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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.
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2 Ilmoitusasiat
Yliopiston Tenure Track-työryhmän kuulumiset.
Yhteiskuntatieteiden tiedekunnassa v. 2021 aikana suoritettavat tohtorin tutkinnot.
Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan tutkintotavoitteet ja niiden toteutuminen.
Yliopiston tutkintotavoitteet ja niiden toteutuminen.
Esitys

Todettaneen.
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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, johtamisen psykologia
Mervi Kemi Digitalisaatio ja työhyvinvointi – lappilaisten palkansaajien ja yrittäjien
käsityksiä digitaalisesta työarjesta (saapunut 13.4.2021)
Tarkastajat: yliopistonlehtori Virpi Tökkäri ja projektisuunnittelija Ilkka Salmi
Arvosana: xx
2. Hallintotiede
Anu Lumimäki Terveydenhuollon ammattilaisten vertikaalinen yhteistyö palveluiden
integraation edellytyksenä (saapunut 19.4.2021)
Tarkastajat: yliopistonlehtori Ville Kivivirta ja yliopistonlehtori Jaana Leinonen
Arvosana: xx
3. Sosiaalityö
Minna Karhunen Nuorten aikuisten valikoituminen sosiaalisen kuntoutuksen
asiakkuuteen (saapunut 20.4.2021)
Tarkastajat: yliopistonlehtori Jari Lindh ja yliopistonlehtori Pia Skaffari
Arvosana: xx

4. Sosiaalityö
Katariina Sirvio Rahapeliongelman merkitykset pelaajan läheisille (saapunut 20.4.2021)
Tarkastajat: professori Sanna Hautala ja yliopistonlehtori Jari Lindh
Arvosana: xx
5. Hallintotiede
Pirjo Tallqvist Monitoimijainen malli pitkäaikaistyöttömien työllisyystoimintaan - pienten
kuntien näkökulma (saapunut 22.4.2021)
Tarkastajat: yliopistonlehtori Jaana Leinonen ja professori Marjo Suhonen
Arvosana: xx
6. Hallintotiede, johtamisen psykologia
Elina Perälä ”Näkee kauas ja kuulee lähelle”: fenomenografinen tutkimus media-alan
työntekijöiden käsityksistä hyvästä johtamisviestinnästä (saapunut 26.4.2021)
Tarkastajat: yliopistonlehtori Ville Pietiläinen ja projektisuunnittelija Ilkka Salmi
Arvosana: xx
7. Sosiaalityö
Tarja Hämäläinen Eettinen harkinta ja reflektiivinen asiantuntijuus lastensuojelun
sosiaalityössä (saapunut 27.4.2021)
Tarkastajat yliopistonlehtori Jari Lindh ja professori Sanna Hautala
Arvosana: xx
8. Sosiologia
Vilma Romsi Koettu, kuvitettu kansakunta: Monikulttuurisuuden rakentuminen
affektiivisessa eronteon prosessissa Suomi100 -juhlavuoden kuva-aineistoissa (saapunut
27.4.2021)
Tarkastajat: professori Jarno Valkonen ja tutkijatohtori Veera Kinnunen
Arvosana: xx
9. Hallintotiede
Anna-Erika Heikkilä ”Meillähän on täällä oikeasti ihan mukava olla.” Kuntien viestintä
kuntalaisten asuinkuntaan samastumisen työkaluna. (saapunut 3.5.2021)
Tarkastajat: yliopistonlehtori Ville Kivivirta ja yliopistonlehtori Jaana Leinonen
Arvosana: xx
10. Politiikkatieteet, valtio-oppi
Reetta Mateli Väärissä paikoissa asuvista ihmisistä. Diskurssianalyysi Jussi Halla-ahon
maahanmuuttovastaisista puheista. (saapunut 3.5.2021)
Tarkastajat: yliopistonlehtori Tapio Nykänen ja yliopistonlehtori Mika Luoma-aho
Arvosana: xx
11. Politiikkatieteet, valtio-oppi
Sara Ihamäki Vanhoillislestadiolaisuus rakentamassa aktiivista kansalaisuutta –
Sisällönanalyysi vanhoillislestadiolaisessa Päivämies-lehdessä tuotetusta
kansalaisuuskäsityksestä (saapunut 3.5.2021)
Tarkastajat: yliopistonlehtori Mika Luoma-aho ja yliopistonlehtori Aini Linjakumpu
Arvosana: xx
12. Sosiaalityö
Wilma Kallio Digitalisaation vaikutukset terveyssosiaalityöntekijöiden työhön
työhyvinvoinnin näkökulmasta (saapunut 4.5.2021)
Tarkastajat: yliopistonlehtori Mari Kivistö ja yliopistonlehtori Jari Lindh
Arvosana: xx

