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1
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 10.3.2016.
Esitys

Todettaneen kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
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Rikosoikeuden professorin tehtävän täyttöön liittyvät toimenpiteet
Rikosoikeuden professorin tehtävä on ollut haettavana 2.10.2015 mennessä. Tehtävää
ovat hakeneet määräaikaan mennessä yliopistonlehtori, dosentti, OTT, VT, Minna
Kimpimäki ja apulaisprofessori, dosentti, OTT, VT Sakari Melander.
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 sovelletaan hallintolain (434/
2003) 27-29 §:ää.
Tiedekuntaneuvosto päätti pyytää kokouksessaan 14.10.2015 asiantuntijalausunnot
yliopistonlehtori, dosentti, OTT, VT, Minna Kimpimäki ja apulaisprofessori, dosentti,
OTT, VT Sakari Melander dosentti, OTT, VT Minna Kimpimäen kelpoisuudesta rikosoikeuden professorin tehtävään professori Jussi Tapanilta ja professori Elina Pirjatanniemeltä. Hakijoilla ei ollut huomauttamista heidän suhteensa. Molemmat asian
tuntijat suostuivat tehtävään ja ovat toimittaneet lausuntonsa.
Lapin yliopiston hallituksen 5.10.2010 hyväksymän hallintojohtosäännön 37 §:n mukaan 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 hakijoille tiedoksi.

2

Päätettäneen varata rikosoikeuden professorin tehtävää hakeneille yliopistonlehtori,
dosentti, OTT, VT Minna Kimpimäelle ja apulaisprofessori, dosentti, OTT, VT Sakari Melanderille mahdollisuus opetusnäytteen antamiseen heidän esittämistään aiheista.

3

Päätettäneen nimetä lausunnonantajat opetusnäytteille.
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Väitöspäivän, vastaväittäjän ja kustoksen määrääminen OTM Juhani Korjalle, arvostelulautakunnan
asettaminen sekä julkaisun ottaminen Acta Universitatis Lapponiensis -julkaisusarjaan
OTM Juhani Korja on liitteenä olevassa kirjeessään pyytänyt, että hänelle määrättäisiin
väitöspäivä, vastaväittäjä, kustos, asetettaisiin arvostelulautakunta ja että hänen julkaisunsa otettaisiin Acta Universitatis Lapponiensis -julkaisusarjaan. OTM Juhani Korjan
väitöskirjakäsikirjoituksen aihe on "Biometrinen tunnistaminen ja henkilötietojen
suoja”.
Lapin yliopiston hallituksen 5.10.2009 hyväksymän johtosäännön 22 §:n mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on mm. määrätä väitöskirjojen ja lisensiaatintutkimusten
esitarkastajat, tarkastajat ja vastaväittäjät, esitarkastajat, tarkastajat ja vastaväittäjät, arvostella nämä suoritukset ja pro gradu-tutkielmat tai vastaavat tarkastajien lausunnon
perusteella.
Tiedekuntaneuvosto on kokouksessaan 14.10.2015 myöntänyt väittelyluvan OTM Juhani Korjalle professori Päivi Korpisaaren ja dosentti, OTT Tuomas Pöystin puoltavan
lausunnon perusteella.
Yliopistojen tutkinnoista annetun asetuksen (794/2004) 22 §:n mukaan tohtorin tutkinnon suorittamiseksi opiskelijan tulee:
1) suorittaa jatkokoulutuksen opinnot;
2) osoittaa tutkimusalallaan itsenäistä kriittistä ajattelua; sekä
3) laatia väitöskirja ja puolustaa sitä julkisesti.

