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Julkisoikeus:
hallinnon juridiikan ohjelma

Tieteenalana ja yliopistollisena oppiainee-
na julkisoikeus käsittelee valtiota, kuntia 
ja muita julkisyhteisöjä, niiden oikeudellis-
ta rakennetta, julkisen vallan käyttämistä 
sekä ihmisten asemaa suhteessa julkisyhtei-
söihin. Julkisoikeuden oppiaineessa hallinto-
toimintaa tarkastellaan oikeudellisesta näkö-
kulmasta.  Hallintotoiminnan oikeudellisten 
rajojen ja oikeuden asettamien velvoitteiden 
ymmärtäminen on tullut hallintotoiminnas-
sa entistä tärkeämmäksi hallinnon toiminta-
tapojen muuttuessa ja kansalaisten odottaes-
sa oikeuksiensa toteuttamista. Niinpä Vaa-
sassa hallinto-oikeus ja perus- ja ihmisoike-
udet ovat opetuksessa keskeisessä asemassa, 
minkä lisäksi hallinnon kansainvälisten ulot-
tuvuuksien vuoksi toimintaa tarkastellaan 
myös eurooppaoikeuden näkökulmasta.

Julkisoikeuden pääaineopinnot muodostavat 
hallinnon juridiikan ohjelman. Ohjelma an-
taa siitä valmistuville vankat perustiedot hy-
västä hallinnosta, julkisen hallinnon toimin-
tatavoista, menettelystä ja hallinnollisesta 
harkinnasta ja sen rajoista sekä kuntalaisten 
ja kansalaisten oikeuksista ja velvollisuuksis-
ta. Opintojen ammatillisena tarkoituksena on 
antaa valmiudet hallintotoiminnassa esiinty-
vien monitahoisten oikeudellisten ongelmien 
tunnistamiseen ja niiden ratkaisemiseen hy-
vän hallinnon periaatteen edellyttämällä ta-
valla. Opinnot antavat ammatillisia valmiuk-
sia myös kirjallisten raporttien ja selvitysten 
ja tutkimusten tekemiseen sekä vahvistavat 
käytännön työelämässä tarvittavia suulli-
sia perustelu- ja neuvottelutaitoja. Opiske-
lija voi halutessaan suuntautua kansainvä-
lisiin ja eurooppalaisiin tai hyvinkin paikal-
lisiin kuntatason kysymyksiin. Eurooppalai-
set ja kansainväliset velvoitteet näkyvät opin-
noissa kautta linjan.

Julkisoikeuden opintojen tavoitteet ovat kah-
taalla. Ammatillisena tavoitteena on yhdistää 
hallinnollinen ja oikeudellinen osaaminen ja 
taata siten opiskelijoille paras mahdollinen 
valmius 1) toimia hallinnollista asiantunte-
musta vaativissa johto- ja suunnittelutehtä-
vissä valtion tai kunnallishallinnon tehtävis-
sä, 2) toimia julkishallinnon ja välillisen jul-
kishallinnon johtotehtävissä ja 3) toimia yksi-
tyisen sektorin johtotehtävissä, joissa lisään-
tyvän yksityinen–julkinen -yhteistyön vuok-
si on hyötyä julkisyhteisön toiminnan tunte-
muksesta. Tieteellisenä tavoitteena on pereh-
dyttää opiskelijat oikeudelliseen tutkimuk-
seen, tarjota opiskelijan valitseman julkisoi-
keuden päälohkon syvällinen tuntemus sekä 
yleinen valmius harjoittaa tieteellisiä jatko-
opintoja. Sekä ammatillisten että tieteellisten 
tavoitteiden kohdalla kansainvälistymisen 
uusien haasteiden vuoksi opinnoissa kiinni-
tetään huomiota julkisoikeudellisten ongel-
mien ja ratkaisujen vertailevaan tarkasteluun 
eurooppalaisessa kontekstissa. 

Suositeltavat sivuaineet:
– muut hallintotieteiden tiedekunnan oppi-

aineet (aluetiede, hallintotiede, sosiaali- ja 
terveyshallintotiede, sosiologia sekä fi lo-
sofi a)

– kauppatieteet (erityisesti talousoikeus)
– viestintätieteet sekä kieliopinnot (erityi-

sesti ranskan kieli ja saksan kieli)
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Hallintotieteiden kandidaatin tutkinto (180 op)

 Julkisoikeuden perusopinnot  ................................................................. 25 op

 Julkisoikeuden aineopinnot  ............................................................väh. 50 op

 Kieli-, viestintä ja yleisopinnot  .............................................................. 35 op
 Äidinkieli 5 op
 Toinen kotimainen kieli............................................................................ 5 op
 Vieras kieli ............................................................................................... 5 op
 Orientoivat opinnot:
 • Johdatus yliopisto-opiskeluun ............................................................ 2 op
 • Henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS) ................................... 1 op
 • Tiedonhaku ja informaatiolukutaito I ................................................ 1 op
 • Tiedonhaku ja informaatiolukutaito II ............................................... 1 op
 Yleisopinnot:
 • Tietojenkäsittely  ................................................................................ 5 op
 • Tilastotieteen johdantokurssi  ............................................................. 5 op
 • Johdatus yhteiskuntatalouteen  ........................................................... 5 op

 Sivuaineopinnot ja muut opinnot ........................................................... 70 op
 Hallinto-osaamisen opinnot:
 • Suomalaisen yhteiskunnan instituutiot  .............................................. 5 op
 • Hallinto ja johtaminen  ...................................................................... 5 op
 • Yhteiskunnan alueellinen organisoituminen ....................................... 5 op
 • Palvelut ja hyvinvointi ........................................................................ 5 op
 Yhden oppiaineen perusopinnot ............................................................. 25 op
 Vapaasti valittavat opinnot .................................................................... 25 op

Hallintotieteiden maisterin tutkinto (120 op)

 Julkisoikeuden syventävät opinnot  ........................................................ 84 op

 Kieli- ja viestintäopinnot  ................................................................... 5–10 op
 Tieteellinen kirjoittaminen ....................................................................... 5 op
 Vapaasti valittavat kieli- ja viestintäopinnot ............................................. 5 op

 Vapaasti valittavat opinnot  .............................................................. 26–31 op
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Julkisoikeuden pääaineopinnot

 Perusopinnot  .............................................................................25 op / 15 ov
 JOIK1001 Julkisoikeus osana Suomen oikeusjärjestystä ................ 5 op / 3 ov
 JOIK1007 Oikeudellisen tiedon haku ............................................ 1 op / 1 ov 
 JOIK1009 Hallinto-oikeus ............................................................. 8 op / 4 ov
 JOIK1008 Kunnallisoikeus ............................................................ 6 op / 4 ov
 JOIK1005 Virkamiesoikeus ............................................................ 5 op / 3 ov
 
