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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 13.3.2015.
Esitys

Todettaneen kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Päätös

Todettiin.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Puheenjohtaja
Juha Karhu

Esittelijä
Markku Vartiainen
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Työ- ja sosiaalioikeuden dosentin arvon myöntäminen OTT, VT Jaana Paanetojalle
Oikeustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto on OTT, VT Jaana Paanetojan
haettua työ- ja sosiaalioikeuden dosentuuria, todennut kokouksessaan 29.10.2014
ko. dosentuurin tarkoituksenmukaisuuden tiedekunnan opetus- ja tutkimustyön
kannalta.
Tiedekuntaneuvosto päätti kokouksessaan 29.10.2014 pyytää lupaa saada käyttää
emeritusprofessori Martti Kairisen ja työtuomioistuimen presidentti, dosentti,
OTT Jorma Saloheimon asiantuntijalausuntoja, jotka he ovat antaneet OTT, VT
Jaana Paanetojasta Helsingin yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa täytettävänä olevaan työoikeuden ja kansainvälisen yksityisoikeuden professuuriin syksyllä 2014. Molemmat asiantuntijat ovat antaneet luvan lausunnon käyttämiselle.
Tiedekuntaneuvosto päätti kokouksessaan 26.1.2015 pyytää lisälausunnon OTT,
VT Jaana Paanetojan kelpoisuudesta työ- ja sosiaalioikeuden dosentuuriin sosiaalioikeuden osalta professori Pentti Arajärveltä. Professori Arajärvi suostui tehtävään ja on toimittanut liitteenä olevan lausunnon.
Tiedekuntaneuvosto varasi kokouksessaan 29.10.2014 OTT, VT Jaana Paanetojalle mahdollisuuden opetusnäytteen antamiseen hänen esittämästään aiheesta. OTT, VT Jaana Paanetoja antoi opetusnäytteen 26.11.2014 aiheesta
”Työnantajan velvollisuus tarjota työtä kollektiiviperusteisissa irtisanomisissa”.

Tiedekuntaneuvosto vahvisti kokouksessaan 12.12.2014 OTT, VT Jaana Paanetojan opetustaidon arvosanaksi mainesanan hyvä.
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.
Lapin yliopiston hallituksen 5.10.2009 hyväksymän hallintojohtosäännön 11 §:n
mukaan yliopiston rehtori päättää dosentin arvon myöntämisestä tiedekunnan tai
erillislaitoksen esityksestä.
Jaana Paanetoja (s. 1964) on suorittanut OTK-tutkinnon vuonna 1988 Helsingin
yliopistossa, OTL -tutkinnon vuonna 1992 ja väitellyt oikeustieteen tohtoriksi
vuonna 2013.
Paanetoja on työskennellyt mm. päätoimisena tuntiopettajana vuosina 1988-1989,
Suomen Akatemian tutkijana 1990-1992, käräjätuomarina 1991, vs. assistenttina
1992, työoikeuden vs. apulaisprofessorina 1992-1995, työoikeuden suunnittelijana 1995, työneuvoston sihteerinä työ- ja elinkeinoministeriössä vuodesta 1996
lähtien.
Paanetoja on hoitanut Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnassa työ- ja sosiaalioikeuden professorin tehtävää tutkimusjohtajan nimikkeellä ajalla 1.10.30.11.2013, apulaisprofessorin nimikkeellä ajalla 1.12.2013-30.11.2014 ja professorin nimikkeellä 1.12.2014 lukien.
Paanetoja on auskultoinut ja saanut varatuomarin arvon vuonna 1990.
OTT, VT Paanetojalla voitaneen ansioluettelon, asiantuntijalausuntojen ja julkaisuluettelon perusteella katsoa olevan yliopistolain 89 §:n mukaiset perusteelliset
tiedot omalta alaltaan sekä osoittaneen julkaisuilla ja muulla tavoin kykyä itsenäiseen tutkimustyöhön ja että hänellä on tehtävään vaadittava kieli- ja opetustaito.
Liitteenä OTT, VT Jaana Paanetojan hakemus, ansioluettelo, julkaisuluettelo, asiantuntijalausunnot kelpoisuudesta sekä lausunnot opetustaidon arviointeihin liittyen.
Esitys
1

2

Päätös
1

2

Todettaneen, täyttääkö professori, OTT, VT Jaana Paanetoja ko. dosentuurin kelpoisuusvaatimukset.
Päätettäneen esittää tarvittaessa yliopiston rehtorille, että hän myöntäisi OTT, VT
Jaana Paanetojalle työ- ja sosiaalioikeuden dosentin arvon.

