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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 4.6.2015.
Esitys

Todettaneen kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
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Rikosoikeuden professorin tehtäväntäyttöselosteen hyväksyminen sekä tehtävän julistaminen haettavaksi
Lapin yliopiston rehtori on myöntänyt 3.12.2014 käydyissä tulossopimusneuvotteluissa
sekä 23.3.2015 käydyissä kurkistusneuvotteluissa luvan rikosoikeuden professorin tehtävän täyttöön. Tehtävä on tullut avoimeksi professori Terttu Utriaisen jäätyä eläkkeelle.
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) 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 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.
Esitys

Päätös

Päätettäneen hyväksyä rikosoikeuden professuurin tehtäväntäyttöseloste oheisen liitteen
mukaisesti ja julistaa tehtävä haettavaksi.
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Esitarkastajien määrääminen OTM Juhani Korjan väitöskirjakäsikirjoitukselle
OTM Juhani Korja on liitteenä olevassa kirjeessään pyytänyt, että hänen väitöskirjakäsikirjoitukselleen “Biometrinen tunnistaminen ja henkilötietojen suoja” määrättäisiin esitarkastajat (liite 1).
Lapin yliopiston hallituksen 5.10.2009 hyväksymän johtosäännön 22 §:n mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on mm. määrätä väitöskirjojen esitarkastajat, tarkastajat ja vastaväittäjät sekä arvostella nämä opintosuoritukset ja pro gradu -tutkielmat tai vastaavat
tarkastajien lausuntojen perusteella.
Väitöskirjan, lisensiaatintutkimuksen ja näitä vastaavan opinto- tai taidonnäytteen esitarkastajan, tarkastajan ja vastaväittäjän esteellisyydestä on voimassa, mitä hallintolain
(434/2003) 28 §:ssä säädetään.
Yliopistolain (558/2009) 44 §:n mukaan ennen opintosuorituksen arvostelua tekijälle on
varattava tilaisuus vastineen antamiseen esitarkastajan, tarkastajan tai vastaväittäjän lausunnosta.
Tiedekunnan hyväksymien OTT -tutkinnon suorittamista koskevien virallismääräysten
mukaan tiedekuntaneuvosto määrää esitarkastajat hakemuksesta. Esitarkastajia koskeva
vaatimus tulisi pääsääntöisesti ottaa käsiteltäväksi vasta työnohjaajan toimittaman esitarkastuksen aloittamista selvästi puoltavan kirjallisen lausunnon perusteella, koska työnohjaajalla on velvollisuus pitää huolta siitä, että tarkastettavaksi esitetty opinnäyte täyttää
väitöskirjalle asetetut vaatimukset.

