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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 5.6.2014.
Esitys

Todettaneen kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Päätös

Todettiin.
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Väittelyluvan myöntäminen OTK, VT Henna Pajulammelle
OTK, VT Henna Pajulammi on liitteenä olevassa kirjeessään pyytänyt, että hänelle myönnettäisiin väittelylupa. OTK, VT Henna Pajulammen
väitöskirjakäsikirjoituksen aihe on "Lapsi, oikeus ja osallisuus”.
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 OTK, VT Henna Pajulammen väitöskirjakäsikirjoituksen esitarkastajiksi apulaisprofessori Suvianna Hakalehto
-Wainion ja lehtori, OTT Sampo Mielityisen. Lausunto toimitetaan erikseen
9.6.2014.
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 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. 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.
OTK, VT Henna Pajulammella ei ole ollut huomauttamista esitarkastuslausunnosta. Samalla hän on pyytänyt väittelyluvan myöntämistä.
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.
Käsikirjoitus on nähtävillä hallintopäällikön työhuoneessa.
Esitys

Päätettäneen mahdollisesta väittelyluvan myöntämisestä OTK, VT Henna Pajulammelle.
Väittelyluvan myöntämisasiassa ei ole esittelymenettelyä.

Päätös

Tiedekuntaneuvosto päätti yksimielisesti yliopistonlehtori, OTT Minna Kimpimäen esityksestä esitarkastajien lausuntoon perustuen myöntää väittelyluvan
OTK, VT Henna Pajulammelle väitöskirjakäsikirjoituksella "Lapsi, oikeus ja
osallisuus”.
Päätöksentekoon osallistuivat yliopistonlehtori, OTT Minna Kimpimäki, professori Eva Tammi-Salminen, professori Lotta Viikari, professori Kirsi Kuusikko
ja yliopistonlehtori, OTT Mirva Lohiniva-Kerkelä.
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TL, HTM, FM Jari Uimosen väitöskirjan hyväksyminen
Lapin yliopiston hallituksen 5.10.2009 hyväksymän yliopiston hallintojohtosäännön 22 §:n mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on mm. määrätä
väitöskirjojen ja lisensiaatintutkimusten esitarkastajat, tarkastajat ja vastaväittäjät, arvostella nämä opintosuoritukset ja pro gradu -tutkielmat tai vastaavat
tarkastajien lausuntojen perusteella.
Tiedekuntaneuvosto on myöntänyt kokouksessaan 22.1.2014 väittelyluvan TL,
HTM, FM Jari Uimoselle. TL, HTM, FM Jari Uimosen väitöskirjan aihe on
”From Unitary State to Plural, Asymmetric State: Indigenous Quest in France,
New Zealand and Canada”.
Tiedekuntaneuvosto päätti pyytää kokouksessaan 21.1.2014 väitöskirjan tarkastamista varten vastaväittäjäksi professori Jeremy Webberin. Väitöstilaisuus
päätettiin järjestää 9.5.2014. Väitöstilaisuuden kustokseksi nimitettiin professori
Jaakko Husa.
Tiedekuntaneuvosto on hyväksynyt virallismääräykset koskien väitöskirjan arvostelua. Määräysten mukaan vastaväittäjän tehtävänä on esittää
tiedekuntaneuvostolle antamassaan lausunnossaan joko väitöskirjan hyväksymistä tai hylkäämistä. Vastaväittäjän lausunto tulee perustella. Lausunnosta
tulee ilmetä kriteerit, joilla vastaväittäjä arvioi väitöskirjan laatua.
Määräysten mukaan arvosteluehdotuksen tekee tiedekuntaneuvoston määräämä
arvostelulautakunta. Arvosteluehdotuksessa ehdotetaan väitöskirjan hyväksymistä tai hylkäämistä. Mikäli hyväksyttäväksi ehdotettua väitöskirjaa voidaan
pitää erityisen ansiokkaana, voi arvostelulautakunta lausunnostaan ilmenevillä
perusteluilla ehdottaa, että tiedekuntaneuvosto antaisi väitöskirjalle kunniamaininnan ”kiittäen hyväksytty”.
Määräysten mukaan arvostelulautakuntaan, jossa on vähintään kolme jäsentä,
määrätään, ellei erityisiä syitä tästä poikkeamiselle ole, vastaväittäjä(t), esitarkastajat, kustos, työnohjaaja sekä Lapin yliopiston asianomaisen aineen

vakinainen professori tai dosentti.
Tiedekuntaneuvosto asetti kokouksessaan 22.1.2014 TL, HTM, FM Jari Uimosen väitöskirjan arvosteluehdotuksen tekemistä varten arvostelulautakunnan,
johon nimettiin vastaväittäjä, professori Jeremy Webber, toinen esitarkastaja,
tutkimusprofessori Timo Koivurova sekä kustos, työnohjaaja, professori Jaakko
Husa.
Professori Jeremy Webberin sekä arvostelulautakunnan lausunnot ovat liitteenä
sekä TL, HTM, FM Jari Uimosen ilmoitus, että hänellä ei ole huomauttamista
lausuntojen suhteen.
Yliopistolain (558/2009) 44 §:n mukaan ennen väitöskirjan, lisensiaatintutkimuksen ja näitä vastaavan opin- ja taidonnäytteen arvostelua tekijälle on
varattava tilaisuus vastineen antamiseen esitarkastajan, tarkastajan tai vastaväittäjän lausunnosta. Väitöskirjan, lisensiaatintutkimuksen ja näitä vastaavan opintai taidonnäytteen esitarkastajan, tarkastajan ja vastaväittäjän esteellisyydestä on
voimassa, mitä hallintolain (434/2003) 28 §:ssä säädetään.
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.
Väitöskirja on nähtävillä tiedekunnan kansliassa.
Esitys

Päätettäneen TL, HTM. FM Jari Uimosen väitöskirjan ”From Unitary State to
Plural, Asymmetric State: Indigenous Quest in France, New Zealand and Canada” mahdollisesta hyväksymisestä.
Asiassa ei esittelymenettelyä.

