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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 3.4.2014.
Esitys

Todettaneen kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Päätös
Todettiin.
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Puheenjohtaja
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Esittelijä
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OTK Kai Kotirannan 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 11.12.2013 väittelyluvan
OTK Kai Kotirannalle. OTK Kai Kotirannan väitöskirjan aihe on ”Sisäpiirintiedon syntyminen. Kontekstuaalinen tulkinta”.
Tiedekuntaneuvosto päätti pyytää kokouksessaan 11.12.2013 väitöskirjan tarkastamista varten vastaväittäjäksi professori Vesa Annolan ja professori Dan
Fränden. Väitöstilaisuus päätettiin järjestää 7.3.2014. 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 11.12.2013 OTK Kai Kotirannan
väitöskirjan arvosteluehdotuksen tekemistä varten arvostelulautakunnan, johon
nimettiin vastaväittäjät, professori Vesa Annola ja professori Dan Frände sekä
kustos, työnohjaaja, professori Juha Karhu.
Professorit Vesa Annola ja Dan Frände sekä arvostelulautakunta ovat liitteenä
olevissa lausunnoissaan esittäneet OTK Kai Kotirannan väitöskirjan hyväksymistä.
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.
OTK Kai Kotiranta on todennut, ettei hänellä ole huomauttamista vastaväittäjien lausunnoista.
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 Kai Kotirannan väitöskirjan ”Sisäpiirintiedon syntyminen.
Kontekstuaalinen tulkinta” mahdollisesta hyväksymisestä.
Asiassa ei esittelymenettelyä.

Päätös

Tiedekuntaneuvosto päätti yksimielisesti hyväksyä professori Juha Karhun
esityksestä vastaväittäjien ja arvostelulautakunnan lausuntoihin perustuen OTK
Kai Kotirannan väitöskirjan ”Sisäpiirintiedon syntyminen. Kontekstuaalinen
tulkinta”.
Päätöksentekoon osallistuivat OTT, tutkimusjohtaja Ilari Hovila, OTT, yliopistonlehtori Mirva Lohiniva-Kerkelä, professori Kirsi Kuusikko, professori Eva
Tammi-Salminen, professori Lotta Viikari ja professori Juha Karhu.

Pöytäkirjan vakuudeksi
Puheenjohtaja
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Kiinan yhteiskunnan ja kulttuurin määräaikaisen professuurin tehtävän täyttö
Syksyllä 2008 on tiedekunnan ja yliopiston keskushallinnon välisissä tulossopimusneuvotteluissa sovittu kiinaoikeuden opetuksen käynnistämisestä tiedekunnassa vuonna 2009. Hanke on osa aiemmin käynnistynyttä Lapin yliopiston
ja Renmin-yliopiston välistä tutkimuksellista ja opetuksellista yhteistyötä.
Yliopiston rehtori ja tiedekunnan dekaani ovat sopineet, että oikeustieteiden
tiedekuntaan voidaan perustaa määräaikainen Kiinan yhteiskunnan ja kulttuurin
professuuri 5-vuotiskaudeksi.
Lapin yliopiston hallituksen 5.10.2009 hyväksymän hallintojohtosäännön 37
§:n mukaan tieteellisin perustein täytettävään professorin tehtävään valittavalta
edellytetään tohtorin tutkinta, korkeatasoinen tieteellinen pätevyys, kokemusta
tieteellisen tutkimuksen johtamisesta, kyky antaa korkeatasoista tutkimukseen
perustuvaa opetusta ja ohjausta. Lisäksi valittavalta edellytetään näyttöjä kansainvälisestä yhteistyöstä ja, kun se on tehtävän hoitamisen kannalta tärkeää,
käytännöllinen perehtyneisyys tehtäväalaan.
Tiedekuntaneuvosto on kokouksessaan 19.3.2014 hyväksynyt oheisen liitteen
mukaisen tehtäväntäyttöselosteen sekä päättänyt pyytää KTT Matti Nojosen
kelpoisuudesta ja ansioista määräaikaiseen 5-vuotiseen Kiinan yhteiskunnan ja
kulttuurin professuuriin professori Liisa Laaksolta ja professori Kjeld Erik
Brödsgaardilta. Molemmat suostuivat tehtävään ja ovat toimittaneet lausuntonsa. He ovat katsoneet KTT Nojosen päteväksi ko. professorin tehtävään.
Liitteenä KTT Matti Nojosen CV, julkaisuluettelo ja opetusportfolio.
Esitys

Päätettäneen esittää yliopiston rehtorille, että hän ottaisi KTT Matti Nojosen
Kiinan yhteiskunnan ja kulttuurin määräaikaiseen professorin tehtävään
1.9.2014 alkavaksi 5-vuotiskaudeksi.

