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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 estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja katsoo sen tarpeelliseksi tai milloin
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.
Yliopistolain 29 §:n mukaan opintosuorituksen arvosteluun saavat osallistua vain
ne jäsenet tai varajäsenet, joilla on samantasoinen opintosuoritus taikka jotka on
otettu professorin tehtävään.
Kokouskutsut on lähetetty 13.3.2014.
Esitys
Päätös

Todettaneen kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
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Kiinan yhteiskunnan ja kulttuurin määräaikaisen professuurin tehtäväntäyttöselosteen hyväksyminen sekä tehtävän täyttö
Yliopiston rehtori ja tiedekunnan dekaani ovat sopineet, että oikeustieteiden
tiedekuntaan voidaan perustaa määräaikainen Kiinan yhteiskunnan ja kulttuurin
professuuri 5-vuotiskaudeksi.
Yliopistolain (558/2009) 33 §:n mukaan professorin tulee harjoittaa ja ohjata
tieteellistä työtä, antaa siihen perustuvaa opetusta ja seurata tieteen ja taiteen
kehitystä sekä osallistua alallaan yhteiskunnalliseen vuorovaikutukseen ja kansainväliseen yhteistyöhön.
Yliopistolain 33 §:n mukaan professorin tehtävä tulee asettaa julkisesti haettavaksi otettaessa henkilö toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen. Professorin
tehtävä voidaan täyttää kutsusta haettavaksi julistamatta silloin, kun tehtävään
voidaan kutsua ansioitunut henkilö tai tehtävään valitaan määräajaksi. Tehtävään
voidaan valita kutsusta vain henkilö, joka kiistatta täyttää kelpoisuusvaatimukset.
Hakijoiden ja tehtävään kutsuttavien kelpoisuudesta ja ansioista on ennen valintaa pyydettävä lausunto vähintään kahdelta asiantuntijalta, kun henkilö
valitaan toistaiseksi voimassa olevaan tai vähintään kahden vuoden määräaikaiseen työsuhteeseen. Asiantuntijan esteellisyyteen sovelletaan hallintolain
(434/2003) 27-29 §:ää. Asiantuntijoiden valinnasta, toiminnasta ja tehtävästä
määrätään tarvittaessa johtosäännössä.
Lapin yliopiston hallituksen 5.10.2010 hyväksymän hallintojohtosäännön 37 §:n
mukaan tieteellisin perustein täytettävään professorin tehtävään valittavalta
edellytetään tohtorin tutkinto, korkeatasoinen tieteellinen pätevyys, kokemusta
tieteellisen tutkimuksen johtamisesta, kyky antaa korkeatasoista tutkimukseen
perustuvaa opetusta ja ohjausta. Lisäksi valittavalta edellytetään näyttöjä kansainvälisestä yhteistyöstä ja, kun se on tehtävän kannalta tärkeää, käytännöllinen
perehtyneisyys tehtäväalaan.
Yleisenä kelpoisuusvaatimuksena vaaditaan hallintojohtosäännön 36 §:n mukaan

sellainen koulutus ja kokemus sekä kielitaito kuin kyseisen tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää. Tehtävään valittavalta edellytetään, että hänellä
on asetuksen (770/2009) 1 §:n mukainen kielitaito.
Pysyvään tehtävään valittavalta edellytetään hallintojohtosäännön 36 §:n mukaan
riittävä opetustaito.
Hallintojohtosäännön 49 §:n mukaan tieteellisin perustein täytettävän professorin
tehtävään hakeneen ansioita arvioitaessa otetaan huomioon tieteelliset julkaisut
ja muut tutkimustulokset, joilla on tieteellistä arvoa, opetuskokemus ja pedagoginen koulutus, taito tuottaa oppimateriaalia, opetustoimen ansiot ja tarvittaessa
opetusnäyte.
Lisäksi otetaan huomioon hakijan muut ansiot.
Liitteenä KTT Matti Nojosen suostumus, CV, julkaisuluettelo ja opetusportfolio.
Esitys
1
2

