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Yleisohjeet
• Luennot ovat avoimia kaikille Hämeen kesäyliopiston väyläopiskelijoille aloitusvuodesta tai tasosta
riippumatta. Luennoille osallistuminen on suositeltavaa riippumatta siitä, aikooko sisällyttää ko.
jaksoa omiin opintoihinsa. Luentojen seuraaminen kehittää opiskelijan oikeudellista ajattelua ja
auttaa aktiivisen opiskelurytmin löytämistä.
• COVID-19 tilanteen vuoksi luento-opetuksessa varaudutaan siihen, että lähiopetuksena toteuttavaksi
suunnitellut luennot siirtyvät verkko-opetukseksi.

• Weboodi on opiskelijan tärkein työkalu (joulukuusta alkaen Peppi). Huomaathan, että:
•

Weboodista löytyvät luentojen ja seminaarien aikataulut ovat aikatauluja Itä-Suomen yliopiston kampuksilla, eivätkä
luentojen aikatauluja Hämeenlinnassa. Teidän aikataulunne löytyvät tästä esityksestä ja kesäyliopiston nettisivuilta.

•

Sen sijaan Weboodista löytyvät tenttien päivämäärät sekä opintojaksojen vaatimukset koskevat pääsääntöisesti myös
teitä! Tentteihin voitte osallistua Hämeenlinnassa ja osa tenteistä voidaan järjestää sähköisesti.

• Muutokset aikatauluun ovat mahdollisia. Muutoksista tiedotetaan opiskelijoita Hämeen
kesäyliopiston nettisivuilla. Opiskelija on aina itse vastuussa opintojensa rytmityksestä sekä
mahdollisten aikataulun muutosten seuraamisesta.
• Hämeenlinnan luennoille, tuutortapaamisiin ja muihin tapahtumiin pyydetään erillistä tietoa
osallistumisesta (kesäyliopiston omalla nettikyselyllä) materiaalien ja opetustilojen sovittamisen
vuoksi. Mahdollinen nettikysely/kartoitus ei kuitenkaan ole kurssin varsinainen ilmoittautuminen.
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Tuutorointi & henkilökohtainen opintosuunnittelu
Hämeen kesäyliopiston tuutorit
•
•
•

Tuutorit tekevät jokaisen opiskelijan kanssa henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS)
ensimmäisen syksyn aikana järjestettävässä HOPS-tapaamisessa (45 minuuttia/opiskelija).
Tuutorit ovat tavoitettavissa ensisijaisesti tuutorit.hamk@gmail.com sähköpostin välityksellä
kaikissa opiskeluun liittyvissä kysymyksissä (tuutorit lomalla heinäkuun).
Opiskelijoiden opintojen tueksi järjestetään myös yhteisiä tuutortapaamisia seuraavasti:
Syksy 2021:
•
Ma 30.8.2021 klo 18-21 Miten pääsen alkuun
•
Ke 15.9.2021 klo 18-21 Opiskelutekniikka ja –taktiikka
•
Ti 28.9.2021 klo 18-21 Valtiosääntöoikeus 5op -tenttitsemppi
•
La 9.10.2021 klo 10-13 Oikeudellisen tiedon hankinta
•
Ke 13.10.2021 klo 18-21 Yleishallinto-oikeus 5op -tenttitsemppi
•
Ma 8.11.2021 klo 18-21 Miten vastata paremmin tentissä ja tehtävissä
•
To 9.12.2021 klo 18-21 Motivaatio ja jaksaminen

Kevät 2022:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

12.1.2022 klo 18-20 Opinnot eteenpäin
18.1.2022 klo 18-20 Peppi
31.1.2022 klo 18-21 Eurooppaoikeuden perusteet 5 op tenttitsemppi
14.2.2022 klo 18-21 Miten vastata paremmin tenteissä ja tehtävissä
23.2.2022 klo 18-21 Opiskelutekniikka ja -taktiikka
24.2.2022 klo 18-19 Opinnot eteenpäin tsemppiryhmä
9.3.2022 klo 18-21 Sopimusoikeus 5 op tenttitsemppi
23.3.2022 klo 18-19 Opinnot eteenpäin tsemppiryhmä
5.4.2022 klo 18-21 Perhe- ja jäämistöoikeus 5 op tenttitsemppi
Lisäksi tulossa Stressinhallinta ja resilienssi – aikataulu ilmoitetaan myöhemmin.
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Tuutorointi & henkilökohtainen opintosuunnittelu
•
•