Päätös

Esityksen mukaan.
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Määräaikaisen, vierailevan professorin, perus- ja ihmisoikeudet, erityisesti alkuperäiskansaoikeudet, tehtävän hoito
Yliopiston rehtorin ja oikeustieteiden tiedekunnan välisissä tulossopimusneuvotteluissa 22.11.2012 on sovittu, että yliopistonlehtori, perus- ja ihmisoikeudet,
erityisesti alkuperäiskansaoikeudet, muutetaan vierailevan professorin, perus- ja
ihmisoikeudet, erityisesti alkuperäiskansaoikeudet professorin tehtäväksi yhdeksän kuukauden ajaksi vuosittain vuosille 2013-2016. Tiedekuntaneuvosto on
kokouksessaan 16.1.2013 tehnyt asiaa koskevan päätöksen sekä hyväksynyt
tehtäväntäyttöselosteen, jonka jälkeen tehtävä julistettiin haettavaksi. Tehtävään
valittiin LL.D. Stefan Kirchner.
Yliopistolain (558/2009) 33 §:n mukaan professorin tulee harjoittaa ja ohjata
tieteellistä työtä, antaa siihen perustuvaa opetusta ja seurata tieteen ja taiteen
kehitystä sekä osallistua alallaan yhteiskunnalliseen vuorovaikutukseen ja kansainväliseen yhteistyöhön.
Lapin yliopiston hallituksen 5.10.2010 hyväksymän hallintojohtosäännön 37 §:n
mukaan tieteellisin perustein täytettävään professorin tehtävään valittavalta
edellytetään tohtorin tutkinto, korkeatasoinen tieteellinen pätevyys, kokemusta
tieteellisen tutkimuksen johtamisesta, kyky antaa korkeatasoista tutkimukseen
perustuvaa opetusta ja ohjausta. Lisäksi valittavalta edellytetään näyttöjä kansainvälisestä yhteistyöstä ja, kun se on tehtävän kannalta tärkeää, käytännöllinen
perehtyneisyys tehtäväalaan.
Mainitun asetuksen 1 §:n mukaan yliopistossa, jossa voidaan suorittaa tutkinto
sekä suomeksi että ruotsiksi, opetus- ja tutkimustehtävää hoitavalta vaaditaan
lisäksi, että hänellä on suomen ja ruotsin kielen vähintään tyydyttävä suullinen tai
kirjallinen taito. Yliopisto voi myöntää erivapauden näistä kielitaitovaatimuksista johtosäännössä määrätyllä tavalla.
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.
LL.D. Stefan Kirchner hoitaa kyseistä tehtävää ajalla 1.9.2013-31.5.2014.
Liitteenä LL.D. Stefan Kirchnerin CV, julkaisuluettelo ja opetusportfolio.
Esitys

Päätettäneen esittää yliopiston rehtorille, että hän ottaisi LL.D. Stefan Kirchnerin
määräaikaiseen, vierailevan professorin, perus- ja ihmisoikeudet, erityisesti alkuperäiskansaoikeudet, apulaisprofessorin tehtävään ajalle 1.6.2014-31.7.2015.

Päätös

Esityksen mukaan.
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Kansainvälisen oikeuden dosentin arvon myöntäminen OTT Kamrul Hossainille
Oikeustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto on OTT Kamrul Hossainin haettua kansainvälisen oikeuden dosentuuria, todennut kokouksessaan 18.6.2013
ko. dosentuurin tarkoituksenmukaisuuden tiedekunnan opetus- ja tutkimustyön
kannalta.
Tiedekuntaneuvosto päätti kokouksessaan 18.6.2013 pyytää asiantuntijalausunnot OTT Kamrul Hossainin tieteellisestä pätevyydestä ko. dosentuuriin
professori Elina Pirjatanniemeltä ja professori Outi Korhoselta. Molemmat
suostuivat tehtävään ja he ovat myös toimittaneet lausuntonsa. Lausunnot ovat
liitteenä.
Tiedekuntaneuvosto varasi kokouksessaan 19.2.2014 OTT Kamrul Hossainille
mahdollisuuden opetusnäytteen antamiseen hänen esittämästään aiheesta. OTT
Kamrul Hossain antoi opetusnäytteen 19.3.2014 aiheesta “Human Security and
International Law”. 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.
Kamrul Hossain on suorittanut LL.M. -tutkinnon Dhakan yliopistossa vuonna
1996, OTL -tutkinnon Helsingin yliopistossa vuonna 2004 ja OTT -tutkinnon
lapin yliopistossa vuonna 2007.
Kamrul Hossain on toiminut useiden vuosien jana tutkijana Pohjoisen ympäristö
ja vähemmistöoikeuden instituutissa.
OTT Kamrul Hossainilla 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 Kamrul Hossainin hakemus, CV, julkaisuluettelo, opetus- portfolio, asiantuntijalausunnot sekä lausunto opetusnäytteestä.
Esitys
1

