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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 11.12.2017.

Esitys

Todettaneen kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Päätös

Todettiin.
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OTM Tomi Tuomisen väitöskirjan hyväksyminen
Lapin yliopiston hallituksen 5.10.2009 hyväksymän yliopiston hallintojohtosäännön 22 §:n mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on mm. määrätä väitöskirjojen ja lisensiaatintutkimusten esitarkastajat, tarkastajat ja vastaväittäjät, arvostella
nämä opintosuoritukset ja pro gradu -tutkielmat tai vastaavat tarkastajien lausuntojen perusteella.
Tiedekuntaneuvosto on myöntänyt kokouksessaan 7.6.2017 väittelyluvan OTM
Tomi Tuomiselle. OTM Tomi Tuomisen väitöskirjan aihe on ”The European
Constitution and the Eurozone Crisis: A Critique of European Constitutional Pluralism”.
Tiedekuntaneuvosto päätti pyytää kokouksessaan 30.8.2017 väitöskirjan tarkastamista varten vastaväittäjäksi professori Leonard Besselinkin (Amsterdamin yliopisto). Väitöstilaisuus päätettiin järjestää 3.11.2017. Väitöstilaisuuden kustokseksi nimitettiin professori Jaakko Husa.
Tiedekuntaneuvosto on hyväksynyt virallismääräykset koskien väitöskirjan arvostelua. Määräysten mukaan vastaväittäjän tehtävänä on esittää tiedekuntaneu-

vostolle antamassaan lausunnossaan joko väitöskirjan hyväksymistä tai hylkäämistä. Vastaväittäjän lausunto tulee perustella. Lausunnosta tulee ilmetä kriteerit,
joilla vastaväittäjä arvioi väitöskirjan laatua.
Määräysten mukaan arvosteluehdotuksen tekee tiedekuntaneuvoston määräämä
arvostelulautakunta. Arvosteluehdotuksessa ehdotetaan väitöskirjan hyväksymistä tai hylkäämistä. Mikäli hyväksyttäväksi ehdotettua väitöskirjaa voidaan pitää erityisen ansiokkaana, voi arvostelulautakunta lausunnostaan ilmenevillä perusteluilla ehdottaa, että tiedekuntaneuvosto antaisi väitöskirjalle kunniamaininnan ”kiittäen hyväksytty”.
Määräysten mukaan arvostelulautakuntaan, jossa on vähintään kolme jäsentä,
määrätään, ellei erityisiä syitä tästä poikkeamiselle ole, vastaväittäjä(t), esitarkastajat, kustos, työnohjaaja sekä Lapin yliopiston asianomaisen aineen vakinainen
professori tai dosentti.
Tiedekuntaneuvosto asetti kokouksessaan 30.8.2017 OTM Tomi Tuomisen väitöskirjan arvosteluehdotuksen tekemistä varten arvostelulautakunnan, johon nimettiin vastaväittäjä, professori Leonard Besselink, toinen esitarkastaja professori Federico Fabbrini (Dublinin yliopisto) ja kustos, työnohjaaja, professori
Jaakko Husa.
Vastaväittäjän ja arvostelulautakunnan lausunnot ovat liitteenä. Arvostelulautakunta on esittänyt lausunnossaan, että tiedekuntaneuvosto antaisi väitöskirjasta
kunniamaininnan ”kiittäen hyväksytty”.
Yliopistolain (558/2009) 44 §:n mukaan ennen väitöskirjan, lisensiaatintutkimuksen ja näitä vastaavan opin- ja taidonnäytteen arvostelua tekijälle on varattava tilaisuus vastineen antamiseen esitarkastajan, tarkastajan tai vastaväittäjän
lausunnosta. Väitöskirjan, lisensiaatintutkimuksen ja näitä vastaavan opin- tai taidonnäytteen esitarkastajan, tarkastajan ja vastaväittäjän esteellisyydestä on voimassa, mitä hallintolain (434/2003) 28 §:ssä säädetään.
OTM Tomi Tuominen on todennut, että hänellä ei ole huomauttamista vastaväittäjän eikä arvostelulautakunnan lausunnon suhteen.
Yliopistolain (558/2009) 29 §:n mukaan opintosuorituksen arvosteluun saavat
osallistua vain ne jäsenet tai varajäsenet, joilla on samantasoinen opintosuoritus
taikka, jotka on otettu professorin tehtävään.
Väitöskirja on nähtävillä tiedekunnan kansliassa.
Esitys

Päätettäneen OTM Tomi Tuomisen väitöskirjan ” The European Constitution and
the Eurozone Crisis: A Critique of European Constitutional Pluralism” mahdollisesta hyväksymisestä sekä mahdollisesta kunniamaininnasta ”kiittäen hyväksytty”.
Asiassa ei esittelymenettelyä.

