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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 8.5.2014.
Esitys

Todettaneen kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Päätös

Todettiin.
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TkT, KTT Veikko Seppäsen 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 21.1.2014 väittelyluvan TkT,
KTT Veikko Seppäselle. TkT, KTT Veikko Seppäsen väitöskirjan aihe on ”Informaatiohyödykkeiden kehitys ja varallisuus: varanto-oikeuksien sääntely
yhteisprojekteissa”.
Tiedekuntaneuvosto päätti pyytää kokouksessaan 21.1.2014 väitöskirjan tarkastamista varten vastaväittäjäksi professori Niklas Bruunin ja dosentti Tuomas
Pöystin. Väitöstilaisuus päätettiin järjestää 4.4.2014. Väitöstilaisuuden kustokseksi nimitettiin professori Juha Karhu.
Tiedekuntaneuvosto on hyväksynyt virallismääräykset koskien väitöskirjan arvostelua. Määräysten mukaan vastaväittäjän tehtävänä on esittää
tiedekuntaneuvostolle antamassaan lausunnossaan joko väitöskirjan hyväksymistä tai hylkäämistä. Vastaväittäjän lausunto 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.
Tiedekuntaneuvosto asetti kokouksessaan 21.1.2014 TkT, KTT Veikko Seppäsen väitöskirjan arvosteluehdotuksen tekemistä varten arvostelulautakunnan,
johon nimettiin vastaväittäjät, professori Niklas Bruun ja dosentti Tuomas
Pöysti, toinen esitarkastaja OTT Ilkka Rahnasto sekä kustos, työnohjaaja, professori Juha Karhu ja toinen työnohjaaja professori Rauno Korhonen.
Professori Niklas Bruun ja dosentti Tuomas Pöysti ovat liitteenä olevassa lausunnossaan esittäneet TkT, KTT Veikko Seppäsen väitöskirjan hyväksymistä.
Arvostelulautakunnan lausunto toimitetaan kokouksessa.
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 opintai taidonnäytteen esitarkastajan, tarkastajan ja vastaväittäjän esteellisyydestä on
voimassa, mitä hallintolain (434/2003) 28 §:ssä säädetään.
TkT, KTT Veikko Seppänen on todennut, ettei hänellä ole huomauttamista vastaväittäjien lausunnosta.
Yliopistolain (558/2009) 29 §:n mukaan opintosuorituksen arvosteluun saavat
osallistua vain ne jäsenet tai varajäsenet, joilla on samantasoinen opintosuoritus
taikka, jotka on otettu professorin tehtävään.
Väitöskirja on nähtävillä tiedekunnan kansliassa.
Esitys

Päätettäneen TkT, KTT Veikko Seppäsen väitöskirjan ”Informaatiohyödykkeiden kehitys ja varallisuus: varanto-oikeuksien sääntely yhteisprojekteissa”
mahdollisesta hyväksymisestä.
Asiassa ei esittelymenettelyä.

Päätös

Tiedekuntaneuvosto päätti yksimielisesti hyväksyä professori Juha Karhun
esityksestä vastaväittäjän ja arvostelulautakunnan lausuntoihin perustuen TkT,
KTT Veikko Seppäsen väitöskirjan ”Informaatiohyödykkeiden kehitys ja varallisuus: varanto-oikeuksien sääntely yhteisprojekteissa”.
Päätöksentekoon osallistuivat OTT, tutkimusjohtaja Ilari Hovila, OTT, yliopistonlehtori Mirva Lohiniva-Kerkelä, professori Kirsi Kuusikko, professori Eva
Tammi-Salminen, professori Lotta Viikari ja professori Juha Karhu.
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Ympäristöoikeuden professorin tehtävän hoito
Professori Kai Kokko on nimitetty ympäristöoikeuden professoriksi Helsingin
yliopiston oikeustieteelliseen tiedekuntaan. Professori Kokko on irtisanoutunut
Lapin professuurista 25.4.2014 päivätyllä kirjeellään1.8.2014 lukien. Lapin
yliopiston rehtori on myöntänyt eron 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
kansainväliaseen yhteistyöhön.
Lapin yliopiston hallituksen 5.10.2010 hyväksymän hallintojohtosäännön 27 §:n
mukaan tieteellisin perustein täytettävään professorin tehtävään vaadittavalta
edellytetään tohtorin tutkinto, koreatasoinen tieteellinen pätevyys, kokemusta
tieteellisen tutkimuksen johtamisesta, kyky antaa korkeatasoista tutkimukseen
perustuvaa opetusta ja ohjausta. Lisäksi valittavalta edellytetään näyttöjä kansainvälisestä yhteistyöstä ja, kun se on tehtävän kannalta tärkeää, käytännöllinen
perehtyneisyys tehtäväalaan.
Pysyvään tehtävään valittavalta edellytetään hallintojohtosäännön 36 §:n mukaan
riittävä opetustaito.
Hallintojohtosäännön 49 §:n mukaan tieteellisin perustein täytettävän professorin
tehtävään hakeneen ansioita arvioitaessa otetaan huomioon tieteelliset julkaisut
ja muut tutkimustulokset, joilla on tieteellistä arvoa, opetuskokemus ja pedagoginen koulutus, taito tuottaa oppimateriaalia, opetustoimen ansiot ja tarvittaessa
opetusnäyte.
OTT Ilari Hovila hoitaa kyseistä professorin tehtävää ajalla 1.8.2013-31.7.2014
tutkimusjohtajan nimikkeellä.
Liitteenä OTT Ilari Hovilan suostumus tehtävän hoitoon, CV ja julkaisuluettelo.
Esitys

