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ESITYS UUDEKSI KOULUTUSVASTUUKSI 30.9.2021
YLIOPISTO/AMMATTIKORKEAKOULU
Vaasan yliopisto
UUSI KOULUTUSVASTUU (TUTKINTO, TUTKINTONIMIKE, KOULUTUSVASTUUN TÄSMENNYS)
Oikeustieteellinen: oikeusnotaarin tutkinto, oikeustieteen maisterin tutkinto, oikeustieteen lisensiaatin tutkinto,
oikeustieteen tohtorin tutkinto
SISÄÄNOTON LAAJUUS (ALOITTAJIEN MÄÄRÄ/V) JA TAVOITELTU KOKONAISOPISKELIJAMÄÄRÄ KOULUTUKSEN OLLESSA
TÄYDESSÄ LAAJUUDESSAAN
Sisäänotto 50 opiskelijaa / vuosi. Ensimmäisten 1–2 vuoden aikana sisäänotto on todennäköisesti hieman pienempi.
EDELLYTYKSET UUDEN KOULUTUSVASTUUN TOTEUTUKSELLE (RESURSOINTI)
Vaasan yliopistossa hallintotieteisiin kuuluva julkisoikeus sekä kauppatieteisiin kuuluva talousoikeus muodostavat valmiin
perustan oikeustieteiden tutkintojen tarjoamiselle. Edellä mainittujen alojen yhteenlaskettu henkilötyövuosimäärä on 10
henkilötyövuotta (HTV). Julkisoikeuden ja talousoikeuden alempia ja ylempiä korkeakoulututkintoja suoritetaan vuosittain
noin 45 tutkintoa / koulutustaso. Lisäksi julkis- ja talousoikeus kouluttavat tohtoreita liike-elämän ja julkisen sektorin
tarpeisiin. Uuden koulutusvastuun tilanteessa Vaasan yliopistossa suoritettaisiin entiseen tapaan talousoikeuden KTK-, KTMja KTT-tutkintoja sekä julkisoikeuden HTK-, HTM- ja HTT-tutkintoja. Tämän lisäksi kolmas tutkintoalue olisivat oikeustieteen
tutkinnot ON, OTM ja OTT.
50 oikeustieteiden tutkintoa/koulutusaste/vuosi vaati noin 10–11 HTV:n lisäyksen olemassa olevien 10 HTV:n (julkisoikeus ja
talousoikeus) resursointiin. Lisäresursointitarve kohdistuu olemassa olevan oikeustieteellisen opetustarjonnan
vahvistamiseen sekä Vaasan yliopiston nykyistä tarjontaa täydentävien oikeudenalojen resursointiin. Henkilöstön ja
erityisesti professoreiden oikeustieteen erikoistumisalat täsmentyvät myöhemmin opetussuunnittelun myötä. Suurin tarve
uusille professuureille on Vaasan seudun ympäristö- ja energiaekosysteemin tarpeita palvelevien oikeudenalojen sekä
digitalisaation ja innovaatioiden oikeudellisten kysymysten ympärille. Nämä teemat ovat ajankohtaisia oikeustieteiden
näkökulmasta ja samalla vahvistavat Vaasan yliopiston strategian mukaista profiloitumista.
Opetus- ja tutkimushenkilöstön määrän kasvattaminen tehdään asteittain ja ennakoivasti, sillä eri vuosikurssien
oikeustieteen opiskelijoiden määrä kasvaa sisäänoton myötä ja nousee täyteen määräänsä tavoitteellisen valmistumisajan
eli viiden vuoden aikana. Henkilöstökustannusten kasvuna ml. palkkasidonnaiset sivukulut tämä tarkoittaa noin +180 000
euroa / vuosi viiden vuoden ajan. Toiminnan viidentenä vuotena eli vuonna 2028 resursointitarve on saavuttanut
suunnitellun 10–11 HTV, joka tarkoittaa noin 900 000 euron vuosittaista henkilöstökustannusta ml. palkkasidonnaiset
sivukulut. Investointisuunnitelma on kuvattu laajemmin liitedokumentissa. Investointitarve voi olla tätä pienempi riippuen
siitä, kuinka suuri osuus opetustarjonnasta pystytään täyttämään yhteistyössä muiden korkeakoulujen kanssa.
Vaasan yliopiston nykyinen oikeustieteellinen opetustarjonta (talousoikeus ja julkisoikeus) sekä tarvittavat täydentävät
oikeudenalat on kuvattu tiiviisti alla ja laajemmin liitedokumentissa. Talousoikeuden nykyinen koulutustarjonta kohdentuu
liike- ja yritystoimintaa tukeviin oikeudellisiin kysymyksiin. Näitä ovat mm. sopimusjuridiikka, markkina- ja kilpailuoikeus,
yhtiöoikeus, vero-oikeus, työoikeus, digitaalisen liiketoiminnan juridiikka sekä oikeudellisten sopimusten palvelumuotoilu
(legal design). Julkisoikeuden koulutus sisältää julkisen hallinnon päätöksentekoon ja menettelytapoihin sekä asiakkaiden
oikeuksiin ja julkisen vallan käyttäjien vastuuseen liittyviä teemoja. Seuraavat oikeudenalat korostuvat opetussisällöissä:
valtiosääntöoikeus, hallinto-oikeus, kunnallisoikeus, virkamiesoikeus, sosiaalioikeus, ympäristöoikeus ja finanssihallintooikeus.

