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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 9.4.2015.
Esitys

Todettaneen kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
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Esitarkastajien määrääminen Master of Arts Nikolas Sellheimin väitöskirjakäsikirjoitukselle
MA Nikolas Sellheim on liitteenä olevassa kirjeessään pyytänyt, että hänen väitöskirjakäsikirjoitukselleen “Legislating the blind spot: the EU seals regime and
the commercial seal hunt” määrättäisiin esitarkastajat (liite 1).
Lapin yliopiston hallituksen 5.10.2009 hyväksymän johtosäännön 22 §:n mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on mm. määrätä väitöskirjojen esitarkastajat, tarkastajat ja vastaväittäjät sekä arvostella nämä opintosuoritukset ja pro
gradu -tutkielmat tai vastaavat tarkastajien lausuntojen perusteella.
Väitöskirjan, lisensiaatintutkimuksen ja näitä vastaavan opinto- tai taidonnäytteen esitarkastajan, tarkastajan ja vastaväittäjän esteellisyydestä on voimassa,
mitä hallintolain (434/2003) 28 §:ssä säädetään.
Yliopistolain (558/2009) 44 §:n mukaan ennen opintosuorituksen arvostelua tekijälle on varattava tilaisuus vastineen antamiseen esitarkastajan, tarkastajan tai
vastaväittäjän lausunnosta.
Tiedekunnan hyväksymien OTT -tutkinnon suorittamista koskevien virallismääräysten mukaan tiedekuntaneuvosto määrää esitarkastajat hakemuksesta. Esitarkastajia koskeva vaatimus tulisi pääsääntöisesti ottaa käsiteltäväksi vasta työnohjaajan toimittaman esitarkastuksen aloittamista selvästi puoltavan kirjallisen
lausunnon perusteella, koska työnohjaajalla on velvollisuus pitää huolta siitä,

että tarkastettavaksi esitetty opinnäyte täyttää väitöskirjalle asetetut vaatimukset.
Opiskelijan vaatimuksesta esitarkastajat voidaan määrätä, vaikka työnohjaaja ei
ole esitarkastajien määräämistä puoltanut. Tällaisessa tapauksessa tiedekuntaneuvosto pyytää työnohjaajalta asiassa lausunnon.
Esitarkastajia valittaessa pääkriteerinä tulisi pitää asiantuntevien henkilöiden
löytämistä tehtävään. Esitarkastajaksi voidaan valita vain henkilö, joka on suorittanut tohtorin tutkinnon tai muun vastaavantasoisen ulkomaisen tutkinnon.Toisen esitarkastajista tulee edustaa muuta kuin Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan vakinaista opettajakuntaa. Soveliaita ja asiantuntevia esitarkastajia voidaan löytää paitsi omasta tiedekunnasta (lähinnä professorit ja dosentit), muista oikeustieteellisistä tiedekunnista ja muista oikeustieteellistä opetusta antavista korkeakouluista tai ulkomaisista yliopistoista. Ulkomaisen ja kotimaisen tieteen vuorovaikutusta opinnäytetöiden arvioinnissa tulisi suosia ja
siksi ulkomaisten asiantuntijoiden käyttäminen on suositeltavaa. Ainakin
toiseksi esitarkastajaksi on kuitenkin yleensä tarkoituksenmukaista valita henkilö, joka tuntee suomalaisen tieteellisen käytännön ja väitöskirjojen arvostelukriteerit. Molemmat esitarkastajat voidaan kuitenkin valita ulkomaisista yliopistoista, ellei Suomesta ole löydettävissä asiantuntevia esitarkastajia tai jos kahden
ulkomaisen esitarkastajan käytölle on muita syitä.
Esitarkastusmenettelyn nopeuttamiseksi tiedekuntaneuvoston tulee antaa esitarkastajille yleensä kolmen kuukauden määräaika tehtävän suorittamista varten.
Väittelyä puoltava lausunto annetaan siitä käsikirjoitusversiosta, joka on tarkastettu. Korjausehdotuksia sisältävä puoltava lausunto voidaan hyväksyä kuitenkin siinä tapauksessa, että ehdotetuilla korjauksilla ei ole vaikutusta väittelyluvan myöntämiseen.
Esitarkastajien tulee perustella sekä myönteinen että kielteinen tarkastuslausuntonsa. Mikäli esitarkastusta ei voida määräajassa päättää väittelylupaa puoltavaan lausuntoon, esitarkastusmenettely raukeaa, jollei väittelijä nimenomaisesti
halua viedä asiaa tiedekuntaneuvoston ratkaistavaksi.
Esitarkastusmenettely voi väitöskirjaan tehtävien korjausten vuoksi väitöskirjan
tekijän ja esitarkastajien välisen sopimuksen perusteella jatkua kohtuullisen ajan
esitarkastusta varten annetun määräajan jälkeenkin. Tällaisessa tapauksessa esitarkastuksen jatkumisesta on suullisesti tai kirjallisesti ilmoitettava dekaanille ja
tiedekunnan kansliaan.
Esitarkastuksen rauettua väittelijä voi pyytää uutta esitarkastusta, kun väitöskirjakäsikirjoitukseen on tehty hylkäävissä esitarkastuslausunnoissa tarkoitettuja
tai muita muutoksia ja työnohjaaja puoltaa esitarkastajien määräämistä.
Vastaväittäjäksi määrätään yleensä joku esitarkastajista. Tarvittaessa voidaan
määrätä kaksi vastaväittäjää. 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.
Tiedekunnan hyväksymien 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.
Työnohjaajat tutkimusprofessori Timo Koivurova ja tutkimusprofessori Florian
Stammler ovat puoltaneet esitarkastuksen käynnistämistä.
Käsikirjoitus on nähtävillä tiedekunnan kansliassa.
Esitys
Päätös

