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KURSSIN KUVAUS  

Näkökulmia oikeuteen – kaksikielinen oikeustieteen yliopistokurssi, 3 opintopistettä 

Ainutlaatuinen mahdollisuus perehtyä perhe- ja edunvalvontaoikeuden, rikos- ja 

prosessioikeuden, EU-oikeuden ja ihmisoikeuksien, energiaoikeuden, yritysjuridiikan 

sekä immateriaalioikeuden saloihin! 

Helsingin yliopiston Vaasan oikeustieteellinen koulutus (www.helsinki.fi/oik-vaasa) 

järjestää Vaasan lyseon lukion ja Vasa gymnasiumin oppilaille kaksikielisen 

yliopistotasoisen 3 opintopisteen arvoisen oikeustieteen kurssin. Kurssilla käsitellään 

perhe- ja edunvalvontaoikeutta, rikos- ja prosessioikeutta, EU-oikeutta ja 

ihmisoikeuksia, energiaoikeutta, yritysjuridiikkaa, sekä immateriaalioikeutta 

keskustelevalla ja osallistuvalla otteella. 

Oikeuksia ja velvollisuuksia liittyy perhesuhteisiin. Mihin ulottuu vanhempien 

päätösvalta lastensa asioista? Kuinka turvataan lapsen hyvinvointi ja kehitys, ellei perhe 

tähän pysty? Miten voidaan toimia, ellei täysi-ikäinen ihminen pysty huolehtimaan 

itsestään? Lapsi- ja edunvalvontaoikeuden osiossa keskustellaan sääntelyn lähtökohdista 

arkipäivän tilanteisiin liittyvien kysymysten ja esimerkkien avulla. 

Media käsittelee usein yksittäisiä mieltä kuohuttavia rikoksia ja niistä tuomittuja 

rangaistuksia.  Mutta mitä rikoksia Suomessa oikein tehdään ja millaiset rangaistukset 

ovat tehokkaita? Amerikkalaiset rikosoikeudenkäynnit ovat kaikille tuttuja televisiosta, 

mutta miten menetellään suomalaisessa oikeussalissa? Mitä oikeudenkäynnissä tapahtuu 

ja tarvitaanko sitä edes aina? Rikos- ja prosessioikeuden osiossa käsitellään 

ryhmätöiden ja esimerkkien avulla yleisimpiä rikoksia ja rangaistuksia sekä sitä, mitä 

pitää ottaa huomioon rangaistusta määrättäessä. Lisäksi selvitetään rikos- ja 

riitaoikeudenkäyntien kulku sekä mitä vaihtoehtoja on oikeudenkäynnille. 

EU-jäsenyys sekä kansainvälisten sopimusten (jotka liittyvät esim. ihmisoikeuksiin) 

ratifionti vaikuttavat entistä enemmän Suomen oikeusjärjestyksen sisältöön, mutta 

miten ja kuinka paljon? Entä mikä on EU-tuomioistuimen ja Euroopan 

ihmisoikeustuomioistuimen rooli, ja miten niiden päätökset vaikuttavat Suomen 

lainsäädäntöön sekä oikeuskäytäntöön? Tämän osion tarkoitus on antaa kokonaiskuva 

EU:sta sekä siitä, mitkä oikeudet ja velvollisuudet seuraavat EU-jäsenyydestä ja 

kansainvälisestä yhteistyöstä. 

Kansainvälinen yhteistyö on myös oleellinen osa energiaoikeutta. Energiaoikeus on 
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ajankohtainen ja monipuolinen ala, joka tarjoaa yhteistyömahdollisuuksia 

Vaasanseudun korkeakouluille, yrityksille ja muille toimijoille. Tämä kurssiosio toimii 

yleisenä johdatuksena energiaoikeuden sisältöön. 

Yritysjuridiikka-osiossa keskitytään sopimusoikeuteen. Pohditaan sitä, miksi 

sopimuksia ylipäätään laaditaan ja mitä sopimusta tehtäessä kannattaa ottaa huomioon. 

