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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 28.8.2014.
Esitys

Todettaneen kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Päätös
Todettiin.
Pöytäkirjan vakuudeksi
Puheenjohtaja
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Esittelijä
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Väittelyluvan myöntäminen OTK, VT Kyösti Tornbergille
OTK, VT Kyösti Tornberg on liitteenä olevassa kirjeessään pyytänyt, että hänelle
myönnettäisiin väittelylupa. OTK, VT Kyösti Tornbergin väitöskirjakäsikirjoituksen aihe on "Kuntajako ja kunnallinen pakkoliitos”.
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 OTK, VT Kyösti Tornbergin väitöskirjakäsikirjoituksen esitarkastajiksi professori Heikki Kullan ja professori Eija
Mäkisen. 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.
Tiedekunnan hyväksymien OTT -tutkintoa koskevien virallismääräysten mukaan
väitöskirjatutkimuksen tulee osoittaa, että tekijällä on kyky itsenäisesti soveltaa
tieteellisen tutkimuksen menetelmiä sekä hyvä perehtyneisyys omaan tieteenalaansa ja syvällinen perehtyneisyys omaan tutkimusalaansa. Väitöskirjan
suosituspituus on 250-300 sivua.
Vastaväittäjäksi määrätään yleensä joku esitarkastajista. Ulkomaista asiantuntijaa voidaan pyytää vastaväittäjäksi myös tapauksissa, joissa häntä ei ole voitu tai
katsottu tarkoituksenmukaiseksi pyytää esitarkastajaksi. Ulkomaisen ja kotimaisen tieteen vuorovaikutusta myös opinnäytetöiden arvioinnissa tulisi suosia.
Väitöskirjan tasoa sekä esitarkastuksen että väitöstilaisuuden perusteella arvioi-

taessa on pidettävä huolta siitä, että työn tason arvioinnissa kiinnitetään huomiota
Suomessa käytössä oleviin kriteereihin. Valittaessa vastaväittäjäksi ulkomainen
asiantuntija, voidaan käyttää kahta vastaväittäjää, joista toinen olisi joku suomalaisista esitarkastajista.
Väitöskirjan, lisensiaatintutkimuksen ja näitä vastaavan opin- tai taidonnäytteen
esitarkastajan, tarkastajan ja vastaväittäjän esteellisyydestä on voimassa, mitä
hallintolain (434/03) 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.
OTK, VT Kyösti Tornberg on todennut liitteenä olevassa kirjeessään, ettei hänellä ole huomautettavaa esitarkastuslausunnoista.
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 Heikki Kullan ja professori Eija Mäkisen väittelyluvan
puoltamista koskeva lausunnot.
Käsikirjoitus on nähtävillä hallintopäällikön työhuoneessa.
Esitys

Päätettäneen mahdollisesta väittelyluvan myöntämisestä OTK, VT Kyösti Tornbergille.
Väittelyluvan myöntämisasiassa ei ole esittelymenettelyä.

Päätös

Tiedekuntaneuvosto päätti yksimielisesti professori Juha Karhun esityksestä
esitarkastajien lausuntoihin perustuen myöntää väittelyluvan OTK, VT Kyösti
Tornbergille väitöskirjakäsikirjoituksella "Kuntajako ja kunnallinen pakkoliitos”.
Päätöksentekoon osallistuivat yliopistonlehtori, OTT Minna Kimpimäki, professori Eva Tammi-Salminen, professori Lotta Viikari, apulaisprofessori Mirva
Lohiniva-Kerkelä ja professori Juha Karhu.