Todettaneen, onko OTT Kamrul Hossainilla ko. dosentuuriin vaadittava hyvä
opetustaito.
Asiassa ei esittelymenettelyä.

2

Todettaneen, täyttääkö OTT Kamrul Hossain ko. dosentuurin yleiset ja erityiset
kelpoisuusvaatimukset.

3

Päätettäneen esittää tarvittaessa yliopiston rehtorille, että hän myöntäisi OTT
Kamrul Hossainille kansainvälisen oikeuden dosentin arvon.

Päätös
1

Tiedekuntaneuvosto totesi dekaani Juha Karhun esityksestä liitteenä olevaan
opetusnäytettä koskevaan lausuntoon (hyvä) sekä asiaan liittyvään muuhun selvitykseen perustuen, että OTT Kamrul Hossainilla on ko. dosentuuriin vaadittava
opetustaito.

2

Todettiin esittelijän esityksen mukaisesti, että OTT Kamrul Hossain täyttää ko.
dosentuurin yleiset ja erityiset kelpoisuusvaatimukset.

3

Esityksen mukaan.
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Väitöspäivän, vastaväittäjän ja kustoksen määrääminen OTL, VT Pirjo Kleemola-Juntuselle,
arvostelulautakunnan asettaminen sekä julkaisun ottaminen Acta Universitatis Lapponiensis
-julkaisusarjaan
OTL Pirjo Kleemola-Juntunen on liitteenä olevassa kirjeessään pyytänyt, että
hänelle määrättäisiin väitöspäivä, vastaväittäjä, kustos, asetettaisiin arvostelulautakunta ja että hänen julkaisunsa otettaisiin Acta Universitatis Lapponiensis
-julkaisusarjaan. OTL, VT Pirjo Kleemola-Juntusen väitöskirjakäsikirjoituksen
aihe on "Passage Rights in International Law: A Case Study of the Territorial
Waters of the Åland Islands”.
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 19.3.2014 myöntänyt väittelyluvan OTL,
VT Pirjo Kleemola-Juntuselle professori Said Mahmoudin ja professori Henrik
Ringbomin 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 tai antaa muut yliopiston määräämät julkiset opin- ja taidonnäytteet.
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 OTL, VT Pirjo Kleemola-Juntusen kirjeet.
Käsikirjoitus on nähtävillä hallintopäällikön työhuoneessa.
Esitys
1

Päätettäneen järjestää OTL, VT Pirjo Kleemola-Juntusen väitöstilaisuus perjantaina 29.8.2014 klo 12 alkaen luentosalissa 2.

2

Päätettäneen määrätä OTL, VT Pirjo Kleemola-Juntusen väitöskirjan ” Passage
Rights in International Law: A Case Study of the Territorial Waters of the Åland
Islands” tarkastamista varten vastaväittäjäksi professori Said Mahmoudi.

3

Päätettäneen määrätä OTL, VT Pirjo Kleemola väitöstilaisuuden kustokseksi
tutkimusprofessori Timo Koivurova.

4

Päätettäneen asettaa arvostelulautakunta OTL, VT Pirjo Kleemola-Juntusen
väitöskirjaa varten ja nimetä siihen vastaväittäjä professori Said Mahmoudi,
toinen esitarkastaja professori Henrik Ringbom, professori Lotta Viikari ja kustos, työnohjaaja, tutkimusprofessori Timo Koivurova.

5

Päätettäneen ottaa OTL, VT Pirjo Kleemola-Juntusen väitöskirja julkaistavaksi
Lapin yliopiston Acta Universitatis Lapponiensis -julkaisusarjassa.

Päätös
1-5

Esityksen mukaan.

Pöytäkirjan vakuudeksi
Puheenjohtaja

Juha Karhu

Esittelijä

Markku Vartiainen

LAPIN YLIOPISTO

Pöytäkirja

Oikeustieteiden tiedekunta

9.4.2014

Tiedekuntaneuvosto

Vartiainen

Kokous 04/14

Paikka: kokoushuone
Yliopistonkatu 8, III krs.