Päätös

Tiedekuntaneuvosto päätti yksimielisesti professori Lotta Viikarin esityksestä
vastaväittäjän ja arvostelulautakunnan lausuntoihin perustuen hyväksyä TL,
HTM, FM Jari Uimosen väitöskirjan ”From Unitary State to Plural, Asymmetric State: Indigenous Quest in France, New Zealand and Canada”.
Päätöksentekoon osallistuivat yliopistonlehtori, OTT Minna Kimpimäki, professori Eva Tammi-Salminen, professori Lotta Viikari, professori Kirsi
Kuusikko ja yliopistonlehtori, OTT Mirva Lohiniva-Kerkelä.
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OTM Alina Lehtosen OTT -tutkinnon suorittamiseen liittyvät toimenpiteet
OTM Alina Lehtonen on liitteenä olevassa kirjeessään pyytänyt OTT –tutkinnon
tutkimus- ja opintosuunnitelman hyväksymistä, väitöskirjan aiheen ja pääaineen
vahvistamista sekä työnohjaajien nimeämistä. OTM Alina Lehtonen on ilmoittanut kirjoittavansa artikkeliväitöskirjan aiheesta AKohti resurssitehokkuutta –
teollisuuden jäte- ja sivuvirtojen hyödyntäminen osana resurssitaloutta”.
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.
OTM Alina Lehtoselle on myönnetty tohtoritutkinnon suorittamisoikeus
8.5.2014. Hän on suorittanut OTM -tutkinnon Lapin yliopistossa 3.4.2014.
Tutkimusprofessori Jukka Similä ja dosentti Matti Hepola ovat puoltaneet esi-

tystä ja väitöskirjan aiheen hyväksymistä sekä ilmoittaneet olevansa käytettävissä työohjaajiksi.
Liitteenä OTM Alina Lehtosen hakemus liitteineen.
Esitys
1

Päätettäneen nimetä tutkimusprofessori Jukka Similä ja dosentti Matti Hepola
suostumuksensa mukaisesti OTM Alina Lehtosen artikkeliväitöskirjatyön ohjaajiksi.

2

Päätettäneen vahvistaa OTM Alina Lehtosen artikkeliväitöskirjatyön aiheeksi
”Kohti resurssitehokkuutta – teollisuuden jäte- ja sivuvirtojen hyödyntäminen
osana resurssitaloutta” ja pääaineeksi ympäristöoikeus.

3

Päätettäneen vahvistaa OTM Alina Lehtosen OTT
mus/opintosuunnitelma oheisen liitteen mukaisesti.

Päätös
1-3

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) Suvi Rantala ”Kiinteistöpanttivelkojan asema pantinomistajan konkurssissa
ja yrityssaneerauksessa”
Tarkastajat: professori Eva Tammi-Salminen ja tutkija Pirkko Heikkinen
Kypsyysnäyte suoritettu hyväksytysti asiasisällön osalta.
2) Heidi Markus ”Konserni ja konkurssi – konserniyhtiön konkurssimenettelyn
tarkastelua konkurssilain, takaisinsaantilain ja EU:n maksukyvyttömyysasetuksen näkökulmasta”
Tarkastajat: professori Tuula Linna ja tutkijatohtori Marja-Leena Niemi
Kypsyysnäyte suoritettu hyväksytysti asiasisällön osalta.
3) Anni Mikkonen ”Esitutkintayhteistyö ja tutkinnanohjaus”
Tarkastajat: professori Tuula Linna ja professori Mikko Vuorenpää
Kypsyysnäyte suoritettu hyväksytysti asiasisällön osalta.
4) Saana Harju ”Esitutkintaperiaatteiden toteutuminen peitetoiminnassa”
Tarkastajat: professori Tuula Linna ja tutkija Jukka Ahtinen