13. Sosiaalityö
Inna Vähäsöyrinki Ajautumisesta irti pyristelyyn – huumeiden käyttöön liittyvät narratiivit
elämäntarinoissa (saapunut 4.5.2021)
Tarkastajat: professori Sanna Hautala ja yliopistonlehtori Mari Kivistö
Arvosana: xx
14. Matkailututkimus, Northern Tourism maisteriohjelma
Saana Järvinen Experiencing Hospitality – Phenomenological study of peer-to-peer
hosting in Finnish Lapland (saapunut 4.5.2021)
Tarkastajat: nuorempi tutkija Petra Paloniemi ja apulaisprofessori Outi Rantala
Arvosana: xx
15. Johtaminen
Iina Parkkila Pääministeri Sanna Marinista mediateksteissä rakentuva johtajuuskuva
(saapunut 11.5.2021)
Tarkastajat: yliopistonlehtori Rauno Rusko ja professori Susan Meriläinen
Arvosana: xx
16. Johtaminen
Nea Koivumaa Dysleksia yrittäjien elämäntarinoissa (saapunut 11.5.2021)
Tarkastajat: yliopistonlehtori Rauno Rusko ja professori Susan Meriläinen
Arvosana: xx
17. Sosiologia
Henna Välimäki SOLIDAARISUUSTALOUS TALOUDEN UUDELLEENMÄÄRITTÄJÄNÄ:
Tapaustutkimus solidaarisuustalouden toimijoiden merkityksistä Pohjois-Pohjanmaalla
(saapunut 11.5.2021)
Tarkastajat: yliopistonlehtori Veera Kinnunen ja tutkijatohtori Heikki Huilaja
Arvosana: xx
18. Johtaminen
Juho Malkavaara Ketteryyttä edistävät käytännöt keskisuuressa
ohjelmistopalveluyrityksessä (saapunut 17.5.2021)
Tarkastajat: yliopistonlehtori Rauno Rusko ja professori Susan Meriläinen
Arvosana: xx
19. Sosiaalityö
Anne Paalanen ”Mut sitte se että millä tavalla sää sen tiedon käsittelet” Lasten ja
nuorten osallisuuden rakentuminen tiedon tuottajina moniammatillisessa palveluiden
kehittämispuheessa (saapunut 17.5.2021)
Tarkastajat: yliopistonlehtori Mari Kivistö ja yliopistonlehtori Liisa Hokkanen
Arvosana: xx
20. Sosiaalityö
Kirsi Pasonen Lastensuojelun dokumentoinnin ja toimintaympäristön haasteet
kantelupäätösten valossa (saapunut 17.5.2021)
Tarkastajat: yliopistonlehtori Anna Nikupeteri ja yliopistonlehtori Liisa Hokkanen
Arvosana: xx

