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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 10.12.2015.

Esitys

Todettaneen kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Päätös

Todettiin.
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Puheenjohtaja
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Pol. mag., FM Virpi Koivun 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 11.5.2015 väittelyluvan pol. mag.,
FM Virpi Koivulle. Pol. mag., FM Virpi Koivun väitöskirjan aihe on ”European Convention on Human Rights and transition of legal culture – Reception of the argumentation of the European Court of Human Rights by the Finnish supreme jurisdictions”.
Tiedekuntaneuvosto päätti pyytää kokouksessaan 9.9.2015 väitöskirjan tarkastamista
varten vastaväittäjäksi professori Janneke Gerardsin. Väitöstilaisuus päätettiin järjestää
4.12.2015. Väitöstilaisuuden kustokseksi nimitettiin emeritusprofessori Heikki Mattila.
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 9.9.2015 pol. mag., FM Virpi Koivun väitöskirjan arvosteluehdotuksen tekemistä varten arvostelulautakunnan, johon nimettiin vastaväittäjä, professori Janneke Gerards, toinen esitarkastaja, dosentti, OTT Susanna
Lindroos-Hovinheimo, kustos, työnohjaaja, emeritusprofessori Heikki Mattila ja toinen
työnohjaaja, professori Lotta Viikari.
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.
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 pol.mag. Virpi Koivun väitöskirjan ”European Convention on Human
Rights and transition of legal culture – Reception of the argumentation of the European
Court of Human Rights by the Finnish supreme jurisdictions” mahdollisesta
hyväksymisestä.
Asiassa ei esittelymenettelyä.

Päätös

Tiedekuntaneuvosto päätti yksimielisesti professori Juha Karhun esityksestä vastaväittäjän ja arvostelulautakunnan lausuntoihin perustuen hyväksyä pol. mag. Virpi Koivun
väitöskirjan ”European Convention on Human Rights and transition of legal culture –
Reception of the argumentation of the European Court of Human Rights by the Finnish
supreme jurisdictions”.
Päätöksentekoon osallistuivat OTT, tutkijatohtori Marja-Leena Niemi, professori
Rauno Korhonen, professori Lotta Viikari, OTT, yliopistolehtori Mirva Lohiniva-Kerkelä ja professori Juha Karhu.

Pöytäkirjan vakuudeksi
Puheenjohtaja

Juha Karhu

Hallintopäällikkö

Markku Vartiainen
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Väittelyluvan myöntäminen Master of Arts Nikolas Sellheimille
MA Nikolas Sellheim on liitteenä olevassa kirjeessään pyytänyt, että hänelle myönnettäisiin väittelylupa. MA Nikolas Sellheimin väitöskirjakäsikirjoituksen aihe on "Legislating the blind spot: The EU seals regime and the commercial seal hunt”.
Lapin yliopiston hallituksen 5.10.2009 hyväksymän hallintojohtosäännön 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.
Dekaani on nimennyt 5.6.2015 tiedekuntaneuvoston 11.5.2015 antaman valtuutuksen
mukaisesti MA Nikola Sellheimin väitöskirjakäsikirjoituksen esitarkastajiksi professori
Jukka Snellin ja johtaja Niels Einarssonin. He ovat toimittaneet liitteenä olevat lausunnot.
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- tai taidonnäytteet.
Tiedekunnan 11.5.2015 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. Monografiamuotoisen väitöskirjan
ohjepituus on 250-300 käsikirjoitussivua.
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 perustella arvioitaessa on pidettävä huolta siitä, että arvioinnissa kiinnitetään
huomiota Suomessa käytössä oleviin kriteereihin.
Väitöskirjan, lisensiaatintutkimuksen ja näitä vastaavan opin- tai taidonnäytteen esitarkastajan, tarkastajan ja vastaväittäjän esteellisyydestä on voimassa, mitä hallintolain
(434/04) 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.
MA Nikolas Sellheim on todennut liitteenä olevassa kirjeessään, ettei hänellä ole huomautettavaa esitarkastuslausunnoista.
Yliopistolain 29 §:n mukaan opintosuorituksen arvosteluun voivat osallistua vain ne
jäsenet tai varajäsenet, joilla on samantasoinen opintosuoritus taikka jotka on otettu professorin tehtävään.
Lapin yliopiston hallintojohtosäännön 61§:n mukaan hallintoelin on päätösvaltainen
kun puheenjohtaja mukaan luettuna vähintään puolet jäsenistä on läsnä.
Liitteenä professori Jukka Snellin ja johtaja Niels Einarssonin väittelyluvan puoltamista
koskevat lausunnot sekä MA Nikolas Sellheimin kirje.
Käsikirjoitus on nähtävillä hallintopäällikön työhuoneessa.
Esitys

Väittelyluvan myöntämisasiassa ei ole esittelymenettelyä.

