LAPIN YLIOPISTO
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
Tiedekuntaneuvosto 3/2021
24.3.2021

PÖYTÄKIRJA

ASIALISTA
1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
2. Ilmoitusasiat
3. Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen
4. Eeva Rossin väitöstilaisuuden järjestäminen
5. Marianne Silénin väitöskirjan arvosteleminen
6. FT, vanhempi tutkija Jyrki Kallion dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet
7. Matkailututkimuksen apulaisprofessorin, erityisesti vastuullinen arktinen matkailu (TENURE
TRACK) tehtävän arviointi
8. Politiikkatieteiden, erityisesti pohjoisen politiikan ja hallinnon apulaisprofessorin (TENURE
TRACK) tehtävän arviointi
9. Laadullisen tutkimuksen yliopistonlehtorin tehtävän täyttöön liittyvät toimenpiteet
10. Ylimääräinen tiedekuntaneuvoston kokous

LAPIN YLIOPISTO
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
Tiedekuntaneuvosto
Kokous 3/2021
Aika

PÖYTÄKIRJA
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Paikka: Teams-kokous etäyhteyksin

24.3.2021 klo 9.00
Jäsenet
+Laitinen Merja, dekaani, pj.
+Suhonen Marjo
-Valkonen Jarno
+Veijola Soile

Varajäsenet
-1. Meriläinen Susan
+2. Ronkainen Suvi
-3. Rantala Outi

+Pietiläinen Ville
+Nikupeteri Anna
+Hakkarainen Maria

-1. varajäsen Orhanli-Viinamäki Eve
-2. varajäsen Markuksela Vesa
-3. varajäsen Kinnunen Veera

+Turtinen Heli
+Pitkänen Joonas
+Kerkelä Julia

-1. varajäsen Uimarihuhta Eveliina
-2. varajäsen Dardikh Mariam
-3. varajäsen Mäenpää Akseli

Lisäjäsenet
+1. Koikkalainen Petri, varadekaani, varapj.
+2. Juha Himanka, varadekaani
1 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 läsnä olevien
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.
Esitys

Todettaneen kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Päätös

Todettiin.

Pöytäkirjan vakuudeksi
Puheenjohtaja

Merja Laitinen

Esittelijä

Jukka Sankala
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2 Ilmoitusasiat
Konsernipalvelut: hallintojohtaja Ari Konu
Ehdotusten pyytäminen; Suomen Akatemian toimielinten asettaminen
Yhteiskuntatieteiden tiedekunnassa v. 2021 aikana suoritettavat tohtorin tutkinnot.
Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan tutkintotavoitteet ja niiden toteutuminen.
Yliopiston tutkintotavoitteet ja niiden toteutuminen.
Dekaanin päätökset ajalla 25.2 – 18.3.2021: Liitteenä
Esitys

Todettaneen.

Päätös

Todettiin.

Pöytäkirjan vakuudeksi
Puheenjohtaja

Merja Laitinen

Esittelijä

Jukka Sankala
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3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen
Lapin yliopiston hallintojohtosäännön (5.10.2009) 22 §:n mukaan tiedekuntaneuvoston
tehtävänä on määrätä väitöskirjojen ja lisensiaatintutkimusten esitarkastajat, tarkastajat
ja vastaväittäjät, arvostella nämä opintosuoritukset ja pro gradu –tutkielmat tai vastaavat
tarkastajien lausuntojen perusteella.
Arvosteltavien pro gradu –tutkielmien kypsyysnäytteet on suoritettu hyväksytysti.
Lausunnot ovat liitteenä.
1. Hallintotiede, erityisesti johtamisen psykologia
Riikka Ritola Työsuhteet koettuna ilmiönä päätoimisen urheiluvalmennuksen
kontekstissa (saapunut 12.2.2021)
Tarkastajat yliopistonlehtori Ville Pietiläinen ja tuntiopettaja Ilkka Salmi
Arvosanaehdotus xx
2. Valtio-oppi
Akseli Erkkilä On tutkimuksen aika – Väyrynen ja väyrystely neljällä vuosikymmenellä
(saapunut 1.2.2021)
Tarkastajat apulaisprofessori Petri Koikkalainen ja yliopistonlehtori Mika Luoma-Aho
Arvosanaehdotus xx
3. Sosiaalityö
Annika Pajula Lapsiperheiden vanhempien köyhyyden kokemuksia osallisuuden ja
osattomuuden näkökulmasta (saapunut 24.2.2021)
Tarkastajat yliopistonlehtori Tarja Orjasniemi ja yliopistonlehtori Marjo Romakkaniemi
Arvosanaehdotus xx

