KOKOUSKUTSU

14.2.2018

Kasvatustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston
jäsenet ja varajäsenet

Lapin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto pitää seuraavan
kokouksensa tiistaina 20.2.2018 klo 10.15 alkaen. Kokouspaikka on tiedekunnan
kokoushuone (ss 113)(2. krs).
Mikäli varsinainen jäsen on estynyt osallistumaan kokoukseen on hän velvollinen
ilmoittamaan asiasta varajäsenelleen ja tiedekuntaneuvoston sihteerille
Helena.Juntunen(at)ulapland.fi, p. 040 48 44 111.
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Läsnä

Jäsenet:
Turunen, Tuija, dekaani, pj.
Uusiautti, Satu
Naskali, Päivi
Rasi, Päivi
Kuukasjärvi, Ulla
Ala, Maarit
Lakkala, Suvi
Naakka, Moona
Rajaniemi, Laura
Rytinki, Anni

Varajäsenet:
Ruokamo, Heli, 1. varajäsen
Ratinen, Ilkka, 2. varajäsen
Lempiäinen, Kirsti, 3. varajäsen
Vuojärvi, Hanna, 1. varajäsen
Äärelä, Tanja, 2. varajäsen
Maasilta, Mari, 3. varajäsen
Suopelto, Henriikka
Hellström, Aliisa
Lamponen, Maria

Ruokamo, Heli, varadekaani, 1, vpj.
Kyrö-Ämmälä, Outi, varadekaani, 2. vpj.
1.
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Lapin yliopiston hallintojohtosäännön 59 §:n mukaan monijäseninen hallintoelin
kokoontuu, milloin puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan
varapuheenjohtaja katsoo sen tarpeelliseksi tai milloin vähintään kolme jäsentä
sitä pyytää ilmoittamansa asian käsittelyä varten.
Kutsu hallintoelimen kokoukseen on lähetettävä viimeistään kolme arkipäivää
ennen kokousta, jollei hallintoelin ole toisin päättänyt. Hallintoelimen jäsen on
velvollinen ilmoittamaan asiasta varajäsenelleen ja 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.
Kokouskutsut asia- ja esittelylistoineen ovat olleet jäsenille ja varajäsenille
sähköisesti tutustuttavissa keskiviikosta 14.2.2018 alkaen.
Esitys

Todettaneen kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
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Jäsenet:
Turunen, Tuija, dekaani, pj.
Uusiautti, Satu
Naskali, Päivi
Rasi, Päivi
Kuukasjärvi, Ulla
Ala, Maarit
Lakkala, Suvi
Naakka, Moona
Rajaniemi, Laura
Rytinki, Anni

Varajäsenet:
Ruokamo, Heli, 1. varajäsen
Ratinen, Ilkka, 2. varajäsen
Lempiäinen, Kirsti, 3. varajäsen
Vuojärvi, Hanna, 1. varajäsen
Äärelä, Tanja, 2. varajäsen
Maasilta, Mari, 3. varajäsen
Suopelto, Henriikka
Hellström, Aliisa
Lamponen, Maria

Ruokamo, Heli, varadekaani, 1, vpj.
Kyrö-Ämmälä, Outi, varadekaani, 2. vpj.
2.
Ilmoitusasiat
Esitys

Merkittäneen tiedoksi seuraavat asiat:
Nimitykset, irtisanoutuminen:
- Harjoittelijoiden tehtäviin on nimitetty ajalle 1.2.-30.4.2018 KK Tuomas
Meriö (tiedekunnan kanslia) ja KK Aleksanteri Rahkonen (tiedekunnan
kanslia), sekä ajalle 5.2.-4.5.2018 KK Ida-Kaisa Teppo (mediapedagogiikkakeskus).
- KM Katja Norvapalo on nimitetty koulutuspäällikön (Opetus- ja
kasvatusalan täydennyskoulutusyksikkö) tehtävään 1.3.2018-14.1.2019
josta 1.3.-30.4.2018 50 % koulutuspäällikön tehtävät, 50 %
projektipäällikön tehtävät (Kouluhyvinvoinnin tukemiseen ja syventämisen
ehkäisyyn kansainvälisellä yhteistyöllä –valmisteluhankkeessa).
- Pigga Keskitalo on irtisanoutunut yliopistonlehtorin (opettajankoulutus,
opetuksen ja oppimisen tutkimus, erityisesti saamen kieli ja kulttuuri)
tehtävästään 1.8.2018 alkaen.
Muut ilmoitusasiat:
- Liitteenä 1 on muutoksenhakulautakunnan pyytämät ulkopuoliset
asiantuntijalausunnot koskien KM Rauni Äärelä-Vihriälän väitöskirjan
arvostelua.
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Jäsenet:
Turunen, Tuija, dekaani, pj.
Uusiautti, Satu
Naskali, Päivi
Rasi, Päivi
Kuukasjärvi, Ulla
Ala, Maarit
Lakkala, Suvi
Naakka, Moona
Rajaniemi, Laura
Rytinki, Anni

Varajäsenet:
Ruokamo, Heli, 1. varajäsen
Ratinen, Ilkka, 2. varajäsen
Lempiäinen, Kirsti, 3. varajäsen
Vuojärvi, Hanna, 1. varajäsen
Äärelä, Tanja, 2. varajäsen
Maasilta, Mari, 3. varajäsen
Suopelto, Henriikka
Hellström, Aliisa
Lamponen, Maria