Todettiin esittelijän esityksen mukaisesti, että professori, OTT, VT Jaana Paanetoja täyttää ko. dosentuurin yleiset ja erityiset kelpoisuusvaatimukset.
Esityksen mukaan.

Pöytäkirjan vakuudeksi
Puheenjohtaja
Juha Karhu
Esittelijä
Markku Vartiainen
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LL.D. Stefan Kirchnerin dosenttihakemus
LL.D. Stefan Kirchner on pyytänyt liitteenä olevassa kirjeessään, että hänelle
myönnettäisiin perus- ja ihmisoikeuksien (Fundamental and Human Rights) dosentin arvo.
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.
Lapin yliopiston hallituksen 5.10.2009 hyväksymän hallintojohtosäännön 11 §:n
mukaan yliopiston rehtori päättää dosentin arvon myöntämisestä tiedekunnan tai
erillislaitoksen esityksestä.
Liitteenä LL.D. Stefan Kirchnerin hakemus, CV ja opetusportfolio. Kirchnerin
julkaisuluettelo on nähtävillä tiedekunnan kansliassa ja tiedekuntaneuvoston kokouksessa.
Esitys
1

2

Todettaneen perus- ja ihmisoikeuksien (Fundamental and Human Rights) dosentuurin tarkoituksenmukaisuus tiedekunnan opetus- ja tutkimustyön kannalta.
Päätettäneen pyytää asiantuntijalausunnot LL.D. Stefan Kirchnerin tieteellisestä

pätevyydestä ko. dosentuuriin tutkimusprofessori Timo Koivurovalta ja professori Elina Pirjatanniemeltä.
Päätös
1-2

Esityksen mukaan.
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Puheenjohtaja
Juha Karhu
Esittelijä
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Väitöspäivän, vastaväittäjän ja kustoksen määrääminen FM Emilia Lindroosille ja arvostelulautakunnan asettaminen
FM Emilia Lindroos on pyytänyt, että hänelle määrättäisiin väitöspäivä. Samalla
tulevat määrättäväksi vastaväittäjä, kustos sekä arvostelulautakunta. FM Emilia
Lindroosin väitöskirjakäsikirjoituksen aihe on "Im Namen des Gesetzes – Eine
vergleichende rechtslinquistische Untersuchung zur Formelhaftigkeit in deutschen und finnischen Strafurteilen”.
Lapin yliopiston hallituksen 5.10.2009 hyväksymän johtosäännön 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 kokouksessaan 18.2.2015 myöntänyt väittelyluvan FM
Emilia Lindroosille professori Jan Engbergin ja professori Marcus Galdian puoltavien lausuntojen perusteella.
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.

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 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.
Väitöskirjan, lisensiaatintutkimuksen ja näitä vastaavan opin- tai taidonnäytteen
esitarkastajan, tarkastajan ja vastaväittäjän esteellisyydestä on voimassa, mitä hallintolain (434/2003) 28 §:ssä säädetään.
Ennen opintosuorituksen arvostelua tekijälle on varattava tilaisuus vastineen antamiseen esitarkastajan, tarkastajan tai vastaväittäjän lausunnosta.
Asianosainen voi tehdä yliopiston määräämälle hallintoelimelle oikaisupyynnön
opintosuorituksen arvostelusta 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi saannista.
Väitöskirjan arvostelua koskevien määräysten mukaan vastaväittäjän tehtävänä
on esittää tiedekuntaneuvostolle antamassaan lausunnossa joko väitöskirjan hyväksymistä tai hylkäämistä. Vastaväittäjän tulee perustella lausuntonsa. Lausunnosta tulee erityisesti ilmetä ne kriteerit, joilla vastaväittäjä arvioi väitöskirjan laatua.
Tiedekuntaneuvosto on hyväksynyt virallismääräykset koskien väitöskirjojen arvostelua. Määräysten mukaan arvostelulautakuntaan, jossa on vähintään kolme
jäsentä, määrätään, ellei erityistä syytä tästä poikkeamiselle ole vastaväittäjä(t),
esitarkastajat, kustos, työnohjaaja sekä Lapin yliopiston asianomaisen aineen vakinainen professori (tai dosentti).
Virallismääräysten mukaan arvosteluehdotuksen tekee tiedekuntaneuvoston määräämä arvostelulautakunta. Arvosteluehdotuksessa ehdotetaan väitöskirjan hyväksymistä tai hylkäämistä. Hyväksyttävästä väitöskirjasta ei anneta erikseen arvosanaa. Mikäli hyväksyttäväksi ehdotettua väitöskirjaa voidaan pitää erityisen
ansiokkaana, voi arvostelulautakunta lausunnostaan ilmenevillä perusteluilla ehdottaa, että tiedekuntaneuvosto antaisi väitöskirjalle kunniamaininnan "kiittäen
hyväksytty".
Käsikirjoitus on nähtävillä hallintopäällikön työhuoneessa.
Esitys
1

