
 

Justus ry./r.f ei tue Vaasan yliopiston hakemusta oikeustieteelliseen tutkintokoulutukseen. 

Allekirjoittaneet eivät halua, että Suomen oikeustieteellinen koulutus muuttuisi suuntaan, joka voisi 

heikentää opetuksen laatua ja/tai vaarantaa jo olemassa olevan toiminnan jatkumisen. Vaasan yliopisto 

on syyskuussa 2021 esittänyt koulutusvastuunsa laajentamista oikeustieteelliselle alalle. Vaasan 

yliopisto, jatkossa VY, on hakemuksessaan esittänyt, että yliopistossa olisi vuodesta 2023 alkaen 

mahdollisuus suorittaa sekä oikeusnotaarin (ON), oikeustieteen maisterin (OTM) että oikeustieteen 

tohtorin (OTT) tutkinnot. VY on myös esittänyt, että tarkoitus olisi suunnata oikeustieteen opinnot 

energia-alaan, sekä kestävään kehitykseen.   

 

Esityksen mukaisen koulutushankkeen mahdollistamiseksi vaadittaisiin 10-11 henkilötyövuoden 

lisäresursointia jo olemassa olevien lisäksi, jotta pystyttäisiin tarjoamaan oikeustieteellistä tutkintoa 

noin 50 opiskelijalle jokaisella koulutusasteella. Tämä tarkoittaisi kokonaisuudessaan noin 900 000 

euroa vuodessa pelkästään lisähenkilöstökustannuksiin. VY on hakemuksessaan tuonut esiin ainoana 

rahoitusmuotona yliopistojen perusrahoituksen kasvattamisen lähes miljoonalla eurolla kertomatta 

kuitenkaan, miten tämä perusrahoituksen kasvattaminen käytännössä tapahtuisi. Tämä aiheuttaa huolta 

suhteessa jo nyt tiukkaan yliopistojen rahoitukseen, sekä tämän vaikutuksista muihin yliopistoihin. 

Laajennuksen rakentamista erillisrahoituksen tai epävarman rahoituksen varaan ei voida nähdä 

järkevänä. Esityksessä on huomioitava myös se, että kyse on ensisijaisesti opetusresursseista, jotka jo 

nyt ovat oikeustieteellisellä alalla vähäiset. Kansallisen koulutuksen arviointikeskus (KARVI) on 

kuluneen vuoden aikana tehnyt arvioinnin oikeustieteellisen alan korkeakoulutuksesta (KARVI:n 

julkaisu 22/2021), jossa nousi esiin opiskelijoiden ja opettajien suhteellinen osuus. Arvioinnissa nähtiin, 

että alallamme on vähäiset opetusresurssit suhteessa tutkinto-ohjelman kautta saavutettavaan 

osaamiseen. Koulutuksen tavoitteena on aktivoida ja ohjata opiskelijoita sekä mahdollistaa 

vuorovaikutteisuus opettajien ja opiskelijoiden välillä, jotta osaamistavoitteet toteutuisivat sekä 

työelämävalmiudet kehittyisivät. Jos nämä jo ennestään vähäiset opetusresurssit jaettaisiin vieläkin 

useammalle yliopistolle, johtaisi se epäterveeseen kilpailuun, joka vaikuttaisi näin ollen myös 

opetuksen laatuun. On tähdellisempää keskittää osaaminen, sekä opetusresurssit kuin levittää vähäisiä 

jo olemassa olevia resursseja, jotta opetus pysyy jatkossakin vaaditulla tasolla.  

 

On myös nostettava esille, että oikeusnotaarin sekä oikeustieteen maisterin tutkinnot ovat laaja-alaisia 

yleistutkintoja, joiden tarkoituksena on antaa laaja pätevyys toimia useissa asiantuntijatehtävissä. Tämä 

korostuu tutkintojen osaamistavoitteissa, joissa vaaditaan laajaa oikeudellista ongelmanratkaisutaitoa 

ja argumentaation osaamista. Näin ollen voidaan myös vaatia, että valmistuneet hallitsevat laaja-alaiset 

oikeustieteelliset teoreettiset taidot sekä heillä on pätevyys toimia näissä tehtävissä sekä kansallisesti 

että kansainvälisesti.  

 



 

Vaasan yliopiston tämänhetkinen opetustarjonta koostuu yleisestä oikeustieteestä, 

menetelmäopinnoista, hallinto-oikeudesta, kauppaoikeudesta, kirjanpidosta, oikeusinformatiikasta, 

finanssioikeudesta, valtiosääntöoikeudesta, sosiaalioikeudesta, ympäristö- ja energiaoikeudesta, 

kansainvälisestä oikeudesta, työoikeudesta, varallisuusoikeudesta sekä eurooppaoikeudesta. 

