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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 3.9.2015.
Esitys

Todettaneen kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Päätös

Todettiin.

Pöytäkirjan vakuudeksi
Puheenjohtaja

Juha Karhu

Esittelijä

Markku Vartiainen
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FM Emilia Lindroosin 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 18.3.2015 väittelyluvan FM Emilia
Lindroosille. FM Emilia Lindroosin väitöskirjan aihe on ”Im Namen des Gesetzes –
Eine vergleichende rechtslinquistische Untersuchung zur Formelhaftigkeit in deutschen
und finnischen Strafurteilen”.
Tiedekuntaneuvosto päätti pyytää kokouksessaan 18.3.2015 väitöskirjan tarkastamista
varten vastaväittäjäksi professori Jan Engbergin. Väitöstilaisuus päätettiin järjestää
5.6.2015. Väitöstilaisuuden kustokseksi nimitettiin emeritusprofessori Heikki Mattila.
Tiedekuntaneuvosto on kokouksessaan 11.5.2015 hyväksynyt virallismääräykset koskien väitöskirjan arvostelua. Määräysten mukaan vastaväittäjän tehtävänä on viimeistään kuuden viikon kuluessa väitöstilaisuudesta esittää tiedekuntaneuvostolle antamassaan lausunnossaan joko väitöskirjan hyväksymistä tai hylkäämistä. Vastaväittäjän lau-

sunto tulee perustella. Lausunnosta tulee ilmetä kriteerit, joilla vastaväittäjä arvioi väitöskirjan laatua.
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”.
Arvostelulautakuntaan määrätään, ellei erityistä syytä tästä poikkeamiselle ole, vastaväittäjä tai vastaväittäjät, esitarkastajat, kustos, työnohjaaja ja Lapin yliopiston asiainomaisen aineen vakinainen professori.
Tiedekuntaneuvosto asetti kokouksessaan11.5.2015 FM Emilia Lindroosin väitöskirjan
arvosteluehdotuksen tekemistä varten arvostelulautakunnan, johon nimettiin vastaväittäjä, professori Jan Engberg, toinen esitarkastaja Marcus Galdia, sekä kustos, työnohjaaja, professori Heikki Mattila, työnohjaaja, professori Annikki Liimatainen ja tiedekunnan ko. oppiaineen professori Jaakko Husa.
Professori Jan Enberg ja arvostelulautakunta ovat liitteenä olevissa lausunnoissaan esittäneet FM Emilia Lindroosin väitöskirjan hyväksymistä.
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.
FM Emilia Lindroos on todennut, ettei hänellä ole huomauttamista vastaväittäjän lausunnosta.
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 FM Emilia Lindroosin väitöskirjan ”Im Namen des Gesetzes – Eine vergleichende rechtslinquistische Untersuchung zur Formelhaftigkeit in deutschen und finnischen Strafurteilen” mahdollisesta hyväksymisestä.
Asiassa ei esittelymenettelyä.

Päätös

Tiedekuntaneuvosto päätti yksimielisesti professori Juha Karhun esityksestä vastaväittäjän ja arvostelulautakunnan lausuntoihin perustuen hyväksyä FM Emilia Lindroosin
väitöskirjan ”Im Namen des Gesetzes – Eine vergleichende rechtslinquistische Untersuchung zur Formelhaftigkeit in deutschen und finnischen Strafurteilen”.

Päätöksentekoon osallistuivat OTT, tutkijatohtori Marja-Leena Niemi, OTT, yliopistonlehtori Ilari Hovila, professori Rauno Korhonen, OTT, yliopistonlehtori Mirva Lohiniva-Kerkelä ja professori Juha Karhu.
Pöytäkirjan vakuudeksi
Puheenjohtaja

