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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
estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja katsoo sen tarpeelliseksi tai milloin vähintään
kolme jäsentä sitä pyytää ilmoittamansa asian käsittelyä varten.
Kutsu monijäsenisen hallintoelimen kokoukseen on lähetettävä viimeistään kolme
arkipäivää ennen kokousta, jollei hallintoelin ole toisin päättänyt. Hallintoelimen jäsen
on velvollinen ilmoittamaan asiasta varajäsenelleen tai hallintoelimen sihteerille, jos
hän on estynyt osallistumasta kokoukseen.
Kokouskutsussa on mainittava käsiteltävät asiat. Hallintoelin voi kuitenkin läsnäolevien jäsenten yksimielisellä päätöksellä ottaa käsiteltäväkseen asian, jota ei ole
mainittu kokouskutsussa.
Johtosäännön 61 §:n mukaan yliopiston monijäseniset toimielimet ovat päätösvaltaisia, kun puheenjohtaja mukaan luettuna vähintään puolet jäsenistä on läsnä.
Yliopistolain 29 §:n mukaan opintosuorituksen arvosteluun saavat osallistua vain ne
jäsenet tai varajäsenet, joilla on samantasoinen opintosuoritus taikka jotka on otettu
professorin tehtävään.
Kokouskutsut on lähetetty 7.10.2010
Esitys

Todettaneen kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Päätös
Todettiin.
Pöytäkirjan vakuudeksi
Puheenjohtaja

Matti Niemivuo

Esittelijä

Markku Vartiainen
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-Lehto Jukka
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-Kivijärvi Anna
-Kylli Ilkka
-Kärkkäinen Inka
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Maisteritutkielmien arvosteleminen
Lapin yliopisto hallintojohtosäännön 22 § mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on
arvostella pro gradu -tutkielmat tarkastajien lausuntojen perusteella.
Lapin yliopiston hallintojohtosäännön 62 §:n mukaan yliopiston monijäseniset
toimielimet ovat päätösvaltaisia, kun puheenjohtaja mukaan luettuna vähintään puolet
jäsenistä on läsnä.
Yliopistolain (558/2009) 29 §:n mukaan opintosuoritukset arvosteluun saavat
osallistua vain ne jäsenet tai varajäsenet, joilla on samantasoinen opintosuoritus
taikka jotka on otettu professorin tehtävään.
Tarkastajien lausunnot ovat liitteenä.
Maisteritutkielma
1) Annika Keränen “Osakassopimuksen sitovuus konkurssi- ja yrityssaneeraustilanteissa”
Tarkastajat: professori Eva Tammi-Salminen ja ma. professori Pertti Virtanen
Kypsyysnäyte suoritettu hyväksytysti asiasisällön osalta.
2) Suvi Tervahartiala “Talousrikollisuuden torjunta rakennusalalla - Hollannin
ketjuvastuu- ja sulkutilijärjestelmän soveltuvuus Suomeen”
Tarkastajat: professori Terttu Utriainen ja tutkija Pirjo Laitinen
Kypsyysnäyte suoritettu hyväksytysti asiasisällön osalta.
3) Mira Koponen “Yksityiselämän suoja ja salaisten pakkokeinojen välinen konflikti
rikosprosessissa”
Tarkastajat: professori Rauno Korhonen ja ma. yliassistentti Timo Saranpää
Kypsyysnäyte suoritettu hyväksytysti asiasisällön osalta.
4) Jurvansuu Ari “Jatkokäsittelyluvan myöntämisedellytykset”
Tarkastajat: professori Jyrki Virolainen ja ma. yliassistentti Timo Saranpää
Kypsyysnäyte suoritettu hyväksytysti asiasisällön osalta.

