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Tieteenalana ja yliopistollisena oppiaineena
julkisoikeus käsittelee valtiota, kuntia ja muita
julkisyhteisöjä, niiden oikeudellista rakennetta,
julkisen vallan käyttämistä sekä ihmisten ase-
maa suhteessa julkisyhteisöihin. Keskeisenä
tarkastelukohteena on hallintotoimintaan vaikut-
tava oikeudellinen normisto, sen asettaminen ja
soveltaminen, merkitys, tehtävät ja vaikutukset
yhteiskunnassa. Vaasassa hallinto-oikeus, perus-
ja ihmisoikeudet sekä eurooppaoikeus muodos-
tavat oppiaineen keskeisen sisällön.

Julkisoikeuden pääaineopinnot muodostavat
hallinnon juridiikan ohjelman. Sen erityispiir-
teenä on nykyaikaiseen julkiseen hallintoon vai-
kuttavien oikeudellisten ilmiöiden tarkastelemi-
nen vertailevasta näkökulmasta. Ohjelma antaa
siitä valmistuville vankat perustiedot hyvästä
hallinnosta, julkisen hallinnon menettelytavois-
ta sekä päätöksentekoon liittyvästä hallinto-
toiminnasta. Opintoihin sisältyvän materiaalin
ammatillisena tarkoituksena on antaa valmiudet
hallintotoiminnassa esiintyvien monitahoisten
oikeudellisten ongelmien käsittelyyn sekä mo-
dernia hallintotoimintaa koskevien oikeudellis-
ten tekijöiden analysointiin, oikeudellis-hallin-
nollisten kirjallisten esitysten laadintaan sekä
menettelytapojen hallintaan. Erityistavoitteena
on luoda perusvalmiudet julkishallinnon juridi-
seen tarkasteluun ja osaamiseen koko Euroopan
unionia silmällä pitäen.

Julkisoikeuden opintojen tavoitteet ovat kahta-
alla. Ammatillisena tavoitteena on taata opiske-
lijoille valmius 1) toimia hallinnollista asiantun-
temusta vaativissa johto- ja suunnittelutehtävissä,
2) toimia erityisesti julkishallinnon ja välillisen
julkishallinnon tehtävissä joissa on hyötyä oi-
keudellisen sääntelyjärjestelmän tuntemuksesta
ja 3) toimia viranomaistoimintaa ohjaavan nor-
miston soveltamista edellyttävissä tehtävissä.
Tieteellisenä tavoitteena on perehdyttää opiske-
lijat oikeudellisen tutkimuksen teoriaan ja meto-
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dologiaan, tarjota opiskelijan valitseman julkis-
oikeuden päälohkon syvällinen tuntemus sekä
yleinen valmius harjoittaa tieteellisiä jatko-opin-
toja. Sekä ammatillisten että tieteellisten tavoit-
teiden kohdalla huomiota kiinnitetään myös
julkisoikeudellisten ongelmien ja ratkaisujen
vertailevaan tarkasteluun eurooppalaisessa
kontekstissa.

Suositeltavat sivuaineet:
– muut hallintotieteiden tiedekunnan oppiai-

neet (aluetiede, hallintotiede, sosiaali- ja
terveyshallinto, sosiologia sekä filosofia)

– kauppatieteet (esim. talousoikeus)
– viestintätieteet sekä kieliopinnot (erityisesti

ranskan kieli)
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Hallintotieteiden kandidaatin tutkinto (180 op)

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

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

Kieli-, viestintä ja yleisopinnot ......................................................................... 35 op
Äidinkieli ..................................................................................................   5
Toinen kotimainen kieli .............................................................................   5
Vieras kieli ................................................................................................   5
Orientoivat opinnot (aik. Akateemiset opiskelutaidot) ...............................   5
Tietotekniikka: Tietojenkäsittely ...............................................................   5
Tilastotiede: Tilastotieteen johdantokurssi .................................................   5
Kansantaloustiede: Johdatus yhteiskuntatalouteen .....................................   5

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

Hallintotieteiden maisterin tutkinto (120 op)

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

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

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

Perusopinnot ............................................................................................... 25 op / 15 ov
JOIK1001 Julkisoikeus osana Suomen oikeusjärjestystä .................................... 5 / 3
JOIK1003 Hallinto-oikeus ............................................................................... 5 / 3
JOIK1004 Kunnallisoikeus .............................................................................. 5 / 3
JOIK1005 Virkamiesoikeus .............................................................................. 5 / 3
JOIK1006 Julkistalouden oikeudelliset perusteet ............................................. 5 / 3

JOIK1002 Oikeudellisen tiedon haku .................................................................... 3 / 1
Huom! Opintojakso on vain niille opiskelijoille, joilla julkisoikeus ei ole pääaineena, ja jotka eivät suorita
jaksoa Julkisoikeus osana Suomen oikeusjärjestystä syksyn 2005 tai 2006 vaatimusten mukaisesti.

Aineopinnot................................................................................................. 50 op / 28 ov
Substanssi: oikeudellisen asiantuntijuuden edellyttämät valmiudet
JOIK2001 Eurooppalainen julkisoikeus ............................................................ 7 / 4
JOIK2002 Perus- ja ihmisoikeudet ................................................................... 7 / 4

Valitaan yksi seuraavista erityisaloista:
JOIK2003 Kansainvälinen oikeus ..................................................................... 6 / 3
JOIK2004 Ympäristöoikeus ............................................................................. 6 / 3
JOIK2005 Sosiaali- ja terveysoikeus .................................................................. 6 / 3

Menetelmät: tieteellisen tutkimuksen edellyttämät valmiudet:
JOIK2006 Oikeusdogmatiikka ......................................................................... 5 / 3
JOIK2007 Oikeusteoria .................................................................................... 5 / 3

Valinnainen tutkimusmenetelmä (valitaan toinen seuraavista):
JOIK2008 Oikeusvertailu ................................................................................. 5 / 3
JOIK2009 Oikeussosiologia .............................................................................. 5 / 3