Tiedekunnan hyväksymien OTT -tutkintoa koskevien virallismääräysten mukaan väitöskirjatutkimuksen tulee osoittaa, että tekijällä on kyky itsenäisesti soveltaa tieteellisen
tutkimuksen menetelmiä sekä hyvä perehtyneisyys omaan tieteenalaansa ja syvällinen
perehtyneisyys omaan tutkimusalaansa. Väitöskirjan ohjepituus on 250-300 sivua.
Vastaväittäjäksi määrätään yleensä joku esitarkastajista. Tarvittaessa voidaan määrätä
kaksi vastaväittäjää. Ulkomaisen ja kotimaisen tieteen vuorovaikutusta myös opinnäytetöiden arvioinnissa tulisi suosia. Väitöskirjan tasoa sekä esitarkastuksen että väitöstilaisuuden perusteella arvioitaessa on pidettävä huolta siitä, että työn tason arvioinnissa
kiinnitetään huomiota Suomessa käytössä oleviin kriteereihin.
Väitöskirjan, lisensiaatintutkimuksen ja näitä vastaavan opin- tai taidonnäytteen esitarkastajan, tarkastajan ja vastaväittäjän esteellisyydestä on voimassa, mitä hallintolain
(434/2003) 28 §:ssä säädetään.
Ennen opintosuorituksen arvostelua tekijälle on varattava tilaisuus vastineen antamiseen esitarkastajan, tarkastajan tai vastaväittäjän lausunnosta.
Asianosainen voi tehdä yliopiston määräämälle hallintoelimelle oikaisupyynnön opintosuorituksen arvostelusta 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi saannista.
Väitöskirjan arvostelua koskevien määräysten mukaan vastaväittäjän tehtävänä on esittää tiedekuntaneuvostolle antamassaan lausunnossa joko väitöskirjan hyväksymistä tai
hylkäämistä. Vastaväittäjän lausunto tulee perustella. Lausunnosta tulee erityisesti ilmetä kriteerit, joilla vastaväittäjä arvioi väitöskirjan laatua.
Tiedekuntaneuvosto on kokouksessaan 11.5.2015 hyväksynyt virallismääräykset koskien väitöskirjojen arvostelua. Määräysten mukaan arvostelulautakuntaan määrätään,
ellei erityistä syytä tästä poikkeamiselle ole, vastaväittäjä tai vastaväittäjät, esitarkastajat, kustos, työnohjaaja sekä Lapin yliopiston asianomaisen aineen vakinainen professori.
Virallismääräysten mukaan arvosteluehdotuksen tekee tiedekuntaneuvoston määräämä
arvostelulautakunta. Arvosteluehdotuksessa ehdotetaan väitöskirjan hyväksymistä tai
hylkäämistä. Hyväksyttävästä väitöskirjasta ei anneta erikseen arvosanaa. Mikäli hyväksyttäväksi ehdotettua väitöskirjaa voidaan pitää erityisen ansiokkaana, voi arvostelulautakunta lausunnostaan ilmenevillä perusteluilla ehdottaa, että tiedekuntaneuvosto
antaisi väitöskirjalle kunniamaininnan "kiittäen hyväksytty".
Liitteenä OTM Juhani Korjan kirje.
Käsikirjoitus on nähtävillä hallintopäällikön työhuoneessa.
Esitys
1

2

Päätettäneen järjestää OTM Juhani Korjan väitöstilaisuus perjantaina 27.5.2016 klo 12
alkaen luentosalissa 19.
Päätettäneen määrätä OTM Juhani Korjan väitöskirjan "Biometrinen tunnistaminen ja
henkilötietojen suoja” tarkastamista varten vastaväittäjäksi professori Päivi Korpisaari.

3

Päätettäneen määrätä OTM Juhani Korjan väitöstilaisuuden kustokseksi professori
Rauno Korhonen.

4

Päätettäneen asettaa arvostelulautakunta OTM Juhani Korjan väitöskirjaa varten ja nimetä siihen vastaväittäjä professori Päivi Korpisaari, toinen esitarkastaja dosentti, OTT
Tuomas Pöysti, kustos, työnohjaaja, professori Rauno Korhonen sekä toinen työnohjaaja emeritusprofessori Ahti Saarenpää.