Keskustellaan eri sopimustyypeistä, ja tutustutaan muutamaan tyypilliseen 

sopimuslausekkeeseen. Keskustellaan myös yrityksestä työnantajana, jolloin 

paneudutaan työsopimusoikeuden tuomiin vaatimuksiin esimerkkien valossa. Pohditaan 

esimerkiksi sitä, miksi potkut saanut työntekijä amerikkalaisissa tv-sarjoissa usein 

saman tien kävelee ulos työpaikalta ”pahvilaatikko kainalossa”, kun tällaista ei koskaan 

tapahdu pohjoismaisissa tv-sarjoissa. 

Useimmille lienee selvää, että netissä ei saa jakaa musiikkia, elokuvia ja tietokonepelejä. 

Mutta miksi on näin, ja miten pitäisi suhtautua väitteisiin siitä, että Marimekko on 

plagioinut lastenkirjan kuvitusta? Näitä ja muita ajankohtaisia tekijänoikeudellisia 

kysymyksiä käsitellään immateriaalioikeuden ja tekijänoikeuden kurssiosiossa. 

Kurssilla keskustellaan tekijänoikeuden perusteista (mitkä asiat saavat suojaa ja miksi 

yms.), tekijänoikeuden oikeutuksesta sekä pohditaan esimerkkien valossa sitä, 

voisivatko asiat olla toisin. 

 

OPETTAJIEN LYHYET HENKILÖKUVAUKSET  

Kurssin opettajina toimivat professori, OTT, VT Marcus Norrgård, dosentti, OTT, VT 

Petra Sund-Norrgård, OTT, VT, KTK Hannele Tolonen, tohtorikoulutettava, VT 

Annina Wahlbeck, tohtorikoulutettava Alicia Nylund sekä professori, OTT Kim Talus. 

Marcus Norrgård toimii professorina Helsingin yliopiston Vaasan oikeustieteellisessä 

koulutuksessa (www.helsinki.fi/oik-vaasa). Hän suoritti oikeustieteen tohtorin tutkinnon 

vuonna 2002 ja oikeustieteen kandidaatin tutkinnon vuonna 1996, molemmat Helsingin 

yliopistossa. Ennen siirtymistä professoriksi Helsingin yliopistoon hän toimi 

immateriaalioikeuden professorina Hanken Svenska handelshögskolanissa Helsingissä. 

Hän on myös suorittanut tuomioistuinharjoittelun Vaasan käräjäoikeudessa. Päätyönsä 

lisäksi Norrgård toimii myös muun muassa tekijänoikeusneuvoston puheenjohtajana 

(www.minedu.fi/http://www.minedu.fi/OPM/Tekijaenoikeus/tekijaenoikeusneuvosto/) 

sekä Suomen Franchising-yhdistyksen eettisen lautakunnan puheenjohtajana 
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(http://www.franchising.fi/eettinen-lautakunta). 

Petra Sund-Norrgård toimii (kaksikielisenä) yliopistonlehtorina Helsingin yliopiston 

Vaasan oikeustieteellisessä koulutuksessa. Hän sai keväällä 2014 Suomen Akatemian 

tutkijatohtorin määrärahan 1.9.2014–31.8.2017 väliseksi ajaksi. Sund-Norrgård suoritti 

oikeustieteen tohtorin tutkinnon vuonna 2011, oikeustieteen lisensiaatin tutkinnon 

vuonna 2003 ja oikeustieteen kandidaatin tutkinnon vuonna 1996, kaikki kolme 

Helsingin yliopistossa. Vuonna 2015 hänestä tuli myös siviilioikeuden dosentti 

Helsingin yliopistossa. Ennen siirtymistä Helsingin yliopistoon hän toimi 

kauppaoikeuden yliassistenttina Hanken Svenska handelshögskolanissa Vaasassa ja 

lakimiehenä/asianajajana (hän suoritti asianajajatutkinnon vuonna 2000) 

Asianajotoimisto Roschierissa, niin ikään Vaasassa. Hän on myös suorittanut 

tuomioistuinharjoittelun Mustasaaren käräjäoikeudessa.  