Päätös

Tiedekuntaneuvosto päätti yksimielisesti professori Juha Karhun esityksestä esitarkastajien lausuntoihin perustuen myöntää väittelyluvan MA Nikolas Sellheimille väitöskirjakäsikirjoituksella "Legislating the blind spot: The EU seals regime and the commercial seal hunt”.
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Perus- ja ihmisoikeuksien (Fundamental and Human Rights) dosentin arvon myöntäminen LL. D.
Stefan Kirchnerille
Oikeustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto on LL.D. Stefan Kirchnerin haettua
perus- ja ihmisoikeuksien (Fundamental and Human Rights) dosentuuria, todennut kokouksessaan 18.3.2015 ko. dosentuurin tarkoituksenmukaisuuden tiedekunnan opetusja tutkimustyön kannalta.
Tiedekuntaneuvosto päätti kokouksessaan 18.3.2015 pyytää asiantuntijalausunnot
LL.D. Stefan Kirchnerin tieteellisestä pätevyydestä ko. dosentuuriin professori Elina
Pirjatanniemeltä ja tutkimusprofessori Timo Koivurovalta. Molemmat suostuivat tehtävään ja he ovat myös toimittaneet lausuntonsa. Lausunnot ovat liitteenä.
Tiedekuntaneuvosto varasi kokouksessaan 14.10.2015 LL.D. Stefan Kirchnerille mahdollisuuden opetusnäytteen antamiseen hänen esittämästään aiheesta. LL.D. Stefan
Kirchner antoi opetusnäytteen 18.11.2015 aiheesta “Forum Choice in International Human Rights Litigation”. 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.
LL.D Stefan Kirchnerillä voitaneen nimikirjaotteen, asiantuntijalausunnon ja julkaisuluettelon 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 LL.D. Stefan Kirchnerin hakemus, CV, julkaisuluettelo, opetusportfolio, asiantuntijalausunnot sekä lausunto opetusnäytteestä.
Esitys
1

Todettaneen, onko LL.D. Stefan Kirchnerillä ko. dosentuuriin vaadittava hyvä opetustaito.
Asiassa ei esittelymenettelyä.

2

Todettaneen, täyttääkö LL.D. Stefan Kirchner ko. dosentuurin kelpoisuusvaatimukset.

3

Päätettäneen esittää tarvittaessa yliopiston rehtorille, että hän myöntäisi on LL.D. Stefan
Kirchnerille perus- ja ihmisoikeuksien (Fundamental and Human Rights) dosentin arvon.

Päätös
1

Todettiin.

2

Todettiin, että LL.D. Stefan Kirchner täyttää ko. dosentuurin yleiset ja erityiset kelpoisuusvaatimukset.

3

Esityksen mukaan.
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Ma. hovioikeudenneuvos, OTT, VT Timo Saranpään dosenttihakemus
Ma. hovioikeudenneuvos, OTT, VT Timo Saranpää on pyytänyt liitteen olevassa
12.11.2015 päivätyssä kirjeessään, että hänelle myönnettäisiin prosessioikeuden 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 ma. hovioikeudenneuvos, OTT, VT Timo Saranpään hakemus, ansioluettelo,
julkaisuluettelo ja opetusportfolio.
Timo Saranpää on todennut, että hänellä ei ole huomauttamista esitettyjä asiantuntijoita
kohtaan.
Esitys
1

Todettaneen prosessioikeuden dosentuurin tarkoituksenmukaisuus tiedekunnan opetusja tutkimustyön kannalta.

2

Päätettäneen pyytää asiantuntijalausunnot ma. hovioikeudenneuvos, OTT, VT Timo Saranpään kelpoisuudesta prosessioikeuden dosentuuriin professori Tuomas Huplilta ja
emeritusprofessori Antti Jokelalta.

Päätös
1

Todettiin.