Kypsyysnäyte suoritettu hyväksytysti asiasisällön osalta.
5) Markus Kumara ”Kuluttajansuoja autokaupassa - kohti kuluttajaystävällistä
autokauppaa”
Tarkastajat: professori Soili Nystén-Haarala ja tukija Pirkko Heikkinen
Kypsyysnäyte suoritettu hyväksytysti asiasisällön osalta.
6) Kari Kuusisto ”Oikeusvarmuus ja kannustimet lainvalmistelussa”
Tarkastajat: professori Jaakko Husa ja professori Tuula Linna
Kypsyysnäyte suoritettu hyväksytysti asiasisällön osalta.
7) Riina Yletyinen ”Rekisterinpitäjän vastuu siirrettäessä avustavia tehtäviä
yksityiselle taholle – Rekisterinpitäjänä Liikenteen turvallisuuskeskus”
Tarkastajat: professori Rauno Korhonen ja yliopistonlehtori Mirva LohinivaKerkelä
Kypsyysnäyte suoritettu hyväksytysti asiasisällön osalta.
8) Anu Kulmala ”Rahanpesun kriminalisointi ja sääntelyn keinot”
Tarkastajat: professori Terttu Utriainen ja yliopistonlehtori Marja-Leena Niemi
Kypsyysnäyte suoritettu hyväksytysti asiasisällön osalta.
9) Ilkka Komulainen ”Järjestäytynyttä rikollisuutta koskeva lainsäädäntö Suomessa”
Tarkastajat: professori Terttu Utriainen ja yliopistonlehtori Marja-Leena Niemi
Kypsyysnäyte suoritettu hyväksytysti asiasisällön osalta.
10) Johanna Ruohtula ”Työntekijöiden epäasiallinen kohtelu ja työnantajan
puuttumis- ja toimintavelvollisuus”
Tarkastajat: professori Jaana Paanetoja ja tutkija Juhani Korja
Kypsyysnäyte suoritettu hyväksytysti asiasisällön osalta.
11) Tiina Honkala ”Avopuoliset yhteisomistajina”
Tarkastajat: professori Ahti Saarenpää ja tutkija Eira Kuisma
Kypsyysnäyte suoritettu hyväksytysti asiasisällön osalta.
12) Seija Rantala ”Tarjoajan sopimuksentekotuottamus julkisissa hankinnoissa.
Hankintayksikön toimenpiteet hankintaoikaisusta vahingonkorvausvaatimukseen”
Tarkastajat: professori Soili Nystén-Haarala ja professori Juha Karhu
Kypsyysnäyte suoritettu hyväksytysti asiasisällön osalta.
13) Riikka Hollman ”Uudistuva sääntely arvopaperimarkkinoilla ja sen vaikutukset sijoituspalveluyritysten sisäpiiri- ja henkilökohtaisten liiketoimien sääntelyyn”
Tarkastajat: professori Soili Nystén-Haarala ja professori Juha Karhu
Kypsyysnäyte suositettu hyväksytysti asiasisällön osalta.
14) Hilda Ihalainen ”Naisrikolliset – oikeusvertaileva tutkimus naisrikollisuuden kehityksestä ja erityispiirteistä”
Tarkastajat: yliopistonlehtori Mirva Lohiniva-Kerkelä ja tutkija Pirjo Laitinen
Kypsyysnäyte suoritettu hyväksytysti asiasisällön osalta.
15) Taina Virtanen ”Alaikäisen edustaminen kuolinpesässä”
Tarkastajat: professori Ahti Saarenpää ja tutkija Eira Kuisma
Kypsyysnäyte suoritettu hyväksytysti asiasisällön osalta.
16) Heli Kukkohovi ”Hätävarjelu ja pakkotila kansainvälisessä rikosoikeudes sa”
Tarkastajat: professori Lotta Viikari ja tutkija Mikko Vartiainen
Kypsyysnäyte suoritettu hyväksytysti asiasisällön osalta.
17) Emma Mäkelä ”Merirosvouksesta epäiltyjen ihmisoikeudet merirosvouksen
vastaisissa kansainvälisissä operaatioissa”

Tarkastajat: professori Lotta Viikari ja tutkija Mikko Vartiainen
Kypsyysnäyte suoritettu hyväksytysti asiasisällön osalta.
18) Minna Helaranta-Koski ”Verotarkastuskertomus hallinto-oikeudessa –
tapaustutkimus verotarkastusten perusteella verotuspäätösten pysyvyydestä
hallinto-oikeudessa”
Tarkastajat: professori Leila Juanto ja yliopistonlehtori Mirva Lohiniva-Kerkelä
Kypsyysnäyte suoritettu hyväksytysti asiasisällön osalta.
19) Elina Ikola ”Verohallinnon tiedonsaantioikeus ja sen rajoitukset”
Tarkastajat: professori Leila Juanto ja yliopistonlehtori Mirva Lohiniva-Kerkelä
Kypsyysnäyte suoritettu hyväksytysti asiasisällön osalta.
20) Juho Hinkkanen ”Yhdistyneiden Kansakuntien Kansainvälisen tuomioistuimen tuomioiden täytäntöönpano”
Tarkastajat: professori Lotta Viikari ja tutkija Mikko Vartiainen
Kypsyysnäyte suoritettu hyväksytysti asiasisällön osalta.
21) Niko Nevatalo ”Velkojansuosinta, velallisen epärehellisyys ja konkurssitakaisinsaanti erityisesti pesänhoitajan tehtävien näkökulmasta”
Tarkastajat: professori Terttu Utriainen ja tutkija Pirjo Laitinen
Kypsyysnäyte suoritettu hyväksytysti asiasisällön osalta.
22) Sanna Tarkka ”Tappotahallisuuden näyttäminen teräaseella tehdyssä tapon
yrityksessä”
Tarkastajat: professori Terttu Utriainen ja tutkija Pirjo Laitinen
Kypsyysnäyte suoritettu hyväksytysti asiasisällön osalta.
23) Jenny Kaarnasaari ”Konfiskaatio ja henkilöllinen ulottuvuus”
Tarkastajat: professori Terttu Utriainen ja tutkija Pirjo Laitinen
Kypsyysnäyte suoritettu hyväksytysti asiasisällön osalta.
24) Sini Knuuti ”Seksinoston kriminalisointi”
Tarkastajat: professori Terttu Utriainen ja tutkija Pirjo Laitinen
Kypsyysnäyte suoritettu hyväksytysti asiasisällön osalta.
25) Pekka Hautamäki ”Yksityisyys ja markkinat”
Tarkastajat: professori Juha Karhu ja tutkija Henna Pajulammi
Kypsyysnäyte suoritettu hyväksytysti asiasisällön osalta.
26) Jussi Särkelä ”Ylivarausasetuksen (EY) n:o 261/2004 poikkeukselliset
olosuhteet käsitteen -problematiikka”
Tarkastajat: professori Juha Karhu ja tutkija Eija Heikkinen
Kypsyysnäyte suoritettu hyväksytysti asiasisällön osalta.
27) Jukka-Petteri Hyyppä ”Henkilöstön kannustinjärjestelmät osakeyhtiölain
valossa”
Tarkastajat: professori Soili Nystén-Haarala ja professori Juha Karhu.
Kypsyysnäyte suoritettu hyväksytysti asiasisällön osalta.
28) Rosa Lindeman ”Duties and liabilities of managers in companies with
limited liability of shareholders”
Tarkastajat: professori Juha Karhu ja tutkija Matti Tjäder
Kypsyysnäyte suoritettu hyväksytysti asiasisällön osalta.
29) Kim Pråhl ”Strict liability – Legal basis and economic analysis”
Tarkastajat: professori Juha Karhu ja tutkija Eija Heikkinen
Kypsyysnäyte suoritettu hyväksytysti asiasisällön osalta.
30) Juha Peltola ”Vahingonkorvausvastuu sopimusneuvotteluista valinnanvapauden teorian näkökulmasta”
Tarkastajat: professori Juha Karhu ja tutkija Eija Heikkinen
Kypsyysnäyte suoritettu hyväksytysti asiasisällön osalta.