Päätös

Tiedekuntaneuvosto päätti yksimielisesti dekaani Soili Nystén-Haaralan esityksestä vastaväittäjän ja arvostelulautakunnan lausuntoihin perustuen kiittäen hyväksyä OTM Tomi Tuomisen väitöskirjan väitöskirjan ” The European Constitution and the Eurozone Crisis: A Critique of European Constitutional Pluralism”.
Päätöksentekoon osallisuivat OTT, yliopistonlehtori Ilari Hovila, apulaisprofessori Mirva Lohiniva-Kerkelä, professori Rauno Korhonen, professori Lotta Viikari ja professori Soili Nysten-Haarala.
Tomi Tuominen poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.
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LL.M. Emma Patrignanin väitöskirjan hyväksyminen
Lapin yliopiston hallituksen 5.10.2009 hyväksymän yliopiston hallintojohtosäännön 22 §:n mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on mm. määrätä väitöskirjojen ja lisensiaatintutkimusten esitarkastajat, tarkastajat ja vastaväittäjät, arvostella
nämä opintosuoritukset ja pro gradu -tutkielmat tai vastaavat tarkastajien lausuntojen perusteella.
Tiedekuntaneuvosto on myöntänyt kokouksessaan 30.8.2017 väittelyluvan
LL.M. Emma Patrignanille. LL.M. Emma Patrignanin väitöskirjan aihe on
”Otherness, Pluralism and Context – Underground issues in comparative legal
issues”.
Tiedekuntaneuvosto päätti pyytää kokouksessaan 30.8.2017 väitöskirjan tarkastamista varten vastaväittäjäksi professori Geoffrey Samuelin (Kentin yliopisto).
Väitöstilaisuus päätettiin järjestää 17.11.2017. Väitöstilaisuuden kustokseksi nimitettiin professori Jaakko Husa.
Tiedekuntaneuvosto on hyväksynyt virallismääräykset koskien väitöskirjan arvostelua. Määräysten mukaan vastaväittäjän tehtävänä on esittää tiedekuntaneu-

vostolle antamassaan lausunnossaan joko väitöskirjan hyväksymistä tai hylkäämistä. Vastaväittäjän lausunto tulee perustella. Lausunnosta tulee ilmetä kriteerit,
joilla vastaväittäjä arvioi väitöskirjan laatua.
Määräysten mukaan arvosteluehdotuksen tekee tiedekuntaneuvoston määräämä
arvostelulautakunta. Arvosteluehdotuksessa ehdotetaan väitöskirjan hyväksymistä tai hylkäämistä. Mikäli hyväksyttäväksi ehdotettua väitöskirjaa voidaan pitää erityisen ansiokkaana, voi arvostelulautakunta lausunnostaan ilmenevillä perusteluilla ehdottaa, että tiedekuntaneuvosto antaisi väitöskirjalle kunniamaininnan ”kiittäen hyväksytty”.
Määräysten mukaan arvostelulautakuntaan, jossa on vähintään kolme jäsentä,
määrätään, ellei erityisiä syitä tästä poikkeamiselle ole, vastaväittäjä(t), esitarkastajat, kustos, työnohjaaja sekä Lapin yliopiston asianomaisen aineen vakinainen
professori tai dosentti.
Tiedekuntaneuvosto asetti kokouksessaan 30.8.2017 LL.M. Emma Patrignanin
väitöskirjan arvosteluehdotuksen tekemistä varten arvostelulautakunnan, johon
nimettiin vastaväittäjä, professori Geoffrey Samuel, toinen esitarkastaja professori Jørn Øyrehagen (Tromssan yliopisto) ja kustos, työnohjaaja, professori
Jaakko Husa.
Vastaväittäjän ja arvostelulautakunnan lausunnot ovat liitteenä.
Yliopistolain (558/2009) 44 §:n mukaan ennen väitöskirjan, lisensiaatintutkimuksen ja näitä vastaavan opin- ja taidonnäytteen arvostelua tekijälle on varattava tilaisuus vastineen antamiseen esitarkastajan, tarkastajan tai vastaväittäjän
lausunnosta. Väitöskirjan, lisensiaatintutkimuksen ja näitä vastaavan opin- tai taidonnäytteen esitarkastajan, tarkastajan ja vastaväittäjän esteellisyydestä on voimassa, mitä hallintolain (434/2003) 28 §:ssä säädetään.
LL.M. Emma Patrignani on todennut, että hänellä ei ole huomauttamista vastaväittäjän eikä arvostelulautakunnan lausunnon suhteen.
Yliopistolain (558/2009) 29 §:n mukaan opintosuorituksen arvosteluun saavat
osallistua vain ne jäsenet tai varajäsenet, joilla on samantasoinen opintosuoritus
taikka, jotka on otettu professorin tehtävään.
Väitöskirja on nähtävillä tiedekunnan kansliassa.
Esitys

Päätettäneen LL.M. Emma Patrignanin väitöskirjan ”Otherness, Pluralism and
Context – Underground issues in comparative legal issues” mahdollisesta hyväksymisestä.
Asiassa ei esittelymenettelyä.