Pöytäkirjan vakuudeksi
Puheenjohtaja

Juha Karhu

Hallintopäällikkö
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Väitöspäivän, vastaväittäjän ja kustoksen määrääminen OTK, VT Henna Pajulammelle sekä
arvostelulautakunnan asettaminen
OTK, VT Henna Pajulammi on liitteenä olevassa kirjeessään pyytänyt, että hänelle määrättäisiin väitöspäivä, vastaväittäjä, kustos ja asetettaisiin
arvostelulautakunta. OTK, VT Henna Pajulammen väitöskirjakäsikirjoituksen
aihe on "Lapsi, oikeus ja osallisuus”.
Lapin yliopiston hallituksen 5.10.2009 hyväksymän johtosäännön 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 kokouksessaan 11.6.2014 myöntänyt väittelyluvan OTK,
VT Henna Pajulammelle apulaisprofessori Suvianna Hakalehto-Wainion ja
lehtori, OTT Sampo Mielityisen puoltavan lausunnon perusteella.
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- ja taidonnäytteet.
Tiedekunnan hyväksymien OTT -tutkintoa koskevien virallismääräysten mukaan
väitöskirjatutkimuksen tulee osoittaa, että tekijällä on kyky itsenäisesti soveltaa
tieteellisen tutkimuksen menetelmiä sekä hyvä perehtyneisyys omaan tieteenalaansa ja syvällinen perehtyneisyys omaan tutkimusalaansa. Väitöskirjan
suosituspituus on 250-300 sivua.
Vastaväittäjäksi määrätään yleensä joku esitarkastajista. Ulkomaista asiantuntijaa voidaan pyytää vastaväittäjäksi myös tapauksissa, joissa häntä ei ole voitu tai
katsottu tarkoituksenmukaiseksi pyytää esitarkastajaksi. Ulkomaisen ja kotimaisen tieteen vuorovaikutusta myös opinnäytetöiden arvioinnissa tulisi suosia.
Väitöskirjan tasoa sekä esitarkastuksen että väitöstilaisuuden perusteella arvioitaessa on pidettävä huolta siitä, että työn tason arvioinnissa kiinnitetään huomiota

Suomessa käytössä oleviin kriteereihin.
Väitöskirjan, lisensiaatintutkimuksen ja näitä vastaavan opin- tai taidonnäytteen
esitarkastajan, tarkastajan ja vastaväittäjän esteellisyydestä on voimassa, mitä
hallintolain (434/2003) 28 §:ssä säädetään.
Ennen opintosuorituksen arvostelua tekijälle on varattava tilaisuus vastineen
antamiseen esitarkastajan, tarkastajan tai vastaväittäjän lausunnosta.
Asianosainen voi tehdä yliopiston määräämälle hallintoelimelle oikaisupyynnön
opintosuorituksen arvostelusta 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi saannista.
Väitöskirjan arvostelua koskevien määräysten mukaan vastaväittäjän tehtävänä
on esittää tiedekuntaneuvostolle antamassaan lausunnossa joko väitöskirjan hyväksymistä tai hylkäämistä. Vastaväittäjän tulee perustella lausuntonsa.
Lausunnosta tulee erityisesti ilmetä ne kriteerit, joilla vastaväittäjä arvioi väitöskirjan laatua.
Tiedekuntaneuvosto on kokouksessaan 22.3.2006 hyväksynyt virallismääräykset
koskien väitöskirjojen arvostelua. Määräysten mukaan arvostelulautakuntaan,
jossa on vähintään kolme jäsentä, määrätään, ellei erityistä syytä tästä poikkeamiselle ole vastaväittäjä(t), esitarkastajat, kustos, työnohjaaja sekä Lapin
yliopiston asianomaisen aineen vakinainen professori (tai dosentti).
Virallismääräysten mukaan arvosteluehdotuksen tekee tiedekuntaneuvoston
määräämä arvostelulautakunta. Arvosteluehdotuksessa ehdotetaan väitöskirjan
hyväksymistä tai hylkäämistä. Hyväksyttävästä väitöskirjasta ei anneta erikseen
arvosanaa. Mikäli hyväksyttäväksi ehdotettua väitöskirjaa voidaan pitää erityisen
ansiokkaana, voi arvostelulautakunta lausunnostaan ilmenevillä perusteluilla
ehdottaa, että tiedekuntaneuvosto antaisi väitöskirjalle kunniamaininnan "kiittäen
hyväksytty".
Liitteenä OTK, VT Henna Pajulammen kirjeet.
Käsikirjoitus on nähtävillä hallintopäällikön työhuoneessa.
Esitys
1

Päätettäneen järjestää OTK, VT Henna Pajulammen väitöstilaisuus perjantaina
7.11.2014 klo 12 alkaen luentosalissa 2.

