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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 estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja katsoo sen tarpeelliseksi tai milloin
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.
Yliopistolain 29 §:n mukaan opintosuorituksen arvosteluun saavat osallistua vain
ne jäsenet tai varajäsenet, joilla on samantasoinen opintosuoritus taikka jotka on
otettu professorin tehtävään.
Kokouskutsut on lähetetty 8.12.2014.
Esitys
Päätös

Todettaneen kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
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OTK, VT Henna Pajulammin 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 11.6.2014 väittelyluvan
OTK, VT Henna Pajulammille. OTK, VT Pajulammin väitöskirjan aihe on
”Lapsi, oikeus ja osallisuus”.
Tiedekuntaneuvosto päätti pyytää kokouksessaan 3.9.2014 väitöskirjan tarkastamista varten vastaväittäjäksi apulaisprofessori Suvianna Hakalehto-Wainion.
Väitöstilaisuus päätettiin järjestää 7.11.2014. Väitöstilaisuuden kustokseksi nimitettiin professori Juha Karhu.
Tiedekuntaneuvosto on hyväksynyt virallismääräykset koskien väitöskirjan arvostelua. Määräysten mukaan vastaväittäjän tehtävänä on esittää
tiedekuntaneuvostolle 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 3.9.2014 OTK, VT Henna Pajulammin väitöskirjan arvosteluehdotuksen tekemistä varten arvostelulautakunnan,
johon nimettiin vastaväittäjä, apulaisprofessori Suvianna Hakalehto-Wainio,
toinen esitarkastaja lehtori, OTT Sampo Mielityinen, kustos, työnohjaaja, professori Juha Karhu ja toinen työnohjaaja professori Tuulikki Mikkola.
Apulaisprofessori Suvianna Hakalehto-Wainion sekä arvostelulautakunnan
lausunnot ovat liitteenä. OTK, VT Henna Pajulammin mahdollinen vastine tai
ilmoitus, että lausunnot eivät anna aihetta vastineen kirjoittamiselle jaetaan kokouksessa.
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 opintai taidonnäytteen esitarkastajan, tarkastajan ja vastaväittäjän esteellisyydestä on
voimassa, mitä hallintolain (434/2003) 28 §:ssä säädetään.
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 OTK, VT Henna Pajulammin väitöskirjan ”Lapsi, oikeus ja osallisuus” mahdollisesta hyväksymisestä.
Asiassa ei esittelymenettelyä.

Päätös
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Työ- ja sosiaalioikeuden dosentin arvon myöntäminen OTT, VT Jaana Paanetojalle
Oikeustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto on OTT, VT Jaana Paanetojan
haettua työ- ja sosiaalioikeuden dosentuuria, todennut kokouksessaan 29.10.2014
ko. dosentuurin tarkoituksenmukaisuuden tiedekunnan opetus- ja tutkimustyön
kannalta.
Tiedekuntaneuvosto päätti kokouksessaan 29.10.2014 pyytää lupaa saada käyttää
emeritusprofessori Martti Kairisen ja työtuomioistuimen presidentti, dosentti,
OTT Jorma Saloheimon asiantuntijalausuntoja, jotka he ovat antaneet OTT, VT
Jaana Paanetojasta Helsingin yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa täytettävänä olevaan työoikeuden ja kansainvälisen yksityisoikeuden professuuriin
syksyllä 2014. Molemmat asiantuntijat ovat antaneet luvan lausunnon käytttämiselle.
Tiedekuntaneuvosto varasi kokouksessaan 29.10.2014 OTT, VT Jaana Paanetojalle mahdollisuuden opetusnäytteen antamiseen hänen esittämästään aiheesta.
OTT, VT Jaana Paanetoja antoi opetusnäytteen 26.11.2014 aiheesta ”Työnantajan velvollisuus tarjota työtä kollektiiviperusteisissa irtisanomisissa”.
Tiedekuntaneuvoston nimeämät lausunnonantajat ovat ehdottaneet opetusnäytteen arvosanaksi mainesanaa hyvä.
Yliopistolain (255/2009) 89 §:n mukaan yliopisto voi myöntää dosentin arvon
henkilölle, jolla on perusteelliset tiedot alaltaan, julkaisuilla tai muulla tavoin
osoitettu kyky itsenäiseen tutkimustyöhön sekä hyvä opetustaito.
Lapin yliopiston hallituksen 5.10.2009 hyväksymän hallintojohtosäännön 11 §:n
mukaan yliopiston rehtori päättää dosentin arvon myöntämisestä tiedekunnan tai
erillislaitoksen esityksestä.
Jaana Paanetoja (s. 1964) on suorittanut OTK-tutkinnon vuonna 1988 Helsingin
yliopistossa, OTL -tutkinnon vuonna 1992 ja väitellyt oikeustieteen tohtoriksi
vuonna 2013.
Paanetoja on työskennellyt mm. päätoimisena tuntiopettajana vuosina
1988-1989, Suomen Akatemian tutkijana 1990-1992, käräjätuomarina 1991, vs.
assistenttina 1992, työoikeuden vs. apulaisprofessorina 1992-1995, työoikeuden
suunnittelijana 1995, työneuvoston sihteerinä työ- ja elinkeinoministeriössä

