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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 21.10.2016.
Esitys

Todettaneen kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Päätös

Esityksen mukaan.
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Eurooppaoikeuden dosentin arvon myöntäminen OTT, LL.M. Samuli Miettiselle
Oikeustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto on OTT, LL.M. Samuli Miettisen haettua eurooppaoikeuden dosentuuria, todennut kokouksessaan 8.6.2016 ko. dosentuurin
tarkoituksenmukaisuuden tiedekunnan opetus- ja tutkimustyön kannalta.
Tiedekuntaneuvosto päätti kokouksessaan 8.6.2016 pyytää asiantuntijalausunnot OTT,
LL.M. Samuli Miettisen pätevyydestä ko.dosentuuriin professori Johan Lindholmilta ja
dosentti, OTT Pekka Aallolta. Molemmat suostuivat tehtävään ja he ovat myös toimittaneet yhteisen lausunnon. Lausunto on liitteenä.
Tiedekunta päätti varata 14.9.2016 OTT, LL.M. Samuli Miettiselle mahdollisuuden
opetusnäytteen antamiseen hänen esittämästään aiheesta. Samuli Miettinen antoi opetusnäytteen 5.10.2016 aiheesta “Oikeuslähteet EU-oikeudessa”. 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 mukaan yliopiston rehtori päättää dosentin arvon myöntämisestä tiedekunnan tai erillislaitoksen esityksestä.
OTT, LL.M. Samuli Miettisellä 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 ja että hänellä on tehtävään vaadittava kieli- ja opetustaito.
Liitteenä OTT, LL.M. Samuli Miettisen hakemus ja yliopistoportfolio sisältäen CV:n ja

julkaisuluettelon, asiantuntijalausunto sekä tiedekuntaneuvoston nimeämien arvioitsijoiden lausunto opetusnäytteestä.
Esitys
1

Todettaneen, onko OTT, LL.M. Samuli Miettisellä ko. dosentuuriin vaadittava hyvä
opetustaito.
Asiassa ei esittelymenettelyä.

2

Todettaneen, täyttääkö OTT, LL.M. Samuli Miettinen ko. dosentuurin kelpoisuusvaatimukset.

3

Päätettäneen esittää tarvittaessa yliopiston rehtorille, että hän myöntäisi OTT, LL.M.
Samuli Miettiselle eurooppaoikeuden dosentin arvon.

Päätös
1

Todettiin professori Juha Karhun esityksestä, että OTT, LL.M. Samuli Miettisellä on
ko. dosentuuriin vaadittava riittävä (hyvä) opetustaito.

2

Todettiin esittelijän esityksen mukaisesti, että OTT, LL.M. Samuli Miettinen täyttää ko.
dosentuurin kelpoisuusvaatimukset.

3

Päätettiin esittelijän esityksen mukaisesti esittää yliopiston rehtorille, että hän myöntäisi
OTT, LL.M. Samuli Miettiselle eurooppaoikeuden dosentin arvon.
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Hyvinvointioikeuden ma. apulaisprofessorin tehtävän täyttö
Yliopiston rehtori on myöntänyt 19.4.2016 kurkistusneuvotteluissa luvan suunnata vapautuva työ- ja sosiaalioikeuden professorin tehtävä hyvinvointioikeuden alueelle yliopiston strategian terävöittämiseksi.
Tiedekuntaneuvosto on kokouksessaan 8.6.2016 suunnannut 1.8.2016 vapautuvan työja sosiaalioikeuden professorin tehtävän yliopiston ja tiedekunnan strategian terävöittämiseksi hyvinvointioikeuteen ja hyväksynyt hyvinvointioikeuden ma. apulaisprofessorin tehtävän tehtäväntäyttöselosteen.
Tiedekuntaneuvosto päätti kokouksessaan 8.6.2016 pyytää asiantuntijalausunnot dosentti, yliopistonlehtori, OTT, VT Mirva Lohiniva-Kerkelän kelpoisuudesta määräaikaisen hyvinvointioikeuden apulaisprofessorin tehtävään professori Toomas Kotkakselta ja emeritusprofessori Matti Niemivuolta. Molemmat suostuivat tehtävään ja ovat
myös toimittaneet lausuntonsa. He ovat katsoneet dosentti, yliopistonlehtori, OTT, VT
Mirva Lohiniva-Kerkelän päteväksi täytettävänä olevaan tehtävään.
Hakija on antanut opetusnäytteensä 5.10.2016 kyseiseen tehtävään aiheesta ”Huoltooikeudesta hyvinvointioikeuteen”. Tiedekuntaneuvoston nimeämät asiantuntijat ovat
esittäneet opetusnäytteen hyväksymistä arvosanalla hyvä.
Yliopistolain (558/2009) 33 §:n mukaan professorin tulee harjoittaa ja ohjata tieteellistä
tutkimustyötä, antaa siihen perustuvaa opetusta ja seurata tieteen kehitystä sekä osallistua alallaan yhteiskunnalliseen vuorovaikutukseen ja kansainväliseen yhteistyöhön.