31) Anni Sirkiä ”Uudelleenneuvotteluvelvollisuus muuttuneissa olosuhteissa
oikeusperiaatteiden näkökulmasta”
Tarkastajat: professori Juha Karhu ja tutkija Eija Heikkinen
Kypsyysnäyte suoritettu hyväksytysti asiasisällön osalta.
32) Ennamaria Kärkkäinen ”On international construction project contracts and
dispute resolution in international construction arbitration”
Tarkastajat: professori Juha Karhu ja yliopistonlehtori Petri Keskitalo
Kypsyysnäyte suoritettu hyväksytysti asiasisällön osalta.
33) Tuomo Heikkinen ”Critical Perspectives on regulation of international
financial markets – assessing the posibilities for transatlantic regulatory cooperation”
Tarkastajat: professori Juha Karhu ja yliopistonlehtori Petri Keskitalo
Kypsyysnäyte suoritettu hyväksytysti asiasisällön osalta.
34) Niina Rytilahti ”Rakennusurakkahankintojen sopimukset ennakoivina ja
dynaamisina sopimuksina”
Tarkastajat: professori Juha Karhu ja yliopistonlehtori Petri Keskitalo
Kypsyysnäyte suoritettu hyväksytysti asiasisällön osalta.
35) Tommi Pietilä ”Kilpailuvelvoite yrityskaupassa”
Tarkastajat: professori Juha Karhu ja yliopistonlehtori Petri Keskitalo
Kypsyysnäyte suoritettu hyväksytysti asiasisällön osalta.
36) Ilkka Tuomainen ”Essentiaalipatenttien väärinkäyttö ja FRANDsitoumukset - komission omaksuma linja kilpailuoikeuden kantavien periaatteiden valossa tarkasteltuna”
Tarkastajat: professori Juha Karhu ja yliopistonlehtori Petri Keskitalo
Kypsyysnäyte suoritettu hyväksytysti asiasisällön osalta.
Esitys
Päätös
1

Ei esittelymenettelyä.
Päätettiin hyväksyä Suvi Rantalan tutkielma ”Kiinteistöpanttivelkojan asema
pantinomistajan konkurssissa ja yrityssaneerauksessa” arvosanalla x/10.

2

Päätettiin hyväksyä Heidi Markuksen tutkielma ”Konserni ja konkurssi – konserniyhtiön konkurssimenettelyn tarkastelua konkurssilain, takaisinsaantilain ja
EU:n maksukyvyttömyysasetuksen näkökulmasta” arvosanalla x/10.

3

Päätettiin hyväksyä Anni Mikkosen tutkielma ”Esitutkintayhteistyö ja tutkinnanohjaus” arvosanalla x/10.

4

Päätettiin hyväksyä Saana Harjun tutkielma ”Esitutkintaperiaatteiden toteutuminen peitetoiminnassa” arvosanalla x/10.

5

Päätettiin hyväksyä Markus Kumaran tutkielma ”Kuluttajansuoja autokaupassa
- kohti kuluttajaystävällistä autokauppaa” arvosanalla x/10.

6

Päätettiin hyväksyä Kari Kuusiston tutkielma ”Oikeusvarmuus ja kannustimet
lainvalmistelussa” arvosanalla x/10.

7

Päätettiin hyväksyä Riina Yletyisen tutkielma ”Rekisterinpitäjän vastuu siirrettäessä avustavia tehtäviä yksityiselle taholle – Rekisterinpitäjänä Liikenteen
turvallisuuskeskus” arvosanalla x/10.

8

Päätettiin hyväksyä Anu Kulmalan tutkielma ”Rahanpesun kriminalisointi ja
sääntelyn keinot” arvosanalla x/10.

9

Päätettiin hyväksyä Ilkka Komulaisen tutkielma ”Järjestäytynyttä rikollisuutta
koskeva lainsäädäntö Suomessa” arvosanalla x/10.

10

Päätettiin hyväksyä Johanna Ruohtulan tutkielma ”Työntekijöiden epäasiallinen
kohtelu ja työnantajan puuttumis- ja toimintavelvollisuus” arvosanalla x/10.

11

Päätettiin hyväksyä Tiina Honkalan tutkielma ”Avopuoliset yhteisomistajina”
arvosanalla x/10.

12

Päätettiin hyväksyä Seija Rantalan tutkielma ”Tarjoajan sopimuksentekotuottamus julkisissa hankinnoissa. Hankintayksikön toimenpiteet hankintaoikaisusta
vahingonkorvausvaatimukseen” arvosanalla x/10.

13

Päätettiin hyväksyä Riikka Hollmanin tutkielma ”Uudistuva sääntely arvopa
perimarkkinoilla ja sen vaikutukset sijoituspalveluyritysten sisäpiiri- ja henkilökohtaisten liiketoimien sääntelyyn” arvosanalla x/10.

14

Päätettiin hyväksyä Hilda Ihalaisen tutkielma ”Naisrikolliset – oikeusvertaileva
tutkimus naisrikollisuuden kehityksestä ja erityispiirteistä” arvosanalla x/10.

15

Päätettiin hyväksyä Taina Virtasen tutkielma ”Alaikäisen edustaminen kuolinpesässä” arvosanalla x/10.

16

Päätettiin hyväksyä Heli Kukkohovin tutkielma ”Hätävarjelu ja pakkotila
kansainvälisessä rikosoikeudessa” arvosanalla x/10.

17

Päätettiin hyväksyä Emma Mäkelän tutkielma ”Merirosvouksesta epäiltyjen
ihmisoikeudet merirosvouksen vastaisissa kansainvälisissä operaatioissa”
arvosanalla x/10.

