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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 9.12.2016.
Esitys

Todettaneen kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Päätös

Todettiin.

Pöytäkirjan vakuudeksi
Puheenjohtaja

Juha Karhu

Esittelijä

Markku Vartiainen
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FL Jyrki Kallion 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 14.9.2016 väittelyluvan FL Jyrki
Kalliolle. FL Jyrki Kallion väitöskirjan aihe on ”Towards China´s Strategic Narrative.
On the construction of the historico-cultural roots of China´s national identity in the
light of the Chinese debate relating to the rise of traditional schools of thought.”
Dekaani päätti määrätä tiedekuntaneuvoston 14.9.2016 tekemän valtuutuspäätöksen
mukaisesti 4.10.2016 väitöskirjan tarkastamista varten vastaväittäjäksi professori Ralph
Weberin. Väitöstilaisuus päätettiin järjestää 25.11.2016. Väitöstilaisuuden kustokseksi
nimettiin professori Matti Nojonen.
Tiedekuntaneuvosto on hyväksynyt virallismääräykset koskien väitöskirjan arvostelua.
Määräysten mukaan vastaväittäjän tehtävänä on 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. 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.
Dekaani asetti valtuutuspäätöksen mukaisesti 4.10.2016 FL Jyrki Kallion väitöskirjan
arvosteluehdotuksen tekemistä varten arvostelulautakunnan, johon nimettiin vastaväittäjä, professori Ralph Weber, toinen esitarkastaja, Torbjörn Lodén sekä kustos, työnohjaaja, professori Matti Nojonen.
Vastaväittäjän ja arvostelulautakunnan lausunnot ovat liitteenä. Arvostelulautakunta on
esittänyt lausunnossaan, että väitöskirja hyväksyttäisiin kunniamaininnalla ”kiittäen hyväksytty”.
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.
FL Jyrki Kallio on todennut, että hänellä ei ole huomauttamista vastaväittäjän ja arvostelulautakunnan lausunnon suhteen.
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 FL Jyrki Kallion väitöskirjan ”Towards China´s Strategic Narrative. On
the construction of the historico-cultural roots of China´s national identity in the light
of the Chinese debate relating to the rise of traditional schools of thought” mahdollisesta
hyväksymisestä.
Asiassa ei esittelymenettelyä.

Päätös

Tiedekuntaneuvosto päätti yksimielisesti dekaani Juha Karhun esityksestä vastaväittäjän ja arvostelulautakunnan lausuntoihin perustuen kiittäen hyväksyä FL Jyrki Kallion
väitöskirjan ”Towards China´s Strategic Narrative. On the construction of the historicocultural roots of China´s national identity in the light of the Chinese debate relating to

the rise of traditional schools of thought”.
Päätöksentekoon osallistuivat professori Minna Kimpimäki, professori Rauno Korhonen, professori Kirsi Kuusikko, apulaisprofessori Mirva Lohiniva-Kerkelä, ja professori
Juha Karhu.
Pöytäkirjan vakuudeksi
Puheenjohtaja

Juha Karhu

Hallintopäällikkö

Markku Vartiainen
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Kämäräinen Markus
Loikkanen Suvi
Partanen Matias

-Salmela Aki
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Ympäristöoikeuden osa-aikaisen ja määräaikaisen apulaisprofessorin tehtävän hoito
Lapin yliopiston hallituksen hyväksymän opetus- ja tutkimushenkilöstön urapolkujärjestelmän ja tehtävärakenteen mukaan määräaikaisia apulaisprofessorin tehtäviä voidaan tulossopimus- tai kurkistusneuvotteluissa sovittavin tavoin perustaa myös vahvistamaan jotakin tutkimus-, opetus tai painoalaa. Apulaisprofessorin tehtävä voidaan täyttää enintään
5 vuodeksi.
Yliopiston rehtori on myöntänyt 12.10.2016 käydyissä tulossopimusneuvotteluissa luvan
täyttää määräaikaisesti ympäristöoikeuden apulaisprofessorin tehtävän 25 %:in tehtävänhoito-osuudella.
Dosentti, OTT Matti Hepola on työskennellyt määräaikaisen, osa-aikaisena apulaisprofessorina (20 %) ympäristö- ja yhteiskuntavastuun täydennyskoulutusohjelmassa ajalla
18.8.2015-31.12.2016. Hanke jatkuu kolmen kuukauden ajan vielä vuodelle 2017. Lisäksi tehtävään tullaan sisällyttämään myös muita ympäristöoikeuden opetus- ja tutkimustehtäviä.
Liitteenä dosentti, OTT Matti Hepolan CV ja julkaisuluettelo.
Esitys

Päätettäneen esittää yliopiston rehtorille, että ympäristöoikeuden osa-aikaiseen ja määräaikaiseen apulaisprofessorin tehtävään otetaan dosentti, OTT Matti Hepola 25 %:in tehtävänhoito-osuudella ajalle 1.1.2017-31.12.2018.

Päätös

Esityksen mukaan.

Pöytäkirjan vakuudeksi
Puheenjohtaja

Juha Karhu

Esittelijä

Markku Vartiainen
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OTM Kaisa Kimmelin OTT -tutkinnon suorittamiseen liittyvät toimenpiteet
OTM Kaisa Kimmel on liitteenä olevassa kirjeessään pyytänyt OTT -tutkinnon tutkimus- ja opintosuunnitelman vahvistamista, pääaineen, väitöskirjan tutkimusaiheen vahvistamista sekä työnohjaajan määräämistä.
Tiedekunnan hyväksymien OTL- ja OTT -tutkintojen suorittamista koskevien virallismääräysten mukaan dekaani myöntää jatko-opinto-oikeuden. Tiedekuntaneuvosto hyväksyy alustavan opintosuunnitelman, tutkimussuunnitelman ja pääaineen sekä määrää
työnohjaajan tai työnohjaajat.
Työnohjaajaksi ehdotettu henkilö tai henkilöt antavat tiedekunnalle kirjallisen lausunnon hakemuksesta. Tiedekunta vahvistaa työnohjaajaksi ehdotetun henkilön, tai jos ehdotusta työnohjaajaksi ei ole tehty, muun sopivan ja tehtävään suostuneen työnohjaajan.
Määräys edellyttää sekä ohjaajan että ohjattavan suostumusta.
Työnohjaajaksi voidaan nimetä professorin tehtävän haltija tai hoitaja, mikäli hän on
suorittanut tohtorin tutkinnon tai tohtorin arvoon oikeuttavat opinnäytteet, apulaisprofessori, tutkimusjohtaja tai dosentti. Toiseksi työnohjaajaksi voidaan määrätä myös muu
kuin tohtorin tutkinnon suorittanut asiantuntija. Työnohjaajia voidaan määrätä yksi tai
kaksi. Ainakin toisen työnohjaajan on oltava oikeustieteiden tiedekunnan henkilökuntaa. Jos työnohjaajia on kaksi, toinen heistä määrätään pääohjaajaksi.
Tiedekunta vahvistaa tohtorin tutkintoa suorittavan tutkimusaiheen ja pitää tutkimusai-

heista rekisteriä. Jos väitöskirjatutkimus on tarkoitus laatia osatutkimuksina, on se mainittava väitöskirjan aiheen vahvistusta pyydettäessä.
Työnohjaaja ja opiskelija tapaavat tutkimuksen vaiheesta ja opiskelijan ohjaustarpeesta
riippuen vähintään kerran lukukaudessa. Ohjaustapaamisessa päivitetään henkilökohtainen opintosuunnitelma (JOPS) sekä keskustellaan tutkimuksen etenemisestä ja mahdollisista haasteista.
OTM Kaisa Kimmelin väitöskirjatyön aihe on ”Health Care Prioritization”.
OTM Kaisa Kimmelille on myönnetty tohtoritutkinnon suorittamisoikeus 15.11.2016.
Hän on suorittanut OTM -tutkinnon Lapin yliopistossa 10.6.2015.
Apulaisprofessori Mirva Lohiniva-Kerkelä on puoltanut esitystä ja väitöskirjan aiheen
hyväksymistä sekä ilmoittanut olevansa käytettävissä työohjaajaksi.
Liitteenä OTM Kaisa Kimmelin hakemus ja apulaisprofessori Mirva Lohiniva-Kerkelän lausunto.
Esitys
1

Päätettäneen nimetä apulaisprofessori Mirva Lohiniva-Kerkelä suostumuksensa mukaisesti OTM Kaisa Kimmelin väitöskirjatyön ohjaajaksi.

2

Päätettäneen vahvistaa OTM Kaisa Kimmelin väitöskirjatyön aiheeksi ”Health Care
Prioritization” ja pääaineeksi hyvinvointioikeus.

3

Päätettäneen vahvistaa OTM Kaisa Kimmelin OTT -tutkinnon opinto- ja tutkimussuunnitelma oheisen liitteen mukaisesti.

Päätös
1-3

Esityksen mukaan.

Pöytäkirjan vakuudeksi
Puheenjohtaja

Juha Karhu

Esittelijä
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LL.M. Noor Punamin OTT -tutkinnon suorittamiseen liittyvät toimenpiteet
LL.M. Noor Punam on liitteenä olevassa kirjeessään pyytänyt OTT -tutkinnon tutkimus- ja opintosuunnitelman vahvistamista, pääaineen, väitöskirjan tutkimusaiheen vahvistamista sekä työnohjaajan määräämistä.
Tiedekunnan hyväksymien OTL- ja OTT -tutkintojen suorittamista koskevien virallismääräysten mukaan dekaani myöntää jatko-opinto-oikeuden. Tiedekuntaneuvosto hyväksyy alustavan opintosuunnitelman, tutkimussuunnitelman ja pääaineen sekä määrää
työnohjaajan tai työnohjaajat.
Työnohjaajaksi ehdotettu henkilö tai henkilöt antavat tiedekunnalle kirjallisen lausunnon hakemuksesta. Tiedekunta vahvistaa työnohjaajaksi ehdotetun henkilön, tai jos ehdotusta työnohjaajaksi ei ole tehty, muun sopivan ja tehtävään suostuneen työnohjaajan.
Määräys edellyttää sekä ohjaajan että ohjattavan suostumusta.
Työnohjaajaksi voidaan nimetä professorin tehtävän haltija tai hoitaja, mikäli hän on
suorittanut tohtorin tutkinnon tai tohtorin arvoon oikeuttavat opinnäytteet, apulaisprofessori, tutkimusjohtaja tai dosentti. Toiseksi työnohjaajaksi voidaan määrätä myös muu
kuin tohtorin tutkinnon suorittanut asiantuntija. Työnohjaajia voidaan määrätä yksi tai
kaksi. Ainakin toisen työnohjaajan on oltava oikeustieteiden tiedekunnan henkilökuntaa. Jos työnohjaajia on kaksi, toinen heistä määrätään pääohjaajaksi.
Tiedekunta vahvistaa tohtorin tutkintoa suorittavan tutkimusaiheen ja pitää tutkimusai-

heista rekisteriä. Jos väitöskirjatutkimus on tarkoitus laatia osatutkimuksina, on se mainittava väitöskirjan aiheen vahvistusta pyydettäessä.
Työnohjaaja ja opiskelija tapaavat tutkimuksen vaiheesta ja opiskelijan ohjaustarpeesta
riippuen vähintään kerran lukukaudessa. Ohjaustapaamisessa päivitetään henkilökohtainen opintosuunnitelma (JOPS) sekä keskustellaan tutkimuksen etenemisestä ja mahdollisista haasteista.
LL.M. Noor Punamin väitöskirjatyön aihe on ”Resilience to Climate Change for Indigenous Communities in Laws and Policies with special reference to the Arctric”.
LL.M. Noor Punamille on myönnetty tohtoritutkinnon suorittamisoikeus 15.11.2016.
Hän on suorittanut LL.M. -tutkinnon Itä-Suomen yliopistossa 30.8.2016 ja LL.B. -tutkinnon Lontoon yliopistossa 1.8.2009.
Dosentti Kamrul Hossain on puoltanut esitystä ja väitöskirjan aiheen hyväksymistä sekä
ilmoittanut olevansa käytettävissä työohjaajaksi.
Liitteenä LL.M. Noor Punamin hakemus ja dosentti Kamrul Hossainin lausunto.
Esitys
1

Päätettäneen nimetä dosentti Kamrul Hossainin suostumuksensa mukaisesti LL.M.
Noor Punamin väitöskirjatyön ohjaajaksi.

2

Päätettäneen vahvistaa LL.M. Noor Punamin väitöskirjatyön aiheeksi ”Resilience to
Climate Change for Indigenous Communities in Laws and Policies with special reference to the Arctric” ja pääaineeksi arktinen ja vähemmistöoikeus.

3

Päätettäneen vahvistaa LL.M. Noor Punamin OTT -tutkinnon opinto- ja tutkimussuunnitelma oheisen liitteen mukaisesti.

