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TUTUSTU
OPISKELUUN JA
YLIOPISTOELÄMÄÄN
ENNAKKOON
VERKOSSA
Tervetuloa tutustumaan Itä-Suomen yliopiston uuden opiskelijan
orientoivaan verkkomateriaaliin, jonka löydät osoitteesta
kamu.uef.fi/uudelle-opiskelijalle
Verkkomateriaalin avulla pääset tutustumaan yliopistoelämään
ja –ympäristöön monipuolisesti, myös videoiden avulla:
opiskelijan muistilista
sähköisten palveluiden käyttöönotto
ensitieto kampuksesta
tärkeät paikat ja palvelut
oman oppiaineen materiaalit uudelle opiskelijalle
runsaasti muuta tärkeää materiaalia.
Opintosi käynnistyvät sujuvasti, kun tutustut verkkomateriaaliin
jo ennen saapumistasi kampukselle syyskuussa. Kampuksella
perehtymisesi jatkuu 2.9. alkaen mm. oppiaineesi/koulutusohjelmasi,
vertaistuutoreiden, sekä Orientaatio yliopisto-opiskeluun
-opintojakson tapahtumilla. Aikatauluja orientaatioviikolle löydät
osoitteesta kamu.uef.fi/orientaation-aikataulu
Tavataan kampuksella!

Tervetuloa opiskelemaan
oikeustieteiden laitokselle!
Lämpimät onnentoivotukset opiskelupaikan johdosta! Tässä oppaassa on tärkeää tietoa opintojen
aloittamiseen ja oikeustieteiden opiskeluun liittyvistä keskeisistä asioista. Tutustuthan oppaaseen huolella!
Opiskelupaikan vastaanottaminen ja ilmoittautuminen opiskelijarekisteriin
Jotta voit aloittaa opinnot, sinun tulee
1) ottaa opiskelupaikka vastaan sähköisesti opintopolku.fi:n Oma opintopolku -palvelussa. Mikäli et
ota vastaan opiskelupaikkaa määräajassa, menetät sen.
2) ilmoittautua opiskelijarekisteriin. Ohjeen löydät UEF Kamusta: https://kamu.uef.fi/ Huomaathan,
että vain läsnäolevaksi ilmoittautunut opiskelija saa suorittaa opintoja.
Opintojen aloittaminen
Syksyllä opinnot käynnistyvät Orientaatio yliopisto-opiskeluun -opintojaksolla, jonka aikana mm. tutustut oikeustieteiden laitokseen ja oikeustieteiden opiskelukäytäntöihin, opit tuntemaan yliopiston
opiskelijoille tarjoamia palveluita, ja tutustut toisiin opiskelijoihin ylempien vuosikurssien opiskelijoiden vetämissä tuutoriryhmissä.
Ensimmäisen vuoden opintojen suoritusjärjestys löytyy tästä oppaasta. Tarkemmin opintojen suunnitteluun perehdytään orientaatioviikolla pidettävissä infotilaisuuksissa.
Kaikkia opiskelijoita koskevaa tietoa löydät Kamusta Opiskelijan käsikirjasta. Tutustu erityisesti Uudelle opiskelijalle -materiaaleihin. Oikeustieteiden opintoyhteisöstä löydät tärkeää tietoa oikeustieteiden opintoihin ja opiskeluun liittyvistä asioista.
Oikeustieteiden opiskelijat –Yammer on laitoksen virallinen tiedotuskanava opiskelijoille. Seuraathan ajankohtaista oikeustieteiden opiskelua koskevaa tiedotusta! Linkit Oikeustieteiden opintoyhteisöön ja Yammer-ryhmään löydät täältä: https://kamu.uef.fi/student-book/opintoyhteisot/
Opintojaksokuvaukset sekä opetusohjelma (luentojen ja tenttien aikataulut) löytyvät WebOodista.
WebOodissa on myös oikeustieteiden laitoksen opinto-oppaat, jotka löytyvät Yhteiskuntatieteiden ja
kauppatieteiden tiedekunnan alta (ks. opintojaksot oppaittain). Opinto-oppaista löydät mm. tutkintorakenteet opintojaksoittain sekä sivuaineopintoja koskevat sivuainekokonaisuudet.
Kaikissa opintojen suorittamiseen ja suunnitteluun liittyvissä kysymyksissä voit ottaa yhteyttä meihin
amanuensseihin. Amanuenssien lisäksi uusien opiskelijoiden tukena on koko laitoksen henkilökunta
ja erityisesti opettajatuutorit. Maanantaina 2.9. klo 13 salissa C2 oikeustieteiden laitoksen henkilökunta
esittäytyy uusille opiskelijoille, tervetuloa tutustumaan laitoksen väkeen!
Toivomme, että opintosi lähtevät sujuvasti käyntiin ja toivotamme opiskelun iloa, antoisia opiskeluvuosia ja menestystä opintoihin!