vuodesta 1996 lähtien.
Paanetoja on hoitanut Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnassa työ- ja sosiaalioikeuden professorin tehtävää tutkimusjohtajan nimikkeellä ajalla
1.10.-30.11.2013, apulaisprofessorin nimikkeellä ajalla 1.12.2013-30.11.2014 ja
professorin nimikkeellä 1.12.2014 lukien.
Paanetoja on auskultoinut ja saanut varatuomarin arvon vuonna 1990.
OTT, VT Paanetojalla voitaneen ansioluettelon, asiantuntijalausuntojen ja julkaisuluettelon perusteella katsoa olevan yliopistolain 89 §:n mukaiset
perusteelliset tiedot omalta alaltaan sekä osoittaneen julkaisuilla ja muulla tavoin
kykyä itsenäiseen tutkimustyöhön ja että hänellä on tehtävään vaadittava kieli- ja
opetustaito.
Tiedekuntaneuvosto on edellisessä kokouksessaan 26.11.2014 katsonut, että
tiedekunnassa omaksutun käytännön mukaisesti yhdistelmätehtävän ollessa kyseessä riittää asiantuntijalausunnot ja pätevyys toisesta oppiaineesta.
Liitteenä OTT, VT Jaana Paanetojan hakemus, ansioluettelo, julkaisuluettelo,
asiantuntijalausunnot sekä tiedekuntaneuvoston nimeämien arvioitsijoiden lausunto opetusnäytteestä.
Esitys
1

Todettaneen, onko professori, OTT, VT Jaana Paanetojalla ko. dosentuuriin
vaadittava hyvä opetustaito.
Asiassa ei esittelymenettelyä.

2

Todettaneen, täyttääkö professori, OTT, VT Jaana Paanetoja ko. dosentuurin
kelpoisuusvaatimukset.

3

Päätettäneen esittää tarvittaessa yliopiston rehtorille, että hän myöntäisi OTT,
VT Jaana Paanetojalle työ- ja sosiaalioikeuden dosentin arvon.