2

Päätettäneen määrätä OTK, VT Henna Pajulammen väitöskirjan ”Lapsi, oikeus ja
osallisuus” tarkastamista varten vastaväittäjäksi apulaisprofessori Suvianna Hakalehto-Wainio.

3

Päätettäneen määrätä OTK, VT Henna Pajulammen väitöstilaisuuden kustokseksi professori Juha Karhu.

4

Päätettäneen asettaa arvostelulautakunta OTK, VT Henna Pajulammen väitöskirjaa varten ja nimetä siihen vastaväittäjä apulaisprofessori Suvianna
Hakalehto-Wainio, toinen esitarkastaja lehtori, OTT Sampo Mielityinen ja
kustos, työnohjaaja, professori Juha Karhu sekä toinen työnohjaaja professori
Tuulikki Mikkola.

Päätös
1-2

Esityksen mukaan.

Pöytäkirjan vakuudeksi
Puheenjohtaja

Juha Karhu

Esittelijä

Markku Vartiainen

Päätös
3-4

Esityksen mukaan.

Pöytäkirjan vakuudeksi
Varapuheenjohtaja

Mirva Lohiniva-Kerkelä

Esittelijä

Markku Vartiainen
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OTM, YTM, TtM Kirsi Pollarin OTT -tutkinnon suorittamiseen liittyvät toimenpiteet
OTM, YTM, TtM Kirsi Pollari on liitteenä olevassa kirjeessään pyytänyt OTT –
tutkinnon tutkimus- ja opintosuunnitelman hyväksymistä, väitöskirjan aiheen
vahvistamista sekä työnohjaajan nimeämistä.
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(t) ja opiskelija tapaavat tutkimuksen vaiheesta ja opiskelijan ohjaustarpeesta riippuen lukukausittain. Opiskelijan on kuitenkin vähintään kerran
vuodessa raportoitava tutkimuksensa ja opiskelunsa etenemisestä.
OTM, YTM, TtM Kirsi Pollarin väitöskirjatyön aihe on ”Lapsen oikeus tulla
kuulluksi ja osallistua terveydenhuollon toiminnassa”.
OTM, YTM, TtM Kirsi Pollarille on myönnetty tohtoritutkinnon suorittamisoikeus 26.8.2014. Hän on suorittanut OTM -tutkinnon Lapin yliopistossa

20.6.2013.
Apulaisprofessori Mirva Lohiniva-Kerkelä on puoltanut esitystä ja väitöskirjan
aiheen hyväksymistä sekä ilmoittanut olevansa käytettävissä työohjaajaksi.
Liitteenä OTM, YTM, TtM Kirsi Pollarin hakemus liitteineen.
Esitys
1

Päätettäneen nimetä apulaisprofessori Mirva Lohiniva-Kerkelä suostumuksensa
mukaisesti OTM, YTM, TtM Kirsi Pollarin väitöskirjatyön ohjaajaksi.

2

Päätettäneen vahvistaa OTM, YTM, TtM Kirsi Pollarin väitöskirjatyön aiheeksi
”Lapsen oikeus tulla kuulluksi ja osallistua terveydenhuollon toiminnassa” ja
pääaineeksi potilas- ja lääkintäoikeus.

3

Päätettäneen vahvistaa OTM, YTM, TtM Kirsi Pollarin OTT -tutkinnon tutkimus/opintosuunnitelma oheisen liitteen mukaisesti.

