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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.
Kokouskutsut on lähetetty 20.11.2014.
Esitys
Päätös

Todettaneen kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
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Apulaisprofessori Jaana Paanetojan tehtävänimikkeen muuttaminen työ- ja sosiaalioikeuden
apulaisprofessorista työ- ja sosiaalioikeuden professoriksi sekä työ- ja sosiaalioikeuden dosentin arvon myöntämiseen liittyvät toimet
Yliopiston hallituksen 5.10.2009 hyväksymän 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 täyttöön ryhtymistä.
Pysyvään tehtävään valittavalta edellytetään riittävä opetustaito.
Hallintojohtosäännön 37 §:n mukaan tieteellisin perustein täytettävään professorin tehtävään valittavalta edellytetään tohtorin tutkinto, korkeatasoinen
tieteellinen pätevyys, kokemusta tieteellisen tutkimuksen johtamisesta, kyky
antaa korkeatasoista tutkimukseen perustavaa opetusta ja ohjausta. Lisäksi valittavalta edellytetään näyttöjä kansainvälisestä yhteistyöstä ja, kun se on
tehtävän hoitamisen kannalta tärkeää, käytännöllinen perehtyneisyys tehtäväalaan.
OTT, VT Jaana Paanetojan kelpoisuus Helsingin yliopiston työoikeuden ja
kansainvälisen yksityisoikeuden professuuriin on arvioitu syksyllä 2014.
Emeritusprofessori Martti Kairinen ja työtuomioistuimen presidentti, dosentti,
OTT Jorma Saloheimo ovat katsoneet lausunnoissaan OTT, VT Jaana Paanetojan
päteväksi professorin tehtävään työoikeuden osalta.
OTT, VT Jaana Paanetoja on hakenut tiedekunnasta myös työ- ja sosiaalioikeuden dosentuuria. Tiedekuntaneuvosto on kokouksessaan 29.10.2014 todennut ko.
dosentuurin tarkoituksenmukaisuuden tiedekunnan opetus- ja tutkimustyön
kannalta. Hänelle on varattu samalla myös mahdollisuus opetusnäytteen antamiseen dosentuurin alaan liittyvästä aiheesta.
OTT, VT Jaana Paanetoja antaa opetusnäytteen aiheesta “Työnantajan velvollisuus tarjota muuta työtä kollektiiviperusteisissa irtisanomisissa”.
Tiedekuntaneuvosto on samalla myös päättänyt pyytää lupaa saada käyttää asiantuntijalausuntoja, jotka OTT, työoikeuden dosentti, työtuomioistuimen

presidentti Jorma Saloheimo ja emeritusprofessori Martti Kairinen ovat antaneet
OTT, VT Jaana Paanetojasta Helsingin yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa täytettävänä olevaan työoikeuden ja kansainvälisen yksityisoikeuden
professuuriin syksyllä. Lupa lausuntojen käyttämiselle on saatu. Molemmat
lausunnonantajat ovat katsoneet OTT, VT Paanetojan päteväksi professuuriin
työoikeuden osalta. Paanetojalla on todettu myös opetustaito professuuriin.
OTT, VT Paanetoja on hoitanut ko. työ- ja sosiaalioikeuden tehtävää tiedekunnassa 1.10.2013 lukien ensin tutkimusjohtajan nimikkeellä ja sitten
apulaisprofessorin nimikkeellä.
Liitteenä OTT, VT Jaana Paanetojan hakemus, ansioluettelo ja julkaisuluettelo,
asiantuntijalausunnot sekä lausunnot opetustaidosta ja opetusnäytteestä.
Esitys
1

Todettaneen asiantuntijalausuntojen perusteella, että OTT, VT Jaana Paanetoja
on pätevä työ- ja sosiaalioikeuden professorin tehtävään.

2

Päätettäneen esittää yliopiston rehtorille, että OTT, VT Jaana Paanetojan tehtävänimike muutetaan työ- ja sosiaalioikeudem apulaisprofessorista työ- ja
sosiaalioikeuden professoriksi ja samalla hänen palkkauksensa vaatitaso korotetaan seitsemästä kahdeksaan.

3

Päätettäneen esittää tarvittaessa yliopiston rehtorille, että hän myöntäisi OTT, VT
Jaana Paanetojalle työ- ja sosiaalioikeuden dosentin arvon.