Juha Karhu

Hallintopäällikkö

Markku Vartiainen
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Rikosprosessioikeuden prosessorin tehtävän täyttöön liittyvät toimenpiteet
Lapin yliopiston rehtori on myöntänyt 3.12.2014 käydyissä tulossopimusneuvotteluissa luvan rikosprosessioikeuden professorin tehtävän vakinaistamiseen ja tehtävän
täyttöön kutsumenettelyllä. Keskusteluissa on sovittu myös siitä, että tehtävään sisältyy täydennyskoulutustehtäviä.
Yliopistolain (558/2009) 33 §:n mukaan professorin tulee harjoittaa ja ohjata tieteellistää työtä, antaa siihen perustuvaa opetusta ja seurata tieteen ja taiteen kehitystä sekä
osallistua alallaan yhteiskunnalliseen vuorovaikutukseen ja kansainväliseen yhteistyöhön.
Yliopistolain 33 §:n mukaan professorin tehtävä tulee asettaa julkisesti haettavaksi
otettaessa henkilö toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen. Professorin tehtävä
voidaan täyttää kutsusta haettavaksi julistamatta silloin, kun tehtävään voidaan kutsua
ansioitunut henkilö tai tehtävään valitaan määräajaksi. Tehtävään voidaan valita kutsusta vain henkilö, joka kiistatta täyttää kelpoisuusvaatimukset.
Hakijoiden ja tehtävään kutsuttavien kelpoisuudesta ja ansioista on ennen valintaa
pyydettävä lausunto vähintään kahdelta asiantuntijalta, kun henkilö valitaan toistaiseksi voimassa olevaan tai vähintään kahden vuoden määräaikaiseen työsuhteeseen.
asiantuntijan esteellisyyteen sovelletaan hallintolain (434/2003) 27-29 §:ää. Asiantuntijoiden valinnasta, toiminnasta ja tehtävästä määrätään tarvittaessa johtosäännössä.

Lapin yliopiston hallituksen 5.10.2010 hyväksymän hallintojohtosäännön 37 §:n mukaan tieteellisin perustein täytettävään professorin tehtävään valittavalta edellytetään
tohtorin tutkinto, korkeatasoinen tieteellinen pätevyys, kokemusta tieteellisen tutkimuksen johtamisesta, kyky antaa korkeatasoista tutkimukseen perustuvaa opetusta ja
ohjausta. Lisäksi valittavalta edellytetään näyttöjä kanainvälisestä yhteistyöstä ja, kun
se on tehtävän kannalta tärkeää, käytännöllinen perehtyneisyys tehtäväalaan.
Yleisenä kelpoisuusvaatimuksena vaaditaan hallintojohtosäännön 36 §:n mukaan sellainen koulutus ja kokemus sekä kielitaito kuin kyseisen tehtävän menestyksellinen
hoitaminen edellyttää. Tehtävään valittavalta edellytetään, että hänellä on asetuksen
(770/2009) 1 §:n mukainen kielitaito.
Pysyvään tehtävään valittavalta edellytetään hallintojohtosäännön 36 §:n mukaan riittävä opetustaito.
Hallintojohtosäännön 49 §:n mukaan tieteellisin perustein täytettävän professorin tehtävään hakeneen ansioita arvioitaessa otetaan huomioon tieteelliset julkaisut ja muut
tutkimustulokset, joilla on tieteellistä arvoa, opetuskokemus ja pedagoginen koulutus,
taito tuottaa oppimateriaalia, opetustoimen ansiot ja tarvittaessa opetusnäyte.
Lisäksi otetaan huomioon hakijan muut ansiot.
Tiedekuntaneuvosto on kokouksessaan 18.2.2015 hyväksynyt vakinaistettavan rikosprosessioikeuden professorin tehtäväntäyttöselosteen ja päättänyt täyttää tehtävän kutsumenettelyllä.
Tiedekuntaneuvosto on päättänyt pyytää kutsuttavaksi ehdotetun dos., OTT Mikko
Vuorenpään kelpoisuudesta ja ansioista ko. professuuriin asiantuntijalausunnot professori Dan Frändeltä ja professori Matti Tolvaselta, kotka ovat toimittaneet lausuntonsa.
Esitys
1

Päätettäneen avata professori Dan Fränden ja professori Matti Tolvasen toimittamat
asiantuntijalausunnot dos., OTT Mikko Vuorenpään kelpoisuudesta ja ansioista rikosprosessioikeuden professuuriin.

2

Päätettäneen varata dos., OTT Mikko Vuorenpäälle mahdollisuus opetusnäytteen antamiseen hänen esittämästään aiheesta ”Mitä on syytesidonnaisuus ja mihin se kohdistuu?”

3

Päätettäneen nimetä dos., OTT Mikko Vuorenpään opetusnäytteen lausunnonantajiksi
professori Rauno Korhonen, tutkija Juhani Korja ja oik. yo Johanna Teijonmaa.

