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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 8.10.2015.
Esitys
Päätös

Todettaneen kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
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Väittelyluvan myöntäminen OTM Juhani Korjalle
OTM Juhani Korja on liitteenä olevassa kirjeessään pyytänyt, että hänelle myönnettäisiin väittelylupa. OTM Juhani Korjan väitöskirjakäsikirjoituksen aihe on "Biometrinen
tunnistaminen ja henkilötietojen suoja”.
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 aiemmin nimennyt OTM Juhani Korjan väitöskirjakäsikirjoituksen esitarkastajiksi professori Päivi Korpisaaren ja dosentti, OTT Tuomas Pöystin.
He ovat liitteenä olevassa lausunnossaan puoltaneet väittelyluvan myöntämistä.
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 tai antaa muut yliopiston määräämät julkiset opin- tai taidonnäytteet.
Tiedekunnan 11.5.2015 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. Monografiamuotoisen väitöskirjan
ohjepituus on 250-300 käsikirjoitussivua.
Vastaväittäjäksi määrätään yleensä joku esitarkastajista. Tarvittaessa voidaan määrätä
kaksi vastaväittäjää. Ulkomaisen ja kotimaisen tieteen vuorovaikutusta myös opinnäytetöiden arvioinnissa tulisi suosia. Väitöskirjan tasoa sekä esitarkastuksen että väitöstilaisuuden perustella arvioitaessa on pidettävä huolta siitä, että arvioinnissa kiinnitetään
huomiota Suomessa käytössä oleviin kriteereihin.
Väitöskirjan, lisensiaatintutkimuksen ja näitä vastaavan opin- tai taidonnäytteen esitarkastajan, tarkastajan ja vastaväittäjän esteellisyydestä on voimassa, mitä hallintolain
(434/04) 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.
OTM Juhani Korja on todennut liitteenä olevassa kirjeessään, ettei hänellä ole huomautettavaa esitarkastuslausunnosta ja että hän jatkaa vielä korjausten tekemistä käsikirjoitukseen.
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 Päivi Korpisaaren ja dosentti, OTT Tuomas Pöystin väittelyluvan
puoltamista koskeva yhteinen lausunto sekä OTM Juhani Korjan kirjeet.
Käsikirjoitus on nähtävillä hallintopäällikön työhuoneessa.
Esitys
Päätös

Väittelyluvan myöntämisasiassa ei ole esittelymenettelyä.
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Rikosprosessioikeuden professorin tehtävän täyttö kutsusta
Lapin yliopiston rehtori on myöntänyt 3.12.20154 käydyissä tulossopimusneuvotteluissa luvan rikosprosessioikeuden professorin tehtävän vakinaistamiseen ja tehtävän
täyttöön kutsumenettelyllä. Keskustelussa on sovittu myös siitä, että tehtävään sisältyy
täydennyskoulutustehtäviä.
Tiedekuntaneuvosto on kokouksessaan 18.2.2015 hyväksynyt rikosprosessioikeuden
professorin tehtävän tehtäväntäyttöselosteen ja päättänyt samalla kutsumismenette lyyn ryhtymisestä. Samalla on päätetty myös siitä, että tehtävään kutsutaan dosentti,
OTT, VT Mikko Vuorenpää.
Yliopistolain (558/2009) 33 §:n mukaan hakijoiden ja tehtävään kutsuttavien kelpoisuudesta ja ansioista on ennen valintaa pyydettävä lausunto vähintään kahdelta asiantuntijalta, kun henkilö valitaan toistaiseksi voimassa olevaan tai vähintään kahden
vuoden määräaikaiseen työsuhteeseen. Asiantuntijan esteellisyyteen sovelletaan hallintolain (434/2003) 27-29 §:ää.
Tiedekuntaneuvosto päätti pyytää kokouksessaan 18.2.2015 asiantuntijalausunnot dosentti, OTT, VT Mikko Vuorenpään kelpoisuudesta rikosprosessioikeuden professuuriin professori Matti Tolvaselta ja professori Dan Frändeltä. Dosentti, OTT, VT Mikko
Vuorenpäällä ei ollut huomauttamista asiantuntijoiden suhteen.
Asiantuntijat ovat antaneet tiedekuntaneuvostolle lausuntonsa. Molemmat ovat katsoneet Vuorenpään kiistatta päteväksi rikosprosessioikeuden professuuriin.