18

Päätettiin hyväksyä Minna Helaranta-Kosken tutkielma ”Verotarkastuskertomus
hallinto-oikeudessa – tapaustutkimus verotarkastusten perusteella verotuspäättösten pysyvyydestä hallinto-oikeudessa” arvosanalla x/10.

19

Päätettiin hyväksyä Elina Ikolan tutkielma ”Verohallinnon tiedonsaantioikeus ja
sen rajoitukset” arvosanalla x/10.

20

Päätettiin hyväksyä Juho Hinkkasen tutkielma ”Yhdistyneiden Kansakuntien
Kansainvälisen tuomioistuimen tuomioiden täytäntöönpano” arvosanalla x/10.

21

Päätettiin hyväksyä Niko Nevatalon tutkielma ”Velkojansuosinta, velallisen
epärehellisyys ja konkurssitakaisinsaanti erityisesti pesänhoitajan tehtävien
näkökulmasta” arvosanalla x/10.

22

Päätettiin hyväksyä Sanna Tarkan tutkielma ”Tappotahallisuuden näyttäminen
teräaseella tehdyssä tapon yrityksessä” arvosanalla x/10.

23

Päätettiin hyväksyä Jenny Kaarnasaaren tutkielma ”Konfiskaatio ja henkilölli nen ulottuvuus” arvosanalla x/10.

24

Päätettiin hyväksyä Sini Knuutin tutkielma ”Seksinoston kriminalisointi”
arvosanalla x/10.

25

Päätettiin hyväksyä Pekka Hautamäen tutkielma ”Yksityisyys ja markkinat”
arvosanalla x/10.

26

Päätettiin hyväksyä Jussi Särkelän tutkielma ”Ylivarausasetuksen (EY) n:o
261/2004 poikkeukselliset olosuhteet käsitteen -problematiikka” arvosanalla
x/10.

27

Päätettiin hyväksyä Jukka-Petteri Hyypän tutkielma ”Henkilöstön kannustinjärjestelmät osakeyhtiölain valossa” arvosanalla x/10.

28

Päätettiin hyväksyä Rosa Lindemanin tutkielma ”Duties and liabilities of managers in companies with limited liability of shareholders arvosanalla x/10.

29

Päätettiin hyväksyä Kim Pråhlin tutkielma ”Strict liability – Legal basis and
economic analysis” arvosanalla x/10.

30

Päätettiin hyväksyä Juha Peltolan tutkielma ”Vahingonkorvausvastuu sopimusneuvotteluista valinnanvapauden teorian näkökulmasta” arvosanalla x/10.

31

Päätettiin hyväksyä Anni Sirkiän tutkielma ”Uudelleenneuvotteluvelvollisuus
muuttuneissa olosuhteissa oikeusperiaatteiden näkökulmasta” arvosanalla x/10.

32

Päätettiin hyväksyä Ennamaria Kärkkäisen tutkielma ”On international construction project contracts and dispute resolution in international construction
arbitration” arvosanalla x/10.

33

Päätettiin hyväksyä Tuomo Heikkisen tutkielma ”Critical Perspectives on
regulation of international financial markets – assessing the posibilities for
transatlantic regulatory cooperation” arvosanalla x/10.

34

Päätettiin hyväksyä Niina Rytilahden tutkielma ”Rakennusurakkahankintojen
sopimukset ennakoivina ja dynaamisina sopimuksina” arvosanalla x/10.

35

Päätettiin hyväksyä Tommi Pietilän tutkielma ”Kilpailuvelvoite yrityskaupassa”
arvosanalla x/10.

36

Päätettiin hyväksyä Ilkka Tuomaisen tutkielma ”Essentiaalipatenttien väärinkäyttö ja FRAND-sitoumukset - komission omaksuma linja kilpailuoikeuden
kantavien periaatteiden valossa tarkasteltuna” arvosanalla x/10.
Päätöksentekoon osallistuivat yliopistonlehtori, OTT Minna Kimpimäki,
professori Eva Tammi-Salminen, professori Lotta Viikari, professori Kirsi
Kuusikko, tutkija Pirkko Heikkinen ja yliopistonlehtori, OTT Mirva Lohiniva-Kerkelä.

Pöytäkirjan vakuudeksi
Varapuheenjohtaja

Mirva Lohiniva-Kerkelä

Kokouksen sihteeri

Virpi Nousiainen

LAPIN YLIOPISTO

Pöytäkirja

Oikeustieteiden tiedekunta

11.6.2014

Tiedekuntaneuvosto

Vartiainen
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-Karhu Juha
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+Kuusikko Kirsi
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Yhteisöt ja muuttuva työ -tohtoriohjelman tutkintorakenne ja opetussuunnitelma sekä Tieteenfilosofia ja yleiset tutkijantaidot -opintokokonaisuuden hyväksyminen
Suomen Akatemian tutkijakoulutukiryhmä on antanut yliopistoille suositukset
tohtorikoulutuksen kokoamisesta yliopistoissa tutkijakouluihin, jotka sisältävät
monitieteisiä tohtoriohjelmia. Suositusten mukaan tohtoriohjelmat integroidaan
tiiviisti yliopistoon ja ne ovat kiinteä osa yliopiston tutkimusstrategiaa ja profiilia.
Lapin yliopisto on uudistanut tutkijakoulutustaan valtakunnallisten suositusten
mukaisesti. Tutkijakoulu-uudistuksessa keskeistä on ollut strategisia kärkiä
vahvistavien monitieteisten tohtoriohjelmien suunnittelu sekä yliopiston tutkija
koulun ja tiedekuntien tarjoaman tutkijakoulutuksen synenergia.
Yliopiston rehtorin päätöksen 9.8.2013 mukaan yliopistossa on suunniteltu
käynnistettäväksi sopimuskaudella 2013-2016 monitieteiset Kulttuurilähtöisen
palvelumuotoilun-, Pohjoisten kulttuurien ja luonnonvarapolitiikan- sekä
Yhteisöjen ja muuttuvan työn tohtoriohjelmat. Oikeudenmukaisuus ja oikeudelliset kulttuurit -tohtoriohjelmat käynnistetään myöhemmin.
Oikeustieteiden tiedekunta on vahvistanut kokouksessaan 11.12.2013 Kulttuurilähtöisen palvelumuotoilun tohtoriohjelman tutkintorakenteen ja opetussuunnitelman sekä kokouksessaan 19.2.2014 Pohjoiset kulttuurit ja kestävä luonnonvarapolitiikka tohtoriohjelman tutkintorakenteen ja opetussuunnitelman.
Esitys

