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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 12.11.2015.
Esitys

Todettaneen kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Päätös

Todettiin.
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Ma. immateriaalioikeuden yliopistonlehtorin tehtävän täyttö
Yliopiston rehtori on myöntänyt 5.10.2015 käydyissä yliopiston keskushallinnon ja tiedekunnan välisissä tulosneuvotteluissa luvan täyttää määräaikaisesti immateriaalioikeuden yliopistonlehtorin tehtävän ajalla 1.1.2016-31.7.2018.
Lapin yliopiston hallintojohtosäännön 41 §:n mukaan tieteellisin perustein täytettävät
yliopistonlehtorin tehtävät voivat olla opetuspainotteisia, tutkimuspainotteisia tai opetus- ja tutkimuspainotteisia.
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.
Lapin yliopiston hallintojohtosäännön 36 §:n mukaan yliopiston tehtävään valittavalta
edellytetään sellainen koulutus ja kokemus sekä kielitaito kuin kyseisen tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää. Nämä edellytykset määritellään kunkin tehtävän
osalta ennen tehtävän täyttöön ryhtymistä. Pysyvään opetustehtävään valittavalta edellytetään riittävä opetustaito.
Yliopiston hallintojohtosäännön 41 §:n mukaan tieteellisin perustein täytettävän 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.

Tieteellisin perustein täytettävään yliopistonlehtorin tehtävään hakeneen ansioita arvioitaessa otetaan johtosäännön 53 §:n mukaan huomioon tieteelliset julkaisut ja muut
tutkimustulokset, joilla on tieteellistä arvoa, opetuskokemus ja pedagoginen koulutus,
taito tuottaa oppimateriaalia, muut opetustoimessa saavutetut ansiot ja tarvittaessa opetusnäyte.
Opetuspainotteisen yliopistonlehtorin tehtävässä painotetaan opetuskokemusta, pedagogista koulutusta, taitoa tuottaa oppimateriaalia, muita opetustoimessa saavutettuja ansioita ja tarvittaessa opetusnäytettä.
Tutkimuspainotteisen yliopistonlehtorin valinnassa painotetaan tieteellisiä julkaisuja ja
muita tieteellisiä tutkimustuloksia sekä aktiivisuutta tutkimustyössä kotimaassa ja kansainvälisesti.
Liitteenä PhD Rosa Ballardinin CV, julkaisuluettelo ja tutkimusportfolio.
Esitys
1

2

Päätös
1-2

Päätettäneen, että ma. immateriaalioikeuden yliopistonlehtorin tehtävä on tieteellisin perustein täytettävä opetus- ja tutkimuspainotteinen yliopistonlehtorin tehtävä.
Päätettäneen esittää yliopiston rehtorille, että ma. immateriaalioikeuden yliopistonlehtorin tehtävään otetaan ajalle 1.1.2016-31.7.2018 PhD Rosa Ballardini.

Esityksen mukaan.
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TtT Riitta Erolan OTT -tutkinnon suorittamiseen liittyvät toimenpiteet
Terveystieteen tohtori Riitta Erola on liitteenä olevassa kirjeessään pyytänyt OTT -tutkinnon tutkimus- ja opintosuunnitelman vahvistamista, pääaineen, väitöskirjan tutkimusaiheen vahvistamista sekä työnohjaajan määräämistä.
Tiedekunnan hyväksymien OTT -tutkinnon suorittamista koskevien virallismääräysten
mukaan tiedekunta vahvistaa pyynnöstä tohtorin tutkinnon pääaineen, alustavan opintosuunnitelman ja määrää hakijalle työnohjaajan. Oppiaineen vastaava opettaja ja työnohjaajaksi ehdotettu henkilö tai henkilöt antavat tiedekunnalle kirjallisen lausunnon hakemuksesta. Tiedekunta vahvistaa työnohjaajaksi ehdotetun henkilön, tai jos ehdotusta
työnohjaajaksi ei ole tehty, muun sopivan ja tehtävään suostuneen työnohjaajan. Määräys edellyttää sekä ohjaajan että ohjattavan suostumusta.
Työnohjaajaksi voidaan nimetä professorin tehtävän haltija tai hoitaja, mikäli hän on
suorittanut tohtorin tutkinnon tai tohtorin arvoon oikeuttavat opinnäytteet, apulaisprofessori, tutkimusjohtaja tai dosentti. Toiseksi työnohjaajaksi voidaan määrätä myös muu
kuin tohtorin tutkinnon suorittanut asiantuntija. Työnohjaajia voidaan määrätä yksi tai
kaksi. Ainakin toisen työnohjaajan on suositeltavaa olla oikeustieteiden tiedekunnan
henkilökuntaa. Jos työnohjaajia on kaksi, toinen heistä määrätään pääohjaajaksi.
Tiedekunta vahvistaa tohtorin tutkintoa suorittavan tutkimusaiheen ja pitää tutkimusaiheista rekisteriä. Jos väitöskirjatutkimus on tarkoitus laatia osatutkimuksina, on se mainittava väitöskirjan aiheen vahvistusta pyydettäessä.

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 vähintään kerran lukukaudessa. Ohjaustapaamisessa päivitetään henkilökohtainen opintosuunnitelma (JOPS) sekä keskustellaan tutkimuksen etenemisestä ja mahdollisista haasteista.
TtT Riitta Erolan väitöskirjatyön aihe on ”Potemkinin Demokratia – Tilapäisen valiokunnan rooli kunnanjohtajien irtisanomisprosessissa sekä irtisanomisista kunnille aiheutuneet kustannukset vuosina 2006-2015”.
TtT Riitta Erolalle on myönnetty tohtoritutkinnon suorittamisoikeus 15.10.2015. Hän
on suorittanut mm. terveystieteen maisterin ja tohtorin tutkinnon Oulun yliopistossa.
Yliopistonlehtori, dosentti, OTT Mirva Lohiniva-Kerkelä on puoltanut esitystä ja väitöskirjan aiheen hyväksymistä sekä ilmoittanut olevansa käytettävissä työohjaajaksi.
Liitteenä TtT Riitta Erolan hakemus liitteineen.
Esitys
1

Päätettäneen nimetä yliopistonlehtori, dosentti, OTT Mirva Lohiniva-Kerkelä suostumuksensa mukaisesti TtT Riitta Erolan väitöskirjatyön ohjaajaksi.

2

Päätettäneen vahvistaa TtT Riitta Erolan väitöskirjatyön aiheeksi ”Potemkinin Demokratia – Tilapäisen valiokunnan rooli kunnanjohtajien irtisanomisprosessissa sekä irtisanomisista kunnille aiheutuneet kustannukset vuosina 2006-2015” ja pääaineeksi hallinto-oikeus.

3

Päätettäneen vahvistaa TtT Riitta Erolan OTT -tutkinnon tutkimus/opintosuunnitelma
oheisen liitteen mukaisesti.