Päätös
1-3

Esityksen mukaan.
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LL.M. Denisa Souza de Araujon OTT -tutkinnon suorittamiseen liittyvät toimenpiteet
LL.M. Denisa Souza de Araujo on liitteenä olevassa kirjeessään pyytänyt OTT -tutkinnon tutkimus- ja opintosuunnitelman vahvistamista, pääaineen, väitöskirjan tutkimusaiheen vahvistamista sekä työnohjaajan määräämistä.
Tiedekunnan hyväksymien OTL- ja OTT -tutkintojen suorittamista koskevien virallismääräysten mukaan dekaani myöntää jatko-opinto-oikeuden. Tiedekuntaneuvosto hyväksyy alustavan opintosuunnitelman, tutkimussuunnitelman ja pääaineen sekä määrää
työnohjaajan tai työnohjaajat.
Työnohjaajaksi ehdotettu henkilö tai henkilöt antavat tiedekunnalle kirjallisen lausunnon hakemuksesta. Tiedekunta vahvistaa työnohjaajaksi ehdotetun henkilön, tai jos ehdotusta työnohjaajaksi ei ole tehty, muun sopivan ja tehtävään suostuneen työnohjaajan.
Määräys edellyttää sekä ohjaajan että ohjattavan suostumusta.
Työnohjaajaksi voidaan nimetä professorin tehtävän haltija tai hoitaja, mikäli hän on
suorittanut tohtorin tutkinnon tai tohtorin arvoon oikeuttavat opinnäytteet, apulaisprofessori, tutkimusjohtaja tai dosentti. Toiseksi työnohjaajaksi voidaan määrätä myös muu
kuin tohtorin tutkinnon suorittanut asiantuntija. Työnohjaajia voidaan määrätä yksi tai
kaksi. Ainakin toisen työnohjaajan on oltava oikeustieteiden tiedekunnan henkilökuntaa. Jos työnohjaajia on kaksi, toinen heistä määrätään pääohjaajaksi.
Tiedekunta vahvistaa tohtorin tutkintoa suorittavan tutkimusaiheen ja pitää tutkimusai-

heista rekisteriä. Jos väitöskirjatutkimus on tarkoitus laatia osatutkimuksina, on se mainittava väitöskirjan aiheen vahvistusta pyydettäessä.
Työnohjaaja ja opiskelija tapaavat tutkimuksen vaiheesta ja opiskelijan ohjaustarpeesta
riippuen vähintään kerran lukukaudessa. Ohjaustapaamisessa päivitetään henkilökohtainen opintosuunnitelma (JOPS) sekä keskustellaan tutkimuksen etenemisestä ja mahdollisista haasteista.
LL.M. Denisa Souza de Araujon väitöskirjatyön aihe on ”Toward a South American
citizenship and supranational court in Union of South American nations?”
LL.M. Denisa Souza de Araujolle on myönnetty tohtoritutkinnon suorittamisoikeus
15.11.2016. Hän on suorittanut LL.M. -tutkinnon Masaryk yliopistossa (Tsekki)
20.9.2013.
Dosentti, yliopistonlehtori Markku Kiikeri on puoltanut esitystä ja väitöskirjan aiheen
hyväksymistä sekä ilmoittanut olevansa käytettävissä työohjaajaksi.
Liitteenä LL.M. Denisa Souza de Araujon hakemus ja dosentti, yliopistonlehtori
Markku Kiikerin lausunto.
Esitys
1

Päätettäneen nimetä dosentti, yliopistonlehtori Markku Kiikeri suostumuksensa mukaisesti LL.M. Denisa Souza de Araujon väitöskirjatyön ohjaajaksi.

2

Päätettäneen vahvistaa LL.M. Denisa Souza de Araujon väitöskirjatyön aiheeksi ”Toward a South American citizenship and supranational court in Union of South American
nations?” ja pääaineeksi eurooppaoikeus.

3

Päätettäneen vahvistaa LL.M. Denisa Souza de Araujon OTT -tutkinnon opinto- ja tutkimussuunnitelma oheisen liitteen mukaisesti.

Päätös
1-3

Päätöksen mukaan.

Pöytäkirjan vakuudeksi
Puheenjohtaja

Juha Karhu

Esittelijä

Markku Vartiainen

LAPIN YLIOPISTO

PÖYTÄKIRJA

Oikeustieteiden tiedekunta

14.12.2016

Tiedekuntaneuvosto

Vartiainen

Kokous

08/16

Paikka: kokoushuone
Yliopistonkatu 8, III krs.

Aika:

Keskiviikko 14.12.2016 klo 10.00-12.15

Läsnä:

+Karhu Juha
+Lohiniva-Kerkelä Mirva
-Viikari Lotta
+Korhonen Rauno

-Nystén-Haarala Soili
-Kuusikko Kirsi
-Juanto Leila

-Niemi Marja-Leena
-Oksanen Anniina
-Petrétei Kristóf

+Tuominen Tomi
+Kupiainen Annu

-Kämäräinen Markus
-Loikkanen Suvi
+Partanen Matias

-Salmela Aki
-Sihvo Anni-Sofia
-Haajanen Hilla
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OTM Juho Harjunpään OTT -tutkinnon suorittamiseen liittyvät toimenpiteet
OTM Juho Harjunpää on liitteenä olevassa kirjeessään pyytänyt OTT -tutkinnon tutkimus- ja opintosuunnitelman vahvistamista, pääaineen, väitöskirjan tutkimusaiheen
vahvistamista sekä työnohjaajan määräämistä.
Tiedekunnan hyväksymien OTL- ja OTT -tutkintojen suorittamista koskevien virallismääräysten mukaan dekaani myöntää jatko-opinto-oikeuden. Tiedekuntaneuvosto hyväksyy alustavan opintosuunnitelman, tutkimussuunnitelman ja pääaineen sekä määrää työnohjaajan tai työnohjaajat.
Työnohjaajaksi ehdotettu henkilö tai henkilöt antavat tiedekunnalle kirjallisen lausunnon hakemuksesta. Tiedekunta vahvistaa työnohjaajaksi ehdotetun henkilön, tai jos
ehdotusta työnohjaajaksi ei ole tehty, muun sopivan ja tehtävään suostuneen työnohjaajan. Määräys edellyttää sekä ohjaajan että ohjattavan suostumusta.
Työnohjaajaksi voidaan nimetä professorin tehtävän haltija tai hoitaja, mikäli hän on
suorittanut tohtorin tutkinnon tai tohtorin arvoon oikeuttavat opinnäytteet, apulaisprofessori, tutkimusjohtaja tai dosentti. Toiseksi työnohjaajaksi voidaan määrätä myös
muu kuin tohtorin tutkinnon suorittanut asiantuntija. Työnohjaajia voidaan määrätä
yksi tai kaksi. Ainakin toisen työnohjaajan on oltava oikeustieteiden tiedekunnan henkilökuntaa. Jos työnohjaajia on kaksi, toinen heistä määrätään pääohjaajaksi.
Tiedekunta vahvistaa tohtorin tutkintoa suorittavan tutkimusaiheen ja pitää tutkimusaiheista rekisteriä. Jos väitöskirjatutkimus on tarkoitus laatia osatutkimuksina, on se

mainittava väitöskirjan aiheen vahvistusta pyydettäessä.
Työnohjaaja ja opiskelija tapaavat tutkimuksen vaiheesta ja opiskelijan ohjaustarpeesta riippuen vähintään kerran lukukaudessa. Ohjaustapaamisessa päivitetään henkilökohtainen opintosuunnitelma (JOPS) sekä keskustellaan tutkimuksen etenemisestä ja
mahdollisista haasteista.
OTM Juho Harjunpään väitöskirjatyön aihe on ”Ulosottomies rikosvastuun toteuttajana”.
OTM Juho Harjunpäälle on myönnetty tohtoritutkinnon suorittamisoikeus 15.11.2016.
Hän on suorittanut OTM -tutkinnon Turun yliopistossa vuonna 2011.
Professori Tuula Linna on puoltanut esitystä ja väitöskirjan aiheen hyväksymistä sekä
ilmoittanut olevansa käytettävissä työohjaajaksi.
Liitteenä OTM Juho Harjunpään hakemus ja professori Tuula Linnan lausunto.
Esitys
1

Päätettäneen nimetä professori Tuula Linna suostumuksensa mukaisesti OTM Juho
Harjunpään väitöskirjatyön ohjaajaksi.

2

Päätettäneen vahvistaa OTM Juho Harjunpään väitöskirjatyön aiheeksi ”Ulosottomies
rikosvastuun toteuttajana” ja pääaineeksi prosessioikeus.

3

Päätettäneen vahvistaa OTM Juho Harjunpään OTT -tutkinnon opinto- ja tutkimussuunnitelma oheisen liitteen mukaisesti.

Päätös
1-3

Esityksen mukaan

Pöytäkirjan vakuudeksi
Puheenjohtaja

Juha Karhu

Esittelijä

Markku Vartiainen

LAPIN YLIOPISTO

PÖYTÄKIRJA

Oikeustieteiden tiedekunta

14.12.2016

Tiedekuntaneuvosto

Vartiainen

Kokous

08/16

Paikka: kokoushuone
Yliopistonkatu 8, III krs.

Aika:

Keskiviikko 14.12.2016 klo 10.00-12.15

Läsnä:

+Karhu Juha
+Lohiniva-Kerkelä Mirva
-Viikari Lotta
+Korhonen Rauno

-Nystén-Haarala Soili
-Kuusikko Kirsi
-Juanto Leila

-Niemi Marja-Leena
-Oksanen Anniina
-Petrétei Kristóf

+Tuominen Tomi
+Kupiainen Annu

-Kämäräinen Markus
-Loikkanen Suvi
+Partanen Matias

-Salmela Aki
-Sihvo Anni-Sofia
-Haajanen Hilla
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OTK Elina Laitisen OTT -tutkinnon suorittamiseen liittyvät toimenpiteet
OTK Elina Laitinen on liitteenä olevassa kirjeessään pyytänyt OTT -tutkinnon tutkimus- ja opintosuunnitelman vahvistamista, pääaineen, väitöskirjan tutkimusaiheen vahvistamista sekä työnohjaajan määräämistä.
Tiedekunnan hyväksymien OTL- ja OTT -tutkintojen suorittamista koskevien virallismääräysten mukaan dekaani myöntää jatko-opinto-oikeuden. Tiedekuntaneuvosto hyväksyy alustavan opintosuunnitelman, tutkimussuunnitelman ja pääaineen sekä määrää
työnohjaajan tai työnohjaajat.
Työnohjaajaksi ehdotettu henkilö tai henkilöt antavat tiedekunnalle kirjallisen lausunnon hakemuksesta. Tiedekunta vahvistaa työnohjaajaksi ehdotetun henkilön, tai jos ehdotusta työnohjaajaksi ei ole tehty, muun sopivan ja tehtävään suostuneen työnohjaajan.
Määräys edellyttää sekä ohjaajan että ohjattavan suostumusta.
Työnohjaajaksi voidaan nimetä professorin tehtävän haltija tai hoitaja, mikäli hän on
suorittanut tohtorin tutkinnon tai tohtorin arvoon oikeuttavat opinnäytteet, apulaisprofessori, tutkimusjohtaja tai dosentti. Toiseksi työnohjaajaksi voidaan määrätä myös muu
kuin tohtorin tutkinnon suorittanut asiantuntija. Työnohjaajia voidaan määrätä yksi tai
kaksi. Ainakin toisen työnohjaajan on oltava oikeustieteiden tiedekunnan henkilökuntaa. Jos työnohjaajia on kaksi, toinen heistä määrätään pääohjaajaksi.
Tiedekunta vahvistaa tohtorin tutkintoa suorittavan tutkimusaiheen ja pitää tutkimusai-

heista rekisteriä. Jos väitöskirjatutkimus on tarkoitus laatia osatutkimuksina, on se mainittava väitöskirjan aiheen vahvistusta pyydettäessä.
Työnohjaaja ja opiskelija tapaavat tutkimuksen vaiheesta ja opiskelijan ohjaustarpeesta
riippuen vähintään kerran lukukaudessa. Ohjaustapaamisessa päivitetään henkilökohtainen opintosuunnitelma (JOPS) sekä keskustellaan tutkimuksen etenemisestä ja mahdollisista haasteista.
OTK Elina Laitisen väitöskirjatyön aihe on ”Väestötietojärjestelmän tietosisällön ja sen
tietojen käsittelyn vaatimukset EU:n tietosuoja-asetuksen valossa”.
OTK Elina Laitiselle on myönnetty tohtoritutkinnon suorittamisoikeus 23.11.2016. Hän
on suorittanut OTK -tutkinnon Lapin yliopistossa vuonna 1984.
Professori Rauno Korhonen on puoltanut esitystä ja väitöskirjan aiheen hyväksymistä
sekä ilmoittanut olevansa käytettävissä työohjaajaksi.
Liitteenä OTK Elina Laitisen hakemus ja professori Rauno Korhosen lausunto.
Esitys
1

Päätettäneen nimetä professori Rauno Korhonen suostumuksensa mukaisesti OTK
Elina Laitisen väitöskirjatyön ohjaajaksi.

2

Päätettäneen vahvistaa OTK Elina Laitisen väitöskirjatyön aiheeksi ”Väestötietojärjestelmän tietosisällön ja sen tietojen käsittelyn vaatimukset EU:n tietosuoja-asetuksen valossa” ja pääaineeksi oikeusinformatiikka.