JOIK2012 Kandidaatintutkielma ................................................................... 10 / 5
JOIK2010 Harjoittelu ...................................................................................... 5 / 3

Syventävät opinnot...................................................................................... 84 op / 40 ov
JOIK3001 Oikeustapausanalyysi ...................................................................... 8 / 3
JOIK3002 Oikeustutkimuksen metodiseminaari ............................................ 10 / 4

Julkisoikeuden erityisalat syventäen:
JOIK3003 Hallinto-oikeuden syventävät opinnot ............................................. 8 / 4
Valitaan toinen seuraavista:
JOIK3004 Perus- ja ihmisoikeuksien syventävät opinnot .................................. 8 / 4
JOIK3005 Eurooppalaisen julkisoikeuden syventävät opinnot .......................... 8 / 4

JOIK3006 Tutkimusseminaari ....................................................................... 10 / 5
JOIK3007 Pro gradu -tutkielma ................................................................... 40 / 20

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

Huom! Tarkista opintojen ajoittuminen opetusaikataulusta

HTK-tutkinto

1. VUOSI Julkisoikeus osana Suomen oikeusjärjestystä
Hallinto-oikeus
Kunnallisoikeus
Virkamiesoikeus
Julkistalouden oikeudelliset perusteet

2. VUOSI Eurooppalainen julkisoikeus
Sosiaali- ja terveysoikeus tai Ympäristöoikeus tai Kansainvälinen oikeus
Harjoittelu
Perus- ja ihmisoikeudet

3. VUOSI Oikeusvertailu tai Oikeussosiologia
Oikeusteoria
Oikeusdogmatiikka
Kandidaattiseminaari- ja tutkielma

HTM-tutkinto

4. VUOSI Oikeustapausanalyysi
Hallinto-oikeuden syventävät opinnot
Perus- ja ihmisoikeuksien tai Eurooppalaisen julkisoikeuden syv. opinnot
Oikeustutkimuksen metodiseminaari
Tutkimusseminaari

5. VUOSI Pro gradu -tutkielma

4–5. VUOSI Asiantuntijuutta syventävä harjoittelu (vapaavalintainen)
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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 oikeus-
järjestyksestä sekä luoda valmiuksia oikeudelli-
seen tiedonhakuun ja lähteiden käyttöön.
Sisältö: 1) Suomen oikeusjärjestys, sen rakenne
ja systematiikka, 2) Suomen valtiosääntö sekä
hallinto-oikeuden perusteet, 3) Oikeudellisten
lähteiden käytön ja tiedonhaun perusteet, 4)
Hallinnon juridiikan tutkimuksen perusteet sekä
5) EU-oikeuden perusteet.
Kirjallisuus:
1. Husa & Pohjolainen: Julkisen vallan oikeu-

delliset perusteet. Johdatus julkisoikeuteen.
Helsinki 2002.

2. Ojanen: EU-oikeuden perusteita. Helsinki
2006, pääluvut I-IV.

3. Luennoitsijan ilmoittamat säädökset.
Suoritustapa: Luentojen, säädösten ja kirjallisuu-
den tenttiminen sekä tiedonhaun luennoille ja
harjoituksiin osallistuminen. Pakollinen läsnä-
olo tiedonhaun luennoilla (2 h) ja harjoituksissa
(2 h) sekä kirjaston koulutuksessa (2 h).
Arviointi: Numeroin 1–5.
Vastuuopettajat: Professori ja assistentti.
Lisätietoja: Jakso on osa Hallinto-osaamisen
kokonaisuutta.

■ Hallinto-oikeus
Administrative Law

Koodi ja laajuus: JOIK1003, 5 op / 3 ov
Ajoitus: Kevät.
Edeltävät opinnot: Julkisoikeus osana Suomen
oikeusjärjestystä.
Tavoite: Antaa kokonaiskuva hallintomenette-
lyssä noudatettavista hallinto-oikeudellisista

periaatteista ja hallintotoiminnan oikeudellises-
ta sääntelystä sekä oikeussuojasta hallinnossa.
Sisältö: 1) Hallinto-organisaation oikeudelliset
perusteet ja viranomaisten toimivaltasuhteet, 2)
Esittely ja hallintoharkinta, 3) Hallintomenettely,
4) Hallintosopimukset, 5) Oikeussuojakeinot ja
muutoksenhakujärjestelmä.
Kirjallisuus:
1. Kulla: Hallintomenettelyn perusteet. Hel-

sinki 2003.
2. Mäenpää: Hallintolaki ja hyvän hallinnon

takeet. Helsinki 2003.
3. Hallberg, Ignatius & Kanninen: Hallinto-

lainkäyttölaki. Helsinki 1997.
4. Luennoitsijan ilmoittamat säädökset.
Suoritustapa: Luentojen, säädösten ja kirjalli-
suuden tenttiminen.
Arviointi: Numeroin 1–5.
Vastuuopettaja: Professori.

■ Kunnallisoikeus
Local Government Law

Koodi ja laajuus: JOIK1004, 5 op / 3 ov
Ajoitus: Kevät.
Edeltävät opinnot: Julkisoikeus osana Suomen
oikeusjärjestystä.
Tavoite: Antaa oikeudelliselta kannalta koko-
naiskuva kunnallishallinnon rakenteesta, toimin-
nasta ja toimintaperiaatteista.
Sisältö: 1) Kunnan hallintokoneiston rakenne,
2) Hallintoelimet, niiden tehtävät ja toimivalta-
suhteet, 3) Kuntalaisen asema ja oikeudet, 4)
Kuntien yhteistoiminta, 5) Kunnan ja valtion
väliset suhteet 6) Muutoksenhakujärjestelmä.
Kirjallisuus:
1. Harjula & Prättälä: Kuntalaki. Johdanto-osa

sekä kommentaariosasta luvut 1–5, 7 ja 10–
11. Helsinki 2004.