2

Esityksen mukaan.
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Yliopistotutkija, OTT Kaijus Ervastin dosenttihakemus
Yliopistotutkija, OTT Kaijus Ervasti on pyytänyt liitteenä olevassa 6.11.2015 päivätyssä kirjeessään, että hänelle myönnettäisiin empiirisen oikeustutkimuksen 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 yliopistotutkija, OTT Kaijus Ervastin hakemus, ansioluettelo, julkaisuluettelo, yhteenveto opetustehtävistä ja esitelmistä sekä yliopistoportfolio.
Kaijus Ervasti on todennut, että hänellä ei ole huomauttamista esitettyjä asiantuntijoita
kohtaan.
Esitys
1

Todettaneen empiirisen oikeustutkimuksen dosentuurin tarkoituksenmukaisuus tiedekunnan opetus- ja tutkimustyön kannalta.

2

Päätettäneen pyytää asiantuntijalausunnot yliopistotutkija, OTT Kaijus Ervastin kelpoisuudesta empiirisen oikeustutkimuksen dosentuuriin professori Anssi Keinäseltä ja
emeritusprofessori Jyrki Talalta.

Päätös
1

Todettiin.

2

Esityksen mukaan.
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Ma. kauppaoikeuden yliopistonlehtorin tehtävän täyttö
Yliopiston keskushallinnon ja tiedekunnan välisissä tulosneuvotteluissa 5.10.2015 on
sovittu, että kauppaoikeuden yliopistonlehtorin tehtävä täytetään määräaikaisesti ajalla
1.3.2016-31.7.2018.
Lapin yliopiston hallintojohtosäännön 41 §:n mukaan tieteellisin perustein täytettävät
yliopistonlehtorin tehtävät voivat olla opetuspainotteisia, tutkimuspainotteisia tai opetus- ja tutkimuspainotteisia.
Tieteellisin perustein täytettävään yliopistonlehtorin tehtävään valittavalta edellytetään
soveltuva tohtorin tutkinto ja kyky antaa laadukasta tutkimukseen perustuvaa opetusta
ja ohjausta ja, kun se on tehtävän hoitamisen kannalta tärkeää, käytännöllinen perehtyneisyys tehtäväalaan.
Lapin yliopiston hallintojohtosäännön 36 §:n mukaan yliopiston tehtävään valittavalta
edellytetään sellainen koulutus ja kokemus sekä kielitaito kuin kyseisen tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää. Nämä edellytykset määritellään kunkin tehtävän
osalta ennen tehtävän täyttöön ryhtymistä. Pysyvään opetustehtävään valittavalta edellytetään riittävä opetustaito.
Yliopiston hallintojohtosäännön 41 §:n mukaan tieteellisin perustein täytettävän yliopistonlehtorin tehtävään valittavalta edellytetään soveltuva tohtorin tutkinto ja kyky antaa
laadukasta tutkimukseen perustuvaa opetusta ja ohjausta, ja kun se on tehtävän hoitamisen kannalta tärkeää, käytännöllinen perehtyneisyys tehtäväalaan.

Tieteellisin perustein täytettävään yliopistonlehtorin tehtävään hakeneen ansioita arvioitaessa otetaan johtosäännön 53 §:n mukaan huomioon tieteelliset julkaisut ja muut
tutkimustulokset, joilla on tieteellistä arvoa, opetuskokemus ja pedagoginen koulutus,
taito tuottaa oppimateriaalia, muut opetustoimessa saavutetut ansiot ja tarvittaessa opetusnäyte.
Opetuspainotteisen yliopistonlehtorin tehtävässä painotetaan opetuskokemusta, pedagogista koulutusta, taitoa tuottaa oppimateriaalia, muita opetustoimessa saavutettuja ansioita ja tarvittaessa opetusnäytettä.
Tutkimuspainotteisen yliopistonlehtorin valinnassa painotetaan tieteellisiä julkaisuja ja
muita tieteellisiä tutkimustuloksia sekä aktiivisuutta tutkimustyössä kotimaassa ja kansainvälisesti.
Liitteenä OTT, LL.M., VT, Kirsi-Maria Halosen CV, julkaisuluettelo, tutkimussuunnitelma ja selvitys muusta toiminnasta.
Esitys
1

2

Päätös
1-2

Päätettäneen, että ma. kauppaoikeuden yliopistonlehtorin tehtävä on tieteellisin perustein täytettävä opetus- ja tutkimuspainotteinen yliopistonlehtorin tehtävä.
Päätettäneen esittää yliopiston rehtorille, että ma. kauppaoikeuden yliopistonlehtorin
tehtävään otetaan OTT, LL.M., VT Kirsi-Maria Halonen ajalle 1.3.2016-31.7.2018.