Päätettäneen esittää yliopiston rehtorille, että hän ottaisi OTT Ilari Hovilan
hoitamaan ympäristöoikeuden professorin tehtävää apulaisprofessorin nimikeellä ajalla 1.8.2014-30.4.2015.

Päätös

Esityksen mukaan.
OTT Ilari Hovila ei osallistunut päätöksentekoon.
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Euroopan ihmisoikeustuomari, OTT, VT Päivi Hirvelän dosenttihakemus
Oikeustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto on Euroopan ihmisoikeustuomari, OTT, VT Päivi Hirvelän haettua prosessioikeuden ja ihmisoikeuksien
dosentuuria, todennut kokouksessaan 19.2.2014 ko. dosentuurin tarkoituksenmukaisuuden tiedekunnan opetus- ja tutkimustyön kannalta.
Yliopistoasetuksen (255/2009) 89 §:n mukaan yliopisto voi myöntää dosentin
arvon henkilölle, jolla on perusteelliset tiedot alaltaan, julkaisuilla tai muulla
tavoin osoitettu kyky itsenäiseen tieteelliseen tutkimustyöhön työhön ja hyvä
opetustaito.
Tiedekuntaneuvosto päätti kokouksessaan 19.2.2014 pyytää asiantuntijalausunnot Euroopan ihmisoikeustuomari, OTT, VT Päivi Hirvelän tieteellisestä
pätevyydestä ko. dosentuuriin professori Dan Frändeltä ja dosentti Pasi Pölöseltä.
Molemmat suostuivat tehtävään ja he ovat myös toimittaneet yhteisen lausunnon.
Yliopiston hallituksen 5.10.2009 hyväksymän hallintojohtosäännön 22 §:n mukaan tiedekuntaneuvosto tekee esityksen rehtorille dosentin arvon
myöntämisestä.
Esitys
1

Päätettäneen avata asiantuntijalausunto ja lähettää se hakijalle tiedoksi.

2

Päätettäneen järjestää tarvittaessa OTT, VT Päivi Hirvelälle mahdollisuus opetusnäytteen antamiseen hänen esittämästään aiheesta.

3

Päätettäneen nimetä opetusnäytteen lausunnonantajiksi professori Juha Karhu,
tutkija Pirkko Heikkinen ja oikeustieteen ylioppilas Mikko Lindroos.

Päätös
1-3

Esityksen mukaan.
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Toisen työnohjaajan nimeäminen LL.B., BA Violet Fordille
LL.B., BA Violet Ford on pyytänyt, että hänelle nimettäisiin toinen työnohjaaja.
Tiedekuntaneuvosto on kokouksessaan 30.5.2001 hyväksynyt LL.B., BA Violet
Fordin tutkimus/opintosuunnitelman, vahvistanut väitöskirjan aiheeksi ”Indigenous Peoples Role in the Making of International Law in the area of
Environmental Governace with a focus on arctic regions” sekä nimennyt myöhemmin työnohjaajaksi tutkimusprofessori Timo Koivurovan.
Tiedekunnan hyväksymien OTT -tutkinnon suorittamista koskevien virallismääräysten mukaan tiedekunta vahvistaa pyynnöstä tohtorin tutkinnon
pääaineen, alustavan opintosuunnitelman ja määrää hänelle työnohjaajan. Tiedekunta määrää tohtorin tutkinnon suorittajan työnohjaajaksi ehdotetun, tai jollei
ehdotusta ole tehty, jonkin hakemuksessa mainitun oppiaineen opettajan. Määräys edellyttää sekä ohjaajan että ohjattavan suostumusta. Työnohjaajia voidaan
määrätä yksi tai tarvittaessa kaksi. Määräys edellyttää sekä ohjaajan, että ohjattavan suostumusta. Dekaani myöntää tohtorin tutkinnon suoritusoikeuden.
Tiedekunta vahvistaa tohtorin tutkintoa suorittavan tutkimusaiheen ja pitää tutkimusaiheista rekisteriä.
Jos väitöskirjatutkimus on tarkoitus laatia osatutkimuksina, on se mainittava
väitöskirjan aiheen vahvistusta pyydettäessä. Jollei tutkimusaihetta vahvisteta
opiskeluoikeutta koskevan päätöksen yhteydessä, tulee tutkimusaihe esittää
vahvistettavaksi jatko-opintojen alkuvaiheessa.
Jatkotutkintoa suorittavan työohjaajaksi voidaan nimetä professorin viran haltija
tai hoitaja, mikäli hän on suorittanut tohtorin tutkinnon tai tohtorin arvoon oikeuttavat opinnäytteet taikka dosentti. Työnohjaajia voidaan määrätä yksi tai
tarvittaessa kaksi.
Työnohjaaja ja opiskelija tapaavat tutkimuksen vaiheesta ja opiskelijan ohjaustarpeesta riippuen lukukausittain. Opiskelijan on kuitenkin vähintään kerran
vuodessa raportoitava tutkimuksensa ja opiskelunsa etenemisestä.
LL.B., BA Violet Ford on esittänyt, että hänen toiseksi työnohjaajakseen nimettäisiin professori Val Napoleon.