Ruokamo, Heli, varadekaani, 1, vpj.
Kyrö-Ämmälä, Outi, varadekaani, 2. vpj.
3.
Harjoittelukoulun luokanopettajina toimivien kolmen lehtorin tehtävät
Lapin yliopiston harjoittelukoulussa on tullut avoimeksi kolme luokanlehtorin
tehtävää eläkkeelle jäämisten myötä. Harjoittelukoulu on laajenemassa
yhtenäiskouluksi ja toiminta jatkuu pysyvästi kolmisarjaisena, opettajankoulutusta
antavana peruskouluna, jolloin avoimien luokanlehtoreiden täyttäminen
toistaiseksi voimassa olevina 1.8.2018 lähtien on perusteltua. Tehtävien täyttö
sisältyy harjoittelukoulun tulossopimukseen vuosille 2018-2020.
Lapin yliopiston harjoittelukoulun johtosäännön 5 §:n mukaan
tiedekuntaneuvoston tehtävänä on henkilöstösuunnitelmaa noudattaen tehdä
rehtorille esitys henkilön ottamisesta harjoittelukoulun pysyvään tehtävään.
Johtosäännön 9 §:n mukaan Harjoittelukoulun opettajilta vaaditaan vähintään
opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/1998)
mukainen kelpoisuus. Tämän lisäksi opettajalta vaaditaan kahden vuoden
päätoiminen opettajankokemus opettajaksi valmistumisen jälkeen ja hyvä
opetustaito.
Asetuksen mukaan luokanopetusta on kelpoinen antamaan henkilö, joka on
suorittanut:
1) kasvatustieteen maisterin tutkinnon, monialaiset opinnot (60op/35 ov) ja
opettajan pedagogiset opinnot (60 op/35ov)
2) tai asetuksen (530/1978) mukaisen kandidaatin tutkinnon sekä 1 kohdassa
tarkoitetut opinnot; tai

3) Islannissa, Norjassa, Ruotsissa tai Tanskassa vähintään kolmivuotiseen
koulutusohjelmaan perustuvan peruskoulun luokanopettajan tutkinnon
Kelpoisuus on myös henkilöllä, jolla on kelpoisuus antaa aineenopetusta
perusopetuksessa ja joka on suorittanut monialaiset opinnot (asetuksessa
muutamia poikkeuksia tästä).
Harjoittelukoulun opetustehtävään valittavalla tulee olla koulun opetuskielessä
erinomainen suullinen ja kirjallinen taito (asetus opetustoimen henkilöstön
kelpoisuudesta 986/1998, 9§ muutt. 1133/2003). Työsuhteeseen valitun on
esitettävä nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä
annetun lain (504/2002) mukainen ote.
Lapin yliopiston harjoittelukoulua kehitetään maakunnallisten oppimiskeskusten
koordinaatioyksiköksi ja koulu tulee toimineen pedagogisena
kehittämislaboratoriona. Hakijalle katsotaan eduksi suuntautuneisuus tutkimus-,
kokeilu- ja kehittämistoimintaan.
Luokanopettajan tehtäviin kuuluvat opetustehtävien lisäksi opetusharjoittelun
ohjaus ja Harjoittelukoulun johtosäännön mukaiset opettajakunnan tehtävät (10
§).
Harjoittelukoulun luokanopettajana toimivan lehtorin tehtävän työsopimus on
Yliopistojen yleisen työehtosopimuksen harjoittelukouluja koskevien määräysten
mukainen.
Lapin yliopiston opetusnäytteen antamista koskevan ohjeen mukaan
tiedekuntaneuvosto voi asettaa opetustehtävän täyttämistä varten
tehtäväntäyttötoimikunnan, joka arvioi tehtävän ansioituneimpien hakijoiden
kokonaiskelpoisuutta. Toimikunta antaa kirjallisen lausunnon ja valmistelee
tiedekuntaneuvostolle esityksen tehtävään valittavasta henkilöstä kaikki
kelpoisuuskriteerit ja hakumateriaali huomioon ottaen. Kasvatustieteiden
tiedekunnassa toimikunta arvostelee myös opetusnäytteet.
Tiedekuntaneuvosto on kokouksessaan 16.11.2017 § 8 päättänyt
Harjoittelukoulun toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen otettavan
opetushenkilöstön rekrytointiprosessista. Johtosäännön mukaan harjoittelukoulun
rehtori toimii valmistelijana harjoittelukoulua koskevissa asioissa.
Harjoittelukoulun täytettäväksi tulevan opetustehtävän kelpoisuusehdot ja tehtävät
määritellään ja käsitellään tiedekuntaneuvostossa ennen tehtäväntäyttöön
ryhtymistä. Hakijoiden opetus- ja ohjaustaidon arvioinnissa käytetään etukäteen
tiedekuntaneuvostossa nimettävää työryhmää. Harjoittelukoulun rehtori vastaa
tehtäväntäytön valmistelusta ja tiedekuntaneuvoston esityslistaan liitettävän
valintamuistion laatimisesta.

Tiedekuntaneuvosto päätti, että harjoittelukoulun rehtori/vararehtori toimii
harjoittelukoulun opetushenkilöstön rekrytoinnissa esittelijänä
tiedekuntaneuvostossa ja että harjoittelukoulun opetushenkilöstön rekrytoinnissa
nimetään opetus- ja ohjaustaidon arviointityöryhmä, johon nimetään jäseniksi
vähintään harjoittelukoulun rehtori ja/vararehtori, harjoittelukoulun
opettajakunnan edustaja, tiedekunnan opettajankoulutuksen edustaja ja
opiskelijajäsen.
Esitys 1

Päätettäneen asettaa harjoittelukoulun luokanopettajan tehtäväntäyttöä varten
opetus- ja ohjaustaidon arviointiryhmä, johon nimetään jäseniksi
Harjoittelukoulun rehtori, vararehtori, kokoukseen esityksenä tuotava
Harjoittelukoulun opettajakunnan edustaja sekä tiedekunnan kokouksessa
nimeämä opettajankoulutuksen edustaja ja opiskelijajäsen.

