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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 25.8.2017.
Esitys

Todettaneen kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Päätös

Todettiin.
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OTM Jukka Ahtisen 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 15.2.2017 väittelyluvan OTM
Jukka Ahtiselle. OTM Jukka Ahtisen väitöskirjan aihe on ”Rikosasian vastaajaa
avustavan asianajajan lojaalisuusvelvollisuus”.
Tiedekuntaneuvosto päätti pyytää kokouksessaan 29.3.2017 väitöskirjan tarkastamista varten vastaväittäjäksi OTT, laamanni Matti Kunnaksen. Väitöstilaisuus
päätettiin järjestää 9.6.2017. Väitöstilaisuuden kustokseksi nimitettiin professori
Tuula Linna.
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 29.3.2017 OTM Jukka Ahtisen väitöskirjan arvosteluehdotuksen tekemistä varten arvostelulautakunnan, johon nimettiin vastaväittäjä, OTT, laamanni Matti Kunnas, toinen esitarkastaja emeritusprofessori Antti Jokela, kustos, työnohjaaja, professori Tuula Linna sekä toinen työnohjaaja, professori Matti Tolvanen.
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 Jukka Ahtinen on todennut, että hänellä ei ole huomauttamista vastaväittäjän eikä arvostelulautakunnan 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 Jukka Ahtisen väitöskirjan ”Rikosasian vastaajaa avustavan
asianajajan lojaalisuusvelvollisuus” mahdollisesta hyväksymisestä.
Asiassa ei esittelymenettelyä.

Päätös

Tiedekuntaneuvosto päätti yksimielisesti dekaani Soili Nystén-Haaralan
esityksestä vastaväittäjän ja arvostelulautakunnan lausuntoihin perustuen
hyväksyä OTM Jukka Ahtisen väitöskirjan ”Rikosasian vastaajaa avustavan
asianajajan lojaalisuusvelvollisuus”.
Päätöksentekoon osallistuivat OTT, yliopistonlehtori Ilari Hovila, apulaisprofessori Mirva Lohiniva-Kerkelä, professori Minna Kimpimäki, professori Rauno

Korhonen ja professori Soili Nystén-Haarala.
Pöytäkirjan vakuudeksi
Puheenjohtaja

Soili Nystén-Haarala

Hallintopäällikkö

Markku Vartiainen
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Väittelyluvan myöntäminen, väitöspäivän, vastaväittäjän ja kustoksen määrääminen LL.M.
Emma Patrignanille, arvostelulautakunnan asettaminen sekä julkaisun ottaminen Acta Universitatis Lapponiensis -julkaisusarjaan
LL.M Emma Patrignani on liitteenä olevassa kirjeessään pyytänyt, että hänelle
myönnettäisiin väittelylupa. LL.M. Emma Patrignanin väitöskirjakäsikirjoituksen aihe on "Otherness, Pluralism and Context – Underground issues in comparative legal issues”.
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.
Dekaani on nimennyt 18.5.2017 tiedekuntaneuvoston 29.3.2017 tekemän valtuutuspäätöksen mukaisesti LL.M. Emma Patrignanin väitöskirjakäsikirjoituksen esitarkastajiksi professori Geoffrey Samuelin ja professori Jörn Öyrehagenin. He ovat puoltaneet liitteenä olevissa lausunnoissaan väittelyluvan myöntämistä LL.M. Emma Patrignanille.

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. 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.
LL.M. Emma Patrignani on ilmoittanut, että hänellä ei 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.
Käsikirjoitus on nähtävillä hallintopäällikön työhuoneessa.
Esitys
1

Päätettäneen mahdollisesta väittelyluvan myöntämisestä LL.M. Emma Patrignanille.
Väittelyluvan myöntämisasiassa ei ole esittelymenettelyä.

2

Päätettäneen järjestää LL.M. Emma Patrignanin väitöstilaisuus perjantaina
17.11.2017 klo 12 alkaen luentosalissa 3.

3

Päätettäneen määrätä LL.M. Emma Patrignanin väitöskirjan "Otherness,
Pluralism and Context – Underground issues in comparative legal issues”
tarkastamista varten vastaväittäjäksi professori Geoffrey Samuel.

4

Päätettäneen määrätä LL.M Emma Patrignanin väitöstilaisuuden kustokseksi
professori Jaakko Husa.

5

Päätettäneen asettaa arvostelulautakunta LL.M. Emma Patrignanin väitöskirjaa
varten ja nimetä siihen vastaväittäjä professori Geoffrey Samuel, toinen esikastaja professori Jørn Øyrehagen ja kustos, professori Jaakko Husa.

6

Päätettäneen ottaa LL.M. Emma Patrignanin väitöskirja julkaistavaksi Lapin
yliopiston Acta Universitatis Lapponiensis -julkaisusarjassa.

Päätös
1

Tiedekuntaneuvosto päätti yksimielisesti professori Soili Nystén-Haaralan
esityksestä esitarkastajien lausuntoihin perustuen myöntää väittelyluvan Emma
Patrignanille väitöskirjakäsikirjoituksella "Otherness, Pluralism and Context –
Underground issues in comparative legal issues”.
Päätöksentekoon osallistuivat OTT, yliopistonlehtori Ilari Hovila, apulaisprofessori Mirva Lohiniva-Kerkelä, professori Minna Kimpimäki, professori
Rauno Korhonen ja professori Soili Nystén-Haarala.