Päätös
1-3

Esityksen mukaan.
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OTM Jenna Päläksen OTT -tutkinnon suorittamiseen liittyvät toimenpiteet
OTM Jenna Päläs on liitteenä olevassa kirjeessään pyytänyt OTT -tutkinnon tutkimusja opintosuunnitelman vahvistamista, pääaineen, väitöskirjan tutkimusaiheen vahvistamista sekä työnohjaajan määräämistä.
Tiedekunnan hyväksymien OTT -tutkinnon suorittamista koskevien virallismääräysten
mukaan tiedekunta vahvistaa pyynnöstä tohtorin tutkinnon pääaineen, alustavan opintosuunnitelman ja määrää hakijalle työnohjaajan. Oppiaineen vastaava opettaja ja työnohjaajaksi ehdotettu henkilö tai henkilöt antavat tiedekunnalle kirjallisen lausunnon hakemuksesta. Tiedekunta vahvistaa työnohjaajaksi ehdotetun henkilön, tai jos ehdotusta
työnohjaajaksi ei ole tehty, muun sopivan ja tehtävään suostuneen työnohjaajan. Määräys edellyttää sekä ohjaajan että ohjattavan suostumusta.
Työnohjaajaksi voidaan nimetä professorin tehtävän haltija tai hoitaja, mikäli hän on
suorittanut tohtorin tutkinnon tai tohtorin arvoon oikeuttavat opinnäytteet, apulaisprofessori, tutkimusjohtaja tai dosentti. Toiseksi työnohjaajaksi voidaan määrätä myös muu
kuin tohtorin tutkinnon suorittanut asiantuntija. Työnohjaajia voidaan määrätä yksi tai
kaksi. Ainakin toisen työnohjaajan on suositeltavaa olla oikeustieteiden tiedekunnan
henkilökuntaa. Jos työnohjaajia on kaksi, toinen heistä määrätään pääohjaajaksi.
Tiedekunta vahvistaa tohtorin tutkintoa suorittavan tutkimusaiheen ja pitää tutkimusaiheista rekisteriä. Jos väitöskirjatutkimus on tarkoitus laatia osatutkimuksina, on se mainittava väitöskirjan aiheen vahvistusta pyydettäessä.

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 vähintään kerran lukukaudessa. Ohjaustapaamisessa päivitetään henkilökohtainen opintosuunnitelma (JOPS) sekä keskustellaan tutkimuksen etenemisestä ja mahdollisista haasteista.
OTM Jenna Päläksen väitöskirjatyön aihe on ”Asiakkaansuoja joukkorahoitusvälineissä”.
OTM Jenna Päläkselle on myönnetty tohtoritutkinnon suorittamisoikeus 9.10.2015.
Hän on suorittanut OTM -tutkinnon Lapin yliopistossa 5.2.2015.
Professori Soili Nystén-Haarala on puoltanut esitystä ja väitöskirjan aiheen hyväksymistä sekä ilmoittanut olevansa käytettävissä työohjaajaksi.
Liitteenä OTM Jenna Päläksen hakemus liitteineen.
Esitys
1

Päätettäneen nimetä professori Soili Nystén-Haarala suostumuksensa mukaisesti OTM
Jenna Päläksen väitöskirjatyön ohjaajaksi.

2

Päätettäneen vahvistaa OTM Jenna Päläksen artikkelimuotoisen väitöskirjatyön aiheeksi ”Asiakkaansuoja joukkorahoitusvälineissä” ja pääaineeksi velvoiteoikeus.

3

Päätettäneen vahvistaa OTM Jenna Päläksen OTT -tutkinnon tutkimus/opintosuunnitelma oheisen liitteen mukaisesti.
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Esityksen mukaan.
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LL Heli Väntsin OTT -tutkinnon suorittamiseen liittyvät toimenpiteet
Lääketieteen lisensiaatti Heli Väntsi on liitteenä olevassa kirjeessään pyytänyt OTT tutkinnon tutkimus- ja opintosuunnitelman vahvistamista, pääaineen, väitöskirjan tutkimusaiheen vahvistamista sekä työnohjaajan määräämistä.
Tiedekunnan hyväksymien OTT -tutkinnon suorittamista koskevien virallismääräysten
mukaan tiedekunta vahvistaa pyynnöstä tohtorin tutkinnon pääaineen, alustavan opintosuunnitelman ja määrää hakijalle työnohjaajan. Oppiaineen vastaava opettaja ja työnohjaajaksi ehdotettu henkilö tai henkilöt antavat tiedekunnalle kirjallisen lausunnon hakemuksesta. Tiedekunta vahvistaa työnohjaajaksi ehdotetun henkilön, tai jos ehdotusta
työnohjaajaksi ei ole tehty, muun sopivan ja tehtävään suostuneen työnohjaajan. Määräys edellyttää sekä ohjaajan että ohjattavan suostumusta.
Työnohjaajaksi voidaan nimetä professorin tehtävän haltija tai hoitaja, mikäli hän on
suorittanut tohtorin tutkinnon tai tohtorin arvoon oikeuttavat opinnäytteet, apulaisprofessori, tutkimusjohtaja tai dosentti. Toiseksi työnohjaajaksi voidaan määrätä myös muu
kuin tohtorin tutkinnon suorittanut asiantuntija. Työnohjaajia voidaan määrätä yksi tai
kaksi. Ainakin toisen työnohjaajan on suositeltavaa olla oikeustieteiden tiedekunnan
henkilökuntaa. Jos työnohjaajia on kaksi, toinen heistä määrätään pääohjaajaksi.
Tiedekunta vahvistaa tohtorin tutkintoa suorittavan tutkimusaiheen ja pitää tutkimusaiheista rekisteriä. Jos väitöskirjatutkimus on tarkoitus laatia osatutkimuksina, on se mainittava väitöskirjan aiheen vahvistusta pyydettäessä.

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 vähintään kerran lukukaudessa. Ohjaustapaamisessa päivitetään henkilökohtainen opintosuunnitelma (JOPS) sekä keskustellaan tutkimuksen etenemisestä ja mahdollisista haasteista.
LL Heli Väntsin väitöskirjatyön aihe on ”Päätös erikoissairaanhoidosta – oikeusdogmaattinen tutkimus lääkärin päätöksestä ottaa potilas sairaanhoitoon”.
LL Heli Väntsille on myönnetty tohtoritutkinnon suorittamisoikeus 2.11.2015. Hän on
suorittanut lääketieteen lisensiaatin tutkinnon Turun yliopistossa vuonna 1982 ja erikoislääkärin tutkinnon Tampereen yliopistossa vuonna 1989.
Professori Kirsi Kuusikko on puoltanut esitystä ja väitöskirjan aiheen hyväksymistä
sekä ilmoittanut olevansa käytettävissä työohjaajaksi.
Liitteenä LL Heli Väntsin hakemus liitteineen.
Esitys
1

Päätettäneen nimetä professori Kirsi Kuusikko suostumuksensa mukaisesti LL Heli
Väntsin väitöskirjatyön ohjaajaksi.

2

Päätettäneen vahvistaa LL Heli Väntsin väitöskirjatyön aiheeksi ”Päätös erikoissairaanhoidosta – oikeusdogmaattinen tutkimus lääkärin päätöksestä ottaa potilas sairaanhoitoon” pääaineeksi potilas- ja lääkintäoikeus (nykyisin sosiaali- ja terveysoikeus).