Esityksen mukaan.
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Ma. oikeuslingvistiikan yliopistonlehtorin tehtävän täyttö
Yliopiston keskushallinnon ja tiedekunnan välisissä tulosneuvotteluissa 5.10.2015 on
sovittu, että oikeuslingvistiikan yliopistonlehtorin tehtävä täytetään määräaikaisesti
ajalla 1.1.2016-31.7.2018.
Lapin yliopiston hallintojohtosäännön 41 §:n mukaan tieteellisin perustein täytettävät
yliopistonlehtorin tehtävät voivat olla opetuspainotteisia, tutkimuspainotteisia tai opetus- ja tutkimuspainotteisia.
Tieteellisin perustein täytettävään yliopistonlehtorin tehtävään valittavalta edellytetään
soveltuva tohtorin tutkinto ja kyky antaa laadukasta tutkimukseen perustuvaa opetusta
ja ohjausta ja, kun se on tehtävän hoitamisen kannalta tärkeää, käytännöllinen perehtyneisyys tehtäväalaan.
Lapin yliopiston hallintojohtosäännön 36 §:n mukaan yliopiston tehtävään valittavalta
edellytetään sellainen koulutus ja kokemus sekä kielitaito kuin kyseisen tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää. Nämä edellytykset määritellään kunkin tehtävän
osalta ennen tehtävän täyttöön ryhtymistä. Pysyvään opetustehtävään valittavalta edellytetään riittävä opetustaito.
Yliopiston hallintojohtosäännön 41 §:n mukaan tieteellisin perustein täytettävän yliopistonlehtorin tehtävään valittavalta edellytetään soveltuva tohtorin tutkinto ja kyky antaa
laadukasta tutkimukseen perustuvaa opetusta ja ohjausta, ja kun se on tehtävän hoitamisen kannalta tärkeää, käytännöllinen perehtyneisyys tehtäväalaan.

Tieteellisin perustein täytettävään yliopistonlehtorin tehtävään hakeneen ansioita arvioitaessa otetaan johtosäännön 53 §:n mukaan huomioon tieteelliset julkaisut ja muut
tutkimustulokset, joilla on tieteellistä arvoa, opetuskokemus ja pedagoginen koulutus,
taito tuottaa oppimateriaalia, muut opetustoimessa saavutetut ansiot ja tarvittaessa opetusnäyte.
Opetuspainotteisen yliopistonlehtorin tehtävässä painotetaan opetuskokemusta, pedagogista koulutusta, taitoa tuottaa oppimateriaalia, muita opetustoimessa saavutettuja ansioita ja tarvittaessa opetusnäytettä.
Tutkimuspainotteisen yliopistonlehtorin valinnassa painotetaan tieteellisiä julkaisuja ja
muita tieteellisiä tutkimustuloksia sekä aktiivisuutta tutkimustyössä kotimaassa ja kansainvälisesti.
Liitteenä OTT, FM Emilia Lindroosin ansioluettelo, julkaisuluettelo, selvitys opetuskokemuksesta sekä meneillään olevista ja suunnitelluista tutkimusprojekteista.
Esitys
1

2

Päätös
1-2

Päätettäneen, että ma. oikeuslingvistiikan yliopistonlehtorin tehtävä on tieteellisin perustein täytettävä opetus- ja tutkimuspainotteinen yliopistonlehtorin tehtävä.
Päätettäneen esittää yliopiston rehtorille, että ma. oikeuslingvistiikan yliopistonlehtorin
tehtävään otetaan ajalle 1.1.2016-31.7.2018 OTT, FM Emilia Lindroos.

Esityksen mukaan.
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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) Henna Honkakari ”Lainvastasesti hankitun todisteen hyödyntäminen oikeudenkäynnissä”
Tarkastajat: professori Mikko Vuorenpää ja tutkija Anssi Kärki
Kypsyysnäyte suoritettu hyväksytysti asiasisällön osalta.

