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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.

Päätös

Todettiin.

Pöytäkirjan vakuudeksi
Puheenjohtaja

Merja Laitinen

Esittelijä

Jukka Sankala
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2 Ilmoitusasiat
Yhteiskuntatieteiden tiedekunnassa v. 2021 aikana suoritettavat tohtorin tutkinnot.
Dynasty 10 asianhallintajärjestelmä otetaan käyttöön v. 2022 alusta lähtien myös
kokousasiakirjojen käsittelyyn.
Tiedekunnan opetuksen ja työhyvinvoinnin kehittämisprojekti.
Esitys

Todettaneen.

Päätös

Todettiin.
Lisäksi todettiin tulossopimusneuvotteluissa käsitellyt asiat.

Pöytäkirjan vakuudeksi
Puheenjohtaja

Merja Laitinen

Esittelijä

Jukka Sankala
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3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen
Lapin yliopiston hallintojohtosäännön (5.10.2009) 22 §:n mukaan tiedekuntaneuvoston
tehtävänä on määrätä väitöskirjojen ja lisensiaatintutkimusten esitarkastajat, tarkastajat
ja vastaväittäjät, arvostella nämä opintosuoritukset ja pro gradu –tutkielmat tai vastaavat
tarkastajien lausuntojen perusteella.
Arvosteltavien pro gradu –tutkielmien kypsyysnäytteet on suoritettu hyväksytysti.
1. Sosiaalityö
Ailoranta Ellen: Pitkäaikaiseen harvinaissairauteen sairastuminen aikuisiällä
kertomuksellisena identiteettikokemuksena (saapunut 11.11.2021)
Tarkastajat: yliopistonlehtori Mari Kivistö ja yliopistonlehtori Liisa Hokkanen
Arvosana: xx
2. Sosiaalityö
Alaloukusa Mimmu: Ikääntyneiden omaishoitajien kokemuksia COVID-19pandemiarajoitteiden vaikutuksista hyvinvointiin ja palvelutarpeisiin (saapunut
15.11.2021)
Tarkastajat: tutkijatohtori Eeva Rossi ja yliopistonlehtori Tarja Orjasniemi
Arvosana: xx
3. Johtaminen
Ervasti Joonas: Becoming a design-driven organization
Case study on design transformation in a Nordic energy company
Tarkastajat: yliopistonlehtori Rauno Rusko ja yliopistonlehtori Pikka-Maaria Laine
Arvosana: xx

4. Matkailututkimus/Tourism, Culture and International Management
Halminen Saija: Learning about Sustainability: An Action Research Study of a Small
Tourism Organization Undergoing the Sustainable Travel Finland -Program (saapunut
1.12.2021)
Tarkastajat: professori Susan Meriläinen ja yliopistonlehtori José-Carlos García-Rosell
Arvosana: xx
5. Sosiaalityö
Härkönen Tanja: Lappilaisten yhdeksäsluokkalaisten osallisuus ja arjenhallinta – pakon
sanelemaa vai vapautta valita (saapunut 25.11.2021)
Tarkastajat: tutkijatohtori Anna Nikupeteri ja yliopistonlehtori Tarja Orjasniemi
Arvosana: xx
6. Sosiaalityö
Jalli Eveliina: Sosiaalityöntekijöiden kokemuksia akuutista kriisityöstä
sosiaalipäivystyksessä (saapunut 18.11.2021)
Tarkastajat: tutkijatohtori Anna Nikupeteri ja apulaisprofessori Minna Zechner
Arvosana: xx
7. Matkailututkimus
Kuoppala Tero: Epävarmuutta ja kiirettä: Hotellisiivoustyö prekaarina tehokkuutena Laadullinen sisällönanalyysi siivoustyötä käsittelevistä internetkeskusteluista (saapunut
22.11.2021)
Tarkastajat: professori Eeva Jokinen (Itä-Suomen yliopisto) ja professori Soile Veijola
Arvosana: xx
8. Hallintotiede
Marjamaa Sinna: Organisaatiomuutos ja muutoksen johtaminen: Kirjallisuuskatsaus
tieteelliseen keskusteluun (saapunut 19.11.2021)
Tarkastajat: professori Marjo Suhonen ja projektisuunnittelija Sanna Ryynänen
Arvosana: xx
9. Sosiaalityö
Nikulainen Santeri: ”Tarkista tosiaan lähikollegat – se on tosi merkityksellistä” Kollegiaalinen tuki aikuissosiaalityön lähiesihenkilöiden työhyvinvoinnin tukena
(saapunut 18.11.2021)
Tarkastajat: yliopistonlehtori Mari Kivistö ja professori Timo Harrikari
Arvosana: xx
10. Politiikkatieteet, valtio-oppi
Nordberg Ville-Aarne: Täällä tietää missä lohet loiskivat – Lohi poliittisen identiteetin
rakentajana Tornionjokilaaksossa (saapunut 2.12.2021)
Tarkastajat: yliopistonlehtori Tiina Seppälä ja yliopistonlehtori Tapio Nykänen
Arvosana: xx