Päätös
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Ma. perhe- ja lapsioikeuden yliopistonlehtorin tehtävän täyttö
Yliopiston rehtori on myöntänyt 3.12.2014 käydyissä yliopiston keskushallinnon
ja tiedekunnan välisissä tulosneuvotteluissa luvan täyttää määräaikaisesi perhe- ja
lapsioikeuden yliopistonlehtorin tehtävän ajalla 1.1.2015-31.7.2016.
Lapin yliopiston hallintojohtosäännön 41 §:n mukaan tieteellisin perustein täytettävät
yliopistonlehtorin
tehtävät
voivat
olla
opetuspainotteisia,
tutkimuspainotteisia tai opetus- ja tutkimuspainotteisia.
Tieteellisin perustein täytettävään yliopistonlehtorin tehtävään valittavalta edellytetään soveltuva tohtorin tutkinto ja kyky antaa laadukasta tutkimukseen
perustuvaa opetusta ja ohjausta ja, kun se on tehtävän hoitamisen kannalta tärkeää,
käytännöllinen perehtyneisyys tehtäväalaan.
Lapin yliopiston hallintojohtosäännön 36 §:n mukaan yliopiston tehtävään valittavalta edellytetään sellainen koulutus ja kokemus sekä kielitaito kuin kyseisen
tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää. Nämä edellytykset määritellään
kunkin tehtävän osalta ennen tehtävän täyttöön ryhtymistä. Pysyvään opetustehtävään valittavalta edellytetään riittävä opetustaito.
Yliopiston hallintojohtosäännön 41 §:n mukaan tieteellisin perustein täytettävän
yliopistonlehtorin tehtävään valittavalta edellytetään soveltuva tohtorin tutkinto ja
kyky antaa laadukasta tutkimukseen perustuvaa opetusta ja ohjausta, ja kun se on
tehtävän hoitamisen kannalta tärkeää, käytännöllinen perehtyneisyys tehtäväalaan.
Tieteellisin perustein täytettävään yliopistonlehtorin tehtävään hakeneen ansioita
arvioitaessa otetaan johtosäännön 53 §:n mukaan huomioon tieteelliset julkaisut ja
muut tutkimustulokset, joilla on tieteellistä arvoa, opetuskokemus ja pedagoginen
koulutus, taito tuottaa oppimateriaalia, muut opetustoimessa saavutetut ansiot ja
tarvittaessa opetusnäyte.
Opetuspainotteisen yliopistonlehtorin tehtävässä painotetaan opetuskokemusta,
pedagogista koulutusta, taitoa tuottaa oppimateriaalia, muita opetustoimessa
saavutettuja ansioita ja tarvittaessa opetusnäytettä.
Tutkimuspainotteisen yliopistonlehtorin valinnassa painotetaan tieteellisiä julkaisuja ja muita tieteellisiä tutkimustuloksia sekä aktiivisuutta tutkimustyössä

kotimaassa ja kansainvälisesti.
Yliopiston opetus- ja tutkimustehtävää hoitavalta vaaditaan, että hän hallitsee sen
kielen, suomen tai ruotsin, jolla hänen on annettava opetusta (Yliopistoasetus
770/2009). Lapin yliopiston opetus- ja tutkintokieli on suomi.
Ma. yliopistonlehtorin toimenkuvaan tullaan sisällyttämään juridiikan perusteiden, persoonallisuus-, perhe- ja jäämistöoikeuden sekä kansainvälisen
yksityisoikeuden poolin opetusta, jatko-opintojen ohjausta sekä hyvinvointioikeuden pooliin kuuluvaa opetusta.
Liitteenä OTT Sanna Koulun hakemus, ansioluettelo, julkaisuluettelo, opetusportfolio sekä selvitykset perhe- ja jäämistöoikeuden tutkimuksen ja opetuksen
kehittämisestä sekä postdoc -tutkimusprojektista v. 2015-2017.
Esitys
1

2
Päätös

Päätettäneen, että ma. perhe- ja lapsioikeuden yliopistonlehtorin tehtävä on tieteellisin perustein täytettävä opetus- ja tutkimuspainotteinen yliopistonlehtorin
tehtävä.
Päätettäneen esittää yliopiston rehtorille, että ma perhe- ja lapsioikeuden yliopistonlehtorin tehtävään otetaan ajalle 1.1.2015-31.7.2016 OTT Sanna Koulu.
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Esitarkastajien määrääminen OTL, VT Juha Joonan väitöskirjakäsikirjoitukselle
OTL, VT Juha Joona on liitteenä olevassa kirjeessään pyytänyt, että hänen artikkeliväitöskirjakäsikirjoitukselleen “Ikimuistoinen oikeus -tutkimus Lapin
alkuperäisistä maa- ja vesioikeuksista” 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 vastaavantasoisen 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.
Työnohjaaja professori Matti Niemi on puoltanut esitarkastuksen käynnistämistä.
OTL, VT Juha Joona on todennut, ettei hänellä ole huomauttamista esitettyjä
esitarkastajia kohtaan.
Käsikirjoitus on nähtävillä tiedekunnan kansliassa.