21. Matkailututkimus
Sini Hietaharju Orientalismin representoituminen joogamatkakertomuksessa
(saapunut 17.5.2021)
Tarkastajat: professori emerita Vilma Hänninen (Itä-Suomen yliopisto) ja
professori Soile Veijola
Arvosana: xx
22. Matkailututkimus
Aliisa Wiik ”Ne on parhaita reissuja, mitä ihminen voi tehdä” - Laadullinen
sisällönanalyysi suomalaisten pesäpallokannattajien fani-identiteetin rakentumisesta
(saapunut 17.5.2021)
Tarkastajat: yliopistonlehtori Hanna Vehmas (Jyväskylän yliopisto) ja
professori Soile Veijola
Arvosana: xx
23. Matkailututkimus
Maarit Suomi COVID-19 pandemian merkitys kotimaanmatkailussa – Media-aineiston
diskurssianalyysi kesältä 2020 (saapunut 17.5.2021)
Tarkastajat: yliopistonlehtori Mari Maasilta ja professori Soile Veijola
Arvosana: xx
24. Sosiaalityö
Seija Hyvönen Sijaisvanhempien kokemuksia perheen arjesta ja lastensuojelun
sosiaalityöntekijän tuesta (saapunut 4.5.2021)
Tarkastajat: yliopistonlehtori Mari Kivistö ja yliopistonlehtori Pia Skaffari
Arvosana: xx
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4 Toisen pakollisen sivuaineopintokokonaisuuden korvaaminen amk-tutkinnon opinnoilla
Lapin yliopiston hallintojohtosäännön (5.10.2009) 22 § mukaan tiedekuntaneuvosto
hyväksyy opetussuunnitelmat.
Yliopistolain (558/2009) 44 § sekä Lapin yliopiston tutkintosäännön (22.8.2016) 8 §
mukaan
opiskelija saa yliopiston päätöksen mukaisesti lukea hyväkseen kotimaisessa tai
ulkomaisessa korkeakoulussa taikka muussa oppilaitoksessa suorittamiaan opintoja sekä
korvata tutkintoon kuuluvia opintoja muilla samantasoisilla opinnoilla.
Lapin yliopiston AHOT-järjestelmän kuvauksen (17.8.2020) mukaan tutkintoihin voi
sisällyttää muualla suoritettuja opintoja, esim. sivuaineita tai ulkomaisessa yliopistossa
suoritettuja opintoja. Sisällytettävien opintojen osalta ei edellytetä sisällöllistä
vastaavuutta Lapin yliopiston opintojaksoihin tai -kokonaisuuksiin. Opintojen tulee
kuitenkin vastata tasoltaan yliopiston opetussuunnitelmien mukaisia opintoja ja
edesauttaa tutkinnoille asetettujen tavoitteiden täyttymistä kunkin opiskelijan
tutkintorakenteen
mukaan.
Tutkintoon
voi
sisällyttää
yliopistoissa
ja
ammattikorkeakouluissa suoritettuja opintoja.
Lisäksi kuvauksessa linjataan, että: Toiseen korkeakoulututkintoon sisältyvillä opinnoilla
voidaan korvata osaamistavoitteiltaan vastaavia Lapin yliopiston opintojaksoja.
Kokonaisista ammattikorkeakoulututkinnoista voidaan vaihtoehtoisesti myöntää
tiedekunnan erikseen päättämät korvaavuudet. Toiseen korkeakoulututkintoon sisältyviä
opintoja voi myös sisällyttää Lapin yliopiston tutkintoon vapaasti valittavina opintoina,
kuitenkin edellyttäen että tutkinnolle asetetut tavoitteet täyttyvät. Edellä mainituista
poiketen hakukelpoisuuden Lapin yliopistossa suoritettavaan tutkintoon antaneesta
(alemmasta) tutkinnosta ei kuitenkaan voida hyväksilukea opintoja ko. suoritettavaan
tutkintoon.

Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan tutkinto-ohjelmissa vaaditaan tällä hetkellä
kandidaatintutkintoon kahden sivuaineen suorittamista yliopistossa. Mikäli kandidaatin ja
maisterintutkintoa
suorittamaan
valitulla
opiskelijalla
on
aiempi
ammattikorkeakoulututkinto, ohjataan hänet yleensä suorittamaan pelkästään
maisterintutkintoa, mikäli valintaperusteet sen mahdollistavat. Tiedekunnan kannalta
olisi kuitenkin hyvä, että myös amk-taustaiset opiskelijat voisivat halutessaan suorittaa
kandidaatintutkinnon joustavasti ja ilman välttämättömiä lisäopintoja. AHOT-linjauksissa
kuvatut joustavuuden periaatteet toisesta tutkinnosta hyväksiluvun osalta eivät nyt
toteudu sivuaineiden osalta.
Yhteiskuntatieteissä on pidetty tärkeänä laaja-alaista osaamista, minkä vuoksi
sivuaineiden suorittamista edellytetään kaikissa tutkinnoissa. Aiemmin pääaineissa oli
sivuainevaatimuksena pääsääntöisesti yksi opintokokonaisuus ja muut opinnot opiskelija
saattoi valita vapaasti. Joissakin pääaineissa kannustettiin opiskelijoita opiskelemaan
yhdestä sivuaineesta sekä perus- että aineopinnot. Jo tälläkin hetkellä opiskelijat voivat
korvata kahden yliopistollisen sivuaineen lisäksi muut sivuaineopinnot amk-opinnoilla.
Joustavuutta lisää, mikäli myös toisen pakollisista sivuainekokonaisuuksista voisi
hyväksilukea amk-tutkinnon opinnoilla. Kokonaisen tutkinnon suorittaminen osoittaa
jonkin kokonaisuuden hallintaa vähintään yhden perusopintojen verran. Osaamisen
suhteen eroa ei tule siihen, että opiskelija suorittaisi vain maisterin tutkinnon.
Kandidaatintutkinnon halutessaan tulisi opiskelijan kuitenkin opiskella pääaineen lisäksi
näkökulmaa myös yhdestä sivuaineesta. Hyväksiluvussa voidaan tehdä sisältö- ja
alakohtaista harkintaa tutkinnon tavoitteiden saavuttaminen huomioiden.
Esitys

