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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Lapin yliopiston hallitus on kokouksessaan 5.10.2009 vahvistanut yliopistolain
(558/2009) 28 §:n nojalla Lapin yliopiston ns. hallintojohtosäännön.
Johtosäännön 59 §:n mukaan hallintoelin kokoontuu, milloin puheenjohtaja tai, hänen
ollessaan estynyt, varapuheenjohtaja katsoo sen tarpeelliseksi tai vähintään kolme jäsentä
sitä pyytää ilmoittamansa asian käsittelyä varten.
Kutsu monijäsenisen hallintoelimen kokoukseen on lähetettävä viimeistään kolme arkipäivää ennen kokousta, jollei hallintoelin ole toisin päättänyt. Hallintoelimen jäsen on
velvollinen ilmoittamaan asiasta varajäsenelleen tai hallintoelimen sihteerille, jos hän on
estynyt osallistumasta kokoukseen.
Kokouskutsussa on mainittava käsiteltävät asiat. Hallintoelin voi kuitenkin läsnäolevien
jäsenten yksimielisellä päätöksellä ottaa käsiteltäväkseen asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa.
Johtosäännön 61 §:n mukaan yliopiston monijäseniset toimielimet ovat päätösvaltaisia,
kun puheenjohtaja mukaan luettuna vähintään puolet jäsenistä on läsnä.
Kokouskutsut on lähetetty 9.9.2016.

Esitys
Päätös

Todettaneen kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
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OTM Juhani Korjan 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 14.10.2015 väittelyluvan OTM Juhani Korjalle. OTM Juhani Korjan väitöskirjan aihe on ”Biometrinen tunnistaminen ja
henkilötietojen suoja”.
Tiedekuntaneuvosto päätti pyytää kokouksessaan 16.3.2016 väitöskirjan tarkastamista
varten vastaväittäjäksi professori Päivi Korpisaaren. Väitöstilaisuus päätettiin järjestää
27.5.2016. Väitöstilaisuuden kustokseksi nimitettiin professori Rauno Korhonen.
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 Akiittäen 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 16.3.2016 OTM Juhani Korjan väitöskirjan
arvosteluehdotuksen tekemistä varten arvostelulautakunnan, johon nimettiin vastaväittäjä, professori Päivi Korpisaari, toinen esitarkastaja, dosentti, OTT Tuomas Pöysti,
kustos, työnohjaaja, professori Rauno Korhonen sekä toinen työnohjaaja, emeritusprofessori Ahti Saarenpää.
Vastaväittäjän ja arvostelulautakunnan lausunnot ovat liitteenä.
Yliopistolain (558/2009) 44 §:n mukaan ennen väitöskirjan, lisensiaatintutkimuksen ja
näitä vastaavan opin- ja taidonnäytteen arvostelua tekijälle on varattava tilaisuus vastineen antamiseen esitarkastajan, tarkastajan tai vastaväittäjän lausunnosta. Väitöskirjan,
lisensiaatintutkimuksen ja näitä vastaavan opin- tai taidonnäytteen esitarkastajan, tarkastajan ja vastaväittäjän esteellisyydestä on voimassa, mitä hallintolain (434/2003) 28
§:ssä säädetään.
OTM Juhani Korja on todennut, että hänellä ei ole huomauttamista vastaväittäjän lausunnon suhteen.
Yliopistolain (558/2009) 29 §:n mukaan opintosuorituksen arvosteluun saavat osallistua
vain ne jäsenet tai varajäsenet, joilla on samantasoinen opintosuoritus taikka, jotka on
otettu professorin tehtävään.
Väitöskirja on nähtävillä tiedekunnan kansliassa.
Esitys

Päätettäneen OTM Juhani Korjan väitöskirjan ”Biometrinen tunnistaminen ja henkilötietojen suoja” mahdollisesta hyväksymisestä.
Asiassa ei esittelymenettelyä.

