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PÖYTÄKIRJA
Sankala
Paikka: Teams-kokous etäyhteyksin

25.11.2020 klo 9.00
Jäsenet
+Laitinen Merja, dekaani, pj.
+Valkonen Jarno
+Veijola Soile

Varajäsenet
-Meriläinen Susan
-Tuominen Marja
-Rantala Outi

+Vasari Pekka
+Hakkarainen Maria
+Kivivirta Ville

-1. varajäsen Kauppi Arto
-2. varajäsen Romakkaniemi Marjo
-3. varajäsen Markuksela Vesa

+Uimarihuhta Eveliina
+Runn Isabella
+Henttonen Katariina

-1. varajäsen Pitkänen Joonas
-2. varajäsen Ulkuniemi Krista
-3. varajäsen Palosuo Hanna

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
Yhteiskuntatieteiden tiedekunnassa v. 2020 aikana suoritettavat tohtorin tutkinnot.
Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan tutkintotavoitteet ja niiden toteutuminen.
Yliopiston tutkintotavoitteet ja niiden toteutuminen.
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 liitteenä.
1. Sosiologia
Antti Tuovinen: Säröjä ja kiiltokuvia – tutkielma aitouden merkityksistä suomalaisissa
blogeissa (Saapunut 7.10.2020)
Tarkastajat: yliopisto-opettaja Juha Koskela ja professori Jarno Valkonen
Arvosana: xx
2. Valtio-oppi
Mika Moilanen: Vakuuttava tasa-arvopuhe (Saapunut 23.10.2020)
Tarkastajat: yliopistonlehtori Tiina Seppälä ja yliopistonlehtori Aini Linjakumpu
Arvosana: xx
3. Sosiaalityö
Riku Viitanen: ”Ei myytävänä!” - Autismikirjon henkilöiden läheisedunvalvojien
näkemyksiä elämänmittaisten vammaispalvelujen kilpailutuksen ongelmakohdista
(Saapunut 26.10.2020)
Tarkastajat: yliopistonlehtori Mari Kivistö ja yliopistonlehtori Tarja Orjasniemi
Arvosana: xx

4. Politiikkatieteet/Kansainväliset suhteet
Merja Lahtela: ”On aika puhua kohdussa elävän lapsen elämän arvon puolesta” Päivi
Räsäsen toimijuus aborttikeskustelussa (Saapunut 28.10.2020)
Tarkastajat: yliopistonlehtori Aini Linjakumpu ja yliopistonlehtori Mika Luoma-aho
Arvosana: xx
5. Politiikkatieteet/Kansainväliset suhteet
Anna Riipinen: Vastakkainasettelua. Sukupolvien välinen oikeudenmukaisuus Greta
Thunbergin ja hänen vastustajiensa tapauksessa. (Saapunut 28.10.2020)
Tarkastajat: yliopistonlehtori Tapio Nykänen ja yliopistonlehtori Mika Luoma-aho
Arvosana: xx
6. Sosiaalityö
Elli Manninen: ”Me tehdään oikeita asioita, vaikka vähän väärinkin, mutta me tehdään
niitä. Me kuullaan asiakasta” Etnografinen tutkimus Kemijärvellä syksyllä 2019
järjestetystä kansalaisraadista (Saapunut 2.11.2020)
Tarkastajat: yliopistonlehtori Kati Kataja (Itä-Suomen yliopisto) ja yliopistonlehtori Liisa
Hokkanen
Arvosana: xx
Päätös

Hyväksyttiin pro gradu –tutkielmat numerot 1-6 yksimielisesti esitysten mukaan.
Päätöksentekoon osallistuivat Merja Laitinen, Jarno Valkonen, Soile Veijola, Pekka Vasari,
Maria Hakkarainen ja Ville Kivivirta.