2) Mervi Tuulensola ”Riita-asioiden tuomioistuinsovittelun oikeusturvasta – julkisuus
osana oikeusturvaa”
Tarkastajat: professori Tuula Linna ja tutkijatohtori Marja-Leena Niemi
Kypsyysnäyte suoritettu hyväksytysti asiasisällön osalta.
3) Kati Böök ”Nuorisorangaistuksen sisältö”
Tarkastajat: yliopistonlehtori Minna Kimpimäki ja yliopistonlehtori Mirva Lohiniva-Kerkelä
Kypsyysnäyte suoritettu hyväksytysti asiasisällön osalta.
4) Vuokko Väisänen ”Väliyhteisöt – taitavaa verosuunnittelua ja suunnitelmallista veron
kiertämistä”
Tarkastajat: professori Leila Juanto ja tutkija Annu Kupiainen
Kypsyysnäyte suoritettu hyväksytysti asiasisällön osalta.
5) Kati-Susanna Lukkarinen ”Veropetos ja törkeä veropetos erityisesti rakennusalan talousrikollisuutena”
Tarkastajat: professori Leila Juanto ja yliopistonlehtori Minna Kimpimäki
Kypsyysnäyte suoritettu hyväksytysti asiasisällön osalta.
6) Ville Kestilä ”Perittävän tekemien oikeustoimien mahdollisuudet jäämistösuunnittelussa”
Tarkastajat: professori Juha Karhu ja yliopistonlehtori Sanna Koulu
Kypsyysnäyte suoritettu hyväksytysti asiasisällön osalta.
7) Jenna Laurikkala ”Virkasalaisuusrikoksista”
Tarkastajat: yliopistonlehtori Minna Kimpimäki ja yliopistonlehtori Mirva Lohiniva-Kerkelä
Kypsyysnäyte suoritettu hyväksytysti asiasisällön osalta.
8) Otto Kumpulainen ”Varainsiirtoverotus yritysjärjestelyissä”
Tarkastajat: professori Leila Juanto ja lehtori Jyrki Paukku
Kypsyysnäyte suoritettu hyväksytysti asiasisällön osalta,
9) Riku Syrjälä ”Vammaisten oikeudellisen aseman kehitys Suomessa 1850-luvulta nykypäivään”
Tarkastajat: professori Kirsi Kuusikko ja yliopistonlehtori Mirva Lohiniva-Kerkelä
Kypsyysnäyte suoritettu hyväksytysti asiasisällön osalta.
10) Ira Huotari ”Osallisuus ja asianosaisuus erityisesti kuulemisen näkökulmasta tahdonvastaisessa huostaanottoasiassa viranomaisessa ja hallintotuomioistuimessa”
Tarkastajat: professori Kirsi Kuusikko ja yliopistonlehtori Mirva Lohiniva-Kerkelä
Kypsyysnäyte suoritettu hyväksytysti asiasisällön osalta.
11) Pekka Vartiainen ”Kunnallisvaalien vaalikelpoisuusrajoitukset. Tulkinnan haasteellisuudet kuntalain, kotikuntalain ja perusoikeuksien konfliktitilanteissa”
Tarkastajat: professori Kirsi Kuusikko ja yliopistonlehtori Mirva Lohiniva-Kerkelä
Kypsyysnäyte suoritettu hyväksytysti asiasisällön osalta.
12) Tuomo Laurila ”Esisopimuksen sitovuuden uhkatekijät”

Tarkastajat: professori Juha Karhu ja apulaisprofessori Petri Keskitalo
Kypsyysnäyte suoritettu hyväksytysti asiasisällön osalta.
13) Katariina Stoor ”Työaikapankit teknologiateollisuudessa”
Tarkastajat: professori Jaana Paanetoja ja tutkija Juhani Korja
Kypsyysnäyte suoritettu hyväksytysti asiasisällön osalta.
14) Kati Leppänen ”Todisteiden liikkuvuus Euroopan unionissa: Eurooppalaisesta todisteiden luovuttamismääräyksestä eurooppalaiseen tutkintamääräykseen”
Tarkastajat: yliopistonlehtori Minna Kimpimäki ja tutkija Juhani Riekkinen
Kypsyysnäyte suoritettu hyväksytysti asiasisällön osalta.
Esitys
Päätös
1

Ei esittelymenettelyä.
Päätettiin hyväksyä Henna Honkakarin tutkielma ”Lainvastasesti hankitun todisteen hyödyntäminen oikeudenkäynnissä” arvosanalla x/10.