Päätös
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Väittelyluvan myöntäminen FL Jyrki Kalliolle
FL Jyrki Kallio on liitteenä olevassa kirjeessään pyytänyt, että hänelle myönnettäisiin
väittelylupa. FL Jyrki Kallion artikkeliväitöskirjakäsikirjoituksen aihe on "On the construction of the historico-cultural roots of Chinas´s national identity in the light of the
Chinese debate relating to the rise of traditional school of thought”.
Lapin yliopiston hallituksen 5.10.2009 hyväksymän hallintojohtosäännön 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 aiemmin nimennyt FL Jyrki Kallion artikkeliväitöskirjakäsikirjoituksen esitarkastajiksi professori Torbjörn Lodénin ja professori Ralph Weberin.
He ovat liitteenä olevissa lausunnoissaan puoltaneet väittelyluvan myöntämistä.
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. Valittaessa vastaväittäjäksi ulkomainen asiantuntija, voidaan käyttää kahta vastaväittäjää, joista toinen olisi joku suomalaisista esitarkastajista.
Väitöskirjan, lisensiaatintutkimuksen ja näitä vastaavan opin- tai taidonnäytteen esitarkastajan, tarkastajan ja vastaväittäjän esteellisyydestä on voimassa, mitä hallintolain
(434/04) 28 §:ssä säädetään.
Yliopistolain (558/2009) 82 §:n mukaan väitöskirjan arvosteluun tyytymätön opiskelija voi tehdä yliopiston määräämälle hallintoelimelle oikaisupyynnön opintosuorituksen arvostelusta 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi saannista.
FL Jyrki Kallio on todennut liitteenä olevassa kirjeessään, ettei hänellä ole huomautettavaa esitarkastuslausunnoista.
Yliopistolain 29 §:n mukaan opintosuorituksen arvosteluun voivat osallistua vain ne
jäsenet tai varajäsenet, joilla on samantasoinen opintosuoritus taikka jotka on otettu
professorin tehtävään. Lapin yliopiston hallintojohtosäännön 61 §:n mukaan hallintoelin on päätösvaltainen kun puheenjohtaja mukaan luettuna vähintään puolet jäsenistä on läsnä.
Liitteenä professori Torbjörn Lodénin ja professori Ralph Weberin väittelyluvan puoltamista koskevat lausunnot sekä FL Jyrki Kallion kirjeet.
Käsikirjoitus on nähtävillä hallintopäällikön työhuoneessa.
Esitys
1
2

Päätös

Väittelyluvan myöntämisasiassa ei ole esittelymenettelyä.
Päätettäneen valtuuttaa tarvittaessa dekaani tekemään tarvittavat päätökset FL Jyrki
Kallion väitöstilaisuuden järjestämiseksi.
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OTT Katri Havun dosenttihakemus
OTT Katri Havu on pyytänyt liitteenä olevassa 29.4.2016 päivätyssä kirjeessään, että
hänelle myönnettäisiin ensisijaisesti eurooppaoikeuden ja toissijaisesti eurooppalaisen
yksityisoikeuden ja kilpailuoikeuden dosentin arvo.
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.
Tiedekuntaneuvosto totesi kokouksessaan 8.6.2016 eurooppalaisen yksityisoikeuden
ja kilpailuoikeuden dosentuurin tarkoituksenmukaisuuden tiedekunnan opetus- ja tutkimustyön kannalta. Asiantuntijoiden nimeäminen jäi tuolloin pöydälle.
Liitteenä OTT Katri Havun hakemus, yliopistoportfolio, ansioluettelo, julkaisuluettelo, selvitys opetusansioista sekä tutkintotodistukset.
Esitys

Päätös

Päätettäneen pyytää asiantuntijalausunnot OTT Katri Havun pätevyydestä eurooppalaisen yksityisoikeuden ja kilpailuoikeuden dosentuuriin professori Petri Kuoppamäeltä ja professori Soili Nystén-Haaralalta.
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Varallisuusoikeuden dosentin arvon myöntäminen professori, OTT Eva Tammi-Salmiselle
Professori, OTT Eva Tammi-Salminen on liitteenä olevassa 30.8.2016 päivätyssä kirjeessään pyytänyt, että hänet otettaisiin varallisuusoikeuden dosentiksi oikeustieteiden
tiedekuntaan.
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.
OTT Eva Tammi-Salminen on työskennellyt Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan oikeustieteen, erityisesti esineoikeus, professorina ajalla 1.1.2008-31.7.2016. Hänet
on nimitetty siviilioikeuden professoriksi Turun yliopistoon 1.8.2016 lukien. TammiSalminen on otettu siviilioikeuden dosentiksi Turun yliopistoon vuonna 2003 ja esineoikeuden dosentiksi Helsingin yliopistoon vuonna 2007.
Liitteenä professori, OTT Eva Tammi-Salmisen hakemus, CV julkaisuluettelo ja akateeminen portfolio.
Esitys
1
2

