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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 10.11.2017.
Esitys
Päätös

Todettaneen kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
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Väittelyluvan myöntäminen OTM Maija Turuselle
OTM Maija Turunen on liitteenä olevassa kirjeessään pyytänyt, että hänelle
myönnettäisiin väittelylupa. OTM Maija Turusen väitöskirjakäsikirjoituksen aihe
on "Informaatio-oikeuden periaatteet finanssikonglomeraattien kuluttaja-asiakkaiden luotto- ja vakuussopimuksissa”.
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 17.2.2017 OTM Maija Turusen
väitöskirjakäsikirjoituksen esitarkastajiksi professori Vesa Annolan ja ma. professori Antti Aineen. He ovat puoltaneet liitteenä olevassa lausunnossaan väittelyluvan myöntämistä OTM Maija Turuselle.
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 Maija Turunen on ilmoittanut, että hänellä ei ole huomautettavaa esitarkastuslausunnosta.
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 Maija Turuselle.
Väittelyluvan myöntämisasiassa ei ole esittelymenettelyä.

Päätös
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Eurooppalaisen yksityisoikeuden ja kilpailuoikeuden dosentin arvon myöntäminen OTT Katri
Havulle
Oikeustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto on OTT Katri Havun haettua
eurooppalaisen yksityisoikeuden ja kilpailuoikeuden dosentuuria, todennut kokouksessaan 8.6.2016 ko. dosentuurin tarkoituksenmukaisuuden tiedekunnan
opetus- ja tutkimustyön kannalta.
Tiedekuntaneuvosto päätti kokouksessaan 8.6.2016 pyytää asiantuntijalausunnot
OTT Katri Havun pätevyydestä ko. dosentuuriin professori Soili Nystén-Haaralalta ja professori Petri Kuoppamäeltä. Petri Kuoppamäki ei ole toimittanut pyynnöistä huolimatta lausuntoaan, joten tiedekuntaneuvosto päätti kokouksessaan
30.8.2017 nimetä toiseksi lausunnonantajaksi professori Petri Kuoppamäen tilalle emeritusprofessori Juha Karhun. Lausunnot on avattu tiedekuntaneuvoston
kokouksessa 14.10.2017.
Tiedekunta päätti varata OTT Katri Havulle mahdollisuuden opetusnäytteen antamiseen hänen esittämästään aiheesta. Katri Havu antoi opetusnäytteen
30.8.2017 aiheesta “Direktiivi 2014/104/EU ja vahingonkorvausvastuun edellytykset”. Tiedekuntaneuvoston nimeämät lausunnonantajat ovat ehdottaneet opetusnäytteen arvosanaksi erinomainen. Lausunto opetusnäytteestä on liitteenä.
Yliopistolain (255/2009) 89 §:n mukaan yliopisto voi myöntää dosentin arvon
henkilölle, jolla on perusteelliset tiedot alaltaan, julkaisuilla tai muulla tavoin
osoitettu kyky itsenäiseen tutkimustyöhön sekä hyvä opetustaito.
Lapin yliopiston hallituksen 5.10.2009 hyväksymän hallintojohtosäännön 11 §:n
mukaan yliopiston rehtori päättää dosentin arvon myöntämisestä tiedekunnan tai
erillislaitoksen esityksestä.

OTT Katri Havulla voitaneen nimikirjaotteen, asiantuntijalausuntojen ja julkaisuluettelon perusteella katsoa olevan yliopistolain 89 §:n mukaiset perusteelliset
tiedot omalta alaltaan sekä osoittaneen julkaisuilla ja muulla tavoin kykyä itsenäiseen tutkimustyöhön ja että hänellä on tehtävään vaadittava kieli- ja opetustaito.
Liitteenä OTT Katri Havun hakemus ja yliopistoportfolio sisältäen CV:n, julkaisuluettelon, selvityksen opetus- ja ohjauskokemuksesta sekä oppimateriaalituotannosta ja pedagogisesta koulutuksesta, asiantuntijalausunnot sekä tiedekuntaneuvoston nimeämien arvioitsijoiden lausunto opetusnäytteestä.
Esitys
1

Todettaneen, onko OTT Katri Havulla ko. dosentuuriin vaadittava riittävä opetustaito.
Asiassa ei esittelymenettelyä.