3

Päätettäneen vahvistaa LL Heli Väntsin OTT -tutkinnon tutkimus/opintosuunnitelma
oheisen liitteen mukaisesti.

Päätös
1-3

Esityksen mukaan.

Pöytäkirjan vakuudeksi
Puheenjohtaja

Juha Karhu

Esittelijä

Markku Vartiainen

LAPIN YLIOPISTO

PÖYTÄKIRJA

Oikeustieteiden tiedekunta

18.11.2015

Tiedekuntaneuvosto

Vartiainen

Kokous

09/15

Paikka: kokoushuone
Yliopistonkatu 8, III krs.

Aika:

Keskiviikko 18.11.2015 klo 10.00-11.35

Läsnä:

+Karhu Juha
+Lohiniva-Kerkelä Mirva
+Viikari Lotta
+Korhonen Rauno

-Nystén-Haarala Soili
-Kuusikko Kirsi
-Juanto Leila

+Niemi Marja-Leena
-Korja Juhani
-Oksanen Anniina

-Tuominen Tomi
-Petrétei Kristóf
-Kupiainen Annu

+Teijonmaa Johanna
+Karppela Maria-Pia
-Välikangas Aleksi

-Konttajärvi Sauli
-Saarinen Mikko
-Moberg Stina-Sofia
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LL.M. Olga Pushinan OTT -tutkinnon suorittamiseen liittyvät toimenpiteet
LL.M. (Mayor Jurisprudence) Olga Pushina on liitteenä olevassa kirjeessään pyytänyt
OTT -tutkinnon tutkimus- ja opintosuunnitelman vahvistamista, pääaineen, väitöskirjan
tutkimusaiheen vahvistamista sekä työnohjaajan määräämistä.
Tiedekunnan hyväksymien OTT -tutkinnon suorittamista koskevien virallismääräysten
mukaan tiedekunta vahvistaa pyynnöstä tohtorin tutkinnon pääaineen, alustavan opintosuunnitelman ja määrää hakijalle työnohjaajan. Oppiaineen vastaava opettaja ja työnohjaajaksi ehdotettu henkilö tai henkilöt antavat tiedekunnalle kirjallisen lausunnon hakemuksesta. Tiedekunta vahvistaa työnohjaajaksi ehdotetun henkilön, tai jos ehdotusta
työnohjaajaksi ei ole tehty, muun sopivan ja tehtävään suostuneen työnohjaajan. Määräys edellyttää sekä ohjaajan että ohjattavan suostumusta.
Työnohjaajaksi voidaan nimetä professorin tehtävän haltija tai hoitaja, mikäli hän on
suorittanut tohtorin tutkinnon tai tohtorin arvoon oikeuttavat opinnäytteet, apulaisprofessori, tutkimusjohtaja tai dosentti. Toiseksi työnohjaajaksi voidaan määrätä myös muu
kuin tohtorin tutkinnon suorittanut asiantuntija. Työnohjaajia voidaan määrätä yksi tai
kaksi. Ainakin toisen työnohjaajan on suositeltavaa olla oikeustieteiden tiedekunnan
henkilökuntaa. Jos työnohjaajia on kaksi, toinen heistä määrätään pääohjaajaksi.
Tiedekunta vahvistaa tohtorin tutkintoa suorittavan tutkimusaiheen ja pitää tutkimusaiheista rekisteriä. Jos väitöskirjatutkimus on tarkoitus laatia osatutkimuksina, on se mainittava väitöskirjan aiheen vahvistusta pyydettäessä.

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 vähintään kerran lukukaudessa. Ohjaustapaamisessa päivitetään henkilökohtainen opintosuunnitelma (JOPS) sekä keskustellaan tutkimuksen etenemisestä ja mahdollisista haasteista.
LL.M. Olga Pushinan väitöskirjatyön aihe on “The Provisions of the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms on Property Protection in the Decisions of the European Human Rights”.
Olga Pushinalle on myönnetty aiemmin tohtoritutkinnon suorittamisoikeus 2.11.2015.
Professori Soili Nystén-Haarala on puoltanut esitystä ja väitöskirjan aiheen hyväksymistä sekä ilmoittanut olevansa käytettävissä työohjaajaksi.
Liitteenä Olga Pushinan hakemus liitteineen.
Esitys
1

Päätettäneen nimetä professori Soili Nystén-Haarala suostumuksensa mukaisesti LL.M.
Olga Pushinan väitöskirjatyön ohjaajaksi.

2

Päätettäneen vahvistaa Olga Pushinan väitöskirjatyön aiheeksi ”The Provisions of the
European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms
on Property Protection in the Decisions of the European Human Rights”.

3

Päätettäneen vahvistaa Olga Pushinan OTT -tutkinnon tutkimus/opintosuunnitelma
oheisen liitteen mukaisesti.

Päätös
1-3

Esityksen mukaan.

Pöytäkirjan vakuudeksi
Puheenjohtaja

Juha Karhu

Esittelijä

Markku Vartiainen

LAPIN YLIOPISTO

PÖYTÄKIRJA

Oikeustieteiden tiedekunta

18.11.2015

Tiedekuntaneuvosto

Vartiainen

Kokous

09/15

Paikka: kokoushuone
Yliopistonkatu 8, III krs.

Aika:

Keskiviikko 18.11.2015 klo 10.00-11.35

Läsnä:

+Karhu Juha
+Lohiniva-Kerkelä Mirva
+Viikari Lotta
+Korhonen Rauno

-Nystén-Haarala Soili
-Kuusikko Kirsi
-Juanto Leila

+Niemi Marja-Leena
-Korja Juhani
-Oksanen Anniina

-Tuominen Tomi
-Petrétei Kristóf
-Kupiainen Annu

+Teijonmaa Johanna
+Karppela Maria-Pia
-Välikangas Aleksi

-Konttajärvi Sauli
-Saarinen Mikko
-Moberg Stina-Sofia
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FL Jyrki Kallion FT -tutkinnon suorittamiseen liittyvät toimenpiteet
FL Jyrki Kallio on liitteenä olevassa kirjeessään pyytänyt FT -tutkinnon tutkimus- ja
opintosuunnitelman vahvistamista, pääaineen, väitöskirjan tutkimusaiheen vahvistamista sekä työnohjaajan määräämistä.
Tiedekunnan hyväksymien FT -tutkinnon suorittamista koskevien virallismääräysten
mukaan tiedekunta vahvistaa pyynnöstä tohtorin tutkinnon pääaineen, alustavan opintosuunnitelman ja määrää hakijalle työnohjaajan. Oppiaineen vastaava opettaja ja työnohjaajaksi ehdotettu henkilö tai henkilöt antavat tiedekunnalle kirjallisen lausunnon hakemuksesta. Tiedekunta vahvistaa työnohjaajaksi ehdotetun henkilön, tai jos ehdotusta
työnohjaajaksi ei ole tehty, muun sopivan ja tehtävään suostuneen työnohjaajan. Määräys edellyttää sekä ohjaajan että ohjattavan suostumusta.
Työnohjaajaksi voidaan nimetä professorin tehtävän haltija tai hoitaja, mikäli hän on
suorittanut tohtorin tutkinnon tai tohtorin arvoon oikeuttavat opinnäytteet, apulaisprofessori, tutkimusjohtaja tai dosentti. Toiseksi työnohjaajaksi voidaan määrätä myös muu
kuin tohtorin tutkinnon suorittanut asiantuntija. Työnohjaajia voidaan määrätä yksi tai
kaksi. Ainakin toisen työnohjaajan on suositeltavaa olla oikeustieteiden tiedekunnan
henkilökuntaa. Jos työnohjaajia on kaksi, toinen heistä määrätään pääohjaajaksi.
Tiedekunta vahvistaa tohtorin tutkintoa suorittavan tutkimusaiheen ja pitää tutkimusaiheista rekisteriä. Jos väitöskirjatutkimus on tarkoitus laatia osatutkimuksina, on se mainittava väitöskirjan aiheen vahvistusta pyydettäessä.

