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• Tutustut oikeustieteen
opintoihin ja opiskeluun
Avoimessa yliopistossa

• Mahdollisuus kysyä:
paikalla myös tiedekunnan
opintoneuvoja

@HYAvoin
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INFON SISÄLTÖ

https://www.facebook.com/pages/Helsingin-yliopiston-Avoin-yliopisto/116280055091202?fref=ts


• Opetus on Helsingin yliopiston hyväksymää ja
vastaa yliopiston opetussuunnitelmia

• Ei ikä- eikä pohjakoulutusvaatimuksia
• Opiskelijat valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä
• Ei voi suorittaa tutkintoa
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PERUSTIETOA
OPISKELUSTA



• Opiskelu on maksullista,
syyslukukaudesta alkaen 15 e/
opintopiste Avoimen yliopiston
omassa opetuksessa

• Opetus järjestetään
pääsääntöisesti arki-iltaisin

• Ei oikeuta opintososiaalisiin
etuihin, kuten opintotukeen,
opiskelija-alennuksiin jne.
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PERUSTIETOA
OPISKELUSTA



• Opetusta järjestävät myös monet yhteistyöoppilaitokset
kuten kansalais- ja työväenopistot sekä kesäyliopistot.

• Pääkaupunkiseudulla HY:n oik.tiedekunnan opetusta
lv. 15-16 järjestävät myös

• Helsingin suomenkielinen työväenopisto
• Espoon työväenopisto
• Työväen Akatemia, Kauniainen

• HUOM! Opistoilla omat käytännöt  mm. opintoihin
ilmoittautumisessa ja maksuissa

OPETUSTA MYÖS
YHTEISTYÖOPPILAITOKSISSA



• Opintojakso = Opintojen suorittamisen perusyksikkö, kurssi
• Opintopiste = opiskeltavan opintojakson työmäärä. Yksi

opintopiste vastaa keskimäärin 27 tunnin työpanosta
• Tutkintovaatimukset = Opinnot, jotka tarvitaan tietyn

opintojakson (tai opintokokonaisuuden) suorittamiseksi,
tyypillisesti esim. luento-opetusta 20 tuntia, luentotentti sekä
kirjatentti

• Opinto-ohjelma = Opinto-ohjelmassa on tiedot, milloin ja
missä opetus järjestetään, sekä ohjeet ilmoittautumisesta,
tiedot maksuista, suoritustavoista ja kirjallisuudesta

KÄSITTEITÄ



• Johdatus oikeustieteeseen –opintojakso (2 op tai 3 op)
vaaditaan edeltävinä opintoina kaikille oikeustieteen
aineopintojaksoille

• Poikkeus: Oikeushistoria-opintojakso (5 op), jolle voi osallistua
vaikkei ole suorittanut Johdatus oikeustieteeseen –kurssia

• Avoimen yliopiston oma kurssi, ei vastaavuutta tdk:ssa
• Yleiskuva oikeustieteen opiskeluun liittyvistä keskeisistä

käsitteistä, teemoista ja taidoista.
• Välineitä itsenäiseen tiedon hankintaan ja taitojen

harjoittamiseen

JOHDATUS
OIKEUSTIETEESEEN



• Seuraava kurssi (2 op) alkaa Helsingissä 3.8.
• Ilmoittautuminen käynnissä – paikkoja vapaana

• Syyskuun alussa alkaa useita kursseja (3 op), myös
verkossa

• Ilmoittautuminen alkaa elokuussa, tarkka aika opinto-ohjelmasta

• Ei hyväksilueta väyläopintoihin, koska Avoimen yliopiston
oma kurssi, jolla ei vastaavuutta tiedekunnan opinnoisa

• Kurssin voi korvata mm. aiemmilla yliopistollisilla
oikeustieteen opinnoilla (väh. 10 op)

JOHDATUS
OIKEUSTIETEESEEN



• Tarjonta vaihtelee lukuvuosittain

• Opinnot ovat oikeustieteellisiä aineopintoja

• Kuuluvat oikeusnotaarin tutkintoon (poikkeus Johdatus
oikeustieteeseen)

• ON-tutkinto on alempi oikeustieteellinen korkeakoulututkinto, 180 op
• vain osa ON-tutkintoon kuuluvista opinnoista mahdollista suorittaa

Avoimessa yliopistossa

OIKEUSTIETEELLISET
AINEOPINNOT AVOIMESSA



• Opintojaksojen rakenne on yleensä seuraava:
• Luentoja 20 - 40 t
• Luentotentti (tai essee)
• Kirjatentti tai lakikirjatentti

• Kirjatenttiin ei voi osallistua ennen kuin luennot on
hyväksytysti suoritettu

• Kirjatentit laajoja kokonaisuuksia: itsenäisen opiskelun taidot
tärkeät!