Päätös
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Professori Soili Nystén-Haaralan tutkimusvapaa ja siitä johtuvat järjestelyt
Professori Soili Nystén-Haarala on pyytänyt, että hänen työsopimustaan muutettaisiin ajalla 1.1.-31.12.2015 siten, että hän hoitaisi kauppaoikeuden, erityisesti
Venäjän kauppaoikeuden, professuuria 55 %:in tehtävänhoito-osuudella.
Professori Nystén-Haarla on saanut Suomen kulttuurirahaston professoripoolin
tutkimusapurahan siten, että hän voi keskittyä tutkimustyöhön vuonna 2015.
Tutkimusvapaan aikana yliopisto maksaa 55 %:ia professorin bruttopalkasta.
Säätiö maksaa puolestaan 12 kuukauden apurahan ja liikkuvuusapurahan.
Yliopistonlehtori, Dr.jur. Petri Keskitalo on ilmoittanut olevansa käytettävissä
professori tehtävän hoitajana työvapaalla yliopistonlehtorin tehtävästään vastaavan ajan.
Yliopistolain (558/2009) 33 §:n mukaan professorin tulee harjoittaa ja ohjata
tieteellistä tutkimustyötä, antaa siihen perustuvaa opetusta ja seurata tieteen kehitystä sekä osallistua alallaan yhteiskunnalliseen vuorovaikutukseen ja
kansainväliseen yhteystyöhön.
Hakemus liitteineen sekä yliopistonlehtori, Dr.jur. Petri Keskitalon CV ja julkaisuluettelo.
Liitteenä professori Soili Nystén-Haaralan hakemus liitteineen.
Esitys
1

2

Päätös

Todettaneen, että professori Soili Nystén-Haarala on tutkimusvapaalla kauppaoikeuden, erityisesti Venäjän kauppaoikeuden, professorin tehtävästä ajalla
1.1.-31.12.2015 hoitaen professuuria tutkimuspainotteisesti 55 %:in tehtävänhoito-osuudella hänen saatuaan Suomen kulttuurirahaston professoripoolin
tutkimusapurahan.
Päätettäneen esittää yliopiston rehtorille, että hän ottaisi yliopistonlehtori Petri
Keskitalon hoitamaan kauppaoikeuden professorin tehtävää apulaisprofessorin
nimikkeellä ajalla 1.1.2015-31.12.2015 ollen samalla työvapaalla yliopistonlehtorin tehtävistä vastaavan ajan.
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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) Katja Riekki ”Maatilan jakaminen PK 25 luvun mukaan – lakikirjan kuollut
kirjain vai tarpeellinen erityissäännös?
Tarkastajat: emeritusprofessori Ahti Saarenpää ja professori Tuulikki Mikkola
Kypsyysnäyte suoritettu hyväksytysti asiasisällön osalta.
2) Anna Hänninen ”Julkisen sektorin tietojen uudelleenkäyttö ja henkilötietojen
suoja”
Tarkastajat: professori Rauno Korhonen ja tutkija Juhana Riekkinen
Kypsyysnäyte suoritettu hyväksytysti asiasisällön osalta.
Esitys
Päätös

Ei esittelymenettelyä.
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Esitys Lapin yliopiston muutoksenhakulautakunnan puheenjohtajaksi ja varajäseneksi
Oikeustieteiden tiedekuntaa on pyydetty nimeämään puheenjohtaja ja tämän varajäsen 30.11.2014 mennessä Lapin yliopiston muutoksenhakulautakuntaan
toimikaudeksi 1.1.2015-31.12.2016.
Yliopistolain (558/2009) 27 §:n mukaan yliopistossa voi olla opintosuorituksia
koskevien oikaisupyyntöjen käsittelyä varten yksi tai useampi tutkintolautakunta
tai muu vastaava toimielin. Yliopiston hallintojohtosäännön (5.10.2009) 11 §:n
mukaan rehtorin tehtävänä on asettaa tarvittavat tutkinto-, arvostelu ja oikaisuasioita käsittelevät lautakunnat.
Hallintojohtosäännön 67 §:n mukaan opintosuorituksen arvostelua, muualla suoritettujen opintojen tai muulla tavoin osoitetun osaamisen hyväksi lukemista
koskevien oikaisupyyntöjen käsittelemistä varten rehtori asettaa kaksivuotiseksi
toimikaudeksi yliopiston muutoksenhakulautakunnan. Lautakunnassa on puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi neljä muuta jäsentä ja yhtä monta
varajäsentä. Lautakunnan puheenjohtajan tulee olla oikeustieteiden tiedekunnan
professori. Lisäksi varapuheenjohtajan tulee olla professori. Jäsenistä ja varajäsenistä kaksi on muita opettajia kaksi opiskelijoita.
Lautakunnan puheenjohtajan tulee olla oikeustieteiden tiedekunnan professori.
Lisäksi varapuheenjohtajan tulee olla professori. Jäsenistä ja varajäsenistä kaksi on
muita opettajia ja kaksi opiskelijoita..
Hallintojohtosäännön 67 §:n mukaan rehtori nimeää lisäksi opintosuoritusten arvostelua varten muutoksenhakulautakuntaan yhden tai useampia jäseniä, joilla
tulee olla tohtorin tutkinto.
Muutoksenhakulautakunnan puheenjohtajajana on toiminut professori Kirsi Kuusikko ja hänen varallaan professori Rauno Korhonen.
Esitys