Professori Val Napoleonin suostumus ja CV sekä tutkimusprofessori Timo
Koivurovan puoltava lausunto toisen työnohjaajan nimeämiseksi ovat liitteenä.
Esitys

Päätettäneen nimetä professori Val Napoleon LL.B., BA Violet Fordin väitöskirjatyön toiseksi työohjaajaksi tutkimusprofessori Timo Koivurovan ohella.

Päätös

Esityksen mukaan.
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Maisteritutkielmien arvosteleminen
Lapin yliopiston hallintojohtosäännön 22 § mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on arvostella pro gradu -tutkielmat tai vastaavat tarkastajien lausuntojen
perusteella.
Lapin yliopiston hallintojohtosäännön 61 §:n mukaan yliopiston monijäseniset
toimielimet ovat päätösvaltaisia, kun puheenjohtaja mukaan luettuna vähintään
puolet jäsenistä on läsnä.
Yliopistolain (558/2009) 29 §:n mukaan opintosuorituksien arvosteluun saavat
osallistua vain ne jäsenet tai varajäsenet, joilla on samantasoinen opintosuoritus
taikka jotka on otettu professorin tehtävään.
Lapin yliopiston hallintojohtosäännön 62 §:n mukaan yliopistossa päätökset tehdään esittelystä. Esittelymenettelyä ei noudateta opintosuoritusten arvostelussa.
Tarkastajien lausunnot ovat liitteenä.
Maisteritutkielma
1) Eveliina Ahlsten ”Asuinmukavuuden merkitys asuinkiinteistön laatuvirheen
arvioinnissa”
Tarkastajat: professori Eva Tammi-Salminen ja tutkija Pirkko Heikkinen
Kypsyysnäyte suoritettu hyväksytysti asiasisällön osalta.
2) Laura Tawast ”Aviopuolisoiden välinen elatusvelvollisuus”
Tarkastajat: professori Ahti Saarenpää ja tutkija Eira Kuisma
Kypsyysnäyte suoritettu hyväksytysti asiasisällön osalta.
3) Jukka Arola ”Henkilöön kohdistuva etsintä tullilain mukaan”
Tarkastajat: professori Rauno Korhonen ja professori Mikko Vuorenpää
Kypsyysnäyte suoritettu hyväksytysti asiasisällön osalta.
4) Jenni Korhonen ”Takaisinsaanti insolvenssimenettelyissä”
Tarkastajat: professori Tuula Linna ja yliopistonlehtori Marja-Leena Niemi
Kypsyysnäyte suoritettu hyväksytysti asiasisällön osalta.