Esitys

Päätös

Päätettäneen nimetä OTL, VT Juha Joonan väitöskirjakäsikirjoituksen “Ikimuistoinen oikeus -tutkimus Lapin alkuperäisistä maa- ja vesioikeuksista”
esitarkastajiksi suostumuksensa mukaisesti professori Pia Letto-Vanamo ja
prosessori Kimmo Katajala.
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OTM Ilkka Komulaisen OTL -tutkinnon suorittamiseen liittyvät toimenpiteet
Tiedekunta vahvistaa pyynnöstä opiskelijan lisensiaatin tutkinnon pääaineen ja
alustavan opintosuunnitelman sekä määrää hänelle työnohjaajan.
Jatkotutkintoa suorittavan 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 tohtorin tutkinnon suorittanut
asiantuntija. Työnohjaajia voidaan määrätä yksi tai kaksi. Määräys edellyttää
sekä ohjaajan että ohjattavan suostumusta.
OTM Ilkka Komulainen on ilmoittanut suostumuksensa yliopistonlehtori Minna
Kimpimäen nimeämiseksi hänen työn ohjaajaksi.
Tiedekunta vahvistaa lisensiaatin tutkintoa suorittavan tutkimusaiheen ja pitää
tutkimusaiheista rekisteriä.
Jos lisensiaatintutkimus on tarkoitus laatia osatutkimuksena, on se mainittava
aiheen vahvistusta pyydettäessä. Jollei tutkimusaihetta vahvisteta pääaineen
vahvistamisen ja työnohjaajan määräämisen yhteydessä, tulee tutkimusaihe
esittää vahvistettavaksi jatko-opintojen alkuvaiheessa.
Opintosuunnitelmasta tulee käydä ilmi opiskelijan jatko-opintoihin liittyvät
lähtökohdat ja päämäärät, aikataulusuunnitelma ja etenemisjärjestys sekä suunnitelma opiskelijan ja työnohjaajan välisen yhteydenpidon järjestämiseksi.
Mikäli tutkimus on tarkoitus suorittaa osatutkimuksina, tulee opintosuunnitelmaan sisällyttää sekä kokonaisuutta koskeva suunnitelma että yksittäisten
osatutkimusten teemat.
Esitys
1

Päätettäneen vahvistaa OTM Ilkka Komulaisen pääaineeksi Rikosoikeus.

2

Päätettäneen vahvistaa OTM Ilkka Komulaisen tutkimusaiheeksi “Järjestäytynyttä rikollisuutta koskeva oikeuskäytäntö ja ilmiön torjuminen Suomessa”.

3

Päätettäneen määrätä yliopistonlehtori Minna Kimpimäki suostumuksensa
mukaisesti OTM Ilkka Komulaisen työn ohjaajaksi.

4
Päätös

Päätettäneen vahvistaa OTM Ilkka Komulaisen OTL -tutkinnon opintosuunnitelma oheisen liitteen mukaisesti.
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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) Essi Pehkonen ”Pesänjakajan esteellisyys”
Tarkastajat: professori Tuulikki Mikkola ja tutkija Krista Huupponen
Kypsyysnäyte suoritettu hyväksytysti asiasisällön osalta.
2) Teemu Pieviläinen ”Kuntotarkastuksen vaikutus myyjän tiedonantovelvollisuuteen ja ostajan ennakkotarkastusvelvollisuuteen käytetyn asuinkiinteistön
kaupassa”
Tarkastajat: professori Eva Tammi-Salminen ja tutkija Pirkko Heikkinen
Kypsyysnäyte suoritettu hyväksytysti asiasisällön osalta.
3) Elisa Huotari ”Velkajärjestelyn esteet ja velkajärjestelyn myöntäminen
esteestä huolimatta”
Tarkastajat: professori Tuula Linna ja tutkijatohtori Marja-Leena Niemi
Kypsyysnäyte suoritettu hyväksytysti asiasisällön osalta.
4) Anette Luomala ”The Role of Internet Search Engine Service Providers in the
Light of the European Data Protection Legislation, A Study on the Judgement of