2-6

Esityksen mukaan.
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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.
Tiedekuntaneuvosto on kokouksessaan 14.9.2016 todennut eurooppalaisen yksityisoikeuden ja kilpailuoikeuden dosentuurin tarpeellisuuden ja nimennyt lausunnonantajiksi samassa kokouksessa professori Petri Kuoppamäen ja professori
Soili Nystén-Haaralan.

Professori Nystén-Haarala on toimittanut lausuntonsa syksyllä 2016 mutta professori Petri Kuoppamäki ei ole toimittanut sitä pyynnöistä huolimatta.
Liitteenä tiedekuntaneuvoston 8.6.2016 tekemä päätös koskien asiantuntijavalintaa sekä OTT Katri Havun dosenttihakemus.
Esitys

Todettaneen, että professori Petri Kuoppamäki ei ole toimittanut asiantuntijalausuntoaan OTT Katri Havun tieteellisestä pätevyydestä hänen hakemaansa eurooppalaisen yksityisoikeuden ja kilpailuoikeuden dosentuuriin ja päätettäneen
nimetä professori Kuoppamäen tilalle asiantuntijalausunnon antajaksi emeritusprofessori Juha Karhu.

Päätös

Esityksen mukaan.
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Väitöspäivän, vastaväittäjän ja kustoksen määrääminen OTM Tomi Tuomiselle, arvostelulautakunnan asettaminen sekä julkaisun ottaminen Acta Universitatis Lapponiensis -julkaisusarjaan
OTM Tomi Tuominen on liitteenä olevassa kirjeessään pyytänyt, että hänelle
määrättäisiin väitöspäivä, vastaväittäjä, kustos, asetettaisiin arvostelulautakunta
ja että hänen julkaisunsa otettaisiin Acta Universitatis Lapponiensis -julkaisusarjaan. OTM Tomi Tuomisen väitöskirjakäsikirjoituksen aihe on "The European
Constitution and The Eurozone Crisis: A Critique of European Constitutional
Pluralism”.
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 7.6.2017 myöntänyt väittelyluvan OTM
Tomi Tuomiselle professori Leonard Besselinkin ja professori Federico Fabbrinin puoltavien lausuntojen perusteella.
Yliopistojen tutkinnoista annetun asetuksen (794/2004) 22 §:n mukaan tohtorin
tutkinnon suorittamiseksi opiskelijan tulee:
1) suorittaa jatkokoulutuksen opinnot;
2) osoittaa tutkimusalallaan itsenäistä kriittistä ajattelua; sekä

3) laatia väitöskirja ja puolustaa sitä julkisesti.
Tiedekunnan hyväksymien OTT -tutkintoa koskevien virallismääräysten mukaan
väitöskirjatutkimuksen tulee osoittaa, että tekijällä on kyky itsenäisesti soveltaa
tieteellisen tutkimuksen menetelmiä sekä hyvä perehtyneisyys omaan tieteenalaansa ja syvällinen perehtyneisyys omaan tutkimusalaansa. Väitöskirjan ohjepituus on 250-300 sivua.
Vastaväittäjäksi määrätään yleensä joku esitarkastajista. Tarvittaessa voidaan
määrätä kaksi vastaväittäjää. Ulkomaisen ja kotimaisen tieteen vuorovaikutusta
myös opinnäytetöiden arvioinnissa tulisi suosia. Väitöskirjan tasoa sekä esitarkastuksen että väitöstilaisuuden perusteella arvioitaessa on pidettävä huolta siitä,
että työn tason arvioinnissa kiinnitetään huomiota Suomessa käytössä oleviin kriteereihin.
Väitöskirjan, lisensiaatintutkimuksen ja näitä vastaavan opin- tai taidonnäytteen
esitarkastajan, tarkastajan ja vastaväittäjän esteellisyydestä on voimassa, mitä
hallintolain (434/2003) 28 §:ssä säädetään.
Ennen opintosuorituksen arvostelua tekijälle on varattava tilaisuus vastineen antamiseen esitarkastajan, tarkastajan tai vastaväittäjän lausunnosta.
Asianosainen voi tehdä yliopiston määräämälle hallintoelimelle oikaisupyynnön
opintosuorituksen arvostelusta 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi saannista.
Väitöskirjan arvostelua koskevien määräysten mukaan vastaväittäjän tehtävänä
on esittää tiedekuntaneuvostolle antamassaan lausunnossa joko väitöskirjan hyväksymistä tai hylkäämistä. Vastaväittäjän lausunto tulee perustella. Lausunnosta
tulee erityisesti ilmetä kriteerit, joilla vastaväittäjä arvioi väitöskirjan laatua.
Tiedekuntaneuvosto on kokouksessaan 8.6.2016 hyväksynyt virallismääräykset
koskien väitöskirjojen arvostelua. Määräysten mukaan arvostelulautakuntaan
määrätään, ellei erityistä syytä tästä poikkeamiselle ole, vastaväittäjä tai vastaväittäjät, esitarkastajat, kustos, työnohjaaja sekä Lapin yliopiston asianomaisen
aineen vakinainen professori.
Virallismääräysten mukaan arvosteluehdotuksen tekee tiedekuntaneuvoston
määräämä arvostelulautakunta. Arvosteluehdotuksessa ehdotetaan väitöskirjan
hyväksymistä tai hylkäämistä. Hyväksyttävästä väitöskirjasta ei anneta erikseen
arvosanaa. Mikäli hyväksyttäväksi ehdotettua väitöskirjaa voidaan pitää erityisen
ansiokkaana, voi arvostelulautakunta lausunnostaan ilmenevillä perusteluilla ehdottaa, että tiedekuntaneuvosto antaisi väitöskirjalle kunniamaininnan "kiittäen
hyväksytty".
Liitteenä OTM Tomi Tuomisen kirje.
Käsikirjoitus on nähtävillä hallintopäällikön työhuoneessa.
Esitys
1

