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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 16.1.2014.
Esitys

Todettaneen kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Päätös

Todettiin.
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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) Juhana Riekkinen ”Todisteiden hyödyntämiskiellot rikosprosessissa Suomessa, Saksassa ja Yhdysvalloissa”
Tarkastajat: professori Tuula Linna ja yliopistonlehtori Marja-Leena Niemi
Kypsyysnäyte suoritettu hyväksytysti asiasisällön osalta
2) Noora Väätäinen ”Esitutkinnan rajaaminen osana esitutkintayhteistyötä”
Tarkastajat: professori Tuula Linna ja tutkija Jukka Ahtinen
Kypsyysnäyte suoritettu hyväksytysti asiasisällön osalta.
3) Niko Värttiö ”Oikeus vaatia kilpailuoikeudellista vahingonkorvausta ja
vahingonkorvausvastuun edellytykset – erityisesti EU-oikeuden tehokkaan
toteutumisen näkökulmasta”
Tarkastajat: professori Soili Nystén-Haarala ja tutkija Tomi Tuominen
Kypsyysnäyte suoritettu hyväksytysti asiasisällön osalta.
4) Hanna Riski ”Euroopan unionin päästökauppa ohjauskeinona ja sitä turvaa -

van sääntelyn tarpeellisuus”
Tarkastajat: tutkimusjohtaja Ilari Hovila ja tutkija Heidi Helenius
Kypsyysnäyte suoritettu hyväksytysti asiasisällön osalta.
5) Raisa Koivusaari ”Itämeren suojelu Itämerensuojelusopimuksen ja Euroopan
unionin johdannaisoikeuden perusteella”
Tarkastajat: tutkimusjohtaja Ilari Hovila ja tutkija Heidi Helenius
Kypsyysnäyte suoritettu hyväksytysti asiasisällön osalta.
6) Jussi Makkonen ”Salainen virhe kiinteistön kaupassa ja piilovirhevakuutus”
Tarkastajat: professori Juha Karhu ja tutkija Tomi Tuominen
Kypsyysnäyte suoritettu hyväksytysti asiasisällön osalta.
7) Teemu Nikula ”Vahingonkärsijän myötävaikutus ja vakuutuksenantajan
takautumisoikeus liikennevakuutuslaissa”
Tarkastajat: professori Juha Karhu ja tutkija Tomi Tuominen
Kypsyysnäyte suoritettu hyväksytysti asiasisällön osalta.
8) Pauliina Valorinne ”Rajoitettu omistusoikeustestamentti ja siitä aiheutuvat
rajoitukset lesken määräämisvaltaan”
Tarkastajat: professori Ahti Saarenpää ja tutkija Eira Kuisma
Kypsyysnäyte suoritettu hyväksytysti asiasisällön osalta.
9) Kaisa Näkki ”Luonnosteltu itsemääräämisoikeuslaki – etenevän muistisairauden näkökulmasta.”
Tarkastajat: professori Ahti Saarenpää ja tutkija Eira Kuisma
Kypsyysnäyte suoritettu hyväksytysti asiasisällön osalta.
Esitys
Päätös
1

Ei esittelymenettelyä.
Päätettiin hyväksyä Juhana Riekkisen tutkielma ”Todisteiden hyödyntämiskiellot rikosprosessissa Suomessa, Saksassa ja Yhdysvalloissa” arvosanalla
x/10.

2

Päätettiin hyväksyä Noora Väätäisen tutkielma ”Esitutkinnan rajaaminen osana
esitutkintayhteistyötä” arvosanalla x/10.

3

Päätettiin hyväksyä Niko Värttiön tutkielma ”Oikeus vaatia kilpailuoikeudellista
vahingonkorvausta ja vahingonkorvausvastuun edellytykset – erityisesti EUoikeuden tehokkaan toteutumisen näkökulmasta” arvosanalla x/10.

4

Päätettiin hyväksyä Hanna Riskin tutkielma ”Euroopan unionin päästökauppa
ohjauskeinona ja sitä turvaavan sääntelyn tarpeellisuus” arvosanalla x/10.

5

Päätettiin hyväksyä Raisa Koivusaaren tutkielma ”Itämeren suojelu Itämeren
suojelusopimuksen ja Euroopan unionin johdannaisoikeuden perusteella”
arvosanalla x/10.