Lapin yliopiston hallituksen hyväksymän opetus- ja tutkimushenkilöstön urapolkujärjestelmää ja tehtävärakennetta koskevien virallismääräysten mukaan urapolkujärjestelmän tarkoituksena on luoda yliopiston strategiaan pohjautuvat menettelytavat, joilla
mahdollistetaan yliopiston strategisen profiilin vahvistuminen niin yliopisto- kuin yksikkötasollakin sekä yliopiston opetus- ja tutkimushenkilöstön kehittymisen kautta tapahtuva tehtävärakenteen muuttuminen.
Jos professorin tehtävän hoitajaksi nimettävällä ei ole professorin pätevyyttä käytetään
tutkijanuraportaalle 3 sijoittuvaa apulaisprofessori nimikettä mikäli tehtävään kuuluu
asiallisesti professorin tehtävien hoito. Professorin tehtävä voidaan täyttää myös määräaikaisena enintään 5-vuotisena apulaisprofessorin tehtävänä, mikäli siitä sovitaan tulos- tai kurkistusneuvotteluissa. Professuurit ja apulaisprofessuurit täytetään avoimella
haulla tai kutsusta.
Määräaikaisia apulaisprofessorin tehtäviä voidaan tulossopimus- tai kurkistusneuvotteluissa sovittavin tavoin perustaa myös vahvistamaan tutkimus- opetus- tai painoalaa.
Apulaisprofessorin tehtävä kuuluu tutkijanuraportaalle 3 ja se täytetään pääsääntöisesti
avoimella haulla. Henkilö voidaan ottaa tehtävään enintään 5-vuotiskaudeksi. Apulaisprofessorin tehtävään sisältyy pätevyyden jatkuva arviointi ja tehtävä muutetaan professorin tehtäväksi, mikäli tehtävän hoitaja saavuttaa professorin pätevyyden ja tehtävän tarve on pysyväisluontoisesti olemassa. Tehtävä täytetään tällöin kutsumenettelyssä, jonka käynnistämisestä sovitaan tulos- tai kurkistusneuvotteluissa.
Apulaisprofessorin tehtävä voidaan perustaa myös muuttamalla henkilön yliopistonlehtorin tehtävä tai yliopistotutkijan tehtävä apulaisprofessorin tehtäväksi. Tällöin edellytetään, että yliopistonlehtoraattia hoitaneen henkilön arvioidaan pätevöityneen lähelle
professorin tehtävän edellyttämää pätevyyttä, mikä todennetaan ulkopuolisin lausunnoin.
Liitteenä dosentti, yliopistonlehtori, OTT Mirva Lohiniva-Kerkelän
hakemusasiakirjat liitteineen, tehtäväntäyttöseloste, asiantutijalausunnot,
lausunto opetusnäytteestä sekä esittelymuistio.
Esitys
1

Todettaneen, onko dosentti, yliopistonlehtori, OTT, VT Mirva Lohiniva-Kerkelällä
vaadittava opetustaito täytettävänä olevaan hyvinvointioikeuden ma. apulaisprofessorin
tehtävään.
Asiassa ei esittelymenettelyä.

2

Todettaneen tarvittaessa, että dosentti, yliopistonlehtori, OTT, VT Mirva Lohiniva-Kerkelä täyttää hyvinvointioikeuden ma. apulaisprofessorin tehtävän yleiset ja erityiset kelpoisuusvaatimukset.