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 vähintään kerran lukukaudessa. Ohjaustapaamisessa päivitetään henkilökohtainen opintosuunnitelma (JOPS) sekä keskustellaan tutkimuksen etenemisestä ja mahdollisista haasteista.
FL Jyrki Kallion väitöskirjatyön aihe on “On the construction of the historico-cultural
root for China´s state identity in the Chinese debate relating to the rise of traditional
schools of thought”.
FL Jyrki Kalliolle on myönnetty FT -tutkinnon suorittamisoikeus 2.11.2015. Hän on
suorittanut VTK -tutkinnon Helsingin yliopistossa vuonna 1992 ja filosofian lisensiaatin tutkinnon Helsingin yliopistossa vuonna 2002.
Professori Matti Nojonen on puoltanut esitystä ja väitöskirjan aiheen hyväksymistä sekä
ilmoittanut olevansa käytettävissä työohjaajaksi.
Liitteenä FL Jyrki Kallion hakemus liitteineen.
Esitys
1

Päätettäneen nimetä professori Matti Nojonen suostumuksensa mukaisesti FL Jyrki
Kallion väitöskirjatyön ohjaajaksi.

2

Päätettäneen vahvistaa FL Jyrki Kallion artikkeliväitöskirjatyön aiheeksi “On the con
struction of the historico-cultural root for China´s state identity in the Chinese debate
relating to the rise of traditional schools of thought”.

3

Päätettäneen vahvistaa FL Jyrki Kallion FT -tutkinnon tutkimus/opintosuunnitelma
oheisen liitteen mukaisesti.

Päätös
1-3

Esityksen mukaan.

Pöytäkirjan vakuudeksi
Puheenjohtaja

Juha Karhu

Esittelijä

Markku Vartiainen

LAPIN YLIOPISTO

PÖYTÄKIRJA

Oikeustieteiden tiedekunta

18.11.2015

Tiedekuntaneuvosto

Vartiainen

Kokous

09/15

Paikka: kokoushuone
Yliopistonkatu 8, III krs.

Aika:

Keskiviikko 18.11.2015 klo 10.00-11.35

Läsnä:

+Karhu Juha
+Lohiniva-Kerkelä Mirva
+Viikari Lotta
+Korhonen Rauno

-Nystén-Haarala Soili
-Kuusikko Kirsi
-Juanto Leila

+Niemi Marja-Leena
-Korja Juhani
-Oksanen Anniina

-Tuominen Tomi
-Petrétei Kristóf
-Kupiainen Annu

+Teijonmaa Johanna
+Karppela Maria-Pia
-Välikangas Aleksi

-Konttajärvi Sauli
-Saarinen Mikko
-Moberg Stina-Sofia
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LL.M. Aimee Kalakin OTT -tutkinnon suorittamiseen liittyvät toimenpiteet
LL.M. Aimee Kalak on liitteenä olevassa kirjeessään pyytänyt OTT -tutkinnon tutkimus- ja opintosuunnitelman vahvistamista, pääaineen, väitöskirjan tutkimusaiheen vahvistamista sekä työnohjaajan määräämistä.
Tiedekunnan hyväksymien OTT -tutkinnon suorittamista koskevien virallismääräysten
mukaan tiedekunta vahvistaa pyynnöstä tohtorin tutkinnon pääaineen, alustavan opintosuunnitelman ja määrää hakijalle työnohjaajan. Oppiaineen vastaava opettaja ja työnohjaajaksi ehdotettu henkilö tai henkilöt antavat tiedekunnalle kirjallisen lausunnon hakemuksesta. Tiedekunta vahvistaa työnohjaajaksi ehdotetun henkilön, tai jos ehdotusta
työnohjaajaksi ei ole tehty, muun sopivan ja tehtävään suostuneen työnohjaajan. Määräys edellyttää sekä ohjaajan että ohjattavan suostumusta.
Työnohjaajaksi voidaan nimetä professorin tehtävän haltija tai hoitaja, mikäli hän on
suorittanut tohtorin tutkinnon tai tohtorin arvoon oikeuttavat opinnäytteet, apulaisprofessori, tutkimusjohtaja tai dosentti. Toiseksi työnohjaajaksi voidaan määrätä myös muu
kuin tohtorin tutkinnon suorittanut asiantuntija. Työnohjaajia voidaan määrätä yksi tai
kaksi. Ainakin toisen työnohjaajan on suositeltavaa olla oikeustieteiden tiedekunnan
henkilökuntaa. Jos työnohjaajia on kaksi, toinen heistä määrätään pääohjaajaksi.
Tiedekunta vahvistaa tohtorin tutkintoa suorittavan tutkimusaiheen ja pitää tutkimusaiheista rekisteriä. Jos väitöskirjatutkimus on tarkoitus laatia osatutkimuksina, on se mainittava väitöskirjan aiheen vahvistusta pyydettäessä.

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 vähintään kerran lukukaudessa. Ohjaustapaamisessa päivitetään henkilökohtainen opintosuunnitelma (JOPS) sekä keskustellaan tutkimuksen etenemisestä ja mahdollisista haasteista.
LL.M. Aimee Kalakin väitöskirjatyön aihe on ”Samenes eiendoms- og bruksrett i saltvann”.
LL.M. Aimee Kalakille on myönnetty tohtoritutkinnon suorittamisoikeus 10.11.2015.
Professori Juha Karhu on puoltanut esitystä ja väitöskirjan aiheen hyväksymistä sekä
ilmoittanut olevansa käytettävissä työohjaajaksi.
Liitteenä Aimee Kalakin hakemus liitteineen.
Esitys
1

Päätettäneen nimetä professori Juha Karhu suostumuksensa mukaisesti LL.M. Aimee
Kalakin väitöskirjatyön ohjaajaksi yhdessä professori Kirsti Ström Bullin kanssa.

2

Päätettäneen vahvistaa LL.M. Aimee Kalakin väitöskirjatyön aiheeksi ”Samenes eiendoms- og bruksrett i saltvann” ja pääaineeksi perus- ja alkuperäiskansaoikeudet, erityisesti saamelaisoikeus.