6

Päätettiin hyväksyä Jussi Makkosen tutkielma ”Salainen virhe kiinteistön
kaupassa ja piilovirhevakuutus” arvosanalla x/10.

7

Päätettiin hyväksyä Teemu Nikulan tutkielma ”Vahingonkärsijän myötävaiku tus ja vakuutuksenantajan takautumisoikeus liikennevakuutuslaissa” arvosanalla
x/10.

8

Päätettiin hyväksyä Pauliina Valorinteen tutkielma ”Rajoitettu omistusoikeus testamentti ja siitä aiheutuvat rajoitukset lesken määräämisvaltaan” arvosanalla
x/10.

9

Päätettiin hyväksyä Kaisa Näkin tutkielma ”Luonnosteltu itsemääräämisoikeuslaki – etenevän muistisairauden näkökulmasta” arvosanalla x/10.

Päätöksentekoon osallistuivat professori Kirsi Kuusikko, yliopistonlehtori
Mirva Lohiniva-Kerkelä, professori Eva Tammi-Salminen, professori Lotta
Viikari, tutkija Pirkko Heikkinen, tutkimusjohtaja Ilari Hovila ja professori Juha
Karhu.
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Puheenjohtaja
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Vanhuusoikeuden dosentin arvon myöntäminen dosentti, OTT Anna Mäki-Petäjä-Leinoselle
Oikeustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto on dosentti, OTT Anna Mäki-Petäjä-Leinosen
haettua
vanhuusoikeuden
dosentuuria,
todennut
kokouksessaan 18.6.2013 ko. dosentuurin tarkoituksenmukaisuuden tiedekunnan
opetus- ja tutkimustyön kannalta.
Tiedekuntaneuvosto päätti pyytää kokouksessaan 18.6.2013 asiantuntijalausunnot dosentti, OTT Anna Mäki-Petäjä-Leinosen tieteellisestä pätevyydestä ko.
dosentuuriin professori Raija Huhtaselta ja dosentti, yliopistonlehtori Liisa
Niemiseltä. Molemmat suostuivat tehtävään ja he ovat myös toimittaneet lausuntonsa. Lausunnot ovat liitteenä.
Tiedekuntaneuvosto varasi kokouksessaan 13.11.2013 dosentti, OTT Anna Mäki-Petäjä-Leinoselle mahdollisuuden opetusnäytteen antamiseen hänen
esittämästään aiheesta. Anna Mäki-Petäjä-Leinonen antoi opetusnäytteen
11.12.2013 aiheesta “Vanhuspotilaan vapauden rajoittaminen”. Tiedekuntaneuvoston nimeämät lausunnonantajat ovat ehdottaneet opetusnäytteen
arvosanaksi hyvä. Lausunto opetusnäytteestä on liitteenä
Yliopistolain (255/2009) 89 §:n mukaan yliopisto voi myöntää dosentin arvon
henkilölle, jolla on perusteelliset tiedot alaltaan, julkaisuilla tai muulla tavoin
osoitettu kyky itsenäiseen tutkimustyöhön sekä hyvä opetustaito.
Lapin yliopiston hallituksen 5.10.2009 hyväksymän hallintojohtosäännön 11 §:n
mukaan yliopiston rehtori päättää dosentin arvon myöntämisestä tiedekunnan tai
erillislaitoksen esityksestä.
Anna Mäki-Petäjä-Leinonen on suorittanut OTK-tutkinnon vuonna 1996 ja
OTT-tutkinnon vuonna 2003.
Anna Mäki-Petäjä-Leinonen on toiminut mm. Muistiliitossa edunvalvonta-asiamiehenä ja tutkijana vuosina 2004-2009 sekä apurahatutkijana Helsingin
yliopistossa vuoden 2010 alusta.
Hänet on nimitetty perheoikeuden dosentiksi Helsingin yliopistoon vuonna 2012.
Dosentti, OTT AnnaMäki-Petäjä-Leinosella voitaneen nimikirjaotteen, asiantuntijalausunnon ja julkaisuluettelon perusteella katsoa olevan yliopistolain 89
§:n mukaiset perusteelliset tiedot omalta alaltaan sekä osoittaneen julkaisuilla ja

muulla tavoin kykyä itsenäiseen tutkimustyöhön sekä vaadittava kieli- ja opetustaito.
Liitteenä dosentti, OTT Anna Mäki-Petäjä-Leinosen hakemus, ansioluettelo,
julkaisuluettelo, asiantuntijalausunnot sekä lausunto opetusnäytteestä.
Esitys
1

Todettaneen, onko dosentti, OTT Anna Mäki-Petäjä-Leinosella ko. dosentuuriin
vaadittava hyvä opetustaito.
Asiassa ei esittelymenettelyä.

