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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 24.10.2014.
Esitys

Todettaneen kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Päätös

Todettiin.
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Apulaisprofessori, OTT, VT Jaana Paanetojan dosenttihakemus
Apulaisprofessori, OTT, VT Jaana Paanetoja on pyytänyt liitteenä olevassa kirjeessään, että hänelle myönnettäisiin työ- ja sosiaalioikeuden dosentin arvo.
Yliopistolain (558/2009) 89 §:n mukaan yliopisto voi myöntää dosentin arvon
henkilölle, jolla on perusteelliset tiedot alaltaan, julkaisuilla tai muulla tavoin
osoitettu kyky itsenäiseen tutkimustyöhön sekä hyvä opetustaito.
Lapin yliopiston hallituksen 5.10.2009 hyväksymän hallintojohtosäännön 11 §:n
mukaan yliopiston rehtori päättää dosentin arvon myöntämisestä tiedekunnan tai
erillislaitoksen esityksestä.
Liitteenä apulaisprofessori, OTT, VT Jaana Paanetojan hakemus sekä ansio- ja
julkaisuluettelo.
Esitys
1

Todettaneen työ- ja sosiaalioikeuden dosentuurin tarkoituksenmukaisuus tiedekunnan opetus- ja tutkimustyön kannalta.

2

Päätettäneen pyytää lupa saada käyttää asiantuntijalausuntoja, jotka OTT, työoikeuden dosentti, työtuomioistuimen presidentti Jorma Saloheimo ja
emeritusprofessori Martti Kairinen ovat antaneet OTT Jaana Paanetojasta Helsingin yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa täytettävänä olevaan
työoikeuden ja kansainvälisen yksityisoikeuden professuuriin syksyllä 2014.

3

Päätettäneen varata OTT, VT Jaana Paanetojalle mahdollisuus opetusnäytteen
antamiseen ko. dosentuurin alaan liittyvästä aiheesta ja nimetä lausunnonantajat
opetusnäytteelle.

Päätös
1

Todettiin.

2

Esityksen mukaan.

3

Päätettiin varata OTT, VT Jaana Paanetojalle mahdollisuus opetusnäytteen antamiseen 26.11.2014 klo 10.00 LS:ssa 11 (Castrén -sali) ja nimetä opetusnäytteen
lausunnonantajiksi professori Eva Tammi-Salminen, yliopistonlehtori Minna

Kimpimäki ja oikeustieteen ylioppilas Johanna Teijonmaa.
Pöytäkirjan vakuudeksi
Puheenjohtaja

Juha Karhu

Esittelijä

Markku Vartiainen
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Esitarkastajien määrääminen FM Emilia Lindroosin väitöskirjakäsikirjoitukselle
FM Emilia Lindroos on liitteenä olevassa kirjeessään pyytänyt, että hänen
väitöskirjakäsikirjoitukselleen “Im Namen des Gesetzes - Eine vergleichende
rechtslinguistische Untersuchung zur Formelhaftigkeit in deutschen und finnischen Strafurteilen ” 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 asiantun-

tevia 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 emeritusprofessori Heikki Mattila ja professori Annikki Liimatainen ovat liitteenä olevassa lausunnossaan puoltaneet esitarkastuksen
käynnistämistä. Molempien allekirjoittama lausunto jaetaan kokouksessa.
FM Emilia Lindroos on todennut, ettei hänellä ole huomauttamista esitettyjä
esitarkastajia kohtaan.
Käsikirjoitus on nähtävillä tiedekunnan kansliassa.
Esitys

Päätettäneen nimetä FM Emilia Lindroosin väitöskirjakäsikirjoituksen “Im
Namen des Gesetzes - Eine vergleichende rechtslinguistische Untersuchung zur
Formelhaftigkeit in deutschen und finnischen Strafurteilen” esitarkastajiksi
suostumuksensa mukaisesti professori Jan Engberg (Aarhusin yliopisto) ja
professori Marcus Galdian (Monacon yliopisto).