Päätös
1-3

Esityksen mukaan.

Pöytäkirjan vakuudeksi
Puheenjohtaja

Juha Karhu

Esittelijä

Markku Vartiainen
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OTK Outi Janzin 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 Outi Janz on ilmoittanut suostumuksensa professori Tuula Linnan 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

Päätettäneen vahvistaa OTK Outi Janzin pääaineeksi Prosessioikeus.

2

Päätettäneen vahvistaa OTK Outi Janzin tutkimusaiheeksi “Jatkokäsittelyluvan
myöntämisen edellytyksistä rikosasioissa ja ”access to court” – periaatteen toteutumisen eroista rikosasioissa Suomen ja Australian oikeusjärjestelmissä”.

3

Päätettäneen määrätä professori Tuula Linna suostumuksensa mukaisesti OTK

Outi Janzin työnohjaajaksi.
4

Päätettäneen vahvistaa OTK Outi Janzin OTL -tutkinnon opintosuunnitelma
oheisen liitteen mukaisesti.

Päätös
1-4

Esityksen mukaan.

Pöytäkirjan vakuudeksi
Puheenjohtaja

Juha Karhu

Esittelijä

Mia Kyyhkynen

LAPIN YLIOPISTO

Pöytäkirja

Oikeustieteiden tiedekunta

3.9.2014

Tiedekuntaneuvosto

Kyyhkynen

Kokous 07/14

Paikka: kokoushuone
Yliopistonkatu 8, III krs.

Aika:

Keskiviikko 3.9.2014 klo 10.00-11.55

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

+Teijonmaa Johanna
+Hälinen Janne
-Rissanen Samuli
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OTM Kari Puukan 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.
OTM Kari Puukka on ilmoittanut suostumuksensa professori Juha Karhun
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

Päätettäneen vahvistaa OTM Kari Puukan pääaineeksi Velvoiteoikeus.

2

Päätettäneen vahvistaa OTM Kari Puukan tutkimusaiheeksi “Osuustoiminta ja
oikeudenmukaisuus”.

3

Päätettäneen määrätä professori Juha Karhu suostumuksensa mukaisesti OTM
Kari Puukan työnohjaajaksi.

4

Päätettäneen vahvistaa OTM Kari Puukan OTL -tutkinnon opintosuunnitelma
oheisen liitteen mukaisesti.

Päätös
1-4

Esityksen mukaan.

Pöytäkirjan vakuudeksi
Puheenjohtaja

Juha Karhu

Esittelijä

Mia Kyyhkynen

LAPIN YLIOPISTO

Pöytäkirja

Oikeustieteiden tiedekunta

3.9.2014

Tiedekuntaneuvosto

Kyyhkynen

Kokous 07/14

Paikka: kokoushuone
Yliopistonkatu 8, III krs.

Aika:

Keskiviikko 3.9.2014 klo 10.00-11.55

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

+Teijonmaa Johanna
+Hälinen Janne
-Rissanen Samuli

7
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) Maiju Tero ”Siviiliprosessissa annetun tuomion purkaminen”
Tarkastajat: professori Tuula Linna ja tutkija Jukka Ahtinen
Kypsyysnäyte suoritettu hyväksytysti asiasisällön osalta.
2) Tapio Tuomisto ”Suomeen ehdotettu syyteneuvottelumenettely - rikosprosessi muuttaa muotoaan”
Tarkastajat: professori Tuula Linna ja tutkija Jukka Ahtinen
Kypsyysnäyte suoritettu hyväksytysti asiasisällön osalta.
3) Heini Ryynänen ”Making a Multilingual Law: The Effects of the Ordinary
Legislative Procedure on the Linquistic Uniformity and reability of EU Law”
Tarkastajat: professori Jaakko Husa ja yliopistonlehtori Markku Kiikeri
Kypsyynäyte suoritettu hyväksytysti asiasisällön osalta.
4) Saana-Kaisa Ylitalo ”Kerjäämisen sääntely”
Tarkastajat: professori Terttu Utriainen ja yliopistonlehtori Minna Kimpimäki
Kypsyysnäyte suoritettu hyväksytysti asiasisällön osalta.

