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Kokous 4/2020
Aika

PÖYTÄKIRJA
Sankala
Paikka: Teams-kokous etäyhteyksin

22.4.2020 klo 10.00
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. Vakkala Hanna, 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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22.4.2020 klo 10.00
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. Vakkala Hanna, varadekaani
2 Ilmoitusasiat
Yhteiskuntatieteiden tiedekunnassa v. 2020 aikana suoritettavat tohtorin tutkinnot.
Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan tutkintotavoitteet ja niiden toteutuminen.
Yliopiston tutkintotavoitteet ja niiden toteutuminen.
Profi6.
Koulutustason nosto (OKM).
Tiedekunnan tutkimusprofiili.
Esitys

Todettaneen.

Päätös

Todettiin.

Pöytäkirjan vakuudeksi
Puheenjohtaja

Merja Laitinen

Esittelijä

Jukka Sankala
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22.4.2020 klo 10.00
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. 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, erityisesti johtamisen psykologia
Hanna Vuojärvi: Käytäntölähtöinen näkökulma johtajuuden ilmenemiseen sairaalan
traumasimulaatioharjoituksessa. (Saapunut 13.3.2020)
Tarkastajat: yliopisto-opettaja Ilkka Salmi ja yliopistonlehtori Ville Pietiläinen
Arvosana: xx
2. Sosiaalityö
Veera Järvitalo: Lapset vanhempien eron jälkeisen vainon tutkimuksessa –
Systemaattinen kirjallisuuskatsaus. (Saapunut 13.3.2020)
Tarkastajat: yliopistonlehtori Kati Kallinen ja yliopistonlehtori Pia Skaffari
Arvosana: xx
3. Polittiikkatieteet, kansainväliset suhteet
Juho Kähkönen: Ilmastoresilienssi Pariisin ilmastosopimuksen jälkeen: Tapaustutkimus
Suomen arktisesta matkailusta (Saapunut 27.3.2020)
Tarkastajat: yliopistonlehtori Hanna-Kaisa Lempinen ja yliopistonlehtori Aini Linjakumpu
Arvosana: xx
4. Sosiaalityö
Sanni Toiviainen: Vanhempien kokemuksia perhetyön vaikuttavuudesta lapsiperheiden
peruspalveluissa Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri EKSOTELLA (Saapunut 30.3.2020)

Tarkastajat: yliopistonlehtori Kati Kallinen ja yliopistonlehtori Kati Kataja
Arvosana: xx
5. Matkailututkimus
Aliisa Hautala: Turvallisuuden tuottaminen matkailun ohjelmapalveluyritysten
johtamisen käytännöissä – teorialähtöinen sisällönanalyysi johtajien haastattelupuheesta
(Saapunut 31.3.2020)
Tarkastajat: yliopistonlehtori Pikka-Maaria Laine ja professori Soile Veijola
Arvosana: xx
6. Hallintotiede, erityisesti johtamisen psykologia
Leea Hiltunen: Organisaatiomuutoksen merkityksellistäminen: diskurssianalyysi
korkeakouluidentiteetin rakentumisesta osana strategista muutosta (Saapunut 2.4.2020)
Tarkastajat: yliopistonlehtori Virpi Tökkäri ja yliopisto-opettaja Ilkka Salmi
Arvosana: xx
7. Matkailututkimus
Tiina Pietiläinen: Liikettä luonnossa: Fenomenologis-hermeneuttinen tutkimus
suunnistajien luontokokemuksista (Saapunut 3.4.2020)
Tarkastajat: tutkijatohtori Tarja Salmela ja apulaisprofessori Outi Rantala
Arvosana: xx
8. Johtaminen
Marko Leinonen: Johtajuus työpajatoiminnan käytänteissä (Saapunut 8.4.2020)
Tarkastajat: yliopistonlehtori Rauno Rusko ja yliopistonlehtori Pikka-Maaria Laine
Arvosana: xx
Päätös

Hyväksyttiin pro gradu –tutkielmat numerot 1-8 yksimielisesti esitysten mukaan.
Päätöksentekoon osallistuivat Merja Laitinen, Marja Tuominen, Soile Veijola, Pekka Vasari,
Maria Hakkarainen ja Ville Kivivirta.