5) Tatu Pylvänäinen “Riita-asian summaarinen alioikeusmenettely ja riidattomien
saatavien perintä”
Tarkastajat: professori Jyrki Virolainen ja ma. yliassistentti Timo Saranpää
Kypsyysnäyte suoritettu hyväksytysti asiasisällön osalta.
6) Johanna Hietapakka “Valtiokonttorin rikosvahinkokorvausten oikeudelliset
kysymykset”
Tarkastajat: professori Juha Karhu ja yliassistentti Petri Keskitalo
Kypsyysnäyte suoritettu hyväksytysti asiasisällön osalta.
7) Jaana Piipari “Kohtuuttomat ehdot ja sopimussuoja elinkeinonharjoittajien välisissä
sopimussuhteissa”
Tarkastajat: professori Juha Karhu ja tutkija Jukka Lehto
Kypsyysnäyte suoritettu hyväksytysti asiasisällön osalta.
8) Juha Kärki “Indeksiehtolaki sopimusvapauden rajoittajana”
Tarkastajat: professori Juha Karhu ja tutkija Jukka Lehto
Kypsyysnäyte suoritettu hyväksytysti asiasisällön osalta.
9) Jyri Nikander “Lojaliteettivelvollisuus ja osakkaiden keskinäinen sopiminen
pienessä suomalaisessa osakeyhtiössä”
Tarkastajat: professori Juha Karhu ja tutkija Jukka Lehto
Kypsyysnäyte suoritettu hyväksytysti asiasisällön osalta.
10) Juhamatti Järvi “Kilpailuoikeudellinen vahingonkorvaus. Seuraamukset Suomen
ja EU:n kilpailuoikeudessa”
Tarkastajat: professori Juha Karhu ja yliassistentti Petri Keskitalo
Kypsyysnäyte suoritettu hyväksytysti asiasisällön osalta.
11) Juhani Korja “Kameravalvonnan oikeudellinen sääntely - lainsäädännön toimeenpanon tarkastelua”
Tarkastajat: professori Rauno Korhonen ja professori Ahti Saarenpää
Kypsyysnäyte suoritettu hyväksytysti asiasisällön osalta.
12) Silja Takalo-Eskola “Tavaramerkkioikeudellinen yksinoikeus ja kilpailu: Tavaramerkkihaltijan suoja suhteessa yhteisöoikeuteen sekä kilpailun toimivuuteen”
Tarkastajat: professori Juha Karhu ja yliassistentti Petri Keskitalo.
Kypsyysnäyte suoritettu hyväksytysti asiasisällön osalta.
13) Suvi Röytiö “Alle 15-vuotiaiden rikosten sovittelu ja koulukiusaaminen”
Tarkastajat: yliopistonlehtori Mirva Lohiniva-Kerkelä ja tutkija Pirjo Laitinen
Kypsyysnäyte suoritettu hyväksytysti asiasisällön osalta.
Esitys
Päätös
1

Ei esittelymenettelyä.
Päätettiin hyväksyä Annika Keräsen tutkielma “Osakassopimuksen sitovuus
konkurssi- ja yrityssaneeraustilanteissa” arvosanalla x/10.

2

Päätettiin hyväksyä Suvi Tervahartialan tutkielma “Talousrikollisuuden torjunta
rakennusalalla - Hollannin ketjuvastuu- ja sulkutilijärjestelmän soveltuvuus Suomeen”
arvosanalla x/10.

3

Päätettiin hyväksyä Mira Koposen tutkielma “Yksityiselämän suoja ja salaisten
pakkokeinojen välinen konflikti rikosprosessissa” arvosanalla x/10.

4

Päätettiin hyväksyä Ari Jurvansuun tutkielma “Jatkokäsittelyluvan myöntämisedellytykset” arvosanalla x/10.

5

Päätettiin hyväksyä Tatu Pylvänäisen tutkielma “Riita-asian summaarinen alioikeusmenettely ja riidattomien saatavien perintä” arvosanalla x/10.

6

Päätettiin hyväksyä Johanna Hietapakan tutkielma “Valtiokonttorin rikosvahinkokorvausten oikeudelliset kysymykset” arvosanalla x/10.

7

Päätettiin hyväksyä Jaana Piiparin tutkielma “Kohtuuttomat ehdot ja sopimussuoja
elinkeinonharjoittajien välisissä sopimussuhteissa” arvosanalla x/10.

8

Päätettiin hyväksyä Juha Kärjen tutkielma “Indeksiehtolaki sopimusvapauden rajoittajana” arvosanalla x/10.