 Aineopinnot ………………..................................................väh. 50 op / 29 ov
 Substanssi: oikeudellisen asiantuntijuuden edellyttämät valmiudet
 JOIK2013 Eurooppalainen julkisoikeus ......................................... 5 op / 3 ov
 JOIK2014 Perus- ja ihmisoikeudet ................................................. 5 op / 3 ov
 JOIK2015 Julkistalouden oikeudelliset perusteet ........................... 5 op / 3 ov
 
 Valinnaiset erityisalat, valitaan kaksi seuraavista:
 JOIK2003 Kansainvälinen oikeus .................................................. 6 op / 3 ov
 JOIK2004 Ympäristöoikeus ........................................................... 6 op / 3 ov
 JOIK2005 Sosiaali- ja terveysoikeus ............................................... 6 op / 3 ov
 TOIK1003 Organisaatio-oikeus ..................................................... 5 op / 4 ov
 TOIK1005 Markkinaoikeus ........................................................... 5 op / 4 ov

 Menetelmät: tieteellisen tutkimuksen edellyttämät valmiudet:
 JOIK2006 Julkisoikeudellinen tutkimus ......................................... 5 op / 3 ov
 JOIK2007 Oikeusteoria ................................................................. 5 op / 3 ov

 JOIK2011/2012 Kandidaattiseminaari ja -tutkielma .................... 10 op / 5 ov
 JOIK2010 Harjoittelu .................................................................... 5 op / 3 ov 
   
 Syventävät opinnot ..............................................................väh. 84 op / 42 ov
 JOIK3001 Hallintolainkäytön oikeustapausanalyysikurssi  ............ 8 op / 3 ov
 JOIK3009 Oikeustutkimuksen metodiseminaari ............................ 8 op / 4 ov
 
 Valitaan yksi seuraavista:
 JOIK3012 Oikeusvertailu .............................................................. 5 op / 3 ov
 JOIK3013 Oikeussosiologia ........................................................... 5 op / 3 ov
 TOIK3017 Yritysjuridiikan, verojuridiikan tai ICT-juridiikan 
 oikeustapausanalyysi  ..................................................................... 6 op / 3 ov
 
 JOIK3003 Hallinto-oikeuden syventävät opinnot .......................... 8 op / 4 ov
 
 Valitaan toinen seuraavista:
 JOIK3010 Perus- ja ihmisoikeuksien syventävät opinnot  .............. 5 op / 3 ov
 JOIK3011 Syventävä teemakurssi .................................................. 5 op / 3 ov
 
 JOIK3006 Tutkimusseminaari ...................................................... 10 op / 5 ov
 JOIK3007 Pro gradu -tutkielma ................................................. 40 op / 20 ov

 Vapaasti valittava syventävä opintojakso:
 JOIK3008 Harjoittelu .................................................................... 5 op / 3 ov
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Julkisoikeuden pääaineopintojen ajoittuminen vuosikursseittain

HTK-tutkinto

1. VUOSI Julkisoikeus osana Suomen oikeusjärjestystä
Hallinto-oikeus
Kunnallisoikeus
Virkamiesoikeus
Oikeudellisen tiedon haku

2. VUOSI Julkistalouden oikeudelliset perusteet 
Eurooppalainen julkisoikeus
Perus- ja ihmisoikeudet
Harjoittelu

3. VUOSI Näistä kaksi: Sosiaali- ja terveysoikeus, Ympäristöoikeus, 
Kansainvälinen oikeus, Organisaatio-oikeus tai Markkinaoikeus
Oikeusteoria
Julkisoikeudellinen tutkimus
Kandidaattiseminaari- ja tutkielma

HTM-tutkinto

4. VUOSI Hallintolainkäytön oikeustapausanalyysikurssi
Hallinto-oikeuden syventävät opinnot
Toinen seuraavista: Perus- ja ihmisoikeuksien syventävät opinnot tai 
Syventävä teemakurssi
Näistä yksi: Oikeusvertailu, Oikeussosiologia tai Yritysjuridiikan, 
verojuridiikan tai ICT-juridiikan oikeustapausanalyysi
Oikeustutkimuksen metodiseminaari
Tutkimusseminaari

5. VUOSI Pro gradu -tutkielma
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Opintojaksokuvaukset

Perusopinnot 
(25 op)

■  Julkisoikeus osana Suomen 
oikeusjärjestystä
Public Law in Finnish Legal System

Koodi ja laajuus: JOIK1001, 5 op / 3 ov
Ajoitus: Syksy.
Tavoite: Antaa kokonaiskuva Suomen oike-
usjärjestyksestä sekä luoda valmiuksia oikeu-
delliseen tiedonhakuun.
Sisältö: 1) Suomen oikeusjärjestys, sen raken-
ne ja systematiikka, 2) Suomen valtiosääntö 
sekä hallinto-oikeuden perusteet, 3) Hallin-
non juridiikan tutkimuksen perusteet sekä 4) 
EU-oikeuden perusteet.
Kirjallisuus: 
1. Jyränki: Uusi peruslakimme, Jyväskylä 

2000.
2. Kulla: Hallintomenettelyn perusteet, Hel-

sinki 2003.
3. Luennoitsijan ilmoittamat säädökset. 
Suoritustapa: Luentojen, säädösten ja kirjal-
lisuuden tenttiminen.
Arviointi: Numeroin 1–5.
Vastuuopettajat: Professori/yliassistentti
Lisätietoja: Jakso on osa Hallinto-osaamisen 
kokonaisuutta.

■  Oikeudellisen tiedon haku
Searching Legal Information

Koodi ja laajuus: JOIK1007, 1 op / 1 ov
Ajoitus: Syksy.
Tavoite: Perehdyttää tärkeimpien kotimais-
ten Internet -pohjaisten oikeustietokantojen 
käyttöön. 
Sisältö: Internetin erityisesti kotimainen oi-
keudellinen aineisto.
Suoritustapa: Kirjaston järjestämään tiedon-
hakukoulutukseen osallistuminen.

Arviointi: Hyväksytty/hylätty. Pakollinen läs-
näolo.
Vastuuopettajat: Tiedekirjaston informaati-
kot.

■  Hallinto-oikeus
Administrative Law

Koodi ja laajuus: JOIK1009, 8 op / 4 ov
Ajoitus: Kevät.
Edeltävät opinnot: Julkisoikeus osana Suo-
men oikeusjärjestystä.
Tavoite: Antaa kokonaiskuva hallintomenet-
telyssä noudatettavista hallinto-oikeudellisis-
ta periaatteista ja hallintotoiminnan oikeu-
dellisesta sääntelystä sekä oikeussuojasta hal-
linnossa.
Osa I (JOIK10091, 5 op/2 ov): Sisältö: 1) Hal-
linto-oikeuden peruskäsitteet, 2) hallinto-or-
ganisaation oikeudelliset perusteet ja viran-
omaisten toimivaltasuhteet, 3) hyvän hallin-
non perusteet, 4) esittely ja hallintoharkinta, 
5) hallintomenettely, 6) hallinnon julkisuus-
periaate.
Kirjallisuus: 
1. Laakso, Suviranta & Tarukannel: Yleis-

hallinto-oikeus. Tampere 2006 tai Mäen-
pää: Hallintolaki ja hyvän hallinnon ta-
keet. Helsinki 2003.

