YLEISTÄ
Oikeustieteellisen tiedekunnan tohtorikoulutus tapahtuu oikeustieteen tohtoriohjelmassa, joka kuuluu
Humanistis-yhteiskuntatieteelliseen tutkijakouluun.
Tohtoriohjelma tarjoaa korkealaatuisen koulutusohjelman ja erinomaisen ympäristön tohtorikoulutukseen
oikeustieteen ja oikeuden tutkimuksen eri aloilla. Oikeustieteen tohtoriohjelman tavoitteena on, että
opiskelija perehtyy syvällisesti omaan tutkimusalaansa ja sen yhteiskunnalliseen merkitykseen sekä
saavuttaa valmiudet tutkimusalansa piirissä itsenäisesti ja kriittisesti soveltaa tieteellisen tutkimuksen
menetelmiä ja luoda uutta tieteellistä tietoa; perehtyy hyvin oman alansa kehitykseen, perusongelmiin ja
tutkimusmenetelmiin; sekä saavuttaa sellaisen yleisen tieteenteorian ja tutkimusalaansa liittyvien muiden
tieteenalojen tuntemuksen, joka mahdollistaa niiden kehityksen seuraamisen, sekä vaikuttaa tieteenalansa
kehitykseen oman tutkimustyönsä kautta.
Oikeustieteellisiä jatkotutkintoja ovat oikeustieteen tohtorin tutkinto ja oikeustieteen lisensiaatin tutkinto.
Jatkokoulutukseen otetun opiskelijan tulee suorittaa jatkokoulutuksen opinnot, osoittaa tutkimusalallaan
itsenäistä ja kriittistä ajattelua sekä laatia väitöskirja ja puolustaa sitä julkisesti. Opiskelija voi suorittaa
lisensiaatin tutkinnon, kun hän on suorittanut yliopiston määräämän osan jatkokoulutukseen kuuluvista
opinnoista ja tutkintoon mahdollisesti sisältyvän erikoistumiskoulutuksen. Kokopäivätoimisesti tohtorin
tutkintoa suorittavien tutkinnon suorittamisen tavoiteaika on neljä vuotta. Osa-aikaisesti tohtorin tutkintoa
suorittavien tutkinnon tavoiteaika on neljän vuoden kokopäivätoimista opiskelua vastaava aika.
Oikeustieteen tohtorin tutkinto on ensisijainen jatkotutkinto tutkijanuralle aikoville ja muille
tutkijankoulutusta tarvitseville. Tohtorin tutkintoa suorittava jatko-opiskelija voi halutessaan suorittaa
tieteellisen lisensiaatin tutkinnon joko välitutkintona tai itsenäisenä tieteellisenä jatkotutkintona.
Koulutusohjelma jakautuu kaikille pakolliseen yleiseen teoreettis-metodologiseen osaan,
oppiainekohtaiseen erityiseen osaan sekä tutkijakoulun ja tohtoriohjelman tarjoamaan opetukseen.
Kahtena ensimmäisenä vuonna kehitetään teoreettis-metodologisia valmiuksia, perehdytään
tutkimusteeman ja pääaineen kannalta relevanttiin tietoon, harjaannutetaan taitoaineita ja
tutkimusetiikkaa. Verkottumista, yhteistä tekemistä ja kiinnittymistä relevantteihin kotimaisiin ja
kansainvälisiin tutkimusympäristöihin painotetaan. Kolmantena ja neljäntenä vuonna pääpaino on omassa
väitöskirjatutkimuksessa. Tänä aikana osallistutaan tarpeen mukaan myös koulutukseen.

