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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 24.3.2017.
Esitys

Todettaneen kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Päätös

Todettiin.
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Varallisuusoikeuden professorin tehtävän tehtäväntäyttöselosteen hyväksyminen ja täyttöön liittyvät
toimenpiteet
Lapin yliopiston rehtori on myöntänyt 12.10.2016 käydyissä tulossopimusneuvotteluissa luvan varallisuusoikeuden professorin tehtävän vakinaistamiseen ja tehtävän
täyttöön kutsumenettelyllä.
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 mu-

kaan 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.
Liitteenä dosentti, OTT Janne Kaiston suostumus kutsumismenettelyyn, ansioluettelo,
yliopistoportfolio ja julkaisuluettelo.
Esitys
1

2

Päätös
1-2

Päätettäneen hyväksyä varallisuusoikeuden professuurin tehtävän tehtäväntäyttöseloste oheisen liitteen mukaisesti.
Päätettäneen täyttää varallisuusoikeuden professorin tehtävä kutsumenettelyllä, kutsua tehtävään dosentti, OTT Janne Kaisto sekä pyytää asiantuntijalausunnot dosentti,
OTT, Janne Kaiston kelpoisuudesta ja ansioista varallisuusoikeuden professuuriin
emeritusprofessori Markku Heliniltä ja oikeusneuvos, OTT Juha Häyhältä.

Esityksen mukaan.
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Väitöspäivän, vastaväittäjän ja kustoksen määrääminen OTM Jukka Ahtiselle, arvostelulautakunnan
asettaminen sekä julkaisun ottaminen Acta Universitatis Lapponiensis -julkaisusarjaan
OTM Jukka Ahtinen on liitteenä olevassa kirjeessään pyytänyt, että hänelle määrättäisiin väitöspäivä, vastaväittäjä, kustos, asetettaisiin arvostelulautakunta ja että hänen julkaisunsa otettaisiin Acta Universitatis Lapponiensis -julkaisusarjaan. OTM Jukka Ahtisen väitöskirjakäsikirjoituksen aihe on "Rikosasian vastaajaa avustavan asianajajan lojaliteettivelvollisuus”.
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 15.2.2017 myöntänyt väittelyluvan OTM Jukka
Ahtiselle laamanni. asianajaja, OTT Matti Kunnaksen ja emeritusprofessori Antti Jokelan puoltavien lausuntojen perusteella.
Yliopistojen tutkinnoista annetun asetuksen (794/2004) 22 §:n mukaan tohtorin tutkinnon suorittamiseksi opiskelijan tulee:
1) suorittaa jatkokoulutuksen opinnot;
2) osoittaa tutkimusalallaan itsenäistä kriittistä ajattelua; sekä
3) laatia väitöskirja ja puolustaa sitä julkisesti.