11. Hallintotiede
Pellonpää Annika: ”Vaikee ajatella, että me ei koettais sisäistä painetta osoittaa, että
mitä on tehty” – tapaustutkimus kolmannen sektorin organisaation tuloksellisuuden
mittaamisesta (saapunut 9.11.2021)
Tarkastajat: yliopistonlehtori Jaana Leinonen ja professori Timo Aarrevaara
Arvosana: xx
12. Matkailututkimus/Tourism, Culture and International Management
Wu Kevin Chen: The Customer Value of the Social Environment of Hostels: Interview
Insights from Hostel Entrepreneurs (saapunut 1.12.2021)

Tarkastajat: yliopistonlehtori Monika Lüthje ja yliopistonlehtori José-Carlos García-Rosell
Arvosana: xx
Päätös

Hyväksyttiin pro gradu -tutkielmat numerot 1-12 yksimielisesti esitysten mukaan.
Päätöksentekoon osallistuivat Merja Laitinen, Suvi Ronkainen, Jarno Valkonen, Ville
Pietiläinen, Anna Nikupeteri ja Maria Hakkarainen.

Pöytäkirjan vakuudeksi
Puheenjohtaja

Merja Laitinen

Sihteeri

Sirpa Hast

Liitteet

Pro gradu -tutkielmien lausunnot
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+2. Ronkainen Suvi
-3. Rantala Outi
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4 Oikeudellinen sosiaalityössä, sosiaalityö oikeudellisessa (10 op) -opintokokonaisuuden
opetussuunnitelman hyväksyminen
Lapin yliopiston hallintojohtosäännön (5.10.2009) 22 § mukaan tiedekuntaneuvosto
hyväksyy opetussuunnitelmat.
§OHOVA-hankkeessa
on
valmisteltu
Sosiaalityön
ja
hyvinvointioikeuden
opintokokonaisuus (10 op), jota tarjotaan ensi keväästä alkaen sosiaalityön ja
hyvinvointioikeuden perusopiskelijoille sekä kymmenelle työelämässä olevalla
ammattilaiselle. Opintokokonaisuus on jatkoa vuonna 2021 toteutetulle §OHOVA-pilotille
ja toteutetaan vuoden 2022 aikana hankkeen voimavaroin. Myöhemmin
opintokokonaisuus on suunnitelmissa integroida osaksi sosiaalityön syventäviä opintoja.
Kokonaisuus liittyy hyvinvointioikeuden koulutuslaajennukseen.
Opetussuunnitelman sisällöt, tavoitteet ja suoritusmuodot on käyty läpi hankkeen
kokouksessa 23.11.2021. Opetussuunnitelma hyväksyttäneen myös oikeustieteiden
tiedekunnan tiedekuntaneuvostossa ennen opintojen alkua.
Lisätietoa hankkeesta ja kokonaisuuden taustoista tuodaan kokoukseen.
Esitys

Päätettäneen hyväksyä Oikeudellinen sosiaalityössä, sosiaalityö oikeudellisessa opintokokonaisuuden opetussuunnitelma vuodelle 2022 liitteen mukaisesti.