Päätös

Esityksen mukaan.
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KTM Sanni Kuuselan OTL -tutkinnon suorittamiseen liittyvät toimenpiteet
Tiedekunta vahvistaa pyynnöstä opiskelijan lisensiaatin tutkinnon pääaineen ja
alustavan opintosuunnitelman sekä määrää hänelle työnohjaajan.
Jatkotutkintoa suorittavan 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 tohtorin tutkinnon suorittanut
asiantuntija. Työnohjaajia voidaan määrätä yksi tai kaksi. Määräys edellyttää
sekä ohjaajan että ohjattavan suostumusta.
KTM Sanni Kuusela on ilmoittanut suostumuksensa apulaisprofessori Jaana
Paanetojan nimeämiseksi hänen työnohjaajaksi.
Tiedekunta vahvistaa lisensiaatin tutkintoa suorittavan tutkimusaiheen ja pitää
tutkimusaiheista rekisteriä.
Jos lisensiaatintutkimus on tarkoitus laatia osatutkimuksena, on se mainittava
aiheen vahvistusta pyydettäessä. Jollei tutkimusaihetta vahvisteta pääaineen
vahvistamisen ja työnohjaajan määräämisen yhteydessä, tulee tutkimusaihe
esittää vahvistettavaksi jatko-opintojen alkuvaiheessa.
Opintosuunnitelmasta tulee käydä ilmi opiskelijan jatko-opintoihin liittyvät
lähtökohdat ja päämäärät, aikataulusuunnitelma ja etenemisjärjestys sekä suunnitelma opiskelijan ja työnohjaajan välisen yhteydenpidon järjestämiseksi.
Mikäli tutkimus on tarkoitus suorittaa osatutkimuksina, tulee opintosuunnitelmaan sisällyttää sekä kokonaisuutta koskeva suunnitelma että yksittäisten osatutkimusten teemat.
Esitys
1
2

Päätettäneen vahvistaa KTM Sanni Kuuselan pääaineeksi Työ- ja sosiaalioikeus.
Päätettäneen vahvistaa KTM Sanni Kuuselan tutkimusaiheeksi “Työsopimuksen
päättämisperusteiden käyttöä ohjaavat seikat ja irtisanomisten kohdentaminen –
tasapuolinen kohtelu, syrjintäkiellot, erityinen irtisanomissuoja ja irtisanomisjärjestykset ”.

3

Päätettäneen määrätä apulaisprofessori Jaana Paanetoja suostumuksensa mukaisesti KTM Sanni Kuuselan työnohjaajaksi.

4

Päätettäneen vahvistaa KTM Sanni Kuuselan OTL -tutkinnon opintosuunnitelma oheisen liitteen mukaisesti

Päätös
1-4

Esityksen mukaan.
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OTK Hannu Markkulan OTL -tutkinnon suorittamiseen liittyvät toimenpiteet
Tiedekunta vahvistaa pyynnöstä opiskelijan lisensiaatin tutkinnon pääaineen ja
alustavan opintosuunnitelman sekä määrää hänelle työnohjaajan.
Jatkotutkintoa suorittavan 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 tohtorin tutkinnon suorittanut
asiantuntija. Työnohjaajia voidaan määrätä yksi tai kaksi. Määräys edellyttää
sekä ohjaajan että ohjattavan suostumusta.
OTK Hannu Markkulan on ilmoittanut suostumuksensa professori Kirsi Kuusikon nimeämiseksi hänen työnohjaajaksi.
Tiedekunta vahvistaa lisensiaatin tutkintoa suorittavan tutkimusaiheen ja pitää
tutkimusaiheista rekisteriä.
Jos lisensiaatintutkimus on tarkoitus laatia osatutkimuksena, on se mainittava
aiheen vahvistusta pyydettäessä. Jollei tutkimusaihetta vahvisteta pääaineen
vahvistamisen ja työnohjaajan määräämisen yhteydessä, tulee tutkimusaihe
esittää vahvistettavaksi jatko-opintojen alkuvaiheessa.
Opintosuunnitelmasta tulee käydä ilmi opiskelijan jatko-opintoihin liittyvät
lähtökohdat ja päämäärät, aikataulusuunnitelma ja etenemisjärjestys sekä suunnitelma opiskelijan ja työnohjaajan välisen yhteydenpidon järjestämiseksi.
Mikäli tutkimus on tarkoitus suorittaa osatutkimuksina, tulee opintosuunnitelmaan sisällyttää sekä kokonaisuutta koskeva suunnitelma että yksittäisten
osatutkimusten teemat.
Esitys
1
2

Päätettäneen vahvistaa OTK Hannu Markkulan pääaineeksi Hallinto-oikeus.
Päätettäneen vahvistaa OTK Hannu Markkulan tutkimusaiheeksi “Kunnan
yleinen toimiala uuden kuntalain ja valtiontukisäännösten valossa tarkasteltu
na”.

3

Päätettäneen määrätä professori Kirsi Kuusikko suostumuksensa mukaisesti
OTK Hannu Markkulan työnohjaajaksi.