•

Tuutortapaamisissa tuutorit antavat opiskelijoille yleistä ohjausta
opiskeluun.
Tuutortapaamisten tavoitteena on auttaa opiskelijaa omatoimisessa
opintojen suunnittelussa ja käydä yhteisesti läpi opiskelijalle tärkeitä
teemoja. Lisäksi tapaamisissa opiskelijoilla on mahdollisuus tavata
toisiaan ja näin mahdollisuus vertaistukeen.
Tuutoreiden fasilitoimia tsemppiryhmätapaamisia järjestetään n.
kerran kuussa. Ryhmätapaamiset antavat mahdollisuuden tavata
muita samassa vaiheessa olevia opiskelijoita, saada vertaistukea ja
pontta omille opinnoille sekä toisenlaisen tavan oppia.
Vähimmäisosallistujamäärä on 4.
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Suoritusmuodoista
• Opintojaksoilla on erilaisia suoritusmuotoja – luennot (pakolliset tai vapaaehtoiset), tehtävät, tentit jne.
• Tarkasta opintojakson suoritusmuoto ja mahdolliset tenttipäivät UEF:n Weboodista hyvissä ajoin.

Tenttiminen
• Tenttikalenteri voi auttaa tenttien aikatauluttamisessa, mutta huomaa mahdolliset muutokset.
• Kukin opintojakso on tentittävä sille määrättynä tenttipäivänä. Kullekin opintojaksolle on tarjolla
useampi vaihtoehtoinen tenttipäivä. Tenttimiskertoja ei ole rajoitettu - Mutta hyväksytysti suoritetun
opintojakson arvosanaa voi korottaa vain kaksi kertaa.

• Tenttiin on ilmoittauduttava viimeistään 10 päivää ennen tenttiä Weboodissa. Myöhässä
ilmoittautuneita ei voida ottaa mukaan tenttiin. Jos tentit etätenttinä Hämeenlinnassa tai muualla kuin
Joensuun kampuksella, muista ilmoittaa myös tenttipaikka kohdassa ”Lisätietoja”, katso ohjeet täältä.
• Oma opiskelu suunnitellaan sopivaa tenttimisrytmiä silmällä pitäen – opintojakson tenttipäivät ovat
pohja oman opiskelun aikataulutukselle. Tenttejä suunnitellessasi huomioi myös kirjallisuuden sekä
muun materiaalin saatavuus ja varaa tarpeeksi aikaa valmistautumiselle.
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• Tentit järjestetään pääsääntöisesti seuraavasti:
Maanantain tentit järjestetään iltatentteinä klo 16–20
Perjantain tentit järjestetään aamutentteinä klo 8–12
• Joka kuukausi on pääsääntöisesti yksi maanantaitentti ja yksi perjantaitentti
• Ota tenttiin mukaan kirjoitusvälineet ja kuvallinen henkilötodistus. Jos tentissä saa olla
mukana materiaalia, siitä ilmoitetaan erikseen. Vastauspaperi jaetaan tenttitilanteessa.
• Ks. myös tenttiohjeet kesäyliopiston nettisivuilta
Huomattavaa!

• Huomioi mahdolliset opintojaksojen pakolliset edeltävät opinnot. Oikeustieteen perusteet 1 op
ja juridinen kirjoittaminen ja tiedonhankinta 2 op -opintojaksot ovat pakollisia ennen muita
yleisiin oikeusjärjestysopintoihin kuuluvia opintojaksoja. Tarkista esitietovaatimukset
Weboodista.
• Tentti voidaan järjestää myös sähköisesti UefMoodlessa tai DigiCampus -oppimisympäristössä.
Moodle-tentti on yksilöllisesti suoritettava aineistotentti, joka tehdään UefMoodleoppimisympäristön avulla tiettynä ajankohtana ja rajattuna vastausaikana. Valmis tenttivastaus
tallennetaan ja lähetetään arvioitavaksi opettajalle. Vaikka aineisto on mukana tenttiä tehdessä,
tenttiin valmistaudutaan kuten perinteiseen tenttiin. Moodle-tentin kysymykset ovat soveltavia
ja vastaukset eivät ole haettavissa suoraan kirjasta.
• Kaikkia opintojaksoja ei tentitä (esim. ympäristöoikeuden perusteet 5 op -opintojakso
suoritetaan luennoilla, tehtävillä sekä oppimispäiväkirjalla).
• Joillakin jaksoilla voi taas olla tentin lisäksi muitakin suoritustapavaatimuksia – joko pakollisia
tai vapaaehtoisia. Tarkasta kurssin ajantasaiset suoritustapavaatimukset Weboodista.