Riitta Sinkkonen
amanuenssi
riitta.sinkkonen@uef.fi
050 442 3314

Sanna Vikla
amanuenssi
sanna.vikla@uef.fi
050 442 1345
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Laitoksen johtajan tervehdys
Oikeustieteiden laitoksen puolesta haluan esittää lämpimät onnitteluni kaikille uusille oikeustieteen
opiskelijoillemme. Syksyllä 2019 aloittava 60 oikeustieteen ylioppilaan ryhmä muodostaa seitsemännen oikeustieteellisen vuosikurssin Itä-Suomen yliopistossa. Oikeustieteitä on voinut opiskella pääaineena Joensuussa kuitenkin jo vuodesta 1997 asti.
Itä-Suomen yliopiston oikeustieteiden laitos on panostanut toiminnassaan määrätietoisesti siihen, että
annettava opetus vastaisi nykyaikaisen työelämän vaatimuksia ja perustuisi ajantasaiseen, korkeatasoiseen tutkimukseen. Laitoksen henkilökunnan poikkeuksellisen aktiivinen julkaisutoiminta on keskeinen näyttö laitoksen toiminnan laadusta tutkimuksen osalta.
Kehitämme koko ajan yhteistyössä opiskelijoiden kanssa opetusmenetelmiä siten, että laitokselta valmistuvilla maistereilla on hyvät valmiudet sijoittua erilaisiin juristiammatteihin. Laitoksen opetuksessa korostuvat juristille tärkeät ongelmanratkaisu-, tiedonhallinta- ja argumentointitaidot. Työelämässä keskeisiä kirjoitus- ja vuorovaikutustaitoja kehitetään pienryhmäopetuksessa, johon laitos on
erityisesti panostanut.
Kansainvälisestä urasta kiinnostuneille laitos tarjoaa monipuolisen valikoiman englanninkielistä opetusta. Laitoksella on myös runsaasti kansainvälisiä opiskelijoita.
Oikeustieteelliseen tutkintoon voi sisällyttää sivuaineena myös muiden alojen opintoja. Työelämävalmiuksien näkökulmasta sivuaineiden suorittaminen on erittäin suositeltavaa. Itä-Suomen yliopiston
vapaata sivuaineopinto-oikeutta kannattaa hyödyntää opiskelemalla esimerkiksi kauppatieteitä, oikeuspsykologiaa tai kieliä monipuolistamaan omaa osaamista.
Itä-Suomen yliopiston strategiassa on asetettu tavoitteeksi, että yliopistolla on ”Suomen paras yliopistollinen oppimisympäristö ja tehokkaimmat opintoprosessit.” Oikeustieteiden laitos panostaa omalta
osaltaan opetuksen kehittämiseen tämän tavoitteen saavuttamiseksi.
Oikeustieteiden laitos on saanut opetuksestaan jatkuvasti erittäin hyvää palautetta kaikissa arvioinneissa. Muun muassa joustavat etäopiskelumahdollisuudet ovat asia, jota laitos on edelleen kehittämässä.
Tavoitteemme on toimia oikeustieteiden laitoksella siten, että opiskelijat ovat aktiivisia osallistujia laitoksen kaikessa toiminnassa. Yhteistyö opiskelijajärjestöjen kanssa on laitokselle ensiarvoisen tärkeää.
Opiskelijoilta saamamme palautteen kautta voimme edelleen parantaa opetuksen laatua ja toimintatapojamme.
Toivon uusien opiskelijoidemme viihtyvän laitoksellamme, tervetuloa Joensuuhun!
Tapio Määttä
oikeustieteiden laitoksen johtaja,
ympäristöoikeuden professori
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Ensimmäisten viikkojen aikataulu
Maanantai 2.9.2019
8-9, C1
Rehtorin ja tiedekunnan tervetulotilaisuus
9.15–13
Tuutoreiden järjestämää ohjelmaa + lounas
13.15–16, C2
Oikeustieteiden laitoksen tutustumisiltapäivä

mukana opettajatuutorit ja muu henkilökunta
Tiistai 3.9.2019
9.15–12, C2
12.15–13, Metria
15.15–17, C2

5311027 Juridinen kirjoittaminen ja tiedonhankinta
Tiedekunnan järjestämä brunssi
5311027 Juridinen kirjoittaminen ja tiedonhankinta

Keskiviikko 4.9.2019
9–10, AU206
Oikeustieteiden opiskelukäytännöt
10-11, Metria
Tietoiskut
13–14, Carelia
Tietotori ja sivuainetori
14.15-18, C2
5311027 Juridinen kirjoittaminen ja tiedonhankinta
Torstai 5.9.2019
10.15–11, AU102
12.15–14
16.00

Kielikeskuksen info oikeustieteiden opiskelijoille
Jumalanpalvelus + lukuvuoden avajaiset
Kampusrysäys

Perjantai 6.9.2019
8.15–9
9-11, Metria
11–16

INFO: OPI ja seniorituutorit päivystävät
Infoja
Omatoimista opiskelua: 5311026 Oikeustieteen perusteet

Maanantai 9.9.2019
8.15–12
Omatoimista opiskelua
13.15–17, AU100
5311091 Valtiosääntöoikeus
Tiistai 10.9.2019
10.15–14, AU100

5311091 Valtiosääntöoikeus

Keskiviikko 11.9.2019
9.15–11, AU206
Opintojen ohjaus ja opintojen suunnittelu
Torstai 12.9.2019
10.15–14, AU100

5311091 Valtiosääntöoikeus

Perjantai 13.9.2019
8.15–16
Omatoimista opiskelua
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Tiedätkö,
mikä on
akateeminen
vartti?
– Kysy
tuutoriltasi!

Tiistai 1.10.2019
12.15–15, Metria
15.15–17

Opiskelutaito- ja opiskeluhyvinvointityöpajat
Tuutoriryhmien tapaaminen

Lisäksi ensimmäisenä lukuvuonna on luvassa:
Perinteinen retki Kuhasaloon ma 7.10. klo 13 ->
Tenttiklinikka ke 9.10. klo 9-11 AU102 (tukea opiskeluun ja erityisesti tentteihin)
Ohjaustapaamisia opettajatuutorien kanssa lukuvuoden aikana
Opintojen suunnittelu –messut (kevät 2020)
o
Oppiaineiden esittely
o
HOPS
Työelämäiltapäivä (kevät 2020)
Seuraa tiedotusta Oikeustieteiden opiskelijat -Yammerissa!
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Henkilökohtainen opintosuunnitelma
Mikä HOPS on?
HOPS eli henkilökohtainen opintosuunnitelma on opintojen suunnittelun väline. HOPSin tarkoituksena on auttaa muodostamaan kokonaiskuva tutkinnosta ja siihen sisältyvistä opinnoista sekä niiden
etenemisestä. HOPSissa hahmotellaan tutkintoon sisältyville opinnoille suoritusaikataulu ja laaditaan
suunnitelma tutkinnon suorittamiseksi. Opintojen edetessä suunnitelma tarkentuu ja HOPSia päivitetään. HOPSiin kuuluu myös omien lähtökohtien, tavoitteiden, urasuunnitelmien ja opiskelutaitojen
pohdinta.
HOPSin laatimisen lähtökohtana on tutkintorakenne, joka löytyy tästä oppaasta. Jo opintojen alkuvaiheessa HOPSiin kannattaa sisällyttää myös mahdollinen kansainvälinen vaihto-opiskelu ja työharjoittelun suorittaminen. HOPS:ia suunnitellessaan opiskelija voi mahdollisuuksiensa mukaan ottaa huomioon myös työelämän tarpeet sekä omat uratoiveensa, ja valita valinnaisista opinnoista näitä toiveita
ja tarpeita tukevia opintoja.
HOPSin laadinnassa opiskelijan apuna ovat amanuenssit ja opettajatuutorit, jotka pyrkivät tarjoamaan
tukea ja ohjausta opiskeluun liittyvien valintojen tekemisessä sekä opintojen suunnittelussa.
Mitä HOPSin laatimisessa tulee ottaa huomioon?