2

Todettaneen, täyttääkö dosentti, OTT Anna Mäki-Petäjä-Leinonen ko. dosentuurin yleiset ja erityiset kelpoisuusvaatimukset.

3

Päätettäneen esittää tarvittaessa yliopiston rehtorille, että hän myöntäisi dosentti,
OTT Anna Mäki-Petäjä-Leinoselle vanhuusoikeuden dosentin arvon.

Päätös
1

Tiedekuntaneuvosto totesi dekaani Juha Karhun esityksestä liitteenä olevaan
opetusnäytettä koskevaan lausuntoon (hyvä) sekä asiaan liittyvään muuhun
selvitykseen perustuen, että dosentti, OTT Anna Mäki-Petäjä-Leinosella on ko.
dosentuuriin vaadittava opetustaito.

2

Todettiin esittelijän esityksen mukaisesti, että dosentti, OTT Anna MäkiPetäjä-Leinonen täyttää ko. dosentuurin yleiset ja erityiset kelpoisuusvaatimukmukset.

3

Esityksen mukaan.
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Väitöspäivän, vastaväittäjän ja kustoksen määrääminen ja arvostelulautakunnan asettaminen
TL, HTM, FM Jari Uimoselle sekä väitöskirjan ottaminen Acta Universitatis Lapponiensis-sarjaan
TL, HTM, FM Jari Uimonen on liitteenä olevassa kirjeessään pyytänyt, että hänelle määrättäisiin väitöspäivä, vastaväittäjä ja kustos sekä asetettaisiin
arvostelulautakunta. Samalla hän on pyytänyt, että hänen väitöskirjakäsikirjoituksensa ”From Unitary State to Plural Asymmertic State: Indigenous Quest in
France, New Zealand and Canada” otettaisiin julkaistavaksi Lapin yliopiston
Acta Universitatis Lapponiensis -julkaisusarjassa.
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 11.12.2013 myöntänyt väittelyluvan TL,
HTM, FM Jari Uimoselle professori Jeremy Webberin ja tutkimusprofessori
Timo Koivurovan 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
suosituspituus on 250-300 sivua.
Vastaväittäjäksi määrätään yleensä joku esitarkastajista. Ulkomaista asiantuntijaa voidaan pyytää vastaväittäjäksi myös tapauksissa, joissa häntä ei ole voitu tai
katsottu tarkoituksenmukaiseksi pyytää esitarkastajaksi. Ulkomaisen ja kotimaisen tieteen vuorovaikutusta myös opinnäytetöiden arvioinnissa tulisi suosia.
Väitöskirjan tasoa sekä esitarkastuksen että väitöstilaisuuden perusteella arvioitaessa on pidettävä huolta siitä, että työn tason arvioinnissa kiinnitetään huomiota

Suomessa käytössä oleviin kriteereihin.
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 tulee perustella lausuntonsa.
Lausunnosta tulee erityisesti ilmetä ne kriteerit, joilla vastaväittäjä arvioi väitöskirjan laatua.
Tiedekuntaneuvosto on kokouksessaan 22.3.2006 hyväksynyt virallismääräykset
koskien väitöskirjojen arvostelua. Määräysten mukaan arvostelulautakuntaan,
jossa on vähintään kolme jäsentä, määrätään, ellei erityistä syytä tästä poikkeamiselle ole vastaväittäjä(t), esitarkastajat, kustos, työnohjaaja sekä Lapin
yliopiston asianomaisen aineen vakinainen professori (tai dosentti).
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 TL, HTM, FM Jari Uimosen kirje.
Käsikirjoitus on nähtävillä hallintopäällikön työhuoneessa.
Esitys
1

Päätettäneen järjestää TL, HTM, FM Jari Uimosen väitöstilaisuus perjantaina
9.5.2014 klo 12 alkaen luentosalissa 2.