Tiedekunnan hyväksymien OTT -tutkintoa koskevien virallismääräysten mukaan väitöskirjatutkimuksen tulee osoittaa, että tekijällä on kyky itsenäisesti soveltaa tieteellisen
tutkimuksen menetelmiä sekä hyvä perehtyneisyys omaan tieteenalaansa ja syvällinen
perehtyneisyys omaan tutkimusalaansa. Väitöskirjan ohjepituus on 250-300 sivua.
Vastaväittäjäksi määrätään yleensä joku esitarkastajista. Tarvittaessa voidaan määrätä
kaksi vastaväittäjää. Ulkomaisen ja kotimaisen tieteen vuorovaikutusta myös opinnäytetöiden arvioinnissa tulisi suosia. Väitöskirjan tasoa sekä esitarkastuksen että väitöstilaisuuden perusteella arvioitaessa on pidettävä huolta siitä, että työn tason arvioinnissa
kiinnitetään huomiota Suomessa käytössä oleviin kriteereihin.
Väitöskirjan, lisensiaatintutkimuksen ja näitä vastaavan opin- tai taidonnäytteen esitarkastajan, tarkastajan ja vastaväittäjän esteellisyydestä on voimassa, mitä hallintolain
(434/2003) 28 §:ssä säädetään.
Ennen opintosuorituksen arvostelua tekijälle on varattava tilaisuus vastineen antamiseen esitarkastajan, tarkastajan tai vastaväittäjän lausunnosta.
Asianosainen voi tehdä yliopiston määräämälle hallintoelimelle oikaisupyynnön opintosuorituksen arvostelusta 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi saannista.
Väitöskirjan arvostelua koskevien määräysten mukaan vastaväittäjän tehtävänä on esittää tiedekuntaneuvostolle antamassaan lausunnossa joko väitöskirjan hyväksymistä tai
hylkäämistä. Vastaväittäjän lausunto tulee perustella. Lausunnosta tulee erityisesti ilmetä kriteerit, joilla vastaväittäjä arvioi väitöskirjan laatua.
Tiedekuntaneuvosto on kokouksessaan 8.6.2016 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 Jukka Ahtisen kirjeet.
Käsikirjoitus on nähtävillä hallintopäällikön työhuoneessa.
Esitys
1

2

Päätettäneen järjestää OTM Jukka Ahtisen väitöstilaisuus perjantaina 9.6.2017 klo 12
alkaen luentosalissa 2.
Päätettäneen määrätä OTM Jukka Ahtisen väitöskirjan "Rikosasian vastaajaa avustavan
asianajajan lojaliteettivelvollisuus” tarkastamista varten vastaväittäjäksi laamanni, asianajaja, OTT Matti Kunnas.

3

Päätettäneen määrätä OTM Jukka Ahtisen väitöstilaisuuden kustokseksi professori
Tuula Linna.

4

Päätettäneen asettaa arvostelulautakunta OTM Jukka Ahtisen väitöskirjaa varten ja nimetä siihen vastaväittäjä laamanni, asianajaja, OTT Matti Kunnas, toinen esitarkastaja
emeritusprofessori Antti Jokela, kustos, työnohjaaja, professori Tuula Linna (kokoonkutsuja) sekä toinen työnohjaaja professori Matti Tolvanen.

5

Päätettäneen ottaa OTM Jukka Ahtisen väitöskirja julkaistavaksi Lapin yliopiston Acta
Universitatis Lapponiensis -julkaisusarjassa.

Päätös
1-5

Esityksen mukaan.
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Valtuutuksen antaminen dekaanille esitarkastajien määräämiseksi LL.M. Emma Patrignanin artikkeliväitöskirjakäsikirjoitukselle
LL.M. Emma Patrignani on liitteenä olevassa kirjeessään pyytänyt, että hänen väitöskirjakäsikirjoitukselleen ”Otherness, Pluralism and Context -Underground issues
in comparative legal issues” 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 löytä mistä tehtävään. Esitarkastajaksi voidaan valita vain henkilö, joka on suorittanut tohtorin tutkinnon. Toisen esitarkastajista tulee edustaa muuta kuin Lapin ylipiston oi keustieteiden 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 tie teellisen käytännön ja väitöskirjojen arvostelukriteerit. Molemmat esitarkastajat voi
daan 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 lausun toon, 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.
Väitöskirjaksi voidaan hyväksyä myös tiedekunnan riittäväksi katsoma määrä samaa
ongelmakokonaisuutta käsitteleviä tieteellisiä julkaisuja tai julkaistavaksi hyväksyttäviä käsikirjoituksia ja ne kokoava johdanto. Julkaisujen tulee lähtökohtaisesti olla
vertaisarvioituja. Julkaisuihin voi kuulua myös yhteisjulkaisuja, jos tekijän itsenäinen osuus on niissä osoitettavissa.
Työnohjaaja professori Jaakko Husa on puoltanut liitteenä olevassa kirjeessään esitarkastuksen käynnistämistä. Artikkeliväitöskirjan yhteenvetoartikkeli on parhaillaan
kielentarkastuksessa, minkä jälkeen esitarkastusprosessi voidaan käynnistää.
Käsikirjoitus on nähtävillä tiedekunnan kansliassa.
Esitys

