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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 6.5.2015.
Esitys

Todettaneen kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Päätös

Todettiin.

Pöytäkirjan vakuudeksi
Puheenjohtaja

Juha Karhu

Esittelijä

Markku Vartiainen
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Väittelyluvan myöntäminen pol. mag., FM Virpi Koivulle
Pol. mag., FM Virpi Koivu on liitteenä olevassa kirjeessään pyytänyt, että hänelle
myönnettäisiin väittelylupa. Pol. mag., FM Virpi Koivun väitöskirjakäsikirjoituksen aihe on "European Convention on Human Rights and transition of the 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 hallintojohtosäännön 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 18.2.2015 nimennyt pol. mag., FM Virpi
Koivun väitöskirjakäsikirjoituksen esitarkastajiksi professori Janneke Gerardsin
ja dosentti Susanna Lindroos-Hovinheimon. Heidän lausuntonsa ovat liitteenä.
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.
Tiedekunnan 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. Väitöskirjan suosituspituus on 250-300 sivua.
Vastaväittäjäksi määrätään yleensä joku esitarkastajista. Ulkomaista asiantuntijaa
voidaan pyytää vastaväittäjäksi myös tapauksissa, joissa häntä ei ole voitu tai katsottu tarkoituksenmukaiseksi pyytää esitarkastajaksi. Ulkomaisen ja kotimaisen
tieteen vuorovaikutusta myös opinnäytetöiden arvioinnissa tulisi suosia. Väitöskirjan tasoa sekä esitarkastuksen että väitöstilaisuuden perusteella arvioitaessa on
pidettävä huolta siitä, että työn tason arvioinnissa kiinnitetään huomiota Suomessa käytössä oleviin kriteereihin. Valittaessa vastaväittäjäksi ulkomainen asiantuntija, voidaan käyttää kahta vastaväittäjää, joista toinen olisi joku suomalaisista esitarkastajista.
Väitöskirjan, lisensiaatintutkimuksen ja näitä vastaavan opin- tai taidonnäytteen
esitarkastajan, tarkastajan ja vastaväittäjän esteellisyydestä on voimassa, mitä hallintolain (434/03) 28 §:ssä säädetään.
Yliopistolain (558/2009) 82 §:n mukaan väitöskirjan arvosteluun tyytymätön
opiskelija voi tehdä yliopiston määräämälle hallintoelimelle oikaisupyynnön
opintosuorituksen arvostelusta 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi saannista.
Pol. mag., FM Virpi Koivu on todennut liitteenä olevassa kirjeessään, ettei hänellä
ole huomautettavaa esitarkastuslausunnoista.
Yliopistolain 29 §:n mukaan opintosuorituksen arvosteluun voivat osallistua vain
ne jäsenet tai varajäsenet, joilla on samantasoinen opintosuoritus taikka jotka on
otettu professorin tehtävään.
Lapin yliopiston hallintojohtosäännön 61 §:n mukaan hallintoelin on päätösvaltainen kun puheenjohtaja mukaan luettuna vähintään puolet jäsenistä on läsnä.
Liitteenä professori Janneke Gerardsin ja dosentti Susanna Lindroos-Hovinheimon lausunnot sekä pol. mag., FM Virpi Koivun kirje.
Käsikirjoitus on nähtävillä hallintopäällikön työhuoneessa.
Esitys

Väittelyluvan myöntämisasiassa ei ole esittelymenettelyä.

Päätös

Tiedekuntaneuvosto päätti yksimielisesti professori Juha Karhun esityksestä liitteenä olevan esitarkastajien lausuntojen mukaisesti myöntää väittelyluvan pol.
mag., FM Virpi Koivulle väitöskirjakäsikirjoituksella "European Convention on
Human Rights and transition of the legal culture – Reception of the argumentation
of the European Court of Human Rights by the Finnish supreme jurisdictions”.

Päätöksentekoon osallistuivat ma. yliopistonlehtori, OTT, Ilari Hovila, yliopistonlehtori, OTT Minna Kimpimäki, professori Rauno Korhonen, ma. apulaisprofessori, OTT Mirva Lohiniva-Kerkelä ja professori Juha Karhu.
Pöytäkirjan vakuudeksi
Puheenjohtaja