Vaasan yliopistolla on oikeustieteiden notaari- ja maisteritutkinnon näkökulmasta jo riittävää opetustarjontaa ja
erityisosaamista seuraavilla oikeudenaloilla: yleinen oikeustiede ja menetelmäopinnot, hallinto-oikeus, kauppaoikeus,
oikeusinformatiikka, finanssioikeus ja valtiosääntöoikeus. Seuraavilla aloilla Vaasan yliopistolla on jo olemassa olevaa
osaamista ja opetustarjontaa, mutta alojen vahvistaminen vaatii lisäresursseja, jotta niillä voitaisiin vastata ON- ja OTMtutkintojen vaatimuksiin: sosiaalioikeus, energiaoikeus, kansainvälinen oikeus, työoikeus, varallisuusoikeus ja
eurooppaoikeus.
Rikosoikeudessa, prosessioikeudessa (erit. siviili- ja rikosprosessin osalta) sekä perhe- ja jäämistöoikeudessa Vaasan
yliopistolla ei ole olemassa olevaa opetustarjontaa. Näiden osalta tarkoituksenamme on hyödyntää alueen
yhteistyöverkostoja. Vaasan yliopisto on myös kiinnostunut rakentamaan oikeustieteiden koulutuksellista yhteistyötä
muiden yliopistojen kanssa. Digitaaliset opetusratkaisut luovat uusia mahdollisuuksia tähän. Samalla yhteistyö parantaa
koulutuksen kustannustehokkuutta, sillä jokaisen yliopiston ei tarvitsisi tuottaa kaikkea itse.
Vaasan yliopiston vahva oikeustieteellinen tutkimustyö ja ulkoisella rahoituksella rahoitetut tutkimusprojektit antavat hyvän
pohjan oikeustieteiden opetuksen laajentamiselle. Seurantajaksolla 2016–2020 julkis- ja talousoikeuden henkilöstö tuotti yli
200 kpl tieteellisiä julkaisuja, joista valtaosa oli vertaisarvioituja, Jufo 1–3 luokkiin kuuluvia julkaisuja.
PERUSTELUT KORKEAKOULUN PROFIILIN JA VALTAKUNNALLISTEN KOULUTUSTARPEIDEN NÄKÖKULMASTA
Vaasan yliopisto on vastuulliseen liiketoimintaan suuntautunut yliopisto, jonka ytimen muodostavat kauppatieteiden,
tekniikan sekä hallinto- ja viestintätieteiden korkeatasoinen osaaminen. Tieteenalojen lisäksi yliopistossamme toimii kolme
monitieteisiä tutkimusalustaa, jotka keskittyvät digitaaliseen talouteen, innovaatioihin ja yrittäjyyteen sekä energiaan ja
kestävään kehitykseen. Talousoikeuden (osa kauppatieteitä) ja julkisoikeuden (osa hallintotieteitä) olemassa oleva
osaaminen luo perustan viidennelle tieteenalalle eli oikeustieteille.
Talousoikeus ja julkisoikeus toimivat laajassa yhteistyössä kolmen monitieteisen tutkimusalustamme kanssa. Oikeustieteet
omana tieteenalanaan mahdollistaisi yhteistyön laajentamisen edelleen, sillä tutkimusalustojen edustamat, yliopistomme
profiilin mukaiset teemat sisältävät useita ulottuvuuksia, joissa oikeudellinen osaaminen on tärkeää. Näistä mainitsemme
esimerkkeinä digitaalisen ajan sopimusoikeus- ja vastuukysymykset, uudistuviin energiaratkaisuihin liittyvät oikeudelliset
seikat sekä kilpailu- ja hallinto-oikeuden aloille kuuluvan, yksityisiä ja julkisia toimijoita palvelevan hankintaosaamisen.
Helsingin yliopisto tarjoaa Vaasan toimipisteessään oikeustieteen opintoja. Merkittävä osa koulutussisällöistä on
ruotsinkielistä, joten sillä on tärkeä rooli ruotsinkielisen oikeudellisen osaamisen tarjoamisella työmarkkinoille. Vaasan
yliopiston oikeustieteet eivät kilpaile edellä mainitun ruotsinkielisen koulutuksen kanssa. Pikemminkin kahden eri yliopiston
oikeustieteen opintotarjonta mahdollistaa lisääntyvän yhteistyön toisiaan täydentäen. Vaasassa toimivat yksiköt ovat jo
vuosikymmeniä toimineet yhteistyössä niin opetuksen kuin tutkimuksenkin osalta.
Kauppatieteiden ja hallintotieteiden olemassa oleva opetus ja tutkimus Vaasan yliopistossa mahdollistaisi oikeustieteiden
opintojen täydentämisen esimerkiksi laskentatoimen tai johtamisen opinnoilla. Nämä alueet ovat tärkeitä osaamisalueita
esim. henkilöstö- ja yleishallinnon tehtävissä, joissa työskentelee paljon OTM-tutkinnon suorittaneita henkilöitä.
Oikeustieteisiin liittyy synergiaa myös Vaasan yliopiston tekniikan koulutuksen ja tutkimuksen kanssa. Vaasan yliopisto toimii
keskellä Pohjois-Euroopan suurinta ja koko ajan laajenevaa energia- ja ympäristöalan keskittymää. Energia ja kestävä kehitys
ovat tekniikan opetuksemme ja tutkimuksemme tärkeitä osaamisalueita. Näillä aloilla on selkeä tarve oikeudelliselle
osaamiselle, joten oikeustieteet Vaasan yliopistossa mahdollistaisivat merkittävän synergian energia-alan ja oikeustieteiden
välillä. Tarkoituksenamme on luoda opiskelijoille mahdollisuus suuntautua oikeustieteen opinnoissaan energia-alaa ja
kestävää kehitystä edistävään oikeudelliseen osaamiseen, mikä tarkoittaa mm. energia-, ympäristö-, hallinto-, kilpailu-, veroja eurooppaoikeudesta koostuvia maisterivaiheen opintoja. Tälle tutkimus- ja koulutusalalle on maassamme ja erityisesti
Vaasan alueella laaja tarve. Alan tarjonta on kuitenkin vielä vähäistä ja hajallaan eri yliopistoissa. Tavoitteemme on koota
osaaminen kansallisesti yhteen ja laajentaa ja kehittää tätä oikeustieteen tutkimus- ja koulutusalaa koko maan eduksi
yhdessä kansallisten ja parhaiden kansainvälisten toimijoiden kanssa.
Ympäristö- ja energiapainotuksen lisäksi näemme mahdollisuuksia sosiaali- ja terveyshallintotieteen kehittämisessä.
Sosiaalioikeuden vahvistaminen palvelisi nyt suunnitteilla olevan oikeustieteiden koulutuksen lisäksi täydennyskouluttautujia
sekä Pohjanmaan alueella että valtakunnallisesti. Tämä yhdistelmä tarjoaisi erinomaiset mahdollisuudet tuottaa osaajia, joilla
on valmiuksia sosiaali- ja terveysalan organisaatioiden ja niiden palvelutuotannon asiakaslähtöiseen kehittämiseen.
Sosiaalioikeuden osaamiselle on jatkuvaa kysyntää.

