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LAPIN YLIOPISTO
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
Tiedekuntaneuvosto
Kokous 1/2020
Aika

ESITYSLISTA
Sankala
Paikka: tiedekunnan kokoushuone

29.1.2020 alkaen klo 9.00
Jäsenet
+Laitinen Merja, 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

+Koikkalainen Petri, varadekaani
+Vakkala Hanna, varadekaani
1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Lapin yliopiston hallitus on kokouksessaan 5.10.2009 vahvistanut yliopistolain (558/2009)
298 §: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 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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Sankala
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29.1.2020 alkaen klo 9.00
Jäsenet
+Laitinen Merja, 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

+Koikkalainen Petri, varadekaani
+Vakkala Hanna, varadekaani
2 Ilmoitusasiat
Opiskelijajäsenten esittäytyminen
Yhteiskuntatieteiden tiedekunnassa v. 2020 aikana suoritettavat tohtorin tutkinnot.
Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan tutkintotavoitteet ja niiden toteutuminen.
Yliopiston tutkintotavoitteet ja niiden toteutuminen.
Vastuuhenkilöiden nimeäminen.
Esitys

Todettaneen.

Päätös

Todettiin.

Pöytäkirjan vakuudeksi
Puheenjohtaja

Merja Laitinen

Esittelijä

Jukka Sankala
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Tikkanen
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29.1.2020 alkaen klo 9.00
Jäsenet
+Laitinen Merja, 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

+Koikkalainen Petri, varadekaani
+Vakkala Hanna, varadekaani
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. Hallintotiede
Riikka Moilanen: Pormestarille tietä antakaa. Pormestarimallin toteutuminen politiikan ja
hallinnon välisessä suhteessa. (Gradu saapunut tiedekuntaan 7.1.2020.)
Tarkastajat: yliopistonlehtori Hanna Vakkala ja yliopistonlehtori Jaana Leinonen
Arvosana: xxx
2. Sosiaalityö
Pauliina Liljamaa: Kiintymyssuhteen huomioiminen kasvatus- ja perheneuvolan
sosiaalityössä
–
Theraplay-terapeuttiset
keinot
lapsen
ja
vanhemman
vuorovaikutuksellisissa haasteissa. (Gradu saapunut tiedekuntaan 7.1.2020.)
Tarkastajat: professori Sanna Hautala ja yliopistonlehtori Marjo Romakkaniemi
Arvosana: xxx
3. Sosiaalityö
Heidi Heikkonen: Suuronnettomuuden uhrien kokonaisvaltainen kohtaaminen.
Sosiaalityön asiantuntijuus suuronnettomuuksissa. (Gradu saapunut tiedekuntaan
13.1.2020.)
Tarkastajat: professori Timo Harrikari ja yliopistonlehtori Marjo Romakkaniemi
Arvosana: xxx

4. Sosiaalityö
Jaana Nurmi: Sosiaalinen tuki autististen lasten isien blogeissa. Gradu saapunut
tiedekuntaan 13.1.2020.)
Tarkastajat: yliopistonlehtori Liisa Hokkanen ja yliopistonlehtori Marjo Romakkaniemi
Arvosana: xxx

Päätös

Hyväksytään pro gradu -tutkielmat numerot 1–4 esityksen mukaan. Päätöksentekoon
osallistuivat Merja Laitinen, Jarno Valkonen, Soile Veijola, Pekka Vasari, Maria Hakkarainen
ja Ville Kivivirta.