Päätettäneen järjestää OTM Tomi Tuomisen väitöstilaisuus perjantaina
3.11.2017 klo 12 alkaen luentosalissa 2.

2

Päätettäneen määrätä OTM Tomi Tuomisen väitöskirjan on "The European
Constitution and The Eurozone Crisis: A Critique of European Constitutional
Pluralism” tarkastamista varten vastaväittäjäksi professori Leonard Besselink.

3

Päätettäneen määrätä OTM Tomi Tuomisen väitöstilaisuuden kustokseksi professori Jaakko Husa.

4

Päätettäneen asettaa arvostelulautakunta OTM Tomi Tuomisen väitöskirjaa varten ja nimetä siihen vastaväittäjä professori Leonard Besselink, toinen esitarkastaja professori Federico Fabbrini ja kustos, työnohjaaja, professori Jaakko Husa
(kokoonkutsuja).

5

Päätettäneen ottaa OTM Tomi Tuomisen väitöskirja julkaistavaksi Lapin yliopiston Acta Universitatis Lapponiensis -julkaisusarjassa.

Päätös
1-5

Esityksen mukaan.

Pöytäkirjan vakuudeksi
Puheenjohtaja

Soili Nystén-Haarala

Esittelijä

Markku Vartiainen

LAPIN YLIOPISTO

PÖYTÄKIRJA

Oikeustieteiden tiedekunta

30.8.2017

Tiedekuntaneuvosto

Vartiainen

Kokous

04/17

Paikka: tiedekunnan kokoushuone
Yliopistonkatu 8, C-siipi, III krs.

Aika:

Keskiviikko 30.8.2017 klo 10.00-13.20

Läsnä:

+Nystén-Haarala Soili
+Lohiniva-Kerkelä Mirva
-Viikari Lotta
+Korhonen Rauno

-Kuusikko Kirsi
-Juanto Leila

+Tuominen Tomi
+Kupiainen Annu
-Petrétei Kristóf

-

+Kiiski Jussi
+Sihvo Anni-Sofia
+Tuomainen Jenni

-Tikkanen Veli-Matti
-Haajanen Hilla

6
OTM Jyrki Kaiposen OTT -tutkinnon suorittamiseen liittyvät toimenpiteet
OTM Jyrki Kaiponen on liitteenä olevassa kirjeessään pyytänyt OTT -tutkinnon
tutkimus- ja opintosuunnitelman vahvistamista, pääaineen, väitöskirjan tutkimusaiheen vahvistamista sekä työnohjaajien määräämistä.
Tiedekunnan hyväksymien OTT -tutkinnon suorittamista koskevien virallismääräysten mukaan tiedekunta vahvistaa pyynnöstä tohtorin tutkinnon pääaineen,
alustavan opintosuunnitelman ja määrää hakijalle työnohjaajan. Oppiaineen vastaava opettaja ja työnohjaajaksi ehdotettu henkilö tai henkilöt antavat tiedekunnalle kirjallisen lausunnon hakemuksesta. Tiedekunta vahvistaa työnohjaajaksi
ehdotetun henkilön, tai jos ehdotusta työnohjaajaksi ei ole tehty, muun sopivan
ja tehtävään suostuneen työnohjaajan. Määräys edellyttää sekä ohjaajan että ohjattavan suostumusta.
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 kuin tohtorin tutkinnon suorittanut asiantuntija. Työnohjaajia
voidaan määrätä yksi tai kaksi. Ainakin toisen työnohjaajan on suositeltavaa olla
oikeustieteiden tiedekunnan henkilökuntaa. Jos työnohjaajia on kaksi, toinen
heistä määrätään pääohjaajaksi.
Tiedekunta vahvistaa tohtorin tutkintoa suorittavan tutkimusaiheen ja pitää tutki-

musaiheista rekisteriä. Jos väitöskirjatutkimus on tarkoitus laatia osatutkimuksina, on se mainittava väitöskirjan aiheen vahvistusta pyydettäessä.
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 vähintään kerran lukukaudessa. Ohjaustapaamisessa päivitetään henkilökohtainen opintosuunnitelma (JOPS) sekä keskustellaan tutkimuksen
etenemisestä ja mahdollisista haasteista.
OTM Jyrki Kaiposen väitöskirjatyön aihe on ”Euroopan unionin konfliktinhallinnan ja sanktiopolitiikan oikeusperusteet Suomen valtiosääntöoikeuden näkökulmasta tarkasteltuna”.
OTM Jyrki Kaiposelle on myönnetty tohtoritutkinnon suorittamisoikeus
13.6.2017. Hän on suorittanut OTM -tutkinnon Lapin yliopistossa 7.6.2017.
Professori Jaakko Husa on puoltanut esitystä ja väitöskirjan aiheen hyväksymistä
sekä ilmoittanut olevansa käytettävissä työohjaajaksi yhdessä ma. yliopistonlehtori, OTT Maarit Hovilan kanssa.
Liitteenä OTM Jyrki Kaiposen hakemus liitteineen.
Esitys
1

Päätettäneen nimetä professori Jaakko Husa ja ma. yliopistonlehtori, OTT Maarit
Hovila suostumuksensa mukaisesti OTM Jyrki Kaiposen väitöskirjatyön ohjaajiksi.