Päätös

Todettaneen varallisuusoikeuden dosentuurin tarkoituksenmukaisuus tiedekunnan opetus- ja tutkimustyön kannalta.
Päätettäneen mahdollisista asiantuntijoista tai menettelytavoista hyödyntäen aiemmin
annettuja lausuntoja professori, OTT Eva Tammi-Salmisen kelpoisuuden toteamiseksi
varallisuusoikeuden dosentuuriin.
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Hyvinvointioikeuden ma. apulaisprofessorin tehtävän täyttöön liittyvät toimenpiteet
Yliopiston rehtori on myöntänyt 19.4.2016 käydyissä kurkistusneuvotteluissa luvan
suunnata vapautuva työ- ja sosiaalioikeuden professorin tehtävä hyvinvointioikeuden
alalle.
Tiedekuntaneuvosto päätti kokouksessaan 8.6.2016 suunnata 1.8.2016 vapautuvan
työ- ja sosiaalioikeuden professorin tehtävän yliopiston strategian terävöittämiseksi
hyvinvointioikeuteen ja hyväksyi samalla hyvinvointioikeuden ma. apulaisprofessorin
tehtävän tehtäväntäyttöselosteen.
Lapin yliopiston hallituksen 5.10.2010 hyväksymän hallintojohtosäännön 37 a §:n
mukaan apulaisprofessorin nimikettä voidaan käyttää strategisessa urapolkujärjestelmässä perustettaessa tehtävä yliopiston strategisille painoaloille. Strategisessa urapolkujärjestelmässä apulaisprofessorin tehtävään valitulta edellytetään tohtorin tutkintoa.
Valittava on toiminut aktiivisesti laajoissa, tuloksellisissa kansallisissa ja kansainvälilissä tutkimushankkeissa tai taiteellisen toiminnan produktioissa yliopiston profiilin
strategisten kärkien alueilla.
Yliopistolain 33 §:n mukaan 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 8.6.2016 pyytää asiantuntijalausunnot dosentti, yliopistonlehtori, OTT Mirva Lohiniva-Kerkelän kelpoisuudesta määräaikaiseen 5-vuotiseen hyvinvointioikeuden apulaisprofessorin tehtävään professori
Toomas Kotkakselta ja emeritusprofessori Matti Niemivuolta. Molemmat suostuivat
tehtävään ja ovat myös toimittaneet lausuntonsa.
Yleisenä kelpoisuusvaatimuksena vaaditaan hallintojohtosäännön 36 §:n mukaan sellainen koulutus ja kokemus sekä kielitaito kuin tehtävän menestyksellinen hoitaminen
edellyttää. Tehtävään valittavalta edellytetään, että hänellä on asetuksen (770/2009) 1
§:n mukainen kielitaito.
Pysyvään tehtävään valittavalta edellytetään hallintojohtosäännön 36
riittävä opetustaito.
Esitys
1

§:n mukaan

Päätettäneen avata asiantuntijalausunnot ja lähettää ne dosentti, yliopistonlehtori,
OTT Mirva Lohiniva-Kerkelälle tiedoksi.

2

Päätettäneen varata dosentti, yliopistonlehtori, OTT Mirva Lohiniva-Kerkelälle mahdollisuus opetusnäytteen antamiseen hänen esittämistään, apulaisprofessorin tehtävänalaan, liittyvästä aiheesta.

3

Päätettäneen nimetä lausunnonantajat opetusnäytteelle.

