli kurssin nimi olisi "käytännön EU-oikeutta" 
ja sillä olisi maksimiosallistujamäärä kurssi olisi aina täynnä. 
 
5. Erityispiirteitä/special features I think I was nice that we had to give a presentation, that we had to read a 
case on our own… Discussing the issues that de decisions include…  
 
Kurssia varmaan pitäisi jotenkin markkinoida enemmän, että ihmiset tajuaisivat tulla sinne. Nyt oli tosi vähän 
ihmisiä, vaikka kurssi oli kuitenkin tosi hyödyllinen ja mukava… EU -tapausten läpikäynti oli mielenkiintoista 
 

 
Eurooppaoikeus I 
 

General evaluation of the course/yleisarviointi 

Vastausvaihtoehto/answer Prosenttiosuus/% 

Not well at all 1.79 

Not well 5.36 

Satisfactory learning 38.39 

Good learning 49.11 

Very well 5.36 

 
 
2. Yleisvaikutelma/general impression Alueen osaaminen oli vahvaa.. Paljon mielenkiintoista ja ajatuksia 
herättävää asiaa. Vanhan tutkinnon opiskelijana olisin kuitenkin ehkä tarvinnut vielä jonkin todella 
perustavanlaatuisen kurssin alle. Nyt kun tämä oli ensimmäinen varsinainen Eurooppaoikeuden kurssi, oli 
paikoittain vaikeaa pysyä kärryillä, koska pohjaa ei oikeastaan ollut. Sisältö oli kyllä hyvä, mutta näkisin tämän 
ennemmin syventävänä kurssina… Tärkeä aihe. Positiivinen luennointitapa, sujuva esiintyminen… Tärkeä 
aihe, luontotapa positiivisella tavalla mielenkiintoinen… Yleisvaikutelmani on, että kurssilla tuli hyvin  
käsiteltyä kurssin tavoitteeksi asetettuja asioita esimerkiksi oikeustapauskäytännön ja EU-säännöksien 
tasolta…  Yleisvaikutelmani on, että kurssilla tuli hyvin  käsiteltyä kurssin tavoitteeksi asetettuja asioita 
esimerkiksi oikeustapauskäytännön ja EU-säännöksien tasolta… Monipuoliset luennot ja esitehtävät, paljon 
asiaa intensiivisessä paketissa… Asiat olivat mielenkiintoisesti ja monipuolisesti esitetty joten opetusta oli 
mukava seurata. Opettaja pyrki kannustamaan aktiiviseen keskusteluun mutta ei pakottanut jos ei keksinyt 
mitään sanottavaa mikä oli hyvä. Vaikka olin luullut olevani hyvä englanninkielessä niin kurssin sanasto yllätti 



minut kuitenkin totaalisesti ja se olikin harmi koska monia asioita en ymmärtänyt ihan oman sanaston 
puutteen vuoksi. Uskon että tämä asia edistyy sillä että luen tenttimateriaalin, mutta tietenkin olisi ollut 
kurssillakin kiva ymmärtää enemmän. Nettisanakirjoista oli apua kuullun ymmärtämiseen mutta 
kokonaisuuksien hahmotus oli vaikeaa kielen vuoksi… Kiinnostava, virkistävää ettei pelkkää diojen selailua.. 
Luennoitsija oli hyvin asiantunteva ja selitti asiat hyvin. Opetustyyli oli hieman erilainen kuin yleensä, en osaa 
sanoa oliko tyyli parempi vai huonompi kuin normaalisti. Ainakin tavoitteena oli osallistaa opiskelijoita 
normaalia enemmän ja olla vuorovaikutuksessa… Mielenkiintoinen kurssi. Vaihtareiden kanssa yhteiset 
luennot olivat mukavaa vaihtelua…  Vuorovaikutteiset luennot ja sisältö tuntui määrittyvän osittain tämän 
hetken polttavien kysymysten pohjalle… Kurssi oli hyvä yleiskatsaus EU:n toiminnasta. Asiaa oli kuitenkin 
hyvin paljon jo pelkästään luennoilla, mikä oli odotettavissa aiheen perusteella… Luennot olivat järjestetty 
hyvin. On mukavaa, että järjestetään yhteinen luento vaihto-opiskelijoiden kanssa… Oleellinen asia 
käsiteltiin, loi hyvän peruspohjan eurooppaoikeuden ymmärtämiselle… Hyvin sekava. Piirrosista ei päässyt 
kärryille ja ne pomppoilivat taululla paikasta toiseen. Kurssi suunnattu täysin vaihtareille ja suomenkieliset 
unohdettu lukkuunottamatta alle kymmen termin kääntämistä. Meidän tulee osata myös suomenkieliset 
vastineet. Ymmärrän toki että aineistosta EU:ssa pointteja etsittäesssä aineisto on paljolti englanninkielistä. 
Siitä alun kyselytunnista voisi luopua ja tehdä luennosta 50/50 kaksikielisen jolloin EU tietouden levittäminen 
ja syventäminen onnistuisi paremmin… Tunnelma oli kuunteleva, keskusteleva ja kysymyksiä löytyi 
opiskelijoilta… Luennoilla oli mukavan rento tunnelma… Kattava yleiskuvaus hieman teoreettisemmista 
lähtökohdista… Kurssi avasi hyvin Euroopan Unionin oikeudellista viitekehystä… Mielenkiintoinen ja varmasti 
hyödyllinen kurssi… Hyvä.  Englanti hyvää ja ymmärrettävää… Kurssi oli varsin työläs ja vaati paljon ajallisesti, 
mutta samalla opin paljon. Se että kurssi oli englanniksi toi oman vaikeutensa ja paljon uutta (mutta 
hyödyllistä) sanastoa. Kaiken kaikkiaan olen tyytyväinen kurssin sisältöön. Minulle aiheet olivat jo ennestään 
tuttuja, sillä EU pooli on käyty jo aikaisemmin. Tämä kurssi täydensi aiempaa varsin hyvin…  Kattava kurssi, 
joskin sisältöä olisi voinut hieman rajata… Luennoilla yleisvaikutelma oli hyvä, keskusteleva ilmapiiri ja 
asiallinen luennoitsija ja huumorintajuinen… Hyvä kurssi, jossa pääsi syventämään oppimistaan EU:sta… Hyvä 
kurssi, jossa pääsi syventämään oppimistaan EU:sta… Tästä varmaan monet muutkin samaa mieltä, eli työn 
määrä verrattuna saatuihin opintopisteisiin liian suuri. Muuten kurssin rakenne vaikutti hyvältä. EU lakiin 
tutustuttiin mielenkiintoisesta näkökulmasta… Pidin paljon käytännönläheisestä lähestymisestä (e. katsottiin 
direktiiviä ja mietittiin miten sitä tulkita, eikä vain käyty periaatteita abstraktilla tasolla). Luennoitsijana olit 
itsevarma, ja luentojasi oli mukava seurata. Englannin kielesi oli riittävän hyvää, eikä minulla ollut vaikeuksia 
ymmärtää sanoja tai pointteja mitä yritit esittää. Mietin vain, että kärsikö luentojen kokonaisrakennne 
englannin vuoksi, kun et välttämättä alkanut selittään joitain asioita kielen vuoksi? sellainen mielikuva 
itselleni vähän kuitenkin jäi. Kokonaisuudessaan kuitenkin kiitettävä suoritus… Intensiivinen kurssi, paljon 
asiaa. Englanti saattoi olla tälle kurssille juuri sopiva valinta… Mielenkiintoinen ja hyödyllinen kurssi jonka 
aiherajausta voisi mahdollisesti hieman muuttaa… Laaja kokonaisuus, paljon asiaa… Kurssi oli 
mielenkiintoinen ja tuli  uutta asiaa verrattuna fuksivuoden eu-kurssiin… Uskon että kurssi olisi syventänyt 
osaamistani eurooppaoikeudesta, mutta en hyötynyt kurssista koska englanninkielentaitoni on liian huono. 
Ymmärsin mistä kurssin luennoilla puhuttiin, mutta jokaisen asian pääpointti jäi hämärän peittoon, sillä en 
ymmärtänyt riittävän yksityiskohtaisesti. Minulle luennoilla oli liian paljon vaikeita ja aihealueeseen liittyviä 
sanoja, joten en kyennyt seuraamaan luentoja juuri lainkaan… Mielenkiintoinen aihe, mutta jäi vähän sekava 
vaikutelma… Hyvä. Kouluarvosana 8… Erittäin selkeä tapa luennoida, yleisvaikutelma oli asiantunteva. 
Luennoilla oli rento ilmapiiri, ja oli hyvin matala kynnys osallistua keskusteluun taikka kysyä kysymyksiä, mikä 
oli mielestäni positiivista… Yleisesti ottaen eurooppaoikeudesta jäi, kuten aiemmin aihetta opiskeltuani, 
hieman kaoottinen kuva. Johtunee materiaalin suuresta määrästä ja siitä, että mielenkiintoisia aiheita riittäisi 
varmasti tutkinnoksi asti… impression - aluksi vähän sekava, mutta luentojen edetessä sain selkeämmän 
kuvan käsiteltävästä aiheesta… -paljon materiaalia -ajankohtainen ja puhuttava teema… Sopivan tiivis paketti 
luentokokonaisuudeksi. Esitehtävät sopivan ”kokoisia”… Mielestäni kurssin toteutus ei vastaa 5 op 
suoritusta. Vieraskielisyys olisi tullut ottaa huomioon poolin toteutuksessa, esim ennakkotehtäviä 
vähentämällä. Ymmärrän kyllä, että opetuksessa on hyvä käyttää vierasta kieltä, mutta kuitenkin 
vieraskielisyys lisää työn määrää. Toivon, että jatkossa tässä poolissa ei vaadittaisi ennakkotehtävien 
palautusta ja luennot olisivat osittain esimerkiksi suomeksi… Hyvä perustason kurssi, hyvä pohja EU-oikeuden 
opinnoille… Kurssi oli hyödyllinen. Eurooppaoikeutta ei voi koskaan opiskella liikaa. Kurssilla käsiteltiin paljon 