Esitys 2

Rekrytointiprosessi aikataulutetaan niin, että esitykset tehtäviin valittavista ovat
käsiteltävissä tiedekuntaneuvostossa 17.4.2018
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Jäsenet:
Turunen, Tuija, dekaani, pj.
Uusiautti, Satu
Naskali, Päivi
Rasi, Päivi
Kuukasjärvi, Ulla
Ala, Maarit
Lakkala, Suvi
Naakka, Moona
Rajaniemi, Laura
Rytinki, Anni

Varajäsenet:
Ruokamo, Heli, 1. varajäsen
Ratinen, Ilkka, 2. varajäsen
Lempiäinen, Kirsti, 3. varajäsen
Vuojärvi, Hanna, 1. varajäsen
Äärelä, Tanja, 2. varajäsen
Maasilta, Mari, 3. varajäsen
Suopelto, Henriikka
Hellström, Aliisa
Lamponen, Maria

Ruokamo, Heli, varadekaani, 1, vpj.
Kyrö-Ämmälä, Outi, varadekaani, 2. vpj.
4.
KT Mervi Heikkisen dosentin arvoa koskeva hakemus; toinen käsittely
KT Mervi Heikkinen on kirjeellään 21.6.2017 hakenut Lapin yliopiston
kasvatustieteiden tiedekunnasta dosentin arvoa, jonka alana on
sukupuolentutkimus, erityisesti tasa-arvo ja yhdenvertaisuus.
Yliopistolain (558/2009) 89 §:n mukaan yliopisto voi hakemuksesta myöntää
dosentin arvon henkilölle, jolla on perusteelliset tiedot omalta alaltaan,
julkaisuilla tai muulla tavoin osoitettu kyky itsenäiseen tutkimustyöhön tai
taiteelliseen työhön sekä hyvä opetustaito. Lapin yliopiston hallintojohtosäännön
22 §:n mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on tehdä esitys rehtorille dosentin
arvon myöntämisestä. Hakijan tieteellisestä pätevyydestä on hankittava kahden
asiantuntijan lausunto.
Tiedekuntaneuvosto käsitteli asiaa kokouksessaan 21.9.2017 ja päätti vahvistaa
dosentin arvon alaksi sukupuolentutkimus, erityisesti tasa-arvo ja
yhdenvertaisuus. Samassa kokouksessa tiedekuntaneuvosto päätti pyytää
asiantuntijalausunnot KT Mervi Heikkisen tieteellisestä pätevyydestä hakemaansa
dosentuuriin professori (emerita) Päivi Korvajärveltä (Tampereen yliopisto) ja
vanhempi tutkija, dosentti Jukka Lehtoselta (Helsingin yliopisto).
Asiantuntijoiden lausunnot ovat liitteenä ja ne on toimitettu hakijalle. Molemmat
asiantuntijat lausunnoissaan arvioivat, että KT Mervi Heikkisellä on tieteellinen
pätevyys dosentin arvoa varten.

Lapin yliopiston dosentuuriohjeen mukaan dosentuurin hakijan on annettava
julkinen opetusnäyte, jollei sitä erityisestä syystä pidetä tarpeettomana.
Opetusnäytteestä voidaan antaa vapautus, jos se on annettu vastaavantasoiseen
tehtävään eikä se ole viittä vuotta vanhempi. Yliopiston opetusnäytteen antamista
koskeva ohje on liitteenä kolme.
Esitys 1

Todettaneen saapuneet asiantuntijalausunnot, jotka puoltavat dosentin arvon
myöntämistä.

Esitys 2

Päätettäneen varata KT Mervi Heikkiselle aika opetusnäytteen antamiseen itse
ilmoittamastaan dosentin arvon alaan liittyvästä aiheesta seuraavan
tiedekuntaneuvoston kokouksen 20.3. yhteydessä alkaen klo 10.15.
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Jäsenet:
Turunen, Tuija, dekaani, pj.
Uusiautti, Satu
Naskali, Päivi
Rasi, Päivi
Kuukasjärvi, Ulla
Ala, Maarit
Lakkala, Suvi
Naakka, Moona
Rajaniemi, Laura
Rytinki, Anni

Varajäsenet:
Ruokamo, Heli, 1. varajäsen
Ratinen, Ilkka, 2. varajäsen
Lempiäinen, Kirsti, 3. varajäsen
Vuojärvi, Hanna, 1. varajäsen
Äärelä, Tanja, 2. varajäsen
Maasilta, Mari, 3. varajäsen
Suopelto, Henriikka
Hellström, Aliisa
Lamponen, Maria

Ruokamo, Heli, varadekaani, 1, vpj.
Kyrö-Ämmälä, Outi, varadekaani, 2. vpj.
5.
Sukupuolentutkimuksen yliopistonlehtorin tehtävään ajalle 1.8.2018–31.7.2022 liittyvät
toimenpiteet; toinen käsittely
Kasvatustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto on kokouksessaan 12.12.2017
käsitellyt sukupuolentutkimuksen yliopistonlehtorin tehtäväntäyttöä ja päättänyt
tehtävän toimenkuvasta ja kelpoisuusehdoista. Samassa kokouksessa nimettiin
tehtäväntäyttöä varten toimikunta.
Sukupuolentutkimuksen yliopistonlehtorin tehtävän ala on kohdennettu erityisesti
kulttuuristen ja yhteiskunnallisten erojen tutkimukseen. Toimenkuvaan kuuluu
sukupuolentutkimuksen sivuaineen ja tiedekunnan koulutusohjelmien opetusohjaus- ja tutkimustehtäviä sekä toiminta poikkitieteellisissä tutkimusryhmissä ja
tutkimusrahoituksen hankkiminen.
Tieteellisin perustein täytettävän yliopistonlehtorin tehtävään valittavalta
edellytetään soveltuva tohtorin tutkinto ja kyky antaa laadukasta tutkimukseen
perustuvaa opetusta ja ohjausta. Täytettävänä olevaan yliopistonlehtorin tehtävään
valittavalla tulee olla lisäksi käytännöllinen perehtyneisyys tehtäväalaan.
Tieteellisin perustein täytettävät yliopistonlehtorin tehtävät voivat olla
opetuspainotteisia, tutkimuspainotteisia tai opetus- ja tutkimuspainotteisia.
Täytettävänä oleva yliopistonlehtorin tehtävä on opetus- ja tutkimuspainotteinen.
(Hallintojohtosääntö 41§)