5

Päätettäneen ottaa OTM Juhani Korjan väitöskirja julkaistavaksi Lapin yliopiston Acta
Universitatis Lapponiensis -julkaisusarjassa.
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Väitöspäivän, vastaväittäjän ja kustoksen määrääminen Master of Arts Nikolas Sellheimille, arvostelulautakunnan asettaminen sekä julkaisun ottaminen Acta Universitatis Lapponiensis -julkaisusarjaan
MA Nikolas Sellheim on liitteenä olevassa kirjeessään pyytänyt, että hänelle määrättäisiin väitöspäivä, vastaväittäjä, kustos, asetettaisiin arvostelulautakunta ja että hänen julkaisunsa otettaisiin Acta Universitatis Lapponiensis -julkaisusarjaan. MA Nikolas
Sellheimin väitöskirjakäsikirjoituksen aihe on "Legislating the blind spot: The EU seals
regime and the commercial seal hunt”.
Lapin yliopiston hallituksen 5.10.2009 hyväksymän johtosäännön 22 §:n mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on mm. määrätä väitöskirjojen ja lisensiaatintutkimusten
esitarkastajat, tarkastajat ja vastaväittäjät, esitarkastajat, tarkastajat ja vastaväittäjät, arvostella nämä suoritukset ja pro gradu-tutkielmat tai vastaavat tarkastajien lausunnon
perusteella.
Tiedekuntaneuvosto on kokouksessaan 16.12.2015 myöntänyt väittelyluvan MA Nikolas Sellheimille professori Jukka Snellin ja johtaja Niels Einarssonin puoltavien lausuntojen perusteella.
Yliopistojen tutkinnoista annetun asetuksen (794/2004) 22 §:n mukaan tohtorin tutkinnon suorittamiseksi opiskelijan tulee:
1) suorittaa jatkokoulutuksen opinnot;
2) osoittaa tutkimusalallaan itsenäistä kriittistä ajattelua; sekä
3) laatia väitöskirja ja puolustaa sitä julkisesti.

Tiedekunnan hyväksymien OTT -tutkintoa koskevien virallismääräysten mukaan väitöskirjatutkimuksen tulee osoittaa, että tekijällä on kyky itsenäisesti soveltaa tieteellisen
tutkimuksen menetelmiä sekä hyvä perehtyneisyys omaan tieteenalaansa ja syvällinen
perehtyneisyys omaan tutkimusalaansa. Väitöskirjan ohjepituus on 250-300 sivua.
Vastaväittäjäksi määrätään yleensä joku esitarkastajista. Tarvittaessa voidaan määrätä
kaksi vastaväittäjää. Ulkomaisen ja kotimaisen tieteen vuorovaikutusta myös opinnäytetöiden arvioinnissa tulisi suosia. Väitöskirjan tasoa sekä esitarkastuksen että väitöstilaisuuden perusteella arvioitaessa on pidettävä huolta siitä, että työn tason arvioinnissa
kiinnitetään huomiota Suomessa käytössä oleviin kriteereihin.
Väitöskirjan, lisensiaatintutkimuksen ja näitä vastaavan opin- tai taidonnäytteen esitarkastajan, tarkastajan ja vastaväittäjän esteellisyydestä on voimassa, mitä hallintolain
(434/2003) 28 §:ssä säädetään.
Ennen opintosuorituksen arvostelua tekijälle on varattava tilaisuus vastineen antamiseen esitarkastajan, tarkastajan tai vastaväittäjän lausunnosta.
Asianosainen voi tehdä yliopiston määräämälle hallintoelimelle oikaisupyynnön opintosuorituksen arvostelusta 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi saannista.
Väitöskirjan arvostelua koskevien määräysten mukaan vastaväittäjän tehtävänä on esittää tiedekuntaneuvostolle antamassaan lausunnossa joko väitöskirjan hyväksymistä tai
hylkäämistä. Vastaväittäjän lausunto tulee perustella. Lausunnosta tulee erityisesti ilmetä kriteerit, joilla vastaväittäjä arvioi väitöskirjan laatua.
Tiedekuntaneuvosto on kokouksessaan 11.5.2015 hyväksynyt virallismääräykset koskien väitöskirjojen arvostelua. Määräysten mukaan arvostelulautakuntaan määrätään,
ellei erityistä syytä tästä poikkeamiselle ole, vastaväittäjä tai vastaväittäjät, esitarkastajat, kustos, työnohjaaja sekä Lapin yliopiston asianomaisen aineen vakinainen professori.
Virallismääräysten mukaan arvosteluehdotuksen tekee tiedekuntaneuvoston määräämä
arvostelulautakunta. Arvosteluehdotuksessa ehdotetaan väitöskirjan hyväksymistä tai
hylkäämistä. Hyväksyttävästä väitöskirjasta ei anneta erikseen arvosanaa. Mikäli hyväksyttäväksi ehdotettua väitöskirjaa voidaan pitää erityisen ansiokkaana, voi arvostelulautakunta lausunnostaan ilmenevillä perusteluilla ehdottaa, että tiedekuntaneuvosto
antaisi väitöskirjalle kunniamaininnan "kiittäen hyväksytty".
Liitteenä MA Nikolas Sellheimin kirje.
Käsikirjoitus on nähtävillä hallintopäällikön työhuoneessa.
Esitys
1

