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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.
Esitys

Kokouskutsut on lähetetty 25.9.2014.
Todettaneen kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Päätös

Todettiin.
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OTL, VT Pirjo Kleemola-Juntusen väitöskirjan hyväksyminen
Lapin yliopiston hallituksen 5.10.2009 hyväksymän yliopiston hallintojohtosäännön 22 §:n mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on mm. määrätä
väitöskirjojen ja lisensiaatintutkimusten esitarkastajat, tarkastajat ja vastaväittäjät, arvostella nämä opintosuoritukset ja pro gradu -tutkielmat tai vastaavat
tarkastajien lausuntojen perusteella.
Tiedekuntaneuvosto on myöntänyt kokouksessaan 9.4.2014 väittelyluvan OTL,
VT Pirjo Kleemola-Juntuselle. OTL, VT Kleemola-Juntusen väitöskirjan aihe
on ”Passage Rights in International Law: A Case Study of the Territorial Waters
of the Åland Islands”.
Tiedekuntaneuvosto päätti pyytää kokouksessaan 9.4.2014 väitöskirjan tarkastamista varten vastaväittäjäksi professori Said Mahmoudin. Väitöstilaisuus
päätettiin järjestää 29.8.2014. Väitöstilaisuuden kustokseksi nimitettiin tutkimusprofessori Timo Koivurova.
Tiedekuntaneuvosto on hyväksynyt virallismääräykset koskien väitöskirjan arvostelua. Määräysten mukaan vastaväittäjän tehtävänä on esittää
tiedekuntaneuvostolle antamassaan lausunnossaan joko väitöskirjan hyväksymistä tai hylkäämistä. Vastaväittäjän lausunto tulee perustella. Lausunnosta
tulee ilmetä kriteerit, joilla vastaväittäjä arvioi väitöskirjan laatua.
Määräysten mukaan arvosteluehdotuksen tekee tiedekuntaneuvoston määräämä
arvostelulautakunta. Arvosteluehdotuksessa ehdotetaan väitöskirjan hyväksymistä tai hylkäämistä. Mikäli hyväksyttäväksi ehdotettua väitöskirjaa voidaan
pitää erityisen ansiokkaana, voi arvostelulautakunta lausunnostaan ilmenevillä
perusteluilla ehdottaa, että tiedekuntaneuvosto antaisi väitöskirjalle kunniamaininnan ”kiittäen hyväksytty”.
Määräysten mukaan arvostelulautakuntaan, jossa on vähintään kolme jäsentä,
määrätään, ellei erityisiä syitä tästä poikkeamiselle ole, vastaväittäjä(t), esitarkastajat, kustos, työnohjaaja sekä Lapin yliopiston asianomaisen aineen

vakinainen professori tai dosentti.
Tiedekuntaneuvosto asetti kokouksessaan 9.4.2014 OTL, VT Pirjo Kleemola-Juntusen
väitöskirjan
arvosteluehdotuksen
tekemistä
varten
arvostelulautakunnan, johon nimettiin vastaväittäjä, professori Said Mahmoudi,
toinen esitarkastaja, professori Henrik Ringbom, professori Lotta Viikari sekä
kustos, työnohjaaja, tutkimusprofessori Timo Koivurova.
Professori Said Mahmoudin sekä arvostelulautakunnan lausunnot ovat liitteenä.
Yliopistolain (558/2009) 44 §:n mukaan ennen väitöskirjan, lisensiaatintutkimuksen ja näitä vastaavan opin- ja taidonnäytteen arvostelua tekijälle on
varattava tilaisuus vastineen antamiseen esitarkastajan, tarkastajan tai vastaväittäjän lausunnosta. Väitöskirjan, lisensiaatintutkimuksen ja näitä vastaavan opintai taidonnäytteen esitarkastajan, tarkastajan ja vastaväittäjän esteellisyydestä on
voimassa, mitä hallintolain (434/2003) 28 §:ssä säädetään.
OTL, VT Pirjo Kleemola-Juntunen on todennut liitteenä olevissa kirjeissään,
että hänellä ei ole huomauttamista lausuntojen suhteen.
Yliopistolain (558/2009) 29 §:n mukaan opintosuorituksen arvosteluun saavat
osallistua vain ne jäsenet tai varajäsenet, joilla on samantasoinen opintosuoritus
taikka, jotka on otettu professorin tehtävään.
Väitöskirja on nähtävillä tiedekunnan kansliassa.
Esitys

Päätettäneen OTL, VT Pirjo Kleemola-Juntusen väitöskirjan “Passage Rights in
International Law: A Case Study of the Territorial Waters of the Åland Islands”
mahdollisesta hyväksymisestä.
Asiassa ei esittelymenettelyä.