5) Lauri Mertaniemi ”Yksityiselämän suojan rajoittaminen yhteiskunnallisen
tehtävän tai aseman perusteella tiedotusvälineissä”
Tarkastajat: professori Ahti Saarenpää ja professori Rauno Korhonen
Kypsyysnäyte suoritettu hyväksytysti asiasisällön osalta.
6) Jenna Pääkkö ”Uhridirektiivin ja siitä johtuvan ulkomaalaislain 52 a §:n
mukaisen ihmiskaupan uhrin oleskeluluvan myöntämisen edellytykset”
Tarkastajat: professori Tuulikki Mikkola ja yliopistonlehtori Markku Kiikeri
Kypsyysnäyte suoritettu hyväksytysti asiasisällön osalta.
7) Hanna Ul Masih ”Varallisuusoikeudet ja sopimukset avioliitossa”
Tarkastajat: professori Tuulikki Mikkola ja yliopistonlehtori Markku Kiikeri
Kypsyysnäyte suoritettu hyväksytysti asiasisällön osalta.
8) Ville Suominen ”Itsekriminointisuoja peräkkäisissä ulosottoselvityksissä”
Tarkastajat: professori Tuula Linna ja tutkija Jukka Ahtinen
Kypsyysnäyte suoritettu hyväksytysti asiasisällön osalta.
9) Eeva-Maria Pohjola ”Matkustuskielto ja sen ajalliset rajoitukset”
Tarkastajat: professori Tuula Linna ja tutkija Juhana Riekkinen
Kypsyysnäyte suoritettu hyväksytysti asiasisällön osalta.
10) Mikko Huttunen ”The Arms Trade Treaty: An Interpretive Study”
Tarkastajat: professori Lotta Viikari ja tutkija Mikko Vartiainen
Kypsyysnäyte suoritettu hyväksytysti asiasisällön osalta.
11) Reija Jäälaakso ”Suljettujen vankiloiden kurinpitorangaistuskäytännöt”
Tarkastajat: apulaisprofessori Mirva Lohiniva-Kerkelä ja OTL Pirjo Laitinen
Kypsyysnäyte suoritettu hyväksytysti asiasisällön osalta.
12) Jenna Parkkisenniemi ”Avio-oikeus ja sen lakimääräisestä ulottuvuudesta
poikkeaminen”
Tarkastajat: professori Tuulikki Mikkola ja emeritusprofessori Ahti Saarenpää
Kypsyysnäyte suoritettu hyväksytysti asiasisällön osalta.
13) Anna Heikkilä ”Katsaus lesken oikeudelliseen asemaan jäämistössä – lesken
asemaan vaikuttavia jäämistöoikeudellisia toimenpiteitä”
Tarkastajat: professori Tuulikki Mikkola ja emeritusprofessori Ahti Saarenpää
Kypsyysnäyte suoritettu hyväksytysti asiasisällön osalta.
14) Samuli Antinoja ”Pesänjakaja – toimivalta ja sen rajoitukset. Oikeuksista
velvollisuuksiin”
Tarkastajat: professori Tuulikki Mikkola ja emeritusprofessori Ahti Saarenpää
Kypsyysnäyte suoritettu hyväksytysti asiasisällön osalta.
Esitys

Ei esittelymenettelyä.

1

Päätettiin hyväksyä Maiju Teron tutkielma ”Siviiliprosessissa annetun tuomion
purkaminen” arvosanalla x/10.

2

Päätettiin hyväksyä Tapio Tuomiston tutkielma ”Suomeen ehdotettu syyteneuvottelumenettely - rikosprosessi muuttaa muotoaan” arvosanalla x/10.