Ammatillisesti suuntautunut lisensiaatin tutkinto
Ammatillisesti suuntautunut lisensiaatin tutkinto on ammatillista osaamista syventävä koulutusohjelma
käytännön työelämästä tuleville. Ammatillisesti suuntautunut lisensiaatin tutkinto on tarkoitettu
oikeudellisissa ammattitehtävissä toimiville juristeille, joille on jo kertynyt osaamista ja kokemusta
ammattialallaan. Sellaista osaamista syvennetään harjoittamalla opintoja tietyllä valitulla omaan
ammattitaustaan liittyvällä erikoisalalla. Oikeustieteellisen perustutkinnon suorittamisen jälkeistä
erikoisalan työkokemusta tulee olla vähintään kolmen vuoden ajalta. Painavista syistä perustutkinnon
suorittamisen aikaista työkokemusta on poikkeustapauksessa mahdollista huomioida.
Ammatillisesti suuntautunut lisensiaatin tutkinto eroaa tieteellisistä jatkotutkinnoista siinä, että sen
painopiste on teoreettisen osaamisen ja tutkijankoulutuksen sijasta ammatillisen osaamisen
syventämisessä. Sen vuoksi ammatillisen lisensiaatin tutkinnon mukainen lisensiaatintutkimus osoittaa

ennen kaikkea ammatillisen osaamisen syvenemistä erikoisalalla. Tutkinto tähtää kuitenkin myös tieteellisteoreettisen osaamisen syvenemiseen ja harjaantumiseen tieteellisen tutkimuksen taidoissa itsenäisen
työskentelyn kautta.
______________________________________________________________________________________
Tohtorikoulutuksen tutkintovaatimukset ja opetusohjelma 2016-2017
Yleistä opintoneuvontaa käytännön asioissa sekä opinto-oikeuteen ja sen palauttamiseen liittyvissä asioissa
antaa Kruununhaan opiskelijapalvelut. Väitöskirjojen ja lisensiaatintutkielmien tarkastamiseen, jatkoopintojen seurantaan ja kokonaisuusmerkintöihin sekä erityisesti opintojen siirtymäsääntöihin liittyvissä
asioissa neuvontaa antaa tiedekunnan jatkokoulutusasioista vastaava koulutussuunnittelija Marjukka
Laakso, sähköposti oik-jatkokoulutus(at)helsinki.fi.
Opintojen rakenne, lukuvuosi 2016-2017
Yleiset opinnot, 16 op
 Orientaatio
 Yleinen oikeustiede
 Oikeusteorian seminaarit

Aineopinnot, 24 op
 Alakohtaiset opinnot I
 Alakohtaiset opinnot II
 Tutkijaseminaari
Taito-opinnot, 20 op
 Tutkimustaidot
 Taitokurssit
Yleiset opinnot
- Yleinen oikeustiede I & II
Globaali oikeudenmukaisuus
4 op, kevätlukukausi 2017, yliopistonlehtori Ari Hirvonen, lisätietoa WebOodissa [20601]
Poliittinen valtiosääntöteoria
4 op, kevätlukukausi 2017, professori Panu Minkkinen, lisätietoa WebOodissa [20601]
Doctoral Colloquium
4 op, syyslukukausi 2016, professori Panu Minkkinen, lisätietoa WebOodissa [20601]
Laki ja valtio viisasten ja viisastelijain silmin
4 op, syyslukukausi 2016 ja kevätlukukausi 2017, dosentti Juha-Pekka Rentto, lisätietoa WebOodissa
[20601]
Pluralism and Judicial Dialogues in the Global Age
4 op, syyslukukausi 2016, tutkijatohtori Julen Etxabe, lisätietoa WebOodissa [20601]
Law, globalization and multiculturalism
4 op, kevätlukukausi 2017, tutkijatohtori Dorota Gozdecka, lisätietoa WebOodissa [20601]

