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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 6.10.2017.
Esitys

Todettaneen kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Päätös

Todettiin.
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Varallisuusoikeuden professorin tehtävän täyttö
Lapin yliopiston rehtori on myöntänyt 12.10.2016 käydyissä tulossopimusneuvotteluissa luvan varallisuusoikeuden professorin tehtävän täyttöön.
Tiedekuntaneuvosto on kokouksessaan 29.3.2017 hyväksynyt varallisuusoikeuden professorin tehtävän tehtäväntäyttöselosteen ja päättänyt samalla, että tehtävä täytetään kutsumenettelyllä ja tehtävään kutustaan dosentti, OTT Janne
Kaisto.
Yliopistolain (558/2009) 33 §:n mukaan hakijoiden ja tehtävään kutsuttavien
kelpoisuudesta ja ansioista on ennen valintaa pyydettävä lausunto vähintään
kahdelta asiantuntijalta, kun henkilö valitaan toistaiseksi voimassa olevaan tai
vähintään kahden vuoden määräaikaiseen työsuhteeseen. Asiantuntijan esteellisyyteen sovelletaan hallintolain (434/2003) 27-29 §:ää.
Tiedekuntaneuvosto päätti pyytää kokouksessaan 29.3.2017 asiantuntijalausunnot dosentti, OTT Janne Kaiston kelpoisuudesta varallisuusoikeuden professuuriin emeritusprofessori Markku Heliniltä ja oikeusneuvos, OTT Juha Häyhältä.
Molemmat suostuivat tehtävään eikä Janne Kaistolla ollut huomauttamista asiantuntijoiden suhteen.
Emeritusprofessori Markku Helin ja oikeusneuvos, dosenttiOTT Juha Häyhä

ovat antaneet tiedekuntaneuvostolle omat lausuntonsa. Molemmat asiantuntijat
ovat katsoneet dosentti, OTT Janne Kaiston kiistatta päteväksi varallisuusoikeuden professuurin tehtävään.
Dosentti, OTT Janne Kaisto on antanut 30.8.2017 opetusnäytteen ko. professuuriin aiheesta ”Saamisen siirto vastoin tahdonvaltaista luovutuskieltoa”. Tiedekuntaneuvoston nimeämät asiantuntijat ovat esittäneet opetusnäytteen hyväksymistä arvosanalla erinomainen.
Yliopiston hallituksen 5.10.2009 hyväksymän hallintojohtosäännön 11 §:n mukaan rehtori päättää henkilöstön ottamisesta.
Liitteenä dosentti, OTT Janne Kaiston hakemusasiakirjat liitteineen, tehtävän
täyttöseloste, asiantuntijalausunnot, lausunto opetusnäytteestä sekä esittelymuistio.
Esitys
1

Todettaneen, onko dosentti, OTT Janne Kaistolla vaadittava opetustaito täytettävänä olevaan varallisuusoikeuden professorin tehtävään.
Asiassa ei esittelymenettelyä.

2

Todettaneen tarvittaessa, että dosentti, OTT Janne Kaisto täyttävää varallisuusoikeuden professorin tehtävän yleiset ja erityiset kelpoisuusvaatimukset.

3

Päätettäneen esittää yliopiston rehtorille tarvittaessa, että kelpoisuusehdot täyttävä hakija dosentti, OTT Janne Kaisto nimitetään varallisuusoikeuden professorin tehtävään 1.1.2018 lukien liitteenä olevista asiakirjoista ilmenevin perusteluin.

Päätös
1

Todettiin dekaani Soili Nystén-Haaralan esityksenmukaisesti, että dosentti,
OTT Janne Kaistolla on vaadittava opetustaito (erinomainen) varallisuusoikeuden professorin tehtävään.

2

Todettiin.

