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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 22.2.2019.
Esitys

Todettaneen kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Päätös

Todettiin.

Pöytäkirjan vakuudeksi
Puheenjohtaja
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Esittelijä
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Tiedekuntaneuvoston kokousajankohdan muuttaminen
Tiedekuntaneuvosto päätti 14.11.2018 tiedekuntaneuvoston vuoden 2019 kokousajankohdista siten, että kesäkuun kokous pidetään 12.6.2019. Dekaanien päällekkäisten menojen vuoksi kesäkuun kokousajankohtaa joudutaan muuttamaan.
Esitys

Päätettäneen muuttaa 14.11.2018 tehtyä päätöstä kokousajankohdista siten, että kesäkuun kokous pidetään keskiviikkona 5.6.2019 klo 10.00.

Päätös

Esityksen mukaan.
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Ennakoivan oikeuden ja sopimusmuotoilun dosentin arvon myöntäminen apulaisprofessori, KTT Helena
Haapiolle
Oikeustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto on apulaisprofessori, KTT Helena Haapion
haettua ennakoivan oikeuden ja sopimusmuotoilun dosentuuria, todennut kokouksessaan
16.5.2018 ko. dosentuurin tarkoituksenmukaisuuden tiedekunnan opetus- ja tutkimustyön
kannalta.
Tiedekuntaneuvosto päätti kokouksessaan 16.5.2018 pyytää asiantuntijalausunnot apulaisprofessori, KTT Helena Haapion pätevyydestä ko. dosentuuriin professori Vesa Annolalta ja
professori Kalle Määtältä. Lausunnot todettiin tiedekuntaneuvoston kokouksessa
14.11.2018.
Tiedekuntaneuvosto päätti varata KTT Helena Haapiolle mahdollisuuden opetusnäytteen antamiseen hänen esittämästään aiheesta. Helena Haapio antoi opetusnäytteen 16.1.2019 aiheesta “Seuraavan sukupolven sopimukset: oikeus- ja sopimusmuotoilun mahdollisuudet”.
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.
Apulaisprofessori, KTT Helena Haapiolla voitaneen CV:n, opetusportfolion, julkaisuluettelon
sekä asiantuntijalausuntojen perusteella katsoa olevan yliopistolain 89 §:n mukaiset perusteelliset tiedot omalta alaltaan sekä osoittaneen julkaisuilla ja muulla tavoin kykyä itsenäiseen tutkimustyöhön ja että hänellä on tehtävään vaadittava kieli- ja opetustaito.
Liitteenä Helena Haapion hakemus sisältäen CV:n, opetusportfolion ja julkaisuluettelon sekä
asiantuntijalausunnot ja tiedekuntaneuvoston nimeämien arvioitsijoiden lausunto opetusnäytteestä.
Esitys 1

Todettaneen, onko apulaisprofessori, KTT Helena Haapiolla ko. dosentuuriin vaadittava riittävä opetustaito.
Asiassa ei esittelymenettelyä.

Esitys 2

Todettaneen, täyttääkö apulaisprofessori, KTT Helena Haapio ko. dosentuurin kelpoisuusvaatimukset.

Esitys 3

Päätettäneen esittää yliopiston rehtorille, että hän myöntäisi apulaisprofessori, KTT Helena
Haapiolle ennakoivan oikeuden ja sopimusmuotoilun dosentin arvon.

Päätös 1

Todettiin opetusnäytteestä annetun lausunnon mukaisesti, että KTT Helena Haapiolla on
dosentuuriin vaadittava riittävä (hyvä) opetustaito.

Päätös 2

Todettiin.