2. Heuru, Mennola & Ryynänen: Kunnallinen
itsehallinto. Helsinki 2001.

3. Luennoitsijan ilmoittamat säädökset.
Suoritustapa: Luentojen, säädösten ja kirjalli-
suuden tenttiminen.
Arviointi: Numeroin 1–5.
Vastuuopettaja: Professori.
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■ Virkamiesoikeus
Law of Civil Servant

Koodi ja laajuus: JOIK1005, 5 op / 3 ov
Ajoitus: Kevät.
Edeltävät opinnot: Julkisoikeus osana Suomen
oikeusjärjestystä.
Tavoite: Perehdyttää virkamiehen oikeudelli-
seen asemaan, oikeuksiin ja velvollisuuksiin, sekä
palvelussuhteen ehtojen määräytymiseen sekä
virkasuhteeseen ja virkaehtosopimuksiin liitty-
vien oikeusriitojen ratkaisumenetelmiin.
Sisältö: 1) Virkamiehen oikeudellinen asema, 2)
Viran perustaminen ja lakkauttaminen, 3) Virka-
suhde, sen syntyminen ja lakkaaminen, 4) Virka-
miehen oikeudet, velvollisuudet ja vastuu, 5)
Virkaehtosopimusjärjestelmä.
Kirjallisuus:
1. Koskinen & Kulla: Virkamiesoikeuden pe-

rusteet.  Helsinki 2005.
2. Hirvonen & Mäkinen. Kunnallinen viran-

haltija – oikeudellisen aseman sääntely.  2006.
(Teoksen ilmestymiseen asti: Harjula &
Prättälä: Kuntalaki. 6. luku. Helsinki 2004.
sekä HE 196/2002. Hallituksen esitys Edus-
kunnalle laiksi kunnallisesta viranhaltijasta
ja laiksi kuntalain muuttamisesta.)

4. Luennoitsijan ilmoittamat säädökset.
Suoritustapa: Luentojen, säädösten, kirjallisuu-
den ja oikeustapausten tenttiminen.
Arviointi: Numeroin 1–5.
Vastuuopettajat: Professori ja vierailijaluen-
noitsija.

■ Julkistalouden oikeudelliset
perusteet
Legal Basis of Public Finances

Koodi ja laajuus: JOIK1006, 5 op / 3 ov
Ajoitus: Kevät.
Edeltävät opinnot: Julkisoikeus osana Suomen
oikeusjärjestystä.
Tavoite: Antaa kokonaiskuva julkisyhteisöjen
ja julkisten laitosten budjettitalouden oikeudel-
lisista perusteista sekä varainkäytön suunnitte-
lua, järjestelyä ja valvontaa koskevan normiston
sisällöstä.

Sisältö: 1) Julkisen talouden tehtävät ja rakenne,
2) Valtiontalouden suunnittelu, 3) Valtion ta-
lousarvio ja sen soveltaminen, 4) Kunnallistalou-
den oikeudelliset perusteet, 5) Valtionosuus-
järjestelmä, 6) Valtiontalouden ja kunnallistalou-
den valvonta, 7) EU-varojen käyttö ja valvonta.
Kirjallisuus:
1. Myllymäki: Finanssihallinto-oikeus. Porvoo

2000.
2. Harjula & Prättälä: Kuntalaki. Helsinki 2004

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

tykseen Eduskunnalle valtion talousarvioksi.
4. Tutustuminen kotikunnan talousarvioon.

Esim. Vaasan kaupunki: www.vaasa.fi
5. Luennoitsijan ilmoittamat säädökset.
Suoritustapa: Luentojen, säädösten ja kirjalli-
suuden tenttiminen.
Arviointi: Numeroin 1–5.
Vastuuopettaja: Vierailijaluennoitsija.

■ Oikeudellisen tiedon haku
Searching Legal Information

Koodi ja laajuus: JOIK1002, 3 op / 1 ov
Ajoitus: Syksy.
Tavoite: Perehdyttää tärkeimpien kotimaisten
Internet -pohjaisten oikeustietokantojen käyt-
töön.
Sisältö: Internetin erityisesti kotimainen oikeu-
dellinen aineisto.
Suoritustapa: Luennoille ja harjoituksiin osal-
listuminen, harjoitustehtävän tekeminen sekä
kirjaston tiedonhakukoulutukseen osallistumi-
nen.
Arviointi: Hyväksytty/hylätty. Pakollinen läs-
näolo.
Vastuuopettaja: Assistentti.
Lisätietoja julkisoikeuden pääaineopiske-
lijoille: Julkisoikeuden pääaineopiskelijoilla (lkv
2005–06 tai myöhemmin opintonsa aloittavilla)
kurssi sisältyy jaksoon Julkisoikeus osana Suo-
men oikeusjärjestystä. Ennen lukuvuotta 2005–
06 JOI101 Julkisoikeuden perusteet suoritta-
neilta, jotka eivät ole suorittaneet oikeudellista
tiedonhakua aikaisemmin, vaaditaan tämän kurs-
sin suorittamista mahdollisimman pikaisesti,
kuitenkin viimeistään ennen kandidaatti-
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seminaarin suorittamista. Näissä tapauksissa
kurssi sisältyy julkisoikeuden opintoihin, eikä
tuota opintoviikkoja/opintopisteitä.
Lisätietoja sivuaineopiskelijoille: Tämä kurs-
si on tarkoitettu sivuaineopiskelijoille ja muille
opiskelijoille, jotka eivät suorita Julkisoikeus
osana Suomen oikeusjärjestystä -opintojaksoa
syksyn 2005 tai 2006 vaatimuksin.