Esitys tehdään kokouksessa.
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Ma. valtiosääntöoikeuden yliopistonlehtorin tehtävän täyttö
Yliopiston rehtori on myöntänyt 3.12.2014 käydyissä yliopiston keskushallinnon
ja tiedekunnan välisissä tulosneuvotteluissa luvan täyttää määräaikaisesti valtiosääntöoikeuden yliopistonlehtorin tehtävän ajalla 1.5.2015-31.7.2017.
Lapin yliopiston hallintojohtosäännön 41 §:n mukaan tieteellisin perustein täytettävät yliopistonlehtorin tehtävät voivat olla opetuspainotteisia, tutkimuspainotteisia tai opetus- ja tutkimuspainotteisia.
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.
Lapin yliopiston hallintojohtosäännön 36 §:n mukaan yliopiston tehtävään valittavalta edellytetään sellainen koulutus ja kokemus sekä kielitaito kuin kyseisen
tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää. Nämä edellytykset määritellään
kunkin tehtävän osalta ennen tehtävän täyttöön ryhtymistä. Pysyvään opetustehtävään valittavalta edellytetään riittävä opetustaito.
Yliopiston hallintojohtosäännön 41 §:n mukaan tieteellisin perustein täytettävän
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.
Tieteellisin perustein täytettävään yliopistonlehtorin tehtävään hakeneen ansioita
arvioitaessa otetaan johtosäännön 53 §:n mukaan huomioon tieteelliset julkaisut
ja muut tutkimustulokset, joilla on tieteellistä arvoa, opetuskokemus ja pedagoginen koulutus, taito tuottaa oppimateriaalia, muut opetustoimessa saavutetut ansiot
ja tarvittaessa opetusnäyte.
Opetuspainotteisen yliopistonlehtorin tehtävässä painotetaan opetuskokemusta,
pedagogista koulutusta, taitoa tuottaa oppimateriaalia, muita opetustoimessa saavutettuja ansioita ja tarvittaessa opetusnäytettä.
Tutkimuspainotteisen yliopistonlehtorin valinnassa painotetaan tieteellisiä julkaisuja ja muita tieteellisiä tutkimustuloksia sekä aktiivisuutta tutkimustyössä kotimaassa ja kansainvälisesti.
Yliopiston opetus- ja tutkimustehtävää hoitavalta vaaditaan, että hän hallitsee sen
kielen, suomen tai ruotsin, jolla hänen on annettava opetusta (Yliopistoasetus
770/2009). Lapin yliopiston opetus- ja tutkintokieli on suomi.
Liitteenä OTT Maarit Hovilan hakemus, ansioluettelo, julkaisuluettelo ja opetusportfolio.
Esitys
1