samoja asioita kuin valta valtio ja Eurooppa poolin Eurooppa osuudella, mutta asiat olivat ainakin omalla 
kohdallani päässeet jo unohtumaan, joten kurssi oli todella hyödyllinen. Asioihin pysähdyttiin ja pohdittiin 
ajoittain myös paljon syvällisemmällä tasolla kuin edellisessä poolissa… Mielenkiintoiset, asiantuntevat ja 
tiiviissä paketissa olevat luennot… Paljon tehtävää… Paljon mielenkiintoista asiaa Eurooppa-oikeudesta… 
Luennot olivat tietyiltä osioiltaan erittäin vaativat (vaikeaa sanastoa/aihe) ja tietyiltä osin ilahduttavan 
selkeät ja ymmärrettävät (helpompi sanasto/konkreettisempi aihe). Kiva, että luennot olivat englanniksi niin 
englannin kielen taito harjaantui… Menee ehdottomasti parhaimpiin luentosarjoihin notaariopinnnoissa. 
Englanti oli varsin ymmärrettävää… Ammattitaitoisesti toteutettu. Tämä kurssi vaati paljon töitä verrattuna 
muihin kursseihin… Käytiin kattavasti läpi eri aiheita. Sopimuksiin ja oikeustapauksiin keskittyminen oli hyvä 
asia… Intensiivinen kurssi kaikkine tehtävineen ja pakollisine luentoineen. Laaja katsaus Erooppaoikeuteen… 
Sekava toteutus ja sekavat ohjeet kurssin suorittamiseksi. Entuudestaan tuttu, liki puhki kulutettu aihe 
Euroopan Unionista ja sen oikeudesta… Ajankohtaisuus.. Kurssin yleisvaikutelma oli hyvä - opitaan 
syvällisemmin EU:n eri puolia - historiaa että nykyisiä tärkeitä oikeudellisia seikkoja. Käytiin myös läpi caseja 
ja perussopimuksia, jotka ovat erittäin tärkeitä ja avaavat EU:n toimintoja… Yleiskuva jäi melko sekavaksi. 
Haasteita tuotti englannin kieliset luennot ja materiaalit… Yleisvaikutelma varsin positiivinen. Opiskelijana, 
joka on eurooppaoikeudesta kiinnostunut kurssi oli sen varsin lyhyeen kestoon nähden valaiseva ja 
mielenkiintoinen… Luentosarjan kokonaisuus oli vähän sekava mutta ne kohdat joista sai kiinni olivat 
mielenkiintoisia ja hyödyllisiä. Aika paljon kertausta aiemmasta pakollisesta kurssista (ONPOOL33).. Kurssin 
aihepiirit oli valikoitu hyvin ajankohtaisiksi. Luennoilla oli hyvä ilmapiiri ja uskalsi normaalia helpommin avata 
suunsa kysyäkseen tai vastatakseen kysymyksiin… Kokonaisuudessaan ihan hyvä kurssi. Kansainvälinen 
tunnelma… Mielestäni kurssin yleisvaikutelma oli kaiken kaikkiaan hyvä. Oppimistani hankaloitti hieman 
kurssin englanninkielisyys, koska oma englanninkielentaitoni ei ole erityisen hyvä… Pidin erityisesti, että 
kurssi oli englanniksi. Vaikka luennoitsija ei ole natiivipuhuja, taso oli mielestäni riittävä… Hyvä kokonaisuus.. 
Valta, valtio ja Eurooppa -poolin osasuorituksesta kertynyttä eurooppaoikeuden pintapuolista, lähes 
yleistiedollista tietämystä oli mukava päästä syventämään hieman syväluotaavammalle kurssille… Kurssin 
luennot intensiivisellä tahdilla ja käsiteltävä aihekokonaisuus laajemman puoleinen. Omaan hieman 
skeptisen näkökulman EU-oikeuteen… Yleisvaikutelma hyvä ja selvästi asiansa osaava luennoitsija. 
Luennoitsija selitti hyvin asioita ja oli mielenkiintoista kuunneltavaa… Luennoilta tuli vaikutelma, että 
luennoitsija tiesi asiasta paljon ja oli innoissaan aiheesta. Luennon aihe oli tärkeä ja minusta tällainen 
eurooppaoikeuden luentosarja pitäisi järjestää jo aikaisemmassa vaiheessa opintoja. Se avaisi aika paljon eu 
oikeudellisia asioita. Minusta on tärkeää, että oikiksesssa olisi enemmän juttuja englanniksi. Tämä oli 
kuitenkin aiheena aika vaikea, joten suomeksikin se olisi ollut aika hyvä. Tai ehkä, jos luentoja tai aineistoja 
olisi ollut enemmän englanniksi tähän mennessä muilla kursseilla, olisi helpompi seurata. Periaatteessa siis 
tosi hyvä, että englanniksi, mutta aika haastavaa. Jonkinlainen EU-oikeus-suomi-englanti-sanakirja/lista olisi 
aika hyvä. Tosin, se menee varmaan ihan perusenglanninkurssienkin alaan… Erittäin hyvä ja monipuolinen 
kurssi. Perusasiat tuli hyvin esille ja mukavasti kertausta… Englannin kielinen opetus oli sujuvaa ja 
hankalammat sanat käännettiin suomeksi. Toimi mielestäni hyvin… Persoonallinen luennointitapa verrattuna 
tavanomaisiin yliopistoluentoihin…  Hyvät luennot, jossa käytiin kohtalaisen iso asiamäärä läpi kuitenkin aika 
pienessä ajassa (25h)… Luennolla käsiteltiin tärkeitä asioita, jotka ovat tentin kannalta oleellisia. Näin 
tärkeästä asiasta olisi saanut paremmin irti suomeksi. Moni asia jäi epämääräiseksi oman kehnon englannin 
vuoksi. En saanut luennoista niin paljon irti kuin olisin toivonut… Luennolla käsiteltiin tärkeitä asioita, jotka 
ovat tentin kannalta oleellisia. Näin tärkeästä asiasta olisi saanut paremmin irti suomeksi. Moni asia jäi 
epämääräiseksi oman kehnon englannin vuoksi. En saanut luennoista niin paljon irti kuin olisin toivonut… 
Hyvä ja intensiivinen viikon kurssi, jossa käytiin tehokkaasti läpi EU-oikeuden pääpiirteet… Hyvä 
yleisvaikutelma, paljon jo tuttujen termien (tukintavaikutus, suora sevellettavuus) soveltamista oikeissa 
tapauksissa ja tilanteissa… Selkeät ja informatiiviset luennot… Kaiken kaikkiaan hyvät luennot, paljon samaa 
asiaa onpool 3 kanssa mutta tässä keskityttiin asioihin tarkemmin ja käytännöllisemmin…  
 
Interesting but sometimes hard to know where are you going so hard to follow.. Easy to understand but 
sometimes a bit messy so we couldn't really follow the lecture… I found the course to be very helpful. 
Especially I liked how we could make our own contribution to the course and how you included the student's 
question and topics in the lecture… Werry interesting course.. The was very interesting, because I learn new 



things, even though I had a course about european law in France… This lecture is a good introduction to the 
EU… learned the basics and main topics of the class, which was mentioned on Weboodi.. Was impressed the 
whole dynamic was intermixed with interrelated approach for centralized EU law from different law fields: 
civil; tax; business; competition; criminology etc… A nice course, with the most important topics of European 
Law 
 