2

Päätettiin hyväksyä Mervi Tuulensolan tutkielma ”Riita-asioiden tuomioistuinsovittelun
oikeusturvasta – julkisuus osana oikeusturvaa” arvosanalla x/10.

3

Päätettiin hyväksyä Kati Böökin tutkielma ”Nuorisorangaistuksen sisältö” arvosanalla
x/10.

4

Päätettiin hyväksyä Vuokko Väisäsen tutkielma ”Väliyhteisöt – taitavaa verosuunnittelua
ja suunnitelmallista veron kiertämistä” arvosanalla x/10.

5

Päätettiin hyväksyä Kati-Susanna Lukkarisen tutkielma ”Veropetos ja törkeä veropetos
erityisesti rakennusalan talousrikollisuutena” arvosanalla x/10.

6

Päätettiin hyväksyä Ville Kestilän tutkielma ”Perittävän tekemien oikeustoimien mahdollisuudet jäämistösuunnittelussa” arvosanalla x/10.

7

Päätettiin hyväksyä Jenna Laurikkalan tutkielma ”Virkasalaisuusrikoksista” arvosanalla
x/10.

8

Otto Kumpulaisen liitteenä olevaan kirjeeseen viitaten päätettiin jättää tutkielma ”Varainsiirtoverotus yritysjärjestelyissä” arvostelematta.

9

Päätettiin hyväksyä Riku Syrjälän tutkielma ”Vammaisten oikeudellisen aseman kehitys
Suomessa 1850-luvulta nykypäivään” arvosanalla x/10.

10

Päätettiin hyväksyä Ira Huotarin tutkielma ”Osallisuus ja asianosaisuus erityisesti kuulemisen näkökulmasta tahdonvastaisessa huostaanottoasiassa viranomaisessa ja hallintotuomioistuimessa” arvosanalla x/10.

11

Päätettiin hyväksy Pekka Vartiaisen tutkielma ”Kunnallisvaalien vaalikelpoisuusrajoitukset. Tulkinnan haasteellisuudet kuntalain, kotikuntalain ja perusoikeuksien konfliktitilanteissa” arvosanalla x/10.

12

Päätettiin hyväksyä Tuomo Laurilan tutkielma ”Esisopimuksen sitovuuden uhkatekijät”
arvosanalla x/10.

13

Päätettiin hyväksyä Katariina Stoorin tutkielma ”Työaikapankit teknologiateollisuudessa” arvosanalla x/10.

14

Päätettiin hyväksyä Kati Leppäsen tutkielma ”Todisteiden liikkuvuus Euroopan unionissa: Eurooppalaisesta todisteiden luovuttamismääräyksestä eurooppalaiseen tutkinta
määräykseen” arvosanalla x/10.
Päätöksentekoon osallistuivat tutkija Anniina Oksanen, OTT, tutkijatohtori Marja-Leena
Niemi, professori Lotta Viikari, professori Rauno Korhonen, yliopistonlehtori Mirva Lohiniva-Kerkelä ja professori Juha Karhu.
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Oikeustieteiden tiedekunnan vuoden 2016 opiskelijavalintatoimikunnan täydentäminen
Lapin yliopiston hallituksen 5.10.2009 hyväksymän hallintojohtosäännön 22 §:n mukaan tiedekuntaneuvosoton tehtävänä on mm. päättää opiskelijavalintaperusteista sekä
asettaa opiskelijavalintatoimikunta. Valintatoimikunta huolehtii valintamenettelyyn
liittyvistä käytännön järjestelyistä.
Opiskelijavalintatoimikunnan puheenjohtajien ja jäsenten tehtävät sisältyvät koko
naistyöaikaan.
Tiedekuntaneuvosto on kokouksessaan 10.6.2015 asettanut vuoden 2016 valintatoimikunnan nimeten siihen puheenjohtajaksi professori Kirsi Kuusikon, varapuheenjohtajaksi professori Rauno Korhosen ja jäseniksi yliopistonlehtori Maarit Hovilan sekä
tutkija Mikko Huttusen. Sihteeriksi on nimetty opintopäällikkö.
Tiedekuntaneuvosto on kokouksessaan 9.9.2015 nimennyt professori Kirsi Kuusikon
tilalle uudeksi puheenjohtajaksi professori Rauno Korhosen, varapuheenjohtajaksi
professori Lotta Viikarin aiemmin nimettyjen yliopistonlehtori Maarit Hovilan ja tutkija Mikko Huttusen lisäksi.
Tutkija Mikko Huttunen on pyytänyt eroa valintatoimikunnan jäsenen tehtävästä esteellisyyden vuoksi.