Päätös

Tiedekuntaneuvosto päätti yksimielisesti dekaani Soili Nystén-Haaralan esityksestä vastaväittäjän ja arvostelulautakunnan lausuntoihin perustuen hyväksyä
LL.M. Emma Patrignanin väitöskirjan ”Otherness, Pluralism and Context – Underground issues in comparative legal issues” .

Päätöksentekoon osallisuivat OTT, yliopistonlehtori Ilari Hovila, apulaisprofessori Mirva Lohiniva-Kerkelä, professori Rauno Korhonen, professori Lotta Viikari ja professori Soili Nysten-Haarala.
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Esitarkastajien määrääminen OTM Pirkko Heikkisen väitöskirjakäsikirjoitukselle
OTM Pirkko Heikkinen on liitteenä olevassa kirjeessään pyytänyt, että hänen väitöskirjakäsikirjoitukselleen ”Vastuun rajoittaminen kiinteistön kaupassa. Tutkimus
myyjän tiedonanto- ja selonottovelvollisuudesta, ostajan ennakkotarkastusvelvollisuudesta ja vastuunrajoittamisen yksilöintivaatimuksesta” 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 -tutkielma 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. Toisen esitarkastajista tulee edustaa muuta kuin Lapin ylipiston
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.
Työnohjaaja professori Eva Tammi-Salminen on puoltanut esitarkastuksen käynnistämistä (liite 2).
OTM Pirkko Heikkinen on ilmoittanut, että hänellä ei ole huomauttamista esitettyjä
esitarkastajia kohtaan.
Käsikirjoitus on nähtävillä tiedekunnan kansliassa.
Esitys

Päätettäneen nimetä OTM Pirkko Heikkisen väitöskirjakäsikirjoituksen ”Vastuunrajoittaminen kiinteistön kaupassa. Tutkimus myyjän tiedonanto- ja selonottovelvollisuudesta, ostajan ennakkotarkastusvelvollisuudesta ja vastuunrajoittamisen
yksilöintivaatimuksesta” esitarkastajiksi suostumuksensa mukaisesti professori
Matti Niemi ja dosentti, oikeusneuvos Juha Häyhä.
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Väitöspäivän, vastaväittäjän ja kustoksen määrääminen OTM Maija Turuselle, arvostelulautakunnan asettaminen sekä julkaisun ottaminen Acta Universitatis Lapponiensis -julkaisusarjaan
OTM Maija Turunen on liitteenä olevassa kirjeessään pyytänyt, että hänelle määrättäisiin väitöspäivä, vastaväittäjä, kustos, asetettaisiin arvostelulautakunta ja
että hänen julkaisunsa otettaisiin Acta Universitatis Lapponiensis -julkaisusarjaan. OTM Maija Turusen väitöskirjakäsikirjoituksen aihe on "Informaatio-oikeuden periaatteet finanssikonglomeraattien kuluttaja-asiakkaiden luotto- ja vakuussopimuksissa”.
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
OTM Maija Turuselle professori (ma.) Antti Aineen ja professori Vesa Annolan
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 Maija Turusen kirje.
Käsikirjoitus on nähtävillä hallintopäällikön työhuoneessa.

Esitys
1

Päätettäneen järjestää OTM Maija Turusen väitöstilaisuus perjantaina 23.3.2018
klo 12 alkaen Castrén –salissa.

2

Päätettäneen määrätä OTM Maija Turusen väitöskirjan "Informaatio-oikeuden
periaatteet finanssikonglomeraattien kuluttaja-asiakkaiden luotto- ja vakuussopimuksissa” tarkastamista varten vastaväittäjäksi professori (ma.) Antti Aine.

3

Päätettäneen määrätä OTM Maija Turusen väitöstilaisuuden kustokseksi emeritusprofessori Juha Karhu.

4

Päätettäneen asettaa arvostelulautakunta OTM Maija Turusen väitöskirjaa varten ja nimetä siihen vastaväittäjä professori (ma.) Antti Aine, toinen esitarkastaja, professori Vesa Annola, työnohjaaja, emeritusprofessori Juha Karhu ja oppiaineen vastaava professori Janne Kaisto.

5

Päätettäneen ottaa OTM Maija Turusen väitöskirja julkaistavaksi Lapin yliopiston Acta Universitatis Lapponiensis -julkaisusarjassa.
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Master of Science Elise Lefeuvren OTT -tutkinnon suorittamiseen liittyvät toimenpiteet
MSc. Elisa Lefeuvre on 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 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.
MSc. Elise Lefeuvren väitöskirjatyön aihe on ”Nationalisation, Merger and
Winding-Up of Anglo Irish Bank”.
MSc. Elise Lefeuvrelle on myönnetty tohtorintutkinnon suorittamisoikeus
28.11.2017. Hän on suorittanut Master of Science –tutkinnon Institute of Political Science -instituutissa Lyonissa vuonna 2014.
Professori Soili Nystén-Haarala ja tutkija, OTM (väit.) Tomi Tuominen ovat
puoltaneet esitystä ja väitöskirjan aiheen hyväksymistä sekä ilmoittaneet olevansa käytettävissä työohjaajiksi.
Liitteenä MSc. Elise Lefeuvren tutkimussuunnitelma ja työnohjaajan lausunto.
Esitys