4. Sosiaalityö
Anne Hakkarainen Minne meen, niin se aika näyttää – Sosiaalisen pääoman
rakentuminen etäällä kasvukeskuksista asuvien nuorten keskuudessa (saapunut
23.2.2021)
Tarkastajat yliopistonlehtori Jari Lindh ja yliopistonlehtori Marjo Romakkaniemi
Arvosanaehdotus xx
5. Johtaminen
Aleksi Mukka Esimiesvalmennuksen rooli osana johtamisen kehittämistä (saapunut
14.3.2021)
Tarkastajat yliopistonlehtori Rauno Rusko ja yliopistonlehtori Pikka-Maaria Laine
Arvosanaehdotus xx
6. Johtaminen
Juho Riipi Etätyön johtaminen tietotyötä tekevissä organisaatioissa – ”Kyllähän me
halutaan seurata mitä siellä tehdään” (saapunut 14.3.2021)
Tarkastajat yliopistonlehtori Pikka-Maaria Laine ja professori Anu Valtonen
Arvosanaehdotus xx
7.Hallintotiede
Suvi Tulonen Etänä annettavat terveydenhuollon palvelut toimintatapojen muuttajana –
Terveydenhuollon ammattilaisten käsityksiä muuttuvan työn vaatimuksista
digitalisaation esiinmarssissa (saapunut 5.3.2021)
Tarkastajat professori Marjo Suhonen ja tutkimusjohtaja Mika Laakkonen
Arvosanaehdotus xx
Päätös

Hyväksyttiin pro gradu -tutkielmat numerot 1-7 yksimielisesti esitysten mukaan.
Päätöksentekoon osallistuivat Merja Laitinen, Marjo Suhonen, Suvi Ronkainen, Soile
Veijola, Ville Pietiläinen, Anna Nikupeteri ja Maria Hakkarainen.

Pöytäkirjan vakuudeksi
Puheenjohtaja

Merja Laitinen

Sihteeri

Sirpa Hast
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4 Eeva Rossin väitöstilaisuuden järjestäminen
Lapin yliopiston hallintojohtosäännön 22 §:n mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on
mm. määrätä väitöskirjojen ohjaajat, esitarkastajat, tarkastajat ja vastaväittäjät sekä
arvostella nämä opintosuoritukset.
Kokouksessaan 16.12.2020 tiedekuntaneuvosto määräsi esitarkastajiksi Eeva Rossin
sosiaalityön alaan kuuluvalle tohtorin väitöskirjaksi tarkoitetulle käsikirjoitukselle ”Osista
muodostuva kokonaisuus. Kuvaus gerontologisen sosiaalityön käytännöistä ja niiden
tutkimisesta” esitarkastajiksi suostumustensa mukaisesti sosiaalityön professori Sari
Rissasen Itä-Suomen yliopistosta sekä sosiaalityön professori Maritta Törrösen Helsingin
yliopistosta.
Esitarkastuslausunnot ovat saapuneet.
Eeva Rossilla ei ole huomautettavaa lausunnoista.
Esitys 1

Päätettäneen myöntää väittelylupa Eeva Rossin sosiaalityön alaan kuuluvalle tohtorin
väitöskirjaksi tarkoitetulle käsikirjoitukselle ”Osista muodostuva kokonaisuus. Kuvaus
gerontologisesta sosiaalityöstä, sen käytännöistä ja niiden tutkimisesta.”

Esitys 2

Päätettäneen järjestää Eeva Rossin väitöstilaisuus perjantaina 13.8.2021 klo 12.00.