Hyväksyttäneen, että ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneet voivat korvata toisen
kandidaatintutkinnon pakollisista sivuaineopintokokonaisuuksista suorittamillaan amktutkinnon opinnoilla, edellyttäen että tutkinnolle asetetut tavoitteet täyttyvät.

LAPIN YLIOPISTO
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
Tiedekuntaneuvosto
Kokous 5/2021
Aika

ESITYSLISTA
Vehkaperä
Paikka: Teams-kokous etäyhteyksin

26.5.2021 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
5 Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan opetussuunnitelmien, ajoitussuunnitelmien ja siirtymäsäännösten
hyväksyminen
Lapin yliopiston hallintojohtosäännön (5.10.2009) 22 § mukaan tiedekuntaneuvosto
hyväksyy opetussuunnitelmat.
Tiedekuntaneuvosto nimesi kokouksessaan 28.10.2020 yhteiskuntatieteiden tiedekunnan
opetussuunnittelutyöryhmän koordinoimaan opetussuunnittelua lukuvuosille 2021–2024.
Työryhmän puheenjohtajana toimii yliopistonlehtori, opetusvaradekaani Juha Himanka ja
työskentelyä koordinoi opintopäällikkö Mikko Vehkaperä. Työryhmä koostuu tutkintoohjelmien vastuuhenkilöstä sekä menetelmäopintojen, ainejärjestöjen ja kielikeskuksen
edustajista. Työryhmä on kokoontunut kaksi kertaa. Ennen opetussuunnittelutyöryhmän
ensimmäistä kokousta käytiin tiedekunnan palautepöytäkeskustelu samalla
kokoonpanolla 12.11.2020. Opetussuunnittelua pohjustettiin myös tiedekunnan
yhteispäivässä 29.10.2020. Tavoitteiksi opetussuunnittelulle asetettiin, että
opetussuunnitelmat rakennetaan siten, että ne tuottavat riittävän määrän tutkintoja
aikataulussa, takaavat sujuvat opintopolut ja ovat hakijoille houkuttelevia. Pyrkimyksenä
oli laatia opetussuunnitelmat kolmeksi seuraavaksi lukuvuodeksi.
Tiedekunnan opetussuunnitelmat hyväksyttiin yhteiskuntatieteiden tiedekunnan
tiedekuntaneuvoston kokouksessa 28.4.2021. Rakenteellisten muutosten takia
kulttuurihistorian ja historia opetettavana aineena opetussuunnitelmien viimeistely oli
kuitenkin viivästynyt eikä niitä voitu vielä hyväksyä. Nyt opetussuunnitelmat ovat valmiita.
Matkailututkimuksen tutkintorakenteeseen kuuluvien, LUC-yhteistyössä toteuttavien kielija viestintäopintojen sisältöjä ja arviointikriteerejä täsmennettiin myös korkeakoulujen
kesken vielä toukokuussa, joten ne tuodaan nyt uudestaan hyväksyttäviksi. Lisäksi
sosiaalityössä on tarkennettu vaihto-opiskelijoille tarjolla olevaa opetustarjontaa.