2

Päätettäneen vahvistaa OTM Jyrki Kaiposen väitöskirjatyön aiheeksi ”Euroopan
unionin konfliktinhallinnan ja sanktiopolitiikan oikeusperusteet Suomen valtiosääntöoikeuden näkökulmasta tarkasteltuna” ja pääaineeksi valtiosääntöoikeus.

3

Päätettäneen vahvistaa OTM Jyrki Kaiposen OTT -tutkinnon tutkimus/opintosuunnitelma oheisen liitteen mukaisesti.

Päätös
1-3

Esityksen mukaan.

Pöytäkirjan vakuudeksi
Puheenjohtaja

Soili Nystén-Haarala

Esittelijä

Markku Vartiainen

LAPIN YLIOPISTO

PÖYTÄKIRJA

Oikeustieteiden tiedekunta

30.8.2017

Tiedekuntaneuvosto

Suokanerva

Kokous

04/17

Paikka: tiedekunnan kokoushuone
Yliopistonkatu 8, C-siipi, III krs.

Aika:

Keskiviikko 30.8.2017 klo 10.00-13.20

Läsnä:

+Nystén-Haarala Soili
+Lohiniva-Kerkelä Mirva
-Viikari Lotta
+Korhonen Rauno

-Kuusikko Kirsi
-Juanto Leila

+Tuominen Tomi
+Kupiainen Annu
-Petrétei Kristóf

-

+Kiiski Jussi
+Sihvo Anni-Sofia
+Tuomainen Jenni

-Tikkanen Veli-Matti
-Haajanen Hilla

7
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) Mira Hauru ”Lapsen osallisuus huostaanotossa”
Tarkastajat: apulaisprofessori Mirva Lohiniva-Kerkelä ja apulaisprofessori Kirsti
Kurki-Suonio
Kypsyysnäyte suoritettu hyväksytysti asiasisällön osalta.

2) Anna Leinonen ”Osakeyhtiön kaupan toteuttaminen apuyhtiörakenteen avulla”
Tarkastajat: professori Soili Nystén-Haarala ja tutkija Anssi Kärki
Kypsyysnäyte suoritettu hyväksytysti asiasisällön osalta.
3) Lauri Kyllönen ”Tuomarin virkavastuu ja välimiesmenettely”
Tarkastajat: professori Tuula Linna ja tutkija Roosa Leväinen
Kypsyysnäyte suoritettu hyväksytysti asiasisällön osalta.
4) Noora Puuronen ”Syyteoikeuden järjestelyn aiheuttamat haasteet lievien parisuhdeväkivaltarikosten tutkinnalle”
Tarkastajat: professori Mikko Vuorenpää ja tutkija Tiitus Hiivanainen
Kypsyysnäyte suoritettu hyväksytysti asiasisällön osalta.
5) Eva-Maria Rinne ”Asianomistajan oikeus oikeusapuun rikosprosessilain mukaan”
Tarkastajat: professori Mikko Vuorenpää ja tutkija Juhana Riekkinen
Kypsyysnäyte suoritettu hyväksytysti asiasisällön osalta.
6) Laura Lehtovirta ”Konkurssipesän julkisoikeudellinen ympäristövastuu”
Tarkastajat: professori Tuula Linna ja yliopistonlehtori Ilari Hovila
Kypsyysnäyte suoritettu hyväksytysti asiasisällön osalta.
7) Jaakko Markus ”Riita-asian oikeudenkäyntikulut: Lainsäädäntö, kehitys ja vaikuttamiskeinot”
Tarkastajat: professori Mikko Vuorenpää ja tutkija Roosa Leväinen
Kypsyysnäyte suoritettu hyväksytysti asiasisällön osalta.
8) Laura Hakkarainen ”Liability of Directors in Finnish Limited Liability Companies – Who is the Blame When a Company Drifts Towards Insolvency”
Tarkastajat: professori Tuula Linna ja tutkija Juhana Riekkinen
Kypsyysnäyte suoritettu hyväksytysti asiasisällön osalta.
9) Noora Pohjola ”Lapsen henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuus tarjottaessa tietoyhteiskunnan palveluja suoraan lapselle”
Tarkastajat: professori Rauno Korhonen ja emeritusprofessori Ahti Saarenpää¨
Kypsyysnäyte suoritettu hyväksytysti asiasisällön osalta.
10) Maria Uusitalo ”Oikeudenkäymiskaaren 5 luvun 24 §:n mukaisen yhteenvedon
merkitys kanteenmuutoksen ja prekluusion kannalta”
Tarkastajat: professori Tuula Linna ja tutkija Anssi Kärki
Kypsyysnäyte suoritettu hyväksytysti asiasisällön osalta.
11) Ergün Koca ”Posibility of an Autonomous International Commercial Arbitration”
Tarkastajat: professori Soili Nystén-Haarala ja yliopistonlehtori Petri Keskitalo
Kypsyysnäyte suoritettu hyväksytysti asiasisällön osalta.
Esitys

Ei esittelymenettelyä.