9

Päätettiin hyväksyä Jyri Nikanderin tutkielma “Lojaliteettivelvollisuus ja osakkaiden
keskinäinen sopiminen pienessä suomalaisessa osakeyhtiössä” arvosanalla x/10.

10

Päätettiin hyväksyä Juhamatti Järven tutkielma Juhamatti Järvi “Kilpailuoikeudellinen
vahingonkorvaus. Seuraamukset Suomen ja EU:n kilpailuoikeudessa” arvosanalla
x/10.

11

Päätettiin hyväksyä Juhani Korjan tutkielma “Kameravalvonnan oikeudellinen
sääntely - lainsäädännön toimeenpanon tarkastelua” arvosanalla x/10.

12

Päätettiin hyväksyä Silja Takalo-Eskolan tutkielma “Tavaramerkkioikeudellinen
yksinoikeus ja kilpailu: Tavaramerkkihaltijan suoja suhteessa yhteisöoikeuteen sekä
kilpailun toimivuuteen” arvosanalla x/10.

13

Päätettiin hyväksyä Suvi Röytiön tutkielma “Alle 15-vuotiaiden rikosten sovittelu ja
koulukiusaaminen” arvosanalla x/10.
Päätöksentekoon osallistuivat professori Matti Niemivuo, professori Eva TammiSalminen, professori Rauno Korhonen, professori Leila Juanto, ma. professori Minna
Kimpimäki, yliopistonlehtori Mirva Lohiniva-Kerkelä ja tutkija Ilari Hovila.

Pöytäkirjan vakuudeksi
Puheenjohtaja

Matti Niemivuo

Kokouksen sihteeri

Virpi Nousiainen
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+Niemivuo Matti
+Korhonen Rauno
-Karhu Juha
+Juanto Leila
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+Tammi-Salminen Eva -Halttunen Rauno
+Kimpimäki Minna
+Hovila Ilari
+Lohiniva-Kerkelä Mirva
+Hinkkanen Juho
+Aaltonen Laura
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-Lehto Jukka
-Tukiainen Iris
-Tjäder Matti

-Kivijärvi Anna
-Kylli Ilkka
-Kärkkäinen Inka
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Esitarkastajien määrääminen OTL, KTM Jussi Koskisen väitöskirjakäsikirjoitukselle
OTL, KTM Jussi Koskinen on liitteenä olevassa kirjeessään pyytänyt, että hänen
väitöskirjakäsikirjoitukselleen “...ja lisäksi tuomitaan menettämään sotilasarvonsa.” 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.
Yliopistoasetuksen (115/1998) 18 §:n mukaan väitöskirjan, lisensiaatintutkimuksen
ja näitä vastaavan opinto- tai taidonnäytteen esitarkastajan, tarkastajan ja vastaväittäjän esteellisyydestä on voimassa, mitä hallintolain (434/2003) 28 §:ssä säädetään.
Mainitun asetuksen 2 momentin mukaan ennen 1 momentissa tarkoitetun 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.
Työnohjaaja professori Terttu Utriainen on puoltanut esitarkastuksen käynnistämistä
.
OTL, KTM Jussi Koskinen on todennut, ettei hänellä ole huomauttamista esitettyjä
esitarkastajia kohtaan.
Käsikirjoitus on nähtävillä tiedekunnan kansliassa.
Esitys

Päätettäneen nimetä OTL, KTM Jussi Koskisen väitöskirjakäsikirjoituksen “... ja
lisäksi tuomitaan menettämään sotilasarvonsa.” esitarkastajiksi suostumuksensa
mukaisesti professori Per Ole Träskman (Lundin yliopisto) ja professori Asko
Lehtonen (Vaasan yliopisto).

Päätös

Esityksen mukaan.