Pöytäkirjan vakuudeksi
Puheenjohtaja

Merja Laitinen

Sihteeri

Sirpa Hast

Liitteet

Pro gradu -tutkielmien lausunnot
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4 Jóna Margrét Ólafsdóttir’in väitöskirjan arvostelu
Lapin yliopiston hallintojohtosäännön 22 §:n mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on
mm. määrätä väitöskirjojen ohjaajat, esitarkastajat, tarkastajat ja vastaväittäjät sekä
arvostella nämä opintosuoritukset.
Kokouksessaan 8.5.2019 tiedekuntaneuvosto määräsi esitarkastajiksi Jóna Margrét
Ólafsdóttir’in väitöskirjaksi tarkoitetulle työlle YTT, Maritta Itäpuiston sekä VTT, dosentti,
professori Elina Virokankaan. Esitarkastuslausunnot saapuivat ja käsikirjoitus palautui
ohjausprosessiin.
Kokouksessaan 29.1.2020 tiedekuntaneuvosto määräsi esitarkastajiksi Jóna Margrét
Ólafsdóttir’in väitöskirjaksi tarkoitetulle työlle YTT, professori Katja Forssen, Turun
yliopisto sekä PhD, Associate Professor Eydís Sveinbjarnardóttir University of Akureyri. Jóna
Margrét Ólafsdóttir’in väitöstutkimus on kansainvälinen ja Lapin yliopiston sekä University
of Icelandin välillä on solmittu Cotutelle-sopimus vuonna 2014. Tohtorikoulutettava on
työstänyt väitöskirjaansa tasapuolisesti molemmissa yliopistoissa kahden ohjaajan
yhteisohjauksessa. Ólafsdóttir’in väitöskirjatutkimus täyttää kummankin yliopiston
asettamat vaatimukset.
Esitarkastajien lausunnot saapuivat ja lausunnoissaan esitarkastajat puoltavat
väittelyluvan myöntämistä. Jóna Margrét Ólafsdóttiri’lla ei ollut huomautettavaa
esitarkastajien lausunnoista.
Kokouksessaan 10.6.2020 tiedekuntaneuvosto päätti siirtää tiedekuntaneuvostolle
kuuluvan päätösvallan tiedekunnan dekaanille 11.6.2020 lukien 08.09.2020 saakka.
Tekemällään päätöksellä 25.8.2020 dekaani myönsi väittelyluvan sosiaalityön
tutkimuksen maisteri Jóna Margrét Ólafsdóttir’in sosiaalityön alaan kuuluvalle tohtorin
väitöskirjaksi tarkoitetulle käsikirjoitukselle ”Addiction within families. The impact of
substance use disorder on the family system.” Väitöstilaisuus järjestettiin 23.10.2020
etäväitöksenä, vastaväittäjänä toimi PhD, Associate Professor Eydís Sveinbjarnardóttir,

University of Akureyri sekä kustoksena toimi yliopistonlehtori Tarja Orjasniemi Lapin
yliopistosta.
Jóna Margrét Ólafsdóttir’illa 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 Jóna Margrét Ólafsdóttir’in sosiaalityön alaan kuuluva tohtorin
väitöskirjaksi tarkoitettu käsikirjoitus ”Addiction within families. The impact of substance
use disorder on the family system.”
Asiassa ei ole esittelymenettelyä.

Päätös

Hyväksyttiin Jóna Margrét Ólafsdóttir’in sosiaalityön alaan kuuluva väitöskirja ”Addiction
within families. The impact of substance use disorder on the family system.” yksimielisesti
lausunnon perusteella arvosanalla xx.
Päätöksentekoon osallistuivat Merja Laitinen, Jarno Valkonen, Soile Veijola, Maria
Hakkarainen ja Ville Kivivirta.