3

Päätettäneen esittää yliopiston rehtorille tarvittaessa, että kelpoisuusehdot täyttävä
dosentti, yliopistonlehtori, VT Mirva Lohiniva-Kerkelä nimitetään määräaikaiseen 5vuotiseen hyvinvointioikeuden apulaisprofessorin tehtävään 1.11.2016 lukien,
työvapaalla yliopistonlehtorin tehtävästä vastaavan ajan.

Päätös
1

Todettiin professori Juha Karhun esityksestä, että dosentti, yliopistonlehtori, OTT, VT
Mirva Lohiniva-Kerkelällä on ko. tehtävään vaadittava riittävä (hyvä) opetustaito.

2

Todettiin esittelijän esityksen mukaisesti, että dosentti, yliopistonlehtori, OTT, VT
Mirva Lohiniva-Kerkelä täyttää ko. tehtävän kelpoisuusvaatimukset.

3

Päätettiin esittelijän esityksen mukaisesti esittää yliopiston rehtorille, että hän nimittäisi
dosentti, yliopistonlehtori, OTT, VT Mirva Lohiniva-Kerkelän määräaikaiseen 5-vuotiseen hyvinvointioikeuden apulaisprofessorin tehtävään 1.11.2016 lukien ja samalla
myöntäisi hänelle työvapaata vastaavaksi ajaksi yliopistonlehtorin tehtävästä.
Mirva Lohiniva-Kerkelä ei osallistunut asian käsittelyyn.
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Valtiosääntöoikeuden ma. yliopistonlehtorin tehtävä
Yliopiston rehtori on myöntänyt 12.10.2016 käydyissä yliopiston keskushallinnon ja
tiedekunnan välisissä tulosneuvotteluissa luvan täyttää määräaikaisesti valtiosääntöoikeuden yliopistonlehtorin tehtävä 1.1.2017 lukien. Valtiosääntöoikeuden ma. yliopistonlehtorin tehtävää on hoitanut OTT Maarit Hovila ajalla 1.5.2015-31.12.2016.
Lapin yliopiston hallituksen hyväksymän opetus- ja tutkimushenkilöstön urapolkujärjestelmää ja tehtävärakennetta koskevien virallismääräysten mukaan urapolkujärjestelmän tarkoituksena on luoda yliopiston strategiaan pohjautuvat menettelytavat, joilla
mahdollistetaan yliopiston strategisen profiilin vahvistuminen niin yliopisto kuin yksikkötasollakin sekä yliopiston opetus- ja tutkimushenkilöstön kehittymisen kautta tapahtuva tehtävärakenteen muuttuminen.
Urapolku- ja tehtävärakenteen täytäntöönpanon osalta tiedekuntien velvollisuus on huolehtia tarvittavien esitysten tekemisestä ja urapolkumahdollisuuksien toteuttamisesta
käytännössä. Urapolkujärjestelmään kytkeytyvässä meritoitumisessa otetaan tasapuolisesti huomioon myös muissa yliopistoissa ja kansainvälisissä tehtävissä saavutettu meritoituminen.
Varttuneen tieteenharjoittajan perusnimike on yliopistonlehtori. Pätevyysvaatimuksena
tehtävään on tohtorin tutkinto. Yliopistonlehtorin tehtävä on pääsääntöisesti pysyvä tehtävä, joskin erityisin syin yliopistonlehtori voidaan ottaa tehtävään myös määräajaksi.
Dosenttitason yliopistonlehtorin kelpoisuuden saavuttaminen edellyttää ulkopuolisin
lausunnoin todettuja tieteellisiä ansioita.

OTT Maarit Hovilan osalta tullaan pyytämään lausunnot hänen tieteellisestä kelpoisuudestaan dosenttitasoiseen valtiosääntöoikeuden yliopistonlehtorin tehtävään vuoden
2017 aikana.
Lapin yliopiston hallintojohtosäännön 41 §:n mukaan tieteellisin perustein täytettävät
yliopistonlehtorin tehtävät voivat olla opetuspainotteisia, tutkimuspainotteisia tai opetus- ja tutkimuspainotteisia.
Lapin yliopiston hallintojohtosäännön 41 §:n mukaan tieteellisin perustein täytettävään
yliopistonlehtorin tehtävään valittavalta edellytetään soveltuva tohtorin tutkinto ja kyky
antaa laadukasta tutkimukseen perustuvaa opetusta ja ohjausta ja, kun se on tehtävän
hoitamisen kannalta tärkeää, käytännöllinen perehtyneisyys tehtäväalaan.
Liitteenä OTT Maarit Hovilan CV ja julkaisuluettelo.
Esitys

Päätettäneen esittää yliopiston rehtorille, että valtiosääntöoikeuden opetus- ja tutkimuspainotteiseen yliopistonlehtorin ma. tehtävään otetaan ajalle 1.1.2017-31.7.2018 OTT
Maarit Hovila ja hänen kelpoisuudestaan dosenttitasoiseen yliopistonlehtorin tehtävään
pyydetään asiantuntijalausunnot vuoden 2017 aikana.