Hannele Tolonen toimii Helsingin yliopiston Vaasan oikeustieteellisessä koulutuksessa 

tutkijatohtorina. Tolonen on suorittanut oikeustieteen tohtorin tutkinnon Helsingin 

yliopistossa vuonna 2015. Hänen väitöskirjansa käsitteli lapsen asemaa 

oikeudenkäynneissä. Hän on myös suorittanut oikeustieteen kandidaatin tutkinnon 

Helsingin yliopistossa vuonna 1993 ja kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon Helsingin 

kauppakorkeakoulussa vuonna 1997. Aiemmin hän on työskennellyt julkisena 

oikeusavustajana Vaasan oikeusaputoimistossa ja suorittanut tuomioistuinharjoittelun 

Kyrönmaan käräjäoikeudessa. 

Annina Wahlbeck toimii tohtorikoulutettavana Helsingin yliopiston Vaasan 

oikeustieteellisessä koulutuksessa ja valmistelee ulosottovalitusprosessia käsittelevää 

väitöskirjaa. Wahlbeck on suorittanut oikeustieteen kandidaatin tutkinnon vuonna 2001 

Helsingin yliopistossa. Suoritettuaan tuomioistuinharjoittelun Vaasan käräjäoikeudessa 

vuonna 2002 Wahlbeck aloitti Vaasan hovioikeudessa esittelijänä, jossa tehtävässä hän 

on työskennellyt vuoteen 2013 saakka. 

Alicia Nylund toimii Helsingin yliopiston Vaasan oikeustieteellisessä koulutuksessa 

tohtorikoulutettavana. Nylund suoritti oikeustieteen maisterin tutkinnon Helsingin 

yliopistossa vuonna 2014. Hän oli ensimmäisiä opiskelijoita, jotka ovat suorittaneet 

koko maisterin tutkinnon Helsingin yliopiston Vaasan oikeustieteellisessä 

koulutuksessa. Hän kirjoittaa väitöskirjaa tekijänoikeudesta ja teoksen muuttamisesta. 

Kim Talus toimii eurooppaoikeuden professorina Itä-Suomen yliopistossa ja 1.8.2014 

alkaen myös energiaoikeuden professorina Helsingin yliopiston Vaasan 
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oikeustieteellisessä koulutuksessa. Talus suoritti oikeustieteen tohtorin tutkinnon 

vuonna 2010 Helsingin yliopistossa. Hän on yksi Pohjoismaiden johtavista 

asiantuntijoista energiaoikeuden alalla ja toimii OGEL-aikakauslehden 

(http://www.ogel.org/) päätoimittajana. 

 

KURSSIN TIEDOT 

Ajankohta: periodi 2/2016 (loka–marraskuu 2016). 

Laajuus: 3 opintopistettä. 

Kontaktiopetusta: 17 tuntia.  

Suoritustapa: Läsnäolovaatimus 75 % oppitunneista sekä aktiivinen osallistuminen 

keskusteluihin. HUOM! Emme halua tietää poissaolon syytä, mutta poissaolo yli 25 % 

johtaa pääsääntöisesti automaattisesti suorituksen hylkäykseen riippumatta poissaolon 

syystä. Henkilökohtainen kirjallinen työ (n. 6.000 merkkiä ml. välilyönnit, eli n. 2 sivua 

1,5 rivivälillä) ja oppimispäiväkirja (n. 12.000 merkkiä ml. välilyönnit, eli n. 4 sivua 1,5 

rivivälillä). Kirjallinen työ palautetaan viimeistään 18.11.2016 ja oppimispäiväkirja 

viimeistään 25.11.2016. HUOM! Palautuspäivät ovat ehdottomia, eikä 

myöhästyneitä suorituksia oteta huomioon! Plagiointia/Kopioituja tekstejä ei 

hyväksytä! 

Opetuskieli: Kurssi on kaksikielinen. Kolme osaa (immateriaalioikeus, yritysjuridiikka, 

EU-oikeus ja ihmisoikeudet) pidetään voittopuolisesti ruotsin kielellä ja kaksi osaa 

(lapsi- ja edunvalvontaoikeus sekä rikos- ja prosessioikeus) voittopuolisesti suomen 

kielellä. Yksi osa (energiaoikeus) on mahdollisesti englanniksi. Kullakin oppilaalla on 

tästä huolimatta oikeus käyttää suomen tai ruotsin kieltä keskusteluissa, kysymyksiä 

esittäessään sekä kirjallisissa töissään. 