Pöytäkirjan vakuudeksi
Puheenjohtaja

Merja Laitinen

Esittelijä

Jukka Sankala

Liite

Vastaväittäjän lausunto
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25.11.2020 klo 9.00
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+Laitinen Merja, dekaani, pj.
+Valkonen Jarno
+Veijola Soile

Varajäsenet
-Meriläinen Susan
-Tuominen Marja
-Rantala Outi

+Vasari Pekka
+Hakkarainen Maria
+Kivivirta Ville

-1. varajäsen Kauppi Arto
-2. varajäsen Romakkaniemi Marjo
-3. varajäsen Markuksela Vesa

+Uimarihuhta Eveliina
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-1. varajäsen Pitkänen Joonas
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Lisäjäsenet
+1. Koikkalainen Petri, varadekaani, varapj.
+2. Juha Himanka, varadekaani
5 Marianne Silénin väitöstilaisuuden järjestäminen
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 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 päätöksellä dekaani määräsi filosofian maisteri Marianne Silénin
sosiologian alaan kuuluvalle tohtorin väitöskirjaksi tarkoitetulle käsikirjoitukselle
”Sosiologian ja tilastotieteen rajoilla. Faktorianalyysi rajakohteena” esitarkastajiksi
suostumuksensa mukaisesti yliopistonlehtori Pertti Jokivuori Jyväskylän yliopistosta ja
professori emeritus Harri Melin, Tampereen yliopistosta.
Esitarkastuslausunnot ovat saapuneet. Marianne Silénillä ei ole huomautettavaa
lausunnoista.
Esitys 1

Päätettäneen myöntää väittelylupa Marianne Silénin sosiologian alaan kuuluvalle tohtorin
väitöskirjaksi tarkoitetulle käsikirjoitukselle ”Sosiologian ja tilastotieteen rajoilla.
Faktorianalyysi rajakohteena.”

Esitys 2

Päätettäneen järjestää Marianne Silénin väitöstilaisuus perjantaina 26.2.2021 klo 12.00
luentosalissa LS3 etäyhteyksiä hyödyntäen.

Esitys 3

Päätettäneen määrätä Marianne Silénin sosiologian alaan kuuluvalle tohtorin
väitöskirjaksi tarkoitetulle käsikirjoitukselle ”Sosiologian ja tilastotieteen rajoilla.
Faktorianalyysi rajakohteena” tarkastamista varten vastaväittäjäksi yliopistonlehtori
Pertti Jokivuori Jyväskylän yliopistosta. Kustoksena toimii professori Suvi Ronkainen Lapin
yliopistosta.

Esitys 4

Päätettäneen ottaa Marianne Silénin sosiologian alaan kuuluva tohtorin väitöskirjaksi
tarkoitettu käsikirjoitus ”Sosiologian ja tilastotieteen rajoilla. Faktorianalyysi
rajakohteena” Lapin yliopiston Acta electronica Universitatis Lapponiensis julkaisusarjaan.

Päätös 1-4

Esityksen mukaan.

Pöytäkirjan vakuudeksi
Puheenjohtaja

Merja Laitinen

Esittelijä

Jukka Sankala

Liitteet

Esitarkastuslausunnot
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25.11.2020 klo 9.00
Jäsenet
+Laitinen Merja, dekaani, pj.
+Valkonen Jarno
+Veijola Soile

Varajäsenet
-Meriläinen Susan
-Tuominen Marja
-Rantala Outi

+Vasari Pekka
+Hakkarainen Maria
+Kivivirta Ville

-1. varajäsen Kauppi Arto
-2. varajäsen Romakkaniemi Marjo
-3. varajäsen Markuksela Vesa

+Uimarihuhta Eveliina
+Runn Isabella
+Henttonen Katariina

-1. varajäsen Pitkänen Joonas
-2. varajäsen Ulkuniemi Krista
-3. varajäsen Palosuo Hanna

