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1
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Lapin yliopiston hallitus on kokouksessaan 5.10.2009 vahvistanut yliopistolain
(558/2009) 28 §:n nojalla Lapin yliopiston ns. hallintojohtosäännön.
Johtosäännön 59 §:n mukaan hallintoelin kokoontuu, milloin puheenjohtaja tai,
hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja katsoo sen tarpeelliseksi tai milloin
vähintään kolme jäsentä sitä pyytää ilmoittamansa asian käsittelyä varten.
Kutsu monijäsenisen hallintoelimen kokoukseen on lähetettävä viimeistään kolme
arkipäivää ennen kokousta, jollei hallintoelin ole toisin päättänyt. Hallintoelimen
jäsen on velvollinen ilmoittamaan asiasta varajäsenelleen tai hallintoelimen sihteerille, jos hän on estynyt osallistumasta kokoukseen.
Kokouskutsussa on mainittava käsiteltävät asiat. Hallintoelin voi kuitenkin läsnäolevien jäsenten yksimielisellä päätöksellä ottaa käsiteltäväkseen asian, jota ei ole
mainittu kokouskutsussa.
Johtosäännön 61 §:n mukaan yliopiston monijäseniset toimielimet ovat päätösvaltaisia, kun puheenjohtaja mukaan luettuna vähintään puolet jäsenistä on läsnä.
Yliopistolain 29 §:n mukaan opintosuorituksen arvosteluun saavat osallistua vain
ne jäsenet tai varajäsenet, joilla on samantasoinen opintosuoritus taikka jotka on
otettu professorin tehtävään.
Kokouskutsut on lähetetty 13.2.2014.
Esitys

Todettaneen kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Päätös

Todettiin.
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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) Saara Ylikraka ”Hallituksen jäsenen vastuu yhtiön maksukyvystä ja varojen
vähentymisestä”
Tarkastajat: professori Juha Karhu ja tutkija Tomi Tuominen
Kypsyysnäyte suoritettu hyväksytysti asiasisällön osalta.
2) Marika Leivo ”Lapsen seksuaalisiin tarkoituksiin houkuttelun kriminalisointi
ja muut vuoden 2011 muutokset seksuaalirikoslainsäädännössä”
Tarkastajat: professori Terttu Utriainen ja tutkija Pirjo Laitinen
Kypsyysnäyte suoritettu hyväksytysti asiasisällön osalta.
3) Eero Teivaala ”Maankäyttö- ja rakennuslain rakennuspoliittinen lunastus
maanhankinnan keinona”
Tarkastajat: tutkimusjohtaja Ilari Hovila ja tutkija Heidi Helenius
Kypsyysnäyte suoritettu hyväksyttävästi asiasisällön osalta.

4) Hanna Matikainen ”Pilaantunut maaperä ja kohtuus”
Tarkastajat: tutkimusjohtaja Ilari Hovila ja tutkija Heidi Helenius
Kypsyysnäyte suoritettu hyväksytysti asiasisällön osalta.
5) Tiina Jyrinki ”Pajala-Kolari kaivoshankkeiden vaikutukset vesistöön ja
Natura 2000 -kohteiden luonnonarvoille”
Tarkastajat: tutkimusjohtaja Ilari Hovila ja tutkija Heidi Helenius
Kypsyysnäyte suoritettu hyväksytysti asiasisällön osalta.
6) Joni-Petteri Ylänkö ”Dementoituvan henkilön testamentintekokelpoisuudesta
ja sen oikeudellisesta arvioinnista”
Tarkastajat: professori Ahti Saarenpää ja tutkija Eira Kuisma
Kypsyysnäyte suoritettu hyväksytysti asiasisällön osalta.
7) Tiina-Leena Kurki ”Tapahtukoon minun hoitotahtoni. Itsemääräämisoikeus
potilastietoarkiston harmaalla vyöhykkeellä”
Tarkastajat: professori Rauno Korhonen ja yliopistonlehtori Mirva LohinivaKerkelä
Kypsyysnäyte suoritettu hyväksytysti asiasisällön osalta.
8) Kiira Viinamäki ”Asianomistajan asianosaisasema esitutkinnassa ja korvausvaatimus”
Tarkastajat: professori Tuula Linna ja tutkija Jukka Ahtinen
Kypsyysnäyte suoritettu hyväksytysti asiasisällön osalta.
9) Pekka Kunnari ”Veronkorotus ja oikeusperiaatteet siirtohinnoitteluoikaisutilanteissa”
Tarkastajat: professori Leila Juanto ja yliopistonlehtori Mirva Lohiniva-Kerkelä
Kypsyysnäyte suoritettu hyväksytysti asiasisällön osalta.
10) Ilkka Moilanen ”Kilpailulain kielletyt kilpailunrajoitukset kello- ja jalometallialan vähittäiskaupan näkökulmasta”
Tarkastajat: professori Soili Nystén-Haarala ja yliopistonlehtori Petri Keskitalo
Kypsyysnäyte suoritettu hyväksytysti asiasisällön osalta.
11) Anye Ndifor Roland ”Understanding Project Management in Natural Re
source Investment from a Legal Perspective”
Tarkastajat: professori Juha Karhu ja yliopistonlehtori Petri keskitalo
Kypsyysnäyte suoritettu hyväksytysti asiasisällön osalta.
Esitys
Päätös
1

Ei esittelymenettelyä.
Päätettiin hyväksyä Saara Ylikrakan tutkielma ”Hallituksen jäsenen vastuu
yhtiön maksukyvystä ja varojen vähentymisestä” arvosanalla x/10.