2. Mäenpää: Julkisuusperiaate. Helsinki 
1999.

3. Luennoitsijan ilmoittamat säädökset.
Osa II (JOIK10092, 3 op/2 ov): Sisältö: 1) 
Hallintopäätöksen oikaiseminen, 2) hallin-
tokantelu ja hallinnon laillisuusvalvonta, 3) 
muutoksenhaku hallintopäätökseen, 4) hal-
lintoriita, 5) kansainväliset oikeusturvakei-
not.
Kirjallisuus: 
1.  Hallberg, Ignatius & Kanninen: Hallinto-

lainkäyttölaki. Helsinki 1997 tai Tarukan-
nel & Jukarainen: Oikeudenkäynti hallin-
totuomioistuimessa1999.

2. Luennoitsijan ilmoittamat säädökset.
Suoritustapa: Luentojen, säädösten ja kirjalli-
suuden tenttiminen. Osat I ja II voidaan tent-
tiä erikseen.
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Arviointi: Numeroin 1–5.
Vastuuopettaja: Professori/yliassistentti.

■  Kunnallisoikeus
Local Government Law

Koodi ja laajuus: JOIK1008, 6 op / 4 ov
Ajoitus: Kevät.
Edeltävät opinnot: Julkisoikeus osana Suo-
men oikeusjärjestystä.
Tavoite: Antaa oikeudelliselta kannalta koko-
naiskuva kunnallishallinnon rakenteesta, toi-
minnasta ja toimintaperiaatteista.
Sisältö: 1) Kunnan hallintokoneiston raken-
ne, 2) hallintoelimet, niiden tehtävät ja toi-
mivaltasuhteet, 3) kuntalaisen asema ja oi-
keudet, 4) kuntien yhteistoiminta, 5) kunnan 
ja valtion väliset suhteet, 6) muutoksenhaku-
järjestelmä.
Kirjallisuus: 
1. Harjula & Prättälä: Kuntalaki. Helsinki 

2004.
2. Ryynänen & Telakivi: Eurooppalainen 

mallikunta. 2006. tai Ryynänen: Kunnan 
luottamushenkilö, edustaja, päättäjä, po-
liitikko (saatavilla: http://www.intermin.
fi /julkaisu/232006) tai Paras tuoreeltaan 
tulkittuna. Kunnallisalan kehittämissää-
tiö 2007 (saatavilla: http://www.pole-
miikki.fi /fi les/1125-Parastuoreeltaantul-
kittuna.pdf).

3. Luennoitsijan ilmoittamat säädökset
Suoritustapa: Luentojen, säädösten ja kirjal-
lisuuden tenttiminen.
Arviointi: Numeroin 1–5.
Vastuuopettaja: Professori/yliassistentti

■  Virkamiesoikeus
Law of Civil Servant

Koodi ja laajuus: JOIK1005, 5 op / 3 ov
Ajoitus: Kevät.
Edeltävät opinnot: Julkisoikeus osana Suo-
men oikeusjärjestystä.

Tavoite: Perehdyttää virkamiehen oikeudel-
liseen asemaan, oikeuksiin ja velvollisuuk-
siin, sekä palvelussuhteen ehtojen määräyty-
miseen sekä virkasuhteeseen ja virkaehtoso-
pimuksiin liittyvien oikeusriitojen ratkaisu-
menetelmiin.
Sisältö: 1) Virkamiehen oikeudellinen asema, 
2) viran perustaminen ja lakkauttaminen, 3) 
virkasuhde, sen syntyminen ja lakkaaminen, 
4) virkamiehen oikeudet, velvollisuudet ja 
vastuu, 5) virkaehtosopimusjärjestelmä.
Kirjallisuus: 
1. Koskinen & Kulla: Virkamiesoikeuden 
perusteet.  Helsinki 2005. 
2. Hirvonen & Mäkinen. Kunnallinen vi-
ranhaltija – oikeudellisen aseman sääntely.  
2006.
3. Luennoitsijan ilmoittamat säädökset. 
Suoritustapa: Luentojen, säädösten, kirjalli-
suuden ja oikeustapausten tenttiminen. 
Arviointi: Numeroin 1–5.
Vastuuopettajat: Professori.

Aineopinnot 
(väh. 50 op)

■  Eurooppalainen julkisoikeus
European Public Law

Koodi ja laajuus: JOIK2013, 5 op / 3 ov
Ajoitus: Syksy.
Edeltävät opinnot: Julkisoikeus osana Suo-
men oikeusjärjestystä.
Tavoite: Tutustuttaa erityisesti eurooppalai-
seen julkisoikeuteen ja yleisesti EU-oikeu-
teen sekä erityisesti eurooppalaiseen hallin-
to-oikeuteen.
Sisältö: 1) EU:n oikeusjärjestelmä, 2) euroop-
paoikeuden keskeiset käsitteet ja periaatteet, 
3) jäsenvaltioiden asema osana unionin ko-
konaisuutta, 4) eurooppalainen hallinto-oi-
keus.
Kirjallisuus: 
1. Ojanen: EU-oikeuden perusteita. Helsinki 
2006. 
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2. Mäenpää: Eurooppalainen hallinto-oike-
us. Helsinki 2001.
Suoritustapa: Luentojen ja kirjallisuuden 
tenttiminen (luennot suoritetaan luentopäi-
väkirjalla).
Arviointi: Numeroin 1–5.
Vastuuopettaja: Yliassistentti.

■  Perus- ja ihmisoikeudet
Fundamental and Human Rights

Koodi ja laajuus: JOIK2014, 5 op / 3 ov
Ajoitus: Kevät.
Edeltävät opinnot: Julkisoikeus osana Suo-
men oikeusjärjestystä.
Tavoite: Antaa erityistietoutta yksilön oikeus-
asemasta, perus- ja ihmisoikeuksista sekä pe-
rustuslakien ja kansainvälisten ihmisoikeus-
sopimusten valvonnasta.
Sisältö: 1) Perus- ja ihmisoikeudet sekä kan-
salaisen yleiset velvollisuudet, 2) perus- ja ih-
misoikeussääntely, 3) perus- ja ihmisoikeus-
säännösten tulkinta- ja soveltamiskäytäntö, 
4) perus- ja ihmisoikeuksien valvonta; sää-
dösvalvonta.
Kirjallisuus luennoitsijan ilmoittamin osin: 
1. Pellonpää: Euroopan ihmisoikeussopi-

mus. 4. painos. Helsinki 2005.  
2. Ojanen: Perusoikeudet ja ihmisoikeudet 

Suomessa, Helsinki 2003.
3. Luennoitsijan ilmoittamat säädökset ja 

muu materiaali.
Suoritustapa: Luentojen, kirjallisuuden ja 
säädösten tenttiminen.
Arviointi: Numeroin 1–5.
Vastuuopettaja: Assistentti.