3

Esityksen mukaan.
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OTT Katri Havun dosenttihakemus
OTT Katri Havu on pyytänyt liitteenä olevassa 29.4.2016 päivätyssä kirjeessään,
että hänelle myönnettäisiin ensisijaisesti eurooppaoikeuden ja toissijaisesti eurooppalaisen yksityisoikeuden ja kilpailuoikeuden dosentin arvo.
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.
Tiedekuntaneuvosto totesi kokouksessaan 8.6.2016 eurooppalaisen yksityisoikeuden ja kilpailuoikeuden dosentuurin tarkoituksenmukaisuuden tiedekunnan
opetus- ja tutkimustyön kannalta. Asiantuntijoiden nimeäminen jäi tuolloin pöydälle.
Tiedekuntaneuvosto on kokouksessaan 14.9.2016 todennut eurooppalaisen yksityisoikeuden ja kilpailuoikeuden dosentuurin tarpeellisuuden ja nimennyt lausunnonantajiksi samassa kokouksessa professori Petri Kuoppamäen ja professori
Soili Nystén-Haaralan.

Professori Nystén-Haarala on toimittanut lausuntonsa syksyllä 2016 mutta professori Petri Kuoppamäki ei ole toimittanut sitä pyynnöistä huolimatta. Tämän
vuoksi tiedekuntaneuvosto on kokouksessaan 30.8.2017 nimennyt emeritusprofessori Juha Karhun toiseksi lausunnonantajaksi professori Petri Kuoppamäen tilalle.
OTT Katri Havu on antanut opetusnäytteensä ko. dosentuuriin aiheesta ”Direktiivi 2014/104/EU ja vahingonkorvausvastuun edellytykset”.
Esitys

Päätettäneen avata asiantuntijalausunnot ja lähettää ne hakijalle tiedoksi.

Päätös

Esityksen mukaan.
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Immateriaalioikeuden yliopistonlehtorin tehtävän täyttöön liittyvät toimenpiteet
Yliopiston rehtori on myöntänyt 12.10.2016 käydyissä tulosopimusneuvotteluissa luvan immateriaalioikeuden yliopistonlehtorin tehtävän täyttöön.
Tehtävän kelpoisuusehdoista on säädetty yliopiston hallituksen 5.10.2009 hyväksymässä hallintojohtosäännössä sekä opetus- ja tutkimushenkilökunnan virkarakenneohjeessa.
Hallintojohtosäännön 36 §:n mukaan yleisenä kelpoisuusvaatimuksena 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.
Hallintojohtosäännön 41 §:n mukaan tieteellisin perustein täytettävään yliopistonlehtorin tehtävään valittavalta edellytetään soveltuva tohtorin tutkinto ja kyky
antaa laadukasta tutkimukseen perustuvaa opetusta ja ohjausta ja, kun se on tehtävän kannalta tärkeää käytännöllinen perehtyneisyys tehtäväalaan. Tehtävään ei
ole edellytetty erikseen käytännöllistä perehtyneisyysttä.
Tieteellisin perustein täytettävään yliopistonlehtorin tehtävään hakeneen ansioita
arvioitaessa otetaan huomioon tieteelliset julkaisut ja muut tutkimustulokset,
joilla on tieteellistä arvoa, opetuskokemus ja pedagoginen koulutus, taito tuottaa

oppimateriaalia, muut opetustoimessa saavutetut ansiot ja tarvittaessa opetusnäyte.
Professorit Bengt Domeij (Uppsalan yliopisto) ja Katja Lindroos (Itä-Suomen
yliopisto) ovat katsoneet 22.3.2017 antamassaan lausunnossa PhD Rosa Ballardinin
päteväksi immateriaalioikeuden dosentin tehtävään, minkä johdosta Helsingin
yliopiston kansleri on myöntänyt päätöksellään 21.6.2017 immateriaalioikeuden
dosentin arvon PhD Rosa Ballardinille Helsingin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan esityksen mukaisesti.
Dosentti, PhD Rosa Ballardini (s. 1978) on suorittanut LL.M. -tutkinnon Edinburghin yliopistossa vuonna 2005 ja suorittanut PhD -tutkinnon Hankenilla
vuonna 2012. Hänellä on työskennellyt mm. apurahatutkijana Middlesexin (UK)
yliopistossa, tutkijana IPR -yliopistokeskuksessa apulaisprofessorina Hankenilla
ja ma. immateriaalioikeuden yliopistonlehtorina Lapin yliopistossa vuoden 2016
alusta lukien.
Dosentti, PhD Rosa Ballardini on antanut opetusnäytteen 30.8.2017 aiheesta Copyright Requirements: Originality and Fixation. Tiedekuntaneuvoston nimeämät
lausunnonantajat ovat esittäneet opetusnäytteen arvosanaksi erinomainen.
Ballardinilla on lisäksi opetusportfoliosta ilmenevien tietojen mukaan monipuolinen opetuskokemus, oppimateriaalituotantoa sekä pedagogista koulutusta (10
op), joten hänellä voitaneen katsoa olevan tehtävään vaadittava riittävä opetustaito.
Liitteenä dosentti, PhD Rosa Ballardinin hakemusasiakirjat liitteineen sekä asiantuntijalausunnot sekä lausunto opetusnäytteestä.
Esitys
1