2

Päätettiin hyväksyä Marika Leivon tutkielma ”Lapsen seksuaalisiin tarkoituksiin houkuttelun kriminalisointi ja muut vuoden 2011 muutokset seksuaalirikoslainsäädännössä” arvosanalla x/10.

3

Päätettiin hyväksyä Eero Teivaalan tutkielma ”Maankäyttö- ja rakennuslain
rakennuspoliittinen lunastus maanhankinnan keinona” arvosanalla x/10.

4

Päätettiin hyväksyä Hanna Matikaisen tutkielma ”Pilaantunut maaperä ja kohtuus” arvosanalla x/10.

5

Päätettiin hyväksyä Tiina Jyringin tutkielma ”Pajala-Kolari kaivoshankkeiden
vaikutukset vesistöön ja Natura 2000 -kohteiden luonnonarvoille” arvosanalla
x/10.

6

Päätettiin hyväksyä Joni-Petteri Ylängön tutkielma ”Dementoituvan henkilön
testamentintekokelpoisuudesta ja sen oikeudellisesta arvioinnista” arvosanalla
x/10.

7

Päätettiin hyväksyä Tiina-Leena Kurjen tutkielma ”Tapahtukoon minun hoito tahtoni. Itsemääräämisoikeus potilastietoarkiston harmaalla vyöhykkeellä”
arvosanalla x/10.

8

Päätettiin hyväksyä Kiira Viinamäen tutkielma ”Asianomistajan asianosaisasema esitutkinnassa ja korvausvaatimus” arvosanalla x/10.

9

Päätettiin hyväksyä Pekka Kunnarin tutkielma ”Veronkorotus ja oikeusperiaatteet siirtohinnoitteluoikaisutilanteissa” arvosanalla x/10.

10

Päätettiin hyväksyä Ilkka Moilasen ”Kilpailulain kielletyt kilpailunrajoitukset
kello- ja jalometallialan vähittäiskaupan näkökulmasta” arvosanalla x/10.

11

Päätettiin hyväksyä Anye Ndifor Rolandin tutkielma ”Understanding Project
Management in Natural Resource Investment from a Legal Perspective” arvosanalla x/10.
Päätöksentekoon osallistuivat tutkija Tomi Tuominne, Professori Lotta Viikari,
professori Rauno Korhonen, yliopistonlehtori Mirva Lohiniva-Kerkelä ja professori Juha Karhu.

Pöytäkirjan vakuudeksi
Puheenjohtaja

Juha Karhu
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OTT Kamrul Hossainin dosenttihakemus
Oikeustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto on OTT Kamrul Hossainin haettua kansainvälisen oikeuden dosentuuria, todennut kokouksessaan 18.6.2013
ko. dosentuurin tarkoituksenmukaisuuden tiedekunnan opetus- ja tutkimustyön
kannalta.
Yliopistoasetuksen (255/2009) 89 §:n mukaan yliopisto voi myöntää dosentin
arvon henkilölle, jolla on perusteelliset tiedot alaltaan, julkaisuilla tai muulla
tavoin osoitettu kyky itsenäiseen tieteelliseen tutkimustyöhön työhön ja hyvä
opetustaito.
Tiedekuntaneuvosto päätti kokouksessaan 18.6.2013 pyytää asiantuntijalausunnot OTT Kamrul Hossainin tieteellisestä pätevyydestä ko. dosentuuriin
professori Elina Pirjatanniemeltä ja professori Outi Korhoselta. Molemmat
suostuivat tehtävään ja he ovat myös toimittaneet lausuntonsa.
Yliopiston hallituksen 5.10.2009 hyväksymän hallintojohtosäännön 22 §:n mukaan tiedekuntaneuvosto tekee esityksen rehtorille dosentin arvon
myöntämisestä.
Esitys
1

Päätettäneen avata asiantuntijalausunnot ja lähettää ne hakijalle tiedoksi.

2

Päätettäneen varata tarvittaessa OTT Kamrul Hossainille mahdollisuus opetusnäytteen antamiseen hänen esittämästään aiheesta.

3

Päätettäneen nimetä lausunnonantajiksi OTT Kamrul Hossainin opetusnäytteelle
professori Lotta Viikari, yliopistonlehtori Mirva Lohiniva-Kerkelä ja oik. yo Ira
Hietanen.