Aika:

Keskiviikko 9.4.2014 klo 10.00-11.35

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

+Hietanen Ira
+Lindroos Mikko
+Jokela Susanna

-Närhi Minna
-Hälinen Janne
-Rissanen Samuli
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HTT, YTM Matti Muukkosen OTT -tutkinnon suorittamiseen liittyvät toimenpiteet
HTT, YTM Matti Muukkonen on liitteenä olevassa kirjeessään pyytänyt OTTtutkinnon tutkimus- ja opintosuunnitelman hyväksymistä, väitöskirjan aiheen
vahvistamista sekä työnohjaajien nimeämistä.
Tiedekunnan hyväksymien OTT -tutkinnon suorittamista koskevien virallismääräysten mukaan tiedekunta vahvistaa pyynnöstä tohtorin tutkinnon
pääaineen, alustavan opintosuunnitelman ja määrää hänelle työnohjaajan. Tiedekunta määrää tohtorin tutkinnon suorittajan työnohjaajaksi ehdotetun, tai jollei
ehdotusta ole tehty, jonkin hakemuksessa mainitun oppiaineen opettajan. Määräys edellyttää sekä ohjaajan että ohjattavan suostumusta. Työnohjaajia voidaan
määrätä yksi tai tarvittaessa kaksi. Määräys edellyttää sekä ohjaajan, että ohjattavan suostumusta. Dekaani myöntää tohtorin tutkinnon suoritusoikeuden.
Tiedekunta vahvistaa tohtorin tutkintoa suorittavan tutkimusaiheen ja pitää tutkimusaiheista rekisteriä.
Jos väitöskirjatutkimus on tarkoitus laatia osatutkimuksina, on se mainittava
väitöskirjan aiheen vahvistusta pyydettäessä. Jollei tutkimusaihetta vahvisteta
opiskeluoikeutta koskevan päätöksen yhteydessä, tulee tutkimusaihe esittää
vahvistettavaksi jatko-opintojen alkuvaiheessa.
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 lukukausittain. Opiskelijan on kuitenkin vähintään kerran
vuodessa raportoitava tutkimuksensa ja opiskelunsa etenemisestä.
HTT, YTM Matti Muukkosen väitöskirjatyön aihe on ”Tiedon omistus.”
HTT, YTM Matti Muukkoselle on myönnetty tohtoritutkinnon suorittamisoikeus
26.3.2014. Hän on suorittanut YTM -tutkinnon Joensuun yliopistossa vuonna
2005 ja HTT -tutkinnon Itä-Suomen yliopistossa vuonna 2012.

Professori Juha Karhu ja professori Tomi Voutilainen ovat puoltaneet esitystä ja
väitöskirjan aiheen hyväksymistä sekä ilmoittaneet olevansa käytettävissä työohjaajiksi.
Liitteenä HTT, YTM Matti Muukkosen hakemus liitteineen.
Esitys
1

Päätettäneen nimetä professori Juha Karhu ja professori Tomi Voutilainen
suostumuksensa mukaisesti HTT, YTM Matti Muukkosen väitöskirjatyön ohjaajiksi.

2

Päätettäneen vahvistaa HTT, YTM Matti Muukkosen väitöskirjatyön aiheeksi
”Tiedon omistaminen” ja pääaineeksi immateriaalioikeus.

3

Päätettäneen vahvistaa HTT, YTM Matti Muukkosen OTT -tutkinnon tutkimus/opintosuunnitelma oheisen liitteen mukaisesti.

Päätös
1-3

Esityksen mukaan.

Pöytäkirjan vakuudeksi
Puheenjohtaja

Juha Karhu

Esittelijä

Markku Vartiainen

LAPIN YLIOPISTO

Pöytäkirja

Oikeustieteiden tiedekunta

9.4.2014

Tiedekuntaneuvosto

Huhtaniska

Kokous 04/14

Paikka: kokoushuone
Yliopistonkatu 8, III krs.

Aika:

Keskiviikko 9.4.2014 klo 10.00-11.35

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

+Hietanen Ira
+Lindroos Mikko
+Jokela Susanna

-Närhi Minna
-Hälinen Janne
-Rissanen Samuli
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OTM Jenni Eerolan 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 Jenni Eerola on ilmoittanut suostumuksensa professori Leila Juannon nimeämiseksi hänen työnohjaajaksi.
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 Jenni Eerolan pääaineeksi Finanssioikeus.