2

Päätös

Päätettäneen, että ma. valtiosääntöoikeuden yliopistonlehtorin tehtävä on tieteellisin perustein täytettävä opetus- ja tutkimuspainotteinen yliopistonlehtorin tehtävä.
Päätettäneen esittää yliopiston rehtorille, että ma. ympäristöoikeuden yliopistonlehtorin tehtävään otetaan ajalle 1.5.2015-31.7.2017 OTT Maarit Hovila.
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Ma. ympäristöoikeuden yliopistonlehtorin tehtävän täyttö
Yliopiston rehtori on myöntänyt 3.12.2014 käydyissä yliopiston keskushallinnon
ja tiedekunnan välisissä tulosneuvotteluissa luvan täyttää määräaikaisesti ympäristöoikeuden yliopistonlehtorin tehtävän ajalla 1.5.2015-31.12.2016.
Lapin yliopiston hallintojohtosäännön 41 §:n mukaan tieteellisin perustein täytettävät yliopistonlehtorin tehtävät voivat olla opetuspainotteisia, tutkimuspainotteisia tai opetus- ja tutkimuspainotteisia.
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.
Lapin yliopiston hallintojohtosäännön 36 §:n mukaan yliopiston tehtävään valittavalta edellytetään sellainen koulutus ja kokemus sekä kielitaito kuin kyseisen
tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää. Nämä edellytykset määritellään
kunkin tehtävän osalta ennen tehtävän täyttöön ryhtymistä. Pysyvään opetustehtävään valittavalta edellytetään riittävä opetustaito.
Yliopiston hallintojohtosäännön 41 §:n mukaan tieteellisin perustein täytettävän
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.
Tieteellisin perustein täytettävään yliopistonlehtorin tehtävään hakeneen ansioita
arvioitaessa otetaan johtosäännön 53 §:n mukaan huomioon tieteelliset julkaisut
ja muut tutkimustulokset, joilla on tieteellistä arvoa, opetuskokemus ja pedagoginen koulutus, taito tuottaa oppimateriaalia, muut opetustoimessa saavutetut ansiot
ja tarvittaessa opetusnäyte.
Opetuspainotteisen yliopistonlehtorin tehtävässä painotetaan opetuskokemusta,
pedagogista koulutusta, taitoa tuottaa oppimateriaalia, muita opetustoimessa saavutettuja ansioita ja tarvittaessa opetusnäytettä.
Tutkimuspainotteisen yliopistonlehtorin valinnassa painotetaan tieteellisiä julkaisuja ja muita tieteellisiä tutkimustuloksia sekä aktiivisuutta tutkimustyössä kotimaassa ja kansainvälisesti.
Yliopiston opetus- ja tutkimustehtävää hoitavalta vaaditaan, että hän hallitsee sen
kielen, suomen tai ruotsin, jolla hänen on annettava opetusta (Yliopistoasetus
770/2009). Lapin yliopiston opetus- ja tutkintokieli on suomi.
Liitteenä OTT Ilari Hovilan suostumus, CV, julkaisuluettelo ja opetusportfolio.
Esitys
1

2

Päätös

Päätettäneen, että ma. ympäristöoikeuden yliopistonlehtorin tehtävä on tieteellisin
perustein täytettävä opetus- ja tutkimuspainotteinen yliopistonlehtorin tehtävä.
Päätettäneen esittää yliopiston rehtorille, että ma. ympäristöoikeuden yliopistonlehtorin tehtävään otetaan ajalle 1.5.2015-31.12.2016 OTT Ilari Hovila.
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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 jaetaan kokouksessa.
Esitys
Päätös