Päätös
1-3

Esityksen mukaan.

Pöytäkirjan vakuudeksi
Puheenjohtaja

Juha Karhu

Esittelijä

Markku Vartiainen
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Euroopan ihmisoikeustuomari, OTT, VT Päivi Hirvelän dosenttihakemus
Euroopan ihmisoikeustuomari, OTT, VT Päivi Hirvelä on pyytänyt liitteenä
olevassa 21.1.2014 päivätyssä kirjeessään, että hänelle myönnettäisiin prosessioikeuden ja ihmisoikeustutkimuksen 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 ihmisoikeustuomari, OTT, VT Päivi Hirvelän hakemus, nimikirjanote,
julkaisuluettelo ja opetusportfolio.
Päivi Hirvelä on todennut, että hänellä ei ole huomauttamista esitettyjä asiantuntijoita kohtaan
Esitys
1
2

Todettaneen prosessioikeuden ja ihmisoikeuksien dosentuurin tarkoituksenmukaisuus tiedekunnan opetus- ja tutkimustyön kannalta.
Päätettäneen pyytää asiantuntijalausunnot ihmisoikeustuomari, OTT, VT Päivi
Hirvelän kelpoisuudesta prosessioikeuden ja ihmisoikeuksien dosentuuriin professori Dan Frändeltä ja dosentti, esittelijäneuvos, OTT, VT Pasi Pölöseltä.

Päätös
1

Todettiin.

2

Esityksen mukaan.
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OTM Juhana Riekkisen OTT -tutkinnon suorittamiseen liittyvät toimenpiteet
OTM Juhana Riekkinen on liitteenä olevassa kirjeessään pyytänyt OTT –
tutkinnon tutkimus- ja opintosuunnitelman hyväksymistä, väitöskirjan aiheen
vahvistamista sekä työnohjaajan nimeämistä.
Tiedekunnan hyväksymien OTT -tutkinnon suorittamista koskevien virallismääräysten mukaan tiedekunta vahvistaa pyynnöstä tohtorin tutkinnon
pääaineen, alustavan opintosuunnitelman ja määrää hänelle työnohjaajan. Tiedekunta määrää tohtorin tutkinnon suorittajan työnohjaajaksi ehdotetun, tai jollei
ehdotusta ole tehty, jonkin hakemuksessa mainitun oppiaineen opettajan. Määräys edellyttää sekä ohjaajan että ohjattavan suostumusta. Työnohjaajia voidaan
määrätä yksi tai tarvittaessa kaksi. Määräys edellyttää sekä ohjaajan, että ohjattavan suostumusta. Dekaani myöntää tohtorin tutkinnon suoritusoikeuden.
Tiedekunta vahvistaa tohtorin tutkintoa suorittavan tutkimusaiheen ja pitää tutkimusaiheista rekisteriä.
Jos väitöskirjatutkimus on tarkoitus laatia osatutkimuksina, on se mainittava
väitöskirjan aiheen vahvistusta pyydettäessä. Jollei tutkimusaihetta vahvisteta
opiskeluoikeutta koskevan päätöksen yhteydessä, tulee tutkimusaihe esittää
vahvistettavaksi jatko-opintojen alkuvaiheessa.
Jatkotutkintoa suorittavan työohjaajaksi voidaan nimetä professorin viran haltija
tai hoitaja, mikäli hän on suorittanut tohtorin tutkinnon tai tohtorin arvoon oikeuttavat opinnäytteet taikka dosentti. Työnohjaajia voidaan määrätä yksi tai
tarvittaessa kaksi.
Työnohjaaja(t) ja opiskelija tapaavat tutkimuksen vaiheesta ja opiskelijan ohjaustarpeesta riippuen lukukausittain. Opiskelijan on kuitenkin vähintään kerran
vuodessa raportoitava tutkimuksensa ja opiskelunsa etenemisestä.
OTM Juhana Riekkisen väitöskirjatyön aihe on ”Uusi todistusoikeus? Tutkimus
kehittyvän informaatioteknologian ja verkkoyhteiskunnan vaikutuksista todisteluun erityisesti rikosprosessissa.”
OTM Juhana Riekkiselle on myönnetty tohtoritutkinnon suorittamisoikeus
5.2.2014. Hän on suorittanut OTM -tutkinnon Lapin yliopistossa 1.2.2014.

Professorit Tuula Linna ja Ahti Saarenpää ovat puoltaneet esitystä ja väitöskirjan
aiheen hyväksymistä sekä ilmoittaneet olevansa käytettävissä työohjaajiksi.
Liitteenä OTM Juhana Riekkisen hakemus liitteineen.
Esitys
1

Päätettäneen nimetä professorit Tuula Linna ja Ahti Saarenpää suostumuksensa
mukaisesti OTM Juhana Riekkisen väitöskirjatyön ohjaajiksi.