Aineopinnot
(50 op)

Substanssi: oikeudellisen
asiantuntijuuden edellyttämät
valmiudet

■ Eurooppalainen julkisoikeus
European Public Law

Koodi ja laajuus: JOIK2001, 7 op / 4 ov
Ajoitus: Syksy.
Edeltävät opinnot: Julkisoikeus osana Suomen
oikeusjärjestystä.
Tavoite: Tutustuttaa erityisesti eurooppalaiseen
julkisoikeuteen ja yleisesti EU-oikeuteen sekä
erityisesti eurooppalaiseen hallinto-oikeuteen.
Sisältö: 1) EU:n oikeusjärjestelmä, 2) Eurooppa-
oikeuden keskeiset käsitteet ja periaatteet, 3)
Jäsenvaltioiden asema osana Unionin kokonai-
suutta, 4) Eurooppalainen hallinto-oikeus.
Kirjallisuus:
1. Ojanen: EU-oikeuden perusteita. Helsinki

2006.
2. Mäenpää: Eurooppalainen hallinto-oikeus.

Helsinki 2001.
3. Perusoikeudet EU:ssa. Helsinki 2001. Toim.

Nieminen.
4. Schwarze, Laakso & Kuuttiniemi: Euroop-

palaisen hallinto-oikeuden keskeiset peri-
aatteet. Helsinki 1999.

Suoritustapa: Luentojen ja kirjallisuuden tentti-
minen (luennot suoritetaan luentopäiväkirjalla).
Arviointi: Numeroin 1–5.
Vastuuopettaja: Yliassistentti.

■ Perus- ja ihmisoikeudet
Fundamental and Human Rights

Koodi ja laajuus: JOIK2002, 7 op / 4 ov
Ajoitus: Kevät.
Edeltävät opinnot: Julkisoikeus osana Suomen
oikeusjärjestystä.
Tavoite: Antaa erityistietoutta yksilön oikeus-
asemasta, perus- ja ihmisoikeuksista sekä perus-
tuslakien ja kansainvälisten ihmisoikeussopi-
musten valvonnasta.
Sisältö: 1) Perus- ja ihmisoikeudet sekä kansa-
laisen yleiset velvollisuudet, 2) Perus- ja ihmis-
oikeussääntely, 3) Perus- ja ihmisoikeussään-
nösten tulkinta- ja soveltamiskäytäntö, 4) Perus-
ja ihmisoikeuksien valvonta; säädösvalvonta.
Kirjallisuus: Luennoitsijan ilmoittamin osin:
1. Pellonpää: Euroopan ihmisoikeussopimus.

4. painos. Helsinki 2005.
2. Ojanen: Perusoikeudet ja ihmisoikeudet Suo-

messa, Helsinki 2003.
3. Nieminen (toim.): Perusoikeudet Suomessa.

Helsinki 1999.
4. Luennoitsijan ilmoittamat säädökset ja muu

materiaali.
Suoritustapa: Luentojen, kirjallisuuden ja sää-
dösten tenttiminen.
Arviointi: Numeroin 1–5.
Vastuuopettaja: Yliassistentti.

Valinnainen erityisala:

■ Kansainvälinen oikeus
Public International Law

Koodi ja laajuus: JOIK2003, 6 op / 3 ov
Ajoitus: Syksy.
Edeltävät opinnot: Julkisoikeus osana Suomen
oikeusjärjestystä.
Tavoite: Antaa kokonaiskuva kansainvälisen
oikeuden järjestelmästä. Tarkastellaan erityises-
ti kansainvälisen oikeuden peruskysymyksiä ja
kehityslinjoja sekä kansainvälisten järjestöjen
roolia.
Sisältö: 1) Kansainvälisen oikeuden rakenne ja
sisältö, 2) kansainvälisen oikeuden lähteet, 3)
tärkeimmät kansainväliset järjestöt, 4) kansain-
väliset oikeuden erityislohkot.
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Kirjallisuus:
1. Hakapää: Uusi kansainvälinen oikeus. Hel-

sinki 2003.
2. Rosen & Parkkari: Sodan lait, Helsinki 2004.

s. 1–360.
tai
1. Brownlie: Principles of Public International

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 tentti-
minen.
Arviointi: Numeroin 1–5.
Vastuuopettaja: Yliassistentti.
Lisätietoja: Pääaineopiskelijalle vaihtoehtoinen
opintojaksojen Sosiaali- ja terveysoikeus sekä
Ympäristöoikeus kanssa.

■ Ympäristöoikeus
Environmental Law

Koodi ja laajuus: JOIK2004, 6 op / 3 ov
Ajoitus: Syksy/kevät.
Edeltävät opinnot: Hallinto-oikeus.
Tavoite: Antaa kokonaiskuva ympäristöoikeuden
alasta, keskeisistä käsitteistä ja periaatteista sekä
perehdyttää maankäytön suunnitteluun kaavoi-
tus- ja rakennusoikeuden näkökulmasta.
Sisältö: 1) Ympäristöoikeuden yleiset opit, 2)
ympäristöoikeuden omistus- ja suunnittelu-
järjestelmät, 3) luonnonsuojelu, luonnonvara-
talous ja maisemansuojelu, 4) ympäristönsuoje-
lun ohjauskeinot, 5) ympäristövastuu ja talou-
delliset ohjauskeinot, 6) kaavoitus- ja rakennus-
lainsäädännön yleiset periaatteet, 7) kaavoituk-
sen ja rakentamisen oikeudellinen ohjaus-
järjestelmä, 8) toimivalta, menettely ja muutok-
senhaku.
Kirjallisuus:
1. Ekroos, Kumpula, Kuusiniemi & Vihervuori:

Ympäristöoikeuden pääpiirteet. ss. 123–242
ja 315–348. Vantaa 2002.

2. Mäkinen: Oikeudellinen kontrolli kunnan
ympäristöasioissa. Tampere 2004.

Suoritustapa: Kirjallinen työ ympäristöoikeu-
den perusteista sekä kaavoitus- ja rakennus-
oikeuden luentojen ja kirjallisuuden tenttiminen.
Arviointi: Numeroin 1–5.
Vastuuopettaja: Vierailijaluennoitsijat.
Lisätietoja: Pääaineopiskelijalle vaihtoehtoinen
opintojaksojen Sosiaali- ja terveysoikeus, sekä
Kansainvälinen oikeus kanssa.