Pöytäkirjan vakuudeksi
Puheenjohtaja

Merja Laitinen

Sihteeri

Kirsi Päykkönen

Liitteet

Pro gradu -tutkielmien lausunnot
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29.1.2020 alkaen klo 9.00
Jäsenet
+Laitinen Merja, 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

-Koikkalainen Petri, varadekaani
-Vakkala Hanna, varadekaani
4 Tiedekunnan varadekaanien nimeäminen
Yliopiston rehtori on päätöksellään 19.12.2019 nimennyt professori Merja Laitisen
yhteiskuntatieteiden tiedekunnan dekaaniksi ajalle 1.1.2020–31.12.2023.
Hallintojohtosäännön 23 a §:n mukaan tiedekuntaneuvosto nimeää yhden tai useamman
varadekaanin dekaanin esityksestä. Varadekaanin toimikausi on sama kuin dekaanin.
Varadekaani valitaan tiedekunnan opetus- ja tutkimushenkilökunnan jäsenistä.
Mikäli varadekaaniksi nimetään henkilö, jota ei ole vaaleissa valittu tiedekuntaneuvoston
jäseneksi, on tällä läsnäolo- ja puheoikeus tiedekuntaneuvoston kokouksissa. Silloin, kun
varadekaani toimii dekaanin ollessa estyneenä tiedekuntaneuvoston kokouksen
puheenjohtajana, on tällä samat oikeudet kuin dekaanilla.
Yliopiston hallintojohtosäännön 24 §:n mukaan dekaani johtaa ja valvoo tiedekunnan
toimintaa sekä on tiedekuntaneuvoston puheenjohtaja. Dekaani päättää niistä asioista,
joita ei ole määrätty tiedekuntaneuvoston päätettäväksi. Hallintojohtosäännön 24 §:ssä
on
lueteltu
tarkemmin
dekaanin
tehtävät
https://www.ulapland.fi/loader.aspx?id=04b22c76-9881-46b4-b88c-1aaaa2fe3bbb
Mikäli tiedekuntaan nimetään useampi varadekaani, tulee dekaanin määrätä
varadekaanien välisestä työnjaosta ja siitä kuka toimii dekaanin ensisijaisena sijaisena
dekaanin ollessa estynyt. Dekaani Merja Laitinen tekee tiedekuntaneuvostolle esityksen
valittavasta yhdestä tai useammasta varadekaanista ajalle 1.1.2020–31.12.2023.
Asiassa ei ole esittelymenettelyä.

Esitys

Dekaani esitti 1. varadekaaniksi (tutkimuksesta vastaavaksi) apulaisprofessori Petri
Koikkalaista ja 2. varadekaaniksi (opetuksesta vastaavaksi) yliopistonlehtori Hanna
Vakkalaa ajalle 1.1.2020–31.12.2023.

Päätös

Esityksen mukaan.

Pöytäkirjan vakuudeksi
Puheenjohtaja

Merja Laitinen

Esittelijä

Jukka Sankala
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29.1.2020 alkaen klo 9.00
Jäsenet
+Laitinen Merja, 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

+Koikkalainen Petri, varadekaani
+Vakkala Hanna, varadekaani
5 Esitarkastajien määrääminen Jóna Margrét Ólafsdóttir’in väitöskirjaksi tarkoitetulle työlle
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.
Käsikirjoitukseen on tehty muutoksia ja sosiaalityön yliopistonlehtori Tarja Orjasniemi
pyytää tiedekuntaneuvostoa määräämään esitarkastajat 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.”
Sosiaalityön yliopistonlehtori Tarja Orjasniemi esittää, että esitarkastajiksi määrätään
suostumustensa mukaisesti YTT, professori Katja Forssen, Turun yliopisto sekä PhD,
Associate Professor Eydís Sveinbjarnardóttir University of Akureyri.
Jóna Margrét Ólafsdóttir’illa ei ole huomautettavaa esitarkastajista.
Käsikirjoitus on nähtävillä hallintopäällikön työhuoneessa ja se tuodaan myös tiedekuntaneuvoston kokoukseen.
Esitys

Päätettäneen määrätä 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.”
esitarkastajiksi suostumustensa mukaisesti YTT, professori Katja Forssen, Turun yliopisto
sekä PhD, Associate Professor Eydís Sveinbjarnardóttir, University of Akureyri.

Päätös

Esityksen mukaan.