Tutkintojen tavoitteelliset suoritusajat (3+2 vuotta)

Opintotuen saamisen edellytykset (keskimäärin 5 op/kk)

Varattava aikaa myös lukemiseen, tenttikirjat hankittava hyvissä ajoin.

Vaihto-opiskelu osaksi HOPSia!

Muut ajankäyttöön vaikuttavat seikat (töissäkäynti, harrastukset, perhe-elämä).

Oppimistapa/-tyyli, omat vahvuudet ja heikkoudet oppijana
Miten HOPS tehdään?

OodiHOPS WebOodissa tai esim. Excel

HOPSin laadinnassa lähtökohtana on tutkintorakenne.

Kielikeskuksen antamien suositusten mukaisesti kieli- ja viestintäopinnot suoritetaan 2. lukuvuodesta alkaen.

Ks. tarkempia ohjeita Oikeustieteiden opintoyhteisöstä.

LUE LISÄÄ AIHEESTA
OSOITTEESSA
https://studentuef.sharepoint.com/sites/oikeustieteidenopintoyhteiso
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Opintojen ohjaus oikeustieteiden
laitoksella
Yliopisto-opiskeluun liittyy akateeminen vapaus, mutta myös vastuu. Yliopistossa opiskelijalla on vapaus tehdä opiskeluaan koskevia valintoja ja suunnitella opintojaan. Samanaikaisesti opiskelijalla on
kuitenkin vastuu omasta oppimisestaan ja opintojen etenemisestä. Akateemiseen vastuuseen kuuluu
myös asiallinen käyttäytyminen kaikkia yliopistoyhteisössä toimivia kohtaan. Vastuu voi tuntua aluksi
raskaalta, mutta tukea ja ohjausta on saatavilla opiskelijatuutoreilta, opettajatuutoreilta sekä koko laitoksen henkilökunnalta. Tule rohkeasti juttelemaan!
OPETTAJATUUTORIT



Sampo Mielityinen
Suvianna Hakalehto
Matti Muukkonen
Virve Valtonen
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Sanna Vikla
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KANDISEMINAARIEN OHJAAJAT




GRADUSEMINAARIEN OHJAAJAT





OPINTOJAKSOJEN VASTUUOPETTAJAT




OPISKELIJATUUTORIT





Uusien opiskelijoiden osallistaminen yliopistoyhteisöön
Oppimista tukevat työpajat ja
tapaamiset
HOPS: pää- ja sivuainevalinnat
Ongelmat opintojen etenemisessä
Ohjaus opintojen alkuun
Yleinen opintoneuvonta
HOPSit
Hyväksilukemiset
Kokonaisuusmerkinnät ja tutkinnon
koostaminen (valmistuminen)
Antaa yleistä neuvontaa ja ohjausta
vaihto-opintomahdollisuuksista
Suunnittelee vaihto-opintoja yhdessä opiskelijan kanssa
Neuvonta
Harjoittelusopimukset
Harjoitteluraportit
Auttavat opiskelijaa kandidaatintutkielman aiheen valinnassa
Ohjaavat opiskelijan kandidaatintutkielman
Laativat opiskelijan kanssa maisterivaiheen HOPSin (syventävät opinnot, sivuainevalinnat)
Auttavat opiskelijaa graduaiheen
valinnassa
Ohjaavat opiskelijan gradun
Antavat sisältöopetusta ja siihen
liittyvää ohjausta
Perehdyttävät osaltaan yliopistoopintoihin opintojen alkuvaiheessa
Toimivat vertaistukena opiskelijalle
Järjestävät opiskelijatapahtumia ja
vapaa-aikaa

Tutustu KAMUssa myös yliopiston tarjoamiin ohjauspalveluihin!
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Opintojen rakenne
Oikeusnotaarin tutkinto 180 op, 3 vuotta
5311802 OIKEUSNOTAARIN PERUS- JA AINEOPINNOT 159 op
Oikeusajattelun perusteet 20 op
Harjoitusseminaarit 10 op, kaksi seuraavista:
5311026 Oikeustieteen perusteet 1 op
5311014 Seminar on International Dispute Settle5311027 Juridinen kirjoittaminen ja tiedonment 5 op
hallinta 2 op
5311030 Juristin viestintä- ja vuorovaikutustaidot 5
5311015 Oikeudellisen ratkaisutoiminnan
op
perusteet 4 op
5311095 Lainvalmistelu 5 op
5311028 Johdatus oikeusteoriaan 4 op
5311112 Economic and Institutional European Law
5311418 Lainsäädäntötutkimuksen perus5 op
teet 4 op
5311118 Seminar on European and International
5311419 Oikeussosiologia ja kriminologia
Economic Law 5 op
5 op
5311119 Economic and Monetary Union: Historical,
legal and economic approaches to the European
Yhteiset perus- ja aineopinnot 119 op
common currency 5 op
5311091 Valtiosääntöoikeus 5 op
5311217 Vero-oikeuden oikeustapausharjoitukset
5311104 Eurooppaoikeuden perusteet 5 op
5 op
5311093 Public International Law 5 op
5311218 Kansainvälinen verosopimusoikeus 5 op
5311092 Perus- ja ihmisoikeudet 5 op
5311312 Hallintomenettelyn ja hallinnon oikeussuojan harjoitukset 5 op
5311304 Yleishallinto-oikeus 5 op
5311314 Laillisuusvalvonta 5 op
5311204 Vero-oikeuden perusteet 5 op
5311317 Digitalisaatio ja oikeus 5 op
5311209 Finanssihallinto-oikeus 5 op
5311320 Ulkomaalaisoikeus 5 op
5311704 Ympäristöoikeuden perusteet 5 op
5311321 Taiteen ja kulttuuritoiminnan oikeudelliset
kysymykset 5 op
5311636 Yksityisoikeuden perusteet 5 op
5311322 Sosiaalioikeuden klinikkatoiminta 5 op
5311605 Sopimusoikeus 5 op
5311324 Ulkomaalaisoikeuden jatkokurssi 5 op
5311610 Perhe- ja jäämistöoikeus 5 op
5311417 Lainsäädäntötutkimuksen erityiskysymyk5311609 Vahingonkorvaus- ja vakuutusoisiä 5 op
keus 5 op
5311507 Rikosten seuraamukset 5 op
5311728 Kiinteistöoikeus 5 op
5311516 Esitutkinta ja pakkokeinot 10 op
5311627 Immateriaalioikeus 5 op
5311519 Maksukyvyttömyys- ja talousrikosoikeu5212401 Yhtiöoikeus 5 op
den erityiskysymyksiä 5 op
5311612 Työoikeus 5 op
5311520 Restoratiivisen oikeuden peruskurssi 5 op
5311521 Maksukyvyttömyysoikeus 5 op
5311522 Tuomioistuimen pääkäsittelyseminaari 5
5311648 Luotto- ja vakuusoikeus 5 op
op
5311523 Prosessioikeuden ajankohtaisseminaari 5
5311504 Rikos- ja prosessioikeuden perusop
teet 5 op
5311524 Advocacy and Alternative Dispute Resolu5311506 Siviiliprosessioikeus ja vaihtoehtion in Theory and Practice 5 op
toinen riidanratkaisu 5 op
5311621 Client Consultation 5 op
5311508 Rikosoikeus ja rikosprosessioikeus
5311625 Julkiset hankinnat 5 op
5 op
5311628 Jäämistösuunnittelu 5 op
5311514 Hallintoprosessioikeus 5 op
5311630 Kiinteistöriita 5 op
5311632 Law and the Internet 5 op
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5311305 Informaatio-oikeus 5 op
5311629 Kansainvälinen yksityisoikeus
4 op