3

Päätettäneen vahvistaa OTK Elina Laitisen OTT -tutkinnon opinto- ja tutkimussuunnitelma oheisen liitteen mukaisesti.

Päätös
1-3

Esityksen mukaan.

Pöytäkirjan vakuudeksi
Puheenjohtaja

Juha Karhu

Esittelijä

Markku Vartiainen

LAPIN YLIOPISTO

PÖYTÄKIRJA

Oikeustieteiden tiedekunta

14.12.2016

Tiedekuntaneuvosto

Vartiainen

Kokous

08/16

Paikka: kokoushuone
Yliopistonkatu 8, III krs.

Aika:

Keskiviikko 14.12.2016 klo 10.00-12.15

Läsnä:

+Karhu Juha
+Lohiniva-Kerkelä Mirva
-Viikari Lotta
+Korhonen Rauno

-Nystén-Haarala Soili
-Kuusikko Kirsi
-Juanto Leila

-Niemi Marja-Leena
-Oksanen Anniina
-Petrétei Kristóf

+Tuominen Tomi
+Kupiainen Annu

-Kämäräinen Markus
-Loikkanen Suvi
+Partanen Matias

-Salmela Aki
-Sihvo Anni-Sofia
-Haajanen Hilla
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OTM Roosa Leväisen OTT -tutkinnon suorittamiseen liittyvät toimenpiteet
OTM Roosa Leväinen on liitteenä olevassa kirjeessään pyytänyt OTT -tutkinnon tutkimus- ja opintosuunnitelman vahvistamista, pääaineen, väitöskirjan tutkimusaiheen
vahvistamista sekä työnohjaajan määräämistä.
Tiedekunnan hyväksymien OTL- ja OTT -tutkintojen suorittamista koskevien virallismääräysten mukaan dekaani myöntää jatko-opinto-oikeuden. Tiedekuntaneuvosto hyväksyy alustavan opintosuunnitelman, tutkimussuunnitelman ja pääaineen sekä määrää työnohjaajan tai työnohjaajat.
Työnohjaajaksi ehdotettu henkilö tai henkilöt antavat tiedekunnalle kirjallisen lausunnon hakemuksesta. Tiedekunta vahvistaa työnohjaajaksi ehdotetun henkilön, tai jos
ehdotusta työnohjaajaksi ei ole tehty, muun sopivan ja tehtävään suostuneen työnohjaajan. Määräys edellyttää sekä ohjaajan että ohjattavan suostumusta.
Työnohjaajaksi voidaan nimetä professorin tehtävän haltija tai hoitaja, mikäli hän on
suorittanut tohtorin tutkinnon tai tohtorin arvoon oikeuttavat opinnäytteet, apulaisprofessori, tutkimusjohtaja tai dosentti. Toiseksi työnohjaajaksi voidaan määrätä myös
muu kuin tohtorin tutkinnon suorittanut asiantuntija. Työnohjaajia voidaan määrätä
yksi tai kaksi. Ainakin toisen työnohjaajan on oltava oikeustieteiden tiedekunnan henkilökuntaa. Jos työnohjaajia on kaksi, toinen heistä määrätään pääohjaajaksi.

Tiedekunta vahvistaa tohtorin tutkintoa suorittavan tutkimusaiheen ja pitää tutkimusaiheista rekisteriä. Jos väitöskirjatutkimus on tarkoitus laatia osatutkimuksina, on se
mainittava väitöskirjan aiheen vahvistusta pyydettäessä.
Työnohjaaja ja opiskelija tapaavat tutkimuksen vaiheesta ja opiskelijan ohjaustarpeesta riippuen vähintään kerran lukukaudessa. Ohjaustapaamisessa päivitetään henkilökohtainen opintosuunnitelma (JOPS) sekä keskustellaan tutkimuksen etenemisestä ja
mahdollisista haasteista.
OTM Roosa Leväisen väitöskirjatyön aihe on ”Palvelusrikokset – tunnusmerkistötekijät ja seuraamukset”.
OTM Roosa Leväiselle on myönnetty tohtoritutkinnon suorittamisoikeus 15.11.2016.
Hän on suorittanut OTM -tutkinnon Lapin yliopistossa 2.2.2016.
Professorit Mikko Vuorenpää ja Minna Kimpimäki ovat puoltaneet esitystä ja väitöskirjan aiheen hyväksymistä sekä ilmoittaneet olevansa käytettävissä työohjaajiksi.
Liitteenä OTM Roosa Leväisen hakemus ja professori Mikko Vuorenpään ja professori Minna Kimpimäen lausunnot.
Esitys
1

Päätettäneen nimetä professori Mikko Vuorenpää ja professori Minna Kimpimäki
suostumuksensa mukaisesti OTM Roosa Leväisen väitöskirjatyön ohjaajiksi.

2

Päätettäneen vahvistaa OTM Roosa Leväisen väitöskirjatyön aiheeksi ”Palvelusrikokset – tunnusmerkistötekijät ja seuraamukset” ja pääaineeksi rikosprosessioikeus.

3

Päätettäneen vahvistaa OTM Roosa Leväisen OTT -tutkinnon opinto- ja tutkimussuunnitelma oheisen liitteen mukaisesti.

Päätös
1-3

Esityksen mukaan.

Pöytäkirjan vakuudeksi
Puheenjohtaja

Juha Karhu

Esittelijä

Markku Vartiainen

LAPIN YLIOPISTO

PÖYTÄKIRJA

Oikeustieteiden tiedekunta

14.12.2016

Tiedekuntaneuvosto

Vartiainen

Kokous

08/16

Paikka: kokoushuone
Yliopistonkatu 8, III krs.

Aika:

Keskiviikko 14.12.2016 klo 10.00-12.15

Läsnä:

+Karhu Juha
+Lohiniva-Kerkelä Mirva
-Viikari Lotta
+Korhonen Rauno

-Nystén-Haarala Soili
-Kuusikko Kirsi
-Juanto Leila

-Niemi Marja-Leena
-Oksanen Anniina
-Petrétei Kristóf

+Tuominen Tomi
+Kupiainen Annu

-Kämäräinen Markus
-Loikkanen Suvi
+Partanen Matias

-Salmela Aki
-Sihvo Anni-Sofia
-Haajanen Hilla
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OTM Elina Isokallion OTT -tutkinnon suorittamiseen liittyvät toimenpiteet
OTM Elina Isokallio on liitteenä olevassa kirjeessään pyytänyt OTT -tutkinnon tutkimus- ja opintosuunnitelman vahvistamista, pääaineen, väitöskirjan tutkimusaiheen vahvistamista sekä työnohjaajan määräämistä.
Tiedekunnan hyväksymien OTL- ja OTT -tutkintojen suorittamista koskevien virallismääräysten mukaan dekaani myöntää jatko-opinto-oikeuden. Tiedekuntaneuvosto hyväksyy alustavan opintosuunnitelman, tutkimussuunnitelman ja pääaineen sekä määrää
työnohjaajan tai työnohjaajat.
Työnohjaajaksi ehdotettu henkilö tai henkilöt antavat tiedekunnalle kirjallisen lausunnon hakemuksesta. Tiedekunta vahvistaa työnohjaajaksi ehdotetun henkilön, tai jos ehdotusta työnohjaajaksi ei ole tehty, muun sopivan ja tehtävään suostuneen työnohjaajan.
Määräys edellyttää sekä ohjaajan että ohjattavan suostumusta.
Työnohjaajaksi voidaan nimetä professorin tehtävän haltija tai hoitaja, mikäli hän on
suorittanut tohtorin tutkinnon tai tohtorin arvoon oikeuttavat opinnäytteet, apulaisprofessori, tutkimusjohtaja tai dosentti. Toiseksi työnohjaajaksi voidaan määrätä myös muu
kuin tohtorin tutkinnon suorittanut asiantuntija. Työnohjaajia voidaan määrätä yksi tai
kaksi. Ainakin toisen työnohjaajan on oltava oikeustieteiden tiedekunnan henkilökuntaa. Jos työnohjaajia on kaksi, toinen heistä määrätään pääohjaajaksi.
Tiedekunta vahvistaa tohtorin tutkintoa suorittavan tutkimusaiheen ja pitää tutkimusai-

heista rekisteriä. Jos väitöskirjatutkimus on tarkoitus laatia osatutkimuksina, on se mainittava väitöskirjan aiheen vahvistusta pyydettäessä.
Työnohjaaja ja opiskelija tapaavat tutkimuksen vaiheesta ja opiskelijan ohjaustarpeesta
riippuen vähintään kerran lukukaudessa. Ohjaustapaamisessa päivitetään henkilökohtainen opintosuunnitelma (JOPS) sekä keskustellaan tutkimuksen etenemisestä ja mahdollisista haasteista.
OTM Elina Isokallion väitöskirjatyön aihe on ”Esitutkintayhteistyön funktio rikosprosessissa”.
OTM Elina Isokalliolle on myönnetty tohtoritutkinnon suorittamisoikeus 15.11.2016.
Hän on suorittanut OTM -tutkinnon Turun yliopistossa 24.3.2016.
Professori Mikko Vuorenpää on puoltanut esitystä ja väitöskirjan aiheen hyväksymistä
sekä ilmoittanut olevansa käytettävissä työohjaajaksi.
Liitteenä OTM Elina Isokallion hakemus ja professori Mikko Vuorenpään lausunto.
Esitys
1

Päätettäneen nimetä professori Mikko Vuorenpää suostumuksensa mukaisesti OTM
Elina Isokallion väitöskirjatyön ohjaajaksi.

2

Päätettäneen vahvistaa OTM Elina Isokallion väitöskirjatyön aiheeksi ”Esitutkintayhteistyön funktio rikosprosessissa” ja pääaineeksi rikosprosessioikeus.

3

Päätettäneen vahvistaa OTM Elina Isokallion OTT -tutkinnon opinto- ja tutkimussuunnitelma oheisen liitteen mukaisesti.

Päätös
1-3

Esityksen mukaan.

Pöytäkirjan vakuudeksi
Puheenjohtaja

Juha Karhu

Esittelijä

Markku Vartiainen

LAPIN YLIOPISTO

PÖYTÄKIRJA

Oikeustieteiden tiedekunta

14.12.2016

Tiedekuntaneuvosto

Vartiainen

Kokous

08/16

Paikka: kokoushuone
Yliopistonkatu 8, III krs.

Aika:

Keskiviikko 14.12.2016 klo 10.00-12.15

Läsnä:

+Karhu Juha
+Lohiniva-Kerkelä Mirva
-Viikari Lotta
+Korhonen Rauno

-Nystén-Haarala Soili
-Kuusikko Kirsi
-Juanto Leila

-Niemi Marja-Leena
-Oksanen Anniina
-Petrétei Kristóf

+Tuominen Tomi
+Kupiainen Annu

-Kämäräinen Markus
-Loikkanen Suvi
+Partanen Matias

-Salmela Aki
-Sihvo Anni-Sofia
-Haajanen Hilla
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OTM Elli Saramäen OTT -tutkinnon suorittamiseen liittyvät toimenpiteet
OTM Elli Saramäki on liitteenä olevassa kirjeessään pyytänyt OTT -tutkinnon tutkimus- ja opintosuunnitelman vahvistamista, pääaineen, väitöskirjan tutkimusaiheen
vahvistamista sekä työnohjaajan määräämistä.
Tiedekunnan hyväksymien OTL- ja OTT -tutkintojen suorittamista koskevien virallismääräysten mukaan dekaani myöntää jatko-opinto-oikeuden. Tiedekuntaneuvosto hyväksyy alustavan opintosuunnitelman, tutkimussuunnitelman ja pääaineen sekä määrää työnohjaajan tai työnohjaajat.
Työnohjaajaksi ehdotettu henkilö tai henkilöt antavat tiedekunnalle kirjallisen lausunnon hakemuksesta. Tiedekunta vahvistaa työnohjaajaksi ehdotetun henkilön, tai jos
ehdotusta työnohjaajaksi ei ole tehty, muun sopivan ja tehtävään suostuneen työnohjaajan. Määräys edellyttää sekä ohjaajan että ohjattavan suostumusta.
Työnohjaajaksi voidaan nimetä professorin tehtävän haltija tai hoitaja, mikäli hän on
suorittanut tohtorin tutkinnon tai tohtorin arvoon oikeuttavat opinnäytteet, apulaisprofessori, tutkimusjohtaja tai dosentti. Toiseksi työnohjaajaksi voidaan määrätä myös
muu kuin tohtorin tutkinnon suorittanut asiantuntija. Työnohjaajia voidaan määrätä
yksi tai kaksi. Ainakin toisen työnohjaajan on oltava oikeustieteiden tiedekunnan henkilökuntaa. Jos työnohjaajia on kaksi, toinen heistä määrätään pääohjaajaksi.
Tiedekunta vahvistaa tohtorin tutkintoa suorittavan tutkimusaiheen ja pitää tutkimusaiheista rekisteriä. Jos väitöskirjatutkimus on tarkoitus laatia osatutkimuksina, on se

mainittava väitöskirjan aiheen vahvistusta pyydettäessä.
Työnohjaaja ja opiskelija tapaavat tutkimuksen vaiheesta ja opiskelijan ohjaustarpeesta riippuen vähintään kerran lukukaudessa. Ohjaustapaamisessa päivitetään henkilökohtainen opintosuunnitelma (JOPS) sekä keskustellaan tutkimuksen etenemisestä ja
mahdollisista haasteista.
OTM Elli Saramäen väitöskirjatyön aihe on ”Syytesidonnaisuuden tulkinta vastaajan
puolustautumisen näkökulmasta”.
OTM Elli Saramäelle on myönnetty tohtoritutkinnon suorittamisoikeus 15.11.2016.
Hän on suorittanut OTM -tutkinnon Lapin yliopistossa 14.1.2016.
Professori Mikko Vuorenpää on puoltanut esitystä ja väitöskirjan aiheen hyväksymistä
sekä ilmoittanut olevansa käytettävissä työohjaajaksi.
Liitteenä OTM Elli Saramäen hakemus ja professori Mikko Vuorenpään lausunto.
Esitys
1

Päätettäneen nimetä professori Mikko Vuorenpää suostumuksensa mukaisesti OTM
Elli Saramäen väitöskirjatyön ohjaajaksi.