Vaasan yliopiston profiilin vahvistaminen vastaa myös negatiiviseen kehitykseen, mitä on nähty koulutustason alueellisten
erojen kiihtymisessä 2010-luvulla. Korkeakoulutettuja nuoria on valtaosassa maakuntia vähemmän kuin vuonna 2010;
ainoastaan Uudellamaalla ja Varsinais-Suomessa korkeakoulutettujen määrä on kasvanut (Tilastokeskus, Väestön
koulutusrakenne).
KOULUTUSALAN VETOVOIMA JA TYÖMARKKINATILANNE
Oikeustieteiden yliopisto-opintoihin haki keväällä 2021 noin 6.700 henkilöä, joista 5.400 hakijaa asetti oikeustieteet
ensisijaiseksi hakukohteeksi. Näistä hakijoista ainoastaan 11,5 % sai opiskelupaikan, mikä on yksi alhaisimmista osuuksista
huomioiden kaikki koulutusalat suomalaisissa yliopistoissa. Samanaikaisesti oikeustieteiden tutkinnon suorittaneiden
henkilöiden työllisyystilanne on vahva. Viimeisimmän seurantaraportin (raportti v. 2019, oikeustieteiden tutkinnon
suorittaneet henkilöt) mukaan 99–100 % OTM- tutkinnon suorittaneista henkilöistä oli töissä. Vastaajat ilmoittivat työssä
tärkeiksi tiedoiksi ja taidoiksi liiketoiminnan / taloushallinnon perusteiden tuntemuksen ja yliopiston kyvyn kehittää heidän
työelämävalmiuksiaan. Asianajoliiton tulevaisuusryhmä pitää seuraavien osa-alueiden opetusta tärkeinä juristeille:
teknologian ymmärrys ja osaaminen, markkinointi- ja viestintäosaaminen, retoriikka ja vaikuttamisen taito, neuvottelutaidot,
empatia- ja ihmissuhdetaidot, yritystalouden ymmärrys, taloustaidot ja legal design. Vaasan yliopiston kauppatietieteiden,
tekniikan ja viestintätieteiden koulutusalat luovat erinomaisen synergian oikeustieteiden kanssa kyetäkseen vastaamaan
edellä kuvattuihin osaamistarpeisiin.
Vaasan yliopiston profiloitumisen alalla eli energiasektorilla korostuu tulevaisuudessa mm. energialainsäädännön,
sopimusjuridiikan ja energiaan liittyvien lupa- ja viranomaisasioiden osaaminen, riskienhallinta sekä energia-alan kansallinen
ja kansainvälinen politiikka (Vepsäläinen J., 2017, Energia-alan osaamistarpeet). Oikeustieteiden opintojen profiloituminen
edellä mainituille aloille – yleistutkintostatuksen ohella – täyttäisi alaan liittyvää osaamistarvetta.
EHDOTUS UUDEN KOULUTUSVASTUUN VOIMAANTULOAJANKOHDAKSI JA KOULUTUKSEN KÄYNNISTYMISEN AIKATAULU
Vuoden 2023 alusta lukien: opiskelijavalinnat kevät 2023 ja opintojen aloitus syyslukukausi 2023.
MUITA LISÄTIETOJA
Vaasa tarjoaa juristeille oivallisen toimintaympäristön
Oikeustieteen opetus ja tutkimus hyötyvät monella tapaa sijoittumisalueen oikeudellisen toimintaympäristön ja toimialan
virikkeellisyydestä ja elinvoimaisuudesta. Vaasan yliopiston kaltaisessa yhteisössä liityntä myös elinkeinoelämän toimijoihin
on välitön ja tiivis. Alan opiskelijoille tarjoutuu toimialalla harjoittelu- ja työskentelypaikkoja opintojen aikana ja
työtilaisuuksia tutkinnon valmistuttua. Opetuksessa on myös mahdollista hyödyntää työelämässä toimivien henkilöiden
asiantuntemusta ja osaamista. Nämä tekijät kasvattavat tutkinnon vetovoimaisuutta ja laatua.
Vaasan yliopiston talousoikeuden ja julkisoikeuden ja muun yliopiston yhteistyö alueen oikeudellisten toimijoiden kanssa on
ollut jo olemassa ja se tulee edelleen kehittymään oikeustieteellisen tutkinnon suoritusoikeuden myötä. Vaasassa opetetaan
oikeustieteiden oppisisältöjä Helsingin yliopiston Vaasan yksikössä, Vaasan yliopistossa, Hankenilla sekä Vaasan
ammattikorkeakoulun oikeustradenomien tutkinnossa.
Vaasan seudun juridinen toimiala on varsin laaja. Vaasassa toimii kolme tuomioistuinta: Pohjanmaan käräjäoikeus, Vaasa
hovioikeus ja Vaasan hallinto-oikeus. Erityistä juridista asiantuntemusta ja osaamista on myös valtion virastoissa. Nämä
toimijat tarjoavat jo nykyään harjoittelu- ja työmahdollisuuksia opiskelijoillemme nykyisissä tutkinnoissamme.
Valtion virastoja ja toimipaikkoja Vaasassa ovat Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan oikeusaputoimiston toimipaikka,
syyttäjälaitoksen toimipaikka, ulosottolaitoksen toimipaikka, Vaasan verotoimisto, Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston
päätoimipaikka, Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätoimipaikka sekä Pohjanmaan Poliisilaitoksen
päätoimipaikka.
Vaasasta löytyy ainakin 26 asianajotoimistoa, lakiasiaintoimistoa tai alan elinkeinonharjoittajaa.
Vaasan työpaikkaomavaraisuus on erittäin hyvä, 124,6 %. Pohjanmaan merkittävimmistä teollisuustoimialoista voidaan
mainita esimerkiksi energiateollisuus, meriteknologia, elintarvike-, muovi-, biotuote- sekä veneteollisuus. Aluetta leimaa
vahva kansainvälisyys ja panostukset tuotekehitykseen (esim. Wärtsilän Smart Technology Hub).