Todettaneen, että Elise Lefeuvre on peruuttanut hakemuksensa ja ilmoittanut,
ettei hän ota opiskelupaikkaa vastaan, joten hakemuksen voidaan katsoa tulleen
peruutetuksi.
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LL.M. Michelle du Toitin OTT -tutkinnon suorittamiseen liittyvät toimenpiteet
LL.M. Michelle du Toit on 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 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.
LL.M. Michelle du Toitin väitöskirjatyön aihe on ”Evaluating universal health
coverage as the practical expression of the right to health”.
LL.M. Michelle du Toitille on myönnetty tohtorintutkinnon suorittamisoikeus
28.11.2017. Hän on suorittanut Masters in Law -tutkinnon Stellenboshin yliopistossa Etelä-Afrikassa 1.11.2017.
Apulaisprofessori Mirva Lohiniva-Kerkelä on puoltanut esitystä ja väitöskirjan
aiheen hyväksymistä sekä ilmoittanut olevansa käytettävissä työohjaajaksi.
Liitteenä LL.M. Michelle du Toitin tutkimussuunnitelma ja työnohjaajan lausunto.
Esitys
1

Päätettäneen nimetä professori Mirva Lohiniva-Kerkelä suostumuksensa mukaisesti LL.M. Michelle du Toitin väitöskirjatyön ohjaajaksi.

2

Päätettäneen vahvistaa LL.M. Michelle du Toitin väitöskirjatyön aiheeksi ” Evaluating universal health coverage as the practical expression of the right to health”
ja pääaineeksi hyvinvointioikeus.

3

Päätettäneen vahvistaa LL.M. Michelle du Toitin OTT -tutkinnon tutkimus-ja
opintosuunnitelma oheisen liitteen mukaisesti.
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OTK Kalle Isotalon OTT -tutkinnon suorittamiseen liittyvät toimenpiteet
OTK Kalle Isotalo on 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 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.
OTK Kalle Isotalon väitöskirjatyön aihe on ”Oikeustilan muodostuminen varainverotuksessa”.
OTK Kalle Isotalolle on myönnetty tohtorintutkinnon suorittamisoikeus
28.11.2017. Hän on suorittanut OTK –tutkinnon Lapin yliopistossa 18.1.2008.
Professori Kalle Määttä on puoltanut esitystä ja väitöskirjan aiheen hyväksymistä
sekä ilmoittanut olevansa käytettävissä työohjaajaksi.
Liitteenä OTK Kalle Isotalon tutkimussuunnitelma ja työnohjaajan lausunto.
Esitys
1

Päätettäneen nimetä professori Kalle Määttä suostumuksensa mukaisesti OTK
Kalle Isotalon väitöskirjatyön ohjaajaksi.

2

Päätettäneen vahvistaa OTK Kalle Isotalon väitöskirjatyön aiheeksi ”Oikeustilan
muodostuminen varainverotuksessa” ja pääaineeksi vero-oikeus.

3

Päätettäneen vahvistaa OTK Kalle Isotalon OTT -tutkinnon tutkimus-ja opintosuunnitelma oheisen liitteen mukaisesti.
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OTM Niko Ohvo OTT -tutkinnon suorittamiseen liittyvät toimenpiteet
OTM Niko Ohvo on 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 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 Niko Ohvon väitöskirjatyön aihe on ”Sosiaaliturvan vastikkeellisuus maahanmuuttajien kotouttamisprosessissa”.
OTM Niko Ohvolle on myönnetty tohtorintutkinnon suorittamisoikeus
28.11.2017. Hän on suorittanut OTM –tutkinnon Lapin yliopistossa 15.3.2017.
Apulaisprofessori Mirva Lohiniva-Kerkelä on puoltanut esitystä ja väitöskirjan
aiheen hyväksymistä sekä ilmoittanut olevansa käytettävissä työohjaajaksi.
Liitteenä OTM Niko Ohvon tutkimus- ja opintosuunnitelma sekä työnohjaajan
lausunto hakemuksesta.
Esitys
1

Päätettäneen nimetä apulaisprofessori Mirva Lohiniva-Kerkelä suostumuksensa
mukaisesti OTM Niko Ohvon väitöskirjatyön ohjaajaksi.

2

Päätettäneen vahvistaa OTM Niko Ohvon väitöskirjatyön aiheeksi ”Sosiaaliturvan vastikkeellisuus maahanmuuttajien kotouttamisprosessissa” ja pääaineeksi
hyvinvointioikeus.