3. Vahvuuksia/strong features Rohkaistiin kysymään kysymyksiä, mikä on mielestäni aina hyvä, sillä tämä 
tuntuu olevan useimmille hyvin vaikeaa. Luentojen rakenteessa oli joustavuutta, joka on kenties sekä uhka 
että mahdollisuus. Itselleni tämä kokonaisuutena toimi, mutta ymmärrän myös niitä, jotka haluaisivat 
ennemmin "valmiiksi pureskeltua" asiaa… Luonnoitsija tuntemus EU-oikeuden alalta laaja ja ajankohtainen, 
vahva osaaminen suomalaisen näkökulman ulkopuoleltakin. Esitehtävät palvelivat hyvin tarkoitustaan --> 
auttoivat luentokokonaisuuden seuraamisessa… Luennoitsijalla vahva tuntemus EU-oikeudesta myös 
suomalaista näkökulmaa laajemmin. Esitehtävät mielekkäitä oppimisen kannalta… Vahvuuksia olivat 
oikeustapaukset, joita havainnollistettiin luennolla piirroskalvon avulla. Se mielestäni selkeytti käytävien  
esimerkiksi periaatteiden ja peruskäsitteiden sekä tapaukseen soveltuvien säännösten ymmärtämistä ja 
konrektisoitumista. Lisäksi tunnilla aktiivinen keskustelu ja kysymysten esittäminen opiskelijoille auttoi 
mielestäni oppimisessa… Vahvuuksia olivat oikeustapaukset, joita havainnollistettiin luennolla piirroskalvon 
avulla. Se mielestäni selkeytti käytävien  esimerkiksi periaatteiden ja peruskäsitteiden sekä tapaukseen 
soveltuvien säännösten ymmärtämistä ja konrektisoitumista. Lisäksi tunnilla aktiivinen keskustelu ja 
kysymysten esittäminen opiskelijoille auttoi mielestäni oppimisessa… Luentojen, palautettavien esitehtävien 
ja tenttiinlukemisen yhdistelmä varmistaa, että erilaiset oppimistyylit hyötyvät kurssista yhtälailla… Kurssin 
kaksikielisyys ehkä hieman hämmentävää, ajoittain oli epäselvyyttä, millä kielellä tehtävät kuuluisi palauttaa. 
Ehkä auttaisi, jos kurssi olisi kokonaan englanninkielinen (tai kokonaan suomeksi, mutta ilmeisesti nyt oli 
vaihtareita varten lisätty englanti kieleksi?)… Hyvä kannustava ilmapiiri luennoilla ja mielenkiintoista sisältöä 
luennoilla ja opettajalla oli selkeästi paljon tietoa asiasta. Oli myös tosi hyvä että sai kysyä suomeksi ja 
opettaja käänsi sen englanniksi… Selkeä ulosanti ja seikkaperäinen informaatio… - asiantuntemus – 
vuorovaikutteisuus -  asiat selitettiin niin, että kaikki ne ymmärsivät… Ennakkotehtävät auttoivat varmasti 
hieman saamaan käsitystä aiheesta ennen luentoja. Luennoitsija oli myös innostunut aiheesta… Professorin 
asiantuntemus ja hyvät esimerkit… Painopiste eurooppaoikeuden oikeudellisessa ajattelussa eikä niinkään  
tämän hetkisen oikeustilan yksityiskohdissa… Vahvuuksia oli luennoilla se, että opiskelijat saivat osallistua 
paljon. Keskustelua ja opetusta oli näin mielekästä seurata. Pidin myös siitä, että luennon alussa kerrattiin 
aina edellisen päivän asioita… Hyvä ja selkeä opetustyyli. Hienoa, että otit opiskelijoita mukaan 
opetustilanteeseen… Asioiden läpikäyminen asiantuntemuksella ja hyvällä pedagogisella otteella… 
Varmaaan hyvä englanninkielinen luennoitsija josta tullut vahvin kieli ja sitäkautta voi hyvin  päästä kiinni eu 
säännösten tulkintaan… Luennoitsija oli asiantunteva, englanti oli sujuvaa… Luennoilla kuuntelijoiden 
mukaan ottaminen… Asioiden perusteellinen selittäminen ymmärrettävällä tavalla. Osallistava ja 
ajattelemiseen kannustava opetustyyli, erittäin hyvä… Kokonaisuuden avaaminen. Opetettiin oikeuden 
johtamista oikeusperiaatetasolta käytäntöön. Englanninkielinen toteutus, jossa termistön osalta mainittiin 
suomenkielinen vastine… Kurssilla käsiteltiin paljon ajankohtaisia ja tärkeitä asioita… Explanation of the 
system of tax, the importance of the law in EU integration.. Erityisen hyvää oli se, että kävimme läpi monta 
casea, jotka paitsi avasivat käsiteltävää aihetta myös käytännössä opettivat kuinka caseja luetaan ja 
hyödynnetään. Tärkeintä mielestäni oli se, että nyt hahmotan paremmin kuinka EU-oikeus soveltuu ja kuinka 
sitä voi hyödyntää käytännössä… Paljon tietoutta EU-oikeudesta… Tietämys ja ammattitaito, luentoa helppo 
kuunnella… Monipuolisuus… - ennakkotehtävät: mielestäni liian iso homma verrattuna muihin kursseihin, ja 
parempi ratkaisu olisi erillinen luentokuulustelu - 20% poissaolo: mielestäni yhtä poissaoloa ei tulisi korvata 
erillisellä tehtävällä. Oman käsitykseni mukaan 20 prossaa saa olla pois luentosarjalta, eikä tätä pitäisi joutua 
korvaamaan muutoin - Kuten sanottu, kurssissa oli paljon hommaa, ja ylimääräisenä haasteena engalnnin 
kieli. Kurssia pitäisi ehdottomasti muuttaa siten, että se olisi vähän kohtuullisempi (varsinkin verrattuna 
aikaisempiin vuosiin!)… Paljon käytäntöä eikä vain teoriaa. Myös paljon vuorovaikutusta opiskelijoiden 
kanssa… Helposti ymmärrettävä ja viihdyttävä luennointi ottaen huomioon vieraan kielen käytön. 
Diaesitykseen tukeutumaton, dynaaminen luennointityyli sai ajattelemaan itse enemmän ja piti keskittymistä 
yllä… Esitehtävät auttoivat ymmärtämään paremmin käsiteltäviä aiheita. Luennot oli tauotettu sopivasti, 



etenkin tarpeeksi pitkä lounastauko plussaa… Hyvä yleiskuva EU:sta, paljon asiaa, joten osa jäi epäselväksi… 
Jutustelu luennoilla. Englanninkieleni ei ole mikään hirveän hyvä, mutta oli helppo päästä mukaan ja oli hyvä, 
kun tietyt termit suomennettiin… Runsaasti materiaalia tarjolla aiheesta kiinnostuneille. Pidin ideasta että 
jokaiselle luennolle oli ennakkotehtävä, joka pakotti heiman valmistautumaan. Tosin englanninkieliset tekstit 
veivät itseltäni kohtuuttoman paljon aikaa ja suomenkieliset olivat taas muuten niin syvällisiä, teoreettisia tai 
filosofisia että en varmasti niistäkään saanut riittävästi irti. Toki on hyvä valmistaa opiskelijoita siihen, että 
kaikki teksti ei aina ole selkeää ja valmiiksi pureskeltua… Pidin siitä että kaikkiin kysymyksiin oli aikaa vastata 
eikä mitään kuitattu vain että palataan asiaan myöhemmin… Luennoitsija on selvästi alansa asiantuntija ja se 
välittyi opiskelijalle. Myös syvällisempien rakenteiden tuominen esille ja vähän filosofisempi ja 
teoreettisempi näkemys on myös tarpeen pelkkien sopimusten ja artiklojen sisällön ymmärtämisen lisäksi… 
Hyvä, että opiskelijoille annetaan paljon tilaisuuksia esittää kysymyksiä. Ajankohtaisista aiheista keskustelu… 
Luennoista näki, että sisältöä on ajateltu. Opiskelija kohtaa paljon luentoja, jotka tunnutaan vedettävän ns. 
helpon kautta. Jokaiselle luennolle valmistautuminen artikkeli lukemalla oli hyvä juttu. Sellainen opiskelu, 
joka kannustaa oikeasti ymmärtämään asioita -- sen sijaan, että opetellaan vain ulkoa --, on todella 
virkistävää!... Pidin erityisesti siitä, miten asiat tuotiin lähtökohtaisesti selkeästi ilmi ja konkreettisin 
esimerkein. Saman asian toistaminen useampaan otteeseen/ siihen viittaaminen uudelleen luennon 
edetessä auttoi kokonaiskuvan muodostamisessa. Kurssi oli kokonaisuudessaan kaiken kattava, ja auttoi 
ymmärtämään EU-oikeutta huomattavasti monipuolisemmin… Luennoista jäi sellainen kuva, että 
luennoitsijalla oli suuresti tietoa aiheesta ja luennolla käytiinkin kiinnostavia esimerkkejä, jotka eivät olleet 
sitä perinteistä eu-oikeuden opetusmateriaalia… . - paljon materiaalia, - "filosofisempi"/teoreettisempi 
näkökulma EU-oikeuteen kuin aikaisemmilla kursseilla - luennoitsija kannusti keskusteluun ja itsenäiseen 
ajatteluun - esitehtävien idea hyvä: oli "pakko" tutustua aiheeseen jo etukäteen… -opiskelijoiden 
osallistaminen oli hyvä idea, vaikkei aktiivisuushalukkuutta oikein ollutkaan (mikä ehkä osittain johtui 
materiaalien vaikeudesta)… Sekava. Luennoitsija hyppi aiheesta toiseen eikä luennoilla ollut selvää kaavaa 
siitä, mitä käsitellään milläkin kerralla… Selkeä englanti, kerrankin ei häirinnyt olla suomalaisen pitämällä 
englanninkielisellä kurssilla… Paljon tietämystä EU-oikeudesta. Inspiroivia omakohtaisia case-esimerkkejä… 
Johdonmukainen eteneminen, opiskelijoiden osallistaminen ja matalan kynnyksen kysely/keskustelu 
mahdollisuus luennolla… Plussaa mahdollisuudet osallistua ja esittää kysymyksiä, tehtävien kautta aihetta 
tuli todella mietittyä, eikä osallistuminen ollut vain passiivista luentojen  kuuntelua… Luennot saatavilla 
optimassa… Monipuolisesti tapausesimerkkejä… Esitehtävät olivat hyödylliset ja auttoivat valmistautumaan 
luentojen aiheisiin etukäteen… Fläppitaulupohjainen opetusmetodi oli erityisen hyvä ja havainnollistava. 
Hyvää oli myös esitehtävät, jotka orientoivat aiheeseen jo ennen luentoja… Ennakkotehtävät pakottivat 
perehtymään aiheeseen. Teorian konkretisointi onnistui. Käytettiin sopivasti esimerkkejä… Se, että käsiteltiin 
monia eri asioita. Ei vain luennoitsijan yksinpuhumista vaan opiskelijat pääsit hyvin osallistumaan mukaan ja 
kysymään kysymyksiä. Pidin siitä, että luennoitsija käytti taulua apuna opetuksessa eikä vain lukenut asioita 
suoraan dioista… Ajankohtaisuus… Paljon mielenkiintoista materiaalia, johon perehtyä… Kurssin vahvuutena 
näen tietysti sinun eli luennoitsijan asiantuntijuuden, pitkän kokemuksen ja laajan tietomäärän aiheesta (+ 
aidon kiinnostuksen asiaa kohtaan). Tämä välittyi varmasti jokaiselle opiskelijalle. Mielestäni hyvää oli myös 
se, että luennot tallennettiin (audio+kuvat)… Asioita käsiteltiin mielenkiintoisella tavalla, esimerkiksi asiaa 
valaisevien esimerkkien avulla. Lisäksi opiskelijoiden kysymyksiä käsiteltiin varsin tarkoin luennoilla. 
Eurooppaoikeuden periaatteiden käsittely tapausten avulla… Tietoa tuli monipuolisesti ja esitehtävät 
auttoivat.. Luennoilla kannustettiin esittämään kysymyksi, joka haastoi hyvällä tavalla miettimään luennoilla 
käsiteltäviä asioita. Tuo oli hyvää herättelyä ja tarpeellista etenkin opiskelijoiden määrän ollessa suuri, että 
saa edes jotain kontaktia… Pakotit tekemään esitehtävät käsin ja väliin jätettyjen luentojen osalta 
muistiinpanot myös käsin. Jälkikäteen ajatellen tuntuu, että asioiden ollessa kirjoitettuna käsin, jäävät ne 
paremmin mieleen. Todella iso plussa siitä, että luennot oli äänitetty!.. Yleisön aktivointi ja pyrkimys 
vuorovaikutukseen sekä keskusteluun… Kurssilla käytiin rajalliseen aikaan nähden paljon asiaa ja todella 
monipuolisesti. .. Juristin näkökulma oli hyvä idea. Siihen liittyen käsiteltiin paljon kaikkea hyödyllistä… 
Luennoitsijan englannin kieli oli hyvää, esiintyminen oli luontevaa ja kaikki aiheet olivat erittäin 
mielenkiintoisia. Erityisesti oikeustapaukset ja Brexit-liityntöjen esiintuominen oli mielenkiintoista… 
Luentojen keskittyminen näin laajalti eurooppaoikeuteen ja erityisen mielenkiintoisen niistä teki luentojen 
eri aiheisiin tarttuminen ja luentojen dynaamisuus sen mukaisesti, mikä opiskelijoita oli jäänyt 