Todettaneen, onko dosentti, PhD Rosa Ballardinilla vaadittava opetustaito
täytettävänä olevaan tehtävään.
Asiassa ei esittelymenettelyä.

2

Todettaneen tarvittaessa, että dosentti, PhD Rosa Ballardini täyttää immateriaalioikeuden yliopistonlehtorin yleiset ja erityiset kelpoisuusvaatimukset.

3

Päätettäneen esittää yliopiston rehtorille tarvittaessa, että hän ottaisi dosentti,
PhD Rosa Ballardinin tieteellisin perustein täytettävään immateriaalioikeuden
yliopistonlehtorin työsopimussuhteiseen tehtävään (opetus- ja tutkimushenkilöstön vaati 7) 1.11.2017 alkaen.

Päätös
1

2

Todettiin dekaani Soili Nystén-Haaralan esityksestä, että dosentti, Ph.D. Rosa
Ballardinilla on tehtävään vaadittava (erinomainen) opetustaito.
Todettiin.

3

Esityksen mukaan.
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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 ovat liitteenä.
Maisteritutkielma
1) Visa Weckström ”Petos urheilussa”
Tarkastajat: professori Minna Kimpimäki ja tutkija Jenna Laurikkala
Kypsyysnäyte suoritettu hyväksytysti asiasisällön osalta.

2) Jenni Luukkonen ”Kansainvälinen välimiesmenettely riidanratkaisukeinona ja
välitysssopimukset”
Tarkastajat: professori Tuula Linna ja tutkija Jukka Ahtinen
Kypsyysnäyte suoritettu hyväksytysti asiasisällön osalta.
3) Kalle-Matti Leinonen ”Jäämistöomaisuuden ulosmittaus ja kuolinpesän konkurssi”
Tarkastajat: professori Tuula Linna ja tutkija Roosa Leväinen
Kypsyysnäyte suoritettu hyväksytysti asiasisällön osalta.
4) Krista Vallila ”Rikollinen velanperintä”
Tarkastajat: professori Minna Kimpimäki ja tutkija Roosa Leväinen
Kypsyysnäyte suoritettu hyväksytysti asiasisällön osalta.
5) Miika Lemmetyinen ”Testamentin tekijän testamenttausvapauden laajuus testamenttiehtoja ja ehdonluonteisia määräyksiä käytettäessä”
Tarkastajat: professori Soili Nystén-Haarala ja yliopistonlehtori Sanna Koulu
Kypsyysnäyte suoritettu hyväksytysti asiasisällön osalta.
6) Onni Rostila ”Disgorgement and the CISG – Comparative and Future Perspectives”
Tarkastajat: profesori Soili Nystén-Haarala ja yliopistonlehtori Petri Keskitalo
Kypsyysnäyte suoritettu hyväksytysti asiasisällön osalta.
7) Joona Tahvanainen ”Yhtiön perus- ja ihmisoikeussuoja suhteessa kilpailuviranomaisen toimivaltaan erityisesti kartellia koskevassa yllätystarkastuksessa”
Tarkastajat: yliopistonlehtori Markku Kiikeri ja yliopistonlehtori Kirsi-Maria
Halonen
Kypsyysnäyte suoritettu hyväksytysti asiasisällön osalta.
8) Noora Ervasti ”EFFECTIVE MANAGEMENT OF COURT OF JUSTICE OF
EUROPEAN UNION – Critical Analysis of Recent Reforms in the CJEU”
Tarkastajat: professori Kirsi Kuusikko ja yliopistonlehtori Markku Kiikeri
Kypsyysnäyte suoritettu hyväksytysti asiasisällön osalta.
9) Julius Matilainen ”Välityssopimuksen suojaaminen EU-alueella. Miten välttää
torpedokanteet, sekä saada niistä aiheutuneet kulut korvatuksi kansainvälisessä välimiesmenettelyssä”
Tarkastajat: professori Soili Nystén-Haarala ja yliopistonlehtori Petri Keskitalo
Kypsyysnäyte suoritettu hyväksytysti asiasisällön osalta.
Esitys
Päätös
1