Päätös
1

Päätettiin hyväksyä Mira Haurun tutkielma ”Lapsen osallisuus huostaanotossa”
arvosanalla x/10.

2

Päätettiin hyväksyä Anna Leinosen tutkielma ”Osakeyhtiön kaupan toteuttaminen
apuyhtiörakenteen avulla” arvosanalla

3

Päätettiin hyväksyä Lauri Kyllösen tutkielma ”Tuomarin virkavastuu ja välimiesmenettely” arvosanalla x/10.

4

Päätettiin hyväksyä Noora Puurosen tutkielma ”Syyteoikeuden järjestelyn aiheuttamat haasteet lievien parisuhdeväkivaltarikosten tutkinnalle” arvosanalla x/10.

5

Päätettiin hyväksyä Eva-Maria Rinteen tutkielma ”Asianomistajan oikeus oikeusapuun rikosprosessilain mukaan” arvosanalla x/10.

6

Päätettiin hyväksyä Laura Lehtovirran tutkielma ”Konkurssipesän julkisoikeudellinen ympäristövastuu” arvosanalla x/10.

7

Päätettiin hyväksyä Jaakko Markuksen tutkielma ”Riita-asian oikeudenkäyntikulut: Lainsäädäntö, kehitys ja vaikuttamiskeinot” arvosanalla x/10.

8

Päätettiin hyväksyä Laura Hakkaraisen tutkielma ”Liabilitys of Directors in
Finnish Limited Liability Companies – Who is the Blame When a Company Drifts
Towards Insolvency” arvosanalla x/10.

9

Päätettiin hyväksyä Noora Pohjolan tutkielma ”Lapsen henkilötietojen käsittelyn
lainmukaisuus tarjottaessa tietoyhteiskunnan palveluja suoraan lapselle”
arvosanalla x/10.

10

Päätettiin hyväksyä Maria Uusitalon tutkielma ”Oikeudenkäymiskaaren 5 luvun 24
§:n mukaisen yhteenvedon merkitys kanteenmuutoksen ja prekluusion kannalta”
arvosanalla x/10.

11

Päätettiin hyväksyä Ergün Kocan tutkielma ”Posibility of an Autonomous International Commercial Arbitration” arvosanalla x/10.
Päätöksentekoon osallistuivat tutkija Annu Kupiainen, tutkija Tomi Tuominen,
apulaisprofessori Mirva Lohiniva-Kerkelä, professori Minna Kimpimäki,
professori Rauno Korhonen, professori Soili Nystén-Haarala.

Pöytäkirjan vakuudeksi
Puheenjohtaja

Soili Nystén-Haarala

Kokouksen sihteeri

Virpi Nousiainen

LAPIN YLIOPISTO

PÖYTÄKIRJA

Oikeustieteiden tiedekunta

30.8.2017

Tiedekuntaneuvosto

Vartiainen

Kokous

04/17

Paikka: tiedekunnan kokoushuone
Yliopistonkatu 8, C-siipi, III krs.

Aika:

Keskiviikko 30.8.2017 klo 10.00-13.20

Läsnä:

+Nystén-Haarala Soili
+Lohiniva-Kerkelä Mirva
-Viikari Lotta
+Korhonen Rauno

-Kuusikko Kirsi
-Juanto Leila

+Tuominen Tomi
+Kupiainen Annu
-Petrétei Kristóf

-

+Kiiski Jussi
+Sihvo Anni-Sofia
+Tuomainen Jenni

-Tikkanen Veli-Matti
-Haajanen Hilla

8
Tiedekuntaneuvoston kokoukset syyslukukaudella 2017
Tiedekuntaneuvoston kokouksia on pidetty lukukausien aikana 4-6 viikon välein. Uusi tiedekuntaneuvosto valitaan syksyllä ja se aloittaa toimintansa vuoden 2018 alusta.
Esitys

Päätettäneen järjestää tiedekuntaneuvoston syksyn 2017 kokoukset oheisen liitteen mukaisesti.

Päätös

Esityksen mukaan.

Pöytäkirjan vakuudeksi
Puheenjohtaja

Soili Nystén-Haarala

Esittelijä

Markku Vartiainen

LAPIN YLIOPISTO

PÖYTÄKIRJA

Oikeustieteiden tiedekunta

30.8.2017

Tiedekuntaneuvosto

Suokanerva

Kokous

04/17

Paikka: tiedekunnan kokoushuone
Yliopistonkatu 8, C-siipi, III krs.