Opiskelijan vaatimuksesta esitarkastajat voidaan määrätä, vaikka työnohjaaja ei ole esitarkastajien määräämistä puoltanut. Tällaisessa tapauksessa tiedekuntaneuvosto pyytää
työnohjaajalta asiassa lausunnon.
Esitarkastajia valittaessa pääkriteerinä tulisi pitää asiantuntevien henkilöiden löytämistä
tehtävään. Esitarkastajaksi voidaan valita vain henkilö, joka on suorittanut tohtorin tutkinnon tai muun vastaavan tasoisen ulkomaisen tutkinnon. Toisen esitarkastajista tulee
edustaa muuta kuin Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan vakinaista opettajakuntaa. Soveliaita ja asiantuntevia esitarkastajia voidaan löytää paitsi omasta tiedekunnasta
(lähinnä professorit ja dosentit), muista oikeustieteellisistä tiedekunnista ja muista oikeustieteellistä opetusta antavista korkeakouluista tai ulkomaisista yliopistoista. Ulkomaisen ja kotimaisen tieteen vuorovaikutusta opinnäytetöiden arvioinnissa tulisi suosia
ja siksi ulkomaisten asiantuntijoiden käyttäminen on suositeltavaa. Ainakin toiseksi esitarkastajaksi on kuitenkin yleensä tarkoituksenmukaista valita henkilö, joka tuntee suomalaisen tieteellisen käytännön ja väitöskirjojen arvostelukriteerit. Molemmat esitarkastajat voidaan kuitenkin valita ulkomaisista yliopistoista, ellei Suomesta ole löydettävissä
asiantuntevia esitarkastajia tai jos kahden ulkomaisen esitarkastajan käytölle on muita
syitä.
Esitarkastusmenettelyn nopeuttamiseksi tiedekuntaneuvoston tulee antaa esitarkastajille
yleensä kolmen kuukauden määräaika tehtävän suorittamista varten. Väittelyä puoltava
lausunto annetaan siitä käsikirjoitusversiosta, joka on tarkastettu. Korjausehdotuksia sisältävä puoltava lausunto voidaan hyväksyä kuitenkin siinä tapauksessa, että ehdotetuilla
korjauksilla ei ole vaikutusta väittelyluvan myöntämiseen.
Esitarkastajien tulee perustella sekä myönteinen että kielteinen tarkastuslausuntonsa. Mikäli esitarkastusta ei voida määräajassa päättää väittelylupaa puoltavaan lausuntoon, esitarkastusmenettely raukeaa, jollei väittelijä nimenomaisesti halua viedä asiaa tiedekuntaneuvoston ratkaistavaksi.
Esitarkastusmenettely voi väitöskirjaan tehtävien korjausten vuoksi väitöskirjan tekijän
ja esitarkastajien välisen sopimuksen perusteella jatkua kohtuullisen ajan esitarkastusta
varten annetun määräajan jälkeenkin. Tällaisessa tapauksessa esitarkastuksen jatkumisesta on suullisesti tai kirjallisesti ilmoitettava dekaanille ja tiedekunnan kansliaan.
Esitarkastuksen rauettua väittelijä voi pyytää uutta esitarkastusta, kun väitöskirjakäsikirjoitukseen on tehty hylkäävissä esitarkastuslausunnoissa tarkoitettuja tai muita muutoksia
ja työnohjaaja puoltaa esitarkastajien määräämistä.
Vastaväittäjäksi määrätään yleensä joku esitarkastajista. Tarvittaessa voidaan määrätä
kaksi vastaväittäjää. 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.
Tiedekunnan hyväksymien 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.

Työnohjaajat professori Rauno Korhonen ja emeritusprofessori Ahti Saarenpää ovat
puoltaneet esitarkastuksen käynnistämistä.
OTM Juhani Korja on ilmoittanut, että hänellä ei ole huomauttamista esitettyjä esitarkastajia kohtaan.
Käsikirjoitus on nähtävillä tiedekunnan kansliassa.
Esitys

Päätös

Päätettäneen nimetä OTM Juhani Korjan väitöskirjakäsikirjoituksen “Biometrinen tunnistaminen ja henkilötietojen suoja” esitarkastajiksi suostumuksensa mukaisesti professori Päivi Korpisaari ja dosentti, OTT Tuomas Pöysti.
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Esitarkastajien määrääminen OTL, VT Eira Kuisman väitöskirjakäsikirjoitukselle
OTL, VT Eira Kuisma on liitteenä olevassa kirjeessään pyytänyt, että hänen väitöskirjakäsikirjoitukselleen “Kansainvälinen vanhempainvastuu - konventiopohjaiset ja kansainväliset tulkinnat” määrättäisiin esitarkastajat (liite 1).
Lapin yliopiston hallituksen 5.10.2009 hyväksymän johtosäännön 22 §:n mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on mm. määrätä väitöskirjojen esitarkastajat, tarkastajat ja
vastaväittäjät sekä arvostella nämä opintosuoritukset ja pro gradu -tutkielmat tai vastaavat tarkastajien lausuntojen perusteella.
Väitöskirjan, lisensiaatintutkimuksen ja näitä vastaavan opinto- tai taidonnäytteen esitarkastajan, tarkastajan ja vastaväittäjän esteellisyydestä on voimassa, mitä hallintolain
(434/2003) 28 §:ssä säädetään.
Yliopistolain (558/2009) 44 §:n mukaan ennen opintosuorituksen arvostelua tekijälle
on varattava tilaisuus vastineen antamiseen esitarkastajan, tarkastajan tai vastaväittäjän
lausunnosta.
Tiedekunnan hyväksymien OTT -tutkinnon suorittamista koskevien virallismääräysten
mukaan tiedekuntaneuvosto määrää esitarkastajat hakemuksesta. Esitarkastajia koskeva
vaatimus tulisi pääsääntöisesti ottaa käsiteltäväksi vasta työnohjaajan toimittaman esitarkastuksen aloittamista selvästi puoltavan kirjallisen lausunnon perusteella, koska
työnohjaajalla on velvollisuus pitää huolta siitä, että tarkastettavaksi esitetty opinnäyte
täyttää väitöskirjalle asetetut vaatimukset.