3

Päätettäneen vahvistaa LL.M Aimee Kalakin OTT -tutkinnon tutkimus/opintosuunnitelma oheisen liitteen mukaisesti.

Päätös
1-3

Esityksen mukaan.

Pöytäkirjan vakuudeksi
Puheenjohtaja

Juha Karhu

Esittelijä

Markku Vartiainen

LAPIN YLIOPISTO

PÖYTÄKIRJA

Oikeustieteiden tiedekunta

18.11.2015

Tiedekuntaneuvosto

Vartiainen

Kokous

09/15

Paikka: kokoushuone
Yliopistonkatu 8, III krs.

Aika:

Keskiviikko 18.11.2015 klo 10.00-11.35

Läsnä:

+Karhu Juha
+Lohiniva-Kerkelä Mirva
+Viikari Lotta
+Korhonen Rauno

-Nystén-Haarala Soili
-Kuusikko Kirsi
-Juanto Leila

+Niemi Marja-Leena
-Korja Juhani
-Oksanen Anniina

-Tuominen Tomi
-Petrétei Kristóf
-Kupiainen Annu

+Teijonmaa Johanna
+Karppela Maria-Pia
-Välikangas Aleksi

-Konttajärvi Sauli
-Saarinen Mikko
-Moberg Stina-Sofia
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LL.M. Anuradha Nayakin väitöskirjatyön toisen ohjaajan vaihtaminen
Tiedekuntaneuvosto on kokouksessaan 14.3.2012 vahvistanut LL.M. Anuradha Nayakin väitöskirjatyön aiheeksi ”The legal status of the chimera hybrid – A comparative
legal study of the Socio-Legal and Bio-Ethical Dimension of Human - Non Human
Hybrids created through Embryonic Stem Cell Research”, vahvistanut väitöskirjan
tutkimus- ja opintosuunnitelman oheisen liitteen mukaisesti sekä nimennyt ohjaajiksi professori Jaakko Husan ja apul. prof., OTT Sreejith S.G.:n.
Sreejith S.G. on pyytänyt liitteenä olevassa kirjeessään eroa ohjaajan tehtävästä hänen
siirryttyään toiseen tehtävään.
Tiedekunnan hyväksymien OTT -tutkinnon suorittamista koskevien virallismääräys
ten mukaan kun hakemus tohtorin tutkinnon suoritusoikeudesta hyväksytään, vahvistaa tiedekuntaneuvosto samalla tutkinnon pääaineen, alustavan opintosuunnitelman ja
tutkimussuunnitelman sekä määrää hakijalle työnohjaajan. Oppiaineen vastaava opettaja ja työnohjaajaksi ehdotettu henkilö tai henkilöt antavat tiedekunnalle kirjallisen
lausunnon hakemuksesta. Tiedekunta vahvistaa työnohjaajaksi ehdotetun henkilön tai,
jos ehdotusta työnohjaajaksi ei ole tehty, muun sopivan ja tehtävään suostuneen työn
ohjaajan. Määräys edellyttää sekä ohjaajan sitoutumista että ohjattavan suostumusta.
Työnohjaajaksi voidaan nimetä professorin tehtävän haltija tai hoitaja, mikäli hän on
suorittanut tohtorin tutkinnon tai tohtorin arvoon oikeuttavat opinnäytteet, apulaisprofessori, tutkimusjohtaja tai dosentti. Toiseksi ohjaajaksi voidaan määrätä myös muu
tohtoritutkinnon suorittanut asiantuntija. Työnohjaajia voidaan määrätä yksi tai kaksi.

Ainakin toisen työnohjaajan on suositeltavaa olla oikeustieteiden tiedekunnan henkilökuntaa. Jos työnohjaajia on kaksi, toinen heistä määrätään pääohjaajaksi.
Tiedekunta vahvistaa tohtorin tutkintoa suorittavan tutkimusaiheen. Jos väitöskirja on
tarkoitus laatia osatutkimuksina, on se mainittavaväitöskirjan aiheen vahvistusta pyy
dettäessä.
LL. M. Anuradha Nayak on todennut, että hänellä ei ole huomauttamista, mikäli prof.
Juha Karhu nimetään toiseksi työnohjaajaksi.
Esitys
1

2

Päätös
1-2

Päätettäneen myöntää vapautus apul. prof., OTT Sreejith S.G.:lle hänen omasta pyynnöstään LL.M. Anuradha Nayakin väitöskirjan ohjaajan tehtävästä.
Päätettäneen nimetä LL.M. Anuradha Nayakin väitöskirjatyön ”The legal status of
the chimera hybrid – A comparative legal study of the Socio-Legal and Bio-Ethical
DiMension of Human - Non Human Hybrids created through Embryonic Stem
Cell Research” toiseksi ohjaajaksi OTT Sreejith S.G.:n tilalle professori Juha Karhu
aiemmin nimetyn professori Jaakko Husan lisäksi.

Esityksen mukaan.

Pöytäkirjan vakuudeksi
Puheenjohtaja

Juha Karhu

Esittelijä

Markku Vartiainen

LAPIN YLIOPISTO

PÖYTÄKIRJA

Oikeustieteiden tiedekunta

18.11.2015

Tiedekuntaneuvosto

Vartiainen

Kokous

09/15

Paikka: kokoushuone
Yliopistonkatu 8, III krs.

Aika:

Keskiviikko 18.11.2015 klo 10.00-11.35

Läsnä:

+Karhu Juha
+Lohiniva-Kerkelä Mirva
+Viikari Lotta
+Korhonen Rauno

-Nystén-Haarala Soili
-Kuusikko Kirsi
-Juanto Leila

+Niemi Marja-Leena
-Korja Juhani
-Oksanen Anniina

-Tuominen Tomi
-Petrétei Kristóf
-Kupiainen Annu

+Teijonmaa Johanna
+Karppela Maria-Pia
-Välikangas Aleksi

-Konttajärvi Sauli
-Saarinen Mikko
-Moberg Stina-Sofia
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OTM Henna Paukun OTL -tutkinnon suorittamiseen liittyvät toimenpiteet
Tiedekunnan hyväksymien OTL -tutkintoa koskevien virallismääräysten mukaan kun
hakemus lisensiaatin tutkinnon suorittamisoikeudesta hyväksytään, vahvistaa dekaani
samalla tutkinnon pääaineen ja alustavan opintosuunnitelman (JOPS) sekä määrää
hakijalle työnohjaajan. Dekaani vahvistaa työnohjaajaksi ehdotetun henkilön, tai jos
ehdotusta työnohjaajaksi ei ole tehty, muun sopivan työnohjaajan. Määräys edellyttää
ohjaajan sitoutumista että ohjattavan suostumusta.
Tiedekunta vahvistaa lisensiaatin tutkintoa suorittavan tutkimusaiheen ja pitää tutkimusaiheesta rekisteriä. Jos lisensiaatin tutkimus on tarkoitus laatia osatutkimuksina,
on se mainittava aiheen vahvistusta pyydettäessä.
Dekaani on myöntänyt OTM Henna Paukulle OTL -tutkinnon suorittamisoikeuden
2.11.2015. Samalla hänen työnohjaajakseen on nimetty professori Eva Tammi-Salminen, vahvistettu JOPS ja pääaineeksi esineoikeus.
OTM Henna Paukku on ilmoittanut kirjoittavansa lisensiaattityön aiheesta ”Kuntotarkastajan vahingonkorvausvastuu, kun kiinteistön tai asunnon kauppaa rasittaa laatuvirhe”.
Liitteenä OTM Henna Paukun tutkimussuunnitelma ja professori Eva Tammi-Salmisen puolto ja suostumus ryhtyä työnohjaajaksi.