2

Päätettäneen vahvistaa OTM Juhana Riekkisen väitöskirjatyön aiheeksi ”Uusi
todistusoikeus? Tutkimus kehittyvän informaatioteknologian ja verkkoyhteiskunnan vaikutuksista todisteluun erityisesti rikosprosessissa” ja pääaineeksi
prosessioikeus.

3

Päätettäneen vahvistaa OTM Juhana Riekkisen OTT -tutkinnon tutkimus/opintosuunnitelma oheisen liitteen mukaisesti.

Päätös
1-3

Esityksen mukaan.
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Oikeustieteiden tiedekunnan lausunto Lapin yliopiston strategisen tutkimuksen kansainvälisestä arviointiraportista
Yliopiston keskushallinto on pyytänyt liitteenä olevassa kirjeessä tiedekunnilta,
Matkailu- ja tutkimusinstituutilta ja Arktiselta keskukselta lausuntoa ja toimenpide-ehdotuksia Lapin yliopiston strategisen tutkimuksen kansainvälisestä
arviointiraportista 21.2.2014 mennessä.
Lapin yliopiston ja opetus- ja kulttuuriministeriön sopimuksen mukaan Lapin
yliopiston strateginen tutkimus on arvioitu vuonna 2013. Arvioinnin on suorit tanut kansainvälinen asiantuntijaryhmä.
Arviointiryhmällä on ollut käytettävissä yliopiston arviointiaineisto, joka jakaantui yliopiston profiilialueiden mukaisesti pohjoiseen ja arktiseen tutkimukseen sekä matkailututkimukseen. Arvioitava aineisto on sisältänyt näille alueille
sijoittuvat yksiköiden tärkeimmät kansainväliset julkaisut, tutkimus- ja kehittämishankkeet, väitöskirjat sekä tutkijoiden julkaisuluettelot ja merkittävät
akateemiset luottamustehtävät ja aktiviteetit. Arviointiryhmä on vieraillut
yliopistolla 1.-3.10.2013 ja käynyt keskusteluja sekä tutkimushenkilökunnan
että yliopiston ja tiedekuntien johdon kanssa.
Arviointiraportti on nähtävillä tiedekunnan kansliassa että yliopiston nettisivuilla.
Esitys

Päätettäneen hyväksyä oheisen liitteen mukainen lausunto Lapin yliopiston
strategisen tutkimuksen kansainvälisestä arviointiraportista.

Päätös

Esityksen mukaan.

Pöytäkirjan vakuudeksi
Puheenjohtaja

Juha Karhu

Esittelijä

Markku Vartiainen

LAPIN YLIOPISTO

Pöytäkirja

Oikeustieteiden tiedekunta

19.2.2014

Tiedekuntaneuvosto

Vartiainen

Kokous 02/14

Paikka: kokoushuone
Yliopistonkatu 8, III krs.

Aika:

Keskiviikko 19.2.2014 klo 10.00-12.10

Läsnä:

+Karhu Juha
+Viikari Lotta
-Tammi-Salminen Eva
-Kuusikko Kirsi

-Korhonen Rauno
-Mikkola Tuulikki
+Korhonen Rauno/Mikkola Tuulikki

-Kimpimäki Minna
+Lohiniva-Kerkelä Mirva
-Heikkinen Pirkko

-Hovila Ilari
-Tjäder Matti
-Tukiainen Iris

+Ira Hietanen
+Lindroos Mikko
-Jokela Susanna

-Närhi Minna
-Hälinen Janne
-Rissanen Samuli
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OTM Henri Löthmanin OTT -tutkinnon suorittamiseen liittyvät toimenpiteet
OTM Henri Löthman on liitteenä olevassa kirjeessään pyytänyt OTT –tutkinnon
tutkimus- ja opintosuunnitelman hyväksymistä, väitöskirjan aiheen vahvistamista sekä työnohjaajan nimeämistä.
Tiedekunnan hyväksymien OTT -tutkinnon suorittamista koskevien virallismääräysten mukaan tiedekunta vahvistaa pyynnöstä tohtorin tutkinnon
pääaineen, alustavan opintosuunnitelman ja määrää hänelle työnohjaajan. Tiedekunta määrää tohtorin tutkinnon suorittajan työnohjaajaksi ehdotetun, tai jollei
ehdotusta ole tehty, jonkin hakemuksessa mainitun oppiaineen opettajan. Määräys edellyttää sekä ohjaajan että ohjattavan suostumusta. Työnohjaajia voidaan
määrätä yksi tai tarvittaessa kaksi. Määräys edellyttää sekä ohjaajan, että ohjattavan suostumusta. Dekaani myöntää tohtorin tutkinnon suoritusoikeuden.
Tiedekunta vahvistaa tohtorin tutkintoa suorittavan tutkimusaiheen ja pitää tutkimusaiheista rekisteriä.
Jos väitöskirjatutkimus on tarkoitus laatia osatutkimuksina, on se mainittava
väitöskirjan aiheen vahvistusta pyydettäessä. Jollei tutkimusaihetta vahvisteta
opiskeluoikeutta koskevan päätöksen yhteydessä, tulee tutkimusaihe esittää
vahvistettavaksi jatko-opintojen alkuvaiheessa.
Jatkotutkintoa suorittavan työohjaajaksi voidaan nimetä professorin viran haltija
tai hoitaja, mikäli hän on suorittanut tohtorin tutkinnon tai tohtorin arvoon oikeuttavat opinnäytteet taikka dosentti. Työnohjaajia voidaan määrätä yksi tai
tarvittaessa kaksi.
Työnohjaaja ja opiskelija tapaavat tutkimuksen vaiheesta ja opiskelijan ohjaustarpeesta riippuen lukukausittain. Opiskelijan on kuitenkin vähintään kerran
vuodessa raportoitava tutkimuksensa ja opiskelunsa etenemisestä.
OTM Henri Löthmanin väitöskirjatyön aihe on ”Demokratiaan kuuluvien poliittisten perusoikeuksien joukko.”
OTM Henri Löthmanille on myönnetty tohtoritutkinnon suorittamisoikeus
17.1.2014. Hän on suorittanut OTM -tutkinnon Lapin yliopistossa 15.10.2013.
Professori Jaakko Husa on puoltanut esitystä ja väitöskirjan aiheen hyväksymistä