Opetus: 

Johdanto + Tolonen:  ke 5.10.  klo 14.30–15.45   

    

Tolonen:  to 6.10.  klo 14.30–15.45   

   ma 10.10.  klo 14.30–15.45   
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Wahlbeck:  ke 12.10.  klo 14.30–15.45   

   to 13.10.  klo 14.30–15.45   

   ma 24.10.  klo 14.30–15.45   

   ke 26.10.  klo 14.30–15.45   

   to 27.10.  klo 14.30–15.45   

    

Nylund:  ke 2.11.  klo 14.30–15.45   

   to 3.11.  klo 14.30–15.45   

    

Talus:   ma 7.11.  klo 14.30–15.45   

   ke 9.11.  klo 14.30–15.45   

    

Sund-Norrgård: to 10.11.  klo 14.30–15.45   

   ma 14.11.  klo 14.30–15.45   

 

Norrgård:  ke 16.11.  klo 14.30–15.45   

   to 17.11.  klo 14.30–15.45   

 

Loppukeskustelu: ma 21.11. klo 14.30–15.45   
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KURSBESKRIVNING 

Perspektiv på rätten – tvåspråkig universitetskurs i juridik, 3 studiepoäng 

En unik möjlighet att skingra mystiken kring familje- och intressebevakningsrätten, 

straff- och processrätten, EU-rätten och mänskliga rättigheter, energirätten, 

företagsjuridiken samt immaterialrätten! 

Helsingfors universitets juridiska utbildning i Vasa (www.helsinki.fi/oik-vaasa) ordnar 

för eleverna vid Vaasan lyseon lukio och Vasa gymnasium en tvåspråkig kurs i juridik 

på universitetsnivå som omfattar 3 studiepoäng. Under kursen, som långt bygger på 

diskussioner och annan interaktivitet, behandlas familje- och intressebevakningsrätt, 

straff- och processrätt, EU-rätt och mänskliga rättigheter, energirätt, företagsjuridik 

samt immaterialrätt. 

Rättigheter och skyldigheter hör samman med familjeförhållanden. Var går gränserna 

för föräldrarnas bestämmanderätt över sina barns angelägenheter? Vad händer om 

föräldrarna inte lyckas trygga välfärd för barnet? Hur går det till om en vuxen människa 

inte klarar av att sköta sina egna angelägenheter? I den del av kursen som behandlar 

barn- och intressebevakningsrätten diskuteras utgångspunkterna för lagstiftningen med 

hjälp av exempel och frågor som berör vardagliga situationer. 

I media rapporteras ofta om enstaka upprörande brott och utdömda straff.  Men hurdana 

brott begås egentligen i Finland och hurdana straff är effektiva? Amerikanska 

brottmålsrättegångar är bekanta för alla från tv. Men hur ska man förfara i en finsk 

domstol? Vad sker under rättegången och behövs den ens alltid? I den här delen av 

kursen som gäller straff- och processrätt behandlas med hjälp av grupparbeten och 

exempel de vanligaste brotten och straffen samt vad man bör beakta när man bestämmer 

ett straff. Dessutom klargörs rättegångens förlopp i brott- och civilmål samt vilka 

alternativ det finns till en rättegång. 

EU-medlemskapet samt ratificering av internationella konventioner om t.ex. mänskliga 

rättigheter påverkar allt mer innehållet i Finlands rättsordning. Men hur och i vilken 

omfattning? Och vilken roll har EU-domstolen respektive Europadomstolen samt vilket 

inflytande har deras avgöranden på finsk lagstiftning och praxis? Syftet i denna del av 

kursen är att skapa en helhetsbild av EU samt vilka rättigheter och skyldigheter som 

följer av EU-medlemskapet och internationella samarbeten. 
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Internationellt samarbete är även en väsentlig del av energirätten. Energirätt är en 

högaktuell och mångsidig bransch som erbjuder samarbetsmöjligheter för högskolor, 

företag och andra aktörer i Vasaregionen. Den här delen av kursen ger en allmän 

introduktion till energirättens innehåll. 