■ 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 terveysoikeuteen
hallinto-oikeuden erityisalana.
Sisältö: 1) Sosiaalioikeuden ominaispiirteet, 2)
sosiaaliset oikeudet, 3) terveydenhuoltoon ja sai-
raanhoitoon liittyvät oikeudelliset kysymykset.
Kirjallisuus:
1. Tuori: Sosiaalioikeus. Helsinki 2004.
Suoritustapa: Luentojen ja kirjallisuuden tentti-
minen.
Arviointi: Numeroin 1–5.
Vastuuopettaja: Assistentti.
Lisätietoja: Pääaineopiskelijoille vaihtoehtoinen
opintojaksojen Ympäristöoikeus ja Kansainväli-
nen oikeus kanssa.

Menetelmät: tieteellisen tutkimuksen
edellyttämät valmiudet:

■ Oikeusdogmatiikka
Legal Dogmatics

Koodi ja laajuus: JOIK2006, 5 op / 3 ov
Ajoitus: Syksy.
Edeltävät opinnot: Perus- ja aineopinnot pää-
osin.
Tavoite: Perehdyttää oikeustieteelliselle tutki-
mukselle tyypillisiin metodeihin ja niiden käyt-
tämiseen, erityisesti oikeusdogmaattisen tutki-
muksen keskeisiin kysymyksiin.
Sisältö: 1) Oikeuslähdeoppi, 2) Oikeusdogma-
tiikan osa-alueet 3) Oikeustieteiden metodolo-
gian perusteet.
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Kirjallisuus:
1. Tolonen: Oikeuslähdeoppi. Helsinki 2003.
2. Laakso: Oikeudellisesta sääntelystä ja pää-

töksenteosta. Helsinki 1990.
Suoritustapa: Osallistuminen tutkimuksen te-
koon johdattaville luennoille ja kirjallinen työ
luentojen ja kirjallisuuden pohjalta liittyen oman
kandidaatintutkielman metodisiin lähtökohtiin.
Arviointi: Numeroin 1–5.
Vastuuopettaja: Yliassistentti.
Lisätietoja: Suoritetaan samanaikaisesti kandi-
daatintutkielman kanssa.

■ Oikeusteoria
Legal Theory

Koodi ja laajuus: JOIK2007, 5 op / 3 ov
Ajoitus: Kevät
Edeltävät opinnot: Oikeusdogmatiikka.
Tavoite: Perehdyttää oikeusteorian ja oikeus-
filosofian perusteisiin.
Sisältö: 1) Oikeusteorian ja -filosofian perusteet,
2) sääntely- ja normiteoria, 3) laintulkinnan
teoria 4) oikeuskäsitykset.
Kirjallisuus:
1. Tuori: Strategista valtapeliä ja normatiivista

argumentaatiota. Lakimies 7-8/2004, s.
1192-1224.

2. Makkonen: Luentoja yleisestä oikeustieteestä.
Helsinki 1998.

3. Siltala: Johdatus oikeusteoriaan. Helsinki
2001.

Suoritustapa: Kirjallisuuden tenttiminen. Lu-
ennot suoritetaan luentopäiväkirjalla.
Arviointi: Numeroin 1–5.
Vastuuopettaja: Assistentti ja vierailijaluen-
noitsijat.

Valinnainen tutkimusmenetelmä:

■ Oikeusvertailu
Comparative Law

Koodi ja laajuus: JOIK2008, 5 op / 3 ov
Ajoitus: Syksy/kevät.
Edeltävät opinnot: Oikeusdogmatiikka.

Tavoite: Perehdyttää oikeusvertailuun oikeu-
dellisen tutkimuksen menetelmänä.
Kirjallisuus:
1. Bogdan: Comparative Law. Stockholm 1994.

tai HUSA: Johdatus oikeusvertailuun. Hel-
sinki 1998.

2. Epistemology and Methodology of
Comparative Law. Oxford and Portland Ore-
gon 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.
Arviointi: Numeroin 1–5.
Vastuuopettaja: Professori.
Lisätietoja: Vaihtoehtoinen opintojakson Oi-
keussosiologia kanssa.

■ Oikeussosiologia
Sociology of Law

Koodi ja laajuus: JOIK2009, 5 op / 3 ov
Ajoitus: Kevät.
Edeltävät opinnot: Oikeusdogmatiikka.
Tavoite: Perehdyttää sosiologisen/yhteiskunta-
teoreettisen ajattelun mahdollisuuksiin oikeus-
järjestelmän jäsennyskeinona.
Sisältö: 1) Sosiologian perusteet, 2) Sosiologian
klassikot oikeudesta, 3) Oikeussosiologian pe-
rusteet, 4) Oikeuden funktiot modernissa yh-
teiskunnassa, 5) Joitakin ajankohtaisia puheen-
vuoroja.
Kirjallisuus:
1. Kyntäjä: Muurahaisia oikeussosiologian pe-

sästä. Vammala 2000.
2. Tala: Lakien vaikutukset. Helsinki 2001.
Suoritustapa: Kirjallisuuden tenttiminen.
Arviointi: Numeroin 1–5.
Vastuuopettaja: Sosiologian assistentti.
Lisätietoja: Vaihtoehtoinen opintojakson
Oikeusvertailu kanssa.
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■ Kandidaatintutkielma
Thesis (Bachelor Level)