Tehtävässä opetuskielenä on pääasiassa suomi, mutta tehtävänä menestyksellinen
hoitaminen edellyttää kuitenkin myös englannin kielen taitoa.
Sukupuolentutkimuksen yliopistonlehtorin tehtävä oli haettavana 31.1. mennessä.
Määräaikaan mennessä sitä hakivat TT Eetu Kejonen, YTT Jaana Kuusipalo ja
FT, dosentti Leena-Maija Rossi.
Hakemusasiakirjat ovat nähtävillä tiedekunnan kansliassa. Liitteenä on
tehtäväntäyttötoimikunnan muistio.
Esitys

Päätettäneen esittää yliopiston hallintojohtajalle tehtäväntäyttötoimikunnan
esityksen mukaisesti, että sukupuolentutkimuksen yliopistonlehtorin tehtävään
ajalle 1.8.2018-31.7.2022 valitaan FT, dosentti Leena-Maija Rossi.
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Jäsenet:
Turunen, Tuija, dekaani, pj.
Uusiautti, Satu
Naskali, Päivi
Rasi, Päivi
Kuukasjärvi, Ulla
Ala, Maarit
Lakkala, Suvi
Naakka, Moona
Rajaniemi, Laura
Rytinki, Anni

Varajäsenet:
Ruokamo, Heli, 1. varajäsen
Ratinen, Ilkka, 2. varajäsen
Lempiäinen, Kirsti, 3. varajäsen
Vuojärvi, Hanna, 1. varajäsen
Äärelä, Tanja, 2. varajäsen
Maasilta, Mari, 3. varajäsen
Suopelto, Henriikka
Hellström, Aliisa
Lamponen, Maria

Ruokamo, Heli, varadekaani, 1, vpj.
Kyrö-Ämmälä, Outi, varadekaani, 2. vpj.
6.
Kasvatustieteen yliopistonlehtorin tehtävään liittyvät toimenpiteet
Lapin yliopiston hallintojohtosäännön 35 §:n mukaan avautuvan tehtävän täytöstä
sovitaan rehtorin kanssa käytävissä tulos- ja kurkistusneuvotteluissa.
Kasvatustieteen yliopistonlehtorin tehtävä on tullut avoimeksi tehtävänhaltijan
irtisanouduttua.
Lapin yliopiston hallintojohtosäännön 36 §:n mukaan yliopiston tehtävään
valittavalta edellytetään sellainen koulutus ja kokemus sekä kielitaito kuin
kyseisen tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää. Nämä edellytykset
määritellään kunkin tehtävän osalta ennen tehtävän täyttöön ryhtymistä.
Tiedekunnan tulossopimusneuvotteluissa 27.10.2017 keskusteltiin kasvatustieteen
yliopistonlehtorin tehtävän toimenkuvasta ja tehtävän täyttämisestä 1.8.2018
alkaen toistaiseksi. Yliopistonlehtorin tehtäviin kuuluvat
perustutkintokoulutuksen erityisesti aikuiskasvatuksen ja pedagogisen
koulutuksen opetus-, ohjaus- ja kehittämistehtävät sekä tutkimus. Tehtävää
täytettäessä hakijan eduksi katsotaan mahdolliset tutkimustoiminnan ansiot
tiedekunnan painoaloihin liittyen. Tiedekunnan tutkimuksen painoalat ovat
Oppiminen ja opetus sosiaalisesti kestävän kehityksen edistäjänä ja Koulutus, työ
ja yhdenvertaisuus arktisissa yhteisöissä.
Hallintojohtosäännön 41§:n mukaan tieteellisin perustein täytettävän
yliopistonlehtorin tehtävä voi olla opetuspainotteinen, tutkimuspainotteinen tai

opetus- ja tutkimuspainotteinen. Yliopistonlehtorin tehtävään valittavalta
edellytetään soveltuva tohtorin tutkinto ja kyky antaa laadukasta tutkimukseen
perustuvaa opetusta ja ohjausta, ja kun se on tehtävän hoitamisen kannalta
tärkeää, käytännöllinen perehtyneisyys tehtävän alaan.
Yliopistoista annetun valtioneuvoston asetuksen (770/2009) 1 §:n mukaan
yliopiston opetus- ja tutkimustehtäviä hoitavalta vaaditaan, että hän hallitsee sen
kielen, jolla hänen on annettava opetusta. Lapin yliopiston hallintojohtosäännön
4§:n mukaan yliopiston opetus- ja tutkintokieli on suomi, mutta
tiedekuntaneuvosto voi päättää muiden kielien käyttämisestä opetus- ja
tutkintokielinä ja opintosuorituksissa. Kasvatustieteen yliopistonlehtorin
tehtävässä opetuskielenä on pääasiassa suomi. Tehtävän menestyksellinen
hoitaminen edellyttää kuitenkin myös hyvää englanninkielen taitoa.
Hallintojohtosäännön 37 §:n mukaan pysyvään opetustehtävään valittavalta
edellytetään riittävä opetustaito.
Yliopistonlehtorin tehtävään hakeneen ansioita arvioitaessa otetaan huomioon
tieteelliset julkaisut ja muut tutkimustulokset, joilla on tieteellistä arvoa,
opetuskokemus ja pedagoginen koulutus, taito tuottaa oppimateriaalia, muut
opetustoimessa saavutetut ansiot ja tarvittaessa opetusnäyte. Opetuspainotteisen
yliopistonlehtorin valinnassa painotetaan opetuskokemusta, pedagogista
koulutusta, taitoa tuottaa oppimateriaalia, muita opetustoimessa saavutettuja
ansioita ja tarvittaessa opetusnäytettä. (Hallintojohtosääntö 53§)
Lapin yliopiston opetusnäytteen antamista koskevan ohjeen (26.4.2010) mukaan
tiedekuntaneuvosto voi asettaa opetustehtävän täyttämistä varten
tehtäväntäyttötoimikunnan, joka arvioi tehtävän ansioituneimpien hakijoiden
kokonaiskelpoisuutta. Toimikunta antaa kirjallisen lausunnon ja valmistelee
tiedekuntaneuvostolle esityksen tehtävään valittavasta henkilöstä kaikki
kelpoisuuskriteerit ja hakumateriaali huomioon ottaen. Kasvatustieteiden
tiedekunnassa toimikunta arvostelee myös opetusnäytteet.
Esitys 1

Todettaneen, että kasvatustieteen yliopistonlehtorin tehtävä täytetään 1.8.2018
alkaen opetuspainotteisena tehtävänä.