Päätös

Esityksen mukaan.

Pöytäkirjan vakuudeksi
Puheenjohtaja

Merja Laitinen

Esittelijä

Mikko Vehkaperä

Liite

Oikeudellinen sosiaalityössä, sosiaalityö oikeudellisessa – opintokokonaisuuden
opetussuunnitelma vuodelle 2022
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5 Esitarkastajien määrääminen Pauli Miettisen väitöskirjaksi tarkoitetulle työlle
Lapin yliopiston hallintojohtosäännön 22 §:n mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on
mm. määrätä väitöskirjojen ohjaajat, esitarkastajat, tarkastajat ja vastaväittäjät sekä
arvostella nämä opintosuoritukset.
Sosiologian apulaisprofessori Janne Autto pyytää tiedekuntaneuvostoa määräämään
esitarkastajat Pauli Miettisen sosiologian alaan kuuluvalle tohtorin väitöskirjaksi
tarkoitetulle käsikirjoitukselle ”Vähän liikkuvan nuoren mysteeri – Nuorten elämäntyyli ja
vähäiseen liikkumiseen vaikuttavat tekijät”.
Apulaisprofessori Autto esittää, että esitarkastajiksi määrätään suostumustensa
mukaisesti professori Vesa Puuronen Oulun yliopistosta ja erikoistutkija Ismo Björn ItäSuomen yliopistosta.
Pauli Miettisellä ei ole huomautettavaa esitarkastajista.
Käsikirjoitus on nähtävillä tiedekuntaneuvoston kokouskansiossa.
Esitys

Päätettäneen määrätä Pauli Miettisen sosiologian alaan kuuluvalle tohtorin väitöskirjaksi
tarkoitetulle käsikirjoitukselle ”Vähän liikkuvan nuoren mysteeri – Nuorten elämäntyyli ja
vähäiseen liikkumiseen vaikuttavat tekijät” esitarkastajiksi suostumustensa mukaisesti
professori Vesa Puuronen Oulun yliopistosta ja erikoistutkija Ismo Björn Itä-Suomen
yliopistosta.

Päätös

Esityksen mukaan.

Pöytäkirjan vakuudeksi
Puheenjohtaja

Merja Laitinen

Esittelijä

Jukka Sankala
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6 Esitarkastajien määrääminen Anne Koskiniemen väitöskirjaksi tarkoitetulle työlle
Lapin yliopiston hallintojohtosäännön 22 §:n mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on
mm. määrätä väitöskirjojen ohjaajat, esitarkastajat, tarkastajat ja vastaväittäjät sekä
arvostella nämä opintosuoritukset.
Johtamisen psykologian yliopistonlehtori Ville Pietiläinen pyytää tiedekuntaneuvostoa
määräämään esitarkastajat Anne Koskiniemen hallintotieteen alaan kuuluvalle tohtorin
väitöskirjaksi
tarkoitetulle
käsikirjoitukselle
”Eksistentialistis-fenomenologinen
lähestymistapa autenttisuuden ja identiteetin merkitykseen kaksoisroolijohtamisessa
julkisrahoitteisen terveydenhuollon alalla”.
Yliopistonlehtori Pietiläinen esittää, että esitarkastajiksi määrätään suostumustensa
mukaisesti johtava erityisasiantuntija, dosentti Jouni Kekäle Itä-Suomen yliopistosta sekä
toiminnanjohtaja, dosentti Olli-Pekka Viinamäki.
Anne Koskiniemellä ei ole huomautettavaa esitarkastajista.
Käsikirjoitus on nähtävillä tiedekuntaneuvoston kokouskansiossa.
Esitys

Päätettäneen määrätä Anne Koskiniemen hallintotieteen alaan kuuluvalle tohtorin
väitöskirjaksi
tarkoitetulle
käsikirjoitukselle
”Eksistentialistis-fenomenologinen
lähestymistapa autenttisuuden ja identiteetin merkitykseen kaksoisroolijohtamisessa
julkisrahoitteisen terveydenhuollon alalla” esitarkastajiksi suostumustensa mukaisesti
johtava erityisasiantuntija, dosentti Jouni Kekäle Itä-Suomen yliopistosta sekä
toiminnanjohtaja, dosentti Olli-Pekka Viinamäki.