2

Päätettäneen järjestää MA Nikolas Sellheimin väitöstilaisuus perjantaina 20.5.2016 klo
12 alkaen luentosalissa 2.
Päätettäneen määrätä MA Nikolas Sellheimin väitöskirjan "Legislating the blind spot:
The EU seals regime and the commercial seal hunt” tarkastamista varten vastaväittäjäksi johtaja, dr. Niels Einarsson.

3

Päätettäneen määrätä MA Nikolas Sellheimin väitöstilaisuuden kustokseksi tutkimusprofessori Timo Koivurova.

4

Päätettäneen asettaa arvostelulautakunta MA Nikolas Sellheimin väitöskirjaa varten ja
nimetä siihen vastaväittäjä johtaja, dr. Niels Einarsson, toinen esitarkastaja professori
Jukka Snell, professori Lotta Viikari, kustos, työnohjaaja, tutkimusprofessori Timo Koivurova sekä toinen työnohjaaja tutkimusprofessori Florian Stammler.

5

Päätettäneen ottaa MA Nikolas Sellheimin väitöskirja julkaistavaksi Lapin yliopiston
Acta Universitatis Lapponiensis -julkaisusarjassa.
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OTM Anssi Kärjen OTT -tutkinnon suorittamiseen liittyvät toimenpiteet
OTM Anssi Kärki on liitteenä olevassa kirjeessään pyytänyt OTT -tutkinnon tutkimusja 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 tutkimusaiheista rekisteriä. Jos väitöskirjatutkimus on tarkoitus laatia osatutkimuksina, on se mainittava väitöskirjan aiheen vahvistusta pyydettäessä.

Jatkotutkintoa suorittavan työohjaajaksi voidaan nimetä professorin viran haltija tai hoitaja, mikäli hän on suorittanut tohtorin tutkinnon tai tohtorin arvoon oikeuttavat opinnäytteet taikka dosentti. Työnohjaajia voidaan määrätä yksi tai tarvittaessa kaksi.
Työnohjaaja ja opiskelija tapaavat tutkimuksen vaiheesta ja opiskelijan ohjaustarpeesta
riippuen vähintään kerran lukukaudessa. Ohjaustapaamisessa päivitetään henkilökohtainen opintosuunnitelma (JOPS) sekä keskustellaan tutkimuksen etenemisestä ja mahdollisista haasteista.
OTM Anssi Kärjen väitöskirjatyön aihe on ”Samastaminen osakeyhtiössä”.
OTM Anssi Kärjelle on myönnetty tohtoritutkinnon suorittamisoikeus 5.2.2016. Hän
on suorittanut OTM -tutkinnon Lapin yliopistossa 29.10.2015. Anssi Kärki työskentelee
tutkijana tiedekunnassa.
Professorit Tuula Linna ja Juha Karhu ovat puoltaneet esitystä ja väitöskirjan aiheen
hyväksymistä sekä ilmoittaneet olevansa käytettävissä työohjaajiksi.
Liitteenä OTM Anssi Kärjen hakemus liitteineen.
Esitys
1

Päätettäneen nimetä professori Tuula Linna ja professori Juha Karhu suostumuksensa
mukaisesti OTM Anssi Kärjen väitöskirjatyön ohjaajiksi.

2

Päätettäneen vahvistaa OTM Anssi Kärjen väitöskirjatyön aiheeksi ”Samastaminen osakeyhtiössä” ja pääaineeksi varallisuusoikeus.

3

Päätettäneen vahvistaa OTM Anssi Kärjen OTT -tutkinnon tutkimus/opintosuunnitelma
oheisen liitteen mukaisesti.