Esitys 2

Päätettäneen, että kyseiseen yliopistonlehtorin tehtävään edellytetään
käytännöllinen perehtyneisyys tehtäväalaan.

Esitys 3

Päätettäneen asettaa tehtäväntäyttöä varten toimikunta, johon kuuluvat professori
Satu Uusiautti (pj.), yliopistonlehtori Hanna Vuojärvi, opiskelijajäsen Aleksanteri
Rahkonen ja hallintopäällikkö Pia Satta.
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Turunen, Tuija, dekaani, pj.
Uusiautti, Satu
Naskali, Päivi
Rasi, Päivi
Kuukasjärvi, Ulla
Ala, Maarit
Lakkala, Suvi
Naakka, Moona
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Ruokamo, Heli, 1. varajäsen
Ratinen, Ilkka, 2. varajäsen
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Vuojärvi, Hanna, 1. varajäsen
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Ruokamo, Heli, varadekaani, 1, vpj.
Kyrö-Ämmälä, Outi, varadekaani, 2. vpj.
7.
Opettajankoulutuksen yliopistonlehtori, opetuksen ja oppimisen tutkimus erityisesti saamen kieli
ja kulttuuri
Lapin yliopiston hallintojohtosäännön 35 §:n mukaan avautuvan tehtävän täytöstä
sovitaan rehtorin kanssa käytävissä tulos- ja kurkistusneuvotteluissa. Kyseessä
oleva opettajankoulutuksen yliopistonlehtorin tehtävä on tullut avoimeksi
tehtävänhaltijan irtisanouduttua.
Tiedekunnan tulossopimusneuvotteluissa 27.10.2017 keskusteltiin
yliopistonlehtorin tehtävän toimenkuvasta ja tehtävän täyttämisestä 1.8.2018
alkaen toistaiseksi. Opettajankoulutuksen yliopistonlehtorin tehtävän ala
kohdentuu opetuksen ja oppimisen tutkimukseen erityisesti saamen kieleen ja
kulttuuriin liittyen. Toimenkuvaan kuuluu opetus- ohjaus- ja tutkimustehtävät
pääasiassa luokanopettajakoulutuksessa. Tehtäviin kuuluu verkostoituminen
kansallisesti ja kansainvälisesti sekä yhteistyö UArcticin opettajankoulutuksen
temaattisessa verkostossa ja siihen liittyvissä projekteissa.
Lapin yliopiston hallintojohtosäännön 36 §:n mukaan yliopiston tehtävään
valittavalta edellytetään sellainen koulutus ja kokemus sekä kielitaito kuin
kyseisen tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää. Nämä edellytykset
määritellään kunkin tehtävän osalta ennen tehtävän täyttöön ryhtymistä.
Hallintojohtosäännön 41§:n mukaan tieteellisin perustein täytettävän
yliopistonlehtorin tehtävä voi olla opetuspainotteinen, tutkimuspainotteinen tai
opetus- ja tutkimuspainotteinen. Yliopistonlehtorin tehtävään valittavalta

edellytetään soveltuva tohtorin tutkinto ja kyky antaa laadukasta tutkimukseen
perustuvaa opetusta ja ohjausta, ja kun se on tehtävän hoitamisen kannalta
tärkeää, käytännöllinen perehtyneisyys tehtävän alaan.
Yliopistoista annetun valtioneuvoston asetuksen (770/2009) 1 §:n mukaan
yliopiston opetus- ja tutkimustehtäviä hoitavalta vaaditaan, että hän hallitsee sen
kielen, jolla hänen on annettava opetusta. Lapin yliopiston hallintojohtosäännön
4§:n mukaan yliopiston opetus- ja tutkintokieli on suomi, mutta
tiedekuntaneuvosto voi päättää muiden kielien käyttämisestä opetus- ja
tutkintokielinä ja opintosuorituksissa. Kyseisessä yliopistonlehtorin tehtävässä
opetuskielenä on (pohjois)saame ja suomi. Tehtävän menestyksellinen hoitaminen
edellyttää lisäksi hyvää englannin kielen taitoa.
Hallintojohtosäännön 37 §:n mukaan pysyvään opetustehtävään valittavalta
edellytetään riittävä opetustaito.
Yliopistonlehtorin tehtävään hakeneen ansioita arvioitaessa otetaan huomioon
tieteelliset julkaisut ja muut tutkimustulokset, joilla on tieteellistä arvoa,
opetuskokemus ja pedagoginen koulutus, taito tuottaa oppimateriaalia, muut
opetustoimessa saavutetut ansiot ja tarvittaessa opetusnäyte. Opetuspainotteisen
yliopistonlehtorin valinnassa painotetaan opetuskokemusta, pedagogista
koulutusta, taitoa tuottaa oppimateriaalia, muita opetustoimessa saavutettuja
ansioita ja tarvittaessa opetusnäytettä. (Hallintojohtosääntö 53§)
Lapin yliopiston opetusnäytteen antamista koskevan ohjeen (26.4.2010) mukaan
tiedekuntaneuvosto voi asettaa opetustehtävän täyttämistä varten
tehtäväntäyttötoimikunnan, joka arvioi tehtävän ansioituneimpien hakijoiden
kokonaiskelpoisuutta. Toimikunta antaa kirjallisen lausunnon ja valmistelee
tiedekuntaneuvostolle esityksen tehtävään valittavasta henkilöstä kaikki
kelpoisuuskriteerit ja hakumateriaali huomioon ottaen. Kasvatustieteiden
tiedekunnassa toimikunta arvostelee myös opetusnäytteet.