Esitys

Päätettäneen vahvistaa OTM Henna Paukun lisensiaattityön aiheeksi ”Kuntotarkastajan vahingonkorvausvastuu, kun kiinteistön tai asunnon kauppaa rasittaa laatuvirhe”.

Päätös

Esityksen mukaan.

Pöytäkirjan vakuudeksi
Puheenjohtaja

Juha Karhu

Esittelijä

Markku Vartiainen

LAPIN YLIOPISTO

PÖYTÄKIRJA

Oikeustieteiden tiedekunta

18.11.2015

Tiedekuntaneuvosto

Vartiainen

Kokous

09/15

Paikka: kokoushuone
Yliopistonkatu 8, III krs.

Aika:

Keskiviikko 18.11.2015 klo 10.00-11.35

Läsnä:

+Karhu Juha
+Lohiniva-Kerkelä Mirva
+Viikari Lotta
+Korhonen Rauno

-Nystén-Haarala Soili
-Kuusikko Kirsi
-Juanto Leila

+Niemi Marja-Leena
-Korja Juhani
-Oksanen Anniina

-Tuominen Tomi
-Petrétei Kristóf
-Kupiainen Annu

+Teijonmaa Johanna
+Karppela Maria-Pia
-Välikangas Aleksi

-Konttajärvi Sauli
-Saarinen Mikko
-Moberg Stina-Sofia
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OTM Tiina-Leena Kurjen OTL -tutkinnon suorittamiseen liittyvät toimenpiteet
Tiedekunnan hyväksymien OTL -tutkintoa koskevien virallismääräysten mukaan kun
hakemus lisensiaatin tutkinnon suorittamisoikeudesta hyväksytään, vahvistaa dekaani
samalla tutkinnon pääaineen ja alustavan opintosuunnitelman (JOPS) sekä määrää hakijalle työnohjaajan. Dekaani vahvistaa työnohjaajaksi ehdotetun henkilön, tai jos ehdotusta työnohjaajaksi ei ole tehty, muun sopivan työnohjaajan. Määräys edellyttää
ohjaajan sitoutumista että ohjattavan suostumusta.
Tiedekunta vahvistaa lisensiaatin tutkintoa suorittavan tutkimusaiheen ja pitää tutkimusaiheesta rekisteriä. Jos lisensiaatin tutkimus on tarkoitus laatia osatutkimuksina,
on se mainittava aiheen vahvistusta pyydettäessä.
Dekaani on myöntänyt OTM Tiina-Leena Kurjelle OTL -tutkinnon suorittamisoikeuden 2.11.2015. Samalla hänen työnohjaajakseen on nimetty yliopistonlehtori, dosentti,
OTT Mirva Lohiniva-Kerkelä, vahvistettu JOPS ja pääaineeksi potilas- ja lääkintäoikeus.
OTM Tiina-Leena Kurki on ilmoittanut kirjoittavansa lisensiaattityön aiheesta ”Etäomaishoitajuuteen liittyvät oikeudelliset ongelmat ja hoitotahdon mahdollisuus ongelmien ratkaisussa”.
Liitteenä OTM Tiina-Leena Kurjen tutkimussuunnitelma ja yliopistonlehtori, dosentti,
OTT Mirva Lohiniva-Kerkelän puolto ja suostumus ryhtyä työnohjaajaksi.

Esitys

Päätettäneen vahvistaa OTM Tiina-Leena Kurjen lisensiaattityön aiheeksi ”Etäomaishoitajuuteen liittyvät oikeudelliset ongelmat ja hoitotahdon mahdollisuus ongelmien
ratkaisussa”.

Päätös

Esityksen mukaan.
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OTK Saija Mäenpään OTL -tutkinnon suorittamiseen liittyvät toimenpiteet
Tiedekunnan hyväksymien OTL -tutkintoa koskevien virallismääräysten mukaan kun
hakemus lisensiaatin tutkinnon suorittamisoikeudesta hyväksytään, vahvistaa dekaani
samalla tutkinnon pääaineen ja alustavan opintosuunnitelman (JOPS) sekä määrää hakijalle työnohjaajan. Dekaani vahvistaa työnohjaajaksi ehdotetun henkilön, tai jos ehdotusta työnohjaajaksi ei ole tehty, muun sopivan työnohjaajan. Määräys edellyttää
ohjaajan sitoutumista että ohjattavan suostumusta.
Tiedekunta vahvistaa lisensiaatin tutkintoa suorittavan tutkimusaiheen ja pitää tutkimusaiheesta rekisteriä. Jos lisensiaatin tutkimus on tarkoitus laatia osatutkimuksina,
on se mainittava aiheen vahvistusta pyydettäessä.
Varadekaani on myöntänyt OTK Saija Mäenpäälle OTL -tutkinnon suorittamisoikeuden 10.11.2015. Samalla hänen työnohjaajakseen on nimetty professori Juha Karhu ja
dosentti, OTT Sampo Mielityinen, vahvistettu JOPS ja pääaineeksi velvoiteoikeus.
OTK Saija Mäenpää on ilmoittanut kirjoittavansa lisensiaattityön aiheesta ”Potilasvahinkojen korvauskäytännön yhdenmukaisuus”.
Liitteenä OTK Saija Mäenpään tutkimus- ja opintosuunnitelma sekä professori Juha
Karhun lausunto.
Esitys

Päätettäneen vahvistaa OTK Saija Mäenpään lisensiaattityön aiheeksi ”Potilasvahinkojen korvauskäytännön yhdenmukaisuus”.