Esitys
1

Päätettäneen myöntää ero tutkija Mikko Huttuselle hänen omasta pyynnöstään esteellisyyden vuoksi Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan vuoden 2016 valintatoimikunnasta.

2

Päätettäneen nimetä tutkija Mikko Huttusen tilalle Lapin yliopiston oikeustieteiden
tiedekunnan vuoden 2016 valintatoimikuntaan tutkijatohtori Marja-Leena Niemi professori Rauno Korhosen toimiessa puheenjohtajana, professori Lotta Viikarin varapuheenjohtajana ja yliopistonlehtori Maarit Hovilan jäsenenä.

3

Päätettäneen nimetä tutkija Tanja Valkonen neljänneksi jäseneksi vuoden 2016 opiskelijavalintatoimikuntaan.

Päätös
1-3

Esityksen mukaan.
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Oikeustieteiden tiedekunnan suunnittelutoimikunnan asettaminen
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.
Mainittuja tehtäviä suorittamaan on tiedekunnassa asetettu suunnittelutoimikunta,
johon on nimetty edustajat eri kiintiöistä.
Oikeustieteiden tiedekunnan suunnittelutoimikuntaan ovat kuuluneet ajalla 1.1.201431.12.2015 puheenjohtaja, varadekaani Mirva Lohiniva-Kerkelä, varapuheenjohtaja
professori Lotta Viikari sekä jäseninä professori Tuulikki Mikkola ja professori Tuula
Linna (I kiintiössä varalla professori Leila Juanto ja professori Rauno Korhonen),
yliopistonlehtori Ilari Hovila ja yliopistonlehtori Markku Kiikeri (II kiintiössä varalla
yliopistonlehtori Petri Keskitalo ja tutkijatohtori Johanna Tornberg) sekä opiskelijoista oik. yo Tuure Kolehmainen, oik. yo Laura Aaltonen ja oik. yo Laura Hakkarainen
(varalla oik. yo Artturi Puoskari, oik. yo Julius Matilainen ja oik. yo Oskar Toivonen).
Artikla r.y. on tehnyt esitykset suunnittelutoimikuntaan opiskelijajäsenistä ja varajäsenistä.
Esitys

Päätettäneen asettaa oikeustieteiden tiedekunnan suunnittelutoimikunta ajalle
1.1.2016-31.12.2017 oheisen liitteen mukaisesti ja opiskelijoiden osalta ajalle 1.1.31.12.2016.

Päätös

Esityksen mukaan.
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Oikeustieteiden tiedekunnan varadekaanin/varadekaanien valinta
Yliopiston hallintojohtosäännön (5.10.2009) 23 §:n mukaan rehtori nimeää dekaanin tiedekuntaa kuultuaan nelivuotiseksi toimikaudeksi.
Yliopiston rehtori on päätöksellään 25.11.2015 nimennyt professori Juha Karhun oikeustieteiden tiedekunnan dekaaniksi tiedekunnan 18.11.2015 tekemän esityksen mukaisesti
ajalle 1.1.2016-31.7.2017 (liite). Professori Karhu on ilmoittanut jäävänsä eläkkeelle
1.8.2017 lukien.
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 tiedekuntaneuvoston
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 toimintaa sekä

on tiedekuntaneuvoston puheenjohtaja. Dekaani päättää niistä tiedekuntaa koskevista asioista, joita ei ole määrätty tiedekuntaneuvoston tai muun toimielimen päätettäväksi. De
kaani vastaa tiedekunnalle asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta rehtorille.
Hallintojohtosäännön 24 §:n mukaan dekaanin tehtävänä on:
1) Valmistella tiedekunnan tulossopimusneuvotteluaineisto ja tehdä esitys henkilöstö
suunnitelmaksi;
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.
Tiedekunnassa on ollut yksi varadekaani. Varadekaanina on toiminut dosentti, yliopistonlehtori, OTT Mirva Lohiniva-Kerkelä ajalla 1.1.2014-31.12.2015.
Mirva Lohiniva-Kerkelä on ilmoittanut voivansa jatkaa varadekaanin tehtävässä saman
ajan kuin dekaani eli 1.1.2016-31.7.2017.
Esitys

Dekaani Juha Karhu tekee esityksen tiedekuntaneuvostolle valittavasta yhdestä tai useammasta varadekaanista 1.1.2016 alkaen.