3

Päätettiin hyväksyä Heini Ryynäsen tutkielma ”Making a Multilingual Law: The
Effects of the Ordinary Legislative Procedure on the Linquistic Uniformity and
reability of EU Law” arvosanalla x/10.

4

Päätettiin hyväksyä Saana-Kaisa Ylitalon tutkielma “Kerjäämisen sääntely”
arvosanalla x/10.

5

Päätettiin hyväksyä Lauri Mertaniemen tutkielma ”Yksityiselämän suojan
rajoittaminen yhteiskunnallisen tehtävän tai aseman perusteella tiedotusväli-

neissä” arvosanalla x/10.
6

Päätettiin hyväksyä Jenna Pääkön tutkielma ”Uhridirektiivin ja siitä johtuvan
ulkomaalaislain 52 a §:n mukaisen ihmiskaupan uhrin oleskeluluvan myöntämisen edellytykset” arvosanalla x/10.

7

Päätettiin hyväksyä Hanna Ul Masihin tutkielma ”Varallisuusoikeudet ja sopimukset avioliitossa” arvosanalla x/10.

8

Päätettiin hyväksyä Ville Suomisen tutkielma ”Itsekriminointisuoja peräkkäisissä ulosottoselvityksissä” arvosanalla x/10.

9

Päätettiin hyväksyä Eeva-Maria Pohjolan tutkielma ”Matkustuskielto ja sen
ajalliset rajoitukset” arvosanalla x/10.

10

Päätettiin hyväksyä Mikko Huttusen tutkielma ”The Arms Trade Treaty: An
Interpretive Study” arvosanalla x/10.

11

Päätettiin hyväksyä Reija Jäälaakson tutkielma ”Suljettujen vankiloiden kurin
pitorangaistuskäytännöt” arvosanalla x/10.

12

Päätettiin hyväksyä Jenna Parkkisenniemen tutkielma ”Avio-oikeus ja sen
lakimääräisestä ulottuvuudesta poikkeaminen” arvosanalla x/10.

13

Päätettiin hyväksyä Anna Heikkilän tutkielma ”Katsaus lesken oikeudelliseen
asemaan jäämistössä – lesken asemaan vaikuttavia jäämistöoikeudellisia toimenpiteitä” arvosanalla x/10.

14

Päätettiin hyväksyä Samuli Antinojan tutkielma ”Pesänjakaja – toimivalta ja sen
rajoitukset. Oikeuksista velvollisuuksiin” arvosanalla x/10.
Päätöksentekoon osallistuivat tutkija Pirkko Heikkinen yliopistonlehtori, OTT
Minna Kimpimäki, professori Eva Tammi-Salminen, professori Lotta Viikari,
apulaisprofessori Mirva Lohiniva-Kerkelä ja professori Juha Karhu.

Pöytäkirjan vakuudeksi
Puheenjohtaja

Juha Karhu

Kokouksen sihteeri

Virpi Nousiainen

LAPIN YLIOPISTO

Pöytäkirja

Oikeustieteiden tiedekunta

3.9.2014

Tiedekuntaneuvosto

Kyyhkynen

Kokous 07/14

Paikka: kokoushuone
Yliopistonkatu 8, III krs.

Aika:

Keskiviikko 3.9.2014 klo 10.00-11.55

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

+Teijonmaa Johanna
+Hälinen Janne
-Rissanen Samuli
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Opetussuunnitelmien hyväksyminen
Lapin yliopiston hallintojohtosäännön 22 §:n mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on päättää opetussuunnitelmista ja tutkintovaatimuksista.
Esitys

Päätettäneen hyväksyä oikeusnotaarin tutkinnon uuden tutkintorakenteen 1.
vuosikurssin täydennetyt opetussuunnitelmat lukuvuodelle 2014-2015 oheisen
liitteen mukaan.

Päätös

Esityksen mukaan.