Lisäjäsenet
+1. Koikkalainen Petri, varadekaani, varapj.
+2. Juha Himanka, varadekaani
6 Sosiaalityön apulaisprofessorin (tenure track) tehtäväntäyttöön liittyvät toimenpiteet
Lapin yliopiston hallintojohtosäännön 37 §:n mukaan tieteellisin perustein täytettävään
professorin tehtävään valittavalta edellytetään tohtorin tutkinto, korkeatasoinen
tieteellinen pätevyys, kokemusta tieteellisen tutkimuksen johtamisesta, kyky antaa
korkeatasoista tutkimukseen perustuvaa opetusta ja ohjausta. Lisäksi valittavalta
edellytetään näyttöjä kansainvälisestä yhteistyöstä ja, kun se on tärkeää, käytännöllinen
perehtyneisyys tehtävän alaan.
Rehtorin ja yhteiskuntatieteiden tiedekunnan dekaanin välisissä tulosneuvotteluissa
14.11.2019 sovittiin, että tiedekunta voi ryhtyä toimiin sosiaalityön apulaisprofessorin
määräaikaisen (viisivuotinen) tehtävän täyttämiseksi. Tehtävä on tullut avoimeksi
tehtävän hoitajan irtisanouduttua.
Tiedekuntaneuvoston tehtävänä on määrätä tehtävän täytön yhteydessä jäsenet
tarvittaessa erilliseen tehtäväntäyttötoimikuntaan kolmikantaperiaatetta noudattaen
(hallintojohtosääntö 22 §). Kokouksessaan 27.11.2019 yhteiskuntatieteiden
tiedekuntaneuvosto
käsitteli
tehtäväntäyttöä
ja
tehtäväntäyttöä
varten
yhteiskuntatieteiden
tiedekunnassa
perusteettiin
tehtäväntäyttötoimikunta.
Toimikuntaan kuuluvat professori Timo Harrikari, varadekaani Hanna Vakkala,
tutkijatohtori Heikki Huilaja, opiskelijajäsen Linda Määttä sekä toimikunnan sihteerinä,
hallintopäällikkö Jukka Sankala. Toimikunta pyytää ulkopuoliset lausunnot hakijoiden
pätevyydestä, toimii hakijoiden opetustaidon arviointiryhmänä, haastattelee hakijat ja
tekee tiedekuntaneuvostolle perustellun esityksen tehtävän täyttämisestä.
Sosiaalityön apulaisprofessorin tehtävä on ollut haettavana ja määräaikaan mennessä
saapui viisi hakemusta.
Tehtäväntäyttötoimikunnan mukaan YTT, Dos. Henna Pirskanen on hakijoista ansioitunein
sosiaalityön apulaisprofessorin (tenure track) tehtävään.

Toimikunnan perusteltu lausunto (valintamuistio) on liitteenä.
Lapin yliopiston hallintojohtosäännön mukaan yliopiston rehtori päättää henkilöstön
ottamisesta tehtävään (hallintojohtosääntö 11§).
Esitys 1

Todettaneen asiantuntijalausunnot ja valintamuistio.

Esitys 2

Päätettäneen esittää yliopiston rehtorille tehtäväntäyttötoimikunnan lausuntoon
perustuen, että YTT, Dos. Henna Pirskanen otetaan sosiaalityön apulaisprofessorin (tenure
track) tehtävään 1.1.2021 alkaen 31.12.2025 saakka (viisivuotiskausi).

Päätös 1

Esityksen mukaan.

Päätös 2

Pekka Vasari teki kokouksessa vastaesityksen ja esitti tehtävään Tarja Orjasniemeä.
Asiasta järjestettiin suljettu lippuäänestys. Henna Pirskanen sai kahdeksan ääntä ja Tarja
Orjasniemi yhden äänen. Äänestyksen jälkeen päätettiin esittää yliopiston rehtorille
tehtäväntäyttötoimikunnan lausuntoon perustuen, että YTT, Dos. Henna Pirskanen
otetaan sosiaalityön apulaisprofessorin (tenure track) tehtävään 1.1.2021 alkaen
31.12.2025 saakka (viisivuotiskausi).

