LAPIN YLIOPISTO
Oikeustieteiden tiedekunta

4.5.2016

Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokous pidetään keskiviikkona 11.5.2016 klo 10.00 alkaen hotelli Pohtimolammessa (hotel Bear’s Lodge)
Asialista liitteenä.
Mikäli jäsenistä joku on estynyt saapumaan kokoukseen on siitä ilmoitettava mahdollisimman pian Virpi Nousiaiselle oikeustieteiden tiedekunnan kansliaan ja toimitettava esityslista varajäsenelle.
Ennen kokousta annetaan opetusnäytteet rikosoikeuden professorin tehtävän täyttöön (Yliopistonkatu 8) luentosalissa 2 seuraavasti:
Klo 8.30 Yliopistonlehtori, dosentti, OTT, VT Minna Kimpimäki aiheesta ”Kansainvälistymisen vaikutukset Suomen rikoslainsäädäntöön – esimerkkinä laittoman
maahantulon järjestäminen”
N. klo 9.00 Apulaisprofessori, dosentti, OTT, VT Sakari Melander aiheesta ”Rikosoikeudellinen laillisuusperiaate ja blankorangaistussääntely”
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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 4.5.2016.
Esitys

Todettaneen kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Päätös

Todettiin.

Pöytäkirjan vakuudeksi
Puheenjohtaja

Juha Karhu

Esittelijä

Markku Vartiainen
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Lapsioikeuden ma. apulaisprofessorin tehtävän hoito
Yliopiston rehtori on myöntänyt luvan ma. lapsioikeuden apulaisprofessorin tehtävän
hoitoon lukuvuodeksi 2016-2017. Vanhempi oikeusasiamiehen sihteeri, dosentti, OTT
Kirsi Kurki-Suonio on ilmoittanut voivansa hoitaa tehtävää myös lukuvuonna 20162017.
Ko. tehtävään sisällytetään hyvinvointioikeuden pooliin kuuluvia lapsioikeuden sekä
perhe- ja jäämistöoikeuden tutkimukseen ja opetukseen liittyviä tehtäviä. Samalla tehtävä palvelee yliopiston ja tiedekunnan strategian terävöittämistä.
Yliopistolain (558/2009) 33 §:n mukaan professorin tulee harjoittaa ja ohjata tieteellistä
tutkimustyötä, antaa siihen perustuvaa opetusta ja seurata tieteen kehitystä sekä osallistua alallaan yhteiskunnalliseen vuorovaikutukseen ja kansainväliseen yhteistyöhön.
OTT Kirsti Kurki-Suonio on suorittanut OTK -tutkinnon Helsingin yliopistossa vuonna
1982, OTL -tutkinnon vuonna 1990 ja OTT -tutkinnon vuonna 1999. Hänet on nimitetty
perheoikeuden dosentiksi Helsingin yliopistoon vuonna 2001.
Dosentti, OTT Kirsti Kurki-Suonio työskentelee eduskunnan oikeusasiamiehen kansliassa toimien lapsen oikeuksia koskevan asiaryhmän pääesittelijänä. Työtehtäviin kuuluvat tärkeimpien lapsen oikeudellista asemaa ja oikeuksia koskevien kanteluratkaisujen sekä lausuntojen esittely ja asiaryhmään kuuluvien tarkastusten suunnittelu ja toteutus.

Liitteenä dosentti, OTT Kirsti Kurki-Suonion CV ja julkaisuluettelo.
Esitys

Päätettäneen esittää yliopiston rehtorille, että hän ottaisi dosentti, OTT Kirsti KurkiSuonion hoitamaan ma. lapsioikeuden apulaisprofessorin tehtävää ajalla 1.8.201631.7.2017.

Päätös

Esityksen mukaan.

Pöytäkirjan vakuudeksi
Puheenjohtaja

Juha Karhu

Esittelijä

Markku Vartiainen
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OTT, LL.M. Samuli Miettisen dosenttihakemus
OTT, LL.M. Samuli Miettinen on pyytänyt liitteenä olevassa 30.3.2016 päivätyssä kirjeessään, että hänelle myönnettäisiin eurooppaoikeuden 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.
Liitteenä OTT, LL.M. Samuli Miettisen hakemus, yliopistoportfolio, julkaisuluettelo,
CV ja arviot opetustaidosta sekä tutkimuksesta.
Esitys
1

Todettaneen eurooppaoikeuden dosentuurin tarkoituksenmukaisuus tiedekunnan opetus- ja tutkimustyön kannalta.