5) Saara Pajukoski ”Kirkon työntekijöiden vaitiolovelvollisuus”
Tarkastajat: professori Tuula Linna ja tutkija Juhana Riekkinen
Kypsyysnäyte suoritettu hyväksytysti asiasisällön osalta.
6) Annu Kupiainen ”Rakennusta tai laitetta koskevan erityisen oikeuden kirjaamisen tarkoitus, edellytykset ja oikeusvaikutukset”
Tarkastajat: professori Eva Tammi-Salminen ja tutkija Pirkko Heikkinen
Kypsyysnäyte suoritettu hyväksytysti asiasisällön osalta.
7) Juuso Loikkanen ”Perintöosuuden luovutus sopimuksena jäämistöoikeuden
järjestelmässä”
Tarkastajat: professori Ahti Saarenpää ja tutkija Eira Kuisma
Kypsyysnäyte suoritettu hyväksytysti asiasisällön osalta.
8) Emilia Ojala ”Liikennevälineiden rekisterilaki. Liikenteen turvallisuusviraston liikennevälineiden rekisterilainsäädäntöä koskeva tutkimus”
Tarkastajat: professori Rauno Korhonen ja professori Ahti Saarenpää
Kypsyysnäyte suoritettu hyväksytysti asiasisällön osalta.
9) Assi Leskelä ”EU:n perintöasetus – sääntelytausta, tulkinta ja vaikutukset
Suomen kansainvälis-yksityisoikeudelliseen perintölainsäädäntöön”
Tarkastajat: professori Ahti Saarenpää ja professori Tuulikki Mikkola
Kypsyysnäyte suoritettu hyväksytysti asiasisällön osalta.
10) Reija Ronkainen ”Lisäsuoritusvelvollisuus yksityishenkilön velkajärjestelyssä – sääntelyn ongelmakohtia ja arviointia”
Tarkastajat: professori Eva Tammi-Salminen ja yliopistonlehtori Marja-Leena
Niemi
Kypsyysnäyte suoritettu hyväksytysti asiasisällön osalta.
11) Teppo Koskinen ”Rahapelilainsäädäntö kansallisen ja ylikansallisen elinkeinovapauden rajoituksena”
Tarkastajat: professori Jaakko Husa ja professori Juha Karhu
Kypsyysnäyte suoritettu hyväksytysti asiasisällön osalta.
12) Juuli Salo ”Sopimussakon soveltuvuus asuinhuoneiston vuokrasuhteisiin”
Tarkastajat: professori Juha Karhu ja tutkija Tomi Tuominen
Kypsyysnäyte suoritettu hyväksytysti asiasisällön osalta.
13) Topi Heinänen ”Luonnollisen henkilön sananvapaus Facebookissa”
Tarkastajat: professori Rauno Korhonen ja tutkija Juhana Riekkinen
Kypsyysnäyte suoritettu hyväksytysti asiasisällön osalta.
14) Salla Vartiainen ”Yksityisyyden suojan laajuus blogikirjoituksissa”
Tarkastajat: professori Rauno Korhonen ja tutkija Juhani Korja
Kypsyysnäyte suoritettu hyväksytysti asiasisällön osalta.
15) Niina Sirviö ”Seuraamusvalinta ehdollisen ja ehdottoman vankeuden välillä
tieliikennerikoksissa”
Tarkastajat: professori Terttu Utriainen ja tutkija Pirjo Laitinen
Kypsyysnäyte suoritettu hyväksytysti asiasisällön osalta.
16) Antti Mäkinen ”Lahjonnan kohteen henkilöllinen ulottuvuus rikoslain 16, 30
ja 40 lukujen mukaan”
Tarkastajat: professori Terttu Utriainen ja tutkija Pirjo Laitinen
Kypsyysnäyte suoritettu hyväksytysti asiasisällön osalta.
17) Anni-Maija Oikari ”Kirjaamisviranomaisen tutkimisvelvollisuus lainhuudatuksessa ja erityisesti testamenttisaannon yhteydessä”
Tarkastajat: professori Eva Tammi-Salminen ja tutkija Pirkko Heikkinen
Kypsyysnäyte suoritettu hyväksytysti asiasisällön osalta.
18) Heikki Muikku ”Näkökulmia verotuksen kiinteään toimipaikkaan”

Tarkastajat: professori Leila Juanto ja tutkija Juhan Riekkinen
Kypsyysnäyte suoritettu hyväksytysti asiasisällön osalta.
19) Heidi Korri ”Rajoitetusti verovelvollisen luonnollisen henkilön saamien
pääomatulojen verotus – Erityisesti EU-oikeuden näkökulmasta”
Tarkastajat: professori Leila Juanto ja tutkija Juhana Riekkinen
Kypsyysnäyte suoritettu hyväksytysti asiasisällön osalta.
20) Maria Tiihonen ”Suulliset käsittelyt yleisissä hallintotuomioistuimissa –
suullisesta kuulustelusta kohti modernia suullista käsittelyä”
Tarkastajat: professori Tuula Linna ja professori Kirsi Kuusikko
Kypsyysnäyte suoritettu hyväksytysti asiasisällön osalta.
21) Suvi Vekki ”Konkurssipesään kuuluvan omaisuuden määräytymisperusteet”
Tarkastajat: professori Tuula Linna ja yliopistonlehtori Marja-Leena Niemi
Kypsyysnäyte suoritettu hyväksyttävästi asiasisällön osalta.
22) Petteri Rinkinen ”Euroopan unionin tietosuojauudistus – erityisesti rekisterinpitäjän näkökulmasta”
Tarkastajat: professori Rauno Korhonen ja professori Ahti Saarenpää
Kypsyysnäyte suoritettu hyväksytysti asiasisällön osalta.
23) Maiju Nousiainen ”Direktiivin 2011/61/EU mukainen sijoittajansuoja
vaihtoehtoisilla sijoitusrahastomarkkinoilla – Sijoittajien luokittelu, markkinointi ja tiedonanto Suomessa, Iso-Britanniassa ja Saksassa”
Tarkastajat: professori Soili Nystén-Haarala ja yliopistonlehtori Markku Kiikeri
Kypsyysnäyte suoritettu hyväksytysti asiasisällön osalta.
24) Anni-Kristiina Juuso ”Gii jáhkát don leat? Gii lea sàpmelaš? – Oikeudellisen
saamelaismääritelmän vaikeudesta alkuperäiskansan olemassaoloon”
Tarkastajat: professori Juha Karhu ja tutkija Anne Nuorgam
Kypsyysnäyte suoritettu hyväksytysti asiasisällön osalta.
25) Riikka Rahkola ”Avioero ja aviovarallisuusjärjestelmän purkaminen Englannin oikeuden mukaisesti”
Tarkastajat: professori Tuulikki Mikkola ja tutkija Mikko Vartiainen
Kypsyysnäyte suoritettu hyväksytysti asiasisällön osalta
26) Ville Ruokamo ”Väritavaramerkki”
Tarkastajat: professori Juha Karhu ja yliopistonlehtori Petri Keskitalo
Kypsyysnäyte suoritettu hyväksytysti asiasisällön osalta
27) Elina Säily ”Oikeuden, tiedon ja totuuden käsitteet oikeuselämässä”
Tarkastajat: professori Juha Karhu ja yliopistonlehtori Petri Keskitalo
Kypsyysnäyte suoritettu hyväksytysti asiasisällön osalta.
28) Johanna Niskanen ”Vahingonkorvauslain ja rikosvahinkolain kärsimyksen
korvaaminen Suomessa”
Tarkastajat: professori Juha Karhu ja tutkija Eija Heikkinen
Kypsyysnäyte suoritettu hyväksytysti asiasisällön osalta.
Esitys
Päätös
1