Pöytäkirjan vakuudeksi
Puheenjohtaja

Merja Laitinen

Esittelijä

Jukka Sankala

LAPIN YLIOPISTO
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
Tiedekuntaneuvosto
Kokous 1/2020
Aika

ESITYSLISTA
Sankala
Paikka: tiedekunnan kokoushuone

29.1.2020 klo 9.00
Jäsenet
+Laitinen Merja, 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

+Koikkalainen Petri, varadekaani
+Vakkala Hanna, varadekaani
6 Esitarkastajien määrääminen Cecilia de Bernardin väitöskirjaksi tarkoitetulle työlle
Lapin yliopiston hallintojohtosäännön 22 §:n mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on
mm. määrätä väitöskirjojen ohjaajat, esitarkastajat, tarkastajat ja vastaväittäjät sekä
arvostella nämä opintosuoritukset.
Matkailututkimuksen yliopistonlehtori Monika Luthje pyytää tiedekuntaneuvostoa
määräämään esitarkastajat Master of Arts in History (Nordic History and Culture ) Cecilia
de Bernardin matkailututkimuksen alaan kuuluvalle tohtorin väitöskirjaksi tarkoitetulle
käsikirjoitukselle ”Authenticity as a compromise: a critical realist perspective on Sámi
tourism labels.” esitarkastajiksi suostumustensa mukaisesti professori Jarkko Saarinen,
Oulun yliopisto sekä apulaisprofessori, johtaja, Robert Pettersson, European Institute for
Tourism Research, Mid Sweden University.
Cecilia de Bernardilla ei ole huomautettavaa esitarkastajista.
Käsikirjoitus on nähtävillä hallintopäällikön työhuoneessa ja se tuodaan myös tiedekuntaneuvoston kokoukseen.
Esitys

Päätettäneen määrätä Master of Arts in History (Nordic History and Culture) Cecilia de
Bernardin matkailututkimuksen alaan kuuluvalle tohtorin väitöskirjaksi tarkoitetulle
käsikirjoitukselle ”Authenticity as a compromise: a critical realist perspective on Sámi
tourism labels.” esitarkastajiksi suostumustensa mukaisesti professori Jarkko Saarinen,
Oulun yliopisto sekä apulaisprofessori, johtaja, Robert Pettersson, European Institute for
Tourism Research, Mid Sweden University.

Päätös

Esityksen mukaan.

Pöytäkirjan vakuudeksi
Puheenjohtaja

Merja Laitinen

Esittelijä

Jukka Sankala
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29.1.2020 klo 9.00
Jäsenet
+Laitinen Merja, 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

+Koikkalainen Petri, varadekaani
+Vakkala Hanna, varadekaani
7 Esitarkastajien määrääminen Roberta Motiečienėn väitöskirjaksi tarkoitetulle työlle
Lapin yliopiston hallintojohtosäännön 22 §:n mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on
mm. määrätä väitöskirjojen ohjaajat, esitarkastajat, tarkastajat ja vastaväittäjät sekä
arvostella nämä opintosuoritukset.
Sosiaalityön professori Merja Laitinen pyytää tiedekuntaneuvostoa määräämään
esitarkastajat Master of Social Sciences (Social Work) Roberta Motiečienėn sosiaalityön
alaan kuuluvalle tohtorin väitöskirjaksi tarkoitetulle käsikirjoitukselle ”Constructing child
and family social work discursive practices in the context of Lithuania.” esitarkastajiksi
suostumustensa mukaisesti professori (emeritus) Lennart Nygren, Umeå University sekä
professori Katherine Tyson McCrea, Loyola University of Chicago School of Social Work.
Roberta Motiečienėnilla ei ole huomautettavaa esitarkastajista.
Käsikirjoitus on nähtävillä hallintopäällikön työhuoneessa ja se tuodaan myös tiedekuntaneuvoston kokoukseen.