5311634 Sopimus ja kolmas 5 op
5311633 Perhe, perintö ja verotus – käytännön
kurssi 5 op
5311635 Contract Negotiations 5 op
5311649 Ennakkopäätökset varallisuusoikeudessa
5 op
5311650 Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo työoikeudessa 5 op
5311651 Kollektiivinen työoikeus – kansallisia ja
kansainvälisiä näkökulmia 5 op
5311652 Vahingonkorvausoikeuden keskeisiä kysymyksiä 5 op
5311658 Trade, Development and Innovation
Regulation 5 op
5311659 Advanced Copyright 5 op
5311660 Advanced Patent Law 5 op
5311661 Advanced Trademark Law 5 op
5311662 Eurooppalaistuvan yksityisoikeuden ajankohtaisia kysymyksiä 5 op
5311663 Yksityiselämänsuoja ja sananvapaus työoikeudessa 5 op
5311666 Yrittäjyyden oikeudellisia ongelmia 5 op
5311667 Transnational Commercial Law 5 op
5311713 Vesioikeus 5 op
5311715 Ympäristöoikeuden oikeustapausharjoitukset 5 op
5311717 Ympäristövaikutusten ja sos. vaikutusten
arviointi 5 op
5311722 Seminar on Int. and European
Environmental Law 5 op
5311730 Metsäoikeus 5 op
5311739 Kiertotalouden oikeus 5 op
5311029 Oikeustapauskilpailut 5–15 op
5319110 Int. Environmental Negotiations:
Simulation Exercise 5 cp
Oikeusnotaarin tutkielma ja seminaari 10 op
5311899 Oikeusnotaarin tutkielma ja seminaari
10 op
5311005 Oikeudellisen tiedon hankinta 0 op
5311008 Kypsyysnäyte 0 op

KIELI- JA VIESTINTÄOPINNOT 20 + 1 op
Opintojen suositeltu suoritusjärjestys, 1. opiskeluvuosi
Huom! Tarkasta aikataulut WebOodista ennen opetuksen alkamista.
Syyslukukausi
5311026 Oikeustieteen perusteet 1 op
5311027 Juridinen kirjoittaminen ja tiedonhankinta 2 op
5311091 Valtiosääntöoikeus 5 op
5311304 Yleishallinto-oikeus 5 op
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verkkokurssi
3.-4.9.
9.-17.9.
23.9.-15.10.

5311204 Vero-oikeuden perusteet 5 op
5311028 Johdatus oikeusteoriaan 4 op
5311504 Rikos- ja prosessioikeuden perusteet 5 op
Kevätlukukausi
5311104 Eurooppaoikeuden perusteet 5 op
5311636 Yksityisoikeuden perusteet 5 op
5311605 Sopimusoikeus 5 op
5311610 Perhe- ja jäämistöoikeus 5 op
5311418 Lainsäädäntötutkimuksen perusteet 4 op
5311704 Ympäristöoikeuden perusteet 5 op
5311015 Oikeudellisen ratkaisutoiminnan perusteet 4 op

23.-30.10.
6.-14.11.
28.11-5.12.
7.-14.1.
20.1.-10.2.
18.-27.2.
4.-19.3.
30.3.-8.4.
1.4-14.5.
18.-26.5.

Opintojen suositeltu suoritusjärjestys, 2. ja 3. opiskeluvuosi
ON-tutkinto 2. vuosi
Syksy
Kevät
Henkilökohtainen opintosuunnitelma
Kieli- ja viestintäopintoja
Kieli- ja viestintäopintoja
5311305 Informaatio-oikeus 5 op
5311209 Finanssihallinto-oikeus 5 op
5311648 Luotto- ja vakuusoikeus 5 op
5311728 Kiinteistöoikeus 5 op
5311521 Maksukyvyttömyysoikeus 5 op
5311609 Vahingonkorvaus- ja vakuutusoikeus
5311514 Hallintoprosessioikeus 5 op
5 op
5311506 Siviiliprosessioikeus ja vaihtoehtoi5311612 Työoikeus 5 op
nen riidanratkaisu 5 op
5311627 Immateriaalioikeus 5 op
ON-tutkinto 3. vuosi
Syksy
Kieli- ja viestintäopintoja
1. harjoitusseminaari 5 op
5311508 Rikosoikeus ja rikosprosessioikeus
5 op
5311092 Perus- ja ihmisoikeudet 5 op
5311093 Public International Law 5 op
5311419 Oikeussosiologia ja kriminologia 5 op