Pöytäkirjan vakuudeksi
Puheenjohtaja

Merja Laitinen

Esittelijä

Jukka Sankala

Liitteet

Asiantuntijalausunnot (Närhi ja Toikko) ja valintamuistio
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25.11.2020 klo 9.00
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+Laitinen Merja, dekaani, pj.
+Valkonen Jarno
+Veijola Soile

Varajäsenet
-Meriläinen Susan
-Tuominen Marja
-Rantala Outi

+Vasari Pekka
+Hakkarainen Maria
+Kivivirta Ville

-1. varajäsen Kauppi Arto
-2. varajäsen Romakkaniemi Marjo
-3. varajäsen Markuksela Vesa

+Uimarihuhta Eveliina
+Runn Isabella
+Henttonen Katariina

-1. varajäsen Pitkänen Joonas
-2. varajäsen Ulkuniemi Krista
-3. varajäsen Palosuo Hanna

Lisäjäsenet
+1. Koikkalainen Petri, varadekaani, varapj.
+2. Juha Himanka, varadekaani
7 Muut asiat
Lapin yliopiston hallintojohtosäännön 59 §:n mukaan hallintoelin voi läsnä olevien
jäsenten yksimielisellä päätöksellä ottaa käsiteltäväkseen asian, jota ei ole mainittu
kokouskutsussa.
Anu Kippola-Pääkkösen väitöskirjan arvosteleminen
Esitys 1

Päätettäneen ottaa kiireellisenä käsittelyyn Anu Kippola-Pääkkösen väitöskirjan
arvosteleminen.
Lapin yliopiston hallintojohtosäännön 22 §:n mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on
mm. määrätä väitöskirjojen ohjaajat, esitarkastajat, tarkastajat ja vastaväittäjät sekä
arvostella nämä opintosuoritukset.
Kokouksessaan
26.2.2020
tiedekuntaneuvosto
määräsi
esitarkastajiksi
yhteiskuntatieteiden maisteri Anu Kippola-Pääkkösen kuntoutustieteen alaan kuuluvalle
tohtorin väitöskirjaksi tarkoitetulle käsikirjoitukselle ”Perheiden sopeutumisvalmennus ja
vertaistuen merkitys kuntoutuksessa.” esitarkastajiksi suostumustensa mukaisesti
dosentti, tutkimuspäällikkö Minna Kivipellon, THL sekä dosentti, erikoistutkija Kaija
Appelqvist-Schmidlechnerin, THL.
Kokouksessaan 10.06.2020 tiedekuntaneuvosto myönsi väittelyluvan yhteiskuntatieteiden
maisteri Anu Kippola-Pääkkösen kuntoutustieteen alaan kuuluvalle tohtorin väitöskirjaksi
tarkoitetulle käsikirjoitukselle ”Perheiden sopeutumisvalmennus ja vertaistuen merkitys
kuntoutuksessa” esitarkastajien lausuntojen perusteella.
Anu Kippola-Pääkkösen väitöstilaisuus järjestettiin Cástren-salissa perjantaina 23.10.2020.
Vastaväittäjänä toimi dosentti, erikoistutkija Kaija Appelqvist-Schmidlechner, THL sekä
kustoksena toimi professori Sanna Hautala Lapin yliopistosta.

Anu Kippola-Pääkkösellä 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 2

Arvosteltaneen yhteiskuntatieteiden maisteri Anu Kippola-Pääkkösen kuntoutustieteen
alaan kuuluva tohtorin väitöskirjaksi tarkoitettu käsikirjoitus ”Perheiden
sopeutumisvalmennus ja vertaistuen merkitys kuntoutuksessa.”
Asiassa ei ole esittelymenettelyä.

Päätös 1

Esityksen mukaan.

Päätös 2

Hyväksyttiin Anu Kippola-Pääkkösen kuntoutustieteen alaan kuuluva väitöskirja
”Perheiden sopeutumisvalmennus ja vertaistuen merkitys kuntoutuksessa” yksimielisesti
lausunnon perusteella arvosanalla xx.
Päätöksentekoon osallistuivat Merja Laitinen, Jarno Valkonen, Soile Veijola, Maria
Hakkarainen ja Ville Kivivirta.
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