Päätös

Päätettäneen hyväksyä Kiinan yhteiskunnan ja kulttuurin määräaikaisen
5-vuotisen professuurin tehtäväntäyttöseloste oheisen liitteen mukaisesti.
Päätettäneen pyytää asiantuntijalausunnot KTT Matti Nojosen kelpoisuudesta ja
ansioista määräaikaiseen 5-vuotiseen Kiinan yhteiskunnan ja kulttuurin professuuriin professori Liisa Laaksolta (Hki) ja professori Kjeld Erik Brodsgaardilta
(Copenhagen Business School).
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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) Mari Hiltunen ”Rajavartiolaitoksen toimittama esitutkinta ja käytössä olevat
telepakkokeinot”
Tarkastajat: professori Tuula Linna ja tutkija Jukka Ahtinen
Kypsyysnäyte suoritettu hyväksytysti asiasisällön osalta.
2) Kuha Marita ”Valvontarangaistus oikeuskäytännössä”
Tarkastajat: professori Tuula Linna ja professori Mikko Vuorenpää
Kypsyysnäyte suoritettu hyväksytysti asiasisällön osalta.
3) Hilla Raivio ”Syytekynnys suhteessa tutkintakynnykseen ja tuomitsemiskynnykseen”
Tarkastajat: professori Tuula Linna ja professori Mikko Vuorenpää
Kypsyysnäyte suoritettu hyväksytysti asiasisällön osalta.

4) Juha Määttä ”Työnantajavelvoitteet vuokratyössä”
Tarkastajat: apulaisprofessori Jaana Paanetoja ja tutkija Juhani Korja
Kypsyysnäyte suoritettu hyväksytysti asiasisällön osalta.
5) Julia Soini ”Matka-aika”
Tarkastajat: apulaisprofessori Jaana Paanetoja ja tutkija Juhani Korja
Kypsyysnäyte suoritettu hyväksytysti asiasisällön osalta.
6) Jussi Raatikainen ”Työpaikkailmoituksen ja työhakemuksen oikeudelliset
vaikutukset”
Tarkastajat: apulaisprofessori Jaana Paanetoja ja tutkija Juhani Korja
Kypsyysnäyte suoritettu hyväksytysti asiasisällön osalta.
7) Juha Vainiokangas ”Kiinteistön kauppa, virhe ja vastuu”
Tarkastajat: professori Eva Tammi-Salminen ja tutkija Pirkko Heikkinen
Kypsyysnäyte suoritettu hyväksytysti asiasisällön osalta.
8) Maija Salo ”Kiinteistönkaupan esisopimukset ja niiden suhde ehdolliseen
kiinteistönkauppaan”
Tarkastajat: professori Eva Tammi-Salminen ja tutkija Pirkko Heikkinen
Kypsyysnäyte suoritettu hyväksytysti asiasisällön osalta.
9) Anu Nieminen ”Ositus, pesänselvitys ja perinnönjako maistraatin näkökulmasta”
Tarkastajat: professori Tuulikki Mikkola ja professori Ahti Saarenpää
Kypsyysnäyte suoritettu hyväksytysti asiasisällön osalta.
10) Krista Huupponen ”Sijaissynnytys ja kohdun vuokraus”
Tarkastajat: professori Tuulikki Mikkola ja tutkija Eira Kuisma
Kypsyysnäyte suoritettu hyväksytysti asiasisällön osalta.
11) Sohvi Saarela ”Kansainvälinen rikostuomioistuin: Rooman perussäännön
yhteistyövelvoite”
Tarkastajat: professori Lotta Viikari ja tutkija Mikko Vartiainen
Kypsyysnäyte suoritettu hyväksytysti asiasisällön osalta.
12) Alina Lehtonen ”Pääsuunnittelijan vastuu rakennushankkeeseen ryhtyjää
kohtaan”
Tarkastajat: tutkimusavustaja Ilari Hovila ja tutkija Heidi Helenius
Kypsyysnäyte suoritettu hyväksytysti asiasisällön osalta.
13) Jussi Hyrkäs ”Lahjonta yksityisellä sektorilla”
Tarkastajat: professori Terttu Utriainen ja yliopistonlehtori Marja-Leena Niemi
Kypsyysnäyte suoritettu hyväksytysti asiasisällön osalta.
Esitys
Päätös