2

Ei esittelymenettelyä.
Päätettiin hyväksyä Visa Weckströmin tutkielma ”Petos urheilussa” arvosanalla
x
Päätettiin hyväksyä Jenni Luukkosen tutkielma ”Kansainvälinen välimiesmenettely riidanratkaisukeinona ja välityssopimukset” arvosanalla x/10.

3

Päätettiin hyväksyä Kalle-Matti Leinosen tutkielma ”Jäämistöomaisuuden ulosmittaus ja kuolinpesän konkurssi” arvosanalla x/10.

4

Päätettiin hyväksyä Krista Vallilan tutkielma ”Rikollinen velanperintä” arvosanalla x

5

Päätettiin hyväksyä Miika Lemmetyisen tutkielma “Testamentin tekijän testamenttausvapauden laajuus testamenttiehtoja ehdonluonteisia määräyksiä käytettäessä”
arvosanalla x/10.

6

Päätettiin hyväksyä Onni Rostilan tutkielma ”Disgorgement and the CISG –
Comparative and Future Perspectives” arvosanalla x/10.

7

Päätettiin valtuuttaa dekaani tekemään päätös Joona Tahvanaisen tutkielman
osalta tutkinnossa käytettävän arvosteluasteikon mukaisesti.

8

Päätettiin hyväksyä Noora Ervastin tutkielma ”EFFECTIVE MANAGEMENT OF
COURT OF JUSTICE OF EUROPEAN UNION – Critical Analysis of Recent
Reforms in the CJEU” x.

9

Päätettiin hyväksyä Julius Matilaisen tutkielma ”Välityssopimuksen suojaaminen
EU-alueella. Miten välttää torpedokanteet, sekä saada niistä aiheutuneet kulut
korvatuksi kansainvälisessä välimiesmenettelyssä” arvosanalla x/10.
Päätöksentekoon osallistuivat professori Soili Nystén-Haarala, professori Leila
Juanto, professori Lotta Viikari, apulaisprofessori Mirva Lohiniva-Kerkelä, tutkija
Tomi Tuominen ja tutkija Annu Kupiainen.
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ETA-kelpoisuuskoe lukuvuonna 2017-2018
Opetushallitus päätti 1.1.2016 saakka hakemuksesta toisessa ETA-valtiossa
myönnetyn tutkintotodistuksen tuottamasta kelpoisuudesta virkaan tai tehtävään. Toisessa ETA-valtiossa suoritetun tutkinnon perusteella oli mahdollista saada kelpoisuus virkaan tai tehtävään, johon vaaditaan oikeustieteen maisterin tai oikeusnotaarin tutkinto, suorittamalla ammattipätevyyden tunnustamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/36/EY mukaisesta ammattipätevyyden tunnustamisesta ja palvelujen tarjoamisen vapaudesta annetun lain (1093/2007) 8 §:n 3 momentissa tarkoitettu kelpoisuuskoe.
Tiedekunta järjestää ETA-kelpoisuuskoetta 31.12.2018 saakka.
ETA-kelpoisuuskokeen vaatimukset 1.8.2017 - 31.12.2018 sekä tenttipäivät
lukuvuonna 2017-2018.
Lapin yliopiston hallintojohtosäännön 22 §:n mukaan tiedekuntaneuvoston
tehtävänä on päättää opetussuunnitelmista ja tutkintovaatimuksista.
Esitys

Päätettäneen hyväksyä ETA-kelpoisuuskokeen vaatimukset 1.8.2017 31.12.2018 sekä tenttipäivät lukuvuonna 2017-2018 oheisen liitteen mukai sesti.

Päätös

Esityksen mukaan.