Päätettäneen järjestää FM Emilia Lindroosin väitöstilaisuus perjantaina 5.6.2015
klo 12 alkaen Castren -salissa.

2

Päätettäneen määrätä FM Emilia Lindroosin väitöskirjan "Im Namen des Gesetzes – Eine vergleichende rechtslinquistische Untersuchung zur Formelhaftigkeit
in deutschen und finnischen Strafurteilen” tarkastamista varten vastaväittäjäksi
professori Jan Engberg.

3

Päätettäneen määrätä FM Emilia Lindroosin väitöstilaisuuden kustokseksi emeritusprofessori Heikki Mattila.

4

Päätettäneen asettaa arvostelulautakunta FM Emilia Lindroosin väitöskirjaa varten ja nimetä siihen vastaväittäjä professori Jan Engberg, toinen esitarkastaja professori Marcus Galdia ja työnohjaajat, kustos, emeritusprofessori Heikki Mattila
(kokoonkutsuja) ja professori Annikki Liimatainen sekä ko. oppiaineen professori
Jaakko Husa.

5

Päätettäneen ottaa FM Emilia Lindroosin väitöskirja "Im Namen des Gesetzes –
Eine vergleichende rechtslinquistische Untersuchung zur Formelhaftigkeit in
deutschen und finnischen Strafurteilen” julkaistavaksi Lapin yliopiston Acta
Universitatis Lapponiensis – julkaisusarjassa.

Päätös
1-5

Esityksen mukaan.
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KL, HTM Pirjo Hukkasen väitöskirjan uusien ohjaajien nimeäminen
KL, HTM Pirjo Hukkanen on pyytänyt liitteenä olevassa kirjeessään, että väitöskirjatyönsä ohjaaksi nimettäisiin professori Mikko Vuorenpää ja dosentti, yliopistonlehtori Minna Kimpimäki.
Hukkaselle aiemmin nimetyt ohjaajat professori Terttu Utriainen ja professori
Seppo Koskinen ovat pyytäneet, että heidän tilalleen nimettäisiin uudet ohjaajat
heidän siirryttyään pois yliopiston palveluksesta.
Tiedekunnan hyväksymien OTT -tutkinnon suorittamista koskevien virallismääräysten mukaan tiedekunta nimeää tohtorin tutkinnon suorittajan työnohjaajaksi,
tai jollei ehdotusta ole tehty, jonkin hakemuksessa nimetyn oppiaineen opettajan.
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 työnohjaajaksi voidaan nimetä professorin tai apulaisprofessorin viran haltija tai hoitaja, mikäli hän on suorittanut tohtorin tutkinnon
tai tohtorin arvoon oikeuttavat opinnäytteet taikka dosentti. Pääsääntöisesti määrätään yksi työnohjaaja. Erityisistä syistä voidaan määrätä kaksi ohjaajaa.
Opiskelijan ja työnohjaajan välisenä työvälineenä käytetään opintojen alussa laadittavaa opintosuunnitelmaa, joka sisältää opintojen etenemistä ja opintojen suoritusjärjestystä sekä opiskelijan ja ohjaajan yhteydenottoja koskevan suunnitelman.
Työnohjaaja ja opiskelija tapaavat tutkimuksen tekemisen ja muun intensiivisyyden tasosta riippuen useita kertoja lukukaudessa. Opiskelijan on kuitenkin kerran
vuodessa, lähinnä aineen jatkokoulutusseminaarissa tai henkilökohtaisessa tapaamisessa raportoitava tutkimuksensa ja opiskelunsa etenemisestä. Opiskelijan tulee vuosittain esittää työnohjaajalle mahdollisesti tarkistamansa opintosuunnitelma sekä selvitys seminaariin osallistumisesta.
Dekaani on myöntänyt OTT-tutkinnon suoritusoikeuden KL, HTM Pirjo Hukkaselle 8.6.2012. Tiedekuntaneuvosto on kokouksessaan 3.10.2012 vahvistanut
Hukkasen tutkimus- ja opintosuunnitelman, nimennyt työnohjaajiksi professori
Terttu Utriaisen ja professori Seppo Koskisen sekä vahvistanut väitöskirjan aiheeksi “Työsyrjintärikokset”.
Professori Vuorenpää ja dosentti, yliopistonlehtori Minna Kimpimäki ovat ilmoittaneet olevansa käytettävissä työnohjaajiksi.
Liitteenä Pirjo Hukkasen kirje sekä aiempi tiedekuntaneuvoston päätös koskien
mm. työnohjaajien määräämistä.
Esitys