the Court of Justice of the European Union on Google Spain Inc. v. Agencia
Española de Protección de Datos (AEPD) and Mario Costeja González,
C-131/12
Tarkastajat: professori Rauno Korhonen ja tutkija Aleksander Wiatrowski
Kypsyysnäyte suoritettu hyväksytysti asiasisällön osalta.
5) Saara Vallivaara ”potilaan hoitoon ja lääketieteelliseen tutkimukseen liittyvät
rekisterit sekä tietosuoja”
Tarkastajat: professori Rauno Korhonen ja apulaisprofessori Mirva LohinivaKerkelä.
Kypsyysnäyte suoritettu hyväksytysti asiasisällön osalta
6) Tom Onyango Onyango ”Indigenous peoples’ rights, minority group rights
and international human rights law”
Tarkastajat: professori Juha Karhu ja yliopistonlehtori Petri Keskitalo
Kypsyysnäyte suoritettu hyväksytysti asiasisällön osalta.
7) Omar Sierra Gutiérrez ”Protection of the Sacred Lands and Culture of the
Wixárika People. Domestic and International Legal Perspective”
Tarkastajat: professori Juha Karhu ja OTT Leena Heinämäki
Kypsyysnäyte suoritettu hyväksytysti asiasisällön osalta.
Esitys
Päätös

Ei esittelymenettelyä.
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Tutkintovaatimusten muuttaminen
Lapin yliopiston hallintojohtosäännön 22 §:n mukaan tiedekuntaneuvoston
tehtävänä on päättää opetussuunnitelmista ja tutkintovaatimuksista.
Professori Tuula Linna on liitteenä olevassa kirjeessä esittänyt, että Insolvenssioikeuden erityiskysymyksiä -opintojakson tutkintovaatimuksia muutettaisiin
oheisen liitteen mukaisesti.
Esitys
Päätös

Päätettäneen hyväksyä tutkintovaatimusten muutos oheisen liitteen mukaisesti.
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Muualla suoritettujen opintojen hyväksilukeminen uudessa tutkintorakenteessa
Lapin yliopiston hallintojohtosäännön 22§:n mukaan tiedekuntaneuvoston
tehtävänä on päättää opetussuunnitelmista ja tutkintovaatimuksista sekä opiskelijavalintaperusteista.
Suunnittelutoimikunta on käsitellyt asiaa kokouksessaan 25.11.2014 ja päättänyt esittää tiedekuntaneuvostolle, että se hyväksyisi muualla suoritettujen
opintojen hyväksilukemiseen liittyvät ohjeet uudessa tutkintorakenteessa
oheisen liitteen mukaisesti.
Esitys
Päätös

Päätettäneen hyväksyä muualla suoritettujen opintojen hyväksilukemiseen
liittyvät ohjeet.
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Harjoitteluraha
Oikeustieteiden tiedekunnalle on osoitettu harjoitteluun 64 800 euroa vuodelle
2015. Määräraha jaetaan Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan Suomen
harjoittelupaikoille sekä kansainvälisille harjoittelupaikoille.
Työnantajat voivat jättää harjoittelupaikkatarjouksia 16.12.2014 asti. Työryhmä,
johon kuuluu suunnittelutoimikunnan puheenjohtaja Mirva Lohiniva-Kerkelä,
Artiklan kopo-vastaava ja kansainvälisten asioiden suunnittelija Päivi Martin,
valmistelee esityksen Suomen harjoittelupaikoista 21.1.2015 kokoukseen.
Kansainvälisillä harjoittelupaikoilla on käytössä voucherit.
Esitys

Päätös

Päätettäneen, että tiedekunnalle osoitettu harjoitteluraha jaetaan siten, että
55 800 euroa osoitetaan Suomen harjoittelupaikoille ja 9 000 euroa kansainvälisille vouchereille.
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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 21.1.2015 pidettävään tiedekuntaneuvoston kokoukseen saakka.
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Ilmoitusasiat
-OTK:n TUSO –neuvottelut yliopiston johdon kanssa on käyty 3.12.2014
-Lapin yliopistossa suoritetut tutkinnot tiedekunnittain ajalla 1.1.-30.11.2014
(liite 1)
-Yhteisöt ja muuttuva työ –tohtoriohjelmaan valitut (liite 2)
-Tiedekuntapäivä järjestään 12.12.2014 klo 13.15 alkaen luentosalissa 6
Esitys
Päätös

Merkittäneen tiedoksi.