Ei esittelymenettelyä.
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Väittelyluvan myöntäminen OTL, VT Pirjo Kleemola-Juntuselle
OTL, VT Pirjo Kleemola-Juntunen on liitteenä olevassa kirjeessään pyytänyt,
että hänelle myönnettäisiin väittelylupa. OTL, VT Pirjo Kleemola-Juntusen
väitöskirjakäsikirjoituksen aihe on "Passage Rights in International Law: A Case
Study of the Territorial Waters of the Åland Islands”.
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 OTL, VT Pirjo Kleemola-Juntusen
väitöskirjakäsikirjoituksen esitarkastajiksi professori Said Mahmoudin ja professori Henrik Ringbomin. 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- ja taidonnäytteet.
Tiedekunnan 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. Väitöskirjan
suosituspituus on 250-300 sivua.
Vastaväittäjäksi määrätään yleensä joku esitarkastajista. Ulkomaista asiantuntijaa voidaan pyytää vastaväittäjäksi myös tapauksissa, joissa häntä ei ole voitu tai
katsottu tarkoituksenmukaiseksi pyytää esitarkastajaksi. Ulkomaisen ja koti-

maisen 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. Valittaessa vastaväittäjäksi ulkomainen
asiantuntija, voidaan käyttää kahta vastaväittäjää, joista toinen olisi joku suomalaisista esitarkastajista.
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.
OTL Pirjo Kleemola-Juntunen on todennut liitteenä olevassa kirjeessään, ettei
hänellä ole huomautettavaa esitarkastuslausunnosta.
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 professori Said Mahmoudin ja professori Henrik Rigbomin väittelyluvan puoltamista koskeva lausunto.
Käsikirjoitus on nähtävillä hallintopäällikön työhuoneessa.
Esitys

Päätettäneen mahdollisesta väittelyluvan myöntämisestä OTL, VT Pirjo Kleemola-Juntuselle.
Väittelyluvan myöntämisasiassa ei ole esittelymenettelyä.

Päätös
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Esitarkastajien määrääminen OTK, VT Henna Pajulammen väitöskirjakäsikirjoitukselle
OTK, VT Henna Pajulammi on liitteenä olevassa kirjeessään pyytänyt, että
hänen väitöskirjakäsikirjoitukselleen “Lapsi, oikeus ja osallisuus” 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 -tutkielmat 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 tai muun vastaavantasoisen ulkomaisen tutkinnon. Toisen esitarkastajista tulee edustaa muuta kuin Lapin yliopiston
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 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 menetelmiä sekä hyvä perehtyneisyys omaan tieteenalaansa ja syvällinen
perehtyneisyys omaan tutkimusalaansa. Väitöskirjan suosituspituus on
250-300 sivua.
Työnohjaajat professori Juha Karhu ja professori Tuulikki Mikkola ovat puoltaneet esitarkastuksen käynnistämistä.
OTK, VT Henna Pajulammi on todennut, ettei hänellä ole huomauttamista
esitettyjä esitarkastajia kohtaan.
Käsikirjoitus on nähtävillä tiedekunnan kansliassa.
Esitys