2

Päätettäneen vahvistaa OTM Jenni Eerolan tutkimusaiheeksi “Kansainvälisten
verosopimusten kehitys ja soveltaminen Kiinan kansantasavallassa”.

3

Päätettäneen määrätä professori Leila Juanto suostumuksensa mukaisesti OTM
Jenni Eerolan työnohjaajaksi.

4

Päätettäneen vahvistaa OTM Jenni Eerolan OTL -tutkinnon opintosuunnitelma
oheisen liitteen mukaisesti.

Päätös
1-4

Esityksen mukaan.

Pöytäkirjan vakuudeksi
Puheenjohtaja

Juha Karhu

Esittelijä

Pirkko Huhtaniska

LAPIN YLIOPISTO

Pöytäkirja

Oikeustieteiden tiedekunta

9.4.2014

Tiedekuntaneuvosto

Huhtaniska

Kokous 04/14

Paikka: kokoushuone
Yliopistonkatu 8, III krs.

Aika:

Keskiviikko 3.4.2014 klo 10.00-11.35

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

+Hietanen Ira
+Lindroos Mikko
+Jokela Susanna

-Närhi Minna
-Hälinen Janne
-Rissanen Samuli
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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) Juulia Tuomaala ”Itsekriminointisuoja ja siitä poikkeaminen”
Tarkastajat: professori Tuula Linna ja tutkija Jukka Ahtinen
Kypsyysnäyte suoritettu hyväksytysti asiasisällön osalta
2) Henri Lesonen ”Ehdollista jos mahdollista – ehdollisen rangaistuksen kehitysvaiheet
Tarkastajat: professori Terttu Utriainen ja tutkija Pirjo Laitinen
Kypsyysnäyte suoritettu hyväksyttävästi asiasisällön osalta.
3) Aleksi Niskanen ”Kiinteistön salaisen omistajan asema suhteessa julkiomistajan velkojiin – erityisesti panttivelkojan tietoisuus sitovuusperusteena”
Tarkastajat: professori Eva Tammi-Salminen ja tutkija Pirkko Heikkinen
Kypsyysnäyte suoritettu hyväksytysti asiasisällön oslata.
4) Aarne Ervasti ”Maksuvälinepetokset – sääntelyn kehitys ja tunnusmerkistöt
oikeuskäytännön valossa”
Tarkastajat: yliopistonlehtori Marja-Leena Niemi ja tutkija Pirjo Laitinen

Kypsyysnäyte suoritettu hyväksytysti asiasisällön osalta.
5) Jari Kuusela ”Palvelunestohyökkäyksen kriminalisointi”
Tarkastajat: professori Rauno Korhonen ja tutkija Pirjo Laitinen
Kypsyysnäyte suoritettu hyväksytysti asiasisällön osalta.
6) Anna Mäki-Jokela ”Julkisten hankintojen ympäristönäkökohdat – tarkastelussa erityisesti ympäristöhankintojen kehittäminen sekä hankintadirektiivien
uudistus”
Tarkastajat: professori Soili Nystén-Haarala ja tutkija Tomi Tuominen
Kypsyysnäyte suoritettu hyväksyttävästi asiasisällön osalta.
Esitys
Päätös
1

Ei esittelymenettelyä.
Päätettiin hyväksyä Juulia Tuomaalan tutkielma ”Itsekriminointisuoja ja siitä
poikkeaminen” arvosanalla x/10.

2

Päätettiin hyväksyä Henri Lesosen tutkielma ”Ehdollista jos mahdollista –
ehdollisen rangaistuksen kehitysvaiheet” arvosanalla x/10.

3

Päätettiin hyväksyä Aleksi Niskasen tutkielma ”Kiinteistön salaisen omistajan
asema suhteessa julkiomistajan velkojiin – erityisesti panttivelkojan tietoisuus
sitovuusperusteena” arvosanalla x/10.

4

Päätettiin hyväksyä Aarne Ervastin tutkielma ”Maksuvälinepetokset – sääntelyn
kehitys ja tunnusmerkistöt oikeuskäytännön valossa” arvosanalla x/10.

5

Päätettiin hyväksyä Jari Kuuselan tutkielma ”Palvelunestohyökkäyksen kriminalisointi” arvosanalla x/10.