Päätös

Tiedekuntaneuvosto päätti yksimielisesti dekaani Juha Karhun esityksestä valita varadekaaniksi yliopistonlehtori, OTT Mirva Lohiniva-Kerkelän samalle ajalle kuin dekaanin
toimikausi 1.1.2016-31.7.2017.
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Notaaritutkielman ja -seminaarin opetussuunnitelmien hyväksyminen
Lapin yliopiston hallintojohtosäännön 22 §:n mukaan tiedekuntaneuvosto päättää opetussuunnitelmista ja tutkintovaatimuksista.

Suunnittelutoimikunta valmistelee opetussuunnitelmat kokouksessaan 11.12.2015.
Esitys

Päätös

Päätettäneen hyväksyä oheisen liitteen mukaiset notaaritutkielman ja –seminaarin opetutussuunnitelmat.
Esityksen mukaan.
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Dekaanille/varadekaanille annettava valtuutus
Lapin yliopiston hallituksen 5.10.2009 hyväksymän hallintojohtosäännön 22 §:n mukaan
tiedekuntaneuvosto voi siirtää päätösvaltaansa kuuluvan asian dekaanin, tiedekunnan laitoksen tai instituutin tahi niiden johtajan ratkaistavaksi. Tiedekuntaneuvosto voi yksittäistapauksessa ottaa siirtämänsä asian ratkaistavakseen.
Tiedekuntaneuvoston delegoiman päätösvallan perusteella tehty päätös voidaan oikaisuvaatimuksella palauttaa tiedekuntaneuvoston ratkaistavaksi asioissa, jotka koskevat
työntekijän tai tehtävän hakijan pätevyyden tai kelpoisuuden arviointia.
Esitys

Päätettäneen siirtää dekaanille/varadekaanille päätösvaltaa tehdä tarvittavat esitykset ja
päätökset tehtävänhoidoista ja työvapauksista sekä muista tarvittavista asioista seuraavaan 20.1.2016 pidettävään tiedekuntaneuvoston kokoukseen saakka.

Päätös

Esityksen mukaan.
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Ilmoitusasiat
-Valtakunnallinen oikeustieteellisen koulutusalan dekaanikokous on pidetty Joensuussa 8.12.2015
-Lapin yliopistossa tutkinnon suorittaneet tiedekunnittain ajalla 1.1.-30.11.2015 (liite
1)
-Yliopistonlehtori Minna Kimpimäki ja opintosihteeri Mia Kyyhkynen on palkittu
kunniamerkein itsenäisyyspäivänä
-Dekaani on myöntänyt tutkimusrahaa vuodelle 2016 peruspalkkaiselle tutkimus- ja
opetushenkilökunnalle 2500 e/henkilö
-Ylioppilaskunta on nimennyt uudet opiskelijajäsenet sekä varajäsenet tiedekuntaneuvostoon 1.1.2016 alkavaksi toimikaudeksi (liite 2)
Työsopimukset ja tehtävät
-Rosa Ballardini on otettu immateriaalioikeuden yliopistonlehtorin tehtävään ajalle
1.1.2016-31.7.2018
-oik.yo Risto Hovi on otettu määräaikaiseksi tutkimusapulaiseksi prof. Soili NysténHaaralan johtamaan tutkimushankkeeseen ajalle 1.1.-15.3.2016.
-oik.yo Annika Kortelainen on otettu määräaikaiseksi tutkimusapulaiseksi prof. Soili
Nystén-Haaralan johtamaan tutkimushankkeeseen ajalle 1.1.-31.3.2016
-Professori Tuulikki Mikkola on nimitetty professoriksi Turun yliopiston oikeustieteelliseen tiedekuntaan 1.1.2016 alkaen
Esitys

Merkittäneen tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.
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Puheenjohtaja

Juha Karhu
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Markku Vartiainen