Opiskelijan vaatimuksesta esitarkastajat voidaan määrätä, vaikka työnohjaaja ei ole esitarkastajien määräämistä puoltanut. Tällaisessa tapauksessa tiedekuntaneuvosto pyytää
työnohjaajalta asiassa lausunnon.
Esitarkastajia valittaessa pääkriteerinä tulisi pitää asiantuntevien henkilöiden löytämistä
tehtävään. Esitarkastajaksi voidaan valita vain henkilö, joka on suorittanut tohtorin tutkinnon tai muun vastaavan tasoisen ulkomaisen tutkinnon. Toisen esitarkastajista tulee
edustaa muuta kuin Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan vakinaista opettajakuntaa. Soveliaita ja asiantuntevia esitarkastajia voidaan löytää paitsi omasta tiedekunnasta (lähinnä professorit ja dosentit), muista oikeustieteellisistä tiedekunnista ja muista
oikeustieteellistä opetusta antavista korkeakouluista tai ulkomaisista yliopistoista. Ulkomaisen ja kotimaisen tieteen vuorovaikutusta opinnäytetöiden arvioinnissa tulisi suosia ja siksi ulkomaisten asiantuntijoiden käyttäminen on suositeltavaa. Ainakin toiseksi
esitarkastajaksi on kuitenkin yleensä tarkoituksenmukaista valita henkilö, joka tuntee
suomalaisen tieteellisen käytännön ja väitöskirjojen arvostelukriteerit. Molemmat esitarkastajat voidaan kuitenkin valita ulkomaisista yliopistoista, ellei Suomesta ole löydettävissä asiantuntevia esitarkastajia tai jos kahden ulkomaisen esitarkastajan käytölle
on muita syitä.
Esitarkastusmenettelyn nopeuttamiseksi tiedekuntaneuvoston tulee antaa esitarkastajille
yleensä kolmen kuukauden määräaika tehtävän suorittamista varten. Väittelyä puoltava
lausunto annetaan siitä käsikirjoitusversiosta, joka on tarkastettu. Korjausehdotuksia sisältävä puoltava lausunto voidaan hyväksyä kuitenkin siinä tapauksessa, että ehdotetuilla korjauksilla ei ole vaikutusta väittelyluvan myöntämiseen.
Esitarkastajien tulee perustella sekä myönteinen että kielteinen tarkastuslausuntonsa.
Mikäli esitarkastusta ei voida määräajassa päättää väittelylupaa puoltavaan lausuntoon,
esitarkastusmenettely raukeaa, jollei väittelijä nimenomaisesti halua viedä asiaa tiedekuntaneuvoston ratkaistavaksi.
Esitarkastusmenettely voi väitöskirjaan tehtävien korjausten vuoksi väitöskirjan tekijän
ja esitarkastajien välisen sopimuksen perusteella jatkua kohtuullisen ajan esitarkastusta
varten annetun määräajan jälkeenkin. Tällaisessa tapauksessa esitarkastuksen jatkumisesta on suullisesti tai kirjallisesti ilmoitettava dekaanille ja tiedekunnan kansliaan.
Esitarkastuksen rauettua väittelijä voi pyytää uutta esitarkastusta, kun väitöskirjakäsikirjoitukseen on tehty hylkäävissä esitarkastuslausunnoissa tarkoitettuja tai muita muutoksia ja työnohjaaja puoltaa esitarkastajien määräämistä.
Vastaväittäjäksi määrätään yleensä joku esitarkastajista. Tarvittaessa voidaan määrätä
kaksi vastaväittäjää. 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.
Tiedekunnan hyväksymien 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.