Pöytäkirjan vakuudeksi
Puheenjohtaja

Matti Niemivuo

Esittelijä

Markku Vartiainen
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Prosessioikeuden dosentin arvon myöntäminen OTT, VT Antti Tapanilalle
Oikeustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto on OTT, VT Antti Tapanilan
haettua prosessioikeuden dosentuuria, todennut kokouksessaan 16.3.2010 ko.
dosentuurin tarkoituksenmukaisuuden tiedekunnan opetus- ja tutkimustyön kannalta.
Tiedekuntaneuvosto päätti kokouksessaan 16.3.2010 pyytää asiantuntijalausunnot
OTT, VT Antti Tapanilan tieteellisestä pätevyydestä ko. dosentuuriin professori
Matti Tolvaselta ja dosentti Pasi Pölöseltä. Molemmat suostuivat tehtävään ja he ovat
myös toimittaneet lausuntonsa. Lausunnot ovat liitteenä.
Tiedekuntaneuvosto varasi kokouksessaan 16.3.2010 OTT, VT Antti Tapanilalle
mahdollisuuden opetusnäytteen antamiseen hänen esittämästään aiheesta. OTT, VT
Antti Tapanila antoi 8.9.2010 opetusnäytteen aiheesta “...muutoinkin selvästi tarpeetonta... EIS 6 artikla ja suullinen käsittely hovioikeudessa muutoin kuin näytön
vastaanottamiseksi”. Tiedekuntaneuvoston nimeämät lausunnonantajat ovat ehdottaneet opetusnäytteen arvosanaksi hyvä. Lausunto opetusnäytteestä on liitteenä.
Yliopistolain (255/2009) 89 §:n mukaan yliopisto voi myöntää dosentin arvon
henkilölle, jolla on perusteelliset tiedot alaltaan, julkaisuilla tai muulla tavoin osoitettu
kyky itsenäiseen tutkimustyöhön sekä hyvä opetustaito.
Lapin yliopiston hallituksen 5.10.2009 hyväksymän hallintojohtosäännön 11 §:n 17
kohdan mukaan yliopiston rehtori päättää dosentin arvon myöntämisestä tiedekunnan
tai erillislaitoksen esityksestä.
Antti Tapanila (s. 1976) on suorittanut OTK-tutkinnon vuonna 2001, OTL-tutkinnon
vuonna 2004 ja väitellyt oikeustieteen tohtoriksi vuonna 2007. Hänet on toiminut
mm. ma. ja nimitettynä vakuutusoikeussihteerinä Vakuutusoikeudessa vuosina 20042010, josta ajasta ma. markkinaoikeussihteerinä 9.5 kuukautta sekä virkavapaalla
noin vuoden ajan.
Tapanila auskultoinut ja saanut varatuomarin arvon vuonna 2003.

OTT, VT Tapanilalla voitaneen nimikirjaotteen, asiantuntijalausunnon ja julkaisuluettelon perusteella katsoa olevan yliopistolain 89 §:n mukaiset perusteelliset tiedot
omalta alaltaan sekä osoittaneen julkaisuilla ja muulla tavoin kykyä itsenäiseen
tutkimustyöhön sekä vaadittava kieli- ja opetustaito.
Liitteenä OTT, VT Antti Tapanilan hakemus, nimikirjaote, julkaisuluettelo, asiantuntijalausunnot sekä lausunto opetusnäytteestä.
Esitys
1

Todettaneen, onko OTT, VT Antti Tapanilalla ko. dosentuuriin vaadittava hyvä
opetustaito.
Asiassa ei esittelymenettelyä.

2

Todettaneen, täyttääkö OTT, VT Antti Tapanila ko. dosentuurin kelpoisuusvaatimukset.

3

Päätettäneen esittää yliopiston rehtorille, että hän myöntäisi OTT, VT Antti Tapanilalle prosessioikeuden dosentin arvon.

Päätös
1

Tiedekuntaneuvosto totesi dekaani Matti Niemivuon esityksestä liitteenä olevaan
opetusnäytettä koskevaan lausuntoon perustuen, että OTT, VT Antti Tapanilalla on
ko. dosentuuriin vaadittava opetustaito (hyvä).

2

Todettiin esittelijän esityksen mukaisesti, että OTT, VT Antti Tapanila täyttää ko.
dosentuurin yleiset ja erityiset kelpoisuusvaatimukset.