askarruttamaan tai mistä syntyi keskustelua. Koin myös ensisijaisen arvokkaana kurssin järjestämisen 
englanninkielellä. Ennestään haastava EU-oikeudellinen sanasto helpottui luonnollisesti luentojen 
yhteydessä ja kirjaa lukiessa. Opiskelu ja työskentely EU-oikeuteen liitännäisten asioiden saralla tulee 
vaatimaan terminologian täyttä osaamista ja ymmärrystä, joten on luonnollista myös käsitellä asiat 
alunperinkin englanniksi… Asiantuntevuus ja intohimo, jota välittyi luennoilla. Aito avoimuus kysymyksille. 
Ulosanti. Esitehtävät. Luennot saivat hahmottamaan EU-oikeutta uudessa valossa… Sekavan oloinen kurssin 
totetutus, vasta puolessa välissä luentopäivä pääsin kärryille mitä kurssilla halutaan oppia… oikeustapausten 
hyvä yksinkertainen esitystapa ja niiden tuomioiden taustalla olevien periaatteiden esilletuonti… 
Luennoitsijalla vahva tietotaito ja paljon otettiin esille käytännön tapauksia, jotka jäävät itsellä hyvin mieleen. 
Minusta myös esitehtävien teko oli hyödyllistä… Vahvuuksia oli keskusteleva ote, joka oli kiva, vaikkakin 
ihmiset ovat tosi ujoja sanomaan mitään. Tapaukset oli hyviä ja asioiden ns. painottaminen. Esitehtävät olivat 
oikeastaan aika hyvä idea. Sitä pitäisi vähän enemmänkin varmaan harrastaa yliopistossa. Luentonauhoitteet 
ovat tosi hyvä idea, koska niitä voi kuunnella jälkeenpäinkin. Hyvä, että tenttikysymyksiä on valmiiksi 
optimassa… Oikeustapausten läpikäynti auttoi ymmärtämään käsitteitä. Sain vastaukset heränneisiin 
kysymyksiin vaikka en niitä uskaltanut esittää. Kehittää oppilaiden englanninkielen taitoa. Olisi suositeltavaa 
esim. ennen vaihtoon lähtöä… Luennoilla esitettyihin kysymyksiin sai kattavat vastaukset… Tiettyjen asioiden 
selittäminen perin pohjaisesti… features -Opiskelijoiden mahdollisuus vaikuttaa luentojen sisältöön -Lähes 
kaikkien esitettyjen asioiden yhteydessä opiskelijoille näytettiin käytännön esimerkkejä (Direktiivien ja 
sopimusten lukeminen, esimerkki tapaukset yms). -Aktivoiva ja mielenkiintoinen luennointityyli, ei ollut 
pelkoa nukahtamisesta… Hyvä englannin taito luennoitsijalta, puhe helposti seurattavaa ja opiskeltavien 
oikeudellisten tekstien näyttäminen opiskelijoille niitä läpikäydessä oli hyvää… Professorin laaja tietotaito 
eurooppaoikeudesta. Optiman materiaali on hyvää ja kurssia tukevaa. Casejen käsittely hyvä… Professorin 
laaja tietotaito eurooppaoikeudesta. Optiman materiaali on hyvää ja kurssia tukevaa. Casejen käsittely hyvä… 
Luennoitsijan innostus, laajat selitykset, havainnollistavat piirrokset, ymmärrettävyys. Kattavat ja 
monipuoliset materiaalit, esitehtävistä oppi mukavsti jo ennen lähitunteja. Joka tunnin alussa oleva 7 
minuutin keskustelu kaverin kanssa ja kertaus on hyvä menetelmä… Luennot ovat rakenteeltaan hyviä ja 
niiden seuraaminen on helppoa… käytännön kannalta paljon hyödyllistä ja uutta, ehdottomasti paras osa. 
Myös sopimusten tulkinta oli hyvää…   
 
Really interesting videos, reading cases. Pretasks helped me to work regularly… very detailed description of 
cases and the European law system.. treaties and relations with the European Union.. we learn a lot about 
how to read a treaty or a directive… cases and decisions read and discussed together… Detailed based legal-
technical toolbox (I.e 6-Box) for mapping Directives as (in)direct effected horizontal or vertical nexus with 
exeternalites for asking preliminary ruling in a context of interpretation effect if direct effect not applicable. 
Such dependencies of each refers methods how to avoid regulatory divergences (gaps within system). 
Domestic exhaustion principle in ECHR context was diligently referred (6 months)… That there where a lot of 
possibilities to ask questions. 
 
4. Kehitettävää/to be developed Kuten mainittu, kaipaisin ylipäätään opinnoilta enemmän keskustelevuutta, 
jota tällä kurssilla oli. Paljon pisteitä siitä! Täysi Fellman-sali on kuitenkin todella iso joukko tämän tapaisen 
opetuksen toteuttamiseen, joten tulevaisuudessa voisi harkita, olisiko työskentelyä mahdollista toteuttaa 
esimerkiksi ryhmätyömuodossa… Luentorunko (kalvot) voisi olla täydellisempi ja enemmän järjestetty 
kokonaisuus, palvelisi paremmin oppimista vaikka runkoa ei käytettäisi/näytettäisi luennolla taikka 
seurattaisi orjallisesti… Luentorunko voisi olla viimeistellympi, helpottaisi jälkeenpäin tapahtuvaa 
perehtymistä… Toivoisin, että luennolla olisi myös enemmän hyödynnetty power point-dioja 
opetustilanteiden yhteydessä, koska tällöin aiheiden seuraaminen olisi entistä helpompaa… Toivoisin, että 
luennolla olisi myös enemmän hyödynnetty power point-dioja opetustilanteiden yhteydessä, koska tällöin 
aiheiden seuraaminen olisi entistä helpompaa… Asiat olivat haastavia ymmärtää englanniksi mikä tietysti on 
ihan omalta osaltani kehitettävää. Olisin kuitenkin toivonut helpompaa selitystä tai että joitain sanoja olisi 
voinut sanoa suomeksi. Luentojen aikana muutaman kerran opettaja sanoi eka enkuksi ja sitten suomeksi ja 
se auttoi mutta ne oli harvoja poikkeuksia. Esitehtäviin meni todella paljon aikaa. EU toimielimiä koskeva 
tehtävä oli tosi mielenkiintoinen. Maanantain ennakkotehtävä vei mielestäni liikaa aikaa tai sitten vain koitin 