Juha Karhu

Hallintopäällikkö

Markku Vartiainen
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Työ- ja sosiaalioikeuden professorin ma. tehtävän hoito
Professori Seppo Koskinen on nimitetty työoikeuden professoriksi Turun yliopiston oikeustieteelliseen tiedekuntaan 1.8.2013 lukien. Koskien on ollut mainitusta
ajankohdasta lähtien työvapaalla Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan
työ- ja sosiaalioikeuden professorin tehtävästä. Koskiselle myönnettiin työvapaata 31.7.2014 saakka.
Seppo Koskinen on irtisanoutunut Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan
työ- ja sosiaalioikeuden professuurista 24.3.2014 päivätyllä kirjeellä. 1.8.2014 lukien. Lapin yliopiston vararehtori on myöntänyt eron 26.3.2014 tekemällään päätöksellä mainitusta ajankohdasta lukien.
Yliopistolain (558/2009) 33 §:n mukaan professorin tulee harjoittaa ja ohjata tieteellistä tutkimustyötä, antaa siihen perustuvaa opetusta ja seurata tieteen kehitystä sekä osallistua alallaan yhteiskunnalliseen vuorovaikutukseen ja kansainväliseen yhteystyöhön.
OTT, VT Jaana Paanetoja on hoitanut työ- ja sosiaalioikeuden professorin tehtävää sijaisena tutkimusjohtajan nimikkeellä ajalla 1.10.2013-31.7.20154, apulaisprofessorin nimikkeellä ajalla 1.8.2014-30.11.2014 ja vertaisarvioinnin jälkeen
professorin nimikkeellä ajalla 1.12.2014-31.7.2015.
Liitteenä OTT, VT Jaana Paanetojan suostumus, CV ja julkaisuluettelo.

Esitys

Päätettäneen esittää yliopiston rehtorille, että hän ottaisi dosentti, OTT, VT Jaana
Paanetojan hoitamaan työ- ja sosiaalioikeuden professorin ma. tehtävää ajalla
1.8.2015-31.7.2016.

Päätös

Esityksen mukaan.

Pöytäkirjan vakuudeksi
Puheenjohtaja

Juha Karhu

Esittelijä

Markku Vartiainen
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Lapsioikeuden ma. apulaisprofessorin tehtävän hoito
Yliopiston rehtori on myöntänyt luvan ma. lapsioikeuden apulaisprofessorin tehtävän hoitoon lukuvuodeksi 2015-2016. Vanhempi oikeusasiamiehen sihteeri, dosentti, OTT Kirsi Kurki-Suonio on ilmoittanut voivansa hoitaa tehtävää lukuvuonna 2015-2016.
Ko. tehtävään sisällytetään hyvinvointioikeuden pooliin kuuluvia lapsioikeuden
sekä perhe- ja jäämistöoikeuden tutkimukseen ja opetukseen liittyviä tehtäviä. Samalla tehtävä palvelee yliopiston ja tiedekunnan strategian terävöittämistä.
Yliopistolain (558/2009) 33 §:n mukaan professorin tulee harjoittaa ja ohjata tieteellistä tutkimustyötä, antaa siihen perustuvaa opetusta ja seurata tieteen kehitystä sekä osallistua alallaan yhteiskunnalliseen vuorovaikutukseen ja kansainväliseen yhteistyöhön.
OTT Kirsti Kurki-Suonio on suorittanut OTK -tutkinnon Helsingin yliopistossa
vuonna 1982, OTL -tutkinnon vuonna 1990 ja OTT -tutkinnon vuonna 1999. Hänet on nimitetty perheoikeuden dosentiksi Helsingin yliopistoon vuonna 2001.
Dosentti, OTT Kirsti Kurki-Suonio työskentelee eduskunnan oikeusasiamiehen
kansliassa toimien lapsen oikeuksia koskevan asiaryhmän pääesittelijänä. Työtehtäviin kuuluvat tärkeimpien lapsen oikeudellista asemaa ja oikeuksia koskevien
kanteluratkaisujen sekä lausuntojen esittely ja asiaryhmään kuuluvien tarkastusten suunnittelu ja toteutus.

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

Päätettäneen esittää yliopiston rehtorille, että hän ottaisi dosentti, OTT Kirsti
Kurki-Suonion hoitamaan ma. lapsioikeuden apulaisprofessorin tehtävää ajalla
1.8.2015-31.7.2016.