3

Esityksen mukaan.
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Rikosoikeuden, erityisesti kansainvälisen rikosoikeuden, dosentin arvon myöntäminen OTT, VT
Minna Kimpimäelle
Oikeustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto on OTT, VT Minna Kimpimäen
haettua rikosoikeuden, erityisesti kansainvälinen rikosoikeus, dosentuuria, todennut
kokouksessaan 25.11.2009 ko. dosentuurin tarkoituksenmukaisuuden tiedekunnan
opetus- ja tutkimustyön kannalta.
Tiedekuntaneuvosto päätti kokouksessaan 25.11.2009 pyytää asiantuntijalausunnot
OTT, VT Minna Kimpimäen tieteellisestä pätevyydestä ko. dosentuuriin professori
Per Ole Träskmanilta ja professori Elina Pirjatanniemeltä. Molemmat suostuivat
tehtävään ja he ovat myös toimittaneet lausuntonsa. Lausunnot ovat liitteenä.
Tiedekuntaneuvosto varasi kokouksessaan 17.6.2010 OTT, VT Minna Kimpimäelle
mahdollisuuden opetusnäytteen antamiseen hänen esittämästään aiheesta. OTT, VT
Minna Kimpimäki antoi 8.9.2010 opetusnäytteen aiheesta “Ruandan kansanmurha Mitä se meille kuuluu?” Tiedekuntaneuvoston nimeämät lausunnonantajat ovat
ehdottaneet opetusnäytteen arvosanaksi hyvä. Lausunto opetusnäytteestä on liitteenä
Yliopistolain (255/2009) 89 §:n mukaan yliopisto voi myöntää dosentin arvon
henkilölle, jolla on perusteelliset tiedot alaltaan, julkaisuilla tai muulla tavoin osoitettu
kyky itsenäiseen tutkimustyöhön sekä hyvä opetustaito.
Lapin yliopiston hallituksen 5.10.2009 hyväksymän hallintojohtosäännön 11 §:n 17
kohdan mukaan yliopiston rehtori päättää dosentin arvon myöntämisestä tiedekunnan
tai erillislaitoksen esityksestä.
Minna Kimpimäki (s. 1971) on suorittanut OTK-tutkinnon vuonna 1994, OTLtutkinnon vuonna 1997 ja väitellyt oikeustieteen tohtoriksi vuonna 2005. Hän on
toiminut mm. tutkimusapulaisena, tutkijana, rikosoikeuden assistenttina sekä rikosja prosessioikeuden, erityisesti kansainvälinen rikos- ja prosessioikeus, yliassistenttina
Lapin yliopistossa. Kimpimäki on toiminut kansainvälisen oikeuden professorin viran
viransijaisena ajalla 15.9.2006-31.5.2007 ja rikosoikeuden professorin viran viransijaisena ajalla 1.9.-30.11.2008. Hänet on otettu hoitamaan kansainvälisen oikeuden
professorin tehtävää sijaisena ajalla 23.9.2010-30.4.2011.

Kimpimäki auskultoinut ja saanut varatuomarin arvon vuonna 2004.
OTT, VT Kimpimäellä voitaneen nimikirjaotteen, asiantuntijalausunnon ja julkaisuluettelon perusteella katsoa olevan yliopistolain 89 §:n mukaiset perusteelliset
tiedot omalta alaltaan sekä osoittaneen julkaisuilla ja muulla tavoin kykyä itsenäiseen
tutkimustyöhön sekä vaadittava kieli- ja opetustaito.
Liitteenä OTT, VT Minna Kimpimäen hakemus, nimikirjaote, julkaisuluettelo,
opetusportfolio, asiantuntijalausunnot sekä lausunto opetusnäytteestä.
Esitys
1

Todettaneen, onko OTT, VT Minna Kimpimäellä ko. dosentuuriin vaadittava hyvä
opetustaito.
Asiassa ei esittelymenettelyä.

2

Todettaneen, täyttääkö OTT, VT Minna Kimpimäki ko. dosentuurin kelpoisuusvaatimukset.

3

Päätettäneen esittää yliopiston rehtorille, että hän myöntäisi OTT, VT Minna Kimpimäelle rikosoikeuden, erityisesti kansainvälisen rikosoikeuden, dosentin arvon.

Päätös
1

Tiedekuntaneuvosto totesi dekaani Matti Niemivuon esityksestä liitteenä olevaan
opetusnäytettä koskevaan lausuntoon perustuen, että OTT, VT Minna Kimpimäellä
on ko. dosentuuriin vaadittava opetustaito (hyvä).