Pöytäkirjan vakuudeksi
Puheenjohtaja

Soili Nystén-Haarala

Esittelijä

Jani Suokanerva

LAPIN YLIOPISTO

PÖYTÄKIRJA

Oikeustieteiden tiedekunta

11.10.2017

Tiedekuntaneuvosto

Suokanerva

Kokous

05/17

Paikka: tiedekunnan kokoushuone
Yliopistonkatu 8, C-siipi, III krs.

Aika:

Keskiviikko 11.10.2017 klo 10.00-12.25

Läsnä:

+Nystén-Haarala Soili
+Lohiniva-Kerkelä Mirva
+Viikari Lotta
-Korhonen Rauno

-Kuusikko Kirsi
-Juanto Leila

+Tuominen Tomi
+Kupiainen Annu

-

+Kiiski Jussi
+Sihvo Anni-Sofia
+Tuomainen Jenni

-Tikkanen Veli-Matti
-Haajanen Hilla

+Hovila Ilari, varadekaani (ei osallistu päätöksentekoon)
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Oikeustieteiden tiedekunnan opiskelijavalintaperusteiden hyväksyminen vuoden 2018 jälkeen
– periaatekeskustelu
Oikeustieteellisten tiedekuntien dekaanit kutsuttiin OPM:ään 25.9.2017, johon
tilaisuuteen tiedekunnat tekivät yhteisen ehdotuksen todistusvalinnan kokeilusta oikeustieteellisissä tiedekunnissa. Esitys on varauksella; mikäli tiedekuntaneuvostot asian hyväksyvät. Tilanne on se että, opetusministeriö haluaa lisätä todistusvalintaa sisäänotossa. Yliopistojen rehtorit ovat tähän jo sitoutuneet elokuussa opetusministeriössä käydyissä keskusteluissa.
Lapin yliopiston hallintojohtosäännön 22 §:n mukaan tiedekuntaneuvoston
tehtävänä on päättää opiskelijoiden valintaperusteista.
Esitys

Päätettäneen hyväksyä linjaus, että todistusvalintaa tullaan kokeilemaan 2019.
Tarkemmat aloituspaikkoja ja teknisiä määrittelyjä koskevat päätökset tehdään
tiedekuntaneuvoston omien aikataulujen mukaisesti myöhemmin.

Päätös

Esityksen mukaan.

Pöytäkirjan vakuudeksi
Puheenjohtaja

Soili Nystén-Haarala

Esittelijä

Jani Suokanerva

LAPIN YLIOPISTO

PÖYTÄKIRJA

Oikeustieteiden tiedekunta

11.10.2017

Tiedekuntaneuvosto

Suokanerva

Kokous

05/17

Paikka: tiedekunnan kokoushuone
Yliopistonkatu 8, C-siipi, III krs.

Aika:

Keskiviikko 11.10.2017 klo 10.00-12.25

Läsnä:

+Nystén-Haarala Soili
+Lohiniva-Kerkelä Mirva
+Viikari Lotta
-Korhonen Rauno

-Kuusikko Kirsi
-Juanto Leila

+Tuominen Tomi
+Kupiainen Annu

-

+Kiiski Jussi
+Sihvo Anni-Sofia
+Tuomainen Jenni

-Tikkanen Veli-Matti
-Haajanen Hilla

+Hovila Ilari, varadekaani (ei osallistu päätöksentekoon)
8
Oikeusteoria –opintojakson opetussuunnitelman täydentäminen
Lapin yliopiston hallintojohtosäännön 22 §:n mukaan tiedekuntaneuvoston
tehtävänä on päättää opetussuunnitelmista ja tutkintovaatimuksista.
Esitys

Päätettäneen täydentää oikeusteorian opintojakson (OTM0009) opetussuunnitelmaa oheisen liitteen mukaisesti.

Päätös

Esityksen mukaan.

Pöytäkirjan vakuudeksi
Puheenjohtaja

Soili Nystén-Haarala

Esittelijä

Jani Suokanerva

LAPIN YLIOPISTO

PÖYTÄKIRJA

Oikeustieteiden tiedekunta

11.10.2017

Tiedekuntaneuvosto

Suokanerva

Kokous

05/17

Paikka: tiedekunnan kokoushuone
Yliopistonkatu 8, C-siipi, III krs.