- Oikeusteorian seminaarit I & II
Yleisen oikeustieteen oppiaine järjestää joka lukuvuosi kaksi oikeusteoria seminaaria, yhden kummallakin
lukukaudella. Ensisijaisesti tohtoriopiskelijoille suunnatut seminaarit ovat temaattisesti jäsentyneitä
kokonaisuuksia. Erityisesti lisensiaattiopiskelijoille suunnattuja oikeusteorian seminaareja järjestetään
erikseen.
Oikeuden jännitteet
4 op, syyslukukausi 2016, yliopistonlehtori Ari Hirvonen, lisätietoa WebOodissa [20605]
Seminars in Legal Theory
4op, kevätlukukausi 2017, professori Panu Minkkinen, lisätietoa WebOodissa [20605]
Metodikurssi (10 op)
Juridiikan lehtori, OTT Sampo Mielityinen vetää erityisesti ammatillista lisensiaatin tutkintoa suorittaville
tarkoitetun Metodikurssin kevätlukukaudella 2017. Kurssi kattaa ammatillisesti suuntautuneen
lisensiaatintutkinnon teoreettiset opinnot.
Lisätietoa ja ilmoittautuminen WebOodissa tammikuun alkuun mennessä [20605].
HUOM: Tällä kurssilla ei enää lukuvuodesta 2016–2017 lähtien voi suorittaa tieteellisen jatkotutkinnon
oikeusteorian seminaareja. OTT- tai OTL(tieteell.)-tutkintoa suorittava voi kattaa kurssilla enintään 5 op
Taito-opintojen kokonaisuudesta (joko 5 op Taitokursseihin tai vaihtoehtoisesti 3 op:n
Tutkimusmenetelmät-opintojakso + 2 op Taitokursseihin).

2. Aineopinnot
Jatkotutkinnon aineopintojen osion vastuuhenkilö on jatko-opiskelijan työnohjaaja tai, mikäli työnohjaaja ei
ole työsuhteessa tiedekuntaan, pääaineen vastuuhenkilö. Asianomaisen opettajan kanssa sovitaan
tarkemmin opintojaksojen suoritustavoista.

Alakohtaiset opinnot I 6 op
Tavoite: Tunnet pääaineesi keskeisen kirjallisuuden, tunnet tieteenalasi kehityksen, osaat kirjoittaa
pääaineessasi tehtävää tutkimusta käsittelevän esseen.
Suoritustavat: Opintojakso suoritetaan esseellä, artikkelilla tai muulla vastaavalla tavalla. Esseen ja
artikkelin ohjepituus on 7500 sanaa.
Vastuuhenkilö: Työnohjaaja tai pääaineen vastuuopettaja

Alakohtaiset opinnot II 14 op
Tavoite: Tunnet erinomaisesti tutkimusalaasi liittyvän tutkimuksen, osaat käydä tutkimusalaasi liittyvää
tieteellistä keskustelua, osaat yhdistää tutkimuksesi tuottamaa uutta tietoa aikaisempaan tietoon, perehdyt

tutkimusalaasi liittyviin muihin tieteenaloihin, osaat pitää esitelmän tutkimuksestasi tieteellisessä
konferenssissa, ymmärrät tieteellisten konferenssien toimintatavat, ymmärrät tutkimuksesi tieteellisen ja
yhteiskunnallisen merkityksen, osaat monografiaväitöskirjan tekijänä kirjoittaa tieteellisen artikkelin
julkaistavaksi tieteellisessä julkaisussa, osaat antaa omaan tutkimukseen perustuvaa opetusta, osaat toimia
kansainvälisissä tieteellisissä ympäristöissä, kykenet kansainväliseen viestintään ja vuorovaikutukseen.
Suoritustavat: Opintojakso suoritetaan pääaineen järjestämillä kursseilla, tutkimusalaan liittyvillä muilla
kursseilla, jatko-opintotapahtumilla tai opintojaksoilla, tutkimukseen perustuvan esitelmän pitämisellä
tieteellisessä konferenssissa, tutkimukseen perustuvan artikkelin julkaisemisella tieteellisessä julkaisussa,
tutkimukseen perustuvan opetuksen antamisella tai muilla sellaisilla suoritusmuodoilla, jotka edistävät
sisällöllisesti väitöskirjan kirjoittamista ja siihen liittyvää tutkimustyötä. Yksittäisen kurssin tai suorituksen
kuormittavuus lasketaan tunteina siten, että 26,7 työtuntia vastaa yhtä opintopistettä.
Vastuuhenkilö: Työnohjaaja tai pääaineen vastuuopettaja