2

Päätettäneen vahvistaa OTM Elli Saramäen väitöskirjatyön aiheeksi ”Syytesidonnaisuuden tulkinta vastaajan puolustautumisen näkökulmasta” ja pääaineeksi rikosprosessioikeus.

3

Päätettäneen vahvistaa OTM Elli Saramäen OTT -tutkinnon opinto- ja tutkimussuunnitelma oheisen liitteen mukaisesti.

Päätös
1-3

Esityksen mukaan.

Pöytäkirjan vakuudeksi
Puheenjohtaja

Juha Karhu

Esittelijä

Markku Vartiainen

LAPIN YLIOPISTO

PÖYTÄKIRJA

Oikeustieteiden tiedekunta

14.12.2016

Tiedekuntaneuvosto

Vartiainen

Kokous

08/16

Paikka: kokoushuone
Yliopistonkatu 8, III krs.

Aika:

Keskiviikko 14.12.2016 klo 10.00-12.15

Läsnä:

+Karhu Juha
+Lohiniva-Kerkelä Mirva
-Viikari Lotta
+Korhonen Rauno

-Nystén-Haarala Soili
-Kuusikko Kirsi
-Juanto Leila

-Niemi Marja-Leena
-Oksanen Anniina
-Petrétei Kristóf

+Tuominen Tomi
+Kupiainen Annu

-Kämäräinen Markus
-Loikkanen Suvi
+Partanen Matias

-Salmela Aki
-Sihvo Anni-Sofia
-Haajanen Hilla

12
OTK Pentti Seppäsen OTT -tutkinnon suorittamiseen liittyvät toimenpiteet
OTK Pentti Seppänen on liitteenä olevassa kirjeessään pyytänyt OTT -tutkinnon tutkimus- ja opintosuunnitelman vahvistamista, pääaineen, väitöskirjan tutkimusaiheen
vahvistamista sekä työnohjaajan määräämistä.
Tiedekunnan hyväksymien OTL- ja OTT -tutkintojen suorittamista koskevien virallismääräysten mukaan dekaani myöntää jatko-opinto-oikeuden. Tiedekuntaneuvosto hyväksyy alustavan opintosuunnitelman, tutkimussuunnitelman ja pääaineen sekä määrää työnohjaajan tai työnohjaajat.
Työnohjaajaksi ehdotettu henkilö tai henkilöt antavat tiedekunnalle kirjallisen lausunnon hakemuksesta. Tiedekunta vahvistaa työnohjaajaksi ehdotetun henkilön, tai jos
ehdotusta työnohjaajaksi ei ole tehty, muun sopivan ja tehtävään suostuneen työnohjaajan. Määräys edellyttää sekä ohjaajan että ohjattavan suostumusta.
Työnohjaajaksi voidaan nimetä professorin tehtävän haltija tai hoitaja, mikäli hän on
suorittanut tohtorin tutkinnon tai tohtorin arvoon oikeuttavat opinnäytteet, apulaisprofessori, tutkimusjohtaja tai dosentti. Toiseksi työnohjaajaksi voidaan määrätä myös
muu kuin tohtorin tutkinnon suorittanut asiantuntija. Työnohjaajia voidaan määrätä
yksi tai kaksi. Ainakin toisen työnohjaajan on oltava oikeustieteiden tiedekunnan henkilökuntaa. Jos työnohjaajia on kaksi, toinen heistä määrätään pääohjaajaksi.
Tiedekunta vahvistaa tohtorin tutkintoa suorittavan tutkimusaiheen ja pitää tutkimusaiheista rekisteriä. Jos väitöskirjatutkimus on tarkoitus laatia osatutkimuksina, on se

mainittava väitöskirjan aiheen vahvistusta pyydettäessä.
Työnohjaaja ja opiskelija tapaavat tutkimuksen vaiheesta ja opiskelijan ohjaustarpeesta riippuen vähintään kerran lukukaudessa. Ohjaustapaamisessa päivitetään henkilökohtainen opintosuunnitelma (JOPS) sekä keskustellaan tutkimuksen etenemisestä ja
mahdollisista haasteista.
OTK Pentti Seppäsen väitöskirjatyön aihe on ”Proaktiivinen työsopimus – työsuhteen
päättämiseen liittyvien riitojen ennalta ehkäisy”.
OTK Pentti Seppäselle on myönnetty tohtoritutkinnon suorittamisoikeus 15.11.2016.
Hän on suorittanut OTK -tutkinnon Lapin yliopistossa vuonna 2004 ja KTM -tutkinnon Oulun yliopistossa vuonna 2007.
Professori Soili Nystén-Haarala on puoltanut esitystä ja väitöskirjan aiheen hyväksymistä sekä ilmoittanut olevansa käytettävissä työohjaajaksi.
Liitteenä OTK Pentti Seppäsen hakemus ja professori Soili Nystén-Haaralan lausunto.
Esitys
1

Päätettäneen nimetä professori Soili Nystén-Haarala suostumuksensa mukaisesti OTK
Pentti Seppäsen väitöskirjatyön ohjaajaksi.

2

Päätettäneen vahvistaa OTK Pentti Seppäsen väitöskirjatyön aiheeksi ”Proaktiivinen
työsopimus – työsuhteen päättämiseen liittyvien riitojen ennalta ehkäisy” ja pääaineeksi sopimusoikeus.

3

Päätettäneen vahvistaa OTK Pentti Seppäsen OTT -tutkinnon opinto- ja tutkimussuunnitelma oheisen liitteen mukaisesti.

Päätös
1-3

Esityksen mukaan.

Pöytäkirjan vakuudeksi
Puheenjohtaja

Juha Karhu

Esittelijä

Markku Vartiainen

LAPIN YLIOPISTO

PÖYTÄKIRJA

Oikeustieteiden tiedekunta

14.12.2016

Tiedekuntaneuvosto

Vartiainen

Kokous

08/16

Paikka: kokoushuone
Yliopistonkatu 8, III krs.

Aika:

Keskiviikko 14.12.2016 klo 10.00-12.15

Läsnä:

+Karhu Juha
+Lohiniva-Kerkelä Mirva
-Viikari Lotta
+Korhonen Rauno

-Nystén-Haarala Soili
-Kuusikko Kirsi
-Juanto Leila

-Niemi Marja-Leena
-Oksanen Anniina
-Petrétei Kristóf

+Tuominen Tomi
+Kupiainen Annu

-Kämäräinen Markus
-Loikkanen Suvi
+Partanen Matias

-Salmela Aki
-Sihvo Anni-Sofia
-Haajanen Hilla
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OTM, ins. Timo Äijön OTT -tutkinnon suorittamiseen liittyvät toimenpiteet
OTM, ins. Timo Äijö on liitteenä olevassa kirjeessään pyytänyt OTT -tutkinnon tutkimus- ja opintosuunnitelman vahvistamista, pääaineen, väitöskirjan tutkimusaiheen vahvistamista sekä työnohjaajan määräämistä.
Tiedekunnan hyväksymien OTL- ja OTT -tutkintojen suorittamista koskevien virallismääräysten mukaan dekaani myöntää jatko-opinto-oikeuden. Tiedekuntaneuvosto hyväksyy alustavan opintosuunnitelman, tutkimussuunnitelman ja pääaineen sekä määrää
työnohjaajan tai työnohjaajat.
Työnohjaajaksi ehdotettu henkilö tai henkilöt antavat tiedekunnalle kirjallisen lausunnon hakemuksesta. Tiedekunta vahvistaa työnohjaajaksi ehdotetun henkilön, tai jos ehdotusta työnohjaajaksi ei ole tehty, muun sopivan ja tehtävään suostuneen työnohjaajan.
Määräys edellyttää sekä ohjaajan että ohjattavan suostumusta.
Työnohjaajaksi voidaan nimetä professorin tehtävän haltija tai hoitaja, mikäli hän on
suorittanut tohtorin tutkinnon tai tohtorin arvoon oikeuttavat opinnäytteet, apulaisprofessori, tutkimusjohtaja tai dosentti. Toiseksi työnohjaajaksi voidaan määrätä myös muu
kuin tohtorin tutkinnon suorittanut asiantuntija. Työnohjaajia voidaan määrätä yksi tai
kaksi. Ainakin toisen työnohjaajan on oltava oikeustieteiden tiedekunnan henkilökuntaa. Jos työnohjaajia on kaksi, toinen heistä määrätään pääohjaajaksi.
Tiedekunta vahvistaa tohtorin tutkintoa suorittavan tutkimusaiheen ja pitää tutkimusai-

heista rekisteriä. Jos väitöskirjatutkimus on tarkoitus laatia osatutkimuksina, on se mainittava väitöskirjan aiheen vahvistusta pyydettäessä.
Työnohjaaja ja opiskelija tapaavat tutkimuksen vaiheesta ja opiskelijan ohjaustarpeesta
riippuen vähintään kerran lukukaudessa. Ohjaustapaamisessa päivitetään henkilökohtainen opintosuunnitelma (JOPS) sekä keskustellaan tutkimuksen etenemisestä ja mahdollisista haasteista.
OTM, ins. Timo Äijön väitöskirjatyön aihe on ”Suomalaisten yritysten sopimukselliset
yllätykset ja kompastuskivet vientikaupassa ja miten ne voitaisiin tulevaisuudessa välttää”.
OTM, ins. Timo Äijölle on myönnetty tohtoritutkinnon suorittamisoikeus 15.11.2016.
Hän on suorittanut OTM -tutkinnon Lapin yliopistossa 19.10.2016 ja insinöörin tutkinnon Vaasan teknillisessä oppilaitoksessa vuonna 1995.
Professori Soili Nystén-Haarala on puoltanut esitystä ja väitöskirjan aiheen hyväksymistä sekä ilmoittanut olevansa käytettävissä työohjaajaksi.
Liitteenä OTM, ins. Timo Äijön hakemus ja professori Soili Nystén-Haaralan lausunto.
Esitys
1

Päätettäneen nimetä professori Soili Nystén-Haarala suostumuksensa mukaisesti OTM,
ins. Timo Äijön väitöskirjatyön ohjaajaksi.

2

Päätettäneen vahvistaa OTM, ins. Timo Äijön väitöskirjatyön aiheeksi ”Suomalaisten
yritysten sopimukselliset yllätykset ja kompastuskivet vientikaupassa ja miten ne voitaisiin tulevaisuudessa välttää” ja pääaineeksi sopimusoikeus.

3

Päätettäneen vahvistaa OTM, ins. Timo Äijön OTT -tutkinnon opinto- ja tutkimussuunnitelma oheisen liitteen mukaisesti.

Päätös
1-3

Esityksen mukaan.

Pöytäkirjan vakuudeksi
Puheenjohtaja

Juha Karhu

Esittelijä

Markku Vartiainen

LAPIN YLIOPISTO

PÖYTÄKIRJA

Oikeustieteiden tiedekunta

14.12.2016

Tiedekuntaneuvosto

Vartiainen

Kokous

08/16

Paikka: kokoushuone
Yliopistonkatu 8, III krs.