Esitys 3

Päätettäneen määrätä Eeva Rossin sosiaalityön alaan kuuluvalle tohtorin väitöskirjaksi
tarkoitetulle käsikirjoitukselle ”Osista muodostuva kokonaisuus. Kuvaus gerontologisesta
sosiaalityöstä, sen käytännöistä ja niiden tutkimisesta” tarkastamista varten
vastaväittäjäksi sosiaalityön professori Sari Rissanen Itä-Suomen yliopistosta. Kustoksena
toimii professori Merja Laitinen Lapin yliopistosta.

Esitys 4

Päätettäneen ottaa Eeva Rossin sosiaalityön alaan kuuluva tohtorin väitöskirjaksi
tarkoitettu käsikirjoitus ”Osista muodostuva kokonaisuus. Kuvaus gerontologisesta
sosiaalityöstä, sen käytännöistä ja niiden tutkimisesta” Lapin yliopiston Acta electronica
Universitatis Lapponiensis -julkaisusarjaan.

Päätös 1-4

Esityksen mukaan.

Pöytäkirjan vakuudeksi
Puheenjohtaja

Merja Laitinen

Esittelijä

Jukka Sankala

Liite

Esitarkastuslausunnot
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-Valkonen Jarno
+Veijola Soile

Varajäsenet
-1. Meriläinen Susan
-2. Ronkainen Suvi
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+1. Koikkalainen Petri, varadekaani, varapj.
+2. Juha Himanka, varadekaani
5 Marianne Silénin väitöskirjan arvosteleminen
Lapin yliopiston hallintojohtosäännön 22 §:n mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on
mm. määrätä väitöskirjojen ohjaajat, esitarkastajat, tarkastajat ja vastaväittäjät sekä
arvostella nämä opintosuoritukset.
Kokouksessaan 28.11.2018 tiedekuntaneuvosto määräsi esitarkastajiksi Marianne Silénin
sosiologian alaan kuuluvalle tohtorin väitöskirjaksi tarkoitetulle käsikirjoitukselle
”Monimuuttajamenetelmien monet kasvot” esitarkastajiksi suostumuksensa mukaisesti
professori Reijo Sund Itä-Suomen yliopistosta ja Associate Professor of Sociology Semi
Purhonen, Tampereen yliopistosta. Esitarkastuslausunnot saapuivat ja käsikirjoitus
palautui ohjausprosessiin.
Kokouksessaan 10.6.2020 tiedekuntaneuvosto päätti siirtää tiedekuntaneuvostolle
kuuluvan päätösvallan tiedekunnan dekaanille 11.6.2020 lukien 08.09.2020 saakka.
Tekemällään 25.8.2020 päätöksellään dekaani määräsi filosofian maisteri Marianne
Silénin sosiologian alaan kuuluvalle tohtorin väitöskirjaksi tarkoitetulle käsikirjoitukselle
”Sosiologian ja tilastotieteen rajoilla. Faktorianalyysi rajakohteena” esitarkastajiksi
suostumuksensa mukaisesti vanhempi yliopistonlehtori Pertti Jokivuori Jyväskylän
yliopistosta ja professori emeritus Harri Melin, Tampereen yliopistosta.
Kokouksessaan 25.11.2020 tiedekuntaneuvosto myönsi väittelyluvan Marianne Silénin
sosiologian alaan kuuluvalle tohtorin väitöskirjaksi tarkoitetulle käsikirjoitukselle
”Sosiologian ja tilastotieteen rajoilla. Faktorianalyysi rajakohteena” Väitöstilaisuus
järjestettiin perjantaina 26.2.2021 klo 12.00 luentosalissa LS3 etäyhteyksiä hyödyntäen.
Vastaväittäjänä toimi vanhempi yliopistonlehtori Pertti Jokivuori Jyväskylän yliopistosta.
Kustoksena toimi professori Suvi Ronkainen Lapin yliopistosta.
Marianne Silénillä ei ole huomautettavaa vastaväittäjän lausunnosta.

Väitöskirjasta annetaan arvosana hyväksytty, hyvä tai erinomainen.
Yliopistolain (558/2009) 29 §:n 2 momentin mukaan opintosuorituksen arvosteluun
saavat osallistua vain ne jäsenet tai varajäsenet, joilla on samatasoinen opintosuoritus tai
jotka on otettu professorin tehtävään.
Esitys

Arvosteltaneen Marianne Silénin sosiologian alaan kuuluva tohtorin väitöskirjaksi
tarkoitettu käsikirjoitus ”Sosiologian ja tilastotieteen rajoilla. Faktorianalyysi
rajakohteena”
Asiassa ei ole esittelymenettelyä.