Työnohjaajat emeritusprofessorit Ahti Saarenpää ja Heikki Mattila ovat puoltaneet esitarkastuksen käynnistämistä.
Käsikirjoitus on nähtävillä tiedekunnan kansliassa.
Esitys
Päätös

Esitys tehdään kokouksessa.

LAPIN YLIOPISTO

ESITYSLISTA

Oikeustieteiden tiedekunta

4.6.2015

Tiedekuntaneuvosto

Kyyhkynen

Kokous

06/15

Paikka: kokoushuone
Yliopistonkatu 8, III krs.

Aika:

Keskiviikko 4.6.2015 klo 10.00

Läsnä:

Karhu Juha
Lohiniva-Kerkelä Mirva
Viikari Lotta
Korhonen Rauno

Nystén-Haarala Soili
Kuusikko Kirsi
Juanto Leila

Niemi Marja-Leena
Korja Juhani
Oksanen Anniina

Tuominen Tomi
Petrétei Kristóf
Kupiainen Annu

Teijonmaa Johanna
Karppela Maria-Pia
Välikangas Aleksi

Konttajärvi Sauli
Saarinen Mikko
Moberg Stina-Sofia

5
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) Anna Avilés ”Salidas alternativas – chileläisen rikosprosessin vaihtoehtoiset päättämistavat”
Tarkastajat: emeritusprofessori Ahti Saarenpää ja professori Tuulikki Mikkola
Kypsyysnäyte suoritettu hyväksytysti asiasisällön osalta.
2) Pirkka Katajala ”Sovinnon edistäminen oikeudenkäynnissä ja tuomioistuinsovittelu”