Esitys 1

Todettaneen, että opettajankoulutuksen yliopistonlehtorin tehtävä, opetuksen ja
oppimisen tutkimus erityisesti saamen kieli ja kulttuuri täytetään 1.8.2018 alkaen
opetuspainotteisena tehtävänä.

Esitys 2

Päätettäneen, että kyseiseen yliopistonlehtorin tehtävään edellytetään
käytännöllinen perehtyneisyys tehtäväalaan.

Esitys 3

Päätettäneen asettaa tehtäväntäyttöä varten toimikunta, johon kuuluvat dekaani
Tuija Turunen (pj.), yliopistonlehtori Merja Paksuniemi, opiskelijajäsen x.x ja
hallintopäällikkö Pia Satta.

Kasvatustieteiden tiedekunta
Tiedekuntaneuvosto
Kokous

2/2018

ESITYSLISTA
14.2.2018
Pia Satta puh. 040 726 3471
Paikka: Tiedekunnan kokoushuone

Aika

Tiistai 20.2.2018

klo 10.15

Läsnä

Jäsenet:
Turunen, Tuija, dekaani, pj.
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Äärelä, Tanja, 2. varajäsen
Maasilta, Mari, 3. varajäsen
Suopelto, Henriikka
Hellström, Aliisa
Lamponen, Maria

Ruokamo, Heli, varadekaani, 1, vpj.
Kyrö-Ämmälä, Outi, varadekaani, 2. vpj.
8.
Lapin yliopiston 5. tohtori- ja maisteripromootion kunniatohtorit
Lapin yliopiston hallintojohtosäännön 9 §:n mukaan yliopiston hallituksen
tehtävänä on päättää promootion järjestämisestä ja myöntää kunniatohtorin
arvonimi tiedekunnan tai erillislaitoksen esityksestä. Hallintojohtosäännön 22 §:n
mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on tehdä esitys hallitukselle
kunniatohtorin arvon myöntämisestä.
Lapin yliopiston rehtori on nimittänyt promootiotoimikunnan ja Lapin yliopiston
hallitus on 6.6.2017 päättänyt järjestää Lapin yliopiston 5. tohtori- ja
maisteripromootion 22.-25.5.2019.
Kunniatohtoriksi nimeäminen on korkein huomionosoitus, jonka yliopisto voi
osoittaa. Tästä syystä nimettävällä henkilöllä tulee olla merkittäviä ansioita
tieteen, taiteen, yhteiskuntaelämän tai Lapin yliopiston kehittämisessä.
Tiedekuntia on pyydetty tekemään hallitukselle esitykset kunniatohtoreiksi
kutsuttavista 30.4.2018 mennessä. Tiedekunta voi esittää 2-4 kunniatohtoria.
Esityksessä tulee olla selkeät perusteet siitä, mistä ansioista kunniatohtorin
arvonimi esitetään myönnettäväksi. Tiedekunnan tulee nimetä kullekin
kunniatohtorille vastuuhenkilö. Tiedekuntien ja hallituksen päätökset pidetään
salaisina siihen saakka, kunnes asia julkistetaan vuoden 2019 alkupuolella.
Esitys

Keskusteltaneen kasvatustieteiden tiedekunnan esityksestä kunniatohtoreiksi.
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Maasilta, Mari, 3. varajäsen
Suopelto, Henriikka
Hellström, Aliisa
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Ruokamo, Heli, varadekaani, 1, vpj.
Kyrö-Ämmälä, Outi, varadekaani, 2. vpj.
9.
Esitarkastajien määrääminen KL Juha Eskelisen väitöskirjaksi tarkoitetulle tutkimukselle
Lapin yliopiston hallintojohtosäännön 22 §:n mukaan tiedekuntaneuvoston
tehtävänä on määrätä väitöskirjojen esitarkastajat.
KL Juha Eskelisen väitöskirjaksi tarkoitetulle tutkimukselle ”Tulospalkkaus
palkitsemisen välineenä - Tulospalkkauksen yksi todellisuus suomalaisilla
työmarkkinoilla johtavassa asemassa olevien näkökulmasta” määrättiin
esitarkastajat professori Juhani Honka, Tampereen yliopistosta ja professori Matti
Koiranen Jyväskylän yliopistosta tiedekuntaneuvoston kokouksessa 15.9.2015.
Esitarkastajat eivät ole antaneet esitarkastuslausuntojaan.
Tiedekunnan jatko-opinto-oppaan mukaan esitarkastusprosessi raukeaa ja
väitöskirja palautuu ohjausprosessiin, jos esitarkastus venyy kohtuuttoman
pitkäksi. Väitöstyö on palautunut ohjaukseen. Ohjaajana on toiminut professori
(emeritus) Kyösti Kurtakko.
KL Juha Eskelinen on jättänyt uudelleen väitöskirjaksi tarkoitetun tutkimuksensa
”Tulospalkkaus palkitsemisen välineenä - Tulospalkkauksen yksi todellisuus
suomalaisilla työmarkkinoilla johtavassa asemassa olevien näkökulmasta"
kasvatustieteiden tiedekuntaan esitarkastajien määräämistä varten.