sekä ilmoittanut olevansa käytettävissä työohjaajaksi.
Liitteenä OTM Henri Löthmanin hakemus liitteineen.
Esitys
1

Päätettäneen nimetä professori Jaakko Husa suostumuksensa mukaisesti OTM
Henri Löthmanin väitöskirjatyön ohjaajiksi.

2

Päätettäneen vahvistaa OTM Henri Löthmanin väitöskirjatyön aiheeksi ”Demokratiaan kuuluvien poliittisten perusoikeuksien joukko” ja pääaineeksi
valtiosääntöoikeus.

3

Päätettäneen vahvistaa OTM Henri Löthmanin OTT -tutkinnon tutkimus/opintosuunnitelma oheisen liitteen mukaisesti.

Päätös
1-3

Esityksen mukaan.

Pöytäkirjan vakuudeksi
Puheenjohtaja

Juha Karhu

Esittelijä

Markku Vartiainen

LAPIN YLIOPISTO

Pöytäkirja

Oikeustieteiden tiedekunta

19.2.2014

Tiedekuntaneuvosto

Vartiainen

Kokous 02/14

Paikka: kokoushuone
Yliopistonkatu 8, III krs.

Aika:

Keskiviikko 19.2.2014 klo 10.00-12.10

Läsnä:

+Karhu Juha
+Viikari Lotta
-Tammi-Salminen Eva
-Kuusikko Kirsi

-Korhonen Rauno
-Mikkola Tuulikki
+Korhonen Rauno/Mikkola Tuulikki

-Kimpimäki Minna
+Lohiniva-Kerkelä Mirva
-Heikkinen Pirkko

-Hovila Ilari
-Tjäder Matti
-Tukiainen Iris

+Ira Hietanen
+Lindroos Mikko
-Jokela Susanna

-Närhi Minna
-Hälinen Janne
-Rissanen Samuli
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HTM Juha Guttormin OTT -tutkinnon suorittamiseen liittyvät toimenpiteet
HTM Juha Guttorm on liitteenä olevassa kirjeessään pyytänyt OTT –tutkinnon
tutkimus- ja opintosuunnitelman hyväksymistä, väitöskirjan aiheen vahvistamista sekä työnohjaajan nimeämistä.
Tiedekunnan hyväksymien OTT -tutkinnon suorittamista koskevien virallismääräysten mukaan tiedekunta vahvistaa pyynnöstä tohtorin tutkinnon
pääaineen, alustavan opintosuunnitelman ja määrää hänelle työnohjaajan. Tiedekunta määrää tohtorin tutkinnon suorittajan työnohjaajaksi ehdotetun, tai jollei
ehdotusta ole tehty, jonkin hakemuksessa mainitun oppiaineen opettajan. Määräys edellyttää sekä ohjaajan että ohjattavan suostumusta. Työnohjaajia voidaan
määrätä yksi tai tarvittaessa kaksi. Määräys edellyttää sekä ohjaajan, että ohjattavan suostumusta. Dekaani myöntää tohtorin tutkinnon suoritusoikeuden.
Tiedekunta vahvistaa tohtorin tutkintoa suorittavan tutkimusaiheen ja pitää tutkimusaiheista rekisteriä.
Jos väitöskirjatutkimus on tarkoitus laatia osatutkimuksina, on se mainittava
väitöskirjan aiheen vahvistusta pyydettäessä. Jollei tutkimusaihetta vahvisteta
opiskeluoikeutta koskevan päätöksen yhteydessä, tulee tutkimusaihe esittää
vahvistettavaksi jatko-opintojen alkuvaiheessa.
Jatkotutkintoa suorittavan työohjaajaksi voidaan nimetä professorin viran haltija
tai hoitaja, mikäli hän on suorittanut tohtorin tutkinnon tai tohtorin arvoon oikeuttavat opinnäytteet taikka dosentti. Työnohjaajia voidaan määrätä yksi tai
tarvittaessa kaksi.
Työnohjaaja(t) ja opiskelija tapaavat tutkimuksen vaiheesta ja opiskelijan ohjaustarpeesta riippuen lukukausittain. Opiskelijan on kuitenkin vähintään kerran
vuodessa raportoitava tutkimuksensa ja opiskelunsa etenemisestä.
HTM Juha Guttormin väitöskirjatyön aihe on ”Miten saamelaisten kulttuuri-itsehallinto toteutuu Suomessa?”
HTM Juha Guttormille on myönnetty tohtoritutkinnon suorittamisoikeus
5.2.2014. Hän on suorittanut HTM -tutkinnon Tampereen yliopistossa vuonna
1992.