Koodi ja laajuus: JOIK2011 (seminaari),
JOIK2012 (tutkielma), 10 op / 5 ov
Ajoitus: Aloitus syksyllä, kestää koko lukuvuo-
den.
Edeltävät opinnot: Pääosin julkisoikeuden
perus- ja aineopinnot. Huom: myös jakso
JOIK1002 Oikeudellisen tiedon haku tulee olla
suoritettuna niiltä, jotka ovat aloittaneet opin-
tonsa ennen syksyä 2005. Kts. lisätiedot ko.
opintojakson kohdalta.
Tavoite: Opettaa julkisoikeudelliseen tutkimus-
ja selvitystyöhön. Antaa valmiuksia tutkimuk-
sessa käytettävän aineiston hankintaan ja hyväk-
sikäyttöön. Harjaannuttaa suullista ja kirjallista
esitystaitoa. Työskentely johtaa itsenäiseen, 25
sivun laajuiseen kirjalliseen esitykseen julkis-
oikeuden alalta.
Sisältö: 1) Julkisoikeudellisten ongelmien ana-
lyysi, 2) tutkimus- ja selvitystyössä käytettävät
menetelmät, 3) tiedonhaku, 4) kirjallisen esityk-
sen laatiminen seminaariin 5) seminaarissa esite-
tystä kirjoituksesta muokattu tutkielma ja 6)
kypsyyskokeen kirjoittaminen.
Kirjallisuus:
1. Husa, Mutanen & Pohjolainen: Kirjoitetaan

juridiikkaa. Helsinki 2001.
2. Hallintotieteellisten töiden laadintaohjeet

(uusin versio).
3. Viljanen: Oikeudellisten tutkimusten

kirjoittamisopas. Tampere 2004.
Suoritustapa: 1. Alkutesti (WebCT) kirjallisen
työn muotovaatimusten hallinnasta. 2. Oikeu-
dellisen tiedon hakemiseen liittyvät harjoitukset
(3 h) sekä kirjaston tiedonhakukoulutus (Tiedon-
haku ja informaatiolukutaito II). 3. Aktiivinen
osallistuminen seminaaritilaisuuksiin ja
seminaaritutkielman laatiminen opettajan hy-
väksymästä aiheesta 4. Seminaaritutkielmasta
korjattava lopullinen kandidaatintutkielma.
Kandidaatintutkielma jätetään tarkastettavaksi
kolmena kappaleena. 5. Opiskelija kirjoittaa
tutkielmaan liittyvän kypsyysnäytteen. Kypsyys-
näytteeseen voi ilmoittautua kun kandidaatin-
tutkielma on jätetty. Kypsyysnäyte tarkastetaan
sekä kielen että sisällön osalta.

Arviointi: Kandidaatintutkielma hyväksytään
ja arvostellaan asteikolla 1–5. Arvosteltu
kandidaatintutkielma lasketaan mukaan pää-
aineen arvosanaan.
Vastuuopettaja: Yliassistentti.
Lisätietoja: Pakollinen läsnäolo. Suoritetaan sa-
manaikaisesti oikeusdogmatiikan kanssa.
Huom! Vanhan tutkintoasetuksen (245/1994)
mukaan opiskeleville kandidaatin tutkinto ja
siihen liittyvä tutkielma ja kypsyysnäyte eivät
ole pakollisia. Heidän osalta kandidaattiseminaari
arvostellaan asteikolla hyväksytty tai hylätty.

■ Harjoittelu
Practical Training

Koodi ja laajuus: JOIK2010, 5 op / 3 ov
Ajoitus: Syksy/kevät.
Edeltävät opinnot: Julkisoikeuden perusopinnot
ja aineopinnot pääosin.
Tavoite: Perehdyttää käytännön hallintotoi-
mintaan, kehittää asiantuntijuutta.
Sisältö: Työskentely kolmen kuukauden ajan
valtion, kunnan tai muun julkisyhteisön organi-
saatioon kuuluvassa virastossa tai laitoksessa.
Suoritustapa: Kolmen kuukauden yhtäjaksoi-
nen, kokopäivätoiminen harjoittelu ennalta hy-
väksytyssä (julkisessa) organisaatiossa sekä kir-
jallinen 15–20 sivun raportti, joka tarkastetaan.
Opiskelija voi suorittaa harjoittelun vain omassa
pääaineessaan. Ennen raportin kirjoittamista on
keskusteltava sen aiheesta (käsiteltävän julkis-
oikeudellisen ongelman osalta) opintojaksosta
vastaavan opettajan kanssa. Jäljennös työ-
todistuksesta sekä raportti toimitetaan opetta-
jalle hyväksyttäväksi.
Arviointi: Hyväksytty/hylätty.
Vastuuopettaja: Assistentti.
Lisätietoja: Pakollinen pääaineopiskelijoille.
Syventävien opintojen vaiheessa on mahdolli-
suus lisäksi vapaaehtoisen harjoittelun suoritta-
miseen.
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Syventävät opinnot
(84 op)

■ Oikeustapausanalyysi
Analysing Legal Decisions

Koodi ja laajuus: JOIK3001, 8 op / 3 ov
Ajoitus: Kevät.
Edeltävät opinnot: Julkisoikeuden kandidaatin-
tutkielma.
Tavoite: Analysoida hallintolainkäyttöviran-
omaisten ratkaisuja oikeudelliselta kannalta.
Sisältö: 1) Prosessinedellytykset, 2) asian selvit-
täminen, 3) päätöksen perustelut, 4) oikeus-
tapausten kommentointi oikeuslähdeopin kan-
nalta.
Kirjallisuus:
1. Tarukannel & Jukarainen: Oikeudenkäynti

hallintoasioissa. Tampere 1999.
Suoritustapa: Oikeustapausharjoitusten ratkai-
seminen sekä oikeustapauskommentaarin laati-
minen tentaattorin kanssa sovitusta oikeus-
tapauksesta.
Arviointi: Numeroin 1–5.
Vastuuopettaja: Professori.