Dosentti, OTT, VT Mikko Vuorenpää on antanut 9.9.2015 opetusnäytteen professuuriin aiheesta ”Mitä on syytesidonnaisuus ja mihin se kohdistuu?” Tiedekuntaneuvos
ton nimeämät asiantuntijat ovat esittäneet opetusnäytteen hyväksymistä arvosanalla
erinomainen.
Yliopiston hallituksen 5.10.2009 hyväksymän hallintojohtosäännön 11 §:n mukaan
rehtori päättää henkilöstön ottamisesta.
Liitteenä dosentti, OTT, VT Mikko Vuorenpään suostumus kutsumismenettelyyn, ansioluettelo, nimikirjanote, julkaisuluettelo ja akateeminen portfolio, tehtäväntäyttöseloste, asiantuntijalausunnot, lausunto opetusnäytteestä sekä esittelymuistio.
Esitys
1

Todettaneen, että onko dosentti, OTT, VT Mikko Vuorenpäällä vaadittava opetustaito
täytettävänä olevaan tehtävää.
Asiassa ei esittelymenettelyä.

2

Todettaneen tarvittaessa, että dosentti, OTT, VT Mikko Vuorenpää täyttää kiistatta
rikosprosessioikeuden professorin tehtävän yleiset ja erityiset kelpoisuusvaatimukset.

3

Päätettäneen esittää yliopiston rehtorille tarvittaessa, että kelpoisuusehdot täyttävä dosentti, OTT, VT Mikko Vuorenpää kutsutaan rikosprosessioikeuden professorin tehtävään 1.11.2015 lukien liitteenä olevista asiakirjoista ilmenevin perusteluin.

Päätös
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Rikosoikeuden professorin tehtävän täyttöön liittyvä asiaintuntijoiden valinta
Rikosoikeuden professorin tehtävä on ollut haettavana 2.10.2015 mennessä. Tehtävää
ovat hakeneet määräaikaan mennessä yliopistonlehtori, dosentti, OTT, VT, Minna
Kimpimäki ja apulaisprofessori, dosentti, OTT, VT Sakari Melander.
Yliopistolain (558/2009) 33 §:n mukaan professorin tehtävä tulee asettaa julkisesti
haettavaksi otettaessa henkilö toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen. Professorin tehtävä voidaan täyttää kutsusta silloin, kun tehtävään voidaan kutsua ansioitunut
henkilö tai kun tehtävään valitaan määräajaksi. Tehtävään voidaan valita kutsusta vain
henkilö, joka kiistatta täyttää kelpoisuusvaatimukset.
Yliopistolain 33 §:n mukaan hakijoiden ja tehtävään kutsuttavien kelpoisuudesta ja
ansioista on ennen valintaa pyydettävä lausunto vähintään kahdelta asiantuntijalta, kun
henkilö valitaan toistaiseksi voimassa olevaan tai vähintään kahden vuoden määräaikaiseen työsuhteeseen. Asiantuntijan esteellisyyteen sovelletaan hallintolain
(434/2003) 27-29 §:ää.
Yliopistolain 33 §:n mukaan professorin tulee harjoittaa ja ohjata tieteellistä työtä, antaa siihen perustuvaa opetusta ja seurata tieteen ja taiteen kehitystä sekä osallistua
alallaan yhteiskunnalliseen vuorovaikutukseen ja kansainväliseen yhteistyöhön.
Lapin yliopiston hallituksen 5.10.2010 hyväksymän hallintojohtosäännön 37 §:n mukaan tieteellisin perustein täytettävään professorin tehtävään valittavalta edellytetään
tohtorin tutkintoa, korkeatasoinen tieteellinen pätevyys, kokemusta tieteellisen tutki-

muksen 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.
Yleisenä kelpoisuusvaatimuksena vaaditaan hallintojohtosäännön 36 §:n mukaan sellainen koulutus ja kokemus sekä kielitaito kuin tehtävän menestyksellinen hoitaminen
edellyttää. Tehtävään valittavalta edellytetään, että hänellä on asetuksen (770/2009)
1 §:n mukainen kielitaito.
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.
Lisäksi otetaan huomioon hakijan muut ansiot.
Yliopistonlehtori, dosentti, OTT, VT, Minna Kimpimäki ja apulaisprofessori, dosentti, OTT, VT Sakari Melander ovat todenneet, ettei heillä ei ole huomauttamista esitettyjä lausunnonantajia kohtaan.
Esitys