3

Päätettäneen vahvistaa OTM Niko Ohvon OTT -tutkinnon tutkimus- ja opintosuunnitelma oheisen liitteen mukaisesti.

Päätös
1-3

Esityksen mukaan.

Pöytäkirjan vakuudeksi
Puheenjohtaja

Soili Nystén-Haarala

Esittelijä

Markku Vartiainen

LAPIN YLIOPISTO

PÖYTÄKIRJA

Oikeustieteiden tiedekunta

15.12.2017

Tiedekuntaneuvosto

Vartiainen

Kokous

07/17

Paikka: tiedekunnan kokoushuone
Yliopistonkatu 8, C-siipi, III krs.

Aika:

Perjantai 15.12.2017 klo 8.30-10.50

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 (ei osallistunut päätöksentekoon)
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OTM Kiira Viinamäen OTT -tutkinnon suorittamiseen liittyvät toimenpiteet
OTM Kiira Viinamäki on 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 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 Kiira Viinamäen väitöskirjatyön aihe on ”Ympäristöluvan ja ympäristön
turmelemisen kytkeytyminen toisiinsa”.
OTM Kiira Viinamäelle on myönnetty tohtorintutkinnon suorittamisoikeus
28.11.2017. Hän on suorittanut OTM –tutkinnon Lapin yliopistossa 22.2.2014.
Professorit Minna Kimpimäki ja Elina Pirjatanniemi ovat puoltaneet esitystä ja
väitöskirjan aiheen hyväksymistä sekä ilmoittaneet olevansa käytettävissä työohjaajiksi.
Liitteenä OTM Kiira Viinamäen tutkimussuunnitelma ja työnohjaajien lausunnot.
Esitys
1

Päätettäneen nimetä professorit Minna Kimpimäki ja Elina Pirjatanniemi suostumuksensa mukaisesti OTM Kiira Viinamäen väitöskirjatyön ohjaajiksi.

2

Päätettäneen vahvistaa OTM Kiira Viinamäen väitöskirjatyön aiheeksi ” Ympäristöluvan ja ympäristön turmelemisen kytkeytyminen toisiinsa” ja pääaineeksi
rikosoikeus.

3

Päätettäneen vahvistaa OTM Kiira Viinamäen OTT -tutkinnon tutkimus/opintosuunnitelma oheisen liitteen mukaisesti.

Päätös
1-3

Esityksen mukaan.

Pöytäkirjan vakuudeksi
Puheenjohtaja

Soili Nystén-Haarala

Esittelijä

Markku Vartiainen

LAPIN YLIOPISTO

PÖYTÄKIRJA

Oikeustieteiden tiedekunta

15.12.2017

Tiedekuntaneuvosto

Vartiainen

Kokous

07/17

Paikka: tiedekunnan kokoushuone
Yliopistonkatu 8, C-siipi, III krs.

Aika:

Perjantai 15.12.2017 klo 8.30-10.50

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 (ei osallistunut päätöksentekoon)
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LL.M. Emmanuel Salamin OTT -tutkinnon suorittamiseen liittyvät toimenpiteet
LL.M. Emmanuel Salami on 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 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.
LL.M. Emmanuel Salamin väitöskirjatyön aihe on ”Making a case for the introduction of an adequate data protection and intellectual property regulation for
autonomous vehicles and robotics in the EU”.
LL.M. Emmanuel Salamille on myönnetty tohtorintutkinnon suorittamisoikeus
28.11.2017. Hän on suorittanut LL.M. –tutkinnon Hannoverin yliopistossa
vuonna 2017.
Professori Rauno Korhonen ja yliopistonlehtori Rosa Ballardini ovat puoltaneet
esitystä ja väitöskirjan aiheen hyväksymistä sekä ilmoittaneet olevansa käytettävissä työohjaajiksi.
Liitteenä LL.M. Emmanuel Salamin tutkimussuunnitelma ja Rosa Ballardinin
lausunto.
Esitys
1

Päätettäneen nimetä professori Rauno Korhonen ja yliopistonlehtori Rosa Ballardini suostumuksensa mukaisesti LL.M. Emmanuel Salamin väitöskirjatyön ohjaajiksi.

2

Päätettäneen vahvistaa LL.M. Emmanuel Salamin väitöskirjatyön aiheeksi ”
Making a case for the introduction of an adequate data protection and intellectual
property regulation for autonomous vehicles and robotics in the EU” ja pääaineeksi oikeusinformatiikka.

3

Päätettäneen vahvistaa LL.M Emmanuel Salamin OTT -tutkinnon tutkimus-ja
opintosuunnitelma oheisen liitteen mukaisesti.

Päätös
1-3

Esityksen mukaan.

Pöytäkirjan vakuudeksi
Puheenjohtaja

Soili Nystén-Haarala

Esittelijä

Markku Vartiainen

LAPIN YLIOPISTO

PÖYTÄKIRJA

Oikeustieteiden tiedekunta

15.12.2017

Tiedekuntaneuvosto

Vartiainen

Kokous

07/17

Paikka: tiedekunnan kokoushuone
Yliopistonkatu 8, C-siipi, III krs.