Opetussuunnitelmien yhteydessä on aiemmin hyväksytty myös opintojaksojen
toteuttamisajankohdat opetusperiodin tarkkuudella. Peppi-järjestelmässä ajoitusta ei
enää kirjata opetussuunnitelmatekstiin, vaan ajoitussuunnitelmat laaditaan syksy/kevätjaottelulla ajoitussuunnitelmiin. Ajoitussuunnitelmat näkyvät opiskelijalle netti-oppaassa
ja toimivat myös opiskelun ohjauksen ja ohjausmateriaalien laadinnan pohjana. Tutkintoohjelmat ovat laatineet ajoitussuunnitelmat siten, että ne kertovat esimerkillisen opintojen
suorittamisjärjestyksen ja -aikataulun. Sivuaineiden osalta ajoitussuunnitelmat kuvaavat,
millä lukukausilla opetusta on tarjolla. Ajoitussuunnitelmia ei ole syytä lukita liian tiukasti,
vaan niitä voidaan tarvittaessa muuttaa opintojen toteutusvaiheessa. Niinpä ne
hyväksytään vain yhdeksi lukuvuodeksi kerrallaan.
Opetussuunnitelmien muuttuessa opetetaan kunakin lukuvuonna vain uusimpien
opetussuunnitelmien mukaisia opintojaksoja. Aiemmin opintonsa aloittaneet opiskelijat
jatkavat kuitenkin opintojaan pääsääntöisesti aloitusvuotensa tutkintorakenteiden
mukaisesti. Vaihtoehtoisesti opiskelijat voivat halutessaan suorittaa opintojaan uusien
tutkintorakenteiden mukaiseti. Tutkinto-ohjelmissa on laadittu siirtymäsäännökset siitä,
miten vanhan ja uuden opetussuunnitelman mukaiset opintojaksot vastaavat toisiaan, eli
mitä vanhat suoritukset uusista rakenteista korvaavat tai mitä uusista voi suorittaa vielä
suorittamatta olevien vanhojen tilalle Näin opiskelijoille ei aiheudu ylimääräistä
suoritettavaa. Siirtymäsäännökset on tehty niiden opintojaksojen ja -kokonaisuuksien
osalta, joissa muutoksia on tullut.
Esitys 1

Päätettäneen hyväksyä kulttuurihistorian, historia opetettavana aineena sekä
matkailututkimuksen kieli- ja viestintäopintojen opetussuunnitelmat lukuvuosille 2021–
2022, 2022–2023 ja 2023–2024 liitteiden mukaisesti (liiteet 1-3).

Esitys 2

Päätettäneen hyväksyä yhteiskuntatieteiden tiedekunnan opetussuunnitelmien
ajoitussuunnitelmat lukuvuodelle 2021–2022 liitteiden mukaisesti (liiteet 4–8).

Esitys 3

Päätettäneen hyväksyä tutkinto-ohjelmien opetussuunnitelmien siirtymäsäännökset
syksylle 2021 liitteiden mukaisesti (liiteet 9–11).

