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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 2.6.2017.
Esitys

Todettaneen kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Päätös

Todettiin.
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Väittelyluvan myöntäminen OTM Tomi Tuomiselle
OTM Tomi Tuominen on liitteenä olevassa kirjeessään pyytänyt, että hänelle
myönnettäisiin väittelylupa. OTM Tomi Tuomisen väitöskirjakäsikirjoituksen
aihe on "The European Constitution and the Eurozone Crisis: A Critique of European Constitutional Pluralism”.
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 nimennyt kokouksessaan 15.2.2017 OTM Tomi Tuomisen väitöskirjakäsikirjoituksen esitarkastajiksi professori Leonard Besselinkin
(Universiteit van Amsterdam) ja professori Federico Fabbrinin (Dublin City University). He ovat puoltaneet liitteenä olevissa lausunnoissaan väittelyluvan myöntämistä OTM Tomi Tuomiselle.
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.
OTM Tomi Tuominen on ilmoittanut, että hänellä ei ole huomautettavaa esitarkastuslausunnoista.
Yliopistolain 29 §:n mukaan opintosuorituksen arvosteluun voivat osallistua vain
ne jäsenet tai varajäsenet, joilla on samantasoinen opintosuoritus taikka jotka on
otettu professorin tehtävään.
Lapin yliopiston hallintojohtosäännön 61 §:n mukaan hallintoelin on päätösvaltainen kun puheenjohtaja mukaan luettuna vähintään puolet jäsenistä on läsnä.
Käsikirjoitus on nähtävillä hallintopäällikön työhuoneessa.
Esitys

Päätettäneen mahdollisesta väittelyluvan myöntämisestä OTM Tomi Tuomiselle.
Väittelyluvan myöntämisasiassa ei ole esittelymenettelyä.

Päätös

Tiedekuntaneuvosto päätti yksimielisesti apulaisprofessori Mirva LohinivaKerkelän esityksestä esitarkastajien lausuntoihin perustuen myöntää väittelyluvan
Tomi Tuomiselle väitöskirjakäsikirjoituksella "The European Constitution and the
Eurozone Crisis: A Critique of European Constitutional Pluralism”.
Tomi Tuominen poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.
Päätöksentekoon osallistuivat professori Juha Karhu, professori Rauno Korhonen, professori Minna Kimpimäki, apulaisprofessori Mirva Lohiniva-Kerkelä,
yliopistolehtori Ilari Hovila.

Pöytäkirjan vakuudeksi
Puheenjohtaja
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Varallisuusoikeuden professorin tehtävän täyttöön liittyvät toimenpiteet
Lapin yliopiston rehtori on myöntänyt 12.10.2016 käydyissä tulossopimusneuvotteluissa luvan varallisuusoikeuden professorin tehtävän vakinaistamiseen ja
tehtävän täyttöön kutsumenettelyllä.
Tiedekuntaneuvoston on kokouksessaan 29.3.2017 hyväksynyt varallisuusoikeuden professorin tehtävän tehtäväntäyttöselosteen, päättänyt täyttää tehtävän
kutsumenettelyllä ja että tehtävään kutsutaan dosentti, OTT Janne Kaisto. Samassa kokouksessa päätettiin pyytää asiantuntijalausunnot dosentti, OTT Janne
Kaiston kelpoisuudesta ja ansioista varallisuusoikeuden professuuriin emeritusprofessori Markku Heliniltä ja oikeusneuvos, OTT Juha Häyhältä. Molemmat
suostuivat tehtävään ja ovat toimittaneet myös lausuntonsa.
Yliopistolain (558/2009) 33 §:n mukaan professorin tehtävä tulee asettaa julkisesti haettavaksi otettaessa henkilö toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen. Professo rin tehtävä voidaan täyttää kutsusta silloin, kun tehtävään voi
daan kutsua ansioitunut henkilö tai kun tehtävään valitaan määräajaksi. Tehtävään voidaan valita kutsusta vain henkilö, joka kiistatta täyttää kelpoisuusvaatimukset.
Yliopistolain 33 §:n mukaan hakijoiden ja tehtävään kutsuttavien kelpoisuudesta ja ansioista on ennen valintaa pyydettävä lausunto vähintään kahdelta asiantuntijalta, kun henkilö valitaan toistaiseksi voimassa olevaan tai vähintään
kahden vuoden määräaikaiseen työsuhteeseen. Asiantuntijan esteellisyyteen so-

velletaan hallintolain (434/2003) 27-29 §:ää.
Lapin yliopiston hallituksen 5.10.2010 hyväksymän hallintojohtosäännön 37
§:n mu kaan tieteellisin perustein täytettävään professorin tehtävään valittavalta
edellytetään tohtorin tutkintoa, korkeatasoinen tieteellinen pätevyys, kokemusta
tieteellisen tutkimuksen johtamisesta, kyky antaa korkeatasoista tutkimukseen
perustuvaa opetusta ja ohjausta. Lisäksi valittavalta edellytetään näyttöjä kansainvälisestä yhteistyöstä ja, kun se on tehtävän kannalta tärkeää, käytännöllinen perehtyneisyys tehtäväalaan.
Yleisenä kelpoisuusvaatimuksena vaaditaan hallintojohtosäännön 36 §:n mukaan sellainen koulutus ja kokemus sekä kielitaito kuin tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää. Tehtävään valittavalta edellytetään, että hänellä on
asetuksen (770/2009) 1 §:n mukainen kielitaito.
Pysyvään tehtävään valittavalta edellytetään hallintojohtosäännön 36 §:n mukaan riittävä opetustaito.
Hallintojohtosäännön 49 §:n mukaan tieteellisin perustein täytettävän professorin tehtävään hakeneen ansioita arvioitaessa otetaan huomioon tieteelliset julkaisut ja muut tutkimustulokset, joilla on tieteellistä arvoa, opetuskokemus ja
pedagoginen koulutus, taito tuottaa oppimateriaalia, opetustoimen ansiot ja tarvittaessa opetusnäyte.
Lisäksi otetaan huomioon hakijan muut ansiot.
Esitys
1

Päätettäneen avata asiantuntijalausunnot ja lähettää ne dosentti, OTT Janne
Kaistolle tiedoksi.

2

Päätettäneen varata dosentti, OTT Janne Kaistolle mahdollisuus opetusnäytteen antamiseen hän esittämistään tehtävän alaan kuuluvasta aiheesta.

3

Päätettäneen nimetä lausunnonantajat dosentti, OTT Janne Kaistolle sekä
muille 30.8.2017 annettaville opetusnäytteille.

Päätös
1-2
3

Esityksen mukaan.
Päätettiin nimetä dosentti, OTT Janne Kaiston opetusnäytteen lausunnonantajiksi professori Rauno Korhonen, tutkija Tomi Tuominen ja oik. yo Jenni Tuomainen.
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Kiinan yhteiskunnan ja kulttuurin 5 -vuotisen määräaikaisen professuurin tehtävän vakinaistaminen ja täyttö
Yliopiston rehtori ja tiedekunnan dekaani ovat sopineet vuonna 2014, että oikeustieteiden tiedekuntaan voidaan perustaa määräaikainen Kiinan yhteiskunnan ja
kulttuurin professuuri 5-vuotiskaudeksi. Tiedekuntaneuvosto hyväksyi kokouksessaan 19.3.2014 tehtävän täyttöselosteen ja päätti täyttää tehtävän kutsumenettelyllä. Tehtävään päätettiin kutsua KTT Matti Nojonen.
Yliopiston rehtori nimitti 14.4.2014 oikeustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston esityksen mukaisesti KTT Matti Nojosen Kiinan yhteiskunnan ja kulttuurin professorin tehtävään 1.9.2014 alkavaksi 5-vuotiskaudeksi.
Yliopiston rehtori on antanut 22.9.2016 käydyissä tulossopimusneuvotteluissa ja
26.4.2017 käydyissä kurkistusneuvotteluissa luvan vakinaistaa ko. professorin
tehtävä siten, että 50 %:ia tehtävästä on oikeustieteiden tiedekunnassa ja 50 %:ia
MTI:ssä.
Yliopistolain (558/2009) 33 §:n mukaan professorin tulee harjoittaa ja ohjata tieteellistä työtä, antaa siihen perustuvaa opetusta ja seurata tieteen ja taiteen kehitystä sekä osallistua alallaan yhteiskunnalliseen vuorovaikutukseen ja kansainväliseen yhteistyöhön.
Yliopistolain 33 §:n mukaan professorin tehtävä tulee asettaa julkisesti haettavaksi otettaessa henkilö toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen. Professorin