Päätös

Päätettäneen pyytää asiantuntijalausunnot yliopistonlehtori, dosentti, OTT, VT,
Minna Kimpimäki ja apulaisprofessori, dosentti, OTT, VT Sakari Melander dosentti,
OTT, VT Minna Kimpimäen kelpoisuudesta rikosoikeuden professorin tehtävään professori Jussi Tapanilta ja professori Elina Pirjatanniemeltä.
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LL.D. Stefan Kirchnerin dosenttihakemus
Oikeustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto on LL.D. Stefan Kirchnerin haettua
perus- ja ihmisoikeuksien (Fundamental and Human Rights) dosentuuria, todennut kokouksessaan18.3.2015 ko. dosentuurin tarkoituksenmukaisuuden tiedekunnan opetusja tutkimustyön kannalta.
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.
Tiedekuntaneuvosto päätti kokouksessaan 18.3.2015 pyytää asiantuntijalausunnot
LL.D. Stefan Kirchnerin tieteellisestä pätevyydestä ko. dosentuuriin professori Elina
Pirjatanniemeltä ja tutkimusprofessori Timo Koivurovalta. Molemmat suostuivat tehtävään ja ovat myös toimittaneet lausuntonsa.
Lapin yliopiston hallituksen 5.10.2009 hyväksymän hallintojohtosäännön 22 §:n mukaan tiedekuntaneuvosto tekee esityksen rehtorille dosentin arvon myöntämisestä.
Esitys
1

Päätettäneen avata asiantuntijalausunnot ja lähettää ne hakijalle tiedoksi.

2

Päätettäneen varata tarvittaessa LL.D. Stefan Kirchnerille mahdollisuus opetusnäyt
teen antamiseen hänen esittämästään aiheesta

3
Päätös

Päätettäneen nimetä lausunnonantajat opetusnäytteelle.
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OTM, FM Tanja Valkosen OTT -tutkinnon suorittamiseen liittyvät toimenpiteet
OTM, FM Tanja Valkonen on liitteenä olevassa kirjeessään pyytänyt OTT -tutkinnon
tutkimus- ja opintosuunnitelman vahvistamista, pääaineen, väitöskirjan tutkimusaiheen
vahvistamista sekä työnohjaajan määräämistä.
Tiedekunnan hyväksymien OTT -tutkinnon suorittamista koskevien virallismääräysten
mukaan tiedekunta vahvistaa pyynnöstä tohtorin tutkinnon pääaineen, alustavan opintosuunnitelman ja määrää hakijalle työnohjaajan. Oppiaineen vastaava opettaja ja työnohjaajaksi ehdotettu henkilö tai henkilöt antavat tiedekunnalle kirjallisen lausunnon hakemuksesta. Tiedekunta vahvistaa työnohjaajaksi ehdotetun henkilön, tai jos ehdotusta
työnohjaajaksi ei ole tehty, muun sopivan ja tehtävään suostuneen työnohjaajan. Määräys edellyttää sekä ohjaajan että ohjattavan suostumusta.
Työnohjaajaksi voidaan nimetä professorin tehtävän haltija tai hoitaja, mikäli hän on
suorittanut tohtorin tutkinnon tai tohtorin arvoon oikeuttavat opinnäytteet, apulaisprofessori, tutkimusjohtaja tai dosentti. Toiseksi työnohjaajaksi voidaan määrätä myös muu
kuin tohtorin tutkinnon suorittanut asiantuntija. Työnohjaajia voidaan määrätä yksi tai
kaksi. Ainakin toisen työnohjaajan on suositeltavaa olla oikeustieteiden tiedekunnan
henkilökuntaa. Jos työnohjaajia on kaksi, toinen heistä määrätään pääohjaajaksi.
Tiedekunta vahvistaa tohtorin tutkintoa suorittavan tutkimusaiheen ja pitää tutkimusaiheista rekisteriä. Jos väitöskirjatutkimus on tarkoitus laatia osatutkimuksina, on se mainittava väitöskirjan aiheen vahvistusta pyydettäessä.

