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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Lapin yliopiston hallitus on kokouksessaan 5.10.2009 vahvistanut yliopistolain
(558/2009) 28 §:n nojalla Lapin yliopiston ns. hallintojohtosäännön.
Johtosäännön 59 §:n mukaan hallintoelin kokoontuu, milloin puheenjohtaja tai, hänen
ollessaan estynyt, varapuheenjohtaja katsoo sen tarpeelliseksi tai vähintään kolme jäsentä
sitä pyytää ilmoittamansa asian käsittelyä varten.
Kutsu monijäsenisen hallintoelimen kokoukseen on lähetettävä viimeistään kolme arkipäivää ennen kokousta, jollei hallintoelin ole toisin päättänyt. Hallintoelimen jäsen on
velvollinen ilmoittamaan asiasta varajäsenelleen tai hallintoelimen sihteerille, jos hän on
estynyt osallistumasta kokoukseen.
Kokouskutsussa on mainittava käsiteltävät asiat. Hallintoelin voi kuitenkin läsnäolevien
jäsenten yksimielisellä päätöksellä ottaa käsiteltäväkseen asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa.
Johtosäännön 61 §:n mukaan yliopiston monijäseniset toimielimet ovat päätösvaltaisia,
kun puheenjohtaja mukaan luettuna vähintään puolet jäsenistä on läsnä.

Kokouskutsut on lähetetty 10.2.2017.
Esitys
Päätös

Todettaneen kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
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Väittelyluvan myöntäminen OTM Jukka Ahtiselle
OTM Jukka Ahtinen on liitteenä olevassa kirjeessään pyytänyt, että hänelle myönnettäisiin väittelylupa. OTM Jukka Ahtisen väitöskirjakäsikirjoituksen aihe on "Rikosasian vastaajaa avustavan asianajajan lojaalisuusvelvollisuus”.
Lapin yliopiston hallituksen 5.10.2009 hyväksymän hallintojohtosäännön 22 §:n mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on mm. määrätä väitöskirjojen ja lisensiaatintutkimusten esitarkastajat, tarkastajat ja vastaväittäjät, esitarkastajat, tarkastajat ja vastaväittäjät, arvostella nämä suoritukset ja pro gradu-tutkielmat tai vastaavat tarkastajien
lausunnon perusteella.
Tiedekuntaneuvosto on aiemmin nimennyt OTM Jukka Ahtisen väitöskirjakäsikirjoituksen esitarkastajiksi emeritusprofessori Antti Jokelan ja laamanni, asianajaja, OTT
Matti Kunnaksen. He ovat liitteenä olevassa lausunnossaan puoltaneet väittelyluvan
myöntämistä.
Yliopistojen tutkinnoista annetun asetuksen (794/2004) 22 §:n mukaan tohtorin tutkinnon suorittamiseksi opiskelijan tulee:
1) suorittaa jatkokoulutuksen opinnot;
2) osoittaa tutkimusalallaan itsenäistä kriittistä ajattelua; sekä

3) laatia väitöskirja ja puolustaa sitä julkisesti tai antaa muut yliopiston määräämät julkiset opin- tai taidonnäytteet.
Tiedekunnan 8.6.2016 hyväksymien OTT -tutkintoa koskevien virallismääräysten mukaan väitöskirjatutkimuksen tulee osoittaa, että tekijällä on kyky itsenäisesti soveltaa
tieteellisen tutkimuksen menetelmiä sekä hyvä perehtyneisyys omaan tieteenalaansa ja
syvällinen perehtyneisyys omaan tutkimusalaansa. Monografiamuotoisen väitöskirjan
ohjepituus on 250-300 käsikirjoitussivua.
Vastaväittäjäksi määrätään yleensä joku esitarkastajista. Tarvittaessa voidaan määrätä
kaksi vastaväittäjää. Ulkomaisen ja kotimaisen tieteen vuorovaikutusta myös opinnäytetöiden arvioinnissa tulisi suosia. Väitöskirjan tasoa sekä esitarkastuksen että väitöstilaisuuden perustella arvioitaessa on pidettävä huolta siitä, että arvioinnissa kiinnitetään huomiota Suomessa käytössä oleviin kriteereihin.
Väitöskirjan, lisensiaatintutkimuksen ja näitä vastaavan opin- tai taidonnäytteen esitarkastajan, tarkastajan ja vastaväittäjän esteellisyydestä on voimassa, mitä hallintolain
(434/04) 28 §:ssä säädetään.
Yliopistolain (558/2009) 82 §:n mukaan väitöskirjan arvosteluun tyytymätön opiskelija voi tehdä yliopiston määräämälle hallintoelimelle oikaisupyynnön opintosuorituksen arvostelusta 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi saannista.
OTM Jukka Ahtinen on todennut liitteenä olevassa kirjeessään, ettei hänellä ole huomautettavaa esitarkastuslausunnoista.
Yliopistolain 29 §:n mukaan opintosuorituksen arvosteluun voivat osallistua vain ne
jäsenet tai varajäsenet, joilla on samantasoinen opintosuoritus taikka jotka on otettu
professorin tehtävään.
Lapin yliopiston hallintojohtosäännön 61 §:n mukaan hallintoelin on päätösvaltainen
kun puheenjohtaja mukaan luettuna vähintään puolet jäsenistä on läsnä.
Liitteenä emeritusprofessori Antti Jokelan ja laamanni, asianajaja, OTT Matti Kunnaksen väittelyluvan puoltamista koskevat lausunnot sekä OTM Jukka Ahtisen kirjeet.
Käsikirjoitus on nähtävillä hallintopäällikön työhuoneessa.
Esitys
Päätös