Päätös

Esityksen mukaan.
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Ympäristöoikeuden ma. yliopistonlehtorin tehtävä
Yliopiston rehtori on myöntänyt 12.10.2016 käydyissä yliopiston keskushallinnon ja
tiedekunnan välisissä tulosneuvotteluissa luvan täyttää määräaikaisesti ympäristöoikeuden yliopistonlehtorin tehtävä 1.1.2017 lukien. Ympäristöoikeuden ma. yliopistonlehtorin tehtävää on hoitanut OTT Ilari Hovila ajalla 1.5.2015-31.12.2016. Ilari Hovila on
toiminut lisäksi ympäristöoikeuden ma. tutkimusjohtajana ajalla 18.2013-31.7.2014
sekä ympäristöoikeuden ma. apulaisprofessorina ajalla 1.8.2014-30.4.2015.
Lapin yliopiston hallituksen hyväksymän opetus- ja tutkimushenkilöstön urapolkujärjestelmää ja tehtävärakennetta koskevien virallismääräysten mukaan urapolkujärjestelmän tarkoituksena on luoda yliopiston strategiaan pohjautuvat menettelytavat, joilla
mahdollistetaan yliopiston strategisen profiilin vahvistuminen niin yliopisto kuin yksikkötasollakin sekä yliopiston opetus- ja tutkimushenkilöstön kehittymisen kautta tapahtuva tehtävärakenteen muuttuminen.
Urapolku- ja tehtävärakenteen täytäntöönpanon osalta tiedekuntien velvollisuus on huolehtia tarvittavien esitysten tekemisestä ja urapolkumahdollisuuksien toteuttamisesta
käytännössä. Urapolkujärjestelmään kytkeytyvässä meritoitumisessa otetaan tasapuolisesti huomioon myös muissa yliopistoissa ja kansainvälisissä tehtävissä saavutettu meritoituminen.
Varttuneen tieteenharjoittajan perusnimike on yliopistonlehtori. Pätevyysvaatimuksena
tehtävään on tohtorin tutkinto. Yliopistonlehtorin tehtävä on pääsääntöisesti pysyvä tehtävä, joskin erityisin syin yliopistonlehtori voidaan ottaa tehtävään myös määräajaksi.

Dosenttitason yliopistonlehtorin kelpoisuuden saavuttaminen edellyttää ulkopuolisin
lausunnoin todettuja tieteellisiä ansioita.
OTT Ilari Hovilan osalta tullaan pyytämään lausunnot hänen tieteellisestä kelpoisuudestaan dosenttitasoiseen ympäristöoikeuden yliopistonlehtorin tehtävään vuoden 2017 aikana.
Lapin yliopiston hallintojohtosäännön 41 §:n mukaan tieteellisin perustein täytettävät
yliopistonlehtorin tehtävät voivat olla opetuspainotteisia, tutkimuspainotteisia tai opetus- ja tutkimuspainotteisia.
Lapin yliopiston hallintojohtosäännön 41 §:n mukaan tieteellisin perustein täytettävään
yliopistonlehtorin tehtävään valittavalta edellytetään soveltuva tohtorin tutkinto ja kyky
antaa laadukasta tutkimukseen perustuvaa opetusta ja ohjausta ja, kun se on tehtävän
hoitamisen kannalta tärkeää, käytännöllinen perehtyneisyys tehtäväalaan.
Liitteenä OTT Ilari Hovilan CV ja julkaisuluettelo.
Esitys

Päätettäneen esittää yliopiston rehtorille, että ympäristöoikeuden opetus- ja tutkimuspainotteiseen yliopistonlehtorin ma. tehtävään otetaan ajalle 1.1.2017-31.7.2018 OTT
Ilari Hovila ja hänen kelpoisuudestaan dosenttitasoiseen yliopistonlehtorin tehtävään
pyydetään asiantuntijalausunnot vuoden 2017 aikana.