2

Todettaneen, täyttääkö OTT Katri Havu ko. dosentuurin kelpoisuusvaatimukset.

3

Päätettäneen esittää tarvittaessa yliopiston rehtorille, että hän myöntäisi OTT
Katri Havulle eurooppalaisen yksityisoikeuden ja kilpailuoikeuden dosentin arvon.

Päätös
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Oikeustaloustieteen osa-aikainen ja määräaikainen professorin tehtävä
Lapin yliopiston rehtori on myöntänyt 26.10.2017 käydyissä tulossopimusneuvotteluissa luvan täyttää osa-aikaisen (25 %) ja määräaikaisen 5-vuotisen oikeustaloustieteen professorin tehtävän.
Yliopistolain (558/2009) 33 §:n mukaan professorin tulee harjoittaa ja ohjata
tieteellistää 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)

27-29 §: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 kanainvälisestä 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.
Dosentti, OTT Kalle Määttä on katsottu aikanaan päteväksi Itä-Suomen yliopiston oikeustaloustieteen professuuriin, ja hän on ollut nimitettynä ko. professuuriin vuosina 2000-2010.
Liitteenä dosentti, OTT Kalle Määtän suostumus osa-aikaisen ja määräaikaisen
tehtävän täyttöön, CV, julkaisuluettelo ja opetusportfolio.
Esitys
1

2

Päätös

Todettaneen, että dosentti, OTT Kalle Määttä on tieteellisesti pätevä oikeustaloustieteen professuuriin aiemmin Itä-Suomen yliopistoon vastaavaan professuuriin todetun pätevyyden johdosta.
Päätettäneen esittää yliopiston rehtorille, että oikeustaloustieteen osa-aikaiseen
(25 %) ja määräaikaiseen professorin tehtävään nimitetään dosentti, OTT Kalle
Määttä ajalle 1.1.2018-31.12.2022.
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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)Tiina Lepistö ”Automaattiratkaisut ja niiden korjaaminen kiinteistöjen kirjaamisasioissa”

Tarkastajat: professori Kirsi Kuusikko ja tutkija Pirkko Heikkinen
Kypsyysnäyte suoritettu hyväksytysti asiasisällön osalta.
2) Antti Saarinen ”Uudistetun sotilaskurinpitomenettelyn toteutuva laatu”
Tarkastajat: professori Minna Kimpimäki ja tutkija Roosa Leväinen
Kypsyysnäyte suoritettu hyväksytysti asiasisällön osalta.
3) Juho Oikarinen ”Hyvä rakennustapa määrittelylähteineen – erityisesti rakennusalan sisäisten laatuvaatimusten soveltamisesta hyvän rakennustavan kuvaajana”
Tarkastajat: apulaisprofessori Ilari Hovila ja tutkija Alina Lehtonen
Kypsyysnäyte suoritettu hyväksytysti asiasisällön osalta.
4) Ella Suitiala ”Asiallinen toimivalta - Yleinen tuomioistuin vai hallintotuomioistuin”
Tarkastajat: professori Mikko Vuorenpää ja tutkija Roosa Leväinen
Kypsyysnäyte suoritettu hyväksytysti asiasisällön osalta.
5) Jenni Still ”Muutoksenhaun rajoitukset korkeimpaan hallinto-oikeuteen: valituslupajärjestelmän kehittyminen hallintolainkäytössä”
Tarkastajat: professori Kirsi Kuusikko ja apulaisprofessori Mirva Lohiniva-Kerkelä
Kypsyysnäyte suoritettu hyväksytysti asiasisällön osalta.
6) Micke Kari ”Pakollinen poissulkemisperuste työsuhteen päättämisperusteena”
Tarkastajat: apulaisprofessori Mirva Lohiniva-Kerkelä ja tutkija Kaisa-Maria Kimmel
Kypsyysnäyte suoritettu hyväksytysti asiasisällönosalta.
7) Jediitta Tiainen ”The competence of the European union regarding investment
chapters in international trade agreements”
Tarkastajat: yliopistonlehtori Markku Kiikeri ja yliopistonlehtori Petri Keskitalo
Kypsyysnäyte suoritettu hyväksytysti asiasisällön osalta.
8) Otso Etelämäki Tarkoituksenmukaisuusharkinta osana maankäyttö- ja rakennuslain 23 luvun mukaista poikkeamislupaharkintaa”
Tarkastajat: yliopistonlehtori Ilari Hovila ja tutkija Alina Lehtonen
Kypsyysnäyte suoritettu hyväksytysti asiasisällön osalta.
9) Elmer Hyvärinen ”Työsuhteen ehdot ja liikkeen luovutus”
Tarkastaja: apulaisprofessori Mirva Lohiniva-Kerkelä ja tutkija Mikko Lindroos
Kypsyysnäyte suoritettu hyväksytysti asiasisällön osalta.
Esitys
Päätös