Pöytäkirjan vakuudeksi
Puheenjohtaja

Merja Laitinen

Sihteeri

Sirpa Hast-Uusitalo

Liitteet

Pro gradu -tutkielmien lausunnot
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22.4.2020 klo 10.00
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. Vakkala Hanna, varadekaani
4 Muutokset yhteiskuntatieteiden tiedekunnan valintaperusteisiin 2020
Lapin yliopiston hallintojohtosäännön 22 § mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on
mm. päättää opiskelijavalintaperusteista.
Yliopistolain (558/2009) 14 § mukaan yliopiston hallituksen tehtävänä on mm. päättää
yliopistoon otettavien opiskelijoiden määrästä. Tiedekuntaneuvosto päätti kesäkuun 2019
kokouksessaan esittää sisään otettavien opiskelijoiden määrät vuodelle 2020 ja hallitus
hyväksyi tiedekunnan esityksen elokuun kokouksessaan. Pääsykokeiden tekijät ja
tarkastajat nimettiin dekaanin päätöksellä 2.4.2020.
Koronaviruksen (COVID-19) aiheuttamasta poikkeuksellisesta tilanteesta johtuen
yliopistot alkoivat valmistella vaihtoehtoisia tapoja tämänvuotisille opiskelijavalinnoille.
Yhteiskuntatieteiden alalla 51 % otetaan sisään ylioppilastodistuksen perusteella ja 49 %
pääsykokeen perusteella. OHA-forumin kokouksessa 25.3. päätettiin yliopistojen
opiskelijavalintojen pandemiaryhmän perustamisesta. Koko yliopistoverkoston kattava
pandemiaryhmä käynnisti työnsä välittömästi. Nopean työskentelyn perusteella yliopistot
ovat linjanneet, että perinteisiä valintakokeita ei ole koronatilanteen vuoksi mahdollista
järjestää turvallisesti. Syynä tähän ovat pandemiatilanteen vakavuus, riskiryhmien
luotettavan tunnistamisen vaikeus sekä liikkumiseen ja itse koetilanteeseen liittyvät riskit.
Valinnat järjestetään kevään ja kesän 2020 aikana vaihtoehtoisilla, fyysistä kontaktia
välttävillä tavoilla. Yliopistot toteuttavat opiskelijavalinnat poikkeustilanteessa ottaen
huomioon kunkin alan erityispiirteet ja pitäen kiinni alakohtaisista yhteisvalinnoista.
Perinteisten valintakokeiden sijasta voidaan käyttää muita valinnan menettelyjä, kuten
digitaalisia valintatapoja, verkkokursseja, todistusvalintaa tai avoimen yliopiston väylän
valintaa. Pieniä valintakokeita voidaan tarkoin varotoimenpitein toteuttaa.
Tiedekunnassa järjestettiin hakukohteiden valinnoista vastaavan henkilökunnan kanssa
yhteinen palaveri 15.4.2020 opetuksen varadekaani Hanna Vakkalan johdolla.

Valintaperusteisiin tulee viikolla 17 pidettävässä tiedekuntaneuvoston kokouksessa tehdä
ne muutokset mitkä ovat selvillä ja loput päätökset valtuuttaa dekaanille.
Esitys

Päätettäneen järjestää yhteishaun valintakokeet sähköisinä, yksi- tai kaksivaiheisina,
muuttamatta kuitenkaan varsinaisia valintaperusteita. Varsinainen valinta toteutetaan
järjestelmällä, joka mahdollistavaa kokeen toteuttamisen ja jättämisen etävalvotusti.
Mikäli hakukohteessa käytetään kaksivaiheista koetta, on päätettävä, kuinka paljon
hakijoita 1-vaiheesta otetaan 2-vaiheeseen.

Päätös

Esityksen mukaan.