Tarkastajat: professori Tuula Linna ja tutkija Jukka Ahtinen
Kypsyysnäyte suoritettu hyväksytysti asiasisällönosalta.
3) Merja Kulmala ”Kuolinpesän hallinto ja kuolinpesän osakkaiden toimivalta”
Tarkastajat: professori Tuulikki Mikkola ja tutkija Krista Huupponen
Kypsyysnäyte suoritettu hyväksytysti asiasisällön osalta.
4) Kaisa-Maria Kimmel ”Equal Access to Pharmaceutical Care: A Comparative Study of
Legislation Concerning Medicinal Products and Pharmacies in Finland and Norway
Tarkastajat: professori Tuulikki Mikkola ja tutkija Krista Huupponen
Kypsyysnäyte suoritettu hyväksytysti asiasisällön osalta.
5) Emilia Jokela ”Anonyymi todistelu osana oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä”
Tarkastajat: professori Tuula Linna ja tutkija Juhana Riekkinen
Kypsyysnäyte suoritettu hyväksytysti asiasisällön osalta.
6) Sallamari Saarijärvi ”Sananvapaus ja vihapuhe”
Tarkastajat: professori Rauno Korhonen ja yliopistonlehtori Minna Kimpimäki
Kypsyysnäyte suoritettu hyväksytysti asiasisällön osalta.
7) Kristiina Aho ”Lapsen hyväksikäytön kielto kansainvälisissä sopimuksissa”
Tarkastajat: yliopistonlehtori Minna Kimpimäki ja tutkija Kirsi Pollari
Kypsyysnäyte suoritettu hyväksytysti asiasisällön osalta.,
8) Elli Saramäki ”Syytesidonnaisuuden ulottuvuus. Tutkimus syyttäjän väittämistaakan
ja tuomioistuimen tutkimisvallan välisestä rajasta”
Tarkastajat: professori Mikko Vuorenpää ja tutkija Juhana Riekkinen
Kypsyysnäyte suoritettu hyväksytysti asiasisällön osalta.
9) Oskar Toivonen ”Party Autonomy v. Finality: On Contractual Expansion of
Judicial Review of Arbitration Awards in International Commercial Arbitration”
Tarkastajat: professori Tuula Linna ja tutkija Juhana Riekkinen.
Kypsyysnäyte suoritettu hyväksytysti asiasisällön osalta.
10) Taina Järvinen ”Vierasvelkavakuudenantajan, vakuutusvelkojan ja konkurssipesän
asema takaisinsaantilain mukaisessa peräytymistilanteessa”
Tarkastajat: professori Tuula Linna ja tutkijatohtori Marja-Leena Niemi
Kypsyysnäyte suoritettu hyväksytysti asiasisällön osalta.
11) Maiju Knuuti ”Avoin data ja PSI-direktiivi julkisuuden toteuttajina”
Tarkastajat: professori Rauno Korhonen ja emeritusprofessori Ahti Saarenpää
Kypsyysnäyte suoritettu hyväksytysti asiasisällön osalta.
12) Jussi Ylönen ”Eduskunnan oikeusasiamiehen laillisuusvalvonta ja alemmat laillisuusvalvojat – päällekkäisen toimivaltajaon problematiikka. Kehityssuunta ja uudistukset”
Tarkastajat: professori Kirsi Kuusikko ja apulaisprofessori Mirva Lohiniva-Kerkelä
Kypsyysnäyte suoritettu hyväksytysti asiasisällön osalta.
13) Outi Kejonen ”Haavoittuvien ryhmien hoitoon pääsy”
Tarkastajat: apulaisprofessori Mirva Lohiniva-Kerkelä ja tutkija Kirsi Pollari

Kypsyysnäyte suoritettu hyväksytysti asiasisällön osalta.
Esitys
Päätös

Ei esittelymenettelyä.
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Tieteenfilosofia ja yleiset tutkijantaidot -opintokokonaisuuden rakenteen ja opetussuunnitelman
vahvistaminen vuosille 2015-2017
Tiedekuntia on pyydetty vahvistamaan kevätlukukauden 2015 aikana Tieteenfilosofia ja yleiset tutkijantaidot –opintokokonaisuuden rakenne ja opetussuunnitelma vuosille 2015-2017.
Lapin yliopiston tohtoriopiskelijoille suunnatuista yleisistä tutkijan taitoa kehittävistä
opinnoista vastaa yliopiston tutkijakoulu. Tieteenfilosofia ja yleiset tutkijan taidot on
20 opintopisteen opintokokonaisuus, joka sisältyy jatko-opintojen muihin opintoihin.
Tieteenfilosofia ja yleiset tutkijantaidot -opintokokonaisuuden on suunnitellut työryhmä, johon on kuulunut oikeustieteiden tiedekunnasta professori Lotta Viikari.
Lapin yliopiston hallintojohtosäännön 22 §:n mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä
on mm. päättää opetussuunnitelmista ja tutkintovaatimuksista sekä opiskelijoiden
valintaperusteista.
Esitys