Päätös

Esityksen mukaan.
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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) Antti Kantola ”Kiskominen ja petollinen viettely rikosasian sovittelussa”
Tarkastajat: professori Tuula Linna ja tutkijatohtori Marja-Leena Niemi
Kypsyysnäyte suoritettu hyväksytysti asiasisällön osalta.
2) Anna-Kaisa Alasaarela ”Hovioikeuksien jatkokäsittelylupajärjestelmä ja prosessuaalisten perus- sekä ihmisoikeuksien järjestelmälle asettamat vaatimukset”

Tarkastajat: professori Tuula Linna ja tutkija Juhana Riekkinen
Kypsyysnäyte suoritettu hyväksytysti asiasisällön osalta.
3) Henna-Riikka Mäkelä ”Perittävän perintöverosuunnittelu veronkiertonormin rajoissa”
Tarkastajat: professori Tuulikki Mikkola ja emeritusprofessori Ahti Saarenpää
Kypsyysnäyte suoritettu hyväksytysti asiasisällön osalta.
4) Rita Tukala ”Rikoksen valmistelu lainsäädännössä ja oikeuskäytännössä”
Tarkastajat: yliopistonlehtori Minna Kimpimäki ja OTL Kirsi Huotari
Kypsyysnäyte suoritettu hyväksytysti asiasisällön osalta.
5) Anni Hauta ”Yritysjohdon holdingyhtiökannustinjärjestelmästä saatavien tulojen verotus”
Tarkastajat: professori Leila Juanto ja lehtori Jyrki Paukku
Kypsyysnäyte suoritettu hyväksytysti asiasisällön osalta.
6) Henri Toivanen ”Työntekijän oikeus osasairauspäivärahaan”
Tarkastajat: professori Jaana Paanetoja ja tutkija Juhani Korja
Kypsyysnäyte suoritettu hyväksytysti asiasisällön osalta.
7) Joonas Helander ”Vanhentuminen velvoitteiden lakkaamisen muotona”
Tarkastajat: professori Juha Karhu ja apulaisprofessori Petri Keskitalo
Kypsyysnäyte suoritettu hyväksytysti asiasisällön osalta.
8) Ella Parviainen ”Exploring the Himalaya – Application of the Himalaya clause in maritime law arbitrations”
Tarkastajat: professori Juha Karhu ja apulaisprofessori Petri Keskitalo
Kypsyysnäyte suoritettu hyväksytysti asiasisällön osalta.
9) Johanna Pihlajamaa ”Sopimuskäsityksen avautuminen analyyttisessa tarkastelussa”
Tarkastajat: professori Juha Karhu ja apulaisprofessori Petri Keskitalo
Kypsyysnäyte suoritettu hyväksytysti asiasisällön osalta.
Esitys
Päätös
1

Ei esittelymenettelyä.
Päätettiin hyväksyä Antti Kantolan tutkielma ”Kiskominen ja petollinen viettely rikosasian sovittelussa” arvosanalla x/10.

2

Päätettiin hyväksyä Anna-Kaisa Alasaarelan tutkielma ”Hovioikeuksien jatkokäsittelylupajärjestelmä ja prosessuaalisten perus- sekä ihmisoikeuksien järjestelmälle asettamat
vaatimukset” arvosanalla x/10.

3

Päätettiin hyväksyä Henna-Riikka Mäkelän tutkielma ”Perittävän perintöverosuunnittelu
veronkiertonormin rajoissa” arvosanalla x/10.

4

Päätettiin hyväksyä Rita Tukalan tutkielma ”Rikoksen valmistelu lainsäädännössä ja oikeuskäytännössä” arvosanalla x/10.

5

Päätettiin hyväksyä Anni Haudan tutkielma ”Yritysjohdon holdingyhtiökannustinjärjestelmästä saatavien tulojen verotus” arvosanalla x/10.

6

Päätettiin hyväksyä Henri Toivasen tutkielma ”Työntekijän oikeus osasairauspäivärahaan” arvosanalla x/10.

7

Päätettiin hyväksyä Joonas Helanderin tutkielma ”Vanhentuminen velvoitteiden lakkaamisen muotona” arvosanalla x/10.

8

Päätettiin hyväksyä Ella Parviaisen tutkielma ”Exploring the Himalaya – Application of
the Himalaya clause in maritime law arbitrations” arvosanalla x/10.

9

Päätettiin hyväksyä Johanna Pihlajamaan tutkielma ”Sopimuskäsityksen avautuminen
analyyttisessa tarkastelussa” arvosanalla x/10.
Päätöksentekoon osallistuivat OTT, tutkijatohtori Marja-Leena Niemi, professori Lotta
Viikari, professori Rauno Korhonen, yliopistonlehtori Mirva Lohiniva-Kerkelä ja professori Juha Karhu.
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Valinnaiseksi ja täydentäväksi opintojaksoksi hyväksyminen
Lapin yliopiston hallintojohtosäännön 22 §:n mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä
on päättää opetussuunnitelmista ja tutkintovaatimuksista.
Yliopistonlehtori Sanna Koulu on esittänyt, että Perhe-elämän suoja ja lapsen oikeudet
perhepiirissä (5 op) -opintojakso (liite) hyväksyttäisiin uuden tutkintorakenteen valinnaiseksi opintojaksoksi ja vanhan tutkintorakenteen täydentäväksi aineopintojaksoksi.
Esitys

Päätettäneen hyväksyä Perhe-elämän suoja ja lapsen oikeudet perhepiirissä –opinto
jakso uuden tutkintorakenteen valinnaiseksi opintojaksoksi ja vanhan tutkintorakenteen täydentäväksi aineopintojaksoksi.

Päätös

Esityksen mukaan.
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Projektitentin tutkintovaatimusten hyväksyminen
Lapin yliopiston hallintojohtosäännön 22 §:n mukaan tiedekuntaneuvosto päättää opetussuunnitelmista ja tutkintovaatimuksista.
Yliopistonlehtori Minna Kimpimäki on esittänyt, että rikosoikeuden projektitentin tutkintovaatimukset hyväksyttäisiin oheisen liitteen mukaisesti.
Esitys

Päätettäneen hyväksyä rikosoikeuden projektitentin tutkintovaatimukset oheisen liitteen
mukaisesti.

Päätös

Esityksen mukaan.
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Syventävien opintojen projektin opetussuunnitelman hyväksyminen
Lapin yliopiston hallintojohtosäännön 22 §:n mukaan tiedekuntaneuvosto päättää opetussuunnitelmista ja tutkintovaatimuksista.

Professori Mikko Vuorenpää on esittänyt, että prosessioikeuden projektin opetussuunnitelma hyväksyttäisiin oheisen liitteen mukaisesti.
Esitys

Päätös

Hyväksyttäneen prosessioikeuden projektin opetussuunnitelma oheisen liitteen mukaisesti.
Hyväksyttiin esittelijän kokouksessa täydentämän esityksen mukaisesti prosessioikeuden, sosiaali- ja terveysoikeuden sekä työoikeuden projektien opetussuunitelmat oheisten liitteiden mukaisesti.
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Esitys oikeustieteiden tiedekunnan dekaaniksi
Yliopiston hallintojohtosäännön (5.10.2009) 23 §:n mukaan rehtori nimeää dekaanin tiedekuntaa kuultuaan nelivuotiseksi toimikaudeksi.
Hallintojohtosäännön 23 §:n mukaan dekaani valitaan tiedekunnan opetus- ja tutkimushenkilökunnan jäsenistä. Dekaanilla tulee olla kokemusta tiedekunnan piiriin kuuluvan
tieteenalan tutkimuksesta ja opetuksesta sekä näiden johtamisesta. Tehtävään valittavan
henkilön tulee ensisijaisesti olla vakinainen professori.
Hallintojohtosäännön 23 a §:n mukaan tiedekuntaneuvosto nimeää yhden tai useamman
varadekaanin dekaanin esityksestä. Varadekaanin toimikausi on sama kuin dekaanin.
Mikäli dekaaniksi nimetään henkilö, jota ei ole vaaleissa valittu tiedekuntaneuvoston jäseneksi, tiedekuntaneuvoston jäsenmäärä sekä kyseisen ryhmän määrä kasvaa yhdellä.
Hallintojohtosäännön 24 §:n mukaan dekaani johtaa ja valvoo tiedekunnan toimintaa sekä
on tiedekuntaneuvoston puheenjohtaja. Dekaani päättää niistä tiedekuntaa koskevista asioista, joita ei ole määrätty tiedekuntaneuvoston tai muun toimielimen päätettäväksi. Dekaani vastaa tiedekunnalle asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta rehtorille.
Hallintojohtosäännön 24 §:n mukaan dekaanin tehtävänä on:
1) Valmistella tiedekunnan tulossopimusneuvotteluaineisto ja tehdä esitys henkilöstösuunnitelmaksi;