Päätös
1-3

Esityksen mukaan.

Pöytäkirjan vakuudeksi
Puheenjohtaja

Juha Karhu
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Professori Tuula Linnan työsopimuksen muuttaminen ja siitä johtuvat järjestelyt
Professori Tuula Linna on anonut työvapaata ajalle 1.1.-31.12.2016 hänen saatuaan
Säätiöiden professoripoolin vuoden apurahan siten, että hän voi keskittyä tutkimustyöhön. Tutkimusvapaan aikana yliopisto maksaa 55 %:ia bruttopalkasta ja säätiö
apurahan sekä ns. tutkimusrahan.
OTT Marja-Leena Niemi on ilmoittanut olevansa käytettävissä professorin tehtävän
hoitajana tämän ajan.
Yliopistolain (558/2009) 33 §:n mukaan professorin tulee harjoittaa ja ohjata tieteellistä tutkimusta, antaa siihen perustuvaa opetusta ja seurata tieteen kehitystä sekä
osallistua alallaan yhteiskunnalliseen vuorovaikutukseen ja kansainväliseen yhteistyöhön.
Liitteenä professori Tuula Linnan anomus liitteineen sekä OTT Marja-Leena Niemen
suostumus tehtävän hoitoon, CV ja julkaisuluettelo.
Esitys
1

2

Päätettäneen muuttaa professori Tuula Linnan prosessioikeuden professorin työsopimusta ajalla 1.1.-31.12.2016 hänen saatuaan professoripoolin apurahan siten, että
hän hoitaa ajalla 1.1.-31.12.2016 prosessioikeuden professuuria tutkimuspainotteisesti 55 %:in tehtävänhoito-osuudella.
Päätettäneen esittää yliopiston rehtorille, että hän ottaisi OTT Marja-Leena Niemen
hoitamaan prosessioikeuden professorin tehtäviä apulaisprofessorin nimikkeellä
ajalla 1.1.-31.12.2016.

Päätös
1-2
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Väitöspäivän, vastaväittäjän ja kustoksen määrääminen pol. mag., FM Virpi Koivulle, arvostelulautakunnan asettaminen sekä julkaisun ottaminen Acta Universitatis Lapponiensis -julkaisusarjaan
Pol. mag., FM Virpi Koivu on liitteenä olevassa kirjeessään pyytänyt, että hänelle määrättäisiin väitöspäivä, vastaväittäjä, kustos, asetettaisiin arvostelulautakunta ja että hänen julkaisunsa otettaisiin Acta Universitatis Lapponiensis -julkaisusarjaan. Pol.
mag., FM Virpi Koivun väitöskirjakäsikirjoituksen 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”.
Lapin yliopiston hallituksen 5.10.2009 hyväksymän johtosäännön 22 §:n mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on mm. määrätä väitöskirjojen ja lisensiaatintutkimusten
esitarkastajat, tarkastajat ja vastaväittäjät, esitarkastajat, tarkastajat ja vastaväittäjät, arvostella nämä suoritukset ja pro gradu-tutkielmat tai vastaavat tarkastajien lausunnon
perusteella.
Tiedekuntaneuvosto on kokouksessaan 11.5.2015 myöntänyt väittelyluvan pol., mag.,
FM Virpi Koivulle professori Janneke Gerardsin ja dosentti, OTT Susanna LindroosHovinheimon 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 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 perusteella 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
(434/2003) 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 viimeistään kuuden viikon kuluessa väitöstilaisuudesta esittää tiedekuntaneuvostolle antamassaan lausunnossa joko väitöskirjan hyväksymistä tai hylkäämistä. Vastaväittäjän
lausunto tulee perustella. Lausunnosta tulee erityisesti ilmetä kriteerit, joilla vastaväittäjä arvioi väitöskirjan laatua.
Tiedekuntaneuvosto on kokouksessaan 11.5.2015 hyväksynyt virallismääräykset koskien väitöskirjojen arvostelua. Määräysten mukaan arvostelulautakuntaan määrätään,
ellei erityistä syytä tästä poikkeamiselle ole, vastaväittäjä tai vastaväittäjät, esitarkastajat, kustos, työnohjaaja sekä Lapin yliopiston asianomaisen aineen vakinainen professori.
Virallismääräysten mukaan arvosteluehdotuksen tekee tiedekuntaneuvoston määräämä
arvostelulautakunta. Arvosteluehdotuksessa ehdotetaan väitöskirjan hyväksymistä tai
hylkäämistä. Hyväksyttävästä väitöskirjasta ei anneta erikseen arvosanaa. Mikäli hyväksyttäväksi ehdotettua väitöskirjaa voidaan pitää erityisen ansiokkaana, voi arvostelulautakunta lausunnostaan ilmenevillä perusteluilla ehdottaa, että tiedekuntaneuvosto
antaisi väitöskirjalle kunniamaininnan "kiittäen hyväksytty".
Liitteenä pol. mag., FM Virpi Koivun kirjeet.
Käsikirjoitus on nähtävillä hallintopäällikön työhuoneessa.
Esitys
1