2

Päätettäneen määrätä TL, HTM, FM Jari Uimosen väitöskirjan ”From Unitary
State to Plural Asymmertic State: Indigenous Quest in France, New Zealand and
Canada” tarkastamista varten vastaväittäjäksi professori Jeremy Webber.

3

Päätettäneen määrätä TL, HTM, FM Jari Uimosen väitöstilaisuuden kustokseksi
professori Jaakko Husa.

4

Päätettäneen asettaa arvostelulautakunta TL, HTM, FM Jari Uimosen väitöskirjaa varten ja nimetä siihen vastaväittäjä professori Jeremy Webber, toinen
esitarkastaja tutkimusprofessori Timo Koivurova sekä kustos, työnohjaaja, professori Jaakko Husa.

5

Päätettäneen ottaa TL, HTM, FM Jari Uimosen väitöskirjakäsikirjoitus ”From
Unitary State to Plural Asymmertic State: Indigenous Quest in France, New
Zealand and Canada” julkaistavaksi Lapin yliopiston julkaisusarjassa Acta
Universitatis Lapponiensis -julkaisusarjassa.

Päätös
1-5

Esityksen mukaan.
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Oikeusvertailun ja valtiosääntöoikeuden professorin tehtävän täyttö kutsusta
Lapin yliopiston rehtori on myöntänyt täyttöluvan oikeusvertailun ja valtiosääntöoikeuden professorin tehtävän täyttöön.
Tiedekuntaneuvosto on kokouksessaan 13.11.2013 hyväksynyt oikeuskulttuurin
ja oikeuslingvistiikan professuurin muuttamisen oikeusvertailun ja valtiosääntöoikeuden professuuriksi, päättänyt samalla kutsumismenettelyyn ryhtymisestä
tehtävän täyttämiseksi ja että tehtävään kutsutaan professori Jaakko Husa.
Yliopistolain (558/2009) 33 §:n mukaan professorin tulee harjoittaa ja ohjata
tieteellistä tutkimustyötä, antaa siihen perustuvaa opetusta ja seurata tieteen kehitystä sekä osallistua alallaan yhteiskunnalliseen vuorovaikutukseen ja
kansainväliseen yhteistyöhön.
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.
Tiedekuntaneuvosto päätti pyytää kokouksessaan 13.11.2013 asiantuntijalausunnot professori Jaakko Husan kelpoisuudesta oikeusvertailun ja
valtiosääntöoikeuden professuuriin professori Jan Smitsiltä (Maastrictin yliopisto) sekä professori Markku Sukselta (Åbo Akademi). Professori Jaakko
Husalla ei ollut huomauttamista asiantuntijoiden suhteen. Samalla tiedekuntaneuvosto päätti pyytää professori Husaa toimittamaan asiantuntijoille enintään 10
keskeisinä pitämäänsä julkaisua professuurin tehtäväalaan liittyen.
Asiantuntijat ovat antaneet tiedekuntaneuvostolle lausuntonsa, jotka ovat liitteenä. Molemmat ovat katsoneet Husan kiistatta päteväksi oikeusvertailun ja
valtiosääntöoikeuden professuuriin.

Professori Jaakko Husa on antanut 14.4.2010 opetusnäytteen oikeuskulttuurin ja
oikeuslingvistiikan professuuriin aiheesta “Oikeuskielen funktionaalinen kääntäminen”, jonka tiedekuntaneuvosto arvosteli arvosanalla erinomainen. Samalla
tiedekuntaneuvosto myös haastatteli Husan.
Tiedekuntaneuvosto totesi kokouksessaan 8.9.2010, että professori Jaakko Husa
täyttää oikeuskulttuurin ja oikeuslingvistiikan professuurin tehtävän kelpoisuusehdot kiistatta ja päätti esittää yliopiston rehtorille, että professori Jaakko
Husa kutsutaan avoinna olevaan oikeuskulttuurin ja oikeuslingvistiikan professorin tehtävään 1.11.2011 lukien. Rehtori nimitti Jaakko Husan professoriksi
10.9.2010 vuoden 2011 alusta lukien.
Yliopiston hallituksen 5.10.2009 hyväksymän hallintojohtosäännön 11 §:n mukaan rehtori päättää henkilöstön ottamisesta.
Liitteenä professori Jaakko Husan CV ja julkaisuluettelo, asiantuntijalausunnot,
aiempi lausunto opetusnäytteestä sekä aiemmat esittely- ja haastattelumuistiot.
Esitys
1