Päätös

Hyväksyttiin Marianne Silénin sosiologian alaan kuuluva väitöskirja ”Sosiologian ja
tilastotieteen rajoilla. Faktorianalyysi rajakohteena” yksimielisesti lausunnon perusteella
arvosanalla xx.
Päätöksentekoon osallistuivat Merja Laitinen, Marjo Suhonen, Soile Veijola, Ville
Pietiläinen, Anna Nikupeteri, Maria Hakkarainen ja Petri Koikkalainen.

Pöytäkirjan vakuudeksi
Puheenjohtaja

Merja Laitinen

Esittelijä

Jukka Sankala

Liite

Vastaväittäjän lausunto
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24.3.2021 klo 9.00
Jäsenet
+Laitinen Merja, dekaani, pj.
+Suhonen Marjo
-Valkonen Jarno
+Veijola Soile

Varajäsenet
-1. Meriläinen Susan
+2. Ronkainen Suvi
-3. Rantala Outi

+Pietiläinen Ville
+Nikupeteri Anna
+Hakkarainen Maria

-1. varajäsen Orhanli-Viinamäki Eve
-2. varajäsen Markuksela Vesa
-3. varajäsen Kinnunen Veera

+Turtinen Heli
+Pitkänen Joonas
+Kerkelä Julia

-1. varajäsen Uimarihuhta Eveliina
-2. varajäsen Dardikh Mariam
-3. varajäsen Mäenpää Akseli

Lisäjäsenet
+1. Koikkalainen Petri, varadekaani, varapj.
+2. Juha Himanka, varadekaani
6 FT, vanhempi tutkija Jyrki Kallion dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet
FT, vanhempi tutkija Jyrki Kallio on hakenut 24.8.2020 päiväämällään kirjeellä dosentin
arvoa Lapin yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnassa.
Yliopistolain (2009/558) 89 §:n mukaan yliopisto voi hakemuksesta myöntää dosentin
arvon henkilölle, jolla on perusteelliset tiedot omalta alaltaan, julkaisuilla tai muulla tavoin
osoitettu kyky itsenäiseen tieteelliseen tutkimustyöhön sekä hyvä opetustaito.
Kokouksessaan 16.9.2020 käsitteli Jyrki Kallion dosentuurihakemuksen, määritteli
dosentuurin nimeksi kansainvälisten suhteiden ja Kiina-tutkimuksen dosentti. Samaisessa
kokouksessaan valittiin professori Lauri Paltemaa, Turun yliopistosta ja professori Juha
Vuori,
Tampereen
yliopistosta
antamaan
suostumustensa
mukaisesti
asiantuntijalausuntonsa Jyrki Kallion tieteellisestä pätevyydestä hänen hakemaansa
dosentin arvoa varten.
Asiantuntijat ovat antaneet lausuntonsa ja ne on toimitettu myös Jyrki Kalliolle. Molemmat
asiantuntijat lausunnoissaan katsovat, että Jyrki Kalliolla on tieteellinen pätevyys hänen
hakemaansa kansainvälisten suhteiden ja Kiina-tutkimuksen dosentin arvoa varten.
Kokouksessaan 24.2.2021 tiedekuntaneuvosto käsitteli Kallion dosentuurihakemusta ja
päätti varata Jyrki Kalliolle tilaisuuden opetusnäytteen antamiseen valitsemastaan
dosentuurin alaan liittyvästä aiheesta keskiviikkona 24.3.2021 ennen varsinaisen
tiedekuntaneuvoston kokouksen alkua.
Lapin
yliopiston
opetusnäytteen
antamista
koskevat
ohjeet
https://www.ulapland.fi/Suomeksi/Ajankohtaista/Avoimet-tyopaikat/Opetusnayte
Opetusnäytteen arvostelemisessa ei ole esittelymenettelyä.