Kevät
Kieli- ja viestintäopintoja
2. harjoitusseminaari 5 op
5212401 Yhtiöoikeus 5 op
5311629 Kansainvälinen yksityisoikeus 4 op
5311899 Oikeusnotaarin tutkielma ja
seminaari 10 op
5311005 Oikeudellisen tiedon hankinta 0 op
5311008 Kypsyysnäyte 0 op

Kieli- ja viestintäopinnot 20 + 1 op
Seuraavat kieli- ja viestintäopinnot ovat pakollisia kaikille ON-tutkintoa suorittaville:
1131000 Orientaatio yliopisto-opiskeluun 1 op
8011852 Kirjoitusviestintää oikeustieteiden opiskelijoille 2 op
8011876 Puheviestintää oikeustieteiden opiskelijoille 2 op
8012852 Ruotsia oikeustieteiden opiskelijoille 4 op
8012871 Ruotsin syventävä kurssi oikeustieteiden opiskelijoille 4 op
8013853 Academic English for Law 4 op
8013871 Legal English Writing for Students of Law 4 op
Ks. kieliopintojen suositeltu suoritusjärjestys sekä vaihtoehtoiset suoritustavat kielikeskuksen
www-sivuilta: uef.fi/kielikeskus
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Oikeustieteen maisterin tutkinto 120 op, 2 vuotta
SYVENTÄVÄT OPINNOT 80 op

VALINNAISET OPINNOT
35 op

Teoria- ja menetelmäopinnot 20 op
Kaksi seuraavista (luennot ja tentit):
5311910 Oikeudellisen ratkaisun teoria
5 op
5311927 Oikeussosiologia 5 op
5311922 Oikeusfilosofia 5 op
5311912 Oikeudellinen argumentaatio
5 op
5311415 Sääntelyteoria 6 op
5311925 Oikeushistoria 5 op
5311937 Hyvinvoinnin filosofia 5 op
5311938 Lainsäädäntötutkimuksen teoria 5 op

Erikoistumisopinnot
20 op
20 op (3–4 opintojaksoa) oikeustieteen
opintoja siitä oppiaineesta, josta OTMtutkielma laaditaan.

Kaksi seuraavista (seminaarit):
5311913 Ennakkopäätösanalyysi 5 op
5311914 Lainsäädäntötutkimuksen seminaari 5 op
5311417 Lainsäädäntötutkimuksen erityiskysymyksiä 5 op
5311915 Väitöskirja-analyysi 5 op
5311916 Empiirisen oikeustutkimuksen
seminaari 5 op
5311917 Oikeustapauspiiri 5 op
5311918 Philosophy of Human Rights
5 op
5311921 Kriminologian menetelmät 5 op
5311923 Comparative Law 5 op
5311930 Rikollisuuden ja kontrollipolitiikan historia 5 op
5311934 Kriminologian lukupiiri 5 op
5311933 Approaches for Empirical Legal
Research 5 op

Ks. oppiainekohtaiset
listat Oikeustieteiden
opintoyhteisöstä.

Erikoistumisopinnot
sovitaan maisterivaiheen HOPSkeskustelussa tutkielman ohjaajan kanssa.

Oikeustieteiden laitoksen
tuottamat oikeustieteen
opintojaksot
TAI
Monitieteiset opinnot
(esim. oikeuspsykologia,
kauppatieteiden laitoksen
tarjoamat sivuaineet)
TAI
Muualla suoritetut opinnot
(esim. kv. opiskelijavaihto)

5311800 OTM-tutkielma ja seminaari 40 op
KIELI- JA VIESTINTÄOPINNOT 5 op
8013852 Advanced English Academic and Professional Communication for Law 4 op
8010105 Tutkielmantekijän tekstitaidot oikeustieteiden opiskelijoille 1 op
Syventävät opinnoissa erikoistutaan jossakin seuraavista oppiaineista: eurooppaoikeus, finanssioikeus, hallinto-oikeus, kansainvälinen oikeus, kauppaoikeus, lainsäädäntötutkimus, perhe- ja jäämistöoikeus, prosessioikeus, rikosoikeus, sosiaalioikeus, työoikeus, varallisuusoikeus, yleinen oikeustiede,
ympäristöoikeus ja valtiosääntöoikeus.
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Oikeustieteiden opiskelun yleiset
periaatteet
Luennot ja seminaarit








Opiskelu on melko joustavaa:
Luennoille ei ole osallistumispakkoa, ellei siitä ole opintojaksokuvauksessa erikseen määrätty (ks. opintojaksokuvaukset WebOodista).
Seminaarimuotoisten opintojaksojen suorittaminen kuitenkin edellyttää aina
osallistumista seminaaritapaamisiin.
Ilmoittautuminen WebOodissa koskee kaikkia opintojaksoja.
Luennoille ja tentteihin ilmoittaudutaan erikseen.
Ilmoittautuminen opintojaksoille alkaa lukukauden alussa, tentteihin 60 vrk ennen tenttiä.
Mahdollisista opetusaikatauluun tulleista muutoksista ilmoitetaan luennoille/seminaariin ilmoittautuneille.
Luentoja ei tentitä erikseen, jos siitä ei ole opetussuunnitelmassa mainittu.
Opintojaksojen kirjallisuusmuutokset päivitetään WebOodiin – syytä varmistaa ennen tenttiin ilmoittautumista.

Kuulustelut



Tentteihin ilmoittaudutaan WebOodissa viimeistään 10 vrk ennen tenttiä.
Lähtökohtaisesti myöhästyneitä tentti-ilmoittautumisia ei oteta vastaan (tentaattori päättää).
Etätentteihin ei oteta lainkaan vastaan myöhästyneitä ilmoittautumisia.




Tenttiajankohdat löytyvät WebOodista tai tenttitaulukosta.





Tenttiminen on mahdollista myös Kuopion kampuksella (ei ole etätenttimistä).