2

Todettiin esittelijän esityksen mukaisesti, että OTT, VT Minna Kimpimäki täyttää ko.
dosentuurin yleiset ja erityiset kelpoisuusvaatimukset.

3

Esityksen mukaan.
OTT, VT Minna Kimpimäki ei osallistunut asian käsittelyyn.
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Vastaväittäjän ja väitöspäivän määrääminen LL.M. Sreejith Santhakumari Gokuleswaranthampylle sekä arvostelulautakunnan asettaminen
Tiedekuntaneuvosto on kokouksessaan 8.9.2010 myöntänyt väittelyluvan LL.M.
Sreejith Santhakumari Gokuleswaranthampylle. Samassa kokouksessa nimettiin
vastaväittäjäksi emeritusprofessori Philip Allott, kustokseksi emeritusprofessori Kari
Hakapää sekä asetettiin arvostelulautakunta, johon nimettiin emeritusprofessori Philip
Allott, toinen esitarkastaja, dosentti Veijo Heiskanen, kustos, työnohjaaja Kari
Hakapää (pj.) sekä professori Lotta Viikari. Samalla tiedekuntaneuvosto päätti myös,
että väitöskirja otetaan julkaistavaksi Lapin yliopiston Acta Universitatis Lapponiensis -julkaisusarjassa. Tiedekuntaneuvosto päätti valtuuttaa dekaanin tekemään
lopullisen päätöksen väitöspäivästä kun emeritusprofessori Philip Allottin aikataulu
on varmistunut. Emeritusprofessori on kuitenkin ilmoittanut sähköpostitse, että
hänen hiljattain todettu vakava sairautensa estää häntä hoitamasta vastaväittäjän
tehtävää.
Lapin yliopiston hallituksen 5.10.2009 hyväksymän hallintojohtosäännön 22 §:n
mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on mm. määrätä väitöskirjojen ja lisensiaattitutkimusten esitarkastajat, tarkastajat ja vastaväittäjät, lisensiaatin töiden esitarkastajat, tarkastajat ja vastaväittäjät ja arvostella nämä opintosuoritukset.
Tiedekuntaneuvosto on kokouksessaan 14.4.2010 nimennyt Sreejith S.G.:n väitöskirjakäsikirjoituksen esitarkastajiksi emeritusprofessori Philip Allottin ja dosentti Veijo
Heiskasen. Molemmat esitarkastajat ovat toimittaneet väittelyluvan puoltamista
koskevat lausuntonsa.
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 (434/2003) 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 saamisesta.
Väitöskirjan arvostelua koskevien määräysten mukaan vastaväittäjän tehtävänä on
esittää tiedekuntaneuvostolle antamassaan lausunnossa joko väitöskirjan hyväksymistä tai hylkäämistä. Vastaväittäjän tulee perustella lausuntonsa. Lausunnosta tulee
erityisesti ilmetä ne kriteerit, joilla vastaväittäjä arvioi väitöskirjan laatua.
Tiedekuntaneuvosto on kokouksessaan 22.3.2006 hyväksynyt virallismääräykset
koskien väitöskirjojen arvostelua. Määräysten mukaan arvostelulautakuntaan, jossa
on vähintään kolme jäsentä, määrätään, ellei erityistä syytä tästä poikkeamiselle ole
vastaväittäjä(t), esitarkastajat, kustos, työnohjaaja sekä Lapin yliopiston asianomaisen
aineen vakinainen professori (tai dosentti).
Virallismääräysten mukaan arvosteluehdotuksen tekee tiedekuntaneuvoston määräämä arvostelulautakunta. Arvosteluehdotuksessa ehdotetaan väitöskirjan hyväksymistä
tai hylkäämistä. Hyväksyttävästä väitöskirjasta ei anneta erikseen arvosanaa. Mikäli
hyväksyttäväksi ehdotettua väitöskirjaa voidaan pitää erityisen ansiokkaana, voi
arvostelulautakunta lausunnostaan ilmenevillä perusteluilla ehdottaa, että tiedekuntaneuvosto antaisi väitöskirjalle kunniamaininnan "kiittäen hyväksytty".
Liitteenä tiedekuntaneuvoston 8.9.2010 kokouksen pöytäkirja koskien asiaa.
Käsikirjoitus on nähtävillä hallintopäällikön työhuoneessa.
Esitys
1

Päätettäneen määrätä LL.M. Sreejith S.G.:n väitöskirjan "Transcending Jurisprudence: A Critique of the Architectonics of International Law” tarkastamista varten
vastaväittäjäksi suostumuksensa mukaisesti dosentti Veijo Heiskanen.