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 vähintään kerran lukukaudessa. Ohjaustapaamisessa päivitetään henkilökohtainen opintosuunnitelma (JOPS) sekä keskustellaan tutkimuksen etenemisestä ja mahdollisista haasteista.
OTM, FM Tanja Valkosen väitöskirjatyön aihe on ”Sosiaalihuollon asiakkaan käytettävissä olevat oikeussuojakeinot ja niiden vaikuttavuus käytännössä”.
OTM, FM Tanja Valkoselle on myönnetty aiemmin tohtoritutkinnon suorittamisoikeus.
Hän on suorittanut OTM -tutkinnon Lapin yliopistossa 18.3.2015. Hän on suorittanut
myös FM -tutkinnon Oulun yliopistossa.
Professori Kirsi Kuusikko pääohjaajaksi ja toiseksi ohjaajaksi professori Anssi Keinänen Itä-Suomen yliopistosta ovat puoltaneet esitystä ja väitöskirjan aiheen hyväksymistä sekä ilmoittaneet olevansa käytettävissä työohjaajiksi.
Liitteenä OTM, FM Tanja Valkosen hakemus liitteineen.
Esitys
1

Päätettäneen nimetä professori Kirsi Kuusikko suostumuksensa mukaisesti OTM, FM
Tanja Valkosen väitöskirjatyön ohjaajaksi.

2

Päätettäneen vahvistaa OTM, FM Tanja Valkosen väitöskirjatyön aiheeksi ”Sosiaalihuollon asiakkaan käytettävissä olevat oikeussuojakeinot ja niiden vaikuttavuus käytännössä ” ja pääaineeksi hallinto-oikeus.

3

Päätettäneen vahvistaa OTM, FM Tanja Valkosen OTT -tutkinnon tutkimus/opintosuunnitelma oheisen liitteen mukaisesti.
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OTM Mikko Huttusen OTT -tutkinnon suorittamiseen liittyvät toimenpiteet
OTM Mikko Huttunen on liitteenä olevassa kirjeessään pyytänyt OTT -tutkinnon tutkimus- ja opintosuunnitelman vahvistamista, pääaineen, väitöskirjan tutkimusaiheen vahvistamista sekä työnohjaajan määräämistä.
Tiedekunnan hyväksymien OTT -tutkinnon suorittamista koskevien virallismääräysten
mukaan tiedekunta vahvistaa pyynnöstä tohtorin tutkinnon pääaineen, alustavan opintosuunnitelman ja määrää hakijalle työnohjaajan. Oppiaineen vastaava opettaja ja työnohjaajaksi ehdotettu henkilö tai henkilöt antavat tiedekunnalle kirjallisen lausunnon hakemuksesta. Tiedekunta vahvistaa työnohjaajaksi ehdotetun henkilön, tai jos ehdotusta
työnohjaajaksi ei ole tehty, muun sopivan ja tehtävään suostuneen työnohjaajan. Määräys edellyttää sekä ohjaajan että ohjattavan suostumusta.
Työnohjaajaksi voidaan nimetä professorin tehtävän haltija tai hoitaja, mikäli hän on
suorittanut tohtorin tutkinnon tai tohtorin arvoon oikeuttavat opinnäytteet, apulaisprofessori, tutkimusjohtaja tai dosentti. Toiseksi työnohjaajaksi voidaan määrätä myös muu
kuin tohtorin tutkinnon suorittanut asiantuntija. Työnohjaajia voidaan määrätä yksi tai
kaksi. Ainakin toisen työnohjaajan on suositeltavaa olla oikeustieteiden tiedekunnan
henkilökuntaa. Jos työnohjaajia on kaksi, toinen heistä määrätään pääohjaajaksi.
Tiedekunta vahvistaa tohtorin tutkintoa suorittavan tutkimusaiheen ja pitää tutkimusaiheista rekisteriä. Jos väitöskirjatutkimus on tarkoitus laatia osatutkimuksina, on se mainittava väitöskirjan aiheen vahvistusta pyydettäessä.