Tentistä saa poistua 30 minuutin kuluttua kuulusteluajan alkamisesta, kuulusteluajan katsotaan aina alkavan tasatunnilta.
Etätenttiohjeet löytyvät Oikeustieteiden opintoyhteisöstä.
Tentit pohjautuvat opetussuunnitelmassa ilmoitettuun oppimateriaaliin ja säädöksiin, jos
muuta ei ole ilmoitettu. Säädökset muutoksineen on hallittava sellaisina kuin ne ovat kuulusteluhetkellä voimassa, jollei jonkin opintojakson osalta ole toisin ilmoitettu.
Kukin opintojakso suoritetaan yhdellä kertaa, jollei opetussuunnitelmassa ole toisin todettu.
Englanninkielisten opintojaksojen kuulustelussa voi vastata suomeksi tai englanniksi, jos
muuta ei ohjeistettu.
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ON- ja OTM-tutkintojen
osaamistavoitteet
ON- ja OTM-tutkinnot suorittaneella henkilöllä on oikeudellisissa työtehtävissä tarvittavat ongelmanratkaisu-, tiedonhallinta- ja argumentointitaidot. ON- ja OTM-tutkinnot suorittanut:
-

on virkakelpoinen tuomarin tehtäviin,
osaa hankkia ja jäsentää oikeudellista tietoa ja arvioida sitä kriittisesti,
osaa hahmottaa oikeudellisia ongelmia ja niiden ratkaisuvaihtoehtoja,
tuntee Suomen ja Euroopan unionin oikeuden pääpiirteet ja ymmärtää kansainvälisen sääntelyn merkityksen Suomen oikeusjärjestelmälle,
tuntee oikeudellisen sääntelyn syntyprosessit ja sääntelyn merkityksen yhteiskunnassa,
osaa ilmaista itseään suullisesti ja kirjallisesti selkeällä ja vakuuttavalla tavalla sekä puolustaa omaa näkemystään muille asiantuntijoille,
pystyy käyttämään oikeudellista asiantuntemustaan kansainvälisissä ja moniammatillisissa
toimintaympäristöissä,
tuntee oikeustieteen teorianmuodostuksen ja keskeiset tutkimusmenetelmät ja
omaa edellytykset tieteelliseen tutkimustyöhön ja uuden oikeudellisen tiedon tuottamiseen.

Itä-Suomen yliopistosta valmistuvien oikeusnotaarien ja oikeustieteen maistereiden tiedollinen laajaalaisuus ja työelämävalmiudet otetaan tutkintojen rakenteessa ja oikeustieteiden opetuksessa huomioon seuraavalla kolmella eri tavalla.
1.

Opintopolun läpäisevät opetuksen johtoteemat, joita ovat: a) yleiset opit, b) perus- ja ihmisoikeudet, c) oikeuden kansainvälistyminen ja eurooppalaistuminen sekä d) oikeuslähteet ja oikeudellinen argumentaatio. Nämä teemat toistuvat erilaisin painotuksin läpi opintopolun,
mikä auttaa opiskelijaa hahmottamaan eri oikeudenalojen välisiä yhteyksiä ja erityispiirteitä.

2.

Opitun tiedon kumuloituminen ja vahvistuminen. Tutkintorakenne ja opintojen suoritusjärjestystä koskeva suositus rakentuvat ajatukselle opetettavan tiedon kumuloitumisesta ja asteittaisesta vahvistumisesta läpi koko opintopolun. Sekä oikeudenalojen perusteiden opintojaksoilla että myöhemmissä opinnoissa kerrataan aiemmin muilla opintojaksoilla opittua ja
kytketään uusi tieto jo opittuihin asiakokonaisuuksiin.

3.

Oikeudellisen ajattelun ja työelämävalmiuksien oppiminen. Oikeustieteellinen asiantuntemus ei
ole pelkästään eri oikeudenalojen normistojen tuntemista vaan ennen kaikkea kykyä ajatella
oikeudellisesti ja soveltaa osaamistaan käytäntöön, myös oikeudenalarajat ylittäen. Laitoksella panostetaan erityisesti vuorovaikutusosaamisen kehittämiseen.
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Tuutoreiden tervehdys ja yhteystiedot
Hei uusi oikeustieteen opiskelija ja tervetuloa Joensuuhun ja Itä-Suomen yliopistoon! Huikeaa, että olet
päässyt juuri meille opiskelemaan! Tiedämme, että alkujännitystä on ilmassa kaikilla, sillä onhan teillä
kokonaan uusi elämänjakso alkamassa. Me tuutorit olemme täällä teidän tukena ja apuna kaikissa
mieltä askarruttavissa asioissa. Autamme teidät opintojen alkuun, tutustutamme teidät Joensuuhun
sekä tietysti omaan ainejärjestötoimintaamme.

Oikkarivuodet tulevat olemaan elämäsi parhaita, joten ota ehdottomasti mukaasi rohkeaa sekä avointa
mieltä. Me täällä jo odotamme malttamattomasti teidän tapaamistanne syksyllä. Lisätietoa meistä ja
ainejärjestöstämme Judicasta löydät sekä saamastasi fuksilehdestä että Judican nettisivuilta.
Nähdään pian!

Tuutoreiden yhteystiedot:

Tania Kokkala, taniak@uef.fi, +358400284473
Ella Kairtamo, ellakai@uef.fi, +358505733822
Saara Kinnunen, saarakin@uef.fi, +358405008339
Pilvi Dunder, pilvidun@uef.fi, +358400968617
Nella Laitinen, nellalai@uef.fi, +358505501057
Anni-Kanerva Hietala, annhie@uef.fi, +358445350330
Jesse Sironen, jessir@uef.fi, +358503365322
Anni Miettinen, annimie@uef.fi, +358504326155
Aino Koskivirta, ainokos@uef.fi, +358443246699
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Hei uusi oikkari ja onnea
opiskelupaikan johdosta!
Aivan ensimmäiseksi haluan toivottaa sinut tervetulleeksi Joensuuhun ja Itä-Suomen yliopistoon, olet
tehnyt loistovalinnan päättäessäsi lähteä opiskelemaan tänne!
Muutto Joensuuhun saattaa aluksi tuntua vieraalta ajatukselta, varsinkin jos olet muuttamassa tänne
kauempaa ja Itä-Suomi on alueena vielä varsin vieras. Itsekin muutin kolme vuotta sitten Joensuuhun
500 kilometrin päästä ja ajatus niin kauaksi lähtemisestä tuntui aluksi kauhistuttavalta. Kaikki pelkoni
osoittautuivat kuitenkin turhaksi ja olen viihtynyt leppoisassa Joensuulaisessa ilmapiirissä oikein loistavasti. Muistan yllättyneeni erityisesti siitä, että Joensuu on todellinen opiskelijakaupunki, sillä yliopiston lisäksi täällä on myöskin ammattikorkeakoulu. Varsinkin syksyisin ja keväisin lukukausien aikana Joensuun kadut suorastaan vilisevät nuoria ihmisiä ja kaupungissa myöskin tapahtuu paljon. Erityisesti opiskelijoiden ja ainejärjestöjen järkkäämää tapahtumaa on lähes joka viikko.
Itä-Suomen yliopisto on jakautunut kahdelle paikkakunnalle, Joensuuhun ja Kuopioon. Oikeustieteen
laitos sijaitsee Joensuussa aivan keskellä kampusta. Opetus Itä-Suomen yliopistossa on todella laadukasta ja oikeustieteen opiskelijana pääset nauttimaan monipuolisista suoritustavoista, erinomaisista
etäopiskelumahdollisuuksista sekä moderneista opetustiloista. Laitoksen henkilökunta on myös aidosti
kiinnostunut opiskelijoistaan ja ainejärjestöjen antamaa palautetta kuunnellaan säännöllisesti.
Ainejärjestö on saman oppiaineen opiskelijoista koostuva yhdistys, jonka ainoana tehtävänä on toimia
opiskelijoiden hyväksi parhaalla mahdollisella tavalla. Ainejärjestöjen näkyvintä toimintaa on erilaisten opiskelijatapahtumien järjestäminen. Judica on Joensuun oikeustieteen opiskelijoiden oma ainejärjestö, jonka tavoitteena on tuoda vastapainoa ja vaihtelua opiskeluille mahdollisimman monipuolisesti.
Toki osa tapahtumista, esimerkiksi työelämäliitännäiset tapahtumat, on myös opintoja tukevaa. Juhlien, liikunnan ja työelämätapahtumien ohessa hoidamme myös opiskelijoidemme edunvalvontaa kansallisesti sekä oman yliopistomme tasolla. Judican jäsenenä myös lakimiesliiton jäsenedut ovat käytössäsi. Tästäkin kuulet vielä syksyllä lisää! Judica haluaa tarjota jokaiselle jotakin, oli se sitten liikuntaa,
työnhakua, journalismia, biletystä, hengailua, tai oikeastaan mitä tahansa.
Judicassa vallitsee tunnetusti lämmin yhteishenki, jonka toivottavasti sinäkin tulet jo syksyn aikana
huomaamaan. Meitä on täällä melko vähän, mikä mahdollistaa erinomaisesti sen, että heti alusta alkaen
on mahdollista tutustua lähes kaikkiin judisteihin miltä tahansa vuosikurssilta. Etenkin alkusyksystä
teillä on lisäksi mahtavat tuutorit tukenanne kaikessa uudessa mitä opiskelijaelämä eteenne tuokaan,
ottakaa heihinkin rohkeasti vaan yhteyttä tarpeen vaatiessa. Oikeustieteen opinnot aloittaessasi matka
kohti unelma-ammattiasi on alussa. Muista nauttia matkasta ja ota tästä unohtumattomasta seikkailusta kaikki ilo irti
Lämpimästi tervetuloa ja nähdään syksyllä!
Roosa Eskola
Puheenjohtaja,
Oikeustieteen ylioppilaiden yhdistys Judica ry
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Hei ja tervetuloa yliopistoon
ja ylioppilaskuntaan!
Alkusyksystä kaikki voi tuntua uudelta ja hämmentävältä, mutta onneksesi olet
yliopiston ovista sisään kävellessäsi liittynyt myös osaksi opiskelijayhteisöä, josta löydät
taatusti kaikkia kaipaamiasi tuen muotoja. Opiskelijat ovat mahtavaa porukkaa ja me
Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnassa järjestämme sinulle vapaa-ajan toimintaa,
liikuntapalveluita ja vaikutusmahdollisuuksia. Valvomme myös etujasi, jotta sinä voit
keskittyä opiskelemaan. Ainejärjestösi kautta olet yhteydessä oman alasi opiskelijoihin
- ylioppilaskunnan kautta tavoitat puolestaan kaikki opiskelijaelämän ilot ja edut.
Ylioppilaskunta, eli kaikissa vähänkin vähemmän virallisissa yhteyksissä ISYY, voi olla
sinulle nimenä jo tuttu, sillä yliopistoon läsnäolevaksi ilmoittautuessasi olet maksanut
jäsenmaksumme, joka sisältää myös Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiölle (YTHS)
menevän maksun. Olemme opiskelijoiden, eli juuri sinun, etu- ja palvelujärjestö. Siksi
toimintamme on toimintaa opiskelijalta opiskelijalle, suurella sydämellä.
TÄSSÄ TIIVIISTI JÄSENPALVELUITAMME:
edunvalvonta
vaikutusmahdollisuudet ylioppilaskunnassa ja yliopistossa
vapaa-ajan toiminta ja -tapahtumat
SYKETTÄ-liikuntapalvelut
vuokravälineet ja -tilat
kerhot
kansainväliset palvelut
viestintäpalvelut, esimerkiksi uutiskirjeet
tuki ja palvelut (esim. avustukset ja koulutukset) ainejärjestöille
lukuvuositarra opiskelijakorttiin
toimistopalvelut
häirintäyhdyshenkilöt
Tutustu ylioppilaskuntaan, sen toimintaan ja palveluihin myös verkkosivuillamme,
niin tiedät, mitä kaikkea hauskaa ja hyödyllistä ISYYs tuo sinulle mukanaan. Myös
asiantunteva henkilökuntamme on aina apunasi! Ja jos innostut toiminnastamme
oikein kunnolla, lähde ehdolle tulevana syksynä järjestettäviin ISYYn
edustajistovaaleihin tai ainakin äänestä niissä omasta mielestäsi parasta ehdokasta
päättämään ylioppilaskunnan asioista.
Tsemppiä syksyn opintoihin ja iloa elämääsi opiskelijana!

Itä-Suomen yliopistossa on käytössä erilaisia sähköisiä työvälineitä, jotka auttavat opiskelussa,
työskentelyssä ja viestinnässä. Näiden välineiden avulla saat ajantasaisimman tiedon opiskeluasi ja
yliopistoa koskevista asioista.