Aika:

Keskiviikko 30.8.2017 klo 10.00-13.20

Läsnä:

+Nystén-Haarala Soili
+Lohiniva-Kerkelä Mirva
-Viikari Lotta
+Korhonen Rauno

-Kuusikko Kirsi
-Juanto Leila

+Tuominen Tomi
+Kupiainen Annu
-Petrétei Kristóf

-

+Kiiski Jussi
+Sihvo Anni-Sofia
+Tuomainen Jenni

-Tikkanen Veli-Matti
-Haajanen Hilla

9
Vapaapoolin opintojakson hyväksyminen
Lapin yliopiston johtosäännön 22 §:n mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävän on
päättää opetussuunnitelmista ja tutkintovaatimuksista.
Tutkija Jukka Ahtinen on esittänyt, että ONPOOL13 (5 op), Vapaa pooli, jaksoon lisätään Asianajo-oikeus -opintojakso oheisen liitteen mukaisesti.
Esitys

Päätettäneen lisätä Asianajo-oikeus -opintojakso opetussuunnitelmaan oheisen
liitteen mukaisesti.

Päätös

Esityksen mukaan.

Pöytäkirjan vakuudeksi
Puheenjohtaja

Soili Nystén-Haarala

Esittelijä

Jani Suokanerva

LAPIN YLIOPISTO

PÖYTÄKIRJA

Oikeustieteiden tiedekunta

30.8.2017

Tiedekuntaneuvosto

Suokanerva

Kokous

04/17

Paikka: tiedekunnan kokoushuone
Yliopistonkatu 8, C-siipi, III krs.

Aika:

Keskiviikko 30.8.2017 klo 10.00-13.20

Läsnä:

+Nystén-Haarala Soili
+Lohiniva-Kerkelä Mirva
-Viikari Lotta
+Korhonen Rauno

-Kuusikko Kirsi
-Juanto Leila

+Tuominen Tomi
+Kupiainen Annu
-Petrétei Kristóf

-

+Kiiski Jussi
+Sihvo Anni-Sofia
+Tuomainen Jenni

-Tikkanen Veli-Matti
-Haajanen Hilla

10
Oikeustieteiden tiedekunnan vuoden 2018 opiskelijavalintaperusteiden hyväksyminen
Lapin yliopiston hallintojohtosäännön 22 §:n mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on päättää opiskelijoiden valintaperusteista.
Esitys on liitteenä.
Esitys

Päätettäneen hyväksyä vuoden 2018 opiskelijavalintaperusteet oheisen liitteen
mukaisesti.

Päätös

Esityksen mukaan.

Pöytäkirjan vakuudeksi
Puheenjohtaja

Soili Nystén-Haarala

Esittelijä

Jani Suokanerva

LAPIN YLIOPISTO

PÖYTÄKIRJA

Oikeustieteiden tiedekunta

30.8.2017

Tiedekuntaneuvosto

Suokanerva

Kokous

04/17

Paikka: tiedekunnan kokoushuone
Yliopistonkatu 8, C-siipi, III krs.

Aika:

Keskiviikko 30.8.2017 klo 10.00-13.20

Läsnä:

+Nystén-Haarala Soili
+Lohiniva-Kerkelä Mirva
-Viikari Lotta
+Korhonen Rauno

-Kuusikko Kirsi
-Juanto Leila

+Tuominen Tomi
+Kupiainen Annu
-Petrétei Kristóf

-

+Kiiski Jussi
+Sihvo Anni-Sofia
+Tuomainen Jenni

-Tikkanen Veli-Matti
-Haajanen Hilla

11
Projektitentin/projektiopintojen tutkintovaatimusten hyväksyminen
Lapin yliopiston hallintojohtosäännön 22§:n mukaan tiedekuntaneuvosto päättää opetussuunnitelmista ja tutkintovaatimuksista.
Esitys

Päätettäneen hyväksyä Varallisuusoikeuden projektiopintojen (OSYO0103/
OTM0013) tutkintovaatimukset syyslukukaudella 2017 alkavaan projektiin
oheisen liitteen mukaisesti.

Päätös

Esityksen mukaan.

Pöytäkirjan vakuudeksi
Puheenjohtaja

Soili Nystén-Haarala

Esittelijä

Jani Suokanerva

LAPIN YLIOPISTO

PÖYTÄKIRJA

Oikeustieteiden tiedekunta

30.8.2017

Tiedekuntaneuvosto

Suokanerva

Kokous

04/17

Paikka: tiedekunnan kokoushuone
Yliopistonkatu 8, C-siipi, III krs.

Aika:

Keskiviikko 30.8.2017 klo 10.00-13.20

Läsnä:

+Nystén-Haarala Soili
+Lohiniva-Kerkelä Mirva
-Viikari Lotta
+Korhonen Rauno

-Kuusikko Kirsi
-Juanto Leila

+Tuominen Tomi
+Kupiainen Annu
-Petrétei Kristóf

-

+Kiiski Jussi
+Sihvo Anni-Sofia
+Tuomainen Jenni

-Tikkanen Veli-Matti
-Haajanen Hilla

12
Maisteritutkinnon syventävien opintojen tutkintovaatimusten hyväksyminen
Lapin yliopiston hallintojohtosäännön 22 §:n mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on päättää opetussuunnitelmista ja tutkintovaatimuksista.
Esitys

Päätettäneen hyväksyä OTM0012 Oikeustaloustiede (5 op) -opintojakson tutkintovaatimukset oheisen liitteen mukaisesti.

Päätös

Esityksen mukaan.