Tutkijaseminaari 4 op
Tavoite: Osaat suullisesti esitellä tutkimuksesi, osaat kriittisesti ja analyyttisesti arvioida
seminaaritilanteessa toisten opiskelijoiden tutkimusta, perehdyt tieteelliseen keskusteluun, osaat käydä
keskustelua tieteenalasi uusista teorioista ja tutkimustuloksista, osaat asiantuntijana osallistua tieteelliseen
keskusteluun.
Suoritustavat: Opintojakso suoritetaan osallistumalla tutkijaseminaariin. Tutkijaseminaareissa käydään
tieteellistä keskustelua sekä vierailevien asiantuntijoiden esitelmien pohjalta että tutkimuksista.
Tutkijaseminaarissa opiskelijalta edellytetään tutkimuksensa esittelemistä, toisen opiskelijan esitelmän
opponointia sekä näiden kertojen lisäksi osallistumista vähintään kahdenkymmenen tunnin verran
tutkijaseminaarin tilaisuuksiin. Tutkijaseminaareja järjestävät oppiaineet tai oppiaineryhmät. Kaikki
tutkijaseminaarit ovat avoimia kaikille tohtoriohjelmaan hyväksytyille. Opiskelijat voivat siten suorittaa
opintojaksoa osallistumalla myös muihin tutkijaseminaareihin kuin pääaineen järjestämään
tutkijaseminaariin.

Esineoikeus
Prof. Jarno Tepora johtaa esineoikeuden tutkijaseminaaria.
Syksyn 2016 ensimmäinen kokoontuminen to 22.9.16 klo 17-19 P444.
Eurooppaoikeus
Eurooppaoikeuden jatko-opinnot: kirjallisuutta
Tutkijaseminaarin aikataulu ilmoitetaan myöhemmin erikseen.
Oppiaineessa toimii tutkijaseminaari yhteistyössä Euroopan kemikaaliviraston (ECHA) oikeudellisen osaston
kanssa. Seminaarin sähköpostilistalle ilmoittaudutaan Emilia Korkea-aholle emilia.korkea-aho(at)helsinki.fi
tai Juha Raitiolle juha.raitio(at)helsinki.fi.
Seminaaritilaisuudet ovat avoimia kaikille EU-oikeudellisesta tutkimuksesta kiinnostuneille. Lisätietoa
tilaisuuksista ja muista tapahtumista löytyy osoitteesta
http://blogs.helsinki.fi/europeanlawresearchseminar/
Finanssioikeus
Prof. Marjaana Helminen johtaa finanssioikeuden tutkijaseminaaria sl ja kl erikseen ilmoitettavina aikoina.
Tapaamisajat ilmoitetaan seminaariin ilmoittautuneille.