Esitys

Päätettäneen määrätä Master of Social Sciences (Social Work) Roberta Motiečienėn
sosiaailityön alaan kuuluvalle tohtorin väitöskirjaksi tarkoitetulle käsikirjoitukselle
”Constructing child and family social work discursive practices in the context of Lithuania.”
esitarkastajiksi suostumustensa mukaisesti professori (emeritus) Lennart Nygren, Umeå
University sekä professori, Katherine Tyson McCrea, Loyola University of Chicago School of
Social Work.

Päätös

Esityksen mukaan.

Pöytäkirjan vakuudeksi
Puheenjohtaja

Merja Laitinen

Esittelijä

Jukka Sankala
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29.1.2020 alkaen klo 9.00
Jäsenet
+Laitinen Merja, 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

+Koikkalainen Petri, varadekaani
+Vakkala Hanna, varadekaani
8 PhD (Econ), assistant professor Mikko Vesan dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet
PhD (Econ), Assistant Professor Mikko Vesa on hakenut 7.12.2018 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
ositettu kyky itsenäiseen tieteelliseen tutkimustyöhön sekä hyvä opetustaito.
Kokouksessaan 20.3.2019 tiedekuntaneuvosto määritteli Mikko Vesan hakeman
dosentuurin nimeksi johtamisen, erityisesti strategian ja pelillistämisen dosentti.
Samaisessa kokouksessaan tiedekuntaneuvosto valitsi antamaan suostumustensa
mukaisesti asiantuntijalausuntonsa Mikko Vesan tieteellisestä pätevyydestä hänen
hakemaansa johtamisen, erityisesti strategian ja pelillistämisen dosentin arvoa varten
professori (Associate Professor) Robin Gustafssonin, Aalto yliopistosta ja professori Juha
Antti Lambergin, Jyväskylän yliopistosta.
Tiedekuntaneuvosto 18.9.2019 kokouksessaan totesi asiantuntijalausunnot. Molemmat
asiantuntijat lausunnoissaan katsovat, että Mikko Vesalla on tieteellinen pätevyys hänen
hakemaansa dosentin arvoa varten. Samaisessa kokouksessa tiedekuntaneuvosto päätti
varata Mikko Vesalle tilaisuuden opetusnäytteen antamiseen valitsemastaan, dosentuurin
alaan
liittyvästä
aiheesta
keskiviikkona
27.11.2019
ennen
varsinaisen
tiedekuntaneuvoston kokouksen alkua luentosalissa LS7.
Mikko Vesa oli kuitenkin estynyt tulemaan paikalle 27.11.2019., minkä johdosta hänelle on
määriteltävä uusi opetusnäytteen ajankohta.
Esitys

Päätettäneen varata Mikko Vesalle tilaisuus opetusnäytteen antamiseen valitsemastaan,
dosentuurin alaan liittyvästä aiheesta keskiviikkona 25.3.2020 ennen varsinaisen
tiedekuntaneuvoston kokouksen alkua luentosalissa LS20.

Päätös

Esityksen mukaan.

Pöytäkirjan vakuudeksi
Puheenjohtaja

Merja Laitinen

Esittelijä

Jukka Sankala
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29.1.2020 alkaen klo 9.00
Jäsenet
+Laitinen Merja, 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