4

Päätettäneen vahvistaa OTK Hannu Markkulan OTL -tutkinnon opintosuunnitelma oheisen liitteen mukaisesti.
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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) Kalle Kaipainen ”Puuperäisen energiankäytön sääntely”
Tarkastajat: apulaisprofessori Ilari Hovila ja tutkija Heidi Helenius
Kypsyysnäyte suoritettu hyväksytysti asiasisällön osalta.
2) Pasi Pollari ”Lapsen kuuleminen tuomarin ideologiana”
Tarkastajat: professori Tuula Linna ja professori Kirsi Kuusikko
Kypsyysnäyte suoritettu hyväksytysti asiasisällön osalta.
3) Leena Morri ”Oikeus vahingonkorvaukseen julkisissa hankinnoissa –
EU-oikeuden vaatimukset näyttöedellytykselle”
Tarkastajat: professori Tuulikki Mikkola ja yliopistonlehtori Markku Kiikeri
Kypsyysnäyte suoritettu hyväksytysti asiasisällön osalta.
4) Jussi Ratsula ”Tilaajan ja urakoitsijan velvollisuudet sekä vastuut YSE 1998 –
ehtojen mukaisissa urakoissa”
Tarkastajat: professori Juha Karhu ja tutkija Tomi Tuominen
Kypsyysnäyte suoritettu hyväksytysti asiasisällön osalta.

5) Panu Puustinen ”Yritysjärjestelyt ja johdon vastuu osakeyhtiössä”
Tarkastajat: professori Soili Nystén-Haarala ja tutkija Tomi Tuominen
Kypsyysnäyte suoritettu hyväksytysti asiasisällön osalta.
6) Saara Virtanen ”Markkinaosuuden merkitys markkinavoiman mittaamisessa
Suomen päivittäistavarakauppaa koskevan erityissäännöksen näkökulmasta”
Tarkastajat: professori Soili Nystén-Haarala ja yliopistonlehtori Petri Keskitalo
Kypsyysnäyte suoritettu hyväksytysti asiasisällön osalta.
7) Pauli Sortti ”Confidentiality in Arbitration Proceedings”
Tarkastajat: professori Juha Karhu ja yliopistonlehtori Petri Keskitalo
Kypsyysnäyte suoritettu hyväksytysti asiasisällön osalta.
Esitys
Päätös
1

Ei esittelymenettelyä.
Päätettiin hyväksyä Kalle Kaipaisen tutkielma ”Puuperäisen energiankäytön
sääntely” arvosanalla x/10.

2

Päätettiin hyväksyä Pasi Pollarin tutkielma ”Lapsen kuuleminen tuomarin
ideologiana” arvosanalla x/10.

3

Päätettiin hyväksyä Leena Morrin tutkielma ”Oikeus vahingonkorvaukseen
julkisissa hankinnoissa” arvosanalla x/10.

4

Päätettiin hyväksyä Jussi Ratsulan tutkielma ”Tilaajan ja urakoitsijan velvolli suudet sekä vastuut YSE 1998 – ehtojen mukaisissa urakoissa” arvosanalla x/10.

5

Päätettiin hyväksyä Panu Puustisen tutkielma ”Yritysjärjestelyt ja johdon vastuu
osakeyhtiössä” arvosanalla x/10.

6

Päätettiin hyväksyä Saara Virtasen tutkielma ”Markkinaosuuden merkitys
markkinavoiman mittaamisessa Suomen päivittäistavarakauppaa koskevan
erityissäännöksen näkökulmasta” arvosanalla x/10.

7

Päätettiin hyväksyä Pauli Sortin tutkielma ”Confidentiality in Arbitration Proceedings” arvosanalla x/10.
Päätöksentekoon osallistuivat tutkija Pirkko Heikkinen, apulaisprofessori Mirva
Lohiniva-Kerkelä, professori Lotta Viikari, professori Eva Tammi-Salminen,
yliopistonlehtori Minna Kimpimäki ja professori Juha Karhu.
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Ilmoitusasiat
-Tiedekunnan alumniseminaari on järjestetty 24.-26.10.2014
-Yliopiston hallituksen ja tiedekuntaneuvoston vaalien ennakkoäänestyspäivät
ovat 22.10.2014 (klo 12-16) ja 29.10.2014 (klo 8-12); hallituksen vaalien vaalikokoukset ovat maanantaina 3.11.2014 klo 12-15 (I ryhmä klo 12-13.30 ja II
ryhmä klo 13.30-15.00) luentosalissa 3 ja oikeustieteiden tiedekunnan vaalien
vaalikokous tiistaina 4.11.2014 klo 9-11 luentosalissa 13
-Hakijatilastoja vuoden 2012-2013 päävalinnan hakijoista (liite)
-Oikeustieteellisten dekaanikokous pidetään Helsingissä 31.10.2014
-Oikeustieteiden tiedekunnan henkilöstökokous pidetään 12.12.2014
-Laatupäällikkö Jukka Sankala pitää tiedekunnan henkilökunnalle arviointiinfon 4.11.2014 klo 14.00
Esitys

Merkittäneen tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.

Pöytäkirjan vakuudeksi
Puheenjohtaja

Juha Karhu

Esittelijä

Markku Vartiainen