Väittelyluvan myöntämisasiassa ei ole esittelymenettelyä.
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OTT Katri Havun dosenttihakemus
Oikeustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto on OTT Katri Havun haettua eurooppalaisen yksityisoikeuden ja kilpailuoikeuden dosentuuria, todennut kokouksessaan14.9.2016 ko. dosentuurin tarkoituksenmukaisuuden tiedekunnan opetus- ja tutkimustyön kannalta.
Yliopistolain (255/2009) 89 §:n mukaan yliopisto voi myöntää dosentin arvon henkilölle, jolla on perusteelliset tiedot alaltaan, julkaisuilla tai muulla tavoin osoitettu kyky
itsenäiseen tutkimustyöhön sekä hyvä opetustaito.
Tiedekuntaneuvosto päätti kokouksessaan 14.9.2016 pyytää asiantuntijalausunnot OTT
Katri Havun tieteellisestä pätevyydestä ko. dosentuuriin professori Petri Kuoppamäeltä
ja professori Soili Nystén-Haaralalta. Molemmat suostuivat tehtävään.
Lapin yliopiston hallituksen 5.10.2009 hyväksymän hallintojohtosäännön 22 §:n mukaan tiedekuntaneuvosto tekee esityksen rehtorille dosentin arvon myöntämisestä.
Esitys
1

Päätettäneen avata asiantuntijalausunnot ja lähettää ne hakijalle tiedoksi.

2

Päätettäneen varata tarvittaessa OTT Katri Havulle mahdollisuus opetusnäytteen antamiseen hänen esittämästään aiheesta.

3

Päätettäneen nimetä lausunnonantajat opetusnäytteelle.

Päätös
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Urapolkujärjestelmästä ja yliopistonlehtorien tehtävien vakinaistamisesta oikeustieteiden tiedekunnassa
Lapin yliopiston hallitus on kokouksessaan 2.6.2015 hyväksynyt Lapin yliopiston
opetus- ja tutkimushenkilöstön urapolkujärjestelmän ja tehtävärakenteen (liite).
Lapin yliopiston urapolkujärjestelmässä on kiinnitetty huomiota yhtäältä henkilön pä
tevöitymiseen ja toisaalta sen mukanaan tuomiin muutoksiin henkilön tehtävänimik
keessä, palkkauksessa ja tutkijanuraportaassa. Vaikka henkilön palkka määräytyy lo
pulta yliopistojen yleisen työehtosopimuksen (TES) mukaisen YPJ -järjestelmän
kautta, perustuvat alla vaativuustasoja koskevat kannanotot opetus- ja tutkimushenki
lökunnan arviointiryhmän yhteisiin pitkäaikaisiin linjauksiin, joihin yliopiston on
työnantajana sitoutunut.
Urapolku- ja tehtävärakenteen täytäntöönpanon osalta tiedekuntien velvollisuus on
huolehtia tarvittavien esitysten tekemisestä ja urapolkumahdollisuuksien toteuttami
sesta käytännössä. Urapolkujärjestelmään kytkeytyvässä meritoitumisessa otetaan ta
sapuolisesti huomioon myös muissa yliopistoissa ja kansainvälisissä tehtävissä saavu
tettu meritoituminen.
Osana tiedekunnan urapolkujärjestelmän käyttöönottoa ja tehostamista on tiedekun
nassa tarkoitus vakinaistaa yliopistonlehtorin tehtäviä.
Liitteenä dekaanin laatima muistio asiasta keskustelun pohjaksi.