+Koikkalainen Petri, varadekaani
+Vakkala Hanna, varadekaani
9 Hallintotieteen, erityisesti tieto- ja henkilöstöhallinnon professorin sijaisuus ajalle 1.1.2020–
31.12.2024 tehtäväntäyttö
Hallintotieteen, erityisesti tieto- ja henkilöstöhallinnon professori Antti Syväjärvi on tullut
valituksi Lapin yliopiston rehtoriksi viisivuotiskaudeksi ajalle 1.1.2020–31.12.2024.
Haettavana oleva tehtävä on Syväjärven hallintotieteen, erityisesti tieto- ja
henkilöstöhallinnon professuurin määräaikainen sijaisuus.
Tiedekuntaneuvoston tehtävänä on määrätä tehtävän täytön yhteydessä jäsenet
tarvittaessa erilliseen tehtäväntäyttötoimikuntaan kolmikantaperiaatetta noudattaen
(hallintojohtosääntö 22 §). Tiedekuntaneuvosto päätti kokouksessaan 12.6.2019 siirtää
tiedekuntaneuvostolle kuuluvan päätösvallan tiedekunnan dekaanille 13.6.2019 lukien
12.9.2019 saakka.
Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan dekaani asetti 10.9.2019 hallintotieteen, erityisesti
tieto- ja henkilöstöhallinnon professorin sijaisuuden ajalle 1.1.2020–31.12.2024 tehtävän
täyttöä varten tehtäväntäyttötoimikunnan, jonka muodostavat professori Timo
Aarrevaara, professori Merja Laitinen, tutkija Heikki Huilaja, opiskelijajäsen Emma
Lehtonen ja hallintopäällikkö Jukka Sankala. Toimikunnan tehtävänä on pyytää
ulkopuoliset lausunnot hakijoiden pätevyydestä, toimia hakijoiden opetustaidon
arviointiryhmänä, haastatella hakijat ja tehdä tiedekuntaneuvostolle perusteltu esitys
tehtävän täyttämisestä. Hallintotieteen, erityisesti tieto- ja henkilöstöhallinnon professorin
sijaisuuteen saapui määräaikaan 16.10.2020 mennessä kymmenen hakemusta.
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.

Tehtäväntäyttötoimikunnan mukaan TtT Marjo Suhonen on hakijoista ansioitunein
hallintotieteen, erityisesti tieto- ja henkilöstöhallinnon professorin sijaisuuteen.
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 TtT Marjo Suhonen otetaan hallintotieteen, erityisesti tieto- ja
henkilöstöhallinnon professorin sijaisuuteen ajalle 1.3.2020–31.12.2024.

Liitteet

Asiantuntijalausunnot (Lammintakanen ja Haveri) ja valintamuistio

Päätös 1
Päätös 2

Todettiin.
Esityksen mukaan. Kokouksessa Pekka Vasari toi rinnakkaisen esityksen, mutta se ei
saanut kannatusta äänestyksessä.

Pöytäkirjan vakuudeksi
Puheenjohtaja

Merja Laitinen

Esittelijä

Jukka Sankala

LAPIN YLIOPISTO
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
Tiedekuntaneuvosto
Kokous 1/2020
Aika

ESITYSLISTA
Sankala
Paikka: tiedekunnan kokoushuone

29.1.2020 alkaen klo 9.00
Jäsenet
+Laitinen Merja, 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

+Koikkalainen Petri, varadekaani
+Vakkala Hanna, varadekaani
10 Sosiaalityön apulaisprofessorin (tenure track) tehtäväntäyttöön liittyvät toimenpiteet
Kokouksessaan
27.11.2019
tiedekuntaneuvosto
päätti
asettaa
sosiaalityön
apulaisprofessorin (tenure track) tehtävän täyttöä varten tehtäväntäyttötoimikunnan,
jonka muodostavat professori Sanna Hautala, varadekaani Hanna Vakkala, tutkijatohtori
Heikki Huilaja, opiskelijajäsen Linda Määttä ja hallintopäällikkö Jukka Sankala. Samassa
kokouksessaan tiedekuntaneuvosto päätti, että toimikunta pyytää ulkopuoliset lausunnot
hakijoiden pätevyydestä, toimii hakijoiden opetustaidon arviointiryhmänä, haastattelee
hakijat ja tekee tiedekuntaneuvostolle perustellun esityksen tehtäväntäyttämisestä.
Sosiaalityön apulaisprofessorin tehtävä on ollut haettavan ja määräaikaan mennessä
17.1.2020 klo. 13.00 mennessä saapui viisi hakemusta. Hakijoiden joukossa on sellainen
hakija, minkä johdosta professori Hautala on esteellinen osallistumaan
tehtäväntäyttöprosessiin.