Esitys 4

Päätettäneen hyväksyä sosiaalityön englanninkielinen opetustarjonta vaihto-opiskelijoille
lukuvuodeksi 2021–2022 (liite 12).
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6 Täydentävät opinnot maisterin tutkintoon valituille sekä sosionomi (AMK) -tutkinnon perusteella
myönnettävät korvaavuudet lukuvuonna 2021–2022
Yliopistolain (558/2009) 37 §:n mukaan opiskelijoita voidaan valita suorittamaan
pelkästään ylempää korkeakoulututkintoa. Käytännössä opiskelijat valitaan joko
pääaineen
maisteriopintoihin
tai
erillisiin
maisteriohjelmiin.
Ylempää
korkeakoulututkintoa suorittamaan voidaan valita alemman korkeakoulututkinnon tai
ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneita siten kuin tiedekunnan valintaperusteissa
määrätään. Myös valintakokeen kautta valituilla opiskelijoilla on mahdollisuus siirtyä
maisteriopiskelijoiksi, mikäli em. valintaperusteet täyttyvät.
Valituilta opiskelijoilta voidaan edellyttää täydentävien opintojen suorittamista enintään
60 op verran (yliopistolaki 558/2009 37 §). Täydentävillä opinnoilla tarkoitetaan niitä
opintoja, jotka opiskelijan on suoritettava alemman korkeakoulututkintonsa lisäksi
saavuttaakseen maisteriopinnoista selviämiseen tarvittavan osaamisen. Yleisimmin
täydentävät opinnot ovat kieli-, menetelmä- ja pääaineen opintoja. Mikäli opiskelijalla on
tarvittava osaaminen hankittuna jo aiemmin, ei kyseisiä täydentäviä opintoja tarvitse
suorittaa.
Yhteiskuntatieteiden
tiedekunnan
tiedekuntaneuvosto
hyväksyi
uudet
opetussuunnitelmat kokouksessaan 28.4.2021. Tutkintorakenteiden muutosten myötä on
myös täydentävien opintojen määräykset tullut päivittää. Tutkinto-ohjelmat ovat laatineet
uudet listat täydentäviksi opinnoiksi. Opiskelijat suorittavat täydentävien opintojen lisäksi
maisterintutkinnon opinnot.
Sosiaalityössä tulee valmistuvilla opiskelijoilla olla kelpoisuusehtojen takia suoritettuna
sosiaalityön perus-, aine- ja syventävät opinnot. Niinpä aiemmasta tutkinnosta tulee
muista pääaineista poiketen myöntää korvaavuudet niihin osiin, joita ei määrätä
täydentäviksi opinnoiksi. Sosiaalityön opiskelijoille aiemman tutkinnon perusteella
annettavat korvaavuudet sekä maisterintutkinnon täydentävät opinnot on määritelty

sosiaalityön oppiaineessa. Korvaavuudet annetaan sosionomi (AMK) -tutkinnon
perusteella. Sosionomitutkinnon suorittaneilta vaaditaan sosiaalityön perus- ja
aineopintojen lisäksi täydentävinä opintoina metodiopintoja ja oikeudellisia opintoja.
Lisäksi
korvaavuuksia
myönnetään
samoin
perustein
myös
sosiaalityön
sivuaineopiskelijoille.
Esitys 1

Päätettäneen, että maisterin tutkintoon valituilta ja siirtyviltä opiskelijoilta vaaditaan
täydentävinä opintoina liitteissä mainitut opinnot, mikäli heillä ei ole vastaavaa osaamista
jo aiemmin hankittuna (liitteet 1–4).

Esitys 2

Päätettäneen hyväksyä sosionomi (AMK) -tutkinnon suorittaneiden saamat korvaavuudet
sosiaalityön pää- ja sivuaineopinnoista lukuvuonna 2021–2022 sekä täydentävät opinnot
maisterintutkinnossa liitteiden mukaisesti (liitteet 5–6).
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7 Anu Pruikkosen väitöstilaisuuden järjestäminen
Lapin yliopiston hallintojohtosäännön 22 §:n mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on
mm. määrätä väitöskirjojen ohjaajat, esitarkastajat, tarkastajat ja vastaväittäjät sekä
arvostella nämä opintosuoritukset.
Kokouksessaan 24.2.2021 tiedekuntaneuvosto määräsi esitarkastajaksi hallintotieteen
maisteri Anu Pruikkosen hallintotieteen alaan kuuluvalle tohtorin väitöskirjaksi
tarkoitetulle
käsikirjoitukselle
”Näennäisen
helppoa?
Sosiaalinen
media
kuntajohtamisessa” esitarkastajiksi suostumustensa mukaisesti professori Arto Haveri
Tampereen yliopistosta ja professori Harri Jalonen Vaasan yliopistosta.
Esitarkastuslausunnot ovat saapuneet ja molemmat lausujat puoltavat väittelyluvan
myöntämistä.
Anu Pruikkosella ei ole huomautettavaa lausunnoista.
Esitys 1

Päätettäneen myöntää väittelylupa hallintotieteen maisteri Anu Pruikkosen hallintotieteen
alaan kuuluvalle tohtorin väitöskirjaksi tarkoitetulle käsikirjoitukselle ”Näennäisen
helppoa? Sosiaalinen media kuntajohtamisessa”.

Esitys 2

Päätettäneen järjestää Anu Pruikkosen väitöstilaisuus perjantaina 24.9.2021 klo 12.00.