■ Oikeustutkimuksen
metodiseminaari
Seminar in Methodology of Legal Studies

Koodi ja laajuus: JOIK3002, 10 op / 4 ov
Ajoitus: Kevät.
Edeltävät opinnot: Julkisoikeuden kandidaatin-
tutkielma.
Tavoite: Antaa teoreettiset valmiudet oikeus-
tutkimuksen metodologian ymmärtämiseen ja
hyväksikäyttöön. Perehdyttää oikeustieteelliseen
tutkimukseen ja tutkimuskäytäntöihin sekä ju-
ridiseen kirjoittamiseen ja argumentaatioon.
Sisältö: 1) Oikeustutkimuksen teoreettinen ja
praktinen metodologia, 2) metodianalyysin (8 s.)
laatiminen ja esittäminen, 3) omaa pro gradu -
tutkielmaa koskevan metodiosuuden (5 s.) laa-
timinen ja esittäminen.
Kirjallisuus:
1. Häyhä (toim.): Minun metodini. Helsinki

1997. Luetaan seuraavat kirjoitukset: Häyhä,

Aarnio, Eriksson, Jyränki, Kekkonen, Tuori,
Wilhelmsson, Koskenniemi, Kangas ja H.
Tolonen.

2. Husa: Julkisoikeudellinen tutkimus. Tam-
pere 1995.

Suoritustapa: Kirjallisuuden tenttiminen sekä
osallistuminen metodianalyysiseminaariin, jos-
sa laaditaan metodianalyysi sekä omaan pro gra-
du -tutkielmaan liittyvä metodiosuus. Jakso suo-
ritetaan siten, että seminaariopetukseen osallis-
tutaan vasta kun kirjallisuus on tentitty hyväksy-
tysti. Jakso suoritetaan samanaikaisesti tutkimus-
seminaarin kanssa.
Arviointi: Numeroin: 1–5
Vastuuopettaja: Yliassistentti.
Lisätietoja: Pakollinen läsnäolo. Suoritetaan sa-
manaikaisesti tutkimusseminaarin kanssa.

■ Julkisoikeuden erityisalat
syventäen
Specialization within Public Law

• Hallinto-oikeus
Valitaan toinen seuraavista:
• Perus- ja ihmisoikeudet
• Eurooppalainen julkisoikeus

■ 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 julkisoikeu-
den erityislohkoilta, valmistaa tiedollisesti tut-
kielmavaiheeseen ja tukee sitä.
Sisältö: 1) Kirjallisuuden tenttiminen ja 2) erik-
seen sovittavasta aiheesta kirjoitettavan artikke-
leihin pohjautuvan kirjoitelman laatiminen alan
viimeisimmästä keskustelusta.
Kirjallisuus: Suoritetaan kaksi seuraavista:
Kuusikko: Neuvonta hallinnossa (2000).
Halila: Hallintolainkäyttömenettelyn oikeus-
turvatakeista (2000).
Aer: Oikeussuojan ulottuvuus hallinnossa (2000).
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Lehdet: Lakimies, Defensor Legis, Juridisk Tid-
skrift Utgiven av jur.för. i Finland (JFT), Oikeus
(2 vuosikertaa!).
Suoritustapa: Kirjallisuuden tenttiminen sekä
kirjoitelma (n. 15 sivua) jakson teemaan liittyen
yhdestä edellä ilmoitettujen lehtien vuosiker-
roista. Kirjoitelmassa on tarkoitus käydä läpi
jakson alaan kuuluvaa tai sitä läheltä sivuavaa
kirjoittelua ja kuvata sekä jäsentää sitä itsenäi-
sesti. Hallinto-oikeudessa on kolme aluetta, jois-
ta voi etsiä juttuja/läheltä osuvia teemoja. Nämä
ovat: 1) hallintolainkäyttö, 2) hallintomenettely
tai 3) kunnallisoikeus. Näkökulma on kotimai-
nen.
Arviointi: Numeroin 1–5.
Vastuuopettaja: Professori.

■ Perus- ja ihmisoikeuksien
syventävät opinnot
Graduate Studies in Fundamental and Human Rights

Koodi ja laajuus: JOIK3004, 8 op / 4 ov
Ajoitus: Syksy/kevät.
Edeltävät opinnot: Julkisoikeuden perus- ja
aineopinnot.
Tavoite: Syventää tietoja julkisoikeuden erityis-
lohkolta, valmistaa tiedollisesti tutkielmavai-
heeseen ja tukee sitä.
Sisältö: 1) Kirjallisuuden tenttiminen ja 2) erik-
seen sovittavasta aiheesta kirjoitettavan artikke-
leihin pohjautuvan kirjoitelman laatiminen alan
viimeisimmästä keskustelusta.
Kirjallisuus:
Hallberg et al. (toim): Perusoikeudet (1999)
(luetaan koko teos).
tai
Viljanen: Perusoikeuksien rajoitusedellytykset
(2001) ja Miettinen: Tieteen vapaus (2000).
tai
Uoti: Taloudelliset, sosiaaliset ja sivistykselliset
perusoikeudet kunnallisessa päätöksenteossa
(2003) ja Länsineva: Perusoikeudet ja varalli-
suussuhteet (2002).
Lehdet: Lakimies, Juridisk Tidskrift Utgiven av
jur.för. i Finland (JFT), Oikeus (2 vuosikertaa!),
Förvaltningsrättslig Tidskrift (FT),
Europarättsslig Tidskrift.

Suoritustapa: Kirjallisuuden tenttiminen.
Kirjoitelma (n. 15 sivua) jakson teemaan liittyen
yhdestä edellä ilmoitettujen lehtien vuosiker-
roista. Kirjoitelmassa on tarkoitus käydä läpi
jakson alaan kuuluvaa tai sitä läheltä sivuavaa
kirjoittelua ja kuvata sekä jäsentää sitä itsenäi-
sesti.
Arviointi: Numeroin 1–5.
Vastuuopettaja: Yliassistentti.
Lisätietoja: Vaihtoehtoinen opintojakson Eu-
rooppalaisen julkisoikeuden syventävät opinnot
kanssa.