Yleiset oikeusjärjestysopinnot 60 op
Oikeusajattelun perusteet 15 op
Oikeustieteen perusteet 1 op / Digicampus
Juridinen kirjoittaminen ja informaatio 2 op / Digicampus
Oikeudellisen ratkaisutoiminnan perusteet 4 op / Sampo Mielityinen
Johdatus oikeusteoriaan 4 op / Hanna-Maria Niemi
Lainsäädäntötutkimuksen perusteet 4 op / Anssi Keinänen
Yksityisoikeuden opinnot 15 op
Yksityisoikeuden perusteet 5 op / Joonas Huuhtanen
Sopimusoikeus 5 op / (etäkurssi)
Perhe- ja jäämistöoikeus 5 op / Antti Kolehmainen (reaaliaikaiset etäluennot)
Julkisoikeuden opinnot 25 op
Valtiosääntöoikeus 5 op / Asko Uoti
Yleishallinto-oikeus 5 op / Jonna Kosonen

Vero-oikeuden perusteet 5 op / Mika Nissinen
Eurooppaoikeuden perusteet 5 op / Katariina Särkänne
Ympäristöoikeuden perusteet 5 op / Kimmo Malin, Hilkka Heinonen, Seita Romppanen & Topi Turunen
Rikos- ja prosessioikeuden opinnot 5 op
Rikosoikeuden perusteet 5 op / Jussi Karkkulainen
Opetusta tarjotaan myös seuraavilla opintojaksoilla lukuvuonna 2021 / 2022:
Ympäristönsuojeluoikeus 5 op / Hilkka Heinonen
Kuntaoikeus 5 op / Matti Muukkonen
Virkamiesoikeus 5 op / Matti Muukkonen
Sosiaalihuolto-oikeus / Heidi Vanjusov
Digitalisaatio ja oikeus 5 op / Tomi Voutilainen
Ennakkopäätösanalyysi 5 op / Sampo Mielityinen
Kandidaatin tutkielma ja seminaari 10 op / Laura Tammenlehto
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Elokuu 2021
ALOITUSINFO, uudet & jatkavat opiskelijat
Marja Kauppila ja Hanna Salo
tuutorit Satu Ojala ja Jaana Jokela

opiskelija Aurora Mäkinen
Ke 18.8.2021 klo 17.00-19.00, verkkovälitteinen.
(Tilaisuutta ei tallenneta).
Johdatus oikeusteoriaan 4 op (jatkavat, yleiset oikeusjärjestysopinnot)
Hanna-Maria Niemi, hanna-maria.niemi@uef.fi
Pe 27.8.2021 klo 17–20
La 28.8.2021 klo 10–16
→Opintojakso suoritetaan oppimistehtävillä.
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Syyskuu 2021
Valtiosääntöoikeus 5 op (yleiset oikeusjärjestysopinnot)
Prof. Asko Uoti, asko.uoti@tuni.fi
Pe 10.9.2021 klo 17–21
La 11.9.2021 klo 10–16
→ Luennot ja verkkotentti
Oikeudellisen ratkaisutoiminnan perusteet 4 op (jatkavat, yleiset oikeusjärjestysopinnot)

Sampo Mielityinen, sampo.mielityinen@uef.fi
Pe 24.9.2021 klo 17.30–20.30
La 25.9.2021 klo 10–17
→Monimuotoiset suoritustavat
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Lokakuu 2021
Yleishallinto-oikeus 5 op (yleiset oikeusjärjestysopinnot)
Jonna Kosonen, jonna.kosonen@uef.fi
Pe 1.10.2021 klo 17–20
La 2.10.2021 klo 9–15
→ Luennot, harjoitukset ja verkkotentti.

Ympäristöoikeuden perusteet 5 op (yleiset oikeusjärjestysopinnot)
Kimmo Malin, kimmo.malin@uef.fi
Pe 15.10.2021 klo 17–20
La 16.10.2021 klo 9–15
→ Aktiivista osallistumista edellyttävät luennot, luennoilla annettavat harjoitustehtävät ja oppimispäiväkirja.

Digitalisaatio ja oikeus 5 op (jakso 1/2)
Tomi Voutilainen, tomi.voutilainen@uef.fi
Tuomas Hassinen (2h)
Pe 29.10.2021 klo 17–20
La 30.10.2021 klo 10–16

→ Huom. Jakso on seminaarimuotoinen.
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Marraskuu 2021
Ympäristöoikeuden perusteet 5 op (yleiset oikeusjärjestysopinnot)
Hilkka Heinonen, hilkka.heinonen@uef.fi
Pe 12.11.2021 klo 17–20
La 13.11.2021 klo 9–15
Ympäristöoikeuden perusteet 5 op (yleiset oikeusjärjestysopinnot)
Topi Turunen, topi.turunen@uef.fi
Seita Romppanen, seita.romppanen@uef.fi
Pe 26.11.2021 klo 16–20 (Seita)