6

Päätettiin hyväksyä Anna Mäki-Jokelan tutkielma ”Julkisten hankintojen ympäristönäkökohdat – tarkastelussa erityisesti ympäristöhankintojen kehittäminen
sekä hankintadirektiivien uudistus” arvosanalla x/10.
Päätöksentekoon osallistuivat tutkija Pirkko Heikkinen, OTT, tutkimusjohtaja
Ilari Hovila, OTT, yliopistonlehtori Mirva Lohiniva-Kerkelä, professori Kirsi
Kuusikko, professori Eva Tammi-Salminen, professori Lotta Viikari ja profes sori Juha Karhu.

Pöytäkirjan vakuudeksi
Puheenjohtaja

Juha Karhu

Kokouksen sihteeri

Virpi Nousiainen

LAPIN YLIOPISTO

Pöytäkirja

Oikeustieteiden tiedekunta

9.4.2014

Tiedekuntaneuvosto

Vartiainen

Kokous 04/14

Paikka: kokoushuone
Yliopistonkatu 8, III krs.

Aika:

Keskiviikko 9.4.2014 klo 10.00-11.35

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

-Hietanen Ira
-Lindroos Mikko
+Jokela Susanna

-Närhi Minna
-Hälinen Janne
-Rissanen Samuli
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Oikeustieteiden tiedekunnan vuoden 2015 opiskelijavalintatoimikunnan asettaminen
Lapin yliopiston hallituksen 5.10.2009 hyväksymän hallintojohtosäännön 22 §:n
mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on mm. päättää opiskelijavalintaperusteista sekä asettaa opiskelijavalintatoimikunta. Valintatoimikunta huolehtii
valintamenettelyyn liittyvistä käytännön järjestelyistä.
Opiskelijavalintatoimikunnan puheenjohtajien ja jäsenten työtehtävät sisältyvät
kokonaistyöaikaan.
Esitys

Päätettäneen asettaa Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan opiskelijavalintatoimikunta vuodelle 2015 ja nimetä siihen puheenjohtajaksi professori Lotta
Viikari, varapuheenjohtajaksi professori Mikko Vuorenpää sekä jäseneksi
yliopistonlehtori Petri Keskitalo, tutkijatohtori Johanna Tornberg ja tutkija
Mikko Vartiainen sekä sihteeriksi opintopäällikkö.

Päätös

Esityksen mukaan.
Ira Hietanen ja Mikko Lindroos eivät osallistuneet asian käsittelyyn.

Pöytäkirjan vakuudeksi
Puheenjohtaja

Juha Karhu

Esittelijä

Markku Vartiainen

LAPIN YLIOPISTO

Pöytäkirja

Oikeustieteiden tiedekunta

9.4.2014

Tiedekuntaneuvosto

Martin

Kokous 04/14

Paikka: kokoushuone
Yliopistonkatu 8, III krs.

Aika:

Keskiviikko 9.4.2014 klo 10.00-11.35

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

+Hietanen Ira
+Lindroos Mikko
+Jokela Susanna

-Närhi Minna
-Hälinen Janne
-Rissanen Samuli
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Master of International and Comparative Law -maisteriohjelman opiskelijavalintaperusteet
vuodelle 2015
Lapin yliopiston johtosäännön 22 §:n mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on
mm. hyväksyä opetussuunnitelmat ja päättää opiskelijavalintaperusteista.
Yliopistoasetuksen (115/98) 2 §:n mukaan yliopiston hallituksen tehtävänä on
mm. päättää yliopistoon otettavien opiskelijoiden määrästä.
Master of International and Comparative Law on kansainvälinen maisteriohjelma Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnassa. Vuonna 2015 Master of
International and Comparative Law -maisteriohjelmaan hyväksytään Lapin
yliopistossa enintään 20 opiskelijaa.
Oikeustieteiden tiedekunnan dekaani, varadekaani ja kv asiain suunnittelija
käsittelivät ohjelman valintaperusteita ja opiskelijamäärää vuodelle 2015 kokouksessaan 1.4.2014. Päätettiin esittää tiedekuntaneuvostolle hyväksyttäväksi
ohjelman valintaperusteet sekä ohjelmaan otettavien opiskelijoiden määrän
hallitukselle hyväksyttäväksi liitteen mukaisesti.
Esitys

Päätös

Päätetään hyväksyä MICLaw -maisteriohjelman opiskelijavalintaperusteet
vuodelle 2015 ja esittää yliopiston hallitukselle ohjelmaan valittavien opiskelijoiden määrä vuonna 2015 liitteen mukaisesti.
Esityksen mukaan.