Päätettäneen valtuuttaa dekaani nimeämään esitarkastajiksi professori Geoffrey Samuel (Kentin yliopisto) ja professori Jørn Øyrehagen (Bergenin yliopisto) LL.M.
Emma Patrignanin artikkeliväitöskirjakäsikirjoituksen ”Otherness, Pluralism and
Context -Underground issues in comparative legal issues” yhteenvetoartikkelin tultua
kielentarkastuksesta.

Päätös

Esityksen mukaan.

Pöytäkirjan vakuudeksi
Puheenjohtaja

Juha Karhu

Esittelijä

Markku Vartiainen
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Aika:
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Läsnä:

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

+Nystén-Haarala Soili
-Kuusikko Kirsi
-Juanto Leila

+Niemi Marja-Leena
-Oksanen Anniina
+Petrétei Kristóf

-Tuominen Tomi
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+Kiiski Jussi
+Sihvo Anni-Sofia
+Tuomainen Jenni

-Tikkanen Veli-Matti
-Paukku Eelis
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Oikeustieteiden tiedekunnan edustajien nimeäminen vuoden 2017 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.
Oikeustieteelliset koulutusyksiköt ovat sopineet, että vuonna 2018 siirrytään opiskelijavalinnoissa valtakunnalliseen yhteisvalintaan. Lapin yliopiston oikeustieteiden
tiedekunta, Turun yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta ja Itä-Suomen yliopiston
oikeustieteiden laitos ovat sopineet teknisestä valintakoeyhteistyöstä jo vuonna 2017.
Varsinaisen opiskelijavalinnan Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunta hoitaa
vuonna 2017 itsenäisesti.
Turun yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta, Itä-Suomen yliopiston oikeustieteiden
laitos ja Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunta ovat sopineet siitä, että kukin
yksikkö nimeää vuonna 2017 yhteiseen valintakoetyöryhmään edustajansa. Turku
nimeää puheenjohtajan.
Valintojen käytännön järjestelyt hoidetaan yhteistyössä Turun ja Itä-Suomen yliopistojen kanssa.

Esitys
1

2

Päätös
1-2

Päätettäneen nimetä professori Juha Karhu ja tutkija Jenna Päläs Lapin yliopiston
oikeustieteiden tiedekunnan, Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan ja ItäSuomen yliopiston oikeustieteiden laitoksen vuoden 2017 yhteiseen valintatoimikuntaan.
Päätettäneen valtuuttaa professori Juha Karhu ja tutkija Jenna Päläs tekemään tarvittaessa yhteisvalintoja koskevat päätökset ja järjestelyt Lapin yliopiston hallintojohtosäännön 24 §:n valtuutuspäätöksen mukaisesti.

Esityksen mukaan.

Pöytäkirjan vakuudeksi
Puheenjohtaja

Juha Karhu

Esittelijä

Markku Vartiainen
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Paikka: kokoushuone
Yliopistonkatu 8, III krs.

Aika:

Keskiviikko 29.3.2017 klo 10.00-11.25

Läsnä:

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

+Nystén-Haarala Soili
-Kuusikko Kirsi
-Juanto Leila

+Niemi Marja-Leena
-Oksanen Anniina
+Petrétei Kristóf
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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) Eerika Pekkala ”Tuomarin ennakkoasenne oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin esteenä”
Tarkastajat: professori Tuula Linna ja tutkija Roosa Leväinen
Kypsyysnäyte suoritettu hyväksytysti asiasisällön osalta.