Esitys

Päätös

Keskusteltaneen yliopistonlehtorin tehtävien vakinaistamisesta oikeustieteiden tiede
kunnassa osana tutkijanuran kehittämistä liitteenä olevan dekaanin laatiman muistion
pohjalta.
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Oikeusteorian yliopistonlehtorin tehtävän täyttöön liittyvät toimet
Yliopiston keskushallinto on myöntänyt tiedekunnalle luvan täyttää oikeusteorian yliopistonlehtorin tehtävä 1.8.2017 lukien. Yleisen oikeustieteen ja oikeusteorian opetuksesta on osaltaan vastannut professori, joka on jäänyt eläkkeelle.
Varttuneen tieteenharjoittajan perusnimike on yliopistonlehtori. Pätevyysvaatimuksena
tehtävään on tohtorin tutkinto. Yliopistonlehtorin tehtävä on pääsääntöisesti pysyvä tehtävä, joskin erityisin syin yliopistonlehtori voidaan ottaa tehtävään myös määräajaksi.
Dosenttitason yliopistonlehtorin kelpoisuuden saavuttaminen edellyttää ulkopuolisin
lausunnoin todettuja tieteellisiä ansioita.
Lapin yliopiston hallintojohtosäännön 41 §:n mukaan tieteellisin perustein täytettävät
yliopistonlehtorin tehtävät voivat olla opetuspainotteisia, tutkimuspainotteisia tai opetus- ja tutkimuspainotteisia.
Lapin yliopiston hallintojohtosäännön 41 §:n mukaan tieteellisin perustein täytettävään
yliopistonlehtorin tehtävään valittavalta edellytetään soveltuva tohtorin tutkinto ja kyky
antaa laadukasta tutkimukseen perustuvaa opetusta ja ohjausta ja, kun se on tehtävän
hoitamisen kannalta tärkeää, käytännöllinen perehtyneisyys tehtäväalaan.
Hallintojohtosäännön 48 §:n mukaan tehtävä voidaan täyttää haettavaksi julistamatta
kun on tiedossa henkilö, jolla on erityistä asiantuntemusta ja on tarve toimia nopeasti
tehtävän menestyksellisen hoitamisen varmistamiseksi.

Liitteenä oikeusteorian yliopistonlehtorin tehtävän kuvaus, dosentti, OTT Samuli Hurrin, suostumus, CV ja julkaisuluettelo.
Esitys
1

Päätettäneen hyväksyä opetus- ja tutkimuspainotteisen oikeusteorian yliopistonlehtorin
tehtävän tehtävänkuvaus oheisen liitteen mukaisesti.

2

Päätettäneen täyttää oikeusteorian yliopistonlehtorin tehtävä haettavaksi julistamatta.

3

Päätettäneen pyytää asiantuntijalausunnot dosentti. OTT Samuli Hurrin kelpoisuudesta
oikeusteorian yliopistonlehtorin tehtävään professori Kevät Nousiaiselta ja tutkimusprofessori Sakari Hänniseltä.

Päätös
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Esitarkastajien määrääminen OTM Tomi Tuomisen väitöskirjakäsikirjoitukselle
OTM Tomi Tuominen on liitteenä olevassa kirjeessään pyytänyt, että hänen väitöskirjakäsikirjoitukselleen ”The European Constitution and the Eurozone Crisis: A Critique
of European Constitutional Pluralism” määrättäisiin esitarkastajat (liite 1).
Lapin yliopiston hallituksen 5.10.2009 hyväksymän johtosäännön 22 §:n mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on mm. määrätä väitöskirjojen esitarkastajat, tarkastajat
ja vastaväittäjät sekä arvostella nämä opintosuoritukset ja pro gradu -tutkielma tai vastaavat tarkastajien lausuntojen perusteella.
Väitöskirjan, lisensiaatintutkimuksen ja näitä vastaavan opinto- tai taidonnäytteen esitarkastajan, tarkastajan ja vastaväittäjän esteellisyydestä on voimassa, mitä hallintolain (434/2003) 28 §:ssä säädetään.
Yliopistolain (558/2009) 44 §:n mukaan ennen opintosuorituksen arvostelua tekijälle
on varattava tilaisuus vastineen antamiseen esitarkastajan, tarkastajan tai vastaväittäjän lausunnosta.
Tiedekunnan hyväksymien OTT -tutkinnon suorittamista koskevien virallismääräysten mukaan tiedekuntaneuvosto määrää esitarkastajat hakemuksesta. Esitarkastajia
koskeva vaatimus tulisi pääsääntöisesti ottaa käsiteltäväksi vasta työnohjaajan toimittaman esitarkastuksen aloittamista selvästi puoltavan kirjallisen lausunnon perusteella, koska työnohjaajalla on velvollisuus pitää huolta siitä, että tarkastettavaksi esitetty
opinnäyte täyttää väitöskirjalle asetetut vaatimukset.