Päätös

Esityksen mukaan.
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Puheenjohtaja
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Esittelijä
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Ma. perus- ja ihmisoikeudet, erityisesti alkuperäiskansaoikeudet, yliopistonlehtorin tehtävän
hoito
Yliopiston rehtori on myöntänyt 17.12.2014 käydyissä yliopiston keskushallinnon ja tiedekunnan välisissä kurkistusneuvotteluissa ja 23.3.2015 käydyissä kurkistusneuvotteluissa luvan täyttää määräaikaisesti perus- ja ihmisoikeudet, erityisesti alkuperäiskansaoikeudet, yliopistonlehtorin tehtävän ajalla 1.8.201531.7.2016.
Lapin yliopiston hallintojohtosäännön 41 §:n mukaan tieteellisin perustein täytettävät yliopistonlehtorin tehtävät voivat olla opetuspainotteisia, tutkimuspainotteisia tai opetus- ja tutkimuspainotteisia.
Tieteellisin perustein täytettävään yliopistonlehtorin tehtävään valittavalta edellytetään soveltuva tohtorin tutkinto ja kyky antaa laadukasta tutkimukseen perustuvaa opetusta ja ohjausta ja, kun se on tehtävän hoitamisen kannalta tärkeää, käytännöllinen perehtyneisyys tehtäväalaan.
Lapin yliopiston hallintojohtosäännön 36 §:n mukaan yliopiston tehtävään valittavalta edellytetään sellainen koulutus ja kokemus sekä kielitaito kuin kyseisen
tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää. Nämä edellytykset määritellään
kunkin tehtävän osalta ennen tehtävän täyttöön ryhtymistä. Pysyvään opetustehtävään valittavalta edellytetään riittävä opetustaito.
Yliopiston hallintojohtosäännön 41 §:n mukaan tieteellisin perustein täytettävän

yliopistonlehtorin tehtävään valittavalta edellytetään soveltuva tohtorin tutkinto ja
kyky antaa laadukasta tutkimukseen perustuvaa opetusta ja ohjausta, ja kun se on
tehtävän hoitamisen kannalta tärkeää, käytännöllinen perehtyneisyys tehtäväalaan.
Tieteellisin perustein täytettävään yliopistonlehtorin tehtävään hakeneen ansioita
arvioitaessa otetaan johtosäännön 53 §:n mukaan huomioon tieteelliset julkaisut
ja muut tutkimustulokset, joilla on tieteellistä arvoa, opetuskokemus ja pedagoginen koulutus, taito tuottaa oppimateriaalia, muut opetustoimessa saavutetut ansiot
ja tarvittaessa opetusnäyte.
Opetuspainotteisen yliopistonlehtorin tehtävässä painotetaan opetuskokemusta,
pedagogista koulutusta, taitoa tuottaa oppimateriaalia, muita opetustoimessa saavutettuja ansioita ja tarvittaessa opetusnäytettä.
Tutkimuspainotteisen yliopistonlehtorin valinnassa painotetaan tieteellisiä julkaisuja ja muita tieteellisiä tutkimustuloksia sekä aktiivisuutta tutkimustyössä kotimaassa ja kansainvälisesti.
Liitteenä LL.D. Stefan Kirchnerin suostumus, CV ja opetusportfolio. Julkaisuluetelo on nähtävillä tiedekunnan kansliassa.
Esitys
1

2

Päätös
1-2

Päätettäneen, että ma. perus- ja ihmisoikeudet, erityisesti alkuperäiskansaoikeudet, yliopistonlehtorin tehtävä on tieteellisin perustein täytettävä opetus- ja tutkimuspainotteinen yliopistonlehtorin tehtävä.
Päätettäneen esittää yliopiston rehtorille, että hän ottaisi LL.D. Stefan Kirchnerin
hoitamaan ma. perus- ja ihmisoikeudet, yliopistonlehtorin tehtävää ajalla
1.8.2015-31.7.2016.

Esityksen mukaan.
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Esitarkastajien määrääminen Master of Arts Nikolas Sellheimin väitöskirjakäsikirjoitukselle
MA Nikolas Sellheim on liitteenä olevassa kirjeessään pyytänyt, että hänen väitöskirjakäsikirjoitukselleen “Legislating the blind spot: the EU seals regime and
the commercial seal hunt” määrättäisiin esitarkastajat (liite 1).
Lapin yliopiston hallituksen 5.10.2009 hyväksymän johtosäännön 22 §:n mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on mm. määrätä väitöskirjojen esitarkastajat, tarkastajat ja vastaväittäjät sekä arvostella nämä opintosuoritukset ja pro
gradu -tutkielmat tai vastaavat tarkastajien lausuntojen perusteella.
Väitöskirjan, lisensiaatintutkimuksen ja näitä vastaavan opinto- tai taidonnäytteen esitarkastajan, tarkastajan ja vastaväittäjän esteellisyydestä on voimassa,
mitä hallintolain (434/2003) 28 §:ssä säädetään.
Yliopistolain (558/2009) 44 §:n mukaan ennen opintosuorituksen arvostelua tekijälle on varattava tilaisuus vastineen antamiseen esitarkastajan, tarkastajan tai
vastaväittäjän lausunnosta.
Tiedekunnan hyväksymien OTT -tutkinnon suorittamista koskevien virallismääräysten mukaan tiedekuntaneuvosto määrää esitarkastajat hakemuksesta. Esitarkastajia koskeva vaatimus tulisi pääsääntöisesti ottaa käsiteltäväksi vasta työnohjaajan toimittaman esitarkastuksen aloittamista selvästi puoltavan kirjallisen
lausunnon perusteella, koska työnohjaajalla on velvollisuus pitää huolta siitä,