tehtävä voidaan täyttää kutsusta haettavaksi julistamatta silloin, kun tehtävään
voidaan kutsua ansioitunut henkilö tai tehtävään valitaan määräajaksi. Tehtävään
voidaan valita kutsusta vain henkilö, joka kiistatta täyttää kelpoisuusvaatimukset.
Hakijoiden ja tehtävään kutsuttavien kelpoisuudesta ja ansioista on ennen valintaa pyydettävä lausunto vähintään kahdelta asiantuntijalta, kun henkilö valitaan
toistaiseksi voimassa olevaan tai vähintään kahden vuoden määräaikaiseen työsuhteeseen. Asiantuntijan esteellisyyteen sovelletaan hallintolain (434/2003) 2729 §:ää. Asiantuntijoiden valinnasta, toiminnasta ja tehtävästä määrätään tarvittaessa johtosäännössä.
Lapin yliopiston hallituksen 5.10.2010 hyväksymän hallintojohtosäännön 37 §:n
mukaan tieteellisin perustein täytettävään professorin tehtävään valittavalta edellytetään tohtorin tutkinto, korkeatasoinen tieteellinen pätevyys, kokemusta tieteellisen tutkimuksen johtamisesta, kyky antaa korkeatasoista tutkimukseen perustuvaa opetusta ja ohjausta. Lisäksi valittavalta edellytetään näyttöjä kansainvälisestä yhteistyöstä ja, kun se on tehtävän kannalta tärkeää, käytännöllinen perehtyneisyys tehtäväalaan.
Yleisenä kelpoisuusvaatimuksena vaaditaan hallintojohtosäännön 36 §:n mukaan
sellainen koulutus ja kokemus sekä kielitaito kuin kyseisen tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää. Tehtävään valittavalta edellytetään, että hänellä
on asetuksen (770/2009) 1 §:n mukainen kielitaito.
Pysyvään tehtävään valittavalta edellytetään hallintojohtosäännön 36 §:n mukaan
riittävä opetustaito.
Hallintojohtosäännön 49 §:n mukaan tieteellisin perustein täytettävän professorin
tehtävään hakeneen ansioita arvioitaessa otetaan huomioon tieteelliset julkaisut
ja muut tutkimustulokset, joilla on tieteellistä arvoa, opetuskokemus ja pedagoginen koulutus, taito tuottaa oppimateriaalia, opetustoimen ansiot ja tarvittaessa
opetusnäyte.
Lisäksi otetaan huomioon hakijan muut ansiot.
Liitteenä ma. prof., KTT Matti Nojosen hakemus, CV, tutkimus -ja opetusportfolio, suostumus liitteineen professuuriin.
Liitteenä tiedekuntaneuvoston 19.3.2014 ja 9.4.2014 tekemät esitykset ja päätökset. Yliopiston rehtori on nimittänyt tiedekuntaneuvoston esityksen mukaisesti
14.4.2013 KTT Matti Nojosen Kiinan yhteiskunnan ja kulttuurin ma. professoriksi 1.9.2014 alkavaksi 5 -vuotiskaudeksi.
Esitys
1

2

Päätettäneen esittää rehtorille, että Kiinan yhteiskunnan ja kulttuurin määräaikainen professorin tehtävä vakinaistetaan 1.8.2017 alkaen tulossopimusneuvottelussa sovitulla tavalla.
Päätettäneen esittää yliopiston rehtorille, että KTT Matti Nojonen nimitetään Kiinan yhteiskunnan ja kulttuurin professoriksi 1.8.2017 lukien siten, että KTT Matti

Nojosen työpanoksesta suuntautuu 50 %:ia oikeustieteiden tiedekuntaan ja 50
%:ia MTI:lle ja että palkkakustannukset maksetaan näistä yksiköistä samassa
suhteessa.
Päätös
1-2

Esityksen mukaan.
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Prosessi- ja insolvenssioikeuden osa-aikaisen ja määräaikaisen professorin tehtävän hoito
Professori Tuula Linna on nimitetty prosessioikeuden professoriksi Helsingin
yliopistoon 1.9.2017 lukien. Tästä johtuen tulee järjestettäväksi prosessi- ja insolvenssioikeuden professorin tehtävien hoito, jotta opetus- ja muu tehtävä
alaan liittyvä toiminta saadaan turvattua.
Dosentti, OTT Heidi Lindfors on ilmoittanut, että hän on käytettävissä osakaisesti professorin tehtävän hoitoon.
Dosentti, OTT Heidi Lindfors on katsottu vuonna 2013 emeritusprofessori
Juha Lappalaisen ja professori Matti Tolvasen toimesta päteväksi Turun yliopistossa avoinna olleeseen prosessioikeuden professorin tehtävään. Lappalaisen ja Tolvasen tuolloin antamat lausunnot ovat nähtävillä tiedekunnan kansliassa.
Liitteenä ma. yliopistonlehtori, dosentti, OTT Heidi Lindforsin suostumus, ansioluettelo, akateeminen portfolio ja julkaisuluettelo.
Esitys

Päätettäneen esittää yliopiston rehtorille, että prosessi- ja insolvenssioikeuden
osa-aikaiseen ja määräaikaiseen professorin tehtävään otetaan dosentti, OTT
Heidi Lindfors 20 %:in tehtävänhoito-osuudella ajalle 1.9.2017-31.8.2019.

Päätös

Esityksen mukaan.
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-Lohiniva-Kerkelä Mirva
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-Nystén-Haarala Soili
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-Oksanen Anniina
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Oikeusteorian yliopistonlehtorin tehtävän täyttö
Yliopiston keskushallinto on myöntänyt tiedekunnalle luvan täyttää oikeusteorian yliopistonlehtorin tehtävä 1.8.2017 lukien. Yleisen oikeustieteen ja oikeusteorian opetuksesta on osaltaan vastannut professori, joka on jäänyt eläkkeelle.
Varttuneen tieteenharjoittajan perusnimike on yliopistonlehtori. Pätevyysvaatimuksena tehtävään on tohtorin tutkinto. Yliopistonlehtorin tehtävä on pääsääntöisesti pysyvä tehtävä, joskin erityisin syin yliopistonlehtori voidaan ottaa tehtävään myös määräajaksi. Dosenttitason yliopistonlehtorin kelpoisuuden saavuttaminen edellyttää ulkopuolisin lausunnoin todettuja tieteellisiä ansioita.
Lapin yliopiston hallintojohtosäännön 41 §:n mukaan tieteellisin perustein täytettävät yliopistonlehtorin tehtävät voivat olla opetuspainotteisia, tutkimuspainotteisia tai opetus- ja tutkimuspainotteisia. Tiedekuntaneuvosto on kokouksessaan
15.4.2017 päättänyt, että ko. tehtävä on tieteellisin perustein täytettävä opetus- ja
tutkimuspainotteinen yliopistonlehtorin tehtävä.
Lapin yliopiston hallintojohtosäännön 41 §:n mukaan tieteellisin perustein täytettävään yliopistonlehtorin tehtävään valittavalta edellytetään soveltuva tohtorin
tutkinto ja kyky antaa laadukasta tutkimukseen perustuvaa opetusta ja ohjausta
ja, kun se on tehtävän hoitamisen kannalta tärkeää, käytännöllinen perehtyneisyys tehtäväalaan.

Hallintojohtosäännön 48 §:n mukaan tehtävä voidaan täyttää haettavaksi julistamatta kun on tiedossa henkilö, jolla on erityistä asiantuntemusta ja on tarve toimia nopeasti tehtävän menestyksellisen hoitamisen varmistamiseksi.
Tiedekuntaneuvosto on päättänyt kokouksessaan 15.2.2017 täyttää ko. oikeusteorian yliopistonlehtorintehtävän haettavaksi julistamatta ja pyytää asiantuntijalausunnot dosentti, OTT Samuli Hurrin kelpoisuudesta tehtävään professori Kevät Nousiaiselta ja tutkimusprofessori Sakari Hänniseltä. He suostuivat tehtävään
ja ovat toimittaneet yhteisen lausunnon.
Dosentti, OTT Samuli Hurri on antanut opetusnäytteen ko. tehtävään 7.6.2017.
Liitteenä dosentti, OTT Samuli Hurrin, suostumus, CV ja julkaisuluettelo sekä
asiantuntijalausunto.
Esitys
1

Todettaneen, onko dosentti, OTT Samuli Hurrilla tehtävään vaadittava riittävä
opetustaito.