OIKEUSTIETEELLISET
OPINNOT AVOIMESSA



• Luentotentit yleensä arki-iltoina tai lauantaiaamuna

• Kirjatentit yleensä arkipäivisin klo 9-14  (kesätenteissä
poikkeavat ajat!)

• Samat kirjatenttipäivät kuin oik.tiedekunnassa – tenttejä harvoin
• Samalle kirjatenttipäivälle voi osua useita kirjatenttejä

• Osa kirjatenteistä lakikirjatenttejä - tentissä saa olla
lakikirjat mukana

OIKEUSTIETEELLISET
OPINNOT AVOIMESSA



• Kaikki Avoimen oik. kurssit kuuluvat oikeusnotaarin
tutkintoon (paitsi ei Johdatus oikeustieteeseen)

• Kursseja voi suorittaa haluamassaan järjestyksessä
• Hyviä kursseja alkuvaiheeseen

• Yksityisoikeuden johdantokurssi
• Valtiosääntöoikeus
• Eurooppaoikeus
• Oikeushistoria

MITÄ KURSSEJA
VALITSEN?



• Tutustu hyvin opinto-ohjelmiin verkkopalvelussa:
luentojen ajat ja paikat sekä suoritustavat vaihtelevat eri
opintojaksoissa

• Rekisteröidy Avoimen verkkopalveluun – nopeuttaa
ilmoittautumista

• Merkitse luennot, tentit yms. kalenteriin, huomioi myös
kirjatenttiin valmistautumiseen tarvittava aika

• Merkitse myös ilmoittautumisajankohta muistiin – vaihtelua
opetuksen järjestäjän mukaan!

• Ripeä ilmoittautuminen on valttia – kurssit täyttyvät nopeasti!

ENNEN
ILMOITTAUTUMISTA



• Suoritettuna vähintään 60 op Helsingin yliopiston
oikeustieteellisen tiedekunnan tutkintovaatimusten mukaisia
oikeustieteellisiä opintoja (k2015 tiedot)

• Opintojen painotettu keskiarvo  vähintään 3,75 / 5 (k2015
tiedot)

• Tarkista aina ajantasaiset hakuohjeet tiedekunnan
verkkosivuilta:
http://www.helsinki.fi/oikeustiede/opiskelijaksi/index.html

• Ks. myös erilliset opinnot oik.tiedekunnassa

AVOIMEN YLIOPISTON VÄYLÄ
OIKEUSTIETEELLISEEN TIEDEKUNTAAN

http://www.helsinki.fi/oikeustiede/opiskelijaksi/index.html


• opintosihteeri Annica Backström ja koulutussuunnittelija
Anne Pääkkönen

• yhteydenottolomake molemmille:
https://www.avoin.helsinki.fi/lomakkeet/kysy_oikeustiede.htm

• Opiskelijaneuvonta: Yliopiston päärakennus, Fabianinkatu
33, 1. krs,  puh. 02941 22244, neuvonta@helsinki.fi

KENELTÄ VOI KYSYÄ?

https://www.avoin.helsinki.fi/lomakkeet/kysy_oikeustiede.htm
mailto:neuvonta@helsinki.fi


• www.helsinki.fi/avoin

• Opinto-ohjelmat
Mahdolliset muutokset päivitetään verkkopalveluun

• Opintoihin ilmoittautuminen (vaatii rekisteröitymisen)

• Oppiaineiden esittelyt

• Opiskelun taito
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VERKKOPALVELU

http://www.helsinki.fi/avoin


• Tukea oman opintosuunnitelman tekoon, erityisesti
tutkintotavoitteisessa opiskelussa

• Opiskelutaitoja koskevaa neuvontaa
• Oppimisvaikeuksia koskevat asiat
• Puh. 02941 28321, avoin-ohjaus@helsinki.fi
• Puhelinneuvonta ma ja ke  klo 10-13, ti klo 13-16
• Voit varata ajan myös henkilökohtaiseen tapaamiseen

tai etäohjaukseen verkossa
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OPINTOJEN OHJAUS

mailto:avoin-ohjaus@helsinki.fi


http://www.helsinki.fi/oikeustiede/

Tietoa
• Tutkinnoista, oppiaineista
• Opiskelusta tiedekunnassa
• Opiskelijavalinnoista
• Avoimen väylähausta ja hakukriteereistä
• Erillisistä opinnoista
Opintoneuvonta: oik-opintotoimisto@helsinki.fi.