2

Päätettäneen järjestää LL.M. Sreejith S.G.:n väitöstilaisuus perjantaina 5.11.2010 klo
12 alkaen luentosalissa 10.

3

Päätettäneen asettaa arvostelulautakunta LL.M. Sreejith S.G.:n väitöskirjaa varten ja
nimetä siihen vastaväittäjä, dosentti Veijo Heiskanen, kustos, työnohjaaja, emeritusprofessori Kari Hakapää (pj.), professori Lotta Viikari sekä emeritusprofessori Philip
Allott hänen terveydentilan niin salliessa.

Päätös
1-3

Esityksen mukaan.
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Oikeustieteiden tiedekunnan tulossopimusesitys vuodelle 2011
Lapin yliopistolla ja opetus- ja kulttuuriministeriöllä on voimassa oleva tulossopimus
vuosille 2010-2012. Syksyllä 2010 ei järjestetä erillistä tulossopimusneuvottelua
yliopiston ja OKM:ön kesken. Yliopiston rehtoraatin ja yksikön johdon kesken
järjestetään kuitenkin tulosneuvottelut ja sen päälle järjestetään henkilökuntakokous,
jossa keskustellaan yliopiston ja yksikön välisistä ajankohtaisista asioista sekä
käydään läpi sopimusneuvotteluiden tuloksia.
Neuvotteluissa käydään läpi yksikön vuoden 2010 voimavaratilannetta, koulutusohjelmien vetovoimaa, koulutusohjelman läpäisyä, vuoden 2011 hankerahoitusta sekä
vuoden 2011 voimavaratilannetta.
Tiedekunnan ja keskushallinnon väliset tulosneuvottelut käydään 13.10.2010 klo 1215.
Liitteenä yliopiston keskushallinnon ohjeet, oikeustieteiden tiedekunnan tulossopimus
vuosille 2010-2012 sekä tilastotietoja tiedekunnan toiminnasta vuodelta 2010.
Esitys

Keskusteltaneen tiedekunnan vuoden 2011 tulossopimukseen sisällytettävistä asioista
yliopiston suunnittelu- ja rahoitusyksikön lähettämän kirjeen pohjalta.

Päätös

Keskusteltiin ja todettiin yhteenvetona, että tiedekunnan nykyinen määrärahataso on
riittämätön.
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Tasa-arvotoimikunnan lausuntopyyntö
Yliopiston tasa-arvotoimikunta on pyytänyt tiedekuntaneuvostoilta ja yliopiston
yksiköiden johtokunnilta lausuntoa tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumisesta
ja niiden edistämisestä yksikössään. Lausunto tulee toimittaa 29.10.2010 mennessä
henkilöstöjohtaja Mirja Väyryselle.
Yliopiston tasa-arvotoimikunta on toteuttanut vuonna 2008 kyselyn yliopiston
henkilökunnalle ja opiskelijoille tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumisesta
Lapin yliopistossa. Kyselyyn on vastannut 120 työntekijää ja 121 opiskelijaa.
Lausuntopyynnössä on pyydetty ottamaan kantaa kyselyn yhteenvedossa esiin
tulleisiin kohtiin ja vastaamaan lausuntopyynnössä esitettyihin kysymyksiin.
Tiedekuntaneuvosto asetti edellisessä kokouksessaan 8.9.2010 työryhmän valmistelemaan lausuntoa nimeten ryhmään dekaani Matti Niemivuon, yliopistonlehtori Mirva
Lohiniva-Kerkelän, oik. yo Inka Kärkkäisen sekä hallintopäällikkö Markku Vartiaisen
(siht.).
Lausuntopyyntö liitteenä.
Esitys

Päätettäneen hyväksyä oheisen liitteen mukainen lausunto ja lähettää se yliopiston
keskushallintoon.