Päätös
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OTT, LL.M. Samuli Miettisen dosenttihakemus
Oikeustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto on OTT, LL.M. Samuli Miettisen
haettua eurooppaoikeuden dosentuuria, todennut kokouksessaan 8.6.2016 ko. dosentuurin tarkoituksenmukaisuuden tiedekunnan opetus- ja tutkimustyön kannalta.
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.
Tiedekuntaneuvosto päätti kokouksessaan 8.6.2016 pyytää asiantuntijalausunnot OTT,
LL.M. Samuli Miettisen tieteellisestä pätevyydestä ko. dosentuuriin professori Johan
Lindholmilta ja dosentti, OTT Pekka Aallolta. Molemmat suostuivat tehtävään ja ovat
luvanneet toimittaa lausuntonsa 12.9.2016.
Lapin yliopiston hallituksen 5.10.2009 hyväksymän hallintojohtosäännön 22§:n mukaan tiedekuntaneuvosto tekee esityksen rehtorille dosentin arvon myöntämisestä.
Esitys
1

Päätettäneen avata asiantuntijalausunto ja lähettää se hakijalle tiedoksi.

2

Päätettäneen varata tarvittaessa OTT, LL.M Samuli Miettiselle mahdollisuus opetus
näytteen antamiseen hänen esittämästään aiheesta.

3

Päätettäneen nimetä lausunnonantajat opetusnäytteelle.

Päätös
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Esitarkastajien määrääminen OTM Jukka Ahtisen väitöskirjakäsikirjoitukselle
OTM Jukka Ahtinen on liitteenä olevassa kirjeessään pyytänyt, että hänen väitöskirjakäsikirjoitukselleen ”Rikosasian vastaajaa avustavan asianajajan lojaalisuusvelvollisuus” määrättäisiin esitarkastajat (liite 1).
Lapin yliopiston hallituksen 5.10.2009 hyväksymän johtosäännön 22 §:n mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on mm. määrätä väitöskirjojen esitarkastajat, tarkastajat
ja vastaväittäjät sekä arvostella nämä opintosuoritukset ja pro gradu -tutkielma tai vastaavat tarkastajien lausuntojen perusteella.
Väitöskirjan, lisensiaatintutkimuksen ja näitä vastaavan opinto- tai taidonnäytteen esitarkastajan, tarkastajan ja vastaväittäjän esteellisyydestä on voimassa, mitä hallintolain (434/2003) 28 §:ssä säädetään.
Yliopistolain (558/2009) 44 §:n mukaan ennen opintosuorituksen arvostelua tekijälle
on varattava tilaisuus vastineen antamiseen esitarkastajan, tarkastajan tai vastaväittäjän lausunnosta.
Tiedekunnan hyväksymien OTT -tutkinnon suorittamista koskevien virallismääräysten mukaan tiedekuntaneuvosto määrää esitarkastajat hakemuksesta. Esitarkastajia
koskeva vaatimus tulisi pääsääntöisesti ottaa käsiteltäväksi vasta työnohjaajan toimittaman esitarkastuksen aloittamista selvästi puoltavan kirjallisen lausunnon perusteella, koska työnohjaajalla on velvollisuus pitää huolta siitä, että tarkastettavaksi esitetty opinnäyte täyttää väitöskirjalle asetetut vaatimukset.