Opiskelijan vaatimuksesta esitarkastajat voidaan määrätä, vaikka työnohjaaja ei ole
esitarkastajien määräämistä puoltanut. Tällaisessa tapauksessa tiedekuntaneuvosto
pyytää työnohjaajalta asiassa lausunnon.
Esitarkastajia valittaessa pääkriteerinä tulisi pitää asiantuntevien henkilöiden löytämistä tehtävään. Esitarkastajaksi voidaan valita vain henkilö, joka on suorittanut tohtorin tutkinnon. Toisen esitarkastajista tulee edustaa muuta kuin Lapin ylipiston oikeustieteiden tiedekunnan vakinaista opettajakuntaa. Soveliaita ja asiantuntevia esi
tarkastajia voidaan löytää paitsi omasta tiedekunnasta (lähinnä professorit ja dosentit),
muista oikeustieteellisistä tiedekunnista ja muista oikeustieteellistä opetusta antavista
korkeakouluista tai ulkomaisista yliopistoista. Ulkomaisen ja kotimaisen tieteen vuorovaikutusta opinnäytetöiden arvioinnissa tulisi suosia ja siksi ulkomaisten asiantuntijoiden käyttäminen on suositeltavaa. Ainakin toiseksi esitarkastajaksi on kuitenkin
yleensä tarkoituksenmukaista valita henkilö, joka tuntee suomalaisen tieteellisen käy
tännön ja väitöskirjojen arvostelukriteerit. Molemmat esitarkastajat voidaan kuitenkin
valita ulkomaisista yliopistoista, ellei Suomesta ole löydettävissä asiantuntevia esitarkastajia tai jos kahden ulkomaisen esitarkastajan käytölle on muita syitä.
Esitarkastusmenettelyn nopeuttamiseksi tiedekuntaneuvoston tulee antaa esitarkastajille yleensä kolmen kuukauden määräaika tehtävän suorittamista varten. Väittelyä
puoltava lausunto annetaan siitä käsikirjoitusversiosta, joka on tarkastettu. Korjausehdotuksia sisältävä puoltava lausunto voidaan hyväksyä kuitenkin siinä tapauksessa,
että ehdotetuilla korjauksilla ei ole vaikutusta väittelyluvan myöntämiseen.
Esitarkastajien tulee perustella sekä myönteinen että kielteinen tarkastuslausuntonsa.
Mikäli esitarkastusta ei voida määräajassa päättää väittelylupaa puoltavaan lausuntoon
esitarkastusmenettely raukeaa, jollei väittelijä nimenomaisesti halua viedä asiaa tiedekuntaneuvoston ratkaistavaksi.
Esitarkastusmenettely voi väitöskirjaan tehtävien korjausten vuoksi väitöskirjan tekijän ja esitarkastajien välisen sopimuksen perusteella jatkua kohtuullisen ajan esitarkastusta varten annetun määräajan jälkeenkin. Tällaisessa tapauksessa esitarkastuksen
jatkumisesta on suullisesti tai kirjallisesti ilmoitettava dekaanille ja tiedekunnan kansliaan.
Esitarkastuksen rauettua väittelijä voi pyytää uutta esitarkastusta, kun väitöskirjakäsi
kirjoitukseen on tehty hylkäävissä esitarkastuslausunnoissa tarkoitettuja tai muita
muutoksia ja työnohjaaja puoltaa esitarkastajien määräämistä.
Vastaväittäjäksi määrätään yleensä joku esitarkastajista. Tarvittaessa voidaan määrätä
kaksi vastaväittäjää. Ulkomaista asiantuntijaa voidaan pyytää vastaväittäjäksi myös
tapauksissa, joissa häntä ei ole voitu tai katsottu tarkoituksenmukaiseksi pyytää esitarkastajaksi. Ulkomaisen ja kotimaisen tieteen vuorovaikutusta myös opinnäytetöiden arvioinnissa tulisi suosia. Väitöskirjan tasoa sekä esitarkastuksen että väitöstilaisuuden perusteella arvioitaessa on pidettävä huolta siitä, että työn tason arvioinnissa
kiinnitetään huomiota Suomessa käytössä oleviin kriteereihin.
Tiedekunnan hyväksymien virallismääräysten mukaan väitöskirjatutkimuksen tulee
osoittaa, että tekijällä on kyky itsenäisesti soveltaa tieteellisen tutkimuksen menetel-

miä sekä hyvä perehtyneisyys omaan tieteenalaansa ja syvällinen perehtyneisyys
omaan tutkimusalaansa. Väitöskirjan suosituspituus on 250-300 sivua.
Työnohjaaja professori Jaakko Husa on puoltanut liitteenä olevassa lausunnossaan esitarkastuksen käynnistämistä.
OTM Tomi Tuominen on ilmoittanut, että hänellä ei ole huomauttamista esitettyjä
esitarkastajia kohtaan.
Käsikirjoitus on nähtävillä tiedekunnan kansliassa.
Esitys

Päätös

Päätettäneen nimetä OTM Tomi Tuomisen väitöskirjakäsikirjoituksen ”The European
Constitution and the Eurozone Crisis: A Critique of European Constitutional Pluralism” esitarkastajiksi suostumuksensa mukaisesti professori Leonard Besselink (Uni
versiteit van Amsterdam) ja professori Federico Fabbrini (Dublin City University).
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Esitarkastajien määrääminen OTM Maija Turusen väitöskirjakäsikirjoitukselle
OTM Maija Turunen on liitteenä olevassa kirjeessään pyytänyt, että hänen väitöskirjakäsikirjoitukselleen ”Informaatio-oikeuden periaatteet finanssikonglomeraattien kuluttajaasiakkaiden luotto- ja vakuussopimuksissa” esitarkastusprosessi käynnistettäisiin uudelleen ja määrättäisiin esitarkastajat (liite 1).
Tiedekuntaneuvosto on kokouksessaan 13.6.2012 määrännyt OTM Maija Turusen silloiselle väitöskäsikirjoitukselle ”Informaatio finanssikonglomeraattien kilpailutoiminnassa”
esitarkastajat. Turunen on muuttanut käsikirjoitustaan tuolloin esitetystä ja sen käynnistämisestä on kulunut lähes viisi vuotta, joten esitarkastusprosessin käynnistäminen uudelleen on perusteltua.
Lapin yliopiston hallituksen 5.10.2009 hyväksymän johtosäännön 22 §:n mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on mm. määrätä väitöskirjojen esitarkastajat, tarkastajat ja vastaväittäjät sekä arvostella nämä opintosuoritukset ja pro gradu -tutkielma tai vastaavat
tarkastajien lausuntojen perusteella.
Väitöskirjan, lisensiaatintutkimuksen ja näitä vastaavan opinto- tai taidonnäytteen esitarkastajan, tarkastajan ja vastaväittäjän esteellisyydestä on voimassa, mitä hallintolain
(434/2003) 28 §:ssä säädetään.
Yliopistolain (558/2009) 44 §:n mukaan ennen opintosuorituksen arvostelua tekijälle on
varattava tilaisuus vastineen antamiseen esitarkastajan, tarkastajan tai vastaväittäjän lausunnosta.