Päätös

Päätettäneen vahvistaa Tieteenfilosofia ja yleiset tutkijantaidot -opintokokonaisuuden (20 op) rakenne ja opetussuunnitelmat oheisen liitteen mukaisesti vuosille 20152017.
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Oikeustieteiden tiedekunnan jatkotutkintojen uudistamiseen liittyvät toimenpiteet
Yliopistojen tutkinnoista annetun asetuksen (794/2004) 28 §:n mukaan yliopiston tehtävänä on jatkuvasti arvioida ja kehittää tutkintoja, tutkintoihin liittyviä opintoja sekä opetusta. Erityisesti on kiinnitettävä huomiota tutkintojen, opetuksen, opintojen ohjauksen ja
opiskelun laatuun, yhteiskunnan koulutustarpeisiin, tutkintojen ja opintojen kansalliseen
ja kansainväliseen vastaavuuteen sekä koulutuksen tuloksellisuuteen.
Oikeustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto on kokouksessaan 18.2.2015 asettanut
jatko-opintotoimikunnan, johon on nimetty puheenjohtajaksi yliopistonlehtori Sanna
Koulu sekä jäseniksi tutkija Tomi Tuominen, tutkija Piia Nuorgam ja tutkija Alina Lehtonen. Toimikuntaa on pyydetty valmistelemaan uudistetut OTT- ja OTL -tutkintoja koskevat virallismääräykset ja ohjeet.
Tiedekuntaneuvosto hyväksyi kokouksessaan 11.5.2015 OTT- ja OTL – tutkintoja koskevat virallismääräykset ja päätti samalla valtuuttaa jatko-opintotoimikunnan valmistelemaan tiedekuntaneuvostolle jatkotutkintoja koskevat tavoitteet ja suositukset siten, että
ne voidaan päättää 10.6.2015 pidettävässä tiedekuntaneuvoston kokouksessa.
Esitys

Päätös

Päätettäneen vahvistaa oikeustieteiden tiedekunnan OTL- ja OTT -tutkintoja koskevat tavoitteet ja suositukset oheisten liitteiden mukaisesti ja saattaa ne voimaan 1.8.2015 lukien.
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Oikeustieteiden tiedekunnan vuoden 2016 opiskelijavalintatoimikunnan asettaminen
Lapin yliopiston hallituksen 5.10.2009 hyväksymän hallintojohtosäännön 22 §:n mukaan
tiedekuntaneuvoston tehtävänä on mm. päättää opiskelijavalintaperusteista sekä asettaa
opiskelijavalintatoimikunta. Valintatoimikunta huolehtii valintamenettelyyn liittyvistä
käytännön järjestelyistä.
Opiskelijavalintatoimikunnan puheenjohtajien ja jäsenten työtehtävät sisältyvät kokonaistyöaikaan.
Esitys

Päätös

Päätettäneen asettaa Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan opiskelijavalintatoimikunta vuodelle 2016 ja nimetä siihen puheenjohtajaksi professori Kirsi Kuusikko, varapuheenjohtajaksi professori Rauno Korhonen sekä jäseneksi yliopistonlehtori Maarit Hovila ja tutkija Mikko Huttunen sekä sihteeriksi opintopäällikkö.
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Opetussuunnitelmat lukuvuodelle 2015–2016
Lapin yliopiston hallintojohtosäännön 22 §:n mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on
päättää opetussuunnitelmista ja tutkintovaatimuksista. Lapin yliopiston tutkintosäännön
6 §:n mukaan tiedekuntaneuvosto hyväksyy seuraavan lukuvuoden opetussuunnitelmat.
Esitys

Päätös

Päätettäneen hyväksyä oikeusnotaarin ja oikeustieteen maisterin tutkinnon vanhan ja uuden tutkintorakenteen mukaiset opetussuunnitelmat lukuvuodelle 2015–2016 oheisen liitteen mukaisesti.
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Oikeustieteiden tiedekunnan vuoden 2016 esitys opiskelijamäärästä
Lapin yliopiston hallintojohtosäännön 22 §:n mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on
tehdä esitys yliopiston hallitukselle vuosittain valittavien opiskelijoiden määrästä ja
päättää opiskelijoiden valintaperusteista. Lapin yliopiston hallintojohtosäännön 9 §:n
mukaan hallituksen tehtävänä on päättää yliopistoon valittavien opiskelijoiden määrästä.
Suunnittelutoimikunta on käsitellyt valintaperusteita kokouksessaan 27.2.2015 ja
15.5.2015.
Yliopiston hallitus hyväksyy yliopistoon otettavien opiskelijoiden määrät elokuun kokouksessaan. Oikeustieteiden tiedekunnan valintaperusteet vuodelle 2016 hyväksytään
tiedekuntaneuvostossa syyskuussa.
Esitys
Päätös