Aika:

Perjantai 15.12.2017 klo 8.30-10.50

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 (ei osallistunut päätöksentekoon)
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OTM Eelis Paukun OTT -tutkinnon suorittamiseen liittyvät toimenpiteet
OTM Eelis Paukku on 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 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 Eelis Paukun väitöskirjatyön aihe on ”Epäsuorat valtiontuet erilaisten tulonsiirtojen näkökulmasta”.
OTM Eelis Paukulle on myönnetty tohtorintutkinnon suorittamisoikeus
28.11.2017. Hän on suorittanut OTM –tutkinnon Lapin yliopistossa 7.6.2017.
Professori Kalle Määttä on puoltanut esitystä ja väitöskirjan aiheen hyväksymistä
sekä ilmoittanut olevansa käytettävissä työohjaajaksi.
Liitteenä OTM Eelis Paukun tutkimussuunnitelma ja työnohjaajan lausunto.
Esitys
1

Päätettäneen nimetä professori Kalle Määttä suostumuksensa mukaisesti OTM
Eelis Paukun väitöskirjatyön ohjaajaksi.

2

Päätettäneen vahvistaa OTM Eelis Paukun väitöskirjatyön aiheeksi ”Epäsuorat
valtiontuet erilaisten tulonsiirtojen näkökulmasta” ja pääaineeksi oikeustaloustiede.

3

Päätettäneen vahvistaa OTM Eelis Paukun OTT -tutkinnon tutkimus-ja opintosuunnitelma oheisen liitteen mukaisesti.

Päätös
1-3

Esityksen mukaan.

Pöytäkirjan vakuudeksi
Puheenjohtaja

Soili Nystén-Haarala

Esittelijä

Markku Vartiainen

LAPIN YLIOPISTO

PÖYTÄKIRJA

Oikeustieteiden tiedekunta

15.12.2017

Tiedekuntaneuvosto

Vartiainen

Kokous

07/17

Paikka: tiedekunnan kokoushuone
Yliopistonkatu 8, C-siipi, III krs.

Aika:

Perjantai 15.12.2017 klo 8.30-10.50

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 (ei osallistunut päätöksentekoon)
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Toisen työnohjaajan nimeäminen OTM Laura Tarvaisen väitöskirjatyölle
OTM Laura Tarvainen on liitteenä olevassa kirjeessään pyytänyt, että hänen
väitöskirjatyönsä toiseksi ohjaajaksi nimettäisiin apulaisprofessori Mirva Lohiniva-Kerkelä aiemmin nimetyn professori Lotta Viikarin jatkaessa pääohjaajana.
Oikeustieteiden tiedekunta on myöntänyt OTM Laura Tarvaiselle OTT -tutkinnon suorittamisoikeuden, nimennyt työnohjaajan ja vahvistanut väitöskirjan aihepiirin ja tutkimussuunnitelman 16.6.2011. Väitöskirjatyön aihe on ”Vulnerability and its construction. Victims of torture in assylym process”.
Apulaisprofessori Mirva Lohiniva-Kerkelä on ilmoittanut, että hän on valmis
toimimaan toisena työnohjaajana.
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 OTM Laura Tarvaisen kirje sekä aiemmat asiaan liittyvät asiakirjat.
Esitys

Päätettäneen nimetä apulaisprofessori Mirva Lohiniva-Kerkelä suostumuksensa
mukaisesti OTM Laura Tarvaisen väitöskirjatyön ”Vulnerability and its construction. Victims of torture in assylym process” professori Lotta Viikarin jatkaessa pääohjaajana.

Päätös

Esityksen mukaan.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Puheenjohtaja

Soili Nystén-Haarala

Esittelijä

Markku Vartiainen

LAPIN YLIOPISTO

PÖYTÄKIRJA

Oikeustieteiden tiedekunta

15.12.2017

Tiedekuntaneuvosto

Vartiainen

Kokous

07/17

Paikka: tiedekunnan kokoushuone
Yliopistonkatu 8, C-siipi, III krs.

Aika:

Perjantai 15.12.2017 klo 8.30-10.50

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 (ei osallistunut päätöksentekoon)
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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) Sirja Sorsila ”Omaisuuteen kohdistuvien rikosten tunnusmerkistötekijöiden
eroavaisuudet ja yhtäläisyydet”
Tarkastajat: professori Minna Kimpimäki ja tutkija Jenna Laurikkala
Kypsyysnäyte suoritettu hyväksytysti asiasisällön osalta.

