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Liite tulossopimukseen

Oikeustieteiden tiedekunta

Rehtorin avaus: Lapin korkeakoulukonsernin ja Lapin yliopiston strategian suhde
(Liite: Lapin yliopiston strategia 2020)

Dekaanin katsaus ja siihen liittyvää keskustelua
I 2009 päänvaivat:
Yliopistouudistus – mitä hyvää toi?
Auditointi – paljon työtä
Korkeakoulukonserni - mitä tarkoittaa oikeustieteiden tiedekunnan kannalta:
yhteistyötä myös ammattikorkeakoulujen kanssa, osallistumista korkeakoulujen
yhteisen innovaatio-ohjelman kärkihankkeiden toteutukseen
II Juhlaa ja ilonaiheita
30-vuotisjuhlavuosi: studia generalia - luentosarja,
Maisteritutkinnon suorittaneiden publiiikit, eväitä valmistuneille,
Saamelaisoikeuden seminaari,
Huomionosoituksia, palkintoja: mm. Juha Karhu, Lotta Viikari, Heikki Mattila,
Eva Tammi-Salminen
Alumnitilaisuus vuonna 1979 opintonsa aloittaneille
Tiedekunnan uusi esite, sähköisen julkaisun valmistelu
III Opiskelijat ja tutkinnot
Tiedekunta edelleen vetovoimainen (pääsykokeissa n.450/vuosi)
Opiskelijavalinnat; kriittinen lausunto ministeriölle opiskelijavalinnasta pelkän yokokeen perusteella
Ylempiä korkeakoulututkintoja kolmessa vuodessa 332, tavoite 330 täyttyi
Tohtoritutkintotavoite ei aivan täyttynyt – rahoituslähteet vähäisiä. ongelma
erityisesti tutkijakoulutuksen aloitusvaihe
Lapin kulttuurirahastoa tulee hyödyntää rahoittajana
Tutkijakoulun tukea kannaa hyödyntää
Jatko-opiskelijoiden rekrytointiin huomiota jo ennen perustutkinnon
valmistumista
Tiedekunnassa on myös ulkomaalaisia jatko-opiskelijoita (Intia, Afrikka,
Vietnam).
Tohtoriopiskelijoita Venäjältä? BCBU:n hyödyntäminen jatkotutkintoopiskelijoiden rekrytoinnissa -> tutkija- ja opettajavaihdon sekä opiskelijavaihdon
kautta yhteisiä tutkimushankkeita, jatkokoulutusta ja jatko-opiskelijoita
Perustutkinto-opiskelijoiden rekrytointipohjan laajentaminen vääjämättä edessä;
tällä hetkellä 60 % uusista perusopiskelijat Pohjois-Suomesta, Oulun läänin
osuus noin 20% - markkinointi Ouluun ja etelämmäksi

Oikeustieteiden tiedekunta vahva perustutkintokouluttaja, oikeustieteen
tohtoreista vain 13% tulee Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnasta.
Tohtoritutkinnon suorittaneiden osuus opettajista 56% - voisi olla suurempi
Opettajatutorointia tulee kehittää, vaikuttaa positiivisesti opintoihin

IV Tutkimus ja tutkimusstrategia
Tutkimusprofiilit:
1. Oikeus kansallisessa ja kansainvälisessä pohjoisessa
2. Monikasvoista oikeustiedettä muuttuvassa maailmassa
Aiemmin oikeustiede lainoppia, Lapissa oikeustieteiden, ei oikeustieteen tdk –
monia lähestymistapoja, myös oikeuskulttuuri, oikeushistoria, vertaileva
oikeustiede, jne.
Tutkimusta tehtävä kaikilla oikeustieteen aloilla – perusta laaja-alaiselle
oikeustieteiden koulutukselle!
Tiedekunnan täydentävän rahoituksen osuus hyvin pieni (7,8%), täydentävän
rahoituksen osuutta tulee lisätä