Opiskelijan vaatimuksesta esitarkastajat voidaan määrätä, vaikka työnohjaaja ei ole
esitarkastajien määräämistä puoltanut. Tällaisessa tapauksessa tiedekuntaneuvosto
pyytää työnohjaajalta asiassa lausunnon.
Esitarkastajia valittaessa pääkriteerinä tulisi pitää asiantuntevien henkilöiden löytämistä tehtävään. Esitarkastajaksi voidaan valita vain henkilö, joka on suorittanut tohtorin tutkinnon. Toisen esitarkastajista tulee edustaa muuta kuin Lapin ylipiston oikeustieteiden tiedekunnan vakinaista opettajakuntaa. Soveliaita ja asiantuntevia esitarkastajia voidaan löytää paitsi omasta tiedekunnasta (lähinnä professorit ja dosentit),
muista oikeustieteellisistä tiedekunnista ja muista oikeustieteellistä opetusta antavista
korkeakouluista tai ulkomaisista yliopistoista. Ulkomaisen ja kotimaisen tieteen vuorovaikutusta opinnäytetöiden arvioinnissa tulisi suosia ja siksi ulkomaisten asiantuntijoiden käyttäminen on suositeltavaa. Ainakin toiseksi esitarkastajaksi on kuitenkin
yleensä tarkoituksenmukaista valita henkilö, joka tuntee suomalaisen tieteellisen käytännön ja väitöskirjojen arvostelukriteerit. Molemmat esitarkastajat voidaan kuitenkin
valita ulkomaisista yliopistoista, ellei Suomesta ole löydettävissä asiantuntevia esitarkastajia tai jos kahden ulkomaisen esitarkastajan käytölle on muita syitä.
Esitarkastusmenettelyn nopeuttamiseksi tiedekuntaneuvoston tulee antaa esitarkastajille yleensä kolmen kuukauden määräaika tehtävän suorittamista varten. Väittelyä
puoltava lausunto annetaan siitä käsikirjoitusversiosta, joka on tarkastettu. Korjausehdotuksia sisältävä puoltava lausunto voidaan hyväksyä kuitenkin siinä tapauksessa,
että ehdotetuilla korjauksilla ei ole vaikutusta väittelyluvan myöntämiseen.
Esitarkastajien tulee perustella sekä myönteinen että kielteinen tarkastuslausuntonsa.
Mikäli esitarkastusta ei voida määräajassa päättää väittelylupaa puoltavaan lausun toon, esitarkastusmenettely raukeaa, jollei väittelijä nimenomaisesti halua viedä asiaa
tiedekuntaneuvoston ratkaistavaksi.
Esitarkastusmenettely voi väitöskirjaan tehtävien korjausten vuoksi väitöskirjan tekijän ja esitarkastajien välisen sopimuksen perusteella jatkua kohtuullisen ajan esitarkastusta varten annetun määräajan jälkeenkin. Tällaisessa tapauksessa esitarkastuksen
jatkumisesta on suullisesti tai kirjallisesti ilmoitettava dekaanille ja tiedekunnan kansliaan.
Esitarkastuksen rauettua väittelijä voi pyytää uutta esitarkastusta, kun väitöskirjakäsikirjoitukseen on tehty hylkäävissä esitarkastuslausunnoissa tarkoitettuja tai muita
muutoksia ja työnohjaaja puoltaa esitarkastajien määräämistä.
Vastaväittäjäksi määrätään yleensä joku esitarkastajista. Tarvittaessa voidaan määrätä
kaksi vastaväittäjää. Ulkomaista asiantuntijaa voidaan pyytää vastaväittäjäksi myös
tapauksissa, joissa häntä ei ole voitu tai katsottu tarkoituksenmukaiseksi pyytää esitarkastajaksi. Ulkomaisen ja kotimaisen tieteen vuorovaikutusta myös opinnäytetöiden arvioinnissa tulisi suosia. Väitöskirjan tasoa sekä esitarkastuksen että väitöstilaisuuden perusteella arvioitaessa on pidettävä huolta siitä, että työn tason arvioinnissa
kiinnitetään huomiota Suomessa käytössä oleviin kriteereihin.
Tiedekunnan hyväksymien virallismääräysten mukaan väitöskirjatutkimuksen tulee
osoittaa, että tekijällä on kyky itsenäisesti soveltaa tieteellisen tutkimuksen menetelmiä sekä hyvä perehtyneisyys omaan tieteenalaansa ja syvällinen perehtyneisyys

omaan tutkimusalaansa. Väitöskirjan suosituspituus on 250-300 sivua.
Työnohjaajat professorit Tuula Linna ja Matti Tolvanen ovat puoltaneet liitteenä olevassa kirjeessään esitarkastuksen käynnistämistä.
OTM Jukka Ahtinen on ilmoittanut, että hänellä ei ole huomauttamista esitettyjä esitarkastajia kohtaan.
Käsikirjoitus on nähtävillä tiedekunnan kansliassa.
Esitys