■  Julkistalouden oikeudelliset 
perusteet
Legal Basis of Public Finances 

Koodi ja laajuus: JOIK2015, 5 op / 3 ov
Ajoitus: Kevät.
Edeltävät opinnot: Julkisoikeus osana Suo-
men oikeusjärjestystä.

Tavoite: Antaa kokonaiskuva julkisyhteisö-
jen ja julkisten laitosten budjettitalouden oi-
keudellisista perusteista sekä varainkäytön 
suunnittelua, järjestelyä ja valvontaa koske-
van normiston sisällöstä.
Sisältö: 1) Julkisen talouden tehtävät ja raken-
ne, 2) valtiontalouden suunnittelu, 3) valtion 
talousarvio ja sen soveltaminen, 4) kunnallis-
talouden oikeudelliset perusteet, 5) valtion-
osuusjärjestelmä, 6) valtiontalouden ja kun-
nallistalouden valvonta, 7) EU-varojen käyt-
tö ja valvonta.
Kirjallisuus:
1. Myllymäki: Finanssihallinto-oikeus.  Juva 

2007.
2. Harjula & Prättälä: Kuntalaki. Helsinki 

2004 (soveltuvin osin). 
3. Tutustuminen uusimpaan hallituksen esi-

tykseen Eduskunnalle valtion talousarvi-
oksi.

4. Tutustuminen kotikunnan talousarvioon. 
Esim. Vaasan kaupunki: www.vaasa.fi  

5. Luennoitsijan ilmoittamat säädökset.
Suoritustapa: Luentojen, säädösten ja kirjal-
lisuuden tenttiminen.
Arviointi: Numeroin 1–5.
Vastuuopettaja: Yliassistentti/vierailijaluen-
noitsija.

■  Kansainvälinen oikeus
Public International Law

Koodi ja laajuus: JOIK2003, 6 op / 3 ov
Ajoitus: Syksy.
Edeltävät opinnot: Julkisoikeus osana Suo-
men oikeusjärjestystä.
Tavoite: Antaa kokonaiskuva kansainvälisen 
oikeuden järjestelmästä. Tarkastellaan erityi-
sesti kansainvälisen oikeuden peruskysymyk-
siä ja kehityslinjoja sekä kansainvälisten jär-
jestöjen roolia.
Sisältö: 1) Kansainvälisen oikeuden raken-
ne ja sisältö, 2) kansainvälisen oikeuden läh-
teet, 3) tärkeimmät kansainväliset järjestöt, 4) 
kansainväliset oikeuden erityislohkot. 



68 Julkisoikeus: hallinnon juridiikan ohjelma

Kirjallisuus: 
1. Hakapää: Uusi kansainvälinen oikeus. 

Helsinki 2003. 
2. Rosen & Parkkari: Sodan lait, Helsinki 

2004. s. 1–360.
tai
1. Brownlie: Principles of Public Internation-

al Law. Oxford 2003 (ei alaviitteitä eikä 
osia IV–V, VII).

2. Hanski & Suksi (eds.): An Introduction 
to the International Protection of Human 
Rights, A Textbook. 2. ed. 1999, s. 1–218 
and 415–452. 

Suoritustapa: Kirjallisuuden ja luentojen tent-
timinen.
Arviointi: Numeroin 1–5.
Vastuuopettaja: Yliassistentti.

■  Ympäristöoikeus
Environmental Law

Koodi ja laajuus: JOIK2004, 6 op / 3 ov
Ajoitus: Syksy/kevät.
Edeltävät opinnot: Hallinto-oikeus.
Tavoite: Antaa kokonaiskuva ympäristöoi-
keuden alasta, keskeisistä käsitteistä ja peri-
aatteista sekä perehdyttää maankäytön suun-
nitteluun kaavoitus- ja rakennusoikeuden nä-
kökulmasta.
Sisältö: 1) Ympäristöoikeuden yleiset opit, 
2) ympäristöoikeuden omistus- ja suunnitte-
lujärjestelmät, 3) luonnonsuojelu, luonnon-
varatalous ja maisemansuojelu, 4) ympäris-
tönsuojelun ohjauskeinot, 5) ympäristövas-
tuu ja taloudelliset ohjauskeinot, 6) kaavoi-
tus- ja rakennuslainsäädännön yleiset peri-
aatteet, 7) kaavoituksen ja rakentamisen oi-
keudellinen ohjausjärjestelmä, 8) toimivalta, 
menettely ja muutoksenhaku.
Kirjallisuus:
1. Ekroos, Kumpula, Kuusiniemi & Viher-

vuori: Ympäristöoikeuden pääpiirteet. 
2002. Luennoitsijoiden ilmoittamin osin 
tai Kuusiniemi, Ekroos, Kumpula & Vi-
hervuori: Ympäristöoikeus. 2001. Luen-
noitsijoiden ilmoittamin osin.

2. Majamaa: Maankäyttö- ja rakennuslain 
perusteet 2007.

Suoritustapa: Kirjallisten tehtävien suoritta-
minen tai luentojen ja kirjallisuuden tentti-
minen.
Arviointi: Numeroin 1–5.
Vastuuopettaja: Yliassistentti/professori 

■  Sosiaali- ja terveysoikeus
Social Welfare and Health Law 

Koodi ja laajuus: JOIK2005, 6 op / 3 ov
Ajoitus: Kevät.
Edeltävät opinnot: Hallinto-oikeus.
Tavoite: Perehdyttää sosiaali- ja terveysoikeu-
teen hallinto-oikeuden erityisalana.
Sisältö: 1) Sosiaalioikeuden ominaispiirteet, 
2) sosiaaliset oikeudet, 3) terveydenhuoltoon 
ja sairaanhoitoon liittyvät oikeudelliset ky-
symykset.
Kirjallisuus: 
1. Tuori: Sosiaalioikeus. Helsinki 2004.
2. Sakslin: Eurooppalaistuuko Suomen sosi-

aaliturva? Artikkeli Lakimieslehdessä 7–
8/2003.

Suoritustapa: Luentojen ja kirjallisuuden 
tenttiminen.
Arviointi: Numeroin 1–5.
Vastuuopettaja: Assistentti.

■  Organisaatio-oikeus
Law of Organizations

Koodi ja laajuus: TOIK1003, 5 op
Tavoite: Perehdyttää erityisesti kaupalli-
sia yhteisöjä koskeviin yhteisöoikeudellisiin 
säännöksiin ja niitä koskevaan käytäntöön. 
Kokonaiskuvan luomiseksi yhteisön organi-
soimisen juridisista välineistä perehdytetään 
myös osakassopimuksiin ja työsopimuksiin.
Sisältö: Avoin ja kommandiittiyhtiö, osake-
yhtiö, asunto-osakeyhtiö, osuuskunta, sääti-
öt ja yhdistykset sekä yhteisöoikeuden yleiset 
kysymykset. Päätöksenteko yrityksessä. Val-
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ta- ja vastuusuhteet. Osakassopimukset. Työ-
sopimukset.
Opetus: Luennot 20 h.
Kirjallisuus:
1. Wilhelmsson & Jääskinen (2001). Avoi-

met yhtiöt ja kommandiittiyhtiöt. 3. pai-
nos. Helsinki: Lakimiesliiton kustannus.