Tiedekunnan tutkimuksen painoalat:
pohjoisen alueen erityiskysymyksiin liittyvä tutkimus
oikeudellisiin kieliin ja kulttuureihin sekä oikeudelliseen tiedonhankintaan liittyvä
tutkimus
yhteiskunnan muutoksiin, teknologiseen kehitykseen ja globalisaatioon liittyvä
tutkimus
matkailuun liittyvä tutkimus
ihmisarvoiseen elämään liittyvä tutkimus
vakiintuneita poikkeuksia: informaatio-oikeus, avaruusoikeus, kulutusverotus,
oikeuslingvistiikka
tulevaisuuden aloja: kv. ympäristöoikeus, saamelaisoikeus ja vanhusoikeus, vrt.
yliopiston strategiset painoalat – tulevaisuutta!
V Yhteiskunnallinen vuorovaikutus
Paikallinen (tuomioistuimet, asianajat, kunnallishallinto, elinkeinoelämä, media)
Alueellinen (aluehallinto, saamelaiskäräjät)
Valtakunnallinen (eduskunta, ministeriöt, ylimmät tuomioistuimet ja
laillisuusvalvojat, erityisvaltuutetut, valtakunnalliset lakimiesjärjestöt ja –yhdistykset,
media)
Kansainvälinen (arktinen alue, Pohjoismaat, Kiina (Kiina-osaamista tuodaan),
Venäjä, kv.järjestöt (YK, Euroopan Neuvosto), EU (opiskelijoita koulutetaan EU:lle)

VI Toiminta UArctic-verkostossa
- vaatimatonta, toimintaa vahvistetaan
VII Sukupolven vaihdos tiedekunnassa, professuurit, joissa tehtävän haltija
vaihtunut/vaihtuu
esineoikeus
oikeusinformatiikka
finanssioikeus
hallinto-oikeus
kv.yksityisoikeus ja oikeusvertailu
kv.oikeus
oikeuslingvistiikka ja oikeuskulttuuri

Henkilöstörakenne
Oikeuslingvistiikan professorin tehtävä muutetaan oikeuslingvistiikan ja oikeuskulttuurin
professorin tehtäväksi. Kutsumismenettely. Asiantuntijamenettely. Täyttö 1.1.2011 lähtien.
Syksy 2010 hoidetaan tuntiopetusvaroin. Tiedekunta tekee kustannusarvion ja toimittaa
suunnittelu- ja rahoitusyksikköön.
Vanhusoikeuden professorin määräaikainen tehtävä pyritään käynnistämään ESRrahoituksella 1.9.2011 alkaen. Tiedekunnassa suunnittelun vastuuhenkilönä Hannu
Mikkola. Aihepiiriin liittyen syksyllä 2010 järjestetään valtakunnallinen seminaari.
Mahdollisia puhujia mm. Mäki-Petäjä-Leinonen, Paunonen ja muita Kelan, THLn ja
Väestöliiton edustajia. Seminaarin toteutukseen haetaan rahoitusta KELAlta/ THL:lta.
Hallinto- ja integraatio-oikeuden yliassistentin tehtävä muutetaan 1.9.2010 alkaen
yliopistonlehtorin (perus- ja ihmisoikeudet) tehtäväksi. Saamelaisoikeusnäkökulma otetaan
huomioon tehtävää täytettäessä. Avoin haku. Tehtävään otetaan hoitaja ajalle 1.9.201031.8.2011.
Julkisoikeuden assistentin tehtävä muutetaan tutkijan (julkisoikeus, erityisesti
saamelaisoikeus) tehtäväksi. Avoin haku. Tehtävä täytetään 1.9.2010- 31.8.2011 väliseksi
ajaksi.
Työoikeuden assistentille haetaan täydentävää rahoitusta (Suikkasen projekti) tai/ja
osoitetaan
väitöskirjan
viimeistelyapuraha
väitöskirjatyön
loppuunsaattamiseen.
Tuntiopetusrahaa tiedekunnalle opetuksen järjestämiseen 3000€. Tehtävä tarkastellaan
uudelleen syksyn neuvotteluissa.
Taloudellisten suhteiden assistentin tehtävä muutetaan tutkijan (taloudelliset suhteet)
tehtäväksi 3-vuotikaudeksi.
Prosessioikeuden (yliopisto-opettajan) assistentin tehtävään otetaan henkilö vuodeksi.