Päätettäneen vapauttaa professori Jaakko Husa opetusnäytteen antamisesta hänen
14.4.2010 antamansa ja hyväksytyn (erinomainen) opetusnäytteen “Oikeuskielen
funktionaalinen kääntäminen” johdosta ja todettaneen, että hänellä on täytettävänä olevaan tehtävään vaadittava opetustaito.

2

Todettaneen, että professori Jaakko Husa täyttää kiistatta oikeusvertailun ja
valtiosääntöoikeuden professorin tehtävän yleiset ja erityiset kelpoisuusvaatimukset.

3

Päätettäneen esittää professori Jaakko Husan CV:n ja julkaisuluettelon sekä
asiantuntijalausuntojen perusteella yliopiston rehtorille, että Lapin yliopiston
oikeusvertailun ja valtiosääntöoikeuden professorin tehtävään kutsutaan professori Jaakko Husa 1.2.2014 lukien.

Päätös
1

Esityksen mukaan.

2

Todettiin.

3

Esityksen mukaan.
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Valintakoevaatimusten hyväksyminen
Lapin yliopiston hallintojohtosäännön 22 §:n mukaan tiedekuntaneuvoston
tehtävänä on päättää opetussuunnitelmista ja tutkintovaatimuksista sekä opiskelijoiden valintaperusteista.
Oikeusnotaarin ja oikeustieteen maisterin tutkintoihin johtavan koulutuksen
vuoden 2014 opiskelijavalintaperusteissa valintakoevaatimusten osalta todetaan,
että ”Tieto valintakoevaatimuksista julkistetaan tammikuussa 2014 tiedekunnan
www-sivuilla”.
Opiskelijavalintatoimikunta on valmistellut asian.
Esitys

Tehdään kokouksessa.

Päätös

Päätettiin esittelijän kokouksessa tekemän esityksen mukaan, että valintakokeen
kysymykset laaditaan 3.2.2014 ilmestyvän teoksen OIKEUS TÄNÄÄN
(Toinen, uudistettu painos, 2014. Tomi Tuominen (toim.) Lapin yliopiston
oikeustieteellisiä julkaisuja. Sarja C 62. Rovaniemi 2014) pohjalta.
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Juha Karhu

Esittelijä

Pirkko Huhtaniska

LAPIN YLIOPISTO

Pöytäkirja

Oikeustieteiden tiedekunta

22.1.2014

Tiedekuntaneuvosto

Huhtaniska

Kokous 01/14

Paikka: kokoushuone
Yliopistonkatu 8, III krs.

Aika:

Keskiviikko 22.1.2014 klo 10.00-11.40

Läsnä:

+Karhu Juha
+Viikari Lotta
+Tammi-Salminen Eva
+Kuusikko Kirsi

-Korhonen Rauno
-Mikkola Tuulikki
-Korhonen Rauno/Mikkola Tuulikki

-Kimpimäki Minna
+Lohiniva-Kerkelä Mirva
+Heikkinen Pirkko

+Hovila Ilari
-Tjäder Matti
-Tukiainen Iris

+Ira Hietanen
+Lindroos Mikko
+Jokela Susanna

-Närhi Minna
-Hälinen Janne
-Rissanen Samuli

7
OTK Asko Keräsen lisensiaatintutkimuksen arvosteleminen
Lapin yliopiston hallintojohtosäännön 22 §:n mukaan tiedekuntaneuvoston
tehtävänä on määrätä väitöskirjojen ja lisensiaatintutkimusten esitarkastajat,
tarkastajat ja vastaväittäjät, arvostella nämä opintosuoritukset ja pro gradu
-tutkielmat tai vastaavat tarkastajien lausuntojen perusteella.
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.
Tiedekunnan määräysten mukaan oikeustieteen lisensiaatin tutkintoon kuuluu osana lisensiaatintutkimus, jossa opiskelija osoittaa hyvää perehtyneisyyttä tutkimusalaansa sekä valmiutta itsenäisesti ja kriittisesti soveltaa tieteellisen tutkimuksen menetelmiä. Lisensiaatintutkimuksen ohjepituus on
100-150 sivua. Lisensiaatintutkimus arvostellaan pistein 5-10.
OTK Asko Keräsen lisensiaatintutkimukselle “Esitutkintaluottamus – laissa
ja käytännössä” on määrätty tarkastajiksi professori Tuula Linna ja dosentti
Mikko Vuorenpää.
Professori Tuula Linnan ja dosentti Mikko Vuorenpään lausunto on 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.
OTK Asko Keräsellä ei ole huomautettavaa tarkastajien lausunnoista.
Tiedekunnan määräysten mukaan ennen lisensiaatintutkimuksen arvostelua
tekijän on puolustettava tutkimustaan julkisessa tilaisuudessa.
OTK Asko Keränen on puolustanut lisensiaatintutkimustaan 14.1.2014.
Lisensiaatintutkimus on nähtävillä tiedekunnan kansliassa.
Lapin yliopiston hallintojohtosäännön 62 §:n mukaan esittelymenettelyä ei
noudateta opintosuoritusten arvostelussa.

Esitys

Ei esittelymenettelyä.

Päätös

Päätettiin hyväksyä OTK Asko Keräsen lisensiaatintutkimus “Esitutkinta
luottamus – laissa ja käytännössä” arvosanalla x/10.
Päätöksentekoon osallistuivat professori Kirsi Kuusikko, professori Eva
Tammi-Salminen, yliopistonlehtori Mirva Lohiniva-Kerkelä, professori
Lotta Viikari, tutkimusjohtaja Ilari Hovila ja professori Juha Karhu.
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Väitöspäivän, vastaväittäjän ja kustoksen määrääminen ja arvostelulautakunnan asettaminen
TkT, KTT Veikko Seppäselle sekä väitöskirjan ottaminen Acta Universitatis Lapponiensis-sarjaan
TkT, KTT Veikko Seppänen on liitteenä olevassa kirjeessään pyytänyt, että hänelle määrättäisiin väitöspäivä, vastaväittäjä ja kustos sekä asetettaisiin
arvostelulautakunta. Samalla hän on pyytänyt, että hänen väitöskirjakäsikirjoituksensa ”Informaatiohyödykkeiden kehitys ja varallisuus: varanto-oikeuksien
sääntely yhteisprojekteissa” otettaisiin julkaistavaksi Lapin yliopiston Acta
Universitatis Lapponiensis -julkaisusarjassa.
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 23.10.2013 myöntänyt väittelyluvan
TkT, KTT Veikko Seppäselle dosentti Tuomas Pöystin ja OTT Ilkka Rahnaston
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
suosituspituus on 250-300 sivua.
Vastaväittäjäksi määrätään yleensä joku esitarkastajista. Ulkomaista asiantuntijaa voidaan pyytää vastaväittäjäksi myös tapauksissa, joissa häntä ei ole voitu tai
katsottu tarkoituksenmukaiseksi pyytää esitarkastajaksi. Ulkomaisen ja kotimaisen tieteen vuorovaikutusta myös opinnäytetöiden arvioinnissa tulisi suosia.
Väitöskirjan tasoa sekä esitarkastuksen että väitöstilaisuuden perusteella arvioi-

taessa 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 tulee perustella lausuntonsa.
Lausunnosta tulee erityisesti ilmetä ne kriteerit, joilla vastaväittäjä arvioi väitöskirjan laatua.
Tiedekuntaneuvosto on kokouksessaan 22.3.2006 hyväksynyt virallismääräykset
koskien väitöskirjojen arvostelua. Määräysten mukaan arvostelulautakuntaan,
jossa on vähintään kolme jäsentä, määrätään, ellei erityistä syytä tästä poikkeamiselle ole vastaväittäjä(t), esitarkastajat, kustos, työnohjaaja sekä Lapin
yliopiston asianomaisen aineen vakinainen professori (tai dosentti).
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 TkT, KTT Veikko Seppäsen kirjeet.
Käsikirjoitus on nähtävillä hallintopäällikön työhuoneessa.
Esitys
1

Päätettäneen järjestää TkT, KTT Veikko Seppäsen väitöstilaisuus perjantaina
4.4.2014 klo 12 alkaen luentosalissa 2.