2

Todettaneen, täyttääkö dosentti, OTT Samuli Hurri ko. tehtävän yleiset ja erityiset
kelpoisuusvaatimukset.

3

Päätettäneen esittää tarvittaessa yliopiston rehtorille, että dosentti, OTT Samuli
Hurri otetaan oikeusteorian yliopistonlehtorin tehtävään 1.8.2017 lukien liitteenä
olevista asiakirjoista ilmenevin perusteluin.

Päätös
1

Todettiin, että dosentti, OTT Samuli Hurrilla on tehtävään vaadittava riittävä opetustaito.

2

Todettiin asiantuntijalausuntoihin perustuen ja esittelijän esityksen mukaisesti,
että dosentti, OTT Samuli Hurri täyttää ko. tehtävän yleiset ja erityiset kelpoisuusvaatimukset.

3

Esityksen mukaan.

Pöytäkirjan vakuudeksi
Puheenjohtaja

Juha Karhu

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

-Nystén-Haarala Soili
-Kuusikko Kirsi
-Juanto Leila

+Tuominen Tomi
-Oksanen Anniina
+Petrétei Kristóf

-Kupiainen Annu

-Kiiski Jussi
-Sihvo Anni-Sofia
+Tuomainen Jenni

-Tikkanen Veli-Matti
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-Haajanen Hilla

Lisäjäsenet -Husa Jaakko
+Kimpimäki Minna
+Hovila Ilari
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OTK, HuK, VT Jukka Oikaraisen lisensiaatintutkimuksen arvosteleminen
Lapin yliopiston hallituksen 6.10.20109 hyväksymän hallintojohtosäännön 22
§:n mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on määrätä väitöskirjojen ja lisensiaatintutkimuksen esitarkastajat, tarkastajat ja vastaväittäjät sekä arvostella
nämä opintosuoritukset ja pro gradu -tutkielmat tai vastaavat tarkastajien lausuntojen perusteella.
Tiedekuntaneuvosto on määrännyt kokouksessaan 15.2.2017 OTK, HuK, VT
Jukka Oikaraisen lisensiaatintutkimuksen ”Syyteneuvottelu rikosoikeudellisen
järjestelmän osana ja rikosprosessuaalisena menettelynä” tarkastajiksi professori Matti Tolvasen ja professori Tuula Linnan.
OTK, HuK, VT Jukka Oikaraisen lisensiaatintutkimuksen julkinen tarkastustilaisuus on järjestetty 25.4.2017. Tarkastustilaisuuden opponenttina on toiminut
professori Matti Tolvanen ja puheenjohtajana professori Tuula Linna.
Tiedekunnan hyväksymien virallismääräysten mukaan oikeustieteen lisensiaatin tutkintoon kuuluu osana lisensiaatintutkimus, jossa opiskelija osoittaa hyvää perehtyneisyyttä tutkimusalaansa sekä valmiutta itsenäisesti ja kriittisesti
soveltaa tieteellisen tutkimuksen menetelmiä. Lisensiaatintutkimuksen ohje-

pituus on 100-150 sivua. Lisensiaatintutkimus arvostellaan pistein 5-10.
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.
Lapin yliopiston hallintojohtosäännön 62 §:n mukaan yliopistossa päätökset
tehdään esittelystä. Esittelymenettelyä ei kuitenkaan noudateta opintosuori tusta arvosteltaessa.
Tarkastajien lausunto on liitteenä. Jukka Oikarainen on ilmoittanut, että hänellä ei ole huomauttamista lausunnon suhteen.
Lisensiaatintutkimus on nähtävillä tiedekunnan kansliassa.
Esitys

Päätettäneen OTK, HuK, VT Jukka Oikaraisen lisensiaatintutkimuksen ”Syyteneuvottelu rikosoikeudellisen järjestelmän osana ja rikosprosessuaalisena
menettelynä” mahdollisesta hyväksymisestä ja arvosanasta.
Asiassa ei esittelymenettelyä.

Päätös

Päätettiin hyväksyä OTK, HuK, VT Jukka Oikaraisen lisensiaatintutkimus
”Syyteneuvottelu rikosoikeudellisen järjestelmän osana ja rikosprosessuaalisena menettelynä” arvosanalla x/10.
Päätöksentekoon osallistuivat professori Juha Karhu, professori Rauno Korhonen, professori Minna Kimpimäki, apulaisprofessori Mirva Lohiniva-Kerkelä,
yliopistolehtori Ilari Hovila.

Pöytäkirjan vakuudeksi
Puheenjohtaja
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-Kiiski Jussi
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+Tuomainen Jenni
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OTM Maija Turusen väitöskirjatyön ohjaajan vaihtaminen
OTM Maija Turunen on liitteenä olevassa kirjeessään pyytänyt, että hänen väitöskirjatyönsä ohjaajaksi nimettäisiin professori Juha Karhu aiemmin nimetty
jen professori Ahti Saarenpään ja Rauno Korhosen tilalle.
Oikeustieteiden tiedekunta on myöntänyt OTM Maija Turuselle OTT –tutkinnon suorittamisoikeuden 29.5.2008. Väitöskirjatyön aihe on tuolloin ollut ”Informaatio finanssikonglomeraattien kilpailutoiminnassa”. Sittemmin aiheeksi
on muotoutunut ”Informaatio-oikeuden periaatteet finanssikonglomeraattien
kuluttaja-asiakkaiden luotto- ja vakuutussopimuksissa”.
Tiedekunnan hyväksymien OTT -tutkinnon suorittamista koskevien virallismääräysten 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 työnohjaajan. 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 voi
daan 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 pyydettäessä.
Liitteenä OTM Maija Turusen kirje.
Esitys

Päätettäneen nimetä professori Juha Karhu suostumuksensa mukaisesti OTM
Maija Turusen väitöskirjatyön ”Informaatio-oikeuden periaatteet finanssikonglomeraattien kuluttaja-asiakkaiden luotto- ja vakuutussopimuksissa” ohjaajaksi
aiemmin nimettyjen professori Ahti Saarenpään ja professori Rauno Korhosen
tilalle.

Päätös

Esityksen mukaan.
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OTM Veera Salokanteleen OTT -tutkinnon suorittamiseen liittyvät toimenpiteet
OTM Veera Salokannel on liitteenä olevassa kirjeessään pyytänyt OTT -tutkinnon tutkimus- ja opintosuunnitelman vahvistamista, pääaineen, väitöskirjan tutkimusaiheen vahvistamista sekä työnohjaajien 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 tutki-

musaiheista 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 Veera Salokanteleen väitöskirjatyön aihe on ”Miten nykyinen sääntely yhteen sovittaa taloudelliset hankkeet ja luontoarvojen suunnittelun? Miten tätä yhteensovittamista voidaan oikeudellisin keinoin kehittää?”.
OTM Veera Salokanteleelle on myönnetty tohtoritutkinnon suorittamisoikeus
25.4.2017. Hän on suorittanut OTM -tutkinnon Turun yliopistossa 31.8.2016.
Tutkimusprofessori Jukka Similä on puoltanut esitystä ja väitöskirjan aiheen hyväksymistä sekä ilmoittanut olevansa käytettävissä työohjaajiksi.
Liitteenä OTM Veera Salokanteleen hakemus liitteineen.
Esitys
1

Päätettäneen nimetä tutkimusprofessori Jukka Similä suostumuksensa mukaisesti
OTM Veera Salokanteleen väitöskirjatyön ohjaajaksi.

2

Päätettäneen vahvistaa OTM Veera Salokanteleen väitöskirjatyön aiheeksi ”Miten nykyinen sääntely yhteen sovittaa taloudelliset hankkeet ja luontoarvojen
suunnittelun? Miten tätä yhteensovittamista voidaan oikeudellisin keinoin kehittää?” ja pääaineeksi ympäristöoikeus.

3

Päätettäneen vahvistaa OTM Veera Salokanteleen OTT -tutkinnon tutkimus/opintosuunnitelma oheisen liitteen mukaisesti.