Päätös

Esityksen mukaan.

Pöytäkirjan vakuudeksi
Puheenjohtaja

Juha Karhu

Esittelijä

Markku Vartiainen
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Aika:
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Läsnä:

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

-Nystén-Haarala Soili
-Kuusikko Kirsi
-Juanto Leila

-Niemi Marja-Leena
-Oksanen Anniina
+Petrétei Kristóf

+Tuominen Tomi
-Kupiainen Annu

-Kämäräinen Markus
+Loikkanen Suvi
+Partanen Matias

-Salmela Aki
-Sihvo Anni-Sofia
-Haajanen Hilla
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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) Mirka Loponen ”Seksuaalirikosten rangaistavuus ja sen kehitys naisnäkökulmasta
1889-1999”
Tarkastajat: professori Minna Kimpimäki ja yliopistonlehtori Mirva Lohiniva-Kerkelä
Kypsyysnäyte suoritettu hyväksytysti asiasisällön osalta.
2) Juha Kauma ”Takaisinsaannin edellytykset konkurssissa”

Tarkastajat: professori Mikko Vuorenpää ja tutkija Anssi Kärki
Kypsyysnäyte suoritettu hyväksytysti asiasisällön osalta.
3) Siru Siivola ”Lainvastaisesti hankitun todisteen hyödynnettävyys rikosprosessissa”
Tarkastajat: professori Mikko Vuorenpää ja tutkija Jukka Ahtinen
Kypsyysnäyte suoritettu hyväksytysti asiasisällön osalta.
4) Sara-Annukka Valén ”Välimiehen puolueettomuus ja riippumattomuus”
Tarkastajat: professori Mikko Vuorenpää ja tutkija Alina Lehtonen
Kypsyysnäyte suoritettu hyväksytysti asiasisällön osalta.
5) Paulus Orispää ”Ei valtaa ilman vastuuta. Osakeyhtiön yhteiskuntavastuu erityisesti
osakkeenomistajan näkökulmasta”
Tarkastajat: professori Juha Karhu ja yliopistonlehtori Petri Keskitalo
Kypsyysnäyte suoritettu hyväksytysti asiasisällön osalta.
6) Jenni Poropudas ”Valtiontuki kunnan ja yrityksen välisessä innovaatioyhteistyössä”
Tarkastajat: professori Juha Karhu ja yliopistonlehtori Petri Keskitalo
Kypsyysnäyte suoritettu hyväksytysti asiasisällön osalta.
7) Essi Jolma ”Käyttöhyödyn menetys korvattavana vahinkona”
Tarkastajat: professori Juha Karhu ja yliopistonlehtori Petri Keskitalo
Kypsyysnäyte suoritettu hyväksytysti asiasisällön osalta.
8) Jemina Timonen ”Osakassopimuksen pätemättömyys ja mitättömyys”
Tarkastajat: professori Juha Karhu ja yliopistonlehtori Petri Keskitalo
Kypsyysnäyte suoritettu hyväksytysti asiasisällön osalta.
9) Teemu Pitkänen ”Muodon vuoksi – muodot ja piirteet tavaramerkki- ja mallioikeussuojan ulkopuolella”
Tarkastajat: professori Juha Karhu ja yliopistonlehtori Rosa Ballardini
Kypsyysnäyte suoritettu hyväksytysti asiasisällön osalta.
10) Pilvi Palomäki ”Testamenttiehdot ja päätäntävallan delegointi testamenttausvapauden toteuttamisessa”
Tarkastajat: professori Juha Karhu ja yliopistonlehtori Sanna Koulu
Kypsyysnäyte suoritettu hyväksytysti asiasisällön osalta.
11) Hannes Vauhkonen ”Luonnollisen henkilön ampuma-aseluvat ja lupaviranomaisen
harkintavalta”
Tarkastajat: professori Kirsi Kuusikko ja lehtori Jarmo Kiuru
Kypsyysnäyte suoritettu hyväksytysti asiasisällön osalta.
12) Arko Uotila ”Välimiesmenettely kansainvälisen oikeusriidan ratkaisukeinona”
Tarkastajat: professori Juha Karhu ja yliopistonlehtori Petri Keskitalo
Kypsyysnäyte suoritettu hyväksytysti asiasisällön osalta.
13) Ermo Inkeroinen ”Kärjistyneet huolto- ja tapaamisriidat”
Tarkastajat: apulaisprofessori Kirsti Kurki-Suonio ja yliopistonlehtori Mirva LohinivaKerkelä