Päätös

Tiedekuntaneuvosto päätti yksimielisesti professori Juha Karhun esityksestä
vastaväittäjän ja arvostelulautakunnan lausuntoihin perustuen hyväksyä OTL,
VT Pirjo Kleemola-Juntusen väitöskirjan “Passage Rights in International Law:
A Case Study of the Territorial Waters of the Åland Islands”.
Päätöksentekoon osallistuivat yliopistonlehtori, OTT Minna Kimpimäki, professori Rauno Korhonen, professori Lotta Viikari, apulaisprofessori Mirva
Lohiniva-Kerkelä ja professori Juha Karhu.
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Prosessioikeuden ja ihmisoikeustutkimuksen dosentin arvon myöntäminen OTT, VT Päivi
Hirvelälle
Oikeustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto on OTT, VT Päivi Hirvelän
haettua prosessioikeuden ja ihmisoikeustutkimuksen dosentuuria, todennut kokouksessaan 19.2.2014 ko. dosentuurin tarkoituksenmukaisuuden tiedekunnan
opetus- ja tutkimustyön kannalta.
Tiedekuntaneuvosto päätti kokouksessaan 19.2.2014 pyytää asiantuntijalausunnot OTT, VT Päivi Hirvelän tieteellisestä pätevyydestä ko. dosentuuriin
professori Dan Frändeltä ja dosentti, OTT Pasi Pölöseltä. Molemmat suostuivat
tehtävään ja he ovat toimittaneet yhteisen lausunnon.
Tiedekuntaneuvosto varasi kokouksessaan 14.5.2014 OTT, VT Päivi Hirvelälle
mahdollisuuden opetusnäytteen antamiseen hänen esittämästään aiheesta. OTT,
VT Päivi Hirvelä antoi opetusnäytteen 3.9.2014 aiheesta ”Ratkaisun oikeusvoimavaikutus ja ne bis in idem -kielto”. Tiedekuntaneuvoston nimeämät
lausunnonantajat ovat ehdottaneet opetusnäytteen arvosanaksi mainesanaa
erinomainen.
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.
Päivi Hirvelä (s. 1954) on suorittanut OTK-tutkinnon vuonna 1980 Helsingin
yliopistossa, OTL-tutkinnon vuonna 1997 ja väitellyt oikeustieteen tohtoriksi
vuonna 2007.
Hirvelä on työskennellyt mm. yleisenä oikeusavustajana 1981-82, hovioikeuden
viskaalina 1984-90, vt. ja vs. käräjätuomarina ja oikeusneuvoksena 1982-95, vs.
kaupunginviskaalina 1986-88 sekä ma. tutkijana ja assistenttina Helsingin yliopistossa v. 1997. Hirvelä on nimitetty valtionsyyttäjäksi valtakunnansyyttäjävirastoon vuonna 1999 sekä ihmisoikeustuomariksi Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen ajalle 1.1.2007-31.12.2015.

Hirvelä on auskultoinut ja saanut varatuomarin arvon vuonna 1982.
OTT, VT Hirvelällä 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, VT Päivi Hirvelän hakemus, nimikirjanote, julkaisuluettelo,
opetusportfolio, asiantuntijalausunto sekä tiedekuntaneuvoston nimeämien arvioitsijoiden lausunto opetusnäytteestä.
Esitys
1

Todettaneen, onko OTT, VT Päivi Hirvelällä ko. dosentuuriin vaadittava hyvä
opetustaito.
Asiassa ei esittelymenettelyä.

2

Todettaneen, täyttääkö OTT, VT Päivi Hirvelä ko. dosentuurin kelpoisuusvaatimukset.