Professori Juha Karhu ja emeritusprofessori Matti Niemivuo ovat puoltaneet
esitystä ja väitöskirjan aiheen hyväksymistä sekä ilmoittaneet olevansa käytettävissä työohjaajiksi.
Liitteenä HTM Juha Guttormin hakemus liitteineen.
Esitys
1

Päätettäneen nimetä professori Juha Karhu ja emeritusprofessori Matti Niemivuo
suostumuksensa mukaisesti HTM Juha Guttormin väitöskirjatyön ohjaajiksi.

2

Päätettäneen vahvistaa HTM Juha Guttormin väitöskirjatyön aiheeksi ”Miten
saamelaisten kulttuuri-itsehallinto toteutuu Suomessa?” ja pääaineeksi valtiosääntöoikeus.

3

Päätettäneen vahvistaa HTM Juha Guttormin OTT -tutkinnon tutkimus/opintosuunnitelma oheisen liitteen mukaisesti.

Päätös
1-3

Esityksen mukaan.

Pöytäkirjan vakuudeksi
Puheenjohtaja

Juha Karhu

Esittelijä

Markku Vartiainen

LAPIN YLIOPISTO

Pöytäkirja

Oikeustieteiden tiedekunta

19.2.2014

Tiedekuntaneuvosto

Vartiainen

Kokous 02/14
Aika:
Läsnä:

Paikka: kokoushuone
Yliopistonkatu 8, III krs.
Keskiviikko 19.2.2014 klo 10.00-12.10
+Karhu Juha
+Viikari Lotta
-Tammi-Salminen Eva
-Kuusikko Kirsi

-Korhonen Rauno
-Mikkola Tuulikki
+Korhonen Rauno/Mikkola Tuulikki

-Kimpimäki Minna
+Lohiniva-Kerkelä Mirva
-Heikkinen Pirkko

-Hovila Ilari
-Tjäder Matti
-Tukiainen Iris

+Ira Hietanen
+Lindroos Mikko
-Jokela Susanna

-Närhi Minna
-Hälinen Janne
-Rissanen Samuli
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Pohjoiset kulttuurit ja kestävä luonnonvarapolitiikka -tohtoriohjelman opintorakenteen ja
opetussuunnitelman hyväksyminen
Lapin yliopiston tiedevararehtori on pyytänyt liitteenä olevassa kirjeessä tiedekuntia vahvistamaan Pohjoiset kulttuurit ja kestävä luonnonvarapolitiikka
-tohtoriohjelman tutkintorakenteen ja opetussuunnitelman. Lapin yliopiston
hallituksen 5.10.2009 hyväksymän hallintojohtosäännön 22 §:n mukaan tiede
kuntaneuvoston tehtävänä on päättää opetussuunnitelmista ja tutkintovaatimuksista.
Lapin yliopiston tutkijakoulu käynnistää suunnittelukaudella 2013-2016 kolme
yliopiston strategisia kärkiä vahvistavaa monitieteistä temaattista tohtoriohjel maa. Tohtoriohjelmat integroidaan tiiviisti yliopistoon siten, että ne ovat kiinteä
osa yliopiston tutkimusstrategiaa ja profiilia. Tavoitteena on myös tutkijakoulun
ja tiedekuntien tarjoaman tutkijakoulutuksen synenergia. Ensimmäisenä tutkijakoulun tohtoriohjelmista on käynnistetty Kulttuurilähtöisen palvelumuotoilun
tohtoriohjelma vuoden 2014 alussa.
Pohjoiset kulttuurit ja kestävä luonnonvarapolitiikka –tohtoriohjelman tutkintorakenne muodostuu tutkintoon vaadittavasta väitöskirjasta (180 op) sekä
muista opinnoista, joiden laajuus on yhteensä 60 opintopistettä. Ohjeellinen
suoritusaika on neljä vuotta.
Tohtoriohjelma käynnistetään 1.5.2014. Tiedekunnan edustajana on suunnitte luryhmässä ollut professori Kai Kokko.
Esitys

Päätettäneen vahvistaa Pohjoiset kulttuurit ja kestävä luonnonvarapolitiikka
-tohtoriohjelman tutkintorakenne (väitöskirja 180 ECTS, tieteenfilosofia ja
yleiset tutkijan taidot 20 ECTS, Pohjoiset kulttuurit ja kestävä luonnonvarapo litiikka 20 ECTS ja tieteenala- ja tiedekuntakohtaiset opinnot 20 ECTS) ja
opetussuunnitelma oheisen liitteen mukaisesti.