Päätettäneen vahvistaa Yhteisöt ja muuttuva työ -tohtoriohjelman tutkintorakenne ja opetussuunnitelma sekä Tieteenfilosofia ja yleiset tutkijantaidot –
opintokokonaisuuden opetussuunnitelma (väitöskirja 180 op ja muut opinnot 60
op) sekä opintovaatimuksiin sisältyvän Yhteisöt ja muuttuva työ-tohtoriohjelman erityisopintojen (20 op) opetussuunnitelma oheisen liitteen mukaisesti.

Päätös

Esityksen mukaan.

Pöytäkirjan vakuudeksi
Varapuheenjohtaja

Mirva Lohiniva-Kerkelä

Esittelijä

Markku Vartiainen

LAPIN YLIOPISTO

Pöytäkirja

Oikeustieteiden tiedekunta

11.6.2014

Tiedekuntaneuvosto

Huhtaniska

Kokous 06/14

Paikka: kokoushuone
Yliopistonkatu 8, III krs.

Aika:

Keskiviikko 11.6.2014 klo 10.00-11.55

Läsnä:

-Karhu Juha
+Viikari Lotta
+Tammi-Salminen Eva
+Kuusikko Kirsi

-Korhonen Rauno
-Mikkola Tuulikki
-Korhonen Rauno/Mikkola Tuulikki

+Kimpimäki Minna
+Lohiniva-Kerkelä Mirva
+Heikkinen Pirkko

-Hovila Ilari
-Tjäder Matti
-Tukiainen Iris

-Hietanen Ira
+Lindroos Mikko
-Jokela Susanna

-Närhi Minna
-Hälinen Janne
-Rissanen Samuli
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Vuoden 2014 lisäaloituspaikat
Opetus- ja kulttuuriministeriön 16.5.2014 tekemän päätöksen ”Lisäaloitus
paikkojen kohdentamisesta korkeakoulujen hakijasuman purkamiseksi” mukaisesti on Lapin yliopiston oikeusnotaarin ja oikeustieteen maisterin tutkintoon
vuodelle 2014 osoitettu seitsemän (7) lisäaloituspaikkaa (liite).
Päätöksen mukaisesti tiedekunnan yhteishaussa hyväksyttävien opiskelijoiden
määrää nostetaan tänä vuonna seitsemällä (7) uudella opiskelijalla ja tiedekun nan on päätettävä, miten lisäpaikat käytetään valintajonoissa.
Lähtökohtana on, että lisäpaikat jaettaisiin valintajonoihin valittavien opiskeli joiden määrän mukaisessa suhteessa.
Vuoden 2014 opiskelijavalintaperusteiden mukaan tiedekuntaan otetaan vuonna
2014 suorittamaan sekä oikeusnotaarin että oikeustieteen maisterin tutkintoa 140
uutta opiskelijaa. Lisäksi voidaan valita enintään 3 saamen kielen taitoista opiskelijaa. Sekä oikeusnotaarin että oikeustieteen maisterin tutkintoa suorittamaan
maan valitaan 105 yhteispistejonosta ja 35 koepistejonosta.
Lapin yliopiston hallintojohtosäännön 22 §:n mukaan tiedekuntaneuvoston
tehtävänä on päättää opiskelijoiden valintaperusteista.
Esitys

Päätettäneen, että tiedekuntaan otetaan vuonna 2014 suorittamaan sekä oikeusnotaarin että oikeustieteen maisterin tutkintoa 147 uutta opiskelijaa. Lisäksi
voidaan valita enintään 3 saamen kielen taitoista opiskelijaa. Sekä oikeusnotaarin että oikeustieteen maisterin tutkintoa suorittamaan valitaan 110 yhteispistejonosta ja 37 koepistejonosta.

Päätös

Päätettiin, että tiedekuntaan vuonna 2014 yhteishaussa valittavien 140 uuden
opiskelijan lisäksi valitaan opetus- ja kulttuuriministeriön tiedekunnalle
osoittaman seitsemän (7) lisäpaikan verran lisää uusia opiskelijoita siten, että
yhteispistejonossa 105 valittavan opiskelijan lisäksi valitaan viisi (5) uutta
opiskelijaa ja koepistejonossa valittavien 35 opiskelijan lisäksi valitaan
kaksi (2) uutta opiskelijaa.

Pöytäkirjan vakuudeksi
Varapuheenjohtaja

Mirva Lohiniva-Kerkelä

Esittelijä

Pirkko Huhtaniska

LAPIN YLIOPISTO

Pöytäkirja

Oikeustieteiden tiedekunta

11.6.2014

Tiedekuntaneuvosto

Huhtaniska

Kokous 06/14

Paikka: kokoushuone
Yliopistonkatu 8, III krs.