että tarkastettavaksi esitetty opinnäyte täyttää väitöskirjalle asetetut vaatimukset.
Opiskelijan vaatimuksesta esitarkastajat voidaan määrätä, vaikka työnohjaaja ei
ole esitarkastajien määräämistä puoltanut. Tällaisessa tapauksessa tiedekuntaneuvosto pyytää työnohjaajalta asiassa lausunnon.
Esitarkastajia valittaessa pääkriteerinä tulisi pitää asiantuntevien henkilöiden
löytämistä tehtävään. Esitarkastajaksi voidaan valita vain henkilö, joka on suorittanut tohtorin tutkinnon tai muun vastaavantasoisen ulkomaisen tutkinnon.
Toisen esitarkastajista tulee edustaa muuta kuin Lapin yliopiston oikeustieteiden
tiedekunnan vakinaista opettajakuntaa. Soveliaita ja asiantuntevia esitarkastajia
voidaan löytää paitsi omasta tiedekunnasta (lähinnä professorit ja dosentit),
muista oikeustieteellisistä tiedekunnista ja muista oikeustieteellistä opetusta antavista korkeakouluista tai ulkomaisista yliopistoista. Ulkomaisen ja kotimaisen
tieteen vuorovaikutusta opinnäytetöiden arvioinnissa tulisi suosia ja siksi ulkomaisten asiantuntijoiden käyttäminen on suositeltavaa. Ainakin toiseksi esitarkastajaksi on kuitenkin yleensä tarkoituksenmukaista valita henkilö, joka tuntee
suomalaisen tieteellisen käytännön ja väitöskirjojen arvostelukriteerit. Molemmat esitarkastajat voidaan kuitenkin valita ulkomaisista yliopistoista, ellei Suomesta ole löydettävissä asiantuntevia esitarkastajia tai jos kahden ulkomaisen
esitarkastajan käytölle on muita syitä.
Esitarkastusmenettelyn nopeuttamiseksi tiedekuntaneuvoston tulee antaa esitarkastajille yleensä kolmen kuukauden määräaika tehtävän suorittamista varten.
Väittelyä puoltava lausunto annetaan siitä käsikirjoitusversiosta, joka on tarkastettu. Korjausehdotuksia sisältävä puoltava lausunto voidaan hyväksyä kuitenkin siinä tapauksessa, että ehdotetuilla korjauksilla ei ole vaikutusta väittelyluvan myöntämiseen.
Esitarkastajien tulee perustella sekä myönteinen että kielteinen tarkastuslausuntonsa. Mikäli esitarkastusta ei voida määräajassa päättää väittelylupaa puoltavaan lausuntoon, esitarkastusmenettely raukeaa, jollei väittelijä nimenomaisesti
halua viedä asiaa tiedekuntaneuvoston ratkaistavaksi.
Esitarkastusmenettely voi väitöskirjaan tehtävien korjausten vuoksi väitöskirjan
tekijän ja esitarkastajien välisen sopimuksen perusteella jatkua kohtuullisen ajan
esitarkastusta varten annetun määräajan jälkeenkin. Tällaisessa tapauksessa esitarkastuksen jatkumisesta on suullisesti tai kirjallisesti ilmoitettava dekaanille ja
tiedekunnan kansliaan.
Esitarkastuksen rauettua väittelijä voi pyytää uutta esitarkastusta, kun väitöskirjakäsikirjoitukseen on tehty hylkäävissä esitarkastuslausunnoissa tarkoitettuja
tai muita muutoksia ja työnohjaaja puoltaa esitarkastajien määräämistä.
Vastaväittäjäksi määrätään yleensä joku esitarkastajista. Tarvittaessa voidaan
määrätä kaksi vastaväittäjää. Ulkomaista asiantuntijaa voidaan pyytää vastaväittäjäksi myös tapauksissa, joissa häntä ei ole voitu tai katsottu tarkoituksenmukaiseksi pyytää esitarkastajaksi. Ulkomaisen ja kotimaisen tieteen vuorovaikutusta myös opinnäytetöiden arvioinnissa tulisi suosia. Väitöskirjan tasoa sekä

esitarkastuksen että väitöstilaisuuden perusteella arvioitaessa on pidettävä
huolta siitä, että työn tason arvioinnissa kiinnitetään huomiota Suomessa käytössä oleviin kriteereihin.
Tiedekunnan hyväksymien virallismääräysten mukaan väitöskirjatutkimuksen
tulee osoittaa, että tekijällä on kyky itsenäisesti soveltaa tieteellisen tutkimuksen
menetelmiä sekä hyvä perehtyneisyys omaan tieteenalaansa ja syvällinen perehtyneisyys omaan tutkimusalaansa. Väitöskirjan suosituspituus on 250-300 sivua.
Työnohjaajat tutkimusprofessori Timo Koivurova ja tutkimusprofessori Florian
Stammler ovat puoltaneet esitarkastuksen käynnistämistä.
Käsikirjoitus on nähtävillä tiedekunnan kansliassa.
Esitys