Päätettäneen järjestää pol. mag., FM Virpi Koivun väitöstilaisuus perjantaina 4.12.2015
klo 12 alkaen luentosalissa 2.

2

Päätettäneen määrätä pol. mag., FM 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” tarkastamista
varten vastaväittäjäksi professori Janneke Gerards.

3

Päätettäneen määrätä pol. mag., FM Virpi Koivun väitöstilaisuuden kustokseksi emeritusprofessori Heikki Mattila.

4

Päätettäneen asettaa arvostelulautakunta pol. mag., FM Virpi Koivun väitöskirjaa varten ja nimetä siihen vastaväittäjä professori Janneke Gerards, toinen esitarkastaja dosentti, OTT Susanna Lindroos-Hovinheimo, työnohjaaja, kustos, emeritusprofessori
Heikki Mattila sekä toinen työnohjaaja, professori Lotta Viikari.
5

Päätös
1-5

Päätettäneen ottaa pol. mag., FM Virpi Koivun väitöskirja julkaistavaksi Lapin yliopiston Acta Universitatis Lapponiensis -julkaisusarjassa.

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) Tanja Hänninen ”Reklamaatio kiinteistönkaupan virheeseen vetoamisen edellytyksenä”
Tarkastajat: professori Eva Tammi-Salminen ja tutkija Pirkko Heikkinen
Kypsyysnäyte suoritettu hyväksytysti asiasisällön osalta.
2) Taina Niinivirta ”Itsekriminointisuojan vaikutus todisteiden hyödyntämiskieltoihin”

Tarkastajat: professori Tuula Linna ja tutkija Juhana Riekkinen
Kypsyysnäyte suoritettu hyväksytysti asiasisällön osalta.
3) Henriikka Lilja ”Lapsen etu ja osallisuus asiantuntija-avusteisessa tuomioistuinsovittelussa”
Tarkastajat: professori Tuula Linna ja tutkijatohtori Marja-Leena Niemi
Kypsyysnäyte suoritettu hyväksytysti asiasisällön osalta.
4) Kirsi-Maria Kallio ”Uskonrauhan rikkominen – Rikoslain uskonrauhaa koskevan sääntelyn kehitys ja RL 17:10:n asema 2010-luvun alussa Suomessa”
Tarkastajat: professori Rauno Korhonen ja yliopistonlehtori Minna Kimpimäki
Kypsyysnäyte suoritettu hyväksytysti asiasisällön osalta.
5) Tommi Sepponen ”Konkurssisovinto legaalisaneerauksen vaihtoehtona ja eurooppalaiset kehityssuunnat”
Tarkastajat: professori Tuula Linna ja tutkijatohtori Marja-Leena Niemi
Kypsyysnäyte suoritettu hyväksytysti asiasisällön osalta.
6) Heidi Lakkala ”Lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö uskonnollisessa yhteisössä – Eri
tahojen toimintavelvoitteet”
Tarkastajat: yliopistonlehtori Minna Kimpimäki ja yliopistonlehtori Mirva Lohiniva-Kerkelä
Kypsyysnäyte suoritettu hyväksytysti asiasisällön osalta.
7) Samuli Niskasen ”Opintotukeen liittyvät petos”
Tarkastajat: professori Kirsi Kuusikko ja yliopistonlehtori Minna Kimpimäki
Kypsyysnäyte suoritettu hyväksytysti asiasisällön osalta.
8) Martti Saarela ”Paikallisten pienyritysten huomioiminen julkisissa hankinnoissa”
Tarkastajat: professori Kirsi Kuusikko ja yliopistonlehtori Mirva Lohiniva-Kerkelä
Kypsyysnäyte suoritettu hyväksytysti asiasisällön osalta.
9) Anu Virkki ”Liikesopimusten kontekstuaalinen tulkinta Suomen ja Englannin sopimusoikeudessa”
Tarkastajat: professori Juha Karhu ja apulaisprofessori Petri Keskitalo
Kypsyysnäyte suoritettu hyväksytysti asiasisällön osalta.
10) Karol Kowalski “The Rights to TV Broadcast of Sport Events”
Tarkastajat: professori Juha Karhu ja apulaisprofessori Petri Keskitalo
Kypsyysnäyte suoritettu hyväksytysti asiasisällön osalta.