Aika:

Keskiviikko 14.12.2016 klo 10.00-12.15

Läsnä:

+Karhu Juha
+Lohiniva-Kerkelä Mirva
-Viikari Lotta
+Korhonen Rauno

-Nystén-Haarala Soili
-Kuusikko Kirsi
-Juanto Leila

-Niemi Marja-Leena
-Oksanen Anniina
-Petrétei Kristóf

+Tuominen Tomi
+Kupiainen Annu

-Kämäräinen Markus
-Loikkanen Suvi
+Partanen Matias

-Salmela Aki
-Sihvo Anni-Sofia
-Haajanen Hilla

14
FL, KTM Seija Pikkaraisen OTT -tutkinnon suorittamiseen liittyvät toimenpiteet
FL, KTM Seija Pikkarainen on liitteenä olevassa kirjeessään pyytänyt OTT -tutkinnon
tutkimus- ja opintosuunnitelman vahvistamista, pääaineen, väitöskirjan tutkimusaiheen
vahvistamista sekä työnohjaajan määräämistä.
Tiedekunnan hyväksymien OTL- ja OTT -tutkintojen suorittamista koskevien virallismääräysten mukaan dekaani myöntää jatko-opinto-oikeuden. Tiedekuntaneuvosto hyväksyy alustavan opintosuunnitelman, tutkimussuunnitelman ja pääaineen sekä määrää
työnohjaajan tai työnohjaajat.
Työnohjaajaksi ehdotettu henkilö tai henkilöt antavat tiedekunnalle kirjallisen lausunnon hakemuksesta. Tiedekunta vahvistaa työnohjaajaksi ehdotetun henkilön, tai jos ehdotusta työnohjaajaksi ei ole tehty, muun sopivan ja tehtävään suostuneen työnohjaajan.
Määräys edellyttää sekä ohjaajan että ohjattavan suostumusta.
Työnohjaajaksi voidaan nimetä professorin tehtävän haltija tai hoitaja, mikäli hän on
suorittanut tohtorin tutkinnon tai tohtorin arvoon oikeuttavat opinnäytteet, apulaisprofessori, tutkimusjohtaja tai dosentti. Toiseksi työnohjaajaksi voidaan määrätä myös muu
kuin tohtorin tutkinnon suorittanut asiantuntija. Työnohjaajia voidaan määrätä yksi tai
kaksi. Ainakin toisen työnohjaajan on oltava oikeustieteiden tiedekunnan henkilökuntaa. Jos työnohjaajia on kaksi, toinen heistä määrätään pääohjaajaksi.
Tiedekunta vahvistaa tohtorin tutkintoa suorittavan tutkimusaiheen ja pitää tutkimusai-

heista rekisteriä. Jos väitöskirjatutkimus on tarkoitus laatia osatutkimuksina, on se mainittava väitöskirjan aiheen vahvistusta pyydettäessä.
Työnohjaaja ja opiskelija tapaavat tutkimuksen vaiheesta ja opiskelijan ohjaustarpeesta
riippuen vähintään kerran lukukaudessa. Ohjaustapaamisessa päivitetään henkilökohtainen opintosuunnitelma (JOPS) sekä keskustellaan tutkimuksen etenemisestä ja mahdollisista haasteista.
FL, KTM Seija Pikkaraisen väitöskirjatyön aihe on ”Kunnallinen virantäyttö: kokonaisarvioinnin perusteella ansioitunein?”
FL, KTM Seija Pikkaraiselle on myönnetty tohtoritutkinnon suorittamisoikeus
15.11.2016. Hän on suorittanut FL -tutkinnon Kuopion yliopistossa vuonna 1993 ja
KTM -tutkinnon Vaasan yliopistossa vuonna 2010.
Professori Kirsi Kuusikko on puoltanut esitystä ja väitöskirjan aiheen hyväksymistä
sekä ilmoittanut olevansa käytettävissä työohjaajaksi.
Liitteenä FL, KTM Seija Pikkaraisen hakemus ja professori Kirsi Kuusikon lausunto.
Esitys
1

Päätettäneen nimetä professori Kirsi Kuusikko suostumuksensa mukaisesti FL, KTM
Seija Pikkaraisen väitöskirjatyön ohjaajaksi.

2

Päätettäneen vahvistaa FL, KTM Seija Pikkaraisen väitöskirjatyön aiheeksi ”Kunnallinen virantäyttö: kokonaisarvioinnin perusteella ansioitunein?” ja pääaineeksi hallintooikeus.

3

Päätettäneen vahvistaa FL, KTM Seija Pikkaraisen OTT -tutkinnon opinto- ja tutkimussuunnitelma oheisen liitteen mukaisesti.

Päätös
1-3

Esityksen mukaan.

Pöytäkirjan vakuudeksi
Puheenjohtaja

Juha Karhu

Esittelijä

Markku Vartiainen

LAPIN YLIOPISTO

PÖYTÄKIRJA

Oikeustieteiden tiedekunta

14.12.2016

Tiedekuntaneuvosto

Vartiainen

Kokous

08/16

Paikka: kokoushuone
Yliopistonkatu 8, III krs.

Aika:

Keskiviikko 14.12.2016 klo 10.00-12.15

Läsnä:

+Karhu Juha
+Lohiniva-Kerkelä Mirva
-Viikari Lotta
+Korhonen Rauno

-Nystén-Haarala Soili
-Kuusikko Kirsi
-Juanto Leila

-Niemi Marja-Leena
-Oksanen Anniina
-Petrétei Kristóf

+Tuominen Tomi
+Kupiainen Annu

-Kämäräinen Markus
-Loikkanen Suvi
+Partanen Matias

-Salmela Aki
-Sihvo Anni-Sofia
-Haajanen Hilla
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OTK, FM Simo Saarikon OTL -tutkinnon suorittamiseen liittyvät toimenpiteet
Tiedekunnan hyväksymien OTT- ja OTL -tutkintoa koskevien virallismääräysten mukaan kun hakemus lisensiaatin tutkinnon suorittamisoikeudesta hyväksytään, vahvistaa dekaani samalla tutkinnon pääaineen ja alustavan opintosuunnitelman (JOPS)
sekä määrää hakijalle työnohjaajan tai työnohjaajat. Dekaani vahvistaa työnohjaajaksi
ehdotetun henkilön, tai jos ehdotusta työnohjaajaksi ei ole tehty, muun sopivan työnohjaajan. Määräys edellyttää ohjaajan sitoutumista että ohjattavan suostumusta.
Tiedekunta vahvistaa lisensiaatin tutkintoa suorittavan tutkimusaiheen ja pitää tutkimusaiheesta rekisteriä. Jos lisensiaatin tutkimus on tarkoitus laatia osatutkimuksina
(ns. artikkelitutkimuksina), on se mainittava aiheen vahvistusta pyydettäessä.
Dekaani on myöntänyt OTK, FM Simo Saarikolle OTL -tutkinnon suorittamisoikeuden 15.11.2016. Samalla hänen työnohjaajakseen on nimetty professori Kirsi Kuusikko, vahvistettu JOPS ja pääaineeksi hallinto-oikeus.
OTK, FM Simo Saarikko on ilmoittanut kirjoittavansa lisensiaattityön aiheesta ”Kriisinhallintapalvelussuhde”.
Liitteenä OTK, FM Simo Saarikon hakemus ja professori Kirsi Kuusikon lausunto.
Simo Saarikon hakemusasiakirjan liitteet ovat nähtävillä tiedekunnan kansliassa.
Esitys

Päätettäneen vahvistaa OTK, FM Simo Saarikon lisensiaatintutkimuksen aiheeksi
”Kriisinhallintapalvelussuhde”.

Päätös

Esityksen mukaan.

Pöytäkirjan vakuudeksi
Puheenjohtaja

Juha Karhu

Esittelijä

Markku Vartiainen

LAPIN YLIOPISTO

PÖYTÄKIRJA

Oikeustieteiden tiedekunta

14.12.2016

Tiedekuntaneuvosto

Vartiainen

Kokous
Aika:
Läsnä:

08/16

Paikka: kokoushuone
Yliopistonkatu 8, III krs.
Keskiviikko 14.12.2016 klo 10.00-12.15
+Karhu Juha
+Lohiniva-Kerkelä Mirva
-Viikari Lotta
+Korhonen Rauno

-Nystén-Haarala Soili
-Kuusikko Kirsi
-Juanto Leila

-Niemi Marja-Leena
-Oksanen Anniina
-Petrétei Kristóf

+Tuominen Tomi
+Kupiainen Annu

-Kämäräinen Markus
-Loikkanen Suvi
+Partanen Matias

-Salmela Aki
-Sihvo Anni-Sofia
-Haajanen Hilla
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HTK Pekka Ihalaisen OTL -tutkinnon suorittamiseen liittyvät toimenpiteet
Tiedekunnan hyväksymien OTT- ja OTL -tutkintoa koskevien virallismääräysten mukaan kun hakemus lisensiaatin tutkinnon suorittamisoikeudesta hyväksytään, vahvistaa dekaani samalla tutkinnon pääaineen ja alustavan opintosuunnitelman (JOPS)
sekä määrää hakijalle työnohjaajan tai työnohjaajat. Dekaani vahvistaa työnohjaajaksi
ehdotetun henkilön, tai jos ehdotusta työnohjaajaksi ei ole tehty, muun sopivan työnohjaajan. Määräys edellyttää ohjaajan sitoutumista että ohjattavan suostumusta.
Tiedekunta vahvistaa lisensiaatin tutkintoa suorittavan tutkimusaiheen ja pitää tutkimusaiheesta rekisteriä. Jos lisensiaatin tutkimus on tarkoitus laatia osatutkimuksina
(ns. artikkelitutkimuksina), on se mainittava aiheen vahvistusta pyydettäessä.
Dekaani on myöntänyt HTK Pekka Ihalaiselle OTL -tutkinnon suorittamisoikeuden
29.11.2016. Samalla hänen työnohjaajakseen on nimetty professori Leila Juanto, vahvistettu JOPS ja pääaineeksi vero-oikeus.
HTK Pekka Ihalainen on ilmoittanut kirjoittavansa lisensiaattityön aiheesta ”Valikointiin perustuva verotuksen toimittaminen”.
Liitteenä HTK Pekka Ihalaisen hakemus ja professori Leila Juannon lausunto. Pekka
Ihalaisen hakemusasiakirjan liitteet ovat nähtävillä tiedekunnan kansliassa.
Esitys

Päätettäneen vahvistaa HTK Pekka Ihalaisen lisensiaatintutkimuksen aiheeksi ”Valikointiin perustuva verotuksen toimittaminen”.

Päätös

Esityksen mukaan.

Pöytäkirjan vakuudeksi
Puheenjohtaja

Juha Karhu

Esittelijä

Markku Vartiainen

LAPIN YLIOPISTO

PÖYTÄKIRJA

Oikeustieteiden tiedekunta

14.12.2016

Tiedekuntaneuvosto

Vartiainen

Kokous

08/16

Paikka: kokoushuone
Yliopistonkatu 8, III krs.

Aika:

Keskiviikko 14.12.2016 klo 10.00-12.15

Läsnä:

+Karhu Juha
+Lohiniva-Kerkelä Mirva
-Viikari Lotta
+Korhonen Rauno

-Nystén-Haarala Soili
-Kuusikko Kirsi
-Juanto Leila

-Niemi Marja-Leena
-Oksanen Anniina
-Petrétei Kristóf

+Tuominen Tomi
+Kupiainen Annu

-Kämäräinen Markus
-Loikkanen Suvi
+Partanen Matias

-Salmela Aki
-Sihvo Anni-Sofia
-Haajanen Hilla
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LL.M. Olga Pushinan väitöskirjatyön toinen ohjaaja
LL.M. Olga Pushina on liitteenä olevassa kirjeessään pyytänyt, että hänen väitöskirjatyölleen ”The Decisions of The European Court of Human Rights on Protection of Property: The Impact on the Finnish and Russian Property Law” nimettäisiin toiseksi työnohjaajaksi PYVI:in johtaja, dosentti Kamrul Hossain aiemmin nimetyn professori Soili
Nystén-Haaralan lisäksi.
Tiedekunnan hyväksymien OTL- ja OTT -tutkinnon suorittamista koskevien virallismääräysten mukaan dekaani myöntää jatko-opinto-oikeuden. Tiedekuntaneuvosto hyväksyy alustavan opinto- ja tutkimussuunnitelman ja pääaineen ja pääaineen sekä määrää työnohjaajan tai työnohjaajat.
Työnohjaajaksi voidaan nimetä professorin tehtävän haltija tai hoitaja, mikäli hän on
suorittanut tohtorin tutkinnon tai tohtorin tutkintoon oikeuttavat opinnäytteet, apulaisprofessori, tutkimusjohtaja tai dosentti. Toiseksi ohjaajaksi voidaan määrätä myös muu
kuin tohtorin tutkinnon suorittanut asiantuntija. Työnohjaajia voidaan määrätä yksi tai
kaksi. Ainakin toisen ohjaajan on oltava oikeustieteiden tiedekunnan henkilökuntaa. Jos
työnohjaajia on kaksi, toinen heistä määrätään pääohjaajaksi.
Tiedekunta vahvistaa tohtorin tutkintoa suorittavan tutkimusaiheen ja pitää tutkimusaiheista rekisteriä. Jos väitöskirjatutkimus on tarkoitus laatia osatutkimuksina, on se mainittava väitöskirjan aiheen vahvistusta pyydettäessä.

Työnohjaaja(t) ja opiskelija tapaavat tutkimuksen vaiheesta ja opiskelijan ohjaustarpeesta riippuen vähintään kerran lukukaudessa. Ohjaustapaamisessa päivitetään henkilökohtainen opintosuunnitelma (JOPS) sekä keskustellaan tutkimuksen etenemisestä ja
mahdollisista haasteista.
LL.M. Olga Pushinan väitöskirjatyön aiheeksi on aiemmin 18.11.2015 vahvistettu
”The Provisions of the European Convention for the Protection of Human Rights and
Fundamental Freedoms on Property Protection in the Decisions of the European Human
Rights”.
LL.M. Olga Pushinalle on myönnetty tohtoritutkinnon suorittamisoikeus 2.11.2015.
Hän on suorittanut LL.M. -tutkinnon Venäjällä vuonna 2007.
Dosentti Kamrul Hossain on ilmoittanut olevansa käytettävissä toiseksi työohjaajaksi ja
professori Soili Nystén-Haarala on ilmoittanut, että tämä järjestely sopii hänelle.
Liitteenä LL.M. Olga Pushinan hakemus sekä tiedekuntaneuvoston aiemmin
18.11.2015 asiassa tekemä päätös.
Esitys

Päätettäneen nimetä PYVI:in johtaja, dosentti Kamrul Hossain suostumuksensa mukaisesti LL.M. Olga Pushinan väitöskirjatyön ”The Decisions of The European Court
of Human Rights on Protection of Property: The Impact on the Finnish and Russian
Property Law” toiseksi ohjaajaksi aiemmin nimetyn professori Soili Nystén-Haaralan
lisäksi.