Aika:

Keskiviikko 11.6.2014 klo 10.00

Läsnä:

-Karhu Juha
+Viikari Lotta
+Tammi-Salminen Eva
+Kuusikko Kirsi

-Korhonen Rauno
-Mikkola Tuulikki
-Korhonen Rauno/Mikkola Tuulikki

+Kimpimäki Minna
+Lohiniva-Kerkelä Mirva
+Heikkinen Pirkko

-Hovila Ilari
-Tjäder Matti
-Tukiainen Iris

-Hietanen Ira
-Lindroos Mikko
-Jokela Susanna

-Närhi Minna
-Hälinen Janne
-Rissanen Samuli
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Oikeustieteiden tiedekunnan vuoden 2015 opiskelijavalintaperusteiden hyväksyminen ja esitys
opiskelijamäärästä
Lapin yliopiston hallintojohtosäännön 22 §:n mukaan tiedekuntaneuvoston
tehtävänä on tehdä esitys yliopiston hallitukselle vuosittain valittavien opiskelijoiden määrästä ja päättää opiskelijoiden valintaperusteista. Lapin yliopiston
hallintojohtosäännön 9 §:n mukaan hallituksen tehtävänä on päättää yliopistoon
valittavien opiskelijoiden määrästä.
Suunnittelutoimikunta on käsitellyt valintaperusteita kokouksessaan 7.5.2014.
Aloituspaikkamäärään on lisätty Opetus- ja kulttuuriministeriön 16.5.2014
tekemän päätöksen ”Lisäaloituspaikkojen kohdentamisesta korkeakoulujen
hakijasuman purkamiseksi” mukaisesti Lapin yliopiston oikeusnotaarin ja
oikeustieteen maisterin tutkintoon vuodelle 2015 osoitetut seitsemän (7) lisä
aloituspaikkaa.
Esitys

Päätettäneen hyväksyä opiskelijavalintaperusteet vuodelle 2015 oheisen liitteen
mukaisesti ja esittää yliopiston hallitukselle, että se hyväksyisi uusien opiskelijoiden määrän oheisen liitteen mukaisesti.

Päätös

Esityksen mukaan.
Oik. yo Mikko Lindroos ei osallistunut päätöksentekoon.

Pöytäkirjan vakuudeksi
Varapuheenjohtaja

Mirva Lohiniva-Kerkelä

Esittelijä

Pirkko Huhtaniska

LAPIN YLIOPISTO

Pöytäkirja

Oikeustieteiden tiedekunta

5.6.2014

Tiedekuntaneuvosto

Huhtaniska

Kokous 06/14

Paikka: kokoushuone
Yliopistonkatu 8, III krs.

Aika:

Keskiviikko 11.6.2014 klo 10.00-11.55

Läsnä:

-Karhu Juha
+Viikari Lotta
+Tammi-Salminen Eva
+Kuusikko Kirsi

-Korhonen Rauno
-Mikkola Tuulikki
-Korhonen Rauno/Mikkola Tuulikki

+Kimpimäki Minna
+Lohiniva-Kerkelä Mirva
+Heikkinen Pirkko

-Hovila Ilari
-Tjäder Matti
-Tukiainen Iris

-Hietanen Ira
+Lindroos Mikko
-Jokela Susanna

-Närhi Minna
-Hälinen Janne
-Rissanen Samuli

9
ETA-kelpoisuuskokeen järjestäminen
Lapin yliopiston hallintojohtosäännön 22 §:n mukaan tiedekuntaneuvoston
tehtävänä on päättää opetussuunnitelmista, tutkintovaatimuksista sekä opiskelijoiden valintaperusteista.
Esitys

Päätettäneen hyväksyä ETA-kelpoisuuskokeen vaatimukset, tenttipäivät ja
ETA-kelpoisuuskoetta koskevat määräykset lukuvuodelle 2014 - 2015 oheisen
liitteen mukaisesti.

Päätös

Esityksen mukaan.

Pöytäkirjan vakuudeksi
Varapuheenjohtaja

Mirva Lohiniva-Kerkelä

Esittelijä

Pirkko Huhtaniska

LAPIN YLIOPISTO

Pöytäkirja

Oikeustieteiden tiedekunta

11.6.2014

Tiedekuntaneuvosto

Vartiainen

Kokous 06/14

Paikka: kokoushuone
Yliopistonkatu 8, III krs.

Aika:

Keskiviikko 11.6.2014 klo 10.00-11.55

Läsnä:

-Karhu Juha
+Viikari Lotta
+Tammi-Salminen Eva
+Kuusikko Kirsi

-Korhonen Rauno
-Mikkola Tuulikki
-Korhonen Rauno/Mikkola Tuulikki

+Kimpimäki Minna
+Lohiniva-Kerkelä Mirva
+Heikkinen Pirkko

-Hovila Ilari
-Tjäder Matti
-Tukiainen Iris

-Hietanen Ira
+Lindroos Mikko
-Jokela Susanna

-Närhi Minna
-Hälinen Janne
-Rissanen Samuli

10
Ilmoitusasiat
-Tiedekuntaan on jätetty vuoden 2014 opiskelijahaussa 1087 hakemusta ja
valintakokeisiin osallistui 662
-Tiedekunnassa neljää avoinna ollutta tutkijanpaikkaa haki 10 henkilöä (liite 1)
-Yliopiston lukuvuoden 2014-2015 avajaiset järjestetään maanantaina 1.9.2014
klo 12.00 alkaen Fellman-salissa
-Opetus- kulttuuriministeriön päätös koskien lisäaloituspaikkojen kohdentamisesta korkeakoulujen hakijasuman purkamiseksi (liite 2)
-Tutkintomittari 1.1.-31.5.2014 (liite 3)
- Kansainvälisten asiain kirje koskien tutkimuksen strategisten kumppanuuksien
vahvistamista ”Lapin yliopiston globaalit strategiset kumppanuudet” (liite 4)
Esitys

Merkittäneen tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.

Pöytäkirjan vakuudeksi
Varapuheenjohtaja

Mirva Lohiniva-Kerkelä

Esittelijä

Markku Vartiainen

LAPIN YLIOPISTO

Pöytäkirja

Oikeustieteiden tiedekunta

11.6.2014

Tiedekuntaneuvosto

Vartiainen

Kokous 06/14

Paikka: kokoushuone
Yliopistonkatu 8, III krs.