Päätös 3

Esityksen mukaan.
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Professori, KTT Juha Lindgrenin dosenttihakemus
Oikeustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto on professori, KTT Juha Lindgrenin haettua finanssioikeuden, opetusalana vero-oikeus, dosentuuria, todennut kokouksessaan
16.5.2018 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 16.5.2018 pyytää asiantuntijalausunnot professori, KTT Juha Lindgrenin tieteellisestä pätevyydestä ko. dosentuuriin professori Jaakko Ossalta ja emeritusprofessori Esko Linnakankaalta. Molemmat suostuivat tehtävään ja ovat
toimittaneet lausuntonsa.
Lapin yliopiston hallituksen 5.10.2009 hyväksymän hallintojohtosäännön 22 §:n mukaan
tiedekuntaneuvosto tekee esityksen rehtorille dosentin arvon myöntämisestä.
Esitys 1

Todettaneen asiantuntijalausunnot ja lähetettäneen ne hakijalle tiedoksi.

Esitys 2

Päätettäneen varata professori, KTT Juha Lindgrenille mahdollisuus opetusnäytteen antamiseen hänen esittämästään aiheesta.

Esitys 3

Päätettäneen nimetä lausunnonantajat opetusnäytteelle.

Päätös 1

Esityksen mukaan.

Päätös 2

Esityksen mukaan.

Päätös 3

Päätettiin nimetä opetusnäytteen lausunnonantajiksi Jukka Similä, Ilari Hovila ja Heikki
Puttonen.
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Väitöspäivän, vastaväittäjän ja kustoksen määrääminen OTM Juhana Riekkiselle sekä arvostelulautakunnan asettaminen
OTM Juhana Riekkinen on liitteenä olevassa kirjeessään pyytänyt, että hänelle määrättäisiin
vastaväittäjä ja kustos sekä asetettaisiin arvostelulautakunta. OTM Juhana Riekkisen väitöskirjakäsikirjoituksen aihe on "Sähköiset todisteet rikosprosessissa - Tutkimus tietotekniikan
ja verkkoyhteiskuntakehityksen vaikutuksista todisteiden elinkaareen”.
Lapin yliopiston hallituksen 5.10.2009 hyväksymän johtosäännön 22 §:n mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on mm. määrätä väitöskirjojen ja lisensiaatintutkimusten esitarkastajat, tarkastajat ja vastaväittäjät, arvostella nämä suoritukset ja pro gradu-tutkielmat tai
vastaavat tarkastajien lausunnon perusteella.
Tiedekuntaneuvosto on kokouksessaan 16.1.2019 myöntänyt väittelyluvan OTM Juhana
Riekkiselle emeritusprofessori, OTT Asko Lehtosen ja oikeusneuvos, OTT Jussi Tapanin 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 määräysten 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 hyväksynyt määräykset koskien väitöskirjojen arvostelua. Määräysten mukaan arvostelulautakuntaan määrätään, ellei erityistä syytä tästä poikkeamiselle ole,
vastaväittäjä tai vastaväittäjät, esitarkastajat, kustos, työnohjaajat sekä Lapin yliopiston asianomaisen aineen vakinainen professori.
Määräysten 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 Juhana Riekkisen kirje.
Käsikirjoitus on nähtävillä hallintopäällikön työhuoneessa.
Esitys 1

Päätettäneen järjestää OTM Juhana Riekkisen väitöstilaisuus perjantaina 10.5.2019 klo 12
alkaen luentosalissa LS 2.

Esitys 2

Päätettäneen määrätä OTM Juhana Riekkisen väitöskirjakäsikirjoituksen ”Sähköiset todisteet rikosprosessissa - Tutkimus tietotekniikan ja verkkoyhteiskuntakehityksen vaikutuksista todisteiden elinkaareen” tarkastamista varten vastaväittäjäksi emeritusprofessori Asko
Lehtonen.

Esitys 3

Päätettäneen määrätä OTM Juhana Riekkisen väitöstilaisuuden kustokseksi emeritusprofessori Ahti Saarenpää.