Päätös

Esityksen mukaan.

Pöytäkirjan vakuudeksi
Puheenjohtaja

Juha Karhu

Esittelijä

Markku Vartiainen

LAPIN YLIOPISTO

PÖYTÄKIRJA

Oikeustieteiden tiedekunta

14.12.2016

Tiedekuntaneuvosto

Vartiainen

Kokous

08/16

Paikka: kokoushuone
Yliopistonkatu 8, III krs.

Aika:

Keskiviikko 14.12.2016 klo 10.00-12.15

Läsnä:

+Karhu Juha
+Lohiniva-Kerkelä Mirva
-Viikari Lotta
+Korhonen Rauno

-Nystén-Haarala Soili
+Kuusikko Kirsi
-Juanto Leila

-Niemi Marja-Leena
-Oksanen Anniina
-Petrétei Kristóf

+Tuominen Tomi
+Kupiainen Annu

-Kämäräinen Markus
-Loikkanen Suvi
+Partanen Matias

-Salmela Aki
-Sihvo Anni-Sofia
-Haajanen Hilla

Lisäjäsenet -Husa Jaakko
+Kimpimäki Minna
-Hovila Ilari
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OTM Leena Alapurasen lisensiaatintutkimuksen arvosteleminen
Lapin yliopiston hallituksen 6.10.20109 hyväksymän hallintojohtosäännön 22 §:n
mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on määrätä väitöskirjojen ja lisensiaatintutkimuksen esitarkastajat, tarkastajat ja vastaväittäjät sekä arvostella nämä opintosuoritukset ja pro gradu -tutkielmat tai vastaavat tarkastajien lausuntojen perusteella.
Tiedekuntaneuvosto on määrännyt kokouksessaan 18.6.2013 OTM Leena Alapura sen lisensiaatintutkimuksen ”Työntekijää koskevien henkilötietojen käsittelyedellytykset” tarkastajiksi professori Rauno Korhosen ja professori Seppo Koskisen. He
ovat lausunnoissaan julkisen tarkastustilaisuuden järjestämistä.
OTM Alapurasen lisensiaatintutkimuksen julkinen tarkastustilaisuus on järjestetty
16.11.2016. Tarkastustilaisuuden opponenttina on toiminut professori Rauno Korhonen ja puheenjohtajana professori Seppo Koskinen.
Tiedekunnan hyväksymien virallismääräysten mukaan oikeustieteen lisensiaatin tutkintoon kuuluu osana lisensiaatintutkimus, jossa opiskelija osoittaa hyvää perehtyneisyyttä tutkimusalaansa sekä valmiutta itsenäisesti ja kriittisesti soveltaa tieteelli sen tutkimuksen menetelmiä. Lisensiaatintutkimuksen ohjepituus on 100-150 sivua.
Lisensiaatintutkimus arvostellaan pistein 5-10.

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.
Lapin yliopiston hallintojohtosäännön 62 §:n mukaan yliopistossa päätökset tehdään
esittelystä. Esittelymenettelyä ei kuitenkaan noudateta opintosuoritusta arvosteltaessa.
Tarkastajien lausunnot ovat liitteenä.
Lisensiaatintutkimus on nähtävillä tiedekunnan kansliassa.
Esitys

Päätettäneen OTM Leena Alapurasen lisensiaatintutkimuksen ” Työntekijää koskevien henkilötietojen käsittelyedellytykset” mahdollisesta hyväksymisestä ja arvosanasta.
Asiassa ei esittelymenettelyä.

Päätös

Päätettiin hyväksyä OTM Leena Alapurasen lisensiaatintutkimus ”Työntekijää koskevien henkilötietojen käsittelyedellytykset” arvosanalla x/10.
Päätöksentekoon osallistuivat professori Minna Kimpimäki, professori Rauno Korhonen, professori Kirsi Kuusikko, apulaisprofessori Mirva Lohiniva-Kerkelä ja professori Juha Karhu.

Pöytäkirjan vakuudeksi
Puheenjohtaja

Juha Karhu

Hallintopäällikkö

Markku Vartiainen

LAPIN YLIOPISTO

PÖYTÄKIRJA

Oikeustieteiden tiedekunta

14.12.2016

Tiedekuntaneuvosto

Vartiainen

Kokous

08/16

Paikka: kokoushuone
Yliopistonkatu 8, III krs.

Aika:

Keskiviikko 14.12.2016 klo 10.00-12.15

Läsnä:

+Karhu Juha
+Lohiniva-Kerkelä Mirva
-Viikari Lotta
+Korhonen Rauno

-Nystén-Haarala Soili
-Kuusikko Kirsi
-Juanto Leila

-Niemi Marja-Leena
-Oksanen Anniina
-Petrétei Kristóf

+Tuominen Tomi
+Kupiainen Annu

-Kämäräinen Markus
-Loikkanen Suvi
+Partanen Matias

-Salmela Aki
-Sihvo Anni-Sofia
-Haajanen Hilla

19
Filosofian tohtorin tutkinnon tutkintotodistuksen kaavan vahvistaminen
Yliopistojen tutkinnoista annetun asetuksen (794/2004; muut. 1039/2013) 22 §:n
mukaan tohtorin tutkinnon suorittamiseksi jatkokoulutukseen otetun opiskelijan tu lee:
1) suorittaa jatkokoulutuksen opinnot;
2) osoittaa tutkimusalallaan itsenäistä ja kriittistä ajattelua; sekä
3) laatia väitöskirja ja puolustaa sitä julkisesti
Väitöskirjaksi voidaan hyväksyä myös yliopiston riittäväksi katsoma määrä samaa
ongelmakokonaisuutta käsitteleviä tieteellisiä julkaisuja tai julkaistavaksi hyväksyttyjä käsikirjoituksia ja niistä laadittu yhteenveto taikka muu vastaavat tieteelliset kri
teerit täyttävä työ. Julkaisuihin voi kuulua myös yhteisjulkaisuja, jos itsenäinen
osuus on niistä osoitettavissa.
Tutkintoasetuksen (794/2004; muut 1039/2013, liite) mukaan filosofian tohtorin tutkinto (Doctor of Philosophy) voidaan suorittaa tieteellisessä jatkokoulutuksessa mm.
Lapin yliopistossa.
Esitys

Päätettäneen vahvistaa filosofian tohtorin tutkinnon tutkintotodistuksen kaava oheisen liitteen mukaisesti.

Päätös

Esityksen mukaan.

Pöytäkirjan vakuudeksi
Puheenjohtaja

Juha Karhu

Esittelijä

Markku Vartiainen

LAPIN YLIOPISTO

PÖYTÄKIRJA

Oikeustieteiden tiedekunta

14.12.2016

Tiedekuntaneuvosto

Vartiainen

Kokous

08/16

Paikka: kokoushuone
Yliopistonkatu 8, III krs.

Aika:

Keskiviikko 14.12.2016 klo 10.00-12.15

Läsnä:

+Karhu Juha
+Lohiniva-Kerkelä Mirva
-Viikari Lotta
+Korhonen Rauno

-Nystén-Haarala Soili
-Kuusikko Kirsi
-Juanto Leila

-Niemi Marja-Leena
-Oksanen Anniina
-Petrétei Kristóf

+Tuominen Tomi
+Kupiainen Annu

-Kämäräinen Markus
-Loikkanen Suvi
+Partanen Matias

-Salmela Aki
-Sihvo Anni-Sofia
-Haajanen Hilla
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Esitys Lapin yliopiston muutoksenhakulautakunnan puheenjohtajaksi ja varajäseneksi
Oikeustieteiden tiedekuntaa on pyydetty nimeämään puheenjohtaja ja tämän varajäsen 10.12.2016 mennessä Lapin yliopiston muutoksenhakulautakuntaan toimikaudeksi 1.1.2017-31.12.2018.
Yliopistolain (558/2009) 27§:n mukaan yliopistossa voi olla opintosuorituksia kos kevien oikaisupyyntöjen käsittelyä varten yksi tai useampi tutkintolautakunta tai
muu vastaava toimielin. Yliopiston hallintojohtosäännön (5.10.2009) 11 §:n mukaan
rehtorin tehtävänä on asettaa tarvittavat tutkinto-, arvostelu ja oikaisuasioita käsittelevät lautakunnat.
Hallintojohtosäännön 67 §:n mukaan opintosuorituksen arvostelua, muualla suoritettujen opintojen tai muulla tavoin osoitetun osaamisen hyväksi lukemista koskevien
oikaisupyyntöjen käsittelemistä varten rehtori asettaa kaksivuotiseksi toimikaudeksi
säksi neljä muuta jäsentä ja yhtä monta varajäsentä. Lautakunnan puheenjohtajan tulee olla oikeustieteiden tiedekunnan professori. Lisäksi varapuheenjohtajan tulee olla
professori. Jäsenistä ja varajäsenistä kaksi on muita opettajia kaksi opiskelijoita.
Hallintojohtosäännön 67 §:n mukaan rehtori nimeää lisäksi opintosuoritusten arvostelua varten muutoksenhakulautakuntaan yhden tai useampia jäseniä, joilla tulee olla
tohtorin tutkinto.
Muutoksenhakulautakunnan puheenjohtajana on toiminut professori Kirsi Kuusikko
ja hänen varallaan professori Rauno Korhonen.

Esitys

Päätettäneen esittää yliopiston rehtorille, että Lapin yliopiston muutoksenhakulautakunnan puheenjohtajaksi ajalle 1.1.2017-31.12.2018 nimetään professori Kirsi Kuusikko ja hänen varalleen professori Rauno Korhonen

Päätös

Esityksen mukaan.

Pöytäkirjan vakuudeksi
Puheenjohtaja

Juha Karhu

Esittelijä

Markku Vartiainen

LAPIN YLIOPISTO

PÖYTÄKIRJA

Oikeustieteiden tiedekunta

14.12.2016

Tiedekuntaneuvosto

Vartiainen

Kokous

08/16

Paikka: kokoushuone
Yliopistonkatu 8, III krs.

Aika:

Keskiviikko 14.12.2016 klo 10.00-12.15

Läsnä:

+Karhu Juha
+Lohiniva-Kerkelä Mirva
-Viikari Lotta
+Korhonen Rauno

-Nystén-Haarala Soili
-Kuusikko Kirsi
-Juanto Leila

-Niemi Marja-Leena
-Oksanen Anniina
-Petrétei Kristóf

+Tuominen Tomi
+Kupiainen Annu

-Kämäräinen Markus
-Loikkanen Suvi
+Partanen Matias

-Salmela Aki
-Sihvo Anni-Sofia
-Haajanen Hilla
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Oikeustieteiden tiedekunnan suunnittelutoimikunnan täydentäminen
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 kanalliseen ja kansainväliseen vastaavuuteen sekä koulutuksen tuloksellisuuteen.
Mainittuja tehtäviä suorittamaan on tiedekunnassa asetettu suunnittelutoimikunta, johon on nimetty edustajat eri kiintiöistä.
Oikeustieteiden tiedekunnan suunnittelutoimikuntaan on nimetty jäseniksi ajalle
1.1.2016-31.12.2017 puheenjohtajaksi, varadekaani Mirva Lohiniva-Kerkelä, varapuheenjohtajaksi professori Lotta Viikari sekä jäseniksi professori Rauno Korhonen ja
professori Mikko Vuorenpää (I kiintiössä varalla professori Leila Juanto ja professori
Eva Tammi-Salminen 31.7.2016 saakka), yliopistonlehtori Ilari Hovila ja yliopistonlehtori Markku Kiikeri (II kiintiössä varalla yliopistonlehtori Petri Keskitalo ja tutkija
Pirkko Heikkinen).
Suunnittelutoimikunnan opiskelijajäseninä ovat toimineet ajalla 1.1.-31.12.2016 oik.
yo Anni Eloranta (varalla oik. yo Anni-Sofia Sihvo), oik. yo Aki Salmela (varalla oik.
yo Matias Partanen) ja oik. yo Julia Heino (varalla oik. yo Noora Riskilä). Opiskelijoiden toimikausi suunnittelutoimikunnassa kestää vuoden.
Artikla r.y. on tehnyt esitykset suunnittelutoimikuntaan uusista opiskelijajäsenistä ja
varajäsenistä ajalle 1.1.-31.12.2017.