Tiedekunnan hyväksymien OTT -tutkinnon suorittamista koskevien virallismääräysten
mukaan tiedekuntaneuvosto määrää esitarkastajat hakemuksesta. Esitarkastajia koskeva
vaatimus tulisi pääsääntöisesti ottaa käsiteltäväksi vasta työnohjaajan toimittaman esitarkastuksen aloittamista selvästi puoltavan kirjallisen lausunnon perusteella, koska työnohjaajalla on velvollisuus pitää huolta siitä, että tarkastettavaksi esitetty opinnäyte täyttää
väitöskirjalle asetetut vaatimukset.
Opiskelijan vaatimuksesta esitarkastajat voidaan määrätä, vaikka työnohjaaja ei ole esitarkastajien määräämistä puoltanut. Tällaisessa tapauksessa tiedekuntaneuvosto pyytää
työnohjaajalta asiassa lausunnon.
Esitarkastajia valittaessa pääkriteerinä tulisi pitää asiantuntevien henkilöiden löytämistä
tehtävään. Esitarkastajaksi voidaan valita vain henkilö, joka on suorittanut tohtorin tutkinnon. Toisen esitarkastajista tulee edustaa muuta kuin Lapin ylipiston oikeustieteiden
tiedekunnan vakinaista opettajakuntaa. Soveliaita ja asiantuntevia esitarkastajia voidaan
löytää paitsi omasta tiedekunnasta (lähinnä professorit ja dosentit), muista oikeustieteellisistä tiedekunnista ja muista oikeustieteellistä opetusta antavista korkeakouluista tai ulkomaisista yliopistoista. Ulkomaisen ja kotimaisen tieteen vuorovaikutusta opinnäytetöiden arvioinnissa tulisi suosia ja siksi ulkomaisten asiantuntijoiden käyttäminen on suositeltavaa. Ainakin toiseksi esitarkastajaksi on kuitenkin yleensä tarkoituksenmukaista valita henkilö, joka tuntee suomalaisen tieteellisen käytännön ja väitöskirjojen arvostelukriteerit. Molemmat esitarkastajat voidaan kuitenkin valita ulkomaisista yliopistoista, ellei
Suomesta ole löydettävissä asiantuntevia esitarkastajia tai jos kahden ulkomaisen esitarkastajan käytölle on muita syitä.
Esitarkastusmenettelyn nopeuttamiseksi tiedekuntaneuvoston tulee antaa esitarkastajille
yleensä kolmen kuukauden määräaika tehtävän suorittamista varten. Väittelyä puoltava
lausunto annetaan siitä käsikirjoitusversiosta, joka on tarkastettu. Korjausehdotuksia sisältävä puoltava lausunto voidaan hyväksyä kuitenkin siinä tapauksessa, että ehdotetuilla
korjauksilla ei ole vaikutusta väittelyluvan myöntämiseen.
Esitarkastajien tulee perustella sekä myönteinen että kielteinen tarkastuslausuntonsa. Mikäli esitarkastusta ei voida määräajassa päättää väittelylupaa puoltavaan lausuntoon, esitarkastusmenettely raukeaa, jollei väittelijä nimenomaisesti halua viedä asiaa tiedekuntaneuvoston ratkaistavaksi.
Esitarkastusmenettely voi väitöskirjaan tehtävien korjausten vuoksi väitöskirjan tekijän
ja esitarkastajien välisen sopimuksen perusteella jatkua kohtuullisen ajan esitarkastusta
varten annetun määräajan jälkeenkin. Tällaisessa tapauksessa esitarkastuksen jatkumisesta on suullisesti tai kirjallisesti ilmoitettava dekaanille ja tiedekunnan kansliaan.
Esitarkastuksen rauettua väittelijä voi pyytää uutta esitarkastusta, kun väitöskirjakäsikirjoitukseen on tehty hylkäävissä esitarkastuslausunnoissa tarkoitettuja tai muita muutoksia
ja työnohjaaja puoltaa esitarkastajien määräämistä.
Vastaväittäjäksi määrätään yleensä joku esitarkastajista. Tarvittaessa voidaan määrätä
kaksi vastaväittäjää. Ulkomaista asiantuntijaa voidaan pyytää vastaväittäjäksi myös tapauksissa, joissa häntä ei ole voitu tai katsottu tarkoituksenmukaiseksi pyytää esitarkastajaksi. Ulkomaisen ja kotimaisen tieteen vuorovaikutusta myös opinnäytetöiden avioin-