Pöytäkirjan vakuudeksi
Puheenjohtaja

Merja Laitinen

Esittelijä

Mervi Tikkanen
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22.4.2020 klo 10.00
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. Vakkala Hanna, varadekaani
5 Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan opetussuunnitelmien yleisten ohjeiden ja määräysten
hyväksyminen lukuvuodelle 2020–2021
Lapin yliopiston hallintojohtosäännön (5.10.20090) 22 § mukaan tiedekuntaneuvosto
hyväksyy opetussuunnitelmat. Asetus yliopistojen tutkinnoista (794/2004) antaa raamit
tutkintojen järjestämiselle ja yliopisto/tiedekunta voi itse laatia tarkentavaa ohjeistusta.
Lukuvuoden 2020 – 2021 opetussuunnitelmat on laadittu ensimmäistä kertaa Peppiin eli
uuteen opintohallinnon tietojärjestelmään. Entisenlaisia opinto-oppaita ei enää julkaista.
Henkilökunnan käyttöön tulee tutkinto-ohjelmista ja oppiaineiden opetussuunnitelmista
pdf-raportit. Tarkoituksena on siirtyä ensi vuonna sähköisiin opinto-oppaisiin.
Pääaineoppaan osassa 2 on perinteisesti esitelty tiedekunnan ohjeet ja määräykset. Ne
ovat edelleen tarpeellista hyväksyä ja painattaa henkilökunnan käyttöön. Yliopistolla on
myös vuodesta 2010 ollut AHOT-kuvaus, jonka viimeinen versio on hyväksytty kesällä
2017. AHOT-ohjeistus tullaan päivittämään tänä keväänä ja ottamaan siinä huomioon
valtakunnalliset suositukset.
Yleisten kirjallisten kuulustelujen järjestäminen on käynyt tarpeettomaksi, kirjallisuus
tentitään jatkossa EXAM-tenttiakvaariossa.
Esitys

Päätettäneen hyväksyä oheisen liitteen mukaisesti yhteiskuntatieteiden tiedekunnan
opetussuunnitelmien 2020–2021 yleiset ohjeet ja määräykset. Tarvittavat muutokset ja
korjaukset tehdään ennen ohjeiden ja määräysten painokuntoon saattamista.

Päätös

Esityksen mukaan.

Pöytäkirjan vakuudeksi
Puheenjohtaja

Merja Laitinen

Esittelijä

Mervi Tikkanen

Liite

Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan yleiset ohjeet ja määräykset lukuvuodelle 2020–2021
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22.4.2020 klo 10.00
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. Vakkala Hanna, varadekaani
6 Tarkastajien määrääminen Jaana Koskelan ammatilliseksi lisensiaatintutkimukseksi tarkoitetulle
työlle
Lapin yliopiston hallintojohtosäännön 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.
Yhteiskuntatieteiden maisteri Jaana Koskela on jättänyt tarkastettavaksi sosiaalityön
alaan kuuluvan ammatillisen lisensiaatintutkimuksensa ”Nuorten sosiaalinen kuntoutus
monialaisissa yhteistyömuodoissa”.
Sosiaalityön professori Sanna Hautala esittää Jaana Koskelan ammatillisen
lisensiaatintutkielman tarkastajiksi suostumuksensa mukaisesti professori Marketta
Rajavaara, Helsingin yliopisto ja professori (eläk.) Jari Heinonen.
Jaana Koskelalla ei ole huomautettavaa tarkastajasta.
Ammatillinen lisensiaatintutkielma on nähtävillä hallintopäällikön työhuoneessa ja se
tuodaan myös tiedekuntaneuvoston kokoukseen.
Esitys

Päätettäneen määrätä yhteiskuntatieteiden maisteri Jaana Koskelan sosiaalityön alaan
kuuluvalle ammatilliseksi lisensiaatintutkimukseksi tarkoitetulle käsikirjoitukselle
”Nuorten sosiaalinen kuntoutus monialaisissa yhteistyömuodoissa” tarkastajiksi
suostumuksensa mukaisesti professori Marketta Rajavaara, Helsingin yliopisto ja
professori (eläk.) Jari Heinonen.

Päätös

Esityksen mukaan.