3

Päätettäneen esittää tarvittaessa yliopiston rehtorille, että hän myöntäisi OTT, VT
Päivi Hirvelälle prosessioikeuden ja ihmisoikeustutkimuksen dosentin arvon.

Päätös
1

Tiedekuntaneuvosto totesi dekaani Juha Karhun esityksestä liitteenä olevaan
opetusnäytettä koskevaan lausuntoon perustuen, että OTT, VT Päivi Hirvelällä
on dosentuuriin vaadittava opetustaito (erinomainen).

2

Todettiin esittelijä esityksen mukaisesti, että OTT, VT Päivi Hirvelä täyttää ko.
dosentuuriin yleiset ja erityiset kelpoisuusvaatimukset.

3

Esityksen mukaan.
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Väitöspäivän, vastaväittäjän ja kustoksen määrääminen OTK, VT Kyösti Tornbergille sekä
arvostelulautakunnan asettaminen
OTK, VT Kyösti Tornberg on liitteenä olevassa kirjeessään pyytänyt, että hänelle
määrättäisiin väitöspäivä, vastaväittäjä, kustos ja asetettaisiin arvostelulautakunta. OTK, VT Kyösti Tornbergin väitöskirjakäsikirjoituksen aihe on
"Kuntajako ja kunnallinen pakkoliitos”.
Lapin yliopiston hallituksen 5.10.2009 hyväksymän johtosäännön 22 §:n mukaan
tiedekuntaneuvoston tehtävänä on mm. määrätä väitöskirjojen ja lisensiaatintutkimusten esitarkastajat, tarkastajat ja vastaväittäjät, arvostella nämä suoritukset
ja pro gradu-tutkielmat tai vastaavat tarkastajien lausunnon perusteella.
Tiedekuntaneuvosto on kokouksessaan 3.9.2014 myöntänyt väittelyluvan OTK,
VT Kyösti Tornbergille professori Eija Mäkisen ja professori Heikki Kullan
puoltavien lausuntojen 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 Kyösti Tornbergin kirje.
Käsikirjoitus on nähtävillä hallintopäällikön työhuoneessa.
Esitys
1

Päätettäneen järjestää OTK, VT Kyösti Tornbergin väitöstilaisuus perjantaina
5.12.2014 klo 12 alkaen luentosalissa 2.

2

Päätettäneen määrätä OTK, VT Kyösti Tornbergin väitöskirjan ”Kuntajako ja
kunnallinen pakkoliitos” tarkastamista varten vastaväittäjäksi professori Eija
Mäkinen.

3

Päätettäneen määrätä OTK, VT Kyösti Tornbergin väitöstilaisuuden kustokseksi
emeritusprofessori Matti Niemivuo.

4

Päätettäneen asettaa arvostelulautakunta OTK, VT Kyösti Tornbergin väitöskirjaa varten ja nimetä siihen vastaväittäjä professori Eija Mäkinen, toinen
esitarkastaja professori Heikki Kulla, kustos, työnohjaaja, emeritusprofessori
Matti Niemivuo sekä professori Kirsi Kuusikko.

Päätös
1-4

Esityksen mukaan.
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OTM Sanni Kuuselan 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 tehtävänhaltija 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 Sanni Kuusela on ilmoittanut suostumuksensa apulaisprofessori Jaana
Paanetojan 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
2

Päätettäneen vahvistaa OTM Sanni Kuuselan pääaineeksi Työ- ja sosiaalioikeus.
Päätettäneen vahvistaa OTM Sanni Kuuselan tutkimusaiheeksi “Työsopimuksen
päättämisperusteiden käyttöä ohjaavat seikat ja irtisanomisten kohdentaminen –
tasapuolinen kohtelu, syrjintäkiellot, erityinen irtisanomissuoja ja irtisanomisjärjestykset ”.

3

Päätettäneen määrätä apulaisprofessori Jaana Paanetoja suostumuksensa mukaisesti OTM Sanni Kuuselan työnohjaajaksi.

4

Päätettäneen vahvistaa OTM Sanni Kuuselan OTL -tutkinnon opintosuunnitelma oheisen liitteen mukaisesti.