I den del av kursen som behandlar företagsjuridik ligger fokus på avtalsrätten. Vi 

funderar kring frågor som varför man över huvud taget ingår avtal och vad man bör 

beakta då man upprättar avtal. Vi diskuterar olika avtalstyper och bekantar oss med 

några typiska avtalsklausuler. Vi diskuterar också företaget som arbetsgivare och via 

exempel fördjupar vi oss i de krav som arbetsavtalsrätten ställer. Vi funderar t.ex. kring 

varför en arbetstagare som fått sparken i amerikanska tv-serier ofta lämnar arbetsplatsen 

direkt ”med en låda under armen”, medan detta aldrig sker i nordiska tv-serier.  

För de flesta torde det vara klart att man inte får distribuera musik, filmer och dataspel 

på nätet. Men varför är det så? Och hur borde man förhålla sig till att Marimekko har 

plagierat illustrationerna i en barnbok? Dessa och andra aktuella upphovsrättsliga frågor 

behandlas i kursdelen om immaterialrätt och upphovsrätt. Vi diskuterar bl.a. 

upphovsrättens grunder (vad får skydd och varför m.m.), upphovsrättens berättigande, 

och vi diskuterar i ljuset av exempel om saker och ting kunde vara annorlunda. 

 

KORT PERSONSKILDRING AV LÄRARNA 

Som kurslärare fungerar professor, jur. dr, VH Marcus Norrgård, docent, jur. dr, VH 

Petra Sund-Norrgård, forskardoktor, VH, ekon. kand. Hannele Tolonen, doktorand 

Annina Wahlbeck, doktorand Alicia Nylund samt professor, jur. dr Kim Talus. 

Marcus Norrgård är professor vid Helsingfors universitets juridiska utbildning i Vasa 

(www.helsinki.fi/oik-vaasa). Han tog juris doktorsexamen år 2002 och juris 

kandidatexamen år 1996, bägge två vid Helsingfors universitet. Han har tidigare verkat 

som professor i immaterialrätt vid Hanken Svenska handelshögskolan i Helsingfors. 

Han har också auskulterat vid Vasa tingsrätt.  Vid sidan av sin huvudsyssla fungerar 

Norrgård bl.a. som ordförande för upphovsrättsrådet 

(www.minedu.fi/http://www.minedu.fi/OPM/Tekijaenoikeus/tekijaenoikeusneuvosto/) 

och som ordförande för etiska nämnden vid Finlands Franchising Förening 

(http://www.franchising.fi/eettinen-lautakunta). 
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Petra Sund-Norrgård verkar som (tvåspråkig) universitetslektor vid Helsingfors 

universitets juridiska utbildning i Vasa. Under våren 2014 beviljades Sund-Norrgård 

forskardoktorfinansiering från Finlands Akademi för tiden 1.9.2014–31.8.2017. Sund-

Norrgård tog juris doktorsexamen år 2011, juris licentiatexamen år 2003 och juris 

kandidatexamen år 1996, samtliga tre vid Helsingfors universitet. År 2015 blev hon 

även docent i civilrätt vid Helsingfors universitet. Hon har tidigare verkat som 

överassistent vid Hanken Svenska handelshögskolan i Vasa och som jurist/advokat (hon 

tog advokatexamen år 2000) vid advokatbyrå Roschier, likaså i Vasa. Hon har också 

auskulterat vid Korsholms tingsrätt. 

Hannele Tolonen verkar som forskardoktor vid Helsingfors juridiska utbildning i Vasa. 

Tolonen tog juris doktorsexamen vid Helsingfors universitet år 2015. Hennes 

doktorsavhandling behandlade barnets ställning i rättegångar. Hon har också tagit juris 

kandidatexamen år 1993 vid Helsingfors universitet och ekonomie kandidatexamen vid 

Helsingin kauppakorkeakoulu år 1997. Hon har tidigare arbetat som allmänt rättsbiträde 

vid Vasa rättshjälpsbyrå och auskulterat vid Kyrolands tingsrätt. 