panostaa siihen paljon, muut ennakkotehtävät olivat kohtuullisia… Toivoisin, että kurssilla otettaisiin 
huomioon se, että meille on jo Poolissa 3 (Valta, valtio ja Eurooppa) opetettu EU:n rakenne ja tärkeimmät 
käsitteet. Niiden käsittely tällä kurssilla tuntui turhalta… Tauotus. havainnollistaminen fläppi-taululla hieman 
epäselvää… Tauottaminen olisi voinut olla parempaa. Usein ruokailu venyi todella myöhäiseksi, eikä 
nälkäisenä jaksa keskittyä. Luennot oli jaettu noin 1,5h osiin, joka on mielestäni liian pitkä. Itse en ainakaan 
jaksa aktiivisesti keskittyä 1,5 tuntia putkeen… Luennolla voisi puheen tukena näkyä jonkinlainen diaesitys 
rakenteesta tai pääasioista, joista aina kullakin hetkellä puhutaan. Välillä oli hyvin vaikea seurata opetusta, 
sillä aihe ei ole kakikista yksinkertaisin, ja kieli on englanti. Jos keskittyminen pääsi herpaantumaan, oli vaikea 
saada otetta  meneillään olevasta asiasta, koska ei ollut näkyvissä minkäänlaista sisältöä. Tällöin tuntui että 
kaikki sillä hetkellä puhuttavat asiat meni täysin ohi… Perusasiat selkeämmin… Ehkä olisi tarvinnut lisää 
pohjatietoa ennen luentojen alkua, jotta syventävät asiat olisi kyennyt ymmärtämään syvällisemmin… 
Luentoviikon lopulla aika oli lähellä loppua kesken. Tämä johtui todennäköisesti siitä, että opiskelijat olisivat 
toivoneet, että joitain erityiskysymyksiä oltaisiin käsitelty tarkemmin. Ehkäpä keskustelua olisi voinut rajata 
selkeämmin luentojen alkuun tai jatkaa jopa Optimassa… En keksi kehityskohteia… Välillä asia rönsyili liikaa 
ja punainen lanka hukkui, joka taas vaikeutti opetuksen seuraamista…  Rinnakkaiset suomenkieliset eu-
luennot. Esiin myös suomenkieliset käsitteet koska oikeudenkäytössä ja kansalaisten kanssa keskusteltaessa 
on puhuttava selkeää suomea. Luennoista tulee saada myös hyvä hyöty eikä vain pakollinen istuminen kuten 
katseeni hieman kertoi tilanteesta salissa… Ammattisanastoa olisi ehkä voinut enemmän kääntää suomeksi… 
Diat olisivat hyvä lisä luenoille. Näin ollen pysyisi perillä koko luennon ajan aiheesta… Lisäksi Optima-tila oli 
hieman sekava… Selittämisen tiivistäminen. Esimerkiksi jokin "koonti" tai yhteenveto siitä, mistä olet 
kertonut. Vastaukset esim. kysymyksiin olivat laajoja, jolloin olennainen osa saattoi mennä ohi, jos ei ollut 
tarkkana… Välillä ehkä liian poliittisia kannanottoja… Yleiskokonaisuus oli jokseenkin sekava. Englanti oli 
vähän vaikeaselkoista.. Luentoja oli ajoittain hankala seurata, koska luennot olivat englanniksi, eikä luennoille 
ollut varsinaisesti havaittavissa selvää runkoa. Lisäksi kurssi on melko työläs ja vaativa… Johdonmukainen 
luennointi. Hyppiminen aiheesta toiseen vaikeutti keskittymistä ja seuraamista. Diat olisi hyvät… 
Ennakkotehtävät vaativat paljon aikaa ja niiden yhteys käsiteltävään asiaan jäi välillä epäselväksi… Kurssia 
olisi ollut helpompi seurata, mikäli ennakkotehtävät olisivat liittyneet seuraavana päivänä käsiteltäviin 
caseihin, jolloin casen seuraaminen ja ymmärtäminen olisi ollut helpompaa… Kurssin sisällön rajaaminen. 
Luentodiat olisivat helpottaneet luennon seuraamista… Useammin saisi kiertää läsnäololappu, osa porukasta 
hävisi toistuvasti päivittäin. Mikä on epäreilua niille, jotka ilmoittivat poissaolostaan ja tekivät lisätehtäviä… 
Kurssin rakenne ei ollut kovin selkeä, oli hankala seurata missä mennään, varsinkin kun luennot pidettiin 
englanniksi… Rytmitys. Itse ainakin tykkään eniten kun tiedän päivän rakenteen. Monesti luennoitsijat 
esimerkiksi kertovat etukäteen, että ensin 45 min asiaa, sitten 15 min tauko jne. Taukoja toki oli, mutta koen 
että säännöllisyys lisäisi mielekkyyttä… Abstraktiotaso aika korkea ja osan esitehtävien aiheiden enemmän 
yhteiskuntapoliittinen kuin oikeudellinen luonne. Valinnat näissä kyllä sinänsä ymmärrettäviä aihe 
huomioonottaen, kuitenkin fokusointi oikeudellisesti relevantimpaan aiheellista näin rajoitetussa ajassa?... 
Välillä hieman haastavaa seurata, missä aiheessa luennoilla mentiin ja mitä oli tarkoitus oppia. 
Alkukeskustelu valitettavasti ei oikein istu suomalaisten luonteelle, kenties mieluummin vaikka edellisen 
päivän lyhyt kertaus alkuun?... Selkeämpi rakenne, jolloin seuraaminen helpompaa… Ennakkotehtävät 
voisivat olla yksi kokonainen paketti ja palautettavissa sähköisesti… Koska kurssi oli nyt tavallaan pakollinen 
poolikurssi, olisin toivonut että kurssista olisi ollut enemmän materiaalia myös suomeksi, niin että sen 
pääpointit olisi ollut mahdollista omaksua myös huonosti englantia osaavan. Harmittaa jos hyväksytyn 
suorituksen esteenä on vain se että en osaa englantia riittävän hyvin. Kurssin arvostelu 1-5 on myös 
mielestäni epäreilua verrattuna aiempiin vuosiin, jolloin suoritus on ollut vain hyväksytty tai hylätty. Tähän 
yhdistetynä vielä englanninkielinen opetus saattaa mielestäni opiskelijat eriarvoiseen asemaan. Kurssin 
toteutus keskustelevana on hyvä ajatus silloin, jos suurin osa osallistujista ei ole kurssilla vain siksi että se on 
vain pakko suorittaa. Lisäksi kysymykset tekivät luennoista aika poukkoilevia ja hankalasti seurattavia. Itse 
olisin kaivannut luennoille enemmän taukoja. Vieraalla kielellä tapahtuvan opetuksen seuraaminen on paljon 
rankempaa kuin jos opetus tapahtuu omalla äidinkielellä… Luentojen rakenne saisi olla selkeämpi. 
Kysymysten esittäminen oli toisaalta hyvä asia, mutta läheskään aina kysymystä ei edes kuullut salin toiseen 
päähän eikä ollut mitään käsitystä, mistä luennoitsija puhuu vastatessaan siihen. Kaipasin selkeyttä myös 
Optima-tilaan, jossa on hirveästi eri lokeroita ja kaikki vähän hajallaan… Vapaa puhe on luonnostaan vähän 



poukkoilevaa. Luentojen puheosuuksia voisi hieman hahmottaa paperille -- siis ihan repliikkejä… Luennot 
lähtivät osittain "rönsyilemään", jolloin eteneminen ei ollut välttämättä niin johdonmukaista kuin olisi voinut 
parhaimmillaan olla. Muutamissa esimerkeissä asia käsiteltiin välillä niin nopeasti, ettei aina ehtinyt saada 
ideasta kiinni… Luentojen rakenne voisi olla vielä selkeämpi ja esimerkit voisivat liittyä vielä tarkemmin 
käsiteltävänä olevaan konseptiin. Käsite, periaate tms jota käsitellään voisi myös olla selkeästi nähtävillä 
vaikka diassa, jotta luennosta saisi kiinni siinäkin tilanteessa, ettei kaikkea ymmärrä… - esitehtävät olivat 
hyviä, mutta muutaman niistä artikkeli oli aika haastava, maanantain tehtävä edellytti mielestäni liikaa työtä 
suhteessa muihin esitehtäviin - materiaali oli Optimassa vähän vaikeasti löydettävissä sekä 
epäjärjestyksessä… -selkeistä dioista olisi ollut enemmän apua kuin piirustuksista -asiat eivät aina edenneet 
kovin johdonmukaisesti asiasta toiseen -olisi ollut helpompaa palauttaa läksyt esim. optimaan -materiaaleja 
oli välillä vaikea ymmärtää… Olisin opiskellut mielelläni vielä enemmän ihan EU-oikeuden perusteita alussa… 
Luennoitsija oli asiantunteva ja vaikutti pitävän luennoimisesta. Esitehtävät olivat hyvä idea, mutta toteutus 
hieman ontui… Jos esitehtävät palautettaisiin sähköisesti Optimaan, ne voitaisiin tarkastaa Urkundin kautta, 
joka ilmoittaisi automaattisesti plagioinnista. Lisäksi luennot olivat pitkiä ja sijoitettu peräkkäisille päiville. 
Kun usealla opiskelijalla oli Eurooppaoikeuden luentojen lisäksi myös muita luentoja, venyivät päivät pitkiksi. 
Mielestäni olisi ollut kivempi, jos luennot olisi jaettu esim. kahdelle viikolle. Tällöin luennoilla olisi jaksanut 
keskittyä paremmin ja iltaisin olisi ollut enemmän aikaa perehtyä esitehtäviin ja kerrata luennoilla käytyjä 
asioita… Piirrokset olivat sekavia ja veivät ainakin itseltäni keskittymistä itse asiasta. Myös nimilista oli sekava, 
ilmoittautumisesta huolimatta kaikkia nimiä ei ollut listassa ja nimilistan kiertämisessä oli ongelmia…  Omaa 
oppimista auttaisi se, että opetuksen taustalla olisi diapaketti. Osa menee ohi kuulon perusteella englanniksi 
ja avainsanat auttaisivat…  Kurssilla käytiin todella paljon läpi EU:ta yleisesti, mikä on tuttua Suomalaisilla 
EU:n ja Suomen kansalaisina. Tottakai tämän ymmärrän vaihto-oppilaiden tarpeen takia, mutta suomalaiselle 
tutkinto-opiskelijalle tämä oli turhaa… Luennot voisi tauottaa paremmin. Jaksaa max keskittyä  60 min. 
Ruokatunnit oli hyvin myöhään… Aluksi olisi voitu lähteä liikkeelle ihan perusteista, sillä jotkin tehtävistä 
tuntuivat liian haastavilta, kun perusteetkaan eivät olleet hallinnassa. Asiaa teki haastavammaksi se, että 
luennot olivat kokonaan englanniksi… Enemmän taukoja… Luentojen sisältöä olisi voinut hieman tiivistää. 
Etukäteen kerrottu luentorunko olisi ollut hyvä… Luennot olivat melko pitkiä eli jatkossa taukoja voisi pitää 
vähän lyhyemmin välein, esim. 45-60min välein, jolloin keskittyminen ei herpaantuisi luentojen loppupuolella 
ennen taukoa. En ole tehnyt vielä koetta, mutta oletan sen olevan erittäin haastava johtuen siitä, että kirja 
on englanniksi ja kokeessa on niin monta tehtävää. En ole varma, suhteutuuko kurssin opintopisteet oikein 
kurssin eteen tehtävään työmäärään nähden… Esitehtävät, koekysymykset annetaan etukäteen ennen 
tenttiä, pitkä tenttimisaika… Luentoja voisi hajauttaa pidemmälle ajanjaksolle. 25 tuntia viiteen päivään on 
melko raskas paketti… Hyvä opetus oli tiivistetty yhteen viikkoon, mikä aiheutti ähkyä loppuviikosta. 
Välttävästi englantia osaavalle ehdottomasti liian tiivis luentotahti… Ehkä enemmän olisi voinut suomentaa 
joitain käsitteitä ja asioita ja niitä olisi voitu selittää myös suomeksi… Luennon seuraamista helpottaisi 
tukidiat taustalla... Työmäärä suhteutettava edellisiin vuosiin!! Erittäin epäreilua, että kurssin 5op saatu 
huomattavasti pienemmällä työmäärällä edellisinä vuosina ja kurssi arvioitu hyväksytty/hylätty. 
Ajankohtaisesta ja mielenkiintoisesta kurssista todella huono fiilis tämän takia. .. Mielestäni luentoja oli 
hieman vaikea seurata. Minulle oli vaikeaa hahmottaa mikä oli luentokerroilla se perusaines, mitä opiskeltiin. 
Ihmiset oppivat eri tavoin, mutta itselleni keskittymisenkin kannalta olisi siis ollut helpompi, jos luentojen 
aikana oltaisiin edetty diaesityksen avulla (ja sen avulla myös kotona muistiinpalauttaminen olisi ollut 
helpompaa). Viimeisellä luentokerralla joku opiskelijoista kysyikin, että mitkä olivat kurssin ns. pääasiat, jotka 
tuli oppia. Tämä oli mielestäni relevantti kysymys, koska kurssin aihepiiri oli hyvin laaja ja aina ei tosiaan 
tiennyt, mitkä olivat niitä tärkeimpiä asioita… Koin hankalaksi seurata englannin kielistä luentosarjaa ilman 
tukidioja. Työn määrä täytyy suhteuttaa edellisiin vuosiin!!! Erittäin epäreilua, että tänä vuonna työmäärä 
ylittää noin viisinkertaisesti edellisvuosien saman 5 op arvoisen kurssin. Jäi koko kurssista sen takia todella 
paha mieli, vaikka aihe olisi ollut mielenkiintoinen… Kurssin järjestelyt äärimmäisen epäselvät ja toteutus 
heikko. Luentojen seuraamista olisivat suuresti helpottaneet selkeät ja kronologisesti etenevät diat tai muu 
sellainen sähköinen materiaali, josta olisi helppoa ja luonnollista ottaa koppia luennoilla istuessa. Turhan 
kunnianhimoinen läsnäolopakkoluennoilla. Kirjallisesti tehtävät esitehtävät tuntuivat turhauttavilta ja 
kivikautisilta… Omaa oppimista helpottaa luentojen selkeä rakenne. Luennoilla voitaisiin edetä selkeää 
runkoa pitkin eli tukena voisi olla jonkinlainen diaesitys ja siinä järkestyksessä käytäisiin aiheita läpi. Nyt 