Vaasan yliopistoa ympäröivän ekosysteemin muodostavat alueella sijaitsevat globaalit TKI-intensiiviset yritykset,
korkeakoulut sekä julkisen ja kolmannen sektorin toimijat, joiden yhteisenä tavoitteena on kestävä kehitys ja
ilmastonmuutoksen torjuminen. Vaasan yliopisto tekee läheistä yhteistyötä seutunsa energiaklusterin kanssa tutkimuksen,
tuotekehityksen, innovaatioiden ja koulutuksen osa-alueilla. Alueen energiaklusteri eli EnergyVaasa on Pohjoismaiden
johtava energiateknologian keskittymä ja Suomen viennin yksi tärkeä veturi. Klusteriin kuuluu noin 160 alan yritystä, joista
usea on alansa globaali markkinajohtaja. Alueen yrityksissä työskentelee peräti 25 % Suomen energiasektorin työvoimasta,
työpaikkoja on yhteensä 12 000. EnergyVaasan yritysten liikevaihto on noin 5 miljardia euroa, josta 80 % tulee viennistä.
Seudun valtava vientimyynti kattaa jopa 30 % koko Suomen energiateknologiaviennistä. EnergyVaasa tunnetaan myös 200
miljoonan euron vuotuisista T&K-panostuksista.
EnergyVaasasta on kehittynyt kansainvälisesti merkittävä teknologiakeskittymä erityisesti älykkäiden sähköisten ratkaisujen,
kestävän energian, joustavan sähköntuotannon ja digitalisaation alalta. Suunniteltu koulutus vastaa mm. näiden
vientiyritysten tarpeisiin ja mahdollistaa kasvun.
Myös yleisemmin tarkasteltuna alue on vetovoimainen. Pohjanmaan elinkeinotoiminta on maan keskiarvon yläpuolella
(Pohjanmaan Kauppakamari InFocus 2021 Vaasa):
•
Teollisuuden liikevaihto €/asukas vuonna 2018 Pohjanmaa 36 500 € vrt. koko maa 24 800 €
•
Työllisyysaste vuoden 2020 lopulla Pohjanmaa 77 % vrt. koko maa 72 %