Pöytäkirjan vakuudeksi
Puheenjohtaja

Merja Laitinen

Esittelijä

Jukka Sankala
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22.4.2020 klo 10.00
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. Vakkala Hanna, varadekaani
7 Esitarkastajien määrääminen Lukas Allemannin väitöskirjaksi tarkoitetulle työlle
Lapin yliopiston hallintojohtosäännön 22 §:n mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on
mm. määrätä väitöskirjojen ohjaajat, esitarkastajat, tarkastajat ja vastaväittäjät sekä
arvostella nämä opintosuoritukset.
Tutkimusprofessori Florian Stammler pyytää tiedekuntaneuvostoa määräämään
esitarkastajat Master of Eastern European History and Russian Language and Literature
Lukas Allemannin sosiologian alaan kuuluvalle tohtorin väitöskirjaksi tarkoitetulle
käsikirjoitukselle ”The Experience of Displacement and Social Engineeringin Kola Saami
Oral Histories”. Tutkimusprofessori Stammler esittää, että esitarkastajiksi määrätään
suostumustensa mukaisesti professori Joachim Otto Habeck, University of Hamburg ja
professori Veli-Pekka Lehtola, Oulun yliopisto.
Lukas Allemannilla ei ole huomautettavaa esitarkastajista.
Käsikirjoitus on nähtävillä hallintopäällikön työhuoneessa ja se tuodaan myös
tiedekuntaneuvoston kokoukseen.
Esitys

Päätettäneen määrätä Lukas Allemannin sosiologian alaan kuuluvalle tohtorin
väitöskirjaksi tarkoitetulle käsikirjoitukselle ”The Experience of Displacement and Social
Engineeringin Kola Saami Oral Histories” esitarkastajiksi suostumustensa mukaisesti
professori Joachim Otto Habeck, University of Hamburg ja professori Veli-Pekka Lehtola,
Oulun yliopisto.

Päätös

Esityksen mukaan.

Pöytäkirjan vakuudeksi
Puheenjohtaja

Merja Laitinen

Esittelijä

Jukka Sankala

LAPIN YLIOPISTO
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
Tiedekuntaneuvosto
Kokous 4/2020
Aika

PÖYTÄKIRJA
Sankala
Paikka: Teams-kokous etäyhteyksin

22.4.2020 klo 10.00
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. Vakkala Hanna, varadekaani
8 Cecilia de Bernardin väitöstilaisuuden järjestäminen
Lapin yliopiston hallintojohtosäännön 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.
Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto määräsi kokouksessaan
29.01.2020 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.
Esitarkastajien lausunnot on saatu ja lausunnoissaan esitarkastajat puoltavat
väittelyluvan myöntämistä.
Cecilia de Bernardilla ei ole huomautettavaa esitarkastajien lausunnoista.
Esitys 1

Päätettäneen myöntää väittelylupa Cecilia de Bernardin matkailututkimuksen alaan
kuuluvalle tohtorin väitöskirjaksi tarkoitetulle käsikirjoitukselle ”Authenticity as a
compromise: a critical realist perspective on Sámi tourism labels”.

Esitys 2

Päätettäneen järjestää Cecilia de Bernardin väitöstilaisuus 28.8.2020 klo 12.00
luentosalissa LS2.

Esitys 3

Päätettäneen määrätä Cecilia de Bernardin matkailututkimuksen alaan kuuluvalle
tohtorin väitöskirjaksi tarkoitetulle käsikirjoitukselle ”Authenticity as a compromise: a
critical realist perspective on Sámi tourism labels” tarkastamista varten vastaväittäjiksi
professori, Jarkko Saarinen, Oulun yliopistosta. Kustoksena toimii yliopistonlehtori Monika
Lüthje Lapin yliopistosta.

Esitys 4

Päätettäneen ottaa Cecilia de Bernardin matkailututkimuksen alaan kuuluva tohtorin
väitöskirjaksi tarkoitettu käsikirjoitus ”Authenticity as a compromise: a critical realist
perspective on Sámi tourism labels” Lapin yliopiston Acta electronica Universitatis
Lapponiensis -julkaisusarjaan.

Päätös 1-4

Esityksen mukaan.