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 vähintään kerran lukukaudessa. Ohjaustapaamisessa päivitetään henkilökohtainen opintosuunnitelma (JOPS) sekä keskustellaan tutkimuksen etenemisestä ja mahdollisista haasteista.
OTM Mikko Huttusen väitöskirjatyön aihe on ”Air Sovereignty in International Law”.
OTM Mikko Huttuselle on myönnetty aiemmin tohtoritutkinnon suorittamisoikeus. Hän
on suorittanut OTM -tutkinnon Lapin yliopistossa 3.9.2014.
Professori Lotta Viikari on puoltanut esitystä ja väitöskirjan aiheen hyväksymistä sekä
ilmoittanut olevansa käytettävissä työohjaajaksi.
Liitteenä OTM Mikko Huttusen hakemus liitteineen.
Esitys
1

Päätettäneen nimetä professori Lotta Viikari suostumuksensa mukaisesti OTM Mikko
Huttusen väitöskirjatyön ohjaajaksi.

2

Päätettäneen vahvistaa OTM Mikko Huttusen väitöskirjatyön aiheeksi ”Air Sovereignty
in International Law” ja pääaineeksi kansainvälinen oikeus.

3

Päätettäneen vahvistaa OTM Mikko Huttusen OTT -tutkinnon tutkimus/opintosuunnitelma oheisen liitteen mukaisesti.
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OTM Annu Kupiaisen OTT -tutkinnon suorittamiseen liittyvät toimenpiteet
OTM Annu Kupiainen on liitteenä olevassa kirjeessään pyytänyt OTT -tutkinnon tutkimus- ja opintosuunnitelman vahvistamista, pääaineen, väitöskirjan tutkimusaiheen vahvistamista sekä työnohjaajan määräämistä.
Tiedekunnan hyväksymien OTT -tutkinnon suorittamista koskevien virallismääräysten
mukaan tiedekunta vahvistaa pyynnöstä tohtorin tutkinnon pääaineen, alustavan opintosuunnitelman ja määrää hakijalle työnohjaajan. Oppiaineen vastaava opettaja ja työnohjaajaksi ehdotettu henkilö tai henkilöt antavat tiedekunnalle kirjallisen lausunnon hakemuksesta. Tiedekunta vahvistaa työnohjaajaksi ehdotetun henkilön, tai jos ehdotusta
työnohjaajaksi ei ole tehty, muun sopivan ja tehtävään suostuneen työnohjaajan. Määräys edellyttää sekä ohjaajan että ohjattavan suostumusta.
Työnohjaajaksi voidaan nimetä professorin tehtävän haltija tai hoitaja, mikäli hän on
suorittanut tohtorin tutkinnon tai tohtorin arvoon oikeuttavat opinnäytteet, apulaisprofessori, tutkimusjohtaja tai dosentti. Toiseksi työnohjaajaksi voidaan määrätä myös muu
kuin tohtorin tutkinnon suorittanut asiantuntija. Työnohjaajia voidaan määrätä yksi tai
kaksi. Ainakin toisen työnohjaajan on suositeltavaa olla oikeustieteiden tiedekunnan
henkilökuntaa. Jos työnohjaajia on kaksi, toinen heistä määrätään pääohjaajaksi.
Tiedekunta vahvistaa tohtorin tutkintoa suorittavan tutkimusaiheen ja pitää tutkimusaiheista rekisteriä. Jos väitöskirjatutkimus on tarkoitus laatia osatutkimuksina, on se mainittava väitöskirjan aiheen vahvistusta pyydettäessä.