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

Jatkotutkintoa suorittavan työohjaajaksi voidaan nimetä professorin viran haltija tai hoitaja, mikäli hän on suorittanut tohtorin tutkinnon tai tohtorin arvoon oikeuttavat opinnäytteet taikka dosentti. Työnohjaajia voidaan määrätä yksi tai tarvittaessa kaksi.
Työnohjaaja ja opiskelija tapaavat tutkimuksen vaiheesta ja opiskelijan ohjaustarpeesta
riippuen vähintään kerran lukukaudessa. Ohjaustapaamisessa päivitetään henkilökohtainen opintosuunnitelma (JOPS) sekä keskustellaan tutkimuksen etenemisestä ja mahdollisista haasteista.
OTM, HTK Jenna Laurikkalan väitöskirjatyön aihe on ”Virkasalaisuusrikokset”.
OTM, HTK Jenna Laurikkalalle on myönnetty tohtoritutkinnon suorittamisoikeus
10.3.2016. Hän on suorittanut OTM -tutkinnon Lapin yliopistossa 16.12.2015. Jenna
Laurikkala työskentelee tutkijana tiedekunnassa.
Yliopistonlehtori, dosentti Minna Kimpimäki on puoltanut esitystä ja väitöskirjan aiheen hyväksymistä sekä ilmoittanut olevansa käytettävissä työohjaajaksi.
Liitteenä OTM, HTK Jenna Laurikkalan hakemus liitteineen.
Esitys
1

Päätettäneen nimetä yliopistonlehtori, dosentti Minna Kimpimäki suostumuksensa mukaisesti OTM, HTK Jenna Laurikkalan väitöskirjatyön ohjaajaksi.

2

Päätettäneen vahvistaa OTM, HTK Jenna Laurikkalan väitöskirjatyön aiheeksi ”Virkasalaisuusrikokset” ja pääaineeksi rikosoikeus.

3

Päätettäneen vahvistaa OTM, HTK Jenna Laurikkalan OTT -tutkinnon tutkimus/opintosuunnitelma oheisen liitteen mukaisesti.
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LL.M. Ekaterina Britsynan väitöskirjatyön toisen ohjaajan vaihtaminen
LL.M. Ekaterina Britsyna on liitteenä olevassa kirjeessään pyytänyt, että hänen väitöskirjatyönsä toiseksi ohjaajaksi nimettäisiin dosentti Kamrul Hossain yliopistonlehtori, dosentti Mirva Lohiniva-Kerkelän tilalle professori Soili Nystén-Haaralan jatkaessa pääohjaajana.
Oikeustieteiden tiedekunta on myöntänyt LL.M. Ekaterina Britsynalle OTT -tutkinnon suorittamisoikeuden 23.9.2013. Väitöskirjatyön aihe on ”Forest management in
Finland and Russia”. Työnohjaajina ovat toimineet professori Soili Nystén-Haarala ja
yliopistonlehtori Mirva Lohiniva-Kerkelä.
Yliopistonlehtori Mirva Lohiniva-Kerkelä on liitteenä olevassa kirjeessä esittänyt, että
hänen tilalleen toiseksi ohjaajaksi nimettäisiin dosentti Kamrul Hossain johtuen mm.
väitöskirjan aiheesta. Dosentti Kamrul Hossain on ilmoittanut liitteenä olevassa kirjeessä olevansa valmis ryhtymään toiseksi ohjaajaksi.
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 voidaan määrätä yksi tai kaksi.
Ainakin toisen työnohjaajan on suositeltavaa olla oikeustieteiden tiedekunnan henkilökuntaa. Jos työnohjaajia on kaksi, toinen heistä määrätään pääohjaajaksi.
Tiedekunta vahvistaa tohtorin tutkintoa suorittavan tutkimusaiheen. Jos väitöskirja on
tarkoitus laatia osatutkimuksina, on se mainittavaväitöskirjan aiheen vahvistusta pyydettäessä.
Liitteenä LL.M. Ekaterina Britsynan, yliopistonlehtori, dosentti Mirva Lohiniva-Ker
kelän ja dosentti Kamrul Hossainin kirjeet sekä aiemmat asiaan liittyvät asiakirjat.
Esitys

Päätös

Päätettäneen nimetä dosentti Kamrul Hossain suostumuksensa mukaisesti LL.M. Ekaterina Britsynan väitöskirjatyön ”Forest management in Finland and Russia ” toiseksi
ohjaajaksi yliopistonlehtori, dosentti Mirva Lohiniva-Kerkelän tilalle professori Soili
Nystén-Haaralan jatkaessa pääohjaajana.
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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) Mika Välimäki ”Tietoverkossa tapahtuvan tekijänoikeuden loukkauksen siviilioikeudelliset seuraamukset”
Tarkastajat: professori Soili Nystén-Haarala ja yliopistonlehtori Petri Keskitalo
Kypsyysnäyte suoritettu hyväksytysti asiasisällön osalta.