Esitys 3

Päätettäneen määrätä Anu Pruikkosen hallintotieteen alaan kuuluvalle tohtorin
väitöskirjaksi tarkoitetulle käsikirjoitukselle ”Näennäisen helppoa? Sosiaalinen media
kuntajohtamisessa” tarkastamista varten vastaväittäjäksi professori Arto Haveri,
Tampereen yliopistosta. Kustoksena toimii yliopistonlehtori Jaana Leinonen Lapin
yliopistosta.

Esitys 4

Päätettäneen ottaa Anu Pruikkosen hallintotieteen alaan kuuluva tohtorin väitöskirjaksi
tarkoitetuttu käsikirjoitus ”Näennäisen helppoa? Sosiaalinen media kuntajohtamisessa”
Lapin yliopiston Acta electronica Universitatis Lapponiensis -julkaisusarjaan.

Liite

Esitarkastuslausunnot
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8 Matkailualan työelämäprofessuurin tehtäväntäyttöön liittyvät toimenpiteet
Lapin yliopistossa on otettu käyttöön työelämäprofessorin (Professor of Practice) tehtävä
osana opetus- ja tutkimushenkilöstön tehtävärakennetta Lapin yliopisotn hallituksen
päätöksen mukaisesti 14.12.2017. Työelämäprofessoriksi voidaan ottaa henkilö, jolla on
yliopistoyhteisön ulkopuolella työelämässä saavutettuja erityisen merkittäviä ansioita.
Tehtävään voidaan ottaa henkilö, jolla on elinkeinoelämässä, julkisella sektorilla tai
akateemisessa maailmassa ansioitunut ja arvostettu asiantuntija, ammattilainen tai
johtaja. Ansioista tulee olla hyötyä yliopiston opetuksessa, tutkimuksessa tai
yhteiskunnallisessa palvelutehtävässä.
Työelämäprofessori voi olla joko tieteen tai taiteen alueilta. Työelämäprofessorin tehtävä
edellyttää tohtorin tutkintoa tai muutoin korkeatasoista osaamista, ansiota tai näyttöä
asianomaiselta tehtäväalueelta. Työelämäprofessorin tehtävä se on määräaikainen ja
tarvittaessa se voi olla myös osa-aikainen. Työelämäprofessorin tehtävä täytetään
kutsusta ja ehdokkaan ansioista tehtävään lausuu kaksi riippumatonta asiantuntijaa.
Lausunnoissa ensisijaisesti arvioidaan työelämässä saavutettuja ansioita ja lausunnot
sisältävät keskeisen perustan arvioinnille.
Lapin yliopiston ja Lapin ammattikorkeakoulujen hallitukset valtuuttivat 20.10.2020
yliopiston johdon käynnistämään matkailua palvelevaa tutkimusta, kehittämistä ja
innovaatiotoimintaa vahvistavan työelämäprofessuurin rekrytointiprosessin. Professuurin
profiilin tarkempaan määrittelyyn ja nimitysesityksen valmisteluun päätettiin asettaa
asiantuntijaryhmä, johon kutsutaan sekä yliopiston että ammattikorkeakoulun
matkailualan asiantuntijoita. Matkailualan työelämäprofessuurin nimittämistä
valmisteleva asiantuntijaryhmä on nimetty Rehtorin päätöksellä 25.1.2021. Työryhmän
jäsenet ovat johtaja Antti Honkanen, puheenjohtaja, professori Soile Veijola,
apulaisprofessori Outi Rantala, osaamisaluejohtaja Hannele Keränen sekä
osaamispäällikkö Anu Harju-Myllyaho.

Työryhmän tehtävänä on tehdä Lapin yliopiston rehtorille esitys matkailualan osaaikaiseksi (50-75%) työelämäprofessoriksi kaudelle 1.9.2021 – 30.8.2024.
Työelämäprofessorin tehtävä tulee profiloida matkailuelinkeinoa palvelevan tutkimus-,
kehittämis- ja innovaatiotoiminnan vahvistamiseen. Työelämäprofessorin täytön
valmistelu tulee hoitaa Lapin yliopiston hallituksen 14.12.2017 linjaamin tavoittein ja
menettelyin.
Työelämäprofessorin nimitysesitys tulee valmistella siten, että tehtävään valittu voi
aloittaa tehtävässään 1.9.2021.
Työelämäprofessorin tehtävää esittää tiedekunta tai yksikkö.
Tehtävään ottaa yliopiston rehtori.
Asiantuntijatyöryhmä on valmistellut oheisen tehtäväntäyttösuunnitelman ja päättänyt
esittää, että tehtävään kutsutaan KTT Nina Aarras. Asiantuntijalausunnon antajat ovat
vielä varmistamatta. Asiantuntijan esteellisyyteen sovelletaan hallintolain (434/2003) 2729 §:ää.
Esitys 1