Ei esittelymenettelyä.
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Oikeustieteiden tiedekunnan suunnittelutoimikunnan täydentäminen
Yliopistojen tutkinnoista annetun asetuksen (794/2004) 28 §:n mukaan yliopiston
tehtävänä on jatkuvasti arvioida ja kehittää tutkintoja, tutkintoihin liittyviä opintoja sekä opetusta. Erityisesti on kiinnitettävä huomiota tutkintojen, opetuksen,
opintojen ohjauksen ja opiskelun laatuun, yhteiskunnan koulutustarpeisiin, tutkintojen ja opintojen kansalliseen ja kansainväliseen vastaavuuteen sekä koulutuksen
tuloksellisuuteen.
Mainittuja tehtäviä hoitamaan on tiedekunnassa asetettu suunnittelutoimikunta,
johon on nimetty edustajat eri kiintiöistä.
Oikeustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto on kokouksessaan 11.12.2013
asettanut suunnittelutoimikunnan toimikaudeksi 1.1.2014-31.12.2015 nimeten
siihen puheenjohtajaksi varadekaani Mirva Lohiniva-Kerkelän, varapuheenjohtajaksi professori Lotta Viikarin, jäseniksi professori Tuulikki Mikkolan ja professori Tuula Linnan, (I kiintiössä varalla professori Leila Juanto ja Rauno Korhonen), OTT Ilari Hovilan ja yliopistonlehtori Markku Kiikerin (II kiintiössä varalla yliopistonlehtori Petri Keskitalo ja tutkijatohtori Johanna Tornberg) sekä
opiskelijoista oik. yo Tuure Kolehmaisen, oik. yo Laura Aaltosen ja oik. yo Laura
Hakkaraisen (varalla Artturi Puoskari, oik. yo Julius Matilainen ja Oskar Toivonen). Suunnittelutoimikunnan sihteerinä toimii opintopäällikkö.
Varajäsenet Julius Matilainen ja Oskar Toivonen ovat pyytäneet eroa suunnittelutoimikunnan varajäsenen tehtävästä heidän muutettuaan pois paikkakunnalta.

Uusista opiskelijajäsenistä on pyydetty esitykset Artikla r.y.:ltä.
Esitys
1

2

Päätös

Päätettäneen myöntää ero oik. yo Julius Matilaiselle ja oik. yo Oskar Toivoselle
oikeustieteiden tiedekunnan suunnittelutoimikunnan varajäsenyydestä heidän
omasta pyynnöstä heidän muutettuaan pois paikkakunnalta.
Päätettäneen nimetä oikeustieteiden tiedekunnan suunnittelutoimikunnan opiskelijoiden varajäseniksi oik. yo Julius Matilaisen ja oik. yo Oskar Toivosen tilalle
jäljellä olevaksi toimikaudeksi oik. yo Mikko Saarinen ja oik. yo Amanda Näsi.

LAPIN YLIOPISTO

ESITYSLISTA

Oikeustieteiden tiedekunta

9.4.2015

Tiedekuntaneuvosto

Vartiainen

Kokous
Aika:
Läsnä:

04/15

Paikka: kokoushuone
Yliopistonkatu 8, III krs.
Keskiviikko 15.4.2015 klo 10.00
Karhu Juha
Lohiniva-Kerkelä Mirva
Viikari Lotta
Korhonen Rauno

Nystén-Haarala Soili
Kuusikko Kirsi
Juanto Leila

Niemi Marja-Leena
Korja Juhani
Oksanen Anniina

Tuominen Tomi
Petrétei Kristóf
Kupiainen Annu

Teijonmaa Johanna
Karppela Maria-Pia
Välikangas Aleksi

Konttajärvi Sauli
Saarinen Mikko
Moberg Stina-Sofia
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Oikeustieteiden tiedekunnan jatkotutkintojen uudistamiseen liittyvät toimenpiteet
Yliopistojen tutkinnoista annetun asetuksen (794/2004) 28 §:n mukaan yliopiston tehtävänä on jatkuvasti arvioida ja kehittää tutkintoja, tutkintoihin liittyviä
opintoja sekä opetusta. Erityisesti on kiinnitettävä huomiota tutkintojen, opetuksen, opintojen ohjauksen ja opiskelun laatuun, yhteiskunnan koulutustarpeisiin,
tutkintojen ja opintojen kansalliseen ja kansainväliseen vastaavuuteen sekä koulutuksen tuloksellisuuteen.
Oikeustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto on kokouksessaan 18.2.2015
asettanut jatko-opintotoimikunnan, johon on nimetty puheenjohtajaksi yliopistonlehtori Sanna Koulu sekä jäseniksi tutkija Tomi Tuominen, tutkija Piia Nuorgam ja tutkija Alina Lehtonen. Toimikuntaa on pyydetty valmistelemaan uudistetut OTT- ja OTL -tutkintoja koskevat virallismääräykset siten, että asiaa voidaan käsitellä 18.3.2015 pidettävässä kokouksessa.
Tiedekuntaneuvosto hyväksyi kokouksessaan 18.3.2015 jatko-opintotoimikunnan tekemät linjaukset oheisen liitteen mukaisesti ja päätti valtuuttaa toimikunnan jatkamaan asian valmistelua siten, että jatkotutkintoja koskevat virallismääräykset voidaan vahvistaa 15.4.2015 pidettävässä tiedekuntaneuvoston kokouksessa.
Toimikunnan valmistelemat muistio ja esitykset ovat liitteenä.
Esitys

Keskusteltaneen jatko-opintotoimikunnan esityksestä ja tehtäneen tarvittavat
päätökset.