2) Kirsi-Maria Heinonen ”Osallisuus yhdessä tehdyissä rikoksissa: rikoskumppanuutta vai avunantoa?”
Tarkastajat: professori Minna Kimpimäki ja tutkija Jenna Laurikkala
Kypsyysnäyte suoritettu hyväksytysti asiasisällön osalta.
3) Karolina Pennanen ”Rikoksista ilmoittaminen oikeutena ja velvollisuutena”
Tarkastajat: professori Minna Kimpimäki ja tutkija Jenna Laurikkala
Kypsyysnäyte suoritettu hyväksytysti asiasisällön osalta.
4) Saija Mustola ”Syytteen tarkistaminen”
Tarkastajat: professori Mikko Vuorenpää ja tutkija Tiitus Hiivanainen
Kypsyysnäyte suoritettu hyväksytysti asiasisällön osalta.
5) Maiju Hänninen ”Laatuvirhe ulosottomyynnissä”
Tarkastajat: professori Mikko Vuorenpää ja tutkija Pirkko Heikkinen
Kypsyysnäyte suoritettu hyväksytysti asiasisällön osalta.
6) Kirsimarja Oksman ”Työntekijän irtisanominen sairauden perusteella”
Tarkastajat: apulaisprofessori Mirva Lohiniva-Kerkelä ja tutkija Mikko Lindroos
Kypsyysnäyte suoritettu hyväksytysti asiasisällön osalta.
7) Teemu Yli-Savola ”Osakeyhtiölain vähemmistösuoja – erityisesti osakkeenomistajan kyselyoikeus – vähemmistöosakkeenomistajan näkökulmasta”
Tarkastajat: professori Soili Nystén-Haarala ja yliopistonlehtori Petri Keskitalo
Kypsyysnäyte suoritettu hyväksytysti asiasisällön osalta.
8) Krista Oja ”Edustaja yksin kansainvälisistä suojelua hakevan lapsen edun toteutumisen valvojana turvapaikkapuhuttelussa”
Tarkastajat: professori Lotta Viikari ja yliopistonlehtori Sanna Koulu
Kypsyysnäyte suoritettu hyväksytysti asiasisällön osalta.
9) Lauri Uski ”Henkivakuutukset jäämistön ohittajina”
Tarkastajat: emeritusprofessori Ahti Saarenpää ja professori Tuulikki Mikkola
Kypsyysnäyte suoritettu hyväksytysti asiasisällön osalta.
10) Juho Myllyniemi ”Maanomistajan oikeusasemasta tuulivoimarakentamisessa”
Tarkastajat: yliopistonlehtori Ilari Hovila ja tutkija Alina Lehtonen
Kypsyysnäyte suoritettu hyväksytysti asiasisällön osalta.
11) Teuvo Viljamaa ”Tiedonantovelvollisuus yleisöantina toteutetussa joukkorahoituksessa”
Tarkastajat: professori Soili Nystén-Haarala ja tutkija Jenna Päläs
Kypsyysnäyte suoritettu hyväksytysti asiasisällön osalta.
12) Johanna Keskitalo ”Dynaamiset testamentit ja perintösopimukset – rajanveto
sallitun ja kielletyn välillä”
Tarkastajat: professori Soili Nystén-Haarala ja yliopistonlehtori Sanna Koulu
Kypsyysnäyte suoritettu hyväksytysti asiasisällön osalta.

13) Heidi Kemppainen ”Lapsipotilaan hoidosta päättäminen lapsen osallistumisoikeuden näkökulmasta”
Tarkastajat: apulaisprofessori Mirva Lohiniva-Kerkelä ja yliopistonlehtori Sanna
Koulu
Kypsyysnäyte suoritettu hyväksytysti asiasisällön osalta.
14) Sebastian Pihlajamaa ”Sanovat sitä lapsen parhaaksi – Tapaamisriita oikeudellisena ongelmana”
Tarkastajat: apulaisprofessori Mirva Lohiniva-Kerkelä ja yliopistonlehtori Sanna
Koulu
Kypsyysnäyte suoritettu hyväksytysti asiasisällön osalta.
15) Noora Santala ”Vanhempien tiedonsaantioikeus sijoitetun lapsen sosiaali- ja
terveydenhuoltoa koskevista asioista”
Tarkastajat: apulaisprofessori Mirva Lohiniva-Kerkelä ja tutkija Kaisa-Maria Kimmel
Kypsyysnäyte suoritettu hyväksytysti asiasisällön osalta.
Esitys
Päätös
1

Ei esittelymenettelyä.
Päätettiin hyväksyä Sirja Sorsilan tutkielma ”Omaisuuteen kohdistuvien rikosten
tunnusmerkistötekijöiden eroavaisuudet ja yhtäläisyydet” arvosanalla x/10

2

Päätettiin hyväksyä Kirsi-Maria Heinosen tutkielma ”Osallisuus yhdessä tehdyissä
rikoksissa: rikoskumppanuutta vai avunantoa?” arvosanalla x/10.

3

Päätettiin hyväksyä Karolina Pennasen tutkielma ”Rikoksista ilmoittaminen oikeutena ja velvollisuutena” arvosanalla x/10.