Pöytäkirjan vakuudeksi
Puheenjohtaja

Soili Nystén-Haarala

Esittelijä

Jani Suokanerva

LAPIN YLIOPISTO

PÖYTÄKIRJA

Oikeustieteiden tiedekunta

30.8.2017

Tiedekuntaneuvosto

Vartiainen

Kokous

04/17

Paikka: tiedekunnan kokoushuone
Yliopistonkatu 8, C-siipi, III krs.

Aika:

Keskiviikko 30.8.2017 klo 10.00-13.20

Läsnä:

+Nystén-Haarala Soili
+Lohiniva-Kerkelä Mirva
-Viikari Lotta
+Korhonen Rauno

-Kuusikko Kirsi
-Juanto Leila

+Tuominen Tomi
+Kupiainen Annu
-Petrétei Kristóf

-

+Kiiski Jussi
+Sihvo Anni-Sofia
+Tuomainen Jenni

-Tikkanen Veli-Matti
-Haajanen Hilla

13
Oikeustieteiden tiedekunnan varadekaanin/varadekaanien valinta
Yliopiston hallintojohtosäännön (5.10.2009) 23 §:n mukaan rehtori nimeää dekaanin tiedekuntaa kuultuaan nelivuotiseksi toimikaudeksi.
Yliopiston rehtori on päätöksellään 1.4.2017 nimennyt professori Soili NysténHaaralan oikeustieteiden tiedekunnan dekaaniksi tiedekunnan 29.3.2017 tekemän
esityksen mukaisesti ajalle 1.8.2017-31.7.2019 (liite) professori Juha Karhun jäätyä eläkkeelle 1.8.2017 lukien. Varadekaanina on toiminut apulaisprofessori
Mirva Lohiniva-Kerkelä ajalla 1.1.2016-31.7.2017.
Hallintojohtosäännön 23 a §:n mukaan tiedekuntaneuvosto nimeää yhden tai useamman varadekaanin dekaanin esityksestä. Varadekaanin toimikausi on sama
kuin dekaanin.
Varadekaani valitaan tiedekunnan opetus- ja tutkimushenkilökunnan jäsenistä.
Mikäli tiedekuntaan nimetään useampi varadekaani, tulee dekaanin määrätä varadekaanien välisestä työnjaosta ja siitä kuka toimii dekaanin ensisijaisena sijaisena
dekaanin ollessa estynyt.
Mikäli varadekaaniksi nimetään henkilö, jota ei ole vaaleissa valittu tiedekunta
neuvoston jäseneksi, on tällä läsnäolo- ja puheoikeus tiedekuntaneuvoston kokouksissa. Silloin, kun varadekaani toimii dekaanin ollessa estyneenä tiedekuntaneuvoston kokouksen puheenjohtajan, on tällä samat oikeudet kuin dekaanilla.

Hallintojohtosäännön 24 §:n mukaan dekaani johtaa ja valvoo tiedekunnan toimin
taa sekä on tiedekuntaneuvoston puheenjohtaja. Dekaani päättää niistä tiedekuntaa
koskevista asioista, joita ei ole määrätty tiedekuntaneuvoston tai muun toimielimen
päätettäväksi. Dekaani vastaa tiedekunnalle asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta rehtorille.
Hallintojohtosäännön 24 §:n mukaan dekaanin tehtävänä on:
1) Valmistella tiedekunnan tulossopimusneuvotteluaineisto ja tehdä esitys henkilöstösuunnitelmaksi;
2) päättää määrärahojen käytöstä vahvistetun talousarvion ja tulossopimuksen puitteissa;
3) vastata tiedekunnan taloudesta ja raportoinnista;
4) käydä tiedekunnan tulossopimus- ja kurkistusneuvottelut rehtorin kanssa;
5) edistää tiedekuntien välistä ja tiedekunnan sisäistä yhteistoimintaa;
6) tehdä esitys tiedekuntaneuvostolle tiedekunnan sisäisen rakenteen edellyttämistä
johtajista ja varajohtajista henkilöstöä kuultuaan;
7) määritellä tiedekunnan kanslian valmistelu- ja esittelyvastuut ja toimeenpanon
menettelytavat;
8) yliopiston ja tiedekunnan strategista henkilöstösuunnitelmaa noudattaen tehdä
rehtorille esitys tiedekunnan määräaikaisen henkilökunnan ottamisesta;
9) myöntää työvapaus tiedekunnan opetus- ja tutkimustehtävää hoitavalle tiedekunnan muun tehtävän hoitoa varaten;
10) ottaa opiskelijat tiedekuntaan ja ratkaista opiskelijavalinnasta tehdyt oikaisupyynnöt;
11) päättää opiskeluoikeuden jatkamisesta sekä opiskelijan oikeudesta päästä uudelleen opiskelijaksi;
12) päättää muussa korkeakoulussa ja oppilaitoksessa suoritettujen opintojen sisällyttämisestä tutkintoon lukuun ottamatta kieliopintoja;
13) antaa todistukset tiedekunnassa suoritetuista tutkinnoista ja muista opinnoista;
14) päättää opiskelijan opiskelun edellytyksenä olevasta kielitaidosta;
15) päättää yleisten kuulustelujen järjestämisestä;
16) määrätä pro gradu -tutkielmien tarkastajat;
17) vastata tiedekunnan kehityskeskusteluista, kokonaistyöaikasuunnitelmien laatimisesta ja palkkaukseen liittyvistä arvioinneista;
18) valvoa ja edistää hyvinvointia ja tasa-arvon toteutumista tiedekunnassa;
19) turvata tiedekunnan henkilöstön kehittymismahdollisuudet.
Yliopiston johtosäännön 24 §:n mukaan dekaani voi siirtää toimivaltaansa kuuluvan asian varadekaanin, harjoittelukoulun rehtorin, tiedekunnan kanslian tai tiedekunnan muun yksikön tai esimiehen ratkaistavaksi.
Esitys