Ei esittelymenettelyä.
Päätettiin hyväksyä Eveliina Ahlstenin tutkielma ”Asuinmukavuuden merkitys
asuinkiinteistön laatuvirheen arvioinnissa” arvosanalla x/10.

2

Päätettiin hyväksyä Laura Tawastin tutkielma ”Aviopuolisoiden välinen elatusvelvollisuus” arvosanalla x/10.

3

Päätettiin hyväksyä Jukka Arolan tutkielma ”Henkilöön kohdistuva etsintä
tullilain mukaan” arvosanalla x/10.

4

Päätettiin hyväksyä Jenni Korhosen tutkielma ”Takaisinsaanti insolvenssimenettelyissä” arvosanalla x/10.

5

Päätettiin hyväksyä Saara Pajukosken tutkielma ”Kirkon työntekijöiden vaitiolovelvollisuus” arvosanalla x/10.

6

Päätettiin hyväksyä Annu Kupiaisen tutkielma ”Rakennusta tai laitetta koskevan
erityisen oikeuden kirjaamisen tarkoitus, edellytykset ja oikeusvaikutukset”
arvosanalla x/10.

7

Päätettiin hyväksyä Juuso Loikkasen tutkielma ”Perintöosuuden luovutus
sopimuksena jäämistöoikeuden järjestelmässä” arvosanalla x/10.

8

Päätettiin hyväksyä Emilia Ojalan tutkielma ”Liikennevälineiden rekisterilaki.
Liikenteen turvallisuusviras ton liikennevälineiden rekisterilainsäädäntöä koskeva tutkimus” arvosanalla x/10.

9

Päätettiin hyväksyä Assi Leskelän tutkielma ”EU:n perintöasetus – sääntelytausta, tulkinta ja vaikutukset Suomen kansainvälis-yksityisoikeudelliseen
perintölainsäädäntöön” arvosanalla x/10.

10

Päätettiin hyväksyä Reija Ronkaisen tutkielma ”Lisäsuoritusvelvollisuus yksityishenkilön velkajärjestelyssä – sääntelyn ongelmakohtia ja arviointia” arvosanalla x/10.

11

Päätettiin hyväksyä Teppo Koskisen tutkielma ”Rahapelilainsäädäntö kansallisen ja ylikansallisen elinkeinovapauden rajoituksena” arvosanalla x/10.

12

Päätettiin hyväksyä Juuli Salon tutkielma ”Sopimussakon soveltuvuus asuinhuoneiston vuokrasuhteisiin” arvosanalla x/10.

13

Päätettiin hyväksyä Topi Heinäsen tutkielma ”Luonnollisen henkilön sananvapaus Facebookissa” arvosanalla x/10.

14

Päätettiin hyväksyä Salla Vartiaisen tutkielma ”Yksityisyyden suojan laajuus
blogikirjoituksissa” arvosanalla x/10.

15

Päätettiin hyväksyä Niina Sirviön tutkielma ”Seuraamusvalinta ehdollisen ja
ehdottoman vankeuden välillä tieliikennerikoksissa” arvosanalla x/10.

16

Päätettiin hyväksyä Antti Mäkisen tutkielma ”Lahjonnan kohteen henkilöllinen
ulottuvuus rikoslain 16, 30 ja 40 lukujen mukaan” arvosanalla x/10.