Päätös

Esityksen mukaan.

Pöytäkirjan vakuudeksi
Puheenjohtaja

Merja Laitinen

Esittelijä

Jukka Sankala

LAPIN YLIOPISTO
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
Tiedekuntaneuvosto
Kokous 10/2021
Aika

PÖYTÄKIRJA
Sankala
Paikka: tiedekunnan kokoushuone

15.12.2021 klo 9.00
Jäsenet
+Laitinen Merja, dekaani, pj.
-Suhonen Marjo
+Valkonen Jarno
-Veijola Soile
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7 Annette Toivosen väitöstilaisuuden järjestäminen
Lapin yliopiston hallintojohtosäännön 22 §:n mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on
mm. määrätä väitöskirjojen ohjaajat, esitarkastajat, tarkastajat ja vastaväittäjät sekä
arvostella nämä opintosuoritukset.
Kokouksessaan
16.6.2021
tiedekuntaneuvosto
määräsi
Annette
Toivosen
matkailututkimuksen
alaan
kuuluvalle
tohtorin
väitöskirjaksi
tarkoitetulle
käsikirjoitukselle ”The emergence of New Space: A grounded theory study of enhancing
sustainability in space tourism from the view of Finland” esitarkastajiksi suostumustensa
mukaisesti FT, dosentti, Osmo Kuusi Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun yliopisto ja Ian
Yeoman, PhD, Associate Professor, School of Management, Victoria University of
Wellington, New Zealand.
Esitarkastuslausunnot ovat saapuneet ja molemmat lausujat puoltavat väittelyluvan
myöntämistä.
Annette Toivosella ei ole huomautettavaa lausunnoista.
Esitys 1

Päätettäneen myöntää väittelylupa Annette Toivosen matkailututkimuksen alaan
kuuluvalle tohtorin väitöskirjaksi tarkoitetulle käsikirjoitukselle ”The emergence of New
Space: A grounded theory study of enhancing sustainability in space tourism from the view
of Finland”.

Esitys 2

Päätettäneen järjestää Annette Toivosen väitöstilaisuus perjantaina 22.4.2022.

Esitys 3

Päätettäneen määrätä Annette Toivosen matkailututkimuksen alaan kuuluvalle tohtorin
väitöskirjaksi tarkoitetulle käsikirjoitukselle ”The emergence of New Space: A grounded
theory study of enhancing sustainability in space tourism from the view of Finland”

tarkastamista varten vastaväittäjäksi Associate professor Ian Yeoman, Victoria University
of Wellington, New Zealand. Kustoksena toimii professori Outi Rantala Lapin yliopistosta.
Esitys 4

Päätettäneen ottaa Annette Toivosen alaan kuuluva tohtorin väitöskirjaksi tarkoitettu
käsikirjoitus ”The emergence of New Space: A grounded theory study of enhancing
sustainability in space tourism from the view of Finland” Lapin yliopiston Acta electronica
Universitatis Lapponiensis -julkaisusarjaan.

Päätös 1-4

Esityksen mukaan.

Pöytäkirjan vakuudeksi
Puheenjohtaja

Merja Laitinen

Esittelijä

Jukka Sankala

Liitteet

Esitarkastuslausunnot
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+Nikupeteri Anna
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-2. varajäsen Markuksela Vesa
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-1. varajäsen Uimarihuhta Eveliina
-2. varajäsen Dardikh Mariam
-3. varajäsen Mäenpää Akseli