nissa tulisi suosia. Väitöskirjan tasoa sekä esitarkastuksen että väitöstilaisuuden perusteella arvioitaessa on pidettävä huolta siitä, että työn tason arvioinnissa kiinnitetään huomiota Suomessa käytössä oleviin kriteereihin.
Tiedekunnan hyväksymien virallismääräysten mukaan väitöskirjatutkimuksen tulee
osoittaa, että tekijällä on kyky itsenäisesti soveltaa tieteellisen tutkimuksen menetelmiä
sekä hyvä perehtyneisyys omaan tieteenalaansa ja syvällinen perehtyneisyys omaan tutkimusalaansa. Väitöskirjan suosituspituus on 250-300 sivua.
OTM Maija Turunen on ilmoittanut, että hänellä ei ole huomauttamista esitettyjä esitarkastajia kohtaan.
Käsikirjoitus on nähtävillä tiedekunnan kansliassa.
Esitys

Päätös

Päätettäneen nimetä OTM Maija Turusen väitöskirjakäsikirjoituksen ”Informaatio-oikeuden periaatteet finanssikonglomeraattien kuluttaja-asiakkaiden luotto- ja vakuussopimuksissa” esitarkastajiksi suostumuksensa mukaisesti professori Vesa Annola (Vaasan yliopisto) ja ma. professori Antti Aine (Turun yliopisto).
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Tarkastajien määrääminen OTK, HuK, VT Jukka Oikaraisen lisensiaattitutkimukselle
OTK, HuK, VT Jukka Oikarainen on pyytänyt, että hänen prosessioikeuden alaan
kuuluvalle lisensiaattitutkimukselleen ”Syyteneuvottelu rikosoikeudellisen järjestelmän osana ja rikosprosessuaalisena menettelynä” määrättäisiin tarkastajat.
Lapin yliopiston hallintojohtosäännön 22 §:n mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä
on määrätä lisensiaattitutkimuksen tarkastajat.
Jatko-opintoja koskevien virallismääräysten mukaan tiedekuntaneuvosto määrää li sensiaattitutkimukselle kaksi tarkastajaa. Työnohjaaja voi olla toinen tarkastaja. Toinen tarkastaja pyritään määräämään muualta kuin Lapin yliopiston oikeustieteiden
tiedekunnasta.
Työnohjaaja professori Tuula Linna on puoltanut tarkastuksen käynnistämistä.
Lisensiaatintutkimus arvostellaan pistein 5-10.
OTK, HuK, VT Jukka Oikariselle on myönnetty OTL -tutkinnon suorittamisoikeus
24.1.2011.
Lisensiaatintutkimus on nähtävillä tiedekunnan kansliassa.
Esitys

Päätettäneen nimetä OTK, HuK, VT Jukka Oikaraisen lisensiaattitutkimukselle
”Syyteneuvottelu rikosoikeudellisen järjestelmän osana ja rikosprosessuaalisena me-

nettelynä” tarkastajiksi professori Matti Tolvanen sekä työnohjaaja professori Tuula
Linna.
Päätös
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Maisteritutkielmien arvosteleminen
Lapin yliopiston hallintojohtosäännön 22 § mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on
arvostella pro gradu -tutkielmat tai vastaavat tarkastajien lausuntojen perusteella.
Lapin yliopiston hallintojohtosäännön 61 §:n mukaan yliopiston monijäseniset toimielimet ovat päätösvaltaisia, kun puheenjohtaja mukaan luettuna vähintään puolet jäsenistä
on läsnä.
Yliopistolain (558/2009) 29 §:n mukaan opintosuorituksien arvosteluun saavat osallistua
vain ne jäsenet tai varajäsenet, joilla on samantasoinen opintosuoritus taikka jotka on
otettu professorin tehtävään.
Lapin yliopiston hallintojohtosäännön 62 §:n mukaan yliopistossa päätökset tehdään esittelystä. Esittelymenettelyä ei noudateta opintosuoritusten arvostelussa.
Tarkastajien lausunnot ovat liitteenä.
Maisteritutkielma
1) Hanna Asikainen ”Osakeyhtiön saattohoitoon liittyvät rikosoikeudellinen vastuu”
Tarkastajat: professori Minna Kimpimäki ja tutkija Anssi Kärki
Kypsyysnäyte suoritettu hyväksytysti asiasisällön osalta.