Päätettäneen nimetä professori Mikko Vuorenpää ja dosentti, yliopistonlehtori,
Minna Kimpimäki suostumuksensa mukaisesti KL, HTM Pirjo Hukkasen väitöskirjatyön “Työsyrjintärikokset” ohjaajaksi aiemmin nimettyjen emeritaprofessori
Terttu Utriaisen ja professori Seppo Koskisen tilalle.

Päätös

Esityksen mukaan.
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Aika:
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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

6
OTM Kirsi Huotarin lisensiaatintutkimuksen arvosteleminen
Lapin yliopiston hallintojohtosäännön 22 §:n mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on arvostella opintosuoritukset ja pro gradu –tutkielmat tai vastaavat tarkastajien lausuntojen perusteella.
Tarkastajiksi on määrätty professori Juha Karhu ja emeritaprofessori Terttu Utriainen.
Yliopistolain (558/2009) 29 §:n mukaan opintosuorituksen arvosteluun saavat osallistua vain ne jäsenet tai varajäsenet, joilla on samantasoinen opintosuoritus taikka
jotka on otettu professorin tehtävään.
Tiedekunnan määräysten mukaan oikeustieteen lisensiaatin tutkintoon kuuluu
osana lisensiaatintutkimus, jossa opiskelija osoittaa hyvää perehtyneisyyttä tutkimusalaansa sekä valmiutta itsenäisesti ja kriittisesti soveltaa tieteellisen tutkimuksen menetelmiä. Lisensiaatintutkimuksen ohjepituus on 100-150 sivua. Lisensiaatintutkimus arvostellaan pistein 5-10.
OTM Kirsi Huotarin lisensiaatintutkimukselle ”Sisäpiirintiedon väärinkäytön sääntely Suomen arvopaperimarkkinoilla – itsesääntely, kriminalisoinnit ja hallinnolliset seuraamukset” on määrätty tarkastajiksi professori Juha Karhu ja emeritaprofessori Terttu Utriainen.

Professori Juha Karhun ja emeritaprofessori Terttu Utriaisen lausunnot toimitetaan
kokoukseen.
Tiedekuntaneuvoston määräysten mukaan ennen lisensiaatintutkimuksen arvostelua tekijän on puolustettava tutkimustaan julkisessa tilaisuudessa.
OTM Kirsi Huotari on puolustanut lisensiaatintutkimustaan 12.3.2015.
Lisensiaatintutkimus on nähtävillä tiedekunnan kansliassa
Esitys

Asiassa ei esittelymenettelyä.

Päätös

Päätettiin hyväksyä OTM Kirsi Huotarin lisensiaatintutkimus ”Sisäpiirintiedon
väärinkäytön sääntely Suomen arvopaperimarkkinoilla – itsesääntely, kriminalisoinnit ja hallinnolliset seuraamukset” arvosanalla x/10.
Päätöksentekoon osallistuivat tutkijatohtori, OTT Marja-Leena Niemi, apulaisprofessori Mirva Lohiniva-Kerkelä professori Lotta Viikari, professori Rauno Korhonen ja professori Juha Karhu.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Puheenjohtaja
Juha Karhu
Kokouksen sihteeri
Irja Tahvanainen
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Aika:
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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

7
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) Erika Mäkinen ”Maankäyttösopimus osana maapolitiikkaa Espoon Suurpellon
alueella”
Tarkastajat: apulaisprofessori Ilari Hovila ja tutkija Alina Lehtonen
Kypsyysnäyte suoritettu hyväksytysti asiasisällön osalta.