Pöytäkirjan vakuudeksi
Puheenjohtaja

Juha Karhu

Esittelijä

Päivi Martin

LAPIN YLIOPISTO

Pöytäkirja

Oikeustieteiden tiedekunta

9.4.2014

Tiedekuntaneuvosto

Martin

Kokous 04/14

Paikka: kokoushuone
Yliopistonkatu 8, III krs.

Aika:

Keskiviikko 9.4.2014 klo 10.00-11.35

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

+Hietanen Ira
+Lindroos Mikko
+Jokela Susanna

-Närhi Minna
-Hälinen Janne
-Rissanen Samuli
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Master of International and Comparative Law -maisteriohjelman uusi tutkintorakenne
Lapin yliopiston johtosäännön 2 §:n mukaan yliopistojen koulutusvastuusta
säädetään yliopistojen tutkintoasetuksen (794/2004) liitteessä, koulutusvastuuta
täsmennetään opetusministeriön asetuksella yliopistojen koulutusvastuun täsmentämisestä, yliopistojen koulutusohjelmista ja erikoistumiskoulutuksista
(568/2005) sekä opetusministeriön asetuksella maisteriohjelmista (1359/2006).
19.12.2013 muutettiin yliopistojen tutkinnoista annettua asetusta ja asetus tuli
voimaan 1.1.2014. Muutetun asetuksen 13 §:n mukaan ylempään korkeakoulututkintoon vaadittavien opintojen laajuus on 120 opintopistettä. Yliopiston on
järjestettävä koulutus siten, että opiskelija voi suorittaa tutkinnon päätoimisesti
opiskellen kahdessa lukuvuodessa.
Asetuksen 13 §:stä poistettiin kokonaan maininta, jonka mukaan erityisesti
ulkomaalaisille opiskelijoille suunnattuun ylempään korkeakoulututkintoon
johtavaan koulutusohjelmaan vaadittavien opintojen laajuus on vähintään 90
opintopistettä.
Muutoksen yhteydessä ei annettu siirtymäsäännöstä eikä opetus- ja kulttuuriministeriö ole ilmoittanut, että sellaista myöskään jälkikäteen asetukseen lisättäisiin. Lapin yliopiston johtosäännön 2 §:n mukaan tiedekuntaneuvosto päättää
siirtymäkauden järjestelyistä, jollei siirtymäkaudesta ole muuta säädetty tai
määrätty.
Master of International and Comparative Law on kansainvälinen maisteriohjelma Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnassa. Vuosina 2012-2013
ohjelmassa on aloittanut 9 opiskelijaa, joilla on opetus- ja kulttuuriministeriön
tulkinnan mukaan oikeus suorittaa opintonsa loppuun 90 opintopisteen laajuisena vanhan tutkintorakenteen mukaisesti.
MICLaw -maisteriohjelman laajuus on jatkossa oltava 120 opintopistettä ja tästä
johtuen MICLaw -maisteriohjelman tutkintorakennetta on päivitettävä.
Oikeustieteiden tiedekunnan dekaani, varadekaani ja kv asiain suunnittelija
käsittelivät ohjelman tutkintorakennetta kokouksessaan 1.4.2014. Päätettiin
esittää tiedekuntaneuvostolle hyväksyttäväksi ohjelman laajuudeksi 120 opintopistettä ja uusi tutkintorakenne liitteen mukaisesti.

Esitys

Päätetään hyväksyä MICLaw -maisteriohjelman ohjelman laajuudeksi 120
opintopistettä ja uusi tutkintorakenne liitteen mukaisesti.

Päätös

Esityksen mukaan.

Pöytäkirjan vakuudeksi
Puheenjohtaja

Juha Karhu

Esittelijä

Päivi Martin

LAPIN YLIOPISTO

Pöytäkirja

Oikeustieteiden tiedekunta

9.4.2014

Tiedekuntaneuvosto

Vartiainen

Kokous 04/14

Paikka: kokoushuone
Yliopistonkatu 8, III krs.

Aika:

Keskiviikko 9.4.2014 klo 10.00-11.35

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

+Hietanen Ira
+Lindroos Mikko
+Jokela Susanna

-Närhi Minna
-Hälinen Janne
-Rissanen Samuli

13
Tasa-arvotoimikunnan lausuntopyyntö
Yliopiston tasa-arvotoimikunta on pyytänyt liitteenä olevassa kirjeessä tiedekuntaneuvostoilta,
yksiköiltä
ja
ylioppilaskunnalta
lausuntoa,
miten
tasa-arvosuunnitelmassa ja yhdenvertaisuussuunnitelmassa esitetyt tavoitteet on
otettu huomioon ja miten tavoitteet ovat toteutuneet yksiköiden toiminnassa.
Lausunto tulee toimittaa 30.4.2014 mennessä henkilöstöjohtaja Mirja Väyryselle.
Yksiköiltä on pyydetty arviota siitä, miten tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelmassa esitetyt tavoitteet ovat toteutuneet ja miten yksikkö on toteuttanut sille
suunnitelmassa esitetyt toimenpiteet.
Esitys

Päätettäneen hyväksyä oheisen liitteen mukainen lausunto ja lähettää se yliopiston
keskushallintoon.