2

Esitys asiantuntijoista tehdään kokouksessa.

Päätös
1

Todettiin.

2

Päätettiin jättää asia pöydälle.

Pöytäkirjan vakuudeksi
Puheenjohtaja

Juha Karhu

Esittelijä

Markku Vartiainen
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OTM, YTM, TtM Kirsi Pollarin väitöskirjatyön toisen ohjaajan nimeäminen
OTM, YTM, TtM Kirsi Pollari on liitteenä olevassa kirjeessään pyytänyt, että hänen
väitöskirjatyölleen ”Alaikäisen potilaan itsemääräämisoikeus” nimettäisiin toiseksi
työnohjaajaksi dosentti Anna Mäki-Petäjä-Leinonen aiemmin nimetyn yliopistonlehtori, dosentti Mirva Lohiniva-Kerkelän lisäksi.
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(t) ja opiskelija tapaavat tutkimuksen vaiheesta ja opiskelijan ohjaustarpeesta riippuen lukukausittain. Opiskelijan on kuitenkin vähintään kerran vuodessa
raportoitava tutkimuksensa ja opiskelunsa etenemisestä.
OTM, YTM, TtM Kirsi Pollarin väitöskirjatyön aihe on aiemmin vahvistettu ”Lapsen
oikeus tulla kuulluksi ja osallistua terveydenhuollon toiminnassa”.
OTM, YTM, TtM Kirsi Pollarille on myönnetty tohtoritutkinnon suorittamisoikeus
26.8.2014. Hän on suorittanut OTM -tutkinnon Lapin yliopistossa 20.6.2013.
Dosentti Anna Mäki-Petäjä-Leinonen on ilmoittanut olevansa käytettävissä toiseksi
työohjaajaksi.
Liitteenä OTM, YTM, TtM Kirsi Pollarin hakemus sekä tiedekuntaneuvoston aiemmin 3.9.2014 asiassa tekemä päätös.
Esitys

Päätettäneen nimetä dosentti Anna Mäki-Petäjä-Leinonen suostumuksensa mukaisesti
OTM, YTM, TtM Kirsi Pollarin väitöskirjatyön ”Alaikäisen potilaan itsemääräämisoikeus” toiseksi ohjaajaksi aiemmin nimetyn yliopistonlehtori, dosentti Mirva LohinivaKerkelän lisäksi.

Päätös

Esityksen mukaan.

Pöytäkirjan vakuudeksi
Puheenjohtaja

Juha Karhu

Esittelijä

Markku Vartiainen
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+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
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Tarkastajien määrääminen OTM Elisa Hämäläisen lisensiaatintutkimukselle
OTM Elisa Hämäläinen on liitteessä olevassa kirjeessään pyytänyt, että hänen lisensiaatintutkimukselleen ”Kirkon ja valtion välinen oikeudellinen suhde” määrättäisiin tarkasjat.
Lapin yliopiston hallintojohtosäännön 22 §:n mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on
määrätä lisensiaattitutkimuksen tarkastajat.
Jatko-opintoja koskevien virallismääräysten mukaan tiedekuntaneuvosto määrää lisensiaatintutkimukselle kaksi tarkastajaa. Työnohjaaja voi olla toinen tarkastaja. Toinen tarkastaja pyritään määräämään muualta kuin Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnasta.
Työnohjaaja professori Kirsi Kuusikko on puoltanut tarkastuksen käynnistämistä.
Lisensiaatintutkimus arvostellaan pistein 5-10.
Esitys

Päätettäneen määrätä OTM Elisa Hämäläisen lisensiaatintutkimuksen ”Kirkon ja valtion
välinen oikeudellinen suhde” tarkastajiksi emeritusprofessori Matti Niemivuo ja professori Kirsi Kuusikko.

Päätös

Esityksen mukaan.