Hakemuksessa todetaan, että Vaasan yliopistolla ei kuitenkaan tällä hetkellä ole rikosoikeutta, 

prosessioikeutta tai perhe- ja jäämistöoikeutta yllä mainituissa olemassa olevissa oikeustieteen 

opinnoissa. Näillä puuttuvilla aloilla on jo ennestään heikot opetusresurssit, joten yhden uuden 

koulutusyksikön lisääminen vaikeuttaisi ennestään näiden alojen ammattitaitoista opetusta. Tämän 

lisäksi on selvää, että näiden alojen puutos johtaisi tarjontaan, joka ei muodostaisi sitä tarvittavaa 

yleistutkintoa, jota OTM-tutkinto vaatii, vaan päinvastoin johtaisi siihen, että koulutus olisi VY:n osalta 

erikoistumiseen pohjautuva koulutus, jota OTM- tutkinto ei ole, eikä sen myöskään ole tarkoitus olla.  
 
Vaasassa toimii tämän lisäksi jo yksi oikeustieteellinen koulutus: Helsingin yliopiston oikeustieteellisen 

tiedekunnan Vaasan yksikkö. Yksikkö on aloittanut toimintansa vuonna 1991, ja vuodesta 2005 Vaasan 

yksikössä on voinut suorittaa oikeusnotaarin opinnot kokonaisuudessaan ja vuodesta 2010 alkaen 

Vaasassa on myös pystynyt suorittamaan oikeustieteen maisterin opinnot. Vaasassa aloittaa joka vuosi 

noin 40 uutta opiskelijaa, joista ⅔ on suomenkielisiä ja ⅓  ruotsinkielisiä opiskelijoita. Yksikön 

toiminta ja koulutussisältö ovat kaksikielisiä, joten opiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa tutkintonsa 

molemmilla kotimaisilla kielillä. Tämän avulla yksikkö varmistaa, että maassamme on ruotsinkielisiä 

ja ruotsia hyvin taitavia juristeja. Erityisen merkityksellistä tämä on Pohjanmaalle, jossa noin 50 % 

asukkaista on äidinkieleltään ruotsinkielisiä. Kaksikielisen koulutuksen tärkeys korostuu, jotta 

asiantuntijapalvelut voidaan tulevaisuudessakin taata molemmilla kotimaisilla kielillä.  

 
Vaasassa opetus on tutkimusperusteista ja laaja-alaista sekä oikeusnotaarin että oikeustieteen maisterin 

opinnoissa. Kuluneiden vuosien varrella Vaasan yksikkö on myös aktiivisesti kehittänyt ja laajentanut 

tutkimusperusteista osaamistaan. Tätä on edistetty muun muassa rekrytoimalla lisää omaa opetus- ja 

tutkimushenkilökuntaa. Yksikön resursseja ja toimintaa on vahvistettu kuluvan vuoden aikana 

esimerkiksi uudella professuurilla. On myös mainittava, että Vaasan henkilökuntaan kuuluu jo 

ennestään Suomen ainoa energiaoikeuden professori. Vaasan yksikkö on näin ollen omalla 

olemassaolollaan kehittänyt energiaoikeuden osaamista opetuksessa, sekä tekee merkittävää yhteistyötä 

Vaasan seudun energiasektorin kanssa. Tämän lisäksi yhteistyö ja kanssakäyminen niin Vaasan energia-

alan yritysten kuin myös muiden alueen sidosryhmien kanssa on läheistä, ja tätä on voitu hyödyntää 

niin opetuksessa kuin opiskelijoiden harjoitteluissa.  Vaasan alueella toimivat tuomioistuimet, 

asianajotoimistot sekä yritykset luovat erinomaisen väylän työelämään Vaasassa.  

 

Hakemuksen perusteella kysymykseksi jää kuitenkin se, miksi Vaasan alueelle tarvittaisiin toinen 

oikeustieteelliseen tutkintoon johtava koulutus, kun Helsingin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan 



 

Vaasan  yksikkö, joka jo ennestään tarjoaa opiskelijoille Vaasan hakemuksessa esitetyt alat sekä 

mahdollisuudet, löytyy alueelta. Vaasan yliopiston hakemuksessaan asettamien opintotavoitteiden 

lisäksi Vaasassa jo pitkälle kehittynyt yksikön opetus on vahvasti sekä laaja-alaisesti 

tutkimusperusteista opetusta kahdella kielellä.  

 

Allekirjoittaneet eivät halua, että  tulevaisuudessa joutuisimme kilpailemaan maamme vähäisistä 

opetusresursseista tai että yliopistomme joutuisi eriarvoiseen asemaan tämän seurauksena. Haluamme 

ylläpitää kiinnostunutta, sitoutuvaa ja asiantuntevaa opettajakuntaa pohjana laadukkaalle opetukselle 

sekä osaavalle juristikunnalle tulevaisuudessa. Tämän lisäksi haluamme säilyttää ja turvata laaja-alaisen 

yleisjuristitutkinnon, joka antaa jokaiselle tarvittavat työelämävalmiudet.   
 
 
Vaasa 25.11.2021 

________________________________                     

Anna-Lotta Castrén, Puheenjohtaja                

Justus ry/r.f                                                                                                          

Me kannatamme: 

 
____________________________                     

Teemu Lehti , Puheenjohtaja                    Ville Wallgren, Puheenjohtaja 

Pykälä ry                                              Juristklubben Codex rf         

 

                                
_______________________________                    _________________________________ 
Anniina Simonen, Puheenjohtaja                       Jussi Kataja, Puheenjohtaja 
Artikla ry                                                                    Judica ry          

 