2) Jasmin Väisänen ”Lisenssisopimuksen sitovuus konkurssissa eksklusiivisen lisenssinsaajan näkökulmasta”
Tarkastajat: professori Tuula Linna ja apulaisprofessori Marja-Leena Niemi
Kypsyysnäyte suoritettu hyväksytysti asiasisällön osalta.
3) Hanna Pikkuhookana ”Tahallisuus kunnianloukkausrikoksissa”
Tarkastajat: professori Minna Kimpimäki ja professori Rauno Korhonen
Kypsyysnäyte suoritettu hyväksytysti asiasisällön osalta.
4) Laura Nieminen ”Välitön hallintopakko ympäristösuojelulain jälkivalvontakeinona”
Tarkastajat: yliopistonlehtori Ilari Hovila ja tutkija Alina Lehtonen
Kypsyysnäyte suoritettu hyväksytysti asiasisällön osalta.
5) Jenna Issakainen ”Rajat ylittävä takaisinsaanti konkurssissa ja yrityssaneerauksessa
EU-oikeudessa”
Tarkastajat: professori Tuula Linna ja apulaisprofessori Marja-Leena Niemi
Kypsyysnäyte suoritettu hyväksytysti asiasisällön osalta.
6) Mari Kokkoniemi ”Tahallisuuden alimman asteen formulointi Suomessa rikosoikeudellisena ongelmana”
Tarkastajat: professori (emerita) Terttu Utriainen ja professori Minna Kimpimäki
Kypsyysnäyte suoritettu hyväksytysti asiasisällön osalta.
7) Sanna Laakkonen ”Osakeyhtiön selvitystilan suhde konkurssiin ja yrityssaneeraukseen”
Tarkastajat: professori Tuula Linna ja tutkija Anssi Kärki
Kypsyysnäyte suoritettu hyväksytysti asiasisällön osalta.
8) Katriina Lindqvist ”Virka-aseman väärinkäyttö ja sen suhde virkavelvollisuuden rikkomiseen”
Tarkastajat: professori Minna Kimpimäki ja professori Kirsi Kuusikko
Kypsyysnäyte suoritettu hyväksytysti asiasisällön osalta.
9) Minna Närhi ”Velvoitetyöhön osallistuvan oikeudellinen asema – Esimerkkinä kuntouttava työtoiminta”
Tarkastajat: apulaisprofessori Mirva Lohiniva-Kerkelä ja tutkija Kisa-Maria Kimmel
Kypsyysnäyte suoritettu hyväksytysti asiasisällön osalta.
10) Niko Ohvo ”Epätyypilliset työsuhteet – työajan pituuden vaikutus työsuojeluun ja
työttömyysturvaan”
Tarkastajat: apulaisprofessori Mirva Lohiniva-Kerkelä ja kehittämispäällikkö Hannu
Mikkola
Kypsyysnäyte suoritettu hyväksytysti asiasisällön osalta.
11) Teo Virtanen ”Esikaupalliset hankinnat, syrjimättömyys ja hankintalainsäädäntö”
Tarkastajat: professori Juha Karhu ja yliopistonlehtori Petri Keskitalo
Kypsyysnäyte suoritettu hyväksytysti asiasisällön osalta.
12) Riikka Kuismin ”Traumaattisten aivovammojen syy-yhteyskysymysten tarkastelua
siviili- ja hallintoprosessissa”

Tarkastajat: professori Juha Karhu ja yliopistonlehtori Petri Keskitalo
Kypsyysnäyte suoritettu hyväksytysti asiasisällön osalta.
13) Pauliina Pietarila ”Oikeusvertaileva tutkimus laatuvirheiden riskinjaosta myyjän ja
ostajan välillä kodin kaupassa Suomessa ja Yhdysvalloissa”
Tarkastajat: professori Juha Karhu ja yliopistonlehtori Petri Keskitalo
Kypsyysnäyte suoritettu hyväksytysti asiasisällön osalta.
14) Jenni Saukkoriipi ”Jakautuminen yrityksen omistajavaihdoksen esitoimena”
Tarkastajat: professori Soili Nystén-Haarala ja lehtori Jyrki Paukku
Kypysyysnäyte suoritettu hyväksytysti asiasisällön osalta.
15) Ulla-Maija Poutiainen ”Osakeyhtiön hallituksen jäsenen osakeyhtiölain mukainen vahingonkorvausvastuu yhtiötä kohtaan yhtiön edun käsitteen muuttuessa”
Tarkastajat: professori Soili Nystén-Haarala ja lehtori Jyrki Paukku
Kypsyysnäyte suoritettu hyväksytysti asiasisällön osalta.
Esitys
Päätös

Ei esittelymenettelyä.
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Valinnaiseksi opintojaksoksi hyväksyminen
Lapin yliopiston hallintojohtosäännön 22 §:n mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä
on päättää opetussuunnitelmista ja tutkintovaatimuksista.
Professori Tuula Linna on esittänyt, että ONVAL0042 Sovittelukurssi (5 op) -opintojakso (liite) hyväksyttäisiin OTM-tutkinnon valainnaiseksi opintojaksoksi nimellä
Tuomioistuinsovittelukurssi.
Esitys

Päätös

Päätettäneen hyväksyä ONVAL42 Sovittelukurssi (5 op) -opintojakso OTM-tutkinnon valinnaiseksi opintojaksoksi nimellä Tuomioistuinkurssi.
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Projektitenttien tutkintovaatimusten hyväksyminen
Lapin yliopiston hallintojohtosäännön 22 §:n mukaan tiedekuntaneuvosto päättää opetussuunnitelmista ja tutkintovaatimuksista.
Esitys