Päätös

Esityksen mukaan.

Pöytäkirjan vakuudeksi
Puheenjohtaja

Juha Karhu

Esittelijä

Markku Vartiainen

LAPIN YLIOPISTO

Pöytäkirja

Oikeustieteiden tiedekunta

9.4.2014

Tiedekuntaneuvosto

Vartiainen

Kokous 04/14

Paikka: kokoushuone
Yliopistonkatu 8, III krs.
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Keskiviikko 9.4.2014 klo 10.00-11.35

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

+Hietanen Ira
+Lindroos Mikko
+Jokela Susanna

-Närhi Minna
-Hälinen Janne
-Rissanen Samuli
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Ilmoitusasiat
-Professori Rauno Halttunen on siirtynyt eläkkeelle 1.4.2014 lukien
-Professori Terttu Utriainen siirtyy eläkkeelle 1.6.2014 lukien
-Yhteenvetotietoja Lapin yliopiston tiedekuntien ja yksiköiden vuosien 2012 ja
2013 julkaisutoiminnasta (liitteet 1-10)
-Tutkintomittari 1.1.-31.3.2014 (liite 11)
-Maisteritutkielmien arvosanajakauma 1.1.2011-31.12.2014 (liite 12)
-Professori Terttu Utriainen pitää emeritaluennon 15.5.2014
-14.5.2014 klo 12-14 järjestetään LS:ssa 3 opiskelijoille tiedotus- ja keskustelutilaisuus koskien uutta tutkintorakennetta
-14.5.2014 klo 14 alkaen järjestetään tiedekuntailtapäivä
-MICLaw –ohjelmaan oli 2014 hakijoita 31, joista kelpoisia 17, valittiin 16
Esitys

Merkittäneen tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.

Pöytäkirjan vakuudeksi
Puheenjohtaja

Juha Karhu

Esittelijä

Markku Vartiainen

LAPIN YLIOPISTO

Pöytäkirja

Oikeustieteiden tiedekunta

9.4.2014

Tiedekuntaneuvosto

Vartiainen
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+Heikkinen Pirkko
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-Tjäder Matti
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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
kokouskutsussa mainittu.
Työ- ja sosiaalioikeuden professorin tehtävän hoito
Professori Seppo Koskinen on nimitetty työoikeuden professoriksi Turun yliopiston oikeustieteelliseen tiedekuntaan 1.8.2013 lukien. Koskinen on ollut
mainitusta ajankohdasta lähtien työvapaalla Lapin yliopiston oikeustieteiden
tiedekunnan työ- ja sosiaalioikeuden professorin tehtävästä. Työvapaata on
myönnetty 31.7.2014 saakka.
Seppo Koskinen on irtisanoutunut Lapin professuurista 24.3.2014 päivätyllä
kirjeellään.1.8.2014 lukien. Lapin yliopiston vararehtori on myöntänyt eron
26.3.2014 tekemällään päätöksellä mainitusta ajankohdasta lukien.
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
kansainväliaseen yhteistyöhön.
OTT, VT Jaana Paanetoja on hoitanut työ- ja sosiaalioikeuden professorin tehtävää ajalla 1.10.-30.11.2013 tutkimusjohtajan nimikkeellä ja 1.12.2013 lukien
apulaisprofessorin nimikkeellä.
Liitteenä OTT, VT Jaana Paanetojan CV ja julkaisuluettelo.
Esitys
1

Päätettäneen ottaa asia tiedekuntaneuvoston käsittelyyn.

2

Päätettäneen ottaa OTT, VT Jaana Paanetoja hoitamaan työ- ja sosiaalioikeuden
professorin tehtävää apulaisprofessorin nimikkeellä ajalla 1.8.2014-31.7.2015.

Päätös
1-2

Esityksen mukaan.

Pöytäkirjan vakuudeksi
Puheenjohtaja

Juha Karhu

Esittelijä

Markku Vartiainen