Lisäjäsenet
-1. Rantala Outi, varadekaani, varapj.
+2. Juha Himanka, varadekaani
8 Päivi Pietarilan väitöskirjan arvosteleminen
Lapin yliopiston hallintojohtosäännön 22 §:n mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on
mm. määrätä väitöskirjojen ohjaajat, esitarkastajat, tarkastajat ja vastaväittäjät sekä
arvostella nämä opintosuoritukset.
Kokouksessaan 27.1.2021 tiedekuntaneuvosto määräsi valtiotieteen maisterin Päivi
Pietarilan sosiaalityön alaan kuuluvalle tohtorin väitöskirjaksi tarkoitetulle
käsikirjoitukselle ”Tavallisia lapsia ja onnellisia vanhempia. Tutkimus erityistarpeisen
lapsen adoptoineiden vanhempien kokemuksista vanhemmuudesta” esitarkastajiksi
suostumustensa mukaisesti professori Marjo Kuronen Jyväskylän yliopistosta ja dosentti
Johanna Hurtig.
Kokouksessaan 16.6.2021 tiedekuntaneuvosto myönsi väittelyluvan Päivi Pietarilan
sosiaalityön alaan kuuluvalle tohtorin väitöskirjaksi tarkoitetulle käsikirjoitukselle
"Erityistarpeisen
lapsen
adoptoiminen
vanhempien
kokemana.
Tutkimus
adoptiovanhemmuuden rakentumisesta ja erityistarpeisuuden merkityksistä."
Väitöstilaisuus järjestettiin lauantaina 20.11.2021 klo 12.00. Vastaväittäjänä toimi
professori Marjo Kuronen Jyväskylän yliopistosta. Kustoksena toimi professori Sanna
Hautala Lapin yliopistosta.
Päivi Pietarilla ei ole huomautettavaa vastaväittäjän lausunnosta.
Väitöskirjasta annetaan arvosana hyväksytty, hyvä tai erinomainen.
Yliopistolain (558/2009) 29 §:n 2 momentin mukaan opintosuorituksen arvosteluun
saavat osallistua vain ne jäsenet tai varajäsenet, joilla on samatasoinen opintosuoritus tai
jotka on otettu professorin tehtävään.

Esitys

Arvosteltaneen Päivi Pietarilan sosiaalityön alaan kuuluva tohtorin väitöskirjaksi
tarkoitettu käsikirjoitus ”Erityistarpeisen lapsen adoptoiminen vanhempien kokemana.
Tutkimus adoptiovanhemmuuden rakentumisesta ja erityistarpeisuuden merkityksistä”.

Päätös

Hyväksyttiin Päivi Pietarilan sosiaalityön alaan kuuluva väitöskirja ”Erityistarpeisen lapsen
adoptoiminen vanhempien kokemana. Tutkimus adoptiovanhemmuuden rakentumisesta
ja erityistarpeisuuden merkityksistä” yksimielisesti lausunnon perusteella arvosanalla xx.
Päätöksentekoon osallistuivat Juha Himanka, Suvi Ronkainen, Jarno Valkonen, Ville
Pietiläinen, Anna Nikupeteri ja Maria Hakkarainen.

Pöytäkirjan vakuudeksi
Varapuheenjohtaja

Juha Himanka

Esittelijä

Jukka Sankala

Liite

Vastaväittäjän Kurosen lausunto

LAPIN YLIOPISTO
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
Tiedekuntaneuvosto
Kokous 10/2021
Aika