Päätettäneen valtuuttaa Lapin yliopiston hallintojohtosäännön 22 §:n mukaisesti
dekaani nimeämään esitarkastajat Nikolas Sellheimin väitöskirjakäsikirjoitukselle “Legislating the blind spot: the EU seals regime and the commercial seal
hunt”.

Päätös

Esityksen mukaan.

Pöytäkirjan vakuudeksi
Puheenjohtaja

Juha Karhu

Esittelijä

Markku Vartiainen

LAPIN YLIOPISTO

PÖYTÄKIRJA

Oikeustieteiden tiedekunta

11.5.2015

Tiedekuntaneuvosto

Kyyhkynen

Kokous
Aika:
Läsnä:

05/15

Paikka: kokoushuone
Yliopistonkatu 8, III krs.
Maanantai 11.5.2015 klo 10.00-11.50
+Karhu Juha
+Lohiniva-Kerkelä Mirva
-Viikari Lotta
+Korhonen Rauno

-Nystén-Haarala Soili
-Kuusikko Kirsi
-Juanto Leila

-Niemi Marja-Leena
-Korja Juhani
+Oksanen Anniina

+Tuominen Tomi
-Petrétei Kristóf
-Kupiainen Annu

-Teijonmaa Johanna
+Karppela Maria-Pia
-Välikangas Aleksi

+Konttajärvi Sauli
-Saarinen Mikko
-Moberg Stina-Sofia

7
Maisteritutkielmien arvosteleminen
Lapin yliopiston hallintojohtosäännön 22 § mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä
on arvostella pro gradu -tutkielmat tai vastaavat tarkastajien lausuntojen perusteella.
Lapin yliopiston hallintojohtosäännön 61 §:n mukaan yliopiston monijäseniset toimielimet ovat päätösvaltaisia, kun puheenjohtaja mukaan luettuna vähintään puolet
jäsenistä on läsnä.
Yliopistolain (558/2009) 29 §:n mukaan opintosuorituksien arvosteluun saavat
osallistua vain ne jäsenet tai varajäsenet, joilla on samantasoinen opintosuoritus
taikka jotka on otettu professorin tehtävään.
Lapin yliopiston hallintojohtosäännön 62 §:n mukaan yliopistossa päätökset tehdään esittelystä. Esittelymenettelyä ei noudateta opintosuoritusten arvostelussa.
Tarkastajien lausunnot ovat liitteenä.
Maisteritutkielma
1) Jussi Haapa-aho ”Työkyvyn vajeen vaikutukset työsuhdeturvaan”
Tarkastajat: professori Jaana Paanetoja ja tutkija Juhani Korja
Kypsyysnäyte suoritettu hyväksytysti asiasisällön osalta.
2) Maarit Renko ”Yrityssaneerauksen aloittamisharkinta käräjäoikeuksissa”
Tarkastajat: professori Tuula Linna ja tutkijatohtori Marja-Leena Niemi