Esitys

Päätettäneen täydentää oikeustieteiden tiedekunnan suunnittelutoimikuntaa ajalle
1.1.2017-31.12.2017 siten, että uusiksi opiskelijajäseniksi nimetään aiemmin nimettyjen tilalle oik. yo Maaria Kuisma (varalla oik. yo Julia Ahonperä), oik. yo VeliMatti Tikkanen (varalla oik. yo Janina Rajaniemi) ja oik. yo Noora Kallio (varalla
oik. yo Harriet Lindfors) ja että professori Eva Tammi-Salmisen tilalle I kiintiön varajäseneksi nimetään vuodelle 2017 professori Minna Kimpimäki.

Päätös

Esityksen mukaan.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Juha Karhu

Esittelijä

Markku Vartiainen

LAPIN YLIOPISTO

PÖYTÄKIRJA

Oikeustieteiden tiedekunta

14.12.2016

Tiedekuntaneuvosto

Vartiainen

Kokous
Aika:
Läsnä:

08/16

Paikka: kokoushuone
Yliopistonkatu 8, III krs.
Keskiviikko 14.12.2016 klo 10.00-12.15
+Karhu Juha
+Lohiniva-Kerkelä Mirva
-Viikari Lotta
-Korhonen Rauno

-Nystén-Haarala Soili
-Kuusikko Kirsi
-Juanto Leila

-Niemi Marja-Leena
-Oksanen Anniina
-Petrétei Kristóf

+Tuominen Tomi
+Kupiainen Annu

-Kämäräinen Markus
-Loikkanen Suvi
+Partanen Matias

-Salmela Aki
-Sihvo Anni-Sofia
-Haajanen Hilla
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Oikeusinformatiikan instituutin johtajan valinta
Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnassa toimii oikeusinformatiikan instituutti.
Instituutti on perustettu 1.1.1993. Oikeusinformatiikan instituutin johtosäännön 4 §:n
mukaan ”Instituutin hallintoa hoitaa instituutin johtaja, joka valitaan tiedekuntaneuvoston toimikaudeksi tiedekuntaneuvoston päätöksellä”.
Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston nykyinen toimi kausi päättyy 31.12.2017. Professori Rauno Korhonen on nimitetty oikeusinformatiikan instituutin johtajaksi (oto) 31.12.2016 saakka.
Esitys

Päätettäneen, että Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan oikeusinformatiikan
instituutin johtajaksi tiedekuntaneuvoston jäljellä olevaksi toimikaudeksi eli ajalle
1.1.-31.12.2017 valitaan suostumuksensa mukaisesti oikeusinformatiikan professori
Rauno Korhonen oman tehtävänsä ohella.

Päätös

Esityksen mukaan.
Professori Rauno Korhonen ei osallistunut asian käsittelyyn.

Pöytäkirjan vakuudeksi
Puheenjohtaja

Juha Karhu

Esittelijä

Markku Vartiainen

LAPIN YLIOPISTO

PÖYTÄKIRJA

Oikeustieteiden tiedekunta

14.12.2016

Tiedekuntaneuvosto

Vartiainen

Kokous
Aika:
Läsnä:

08/16

Paikka: kokoushuone
Yliopistonkatu 8, III krs.
Keskiviikko 14.12.2016 klo 10.00-12.15
+Karhu Juha
+Lohiniva-Kerkelä Mirva
-Viikari Lotta
+Korhonen Rauno

-Nystén-Haarala Soili
-Kuusikko Kirsi
-Juanto Leila

-Niemi Marja-Leena
-Oksanen Anniina
-Petrétei Kristóf

+Tuominen Tomi
+Kupiainen Annu

-Kämäräinen Markus
-Loikkanen Suvi
+Partanen Matias

-Salmela Aki
-Sihvo Anni-Sofia
-Haajanen Hilla
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Prosessioikeuden määräaikaisen apulaisprofessorin tehtävän hoito
Professori Tuula Linna on ollut v. 2016 tutkimusvapaalla saatuaan professoripoolin
apurahan sitä varten. Hänen sijaisenaan on toiminut OTT Marja-Leena Niemi apulaisprofessorin nimikkeellä.
OTT Niemen oma tehtävä on ollut tutkijatohtorin tehtävä Suomen Akatemian rahoittamassa hankkeessa Nuoret ja velka. Hanke on käynnistynyt 1.9.2013 ja se päättyy
31.8.2017. Marja-Leena Niemen tehtävä ko. hankkeessa päättyy 30.4.2017 jolloin
hän siirtyy pois yliopiston palveluksesta.
Koska hän hoitaa myös SA:n sallimissa puitteissa tiedekunnan tutkimus- ja opetus hallintoon liittyviä tehtäviä, niin on tarkoituksenmukaista, että hän tekee sen apulaisprofessorin nimikkeellä siten, että taustana on tutkijatohtorin tehtävä. Tiedekunta
maksaa tutkijatohtorin ja apulaisprofessorin välisen palkanerotuksen.
Suomen Akatemia ja Nuoret ja velka -hankkeen vastaava professori Tuula Linna
ovat antaneet suostumuksensa ko. tehtäväjärjestelylle.
Liitteenä OTT Marja-Leena Niemen ansio- ja julkaisuluettelo.
Esitys

Päätettäneen esittää yliopiston rehtorille, että prosessioikeuden määräaikaiseen apulaisprofessorin tehtävään otetaan tutkijatohtori, OTT Marja-Leena Niemi ajalle 1.1.30.4.2017 siten, että hän hoitaa SA:n Nuoret ja velka -hankkeeseen kuuluvat tehtä vät ja tiedekunnan tutkimus- ja opetushallintoon liittyvät tehtävät SA:n sallimissa puitteissa.

Päätös

Esityksen mukaan.

Pöytäkirjan vakuudeksi
Puheenjohtaja

Juha Karhu

Esittelijä

Markku Vartiainen

LAPIN YLIOPISTO

PÖYTÄKIRJA

Oikeustieteiden tiedekunta

14.12.2016

Tiedekuntaneuvosto

Huhtaniska

Kokous

08/16

Paikka: kokoushuone
Yliopistonkatu 8, III krs.

Aika:

Keskiviikko 14.12.2016 klo 10.00-12.15

Läsnä:

+Karhu Juha
+Lohiniva-Kerkelä Mirva
-Viikari Lotta
+Korhonen Rauno

-Nystén-Haarala Soili
-Kuusikko Kirsi
-Juanto Leila

-Niemi Marja-Leena
-Oksanen Anniina
-Petrétei Kristóf

+Tuominen Tomi
+Kupiainen Annu

-Kämäräinen Markus
-Loikkanen Suvi
+Partanen Matias

-Salmela Aki
-Sihvo Anni-Sofia
-Haajanen Hilla
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Maisteritutkielman ja Projektiopintojen opetussuunnitelmien hyväksyminen
Lapin yliopiston hallintojohtosäännön 22 §:n mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä
on päättää opetussuunnitelmista ja tutkintovaatimuksista.
Suunnittelutoimikunta on käsitellyt opetussuunnitelmia kokouksessaan 3.11.2016.
Esitys

Päätettäneen hyväksyä uuden maisterin tutkinnon Maisteritutkielman ja Projektiopintojen opetussuunnitelmat oheisten liitteiden mukaisesti.

Päätös

Esityksen mukaan.

Pöytäkirjan vakuudeksi
Puheenjohtaja

Juha Karhu

Esittelijä

Pirkko Huhtaniska

LAPIN YLIOPISTO

PÖYTÄKIRJA

Oikeustieteiden tiedekunta

14.12.2016

Tiedekuntaneuvosto

Huhtaniska

Kokous

08/16

Paikka: kokoushuone
Yliopistonkatu 8, III krs.

Aika:

Keskiviikko 14.12.016 klo 10.00-12.15

Läsnä:

+Karhu Juha
+Lohiniva-Kerkelä Mirva
-Viikari Lotta
+Korhonen Rauno

-Nystén-Haarala Soili
+Kuusikko Kirsi
-Juanto Leila

-Niemi Marja-Leena
-Oksanen Anniina
-Petrétei Kristóf

+Tuominen Tomi
+Kupiainen Annu

-Kämäräinen Markus
-Loikkanen Suvi
+Partanen Matias

-Salmela Aki
-Sihvo Anni-Sofia
-Haajanen Hilla
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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) Elina Ryhänen ”Yhteiskuntavastuun velvoittavuusarviointi uuden varallisuusoikeuden
mukaan”
Tarkastajat: professori Juha Karhu ja yliopistonlehtori Petri Keskitalo
Kypsyysnäyte suoritettu hyväksytysti asiasisällön osalta.

2) Annukka Tervaniemi ”Pehmeä sääntely kansainvälisessä ilmailuoikeudessa ja sen turvallisuussääntelyssä”
Tarkastajat: professori Lotta Viikari ja tutkija Mikko Huttunen
Kypsyysnäyte suoritettu hyväksytysti asiasisällön osalta.
3) Annika Kortelainen ”Yhteistyöhön perustuva projektiallianssi julkisena hankintana ja
proaktiivisena sopimisena”
Tarkastajat: professori Soili Nystén-Haarala ja professori Juha Karhu
Kypsyysnäyte suoritettu hyväksytysti asiasisällön osalta.
4) Taru Ahonen ”Liability question concerning patent infringement arisen from consumer-level 3D printing. Can a CAD file constitute a patent infringement?
Tarkastajat: professori Juha Karhu ja tutkija Rosa Ballardini
Kypsyysnäyte suoritettu hyväksytysti asiasisällön osalta.
5) Tiina Pinosto ”Suomalainen syyteneuvottelu syyttömyysolettaman ja asianomistajan
aseman näkökulmasta”
Tarkastajat: professori MikkoVuorenpää ja tutkija Anssi Kärki
Kypsyysnäyte suoritettu hyväksytysti asiasisällön osalta.
6) Henna Vanhala ”Miehittämättömien ilma-alusten juridinen sääntely”
Tarkastajat: professori Rauno Korhonen ja emeritusprofessori Ahti Saarenpää
Kypsyysnäyte suoritettu hyväksytysti asiasisällön osalta.
7) Anniina Jauhojärvi ”Henkilötunnus tuomioistuinten ratkaisuissa”
Tarkastajat: professori Rauno Korhonen ja emeritusprofessori Ahti Saarenpää
Kypsyysnäyte suoritettu hyväksytysti asiasisällön osalta.
8) Sirkka Illikainen ”Lapsen osallisuusoikeuksien toteutuminen – avain lapsen edun mukaisiin ratkaisuihin lastensuojelussa”
Tarkastajat: apulaisprofessori Kirsti Kurki-Suonio ja apulaisprofessori Mirva LohinivaKerkelä
Kypsyysnäyte suoritettu hyväksytysti asiasisällön osalta.
9) Elisa Nilosaari ”Lapselle määrättävän edunvalvojan asema lastensuojelulain mukaan”
Tarkastajat: apulaisprofessori Kirsti Kurki-Suonio ja apulaisprofessori Mirva LohinivaKerkelä
Kypsyysnäyte suoritettu hyväksytysti asiasisällön osalta.
10) Lauri Louhio ”Seksuaalinen häirintä – työnantajan velvollisuus ja keinot puuttumiseen”
Tarkastajat: apulaisprofessori Mirva Lohiniva-Kerkelä ja apulaisprofessori Kirsti Kurki
–Suonio
Kypsyysnäyte suoritettu hyväksytysti asiasisällön osalta.
11) Elina Hämäläinen ”Alaikäisen velkaantuminen”
Tarkastajat: apulaisprofessori Kirsti Kurki-Suonio ja apulaisprofessori Marja-Leena
Niemi
Kypsyysnäyte suoritettu hyväksytysti asiasisällön osalta.

12) Anna-Riikka Nummi ”Arvonlisäveron vähennysoikeuden jakaminen”
Tarkastajat: professori Leila Juanto ja tutkija Annu Kupiainen
Kypsyysnäyte suoritettu hyväksytysti asiasisällön osalta.
13) Sanna Rautio ”Luottotappiot ja akordit elinkeinotulon verotuksessa”
Tarkastajat: professori Leila Juanto ja lehtori Jyrki Paukku
Kypsyysnäyte suoritettu hyväksytysti asiasisällön osalta.
14) Anna Koskinen ”Poliisimiehen käyttäytymisvaatimukset yksityiselämässä”
Tarkastajat: professori Kirsi Kuusikko ja apulaisprofessori Mirva Lohiniva-Kerkelä
Kypsyysnäyte suoritettu hyväksytysti asiasisällön osalta.
15) Inka Heikkinen ”Näkökulmia kiinteän omaisuuden sale and lease back järjestelyyn”
Tarkastajat: professori Juha Karhu ja tutkija Anu Kupiainen
Kypsyysnäyte suoritettu hyväksytysti asiasisällön osalta.
16) Artturi Puoskari ”ICA-sopimukset ja velkojakollisio – sitovuuden merkitys rahoitusmarkkinoiden toimivuuden näkökulmasta”
Tarkastajat: professori Juha Karhu ja tutkija Anu Kupiainen
Kypsyysnäyte suoritettu hyväksytysti asiasisällön osalta.
17) Petri Haapala ”Osakepanttivelkojan suojasta arvon kaksoispanttausta vastaan”
Tarkastajat: professori Juha Karhu ja tutkija Annu Kupiainen
Kypsyysnäyte suoritettu hyväksytysti asiasisällön osalta.
18) Meri Petsalo ”Asunto- tai kiinteistökaupasta vetäytyminen”
Tarkastajat: professori Juha Karhu ja yliopistonlehtori Petri Keskitalo
Kypsyysnäyte suoritettu hyväksytysti asiasisällön osalta.
19) Riikka Heinonen ”Terveyshaitan merkitys kiinteistön laatuvirheen arvioinnissa”
Tarkastajat: professori Juha Karhu ja yliopistonlehtori Petri Keskitalo
Kypsyysnäyte suoritettu hyväksytysti asiasisällön osalta.
20) Matias Isotalo ”First demand –takuut ja maksuvaatimus”
Tarkastajat: professori Juha Karhu ja yliopistonlehtori Petri Keskitalo
Kypsyysnäyte suoritettu hyväksytysti asiasisällön osalta
21) Annukka Lankila ”Luottamusmies- ja luottamusvaltuutettujärjestelmä”
Tarkastajat: apulaisprofessori Mirva Lohiniva-Kerkelä ja kehittämispäällikkö Hannu
Mikkola
Kypsyysnäyte suoritettu hyväksytysti asiasisällön osalta.
22) Miika Korhonen ”Lopulliset tappiot EU-vero-oikeudessa – tytäryhtiö vai kiinteä toimipaikka?”
Tarkastajat: professori Leila Juanto ja lehtori Jyrki Paukku
Kypsyysnäyte suoritettu hyväksytysti asiasisällön osalta.
Esitys
Päätös

Ei esittelymenettelyä.