Päätös

Esityksen mukaan.

Pöytäkirjan vakuudeksi
Puheenjohtaja

Juha Karhu

Esittelijä

Markku Vartiainen

LAPIN YLIOPISTO

Pöytäkirja

Oikeustieteiden tiedekunta

19.2.2014

Tiedekuntaneuvosto

Huhtaniska

Kokous 02/14

Paikka: kokoushuone
Yliopistonkatu 8, III krs.

Aika:

Keskiviikko 19.2.2014 klo 10.00-12.10

Läsnä:

+Karhu Juha
+Viikari Lotta
-Tammi-Salminen Eva
-Kuusikko Kirsi

-Korhonen Rauno
-Mikkola Tuulikki
+Korhonen Rauno/Mikkola Tuulikki

-Kimpimäki Minna
+Lohiniva-Kerkelä Mirva
-Heikkinen Pirkko

-Hovila Ilari
-Tjäder Matti
-Tukiainen Iris

+Ira Hietanen
+Lindroos Mikko
-Jokela Susanna

-Närhi Minna
-Hälinen Janne
-Rissanen Samuli
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Täydentäväksi perusopinnoksi hyväksyminen
Lapin yliopiston hallintojohtosäännön 22 §:n mukaan tiedekuntaneuvoston
tehtävänä on päättää opetussuunnitelmista ja tutkintovaatimuksista sekä opiskelijoiden valintaperusteista.
Vararehtori Kaarina Määttä on liitteenä olevassa kirjeessään ”Kandipalaute
opintopisteeksi” todennut, että Maisterin tutkinnon orientoivat opinnot
-opintojakson sijoittaminen opetussuunnitelmiin on kiireinen asia ja että tiede kuntien toivotaan tekevän opetussuunnitelmien muokkaamista koskevan muutoksen/lisäyksen mahdollisimman pian.
Suunnittelutoimikunta on käsitellyt asiaa kokouksessaan 12.2.2014 ja päättänyt
esittää tiedekuntaneuvostolle, että se hyväksyisi Maisterin tutkinnon orientoivat
opinnot -opintojakson oikeustieteen maisterin tutkinnon täydentäväksi perusopintojaksoksi kuitenkin siten, että maisteritutkinnon henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS) ei kuulu vaadittaviin suorituksiin. Opintojakson suoritusmerkinnän saa valtakunnalliseen kandipalautteeseen vastaamalla.
Esitys

Päätettäneen hyväksyä Maisterin tutkinnon orientoivat opinnot -opintojakso
oikeustieteen maisterin tutkinnon täydentäväksi perusopintojaksoksi kuitenkin
siten, että maisteritutkinnon henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS) ei
kuulu vaadittaviin suorituksiin. Opintojakson suoritusmerkinnän saa vastaamalla valtakunnalliseen kandipalautteeseen.

Päätös

Esityksen mukaan.

Pöytäkirjan vakuudeksi
Puheenjohtaja

Juha Karhu

Esittelijä

Pirkko Huhtaniska

LAPIN YLIOPISTO

Pöytäkirja

Oikeustieteiden tiedekunta

19.2.2014

Tiedekuntaneuvosto

Huhtaniska

Kokous 02/14

Paikka: kokoushuone
Yliopistonkatu 8, III krs.

Aika:

Keskiviikko 19.2.2014 klo 10.00-12.10

Läsnä:

+Karhu Juha
+Viikari Lotta
-Tammi-Salminen Eva
-Kuusikko Kirsi

-Korhonen Rauno
-Mikkola Tuulikki
+Korhonen Rauno/Mikkola Tuulikki

-Kimpimäki Minna
+Lohiniva-Kerkelä Mirva
-Heikkinen Pirkko

-Hovila Ilari
-Tjäder Matti
-Tukiainen Iris

+Ira Hietanen
+Lindroos Mikko
-Jokela Susanna

-Närhi Minna
-Hälinen Janne
-Rissanen Samuli

11
Opiskelijavalintaperusteet vuodelle 2016
Tiedekuntaneuvosto on kokouksessaan 13.3.2013 myöntänyt suunnittelutoimikunnalle toimivallan aloittaa tiedekunnassa opiskelijavalintojen uudistamisen ja
tavoitteena on saada uudet opiskelijavalintaperusteet voimaan vuonna 2016.
Opetus- ja kulttuuriministeriön kirje 28.6.2013 yliopistoille korkeakoulujen
opiskelijavalintojen uudistamisesta on liitteenä.
Lapin yliopisto ei varaa aloituspaikkoja ns. ensikertalaisille hakijoille valittaessa
opiskelijoita syksyllä 2015 alkavaan koulutukseen.
Esitys

Keskusteltaneen valintaperusteiden uudistamisesta.