Hallinto-oikeus
Prof. Olli Mäenpää johtaa hallinto-oikeuden tutkijaseminaaria.
Tutkijaseminaarin ensimmäinen kokoontuminen ilmoitetaan erikseen.
Kansainvälinen oikeus
Yliopistonlehtori Jarna Petman ja tutkijatohtori Pamela Slotte johtavat kansainvälisen oikeuden
englanninkielistä ”Postgraduate Seminar in International Law” -tutkijaseminaaria. Seminaariin
osallistuminen edellyttää kansainvälisen oikeuden syvällistä tuntemusta.
Tutkijaseminaarin tarkemmat tiedot ilmoitetaan myöhemmin.
Kansainvälinen yksityisoikeus ja oikeusvertailu
Prof Ulla Liukkunen johtaa kansainvälisen yksityisoikeuden ja oikeusvertailun tutkijaseminaaria.
Kansainvälisen yksityisoikeuden ja oikeusvertailun tutkijaseminaari kokoontuu sl 2016 ensimmäisen kerran
ti 4.10.2016 klo 16 (paikka ilmoitetaan myöhemmin.
Kauppaoikeus
Prof. Rainer Oesch ja prof. Taina Pihlajarinne johtavat immateriaalioikeuden tutkijaseminaaria.
Tutkijaseminaarin teemoista ja ajoista ilmoitetaan postituslistalla oleville sekä ilmoitustaululla.
Syyslukukauden tapaamiset: torstaisin 15.9.2016 klo 16-18, 13.10. 16-18, 10.11.2016 16-18 ja 15.12.2016 P
444.
Professori Seppo Villa ja professori Mårten Knuts johtavat yhtiö- ja arvopaperimarkkinaoikeuden
tutkijaseminaaria. Seminaarissa keskustellaan alustusten pohjalta tutkimuksista, vireillä olevista
tutkimushankkeista ja muista ajankohtaisista yhtiö- ja arvopaperimarkkinaoikeuteen liittyvistä
kysymyksistä. Teemat voivat liittyä muihinkin oikeudenaloihin. Syksyn ensimmäinen kokoontuminen on ti
15.11.2016 klo 16.00 (P667). Piirin postituslistalle pääsee ilmoittautumalla seminaarin vetäjälle seppo.villa
(at) helsinki.fi ja marten.knuts (at) helsinki.fi.
Prof. Heikki Halila johtaa yhdistys- ja säätiöoikeuden tutkijaseminaaria. Ensimmäinen kokoontuminen
12.9.2016 klo 18-20 P 417.
Prof. Jaana Norio-Timonen johtaa finanssimarkkinaoikeuden tutkijaseminaaria. Seminaarissa keskustellaan
alustusten pohjalta tutkimuksista, vireillä olevista tutkimushankkeista ja muista ajankohtaisista
finanssimarkkinaoikeuteen liittyvistä kysymyksistä. Teemat voivat liittyä velvoiteoikeuteen,
kauppaoikeuteen ja muihinkin oikeudenaloihin. Syksyn ensimmäinen kokoontuminen on ti 13.9.2016 klo
18.00. Piirin postituslistalle pääsee ilmoittautumalla seminaarin vetäjälle (etunimi.sukunimi@helsinki.fi).
Lääkintä- ja bio-oikeus
Lääkintä- ja bio-oikeuden jatko-opinnot: kirjallisuutta
Yliopistonlehtori, dosentti Liisa Nieminen johtaa lääkintä- ja bio-oikeuden tutkijaseminaaria. Ensimmäinen
tapaaminen lokakuussa 2016, tarkempi ajankohta ja ohjelma ilmoitetaan oppiaineen kotisivulla ja
ilmoitustaululla. Seminaarista kiinnostuneet voivat ilmoittautua opettajalle.
Oikeuden ja sukupuolen tutkimus
Tutkijaseminaari järjestetään yhteisenä oikeusteorian kanssa (tiedot oikeusteorian kohdalla).
Oikeushistoria
Tutkijaseminaari järjestetään yhteisenä oikeusteorian kanssa (tiedot oikeusteorian kohdalla).
Oikeussosiologia
Tutkijaseminaari järjestetään yhteisenä oikeusteorian kanssa (tiedot oikeusteorian kohdalla).
Oikeustaloustiede
Oikeustaloustieteen tutkijaseminaari: Ota yhteys yliopistonlehtori, dosentti Ville Pönkään.