KAMU Käsikirja on jatkuvasti kehittyvä
opiskelijan tietopankki, josta löydät
kaikille opiskelijoille yhteiset ohjeet ja
linkit eri palveluihin.
kamu.uef.fi

OPINTOYHTEISÖ on tietyn laitoksen, yksikön,
pääaineen tai koulutuksen opiskelijoille
muodostettu yhteisö, josta löytyy heille
kohdennettua tietoa ja esim. tarkennuksia
Kamun ohjeisiin sekä opiskeluun liittyvät yleiset
tiedotteet. Opintoyhteisöt ovat Office 365
-ympäristössä, jonne kirjaudutaan UEF-tunnuksilla.
Listauksen opintoyhteisöistä löydät Kamusta.

YAMMER on opiskelijoiden ja henkilöstön sisäisen viestinnän pääkanava,
jossa kaikilla on mahdollisuus keskustella sekä seurata ja perustaa ryhmiä.
UEF Opiskelijat -ryhmässä jaetaan kaikkia opiskelijoita koskevaa tietoa ja
opintoyhteisösi Yammerista saat opiskelualaasi liittyvän tuoreimman tiedon.
Kannattaa liittyä ja seurata molempia Yammer-ryhmiä. Yammer-linkin löydät
yliopiston etusivulta ja sinne kirjaudutaan yliopiston käyttäjätunnuksilla.

Sinulle luodaan SÄHKÖPOSTILAATIKKO
automaattisesti ja osoitteesi on tunnus@student.uef.fi.
Kirjaudu sähköpostiin ja muihin O365-palveluihin
antamalla tunnus muodossa tunnus@uef.fi. Linkin
sähköpostiisi löydät yliopiston etusivulta.
uef.fi

WEBOODI on tärkein työkalusi opintojesi
alusta lähtien. WebOodissa teet lukuvuosiilmoittautumisen, ilmoittaudut tentteihin
ja opetukseen sekä teet HOPSin.
weboodi.uef.fi

TUUDO on maksuton mobiilisovellus (iOS ja Android), jossa voit tehdä kurssi- ja
tentti-ilmoittautumiset sekä löydät opintosuorituksesi, ruokalistat, automaattisen
lukujärjestyksen, kampuskartat sekä bussiaikataulut.
tuudo.fi

Kamu auttaa monissa asioissa
Kamu Käsikirja on jatkuvasti kehittyvä opiskelijan tietopankki, josta löydät kaikille
opiskelijoille yhteiset ohjeet, palvelut ja tiedotteet. Käsikirjasta löytyy tietoa sekä uudelle
opiskelijalle, opintojaan tekevälle että valmistuvalle opiskelijalle: opintohallinnolliset
ohjeistukset, tietoa erilaisista opintomahdollisuuksista, vaihto-opiskelusta, vinkkejä
opiskelutaidon kehittämiseen, opinto-oppaat, linkit erilaisiin työkaluihin ja palveluihin,
opiskeluun liittyvät lomakkeet ja lisäksi hyvinvointiin liittyviä vinkkejä.
kamu.uef.fi

Mikä on gradu?
Etsi Kamusta
hakusanalla
Yliopistosanasto

Olen suorittanut
AMK:ssa ruotsin
kurssin. Voinko saada
korvaavuuden? Etsi
hakusanalla AHOT.

Miten haen ulkomaille
opiskelijavaihtoon? Etsi
Kamusta hakusanalla
Vaihto-opiskelu

Olen kipeänä.
Mihin menen lääkäriin?
Etsi Kamusta
hakusanalla
Terveydenhuolto

Miten täällä
opiskellaan?
Etsi Kamusta
hakusanalla
Opiskelutaidot

Pääseekö pyörätuolilla
liikkumaan
luentosaleissa?
Etsi Kamusta
hakusanalla
Esteettömyys

Mistä löydän
tenttkirjat?
Etsi Kamusta
hakusanalla
Kurssikirjat

Mitä kaikkia sivuaineita
täällä voi opiskella?
Etsi Kamusta
hakusanalla
Sivuaineopiskelu

Miten saan
opiskelijakortin?
Etsi Kamusta
hakusanalla
Opiskelijakortti

Uuden opiskelijan muistilista
Jotta opintosi käynnistyvät sujuvasti, huolehdi muistilistan asiat kuntoon ennen
kampukselle saapumista. Laajemman muistilistan linkkeineen löydät osoitteesta
kamu.uef.fi/uuden-opiskelijan-muistilista

Vastaanota opiskelupaikka ja
ilmoittaudu yliopistoon
opintopolku.fi

Perehdy uuden opiskelijan
materiaaliin ja KAMUun
kamu.uef.fi/uudelle-opiskelijalle

Hae/etsi asunto, muista
muuttoilmoitus
kamu.uef.fi/asuminen

Lataa mobiilisovellus ja käy läpi
Tuudon orientaatiopolku
kamu.uef.fi/tuudo

Muista hakea opintotukea ja
tarvittaessa yleistä asumistukea
kela.fi

Voit rekisteröityä SYKETTÄ
liikuntapalveluiden käyttäjäksi
sykettä.fi

Aktivoi yliopiston käyttäjätunnus
(mahdollista 1.8. alkaen)
kamu.uef.fi/uef-kayttajatunnus

Seuraa yliopiston ja ylioppilaskunnan opiskelijaviestintää
kamu.uef.fi > opiskelijaviestintä

Tilaa opiskelijakortti
frank.fi
Kirjaudu Ylioppilaiden
terveydenhuoltopalveluiden
Self-verkkopalveluun
yths.fi/self
Perehdy opinto-oppaaseesi
kamu.uef.fi/opinto-oppaat
Sisältyykö syyslukukauteesi
kielikeskuksen kieli- tai
viestintäopintoja > ilmoittaudu
Weboodissa viimeistään 5.9.2019!
Tutustu oppiaineesi materiaaliin
kamu.uef.fi > oppiaineen
materiaalit

Muita tärkeitä toimijoita ja osoitteita
Itä-Suomen yliopiston
ylioppilaskunta (ISYY)
isyy.fi
Kielikeskus
uef.fi/kielikeskus
Opintopalvelut (OPI)
uef.fi/opintopalvelut
Opintopsykologi
kamu.uef.fi > opintopsykologi

Tutustu tuutorointikäytäntöihin
kamu.uef.fi/vertaistuutorointi

Ravintolat
uef.fi/palvelut/ravintolat

Tilaa kirjastokortti
uef.fi/kirjasto

Tietotekniikkapalvelut
uef.fi/tipa