2) Minna Hallenberg ”Rajavartiolaitoksen toimivalta rikostorjunnassa Suomen merialueilla”
Tarkastajat: professori Lotta Viikari ja yliopistonlehtori Minna Kimpimäki
Kypsyysnäyte suoritettu hyväksytysti asiasisällön osalta.
3) Hanna-Maaria Sipilä ”Lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten tekijät: Syyntakeisuuden arviointi, erilaiset hoitomenetelmät sekä rikos- ja mielenterveyslain yhteensovittaminen”
Tarkastajat: apulaisprofessori Mirva Lohiniva-Kerkelä ja yliopistonlehtori Minna
Kimpimäki
Kypsyysnäyte suoritettu hyväksytysti asiasisällön osalta.
4) Matti Vaattovaara ”Uhkaava maksukyvyttömyys saneerausmenettelyn edellytyksenä”
Tarkastajat: professori Tuula Linna ja tutkijatohtori, OTT Marja-Leena Niemi
Kypsyysnäyte suoritettu hyväksytysti asiasisällön osalta.
5) Tanja Valkonen ”Oikaisuvaatimusmenettelystä ja sen tehokkuudesta erityisesti
sosiaalihuollossa”
Tarkastajat: professori Kirsi Kuusikko ja apulaisprofessori Mirva Lohiniva-Kerkelä
Kypsyysnäyte suoritettu hyväksytysti asiasisällön osalta.
6) Jarmo Inget ”Säädösten tarkastamisella ja valvonnalla kohti ristiriidatonta lainsäädäntöä”
Tarkastajat: professori Tuulikki Mikkola ja emeritusprofessori Ahti Saarenpää
Kypsyysnäyte suoritettu hyväksytysti asiasisällön osalta.

Esitys
Päätös
1

Ei esittelymenettelyä.
Päätettiin hyväksyä Erika Mäkisen tutkielma ”Maankäyttösopimus osana maapolitiikkaa Espoon Suurpellon alueella” arvosanalla x/10.

2

Päätettiin hyväksyä Minna Hallenbergin tutkielma ”Rajavartiolaitoksen toimivalta
rikostorjunnassa Suomen merialueilla” arvosanalla x/10.

3

Päätettiin hyväksyä Hanna-Maaria Sipilän tutkielma ”Lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten tekijät: Syyntakeisuuden arviointi, erilaiset hoitomenetelmät sekä rikos- ja mielenterveyslain yhteensovittaminen” arvosanalla x/10.

4

Päätettiin hyväksyä Matti Vaattovaaran tutkielma ”Uhkaava maksukyvyttömyys
saneerausmenettelyn edellytyksenä” arvosanalla x/10.

5

Päätettiin hyväksyä Tanja Valkosen tutkielma ”Oikaisuvaatimusmenettelystä ja
sen tehokkuudesta erityisesti sosiaalihuollossa” arvosanalla x/10.

6

Päätettiin hyväksyä Jarmo Ingetin tutkielma ”Säädösten tarkastamisella ja valvonnalla kohti ristiriidatonta lainsäädäntöä” arvosanalla x/10.

Päätöksentekoon osallistuivat tutkijatohtori, OTT Marja-Leena Niemi, apulaisprofessori Mirva Lohiniva-Kerkelä professori Lotta Viikari, professori Rauno Korhonen ja professori Juha Karhu.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Puheenjohtaja
Juha Karhu
Kokouksen sihteeri
Irja Tahvanainen
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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

8
Projektitentin tutkintovaatimusten hyväksyminen
Lapin yliopiston hallintojohtosäännön 22 §:n mukaan tiedekuntaneuvosto päättää
opetussuunnitelmista ja tutkintovaatimuksista.
Esitys

Päätettäneen hyväksyä esineoikeuden projektitentin tutkintovaatimukset oheisen
liitteen mukaisesti.