Todettaneen tehtäväntäyttösuunnitelma.

Esitys 2

Todettaneen hakemusasiakirjat.

Esitys 3

Päätettäneen siirtää päätösvalta asiantuntijalausunnon antajien nimeämisen osalta
tiedekunnan dekaanille kyseisen haun osalta.

Liitteet

Tehtäväntäyttösuunnitelma ja hakemusasiakirjat
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9 YTT Petri Koikkalaisen kutsuminen Politiikkatieteiden, erityisesti pohjoisen politiikan ja hallinnon
professorin tehtävään
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 ½vuoden
määräaikaiseen apulaisprofessorin tehtävään, jota on mahdollisuus jatkaa viisi vuotta.
Jatkotoimenpiteitä varten tehtävän arviointi käynnistetään tiedekuntaneuvoston
päätöksen mukaisesti 31.8.2021 mennessä.
Arvioinnin tuloksena
- käynnistetään kutsumismenettely vastaavaan professorin tehtävään tai
- apulaisprofessorin tehtävää jatketaan toiset viisi vuotta
Kokouksessaan 24.3.2021 tiedekuntaneuvosto päätti käynnistää politiikkatieteiden,
erityisesti pohjoisen politiikan ja hallinnon apulaisprofessorin (Tenure Track) Petri
Koikkalaisen Lapin yliopiston urapolkujärjestelmän mukaisen arvioinnin. Samaisessa
kokouksessaan tiedekuntaneuvosto päätti määrätä ulkopuolisiksi asiantuntijalausunnon
antajiksi suostumuksensa mukaisesti professori, emeritus Pertti Ahoselta Helsingin
yliopistosta ja professori, emerita Marja Keräseltä Jyväskylän yliopistosta.
Asiantuntijalausunnot ovat saapuneet, Ahonen sekä Keränen toimittivat yhteisen
lausunnon. Yhteisessä lausunnossa todetaan ”Arviomme mukaan Koikkalaisen pätevyys
täytettävään professuuriin on Lapin yliopiston tarkoittamalla tavalla kiistaton.

Suosittelemme Lapin yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnalle, että se käynnistäisi
menettelyn Petri Koikkalaisen kutsumiseksi politiikkatieteiden, erityisesti pohjoisen
politiikan ja hallinnon professorin tehtävään.”
Lausunto on toimitettu Petri Koikkalaiselle. Koikkalaisella ei ole huomautettavaa
lausunnosta.
Lapin yliopiston hallintojohtosäännön mukaan yliopiston rehtori päättää henkilöstön
ottamisesta tehtävään (hallintojohtosääntö 11§).
Esitys 1

Todettaneen asiantuntijalausunnot

Esitys 2

Todettaneen, että Petri Koikkalaisella on kyseiseen professorin tehtävään vaadittava
opetustaito.

Esitys 3

Todettaneen, että apulaisprofessori Petri Koikkalainen täyttää politiikkatieteiden,
erityisesti pohjoisen politiikan ja hallinnon professorin kelpoisuusvaatimukset.

Esitys 4

Päätettäneen esittää yliopiston rehtorille, että YTT Petri Koikkalainen kutsutaan
Politiikkatieteiden, erityisesti pohjoisen politiikan ja hallinnon professorin tehtävään
1.9.2021 alkaen toistaiseksi.

Liite

Asiantuntijalausunto
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10 Muut asiat
Lapin yliopiston hallintojohtosäännön 59 §:n mukaan hallintoelin voi läsnä olevien
jäsenten yksimielisellä päätöksellä ottaa käsiteltäväkseen asian, jota ei ole mainittu
kokouskutsussa.