2. Immonen & Nuolimaa (2007). Osake-
yhtiöoikeuden perusteet. Helsinki: Talen-
tum Media Oy. Luennoitsija ilmoittamin 
osin.

3. Lainsäädäntö luennoitsijan ilmoittamin 
osin (säädösluettelo), josta on hallittava 
myös 3 kk ennen tenttiä julkaistut muu-
tokset.

Suoritustapa: Tentti, jossa ei saa käyttää la-
kikirjaa.
Edeltävät opinnot: Talousoikeuden perusteet 
-opintojakson tiedot.
Vastuuhenkilö: Risto Nuolimaa (TaY)
Järjestäjä: Talousoikeuden laitos/Kauppatie-
teellinen tiedekunta

■  Markkinaoikeus
Market Law

Koodi ja laajuus: TOIK1005, 5 op
Tavoite: Kokonaiskuvan saaminen markki-
naoikeudesta ja sen keskeisistä kohdista. Pe-
rehdyttää yritystoimintaan liittyviin markki-
naoikeudellisiin sääntöihin
Sisältö: 1. Mainonnan sääntely ja juridinen 
arviointi. 2. Elinkeinonharjoittajien välinen 
suhde. 3. Kuluttajansuoja elinkeinotoimin-
nassa. 4. Kilpailunrajoitukset. 5. Julkiset han-
kinnat.
Opetus: Luennot 20 h.
Kirjallisuus:
1. Mäkinen, Paloranta, Pokela & Vuo-

ri (2006). Markkinaoikeuden perusteet. 
Helsinki: Talentum Media Oy.

2. Herler (2007). Kuluttajansuoja. Osa I. 
Vaasa

3. Lainsäädäntö luennoitsijan ilmoittamin 
osin (säädösluettelo), josta on hallittava 
myös 3 kk ennen tenttiä julkaistut muu-
tokset. Keskeiseen lainsäädäntöön on pe-

rehdyttävä kirjoja luettaessa.
Suoritustapa: Tentti, jossa saa käyttää laki-
kirjaa. Keskeiseen lainsäädäntöön on pereh-
dyttävä kirjoja luettaessa. Vaihtoehtoinen 
suoritustapa: kurssi on mahdollista suorit-
taa verkkokurssina esseillä ja harjoitustyöl-
lä. Katso tarkemmin: Kauppatieteellisen tie-
dekunnan opinto-opas/Talousoikeuden opin-
not ja kohta Lisätietoja vaihtoehtoisesta suo-
ritustavasta. 
Edeltävät opinnot: Yrityksen sopimusoikeus 
-opintojakson tiedot.
Vastuuhenkilö: Brita Herler
Järjestäjä: Talousoikeuden laitos/Kauppatie-
teellinen tiedekunta

■  Julkisoikeudellinen tutkimus 
Legal Dogmatics

Koodi ja laajuus: JOIK2006, 5 op / 3 ov
Ajoitus: Syksy. 
Edeltävät opinnot: Perus- ja aineopinnot pää-
osin.
Tavoite: Perehdyttää oikeustieteelliselle tut-
kimukselle tyypillisiin metodeihin ja niiden 
käyttämiseen. Oikeustutkimuksen vaiheiden 
hahmottaminen ja oikeudellisen kirjoitta-
mistradition oppiminen.
Sisältö: 1) Oikeuslähdeoppi, 2) oikeustieteen 
osa-alueet, 3) oikeustieteiden metodologian 
perusteet. 
Oheiskirjallisuus:
1. Miettinen (toim.): Oikeustieteellinen 

opinnäytetyö. Joensuun yliopisto 2004. 
2. Siltala: Johdatus oikeusteoriaan 2001.
Suoritustapa: Osallistuminen tutkimuksen 
tekoon johdattaville luennoille. Tutkimus-
suuunnitelman ja seminaariesitelmän laati-
minen ja muiden tutkimussuunnitelmien op-
ponointi.
Arviointi: Numeroin 1–5.
Vastuuopettaja: Yliassistentti/assistentti
Lisätietoja: Suoritetaan samanaikaisesti kan-
didaattiseminaarin kanssa.
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■  Oikeusteoria
Legal Theory 

Koodi ja laajuus: JOIK2007, 5 op / 3 ov
Ajoitus: Kevät
Edeltävät opinnot: Julkisoikeudellinen tutki-
mus (ent. Oikeusdogmatiikka).
Tavoite: Perehdyttää oikeusteorian ja oikeus-
fi losofi an perusteisiin.
Sisältö: 1) Oikeusteorian ja -fi losofi an perus-
teet, 2) sääntely- ja normiteoria, 3) laintulkin-
nan teoria, 4) oikeuskäsitykset.
Kirjallisuus: 
1. Tolonen: Oikeuslähdeoppi. Helsinki 

2003.
2. Laakso: Oikeudellisesta sääntelystä ja 

päätöksenteosta. Helsinki 1990.
3. Siltala: Johdatus oikeusteoriaan. Helsin-

ki 2001.
Suoritustapa: Kirjallisuuden tenttiminen en-
nen luentojen alkamista. Luennot suoritetaan 
luentopäiväkirjalla.
Arviointi: Numeroin 1–5.
Vastuuopettaja: yliassistentti. 

■  Kandidaattiseminaari ja 
-tutkielma

Thesis (Bachelor Level)

Koodi ja laajuus: JOIK2011 (seminaari), 
JOIK2012 (tutkielma), 10 op / 5 ov
Ajoitus: Aloitus syksyllä, kestää koko luku-
vuoden. 
Edeltävät opinnot: Pääosin julkisoikeuden 
perus- ja aineopinnot. Huom! Opintojakso 
Oikeudellisen tiedon haku tulee olla suoritet-
tuna ennen kurssin alkua, kts. lisätiedot ko. 
opintojakson kohdalta.
Tavoite: Opettaa julkisoikeudelliseen tut-
kimus- ja selvitystyöhön. Antaa valmiuksia 
tutkimuksessa käytettävän aineiston han-
kintaan ja hyväksikäyttöön. Harjaannuttaa 
suullista ja kirjallista esitystaitoa. Työskente-
ly johtaa itsenäiseen, 25 sivun laajuiseen kir-
jalliseen esitykseen julkisoikeuden alalta.

Sisältö: 1) Julkisoikeudellisten ongelmien 
analyysi, 2) tutkimus- ja selvitystyössä käy-
tettävät menetelmät, 3) tiedonhaku, 4) kirjal-
lisen esityksen laatiminen seminaariin 5) se-
minaarissa esitetystä kirjoituksesta muokat-
tu tutkielma ja 6) kypsyyskokeen kirjoitta-
minen.
Kirjallisuus:
1. Husa, Mutanen & Pohjolainen: Kirjoite-

taan juridiikkaa. Helsinki 2001.
2. Hallintotieteellisten töiden laadintaohjeet 

(uusin versio).
3. Viljanen: Oikeudellisten tutkimusten kir-

joittamisopas. Tampere 2004 (saatavil-
la myös: www.uta.fi /laitokset/oikeus/jul-
kaisut/opetusmonisteet/kirjoittamisopas.
pdf).