■ Eurooppalaisen julkisoikeuden
syventävät opinnot
Graduate Studies in European Public Law

Koodi ja laajuus: JOIK3005, 8 op / 4 ov
Ajoitus: Syksy/kevät.
Edeltävät opinnot: Julkisoikeuden perus- ja
aineopinnot.
Tavoite: Syventää tietoja valituilta julkisoikeu-
den erityislohkoilta, valmistaa tiedollisesti tutki-
elmavaiheeseen ja tukee sitä.
Sisältö: 1) Kirjallisuuden tenttiminen ja 2) erik-
seen sovittavasta aiheesta kirjoitettavan artikke-
leihin pohjautuvan kirjoitelman laatiminen alan
viimeisimmästä keskustelusta.
Kirjallisuus:
Joutsamo et al.: Eurooppaoikeus (2000) (luetaan
koko teos).
tai
Tiilikainen (toim.) Euroopan perustuslaki, Hel-
sinki 2005 ja Nieminen (toim.): Perusoikeudet
EU:ssa (2001) (huom: Niemisen kirja voidaan
valita, ellei sitä ole tentitty aiemmin toisaalla)
tai
Tiilikainen (toim.) Euroopan perustuslaki, Hel-
sinki 2005 ja Weiler: The Constitution of Europe
(1999).
Lehdet: European Law Review, European Public
Law, Europarättsslig Tidskrift, Common Mar-
ket Law Review, Förvaltningsrättslig Tidskrift
(2 vuosikertaa!).
Suoritustapa: Kirjallisuuden tenttiminen.
Kirjoitelma (n. 15 sivua) jakson teemaan liittyen
yhdestä edellä ilmoitettujen lehtien vuosiker-
roista. Kirjoitelmassa on tarkoitus käydä läpi
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jakson alaan kuuluvaa tai sitä läheltä sivuavaa
kirjoittelua ja kuvata sekä jäsentää sitä itsenäi-
sesti. Eurooppaoikeudessa tulee pyrkiä etsimään
juttuja/läheltä osuvia teemoja, jotka liittyvät
keskusteluun 1) perus- ja ihmisoikeuksista, 2)
EU:n valtiosäännöstä, 3) EU:n hallinto-oikeu-
desta tai 4) EU-oikeuden ja kotimaisen oikeuden
välisestä suhteesta. Kirjoitelman ei tarvitse olla
kirjoitettu nimenomaan Suomen näkökulmasta.
Arviointi: Numeroin 1–5.
Vastuuopettaja: Yliassistentti.
Lisätietoja: Vaihtoehtoinen opintojakson Pe-
rus- ja ihmisoikeuksien syventävät opinnot kans-
sa.

■ Tutkimusseminaari
Research Seminar

Koodi ja laajuus: JOIK3006, 10 op / 5 ov
Ajoitus: Aloitus syksyllä, kestää koko lukuvuo-
den.
Edeltävät opinnot: Kandidaatintutkielma.
Tavoite: Kehittää valmiuksia julkisoikeudellis-
ten ongelmien tieteelliseen analysoimiseen sekä
käynnistää ja tukee tutkielmatyöskentelyä.
Sisältö: Osallistuminen seminaarityöskentelyyn
yhden lukuvuoden ajan.
Suoritustapa: 1) Pro gradu -tutkielman etene-
missuunnitelman laatiminen ja esittäminen, 2)
tutkimussuunnitelman laatiminen, esittäminen
ja opponointi, 3) kirjallisten esitelmien laatimi-
nen eli “gradupalojen” kirjoittaminen, esittämi-
nen ja opponointi.
Arviointi: Hyväksytty/hylätty.
Vastuuopettaja: Professori.
Lisätietoja: Pakollinen läsnäolo. Suoritetaan sa-
manaikaisesti oikeustutkimuksen metodi-
seminaarin kanssa.

■ Pro gradu -tutkielma
Thesis

Koodi ja laajuus: JOIK3007, 40 op / 20 ov
Tavoite: Itsenäisen tutkimustyön hallitsemi-
nen.
Sisältö: Tutkielman laatiminen jostakin julkis-
oikeuden alaan kuuluvasta aiheesta siten, että

opiskelija osoittaa hallitsevansa tutkimuksen
kohteena olevan aihepiirin sekä siihen liittyvän
oikeudellisen problematiikan ja tutkimus-
menetelmät sekä kirjoittamis- ja argumentaatio-
tavan.
Suoritustapa: Tieteellisen tutkielman laadinta
sekä kypsyyskokeen suorittaminen.
Arviointi: Seitsenportainen asteikko.
Vastuuopettaja: Professori.

■ Harjoittelu
Practical Training

Koodi ja laajuus: JOIK3008, 5 op
Ajoitus: Syksy/kevät.
Tavoite: Syventää asiantuntijuutta käytännön
työtehtävissä sekä vahvistaa aiemmin opittujen
teoreettisten valmiuksien soveltamista käytän-
töön.
Sisältö: Työskentely kolmen kuukauden ajan
valtion, kunnan tai muun julkisyhteisön organi-
saatioon kuuluvassa virastossa tai laitoksessa.
Suoritustapa: Kolmen kuukauden yhtäjaksoi-
nen, kokopäivätoiminen harjoittelu ennalta hy-
väksytyssä julkisessa organisaatiossa sekä kirjal-
linen 20 sivun raportti, joka tarkastetaan. Opis-
kelija voi suorittaa harjoittelun vain omassa
pääaineessaan. Ennen raportin kirjoittamista on
keskusteltava sen aiheesta (käsiteltävän julkis-
oikeudellisen ongelman osalta) opintojaksosta
vastaavan opettajan kanssa. Jäljennös työ-
todistuksesta sekä raportti toimitetaan opetta-
jalle hyväksyttäväksi.
Arviointi: Hyväksytty/hylätty.
Vastuuopettaja: Assistentti.
Lisätietoja: Vapaasti valittava syventävä opinto-
jakso.
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