Yhteyshenkilöt
Jari Kuusisto, rehtori, puh. 029 449 8291, jari.kuusisto@uwasa.fi
Annukka Jokipii, koulutuksen vararehtori, puh.029 449 8482, annukka.jokipii@uwasa.fi
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1. OIKEUSTIETEELLISEN ALAN KOULUTUKSEN KÄYNNISTÄMINEN VAASAN YLIOPISTOSSA
Taustaa
Näemme merkittävän synergian oikeustieteiden ja yliopistossamme edustettuina olevien neljän tieteenalan välillä:
kauppatiede, tekniikka, hallintotieteet ja viestintätieteet. Hallintotieteisiin kuuluva julkisoikeus sekä kauppatieteisiin kuuluva
talousoikeus muodostavat valmiin perustan oikeustieteiden tutkintojen tarjoamiselle. Yliopiston strategian mukaisesti
profiloidumme vastuulliseen liiketoimintaan. Kolme monitieteistä tutkimusalustaamme konkretisoivat strategisia
painotuksiamme, joita ovat digitaalinen talous, innovaatiot ja yrittäjyys sekä energia ja kestävä kehitys. Oikeustieteiden
tutkimus ja opetus sopii erinomaisesti osaksi toimintaamme, sillä tieteenloissamme ja profiilimme mukaisissa
osaamisalueissa on selkeitä liittymäpintoja oikeudellisiin kysymyksiin. Näistä mainitsemme esimerkkeinä liittymäpinnat
kauppatieteisiin kuuluvien laskentatoimen ja johtamisen alueille, sosiaali- ja terveyshallintotieteisiin, digitaalisen ajan
sopimusoikeus- ja vastuukysymyksiin ja uudistuviin energiaratkaisuihin liittyvät oikeudelliset seikat.
Opinnot
Vaasan yliopiston oikeusnotaari- ja oikeustieteiden maisterin tutkinnot on suunniteltu muiden oikeustieteellisten tutkintojen
tapaan yleisjuristitutkinnoiksi. Yleistutkinnon sallimissa puitteissa opintotarjonnassamme näkyy yliopistomme profiilin
mukaiset painotukset yhdistettynä nykyisten tieteenalojen oikeustieteitä palveleviin vahvuusalueisiin. Opintojen
työelämärelevanttius on toimintamme tärkeä ajuri. Se mahdollistuu korkeatasoisen opetuksen ja tutkimuksen kautta. Sitä
edesauttaa Vaasan alueen laaja oikeustieteellinen infrastruktuuri sekä yliopistomme monipuolinen yhteistyö alueella
toimivien yhteisöjen - mm. kansainväliset yritykset - kanssa.
Investointisuunnitelma ja henkilöstön rakenne
50 oikeustieteiden tutkintoa/koulutusaste/vuosi vaati noin 10–11 HTV:n lisäyksen olemassa olevien 10 HTV:n (julkisoikeus ja
talousoikeus) resursointiin. Lisäksi varaamme 1–2 HTV oikeustiedettä palvelevien opinto-, koulutus- ja hallintopalvelujen
järjestämiseen. Suunnittelussa olemme käyttäneet kulukasvun lineaarista laskentaperustetta, jonka mukaisesti
palkkakulujen kasvu ml. palkkaliitännäiset muut kulut noin 180t€/vuosi ensimmäisten viiden vuoden ajan. Huomioiden
opetus-ja tutkimushenkilöstön lisäksi tarvittavat tukifunkitiot sekä palkkasidonnaisten kulujen lisäksi yleiskulut (tilat, osuus
yhteisistä palveluista, muu tarvittava infra), vuotuinen kustannusrasitteen kasvu on noin 225 t€ ensimmäisten viiden vuoden
ajan. Tämän jälkeen kulutaso on saavuttanut suunnitellun vuotuisen kulumäärän eli noin 1 M€ (opetus- ja
tutkimushenkilökunta) ja tukifunktiot huomioiden noin 1,1 M€. Henkilöstön määrän kasvattaminen voidaan tehdä asteittain
ja ennakoivasti, sillä eri vuosikurssien oikeustieteen opiskelijoiden määrä kasvaa sisäänoton myötä ja nousee täyteen
määräänsä tavoitteellisen valmistumisajan eli viiden vuoden aikana.
Opiskelijavalinta (Suunnitelma oikeustieteen opiskelijavalintojen toteuttamiseksi)
Sisäänotto ON- ja OTM-tutkintoja suorittamaan on vuosittain 50 opiskelijaa. Ensimmäisinä vuosina (1–2 vuotta) sisäänotto
voi olla hieman pienempi, 35–40 opiskelijaa. Vaasan yliopisto on halukas toteuttamaan opiskelijavalinnan osana
oikeustieteen valtakunnallista yhteisvalintaa yhteistyössä muiden oikeustieteellistä koulutusta tarjoavien yliopistojen kanssa.
Myös opiskelijavalinnat julkisoikeuteen (HTK ja HTM) osana hallintotieteiden valintaa ja talousoikeuteen (KTK ja HTM) osana
kauppatieteiden valintaa jatkuvat. Jokaisella koulutuksella on oma profiilinsa ja tarve työmarkkinoilla. Näihin kolmeen
koulutukseen otettaisiin jatkossa yhteensä noin 130 opiskelijaa.