Pöytäkirjan vakuudeksi
Puheenjohtaja

Juha Karhu

Esittelijä

Mia Kyyhkynen

LAPIN YLIOPISTO

Pöytäkirja

Oikeustieteiden tiedekunta

3.9.2014

Tiedekuntaneuvosto

Kyyhkynen

Kokous 07/14

Paikka: kokoushuone
Yliopistonkatu 8, III krs.

Aika:

Keskiviikko 3.9.2014 klo 10.00-11.55

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

+Teijonmaa Johanna
+Hälinen Janne
-Rissanen Samuli
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Projektitentin tutkintovaatimusten hyväksyminen
Lapin yliopiston hallintojohtosäännön 22 §:n mukaan tiedekuntaneuvosto päättää opetussuunnitelmista ja tutkintovaatimuksista.
Esitys

Päätettäneen hyväksyä ympäristöoikeuden projektitentin tutkintovaatimukset
oheisen liitteen mukaisesti.

Päätös

Esityksen mukaan.

Pöytäkirjan vakuudeksi
Puheenjohtaja

Juha Karhu

Esittelijä

Mia Kyyhkynen

LAPIN YLIOPISTO

Pöytäkirja

Oikeustieteiden tiedekunta

3.9.2014

Tiedekuntaneuvosto

Kyyhkynen

Kokous 07/14

Paikka: kokoushuone
Yliopistonkatu 8, III krs.

Aika:

Keskiviikko 3.9.2014 klo 10.00-11.55

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

+Teijonmaa Johanna
+Hälinen Janne
-Rissanen Samuli

10
Projektitentin tutkintovaatimusten hyväksyminen
Lapin yliopiston hallintojohtosäännön 22 §:n mukaan tiedekuntaneuvosto päättää opetussuunnitelmista ja tutkintovaatimuksista.
Esitys

Päätettäneen hyväksyä valtiosääntöoikeuden projektitentin tutkintovaatimukset
oheisen liitteen mukaisesti.

Päätös

Esityksen mukaan.

Pöytäkirjan vakuudeksi
Puheenjohtaja

Juha Karhu

Esittelijä

Mia Kyyhkynen

LAPIN YLIOPISTO

Pöytäkirja

Oikeustieteiden tiedekunta

3.9.2014

Tiedekuntaneuvosto

Kyyhkynen

Kokous 07/14

Paikka: kokoushuone
Yliopistonkatu 8, III krs.

Aika:

Keskiviikko 3.9.2014 klo 10.00-11.55

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

+Teijonmaa Johanna
+Hälinen Janne
-Rissanen Samuli
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Lapin yliopiston avoimen yliopiston kirje
Lapin yliopiston avoin yliopisto pyytää tiedekuntaa tarkistamaan avoimen yliopisto-opetuksen toimeenpanosuunnitelman lukuvuodelle 2014-2015 sekä vahvistamaan toimeenpanosuunnitelmaan hyväksytyt opetuksensa vastaamaan tiedekunnan perusopetusta (liite). Toimeenpanosuunnitelmaan tulevista muutoksista informoidaan tiedekuntaa toimeenpanosuunnitelman tarkisteella.
Esitys

Päätettäneen hyväksyä Lapin yliopiston avoimen yliopiston oheisen liitteen
mukainen opetus vastaamaan tiedekunnan antamaa ennen 1.8.2014 aloittaneiden
opiskelijoiden tutkintorakenteen mukaista opetusta.

Päätös

Esityksen mukaan.

Pöytäkirjan vakuudeksi
Puheenjohtaja

Juha Karhu

Esittelijä

Mia Kyyhkynen

LAPIN YLIOPISTO

Pöytäkirja

Oikeustieteiden tiedekunta

3.9.2014

Tiedekuntaneuvosto

Vartiainen

Kokous 07/14

Paikka: kokoushuone
Yliopistonkatu 8, III krs.