Esitys 4

Päätettäneen asettaa arvostelulautakunta OTM Juhana Riekkisen väitöskirjaa varten ja nimetä siihen vastaväittäjä emeritusprofessori Asko Lehtonen, työnohjaajat professori Tuula
Linna ja emeritusprofessori Ahti Saarenpää sekä professori Rauno Korhonen.

Päätös 1-4 Esityksen mukaan.
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Oikeustieteiden tiedekunnan jatkotutkintovaatimukset
Tiedekuntaneuvosto päätti tiedekunnan jatkotutkintovaatimuksista edellisen kerran
13.6.2018 liitteen 1 mukaisesti ja siten, että määräykset ovat voimassa 31.7.2019 asti.
Voimassa olevan ohjeen mukaan hakemuksen jättämisen jälkeen tehdään kaksi päätöstä;
dekaanin päätös opinto-oikeuden myöntämisestä ja tiedekuntaneuvoston päätös alustavan
opintosuunnitelman, tutkimussuunnitelman, pääaineen ja työnohjaajien määräämisestä.
Hallintojohtosäännön 24 §:n 10 kohdan mukaan dekaanin tehtävänä on ottaa opiskelijat
tiedekuntaan. Aikataulullisista syistä on tarkoituksenmukaista yksinkertaistaa päätösprosessia siten, että dekaani päättää opinto-oikeuden myöntämisen yhteydessä opinto- ja tutkimussuunnitelmasta, pääaineesta sekä työnohjaajien nimeämisestä työnohjaajiksi ehdotettujen henkilöiden kirjallisen lausunnon pohjalta.
Voimassa olevan ohjeen mukaan toisen työnohjaajan on oltava oikeustieteiden tiedekunnan
henkilökuntaa. Käytännön syistä ko. kohta on tarkoituksenmukaista muuttaa kuulumaan
siten, että ainakin toisen työnohjaajan on oltava Lapin yliopiston henkilökuntaa.
Lisäksi ohjeeseen tulee tehdä teknisluonteisia korjauksia liittyen kahden ohjaajan malliin
siirtymiseen sekä väitöskirjan julkaisemiseen liittyvään 1.1.2019 voimaan astuneeseen uuteen ohjeistukseen. Väitöskirjat julkaistaan jatkossa pääsääntöisesti elektronisina, avoimina
verkkojulkaisuina Acta electronica Universitatis Lapponiensis -sarjassa, jos julkaisijana on

Lapin yliopisto. Julkaisualustana on Lapin yliopiston Lauda-julkaisuarkisto. Väitöskirjan julkaiseminen elektronisena on väittelijälle maksutonta, mutta halutessaan väittelijä voi teettää väitöskirjasta omalla kustannuksellaan painettuja kopioita.
Kevään haku jatko-opintoihin alkaa 1.3.2019.
Esitys

Päätettäneen päivittää jatkotutkintovaatimukset edellä esitetyn mukaisesti ja siten, että
ohje on voimassa 27.2.2019-31.7.2020 välisen ajan.

Päätös

Esityksen mukaan kokouksessa sovituin muutoksin, liitteenä.
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Maisteritutkielmien arvosteleminen
Lapin yliopiston hallintojohtosäännön 22 §:n mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on
arvostella pro gradu –tutkielmat tai vastaavat tarkastajien lausuntojen perusteella.
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. Kypsyysnäytteet on suoritettu hyväksytysti asiasisällön osalta.
1. Katriina Pönkä ”Osakassopimusriitojen ennaltaehkäiseminen”
Tarkastajat: professori Janne Kaisto ja nuorempi tutkija Piia Kaave
2. Julius Torvelainen ”Senior non-preferred velkaluokka ja lakimuutokset luottolaitosten
maksunsaantijärjestykseen – oikeustaloustieteellinen analyysi”
Tarkastajat: professori Kalle Määttä ja professori Janne Kaisto
3. Jenna Posti ”Kunnasta maakuntaan – maakunta- ja sote-uudistuksen sopimusoikeudellinen tarkastelu sekä kunta sopimusoikeudellisena toimijana”