Esitys 1

Arvosteltaneen opetusnäyte.

Esitys 2

Todettaneen
asiantuntijalausuntojen
ja
hakemusasiakirjojen
perusteella
ja
opetusnäytteen antamisen jälkeen, että FT Jyrki Kalliolla täyttyy kansainvälisten suhteiden
ja Kiina-tutkimuksen dosentin kelpoisuusehdot.

Esitys 3

Päätettäneen esittää yliopiston rehtorille, että hän myöntäisi FT Jyrki Kalliolle
kansainvälisten suhteiden ja Kiina-tutkimuksen dosentin arvon.

Päätös 1

Hyväksyttiin FT Jyrki Kallion opetusnäyte ”Johdanto kiinalaisiin kansainvälisen politiikan
teorioihin” arvosanalla erinomainen (äänin 6 erinomainen ja 4 hyvä).

Päätös 2-3

Esityksen mukaan.

Pöytäkirjan vakuudeksi
Puheenjohtaja

Merja Laitinen

Esittelijä

Jukka Sankala
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+Suhonen Marjo
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Varajäsenet
-1. Meriläinen Susan
+2. Ronkainen Suvi
-3. Rantala Outi

+Pietiläinen Ville
+Nikupeteri Anna
+Hakkarainen Maria

-1. varajäsen Orhanli-Viinamäki Eve
-2. varajäsen Markuksela Vesa
-3. varajäsen Kinnunen Veera

+Turtinen Heli
+Pitkänen Joonas
+Kerkelä Julia

-1. varajäsen Uimarihuhta Eveliina
-2. varajäsen Dardikh Mariam
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Lisäjäsenet
+1. Koikkalainen Petri, varadekaani, varapj.
+2. Juha Himanka, varadekaani
7 Matkailututkimuksen apulaisprofessorin, erityisesti vastuullinen arktinen matkailu (TENURE TRACK)
tehtävän arviointi
Lapin yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnassa on nimetty Lapin yliopiston
hallituksen hyväksymän urapolkujärjestelmän mukaisesti matkailututkimuksen
apulaisprofessorin (tenure track) tehtävään Outi Rantala 1.8.2016 alkaen.
Lapin yliopiston urapolkujärjestelmän (Lapin yliopiston hallitus hyväksynyt 2.6.2015)
mukaan rekrytoitavalle apulaisprofessorille tarjotaan mahdollisuus pätevöityä vastaavaan
professorin tehtävään kahden viisivuotiskauden aikana. Rantala on otettu viiden vuoden
määräaikaiseen apulaisprofessorin tehtävään, jota on mahdollisuus jatkaa toiset viisi
vuotta. Neljän vuoden jälkeen tehdään arviointi, jossa asetettujen tavoitteiden
saavuttaminen arvioidaan kahden yliopiston ulkopuolisen asiantuntijan lausuntojen
perusteella.
Arvioinnin käynnistämistä päättää yhteiskuntatieteiden tiedekuntaneuvosto.
Arvioinnin tuloksena
- käynnistetään kutsumismenettely vastaavaan professorin tehtävään tai
- apulaisprofessorin tehtävää jatketaan toiset viisi vuotta
Asiantuntijoiden tehtävää koskevat määräykset
Hakijan 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 27 - 29 §:iä. Ulkopuoliset asiaintuntijat suostumustensa pohjalta nimeää
yhteiskuntatieteiden tiedekuntaneuvosto.

Ulkopuolisiksi asiantuntijalausunnon antajiksi ovat antaneet suostumuksensa professori
Maunu Häyrynen, Turun yliopisto ja professori Kjell Ole Kjærland Olsen, The Arctic
University of Norway. Outi Rantalalla ei ole huomautettavaa asiantuntijalausunnon
antajista.
Apulaisprofessorin tehtävään sisältyy pätevöitymisen jatkuva arviointi ja tehtävä
muutetaan professorin tehtäväksi, mikäli tehtävän hoitaja saavuttaa professorin
pätevyyden ja tehtävän tarve on pysyväisluontoisesti olemassa. Tehtävä täytetään tällöin
kutsumenettelyssä, jonka käynnistämisestä sovitaan erikseen.
Tehtävän tarve on pysyväisluontoisesti olemassa.
Esitys 1

Päätettäneen käynnistää matkailututkimuksen apulaisprofessorin, erityisesti vastuullinen
arktinen matkailu (Tenure Track) Outi Rantalan Lapin yliopiston urapolkujärjestelmän
mukainen arviointi.