Vaasan yliopistossa on vahvat perinteet kattavassa avoimen yliopiston opintotarjonnassa ja toimiva avoimen yliopiston väylä
tutkinto-opiskelijaksi. Myös oikeustieteen tutkintoon voidaan avata avoimen yliopiston väylä ja siirto-opiskelun haun
mahdollisuus. Avoimen väylän toteutusta arvioidaan saatavien kokemusten perusteella.
Vaasan yliopiston on panostanut vahvasti jatkuvan oppimisen tarjonnan mahdollisuuksiin. Jatkuvalla oppimisella vastataan
tarpeeseen kehittää ja uudistaa oikeustieteen osaamista elämän ja työuran eri vaiheissa. Avoimen yliopiston opintotarjonnan
lisäksi jatkuvaa oppimista tuetaan erillisien opinto-oikeuksien kautta. Erillisten opintojen opiskeluoikeus voidaan myöntää
yksittäisiin opintojaksoihin tai laajempiin opintokokonaisuuksiin. Ylemmän korkeakoulututkinnon Vaasan yliopistossa
suorittanut voi hakea myös alumniopiskelijan erillistä opiskeluoikeutta, joka on maksutonta alumniksi liittyneille
valmistumista seuraavan lukuvuoden ajan.

2. VAASAN YLIOPISTON NYKYINEN OIKEUSTIETEELLINEN OPETUS JA ARVIO OPETUSTARJONNAN KATTAVUUDESTA
Alla kuvaamme Vaasan yliopiston julkisoikeuden (HTK, HTM, HTT) ja talousoikeuden (KTK, KTM, KTT) nykyisen opetuksen.
Teksti sisältää arvion opintotarjonnan soveltuvuudesta ja resursointitarpeista kattaakseen myös oikeustieteiden tutkintojen
tarpeet.
A) Kattava osaaminen ja opetustarjonta: yleinen oikeustiede ja menetelmäopinnot, hallinto-oikeus, kauppaoikeus,
oikeusinformatiikka, finanssioikeus, valtiosääntöoikeus. Osa lisäresursoinnista kohdentuu näiden alueiden vahvistamiseen,
jotta resursointi riittää lisääntyvän opiskelijamäärän tarpeisiin.

•

•

•

•

Yleinen oikeustiede, menetelmäopinnot ja opinnäytteet
o Oikeustieteen menetelmät ja systematiikka 6 op
o Talousoikeudellinen päätöksenteko ja argumentaatio 6 op
o Talousoikeuden tutkimus- ja tekstianalyysi 3 op
o Talousoikeuden oikeustapauskommentti 2 op
o Johdatus talousoikeudelliseen tutkimukseen 3 op
o Oikeusteoria ja metodianalyysi 5 op
o Oikeudellisen tiedon haku 1 op
o Tieteellinen tiedonhankinta 2 1 op
o Kandidaattiseminaari (julkisoikeus) 5 op
o Kandidaatintutkielma (julkisoikeus) 5 op
o Kandidaattiseminaari (talousoikeus) 10 op
o Pro gradu -tutkielma, lopputyö (talousoikeus) 30 op
o Tutkimusseminaari (julkisoikeus) 10 op
o Pro gradu (julkisoikeus) 40 op
Hallinto-oikeus
o Yleishallinto-oikeus 5 op
o Kunnallisoikeus 5 op
o Hallinto- ja valtiosääntöoikeuden syventävät opinnot 5 op
o Julkisen toiminnan oikeudelliset erityispiirteet 6 op
Kauppaoikeus
o Talousoikeus ja liiketoiminnan etiikka 6 op
o Tilintarkastus- ja kirjanpito-oikeus 6 op
o Pankkioikeus 5 op
o Introduction to International Business 3 op
o International Trade and Finance Law 6 op
o Markkinaoikeus 6 op
o Organisaatio-oikeus 5 op
o Tilintarkastus- ja kirjanpito-oikeus 6 op
o International Trade and Finance Law 6 op
o Arvopaperimarkkinaoikeus 6 op
Kirjanpidon jaksot
o Kirjanpidon ja tilintarkastuksen perusteet 2,5 op
o Kirjanpidon ja tilintarkastuksen harjoitustyö 0,5 op
o Johdatus laskentatoimeen 3 op

•

•

•

Oikeusinformatiikka
o Informaatio- ja tietotekniikkaoikeus 6 op
o Digitaalisen liiketoiminnan juridiikka (verkkokurssi) 6 op
o Oikeusmuotoilu 6 op
Finanssioikeus
o Verojuridiikan syventävä kurssi 6 op
o Yritystoiminnan verotus 6 op
o Vero-oikeus 5 op
o Yritysjärjestelyiden verotus 6 op
o Kansainvälinen verotus 6 op
o International Taxation 6 op
o Kansainvälinen verotus 6 op
o Julkisten varojen tehokas käyttö 5 op
o Julkistalouden johtamisen perusteet 5 op (sisältää juridiikkaosion)
Valtiosääntöoikeus
o Perus- ja ihmisoikeudet 5 op
o Hallinto- ja valtiosääntöoikeuden syventävät opinnot 5 op
o Ajankohtaista julkisoikeudesta 6 op

B) Olemassa olevaa osaamista ja opetustarjontaa: sosiaalioikeus, energiaoikeus, kansainvälinen oikeus, työoikeus,
varallisuusoikeus ja eurooppaoikeus. Osa lisäresursoinnista kohdentuu näiden alueiden vahvistamiseen vastataksemme ONja OTM-tutkintojen vaatimuksiin.