Esitys
Päätös
1

2

Ei esittelymenettelyä.
Päätettiin hyväksyä Tanja Hännisen tutkielma ”Reklamaatio kiinteistönkaupan virheeseen vetoamisen edellytyksenä” arvosanalla x/10.
Päätettiin hyväksyä Taina Niinivirran tutkielma ”Itsekriminointisuojan vaikutus todisteiden hyödyntämiskieltoihin” arvosanalla x/10.

3

Päätettiin hyväksyä Henriikka Liljan tutkielma ”Lapsen etu ja osallisuus asiantuntijaavusteisessa tuomioistuinsovittelussa” arvosanalla x/10.

4

Päätettiin hyväksyä Kirsi-Maria Kallion tutkielma ”Uskonrauhan rikkominen – Rikoslain
uskonrauhaa koskevan sääntelyn kehitys ja RL 17:10:n asema 2010-luvun alussa Suomessa” arvosanalla x/10.

5

Päätettiin hyväksyä Tommi Sepposen tutkielma ”Konkurssisovinto legaalisaneerauksen
vaihtoehtona ja eurooppalaiset kehityssuunnat” arvosanalla x/10.

6

Päätettiin hyväksyä Heidi Lakkalan tutkielma ”Lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö uskonnollisessa yhteisössä – Eri tahojen toimintavelvoitteet” arvosanalla x/10.

7

Päätettiin hyväksyä Samuli Niskasen tutkielma ”Opintotukeen liittyvät petos” arvosanalla
x/10.

8

Päätettiin hyväksyä Martti Saarelan tutkielma ”Paikallisten pienyritysten huomioiminen
julkisissa hankinnoissa” arvosanalla x/10.

9

Päätettiin hyväksyä Anu Virkin tutkielma ”Liikesopimusten kontekstuaalinen tulkinta
Suomen ja Englannin sopimusoikeudessa” arvosanalla x/10.

10

Päätettiin hyväksyä Karol Kowalskin tutkielma “The Rights to TV Broadcast of Sport
Events” arvosanalla x/10.
Päätöksentekoon osallistuivat tutkija Juhani Korja, tutkija Anniina Oksanen, professori
Rauno Korhonen, yliopistonlehtori Mirva Lohiniva-Kerkelä ja professori Juha Karhu.
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Oikeustieteiden tiedekunnan vuoden 2016 opiskelijavalintatoimikunnan uuden puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan nimeäminen
Lapin yliopiston hallituksen 5.10.2009 hyväksymän hallintojohtosäännön 22 §:n mukaan
tiedekuntaneuvoston tehtävänä on mm. päättää opiskelijavalintaperusteista sekä asettaa
opiskelijavalintatoimikunta. Valintatoimikunta huolehtii valintamenettelyyn liittyvistä
käytännön asioista.
Opiskelijavalintatoimikunnan puheenjohtajien ja jäsenten työtehtävät sisältyvät kokonaistyöaikaan.
Tiedekuntaneuvosto on kokouksessaan 10.6.2015 asettanut vuoden 2016 opiskelijavalintatoimikunnan nimeten siihen puheenjohtajaksi professori Kirsi Kuusikon, varapuheenjohtajaksi professori Rauno Korhosen ja jäseniksi yliopistonlehtori Maarit Hovilan sekä
tutkija Mikko Huttusen. Sihteeriksi on nimetty opintopäällikkö.
Professori Kirsi Kuusikko on pyytänyt vapautusta ko. tehtävästä.
Esitys

Päätettäneen nimetä Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan vuoden 2016 opiskelijavalintatoimikunnan uudeksi puheenjohtajaksi professori Rauno Korhonen professori
Kirsi Kuusikon tilalle, varapuheenjohtajaksi professori Lotta Viikari aiemmin nimettyjen
yliopistonlehtori Maarit Hovilan ja tutkija Mikko Huttusen lisäksi opintopäällikön toimiessa sihteerinä.