Päätös
1-3

Esityksen mukaan.
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OTM, HM Pekka Kelonevan OTT -tutkinnon suorittamiseen liittyvät toimenpiteet
OTM, HM Pekka Keloneva on liitteenä olevassa kirjeessään pyytänyt OTT -tutkinnon tutkimus- ja opintosuunnitelman vahvistamista, pääaineen, väitöskirjan
tutkimusaiheen vahvistamista sekä työnohjaajien 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 tutki-

musaiheista 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, HM Pekka Kelonevan väitöskirjatyön aihe on ”Kuluttajat konkurssimenettelyssä. Nykytila ja tulevaisuus kansallisesti ja kansainvälisesti”.
OTM, HM Pekka Kelonevalle on myönnetty tohtoritutkinnon suorittamisoikeus
25.4.2017. Hän on suorittanut HM -tutkinnon Lapin yliopistossa 1.12.2012 ja
OTM –tutkinnon 19.2.2017.
Professori Tuula Linna on puoltanut esitystä ja väitöskirjan aiheen hyväksymistä
sekä ilmoittanut olevansa käytettävissä työohjaajiksi.
Liitteenä OTM, HM Pekka Kelonevan hakemus liitteineen.
Esitys
1

Päätettäneen nimetä professori Tuula Linna suostumuksensa mukaisesti OTM,
HM Pekka Kelonevan väitöskirjatyön ohjaajaksi.

2

Päätettäneen vahvistaa OTM, HM Pekka Kelonevan väitöskirjatyön aiheeksi
”Kuluttajat konkurssimenettelyssä. Nykytila ja tulevaisuus kansallisesti ja kansainvälisesti” sekä pääaineeksi prosessioikeus.

3

Päätettäneen vahvistaa OTM, HM Pekka Kelonevan OTT -tutkinnon tutkimus/opintosuunnitelma oheisen liitteen mukaisesti.

Päätös
1-3

Esityksen mukaan.
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Puheenjohtaja
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-Kiiski Jussi
-Sihvo Anni-Sofia
+Tuomainen Jenni

-Tikkanen Veli-Matti
-Paukku Eelis
-Haajanen Hilla
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OTK Piia Kaaven OTT -tutkinnon suorittamiseen liittyvät toimenpiteet
OTK Piia Kaave on liitteenä olevassa kirjeessään pyytänyt OTT -tutkinnon tutkimus- ja opintosuunnitelman vahvistamista, pääaineen, väitöskirjan tutkimusaiheen vahvistamista sekä työnohjaajien 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 tutki-

musaiheista 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.
OTK Piia Kaaven väitöskirjatyön aihe on ”Vakiosopimusten muutosmekanismit
pankkien ja yritysten sekä yhteisöjen välisissä luottosuhteissa”.
OTK Piia Kaavelle on myönnetty tohtoritutkinnon suorittamisoikeus 25.4.2017.
Hän on suorittanut OTK -tutkinnon Lapin yliopistossa 28.7.2005.
Professori Soili Nystén-Haarala on puoltanut esitystä ja väitöskirjan aiheen hyväksymistä sekä ilmoittanut olevansa käytettävissä työohjaajiksi.
Liitteenä OTK Piia Kaaven hakemus liitteineen.
Esitys
1

Päätettäneen nimetä professori Soili Nystén-Haarala suostumuksensa mukaisesti
OTK Piia Kaaven väitöskirjatyön ohjaajaksi.

2

Päätettäneen vahvistaa OTK Piia Kaaven väitöskirjatyön aiheeksi ”Vakiosopimusten muutosmekanismit pankkien ja yritysten sekä yhteisöjen välisissä luottosuhteissa” ja pääaineeksi sopimusoikeus.

3

Päätettäneen vahvistaa OTK Piia Kaaven 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

7.6.2017

Tiedekuntaneuvosto

Vartiainen

Kokous

03/17

Paikka: hallituksen kokoushuone
Yliopistonkatu 8, E-siipi, III krs.

Aika:

Keskiviikko 7.6.2017 klo 10.00-13.10

Läsnä:

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

-Nystén-Haarala Soili
-Kuusikko Kirsi
-Juanto Leila

+Tuominen Tomi
-Oksanen Anniina
+Petrétei Kristóf

-Kupiainen Annu

-Kiiski Jussi
-Sihvo Anni-Sofia
+Tuomainen Jenni

-Tikkanen Veli-Matti
-Paukku Eelis
-Haajanen Hilla
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BA Romain Chuffartin OTT -tutkinnon suorittamiseen liittyvät toimenpiteet
BA Romani Chuffart on liitteenä olevassa kirjeessään pyytänyt OTT -tutkinnon
tutkimus- ja opintosuunnitelman vahvistamista, pääaineen, väitöskirjan tutkimusaiheen vahvistamista sekä työnohjaajien 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 tutki-

musaiheista 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.
BA Roman Chuffartin väitöskirjatyön aihe on ”Comparative Law Approach to
Indigenous Linquistic Rights in the Arctic.”.
BA Romain Chuffartille on myönnetty tohtoritutkinnon suorittamisoikeus
25.4.2017. Hän saa MA -tutkinnon tutkintotodistuksen Akyreirin yliopistosta
9.6.2017.
Professori Jaakko Husa ja tutkimusprofessori Timo Koivurova ovat puoltaneet
esitystä ja väitöskirjan aiheen hyväksymistä sekä ilmoittaneet olevansa käytettävissä työohjaajiksi.
Liitteenä BA Romain Chuffartin hakemus liitteineen.
Esitys
1

Päätettäneen nimetä professori Jaakko Husa ja tutkimusprofessori Timo Koivurova suostumuksensa mukaisesti BA Romain Chuffartin väitöskirjatyön ohjaajiksi.

2

Päätettäneen vahvistaa BA Romain Chuffartin väitöskirjatyön aiheeksi ”Comparative Law Approach to Indigenous Linquistic Rights in the Arctic.” ja pääaineeksi vertaileva oikeustiede.

3

Päätettäneen vahvistaa BA Romain Chuffartin 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

7.6.2017

Tiedekuntaneuvosto

Vartiainen

Kokous

03/17

Paikka: hallituksen kokoushuone
Yliopistonkatu 8, E-siipi, III krs.

Aika:

Keskiviikko 7.6.2017 klo 10.00-13.10

Läsnä:

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

-Nystén-Haarala Soili
-Kuusikko Kirsi
-Juanto Leila

+Tuominen Tomi
-Oksanen Anniina
+Petrétei Kristóf

-Kupiainen Annu

-Kiiski Jussi
-Sihvo Anni-Sofia
+Tuomainen Jenni

-Tikkanen Veli-Matti
-Paukku Eelis
-Haajanen Hilla
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OTM, HTM Niina Kallio-Nordlundin OTT -tutkinnon suorittamiseen liittyvät toimenpiteet
OTM, HTM Niina Kallio-Nordlund on liitteenä olevassa kirjeessään pyytänyt
OTT -tutkinnon tutkimus- ja opintosuunnitelman vahvistamista, pääaineen, väitöskirjan tutkimusaiheen vahvistamista sekä työnohjaajien 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 tutki-

musaiheista 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, HTM Niina Kallio-Nordlundin väitöskirjatyön aihe on ”Vapaa todistusteoria”.
OTM, HTM Niina Kallio-Nordlundille on myönnetty tohtoritutkinnon suorittamisoikeus 25.4.2017. Hän on suorittanut OTM -tutkinnon Lapin yliopistossa
15.4.2009 ja HTM -tutkinnon 19.12.2012.
Professori Mikko Vuorenpää on puoltanut esitystä ja väitöskirjan aiheen hyväksymistä sekä ilmoittanut olevansa käytettävissä työohjaajiksi.
Liitteenä OTM, HTM Niina Kallio-Nordlundin hakemus liitteineen.
Esitys
1

Päätettäneen nimetä professori Mikko Vuorenpää suostumuksensa mukaisesti
OTM, HTM Niina Kallio-Nordlundin väitöskirjatyön ohjaajaksi.

2

Päätettäneen vahvistaa OTM, HTM Niina Kallio-Nordlundin väitöskirjatyön aiheeksi ”Vapaa todistusteoria” ja pääaineeksi prosessioikeus.

3

Päätettäneen vahvistaa OTM, HTM Niina Kallio-Nordlundin 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

7.6.2017

Tiedekuntaneuvosto

Vartiainen

Kokous

03/17

Paikka: hallituksen kokoushuone
Yliopistonkatu 8, E-siipi, III krs.