Päätös

Esityksen mukaan.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Puheenjohtaja
Juha Karhu
Esittelijä
Mia Kyyhkynen
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+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

9
Oikeustieteen maisterin tutkinnon uuden tutkintorakenteen hyväksyminen
Lapin yliopiston hallintojohtosäännön 22 §:n mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on päättää opetussuunnitelmista ja tutkintovaatimuksista sekä opiskelijoiden
valintaperusteista. Lapin yliopiston tutkintosäännön 6 §:n mukaan tiedekuntaneuvosto hyväksyy seuraavan lukuvuoden opetussuunnitelmat toukokuun loppuun
mennessä.
Suunnittelutoimikunta on esittänyt, että tiedekuntaneuvosto hyväksyisi oikeustieteen maisterin tutkinnon uuden tutkintorakenteen oheisen liitteen mukaisesti
Esitys

Päätettäneen hyväksyä oikeustieteen maisterin tutkinnon uusi tutkintorakenne
oheisen liitteen mukaisesti ja että tutkintorakenne tulee voimaan 1.8.2016.

Päätös

Esityksen mukaan.

Pöytäkirjan vakuudeksi
Puheenjohtaja
Juha Karhu
Esittelijä
Mia Kyyhkynen
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18.3.2015
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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

10
Oikeustieteiden tiedekunnan jatkotutkintojen uudistamiseen liittyvät toimenpiteet
Yliopistojen tutkinnoista annetun asetuksen (794/2004) 28 §:n mukaan yliopiston
tehtävänä on jatkuvasti arvioida ja kehittää tutkintoja, tutkintoihin liittyviä opintoja sekä opetusta. Erityisesti on kiinnitettävä huomiota tutkintojen, opetuksen,
opintojen ohjauksen ja opiskelun laatuun, yhteiskunnan koulutustarpeisiin, tutkintojen ja opintojen kansalliseen ja kansainväliseen vastaavuuteen sekä koulutuksen
tuloksellisuuteen.
Oikeustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto on kokouksessaan 18.2.2015
asettanut jatko-opintotoimikunnan, johon on nimetty puheenjohtajaksi yliopistonlehtori Sanna Koulu sekä jäseniksi tutkija Tomi Tuominen, tutkija Piia Nuorgam
ja tutkija Alina Lehtonen. Toimikuntaa on pyydetty valmistelemaan uudistetut
OTT- ja OTL -tutkintoja koskevat virallismääräykset siten, että asiaa voidaan käsitellä 18.3.2015 pidettävässä kokouksessa.
Toimikunta on valmistellut oheisen liitteen mukaisen esityksen pyytäen tiedekuntaneuvostoa vahvistamaan linjaukset, jotta asian valmistelua voidaan jatkaa.
Esitys

Keskusteltaneen jatko-opintotoimikunnan tekemistä linjauksista ja päätettäneen
valtuuttaa toimikunta jatkamaan asian valmistelua muistion pohjalta siten, että
jatkotutkintoja koskevat virallismääräykset voidaan vahvistaa 15.4.2015 pidettävässä tiedekuntaneuvoston kokouksessa.

Päätös

Esityksen mukaan.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Puheenjohtaja
Juha Karhu
Esittelijä
Markku Vartiainen
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Oikeustieteiden tiedekunta

18.3.2015

Tiedekuntaneuvosto

Vartiainen

Kokous

03/15

Paikka: kokoushuone
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Aika:

Keskiviikko 18.3.2015 klo 10.00-11.45

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

11
Ilmoitusasiat
-Luonnos oikeusinformatiikan instituutin toimintasuunnitelmaksi vuosille 20152025 (liite 1)
-Yliopiston keskushallinnon ja tiedekunnan väliset kurkistusneuvottelut käydään
23.3.2015 (liite 2)
-Rovaniemen hovioikeuden presidentille Marianne Wagner-Prennerille on myönnetty vuoden alumnin arvo
-OKM:n päätös koskien hakijasuman purkamista (liite 3)
Työsopimukset ja työvapaat
-OTM Jenna Päläs on otettu tutkijaksi ajalle 10.2.-31.7.2015
PhD Maria Tysiachniouk on otettu tutkijatohtoriksi ajalle 1.3.-31.8.2015 Suomen
Akatemian rahoittamaan OPRA –hankkeeseen (Öljytuotannon verkostot Venäjän
arktisilla alueilla)
Esitys

Merkittäneen tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.

Pöytäkirjan vakuudeksi
Puheenjohtaja
Juha Karhu
Esittelijä
Markku Vartiainen