2) Anni Oittinen ”Yrityssalaisuuksiin kohdistuvat loukkaukset ja kyberrikollisuus”
Tarkastajat: professori Minna Kimpimäki ja professori Rauno Korhonen
Kypsyysnäyte suoritettu hyväksytysti asiasisällön osalta.
3) Jutta Paaso ”Petos ja vakuutuskorvaukset”
Tarkastajat: professori Minna Kimpimäki ja professori Rauno Korhonen
Kypsyysnäyte suoritettu hyväksytysti asiasisällön osalta.
4) Eveliina Martikainen ”Takaisinsaantilain 5 §:n mukainen yleinen vahinkoedellytys
konkurssissa”
Tarkastajat: professori Tuula Linna ja tutkija Anssi Kärki
Kypsyysnäyte suoritettu hyväksytysti asiasisällön osalta.
5) Mira Rissanen ”Itsekriminointisuojan periaate Suomen oikeusjärjestelmässä – erityisesti maksukyvyttömyysmenettelyn näkökulmasta tarkasteltuna”
Tarkastajat: professori Tuula Linna ja tutkija Anssi Kärki
Kypsyysnäyte suoritettu hyväksytysti asiasisällön osalta.
6) Anni Murto-Koivisto ”Osakeyhtiön vastuu toimielintensä aiheuttamista vahingoista ja
identifikaation rajat”
Tarkastajat: professori Soili Nystén-Haarala ja tutkija Anssi Kärki
Kypsyysnäyte suoritettu hyväksytysti asiasisällön osalta.
7) Janne Lundbom ”The Right And The Principle of Autonomy – a discussion of autonomy as a concept in constitutional law”
Tarkastajat: professori Juha Karhu ja yliopistonlehtori Petri Keskitalo
8) Jaakko Lindfors ”Kiinteistönomistajan vahingonkorvausvastuu”
Tarkastajat: Professori Juha Karhu ja yliopistonlehtori Petri Keskitalo
Kypsyysnäyte suoritettu hyväksytysti asiasisällön osalta.
9) Minja Mäkelä ”Vakuuskohteet ryhmärakennuttamishankkeissa”
Tarkastajat: professori Juha Karhu ja yliopistonlehtori Petri Keskitalo
Kypsyysnäyte suoritettu hyväksytysti asiasisällön osalta.
10) Karoliina Kasurinen ”Sähköinen panttikirja lainsäädännössä ja käytännön toiminnassa”
Tarkastajat: professori Juha Karhu ja yliopistonlehtori Petri Keskitalo
Kypsyysnäyte suoritettu hyväksytysti asiasisällön osalta.
11) Alina Särkelä ”Luovutuksensaajan asema takaisinsaannissa”
Tarkastajat: professori Juha Karhu ja yliopistonlehtori Petri Keskitalo
Kypsyysnäyte suoritettu hyväksytysti asiasisällön osalta.
12) Johanna Saloseutu ”Kiinteistön laatuvirhe ulosottomyynnissä ostajan oikeusturvan
näkökulmasta katsottuna”
Tarkastajat: professori Juha Karhu ja yliopistonlehtori Petri Keskitalo
Kypsyysnäyte suoritettu hyväksytysti asiasisällön osalta.