Aika:

Keskiviikko 11.10.2017 klo 10.00-12.25

Läsnä:

+Nystén-Haarala Soili
+Lohiniva-Kerkelä Mirva
+Viikari Lotta
-Korhonen Rauno

-Kuusikko Kirsi
-Juanto Leila

+Tuominen Tomi
+Kupiainen Annu

-

+Kiiski Jussi
+Sihvo Anni-Sofia
+Tuomainen Jenni

-Tikkanen Veli-Matti
-Haajanen Hilla

+Hovila Ilari, varadekaani (ei osallistu päätöksentekoon)
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Tutkielmaprojektin hyväksyminen osaksi tiedekunnan opintotarjontaa
Yliopistonlehtori Markku Kiikeri on esittänyt, että oheisen liitteen mukainen
Eurooppaoikeuden tutkielmaprojekti lisätään tiedekunnan opintotarjontaan.
Lapin yliopiston hallintojohtosäännön 22 §:n mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on päättää opetussuunnitelmista ja tutkintovaatimuksista.
Esitys

Päätettäneen lisätä Eurooppaoikeuden tutkielmaprojekti opetussuunnitelmaan
oheisen liitteen mukaisesti.

Päätös

Esityksen mukaan.

Pöytäkirjan vakuudeksi
Puheenjohtaja

Soili Nystén-Haarala

Esittelijä

Jani Suokanerva

LAPIN YLIOPISTO

PÖYTÄKIRJA

Oikeustieteiden tiedekunta

11.10.2017

Tiedekuntaneuvosto

Suokanerva

Kokous

05/17

Paikka: tiedekunnan kokoushuone
Yliopistonkatu 8, C-siipi, III krs.

Aika:

Keskiviikko 11.10.2017 klo 10.00-12.25

Läsnä:

+Nystén-Haarala Soili
+Lohiniva-Kerkelä Mirva
+Viikari Lotta
-Korhonen Rauno

-Kuusikko Kirsi
-Juanto Leila

+Tuominen Tomi
+Kupiainen Annu

-

+Kiiski Jussi
+Sihvo Anni-Sofia
+Tuomainen Jenni

-Tikkanen Veli-Matti
-Haajanen Hilla

+Hovila Ilari, varadekaani (ei osallistu päätöksentekoon)
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Valinnaiseksi opintojaksoksi hyväksyminen
Saamelaisoikeuden tutkija Anne Nuorgam on esittänyt, että oheisen liitteen mukainen sovitteluoikeuden kokonaisuus lisätään tiedekunnan tarjoamiin notaarivaiheen vapaasti valittaviin kursseihin. Kurssikokonaisuutta varten OTK on hakenut rahoitusta Koneen säätiöltä josta saadaan päätös joulukuussa. Mikäli Koneen säätiö ei myönnä rahoitusta, niin sekä Saamelaisalueen koulutuskeskus,
Oulun yliopiston Giellagas-Instituutti että OTK ovat luvanneet kukin rahoittaa
opetuksen toteuttamista 3000-5000 eurolla. Lisäksi Rauhanverkostolla on hieman rahaa varattuna hankkeeseen, mikäli Koneen säätiön rahoitusta ei saada.
Kokonaisuutta on tarkoitus tarjota myös tiedekunnan ulkopuolisille toimijoille.
Väylänä toimii silloin avoin yliopisto. Hakuaika päättyy 15.1.2018. Tiedekunnan vastuuopettaja hyväksyy opiskelijat kurssille ilmoittautuneiden joukosta tasapuolisesti eri osallistujaryhmien kesken.
Opintojen järjestämistä ja kurssikokonaisuutta arvioidaan syksyllä 2018.
Lapin yliopiston hallintojohtosäännön 22 §:n mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on päättää opetussuunnitelmista ja tutkintovaatimuksista.
Esitys
1

Päätettäneen lisätä opintokokonaisuus opetussuunnitelmaan oheisen liitteen
mukaisesti.

2

Päätettäneen tarjota kurssikokonaisuutta avoimen yliopiston tarjontaan.

Päätös
1-2

Esityksen mukaan.