Esitys 2

Päätettäneen määrätä ulkopuolisiksi asiantuntijalausunnon antajiksi suostumuksensa
mukaisesti professori Maunu Häyrynen, Turun yliopisto ja professori Kjell Ole Kjærland
Olsen, The Arctic University of Norway.

Päätös 1-2

Esityksen mukaan.

Pöytäkirjan vakuudeksi
Puheenjohtaja

Merja Laitinen

Esittelijä

Jukka Sankala

Liitteet

Tehtäväntäyttösuunnitelma ja hakemusasiakirjat

LAPIN YLIOPISTO
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
Tiedekuntaneuvosto
Kokous 3/2021
Aika

PÖYTÄKIRJA
Sankala
Paikka: Teams-kokous etäyhteyksin

24.3.2021 klo 9.00
Jäsenet
+Laitinen Merja, dekaani, pj.
+Suhonen Marjo
-Valkonen Jarno
+Veijola Soile

Varajäsenet
-1. Meriläinen Susan
+2. Ronkainen Suvi
-3. Rantala Outi

+Pietiläinen Ville
+Nikupeteri Anna
+Hakkarainen Maria

-1. varajäsen Orhanli-Viinamäki Eve
-2. varajäsen Markuksela Vesa
-3. varajäsen Kinnunen Veera

+Turtinen Heli
+Pitkänen Joonas
+Kerkelä Julia

-1. varajäsen Uimarihuhta Eveliina
-2. varajäsen Dardikh Mariam
-3. varajäsen Mäenpää Akseli

Lisäjäsenet
-1. Koikkalainen Petri, varadekaani, varapj.
+2. Juha Himanka, varadekaani
8 Politiikkatieteiden, erityisesti pohjoisen politiikan ja hallinnon apulaisprofessorin (TENURE TRACK)
tehtävän arviointi
Petri Koikkalainen on otettu 1.1.2018 lukien 3½ vuoden määräaikaiseen
apulaisprofessorin tehtävään perustuen Profi3-rahoitukseen. Tiedekuntaneuvoston
tekemän päätöksen mukaisesti tehtävä siirtyy PROFI3-rahoituksen päätyttyä tiedekunnan
perusvoimavaroihin. Tehtävä voidaan muuttaa professuuriksi tai apulaisprofessorin
tehtävää on mahdollisuus jatkaa viisi vuotta.
Lapin yliopiston urapolkujärjestelmän (Lapin yliopiston hallitus hyväksynyt 2.6.2015)
mukaan rekrytoitavalle apulaisprofessorille tarjotaan mahdollisuus pätevöityä vastaavaan
professorin tehtävään kahden viisivuotiskauden aikana. Koikkalainen on otettu 3 ½
vuoden määräaikaiseen apulaisprofessorin tehtävään, jota on mahdollisuus jatkaa viisi
vuotta. Jatkotoimenpiteitä varten tehtävän arviointi käynnistetään tiedekuntaneuvoston
päätöksen mukaisesti 31.8.2021 mennessä.
Arvioinnin käynnistämistä päättää yhteiskuntatieteiden tiedekuntaneuvosto.
Arvioinnin tuloksena
- käynnistetään kutsumismenettely vastaavaan professorin tehtävään tai
- apulaisprofessorin tehtävää jatketaan toiset viisi vuotta
Asiantuntijoiden tehtävää koskevat määräykset
Hakijan 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 27 - 29 §:iä. Ulkopuoliset asiaintuntijat suostumustensa pohjalta nimeää
yhteiskuntatieteiden tiedekuntaneuvosto.