Päätös

Esityksen mukaan.
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Oikeustieteiden tiedekunnan vuoden 2016 opiskelijavalintaperusteiden hyväksyminen
Lapin yliopiston hallintojohtosäännön 22 §:n mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on
päättää opiskelijoiden valintaperusteista.
Suunnittelutoimikunta on valmistellut valintaperusteet.
Esitys

Päätettäneen hyväksyä opiskelijavalintaperusteet vuodelle 2016 oheisen liitteen mukaisesti.

Päätös

Hyväksyttiin opiskelijavalintaperusteet vuodelle 2016 kokouksessa täydennetyn liitteen
mukaisesti.
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Kansainvälisen oikeuden oppiaineen kirjallisuustenttien pituudet
Lapin yliopiston hallintojohtosäännön 22 §:n mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on
päättää opetussuunnitelmista ja tutkintovaatimuksista.
Professori Lotta Viikari on esittänyt kansainvälisen oikeuden oppiaineen kirjallisuustenttien pituuksien vahvistamisesta oheisen liitteen mukaisesti.
Esitys

Päätettäneen hyväksyä kansainvälisen oikeuden oppiaineen tenttiakvaariossa suoritettavien kirjallisuustenttien pituudet oheisen liitteen mukaisesti.

Päätös

Esityksen mukaan.
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Vakuus- ja insolvenssioikeuden poolin kirjallisuustentin tutkintovaatimusten muuttaminen
Lapin yliopiston hallintojohtosäännön 22 §:n mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on
päättää opetussuunnitelmista ja tutkintovaatimuksista.
Professori Eva Tammi-Salminen on esittänyt Vakuus- ja insolvenssioikeudenpoolin kirjallisuustentin tutkintovaatimusten muuttamista oheisen liitteen mukaisesti.
Esitys

Päätettäneen hyväksyä Vakuus- ja insolvenssioikeuden poolin kirjallisuustentin muutos
oheisen liitteen mukaisesti.

Päätös

Esityksen mukaan.
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Ilmoitusasiat
-Oikeustieteiden tiedekuntaan on vuoden 2015 opiskelijavalinnassa hyväksytty 154
uutta opiskelijaa ja oikaisun kautta 5 opiskelijaa (liite 1 ja 2)
-Tiedekunnan v. 2015 pääsykokeisiin on osallistunut 915 hakemuksensa jättäneestä
625 pyrkijää (liite 3)
-Lapin yliopiston tutkintomittari 1.1.-31.8.2015 (liite 4)
-Oikeustieteiden tiedekunnan tiedekuntapäivä on järjestetty 7.9.2015
-Yliopiston auditointi järjestetään 24.-26.11.2015
-Yliopiston TUSO –neuvottelut käydään viikolla 41 (5.-9.10.2015)
-Yliopiston avajaiset on järjestetty 7.9.2015
-Tiedekunta on muistanut emeritusprofessori Kari Hakapäätä, Asko Lehtosta ja tietosuojavaltuutettu, OTT (h.c.) Reijo Aarniota heidän merkkipäivinään
-Ohjeistus yliopiston sisäisiin tulosneuvotteluihin (liite 5)
-Hallintojohtajan kirje koskien korkeatasoisesta julkaisemisesta palkitsemista
vuonna 2015 (liite 6)
Työsopimukset ja tehtävät sekä työvapaat:
-Dos., OTT Matti Hepola on määräaikaiseksi, osa-aikaiseksi (20 %) ympäristöoikeuden apulaisprofessoriksi Ympäristö- ja yhteiskuntavastuun täydennyskoulutusohjelmaan ajalle 18.8.2015-31.12.2016
-OTT Minna Pappila määräaikaiseksi, osa-aikaiseksi (80 %) tohtoritutkijaksi ajalle
1.7.-30.9.2015
-ON Mikko Lindroos määräaikaiseksi amanuenssiksi Paradigma -projektiin ajalle
1.9.2015-31.5.2016