Tarkastajat: professori Janne Kaisto ja tutkijatohtori Pirkko Heikkinen
4. Tuuli Leivo ”Elinkeinotoiminnan lahjonnan rangaistavuuden rajat ja säännöksien ongelmakohdat”
Tarkastajat: professori Minna Kimpimäki ja tutkija Jenna Laurikkala
5. Katarina Rantala ”Uusi esiteasetus – oikeustaloustieteellinen tutkimus esiteasetuksen vaikutuksesta hallinnolliseen taakkaan ja tarkoituksenmukaisesta tiedonantovelvollisuudesta Suomessa”
Tarkastajat: professori Kalle Määttä ja professori Rauno Korhonen
6. Nora Hietanen ”Digitaalisen verkkoalustan määräävän markkina-aseman määrittäminen digitaalisilla sisämarkkinoilla”
Tarkastajat: yliopistonlehtori Tomi Tuominen ja tutkija Eelis Paukku
7. Laura Narkiniemi ”Kansalaisuudettomien oikeudellinen asema kansainvälisessä oikeudessa”
Tarkastajat: apulaisprofessori Tanja Joona ja yliopisto-opettaja Laura Tarvainen
8. Susanna Jokinen ”EU:n yleinen tietosuoja-asetus: Miten asetus vaikuttaa henkilötietojen käsittelyyn markkinoinnissa”
Tarkastajat: professori Rauno Korhonen ja emeritusprofessori Ahti Saarenpää
Esitys Ei esittelymenettelyä.
Päätös
1. Päätettiin hyväksyä Katriina Pönkän tutkielma ” Osakassopimusriitojen ennaltaehkäiseminen” arvosanalla x/5.
2. Päätettiin hyväksyä Julius Torvelaisen tutkielma ”Senior non-preferred velkaluokka
ja lakimuutokset luottolaitosten maksunsaantijärjestykseen – oikeustaloustieteellinen analyysi” arvosanalla x/5.
3. Päätettiin hyväksyä Jenna Postin tutkielma ”Kunnasta maakuntaan – maakunta- ja
sote-uudistuksen sopimusoikeudellinen tarkastelu sekä kunta sopimusoikeudellisena toimijana” arvosanalla x/5.
4. Päätettiin hyväksyä Tuuli Leivon tutkielma ”Elinkeinotoiminnan lahjonnan rangaistavuuden rajat ja säännöksien ongelmakohdat” arvosanalla x/5.
5. Päätettiin hyväksyä Katarina Rantalan tutkielma ”Uusi esiteasetus – oikeustaloustieteellinen tutkimus esiteasetuksen vaikutuksesta hallinnolliseen taakkaan ja tarkoituksenmukaisesta tiedonantovelvollisuudesta Suomessa” arvosanalla x/5.
6. Päätettiin hyväksyä Nora Hietasen tutkielma ”Digitaalisen verkkoalustan määräävän markkina-aseman määrittäminen digitaalisilla sisämarkkinoilla” arvosanalla
x/5.
7. Päätettiin hyväksyä Laura Narkiniemen tutkielma ”Kansalaisuudettomien oikeudellinen asema kansainvälisessä oikeudessa” arvosanalla x/5.
8. Päätettiin hyväksyä Susanna Jokisen tutkielma ”EU:n yleinen tietosuoja-asetus: Miten asetus vaikuttaa henkilötietojen käsittelyyn markkinoinnissa” arvosanalla x/5.

Päätöksentekoon osallistuivat Jukka Similä, Minna Kimpimäki, Mirva Lohiniva-Kerkelä,
Leila Juanto, Ilari Hovila ja Juhana Riekkinen.
Pöytäkirjan vakuudeksi
Opintopäällikkö

Mia Kyyhkynen

Sihteeri

Sirpa Hast-Uusitalo