Pöytäkirjan vakuudeksi
Puheenjohtaja

Soili Nystén-Haarala

Esittelijä

Jani Suokanerva

LAPIN YLIOPISTO

PÖYTÄKIRJA

Oikeustieteiden tiedekunta

11.10.2017

Tiedekuntaneuvosto

Vartiainen

Kokous

05/17

Paikka: tiedekunnan kokoushuone
Yliopistonkatu 8, C-siipi, III krs.

Aika:

Keskiviikko 11.10.2017 klo 10.00-12.25

Läsnä:

+Nystén-Haarala Soili
+Lohiniva-Kerkelä Mirva
+Viikari Lotta
-Korhonen Rauno

-Kuusikko Kirsi
-Juanto Leila

+Tuominen Tomi
+Kupiainen Annu

-

+Kiiski Jussi
+Sihvo Anni-Sofia
+Tuomainen Jenni

-Tikkanen Veli-Matti
-Haajanen Hilla

+Hovila Ilari, varadekaani (ei osallistu päätöksentekoon)
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Ilmoitusasiat
-Lapin yliopiston hallituksen, yliopistonkollegion ja tiedekuntaneuvostojen vaalien
ennakkoäänestyspäivät ovat maanantai 23.10.2017 klo 12-16 ja keskiviikko
1.11.2017 klo 8-12, varsinainen vaalipäivä on keskiviikko 8.11.2017 klo 9-16
-Yliopiston keskushallinnon ja tiedekunnan väliset syksyn 2017 tulossopimusneuvottelut käydään 26.10.2017 (liite1)
-Tiedekunnan kehittämispäivät on järjestetty Vaattunkikönkäällä 15.-16.9.2017
(liite 2)
-Tiedekunnassa on tehty työympäristöriskien kartoitus yhteistyössä Terveystalon
kanssa
-Tiedekunnan alumnipäivä järjestetään 27.10.2017
-Tilastotietoja vuoden 2017 opiskelijavalinnoista (liite 3)
-OTM Tomi Tuominen väittelee 3.11.2017 ja LL.M Emma Patrignani 17.11.2017
Esitys

Merkittäneen tiedoksi

Päätös

Merkittiin.

Pöytäkirjan vakuudeksi
Puheenjohtaja

Soili Nystén-Haarala

Esittelijä

Markku Vartiainen

LAPIN YLIOPISTO

PÖYTÄKIRJA

Oikeustieteiden tiedekunta

11.10.2017

Tiedekuntaneuvosto

Suokanerva

Kokous

05/17

Paikka: tiedekunnan kokoushuone
Yliopistonkatu 8, C-siipi, III krs.

Aika:

Keskiviikko 11.10.2017 klo 10.00-12.25

Läsnä:

+Nystén-Haarala Soili
+Lohiniva-Kerkelä Mirva
+Viikari Lotta
-Korhonen Rauno

-Kuusikko Kirsi
+Juanto Leila

+Tuominen Tomi
+Kupiainen Annu

-

+Kiiski Jussi
+Sihvo Anni-Sofia
+Tuomainen Jenni

-Tikkanen Veli-Matti
-Haajanen Hilla

+Hovila Ilari, varadekaani (ei osallistu päätöksentekoon)
12
Muut mahdolliset asiat
Lapin yliopiston hallintojohtosäännön 59§:n mukaan hallintoelin voi läsnä olevien
jäsenten yksimielisellä päätöksellä ottaa käsiteltäväkseen asian, jota ei ole kokouskutsussa mainittu.
Oikeustieteiden tiedekunnan vuoden 2018 opiskelijavalintaperusteiden hyväksyminen
Oikeustieteellisten tiedekuntien yhteisvalinnan ohjausryhmä on kokoontunut
6.10.2017 ja päättänyt ne asiat, jotka jäivät tiedekuntaneuvoston 30.8.2017
kokouksessa sopimatta.
Lapin yliopiston hallintojohtosäännön 22 §:n mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on päättää opiskelijoiden valintaperusteista.
Esitys
1

Päätettäneen ottaa asia tiedekuntaneuvoston käsiteltäväksi.

2

Päätettäneen hyväksyä vuoden 2018 valintaperusteet oheisen liitteen mukaisesti.

Päätös
1-2

Esityksen mukaan.

Pöytäkirjan vakuudeksi
Puheenjohtaja

Soili Nystén-Haarala

Esittelijä

Jani Suokanerva