Pöytäkirjan vakuudeksi
Puheenjohtaja

Juha Karhu

Esittelijä

Markku Vartiainen
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+Karhu Juha
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+Korhonen Rauno

-Nystén-Haarala Soili
-Kuusikko Kirsi
-Juanto Leila

+Niemi Marja-Leena
-Korja Juhani
-Oksanen Anniina

-Tuominen Tomi
-Petrétei Kristóf
+Kupiainen Annu

-Kämäräinen Markus
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Oikeustieteiden tiedekunnan jatkotutkintovaatimukset
Yliopistojen tutkinnoista annetun asetuksen (794/2004) 28 §:n mukaan yliopiston tehtävänä on jatkuvasti arvioida ja kehittää tutkintoja, tutkintoihin liittyviä opintoja sekä
opetusta. Erityisesti on kiinnitettävä huomiota tutkintojen, opetuksen, opintojen ohjauksen ja opiskelun laatuun, yhteiskunnan koulutustarpeisiin, tutkintojen ja opintojen kansalliseen ja kansainväliseen vastaavuuteen sekä koulutuksen tuloksellisuuteen.
Oikeustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto on kokouksessaan 18.2.2015 asettanut
jatko-opintotoimikunnan, johon on nimetty puheenjohtajaksi yliopistonlehtori Sanna
Koulu sekä jäseniksi tutkija Tomi Tuominen, tutkija Piia Nuorgam ja tutkija Alina Lehtonen. Toimikunta valmisteli uudistetut OTT- ja OTL -tutkintoja koskevat virallismääräykset siten, että ne vahvistettiin 11.5.2015 pidetyssä tiedekuntaneuvoston kokouksessa.
Seuraavassa tiedekuntaneuvoston kokouksessa 10.6.2015 vahvistettiin puolestaan
OTL- ja OTT -tutkintoja koskevat tavoitteet ja suositukset. Molemmat uudistukset saatettiin voimaan 1.8.2015 lukien.
Esitys
1

2

Päätettäneen vahvistaa lukuvuoden 2016-2017 oikeustieteiden tiedekunnan OTLja OTT -tutkintoja koskevat rakenteet, tutkintovaatimukset ja virallismääräykset
oheisen liitteen 1 mukaisesti.
Päätettäneen vahvistaa lukuvuoden 2016-2017 OTL- ja OTT -tutkintoja koskevat ohjeet
ja suositukset oheisen liitteen 2 mukaisesti.

Päätös

Päätettiin jättää asia pöydälle.

Pöytäkirjan vakuudeksi
Puheenjohtaja

Juha Karhu

Esittelijä

Markku Vartiainen
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+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
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-Sihvo Anni-Sofia
-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) Hannu-Pekka Ylimommo ”Saatavan panttaus ja lainvalinta erityisesti sivullissuhteissa”
Tarkastajat: professori professori Eva Tammi-Salminen ja tutkija Annu Kupiainen
Kypsyysnäyte suoritettu hyväksytysti asiasisällön osalta.
2) Valpuri Kuokkanen ”Tuomioistuimen vahvistamaan sovintoon johtavat menettelyt ja
niiden toimivuus”