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 vähintään kerran lukukaudessa. Ohjaustapaamisessa päivitetään henkilökohtainen opintosuunnitelma (JOPS) sekä keskustellaan tutkimuksen etenemisestä ja mahdollisista haasteista.
OTM Annu Kupiaisen väitöskirjatyön aihe on ”Julkivarmistusvaatimus osana esinevakuuksien eurooppalaistumiskehitystä”.
OTM Annu Kupiaiselle on myönnetty aiemmin tohtoritutkinnon suorittamisoikeus. Hän
on suorittanut OTM -tutkinnon Lapin yliopistossa 30.5.2014.
Professori Eva Tammi-Salminen on puoltanut esitystä ja väitöskirjan aiheen hyväksymistä sekä ilmoittanut olevansa käytettävissä työohjaajaksi.
Liitteenä OTM Annu Kupiaisen hakemus liitteineen.
Esitys
1

Päätettäneen nimetä professori Eva Tammi-Salminen suostumuksensa mukaisesti OTM
Annu Kupiaisen väitöskirjatyön ohjaajaksi.

2

Päätettäneen vahvistaa OTM Annu Kupiaisen artikkelimuotoisen väitöskirjatyön aiheeksi ”Julkivarmistusvaatimus osana esinevakuuksien eurooppalaistumiskehitystä” ja
pääaineeksi esineoikeus.

3

Päätettäneen vahvistaa OTM Annu Kupiaisen OTT -tutkinnon tutkimus/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) Tiina Ahtonen ”valvottu koevapaus vangin perusoikeuksien kannalta”
Tarkastajat: yliopistonlehtori Mirva Lohiniva-Kerkelä ja yliopistonlehtori Minna Kimpimäki
Kypsyysnäyte suoritettu hyväksytysti asiasisällön osalta.

2) Heli Metsäkylä ”Ei-lääketieteelliset ympärileikkaukset – poikien perusoikeudet suomalaisen oikeuskäytännön näkökulmasta”
Tarkastajat: apulaisprofessori Kirsti Kurki-Suonio ja yliopistonlehtori Mirva LohinivaKerkelä
Kypsyysnäyte suoritettu hyväksytysti asiasisällön osalta.
3) Eero Urtti ”Rikoksesta epäillyn itsekriminointisuojan toteutuminen esitutkinnassa ja
sitä loukaten annetun esitutkintakertomuksen hyödyntämiskielto”
Tarkastajat: professori Mikko Vuorenpää ja tutkija Juhana Riekkinen
Kypsyysnäyte suoritettu hyväksytysti asiasisällön osalta.
4) Marjo Räsänen ”Kaivosten ympäristö- ja vesioikeudellisia tulkintaongelmia sekä hyvän hallinnon toteutuminen kaivosyhtiöiden ympäristölupaprosesseissa”
Tarkastajat: yliopistonlehtori Ilari Hovila ja tutkija Anniina Oksanen
Kypsyysnäyte suoritettu hyväksytysti asiasisällön osalta.
5) Hans Muroke ”Perusoikeudet malminetsinnässä”
Tarkastajat: yliopistonlehtori Ilari Hovila ja tutkija Anniina Oksanen
Kypsyysnäyte suoritettu hyväksytysti asiasisällön osalta.
6) Emilia Paso ”Kuolinpesän osakkaan edunvalvonta ja sen vaikutus jäämistöoikeudellisiin toimiin”
Tarkastajat: professori Tuulikki Mikkola ja emeritusprofessori Ahti Saarenpää
Kypsyysnäyte suoritettu hyväksytysti asiasisällön osalta.
7) Anu-Maria Pisilä ”Avioliittolain vastikejärjestelmä puolison keinona turvata ja varmistaa avio-oikeutensa toteutuminen”
Tarkastajat: professori Tuulikki Mikkola ja emeritusprofessori Ahti Saarenpää
Kypsyysnäyte suoritettu hyväksytysti asiasisällön osalta.
8) Hannu Huikuri ”Elektroninen valvonta työnantajan oikeuksien ja velvollisuuksien näkökulmasta”
Tarkastajat: professori Jaana Paanetoja ja tutkija Juhani Korja
Kypsyysnäyte suoritettu hyväksytysti asiasisällön osalta.
9) Jussi Herrainsilta ”Kunnianloukkaus Suomessa 2000-luvulla - Kohti kunnianloukkauksen dekriminalisointia”
Tarkastajat: professori Rauno Korhonen ja yliopistonlehtori Minna Kimpimäki
Kypsyysnäyte suoritettu hyväksytysti asiasisällön osalta.
10) Anssi Kärki ”Piercing the corporate veil Yhdysvalloissa ja keinotekoisten järjestelyjen syrjäyttäminen Suomessa”
Tarkastajat: professori Tuula Linna ja tutkijatohtori Marja-Leena Niemi
Kypsyysnäyte suoritettu hyväksytysti asiasisällön osalta.
11) Stina-Sofia Moberg ”Tavaramerkin suojaaminen -ja sen erityistapauksena parodiatavaramerkki”
Tarkastajat: professori Juha Karhu ja apulaisprofessori Petri Keskitalo
Kypsyysnäyte suoritettu hyväksytysti asiasisällön osalta.