Päätös

Päätettäneen nimetä OTM Jukka Ahtisen väitöskirjakäsikirjoituksen ”Rikosasian vastaajaa avustavan asianajajan lojaalisuusvelvollisuus” esitarkastajiksi suostumuksensa
mukaisesti emeritusprofessori Antti Jokela ja OTT, laamanni, asianajaja Matti Kunnas.
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Opetussuunnitelmien hyväksyminen
Lapin yliopiston hallintojohtosäännön 22 §:n mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on
päättää opetussuunnitelmista ja tutkintovaatimuksista.
Apulaisprofessori Mirva Lohiniva-Kerkelä on esittänyt Oikeusturvakurssin, apulaisprofessori Marja-Leena Niemi Asianajajakurssin ja lehtori Iris Tukiainen Oikeudellista viestintää ranskaksi opintojakson opetussuunnitelmien hyväksymistä oheisten liitteiden mukaisesti.
Esitys
Päätös

Päätettäneen hyväksyä opetussuunnitelmat.
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Syventävien opintojen projektin opetussuunnitelman hyväksyminen
Lapin yliopiston hallintojohtosäännön 22 §:n mukaan tiedekuntaneuvosto päättää opetussuunnitelmista ja tutkintovaatimuksista.
Apulaisprofessori Marja-Leena Niemi on esittänyt, että prosessioikeuden projektin opetussuunnitelma hyväksyttäisiin oheisen liitteen mukaisesti.
Esitys

Päätös

Hyväksyttäneen prosessioikeuden projektin opetussuunnitelma 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) Elli Nieminen ”Henkilöstön edustajien tehtävät ja toimivalta”
Tarkastajat: professori Jaana Paanetoja ja tutkija Juhani Korja
Kypsyysnäyte suoritettu hyväksytysti asiasisällön osalta.
2) Marko Mononen ”Huoltoriitojen sovittelu perheoikeudellisena ja tuomioistuinsovitteluna”

Tarkastajat: apulaisprofessori Kirsti Kurki-Suonio ja apulaisprofessori Marja-Leena
Niemi
Kypsyysnäyte suoritettu hyväksytysti asiasisällön osalta.
3) Joonas Jokiniemi ”Euroopan unionin tietosuojauudistus ja pilvipalveluntarjoajan velvoitteet”
Tarkastajat: professori Rauno Korhonen ja emeritusprofessori Ahti Saarenpää
Kypsyysnäyte suoritettu hyväksytysti asiasisällön osalta.
4) Joni Tapiola ”Arvonlisäveron kunnallinen palautusjärjestelmä”
Tarkastajat: professori Leila Juanto ja tutkija Annu Kupiainen
Kypsyysnäyte suoritettu hyväksytysti asiasisällön osalta.
Esitys
Päätös

Ei esittelymenettelyä.
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Tiedekuntaneuvoston täydentäminen
Lapin yliopiston hallintojohtosäännön (7.6.2016) 21 §:n mukaan tiedekunnassa on tiedekuntaneuvosto, johon kuuluu jäseniä kolmesta yliopistoyhteisön ryhmästä: professorit, muu opetus- ja tutkimushenkilöstö ja opiskelijat.
Tiedekuntaneuvoston toimikausi on kolme vuotta. Tiedekuntaneuvoston jäsenet valitaan vaaleilla lukuunottamatta opiskelijajäseniä, jotka ylioppilaskunta nimeää vuodeksi kerrallaan.
Hallintojohtosäännön 73 §:n mukaan jos tiedekuntaneuvoston jäsen eroaa, tiedekuntaneuvostoa täydennetään tältä osin vaalituloksen perusteella. Mikäli tiedekuntaneuvostoa ei tällöin saada täydennettyä täysilukuiseksi, nimeää rehtori tiedekuntaneuvoston esityksestä jäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Ylioppilaskunta nimeää kuitenkin aina opiskelijajäsenet.
Tiedekuntaneuvoston II ryhmän jäsen OTM (väit.) Juhani Korja on siirtynyt pois tiedekunnan palveluksesta 1.8.2016 lukien. Tästä johtuen hän on pyytänyt eroa tiedekuntaneuvoston jäsenyydestä. Myöskään Juhani Korjan henkilökohtainen varajäsen
Kristof Petretéi ei ole enää tiedekunnan palveluksessa. Hänen työsuhteensa on päättynyt 31.8.2016.
Näin muodoin keskikiintiö jää vajaaksi jos tilalle ei nimetä uutta edustajaa, koska II
kiintiössä ei ole ollut ehdolla muita edustajia.
Syksyn 2014 tiedekuntaneuvoston vaalin vaaliasiakirjat ovat liitteenä.