PÖYTÄKIRJA
Sankala
Paikka: tiedekunnan kokoushuone

15.12.2021 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. Rantala Outi, varadekaani, varapj.
+2. Juha Himanka, varadekaani
9 Sanna Hastin väitöskirjan arvosteleminen
Lapin yliopiston hallintojohtosäännön 22 §:n mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on
mm. määrätä väitöskirjojen ohjaajat, esitarkastajat, tarkastajat ja vastaväittäjät sekä
arvostella nämä opintosuoritukset.
Kokouksessaan 16.6.2021 tiedekuntaneuvosto määräsi yhteiskuntatieteiden maisterin
Sanna Hastin sosiologian alaan kuuluvalle tohtorin väitöskirjaksi tarkoitetulle
käsikirjoitukselle
”Yhteensovittamattomat
luonnonvarat?
Tutkimus
Lapin
luonnonvaraistumisesta” esitarkastajiksi suostumustensa mukaisesti professori Hannu I.
Heikkinen Oulun yliopistosta ja professori Ari A. Lehtinen Itä-Suomen yliopistosta.
Kokouksessaan 29.9.2021 tiedekuntaneuvosto myönsi väittelyluvan Sanna Hastin
sosiologian alaan kuuluvalle tohtorin väitöskirjaksi tarkoitetulle käsikirjoitukselle
”Yhteensovittamattomat luonnonvarat? Tutkimus Lapin luonnonvaraistumisesta”.
Väitöstilaisuus järjestettiin perjantaina 26.11.2021. Vastaväittäjänä toimi professori Ari A.
Lehtinen Itä-Suomen yliopistosta. Kustoksena toimi professori Jarno Valkonen Lapin
yliopistosta Sanna Hastilla ei ole huomautettavaa vastaväittäjän lausunnosta.
Väitöskirjasta annetaan arvosana hyväksytty, hyvä tai erinomainen.
Yliopistolain (558/2009) 29 §:n 2 momentin mukaan opintosuorituksen arvosteluun
saavat osallistua vain ne jäsenet tai varajäsenet, joilla on samatasoinen opintosuoritus tai
jotka on otettu professorin tehtävään.
Esitys

Arvosteltaneen Sanna Hastin sosiologian alaan kuuluva tohtorin väitöskirjaksi tarkoitettu
käsikirjoitus
”Yhteensovittamattomat
luonnonvarat?
Tutkimus
Lapin
luonnonvaraistumisesta”.

Päätös

Hyväksyttiin Sanna Hastin sosiologian alaan kuuluva väitöskirja ”Yhteensovittamattomat
luonnonvarat? Tutkimus Lapin luonnonvaraistumisesta” yksimielisesti lausunnon
perusteella arvosanalla xx.
Päätöksentekoon osallistuivat Merja Laitinen, Suvi Ronkainen, Ville Pietiläinen, Anna
Nikupeteri, Maria Hakkarainen ja Juha Himanka.

Pöytäkirjan vakuudeksi
Puheenjohtaja

Merja Laitinen

Esittelijä

Jukka Sankala

Liite

Vastaväittäjän Lehtisen lausunto

LAPIN YLIOPISTO
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
Tiedekuntaneuvosto
Kokous 10/2021
Aika

PÖYTÄKIRJA
Sankala
Paikka: tiedekunnan kokoushuone

15.12.2021 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. Rantala Outi, varadekaani, varapj.
+2. Juha Himanka, varadekaani
10 Kulttuurihistorian yliopistonlehtorin tehtäväntäyttöön liittyvät toimenpiteet
Syksyn 2021 tulossopimusneuvotteluissa on sovittu, että avoimeksi tullutta
kulttuurihistorian professorin tehtävää ei täytetä ja lisäksi sovittiin, että avataan
Kulttuurihistoriaan toistaiseksi voimassa oleva yliopistonlehtorin tehtävä. Tehtävä
täytetään avoimella haulla. Tehtävä on opetuspainotteinen ja nimikkeenä
kulttuurihistoria, erityisesti pohjoinen kulttuurihistoria.
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.
Hallintojohtosäännön 36 §: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
(hallintojohtosääntö 53§).

ansioita

ja

tarvittaessa

opetusnäytettä.

Tiedekuntaneuvoston tehtävänä on määrätä tehtävän täytön yhteydessä jäsenet
tarvittaessa erilliseen tehtäväntäyttötoimikuntaan kolmikantaperiaatetta noudattaen
(hallintojohtosääntö 22 §).
Esitys 1

Päätettäneen, että kulttuurihistorian yliopistonlehtorin tehtävä täytetään avoimen haun
kautta opetuspainotteisena tehtävänä.

Esitys 2

Päätettäneen asettaa tehtäväntäyttöä varten tehtäväntäyttötoimikunta, johon kuuluvat
yliopistonlehtori Aini Linjakumpu, yliopistonlehtori, koulutusvaradekaani Juha Himanka,
opiskelijajäsen Krista Perälä, yliopistonlehtori Heikki Huilaja sekä hallintopäällikkö Jukka
Sankala toimikunnan sihteerinä.