-Tutkija Heidi Heleniukselle on myönnetty työvapaata ajalle 26.9.2015-8.8.2016
Esitys

Merkittäneen tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.
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Muut mahdolliset asiat
Lapin yliopiston hallintojohtosäännön 59 §:n mukaan hallintoelin voi läsnä olevien jäsenten yksimielisellä päätöksellä ottaa käsiteltäväkseen asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa.
Projektin ja notaaritutkielmaseminaarien opetussuunnitelmien hyväksyminen
Yliopistonlehtori Ilari Hovila on esittänyt, että ympäristöoikeuden projektitentin ja notaaritutkielmaseminaarin opetussuunnitelmat ja yliopistonlehtori Maarit Hovila on esittänyt,
että valtiosääntöoikeuden notaaritutkielmaseminaarin opetussuunnitelma hyväksyttäisiin
oheisten liitteiden mukaisesti.
Lapin yliopiston hallintojohtosäännön 22 §:n mukaan tiedekuntaneuvosto päättää opetussuunnitelmista ja tutkintovaatimuksista.

Esitys
1
2

Päätös
1-2

Päätettäneen ottaa asia tiedekuntaneuvoston käsittelyyn.
Hyväksyttäneen ympäristöoikeuden projektitentin ja notaaritutkielmaseminaarin opetussuunnitelmat sekä valtiosääntöoikeuden notaaritutkielmaseminaarin opetussuunnitelma oheisten liitteiden mukaisesti.

Esityksen mukaan.
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Muut mahdolliset asiat
Lapin yliopiston hallintojohtosäännön 59 §:n mukaan hallintoelin voi läsnä olevien jäsenten yksimielisellä päätöksellä ottaa käsiteltäväkseen asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa.
Master of International and Comparative Law -maisteriohjelman opiskelijavalintaperusteet vuodelle
2016
Lapin yliopiston johtosäännön 22 §:n mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on mm.
hyväksyä opetussuunnitelmat ja päättää opiskelijavalintaperusteista.
Yliopistoasetuksen (115/98) 2 §:n mukaan yliopiston hallituksen tehtävänä on mm. päättää yliopistoon otettavien opiskelijoiden määrästä.
Master of International and Comparative Law on kansainvälinen maisteriohjelma Lapin
yliopiston oikeustieteiden tiedekunnassa. Vuonna 2016 Master of International and Comparative Law -maisteriohjelmaan hyväksytään Lapin yliopistossa enintään 20 opiskelijaa.
Opetushallitus on ilmoittanut, että osana korkeakoulujen opiskelijavalintauudistuksen
toista vaihetta korkeakouluhauissa otetaan käyttöön 100 euron suuruinen hakemuksen
käsittelymaksu. Hakemuksen käsittelymaksu koskee hakijoita, jotka hakevat suorittamaan alempaa tai ylempää korkeakoulututkintoa muualla kuin EU/ETA-alueen maissa
tai Sveitsissä suoritetun kelpoisuuden perusteella. Käsittelymaksu on lukukausikohtai-

nen. Hakija voi siis hakea yhdellä maksulla sekä korkeakoulujen yhteishaussa että erillishauissa koulutuksiin, jotka alkavat samana lukukautena. Maksu otetaan käyttöön valittaessa opiskelijoita syyslukukaudella 2016 alkaviin koulutuksiin. Hakemuksen käsittelymaksu on siis käytössä kevään 2016 yhteishaussa ja erillisvalinnoissa jo syksystä 2015
alkaen. Koska hakemuksen käsittelymaksu vaikuttaa myös varsinaiseen hakuprosessiin,
lisätään tätä koskeva ohjeistus valintaperusteisiin valtakunnallisen ohjeistuksen ja aikataulun mukaisesti.
Esitys
1
2

Päätös
1-2

Päätettäneen ottaa asia tiedekuntaneuvoston käsittelyyn.
Päätettäneen hyväksyä Master of International and Comparative Law –maisteriohjelman
opiskelijavalintaperusteet vuodelle 2016 oheisen liitteen mukaisesti.

Esityksen mukaan.
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