Kypsyysnäyte suoritettu hyväksytysti asiasisällön osalta.
14) Ira Hietanen ”Nuori rikosprosessissa – Koulukotinuorten kokemuksia”
Tarkastajat: professori Mikko Vuorenpää ja apulaisprofessori Kirsti Kurki-Suonio
Kypsyysnäyte suoritettu hyväksytysti asiasisällön osalta.
15) Mika Vuontisjärvi ”Esineiden internet – järjestelmien tietosuojaan ja tietoturvaan vaikuttavasta lainsäädännöstä”
Tarkastajat: professori Raino Korhonen ja emeritusprofessori Ahti Saarenpää
Kypsyysnäyte suoritettu hyväksytysti asiasisällön osalta.
16) Noora Rissanen ”Tietoverkoissa tapahtuvat identiteettivarkaudet. Katsaus uudistuneeseen sääntelyyn”
Tarkastajat: professori Rauno Korhonen ja emeritusprofessori Ahti Saarenpää
Kypsyysnäyte suoritettu hyväksytysti asiasisällön osalta.
17) Maarit Tiihonen ”Kansainvälisen suojelun tarpeen arviointi turvapaikkamenettelyssä”
Tarkastajat: professori Kirsi Kuusikko ja yliopistonlehtori Markku Kiikeri
Kypsyysnäyte suoritettu hyväksytysti asiasisällön osalta.
18) Riku Jaakkola ”Arvo-osuuksien moniportaisen hallinnan käyttöönoton vaikutukset”
Tarkastajat: professori Juha Karhu ja yliopistonlehtori Petri Keskitalo
Kypsyysnäyte suoritettu hyväksytysti asiasisällön osalta.
Esitys

Ei esittelymenettelyä.

1

Päätettiin hyväksy Mirka Loposen tutkielma ”Seksuaalirikosten rangaistavuus ja sen kehitys naisnäkökulmasta 1889-1999” arvosanalla x/10.

2

Päätettiin hyväksyä Juha Kauman tutkielma ”Takaisinsaannin edellytykset konkurssissa”
arvosanalla x/10.

3

Päätettiin hyväksyä Siru Siivolan tutkielma ”Lainvastaisesti hankitun todisteen hyödynnettävyys rikosprosessissa” arvosanalla x/10.

4

Päätettiin hyväksyä Sara-Annukka Valénin tutkielma ”Välimiehen puolueettomuus ja
riippumattomuus” arvosanalla x/10.

5

Päätettiin hyväksyä Paulus Orispään tutkielma ”Ei valtaa ilman vastuuta. Osakeyhtiön
yhteiskuntavastuu erityisesti osakkeenomistajan näkökulmasta” arvosanalla x/10.

6

Päätettiin hyväksyä Jenni Poroputaan tutkielma ”Valtiontuki kunnan ja yrityksen välisessä innovaatioyhteistyössä” arvosanalla x/10.

7

Päätettiin hyväksyä Essi Jolman tutkielma ”Käyttöhyödyn menetys korvattavana vahinkona” arvosanalla x/10.

8

Päätettiin hyväksyä Jemina Timosen tutkielma ”Osakassopimuksen pätemättömyys ja
mitättömyys” arvosanalla x/10.

9

Päätettiin hyväksyä Teemu Pitkäsen ”Muodon vuoksi – muodot ja piirteet tavaramerkkija mallioikeussuojan ulkopuolella” arvosanalla x/10.

10

Päätettiin hyväksyä Pilvi Palomäen tutkielma ”Testamenttiehdot ja päätäntävallan delegointi testamenttausvapauden toteuttamisessa” arvosanalla x/10.

11

Päätettiin hyväksyä Hannes Vauhkosen tutkielma ”Luonnollisen henkilön ampuma-aseluvat ja lupaviranomaisen harkintavalta” arvosanalla x/10.

12

Päätettiin hyväksyä Arko Uotilan tutkielma ”Välimiesmenettely kansainvälisen oikeusriidan ratkaisukeinona” arvosanalla x/10.