luennot olivat melko rönsyileviä.. Materiaalista jäi melko iso osa käsittelemättä luennolla. Ymmärrän tosin 
ajankäytön asettamat haasteet tältä osalta… Selkeämpi struktuuri auttaisi seuraamaan ja kannattaa 
huomauttaa ääneen kun laittaa läsnäololistan kiertämään niin kaikki tietää olisiko sen pitänyt kiertää vai ei 
niin ei tule sekaannuksia kuten viimeisenä päivänä… Kurssia paremmin vastaava diasarja voisi olla plussaa 
etenkin, jos on 20% luennoilta poissa ja opiskelee väliin jääneen luennon äänitteen avulla, sillä selaimen 
kautta näyttämiäsi asioita ei tuolloin ole nähtävillä. Se voisi myös helpottaa tenttiin valmistautumista, kun 
voisi kerrata dioja… Välillä luennot tuntuivat turhan monologisilta. Ryhmätehtävien teko tai esitelmät 
luentoihin sisällytettyinä voisivat olla hyvä suoritusmuoto tentin sijaan?... Vähän selkeämpi luentorunko. 
Milloin puhutaan mistäkin asioista? Toisaalta luova tapakin oli ihan hyvä… Kurssi olisi voinut olla 
strukturoidumpi. Olisi ollut selkeämpää seurata luentoja, kun olisi ollut selkä agenda ja agenda olisi voitu 
käydä vaikka joka aamu läpi: mitä tänään puhutaan. Koska luennoilla läsnäolo oli pakollista muuttaisin kurssin 
vaatimuksia. Luennoille tehtävät ennakkotehtävät voisi poistaa ja muuttaa kurssin rakennetta niin, että joka 
päivä olisi luennoitsijan johdanto-osuus teemaan, minkä jälkeen olisi luennoilla tehtävä teeman mukainen 
tehtävä/oikeustapaus. Tehtävän voisi tehdä ryhmässä tai yksin. Tehtävät palautettaisiin optimaan ja 
luennoitsija nappaisi sattumanvaraisesti jonkun työn optimasta ja ryhmä/henkilö kävisi työnsä läpi ja siitä 
keskusteltaisiin yhdessä. Kunkin päivän voisi jakaa vaikka kahteen osaan: aamupäivään ja iltapäivään. 
Aamupv:n ja iltapv:n rakenne olisi sama: johdantoluento, tehtävä ja läpikäynti.Töiden suorittaminen päivän 
aikana olisi edellytys kurssin läpäisemiseksi, kuten nyt oli ennakkotehtävät… Opettajan käsialasta ei aina 
saanut selvää, joten muistiinpanojen tekemistä helpottaisi jos taululle kirjoitetyu toistettaisiin.. Toisinaan oli 
hieman haastavaa pysyä luennoitsijan perässä aiheen vaihdellessa nopeaankin kun minkäänlaista runkoa 
luennoille ei ollut nähtävillä ja luentojen englanninkielisyys toi jo oman haasteensa asiaan. Toki koin myös 
luentojen dynaamisuuden niiden rikkautena… Luentojen rakennetta voisi selkeyttää, vaikkakin ymmärrän 
myös nykyisen muodon. Avoimuus kysymyksille - niiden lukumäärän ja niistä johtuvan osittaisen 
rönsyilemisen "pääaiheesta" takia - on myös miinus. Tässä voisi hakea balanssia? Optimaa (tulevaisuudessa 
Moodlea) voisi "siistiä" kokonaisuutena, mm. materiaalien osalta. Kurssi työläämmän puoleinen 5 op 
kurssiksi… Optima materiaalin selkeä nimeäminen, esitehtävien tarkka ja selkeä tehtävänanto, tulisi keskittyä 
luentojen johdonmukaiseen etenemiseen, tulisi keskittyä peruskäsitteiden ja perusasioiden riittävään 
selvittämiseen ennen kuin niitä lähdetään soveltamaan oikeustapausten kautta… Paljon tuli opittua, mutta 
valitettavasti olen sitä mieltä, että olisin oppinut enemmän mikäli luennot olisivat olleet suomeksi… - Liian 
paljon läsnäolopakkoa: Vaikka kurssin suorituksessa lukee 80% läsnäolovaatimus, silti poissaoloista pitää 
tehdä ylimääräisiä tehtäviä, mikä ei ollut johdonmukainen läsnäolovaatimuksen kanssa. - Optiman materiaali 
on sekavaa ja useimmat artikkelit skannattu ''vähän sinnepäin'' tyylillä, mikä luo fiilistä, että kurssin 
suunnittelu on jäänyt puoli tiehen... - Liian paljon vaatimuksia opiskelijoille: vain 5 op kurssi, joka vaatii 
läsnäolon, kirjalliset työt sekä lisäksi tentin. Aikaisempina vuosina kurssin suorittaminen on vaatinut 
vähemmän työtä. Tämäntasoinen kurssikokonaisuus työmäärineen tulisi olla jopa 10 op arvoinen. - Luennot 
eivät olleet johdonmukaisia ja oli vaikeaa seurata kurssin kulkua ilman asianmukaisia dioja...Olemme kaikki 
erilaisia oppijoita, eivätkä kaikki välttämättä opi pelkästään kuuntelemalla vaan tueksi olisi ollut hyvä olla 
asianmukaiset diat. … Ehkä vähän vaikea välillä, jos hyppää asiasta toiseen nopeasti. Se ei muuten haittaa, 
mutta kun asia on aika vaikea ja englanniksi, niin ei pysy niin hyvin kärryillä… Mietin sellaista, että kun joku 
kysyy jonkun kysymyksen, niin luennoitsija voisi ehkä toistaa kysymyksen, kun toisten opiskelijoiden puhetta 
ei aina kuule tai saa selvää kysymyksen tarkoituksesta… Rakenne voisi olla selkeämpi ja voitaisiin pysyä 
tiukemmin yhdessä aiheessa kerralla, jotta asiat ei mene sekaisin (kun ei ole aiempaa tietämystä aiheesta). 
Huomaa, että luennoitsijalla paljon kokemusta, joten toivoisin myös enemmän omakohtaisia kokemuksia ja 
tarinoita :) …  Luentojen rakenne selkeäksi. Diojen käyttö erittäin suotavaa, jotta pysyy kärryillä mitä 
käsitellään. Taulupiirroksia vaikea tulkita, vaikka kuuntelee tarkasti. Luennoilla myös paljon samoja asioita, 
mitä käydään jo aiemmilla kursseilla ja paljon vanhaa oikeuskäytäntöä ym joten ei sovellu mielestäni 
"oikeudellisen ajankohtaisteeman" kurssiksi… -Välillä hankala seurata / pysyä mukana opetuksessa. (Nopeat 
siirtymät asiasta toiseen) -Powerpoint esitys luennoista oli jaettu opiskelijoille, mutta se oli kohtuullisen laaja. 
Siihen ei oikein voinut turvautua, mikäli joku esitetyistä asioista jäi epäselväksi… -Välillä hankala seurata / 
pysyä mukana opetuksessa. (Nopeat siirtymät asiasta toiseen) -Powerpoint esitys luennoista oli jaettu 
opiskelijoille, mutta se oli kohtuullisen laaja. Siihen ei oikein voinut turvautua, mikäli joku esitetyistä asioista 
jäi epäselväksi… Luento oli hieman pomppiva (ensimmäisinä päivinä) ja tämän takia vaikea seurata… Luento 



oli hieman pomppiva (ensimmäisinä päivinä) ja tämän takia vaikea seurata… Aiheesta eksyminen, luentojen 
asiasta toiseen hyppivä rakenne.. Johdonmukaisuuteen voisi kiinnittä huomiota niin, ettei hypittäisi asiasta 
toiseen, sillä varsinkin kun opetus on vieraalla kielellä, saattaa olla vaikea sisäistää oppimaansa, vaikka 
sinänsä ymmärtäisikin mitä opettaja sanoo… Kirjoitukset taululle ovat hiukan sekavia, jotta niiden 
seuraaminen olisi helppoa.,, mielestäni keskeytit oppilaiden kysymyksiä turhan usein… Piirustusten 
sijasta/rinnalla seuraisin myös mielelläni asiaa havainnollistavia esivalmisteltuja dioja. Piirrokset olivat tosin 
hyviä oikeustapauksia läpikäydessä… Vaikka tunnin alussa oleva kertaus on sinänsä kurssin vahvuuksia, sitä 
voitaisiin ehkä kehittää niin, että painotettaisiin enemmän opettajalta tulevaa pääasioiden kertaamista, ja 
vasta sen jälkeen voisi kysyä kuulijoilta, olisiko muuta mitä pitäisi vielä kerrata tai selventää… 
 
a visual presentation would have helped me to better follow the discusses topics during the lectures.. 
Everything good… It would be nice to spend more time on the principles of the EU… Maybe to update the 
information and pretaak information in optima 
 