12) Pekko Linnanmäki ”Euroopan yhtenäispatentti – yhdistetyn patenttituomioistuimen
oikeusturva”
Tarkastajat: professori Juha Karhu ja apulaisprofessori Petri Keskitalo
Kypsyysnäyte suoritettu hyväksytysti asiasisällön osalta.

Esitys
Päätös

Ei esittelymenettelyä.
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Syventävien opintojen projektin opetussuunnitelman hyväksyminen
Lapin yliopiston hallintojohtosäännön 22 §:n mukaan tiedekuntaneuvosto päättää opetussuunnitelmista ja tutkintovaatimuksista.

Professori Tuula Linna on esittänyt, että prosessioikeuden projektin opetussuunnitelma
hyväksyttäisiin oheisen liitteen mukaisesti.
Esitys

Päätös

Hyväksyttäneen prosessioikeuden projektin opetussuunnitelma oheisen liitteen mukaisesti.
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Projektitentin tutkintovaatimusten hyväksyminen
Lapin yliopiston hallintojohtosäännön 22 §:n mukaan tiedekuntaneuvosto päättää opetussuunnitelmista ja tutkintovaatimuksista.
Professori Kirsi Kuusikko on esittänyt, että hallinto-oikeuden projektitentin tutkinto
vaatimukset hyväksyttäisiin oheisen liitteen mukaisesti.
Esitys

Päätös

Päätettäneen hyväksyä hallinto-oikeuden projektitentin tutkintovaatimukset oheisen
liitteen mukaisesti.
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Ilmoitusasiat
-Yliopiston johdon ja tiedekunnan väliset TUSO –neuvottelut on käyty 5.10.2015
-Oikeustieteiden tiedekunnan alumniseminaari ”Oikeus ja Sovinto” järjestetään
23.10.2015.
-Ohjeet yliopistojen yhteistyönä järjestettävän tutkintokoulutuksen suunnitteluun ja to
teutukseen (liite 1)
-Kutsu seminaariin korkeakoulujen opiskelijavalintojen kehittämisestä (liite 2)
Työsopimukset ja tehtävät
-yliopistonlehtori Markku Kiikeri hoitaa Eurooppaoikeuden lehtorin tehtävästä 50%:ia
ajalla 1.1.-31.12.2016
-OTM Laura Tarvaisen työsopimusta on jatkettu hoitovapaan ajalle 1.1.-31.7.2016
-oik.yo Jenna Malo on otettu määräaikaiseksi tutkimusapulaiseksi ma. yliopistonlehtori
Ilari Hovilan johtamaan tutkimushankkeeseen ajalle 15.9.-15.11.2015
-oik.yo Risto Hovi on otettu määräaikaiseksi tutkimusapulaiseksi prof. Soili Nystén-Haaralan johtamaan tutkimushankkeeseen ajalle 15.9.-31.12.2015
-oik. yo Annika Kortelainen on otettu määräaikaiseksi tutkimusapulaiseksi prof. Soili
Nystén-Haaralan johtamaan tutkimushankkeeseen ajalle 1.10.-31.12.2015
Esitys
Päätös

Merkittäneen tiedoksi.