2) päättää määrärahojen käytöstä vahvistetun talousarvion ja tulossopimuksen puitteissa;
3) vastata tiedekunnan taloudesta ja raportoinnista;
4) käydä tiedekunnan tulossopimus- ja kurkistusneuvottelut rehtorin kanssa;
5) edistää tiedekuntien välistä ja tiedekunnan sisäistä yhteistoimintaa;
6) tehdä esitys tiedekuntaneuvostolle tiedekunnan sisäisen rakenteen edellyttämistä johtajista ja varajohtajista henkilöstöä kuultuaan;
7) määritellä tiedekunnan kanslian valmistelu- ja esittelyvastuut ja toimeenpanon menettelytavat;
8) yliopiston ja tiedekunnan strategista henkilöstösuunnitelmaa noudattaen tehdä rehtorille esitys tiedekunnan määräaikaisen henkilökunnan ottamisesta;
9) myöntää työvapaus tiedekunnan opetus- ja tutkimustehtävää hoitavalle tiedekunnan
muun tehtävän hoitoa varaten;
10) ottaa opiskelijat tiedekuntaan ja ratkaista opiskelijavalinnasta tehdyt oikaisupyynnöt;
11) päättää opiskeluoikeuden jatkamisesta sekä opiskelijan oikeudesta päästä uudelleen
opiskelijaksi;
12) päättää muussa korkeakoulussa ja oppilaitoksessa suoritettujen opintojen sisällyttämisestä tutkintoon lukuun ottamatta kieliopintoja;
13) antaa todistukset tiedekunnassa suoritetuista tutkinnoista ja muista opinnoista;
14) päättää opiskelijan opiskelun edellytyksenä olevasta kielitaidosta;
15) päättää yleisten kuulustelujen järjestämisestä
16) määrätä pro gradu -tutkielmien tarkastajat;
17) vastata tiedekunnan kehityskeskusteluista, kokonaistyöaikasuunnitelmien laatimisesta ja palkkaukseen liittyvistä arvioinneista;
18) valvoa ja edistää hyvinvointia ja tasa-arvon toteutumista tiedekunnassa;
19) turvata tiedekunnan henkilöstön kehittymismahdollisuudet.
Yliopiston johtosäännön 24 §:n mukaan dekaani voi siirtää toimivaltaansa kuuluvan asian
varadekaanin, harjoittelukoulun rehtorin, tiedekunnan kanslian tai tiedekunnan muun yksikön tai esimiehen ratkaistavaksi.
Dekaani voi yksittäistapauksessa ottaa siirtämänsä asian ratkaistavakseen.
Dekaani voi myös saattaa tiedekuntaneuvoston ratkaistavaksi toimivaltaansa kuuluvan
asia, joka on tiedekunnan kannalta laajakantoinen tai periaatteellisesti tärkeä.
Professori Juha Karhu on valittu tiedekuntaneuvoston esityksestä rehtorin 25.9.2013 tekemällä päätöksellä tiedekunnan dekaaniksi ajalle 1.11.2013-31.12.2015. Tiedekuntaneuvosto on kokouksessaan 13.11.2013 valinnut dekaanin esityksestä dosentti, yliopistonlehtori Mirva Lohiniva-Kerkelän opetuksesta vastaavaksi varadekaaniksi ajalle
1.1.2014-31.12.2015.
Dekaanin ja varadekaanin toimikausi on päättymässä 31.12.2015. Dekaanin ja varadekaanin toimikausi on neljä vuotta. Nykyinen dekaani Juha Karhu on ilmoittanut jäävänsä eläkkeelle 31.7.2017.
Varadekaani(t) valitaan tiedekuntaneuvoston joulukuun kokouksessa 16.12.2015. Tiedekuntaneuvosto nimeää yhden tai useamman varadekaanin dekaanin esityksestä. Varadekaanin toimikausi on sama kuin dekaanin.

Esitys

Tehtäneen esitys yliopiston rehtorille oikeustieteiden tiedekunnan dekaanista.
Asiassa ei esittelymenettelyä.

Päätös

Tiedekuntaneuvosto päätti yksimielisesti professori Rauno Korhosen esittämänä sekä tutkijatohtori Marja-Leena Niemen ja oik. yo Johanna Teijonmaan kannattamana esittää yliopiston rehtorille, että hän nimittäisi professori Juha Karhun oikeustieteiden tiedekunnan
dekaaniksi ajalle 1.1.2016 -31.7.2017.

Pöytäkirjan vakuudeksi
Puheenjohtaja

Juha Karhu

Hallintopäällikkö

Markku Vartiainen

LAPIN YLIOPISTO

PÖYTÄKIRJA

Oikeustieteiden tiedekunta

18.11.2015

Tiedekuntaneuvosto

Vartiainen

Kokous

09/15

Paikka: kokoushuone
Yliopistonkatu 8, III krs.

Aika:

Keskiviikko 18.11.2015 klo 10.00-11.35

Läsnä:

+Karhu Juha
+Lohiniva-Kerkelä Mirva
+Viikari Lotta
-Korhonen Rauno

-Nystén-Haarala Soili
-Kuusikko Kirsi
-Juanto Leila

+Niemi Marja-Leena
-Korja Juhani
-Oksanen Anniina

-Tuominen Tomi
-Petrétei Kristóf
-Kupiainen Annu

+Teijonmaa Johanna
+Karppela Maria-Pia
-Välikangas Aleksi

-Konttajärvi Sauli
-Saarinen Mikko
-Moberg Stina-Sofia

18
Ilmoitusasiat
-Tilastotietoja Lapin yliopiston ja oikeustieteiden tiedekunnan toiminnasta (liite 1)
-Yliopisto auditoidaan 24.-26.11.2015
-Seuraava tiedekuntapäivä järjestetään perjantaina 11.12.2015 klo 14.30
Työsopimukset ja tehtävät:
-Yliopiston rehtori on kutsunut dosentti, OTT, VT Mikko Vuorenpään oikeustieteiden tiedekunnan rikosprosessioikeuden professorin tehtävään 1.11.2015 lukien (liite
2)
-OTM Anssi Kärki on otettu ma. tutkijaksi ajalle 9.11.2015-29.2.2016
Esitys

Merkittäneen tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.

Pöytäkirjan vakuudeksi
Puheenjohtaja

Juha Karhu

Esittelijä

Markku Vartiainen