1

Päätettiin hyväksyä Elina Ryhäsen tutkielma ”Yhteiskuntavastuun velvoittavuusarviointi
uuden varallisuusoikeuden mukaan” arvosanalla x/10.

2

Päätettiin hyväksyä Annukka Tervaniemen tutkielma ”Pehmeä sääntely kansainvälisessä
ilmailuoikeudessa ja sen turvallisuussääntelyssä” arvosanalla x/10.

3

Päätettiin hyväksyä Annika Kortelaisen tutkielma ”Yhteistyöhön perustuva projektiallianssi julkisena hankintana ja proaktiivisena sopimisena” arvosanalla x/10.

4

Päätettiin hyväksyä Taru Ahosen tutkielma ”Liability question concerning patent infringement arisen from consumer-level 3D printing. Can a CAD file constitute a patent
infringement?” arvosanalla x/10.

5

Päätettiin hyväksyä Tiina Pinoston tutkielma ”Suomalainen syyteneuvottelu syyttömyyssolettaman ja asianomistajan aseman näkökulmasta” arvosanalla x/10.

6

Päätettiin hyväksyä Henna Vanhalan tutkielma ”Miehittämättömien ilma-alusten juridinen sääntely” arvosanalla x/10.

7

Päätettiin hyväksyä Anniina Jauhojärven tutkielma ”Henkilötunnus tuomioistuinten ratkaisuissa” arvosanalla x/10.

8

Päätettiin hyväksyä Sirkka Illikaisen tutkielma ”Lapsen osallisuusoikeuksien toteutuminen – avain lapsen edun mukaisiin ratkaisuihin lastensuojelussa” arvosanalla x/10.

9

Päätettiin hyväksyä Elisa Nilosaaren tutkielma ”Lapselle määrättävän edunvalvojan
asema lastensuojelulain mukaan” arvosanalla x/10.

10

Päätettiin hyväksyä Lauri Louhion tutkielma ”Seksuaalinen häirintä – työnantajan velvollisuus ja keinot puuttumiseen” arvosanalla x/10.

11

Päätettiin hyväksyä Elina Hämäläisen tutkielma ”Alaikäisen velkaantuminen” arvosa nalla x/10.

12

Päätettiin hyväksyä Anna-Riikka Nummen tutkielma ”Arvonlisäveron vähennysoikeuden jakaminen” arvosanalla x/10.

13

Päätettiin hyväksyä Sanna Raution tutkielma ”Luottotappiot ja akordit elinkeinotulon verotuksessa” arvosanalla x/10.

14

Päätettiin hyväksyä Anna Koskisen tutkielma ”Poliisimiehen käyttäytymisvaatimukset
yksityiselämässä” arvosanalla x/10.

15

Päätettiin hyväksyä Inka Heikkisen tutkielma ”Näkökulmia kiinteän omaisuuden sale and
lease back järjestelyyn” arvosanalla x/10.

16

Päätettiin hyväksyä Artturi Puoskarin tutkielma ”ICA-sopimukset ja velkojakollisio –
sitovuuden merkitys rahoitusmarkkinoiden toimivuuden näkökulmasta” arvosanalla x/10.

17

Päätettiin hyväksyä Petri Haapalan tutkielma ”Osakepanttivelkojan suojasta arvon kaksoispanttausta vastaan” arvosanalla x/10.

18

Päätettiin hyväksyä Meri Petsalon tutkielma ”Asunto- tai kiinteistökaupasta vetäytyminen” arvosanalla x/10.

19

Päätettiin hyväksyä Riikka Heinosen tutkielma ”Terveyshaitan merkitys kiinteistön laatuvirheen arvioinnissa” arvosanalla x/10.

20

Päätettiin hyväksyä Matias Isotalon tutkielma ”First demand –takuut ja maksuvaatimus”
arvosanalla x/10.

21

Päätettiin hyväksyä Annukka Lankilan tutkielma ”Luottamusmies- ja luottamusvaltuutettujärjestelmä” arvosanalla x/10.

22

Päätettiin hyväksyä Miika Korhosen tutkielma ”Lopulliset tappiot EU-vero-oikeudessa –
tytäryhtiö vai kiinteä toimipaikka?” arvosanalla x/10.
Päätöksentekoon osallistuivat professori Rauno Korhonen, professori Kirsi Kuusikko,
apulaisprofessori Mirva Lohiniva-Kerkelä, professori Juha Karhu, tutkija Tomi Tuominen ja tutkija Annu Kupiainen.
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Kirjallisuustentin tutkintovaatimusten hyväksyminen
Lapin yliopiston hallintojohtosäännön 22 §:n mukaan tiedekuntaneuvosto päättää
opetussuunnitelmista ja tutkintovaatimuksista.
Professori Kirsi Kuusikko on esittänyt, että OTM0003 Julkisoikeuden ajankohtaisia
kysymyksiä kirjallisuustentin tutkintovaatimukset hyväksyttäisiin oheisen liitteen mukaisesti.
Esitys

Päätettäneen hyväksyä tutkintovaatimukset oheisen liitteen mukaisesti.

Päätös

Esityksen mukaan.

Pöytäkirjan vakuudeksi
Puheenjohtaja

Juha Karhu

Esittelijä

Pirkko Huhtaniska

LAPIN YLIOPISTO

PÖYTÄKIRJA

Oikeustieteiden tiedekunta

14.12.2016

Tiedekuntaneuvosto

Huhtaniska

Kokous

08/16

Paikka: kokoushuone
Yliopistonkatu 8, III krs.

Aika:

Keskiviikko 14.12.016 klo 10.00-12.15

Läsnä:

+Karhu Juha
+Lohiniva-Kerkelä Mirva
-Viikari Lotta
+Korhonen Rauno

-Nystén-Haarala Soili
-Kuusikko Kirsi
-Juanto Leila

-Niemi Marja-Leena
-Oksanen Anniina
-Petrétei Kristóf

+Tuominen Tomi
+Kupiainen Annu

-Kämäräinen Markus
-Loikkanen Suvi
+Partanen Matias

-Salmela Aki
-Sihvo Anni-Sofia
-Haajanen Hilla
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Lapin yliopiston avoimen yliopiston kirje
Lapin yliopiston avoin yliopisto pyytää tiedekuntaa tarkistamaan avoimen yliopisto-opetuksen toimeenpanosuunnitelman lukuvuodelle 2016 – 2017 ja vahvistamaan toimeenpanosuunnitelmaan hyväksytyn opetuksen vastaamaan tiedekunnan perusopetusta (liite).
Toimeenpanosuunnitelmaan tulevista muutoksista informoidaan tiedekuntaa toimeenpanosuunnitelman tarkisteella.
Esitys

Päätettäneen hyväksyä Lapin yliopiston avoimen yliopiston oheisen liitteen mukainen
opetus vastaamaan tiedekunnan antamaa opetusta.

Päätös

Esityksen mukaan.

Pöytäkirjan vakuudeksi
Puheenjohtaja

Juha Karhu

Esittelijä

Pirkko Huhtaniska

LAPIN YLIOPISTO

PÖYTÄKIRJA

Oikeustieteiden tiedekunta

14.12.2016

Tiedekuntaneuvosto

Huhtaniska

Kokous

08/16

Paikka: kokoushuone
Yliopistonkatu 8, III krs.

Aika:

Keskiviikko 14.12.016 klo 10.00-12.15

Läsnä:

+Karhu Juha
+Lohiniva-Kerkelä Mirva
-Viikari Lotta
+Korhonen Rauno

-Nystén-Haarala Soili
-Kuusikko Kirsi
-Juanto Leila

-Niemi Marja-Leena
-Oksanen Anniina
-Petrétei Kristóf

+Tuominen Tomi
+Kupiainen Annu

-Kämäräinen Markus
-Loikkanen Suvi
+Partanen Matias

-Salmela Aki
-Sihvo Anni-Sofia
-Haajanen Hilla
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Opintojaksojen opetussuunnitelmien muuttaminen
Lapin yliopiston hallintojohtosäännön 22 §:n mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on
päättää opetussuunnitelmista ja tutkintovaatimuksista.
Professori Juha Karhu on esittänyt muutoksia Oikeus ja yhteiskunta- ja Jakamistalouden
oikeudelliset ulottuvuudet -opintojaksojen opetussuunnitelmiin (liite).
Professori Soili Nysten-Haarala on esittänyt muutoksia Kuluttajansuoja -opintojakson
opetussuunnitelmaan (liite)
Esitys
1

Päätettäneen hyväksyä Oikeus ja yhteiskunta -opintojakson opetussuunnitelman muu
tokset oheisen liitteen mukaisesti.

2

Päätettäneen hyväksyä Jakamistalouden oikeudelliset ulottuvuudet -opintojakson opetus
suunnitelman muutokset oheisen liitteen mukaisesti.

3

Päätettäneen hyväksyä Kuluttajansuoja -opintojakson opetussuunnitelman muutokset
oheisen liitteen mukaisesti.

Päätös
1-3

Esityksen mukaan.

Pöytäkirjan vakuudeksi
Puheenjohtaja

Juha Karhu

Esittelijä

Pirkko Huhtaniska

LAPIN YLIOPISTO

PÖYTÄKIRJA

Oikeustieteiden tiedekunta

14.12.2016

Tiedekuntaneuvosto

Vartiainen

Kokous

08/16

Paikka: kokoushuone
Yliopistonkatu 8, III krs.

Aika:

Keskiviikko 14.12.016 klo 10.00-12.15

Läsnä:

+Karhu Juha
+Lohiniva-Kerkelä Mirva
-Viikari Lotta
+Korhonen Rauno

-Nystén-Haarala Soili
-Kuusikko Kirsi
-Juanto Leila

-Niemi Marja-Leena
-Oksanen Anniina
-Petrétei Kristóf

+Tuominen Tomi
+Kupiainen Annu

-Kämäräinen Markus
-Loikkanen Suvi
+Partanen Matias

-Salmela Aki
-Sihvo Anni-Sofia
-Haajanen Hilla
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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 yliopiston hallintojohtosäännön (5.10.2009) 22 §:ssä mainituista tiedekuntaneuvoston toimivaltaan kuuluvista tehtävistä seuraavaan 15.2.2017 pidettävään tiedekuntaneuvoston kokoukseen saakka.

Päätös

Esityksen mukaan.
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Ilmoitusasiat
-Uuden 1.8.2017 toimintansa aloittavan dekaanin ja varadekaanin vaalikokous järjestetään keskiviikkona 29.3.2017 klo 9.00 ja siihen liittyvä keskustelutilaisuus keskiviik kona 8.2.2017 klo 10.00 alkaen luentosalissa 5
-Lapin yliopiston ylioppilaskunnan edustajisto on valinnut uudet opiskelijajäsenet oikeustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvostoon vuodelle 2017 (liite 1)
-Lapin yliopiston määrälliset tavoitteet tiedekunnittain kaudelle 2017-2020 (liite 2)
-Tiedekuntapäivä on pidetty 9.12.2016
Työsopimukset ja irtisanoutumiset
-Yliopiston rehtori on myöntänyt päätöksellään 7.11.2016 eurooppaoikeuden dosentin arvon OTT, LL.M. Samuli Miettiselle 1.12.2016 lukien
-ON Mikko Lindroos on otettu amanuenssiksi Paradigma -projektiin ajalle 1.12.201631.7.2017
-Tanja Valkonen on irtisanoutunut tutkijan tehtävästä 1.1.2017 lukien
Esitys

Merkittäneen tiedoksi.

Päätös
Merkittiin.
Pöytäkirjan vakuudeksi
Puheenjohtaja

Juha Karhu

Esittelijä

Markku Vartiainen