Tarkastajat: professori Tuula Linna ja tutkija Elli Saramäki
Kypsyysnäyte suoritettu hyväksytysti asiasisällön osalta.
3) Johanna Karjalainen ”Parisuhdeväkivallan uhrin vaikutus riittävän näytön saatavuuteen lievästä pahoinpitelyrikoksesta”
Tarkastajat: professori Mikko Vuorenpää ja tutkija Elli Saramäki
Kypsyysnäyte suoritettu hyväksytysti asiasisällön osalta.
4) Anu Kaipainen ”Murhan tunnusmerkistö Suomen rikosoikeudessa”
Tarkastajat: Yliopistonlehtori Minna Kimpimäki ja tutkija Jenna Laurikkala
Kypsyysnäyte suoritettu hyväksytysti asiasisällön osalta.
5) Pirjo Kärki-Koskinen ”Muun työn tarjoamisvelvollisuus”
Tarkastajat: professori Jaana Paanetoja ja tutkija Juhani Korja
Kypsyysnäyte suoritettu hyväksytysti asiasisällön osalta.
6) Silvia Autio ”Tieto- ja viestintäteknologian välityksellä tapahtuvan lapsen houkutteleminen seksuaalisiin tarkoituksiin”
Tarkastajat: professori Rauno Korhonen ja yliopistonlehtori Minna Kimpimäki
Kypsyysnäyte suoritettu hyväksytysti asiasisällön osalta.
7) Olivia Kumpula ”The People, The Environment and the Company: An examination of
the tripartite dimensions of priorities relating to business judgments in Multinational
Business Organisations”
Tarkastajat: professori Juha Karhu ja yliopistonlehtori Petri Keskitalo
Kypsyysnäyte suoritettu hyväksytysti asiasisällön osalta.
8) Eero Hämäläinen ”Hintasignalointi yhdenmukaistetun menettelytavan näkökulmasta”
Tarkastajat: professori Soili Nystén-Haarala ja yliopistonlehtori Kirsi-Maria Halonen
Kypsyysnäyte suoritettu hyväksytysti asiasisällön osalta.
9) Heta Huovinen ”Kilpailuneutraliteetti arvonlisä- ja tuloverotuksessa: Vertailussa kunnan, kuntayhtymän ja niiden määräysvallassa olevan yhteisön sekä yksityisen yhteisön
harjoittaman taloudellisen toiminnan verotus”
Tarkastajat: professori Leila Juanto
Kypsyysnäyte suoritettu hyväksyttävästi asiasisällön osalta.
10) Henna Pajunen ”Oikeustoimen uudelleenluonnehtiminen siirtohinnoittelutilanteissa”
Tarkastajat: professori Leila Juanto ja lehtori Jyrki Paukku
Kypsyysnäyte suoritettu hyväksytysti asiasisällön osalta.
Esitys
Päätös
1

2

Ei esittelymenettelyä.
Päätettiin hyväksyä Hannu-Pekka Ylimommon tutkielma ”Saatavan panttaus ja lainvalinta erityisesti sivullissuhteissa” arvosanalla x/10.
Päätettiin hyväksyä Valpuri Kuokkasen tutkielma ”Tuomioistuimen vahvistamaan sovintoon johtavat menettelyt ja niiden toimivuus” arvosanalla x/10.

3

Päätettiin hyväksyä Johanna Karjalaisen tutkielma ”Parisuhdeväkivallan uhrin vaikutus
riittävän näytön saatavuuteen lievästä pahoinpitelyrikoksesta” arvosanalla x/10.

4

Päätettiin hyväksyä Anu Kaipaisen tutkielma ”Murhan tunnusmerkistö Suomen rikosoikeudessa” arvosanalla x/10.

5

Päätettiin hyväksyä Pirjo Kärki-Koskisen tutkielma ”Muun työn tarjoamisvelvollisuus”
arvosanalla x/10.

6

Päätettiin hyväksyä Silvia Aution tutkielma ”Tieto- ja viestintäteknologian välityksellä
tapahtuvan lapsen houkutteleminen seksuaalisiin tarkoituksiin” arvosanalla x/10.

7

Päätettiin hyväksyä Olivia Kumpulan tutkielma ”The People, The Environment and the
Company: An examination of the tripartite dimensions of priorities relating to business
judgments in Multinational Business Organisations” arvosanalla x/10.

8

Päätettiin hyväksyä Eero Hämäläisen ”Hintasignalointi yhdenmukaistetun menettelytavan näkökulmasta” arvosanalla x/10.

9

Päätettiin hyväksyä Heta Huovisen tutkielma ”Kilpailuneutraliteetti arvonlisä- ja tulo verotuksessa: Vertailussa kunnan, kuntayhtymän ja niiden määräysvallassa olevan yhteisön sekä yksityisen yhteisön harjoittaman taloudellisen toiminnan verotus” arvosanalla
x/10.

10

Päätettiin hyväksyä Henna Pajusen tutkielma ”Oikeustoimen uudelleenluonnehtiminen
siirtohinnoittelutilanteissa” arvosanalla x/10.
Päätöksentekoon osallistuivat tutkija Annu Kupiainen, apulaisprofessori Marja-Leena
Niemi, professori Lotta Viikari, professori Rauno Korhonen ja professori Juha Karhu.
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