Aika:

Keskiviikko 7.6.2017 klo 10.00-13.10

Läsnä:

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

-Nystén-Haarala Soili
-Kuusikko Kirsi
-Juanto Leila

+Tuominen Tomi
-Oksanen Anniina
+Petrétei Kristóf

-Kupiainen Annu

-Kiiski Jussi
-Sihvo Anni-Sofia
+Tuomainen Jenni

-Tikkanen Veli-Matti
-Paukku Eelis
-Haajanen Hilla
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OTM Mikko Lindroosin OTT -tutkinnon suorittamiseen liittyvät toimenpiteet
OTM Mikko Lindroos on liitteenä olevassa kirjeessään pyytänyt OTT -tutkinnon
tutkimus- ja opintosuunnitelman vahvistamista, pääaineen, väitöskirjan tutkimusaiheen vahvistamista sekä työnohjaajien 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 tutki-

musaiheista 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 Mikko Lindroosin väitöskirjatyön aihe on ”Sosiaalihuollon ammattihenkilöiden asema muuttuvassa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakennejärjestelmässä”.
OTM Mikko Lindroosille on myönnetty tohtoritutkinnon suorittamisoikeus
25.4.2017. Hän on suorittanut OTM -tutkinnon Lapin yliopistossa 17.2.2017.
Apulaisprofessori Mirva Lohiniva-Kerkelä on puoltanut esitystä ja väitöskirjan
aiheen hyväksymistä sekä ilmoittanut olevansa käytettävissä työohjaajiksi.
Liitteenä OTM Mikko Lindroosin hakemus liitteineen.
Esitys
1

Päätettäneen nimetä apulaisprofessori Mirva Lohiniva-Kerkelä suostumuksensa
mukaisesti OTM Mikko Lindroosin väitöskirjatyön ohjaajaksi.

2

Päätettäneen vahvistaa OTM Mikko Lindroosin väitöskirjatyön aiheeksi ”Sosiaalihuollon ammattihenkilöiden asema muuttuvassa sosiaali- ja terveydenhuollon
palvelurakennejärjestelmässä” ja pääaineeksi hyvinvointioikeus.

3

Päätettäneen vahvistaa OTM Mikko Lindroosin 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

7.6.2017

Tiedekuntaneuvosto

Vartiainen

Kokous

03/17

Paikka: hallituksen kokoushuone
Yliopistonkatu 8, E-siipi, III krs.

Aika:

Keskiviikko 7.6.2017 klo 10.00-13.10

Läsnä:

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

-Nystén-Haarala Soili
-Kuusikko Kirsi
-Juanto Leila

+Tuominen Tomi
-Oksanen Anniina
+Petrétei Kristóf

-Kupiainen Annu

-Kiiski Jussi
-Sihvo Anni-Sofia
+Tuomainen Jenni

-Tikkanen Veli-Matti
-Paukku Eelis
-Haajanen Hilla
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Oikeustieteiden tiedekunnan jatkotutkintovaatimukset
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.
Lukuvuoden 2017-2018 aikana tullaan käynnistämää jatko-opintojen uudistamistyö. Uudet jatko-tutkintovaatimukset tullaan saattamaan voimaan niiden tultua
hyväksytyksi tiedekuntaneuvostossa.
Vuonna 2015 on vahvistettu OTL- ja OTT -tutkintoja koskevat tavoitteet ja suositukset, jotka ovat voimassa edelleen.
Esitys

Päätettäneen vahvistaa lukuvuoden 2017-2018 oikeustieteiden tiedekunnan
OTL- ja OTT -tutkintoja koskevat virallismääräykset oheisen liitteen mukaisesti
siten, että ne ovat voimassa 1.8.2017 lukien siihen saakka kunnes uudet
vaatimukset on vahvistettu.

Päätös

Esityksen mukaan.

Pöytäkirjan vakuudeksi
Puheenjohtaja

Juha Karhu

Esittelijä

Markku Vartiainen

LAPIN YLIOPISTO

PÖYTÄKIRJA

Oikeustieteiden tiedekunta

7.6.2017

Tiedekuntaneuvosto

Vartiainen

Kokous
Aika:
Läsnä:

03/17

Paikka: hallituksen kokoushuone
Yliopistonkatu 8, E-siipi, III krs.
Keskiviikko 7.6.2017 klo 10.00-13.10
+Karhu Juha
-Lohiniva-Kerkelä Mirva
-Viikari Lotta
+Korhonen Rauno

-Nystén-Haarala Soili
-Kuusikko Kirsi
-Juanto Leila

+Tuominen Tomi
-Oksanen Anniina
+Petrétei Kristóf

-Kupiainen Annu

-Kiiski Jussi
-Sihvo Anni-Sofia
+Tuomainen Jenni

-Tikkanen Veli-Matti
-Paukku Eelis
-Haajanen Hilla
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Tieteenfilosofian ja yleiset tutkijan taidot -opintokokonaisuus 2017-2019
Lapin yliopiston hallintojohtosäännön 22 §:n mukaan tiedekuntaneuvoston
tehtävänä on muun muassa päättää opetussuunnitelmista ja tutkintovaatimuksista sekä opiskelijoiden valintaperusteista.
Yliopiston tutkijakoulu on pyytänyt liitteenä olevassa kirjeessä tiedekuntia
vahvistamaan Tieteenfilosofia ja yleiset tutkijantaidot -opintokokonaisuuden
opetussuunnitelman vuosille 2017-2019.
Yliopiston jatko-opiskelijoille suunnatuista yleisistä tutkijantaitoja kehittävistä
opinnoista vastaa yliopiston tutkijakoulu. Tieteenfilosofia ja yleiset tutkijan
taidot on kokonaisuudessaan 20 opintopisteen laajuinen jatko-opintoihin sisältyvä opintokokonaisuus.
Esitys

Päätettäneen vahvistaa Tieteenfilosofia ja yleiset tutkijan taidot -opintokokonaisuuden opetussuunnitelma vuosille 2017-2019 oheisen liitteen mukaisesti
sisällytettäväksi soveltuvin osin oikeustieteiden tiedekunnan jatkotutkintoihin.

Päätös

Esityksen mukaan.

Pöytäkirjan vakuudeksi
Puheenjohtaja

Juha Karhu

Esittelijä

Markku Vartiainen

LAPIN YLIOPISTO

PÖYTÄKIRJA

Oikeustieteiden tiedekunta

7.6.2017

Tiedekuntaneuvosto

Vartiainen

Kokous

03/17

Paikka: hallituksen kokoushuone
Yliopistonkatu 8, E-siipi, III krs.

Aika:

Keskiviikko 7.6.2017 klo 10.00-13.10

Läsnä:

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

-Nystén-Haarala Soili
-Kuusikko Kirsi
-Juanto Leila

+Tuominen Tomi
-Oksanen Anniina
+Petrétei Kristóf

-Kupiainen Annu

-Kiiski Jussi
-Sihvo Anni-Sofia
+Tuomainen Jenni

-Tikkanen Veli-Matti
-Paukku Eelis
-Haajanen Hilla

17
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) Rosa Väänänen ”Komission uuden verkkokauppaa koskevan direktiiviehdotuksen merkitys Suomen kuluttajansuojalle”
Tarkastajat: professori Soili Nystén-Haarala ja yliopistonlehtori Petri Keskitalo
Kypsyysnäyte suoritettu hyväksytysti asiasisällön osalta.