13) Katri Piiparinen ”Sisäpiiritiedon julkistamisvelvollisuus markkinoiden väärinkäyttöasetuksen mukaisesti – Mikä muuttui?”
Tarkastajat: professori Juha Karhu ja yliopistonlehtori Petri Keskitalo
Kypsyysnäyte suoritettu hyväksytysti asiasisällön osalta.
14) Niklas Himberg ”Kuntotarkastuksen vaikutus reklamointiin asuntojen ja asuinkiinteistöjen virheistä”
Tarkastajat: professori Juha Karhu ja yliopistonlehtori Petri Keskitalo
Kypsyysnäyte suoritettu hyväksytysti asiasisällön osalta.
15) Bartolomiej Dereweda ”Article 7 TEU as a Protection Mechanism of European Values”
Tarkastajat: professori Juha Karhu ja yliopistonlehtori Petri Keskitalo
Kypsyysnäyte suoritettu hyväksytysti asiasisällön osalta.
16) Eliina Heiskanen ”Anonyymi todistelu Suomen lainsäädännössä ja Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytännössä”
Tarkastajat: professori Mikko Vuorenpää ja tutkija Roosa Leväinen
Kypsyysnäyte suoritettu hyväksytysti asiasisällön osalta.
17) Lotta Hiukka ”Poikkeukset kuntien yhtiöittämisvelvollisuudesta kilpailuneutraliteettisääntelyssä”
Tarkastajat: professori Soili Nystén-Haarala ja yliopistonlehtori Petri Keskitalo
Kypsyysnäyte suoritettu hyväksytysti asiasisällön osalta.
Esitys
Päätös
1

Ei esittelymenettelyä.
Päätettiin hyväksyä Eerika Pekkalan tutkielma ”Tuomarin ennakkoasenne oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin esteenä” arvosanalla x/10.

2

Päätettiin hyväksyä Anni Oittisen tutkielma ”Yrityssalaisuuksiin kohdistuvat loukkaukset
ja kyberrikollisuus” arvosanalla x/10.

3

Päätettiin hyväksyä Jutta Paason tutkielma ”Petos ja vakuutuskorvaukset” arvosanalla
x/10.

4

Päätettiin hyväksyä Eveliina Martikaisen tutkielma ”Takaisinsaantilain 5 §:n mukainen
yleinen vahinkoedellytys konkurssissa” arvosanalla x/10.

5

Päätettiin hyväksyä Mira Rissasen tutkielma ”Itsekriminointisuojan periaate Suomen oikeusjärjestelmässä – erityisesti maksukyvyttömyysmenettelyn näkökulmasta tarkasteltuna” arvosanalla x/10.

6

Päätettiin hyväksyä Anni Murto-Koiviston tutkielma ”Osakeyhtiön vastuu toimielintensä
aiheuttamista vahingoista ja identifikaation rajat” arvosanalla x/10.

7

Päätettiin hyväksyä Janne Lundbomin tutkielma ”The Right And The Principle of Autonomy – a discussion of autonomy as a concept in constitutional law” arvosanalla x/10.

8

Päätettiin hyväksyä Jaakko Lindforsin tutkielma ”Kiinteistönomistajan vahingonkorvausvastuu” arvosanalla x/10.

9

Päätettiin hyväksyä Minja Mäkelän tutkielma ”Vakuuskohteet ryhmärakennuttamishankkeissa” arvosanalla x/10.

10

Päätettiin hyväksyä Karoliina Kasurisen tutkielma ”Sähköinen panttikirja lainsäädännössä ja käytännön toiminnassa” arvosanalla x/10.

11

Päätettiin hyväksyä Alina Särkelän tutkielma ”Luovutuksensaajan asema takaisinsaannissa” arvosanalla x/10.

12

Päätettiin hyväksyä Johanna Saloseudun tutkielma ”Kiinteistön laatuvirhe ulosottomyynnissä ostajan oikeusturvan näkökulmasta katsottuna” arvosanalla x/10.

13

Päätettiin hyväksyä Katri Piiparisen tutkielma ”Sisäpiiritiedon julkistamisvelvollisuus
markkinoiden väärinkäyttöasetuksen mukaisesti – Mikä muuttui?” arvosanalla x/10.

14

Päätettiin hyväksyä Niklas Himbergin tutkielma ”Kuntotarkastuksen vaikutus reklamointiin asuntojen ja asuinkiinteistöjen virheistä” arvosanalla x/10.

15

Päätettiin hyväksyä Bartlomiej Derewedan tutkielma ”Article 7 TEU as a Protection
Mechanism of European Values” arvosanalla x/10.