2

Päätettäneen määrätä TkT, KTT Veikko Seppäsen väitöskirjan ”Informaatiohyödykkeiden kehitys ja varallisuus: varanto-oikeuksien sääntely
yhteisprojekteissa” tarkastamista varten vastaväittäjäksi professori Niklas Bruun
ja dosentti Tuomas Pöysti.

3

Päätettäneen määrätä TkT, KTT Veikko Seppäsen väitöstilaisuuden kustokseksi
professori Juha Karhu.

4

Päätettäneen asettaa arvostelulautakunta TkT, KTT Veikko Seppäsen väitöskirjaa varten ja nimetä siihen vastaväittäjät professori Niklas Bruun ja dosentti
Tuomas Pöysti, toinen esitarkastaja OTT Ilkka Rahnasto, kustos, työnohjaaja
professori Juha Karhu sekä tiedekunnan ko. oppiaineen professori ja toinen
työnohjaaja Rauno Korhonen.

5

Päätettäneen ottaa Veikko Seppäsen väitöskirjakäsikirjoitus ”Informaatiohyödykkeiden
kehitys
ja
varallisuus:
varanto-oikeuksien
sääntely
yhteisprojekteissa” julkaistavaksi Lapin yliopiston Acta Universitatis Lapponiensis -julkaisusarjassa.

Päätös
1-5
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Ilmoitusasiat
-Tiedekunnan entinen, pitkäaikainen osastonjohtaja ja dekaani, emeritusprofessori Ilkka Saraviita on menehtynyt 25.12.2013 sairauden murtamana 73 vuoden
iässä
- Lapin yliopiston kansainvälisen arvioinnin tulokset julkistetaan seminaarissa
17.1.2013
-Yliopiston vararehtorin kirje koskien statuspaikkoja Lapin yliopiston temaattisissa tohtoriohjelmissa (liite 1)
-Tiedekunnassa on järjestetty koulutustilaisuus Urkundin käyttöönotosta
14.1.2014
-Pro gradu –tutkielman viimeistelyyn liittyvät käytännöt (liite 2)
-Valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnoista annetun valtioneuvoston
asetuksen muuttamisesta (liite 3)
-yliopistojen koulutusvastuiden uudistamista koskevat OKM asetukset (liite 4)
-jatko-opiskelijoiden siirtyminen Lapin yliopiston tutkijakoulun tohtoriohjelmiin
(liite 5)
-valtakunnallinen dekaanikokous järjestetään 5.2.2014 Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnassa
Nimitykset ja työsopimukset:
-Oik. yo Juhana Riekkinen on otettu tutkimusavustajaksi NETSO –hankkeen
loppuunsaattamiseksi ajalle 1.1.-31.1.2014
-Oik. yo Micke Kari on otettu tuntimääräyksellä tutkinnonuudistusta ja opintoopasta valmistelemaan max 300 tunnin ajaksi ajalle 1.1.-31.8.2014
Esitys

Merkittäneen tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.
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Muut mahdolliset asiat
Lapin yliopiston hallintojohtosäännön 59 §:n mukaan hallintoelin voi läsnä
olevien jäsenten yksimielisellä päätöksellä ottaa käsiteltäväkseen asian, jota ei
ole mainittu kokouskutsussa.
Projektitentin tutkintovaatimusten hyväksyminen
Lapin yliopiston hallintojohtosäännön 22 §:n mukaan tiedekuntaneuvosto päättää
opetussuunnitelmista ja tutkintovaatimuksista.
Professori Tuulikki Mikkola on esittänyt, että kansainvälisen yksityisoikeuden ja
oikeusvertailun projektitentin tutkintovaatimukset hyväksyttäisiin oheisen liit teen mukaisesti.
Esitys
1

Päätettäneen ottaa asia käsittelyyn.

2

Päätettäneen hyväksyä kansainvälisen yksityisoikeuden ja oikeusvertailun projektitentin tutkintovaatimukset oheisen liitteen mukaisesti.

Päätös
1-2

Esityksen mukaan.

Pöytäkirjan vakuudeksi
Puheenjohtaja

Juha Karhu

Esittelijä

Pirkko Huhtaniska