Oikeustaloustieteen jatko-opiskelijat voivat osallistua lukuvuonna 2016–2017 esimerkiksi yhtiö- ja
arvopaperimarkkinaoikeuden tutkijaseminaariin sekä finanssimarkkinaoikeuden tutkijaseminaariin tai
oikeusteorian tutkijaseminaariin.
Oikeusteoria
Oikeuden yleistieteiden tutkijaseminaari
Professori Panu Minkkinen ja professori Jukka Kekkonen johtavat oikeuuden yleistieteiden
tutkijaseminaaria.
Oikeushistorian, oikeusteorian, oikeussosiologian ja oikeuden ja sukupuolen tutkimus järjestävät yhdessä
seminaarisarjan, jonka puitteissa oppiaineiden tieteellisiä jatkotutkintoja suorittavat jatko-opiskelijat voivat
esitellä omaa tutkimustyötään sekä käydä keskustelua muiden vertaisryhmän jäsenten tutkimuksesta.
Sarjaan sisältyy myös eri alojen asiantuntijoiden ja toisten tiedekuntien tohtoriopiskelijoiden
vierailuluentoja. Seminaarit ovat kaksikielisiä (suomi ja englanti), ja ne ovat avoinna kaikille
tohtoriopiskelijoille.
Opintojakso suoritetaan osallistumalla pääaineesi tutkijaseminaariin. Tutkijaseminaareissa käyt tieteellistä
keskustelua sekä vierailevien asiantuntijoiden esitelmien pohjalta että tutkimuksista. Tutkijaseminaarissa
sinulta edellytetään oman tutkimuksesi esittelemistä, toisen opiskelijan esitelmän opponointia, sekä näiden
kertojen lisäksi osallistumista kahdenkymmenen tunnin verran tutkijaseminaarin tilaisuuksiin.
Tutkijaseminaareja järjestävät oppiaineet tai oppiaineryhmät. Tutkijaseminaarit ovat avoinna kaikille
tohtoriohjelmaan hyväksytyille. Voit siten suorittaa opintojakson osallistumalla myös muihin kuin
pääaineesi järjestämiin tilaisuuksiin.
Aikataulu:
Oikeuden yleistieteiden tutkijaseminaari kokoontuu pääsääntöisesti joka kolmas viikko tiistaisin, klo 16-18,
P545. Lukuvuoden ohjelma: 13.9.2016, 4.10.2016, 25.10.2016 (poikkeuksellisesti klo 14-16, P617),
15.11.2016, 17.1.2017, 7.2.2017 (poikkeuksellisesti P417), 28.2.2017, 21.3.2017, 11.4.2017, ja 2.5.2017.
Perhe- ja jäämistöoikeus
Perhe- ja jäämistöoikeuden jatko-opiskelijat voivat osallistua lukuvuonna 2016–2017 prosessi- ja
insolvenssioikeuden tutkijaseminaariin (yhteyshenkilö Risto Koulu).

Prosessi- ja insolvenssioikeus
Prosessi- ja insolvenssioikeuden oppiaineen ja Conflict Management Institute’n valtakunnallinen
tutkijaseminaari. Seminaariin voivat osallistua myös perhe- ja jäämistöoikeuden tohtorikoulutettavat.
Kuvaus seminaarista ja tietoa aikaisemmista seminaareista on tiedekunnan kotisivuilla (tutkimus ja
julkaisut/tieteelliset tapahtumat: Prosessi- ja insolvenssioikeuden sekä Conflict Management Instituten
yhteiset teemaseminaarit
Tutkijaseminaarin ensimmäinen tapaaminen lokakuussa 2016; tarkemmat tiedot ilmoitetaan myöhemmin.
Rikosoikeus
Apulaisprofessori Sakari Melander johtaa rikosoikeuden tutkijaseminaaria. Kokouksista ilmoitetaan
erikseen.
Syksyn 2016 ensimmäinen tapaaminen to 8.9.2016 klo 16–18 (sali vahvistetaan myöhemmin).
Työoikeus
Tiedustelut oppiaineen vastuuopettajalta professori Ulla Liukkuselta.
Työoikeuden tutkijaseminaari kokoontuu sl 2016 ensimmäisen kerran ke 28.9.2016 klo 16 (paikka
ilmoitetaan myöhemmin).
Urheiluoikeus
Urheiluoikeuden tutkijaseminaaria johtaa professori Olli Norros, jolle voi ilmoittaa kiinnostuksesta pitää
seminaarissa alustus tai liittyä seminaarin postituslistalle.