Päätös

Päätettiin siirtää asian käsittely seuraavaan kokoukseen.

Pöytäkirjan vakuudeksi
Puheenjohtaja

Juha Karhu

Esittelijä

Pirkko Huhtaniska

LAPIN YLIOPISTO

Pöytäkirja

Oikeustieteiden tiedekunta

19.2.2014

Tiedekuntaneuvosto

Huhtaniska

Kokous 02/14

Paikka: kokoushuone
Yliopistonkatu 8, III krs.

Aika:

Keskiviikko 19.2.2014 klo 10.00-12.10

Läsnä:

+Karhu Juha
+Viikari Lotta
-Tammi-Salminen Eva
-Kuusikko Kirsi

-Korhonen Rauno
-Mikkola Tuulikki
+Korhonen Rauno/Mikkola Tuulikki

-Kimpimäki Minna
+Lohiniva-Kerkelä Mirva
-Heikkinen Pirkko

-Hovila Ilari
-Tjäder Matti
-Tukiainen Iris

+Ira Hietanen
+Lindroos Mikko
-Jokela Susanna

-Närhi Minna
-Hälinen Janne
-Rissanen Samuli
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Oikeusnotaarin tutkinnon uuden tutkintorakenteen hyväksyminen
Lapin yliopiston hallintojohtosäännön 22 §:n mukaan tiedekuntaneuvoston
tehtävänä on päättää opetussuunnitelmista ja tutkintovaatimuksista sekä opiskelijoiden valintaperusteista. Lapin yliopiston tutkintosäännön 6 §:n mukaan
tiedekuntaneuvosto hyväksyy seuraavan lukuvuoden opetussuunnitelmat toukokuun loppuun mennessä.
Suunnittelutoimikunta on esittänyt, että tiedekuntaneuvosto hyväksyisi oikeus
notaarin tutkinnon uuden tutkintorakenteen oheisen liitteen mukaisesti.
Oikeustieteen maisterin tutkinnon rakenne valmistellaan myöhemmin erikseen.
Esitys

Päätettäneen hyväksyä oikeusnotaarin tutkinnon uusi tutkintorakenne oheisen
liitteen mukaisesti ja että tutkintorakenne tulee voimaan 1.8.2014.

Päätös

Esityksen mukaan.

Pöytäkirjan vakuudeksi
Puheenjohtaja

Juha Karhu

Esittelijä

Pirkko Huhtaniska

LAPIN YLIOPISTO

Pöytäkirja

Oikeustieteiden tiedekunta

19.2.2014

Tiedekuntaneuvosto

Vartiainen

Kokous 02/14

Paikka: kokoushuone
Yliopistonkatu 8, III krs.

Aika:

Keskiviikko 19.2.2014 klo 10.00-12.10

Läsnä:

+Karhu Juha
+Viikari Lotta
-Tammi-Salminen Eva
-Kuusikko Kirsi

-Korhonen Rauno
-Mikkola Tuulikki
+Korhonen Rauno/Mikkola Tuulikki

-Kimpimäki Minna
+Lohiniva-Kerkelä Mirva
-Heikkinen Pirkko

-Hovila Ilari
-Tjäder Matti
-Tukiainen Iris

+Ira Hietanen
+Lindroos Mikko
-Jokela Susanna

-Närhi Minna
-Hälinen Janne
-Rissanen Samuli
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Ilmoitusasiat
-Valtakunnallinen oikeustieteellisen koulutusalan dekaanikokous on pidetty
Rovaniemellä 5.2.2014
-Yliopiston vuosipäiväjuhla vietetään 28.2.2014 klo 12.15-15.00 Korundissa
-Tiedekunnan sisäilmainfo pidetään torstaina 13.2.2014 klo 12.30 luentosalissa
3
-Tiedekunnan uusi toimintakäsikirja on valmistunut (tulee verkkoon)
-Akavan työllisyystilastoja korkeasti koulututtujen työttömyydestä 31.12.2013
(liite 1)
Nimitykset ja työsopimukset:
-OTM Juhana Riekkinen on otettu vero-oikeuden tutkijaksi ajalle 1.2.-31.7.2014
-Alina Lehtonen on otettu tutkimusavustajaksi Tuuli- hankkeeseen ajalle
6.2.-31.3.2014
Esitys

Merkittäneen tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.

Pöytäkirjan vakuudeksi
Puheenjohtaja

Juha Karhu

Esittelijä

Markku Vartiainen