Päätös

Päätettäneen nimetä OTK, VT Henna Pajulammen väitöskirjakäsikirjoituksen
“Lapsi, oikeus ja osallisuus” esitarkastajiksi suostumuksensa mukaisesti OTT,
VT Suvianna Hakalehto-Wainio ja OTT Sampo Mielityinen.
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LL.M. Gao Liguon OTT -tutkinnon suorittamiseen liittyvät toimenpiteet
LL.M. Gao Liguo on liitteenä olevassa kirjeessään pyytänyt OTT -tutkinnon
tutkimus- ja opintosuunnitelman hyväksymistä, väitöskirjan aiheen vahvistamista sekä työnohjaajan nimeämistä.
Tiedekunnan hyväksymien OTT -tutkinnon suorittamista koskevien virallismääräysten mukaan tiedekunta vahvistaa pyynnöstä tohtorin tutkinnon
pääaineen, alustavan opintosuunnitelman ja määrää hänelle työnohjaajan. Tiedekunta määrää tohtorin tutkinnon suorittajan työnohjaajaksi ehdotetun, tai jollei
ehdotusta ole tehty, jonkin hakemuksessa mainitun oppiaineen opettajan. Määräys edellyttää sekä ohjaajan että ohjattavan suostumusta. Työnohjaajia voidaan
määrätä yksi tai tarvittaessa kaksi. Määräys edellyttää sekä ohjaajan, että ohjattavan suostumusta. Dekaani myöntää tohtorin tutkinnon suoritusoikeuden.
Tiedekunta vahvistaa tohtorin tutkintoa suorittavan tutkimusaiheen ja pitää tutkimusaiheista rekisteriä.
Jos väitöskirjatutkimus on tarkoitus laatia osatutkimuksina, on se mainittava
väitöskirjan aiheen vahvistusta pyydettäessä. Jollei tutkimusaihetta vahvisteta
opiskeluoikeutta koskevan päätöksen yhteydessä, tulee tutkimusaihe esittää
vahvistettavaksi jatko-opintojen alkuvaiheessa.
Jatkotutkintoa suorittavan työohjaajaksi voidaan nimetä professorin viran haltija
tai hoitaja, mikäli hän on suorittanut tohtorin tutkinnon tai tohtorin arvoon oikeuttavat opinnäytteet taikka dosentti. Työnohjaajia voidaan määrätä yksi tai
tarvittaessa kaksi.
Työnohjaaja(t) ja opiskelija tapaavat tutkimuksen vaiheesta ja opiskelijan ohjaustarpeesta riippuen lukukausittain. Opiskelijan on kuitenkin vähintään kerran
vuodessa raportoitava tutkimuksensa ja opiskelunsa etenemisestä.
LL.M. Gao Liguon väitöskirjatyön aihe on ”Arctic Legal Regime for Environmental Protection.”
LL.M. Goa Liguolle on myönnetty tohtoritutkinnon suorittamisoikeus 4.3.2014.
Hän on suorittanut LL.M. -tutkinnon Kiinassa vuonna 2012.
Tutkimusprofessori Timo Koivurova ja professori Juha Karhu ovat puoltaneet

esitystä ja väitöskirjan aiheen hyväksymistä sekä ilmoittaneet olevansa käytettävissä työohjaajiksi. Asiassa on kuultu myös professori Lotta Viikaria.
Liitteenä LL.M. Gao Liguon hakemus liitteineen.
Esitys
1

Päätettäneen nimetä tutkimusprofessori Timo Koivurova ja professori Juha
Karhu suostumuksensa mukaisesti LL.M. Gao Liguon väitöskirjatyön ohjaajiksi.

2

Päätettäneen vahvistaa LL.M. Gao Liguon väitöskirjatyön aiheeksi ”Arctic
Legal Regime for Environmental Protectionc” ja pääaineeksi kansainvälinen
oikeus.

3

Päätettäneen vahvistaa LL.M. Gao Liguon
mus/opintosuunnitelma oheisen liitteen mukaisesti.