Päätös

Asia päätettiin jättää pöydälle lausunnon hankkimiseksi apulaisprofessori Jaana
Paanetojalta.
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6
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) Aleksi Hyyryläinen ”Näinhän me sovittiin – Pysäköintisopimuksen ja muiden
arkisten vakiosopimusten syntytavat, kohtuullisuus ja lainsäädäntökehitys”
Tarkastajat: professori Juha Karhu ja tutkija Tomi Tuominen
Kypsyysnäyte suoritettu hyväksytysti asiasisällön osalta.
2) Tiia Lukander ”Pääsuunnittelijan sopimusvastuu tilaajavetoisessa kokonaissuunnittelumenettelyssä”
Tarkastajat: professori Soili Nystén-Haarala ja tutkija Tomi Tuominen
Kypsyysnäyte suoritettu hyväksytysti asiasisällön osalta.
3) Mikko Rantanen ”Kuulemisperiaatteen toteutuminen edunvalvojan määrää
misen yhteydessä”
Tarkastajat: emeritusprofessori Ahti Saarenpää ja OTT, tutkijatohtori Johanna
Tornberg
Kypsyysnäyte suoritettu hyväksytysti asiasisällön osalta.

4) Susanna Hakala ”From CISG to Common European Sales Law – the contra
diction of a new uniformity in regards to standardized contracts and business
transactions of the SME’s”
Tarkastajat: professori Juha Karhu ja yliopistonlehtori Petri Keskitalo
Kypsyysnäyte suoritettu hyväksytysti asiasisällön osalta.
Esitys
Päätös
1

Ei esittelymenettelyä.
Päätettiin hyväksyä Aleksi Hyyryläisen tutkielma ”Näinhän me sovittiin –
Pysäköintisopimuksen ja muiden arkisten vakiosopimusten syntytavat, kohtuullisuus ja lainsäädäntökehitys” arvosanalla x/10.

2

Päätettiin hyväksyä Tiia Lukanderin tutkielma ”Pääsuunnittelijan sopimus
vastuu tilaajavetoisessa kokonaissuunnittelumenettelyssä” arvosanalla x/10.

3

Päätettiin hyväksy Mikko Rantasen tutkielma ”Kuulemisperiaatteen toteutuminen edunvalvojan määrää misen yhteydessä” arvosanalla x/10.

4

Päätettiin hyväksyä Susanna Hakalan tutkielma ”From CISG to Common
European Sales Law – the contradiction of a new uniformity in regards to
standardized contracts and business transactions of the SME’s” arvosanalla x/10.
Päätöksentekoon osallistuivat yliopistonlehtori, OTT Minna Kimpimäki, professori Rauno Korhonen, professori Lotta Viikari, apulaisprofessori Mirva
Lohiniva-Kerkelä ja professori Juha Karhu.
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7
Täydennetty toimeenpanosuunnitelma
Lapin yliopiston avoin yliopisto on pyytänyt 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.
Toimeenpanosuunnitelma on hyväksytty tiedekuntaneuvostossa 3.9.2014.
Toimeenpanosuunnitelmaa on täydennetty Rovala-Opiston opintojaksolla Työja sosiaalioikeus 8 op.
Esitys

Päätettäneen hyväksyä ja sisällyttää Rovalan kanssa tehtävään sopimukseen
työ- ja sosiaalioikeuden opintojakso (8 op) aiemmin hyväksyttyyn toimeenpanosuunnitelmaan ja että se vastaa tiedekunnan antamaa opetusta.

Päätös

Esityksen mukaan.
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8
Ilmoitusasiat
-Tiedekunnan tulostavoitteet vuodelle 2015 (liite 1)
-Yliopiston hallituksen ja tiedekuntaneuvoston vaalien aikataulu (liite 2)
-Tiedekunnan auditointi-info järjestetään tiistaina 4.11.2014 klo 14 alkaen luentosalissa 8
-Tiedekunnan ja Artiklan alumniseminaari järjestetään 24.-26.10.2014 (liite 3)
-Vuoden 2015 oikeustieteen päivät järjestetään Joensuussa 25.-26.8.2015
-Valtakunnallisen kandipalautteen vastausaika on 29.9.-17.2014.
Esitys

Merkittäneen tiedoksi

Päätös

Merkittiin.
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