Suoritustapa: 1. Alkutesti (Moodle) kirjalli-
sen työn muotovaatimusten hallinnasta. 2. 
Oikeudellisen tiedon hakemiseen liittyvät 
harjoitukset (3 h) sekä kirjaston tiedonhaku-
koulutus (Tiedonhaku ja informaatiolukutai-
to II). 3. Aktiivinen osallistuminen seminaari-
tilaisuuksiin ja seminaaritutkielman laatimi-
nen opettajan hyväksymästä aiheesta 4. Semi-
naaritutkielmasta korjattava lopullinen kan-
didaatintutkielma. Kandidaatintutkielma jä-
tetään tarkastettavaksi kolmena kappaleena. 
5. Opiskelija kirjoittaa tutkielmaan liittyvän 
kypsyysnäytteen. Kypsyysnäytteeseen voi il-
moittautua kun kandidaatintutkielma on jä-
tetty. Kypsyysnäyte tarkastetaan sekä kielen 
että sisällön osalta.
Arviointi: Kandidaattiseminaari hyväksyt-
ty/hylätty. Hyväksytty kandidaatintutkielma 
arvostellaan asteikolla 1–5. Arvosteltu kan-
didaatintutkielma lasketaan mukaan pääai-
neen arvosanaan. 
Vastuuopettaja: Yliassistentti.
Lisätietoja: Pakollinen läsnäolo. Suoritetaan 
samanaikaisesti jakson Julkisoikeudellinen 
tutkimus kanssa.
Vanhan tutkintoasetuksen (245/1994) mu-
kaan opiskeleville kandidaatin tutkinto ja 
siihen liittyvä tutkielma ja kypsyysnäyte ei-
vät ole pakollisia. Heidän osalta kandidaat-
tiseminaari arvostellaan asteikolla hyväksyt-
ty tai hylätty.
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■  Harjoittelu
Practical Training 

Koodi ja laajuus: JOIK2010, 5 op / 3 ov
Ajoitus: Syksy/kevät.
Edeltävät opinnot: Julkisoikeuden perusopin-
not ja aineopinnot pääosin.
Tavoite: Perehdyttää käytännön hallintotoi-
mintaan, kehittää asiantuntijuutta.
Sisältö: Työskentely kolmen kuukauden ajan 
valtion, kunnan tai muun julkisyhteisön or-
ganisaatioon kuuluvassa virastossa tai laitok-
sessa.
Suoritustapa: Kolmen kuukauden yhtäjak-
soinen, kokopäivätoiminen harjoittelu en-
nalta hyväksytyssä (julkisessa) organisaa-
tiossa sekä kirjallinen 15–20 sivun raport-
ti, joka tarkastetaan. Opiskelija voi suorit-
taa harjoittelun vain omassa pääaineessaan. 
Ennen raportin kirjoittamista on keskustelta-
va sen aiheesta (käsiteltävän julkisoikeudelli-
sen ongelman osalta) opintojaksosta vastaa-
van opettajan kanssa. Jäljennös työtodistuk-
sesta sekä raportti toimitetaan opettajalle hy-
väksyttäväksi.
Arviointi: Hyväksytty/hylätty.
Vastuuopettaja: Assistentti.
Lisätietoja: Pakollinen pääaineopiskelijoille. 
Syventävien opintojen vaiheessa on mahdol-
lisuus lisäksi vapaaehtoisen harjoittelun suo-
rittamiseen.

Syventävät opinnot 
(väh. 84 op)

■  Hallintolainkäytön oikeustapaus-
analyysikurssi

Analysing Legal Decisions

Koodi ja laajuus: JOIK3001, 8 op / 3 ov
Ajoitus: Kevät.
Edeltävät opinnot: Julkisoikeuden kandidaa-
tintutkielma.
Tavoite: Analysoida hallintolainkäyttöviran-
omaisten ratkaisuja oikeudelliselta kannal-

ta. 
Sisältö: 1) Prosessinedellytykset, 2) asian sel-
vittäminen, 3) päätöksen perustelut, 4) oi-
keustapausten kommentointi oikeusläh-
deopin kannalta.
Kirjallisuus, joka tentitään ennen kurssille 
osallistumista: 
Mäenpää: Hallintoprosessioikeus. Helsinki 
2005.
Oheiskirjallisuus:
Laakso: Oikeudellisesta sääntelystä ja pää-
töksenteosta
Suoritustapa: Kirjatentti ennen harjoituk-
sia. Oikeustapausharjoitusten ratkaiseminen 
käyttäen hyväksi oheiskirjallisuutta. Oikeus-
tapauskommentaarin laatiminen tentaattorin 
kanssa sovitusta oikeustapauksesta.
Arviointi: Kirjatentti hyväksytty/hylätty. 
Koko jakson suoritus 1-5.
Vastuuopettaja: Professori/yliassistentti

■  Oikeustutkimuksen metodi-
seminaari
Seminar in Methodology of Legal Studies

Koodi ja laajuus: JOIK3009, 8 op / 4 ov
Ajoitus: Kevät.
Edeltävät opinnot: Julkisoikeuden kandidaa-
tintutkielma.
Tavoite: Antaa teoreettiset valmiudet oikeus-
tutkimuksen metodologian ymmärtämiseen 
ja hyväksikäyttöön. Perehdyttää oikeustie-
teelliseen tutkimukseen ja tutkimuskäytän-
töihin sekä juridiseen kirjoittamiseen ja ar-
gumentaatioon.
Sisältö: 1) Oikeustutkimuksen teoreettinen 
ja praktinen metodologia, 2) metodianalyy-
sin (8 s.) laatiminen ja esittäminen, 3) omaa 
pro gradu -tutkielmaa koskevan metodiosuu-
den (5 s.) laatiminen ja esittäminen. 
Oheiskirjallisuus: 
1. Husa: Julkisoikeudellinen tutkimus. Tam-

pere 1995.
2. Häyhä (toim.): Minun metodini. Helsinki 

1997.
Suoritustapa: Osallistuminen metodianalyy-
siseminaariin, jossa laaditaan oman tutki-
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muksen alaan liittyvästä kirjasta metodiana-
lyysi käyttäen hyväksi myös oheiskirjallisuut-
ta. Lisäksi laaditaan omaan pro gradu -tut-
kielmaan liittyvä metodiosuus. Jakso suori-
tetaan samanaikaisesti tutkimusseminaarin 
kanssa.
Arviointi: Numeroin: 1–5
Vastuuopettaja: Professori/Yliassistentti.
Lisätietoja: Pakollinen läsnäolo. Suoritetaan 
samanaikaisesti tutkimusseminaarin kanssa.