Päätös

Esityksen mukaan.
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Tarkastajien määrääminen OTM, KTM Heikki Huhtamäen lisensiaatintutkimukselle
OTM, KTM Heikki Huhtamäki on pyytänyt liitteenä olevassa kirjeessään tarkastajien
määräämistä lisensiaattitutkimukselleen “Pätevä kilpailukieltosopimus”.
Lapin yliopiston hallituksen 5.10.2009 hyväksymän hallintojohtosäännön 22 §:n
mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on määrätä lisensiaattitutkimuksen tarkastajat
ja arvostella nämä opintosuoritukset lausuntojen perusteella.
Professori Juha Karhu ja ma. professori Pertti Virtanen ovat puoltaneet tarkastusprosessin käynnistämistä.
Esitys

Päätettäneen määrätä OTM, KTM Heikki Huhtamäen lisensiaatintutkimuksen
“Pätevä kilpailukieltosopimus” tarkastajiksi professori Juha Karhu ja ma. professori
Pertti Virtanen.

Päätös

Päätettiin määrätä toiseksi tarkastajaksi ma. professori Pertti Virtanen ja valtuuttaa
dekaani tekemään päätös toisesta tarkastajasta.
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Oikeusinformatiikan projektitentin tutkintovaatimukset
Lapin yliopiston hallintojohtosäännön 22 §:n mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä
on päättää tutkintovaatimuksista.
Esitys

Päätettäneen hyväksyä oikeusinformatiikan projektitentin tutkintovaatimukset
oheisen liitteen mukaisesti.

Päätös

Esityksen mukaan.
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Muualla suoritettujen opintojen hyväksilukeminen
Lapin yliopiston yliopistoneuvosto on 7.6.2010 tehnyt päätöksen muualla suoritettujen opintojen hyväksilukemisesta. Uuden käytännön mukaan Lapin yliopiston tutkintoihin ei sellaisenaan voida hyväksilukea toiseen korkeakoulututkintoon jo sisältyviä
opintosuorituksia. Aiempaan tutkintoon kuuluvia opintoja voidaan kuitenkin korvata,
jos ne ovat sisällöltään samankaltaisia kuin Lapin yliopiston ON/OTM -tutkintoon
kuuluvat opinnot.
Uusi soveltamiskäytäntö voi olla ongelmallinen opiskelijoiden yhdenvertaisuuden
näkökulmasta. Suunnittelutoimikunta on käsitellyt asiaa kokouksessaan 4.10.2010.
Yhdeksi ratkaisuvaihtoehdoksi esitettiin uutta täydentävien perusopintojen opintojaksoa, joka kulkisi nimellä “Oikeudellisia aineita tukevat kurssit”. Opintojakso voisi
olla laajuudeltaan enintään 30 opintopistettä.
Esitys

Keskusteltaneen asiasta.

Päätös

Keskusteltiin asiasta.
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Puheenjohtaja

Matti Niemivuo

Esittelijä
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Ilmoitusasiat
-Tiedekunnan kehityskeskustelut käydään ajalla 14.-21.10.2010
-Avoimien yliopistojen valtakunnalliset neuvottelupäivät on järjestetty Rovaniemellä
29.-30.9.2010
-European University Institute (EUI) on esittäytynyt yliopistolla 24.9.2010
-OTM, KTM Heikki Huhtamäen lisensiaattityön tarkastustilaisuus “Pätevä kilpailusopimus” järjestetään 14.10.2010
-Tutkintomittari 1.1.-30.9.2010 (liite 1)
-Suoritetut tohtorin tutkinnot 2000-2009 (liite 2)
-Henkilökuntakokous pidetään 13.10.2010 klo 13.30 Asko ja Esko -salissa
Esitys

Merkittäneen tiedoksi

Päätös

Merkittiin.

Pöytäkirjan vakuudeksi
Puheenjohtaja

Matti Niemivuo

Esittelijä

Markku Vartiainen