Pöytäkirjan vakuudeksi
Puheenjohtaja

Merja Laitinen

Esittelijä

Jukka Sankala

Liite

Esitarkastuslausunnot

LAPIN YLIOPISTO
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
Tiedekuntaneuvosto
Kokous 4/2020
Aika

PÖYTÄKIRJA
Sankala
Paikka: Teams-kokous etäyhteyksin

22.4.2020 klo 10.00
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. Vakkala Hanna, varadekaani
9 FT, yliopistotutkija Kaisa Vehkalahden dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet
FT, yliopistotutkija Kaisa Vehkalahti on hakenut 25.4.2019 päiväämällään kirjeellä
dosentin tehtävää 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
18.9.2019
tiedekuntaneuvosto
käsitteli
Kaisa Vehkalahden
dosentuurihakemuksen, määritteli dosentuurin nimeksi kulttuuri- ja sosiaalihistorian
dosentti. Samaisessa kokouksessaan valittiin professori (ma) Marja Jalava Turun
yliopistosta ja professori Kimmo Jokinen Jyväskylän yliopistosta antamaan
suostumustensa mukaisesti asiantuntijalausuntonsa FT, yliopistotutkija Kaisa
Vehkalahden tieteellisestä pätevyydestä hänen hakemaansa kulttuuri- ja sosiaalihistorian
dosentin arvoa varten.
Asiantuntijat ovat antaneet lausuntonsa ja ne on toimitettu myös Kaisa Vehkalahdelle.
Molemmat asiantuntijat lausunnoissaan katsovat, että Kaisa Vehkalahdella on tieteellinen
pätevyys hänen hakemaansa kulttuuri- ja sosiaalihistorian dosentin arvoa varten.
Esitys 1

Todettaneen asiantuntijalausunnot ja käydään keskustelua jatkotoimenpiteistä.

Esitys 2

Todettaneen asiantuntijalausuntojen ja hakemusasiakirjojen perusteella, että Kaisa
Vehkalahdella täyttyy kulttuuri- ja sosiaalihistorian dosentin kelpoisuusehdot. Erillistä
opetusnäytettä ei tarvita, koska hyvä opetustaito on todennettavissa hakemusasiakirjoista
ja asiantuntijalausunnoista ilmenevien tietojen perusteella.

Esitys 3

Päätettäneen esittää yliopiston rehtorille, että hän myöntäisi Kaisa Vehkalahdelle
kulttuuri- ja sosiaalihistorian dosentin arvon.

Päätös 1-3

Esityksen mukaan.

Pöytäkirjan vakuudeksi
Puheenjohtaja

Merja Laitinen

Esittelijä

Jukka Sankala

Liite

Asiantuntijalausunnot

LAPIN YLIOPISTO
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
Tiedekuntaneuvosto
Kokous 4/2020
Aika

PÖYTÄKIRJA
Sankala
Paikka: Teams-kokous etäyhteyksin

22.4.2020 klo 10.00
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. Vakkala Hanna, varadekaani
10 Tiedekuntaneuvoston toimivallan siirto dekaanille 23.4.2020–02.6.2020 väliseksi ajaksi
Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto kokoontuu 22.4.2020 jälkeen
seuraavan kerran 10.6.2020. Kokousten välinen aika on niin pitkä, että esille saattaa
nousta tiedekuntaneuvoston päätöstä vaativia asioita, joista päätös on tehtävä ennen kuin
tiedekuntaneuvosto seuraavan kerran kokoontuu. Lisäksi tämänhetkisessä
poikkeustilanteessa muuttuvat asiat edellyttävät nopeaa reagointia sekä ketterää
päätöksentekoa.
Lapin yliopiston hallintojohtosäännön 22 §:n 3 momentin mukaan tiedekuntaneuvosto voi
siirtää tämän johtosäännön mukaan päätösvaltaansa kuuluvan asian dekaanin,
tiedekunnan laitoksen tai instituutin tahi niiden johtajan ratkaistavaksi. Saman
johtosäännön 22 §:n neljännen momentin mukaan tiedekuntaneuvoston delegoiman
päätösvallan perusteella tehty päätös voidaan oikaisuvaatimuksella palauttaa
tiedekuntaneuvoston ratkaistavaksi asioissa, jotka koskevat työntekijän tai tehtävän
hakijan pätevyyden tai kelpoisuuden arviointia.
Mahdollisista dekaanin päätöksistä kyseiseltä ajalta tehdään yhteenveto kesäkuun
tiedekuntaneuvostoon.
Esitys

Päätettäneen siirtää tiedekuntaneuvostolle kuuluva päätösvalta tiedekunnan dekaanille
23.4.2020 lukien 02.6.2020 saakka.

Päätös

Esityksen mukaan.

Pöytäkirjan vakuudeksi
Puheenjohtaja

Merja Laitinen

Esittelijä

Jukka Sankala