13

Päätettiin hyväksyä Ermo Inkeroisen tutkielma ”Kärjistyneet huolto- ja tapaamisriidat”
arvosanalla x/10.

14

Päätettiin hyväksyä Ira Hietasen tutkielma ”Nuori rikosprosessissa – Koulukotinuorten
kokemuksia” arvosanalla x/10.

15

Päätettiin hyväksyä Mika Vuontisjärven tutkielma ”Esineiden internet – järjestelmien tietosuojaan ja tietoturvaan vaikuttavasta lainsäädännöstä” arvosanalla x/10.

16

Päätettiin hyväksyä Noora Rissasen tutkielma ”Tietoverkoissa tapahtuvat identiteettivarkaudet. Katsaus uudistuneeseen sääntelyyn” arvosanalla x/10.

17

Päätettiin hyväksyä Maarit Tiihosen tutkielma ”Kansainvälisen suojelun tarpeen arviointi
turvapaikkamenettelyssä” arvosanalla x/10.

18

Päätettiin hyväksyä Riku Jaakkolan tutkielma ”Arvo-osuuksien moniportaisen hallinnan
käyttöönoton vaikutukset” arvosanalla x/10.
Päätöksentekoon osallistuivat professori Juha Karhu, yliopistonlehtori Mirva LohinivaKerkelä, professori Rauno Korhonen, professori Lotta Viikari, tutkija Tomi Tuominen ja
tutkija Kristóf Petrètei.

Pöytäkirjan vakuudeksi
Puheenjohtaja

Juha Karhu

Kokouksen sihteeri

Virpi Nousiainen

LAPIN YLIOPISTO

PÖYTÄKIRJA

Oikeustieteiden tiedekunta

26.10.2016

Tiedekuntaneuvosto

Huhtaniska

Kokous

07/16

Paikka: kokoushuone
Yliopistonkatu 8, III krs.

Aika:

Keskiviikko 26.10.2016 klo 10.00-11.55

Läsnä:

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

-Nystén-Haarala Soili
-Kuusikko Kirsi
-Juanto Leila

-Niemi Marja-Leena
-Oksanen Anniina
+Petrétei Kristóf

+Tuominen Tomi
-Kupiainen Annu

-Kämäräinen Markus
+Loikkanen Suvi
+Partanen Matias

-Salmela Aki
-Sihvo Anni-Sofia
-Haajanen Hilla

7
Oikeustieteiden tiedekunnan vuoden 2017 opiskelijavalintaperusteiden hyväksyminen
Lapin yliopiston hallintojohtosäännön 22 §:n mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on
päättää opiskelijoiden valintaperusteista.
Esitys liitteenä.
Esitys

Päätettäneen hyväksyä vuoden 2017 valintaperusteet oheisen liitteen mukaisesti.

Päätös

Hyväksyttiin valintaperusteet esittelijän kokouksessa täydentämän liitteen mukaisesti.

Pöytäkirjan vakuudeksi
Puheenjohtaja

Juha Karhu

Esittelijä

Pirkko Huhtaniska

LAPIN YLIOPISTO

PÖYTÄKIRJA

Oikeustieteiden tiedekunta

26.10.2016

Tiedekuntaneuvosto

Huhtaniska

Kokous

07/16

Paikka: kokoushuone
Yliopistonkatu 8, III krs.

Aika:

Keskiviikko 26.10.2016 klo 10.00-11.55

Läsnä:

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

-Nystén-Haarala Soili
-Kuusikko Kirsi
-Juanto Leila

-Niemi Marja-Leena
-Oksanen Anniina
+Petrétei Kristóf

+Tuominen Tomi
-Kupiainen Annu

-Kämäräinen Markus
+Loikkanen Suvi
+Partanen Matias

-Salmela Aki
-Sihvo Anni-Sofia
-Haajanen Hilla
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Opintojakson opetussuunnitelman muuttaminen
Lapin yliopiston hallintojohtosäännön 22 §:n mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on
päättää opetussuunnitelmista ja tutkintovaatimuksista.
Prosessioikeuden apulaisprofessori Marja-Leena Niemi on esittänyt, että Aineellinen insolvenssioikeus -opintojakson opetussuunnitelmaan tehtäisiin oheisen liitteen mukaiset
muutokset.
Esitys

Päätettäneen hyväksyä Aineellinen insolvenssioikeus -opintojakson opetussuunnitelman
muutokset oheisen liitteen mukaisesti.