Esitys

Päätetään määrätä KL Juha Eskelisen väitöskirjaksi tarkoitetun tutkimuksen
”Tulospalkkaus palkitsemisen välineenä - Tulospalkkauksen yksi todellisuus
suomalaisilla työmarkkinoilla johtavassa asemassa olevien näkökulmasta"
esitarkastajiksi professori (emeritus) Juhani Honka, Tampereen yliopistosta ja
professori (emeritus) Matti Koiranen Jyväskylän yliopistosta.
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Suopelto, Henriikka
Hellström, Aliisa
Lamponen, Maria

Ruokamo, Heli, varadekaani, 1, vpj.
Kyrö-Ämmälä, Outi, varadekaani, 2. vpj.
10.
Lapin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan ja The Doctoral School in Humanities and Social
Sciences (DSHSS), University of Luxemburg välinen Cotutelle-sopimus
Tiedekunnan jatko-opiskelija Victor Perez Centeno on esittänyt, että hänen jatkoopintonsa ja tohtorin väitöksensä hyväksyttäisiin yhteistutkinnoksi yhteistyössä
University of Luxemburg´n (DSHSS) kanssa. Jatko-opiskelijan ohjaaja, professori
Satu Uusiautti puoltaa esitystä.
Cotutelle-yhteisohjauksessa opiskelija saa kaksoistutkinnon samalla väitöstyöllä
ja samoilla määritellyillä opinnoilla molemmista sopimuksessa mainituista
yliopistoista. Tutkintotodistukseen tulee merkintä, että tutkinto on tehty
kaksoistutkintona. Liitteenä Luxemburgin yliopiston kanssa neuvoteltu Cotutelleyhteisohjaussopimus.
Esitys

Päätettäneen esittää rehtorille hyväksyttäväksi liitteen mukainen Cotutelleyhteisohjaussopimus
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Ruokamo, Heli, 1. varajäsen
Ratinen, Ilkka, 2. varajäsen
Lempiäinen, Kirsti, 3. varajäsen
Vuojärvi, Hanna, 1. varajäsen
Äärelä, Tanja, 2. varajäsen
Maasilta, Mari, 3. varajäsen
Suopelto, Henriikka
Hellström, Aliisa
Lamponen, Maria

Ruokamo, Heli, varadekaani, 1, vpj.
Kyrö-Ämmälä, Outi, varadekaani, 2. vpj.
11.
Avoimen yliopiston toimeenpanosuunnitelman perusopetusvastaavuus kasvatustieteiden
tiedekunnan aineiden opetukselle lukuvuodelle 2018-2019 ja kesälle 2018
Avoin yliopisto pyytää kirjeellään 8.2.2018 (liite) kasvatustieteiden tiedekuntaa
tarkistamaan avoimen yliopisto-opetuksen toimeenpanosuunnitelman ja anoo
samalla, että tiedekunta vahvistaa toimeenpanosuunnitelmaan hyväksytyn
opetuksensa vastaamaan perusopetusta. Toimeenpanosuunnitelma ja sen toteutus
perustuu tiedekunnan ja opetushenkilöstön kanssa käytyihin keskusteluihin.
Lopullinen toteutuminen riippuu opettajien saatavuudesta ja opiskelijaryhmien
muotoutumisesta.
Toimeenpanosuunnitelmaan tulevista muutoksista informoidaan kasvatustieteiden
tiedekuntaa toimeenpanosuunnitelman tarkisteella syksyllä 2018.
Esitys

Hyväksytään Lapin yliopiston avoimen yliopiston liitteen mukainen opetus
vastaamaan tiedekunnan antamaa opetusta (liite).
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Kuukasjärvi, Ulla
Ala, Maarit
Lakkala, Suvi
Naakka, Moona
Rajaniemi, Laura
Rytinki, Anni

Varajäsenet:
Ruokamo, Heli, 1. varajäsen
Ratinen, Ilkka, 2. varajäsen
Lempiäinen, Kirsti, 3. varajäsen
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Äärelä, Tanja, 2. varajäsen
Maasilta, Mari, 3. varajäsen
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Ruokamo, Heli, varadekaani, 1, vpj.
Kyrö-Ämmälä, Outi, varadekaani, 2. vpj.
12.
Kasvatustieteiden tiedekunnan opetussuunnitelman lukuvuosille 2018-2019, 2019-2020 ja 20202021 tutkintorakenteet
Lapin yliopiston hallintojohtosäännön 22 §:n mukaan tiedekuntaneuvoston
tehtävänä on päättää opetussuunnitelmista.
Kasvatustieteiden tiedekunnan opetussuunnitelmatyö käynnistettiin tiedekunnan
kehittämispäivillä 24.8.2017 koskien opetussuunnitelmaa lukuvuosille 2018-19,
2019-20 ja 2020-2021. Opetussuunnitelmia on valmisteltu
opetussuunnitelmatyöryhmissä, jotka tiedekuntaneuvosto nimitti kokouksessaan
15.6.2017. Opetussuunnitelmatyöryhmiä on kaksi: Kasvatusalan koulutustyöryhmä ja Luokanopettajakoulutus-työryhmä.
Luokanopettajakoulutuksen opetussuunnitelmatyössä on jatkettu monialaisten
opintojen ja harjoittelujen kehittämistä niin, että ne kykenisivät vastaamaan
nykyistä paremmin uudistuneen perusopetuksen vaatimuksia.
Opetussuunnitelman uudistamisessa on kiinnitetty huomiota yhteisölliseen
työskentelyyn, opetuksen monipuolisuuteen, opintojen mitoittamiseen,
kontaktiopetuksen määrään ja oppiaineiden väliseen yhteistyöhön.
Kasvatusalan koulutuksen kandidaatin tutkintorakennetta on kehitetty niin, että
pakollisiin opintoihin kuuluva laaja sivuaine (60 op) olisi jatkossa vaihtoehtoinen
eikä sitä edellytettäisi myöskään aiempina lukuvuosina aloittaneilta opiskelijoilta.
Opiskelija voi suorittaa vaihtoehtoisesti laajan sivuaineen (60 op) ja valinnaisia

opintoja (15 op) tai kaksi suppeaa sivuainetta (25 op + 25 op) ja valinnaisia
opintoja 25 op tai kolme suppeaa sivuainetta (25 op + 25 op + 25 op).
Esitys 1

Päätettäneen hyväksyä Kasvatustieteiden tiedekunnan opetussuunnitelman 20182021 kasvatusalan koulutuksen, luokanopettajakoulutuksen,
luontokasvatuspainotteisen luokanopettajakoulutuksen ja Media Educationmaisteriopintojen tutkintorakenteet (liite 1).