Urheiluoikeuden jatkokoulutus- ja asiantuntijaseminaari kokoontuu ti 4.10., ti 15.11., ti 31.1., ti 28.3. ja ti
16.5. aina klo 16–18 salissa XXX.. Seminaaria johtaa professori Olli Norros, jolle voi ilmoittaa kiinnostuksesta
pitää seminaarissa alustus tai liittyä seminaarin postituslistalle.
Valtiosääntöoikeus
Valtakunnallisessa valtiosääntöoikeuden tutkijapiirissä keskustellaan alustusten pohjalta tutkimuksista,
vireillä olevista tutkimushankkeista tai muista ajankohtaisista kotimaisista, eurooppalaisista tai
yleismaailmallisista valtiosääntökysymyksistä. Tutkijapiirin tilaisuudet ovat avoimia kaikille kotimaisesta
valtiosääntöoikeudesta sekä eurooppalaisesta ja kansainvälisestä konstitutionalismista kiinnostuneille.
Tutkijapiiri kokoontuu yleensä kolme kertaa lukukaudessa, yleensä Helsingissä, Turussa tai Tampereella.
Constitutional law and human rights –tutkijaseminaari kokoontuu 1-2 kertaa lukukaudessa.
Tutkijaseminaarin työkieli on englanti.
Lisätietoja tutkijaseminaarista (oppiaine, valtakunnallinen seminaari) saa professori Tuomas Ojaselta.
Lisätietoja Constitutional Law and human rights – tutkijaseminaarista ja sen Moodle-sivuista antavat Eliška
Pírková ja Laura Kirvesniemi.
Oppiaineen tutkijaseminaari kokoontuu ensimmäisen kerran sl 2016 ke 14.9. klo 16 (paikka ilmoitetaan
myöhemmin). Valtiosääntöoikeuden valtakunnallisen tutkijaseminaarin kokoontumisesta ilmoitetaan
erikseen jatko-opiskelijoille.
Velvoiteoikeus
Prof. Heikki Halila johtaa yhdistys- ja säätiöoikeuden tutkijaseminaaria. Ensimmäinen kokoontuminen
12.9.2016 klo 18-20 P 417.
Professori Mika Hemmon ja OTT Katri Havun pitämä velvoiteoikeuden tutkijaseminaari kokoontuu
ensimmäisen kerran 19.9.2016, (tiedustelut mika.hemmo (at) helsinki.fi).
Ma 19.09.2016 - 19.09.2016 16:00 - 18:00
Ti 01.11.2016 - 01.11.2016 16:00 - 18:00
Ti 13.12.2016 - 13.12.2016 16:00 - 18:00
Ti 07.02.2017 - 07.02.2017 16:00 - 18:00
Ti 21.03.2017 - 21.03.2017 16:00 - 18:00
Ke 03.05.2017 - 03.05.2017 16:00 - 18:00.
Prof. Jaana Norio-Timonen johtaa finanssimarkkinaoikeuden tutkijaseminaaria. Seminaarissa keskustellaan
alustusten pohjalta tutkimuksista, vireillä olevista tutkimushankkeista ja muista ajankohtaisista
finanssimarkkinaoikeuteen liittyvistä kysymyksistä. Teemat voivat liittyä velvoiteoikeuteen,
kauppaoikeuteen ja muihinkin oikeudenaloihin. Syksyn ensimmäinen kokoontuminen on ti 13.9.2016 klo
18.00 (paikka ilmoitetaan myöhemmin). Piirin postituslistalle pääsee ilmoittautumalla seminaarin vetäjälle
(etunimi.sukunimi@helsinki.fi).
Viestintä- ja informaatio-oikeus
Tiedustelut oppiaineen vastuuopettajalta professori Päivi Tiilikalta.
Syyslukukauden 2016 ensimmäinen tutkielmaseminaari pidetään maanantaina, syyskuun 19. päivänä. Aika,
paikka ja tarkempi ohjelma ilmoitetaan lukukauden alussa oppiaineen internetsivuilla sekä oppiaineen
ilmoitustaululla. Tutkimusseminaari kokoontuu noin kuusi kertaa lukuvuodessa
Ympäristöoikeus
Tiedustelut oppiaineen vastuuopettajalta professori Kai Kokolta.
Ympäristöoikeuden tutkijaseminaari järjestetään lukuvuonna 2016–2017 Rovaniemellä osana
ympäristöoikeuden valtakunnallista tutkija- ja jatko-opintotapaamista. Ympäristöoikeuden valtakunnallisen
tutkija- ja jatko-opintotapaamisen tavoitteena on keskustella ympäristöoikeuden menetelmällisistä ja
teoreettisista lähtökohdista alan jatko-opiskelijoiden ja tutkijoiden esitysten perusteella. Tapaamisessa
käsitellään muun muassa ympäristöoikeudellisen tutkimuksen eri suuntauksia, monitieteisyyttä sekä alan
tutkimuksellista uusiutumista.