Kypsyysnäyte suoritettu hyväksytysti asiasisällön osalta.
3) Terhi Halonen ”Tuomioistuinsovittelu maaoikeusasioissa”
Tarkastajat: professori Tuula Linna ja tutkija Juhana Riekkinen
Kypsyysnäyte suoritettu hyväksytysti asiasisällön osalta.
4) Miia Holappa ”Väkivallan tyypilliset piirteet ja parisuhde”
Tarkastajat: apulaisprofessori Mirva Lohiniva-Kerkelä ja OTL Pirjo Laitinen
Kypsyysnäyte suoritettu hyväksytysti asiasisällön osalta.
5) Markus Kemppainen ”Panttivelkojan asema ulosottomyynnissä”
Tarkastajat: professori Tuula Linna ja tutkijatohtori Marja-Leena Niemi
Kypsyysnäyte suoritettu hyväksytysti asiasisällön osalta
6) Roosa Leväinen ”Rikos yksityishenkilön velkajärjestelyn esteenä Suomessa,
Ruotsissa ja Yhdysvalloissa”
Tarkastajat: professori Tuula Linna ja tutkijatohtori Marja-Leena Niemi
Kypsyysnäyte suoritettu hyväksytysti asiasisällön osalta
7) Emilie Saari ”Toisen maalla olevan rakennuksen omistajan sivullissuoja
– kolme tyyppitapausta”
Tarkastajat: professori Eva Tammi-Salminen ja tutkija Annu Kupiainen
Kypsyysnäyte suoritettu hyväksytysti asiasisällön osalta.
8) Antti Sutinen ”Lis pendens and res judicata – tools to avoid parallel proceedings
in investment arbitration?”
Tarkastajat: professori Kamrul Hossain ja tutkija Mikko Vartiainen
Kypsyysnäyte suoritettu hyväksytysti asiasisällön osalta.
9) Jenni Miettinen ”Interpreting CISG Article 79 (1): Economic Impediment ant the
Reasonability Requirement”
Tarkastajat: professori Juha Karhu ja apulaisprofessori Petri Keskitalo
Kypsyysnäyte suoritettu hyväksytysti asiasisällön osalta.
10) Tuomas Keltto ”Goodwill-arvon norkkiminen”
Tarkastajat: professori Juha Karhu ja apulaisprofessori Petri Keskitalo
Kypsyysnäyte suoritettu hyväksytysti asiasisällön osalta.
Esitys
Päätös
1

Ei esittelymenettelyä.
Päätettiin hyväksyä Jussi Haapa-ahon tutkielma ”Työkyvyn vajeen vaikutukset työsuhdeturvaan” arvosanalla x/10.

2

Päätettiin hyväksyä Maarit Rengon tutkielma ”Yrityssaneerauksen aloittamisharkinta käräjäoikeuksissa” arvosanalla x/10.

3

Päätettiin hyväksyä Terhi Halosen tutkielma ”Tuomioistuinsovittelu maaoikeusasioissa” arvosanalla x/10.

4

Päätettiin hyväksyä Miia Holapan tutkielma ”Väkivallan tyypilliset piirteet parisuhdeväkivallassa” arvosanalla x/10.

5

Päätettiin hyväksyä Markus Kemppaisen tutkielma ”Panttivelkojan asema ulosottomyynnissä” arvosanalla x/10.

6

Päätettiin hyväksyä Roosa Leväisen tutkielma ”Rikos yksityishenkilön velkajärjestelyn esteenä Suomessa, Ruotsissa ja Yhdysvalloissa” arvosanalla x/10.

7

Päätettiin hyväksyä Emilie Saaren tutkielma Toisen maalla olevan rakennuksen
omistajan sivullissuoja – kolme tyyppitasoa” arvosanalla x/10.

8

Päätettiin hyväksyä Antti Sutisen tutkielma ”Lis pendens and res judicata – tools to
avoid parellel proceedings in investment arbitration?” arvosanalla x/10.

9

Päätettiin hyväksyä Jenni Miettisen tutkielma ”Interpreting CISG Artile 79 (1):
Economic Impediment and the Reasonability Reguirement” arvosanalla x/10.

10

Päätettiin hyväksyä Tuomas Kelton tutkielma ”Goodwill-arvon norkkiminen”
arvosanalla x/10.
Päätöksentekoon osallistuivat tutkija Anniina Oksanen, tutkija Tomi Tuominen,
professori Rauno Korhonen, apulaisprofessori Mirva Lohiniva-Kerkelä ja professori Juha Karhu.

Pöytäkirjan vakuudeksi
Puheenjohtaja

Juha Karhu

Kokouksen sihteeri

Virpi Nousiainen

LAPIN YLIOPISTO

PÖYTÄKIRJA

Oikeustieteiden tiedekunta

11.5.2015

Tiedekuntaneuvosto

Vartiainen

Kokous

05/15

Paikka: kokoushuone
Yliopistonkatu 8, III krs.

Aika:

Maanantai 11.5.2015 klo 10.00-11.50

Läsnä:

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

-Nystén-Haarala Soili
-Kuusikko Kirsi
-Juanto Leila

-Niemi Marja-Leena
-Korja Juhani
+Oksanen Anniina

+Tuominen Tomi
-Petrétei Kristóf
-Kupiainen Annu

-Teijonmaa Johanna
+Karppela Maria-Pia
-Välikangas Aleksi

+Konttajärvi Sauli
-Saarinen Mikko
-Moberg Stina-Sofia
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Oikeustieteiden tiedekunnan jatkotutkintojen uudistamiseen liittyvät toimenpiteet
Yliopistojen tutkinnoista annetun asetuksen (794/2004) 28 §:n mukaan yliopiston
tehtävänä on jatkuvasti arvioida ja kehittää tutkintoja, tutkintoihin liittyviä opintoja sekä opetusta. Erityisesti on kiinnitettävä huomiota tutkintojen, opetuksen,
opintojen ohjauksen ja opiskelun laatuun, yhteiskunnan koulutustarpeisiin, tutkintojen ja opintojen kansalliseen ja kansainväliseen vastaavuuteen sekä koulutuksen
tuloksellisuuteen.
Oikeustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto on kokouksessaan 18.2.2015
asettanut jatko-opintotoimikunnan, johon on nimetty puheenjohtajaksi yliopistonlehtori Sanna Koulu sekä jäseniksi tutkija Tomi Tuominen, tutkija Piia Nuorgam
ja tutkija Alina Lehtonen. Toimikuntaa on pyydetty valmistelemaan uudistetut
OTT- ja OTL -tutkintoja koskevat virallismääräykset siten, että asiaa voidaan käsitellä 18.3.2015 pidettävässä kokouksessa.
Tiedekuntaneuvosto hyväksyi kokouksessaan 18.3.2015 jatko-opintotoimikunnan tekemät linjaukset oheisen liitteen mukaisesti ja päätti valtuuttaa toimikunnan
jatkamaan asian valmistelua siten, että jatkotutkintoja koskevat uudet esitykset
voidaan vahvistaa 15.4.2015 pidettävässä tiedekuntaneuvoston kokouksessa.
Tiedekuntaneuvosto päätti kokouksessaan 15.4.2015 lähettää jatko-opintotoimikunnan esityksen vielä kommentoitavaksi tiedekunnan opettajakunnalle ja päätti,
että asia otetaan käsiteltäväksi 11.5.2015 pidettävässä tiedekuntaneuvoston kokouksessa.

Jatko-opintotoimikunta on käsitellyt asian kokouksessaan 5.5.2015 tehden liitteenä olevan esityksen saadun palautteen pohjalta.
Esitys

Päätettäneen vahvistaa oikeustieteiden tiedekunnan OTL- ja OTT -tutkintoja koskevat virallismääräykset sekä sisällöt ja rakenteet oheisen liitteen mukaisesti ja
saattaa ne voimaan 1.8.2015 lukien.

Päätös

Esityksen mukaan.

Pöytäkirjan vakuudeksi
Puheenjohtaja

Juha Karhu

Esittelijä

Markku Vartiainen

LAPIN YLIOPISTO

PÖYTÄKIRJA

Oikeustieteiden tiedekunta

11.5.2015

Tiedekuntaneuvosto

Kyyhkynen

Kokous

05/15

Paikka: kokoushuone
Yliopistonkatu 8, III krs.

Aika:

Maanantai 11.5.2015 klo 10.00-11.50

Läsnä:

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

-Nystén-Haarala Soili
-Kuusikko Kirsi
-Juanto Leila

-Niemi Marja-Leena
-Korja Juhani
+Oksanen Anniina

+Tuominen Tomi
-Petrétei Kristóf
-Kupiainen Annu

-Teijonmaa Johanna
+Karppela Maria-Pia
-Välikangas Aleksi

+Konttajärvi Sauli
-Saarinen Mikko
-Moberg Stina-Sofia
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Opetussuunnitelmat lukuvuodelle 2015-2016
Lapin yliopiston hallintojohtosäännön 22 §:n mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on päättää opetussuunnitelmista ja tutkintovaatimuksista. Lapin yliopiston
tutkintosäännön 6 §:n mukaan tiedekuntaneuvosto hyväksyy seuravan lukuvuoden opetussuunnitelmat toukokuun loppuun mennessä.
Suunnittelutoimikunta on valmistellut opetussuunnitelmat (liite).
Esitys

Päätettäneen hyväksyä oikeusnotaarin ja oikeustieteen maisterin tutkinnon vanhan ja uuden tutkintorakenteen mukaiset opetussuunnitelmat lukuvuodelle 20152016 oheisen liitteen mukaisesti.

Päätös

Esityksen mukaan.

Pöytäkirjan vakuudeksi
Puheenjohtaja

Juha Karhu

Esittelijä

Mia Kyyhkynen

LAPIN YLIOPISTO

PÖYTÄKIRJA

Oikeustieteiden tiedekunta

11.5.2015

Tiedekuntaneuvosto

Vartiainen

Kokous

05/15

Paikka: kokoushuone
Yliopistonkatu 8, III krs.