■  Oikeusvertailu

Comparative Law

Koodi ja laajuus: JOIK3012, 5 op / 3 ov
Ajoitus: Syksy/kevät.
Edeltävät opinnot: Julkisoikeudellinen tutki-
mus (ent. Oikeusdogmatiikka).
Tavoite: Perehdyttää oikeusvertailuun oikeu-
dellisen tutkimuksen menetelmänä.
Kirjallisuus:
1. Husa: Johdatus oikeusvertailuun. Helsin-

ki 1998 tai Bogdan: Comparative Law. 
Stockholm 1994. 

2. Epistemology and Methodology of Com-
parative Law. Oxford and Portland Or-
egon 2004. (ss. 35–121, 165–195, 259–
269, 299–315). Ed. Van Hoecke. 

3. Reitz: How to Do Comparative Law. 
American Journal of Comparative Law, 
Volume 46 (1998), ss. 617–636.

Suoritustapa: Kirjallisuuden tenttiminen tai 
pro gradu -tutkielman vaiheessa erillinen kir-
joitelma, joka liittyy tutkielman metodiosuu-
teen.
Arviointi: Numeroin 1–5.
Vastuuopettaja: Professori / yliassistentti
Lisätietoja: Vaihtoehtoinen opintojaksojen 
’Oikeussosiologia’ tai ’Yritysjuridiikan, ve-
rojuridiikan tai ICT-juridiikan oikeustapau-
sanalyysi’ kanssa.

■  Oikeussosiologia
Sociology of Law 

Koodi ja laajuus: JOIK3013, 5 op / 3 ov
Ajoitus: Kevät.
Edeltävät opinnot: Julkisoikeudellinen tutki-
mus (ent. Oikeusdogmatiikka).
Tavoite: Perehdyttää sosiologisen/yhteiskun-
tateoreettisen ajattelun mahdollisuuksiin oi-
keusjärjestelmän jäsennyskeinona.
Sisältö: 1) Sosiologian perusteet, 2) sosiolo-
gian klassikot oikeudesta, 3) oikeussosiolo-
gian perusteet, 4) oikeuden funktiot moder-
nissa yhteiskunnassa, 5) joitakin ajankohtai-
sia puheenvuoroja.
Kirjallisuus:
1. Oikeus yhteiskunnassa. Näkökulmia oi-

keussosiologiaan. 2006. 
2. Tala: Lakien vaikutukset. Helsinki 2001.
Suoritustapa: Kirjallisuuden tenttiminen. 
Arviointi: Numeroin 1–5.
Vastuuopettaja: Sosiologian assistentti.
Lisätietoja: Vaihtoehtoinen opintojaksojen 
’Oikeusvertailu’ tai ’Yritysjuridiikan, veroju-
ridiikan tai ICT-juridiikan oikeustapausana-
lyysi’ kanssa.

■  Yritysjuridiikan, verojuridiikan tai 
ICT-juridiikan oikeustapausanalyysi

Business Law, Taxation Law or ICT Law, 
Analysing Legal Decisions

Koodi ja laajuus: TOIK3017, 6 op
Tavoite: Harjaannuttaa hyödyntämään oi-
keustapauksia talousoikeudellisen ongelman 
ratkaisemisessa.
Sisältö: Talousoikeudelliselle ongelmalle re-
levantin aineiston tunnistaminen oikeustapa-
uksesta. Oikeustapauksen kriittinen arviointi 
muiden oikeuslähteiden valossa.
Suoritustapa: Osallistuminen aloitussemi-
naariin. 5–7 sivuisen kirjoituksen tekeminen 
oikeudellisen artikkelin laatimistradition mu-
kaisesti. 
Vastuuhenkilö: Vesa Annola
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Järjestäjä: Talousoikeuden laitos/Kauppatie-
teellinen tiedekunta
Lisätietoja: Vaihtoehtoinen opintojaksojen 
Oikeusvertailu tai Oikeussosiologia kanssa.

■  Hallinto-oikeuden syventävät 
opinnot
Graduate Studies in Administrative Law

Koodi ja laajuus: JOIK3003, 8 op / 4 ov
Ajoitus: Syksy/kevät.
Edeltävät opinnot: Julkisoikeuden perus- ja 
aineopinnot. 
Tavoite: Syventää tietoja valituilta julkisoi-
keuden erityislohkoilta, valmistaa tiedollises-
ti tutkielmavaiheeseen ja tukee sitä. 
Sisältö: 1) Kirjallisuuden tenttiminen ja 2) 
erikseen sovittavasta aiheesta kirjoitettavan 
artikkeleihin pohjautuvan kirjoitelman laati-
minen alan viimeisimmästä keskustelusta.
Kirjallisuus suoritetaan kaksi seuraavista:
1. Kuusikko: Neuvonta hallinnossa (2000).
2. Halila: Hallintolainkäyttömenettelyn 
oikeus turva takeista (2000).
3. Aer: Oikeussuojan ulottuvuus hallinnos-
sa (2000).
4. Sallinen: Kunnan itselleen ottamat tehtä-
vät. Tampere 2007.
Lehdet: Lakimies, Defensor Legis, Juridisk 
Tidskrift Utgiven av jur.för. i Finland (JFT), 
Oikeus (2 vuosikertaa!).
Suoritustapa: Kirjallisuuden tenttiminen sekä 
kirjoitelma (n. 15 sivua) jakson teemaan liit-
tyen yhdestä edellä ilmoitettujen lehtien vuo-
sikerroista. Kirjoitelmassa on tarkoitus käy-
dä läpi jakson alaan kuuluvaa tai sitä lähel-
tä sivuavaa kirjoittelua ja kuvata sekä jäsen-
tää sitä itsenäisesti. Hallinto-oikeudessa on 
kolme aluetta, joista voi etsiä juttuja/lähel-
tä osuvia teemoja. Nämä ovat: 1) hallinto-
lainkäyttö, 2) hallintomenettely tai 3) kun-
nallisoikeus.
Arviointi: Numeroin 1–5.
Vastuuopettaja: Yliassistentti