Esitys 3

Päätettäneen, että tehtäväntäyttötoimikunta valmistelee tehtäväntäyttösuunnitelman,
hakuilmoituksen, pyytää ulkopuoliset lausunnot hakijoiden pätevyydestä, toimii hakijoiden
opetustaidon arviointiryhmänä, haastattelee hakijat ja tekee tiedekuntaneuvostolle
perustellun esityksen tehtävän täyttämisestä.

Esitys 4

Päätettäneen
siirtää
tiedekuntaneuvoston
toimivalta
koskien
kyseisen
tehtäväntäyttötoimikunnan kokoonpanoon liittyviä päätöksiä tiedekunnan dekaanille
tehtäväntäyttöprosessin ajaksi.

Päätös 1-4

Esityksen mukaan.

Pöytäkirjan vakuudeksi
Puheenjohtaja

Merja Laitinen

Esittelijä

Jukka Sankala

LAPIN YLIOPISTO
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
Tiedekuntaneuvosto
Kokous 10/2021
Aika

PÖYTÄKIRJA
Sankala
Paikka: tiedekunnan kokoushuone

15.12.2021 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. Rantala Outi, varadekaani, varapj.
+2. Juha Himanka, varadekaani
11 Kutsumenettelyn käynnistäminen uskontojen ja kulttuurien politiikan professorin tehtävään
Syksyn 2021 tulossopimusneuvotteluissa on sovittu osana tiedekunnan strategista
henkilöstösuunnittelua, että käynnistetään kutsumenettely uskontojen ja kulttuurien
politiikan professorin tehtävään yliopistonlehtori Aini Linjakummun osalta.
Yliopistolain 33 §:n mukaan professorin tehtävä tulee asettaa julkisesti haettavaksi
otettaessa henkilö toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen. Professorin tehtävä
voidaan täyttää kutsusta haettavaksi julistamatta silloin, kun tehtävään voidaan kutsua
ansioitunut henkilö tai tehtävään valitaan määräajaksi. Tehtävään voidaan valita kutsusta
vain henkilö, joka kiistatta täyttää kelpoisuusvaatimukset. Hakijoiden ja tehtävään
kutsuttavien kelpoisuudesta ja ansioista on ennen valintaa pyydettävä lausunto vähintään
kahdelta asiantuntijalta, kun henkilö valitaan toistaiseksi voimassa olevaan tai vähintään
kahden vuoden määräaikaiseen työsuhteeseen. Asiantuntijan esteellisyyteen sovelletaan
hallintolain (434/2003) 27-29 §:ää.
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 tehtävän kannalta tärkeää, käytännöllinen
perehtyneisyys tehtäväalaan.
Hallintojohtosäännön 49 §:n mukaan tieteellisin perustein täytettävän professorin
tehtävään hakeneen ansioita arvioitaessa otetaan huomioon tieteelliset julkaisut ja muut
tutkimustulokset, joilla on tieteellistä arvoa, opetuskokemus ja pedagoginen koulutus,
taito tuottaa oppimateriaalia, opetustoimen ansiot ja tarvittaessa opetusnäyte. Lisäksi
otetaan huomioon hakijan muut ansiot.

Yleisenä kelpoisuusvaatimuksena vaaditaan hallintojohtosäännön 36 §:n mukaan
sellainen koulutus ja kokemus sekä kielitaito kuin kyseisen tehtävän menestyksellinen
hoitaminen edellyttää. Pysyvään tehtävään valittavalta edellytetään hallintojohtosäännön
36 §:n mukaan riittävä opetustaito.
Esitys 1

Hyväksyttäneen kutsumenettelyn käynnistäminen.

Esitys 2

Hyväksyttäneen tehtäväntäyttösuunnitelma.

Esitys 3

Päätettäneen määrätä ulkopuolisiksi asiantuntijalausunnon antajiksi suostumuksensa
mukaisesti professori (emeritus) Vilho Harle ja professori Tarja Väyrynen, Tampereen
yliopisto.

Päätös 1-3

Esityksen mukaan.