 
5. Erityispiirteitä/special features Erityiskiitos vielä työllistymismahdollisuuksista jaetun tiedon osalta! 
Tätäkin toivoisin enemmän maisterivaiheen kursseille, jolloin monella työelämään kokonaan siirtyminen on 
aina vain ajankohtaisempaa… Keskustelevaa vuorovaikutusta - hyvä lähtökohta. Massaluennolla ei ehkä toimi 
parhaalla mahdollisella tavalla… Pyrkimys keskustelevaan vuorovaikutukseen hyvä, toimisi paremmin 
kuitenkin pienemmässä ryhmässä… Kiitoksena erityispiirteeksi ovat hyvät luennot ja aktiivisen 
keskusteluympäristön luominen luennoilla… Kiitoksena erityispiirteeksi ovat hyvät luennot ja aktiivisen 
keskusteluympäristön luominen luennoilla… Englannin kieli teki kurssista itselleni vähän turhankin 
haastavan. Positiivista on se että viimeistään lukiessani tenttiin opin EU-oikeuden sanastoa ja muitakin 
vaikeita sanoja… Optimassa oli välillä hyvinkin epäselvää ja vaivalloisesti luettavaa johtuen skannauksesta… 
Luennointityyli oli innostava ja huumoriakin mukavasti mukana… Mielestäni esitehtävät olivat hyvä veto, 
koska tällöin opiskelijoilla on pohjatietoa asiasta jo ennen luentoja. Tämä käytäntö tulisi ottaa myös muillekin 
luennoille. .. Luennoilla nostettiin esille harvinaisen onnistuneesti sellaiset asiat, jotka edesauttoivat 
asettamaan oman aikaisemman tiedon osaksi kokonaisuutta, jota kutsutaan eurooppaoikeudeksi… Luentoa 
oli pääosin helppo kuunnella. Rento ja huumorintajuinen luennoitsija oli positiivista… Varsinkin esitehtävät 
termeistä ja EU:n toimimelimistä olivat hyviä. Itse opin niiden kautta… Osallistava ja ajattelemiseen herättävä 
opetustyyli.Ei suoraan dioista lukemista… Luentojen esitehtävät olivat pedagogisesti hyvä ratkaisu… Kiitos 
mielenkiintoisesta kurssista!... Oli erityisen hyödyllistä opetella lukemaan sopimuksia ja direktiivejä… 
Luennoitsijan englanti oli sujuvaa, ehkä enemmän olisi voinut kääntää alan sanastoa suomeksi puheen 
aikana… Ennakkotehtävät uusi juttu. Toimivat hyvänä pohjana… Poikkeuksellisen hyvä ja kattava 
taustamateriaalin tarjoaminen optima-ympäristön ja verkkosivujen kautta… Luennoitsijan laaja tietämys 
aiheesta… Englannin kieli harvinaisempi luennoilla. Se toi haastetta, vaikka periaatteessa puheen 
ymmärtäminen ei ollut vaikeaa, niin asian omaksuminen ja entiseen tietoon liittäminen oli 
haasteellisempaa… Käsinkirjoitettavat ennakkotehtävät + nimilistan kierrättäminen tuntui paluulta 
yläasteelle. Toivoisin enemmän luottoa opiskelijoihin. Ja jos joku haluaa olla luennolta pois, se onnistuu 
mainiosti tästä järjestelystä huolimattakin… Toistan tässä nyt tuon artikkelien lukemisen, joka kuului 
luentoihin valmistautumiseen. Se oli poikkeuksellista ja virkistävää hyvällä tavalla… Englanninkieli oli selkeää 
ja sujuvaa, ehdoton plussa oli se, että olennaiset käsitteet kerrottiin myös Suomeksi. Esitehtävät tukivat 
oppimista ja olivat ensimmäistä tehtävää lukuun ottamatta sopivassa mittasuhteessa kurssiin nähden. 
Ensimmäinen esitehtävä oli kuitenkin erittäin hidastöinen opintopisteisiin suhteutettuna, sillä tähän itsellä 
ainakin kului aikaa reilusti yli 10 tuntia… Erityispiirteenä taisi olla juuri esimerkit ja ajankohtaisista asioista 
keskustelu. Se oli antoisaa, mutta olisin toivonut enemmän järjestelmällistä systeemin ja periaatteiden 
esittelyä. Nyt tämä puoli jäi tenttiin lukemisen varaan… - luennoitsija otti huomioon hyvin sekä vaihto-
oppilaat että suomalaiset opiskelijat… esitehtävät olivat hyvä idea, joskin mielestäni oppimista olisi edistänyt 
paremmin lähteiden vapaa valittavuus… Joskus haastavaa seurata luentoja englanniksi… Kävimme luennoilla 
paljon oikeustapauksia läpi, mikä oli mukavaa… Esiin tuodut tapaukset olivat pintapuolisesti tuttuja 
aiemmista opinnoista. Oli hyvä, että niitä käsiteltiin useampia ja tuotiin niiden luomat periaatteet ja käsitteet 
esille… Hyvä ja hyödyllinen kurssi kokonaisuutena!... Video lopussa… Luennot olivat melko poukkoilevia, 



joten hereillä oli pysyttävä, koska muuten putosi kyllä kyydistä nopeasti. Ei se minua niin haitannut, mutta 
joku varmasti olisi kaivannut selkeämpää rakennetta… Vuorovaikutteisin luentosarja, jonka olen kuunnellut. 
Vaatimustaso oli riittävän kova, joten läpäistyn kurssin opintopisteet ovat ansaittuja pisteitä… Se, että kurssi 
oli englanniksi, sillä yleensä kaikki kurssit suomeksi. Eurooppaoikeus aiheena sopi hyvin englanniksi 
opetettavaksi, sillä kyseessä kansainvälinen aihealue… Hyvä harjoittaa englannin kielen kuuntelun taitoja. .. 
Annoit opiskelijoiden esittää paljon kysymyksia ja näitä kysymyksiä sitten käytiin usein hyvin pitkään läpi. En 
tiedä oliko tämä mielestäni hyvä vai huono asia, koska sinänsä tottakai opiskelijoita askarruttaviin 
kysymyksiin tulee vastata, mutta usein myös nämä kysymykset veivät luennoista ison tovin samalla vieden 
myös aiheen ihan muualle kuin mistä alunperin oli kyse. Optimassa oli myös hyvin paljon materiaalia, mikä 
toisaalta on todella hyvä, mutta sitten toisaalta taas tuli hieman "pakokauhumainen" olo - liikaa 
informaatiota, mikä on tärkeää ja mikä ei niin tärkeää?.. Mukava käydä samoja kursseja vaihto-oppilaiden 
kanssa ja hyvä välillä kuunnella myös englantia… Luentoja edeltävästi annetut ohjeet olivat hyvin selketä ja 
sisälsivät kaiken olennaisen eikä mitään ylimääräistä. Toivoisin, että kaikkien kurssien vastuuhenkilöt 
toimisivat samalla tavalla… Mielestäni eurooppaoikeus on toivottu lisä pakollisiin notaarivaiheen opintoihin, 
joten kyseinen kurssi ONPOOL13-kurssin paikalla on hyvä… Kiitos paljon kurssista! Tässä oli paljon samaa kuin 
julkinen eurooppaoikeus kurssilla (onpool3), mutta tämä oli hyvää kertausta tärkeästä aiheesta!.. Luennot 
olivat oikeasti todella mielenkiintoiset, mutta niistä jäi lopulta suhteellisen vähän käteen tenttiä ajatellen. 
Lisäksi Optimassa oleva kirjallinen materiaali oli niin hajanaista, että siitä oli vaikeaa löytää vastauksia tenttiin 
valmistautuessa. Hyvä opettaja, paljon uusia asioita, käytännöläheinen lähestymistapa, englantia oli helppo 
seurata, asiat selitettiin kattavasti.. Käytännönläheisyys oli ehdoton iso plussa… Luennointi ilman dioja 
tussitaulua avuksi käyttäen. Tässä hyvät ja huonot puolensa… Englannin kieliset luennot ja lukumateriaali 
antoivat haastetta, ja uskon, että kehitin viimeisen viikon aikana opiskelutaitojani huimasti… Kiitos hyvistä 
luennoista!... Vuorovaikutteisuus luennoitsijoiden ja opiskelijoiden kesken sekä opiskelijoiden välillä… Aluksi 
ihmetytti kun tuntui ettei luennoilla ollut mitään rakennetta tai punaista lankaa jota seurata. Luennoitsija 
pyrki kuitenkin enemmän vuorovaikutteiseen opetustyyliin joka mielestäni toimi ihan hyvin… Melko työläs 
kurssi 5op kurssiksi ennakkotehtävien ja isohkon tentin vuoksi. Lisäksi läsnäolopakko ikävä, kun kokee, ettei 
luennoilla saa irti mitään kun ei pysy kärryillä rakenteessa ja mistä milloinkin puhutaan… Hyvä englanninn 
kielen taito verrattuna aiempiin luennoitsijoihin… harvinaisen paljon piirtämistä, mikä kyllä usein selvensi 
asiaa. luentojen pitäminen englanniksi oli myös mukavaa vaihtelua 
 
Great in-depth discussion of many different aspects of European law… treaties and relations with the 
European Union developed very well… Case-praxis was concisely precise and precedents in EU level shaping 
existing Community identity as such coherent with National territorial principles in light of sovereignty.  
 
