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Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan 

jatkokoulutusviikko, 17.–18.11.2016 

 

Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan jokasyksyinen väitöskirjatutkijoille suunnattu 

jatkokoulutustapahtuma järjestetään 17.–18.11.2016. Kaksipäiväinen seminaari koostuu vie-

railevien tutkijoiden oikeustieteen metodeja koskevista alustuksista ja väitöskirjatutkijoiden 

omista esitelmistä. Seminaariin osallistuminen kehittää väitöskirjatutkijoiden valmiuksia tut-

kimuksen tekemiseen ja tarjoaa mahdollisuuden saada palautetta omasta tutkimuksesta. Vie-

railevat luennoitsijat ja muut läsnäolijat kommentoivat esitelmiä. Jatko-opiskelija saa seminaa-

riin osallistumisesta opintopisteitä jatko-opintovaatimusten suoritustaulukon mukaisesti (ks. 

tiedekunnan nettisivut). 

 

Faculty of Law’s PhD-researchers’ seminar, 17–18 November 2016 

 

The Faculty of Law’s annual autumn seminar for PhD-researchers will be organised on the 17th 

and 18th of November, 2016. The seminar consists of presentations by visiting experts on legal 

research and methodology, in addition to the PhD-researches’ own presentations. Participation 

to the seminar will develop the PhD-researcher’s ability to conduct research and it offers a great 

opportunity to present one’s own work and to receive valuable feedback on it. The visiting ex-

perts and other participants will comment on the PhD-researchers’ presentations. The first day 

will be organised in Finnish and the second day in English (see programme). PhD-researchers 

can receive ECTS-credits from participation to the seminar in accordance with the Faculty’s 

guidelines (see Faculty website, “Structure and Contents of Postgraduate Studies”). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Yliopistonkatu 8 
PL 122 / PO Box 122, FI-96101 ROVANIEMI, FINLAND 
puh. (016) 341 341 / tel. +358 16 341 341 
www.ulapland.fi 

 

OHJELMA / PROGRAMME 

 
 
Torstai 17.11.2016 (LS2) 
 
Klo 
10–12  Katri Havu (Helsingin yliopisto): Oikeustieteellinen tutkimus ja metodit: euroop-

palaistuminen ja transnationalisoituminen 
12–13  Lounas 
13–14.45 Väitöskirjatutkijoiden esitelmiä 
14.45–15  Kahvi 
15–16 Juha Tolonen: Suomen oikeustieteen kehitys toisen maailmansodan jälkeen 
 
18–22  Illanvietto yliopiston saunalla & kevyt illallinen 
 Informal get-together at the University’s sauna with a light dinner 
 
 
Friday 18.11.2016 (LS16) 
 
9–11 Jan Smits (Maastricht University): The Mind and Method of the Legal Academic 
11–12 Presentations by PhD-students 
12–13  Lunch 
13–14.15  Presentations by PhD-students 
14.15–14.45 Coffee 
14.45–17  Presentations by PhD-students 
 
 
 
Katri Havu, OTT, tutkijatohtori, Helsingin yliopisto. Tutkijatohtori Havu väitteli vuonna 2013 
kilpailuoikeudesta (Oikeus kilpailuoikeudelliseen vahingonkorvaukseen EU:n ja Suomen oi-
keudessa, SLY). Hänen tutkimusintressinsä kohdistuvat kilpailu-, vahingonkorvaus- ja EU-oi-
keuteen, sekä näiden yhteenliittymiin. 
 
Juha Tolonen, OTT, kauppaoikeuden emeritusprofessori, Vaasan yliopisto. Emeritusprofessori 
Tolonen on käsitellyt laajassa tuotannossaan kauppa- ja siviilioikeudellisten kysymysten lisäksi 
myös muun muassa yleisen oikeustieteen ja oikeusteorian alaan luettavia seikkoja. 
 
Prof. dr Jan Smits holds the Chair of European Private Law at Maastricht University, is the aca-
demic director of the Maastricht European Private Law Institute (MEPLI) and is head of the 
department of private law. 
 
 