Ulkopuolisiksi asiantuntijalausunnon antajiksi ovat antaneet suostumuksensa professori,
emeritus Pertti Ahonen Helsingin yliopistosta ja professori, emerita Marja Keränen
Jyväskylän yliopistosta. Petri Koikkalaisella ei ole huomautettavaa asiantuntijalausunnon
antajista.
Apulaisprofessorin tehtävään sisältyy pätevöitymisen jatkuva arviointi ja tehtävä
muutetaan professorin tehtäväksi, mikäli tehtävän hoitaja saavuttaa professorin
pätevyyden ja tehtävän tarve on pysyväisluontoisesti olemassa. Tehtävä täytetään tällöin
kutsumenettelyssä, jonka käynnistämisestä sovitaan erikseen.
Tehtävän tarve on pysyväisluontoisesti olemassa.
Esitys 1

Päätettäneen käynnistää politiikkatieteiden, erityisesti pohjoisen politiikan ja hallinnon
apulaisprofessorin (Tenure Track) Petri Koikkalaisen Lapin yliopiston urapolkujärjestelmän
mukainen arviointi.

Esitys 2

Päätettäneen määrätä ulkopuolisiksi asiantuntijalausunnon antajiksi suostumuksensa
mukaisesti professori, emeritus Pertti Ahonen Helsingin yliopistosta ja professori, emerita
Marja Keränen Jyväskylän yliopistosta.

Päätös 1-2

Esityksen mukaan.

Pöytäkirjan vakuudeksi
Puheenjohtaja

Merja Laitinen

Esittelijä

Jukka Sankala

Liitteet

Tehtäväntäyttösuunnitelma ja hakemusasiakirjat

LAPIN YLIOPISTO
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
Tiedekuntaneuvosto
Kokous 3/2021
Aika

PÖYTÄKIRJA
Sankala
Paikka: Teams-kokous etäyhteyksin

24.3.2021 klo 9.00
Jäsenet
+Laitinen Merja, dekaani, pj.
+Suhonen Marjo
-Valkonen Jarno
-Veijola Soile

Varajäsenet
-1. Meriläinen Susan
+2. Ronkainen Suvi
-3. Rantala Outi

+Pietiläinen Ville
+Nikupeteri Anna
+Hakkarainen Maria

-1. varajäsen Orhanli-Viinamäki Eve
-2. varajäsen Markuksela Vesa
-3. varajäsen Kinnunen Veera

+Turtinen Heli
+Pitkänen Joonas
+Kerkelä Julia

-1. varajäsen Uimarihuhta Eveliina
-2. varajäsen Dardikh Mariam
-3. varajäsen Mäenpää Akseli

Lisäjäsenet
+1. Koikkalainen Petri, varadekaani, varapj.
+2. Juha Himanka, varadekaani
9 Laadullisen tutkimuksen yliopistonlehtorin tehtävän täyttöön liittyvät toimenpiteet
Lapin yliopiston hallintojohtosäännön 35 §:n mukaan pysyvän tehtävän täytöstä sovitaan
rehtorin kanssa käytävissä tulos- ja kurkistusneuvotteluissa. Syksyn 2020
tulossopimusneuvotteluissa on sovittu, että auki tuleva laadullisen tutkimuksen
yliopistonlehtorin tehtävä laitetaan hakuun kevään 2021 aikana opetuspainotteisena
yliopistonlehtorin tehtävänä.
Hallintojohtosäännön 41§:n mukaan tieteellisin perustein täytettävän yliopistonlehtorin
tehtävä voi olla opetuspainotteinen, tutkimuspainotteinen tai opetus- ja
tutkimuspainotteinen. 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
tehtävän alaan.
Yliopistoista annetun valtioneuvoston asetuksen (770/2009) 1 §:n mukaan yliopiston
opetus- ja tutkimustehtäviä hoitavalta vaaditaan, että hän hallitsee sen kielen, jolla hänen
on annettava opetusta. Lapin yliopiston hallintojohtosäännön 4§:n mukaan yliopiston
opetus- ja tutkintokieli on suomi, mutta tiedekuntaneuvosto voi päättää muiden kielien
käyttämisestä opetus- ja tutkintokielinä ja opintosuorituksissa.
Hallintojohtosäännön 36 §:n mukaan pysyvään opetustehtävään valittavalta edellytetään
riittävä opetustaito.
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. Opetuspainotteisen yliopistonlehtorin valinnassa
painotetaan opetuskokemusta, pedagogista koulutusta, taitoa tuottaa oppimateriaalia,

muita opetustoimessa saavutettuja
(Hallintojohtosääntö 53§)

ansioita

ja

tarvittaessa

opetusnäytettä.