Päätös
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Toisen työnohjaajan nimeäminen OTL Mikko Vartiaisen väitöskirjalle
OTL Mikko on liitteenä olevassa kirjeessä pyytänyt, että hänen väitöskirjatutkimukselleen nimettäisiin toinen työnohjaaja. Tiedekuntaneuvosto on
kokouksessaan 17.12.2008 hyväksynyt OTL Mikko Vartiaisen tutkimus- ja
opintosuunnitelman, vahvistanut kansainvälisen oikeuden alaan kuuluvan väitöskirjan aiheeksi “Permanent sovereignity over natural resources - The rights of
a People” sekä nimennyt työnohjaajaksi tutkimusprofessori Timo Koivurovan.
Tiedekunnan hyväksymien OTT -tutkinnon suorittamista koskevien virallismääräysten mukaan tiedekunta vahvistaa pyynnöstä tohtorin tutkinnon
pääaineen, alustavan opintosuunnitelman ja määrää hänelle työnohjaajan. Tiedekunta määrää tohtorin tutkinnon suorittajan työnohjaajaksi ehdotetun, tai jollei
ehdotusta ole tehty, jonkin hakemuksessa mainitun oppiaineen opettajan. Määräys edellyttää sekä ohjaajan että ohjattavan suostumusta. Työnohjaajia voidaan
määrätä yksi tai tarvittaessa kaksi. Määräys edellyttää sekä ohjaajan, että ohjattavan suostumusta. Dekaani myöntää tohtorin tutkinnon suoritusoikeuden.
Tiedekunta vahvistaa tohtorin tutkintoa suorittavan tutkimusaiheen ja pitää tutkimusaiheista rekisteriä.
Jos väitöskirjatutkimus on tarkoitus laatia osatutkimuksina, on se mainittava
väitöskirjan aiheen vahvistusta pyydettäessä. Jollei tutkimusaihetta vahvisteta
opiskeluoikeutta koskevan päätöksen yhteydessä, tulee tutkimusaihe esittää
vahvistettavaksi jatko-opintojen alkuvaiheessa.
Jatkotutkintoa suorittavan työohjaajaksi voidaan nimetä professorin viran haltija
tai hoitaja, mikäli hän on suorittanut tohtorin tutkinnon tai tohtorin arvoon oikeuttavat opinnäytteet taikka dosentti. Työnohjaajia voidaan määrätä yksi tai
tarvittaessa kaksi.
Työnohjaaja ja opiskelija tapaavat tutkimuksen vaiheesta ja opiskelijan ohjaustarpeesta riippuen lukukausittain. Opiskelijan on kuitenkin vähintään kerran
vuodessa raportoitava tutkimuksensa ja opiskelunsa etenemisestä.
OTL Mikko Vartiainen on esittänyt, että hänen toiseksi työnohjaajakseen nimettäisiin professori Lotta Viikari.

Esitys
Päätös

Päätettäneen nimetä professori Lotta Viikari OTL Mikko Vartiaisen väitöskirjatyön toiseksi työohjaajaksi tutkimusprofessori Timo Koivurova ohella.
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Opiskelijavalintaperusteet vuodelle 2016
Tiedekuntaneuvosto on kokouksessaan 13.3.2013 myöntänyt suunnittelutoimikunnalle toimivallan aloittaa tiedekunnassa opiskelijavalintojen uudistamisen ja
tavoitteena on saada uudet opiskelijavalintaperusteet voimaan vuonna 2016.
Esitys
Päätös

Keskusteltaneen valintaperusteiden uudistamisesta.
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Ilmoitusasiat
-Lapin yliopistossa suoritetut tutkinnot ajalla 1.1.-28.2.2014 (liite 1)
-Opetus- ja kulttuuriministeriön ehdotus yliopistojen uudeksi rahoitusmalliksi
vuodesta 2015 alkaen (liite 2)
-Professori Rauno Halttunen pitää emeritusluentonsa perjantaina 28.3.2014 klo
14.00 alkaen luentosalissa 2
-Opiskelijatuutoreiden hakuaika on 3.3.-14.3.2014.
Esitys
Päätös

Merkittäneen tiedoksi.