Esitys

Professori Sanna Hautalan tilalle tehtäväntäyttötoimikuntaan nimetään professori Timo
Harrikari suostumuksensa mukaisesti

Päätös

Esityksen mukaan.

Pöytäkirjan vakuudeksi
Puheenjohtaja

Merja Laitinen

Esittelijä

Jukka Sankala

LAPIN YLIOPISTO
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
Tiedekuntaneuvosto
Kokous 1/2020
Aika

ESITYSLISTA
Sankala
Paikka: tiedekunnan kokoushuone

29.1.2020 alkaen klo 9.00
Jäsenet
+Laitinen Merja, 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

+Koikkalainen Petri, varadekaani
+Vakkala Hanna, varadekaani
11 Lisäjäsenten nimeäminen tiedekuntaneuvostoon
Hallintojohtosäännön 21 §:n mukaan opinnäytteiden arvostelua varten rehtori voi nimetä
tiedekuntaneuvostoon sen esityksestä lisäjäseniä. Yliopistolain 29 §:n mukaan
opintosuorituksen arvosteluun saavat osallistua vain ne jäsenet tai varajäsenet, joilla on
samantasoinen opintosuoritus tai jotka on otettu professorin tehtävään.

Esitys

Päätettäneen esittää yliopiston rehtorille, että hän nimeäisi yhteiskuntatieteiden
tiedekuntaan tiedekuntaneuvoston lisäjäseniksi 1.2.2020 alkaen dekaanikauden loppuun
saakka arvostelemaan väitöskirjoja ja tarvittaessa muita opintosuorituksia varadekaani
Petri Koikkalainen ja varadekaani Hanna Vakkala mainitussa järjestyksessä.

Päätös

Esityksen mukaan.

Pöytäkirjan vakuudeksi
Puheenjohtaja

Merja Laitinen

Esittelijä

Jukka Sankala

LAPIN YLIOPISTO
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
Tiedekuntaneuvosto
Kokous 1/2020
Aika

ESITYSLISTA
Sankala
Paikka: tiedekunnan kokoushuone

29.1.2020 klo 9.00
Jäsenet
+Laitinen Merja, 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

+Koikkalainen Petri, varadekaani
+Vakkala Hanna, varadekaani
12 Tiedekuntaneuvoston kokouspäivät kevätlukukaudelle 2021 saakka
Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokouspäivät on määrätty
kevätlukukauden 2020 loppuun saakka. Kokouspäivät on nyt suunniteltu kevätlukukauden 2021 loppuun.

Esitys

Päätettäneen järjestää tiedekuntaneuvoston kokoukset jatkossa seuraavasti:
Syksy 2020
ke 16.09.2020
ke 28.10.2020
ke 25.11.2020
ke 16.12.2020
Kevät 2021
ke 27.01.2021
ke 24.02.2021
ke 24.03.2021
ke 26.05.2021
ke 16.06.2021

Kokouspäivänä säilyy keskiviikko ja kokoukset alkavat kello 09.00

Päätös

Esityksen mukaan.

Pöytäkirjan vakuudeksi
Puheenjohtaja

Merja Laitinen

Esittelijä

Jukka Sankala

LAPIN YLIOPISTO
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
Tiedekuntaneuvosto
Kokous 1/2020
Aika

ESITYSLISTA
Sankala
Paikka: tiedekunnan kokoushuone

29.1.2020 alkaen klo 9.00
Jäsenet
+Laitinen Merja, 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

+Koikkalainen Petri, varadekaani
+Vakkala Hanna, varadekaani
13 Muut asiat
Lapin yliopiston hallintojohtosäännön 59 §:n mukaan hallintoelin voi läsnä olevien
jäsenten yksimielisellä päätöksellä ottaa käsiteltäväkseen asian, jota ei ole mainittu
kokouskutsussa.