Päätös

Päätettäneen hyväksyä Hyvinvointioikeuden, Hallinto-oikeuden ja Rikosoikeuden
projektin tutkintovaati mukset oheisen liitteen mukaisesti.
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Maisteritutkielman arvostelukriteerit
Lapin yliopiston hallintojohtosäännön 22 §:n mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä
on päättää opetussuunnitelmista ja tutkintovaatimuksista.
Luonnos uuden OTM-tutkinnon maisteritutkielman arvostelukriteereiksi on liitteenä.
Esitys
Päätös

Päätettäneen hyväksyä arvostelukriteerit oheisen liitteen mukaisesti.
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Englanninkielisen tutkintotodistuksen käyttöönotto vieraskielisissä maisteriohjelmissa
Yliopistolain 558/2009 11 §:n mukaan yliopisto voi päättää muun kuin suomen kielen
käyttämisestä tutkintokielenä. OTK:ssa tutkinnon kieli on englanti tällä hetkellä seuraavassa OTM-koulutusohjelmassa: Master of International and Comparative Law
(MICLaw). Vieraskielisistä tutkinnoista on tarkoituksenmukaista antaa englanninkielinen tutkintotodistus, jonka mahdollistaa valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnoista (794/2004 4§, muut. 1136/2009 ja 1039/2013).
Asetuksen mukaan yliopistolain mukaisesta muulla kuin suomen tai ruotsin kielellä
suoritetusta tutkinnosta annetaan myös suomen- tai ruotsinkielinen tutkintotodistus ja
asetuksen liitteessä olevan suomen- tai ruotsinkielisen tutkintonimikkeen lisäksi liitteessä mainittu englanninkielinen tutkintonimike.
Opetushallitus on täsmentänyt ohjeistustaan tutkintotodistuksista (1039/2013). Kaikista suoritetuista tutkinnoista tulee antaa korkeakoulun tutkintokielen mukainen virallinen todistus. Vieraskielisissä maisteriohjelmissa voidaan suomen- tai ruotsinkielisen tutkintotodistuksen lisäksi antaa kuitenkin myös samansisältöinen englanninkielinen tutkintotodistus alkuperäisenä kappaleena.
Todistuksessa mainittavat suomen ja/tai ruotsin kielitaitoa osoittavat lisätiedot tulee
tarkistaa sisällöllisesti kunkin valmistuvan opiskelijan osalta. Julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittava suomen ja ruotsin kielitaito ei koske opiskelijaa, joka on saanut
koulusivistyksensä muulla kuin suomen tai ruotsinkielellä, eikä opiskelijaa, joka on
saanut koulusivistyksensä ulkomailla (794/2004 6 §).

Molempiin todistuksiin tulee maininta, että samansisältöinen alkuperäinen todistus on
myönnetty myös suomen tai englannin kielellä.
Esitys

Päätös

Otetaan käyttöön oheisten liitteiden mukaiset englanninkieliset tutkintotodistukset
MICLaw ohjelmassa. Muutos koskee vain 1.1.2014 jälkeen aloittaneita opiskelijoita.
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Läsnä:

Karhu Juha
Lohiniva-Kerkelä Mirva
Viikari Lotta
Korhonen Rauno

Nystén-Haarala Soili
Kuusikko Kirsi
Juanto Leila

Niemi Marja-Leena
Oksanen Anniina
Petrétei Kristóf

Tuominen Tomi
Kupiainen Annu

Kiiski Jussi
Sihvo Anni-Sofia
Tuomainen Jenni

Tikkanen Veli-Matti
Paukku Eelis
Haajanen Hilla
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Ilmoitusasiat
-Hallintojohtajan kirje koskien kevään 2017 suoritusarviointikierroksen läpivientiä
(liite 1)
-Yliopiston vuosipäiväjuhla järjestetään 1.3.2017 klo 13.00 alkaen Fellman –salissa
-Keskustelutilaisuus OTK:n dekaanin vaaliin liittyen on järjestetty 8.2.2017
Lapin yliopiston hallintovirasto on vuodelle 2017 osoittanut oikeustieteiden tiedekunnalle harjoitteluun 68 400 euroa ja tiedekunnan dekaani on osoittanut rahaa niin, että
harjoitteluun voidaan käyttää yhteensä 95 000 euroa.
Määräraha on jaettu seuraavasti:
1) Kv. vouchereille 9 000 euroa
2) MIC-law opiskelijoille 3 000 euroa ja
3) Suomen harjoittelupaikoille 83 000 euroa
Tiedekunnan vuoden 2017 Suomen harjoittelupaikat ovat nähtävillä tiedekunnan nettisivuilla.
Työsopimukset ja työvapaat
-Hanna Cherief oa. (80%) opintosihteeriksi ajalle 1.1.-30.6.2017
-Tutkija Elli Saramäelle on myönnetty työvapaata ajalle 1.3-31.3.2017
Esitys

Merkittäneen tiedoksi.