Aika:

Keskiviikko 3.9.2014 klo 10.00-11.55

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

+Teijonmaa Johanna
+Hälinen Janne
-Rissanen Samuli
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Ilmoitusasiat
-Oikeustieteiden tiedekuntaan on vuoden 2014 opiskelijavalinnassa hyväksytty
147 uutta opiskelijaa ja oikaisun kautta 7 opiskelijaa (liitteet 1 ja 2)
-Professori Ahti Saarenpää on siirtynyt eläkkeelle 1.9.2014 lukien
-Yliopisto on julistanut haettavaksi 15.9.2014 mennessä apurahat korkeatasoisesta julkaisemisesta palkitsemiseen (liite 3)
-Lapin yliopiston tutkintomittari 1.1.-31.8.2014 (liite 4)
Esitys

Merkittäneen tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.

Pöytäkirjan vakuudeksi
Puheenjohtaja

Juha Karhu

Esittelijä

Markku Vartiainen

LAPIN YLIOPISTO

Pöytäkirja

Oikeustieteiden tiedekunta

3.9.2014

Tiedekuntaneuvosto

Vartiainen

Kokous 07/14

Paikka: kokoushuone
Yliopistonkatu 8, III krs.

Aika:

Keskiviikko 3.9.2014 klo 10.00-11.55

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

+Teijonnmaa Johanna
+Hälinen Janne
-Rissanen Samuli
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Muut mahdolliset asiat
Lapin yliopiston hallituksen 5.10.2009 hyväksymän hallintojohtosäännön 59 §:n
mukaan hallintoelin voi läsnä olevien jäsenten yksimielisellä päätöksellä ottaa
käsiteltäväkseen asian, jota ei ole kokoukskutsussa mainittu.
HTM Piia Törhönen-Sirviön OTT -tutkinnon suorittamiseen liittyvät toimenpiteet
HTM Piia Törhönen-Sirviö on liitteenä olevassa kirjeessään pyytänyt OTT
-tutkinnon tutkimus- ja opintosuunnitelman hyväksymistä, väitöskirjan aiheen
vahvistamista sekä työnohjaajan nimeämistä.
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.

HTM Piia Törhönen-Sirviön väitöskirjatyön aihe on AVipuvoimaa EU:lta: välittävän viranomaisen harkintavalta yritystukien takaisinperinnässä Euroopan
unionin oikeuden ja kansallisen sääntelyn nojalla ohjelmakaudella 2007-2013”.
HTM Piia Törhönen-Sirviölle on myönnetty tohtoritutkinnon suorittamisoikeus
9.6.2014. Hän on suorittanut HTM -tutkinnon Vaasan yliopistossa vuonna 1998
pääaineenaan julkisoikeus.
Professori Kirsi Kuusikko on liitteenä olevassa lausunnossaan puoltanut esitystä
ja väitöskirjan aiheen hyväksymistä sekä ilmoittanut olevansa käytettävissä
työohjaajaksi.
Liitteenä HTM Piia Törhönen-Sirviön hakemus liitteineen.
Esitys
1

Päätettäneen ottaa asia tiedekuntaneuvoston käsittelyyn.

2

Päätettäneen nimetä professori Kirsi Kuusikko suostumuksensa mukaisesti
HTM Piia Törhönen-Sirviön väitöskirjatyön ohjaajaksi.

3

Päätettäneen vahvistaa HTM Piia Törhönen-Sirviön väitöskirjatyön aiheeksi
”Vipuvoimaa EU:lta: välittävän viranomaisen harkintavalta yritystukien takaisinperinnässä Euroopan unionin oikeuden ja kansallisen sääntelyn nojalla
ohjelmakaudella 2007-2013” ja pääaineeksi hallinto-oikeus.

4

Päätettäneen vahvistaa HTM Piia Törhönen-Sirviön OTT -tutkinnon tutkimus/opintosuunnitelma oheisen liitteen mukaisesti.

Päätös
1-4

Esityksen mukaan.

Pöytäkirjan vakuudeksi
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