Päätös

LAPIN YLIOPISTO

ESITYSLISTA

Oikeustieteiden tiedekunta

9.4.2015

Tiedekuntaneuvosto

Kyyhkynen

Kokous

04/15

Paikka: kokoushuone
Yliopistonkatu 8, III krs.

Aika:

Keskiviikko 15.4.2015 klo 10.00

Läsnä:

Karhu Juha
Lohiniva-Kerkelä Mirva
Viikari Lotta
Korhonen Rauno

Nystén-Haarala Soili
Kuusikko Kirsi
Juanto Leila

Niemi Marja-Leena
Korja Juhani
Oksanen Anniina

Tuominen Tomi
Petrétei Kristóf
Kupiainen Annu

Teijonmaa Johanna
Karppela Maria-Pia
Välikangas Aleksi

Konttajärvi Sauli
Saarinen Mikko
Moberg Stina-Sofia
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Opetussuunnitelmat lukuvuodelle 2015-2016
Lapin yliopiston hallintojohtosäännön 22 §:n mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on päättää opetussuunnitelmista ja tutkintovaatimuksista. Lapin yliopiston tutkintosäännön 6 §:n mukaan tiedekuntaneuvosto hyväksyy seuraavan lukuvuoden opetussuunnitelmat toukokuun loppuun mennessä.
Suunnittelutoimikunta on valmistellut opetussuunnitelmat (liite).
Esitys

Päätös

Päätettäneen hyväksyä oikeusnotaarin ja oikeustieteen maisterin tutkinnon vanhan ja uuden tutkintorakenteen mukaiset opetussuunnitelmat lukuvuodelle 20152016 oheisen liitteen mukaisesti.

LAPIN YLIOPISTO

ESITYSLISTA

Oikeustieteiden tiedekunta

9.4.2015

Tiedekuntaneuvosto

Vartiainen

Kokous

04/15

Paikka: kokoushuone
Yliopistonkatu 8, III krs.

Aika:

Keskiviikko 15.4.2015 klo 10.00

Läsnä:

Karhu Juha
Lohiniva-Kerkelä Mirva
Viikari Lotta
Korhonen Rauno

Nystén-Haarala Soili
Kuusikko Kirsi
Juanto Leila

Niemi Marja-Leena
Korja Juhani
Oksanen Anniina

Tuominen Tomi
Petrétei Kristóf
Kupiainen Annu

Teijonmaa Johanna
Karppela Maria-Pia
Välikangas Aleksi

Konttajärvi Sauli
Saarinen Mikko
Moberg Stina-Sofia
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Ilmoitusasiat
-Yliopiston johdon ja tiedekunnan väliset kurkistusneuvottelut on käyty 23.3.2015
(liitteet 1-6)
-Tiedekuntaan jätettyjen hakemusten määrä (hakuaika päättyy 9.4.2015, selvitys
annetaan kokouksessa)
-Oikeustieteen päivät järjestetään 25.-26.8.2015 Joensuussa
Työsopimukset ja tehtävät
-Yliopiston rehtori on päätöksellään 23.3.2015 myöntänyt työ- ja sosiaalioikeuden
dosentin arvon OTT, VT Jaana Paanetojalle
-OTM Tanja Valkonen on otettu tutkijaksi (hallinto-oikeus) ajalle 1.4.-30.9.30125
-OTM Henri Löthman on irtisanoutunut tutkijan tehtävästä 1.4.2015 lukien
-Oik. yo Juhamatti Etuaro on otettu valtionhallinnon harjoittelijaksi oikeusinformatiikan instituuttiin ajalle 1.5.-30.6.2015 ja 1.8.-31.8.2015
Esitys
Päätös

Merkittäneen tiedoksi.