17

Päätettiin hyväksyä Anni-Maija Oikarin tutkielma ”Kirjaamisviranomaisen
tutkimisvelvollisuus lainhuudatuksessa ja erityisesti testamenttisaannon yhtey dessä” arvosanalla x/10.

18

Päätettiin hyväksyä Heikki Muikun tutkielma ”Näkökulmia verotuksen kiinteään toimipaikkaan” arvosanalla x/10.

19

Päätettiin hyväksyä Heidi Korrin tutkielma ”Rajoitetusti verovelvollisen luonnollisen henkilön saamien pääomatulojen verotus – Erityisesti EU-oikeuden
näkökulmasta” arvosanalla x/10.

20

Päätettiin hyväksyä Maria Tiihosen tutkielma ”Suulliset käsittelyt yleisissä
hallintotuomioistuimissa – suullisesta kuulustelusta kohti modernia suullista
käsittelyä” arvosanalla x/10.

21

Päätettiin hyväksyä Suvi Vekin tutkielma ”Konkurssipesään kuuluvan omaisuuden määräytymisperusteet” arvosanalla x/10.

22

Päätettiin hyväksyä Petteri Rinkisen tutkielma ”Euroopan unionin tietosuojauudistus – erityisesti rekisterinpitäjän näkökulmasta” arvosanalla x/10.

23

Päätettiin hyväksyä Maiju Nousiaisen ”Direktiivin 2011/61/EU mukainen
sijoittajansuoja vaihtoehtoisilla sijoitusrahastomarkkinoilla – Sijoittajien luokittelu, markkinointi ja tiedonanto Suomessa, Iso-Britanniassa ja Saksassa”
arvosanalla x/10.

24

Päätettiin hyväksyä Anni-Kristiina Juuson tutkielma ”Gii jáhkát don leat? Gii lea
sàpmelaš? – Oikeudellisen saamelaismääritelmän vaikeudesta alkuperäiskansan olemassaoloon” arvosanalla x/10.

25

Päätettiin hyväksyä Riikka Rahkolan tutkielma ”Avioero ja aviovarallisuusjär jestelmän purkaminen Englannin oikeuden mukaisesti” arvosanalla x/10.

26

Päätettiin hyväksyä Ville Ruokamon tutkielma ”Väritavaramerkki” arvosanalla
x/10.

27

Päätettiin hyväksyä Elina Säilyn tutkielma ”Oikeuden, tiedon ja totuuden käsitteet oikeuselämässä” arvosanalla x/10.

28)

Päätettiin hyväksyä Johanna Niskasen tutkielma ”Vahingonkorvauslain ja
rikosvahinkolain kärsimyksen korvaaminen Suomessa” arvosanalla x/10.
Päätöksentekoon osallistuivat tutkija Pirkko Heikkinen, OTT, tutkimusjohtaja
Ilari Hovila, OTT, yliopistonlehtori Mirva Lohiniva-Kerkelä, professori Kirsi
Kuusikko, professori Eva Tammi-Salminen, professori Lotta Viikari ja professori Juha Karhu.

Pöytäkirjan vakuudeksi
Puheenjohtaja

Juha Karhu

Kokouksen sihteeri

Virpi Nousiainen

LAPIN YLIOPISTO

Pöytäkirja

Oikeustieteiden tiedekunta

14.5.2014

Tiedekuntaneuvosto

Vartiainen

Kokous 05/14

Paikka: kokoushuone
Yliopistonkatu 8, III krs.

Aika:

Keskiviikko 14.5.2014 klo 10.00-12.00

Läsnä:

+Karhu Juha
+Viikari Lotta
+Tammi-Salminen Eva
+Kuusikko Kirsi

-Korhonen Rauno
-Mikkola Tuulikki
-Korhonen Rauno/Mikkola Tuulikki

-Kimpimäki Minna
+Lohiniva-Kerkelä Mirva
+Heikkinen Pirkko

+Hovila Ilari
-Tjäder Matti
-Tukiainen Iris

-Hietanen Ira
+Lindroos Mikko
-Jokela Susanna

-Närhi Minna
-Hälinen Janne
-Rissanen Samuli
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Tiedekuntaneuvoston kokoukset lukuvuonna 2014-2015
Tiedekuntaneuvoston kokouksia on pidetty lukukausien aikana 3-4 viikon välein ja
kesäaikana yksi kokous.
Esitys

Päätettäneen järjestää tiedekuntaneuvoston lukuvuoden 2014-2015 kokoukset
oheisen liitteen mukaisesti.

Päätös

Esityksen mukaan.

Pöytäkirjan vakuudeksi
Puheenjohtaja

Juha Karhu

Esittelijä

Markku Vartiainen

LAPIN YLIOPISTO

Pöytäkirja

Oikeustieteiden tiedekunta

14.5.2014

Tiedekuntaneuvosto

Vartiainen

Kokous 05/14

Paikka: kokoushuone
Yliopistonkatu 8, III krs.