■  Perus- ja ihmisoikeuksien 
syventävät opinnot

Graduate Studies in Fundamental and    
Human Rights 

Koodi ja laajuus: JOIK3010, 5 op / 3 ov
Ajoitus: Syksy/kevät.
Edeltävät opinnot: Julkisoikeuden perus- ja 
aineopinnot. 
Tavoite: Syventää tietoja julkisoikeuden eri-
tyislohkolta, valmistaa tiedollisesti tutkiel-
mavaiheeseen ja tukee sitä. 
Sisältö: Erikseen sovittavasta aiheesta kir-
joitettavan artikkeleihin ja jäljempänä mai-
nittuihin kirjoihin pohjautuvan kirjoitelman 
laatiminen alan viimeisimmästä keskustelus-
ta. 
Oheiskirjallisuus:
Hallberg et al. (toim): Perusoikeudet (1999).
Viljanen: Perusoikeuksien rajoitusedelly-
tykset (2001) ja Miettinen: Tieteen vapaus 
(2000).
Uoti: Taloudelliset, sosiaaliset ja sivistyksel-
liset perusoikeudet kunnallisessa päätöksen-
teossa (2003) ja Länsineva: Perusoikeudet ja 
varalli suussuhteet (2002).
Ahtela, Bruun, Koskinen, Nummijärvi & Sa-
loheimo: Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus. Hel-
sinki 2006.
Lehdet: Lakimies, Juridisk Tidskrift Utgiven 
av jur.för. i Finland (JFT), Oikeus (2 vuosiker-
taa!), Förvaltningsrättslig Tidskrift (FT), Eu-
roparättsslig Tidskrift.
Suoritustapa: Alkukokoontuminen. Kirjoitel-
ma (n. 15 sivua) jakson teemaan liittyen yllä 
mainitusta kirjallisuudesta ja edellä ilmoitet-
tujen lehtien vuosikerroista. Kirjoitelmassa 
on tarkoitus käydä läpi jakson alaan kuulu-
vaa tai sitä läheltä sivuavaa kirjoittelua ja ku-
vata sekä jäsentää sitä itsenäisesti. 
Arviointi: Numeroin 1–5.
Vastuuopettaja: Yliassistentti.
Lisätietoja: Vaihtoehtoinen opintojakson Sy-
ventävä teemakurssi kanssa.
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■  Syventävä teemakurssi
Graduate Studies in Specifi c Areas of     
Public Law

Koodi ja laajuus: JOIK3011, 5 op / 3 ov
Tavoite: Laajentaa ja syventää osaamista jol-
lakin julkisoikeuden erityisalalla ongelma-
keskeiseen lähestymistapaan pyrkien. Tee-
makurssiin kuuluvan kirjallisuuden tarkoi-
tuksena on johdattaa pro gradu -tutkielman 
aihealueelle. 
Sisältö: Opiskelija valitsee aluksi häntä kiin-
nostavan teema-alueen ja tekee perustel-
lun esityksen suoritettavasta kirjallisuudes-
ta. Kirjallisuus valitaan seuraaviin teemoihin 
liittyen: 1) hyvä hallinto, 2) hallinnon toi-
mintatapojen muuttuminen, 2) kunnallisoi-
keuden uudet haasteet muuttuvassa toimin-
taympäristössä, 3) virkamiesoikeuden muu-
tos ja virkamiehen oikeusasema, 4) eurooppa-
laisen julkisoikeuden erityiskysymykset ku-
ten esimerkiksi EU-tukiin liittyvät kysymyk-
set, 5) ympäristöoikeuden osa-alueet, erityi-
sesti maankäytön suunnittelu, maapolitiik-
ka ja ympäristöhallinto-oikeus, 6) sosiaali- 
ja terveysoikeus.
Suoritustapa: Alkukokoontuminen, jossa 
mahdollisia teemoja ja kirjallisuutta käsitel-
lään. Kurssi suoritetaan vaihtelevalla tavalla 
joko kirjatenttinä, esseellä tai seminaarityyp-
pisesti ryhmätyöskentelyyn perustuvassa lu-
kupiirissä, mikäli sellainen järjestetään.
Arviointi: Numeroin 1–5.
Vastuuopettaja: Professori
Lisätietoja: Vaihtoehtoinen opintojakson Pe-
rus- ja ihmisoikeuksien syventävät opinnot 
kanssa.

■  Tutkimusseminaari
Research Seminar

Koodi ja laajuus: JOIK3006, 10 op / 5 ov
Ajoitus: Aloitus syksyllä, kestää koko luku-
vuoden. 
Edeltävät opinnot: Kandidaatintutkielma.
Tavoite: Kehittää valmiuksia julkisoikeudel-

listen ongelmien tieteelliseen analysoimiseen 
sekä käynnistää ja tukee tutkielmatyösken-
telyä.
Sisältö: Osallistuminen seminaarityöskente-
lyyn yhden lukuvuoden ajan.
Suoritustapa: 1) Pro gradu -tutkielman etene-
missuunnitelman laatiminen ja esittäminen, 
2) tutkimussuunnitelman laatiminen, esittä-
minen ja opponointi, 3) kirjallisten esitelmi-
en laatiminen eli “gradupalojen” kirjoittami-
nen, esittäminen ja opponointi.
Arviointi: Hyväksytty/hylätty.
Vastuuopettaja: Professori.
Lisätietoja: Pakollinen läsnäolo. Suoritetaan 
samanaikaisesti jakson Oikeustutkimuksen 
metodiseminaarin kanssa.

■  Pro gradu -tutkielma
Thesis

Koodi ja laajuus: JOIK3007, 40 op / 20 ov
Tavoite: Itsenäisen tutkimustyön hallitsemi-
nen.
Sisältö: Tutkielman laatiminen jostakin jul-
kisoikeuden alaan kuuluvasta aiheesta siten, 
että opiskelija osoittaa hallitsevansa tutki-
muksen kohteena olevan aihepiirin sekä sii-
hen liittyvän oikeudellisen problematiikan ja 
tutkimusmenetelmät sekä kirjoittamis- ja ar-
gumentaatiotavan.
Suoritustapa: Tieteellisen tutkielman laadinta 
sekä kypsyyskokeen suorittaminen.
Arviointi: Tutkielma arvioidaan asteikolla 
approbatur, lubenter approbatur, non sine 
laude approbatur, cum laude approbatur, 
magna cum laude approbatur, eximia cum 
laude approbatur, laudatur.
Vastuuopettaja: Professori.



75Julkisoikeus: hallinnon juridiikan ohjelma

■  Harjoittelu
Practical Training 

Koodi ja laajuus: JOIK3008, 5 op
Ajoitus: Syksy/kevät.
Tavoite: Syventää asiantuntijuutta käytän-
nön työtehtävissä sekä vahvistaa aiemmin 
opittujen teoreettisten valmiuksien sovelta-
mista käytäntöön.
Sisältö: Työskentely kolmen kuukauden ajan 
valtion, kunnan tai muun julkisyhteisön or-
ganisaatioon kuuluvassa virastossa tai laitok-
sessa.
Suoritustapa: Kolmen kuukauden yhtäjak-
soinen, kokopäivätoiminen harjoittelu en-
nalta hyväksytyssä julkisessa organisaatios-
sa sekä kirjallinen 20 sivun raportti, joka tar-
kastetaan. Opiskelija voi suorittaa harjoitte-
lun vain omassa pääaineessaan. Ennen rapor-
tin kirjoittamista on keskusteltava sen aihees-
ta (käsiteltävän julkisoikeudellisen ongel-
man osalta) opintojaksosta vastaavan opet-
tajan kanssa. Jäljennös työtodistuksesta sekä 
raportti toimitetaan opettajalle hyväksyttä-
väksi.

Arviointi: Hyväksytty/hylätty.
Vastuuopettaja: Assistentti.
Lisätietoja: Vapaasti valittava syventävä 
opintojakso.
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