Esitys 2

Päätettäneen hyväksyä kasvatusalan koulutuksen kandidaatin tutkintorakenteen
muutos, jossa ei edellytetä laajaa sivuainetta (60 op) myöskään aiempina
lukuvuosina aloittaneilta opiskelijoilta alkaen 1.3.2018.

Kasvatustieteiden tiedekunta
Tiedekuntaneuvosto
Kokous

2/2018

ESITYSLISTA
14.2.2018
Anne Autti puh. 040 4844102
Paikka: Tiedekunnan kokoushuone

Aika

Tiistai 20.2.2018

klo 10.15

Läsnä

Jäsenet:
Turunen, Tuija, dekaani, pj.
Uusiautti, Satu
Naskali, Päivi
Rasi, Päivi
Kuukasjärvi, Ulla
Ala, Maarit
Lakkala, Suvi
Naakka, Moona
Rajaniemi, Laura
Rytinki, Anni

Varajäsenet:
Ruokamo, Heli, 1. varajäsen
Ratinen, Ilkka, 2. varajäsen
Lempiäinen, Kirsti, 3. varajäsen
Vuojärvi, Hanna, 1. varajäsen
Äärelä, Tanja, 2. varajäsen
Maasilta, Mari, 3. varajäsen
Suopelto, Henriikka
Hellström, Aliisa
Lamponen, Maria

Ruokamo, Heli, varadekaani, 1, vpj.
Kyrö-Ämmälä, Outi, varadekaani, 2. vpj.
13.
Pro gradu –tutkielmien arvosteleminen
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.
Yliopistolain (558/2009) 29 §:n mukaan opintosuorituksen arvosteluun saavat
osallistua vain ne jäsenet tai varajäsenet, joilla on samantasoinen opintosuoritus
taikka jotka on otettu professorin tehtävään.
Seuraavat pro gradu -tutkielmat ovat arvosteltavina:

1) Aikuiskasvatus
Pro gradu –tutkielma:

Tarkastajat:
Kypsyysnäyte:

Marjukka Virtanen: SUURKEITTIÖTYÖNTEKIJÖIDEN
KÄSITYKSIÄ TYÖKYVYN MUUTOKSESTA JA
PARANNUSEHDOTUKSET HYVINVOINTYRYHMÄN
OHJELMAAN
Yliopistonlehtori Outi Kyrö-Ämmälä ja yliopistonlehtori Sirpa
Purtilo-Nieminen.
Suorittanut hyväksytysti 15.1.2018.
Liitteenä 1 tutkielman tiivistelmä, liitteenä 2 tutkielman
arvostelulausunto.

2) Luokanopettajakoulutus
Pro gradu –tutkielma:
Juho Alasuutari & Tiina Kuusiluoma: ”Tää joukkue on vaan niin
siisti” URHEILUSEURAN JÄRJESTÄMÄ ERITYISRYHMÄN
LIIKUNTATOIMINTA
Tarkastajat:
Yliopistonlehtori Outi Kyrö-Ämmälä ja yliopistonlehtori Ari
Kunnari.
Kypsyysnäyte:
Suorittaneet hyväksytysti 17.1.2018.
Liitteenä 3 tutkielman tiivistelmä, liitteenä 4 tutkielman
arvostelulausunto.
3) Aikuiskasvatus
Pro gradu –tutkielma:

Tarkastajat:
Kypsyysnäyte:

Ei esittelymenettelyä.

Hanna-Leena Hyvönen & Ida-Kaisa Teppo: SIIRTOVAIKUTUS
SIMULAATIOKOULUTUKSESSA SOPIMUSPALOKUNTALAISTEN KOKEMANA
Yliopistonlehtori Hanna Vuojärvi ja yliopistonlehtori Tuulikki
Keskitalo.
Suorittaneet hyväksytysti: Hanna-Leena Hyvönen 1.2.2018, IdaKaisa Teppo 12.2.2018.
Liitteenä 5 tutkielman tiivistelmä, liitteenä 6 tutkielman
arvostelulausunto.

Kasvatustieteiden tiedekunta
Tiedekuntaneuvosto
Kokous

2/2018

ESITYSLISTA
14.2.2018
Pia Satta puh. 040 726 3471
Paikka: Tiedekunnan kokoushuone

Aika

Tiistai 20.2.2018

klo 10.15

Läsnä

Jäsenet:
Turunen, Tuija, dekaani, pj.
Uusiautti, Satu
Naskali, Päivi
Rasi, Päivi
Kuukasjärvi, Ulla
Ala, Maarit
Lakkala, Suvi
Naakka, Moona
Rajaniemi, Laura
Rytinki, Anni

Varajäsenet:
Ruokamo, Heli, 1. varajäsen
Ratinen, Ilkka, 2. varajäsen
Lempiäinen, Kirsti, 3. varajäsen
Vuojärvi, Hanna, 1. varajäsen
Äärelä, Tanja, 2. varajäsen
Maasilta, Mari, 3. varajäsen
Suopelto, Henriikka
Hellström, Aliisa
Lamponen, Maria

Ruokamo, Heli, varadekaani, 1, vpj.
Kyrö-Ämmälä, Outi, varadekaani, 2. vpj.
14.
Mahdolliset muut asiat
Lapin yliopiston hallintojohtosäännön 59 §:n mukaan tiedekuntaneuvosto voi
läsnä olevien jäsenten yksimielisellä päätöksellä ottaa käsiteltäväkseen asian, jota
ei ole mainittu kokouskutsussa.