Esitys

Päätös

Päätettäneen esittää yliopiston rehtorille, että oikeustieteiden tiedekunnan tiedekunta
neuvostoon II kiintiöön nimetään OTM Anssi Kärki OTM (väit.) Juhani Korjan tilalle
31.12.2017 päättyväksi toimikaudeksi.
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Tiedekuntaneuvoston kokoukset kevätlukukaudella 2017
Tiedekuntaneuvoston kokouksia on pidetty lukukausien aikana 4-6 viikon välein.
Yksi kokous on pidetty kesäkuun alkupuolella.
Esitys

Päätös

Päätettäneen järjestää tiedekuntaneuvoston kevään 2017 kokoukset oheisen liitteen
mukaisesti.

LAPIN YLIOPISTO

ESITYSLISTA

Oikeustieteiden tiedekunta

8.9.2016

Tiedekuntaneuvosto

Vartiainen

Kokous

06/16

Paikka: kokoushuone
Yliopistonkatu 8, III krs.

Aika:

Keskiviikko 14.9.2016 klo 10.00

Läsnä:

Karhu Juha
Lohiniva-Kerkelä Mirva
Viikari Lotta
Korhonen Rauno

Nystén-Haarala Soili
Kuusikko Kirsi
Juanto Leila

Niemi Marja-Leena
Korja Juhani
Oksanen Anniina

Tuominen Tomi
Petrétei Kristóf
Kupiainen Annu

Kämäräinen Markus
Loikkanen Suvi
Partanen Matias

Salmela Aki
Sihvo Anni-Sofia
Haajanen Hilla

14
Ilmoitusasiat
-Yliopiston rehtorin ja tiedekunnan väliset TUSO –neuvottelut käydään 12.10.2016
-Valtakunnallinen oikeustieteellisen koulutusalan dekaanikokous järjestetään Rova
niemellä 16.9.2016
-Yliopistossa suoritetut tutkinnot tiedekunnittain ajalla 1.1.-31.8.2016 (liite 1)
-Tiedekunnan alumniseminaari järjestetään 28.10.2016 (liite 2)
Työsopimukset
-Rehtori on ottanut päätöksellään 13.6.2016 dosentti, OTT, VT Minna Kimpimäen
rikosoikeuden professoriksi 1.8.2016 lukien (liite 3)
-OTM Piia Nuorgamille on tehty työsopimus tutkijan tehtävään ajalle 1.8.201631.7.2018
-OTM Anne Nuorgamille on tehty työsopimus tutkijan tehtävään ajalle 1.8.201631.7.2018
-OTM Kaisa Kimmelille on tehty työsopimus tutkijan tehtävään ajalle 7.9.201631.12.2018
-Lu Fei on otettu osa-aikaiseksi (50 %) väitöskirjatutkijaksi ajalle 1.9.201631.7.2017
-Anuradha Nayak on otettu osa-aikaiseksi (50 %) väitöskirjatutkijaksi ajalle
1.9.2016-31.7.2018
-Eljas Rauhala on otettu osa-aikaiseksi (50 %) amanuenssiksi (Paradigma) ajalle
1.9.-31.12.2016

Irtisanoutumiset ja työvapaat
-Professori Eva Tammi-Salminen on irtisanoutunut esineoikeuden professorin teh
tävästä 1.8.2016 lukien tultuaan nimitetyksi professoriksi Turkuun
-OTM (väit.) Juhani Korja on irtisanoutunut tutkijan tehtävästä 1.8.2016 lukien siir
ryttyään toiseen tehtävään
-OTM Jenna Laurikkalalle on myönnetty työvapaata tutkijan tehtävästä 18.10.2016
lukien
-OTM Elli Saramäelle on myönnetty työvapaata tutkija tehtävästä ajalle 1.9.201628.2.2017
Esitys
Päätös

Merkittäneen tiedoksi.