Aika:

Maanantai 11.5.2015 klo 10.00-11.50

Läsnä:

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

-Nystén-Haarala Soili
-Kuusikko Kirsi
-Juanto Leila

-Niemi Marja-Leena
-Korja Juhani
+Oksanen Anniina

+Tuominen Tomi
-Petrétei Kristóf
-Kupiainen Annu

-Teijonmaa Johanna
+Karppela Maria-Pia
-Välikangas Aleksi

+Konttajärvi Sauli
-Saarinen Mikko
-Moberg Stina-Sofia
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Tiedekuntaneuvoston kokoukset keväällä 2016
Tiedekuntaneuvoston kokouksia on pidetty lukukausien aikana 3-4 viikon välein
ja ns. kesäkokous on pidetty kesäkuun alkupuolella.
Esitys

Päätettäneen järjestää tiedekuntaneuvoston kevään 2016 kokoukset oheisen liitteen mukaisesti.

Päätös

Esityksen mukaan.

Pöytäkirjan vakuudeksi
Puheenjohtaja

Juha Karhu

Esittelijä

Markku Vartiainen

LAPIN YLIOPISTO

PÖYTÄKIRJA

Oikeustieteiden tiedekunta

11.5.2015

Tiedekuntaneuvosto

Vartiainen

Kokous

05/15

Paikka: kokoushuone
Yliopistonkatu 8, III krs.

Aika:

Maanantai 11.5.2015 klo 10.00-11.50

Läsnä:

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

-Nystén-Haarala Soili
-Kuusikko Kirsi
-Juanto Leila

-Niemi Marja-Leena
-Korja Juhani
+Oksanen Anniina

+Tuominen Tomi
-Petrétei Kristóf
-Kupiainen Annu

-Teijonmaa Johanna
+Karppela Maria-Pia
-Välikangas Aleksi

+Konttajärvi Sauli
-Saarinen Mikko
-Moberg Stina-Sofia
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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 tiedekuntaneuvosto on valittu toimikaudeksi 1.1.2015-31.12.2016.
Esitys

Päätettäneen, että Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnassa toimivan Oikeusinformatiikan instituutin johtajaksi ajalle 11.5.2015-31.12.2016 valitaan
suostumuksensa mukaisesti oikeusinformatiikan professori Rauno Korhonen
oman tehtävänsä ohella.

Päätös

Esityksen mukaan.

Pöytäkirjan vakuudeksi
Puheenjohtaja

Juha Karhu

Esittelijä

Markku Vartiainen

LAPIN YLIOPISTO

PÖYTÄKIRJA

Oikeustieteiden tiedekunta

11.5.2015

Tiedekuntaneuvosto

Vartiainen

Kokous
Aika:
Läsnä:

05/15

Paikka: kokoushuone
Yliopistonkatu 8, III krs.
Maanantai 11.5.2015 klo 10.00-11.50
+Karhu Juha
+Lohiniva-Kerkelä Mirva
-Viikari Lotta
+Korhonen Rauno

-Nystén-Haarala Soili
-Kuusikko Kirsi
-Juanto Leila

-Niemi Marja-Leena
-Korja Juhani
+Oksanen Anniina

+Tuominen Tomi
-Petrétei Kristóf
-Kupiainen Annu

-Teijonmaa Johanna
+Karppela Maria-Pia
-Välikangas Aleksi

+Konttajärvi Sauli
-Saarinen Mikko
-Moberg Stina-Sofia

12
Ilmoitusasiat
-Opetus- ja kulttuuriministeriön ohje julkaisutiedonkeruusta (liite 1)
-Tilastotietoja Helsinkiin/Vaasaan, Turkuun, Itä-Suomeen ja Lappiin v. 2015 oikeustiedettä opiskelemaan hakeneista (liitteet 2-5)
-Oikeusministeriö on nimittänyt professori Tuula Linnan tuomarinvalintalautakuntaan 5-vuotiskaudeksi ajalle 15.5.2015-14.5.2020 (liite 6)
-Tutkintotavoitteet ja niiden toteutuminen 1.1.-30.4.2015 (liite 7)
Työsopimukset ja tehtävät:
-OTM Jukka Ahtinen on otettu tutkijaksi ajalle 1.8.2015-31.7.2016
-OTM Jenna Päläs on otettu tutkijaksi ajalle 1.8.2015-31.7.2017
-OTM Kirsi Pollari on otettu tutkijaksi ajalle 1.8.2015-31.12.2018
-Kristiina Jokelainen on otettu projektipäälliköksi (40%) kehittämispäällikkö
Hannu Mikkolan työvapaan ajaksi 1.6.2015-4.6.2016
-OTM Niina Rytilahti on irtisanoutunut tutkijan tehtävästä 1.5.2015 lukien
Esitys

Merkittäneen tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.

Pöytäkirjan vakuudeksi
Puheenjohtaja

Juha Karhu

Esittelijä

Markku Vartiainen