•
•
•

•

•

•

Sosiaalioikeus
o Sosiaali- ja terveysoikeus 5 op
Ympäristö- ja energiaoikeus
o Ympäristö- ja energiaoikeus 6 op
Kansainvälinen oikeus
o Ajankohtaista julkisoikeudesta 5 op
o Kansainvälinen sopimusoikeus 6 op
o International Trade and Finance Law 6 op
Työoikeus
o Henkilöstöoikeus 6 op
o Henkilöstöoikeus 6 op
Varallisuusoikeus
o Kansainvälinen sopimusoikeus 6 op
o Sopimus- ja korvausoikeus 5 op
o Innovaatioiden suoja ja hyödyntäminen 6 op
Eurooppaoikeus
o Eurooppalainen julkisoikeus 5 op

c) Ei olemassa olevaa opetusta seuraavilla oikeudenaloilla, tarjonta toteutetaan joko yhteistyönä ja/tai omin resurssein:
•
Rikosoikeus
•
Prosessioikeus (lukuun ottamatta hallintoprosessia)
•
Perhe- ja jäämistöoikeus

3. TOHTORIOPINNOT OIKEUSTIETEISSÄ VAASAN YLIOPISTOSSA
Julkisoikeuden oppiaine/tutkimusala sijoittuu Yhteiskuntatieteelliseen tohtoriohjelmaan, jonka keskeisiä painopisteitä on
mm. julkishallinto ja julkinen johtaminen monimutkaisessa toimintaympäristössä, erityisesti julkisen johtamisen ja etiikan
tutkimus: eettinen päätöksenteko ja ongelmien tunnistaminen, hyvä esimiestyö ja johtajuus; muuttuva hallinto ja
perusoikeudet sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden ja -järjestelmien tutkimus: kansalaisten osallistuminen, kompleksisten
ongelmien hallinta ja johtaminen. Julkisoikeuden aktiivisia jatko-opiskelijoita on reilut kymmenen. Väitöskirjatutkimus
tehdään kansainvälisissä tutkimusryhmissä ja jatko-sekä jatko-opintoja valtakunnallisissa tohtorikoulutusverkostoissa.
Julkisoikeuden jatko-opiskelijat ovat osa Vaasan yliopiston tutkimusryhmiä. Julkisoikeudellista tutkimusta tehdään Vaasan