2) Eelis Paukku ”Etukäteen maksetun koron taloudelliset haitat – oikeustaloustieteellinen analyysi”
Tarkastajat: professori Soili Nystén-Haarala ja yliopistonlehtori Petri Keskitalo
Kypsyysnäyte suoritettu hyväksytysti asiasisällön osalta.
3) Jenna Malo ”Asunto-osakeyhtiön mahdollisuus kieltää epätyypillinen vuokraustoiminta”
Tarkastajat: professori Juha Karhu ja yliopistonlehtori Ilari Hovila
Kypsyysnäyte suoritettu hyväksytysti asiasisällön osalta.
4) Mikko Vartiainen ”Rakennusurakan sopimusketjusta kohti sopimusverkostoa”
Tarkastajat: professori Juha Karhu ja yliopistonlehtori Ilari Hovila
Kypsyysnäyte suoritettu hyväksytysti asiasisällön osalta.
5) Jukka Saarikko ”Työnantajan mahdollinen taloudellinen kriisi ja työntekijän oikeus palkkaan”
Tarkastajat: apulaisprofessori Mirva Lohiniva-Kerkelä ja OTT Marja-Leena Niemi
Kypsyysnäyte suoritettu hyväksytysti asiasisällön osalta.
6) Susanna Pirilä ”Ympäristövastuut yrityssaneerausmenettelyssä”
Tarkastajat: professori Tuula Linna ja yliopistonlehtori Ilari Hovila
Kypsyysnäyte suoritettu hyväksytysti asiasisällön osalta.
7) Joonas Päivinen ”Merialueiden suunnittelu ympäristöoikeuden sääntelyjärjestelmässä”
Tarkastajat: yliopistonlehtori Ilari Hovila ja tutkija Alina Lehtonen
Kypsyysnäyte suoritettu hyväksytysti asiasisällön osalta.
8) Meeri Tengström ”Arctic Council’s Policy Tools for Arctic Shipping”
Tarkastajat: Associate Professor Kamrul Hossain ja Senior Researcher Stefan
Kirchner
Kypsyysnäyte suoritettu hyväksytysti asiasisällön osalta.
9) Petri Repo ”Konkurssimenettelyn vaikutus omistusoikeuden siirtymiseen”
Tarkastajat: professori Tuula Linna ja tutkija Anssi Kärki
Kypsyysnäyte suoritettu hyväksytysti asiasisällön osalta.
10) Anna Rautioaho ”Kilpailuoikeudellinen vahingonkorvaus ja sen vanhentuminen”
Tarkastajat: professori Tuula Linna ja tutkija Anssi Kärki
Kypsyysnäyte suoritettu hyväksytysti asiasisällön osalta.
11) Anne-Mari Timonen ”Asiantuntija-avusteinen huoltoriitojen tuomioistuinsovittelu – Lapsen osallisuus sovittelumenettelyssä”
Tarkastajat: professori Tuula Linna ja apulaisprofessori Kirsi Kurki-Suonio
Kypsyysnäyte suoritettu hyväksytysti asiasisällön osalta.
12) Sanna Koskela ”Riita-asioiden tuomioistuinsovittelu – institutionaalistumisen
haasteet ja menettelyn vakiintumisedellytykset”
Tarkastajat: professori Tuula Linna ja tutkija Juhana Riekkinen

Kypsyysnäyte suoritettu hyväksytysti asiasisällön osalta.
13) Emmi Ronkainen ”Menettelyn vaihdos huoltoriidassa: oikeudenkäynnistä tuomioistuinsovitteluun tai tuomioistuinsovittelusta oikeudenkäyntiin”
Tarkastajat: professori Tuula Linna ja apulaisprofessori Kirsti Kurki-Suonio
Kypsyysnäyte suoritettu hyväksytysti asiasisällön osalta.
14) Päivi Holma ”Tavaramerkkien kielletty ja sallittu jäljittely – erityisesti suojaalan laajentumisen, liike-elämän tarpeiden sekä kilpailuoikeuden näkökulmista”
Tarkastajat: professori Juha Karhu ja yliopistonlehtori Petri Keskitalo
Kypsyysnäyte suoritettu hyväksytysti asiasisällön osalta.
15) Heikki Kukkonen ”Lojaliteettiperiaate ja työntekijän kilpaileva toiminta”
Tarkastajat: professori Juha Karhu ja yliopistonlehtori Petri Keskitalo
Kypsyysnäyte suoritettu hyväksytysti asiasisällön osalta.
16) Antti Ämmänkoski ”Innovaatiokumppanuus tulevaisuuden ratkaisu julkisiin
hankintoihin”
Tarkastajat: professori Juha Karhu ja yliopistonlehtori Petri Keskitalo
Kypsyysnäyte suoritettu hyväksytysti asiasisällön osalta.
17) Veli-Matti Pajuniemi ”Osakkaan velvollisuudet & niiden laiminlyönti asuntoosakeyhtiössä”
Tarkastajat: professori Juha Karhu ja yliopistonlehtori Petri Keskitalo
Kypsyysnäyte suoritettu hyväksytysti asiasisällön osalta.
18) Liisi Ahponen ”Oikeudenkäyntikulujen korvauskelpoisuus ja -velvollisuus.
Erityisesti silmällä pitäen lasten huoltoriitoja”
Tarkastajat: professori Juha Karhu ja yliopistonlehtori Petri Keskitalo
Kypsyysnäyte suoritettu hyväksytysti asiasisällön osalta.
19) Olli Toivonen ”Palauttavan valtion vastuu Dublin-järjestelmässä”
Tarkastajat: professori Lotta Viikari ja tutkija Mikko Huttunen
Kypsyysnäyte suoritettu hyväksytysti asiasisällön osalta.
20) Henrik Hirviniemi ”Vanhemmuuden muutoksia ja oikeudellistuva sateenkaarivanhemmuus”
Tarkastajat: apulaisprofessori Kirsti Kurki-Suonio ja apulaisprofessori Mirva Lohiniva-Kerkelä
Kypsyysnäyte suoritettu hyväksytysti asiasisällön osalta.
21) Mirkkaliina Pettersson ”Kiinteistönvälitysliikkeiden toiminnan valvonta”
Tarkastajat: professori Kirsi Kuusikko ja tutkija Pirkko Heikkinen
Kypsyysnäyte suoritettu hyväksytysti asiasisällön osalta.
22) Laura Suominen ”Vaino ja vakava haitta osana kansainvälisen suojelun edellytyksiä”
Tarkastajat: professori Lotta Viikari ja professori Minna Kimpimäki
Kypsyysnäyte suoritettu hyväksytysti asiasisällön osalta.

23) Taneli Laukkanen ”Sotilasrikosten seuraamukset ja rangaistuslajin valinta kurinpitomenettelyssä”
Tarkastajat: professori Minna Kimpimäki ja tutkija Roosa Leväinen
Kypsyysnäyte suoritettu hyväksytysti asiasisällön osalta.
24) Ville Rutanen ”Laajennettu hyödyn menettäminen”
Tarkastajat: professori Minna Kimpimäki ja tutkija Roosa Leväinen
Kypsyysnäyte suoritettu hyväksytysti asiasisällön osalta.
25) Jouko Nikkinen ”Maanomistajan asema malminetsinnässä kaivoslain mukaan”
Tarkastajat: apulaisprofessori Ilari Hovila ja tutkija Alina Lehtonen
Kypsyysnäyte suoritettu hyväksytysti asiasisällön osalta.
26) Katja Lehto ”Viranomaisyhteistyö lapsen seksuaalisen hyväksikäytön ja pahoinpitelyn selvittämisessä”
Tarkastajat: apulaisprofessori Kirsti Kurki-Suonio ja apulaisprofessori Mirva Lohiniva-Kerkelä
Kypsyysnäyte suoritettu hyväksytysti asiasisällön osalta.
27) Henna Keskitalo ”Konsernikonkurssi uuden maksukyvyttömyysasetuksen mukaan Eurofood- ja Daisytek-tapausten valossa
Tarkastajat: professori Tuula Linna ja tutkija Roosa Leväinen
Kypsyysnäyte suoritettu hyväksytysti asiasisällön osalta.
28) Jyrki Kaiponen ”Voimankäytön oikeutus Euroopan unionin konfliktinhallinnan osana toteutettavassa sotilaallisessa kriisinhallinnassa”
Tarkastajat: professori Kirsi Kuusikko ja yliopistonlehtori Markku Kiikeri
Kypsyysnäyte suoritettu hyväksytysti asiasisällön osalta.
29) Heini Liuska ”Edunvalvojan ja päämiehen yhteistoiminta”
Tarkastajat: apulaisprofessori Mirva Lohiniva-Kerkelä ja yliopistonlehtori Sanna
Koulu
Kypsyysnäyte suoritettu hyväksytysti asiasisällön osalta.
30) Mirka-Tuulia Kuoksa ”Tyttö, poika vai jotain muuta? Intersukupuolisten ja
transsukupuolisten oikeus sukupuoli-identiteettinsä mukaiseen sukupuoleen Suomessa”
Tarkastajat: apulaisprofessori Mirva Lohiniva-Kerkelä ja apulaisprofessori Kirsti
Kurki-Suonio
Kypsyysnäyte suoritettu hyväksytysti asiasisällön osalta.
31) Tuomas Karjalainen ”Peruskoulun ja lukion kurinpitoluonteinen toimivalta”
Tarkastajat: professori Kirsi Kuusikko ja apulaisprofessori Mirva Lohiniva-Kerkelä
Kypsyysnäyte suoritettu hyväksytysti asiasisällön osalta.
32) Milla Väisänen ”Paperittomien henkilöiden oikeus terveydenhuoltoon Suomessa”