Päätös

Esityksen mukaan.

Pöytäkirjan vakuudeksi
Puheenjohtaja

Juha Karhu

Esittelijä

Pirkko Huhtaniska
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PÖYTÄKIRJA

Oikeustieteiden tiedekunta

26.10.2016

Tiedekuntaneuvosto

Huhtaniska

Kokous

07/16

Paikka: kokoushuone
Yliopistonkatu 8, III krs.

Aika:

Keskiviikko 26.10.2016 klo 10.00-11.55

Läsnä:

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

-Nystén-Haarala Soili
-Kuusikko Kirsi
-Juanto Leila

-Niemi Marja-Leena
-Oksanen Anniina
+Petrétei Kristóf

+Tuominen Tomi
-Kupiainen Annu

-Kämäräinen Markus
+Loikkanen Suvi
+Partanen Matias

-Salmela Aki
-Sihvo Anni-Sofia
-Haajanen Hilla
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Projektitentin tutkintovaatimusten hyväksyminen
Lapin yliopiston hallintojohtosäännön 22 §:n mukaan tiedekuntaneuvosto päättää opetussuunnitelmista ja tutkintovaatimuksista.
Esitys

Päätettäneen hyväksyä rikosoikeuden projektin tutkintovaatimukset oheisen liitteen mukaisesti.

Päätös

Esityksen mukaan.

Pöytäkirjan vakuudeksi
Puheenjohtaja

Juha Karhu

Esittelijä

Pirkko Huhtaniska

LAPIN YLIOPISTO

PÖYTÄKIRJA

Oikeustieteiden tiedekunta

26.10.2016

Tiedekuntaneuvosto

Vartiainen

Kokous
Aika:
Läsnä:

07/16

Paikka: kokoushuone
Yliopistonkatu 8, III krs.
Keskiviikko 26.10.2016 klo 10.00
+Karhu Juha
+Lohiniva-Kerkelä Mirva
+Viikari Lotta
-Korhonen Rauno

-Nystén-Haarala Soili
-Kuusikko Kirsi
-Juanto Leila

-Niemi Marja-Leena
-Oksanen Anniina
+Petrétei Kristóf

+Tuominen Tomi
-Kupiainen Annu

-Kämäräinen Markus
+Loikkanen Suvi
+Partanen Matias

-Salmela Aki
-Sihvo Anni-Sofia
-Haajanen Hilla
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Ilmoitusasiat
-Yliopiston keskushallinnon ja tiedekunnan väliset TUSO -neuvottelut on käyty
12.10.2016
-Tiedekunnan alumnipäivä järjestetään 28.10.2016 (liite 1)
-Lapin yliopistossa suoritetut tutkinnot tiedekunnittain ajalla 1.1.-30.9.2016 (liite 2)
-FL Jyrki Kallio väittelee 25.11.2016 (liite 3)
Työsopimukset ja työvapaat
-LL.M. Aleksander Wiatrowski tutkijaksi Rosa Ballardinin johtamaan TEKES tutkimusprojektiin Future Regulation of Industrial Internet (FRII) ajalle 10.10.2016-30.9.2017
-OTT Anette Alén-Savikko osa-aikaiseksi tutkijatohtoriksi Rosa Ballardinin johtamaan
TEKES -tutkimusprojektiin (FRII) ajalle 1.12.2016-31.12.2017
-LL.M. Kristóf Petrétei tutkijaksi ajalle 1.10.2016-30.9.2017
-Hanna Cherief oa. (80%) opintosihteeriksi ajalle 10.10.-31.12.2016
-OTM Tanja Valkoselle on myönnetty työvapaata tutkijan tehtävästä ajalle 1.9.31.12.2016
-Rehtori on hyväksynyt rehtorin ja vararehtoreiden työnjaon (liite 4)
-Prof., OTT Eva Tammi-Salminen on nimitetty dosentiksi oikeustieteiden tiedekuntaan
1.11.2016 alkaen
-Suuntaa-keskustelut opetus- ja tutkimushenkilökunnan osalta käydään 23.-24.11.2016
Esitys

Merkittäneen tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.

Pöytäkirjan vakuudeksi
Puheenjohtaja

Juha Karhu

Esittelijä

Markku Vartiainen