16

Päätettiin hyväksyä Eliina Heiskasen tutkielma ”Anonyymi todistelu Suomen lainsäädännössä ja Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytännössä” arvosanalla x/10.

17

Päätettiin hyväksyä Lotta Hiukan tutkielma ”Poikkeukset kuntien yhtiöittämisvelvollisuudesta kilpailuneutraliteettisääntelyssä” arvosanalla x/10.
Päätöksentekoon osallistuivat professori Juha Karhu, professori Rauno Korhonen, professori Lotta Viikari, professori Soili Nystén-Haarala, apulaisprofessori Marja-Leena
Niemi ja tutkija Kristóf Petrétei kohdasta 11 lukien.

Pöytäkirjan vakuudeksi
Puheenjohtaja
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Tutkintotodistuskaavan vahvistaminen
Tiedekuntaneuvoston tehtävänä on vahvistaa tutkintotodistuskaavat. Liitteenä on esitys
uuden tutkintorakenteen mukaan suoritetun OTM-tutkinnon tutkintotodistuskaavaksi.
Esitys

Päätettäneen hyväksyä oikeustieteen maisterin tutkinnon tutkintotodistuskaava liitteen
mukaisesti.

Päätös

Esityksen mukaan.

Pöytäkirjan vakuudeksi
Puheenjohtaja
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Opetussuunnitelmat lukuvuodelle 2017-2018
Lapin yliopiston hallintojohtosäännön 22 §:n mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on
päättää opetussuunnitelmista ja tutkintovaatimuksista.
Esitys

Päätettäneen hyväksyä oikeusnotaarin ja oikeustieteen maisterin tutkinnon vanhan ja uuden tutkintorakenteen mukaiset opetussuunnitelmat lukuvuodelle 2017-2018 oheisten
liitteiden mukaisesti.

Päätös

Esityksen mukaan.
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Puheenjohtaja
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+Karhu Juha
-Lohiniva-Kerkelä Mirva
-Viikari Lotta
-Korhonen Rauno

+Nystén-Haarala Soili
-Kuusikko Kirsi
-Juanto Leila

+Niemi Marja-Leena
-Oksanen Anniina
+Petrétei Kristóf

-Tuominen Tomi
-Kupiainen Annu

+Kiiski Jussi
+Sihvo Anni-Sofia
+Tuomainen Jenni
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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 yksit täistapauksessa 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 7.6.2017 pidettävään tiedekuntaneuvoston kokoukseen saakka.

Päätös

Esityksen mukaan.

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

+Nystén-Haarala Soili
-Kuusikko Kirsi
-Juanto Leila

+Niemi Marja-Leena
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Ilmoitusasiat
-Hakuaika jatko-opintoihin päättyy 18.4.2017
-OTK, HuK, VT Jukka Oikarisen lisensiaattitutkimuksen ”Syyteneuvottelu rikosoikeudellisen järjestelmän osana ja rikosprosessuaalisena menettelynä” tarkastustilaisuus järjestetään tiistaina 25.4.2017 klo 15 luentosalissa 5
-Oikeustieteellisen koulutusalan valtakunnallinen dekaanikokous järjestetään Helsingissä 28.4.2017
-Apulaisprofessori Marja-Leena Niemen läksiäiset järjestetään Fellissä perjantaina
7.4.2017 klo 14 alkaen
-Maisteritutkielmien arvosanajakaumat v. 2013-2016 (liite 1)
Työsopimukset ja työvapaat
-Tutkija Elli Saramäelle on myönnetty työvapaata ajalle 1.4.-31.5.2017
-OTM Tiitus Hiivanainen on otettu tutkijaksi ajalle 1.4.-31.5.2017
Esitys

Merkittäneen tiedoksi.

Päätös
Merkittiin.
Pöytäkirjan vakuudeksi
Puheenjohtaja

Juha Karhu

Esittelijä

Markku Vartiainen