Tiedekuntaneuvoston tehtävänä on määrätä tehtävän täytön yhteydessä jäsenet
tarvittaessa erilliseen tehtäväntäyttötoimikuntaan kolmikantaperiaatetta noudattaen
(hallintojohtosääntö 22 §).
Esitys 1

Päätettäneen, että laadullisen tutkimuksen yliopistonlehtorin tehtävä täytetään avoimen
haun kautta opetuspainotteisena tehtävänä.

Esitys 2

Päätettäneen asettaa tehtäväntäyttöä varten tehtäväntäyttötoimikunta, johon kuuluvat
professori Suvi Ronkainen, professori Anu Valtonen, koulutusvaradekaani Juha Himanka,
opiskelijajäsen Linda Määttä, tutkijatohtori Heikki Huilaja sekä hallintopäällikkö Jukka
Sankala.

Esitys 3

Päätettäneen, että tehtäväntäyttötoimikunta valmistelee tehtäväntäyttösuunnitelman,
hakuilmoituksen, pyytää ulkopuoliset lausunnot hakijoiden pätevyydestä, toimii hakijoiden
opetustaidon arviointiryhmänä, haastattelee hakijat ja tekee tiedekuntaneuvostolle
perustellun esityksen tehtävän täyttämisestä.

Esitys 4

Päätettäneen
siirtää
tiedekuntaneuvoston
toimivalta
koskien
kyseisen
tehtäväntäyttötoimikunnan kokoonpanoon liittyviä päätöksiä tiedekunnan dekaanille
tehtäväntäyttöprosessin ajaksi.

Päätös 1-4

Esityksen mukaan.

Pöytäkirjan vakuudeksi
Puheenjohtaja

Merja Laitinen

Esittelijä

Jukka Sankala

LAPIN YLIOPISTO
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
Tiedekuntaneuvosto
Kokous 3/2021
Aika

PÖYTÄKIRJA
Sankala
Paikka: Teams-kokous etäyhteyksin

24.3.2021 klo 9.00
Jäsenet
+Laitinen Merja, dekaani, pj.
+Suhonen Marjo
-Valkonen Jarno
-Veijola Soile

Varajäsenet
-1. Meriläinen Susan
-2. Ronkainen Suvi
-3. Rantala Outi

+Pietiläinen Ville
+Nikupeteri Anna
+Hakkarainen Maria

-1. varajäsen Orhanli-Viinamäki Eve
-2. varajäsen Markuksela Vesa
-3. varajäsen Kinnunen Veera

+Turtinen Heli
+Pitkänen Joonas
+Kerkelä Julia

-1. varajäsen Uimarihuhta Eveliina
-2. varajäsen Dardikh Mariam
-3. varajäsen Mäenpää Akseli

Lisäjäsenet
+1. Koikkalainen Petri, varadekaani, varapj.
+2. Juha Himanka, varadekaani
10 Ylimääräinen tiedekuntaneuvoston kokous
Tiedekunnassa on valmisteltu kolmivuotisia opetussuunnitelmia ja ne saadaan valmiiksi
vasta huhtikuussa. Hallintojohtosäännön 22 § mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on
päättää mm. opetussuunnitelmista ja tutkintovaatimuksista sekä opiskelijoiden
valintaperusteista.
Huhtikuulle 2021 ei ole kuitenkaan määritelty tiedekuntaneuvostolle kokousta ja
toukokuun tiedekuntaneuvoston kokous tulee liian myöhään.
Esitys

Päätetään järjestää ylimääräinen tiedekuntaneuvoston kokous keskiviikkona 21.4. tai
keskiviikkona 28.4. etäkokouksena.

Päätös

Päätettiin järjestää ylimääräinen tiedekuntaneuvoston kokous keskiviikkona 28.4. klo 9.00
etäkokouksena.

Pöytäkirjan vakuudeksi
Puheenjohtaja

Merja Laitinen

Esittelijä

Jukka Sankala