Päätös

Päätettäneen esittää yliopiston rehtorille, että Lapin yliopiston muutoksenhaku
lautakunnan puheenjohtajaksi ajalle 1.1.2015-31.12.2016 nimetään professori
Kirsi Kuusikko ja hänen varalleen professori Rauno Korhonen.
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Esitykset yliopiston tasa-arvotoimikuntaan
Tiedekuntaa on pyydetty liitteenä olevassa kirjeessä tekemään esitys yliopiston
tasa-arvotoimikunnan jäseneksi ja varajäseneksi 5.2.2014 mennessä ajalle
2015-2017.
Esityksissä tulee huomioida naisten ja miesten tasa-arvosta annetun lain (609/86) 4
a §, jonka mukaan valtion komiteoissa, neuvottelukunnissa ja muissa vastaavissa
toimielimissä tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia,
jollei erityisistä syistä muuta johdu.
Tasa-arvotoimikunnan tehtävänä on:
-edistää naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain tavoitteiden toteutumista ja edistää yhdenvertaisuuslain edellyttämiä toimenpiteitä yliopistossa
-huolehtia, että yliopistossa voimassa oleva ja tarkoituksenmukainen tasa-arvosuunnitelma
-seurata ja tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman toteutumista
-edistää tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden suhteen myönteisten toimintatapojen
kehittymistä yliopistossa
-tiedottaa ja tukea henkilökuntaa ja opiskelijoita tasa-arvo ja yhdenvertaisuuskysymyksissä
-seurata tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistymistä yliopistossa tilastoinnin
avulla,
-toimia tasa-arvokysymyksissä valtion virastojen yhteistoimintalain ja yliopiston
yhteistoimintasopimuksen mukaisena elimenä.
Yliopistolla on voimassa oleva tasa-arvosuunnitelma vuosille 2012-2014. Uutta
suunnitelmaa ollaan päivittämässä vuosille 2015-2017.
Kuluneella toimikaudella tiedekunnan esittäminä edustajina yliopiston tasa-arvotoimikunnassa on ollut professori Kirsi Kuusikko.
Esitys

Päätös

Päätettäneen esittää, että yliopiston tasa-arvotoimikuntaan nimetään professori
Kirsi Kuusikko varsinaiseksi jäseneksi ja hänen varajäsenekseen tutkija Juhani
Korja 1.1.2015 alkavaksi kolmivuotiskaudeksi.
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Ilmoitusasiat
-Yliopiston hallituksen ja tiedekuntaneuvoston vaalien tulokset (liitteet 1 ja2)
-OTK:n TUSO-neuvottelut käydään 3.12.2014 (liite)
-OTK, VT Kyösti Tornbergin väitöstilaisuus järjestetään 5.12.2014 klo 12
luentosalissa 2
-Kopioston kirje koskien yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen kopiointilupia
(liite 4)
-Ohjeistus tiedekunnille ja yksiköille laatujärjestelmän arviointiin sekä yliopiston laatukäsikirjan kommentointiin (liitteet 5 ja 6)
-Ylioppilaskunta on valinnut edustajansa Lapin yliopiston hallitukseen ja tiedekuntaneuvostoihin 1.1.2015 alkavaksi toimikaudeksi (liite 7)
Esitys
Päätös

Merkittäneen tiedoksi.