La 27.11.2021 klo 10–14 (Topi)
Kuntaoikeus 5 op Luennot Hämeenlinnassa peruttu 9.11.2021
Matti Muukkonen, matti.muukkonen@uef.fi
Pe 19.11.2021 klo 17-20
La 20.11.2021 klo 9-15
→ Luennot ja verkkotentti.
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Joulukuu 2021
Rikosoikeuden perusteet 5 op (yleiset oikeusjärjestysopinnot)
Jussi Karkkulainen, jussi.karkkulainen@uef.fi
Pe 3.12.2021 klo 17–20
La 4.12.2021 klo 9–15
→ Verkkotentti ja oikeudenkäyntien seuraaminen.
Ympäristönsuojeluoikeus 5 op Luennot Hämeenlinnassa peruttu 29.11.2021
Hilkka Heinonen, hilkka.heinonen@uef.fi
Pe 10.12.2021 klo 17–20
La 11.12.2021 klo 10–16
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Tammikuu 2022
Yksityisoikeuden perusteet 5 op (yleiset oikeusjärjestysopinnot) – Luennot reaaliaikaisesti etänä koronatilanteen vuoksi.
Joonas Huuhtanen, joonas.huuhtanen@uef.fi
Pe 7.1.2022 klo 17–20
La 8.1.2022 klo 10–16
→ Luennot ja verkkotentti.
Virkamiesoikeus 5 op Luennot Hämeenlinnassa peruttu 10.1.2022
Matti Muukkonen, matti.muukkonen@uef.fi
Pe 14.1.2022 klo 17-20
La 15.1.2022 klo 9-15

→ Luennot ja verkkotentti.

Eurooppaoikeuden perusteet 5 op (yleiset oikeusjärjestysopinnot) – Luennot reaaliaikaisesti etänä koronatilanteen vuoksi.
Katariina Särkänne, katariina.sarkanne@uef.fi

Pe 21.1.2022 klo 17–20
La 22.1.2022 klo 10–16
→

Luennot ja tentti.

Digitalisaatio ja oikeus 5 op (seminaaritöiden purku), (jakso 2/2)
Tomi Voutilainen, tomi.voutilainen@uef.fi
La 29.1.2022 klo 10–14
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Helmikuu 2022
Sopimusoikeus 5op (yleiset oikeusjärjestysopinnot)
→ Luentotallenteet ja tentti.
Vero-oikeuden perusteet 5 op (yleiset oikeusjärjestysopinnot)
Mika Nissinen, mika.nissinen@uef.fi
Pe 11.2.2022 klo 17–21
La 12.2.2022 klo 10–16

→ Luennot ja tentti.
Perhe- ja jäämistöoikeus 5 op (yleiset oikeusjärjestysopinnot, REAALIAIKAISET ETÄLUENNOT)
Antti Kolehmainen, antti.kolehmainen@uef.fi
Pe 25.2.2022 klo 17–20
La 26.2.2022 klo 10–16
→ Luennot ja tentti.
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Maaliskuu 2022
Sosiaalihuolto-oikeus 5 op
Heidi Vanjusov, heidi.vanjusov@uef.fi
Pe 18.3.2022 klo 17–20

La 19.3.2022 klo 10–16
→ Luennot ja oppimistehtävät.

Ennakkopäätösanalyysi 5 op (seminaarin aloituskokous, oikeustieteiden syventävät opinnot),
jakso 1/2
Sampo Mielityinen, sampo.mielityinen@uef.fi
La 26.3.2022 klo 10–16
→ Huom. Jakso on seminaarimuotoinen. Jaksolle on ennakkoilmoittautuminen ja seminaarin
osallistujamäärä on rajoitettu maksimissaan 25 opiskelijaan. Ilmoittautumiset kesäyliopistolle.
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Huhtikuu 2022

Lainsäädäntötutkimuksen perusteet 4 op (yleiset oikeusjärjestysopinnot)
Prof. Anssi Keinänen, anssi.keinanen@uef.fi
Pe 1.4.2022 klo 17–20
La 2.4.2022 klo 8–15
→ Luennot ja tentti/verkkotentti.
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Toukokuu 2022
Ennakkopäätösanalyysi 5 op (seminaaritöiden purku), jakso 2/2
Sampo Mielityinen, sampo.mielityinen@uef.fi
Pe 6.5.2022 klo 17–20
La 7.5.2022 klo 10–16
Kandidaatin tutkielma ja seminaari 10 op
Laura Tammenlehto, laura.tammenlehto@uef.fi
Aloituskokous
La 14.5.2022 klo 10–14
Tutkimussuunnitelmat (esittely, kommentointi)
La 4.6.2022 klo 10–18
Seminaaritöiden purku (esittely, opponointi)
La–Su 13.-14.8.2022

→ Huom. Aikataulutus väljä, tarkentuu osanottajien määrän vahvistuttua .
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