yliopistolla monitieteisessä Julkinen toiminta ja organisaatiot -tutkimusryhmässä sekä kansainvälisessä InnoLabtutkimusalustan verkostossa. Keskeisiä tutkimusteemoja ovat julkisen sektorin vastuu- ja valvontakysymykset,
haavoittuvassa asemassa olevien oikeudet, kokonaisturvallisuuteen liittyvät oikeudelliset kysymykset sekä julkisten varojen
käytön juridiikka. Oikeudellista informaatiota tuotetaan myös empiirisen oikeustutkimuksen menetelmin, pyrkien
ratkaisukeskeisyyteen ja yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen ja tätä kautta lainsäädännön kehittämiseen. Jatko-opintojen
osalta yhteistyötä tehdään kotimaisten yliopistojen ja paikallisten oikeustieteellisten yksiköiden kanssa, mm. järjestäen
yhteisiä seminaareja. Kansainvälisiä verkostoja julkisoikeuden jatko-opiskelijoille tarjoaa mm. The European Group for Public
Administration (EGPA) sekä Nordiska Administrativa Förbundet (NAF). Vaasan yliopiston julkisoikeuden yksiköllä on vahvat
perinteet pohjoismaisessa vertailussa ja tutkimusyhteistyötä pohjoismaisten kollegoiden kanssa tehdään systemaattisesti.
Talousoikeuden tutkimusala sijoittuu Liiketoimintaosaamisen tohtoriohjelmaan. Jatko-opiskelijoita on 22. Talousoikeuden
jatko-opiskelijat ovat osa talousoikeudellisen informaation tutkimusryhmää, joka tuottaa monitieteistä tutkimusta, jossa
kauppa- ja oikeustieteellinen osaaminen yhdistyvät toisiinsa. Tutkimusohjelma painottaa yritysten ilmiökeskeistä
oikeustutkimuksen ja liiketoiminnan yhteyttä. Tavoitteena on tarkastella oikeudellisen informaation ja sen sääntelyn
vaikutuksia yritystoimintaan sekä muuhun taloudelliseen toimintaan erityisesti taloudellisen päätöksenteon näkökulmasta.
Tutkimuksella tuotetaan välineitä tehokkaamman liiketoimintaympäristön luomiseksi, riskien hallitsemiseksi ja uusien
liiketoimintamahdollisuuksien sekä alan koulutussisältöjen ja -menetelmien kehittämiseksi. Tutkimusryhmä tekee läheistä
yhteistyötä Vaasan yliopiston yksiköiden, muiden vaasalaisten korkeakoulujen sekä suomalaisten yliopistojen kanssa.
Tutkimusryhmän kansainvälinen yhteistyö suuntautuu pääasiallisesi muihin Euroopan maihin sekä Yhdysvaltoihin.
Tutkimusryhmien lisäksi Vaasan yliopistossa toimii kolme monialaista tutkimusalustaa, joissa yhdistyy vahva
tieteenalakohtaisen osaaminen globaaleihin muutostrendeihin. Ne ovat myös keskeisiä yliopiston toiminnan uudistamisen
välineitä. Niiden avulla edistetään monitieteisyyttä, tieteidenvälisyyttä ja poikkitieteisyyttä, jotta tutkimuksen keinoin
voidaan ratkaista monimutkaisia yhteiskuntaa kohtaavia ongelmia. Tieteelliset tulokset voivat edustaa ongelmien ratkaisujen
lisäksi uusia teoreettisia viitekehyksiä, uutta tieteellistä ajattelua tai jopa tieteenaloja. Tutkimusalustoista Vaasa Energy
Business Innovation Centre VEBIC pyrkii vastaamaan energiantuotannon, energialiiketoiminnan ja kestävän yhteiskunnallisen
kehityksen globaaleihin tarpeisiin. Digital Economy (Digitaalinen talous) tutkii uusien teknologioiden mahdollistamia
innovaatioita ja niiden vaikutuksia yksilöihin, organisaatioihin, teollisuuteen ja koko yhteiskuntaan eri tieteiden
näkökulmasta. Innovaatiot ja yrittäjyys, InnoLab tutkii avoimia innovaatioita, käyttäjäinnovaatioita, julkisen sektorin
uudistamista ja yrittäjyyttä.
Alakohtaisten opintojen lisäksi Vaasan yliopiston Tutkijakoulun yhteiset opinnot täydentävät Vaasan yliopiston
tohtoriohjelmien sekä kansallisten että kansainvälisten tohtorikoulutusverkostojen tarjoamaa koulutusta. Tutkijakoulu
tarjoaa jatko-opiskelijoille vahvaa tohtorintutkintoa tukevaa menetelmä- ja yleistieteellisiä opintoja (mm. tutkimusetiikan,
tieteenfilosofian, avoimen tieteen, tutkijan taitojen, tieteellisen kirjoittamisen, tutkimus- ja muita menetelmäopintoja) sekä
tutkijan uraa ja työelämävalmiuksia tukevia kursseja.
4. TUOMIOISTUIMET JA VALTION VIRANOMAISET VAASAN SEUDULLA
Hovioikeus ja hovioikeuspiiri
Vaasan hovioikeudessa työskentelee vuoden 2020 toimintakertomuksen mukaan hovioikeuden presidentin lisäksi 24,5
tuomaria ja kolme asessoria sekä 12 esittelijää. Lisäksi hovioikeudessa työskentelee 20,5 hallintoon lukeutuvaa
kansliahenkilökunnan jäsentä sekä määräaikaista henkilökuntaa. Vuonna 2020 siellä oli kaikkiaan 58 vakinaista virkaa ja
toimintamenot olivat hieman alle 5 miljoonaa euroa.
Vaasan hovioikeuspiirissä on lähes miljoona asukasta (2017, lähde Tilastokeskus). Siihen kuuluu 4 käräjäoikeutta ja näiden
alueelle 80 kaupunkia tai kuntaa.
•
Eteläpohjanmaan käräjäoikeus
•
Keski-Suomen käräjäoikeus
•
Pohjamaan käräjäoikeus
•
Satakunnan käräjäoikeus
Pohjanmaan käräjäoikeus
Pohjamaan käräjäoikeuden toimialueeseen kuuluu 22 kuntaa tai kaupunkia Pohjanmaalla ja sillä on kolme toimipaikkaa;
Vaasa, Pietarsaari ja Kokkola. Kaikkiaan Pohjamaan käräjäoikeudessa työskenteli toimintakertomuksen mukaan vuonna 2020
86,7 henkilöä. Heistä 24 oli tuomareita ja muut kansliahenkilökuntaa. Toimintamenot olivat vuonna 2020 noin 6,1 miljoonaa
euroa.

Vaasan hallinto-oikeus
Vaasan hallinto-oikeuden toimialue käsittää 42 kuntaa tai kaupunkia Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan sekä Pohjanmaan
maakunnissa. Lisäksi sen tuomiopiirinä on koko Suomi ympäristönsuojelulain ja vesilain mukaisissa lupa ja
hallintopakkoasioissa Ahvenanmaata lukuun ottamatta.
Vaasan hallinto-oikeudessa työskenteli vuoden 2020 toimintakertomuksen mukaan 79 henkilöä, joista 36 oli tuomareita ja
esittelijöinä oli 17 henkilöä. Vaasan hallinto-oikeuden tuomareista neljä on tekniikan alan tuomareita ja kuusi
luonnontieteiden alan tuomareita. He osallistuvat erityisesti vesi- ja ympäristöasioiden ratkaisuun, sillä nämä asiat on
keskitetty Suomessa Vaasaan. Toimintamenot vuonna 2020 olivat noin 6 miljoonaa euroa.
Valtion viranomaisluettelo
•
Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan oikeusaputoimiston toimipaikka
•
Syyttäjälaitoksen toimipaikka
•
Ulosottolaitoksen toimipaikka
•
Länsi-Suomen verotoimisto
•
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston päätoimipaikka
•
Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätoimipaikka
•
Pohjanmaan Poliisilaitoksen päätoimipaikka