Annina Wahlbeck är doktorand vid Helsingfors universitets juridiska utbildning i Vasa 

och arbetar med en doktorsavhandling om utsökningsbesvärsprocessen. Wahlbeck tog 

juris kandidatexamen år 2001 vid Helsingfors universitet. Efter auskulteringen vid Vasa 

tingsrätt år 2002 började hon som föredragande i Vasa hovrätt och innehade den 

tjänsten till år 2013. 

Alicia Nylund är doktorand vid Helsingfors universitets juridiska utbildning i Vasa. 

Nylund tog juris magisterexamen vid Helsingfors universitet år 2014. Hon var en av de 

första som avlade hela magisterexamen vid Helsingfors universitets juridiska utbildning 

i Vasa. Hon skriver sin doktorsavhandling om upphovsrätt och bearbetning av verk. 

Kim Talus är professor i europarätt vid Östra Finlands universitet samt fr.o.m. 1.8.2014 

även professor i energirätt vid Helsingfors universitets juridiska utbildning i Vasa. Talus 

tog juris doktorsexamen vid Helsingfors universitet år 2010. Han är en av Nordens 

ledande experter inom energirätt och fungerar som chefredaktör för tidskriften OGEL 

(http://www.ogel.org/). 
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KURSUPPGIFTER 

Tidpunkt: period 2/2016 (oktober–november 2016). 

Omfattning: 3 studiepoäng.  

Kontaktundervisning: 17 timmar. 

Prestationssätt: Närvarokrav 75 % av undervisningstimmarna och aktivt 

deltagande i diskussionerna. OBS! Vi vill inte veta orsaken till frånvaron, men om 

frånvaron överstiger 25 % leder detta i regel automatiskt till att prestationen inte 

godkänns oberoende av orsaken till frånvaron. Individuellt skriftligt arbete (ca 6 000 

tecken inklusive mellanslag, dvs. ca 2 sidor med radavstånd 1,5) och lärdagbok (ca 12 

000 tecken inklusive mellanslag, dvs. ca 4 sidor med radavstånd 1,5). Det skriftliga 

arbetet lämnas in senast 18.11.2016 och lärdagboken senast 25.11.2016. OBS! 

Dessa är absoluta deadlines och försenade prestationer beaktas inte! 

Plagiat/Kopierade texter godkänns inte!  

Undervisningsspråk: Kursen är tvåspråkig. Tre delar (immaterialrätt, företagsjuridik, 

EU-rätt och mänskliga rättigheter) hålls mestadels på svenska, medan två delar (familje- 

och intressebevakningsrätt samt straff- och processrätt) mestadels hålls på finska. En del 

(energirätt) hålls eventuellt på engelska. Eleverna har trots detta rätt att diskutera, ställa 

frågor och upprätta skriftliga arbeten på antingen finska eller svenska. 

Undervisning: 

Introduktion + Tolonen:  ons 5.10  kl. 14.30–15.45   

    

Tolonen:   tors 6.10  kl. 14.30–15.45   

    mån 10.10 kl. 14.30–15.45   

 

Wahlbeck:   ons 12.10  kl. 14.30–15.45   

    tors 13.10  kl. 14.30–15.45   

    mån 24.10  kl. 14.30–15.45   

    ons 26.10  kl. 14.30–15.45   

    tors 27.10  kl. 14.30–15.45   
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Nylund:   ons 2.11 kl. 14.30–15.45   

    tors 3.11  kl. 14.30–15.45   

    

Talus:    mån 7.11  kl. 14.30–15.45    

    ons 9.11  kl. 14.30–15.45   

    

Sund-Norrgård:  tors 10.11  kl. 14.30–15.45   

    mån 14.11  kl. 14.30–15.45   

 

Norrgård:   ons 16.11  kl. 14.30–15.45   

    tors 17.11  kl. 14.30–15.45   

     

Slutdiskussion:  mån 21.11 kl. 14.30–15.45   

 