 

 
TUKO1238 Philosophy of social sciences      
 
2. Yleisvaikutelma/general impression Opintojakson rakenne hyvä ja luennoitsija osasi asiansa...  Lukemisto 
oli alkuun järkytys, koska itselläni ei ole taustaa filosofian parissa. Ehkä yleistajuisempi materiaali olisi ollut 
helpompi lähestyä. Luennoitsija vaikutti asiastaan innostuneelle.  
 
This course provides some initial thoughts and ideas about the topic… Interesting content, good general 
impression of the lecturer… This course is the first course I take in philosophy. This made it hard for me at 
first to assimilate the general system of the discipline. After the first day I could understand its general 
objective and how it can be very useful to consider different studied principles in my research that I will be 
revealing in the essay… The lecture and explanation was very fuzzy. His explanation never had a clear 
beginning or ending. .. Encouraging environment for discussions. Relevant course topic.   
 
3. Vahvuuksia/strong features Asiantunteva opetus ja rento tunnelma. Tiivis muistiinpanosysteemi oli 
mukavaa vaihtelua (ei diatulitusta ja tästä erityiset kiitokset)… Innostus omaan asiaan ja tulkintoihin liittyen 
filosofisiin ajattelijoihin. 



 
Discussion concerning the things in the course is always welcome… Good content, the lecturer seems to know 
the subject very well and is able to lecture in an interesting way. I appreciate a lot the chance to be able to 
study through virtual connection… -I appreciated the efforts provided through the linkage made between the 
abstract theories that I found a big difficulties to understand throughout my reading, and the concrete 
examples you used as a strong support to facilitate my understanding. 
-The interaction was a very  positive point, with the time and interest invested in   addressing  every question 
asked and requested  explanation… Has a broad knowledge on the topic… Method of teaching. Discussions. 
Nice, easily understandable examples of difficult theoretical issues…  
 
4. Kehitettävää/to be developed Verkkokurssilla osallistuvien mukaan saaminen opetukseen voisi olla 
teknisesti paremmin ratkaistu. Tiedostan, että tämä ei ole luennoitsijan vastuulla, vaan IT-tuen. Joten heille 
terveisiä tähän liittyen… Materiaalin ja luentojen rakenteen jäsentäminen selkeämmäksi sekä helpommin 
lähestyttäväksi. Nyt yhteyden luominen omaan tieteenalaan jäi vaikeaksi. Vaikka diat tuntuisivatkin 
vanhanaikaisilta, niiden käyttäminen osoittaa ajattelun jäsentyneisyyttä. Keskustelussa voisi ehkä luoda 
yleisemmän tason kysymyksiä filosofiaan liittyen siten, että jokainen veisi niitä oman tieteenalansa 
reflektointiin. Nyt jäi epäselväksi, mikä merkitys juuri esimerkiksi Lacanilla pitäisi olla omalle ajattelulleni, kun 
en hänen ajatuksistaan juuri mitään edes ymmärtänyt. 
 
A little all over the place. A complex subject that would need a little more structured approach.  
The course conduct seemed a little unfinished Multidisciplinary group is always a little difficult to handle… 
Maybe the structure could be more clear and the timetable more adjusted… The presentation of a plain 
structure from the start with an electronic support, will help to better the correlation of different concepts… 
The lecturer never managed to just stick to one thought he was elaborating on. Instead per thought or 
explanation, he stopped a couple of times and explained other topics that could be relevant to even 
understand the primary thought or explanation he tried to explain. Usually, he interrupted his original 
thought with 3-4 other explanation and never managed to really finished his sentence. Most of his sentences 
were trail-offs without making a point, but instead he kept saying "you know". He didn't ask it as a question 
and even when I shook my head at the "you know", he just kept going. Does the lecturer know his subject? 
Yes. Does he know how to explain his subject and knowledge? Maybe. What needs to be improved is the 
structure of the subject. Everything is random and out of place and not all people taking this course might 
have experience in psychology, social science or philosophy. This is a TUKO class for all doctoral students 
from all fields. Hence, more structured information would be good and actual reliable full sentences (on slides 
and when speaking). This course could be extremely beneficial, if the teacher wouldn't jump from topic to 
topic in between a thought/sentence/explanation… The material to be read before the lectures could be 
more extensive so it would be easier to follow and understand the topics that are quite briefly gone through 
in the lectures.   
 
5. Erityispiirteitä/special features  
 
Olen kiitollinen etäopetusmahdollisuudesta, vaikka se onkin pedagogisesti haastavaa yhdistää 
lähiopetukseen. Suosittelisin vahvasti jäsennyksen tekemistä ja ilmituomista viimeistään luentojen alussa, 
nyt ei oikein tiennyt mitä odottaa ja siksi tuntui välillä hämmentävältä koittaa pysyä kärryillä vieraan aiheen 
parissa. 
 
The main intriguing point for me, was related to the right way to approach the studied theories. Especially 
that the discipline is based on human opinions that don’t take into account sometimes specific confirmed 
facts…  
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General evaluation of lectures/yleisarviointi 

Vastausvaihtoehto/answer Prosenttiosuus/% 

Very poor 4.00 

Poor 12.00 

Satisfactory 24.00 

Good 32.00 

Very good 28.00 

 
 
2. Yleisvaikutelma/general impression Very interesting and dynamic course…. . It was a very interesting 
course about philosophy in the social society. … Interesting class… The discussions during the lectures were 
very good and for me as a law student it was interesting to see cases from another point of view 
(phylosophic)… The theme was very interesting but very complex in the same time. Even I enjoyed all the 
lectures I didn't understand every little part of them… First I like to thank you for the lectures. You created a 
relaxed atmospher that was condusive for learning. Thank you again Sir. The course was really complex for 
me. I am a social work student. I chose the course hoping I was going to learn ideas related to social work. 
But it was not what I thought. But I tried my best. … the lessons are structured very well with interesting 
topics.. was very interesting… This course helps me know about the philosophical thinking of famous 
philosophers. And their thinking was a little difficult to understand but anyway it was interesting… 
Interesting… it was really interesting and different from the other lectures… Good overview of Lacan and 
Searles. Very interesting course, totally new topics to me. I really enjoyed having a new insight into social 
sciences and philosophy… impression I thought the lesson was very interesting. I didn't expect it to be about 
philosophy which was difficult for me. But I very much enjoyed it…  Lectures passed always very fast what I 
consider as a good sign…  
 
3. Vahvuuksia/strong features Lacanian and Searles theories… The diagrams help to understand the course. 
The videos are also appreciated for a better interpretation… I really liked the fact to starting the lecture by 
questions about concerns on the previous day… The subject was interesting and the group exam was helpful… 
The video clips were very convincing and they made the material more comprehensive… The verve and the 
good atmosphere of the lectures… The course is purely phylosophical. It engages the students to critical 
thinking and application especially to legal issues… Nice to have an oral exam to improve your skills with 
other students… The graphics makes me understand better… the fact that we can speak with the other 
student during the lectures and ask a lot of questions .. Very interesting to see the law from another point of 
view, the distinction between consciousness and language. Pictures on the blackboard are very helpful for 
understanding… The class was interactive!... general structure of lecture: first the history of modern 
philosophy with Hume, Kant and Hegel as the general great picture; Then going deeper with Searle and Lacan. 
Furthermore it was good to pick up the points that weren't that clear in the previous lecture and to repeat 
things. I guess that is also why Lacan is less clear to me than Searle, as Lacan was treated in the last lecture…  
 
4. Kehitettävää/to be developed The law aspect… More videos to illustrate more because they are "abstract“ 
notions.. It would be better if we could see more law concepts… More visual material… Because of the 
complexity of the theme it would be more effective to be a bit slower, and check the student's undestanding 
often. For example it could be effective to ask questions from the students in every topic's end, about the 
main points and ideas… Maybe it should be stated on the course description that it's specifically for law 
students. So that other social science student don't make the mistake of signing the course and not meeting 
their expectations. Also I wish the content lectures could have some chronological explanation of the 
different discourses of the different philosophers, so it can better student understanding and follow-up… 
developed was really interesting the discussion about the practical application. maybe could be interesting a 
"second level course" on this topic, next year… Maybe a little bit more structure with the definitions, to 
understand it better… Basic concepts and slide presentation… maybe to give more time between the lectures 



and the exam.. A few more examples would be good, to make it easier to understand… I would have liked to 
see even more the link between the philosophical concepts and law… What I missed in the lecture was some 
structure. Sometimes it was not that easy to follow the course as there was a lot of 'jumping'. I often had 
paranthesis in my notes indicating additional info. And I think sometimes points might get missing by this 
jumping. I think it is great to work with the white board and do not use powerpoint. However, I would have 
appreciated if words would have been written in a clear and proper way and that at the end the whole white 
bored would have contained a structure…  
 
5. Erityispiirteitä/special features The way to pass the exam was uncommon and I really liked this… The 
subject was interesting and the group exam was helpful… Discussing the theories from different point of 
views of students and the philosophers was great… What I personally appreciated the most, was the claim 
to the feedbacks (like this)… Structural guide to philophers and their discourses to ease understanding during 
furthe reading… possibility of discussion in class… Oral exam was a very good way to reflect again the newly 
learned stuff. As this is my only oral exam here I quite enjoyed it, as in Austria we have mainly oral exams. 
Was definitely a new and good experience to have an oral exam in English… During the lectures I was 
oftentimes quite confused. But when going through my notes I tried to bring a structure in it and things got 
clearer. Going through the notes and during in the exams I realized that I have learned more than I first had 
the impression during lecture. I also can see some parallels between the theories of the class and law. 
One last remark regards the title of the lecture. I think social science is a very broad title and furthermore 
'social science' also contains jurisprudence. I therefore would rather name it 'Power, Law and Philosophy', 
because Searle as well as Lacan are Philosophers. (But students might get frightened by that title.)..  
 
 
 
 
 
 