Dekaani Soili Nystén-Haarala tekee tiedekuntaneuvostolle esityksen valittavasta
yhdestä tai useammasta varadekaanista ajalle 1.9.2017-31.7.2019.

Päätös

Tiedekuntaneuvosto päätti yksimielisesti dekaani Soili Nystén-Haaralan esityksestä valita tutkimuksesta vastaavaksi varadekaaniksi professori Lotta Viikarin
ajalle 1.9.2017-31.7.2019 ja opetuksesta vastaavaksi varadekaaniksi OTT, yliopistonlehtori Ilari Hovilan työsopimuksen keston ajaksi ajalle 1.9.2017-31.7.2018
sekä esittää, että heille maksetaan tehtävän hoitamisesta yliopiston mää-

rittelemä hallintotehtäväpalkkio.
Pöytäkirjan vakuudeksi
Puheenjohtaja

Soili Nystén-Haarala

Esittelijä

Markku Vartiainen

LAPIN YLIOPISTO

PÖYTÄKIRJA

Oikeustieteiden tiedekunta

30.8.2017

Tiedekuntaneuvosto

Vartiainen

Kokous

04/17

Paikka: tiedekunnan kokoushuone
Yliopistonkatu 8, C-siipi, III krs.

Aika:

Keskiviikko 30.8.2017 klo 10.00-13.20

Läsnä:

+Nystén-Haarala Soili
+Lohiniva-Kerkelä Mirva
-Viikari Lotta
+Korhonen Rauno

-Kuusikko Kirsi
-Juanto Leila

+Tuominen Tomi
+Kupiainen Annu
-Petrétei Kristóf

-

+Kiiski Jussi
-Sihvo Anni-Sofia
+Tuomainen Jenni

-Tikkanen Veli-Matti
-Haajanen Hilla
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Ilmoitusasiat
-Tiedekuntaan on valittu vuoden 2017 opiskelijavalinnassa yhteensä 143
uutta opiskelijaa suorittamaan ON- ja OTM tutkintoa
-Yliopiston lukuvuoden 2017-2018 avajaiset pidetään 4.9.2017
-Tiedekunnan alumnipäivä ja -seminaari järjestetään 27.10.2017
-Oikeustieteiden tiedekunnan kehittämispäivät pidetään 15.-16.9.2017
Työsopimukset
-OTM Jenna Laurikkala palaa työvapaalta töihin 1.9.2017
-Lapin yliopiston hallituksen, yliopistokollegion ja tiedekuntaneuvostojen vaaliaikataulu syksyllä 2017 (liite)
-Esitys Asianajajaliitolle osa-aikaisesta (50%) Asianajajaoikeuden lahjoitusprofessuurista
Esitys

Merkittäneen tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.

Pöytäkirjan vakuudeksi
Puheenjohtaja

Soili Nystén-Haarala

Esittelijä

Markku Vartiainen

LAPIN YLIOPISTO

PÖYTÄKIRJA

Oikeustieteiden tiedekunta

30.8.2017

Tiedekuntaneuvosto

Vartiainen

Kokous
Aika:
Läsnä:

04/17

Paikka: tiedekunnan kokoushuone
Yliopistonkatu 8, C-siipi, III krs.
Keskiviikko 30.8.2017 klo 10.00-13.20
+Nystén-Haarala Soili
+Lohiniva-Kerkelä Mirva
-Viikari Lotta
+Korhonen Rauno

-Kuusikko Kirsi
-Juanto Leila

+Tuominen Tomi
+Kupiainen Annu
-Petrétei Kristóf

-

+Kiiski Jussi
-Sihvo Anni-Sofia
+Tuomainen Jenni

-Tikkanen Veli-Matti
-Haajanen Hilla
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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.
Valinnaiseksi kurssiksi hyväksyminen
Lapin yliopiston johtosäännön 22 §:n mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä
on päättää opetussuunnitelmista ja tutkintovaatimuksista.
Eurooppaoikeuden yliopistonlehtori Markku Kiikeri on esittänyt, että EU IIkurssi lisättäisiin maisterivaiheen valinnaisiin kursseihin oheisen liitteen mukaisesti. Opetuskielenä voidaan silloin käyttää myös vaihto-opiskelijoiden tarjonnassa.
Esitys
1
2

Päätettäneen ottaa asia tiedekuntaneuvoston käsittelyyn.
Päätettäneen lisätä EU II-kurssi maisterivaiheen valinnaisiin kursseihin oheisen
liitteen mukaisesti.

Päätös
1-2

Esityksen mukaan.

Pöytäkirjan vakuudeksi
Puheenjohtaja

Soili Nystén-Haarala

Esittelijä

Jani Suokanerva