Tarkastajat: apulaisprofessori Mirva Lohiniva-Kerkelä ja tutkija Kaisa-Maria Kimmel
Kypsyysnäyte suoritettu hyväksytysti asiasisällön osalta.
33) Maija Torvela ”Kenelle lisätunnit? Tutkimus lisätyön tarjoamisvelvollisuudesta kaupanalalla”
Tarkastajat: apulaisprofessori Mirva Lohiniva-Kerkelä ja tutkija Kaisa-Maria Kimmel
Kypsyysnäyte suoritettu hyväksytysti asiasisällön osalta.
34) Anna Piiponniemi ”Ero lapsiperheessä: Vuoroasumisen mahdollinen vaikutus
elatusavun määräytymiseen”
Tarkastajat: apulaisprofessori Kirsti Kurki-Suonio ja yliopistonlehtori Sanna
Koulu
Kypsyysnäyte suoritettu hyväksytysti asiasisällön osalta.
35) Miikka Seppä ”Oivaltava toiminimi”
Tarkastajat: professori Juha Karhu ja yliopistonlehtori Petri Keskitalo
Kypsyysnäyte suoritettu hyväksytysti asiasisällön osalta.
36) Marjut Aikio ”Lapsen ja hänen läheisensä yhteydenpidon rajoittaminen lastensuojelun sijaishuollossa – sosiaalityöntekijä perus- ja ihmisoikeuksia tulkitsemassa”
Tarkastajat: apulaisprofessori Kirsti Kurki-Suonio ja apulaisprofessori Mirva Lohiniva-Kerkelä
Kypsyysnäyte suoritettu hyväksytysti asiasisällön osalta.
37) Kari Marjamaa ”Isyyslaki yksityiselämän suojan, perhe-elämän suoja ja lapsen
itsemääräämisoikeuden toteuttajana”
Tarkastajat: professori Juha Karhu ja yliopistonlehtori Sanna Koulu
Kypsyysnäyte suoritettu hyväksytysti asiasisällön osalta.
38) Leena Broman ”Käytetyn auton kuluttajankauppa. Myyjän virhevastuu”
Tarkastaja: professori Soili Nystén-Haarala ja yliopistonlehtori Petri Keskitalo
Kypsyysnäyte suoritettu hyväksytysti asiasisällön osalta.
39) Tuulia Toivola ”Puolisot tuloverotuksessa ja sosiaaliturvalainsäädännössä”
Tarkastajat: professori Leila Juanto ja apulaisprofessori Mirva Lohiniva-Kerkelä
Kypsyysnäyte suoritettu hyväksytysti asiasisällön osalta.
40) Henri Mehtälä ”SVOP-rahastosta tehtävän palautuksen verotus – Voiko yritysjärjestely olla pääomansijoitus?”
Tarkastajat: professori Leila Juanto ja lehtori Jyrki Paukku
Kypsyysnäyte suoritettu hyväksytysti asiasisällön osalta.
41) Juha Ruotsalainen ”Kuntarakennelain 9 §:n mukainen yhdistymissopimus. Sopimusoikeudellinen sitovuus ja luottamuksensuoja”
Tarkastajat: professori Kirsi Kuusikko ja lehtori Jyrki Paukku
Kypsyysnäyte suoritettu hyväksytysti asiasisällön osalta.

Esitys
Päätös
1

Ei esittelymenettelyä.
Päätettiin hyväksyä Rosa Väänäsen tutkielma ”Komission uuden verkkokauppaa
koskevan direktiiviehdotuksen merkitys Suomen kuluttajansuojalle” arvosanalla
x/10.

2

Päätettiin hyväksyä Eelis Paukun tutkielma ”Etukäteen maksetun koron
taloudelliset haitat – oikeustaloustieteellinen analyysi” arvosanalla x.

3

Päätettiin hyväksyä Jenna Malon tutkielma ”Asunto-osakeyhtiön mahdollisuus
kieltää epätyypillinen vuokraustoiminta” arvosanalla x/10.

4

Päätettiin hyväksyä Mikko Vartiaisen tutkielma ”Rakennusurakan sopimusketjusta
kohti sopimusverkostoa” arvosanalla x/10.

5

Päätettiin hyväksyä Jukka Saarikon tutkielma ”Työnantajan mahdollinen taloudellinen kriisi ja työntekijän oikeus palkkaan” arvosanalla x/10.

6

Päätettiin hyväksyä Susanna Pirilän tutkielma ”Ympäristövastuut yrityssaneerausmenettelyssä” arvosanalla x/10.

7

Päätettiin hyväksyä Joonas Päiväsen tutkielma ”Merialueiden suunnittelu ympäristöoikeuden sääntelyjärjestelmässä” arvosanalla x/10.

8

Päätettiin hyväksyä Meeri Tengströmin tutkielma ”Arctic Counsil’s Policy Tools
for Arctic Shipping” arvosanalla x.

9

Päätettiin hyväksyä Petri Revon tutkielma ”Konkurssimenettelyn vaikutus omistusoikeuden siirtymiseen” arvosanalla x/10.

10

Päätettiin hyväksyä Anna Rautioahon tutkielma ”Kilpailuoikeudellinen vahingonkorvaus ja sen vanhentuminen” arvosanalla x/10.

11

Päätettiin hyväksyä Anne-Mari Timosen tutkielma ”Asiantuntija-avusteinen huoltoriitojen tuomioistuinsovittelu – Lapsen osallisuus sovittelumenettelyssä” arvosanalla x/10.

12

Päätettiin hyväksyä Sanna Koskelan tutkielma ”Riita-asioiden tuomioistuinsovittelu – Institutionaalistumisen haasteet ja menettelyn vakiintumisedellytykset” arvosanalla x/10.

13

Päätettiin hyväksyä Emmi Ronkaisen tutkielma ”Menettelyn vaihdos huoltoriidassa: oikeudenkäynnistä tuomioistuinsovitteluun tai tuomioistuinsovittelusta oikeudenkäyntiin” arvosanalla x/10.

14

Päätettiin hyväksyä Päivi Holman tutkielma ”Tavaramerkkien kielletty ja sallittu
jäljittely – erityisesti suoja-alan laajentumisen, liike-elämän tarpeiden sekä kilpailuoikeuden näkökulmista” arvosanalla x/10.

15

Päätettiin hyväksyä Heikki Kukkosen tutkielma ”Lojaliteettiperiaate ja työntekijän
kilpaileva toiminta” arvosanalla x/10.

16

Päätettiin hyväksyä Antti Ämmänkosken tutkielma ”Innovaatiokumppanuus tulevaisuuden ratkaisu julkisiin hankintoihin” arvosanalla x/10.

17

Päätettiin hyväksyä Veli-Matti Pajuniemen tutkielma ”Osakkaan velvollisuudet &
niiden laiminlyönti asunto-osakeyhtiössä” arvosanalla x/10.

18

Päätettiin hyväksyä Liisi Ahposen tutkielma ”Oikeudenkäyntikulujen korvauskelpoisuus ja –velvollisuus” arvosanalla x/10.

19

Päätettiin hyväksyä Olli Toivosen tutkielma ”Palauttavan valtion vastuu Dublinjärjestelmässä” arvosanalla x/10.

20

Päätettiin hyväksyä Henrik Hirviniemen tutkielma ”Vanhemmuuden muutoksia ja
oikeudellistuva sateenkaarivanhemmuus” arvosanalla x/10.

21

Päätettiin hyväksyä Mirkkaliina Petterssonin tutkielma ”Kiinteistönvälitysliikkeiden toiminnan valvonta” arvosanalla x/10.

22

Päätettiin hyväksyä Laura Suomisen tutkielma ”Vaino ja vakava haitta osana kansainvälisen suojelun edellytyksiä” arvosanalla x/10.

23

Päätettiin hyväksyä Taneli Laukkasen tutkielma ”Sotilasrikosten seuraamukset ja
rangaistuslajin valinta kurinpitomenettelyssä” arvosanalla x/10.

24

Päätettiin hyväksyä Ville Rutasen tutkielma ”Laajennettu hyödyn menettäminen”
arvosanalla x/10.

25

Päätettiin hyväksyä Jouko Nikkisen tutkielma ”Maanomistajan asema malminetsinnässä kaivoslain mukaan” arvosanalla x/10.

26

Päätettiin hyväksyä Katja Lehdon tutkielma ”Viranomaisyhteistyö lapsen seksuaalisen hyväksikäytön ja pahoinpitelyn selvittämisessä” arvosanalla x/10.

27

Päätettiin hyväksyä Henna Keskitalon tutkielma ”Konsernikonkurssi uuden maksukyvyttömyysasetuksen mukaan Eurofood- ja Daisytek- tapausten valossa” arvosanalla x/10.