Aika:

Keskiviikko 14.5.2014 klo 10.00-12.00

Läsnä:

+Karhu Juha
+Viikari Lotta
+Tammi-Salminen Eva
+Kuusikko Kirsi

-Korhonen Rauno
-Mikkola Tuulikki
-Korhonen Rauno/Mikkola Tuulikki

-Kimpimäki Minna
+Lohiniva-Kerkelä Mirva
+Heikkinen Pirkko

+Hovila Ilari
-Tjäder Matti
-Tukiainen Iris

-Hietanen Ira
+Lindroos Mikko
-Jokela Susanna

-Närhi Minna
-Hälinen Janne
-Rissanen Samuli
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Eron myöntäminen oik. yo Minna Närhelle tiedekuntaneuvoston varajäsenyydestä ja uuden
henkilön nimeäminen
Oik. yo Minna Närhi on pyytänyt liitteenä olevassa kirjeessään eroa tiedekuntaneuvoston opiskelijakiintiön varajäsenyydestä, koska hänelle on tullut pysyvä
este toimia tehtävässä. Oik. yo Minna Närhi on muuttanut pois Rovaniemeltä.
Lapin yliopiston hallituksen 5.10.2009 hyväksymän hallintojohtosäännön 69 §:n
mukaan toimielimen jäsenyydestä voi erota vain perustellusta syystä. Tiedekuntaneuvoston jäsenen eron myöntää kyseinen toimielin.
Hallintojohtosäännön 73 §:n mukaan jos tiedekuntaneuvoston jäsen eroaa, tiedekuntaneuvostoa täydennetään tältä osin vaalituloksen perusteella. Mikäli tiedekuntaneuvostoa ei tällöin saada täydennettyä täysilukuiseksi, nimeää rehtori
tiedekuntaneuvoston esityksestä jäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Ylioppilaskunta nimeää kuitenkin aina opiskelijajäsenet.
Esitys
1

2

Päätös
1-2

Päätettäneen myöntää ero oik. yo Minna Närhelle oikeustieteiden tiedekunnan
tiedekuntaneuvoston varajäsenen tehtävästä pysyvän esteen vuoksi hänen
omasta pyynnöstään.
Päätettäneen esittää yliopiston keskushallinnolle, että se tekisi ylioppilaskunnalle esityksen uuden varajäsenen nimeämiseksi opiskelijakiintiöön oik. yo
Minna Närhen tilalle oikeustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvostoon vuoden
2014 loppuun saakka.
Esityksen mukaan.

Pöytäkirjan vakuudeksi
Puheenjohtaja

Juha Karhu

Esittelijä

Markku Vartiainen

LAPIN YLIOPISTO

Pöytäkirja

Oikeustieteiden tiedekunta

14.5.2014

Tiedekuntaneuvosto

Huhtaniska

Kokous 05/14

Paikka: kokoushuone
Yliopistonkatu 8, III krs.

Aika:

Keskiviikko 14.5.2014 klo 10.00-12.00

Läsnä:

+Karhu Juha
+Viikari Lotta
+Tammi-Salminen Eva
+Kuusikko Kirsi

-Korhonen Rauno
-Mikkola Tuulikki
-Korhonen Rauno/Mikkola Tuulikki

-Kimpimäki Minna
+Lohiniva-Kerkelä Mirva
+Heikkinen Pirkko

+Hovila Ilari
-Tjäder Matti
-Tukiainen Iris

-Hietanen Ira
+Lindroos Mikko
-Jokela Susanna

-Närhi Minna
-Hälinen Janne
-Rissanen Samuli
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Oikeustieteiden tiedekunnan lukuvuoden 2014-2015 opettajatuutorit
Jokaisella Lapin yliopiston uudella opiskelijalla on opettajatuutori. Opettajatuutori on tiedekunnan nimeämä opiskelijan henkilökohtainen ohjaaja, joka
ohjaa opiskelijaa opintojen suunnittelussa, opiskelutaitojen arvioinnissa ja
kehittämisessä.
Uusia opiskelijoita valitaan 140.
Esitys

Päätettäneen valita tiedekunnan opettajatuutoreiksi lukuvuodelle 2014-2015
Minna Kimpimäki, Kirsi Kuusikko,Tuula Linna ja Tomi Tuominen.

Päätös

Päätettiin valita tiedekunnan opettajatuutoreiksi lukuvuodelle 2014-2015 Minna
Kimpimäki, Tuula Linna ja Tomi Tuominen.

Pöytäkirjan vakuudeksi
Puheenjohtaja

Juha Karhu

Esittelijä

Pirkko Huhtaniska

LAPIN YLIOPISTO

Pöytäkirja

Oikeustieteiden tiedekunta

14.5.2014

Tiedekuntaneuvosto

Huhtaniska

Kokous 05/14

Paikka: kokoushuone
Yliopistonkatu 8, III krs.