Ympäristöoikeuden jatko-opiskelijat ja post.doc.-tutkijat kaikista suomalaisista yliopistoista voivat osallistua
tapaamiseen. Jatko-opiskelijoiden toivotaan esityksissään keskityttävän myös tekeillä olevien
väitöskirjojensa menetelmällisiin ja teoreettisiin haasteisiin. Aineellisoikeudellisten näkökohtien ohella
esityksissä tulisi siis keskittyä tutkimusasetelmaan, näkökulmaan ja lähestymistapaan sekä tutkimuksen
sijoittumiseen alan tutkimustraditiossa.
Ympäristöoikeuden valtakunnallinen tutkija- ja jatko-opintotapaaminen maaliskuu 2017, Rovaniemi.
Tilaisuuteen järjestetään erillinen rekisteröinti, josta tiedotetaan jatko-opiskelijoille. Tarkemmat tiedot
seminaarista saa rekisteröitymisen jälkeen.

3. Taito-opinnot
- Tutkimustaidot
Opintojakso suoritetaan kahdessa osassa eli johdanto- ja seminaariosassa:
I) Johdanto tutkimustaitoihin 1 op
Tiedonhallintaa tohtorikoulutettaville humanistis-yhteiskuntatieteissä, vastuuyksikkö Helsingin yliopiston
kirjasto, lisätietoa WebOodissa [99922]

II) Tutkimusmenetelmät 3 op
Syyslukukausi 2016, yliopistonlehtori Ari Hirvonen, lisätietoa WebOodissa [20607]
Kevätlukukausi 2017 (Research skills II: Legal Argumentation and Method), professori Panu Minkkinen,
lisätietoa WebOodissa [20607]

- Taitokurssit
Taitokurssien sisältönä ovat tieteellinen kirjoittaminen, tutkimusetiikka, yliopistopedagogiikka,
tutkimusmenetelmät, argumentaatio- ja vuorovaikutustaidot, rahoituksenhakutaidot, tutkimusjohtaminen,
työelämän valmiudet, tieteellinen viestintä sekä muut väitöskirjaprosessia tukevat ja asiantuntijuutta
kehittävät taitopainotteiset opinnot.
Kursseja järjestävät oikeustieteen tohtoriohjelma ja muut tohtoriohjelmat, Humanistisyhteiskuntatieteellinen tutkijakoulu, Helsingin yliopiston tutkijakollegium ja Helsingin yliopisto. Yksittäisen
kurssin tai suorituksen kuormittavuus lasketaan tunteina siten, että 26,7 työtuntia vastaa yhtä
opintopistettä.