OIKEUSTIETEELLINEN
TIEDEKUNTA

http://www.helsinki.fi/oikeustiede/


• Kurssilla käsitellään oikeustieteellisten aineiden tenttiin
valmistautumista, vastaustekniikkaa, lakikirjan käyttöä sekä
tiedonhakua

• 3 iltaa, opettajana OTM Markku Tuominen

• Syksyn 2015 kurssi lokakuussa, kevään 2016 kurssi tammi-
helmikuussa

• ajankohta opinto-ohjelmissa viim. kesäkuun lopussa

OIKEUSTIETEELLISTEN
AINEIDEN TUKIKURSSI



Oikeustieteellisten aineiden Moodle-tukisivut

• materiaalia oikeustieteellisten aineiden tenttiin
valmistautumisesta, vastaustekniikasta, lakikirjan käytöstä sekä
tiedonhausta.

• Tukisivuilla on mahdollisuus myös kysyä oikeustieteen
opiskeluun liittyvistä asioista (tuutori OTM Markku Tuominen)

• Kirjautuminen yliopiston käyttäjätunnuksilla

Tulossa FB-ryhmä
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TUKEA OPINTOIHIN MYÖS
VERKOSSA



• Opintojakson kokonaissuoritus rekisteröidään Helsingin
yliopiston opintorekisteriin WebOodiin

• Luentokurssien suoritukset Helsingin yliopiston
opintorekisterissä (WebOodi) tai Avoimen yliopiston
verkkopalvelussa (nähtävissä 2 vuotta)

• Virallinen opintosuoritusote:  saat pyynnöstä yhden
maksuttoman otteen lukukaudessa, ylimääräisistä otteista
maksu on 4€:
http://www.helsinki.fi/neuvonta/opintosuoritusote.htm

OPINTOSUORITUKSET

http://www.helsinki.fi/neuvonta/opintosuoritusote.htm


• Jos vamman, sairauden tai oppimisvaikeuden vuoksi tarvitset
erityisjärjestelyjä eri opiskelutilanteissa sekä tietoja käytettävissä olevista
palveluista, ota yhteyttä koulutussuunnittelijaan

• Tenttimiseen liittyvissä erityisjärjestelyissä ota yhteyttä tenttipalveluun.
Tentissä vastaamiseen on mahdollista saada esim. erillinen tenttitila tai
lisäaikaa. Tämä vaatii asiantuntijalausunnon tai lääkärintodistuksen
esittämisen. Tarkempia ohjeita voit kysyä tenttipalvelusta.

• Oppimisvaikeuksiin ja esim. lukivaikeuteen  liittyvissä kysymyksissä voit
pyytää apua erityispedagogiikan tuutorilta, johon saat yhteyden opintojen
ohjauksen kautta.

JÄRJESTELYT ERITYISTÄ
TUKEA TARVITSEVILLE

http://www.avoin.helsinki.fi/palvelut/opintojen_ohjaus.htm


• Helsingin yliopiston pääkirjasto
Kaisa-talossa, Fabianinkatu 30

• ma-pe 9-20, la 10-16

• Kaikille avoin kirjasto

• Kurssikirjallisuus

• e-kirjat (yliopiston
käyttäjätunnuksella)

Frank-monihaku hakee kaikista
kirjastoista !

http://monihaku.kirjastot.fi/fi/

HELSINGIN YLIOPISTON
KIRJASTO
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http://monihaku.kirjastot.fi/fi/


• Aloita tenttikirjojen etsiminen ajoissa !

• Kirjastokortin saa heti kuvallista henkilökorttia
vastaan

• Helsingin yliopiston kirjaston palvelut
http://www.helsinki.fi/kirjasto/

• E-kirjaopas:
http://libraryguides.helsinki.fi/ekirjaopas
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HELSINGIN YLIOPISTON
KIRJASTO

http://www.helsinki.fi/kirjasto/
http://libraryguides.helsinki.fi/ekirjaopas


TERVETULOA
OPISKELEMAAN

AVOIMEEN
YLIOPISTOON!