Aika:

Keskiviikko 14.5.2014 klo 10.00-12.00

Läsnä:

+Karhu Juha
+Viikari Lotta
+Tammi-Salminen Eva
+Kuusikko Kirsi

-Korhonen Rauno
-Mikkola Tuulikki
-Korhonen Rauno/Mikkola Tuulikki

-Kimpimäki Minna
+Lohiniva-Kerkelä Mirva
+Heikkinen Pirkko

+Hovila Ilari
-Tjäder Matti
-Tukiainen Iris

-Hietanen Ira
+Lindroos Mikko
-Jokela Susanna

-Närhi Minna
-Hälinen Janne
-Rissanen Samuli
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Opetussuunnitelmat lukuvuodelle 2014-2015
Lapin yliopiston hallintojohtosäännön 22 §:n mukaan tiedekuntaneuvoston
tehtävänä on päättää opetussuunnitelmista ja tutkintovaatimuksista. Lapin
yliopiston tutkintosäännön 6 §:n mukaan tiedekuntaneuvosto hyväksyy seuraa
van lukuvuoden opetussuunnitelmat toukokuun loppuun mennessä.
Suunnittelutoimikunta on valmistellut opetussuunnitelmat (liite).
Esitys

Päätettäneen hyväksyä oikeusnotaarin ja oikeustieteen maisterin tutkinnon
vanhan tutkintorakenteen mukaiset opetussuunnitelmat ja oikeusnotaarin tutkinnon uuden tutkintorakenteen 1. vuosikurssin opetussuunnitelmat lukuvuodelle 2014-2015 oheisen liitteen mukaisesti.

Päätös

Esityksen mukaan.

Pöytäkirjan vakuudeksi
Puheenjohtaja

Juha Karhu

Esittelijä

Pirkko Huhtaniska

LAPIN YLIOPISTO

Pöytäkirja

Oikeustieteiden tiedekunta

14.5.2014

Tiedekuntaneuvosto

Vartiainen

Kokous 05/14

Paikka: kokoushuone
Yliopistonkatu 8, III krs.

Aika:

Keskiviikko 14.5.2014 klo 10.00

Läsnä:

+Karhu Juha
+Viikari Lotta
+Tammi-Salminen Eva
+Kuusikko Kirsi

-Korhonen Rauno
-Mikkola Tuulikki
-Korhonen Rauno/Mikkola Tuulikki

-Kimpimäki Minna
+Lohiniva-Kerkelä Mirva
+Heikkinen Pirkko

+Hovila Ilari
-Tjäder Matti
-Tukiainen Iris

+Hietanen Ira
+Lindroos Mikko
+Jokela Susanna

-Närhi Minna
-Hälinen Janne
-Rissanen Samuli
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Ilmoitusasiat
-Yliopiston johdon ja tiedekunnan väliset kurkistusneuvottelut on käyty
8.5.2014 (liite 1)
-Opetus- ja kulttuuriministeriön kirje koskien korkeakoulujen hakijasuman
purkua (liite 2)
-Yliopiston rehtorin vahvistamat ohjeet koskien emeritus-/emeritasopimuksia,
dosentin arvon myöntämistä sekä työskentelyä eroamisiän saavuttamisen ja
eläkkeelle jäämisen jälkeen (liitteet 3, 4 ja 5)
-Professori Terttu Utriainen pitää emerita –luennon 15.5.2014 klo 13 Castrén –
salissa
-Esittelymuistio ja asiantuntijalausunto koskien saametutkimuksen apulaispro fessorin määräaikaisen tehtävän sekä kahden määräaikaisen nuoremman tutkijan
tehtävien täyttöä (liitteet 6 ja 7)
-Tutkintomittari (liite 8)
-Saametutkimuksen tutkijatohtorin tehtävään on otettu YTT Lydia Heikkilä
ajalle 1.8.2014-31.7.2016 (liite 9)
Työsopimukset ja nimitykset
-Professori Ahti Saarenpäälle on myönnetty ero professorin tehtävästä 1.9.2014
lukien hänen eläkkeelle siirtymisensä vuoksi
-Yliopiston rehtori on 14.4.2014 tekemällään päätöksellä myöntänyt OTT
Kamrul Hossainille kansainvälisen oikeuden dosentin arvon 1.5.2014 lukien
-OTM Alina Lehtonen on otettu tutkijaksi TUULI –hankkeeseen ajalle
15.4.31.12.2014
-Oik. yo Patrik Johansson on otettu valtionhallinnon harjoittelijaksi oikeusinformatiikan instituuttiin ajalle 5.5.-4.7.2014 ja 1.-31.8.2014
Esitys

Merkittäneen tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.

Pöytäkirjan vakuudeksi
Puheenjohtaja

Juha Karhu

Esittelijä

Markku Vartiainen

