Lapin yliopiston varallisuusoikeuden instituutin johtosääntö
Lapin yliopiston hallitus on hyväksynyt kokouksessaan 30.3.2000 seuraavan johtosäännön.
1§
Instituutin nimi Lapin yliopiston varallisuusoikeuden instituutti ja siitä käytetään englannin kielistä nimitystä Institute
of Commercial Law at the University of Lapland ( ICLU).
2§
Lapin yliopiston varallisuusoikeuden instituutista ovat voimassa, sen lisäksi mitä yliopistolaissa (645/97) ja yliopiston
johtosäännöissä määrätään, tämän johtosäännön määräykset.
3§
Varallisuusoikeuden instituutti on Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan laitos. Se voi olla jäsenenä
suomalaisissa tai kansainvälisissä yhteistyöjärjestöissä tiedekunnan hyväksymällä tavalla.
4§
Instituutin tehtävänä on
1) edistää varallisuusoikeuden tutkimusta ja opetusta sekä olla mukana järjestämässä tohtoritutkintoon johtavaa
koulutusta;
2) kerätä ja saattaa yleisön saataville varallisuusoikeuteen liittyvää aineistoa;
3) järjestää opetusta, koulutusta, seminaareja, kokouksia ja kursseja varallisuusoikeuden eri aloilta;
4) varallisuusoikeudellisten tietojärjestelmien seuranta, koordinointi, päivitys ja tiedon levittäminen;
5) varallisuusoikeuden tieteellisen opetuksen, opetusohjelmien ja opetusmuotojen seuranta ja kehittäminen;
6) kehittää ja ylläpitää varallisuusoikeuden tieteellistä harrastusta;
7) edistää varallisuusoikeuden kotimaista ja kansainvälistä tieteellistä yhteistyötä;
8) varallisuusoikeuden alan asiantuntijatehtävien suorittaminen sekä alaan liittyvän maksullisen
palvelutoiminnan harjoittaminen ja
9) tehdä esityksiä apurahojen myöntämisestä.
5§
Instituutin hallintoa hoitaa instituutin johtaja tai hänen ollessaan estynyt instituutin varajohtaja. Molemmat valitaan
kerrallaan yhtä pitkäksi toimikaudeksi, enintään kolmeksi vuodeksi, tiedekuntaneuvoston päätöksellä. Instituutin
johtajan sekä varajohtajan tulee olla tohtorin tutkinnon suorittaneita sekä johonkin varallisuusoikeuden alaan
perehtyneitä. Instituutin johtajan ja varajohtajan välisestä työnjaosta päättää dekaani kuultuaan ensin johtajaa ja
varajohtajaa. Instituutin johtajan tulee tarkoituksenmukaisella tavalla kuulla laitoksen henkilöstöä ja opiskelijoita.
Henkilöstön kuulemisesta on voimassa, mitä on säädetty yhteistoimintalaissa (651/88; muutettu 1102/90) ja mitä on
määrätty Lapin yliopiston henkilöstöjohtosäännössä sekä virastokohtaisessa Lapin yliopistoa koskevassa
yhteistoimintasopimuksessa. Tieteellisiä ja muita instituutin toimintaan kuuluvia tehtäviä edistämään voidaan valita
instituuttiin asiantuntijaelimeksi tieteellinen neuvottelukunta.
6§
Instituutin johtajan tehtävänä on:
1) johtaa ja kehittää instituutin toimintaa;
2) päättää laitokselle osoitettujen tilojen sekä opetus- ja tutkimusvälineiden käytöstä;
3) esittää dekaanille hyväksyttäväksi instituutin käyttöön jaettuja määrärahoja koskevat hankinnat, matkamääräykset ja
muut menot;
4) tehdä dekaanille ja tiedekuntaneuvostolle esitys toiminta- ja taloussuunnitelmaksi Lapin yliopiston oikeustieteiden
tiedekunnan varallisuusoikeuden instituutin johtosääntö. sekä talousarvioksi, esitys laitoksen henkilökunnan
ottamisesta sekä viranhoitojärjestelyistä ja virkavapauksista;
5) huolehtia dekaanin ja tiedekuntaneuvoston käsiteltäväksi tulevien asioiden valmistelusta ja
6) ratkaista ja hoitaa muut instituutille kuuluvat asiat, joita ei ole erikseen säädetty tai määrätty jonkun muun
ratkaistavaksi.
7§
Instituutin asioita käsittelemään voi johtaja kutsua koolle laitoskokouksen.

8§
Instituutilla voi olla neuvottelukunta, jonka tehtävänä on seurata ja kehittää varallisuusoikeuden instituutin toimintaa ja
tehdä sitä koskevia aloitteita instituutille, oikeustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvostolle, Lapin yliopiston
hallitukselle ja muille viranomaisille sekä arvioida instituutin tieteellisiä ohjelmia ja muuta toimintaa ja antaa niistä
lausuntoja sekä ylläpitää ja kehittää yhteyksiä instituutin toimialaan liittyvissä asioissa vastaaviin koti- ja ulkomaisiin
yksiköihin. Neuvottelukuntaan kuuluu puheenjohtaja sekä varapuheenjohtaja ja enintään viisi muuta instituutin alaan ja
toimintaan perehtynyttä jäsentä. Neuvottelukunnan jäsenet nimittää Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunta
kuultuaan jäseniksi ehdotettuja. Neuvottelukunta voi ottaa itselleen sihteerin. Neuvottelukunta kokoontuu
puheenjohtajan kutsusta tarvittaessa. Neuvottelukunnan toimikausi on sama kuin tiedekuntaneuvoton toimikausi. Sama
henkilö voidaan nimetä neuvottelukunnan jäseneksi useammaksikin toimikaudeksi.
9§
Instituutin neuvottelukunnan tehtävänä on:
1) seurata ja kehittää varallisuusoikeuden instituutin toimintaa ja tehdä sitä koskevia aloitteita instituutille,
oikeustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvostolle, Lapin yliopiston hallitukselle ja muille viranomaisille sekä
yksityisille organisaatioille;
2) arvioida instituutin perus- ja soveltavaan tutkimukseen liittyviä ohjelmia ja muuta toimintaa;
3) ylläpitää ja kehittää yhteyksiä instituutin toimialaan liittyvissä asioissa koti- ja ulkomaisiin alan yksiköihin
10 §
Instituutin johtaja valitaan ensimmäisen kerran toimikaudeksi siten, että hänen toimikautensa päättyy 31.7.2003.
11 §
Tämä johtosääntö tulee voimaan 1. päivänä huhtikuuta 2000.