Päätettäneen esittää yliopiston hallitukselle, että se hyväksyisi uusien opiskelijoiden
määrän oheisen liitteen mukaisesti.
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Oikeustieteiden tiedekunnan lukuvuoden 2015–2016 opettajatuutorit
Jokaisella Lapin yliopiston uudella opiskelijalla on opettajatuutori. Opettajatuutori on
tiedekunnan nimeämä opiskelijan henkilökohtainen ohjaaja, joka ohjaa opiskelijaa opintojen suunnittelussa, opiskelutaitojen arvioinnissa ja kehittämisessä.
Uusia opiskelijoita valitaan 154.
Esitys
Päätös

Päätettäneen valita tiedekunnan opettajatuutoreiksi lukuvuodelle 2015–2016 Sanna
Koulu ja Tanja Valkonen.
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Lapin yliopiston avoimen yliopiston kirje
Lapin yliopiston avoin yliopisto pyytää tiedekuntaa tarkistamaan avoimen yliopisto-opetuksen toimeenpanosuunnitelman lukuvuodelle 2015–2016 sekä vahvistamaan toimeenpanosuunnitelmaan hyväksytyt opetuksensa vastaamaan tiedekunnan perusopetusta
(liite). Toimeenpanosuunnitelmaan tulevista muutoksista informoidaan tiedekuntaa toimeenpanosuunnitelman tarkisteella.
Esitys

Päätös

Päätettäneen hyväksyä Lapin yliopiston avoimen yliopiston oheisen liitteen mukainen
opetus vastaamaan tiedekunnan antamaa 1.8.2014 voimaan tulleen tutkintorakenteen mukaista opetusta.
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ETA-kelpoisuuskokeen järjestäminen
Lapin yliopiston hallintojohtosäännön 22 §:n mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on
päättää opetussuunnitelmista, tutkintovaatimuksista sekä opiskelijoiden valintaperusteista.
Esitys
Päätös

Päätettäneen hyväksyä ETA-kelpoisuuskokeen vaatimukset, tenttipäivät ja ETA-kelpoisuuskoetta koskevat määräyksen lukuvuodelle 2015-2016 oheisen liitteen mukaisesti.
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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

Päätös

Päätettäneen siirtää dekaanille/varadekaanille päätösvaltaa tehdä tarvittavat esitykset ja
päätökset tehtävänhoidoista ja työvapauksista sekä muista tarvittavista asioista seuraavaan 9.9.2015 pidettävään tiedekuntaneuvoston kokoukseen saakka.
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Ilmoitusasiat
-Suomen Akatemia on myöntänyt Lapin yliopistolle 2.1 miljoonaa euroa profiloitumisen
vahvistamiseen vuosille 2015-2019
-Lapin yliopistossa tutkinnon suorittaneet tiedekunnittain ajalla 1.1.-31.5.2015 (liite 1)
-Tiedekunnan v. 2015 pääsykokeisiin on osallistunut 918 hakemuksensa jättäneestä 620
-Yliopiston avajaiset järjestetään 7.9.2015 klo 12
-Tiedekuntapäivä järjestetään 7.9.2015 klo 14.30 alkaen luentosalissa 9
Työsopimukset ja tehtävät:
-FM Emilia Lindroos tutkijaksi ajalle 1.8.-31.12.2015
-Opintosihteeri Mia Kyyhkynen ma. opintopäälliköksi ajalle 1.8.-17.8.2015
-Katja Louhelainen ma. opintosihteeriksi ajalle 1.8.-17.8.2015
Esitys
Päätös

Merkittäneen tiedoksi.