Ei esittelymenettelyä.
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Tiedekuntaneuvoston kokoukset kevätlukukaudella 2018
Tiedekuntaneuvoston kokouksia on pidetty lukukausien aikana 4-6 viikon välein. Yksi kokous on pidetty kesäkuussa.
Esitys

Päätös

Päätettäneen järjestää tiedekuntaneuvoston kevään 2018 kokoukset oheisen
liitteen mukaisesti.
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Oikeustieteiden tiedekunnan edustajan nimeäminen vuoden 2018 yhteiseen valtakunnalliseen
opiskelijavalintatoimikuntaan
Lapin yliopiston hallituksen 5.10.2009 hyväksymän hallintojohtosäännön 22
§:n mukaan tiedekuntaneuvosoton tehtävänä on mm. päättää opiskelijavalintaperusteista sekä asettaa opiskelijavalintatoimikunta. Valintatoimikunta huolehtii valintamenettelyyn liittyvistä käytännön järjestelyistä.
Opiskelijavalintatoimikunnan puheenjohtajien ja jäsenten tehtävät sisältyvät
kokonaistyöaikaan.
Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunta, Helsingin yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta, Turun yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta ja Itä-Suomen
yliopiston oikeustieteiden laitos ovat sopineet, että vuonna 2018 siirrytään oikeustieteellisellä koulutusalalla opiskelijavalinnoissa valtakunnalliseen yhteisvalintaan. Oikeustieteelliset koulutusyksiköt käyttävät valinnassa yhteistä valintakoetta ja yhteisiä valintaperusteita.
Valintojen käytännön järjestelyt hoitaa Itä-Suomen yliopiston hakijapalvelut.
Lapin yliopiston opiskelupalvelut ja oikeustieteiden tiedekunnan opintopäällikkö hoitavat osaltaan valintojen käytännön järjestelyt erikseen sovittavalla tavalla.
Oikeustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto on hyväksynyt vuoden 2018

opiskelijavalintaperusteet kokouksissaan 30.8.2017 ja 11.10.2017.
Esitys

Päätös

Päätettäneen nimetä professori Janne Kaisto Lapin yliopiston oikeustieteiden
tiedekunnan, Helsingin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan, Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan ja Itä-Suomen yliopiston oikeustieteiden
laitoksen vuoden 2018 yhteiseen valintatoimikuntaan.
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Aika:

Keskiviikko 15.11.2017 klo 10.00

Läsnä:

Nystén-Haarala Soili
Lohiniva-Kerkelä Mirva
Viikari Lotta
Korhonen Rauno

Kuusikko Kirsi
Juanto Leila

Tuominen Tomi
Kupiainen Annu

-

Kiiski Jussi
Sihvo Anni-Sofia
Tuomainen Jenni

Tikkanen Veli-Matti
Haajanen Hilla

Hovila Ilari, varadekaani
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Ilmoitusasiat
-Yliopiston hallituksen, yliopistokollegion ja tiedekuntaneuvostojen vaalit on pidetty 8.11.2017
-Yliopiston keskushallinnon ja tiedekunnan väliset tulossopimusneuvottelut on
käyty 26.10.2017
-Tilastotieoja oikeustieteellisen koulutusalan valinnoista v. 2017 (liite 1)
-Tiedekuntaan on jätetty määräaikaan 19.10.2017 mennessä 14 jatko-opintohakemusta
Työsopimukset
-OTM Antti Aikio on otettu nuoremmaksi tutkijaksi tutkimusprojektiin ajalle
1.11.2017-28.2.2018
-OTM Piia Nuorgam on otettu tutkijaksi tutkimusprojektiin ajalle 1.11.201728.2.2018 työvapaalla omasta tehtävästään vastaavan ajan
Esitys
Päätös

Merkittäneen tiedoksi.