Aika:

Keskiviikko 11.6.2014 klo 10.00-11.55

Läsnä:

-Karhu Juha
+Viikari Lotta
+Tammi-Salminen Eva
+Kuusikko Kirsi

-Korhonen Rauno
-Mikkola Tuulikki
-Korhonen Rauno/Mikkola Tuulikki

+Kimpimäki Minna
+Lohiniva-Kerkelä Mirva
+Heikkinen Pirkko

-Hovila Ilari
-Tjäder Matti
-Tukiainen Iris

-Hietanen Ira
+Lindroos Mikko
-Jokela Susanna

-Närhi Minna
-Hälinen Janne
-Rissanen Samuli

11
Dekaanille/varadekaanille annettava valtuutus
Lapin yliopiston hallituksen 5.10.2009 hyväksymän hallintojohtosäännön 22 §:n
mukaan tiedekuntaneuvosto voi siirtää päätösvaltaansa kuuluvan asian dekaanin,
tiedekunnan laitoksen tai instituutin tahi niiden johtajan ratkaistavaksi. Tiedekuntaneuvosto voi yksittäistapauksessa ottaa siirtämänsä asian ratkaistavakseen.
Tiedekuntaneuvoston delegoiman päätösvallan perusteella tehty päätös voidaan
oikaisuvaatimuksella palauttaa tiedekuntaneuvoston ratkaistavaksi asioissa, jotka
koskevat työntekijän tai tehtävän hakijan pätevyyden tai kelpoisuuden arviointia.
Esitys

Päätettäneen siirtää dekaanille/varadekaanille päätösvaltaa tehdä tarvittavat esitykset ja päätökset rehtorille henkilöstön ottamisesta, tehtävänhoidoista ja työvapauksista sekä muista tarvittavista asioista seuraavaan 3.9.2014 pidettävään tiedekunta
neuvoston kokoukseen saakka.

Päätös

Esityksen mukaan.

Pöytäkirjan vakuudeksi
Varapuheenjohtaja

Mirva Lohiniva-Kerkelä

Esittelijä

Markku Vartiainen

LAPIN YLIOPISTO

Pöytäkirja

Oikeustieteiden tiedekunta

11.6.2014

Tiedekuntaneuvosto

Vartiainen

Kokous 06/14

Paikka: kokoushuone
Yliopistonkatu 8, III krs.

Aika:

Keskiviikko 11.6.2014 klo 10.00-11.55

Läsnä:

-Karhu Juha
+Viikari Lotta
+Tammi-Salminen Eva
-Kuusikko Kirsi

-Korhonen Rauno
-Mikkola Tuulikki
-Korhonen Rauno/Mikkola Tuulikki

+Kimpimäki Minna
-Lohiniva-Kerkelä Mirva
+Heikkinen Pirkko

-Hovila Ilari
-Tjäder Matti
-Tukiainen Iris

-Hietanen Ira
+Lindroos Mikko
-Jokela Susanna

-Närhi Minna
-Hälinen Janne
-Rissanen Samuli
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Professori Kirsi Kuusikon tutkimusvapaa ja siitä johtuvat järjestelyt
Tiedekunnan dekaani on matkoilla ja varadekaani Mirva Lohiniva-Kerkelä on
esteellinen osallistumaan ko. pykälän käsittelyyn. Hallintoelimen esteellisyysperusteista on voimassa mitä hallintolain (434/2003) 28 §:ssä on säädetty.
Esteellinen ei saa käsitellä asiaa eikä olla läsnä sitä käsiteltäessä.
Professori Kirsi Kuusikko on saanut Säätiöiden professoripoolin vuoden tutkimusapurahan siten, että hän voi keskittyä tutkimustyöhän lukuvuonna
2014-2015. Tutkimusvapaan aikana yliopisto maksaa 55 %:ia professorin bruttopalkasta ja säätiö 25.000 euroa. Kirsi Kuusikon työsopimusta on muutettu sen
mukaisesti ajalle 1.8.2014-31.7.2015.
Yliopistonlehtori, OTT Mirva Lohiniva-Kerkelä on ilmoittanut olevansa käytettävissä professorin tehtävän hoitajana työvapaalla omasta yliopistonlehtorin
tehtävästään vastaavan ajan.
Yliopstolain (558/2009) 33 §:n mukaan professorin tulee harjoittaa ja ohjata
tieteellistä tutkimustyötä, antaa siihen perustuvaa opetusta ja seurata tieteen kehitystä sekä osallistua alallaan yhteiskunnalliseen vuorovaikutukseen ja
kansainväliaseen yhteistyöhön.
Liitteenä yliopistonlehtori, OTT Mirva Lohiniva-Kerkelän CV ja julkaisuluettelo.
Esitys
1

Päätettäneen valita puheenjohtaja ko. asialle.

2

Todettaneen, että professori Kirsi Kuusikko on tutkimusvapaalla hallinto-oikeuden professorin tehtävästä ajalla 1.8.2014-31.7.2015 hoitaen
professuuria tutkimuspainotteisesti 55 %:in tehtäväosuudella.

3

Päätettäneen esittää yliopiston rehtorille, että hän ottaisi yliopistonlehtori Mirva
Lohiniva-Kerkelän hoitamaan hallinto-oikeuden professorin tehtävää apulaisprofessorin nimikkeellä ajalla 1.8.2014-31.7.2015 ollen samalla työvapaalla
yliopistonlehtorin tehtävästään vastaavan ajan.

Päätös
1

Päätettiin valita kokouksen puheenjohtajaksi professori Lotta Viikari.

2

Todettiin

3

Esityksen mukaan.
Professori Kirsi Kuusikko ja yliopistonlehtori Mirva Lohiniva-Kerkelä eivät
osallistuneet asian käsittelyyn.

Pöytäkirjan vakuudeksi
Varapuheenjohtaja

Lotta Viikari

Esittelijä

Markku Vartiainen