2) Maritta Feodoroff ”Poliisin ja terveydenhuollon henkilörekistereiden laillisuusvalvonta Suomessa”
Tarkastajat: professori Rauno Korhonen ja yliopistonlehtori Mirva Lohiniva-Kerkelä
Kypsyysnäyte suoritettu hyväksytysti asiasisällön osalta.
3) Karoliina Silvennoinen ”Ryöstörikokoset ja niiden rangaistukset”
Tarkastajat: yliopistonlehtori Minna Kimpimäki ja tutkija Jenna Laurikkala
Kypsyysnäyte suoritettu hyväksytysti asiasisällön osalta.
4) Tanja Muotka ”Käyttötarkoitussidonnaisuuden periaate henkilötieojan käsittelyssä –
Erityistarkastelussa terveydenhuollon toimintayksiköt”
Tarkastajat: professori Rauno Korhonen ja emeritusprofessori Ahti Saarenpää
Kypsyysnäyte suoritettu hyväksytysti asiasisällön osalta.
5) Helena Kurkinen ”Työntekijän henkilökohtaisten edellytysten vaikutus työturvallisuuteen”
Tarkastajat: professori Jaana Paanetoja ja tukija Juhani Korja
Kypsyysnäyte suoritettu hyväksytysti asiasisällön osalta.
6) Teppo Saarela ”Työsäännöt ja yhteistoiminta”
Tarkastajat: professori Jaana Paanetoja ja tutkija Juhani Korja
Kypsyysnäyte suoritettu hyväksytysti asiasisällön osalta.
7) Otto Kumpulainen ”Varainsiirtoverotus yritysjärjestelyissä”
Tarkastajat: professori Leila Juanto ja lehtori Jyrki Paukku
Kypsyysnäyte suoritettu hyväksytysti asiasisällön osalta.
8) Mikko Teppola ”Vaitiolo- vai palomuurimalli itsekriminointisuojan takeena”
Tarkastajat: professori Mikko Vuorenpää ja tutkija Elli Saramäki
Kypsyysnäyte suoritettu hyväksyttävästi asiasisällön osalta.
Esitys
Päätös

Ei esittelymenettelyä.
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Projektitenttien tutkintovaatimusten hyväksyminen
Lapin yliopiston hallintojohtosäännön 22 §:n mukaan tiedekuntaneuvosto päättää opetussuunnitelmista ja tutkintovaatimuksista.
Esitys

Päätös

Päätettäneen hyväksyä esineoikeuden ja sosiaali- ja terveysoikeuden sekä työoikeuden
projektitenttien tutkintovaatimukset oheisten liitteiden mukaisesti.
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Ilmoitusasiat
-Lapin yliopisto on läpäissyt Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen suorittaman
auditoinnin (liite 1)
-Auditoinnin päätösseminaari järjestetään 21.3.2016 klo 10-12 luentosalissa 3
-Yliopiston keskushallinnon ja tiedekunnan väliset kurkistusneuvottelut käydään
19.4.2016 klo 14-16
-Yliopiston vuosijuhlapäivää on vietetty 2.3.2016
-Tiedekunta on muistanut emeritusprofessori Rauno Halttusta hänen 13.3.2016 olevan
70-vuotispäivän johdosta
Työsopimukset ja työvapaat
-OTM Anssi Kärki on otettu tutkijaksi ajalle 1.3.2016-31.7.2018
-OTM Kaisa Kimmel on otettu tutkijaksi APD -hankkeeseen ajalle 7.3.-6.9.2016
-OTM Eija Heikkinen on otettu tutkijaksi (50 %) ajalle 1.3.-31.7.2016
-Tutkija Anniina Oksaselle on myönnetty työvapaata ajalle 14.3.-30.9.2016
-PhD Svetlana Tulaeva on otettu tutkijaksi OPRA -hankkeeseen ajalle 1.3.-31.8.2016
-PhD Maria Tysiachniouk on otettu tutkijaksi OPRA -hankkeeseen ajalle 1.3.31.8.2016
Esitys
Päätös

Merkittäneen tiedoksi.