4

Päätettiin hyväksyä Saija Mustolan tutkielma ”Syytteen tarkistaminen” arvosanalla
x/10.

5

Päätettiin hyväksyä Maiju Hännisen tutkielma ”Laatuvirhe ulosottomyynnissä” arvosanalla x/10.

6

Päätettiin hyväksyä Kirsimarja Oksmanin tutkielma ”Työntekijän irtisanominen
sairauden perusteella” arvosanalla x/10.

7

Päätettiin hyväksyä Teemu Yli-Savolan tutkielma ”Osakeyhtiölain vähemmistösuoja – erityisesti osakkeenomistajan kyselyoikeus – vähemmistöosakkeenomistajan näkökulmasta” arvosanalla x/10.

8

Päätettiin hyväksyä Krista Ojan tutkielma ”Edustaja yksin kansainvälisistä suojelua hakevan lapsen edun toteutumisen valvojana turvapaikkapuhuttelussa” arvosanalla x/10.

9

Päätettiin hyväksyä Lauri Uskin tutkielma ”Henkivakuutukset jäämistön ohittajina” arvosanalla x/10.

10

Päätettiin hyväksyä Juho Myllyniemen tutkielma ”Maanomistajan oikeusasemasta
tuulivoimarakentamisessa” arvosanalla x/10.

11

Päätettiin hyväksyä Teuvo Viljamaan tutkielma ”Tiedonantovelvollisuus yleisöantina toteutetussa joukkorahoituksessa” arvosanalla x.

12

Päätettiin hyväksyä Johanna Keskitalon tutkielma ”Dynaamiset testamentit ja perintösopimukset – rajanveto sallitun ja kielletyn välillä” arvosanalla x/10.

13

Päätettiin hyväksyä Heidi Kemppaisen tutkielma ”Lapsipotilaan hoidosta päättäminen lapsen osallistumisoikeuden näkökulmasta” arvosanalla x/10.

14

Päätettiin hyväksyä Sebastian Pihlajamaan tutkielma ”Sanovat sitä lapsen parhaaksi – Tapaamisriita oikeudellisena ongelmana” arvosanalla x/10.

15

Päätettiin hyväksyä Noora Santalan tutkielma ”Vanhempien tiedonsaantioikeus sijoitetun lapsen sosiaali- ja terveydenhuoltoa koskevista asioista” arvosanalla x/10.
Päätöksentekoon osallistuivat tutkija Annu Kupiainen, tutkija Tomi Tuominen,
apulaisprofessori Mirva Lohiniva-Kerkelä, professori Lotta Viikari, professori
Rauno Korhonen ja professori Soili Nystén-Haarala.
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Paikka: tiedekunnan kokoushuone
Yliopistonkatu 8, C-siipi, III krs.

Aika:
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+Hovila Ilari, varadekaani
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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
17.1.2018 pidettävään tiedekuntaneuvoston kokoukseen saakka.

Päätös

Esityksen mukaan.

Pöytäkirjan vakuudeksi
Puheenjohtaja

Soili Nystén-Haarala

Esittelijä

Markku Vartiainen
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Tiedekuntaneuvosto

Vartiainen

Kokous

07/17

Paikka: tiedekunnan kokoushuone
Yliopistonkatu 8, C-siipi, III krs.

Aika:

Perjantai 15.12.2017 klo 8.30-10.50

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 (ei osallistunut päätöksentekoon)
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Ilmoitusasiat
-Tiedekunnan henkilökuntakokous on järjestetty 27.11.2017
-Lapin yliopiston Abipäivä on järjestetty 12.12.2017
-Lapin yliopiston hallituksen puheenjohtajan Raimo Väyrysen muotokuva on
paljastettu 13.12.2017
-Tiedekunnassa on vieraillut Kazakstanin korkeimman oikeuden delegaatio
3.11.2017
-Tiedekunnassa on vieraillut liettualainen tuomarivaltuuskunta 13.12.2017
-Hallintojohtajan päätös tietoaineistojen käsittelemisestä Lapin yliopistossa
(liite 1)
-Antti Pentikäinen ja Johanna Suurpää oikeusministeriöstä ovat vierailleet tiedekunnassa keskustelemassa sovittelukoulutuksen käynnistämisestä
-OTK:n 2. kerroksen remontti käynnistyy toukokuussa 2018
-Hallituksen asettama oikeustieteiden tiedekunnan kehittämisryhmä kokoontuu 15.12.2017
Nimitykset
-Yliopiston rehtori on päätöksellään 28.11.2017 kutsunut dosentti, OTT Kalle
Määtän tiedekunnan osa-aikaiseen (25 %) ja 5-vuotiseen määräaikaiseen oikeustaloustieteen professorin tehtävään ajalle 1.1.2018-31.12.2022 (liite 2)
Esitys

Merkittäneen tiedoksi.

Päätös

Keskusteltiin ja merkittiin.
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Soili Nystén-Haarala

Esittelijä

Markku Vartiainen