28

Päätettiin hyväksyä Jyrki Kaiposen tutkielma ”Voimankäytön oikeutus Euroopan
unionin konfliktinhallinnan osana toteutettavassa sotilaallisessa kriisinhallinnassa”
arvosanalla x.

29

Päätettiin hyväksyä Heini Liuskan tutkielma ”Edunvalvojan ja päämiehen yhteistoiminta” arvosanalla x/10.

30

Päätettiin hyväksyä Mirka-Tuulia Kuoksan tutkielma ”Tyttö, poika vai jotain muuta? Intersukupuolisten ja transsukupuolisten oikeus sukupuoli-identiteettinsä mu-

kaiseen sukupuoleen Suomessa” arvosanalla x.
31

Päätettiin hyväksyä Tuomas Karjalaisen tutkielma ”Peruskoulun ja lukion kurinpitoluonteinen toimivalta” arvosanalla x/10.

32

Päätettiin hyväksyä Milla Väisäsen tutkielma ”Paperittomien henkilöiden oikeus
terveydenhuoltoon Suomessa” arvosanalla x/10.

33

Päätettiin hyväksyä Maija Torvelan tutkielma ”Kenelle lisätunnit? Tutkimus lisätyön tarjoamisvelvollisuudesta kaupanalalla” arvosanalla x.

34

Päätettiin hyväksyä Anna Piiponniemen tutkielma ”Ero lapsiperheessä: Vuoroasumisen mahdollinen vaikutus elatusavun määräytymiseen” arvosanalla x/10.

35

Päätettiin hyväksyä Miikka Sepän tutkielma ”Oivaltava toiminimi” arvosanalla
x/10.

36

Päätettiin hyväksyä Marjut Aikion tutkielma ”Lapsen ja hänen läheisensä yhteydenpidon rajoittaminen lastensuojelussa – sosiaalityöntekijä perus- ja ihmisoikeuksia tulkitsemassa” arvosanalla x/10.

37

Päätettiin hyväksyä Kari Marjamaan tutkielma ”Isyyslaki yksityiselämän suojan,
perhe-elämän suoja ja lapsen itsemääräämisoikeuden toteuttajana” arvosanalla
x/10.

38

Päätettiin hyväksyä Leena Bromanin tutkielma ”Käytetyn auton kuluttajankauppa.
Myyjänliikkeen virhevastuu” arvosanalla x/10.

39

Päätettiin hyväksyä Tuulia Toivolan tutkielma ”Puolisot tuloverotuksessa ja
sosiaaliturvalainsäädännössä” arvosanalla x/10.

40

Päätettiin hyväksyä Henri Mehtälän tutkielma ”SVOP-rahastosta tehtävän palautuksen verotus – Voiko yritysjärjestely olla pääomansijoitus?” arvosanalla x/10.

41

Päätettiin hyväksyä Juha Ruotsalaisen tutkielma ”Kuntarakennelain 9 §:n mukainen yhdistymissopimus. Sopimusoikeudellinen sitovuus ja luottamuksensuoja”
Arvosanalla x/10.
Päätöksentekoon osallistuivat professori Juha Karhu, professori Rauno Korhonen,
apulaisprofessori Mirva Lohiniva-Kerkelä, tutkija Tomi Tuominen ja tutkija
Kristóf Petrétei.
Hallintopäällikkö Markku Vartiainen poistui kokouksesta kohdan 4 käsittelyn
ajaksi.
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AHOT-ohjeiden päivitys
Lapin yliopiston hallintojohtosäännön 22§:n mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on päättää opetussuunnitelmista, tutkintovaatimuksista ja opiskelijoiden valintaperusteista.
Lapin yliopistossa päivitetään parhaillaan aiemmin hankitun osaamisen tunnistamista ja tunnustamista koskevia ohjeita (AHOT-ohjeet). Keskeisimpiä ehdotettuja muutoksia ovat:
1) jatkossa myös ammattikorkeakouluopintoja voisi sisällyttää tutkintoihin
(aiemmin ainoastaan yliopisto-opintoja sekä Lapin korkeakoulukonsernissa
suoritettuja amk-opintoja)
2) jatkossa myös toiseen tutkintoon kuuluvia yliopisto- ja ammattikorkeakouluopintoja voisi sisällyttää tutkintoihin sivuaineopintoina enintään 30 op verran
3) jatkossa opinnäytetyöt tulisi aina suorittaa Lapin yliopistossa
4)jatkossa mikäli muulla tavoin hankittu osaaminen osoitettaisiin näytöllä,
merkittäisiin se opintorekisteriin suorituksena (aiemmin korvaavuutena)
Tiedekunnan kannalta suurin muutos on se, että vastaisuudessa on mahdollisuus sisällyttää tutkintoon myös ammattikorkeakouluopintoja. Tämän vuoksi
tutkintoihin esitetään tehtäväksi seuraavat muutokset.

Esitys
1

Päätettäneen muuttaa opintojakson ONVAL1000 Oikeustieteellistä osaamista
tukevat opinnot 1-25op kohtaa seuraavasti:
1) Muissa yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa suoritetuilla ei-oikeudellisilla opinnoilla, jotka ovat luonteeltaan oikeustieteellistä tutkintoa tukevia,
voidaan korvata notaaritutkinnossa enintään 25 opintopistettä. Tämä korvaavuus voidaan myöntää myös sellaisten opintojen osalta, jotka sisältyvät
jo toiseen tutkintoon ja että tiedekunta voi määrittää tarvittaessa tarkemmin mitä oikeustieteellisiä opintoja tukevia opintoja tutkintoon voidaan
hyväksilukea.
2) Hyväksilukuhakemus toimitetaan Suomessa suoritettujen opintojen osalta
opintopäällikölle ja ulkomailla suoritettujen opintojen osalta kansainvälisten asioiden suunnittelijalle.

2

Päätös
1-2

Päätettäneen muuttaa oikeustieteen maisterin tutkinnon rakennetta siten, että
tutkintoon ei ole mahdollista sisällyttää muissa yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa suoritettuja ei-oikeudellisia opintoja (tutkintorakenteesta poistuvat
ON VAL1000 opinnot) ja että muutokset koskevat 1.8.2017 tai sen jälkeen
aloittavia.

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

Päätettäneen hyväksyä Rikosoikeuden projektiopintojen (OTM0013
OSYO0103) tutkintovaatimukset vuodelle 2018 oheisen liitteen mukaisesti.

Päätös

Esityksen mukaan.
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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 yliopiston hallintojohtosäännön (5.10.2009) 22 §:ssä mainituista tiedekuntaneuvoston toimivaltaan kuuluvista tehtävistä seuraavaan syyskuussa 2017
pidettävään tiedekuntaneuvoston kokoukseen saakka.

Päätös

Esityksen mukaan.
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Ilmoitusasiat
-Opetushallituksen kirje koskien Tasavallan presidentin Kannustusryhmä-kampanjan huomioimista kouluissa ja oppilaitoksissa (liite 1)
-Tiedekunnan alumnitapaaminen järjestetään 27.-28.10.2017 (liite 2)
-Työllisyystilastoja eri koulutusaloilta (liite 3)
Työsopimukset
-Hiivanainen Tiitus, tutkija 1.6.2017-31.7.2018
-Lindroos Mikko, tutkija 1.8.2017-31.12.2019
-Päläs Jenna, tutkija 1.8.2017-31.12.2018
Esitys

Merkittäneen tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.
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Muut mahdolliset asiat
Lapin yliopiston hallintojohtosäännön 59 §:n mukaan hallintoelin voi
läsnä olevien jäsenten yksimielisellä päätöksellä ottaa käsiteltäväkseen
asian, jota ei ole kokouskutsussa mainittu.
Varallisuusoikeuden instituutin uuden johtajan ja varajohtajan nimeäminen
Tiedekunnan yhteydessä toimivalle Varallisuusoikeuden instituutille (ICLU)
esitetään nykyisen johtajan, Juha Karhun 1.8.2017 tapahtuvan eläköitymisen
vuoksi uuden johtajan ja varajohtajan nimeämistä.
Kauppaoikeuden professori Soili Nystén-Haarala ja yliopistonlehtori KirsiMaria Halonen ovat antaneet suostumuksensa nimeämisilleen instituutin johtajaksi ja varajohtajaksi.
Esitys

Päätettäneen nimetä professori Soili Nystén-Haarala Varallisuusoikeuden instituutin johtajaksi ja ma. yliopistonlehtori Kirsi-Maria Halosen varajohtajaksi
1.8.2017 alkaen.

Päätös

Esityksen mukaan.
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