Pöytäkirjan vakuudeksi
Puheenjohtaja

Merja Laitinen

Esittelijä

Jukka Sankala

Liite

Tehtäväntäyttösuunnitelma ja Linjakummun hakemusasiakirjat

LAPIN YLIOPISTO
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
Tiedekuntaneuvosto
Kokous 10/2021
Aika

PÖYTÄKIRJA
Sankala
Paikka: tiedekunnan kokoushuone

15.12.2021 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. Rantala Outi, varadekaani, varapj.
+2. Juha Himanka, varadekaani
12 Muut asiat
Lapin yliopiston hallintojohtosäännön 59 §:n mukaan hallintoelin voi läsnä olevien
jäsenten yksimielisellä päätöksellä ottaa käsiteltäväkseen asian, jota ei ole mainittu
kokouskutsussa.
Esitys 1

Otettaneen kiireellisenä asiana käsittelyyn Tiina Harjumaan väitöskirjan arvostelu.
Lapin yliopiston hallintojohtosäännön 22 §:n mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on
mm. määrätä väitöskirjojen ohjaajat, esitarkastajat, tarkastajat ja vastaväittäjät sekä
arvostella nämä opintosuoritukset.
Kokouksessaan 16.6.2021 tiedekuntaneuvosto määräsi kasvatustieteen maisteri Tiina
Harjumaan kulttuurihistorian alaan kuuluvalle tohtorin väitöskirjaksi tarkoitetulle
käsikirjoitukselle ”Menetetty ja läsnä oleva Petsamo. Menneisyyden tulkitseminen ja
historian
rakentuminen
petsamolaisessa
muistiyhteisössä”
esitarkastajiksi
suostumustensa mukaisesti professori Maria Lähteenmäki, Itä- Suomen yliopisto ja
filosofian tohtori, akatemiatutkija, Kaisa Vehkalahti, Oulun yliopisto.
Kokouksessaan 27.10.2021 tiedekuntaneuvosto myönsi väittelyluvan Tiina Harjumaan
kulttuurihistorian alaan kuuluvalle tohtorin väitöskirjaksi tarkoitetulle käsikirjoitukselle
”Menetetty ja läsnä oleva Petsamo. Menneisyyden tulkitseminen ja historian rakentuminen
petsamolaisessa muistiyhteisössä”. Väitöstilaisuus järjestettiin lauantaina 11.12.2021.
Vastaväittäjänä toimi akatemiatutkija, dosentti Kaisa Vehkalahti Jyväskylän yliopistosta.
Kustoksena toimi professori Marja Tuominen Lapin yliopistosta.
Tiina Harjumaalla ei ole huomautettavaa vastaväittäjän lausunnosta.
Väitöskirjasta annetaan arvosana hyväksytty, hyvä tai erinomainen.

Yliopistolain (558/2009) 29 §:n 2 momentin mukaan opintosuorituksen arvosteluun
saavat osallistua vain ne jäsenet tai varajäsenet, joilla on samatasoinen opintosuoritus tai
jotka on otettu professorin tehtävään.
Esitys 2

Arvosteltaneen Tiina Harjumaan kulttuurihistorian alaan kuuluva tohtorin väitöskirjaksi
tarkoitettu käsikirjoitus ”Menetetty ja läsnä oleva Petsamo. Menneisyyden tulkitseminen
ja historian rakentuminen petsamolaisessa muistiyhteisössä”.

Päätös 1

Esityksen mukaan.

Päätös 2

Hyväksyttiin Tiina Harjumaan kulttuurihistorian alaan kuuluva väitöskirja ”Menetetty ja
läsnä oleva Petsamo. Menneisyyden tulkitseminen ja historian rakentuminen
petsamolaisessa muistiyhteisössä” yksimielisesti lausunnon perusteella arvosanalla xx.
Päätöksentekoon osallistuivat Merja Laitinen, Suvi Ronkainen, Jarno Valkonen, Ville
Pietiläinen, Anna Nikupeteri, Maria Hakkarainen ja Juha Himanka.

Pöytäkirjan vakuudeksi
Puheenjohtaja

Merja Laitinen

Esittelijä

Jukka Sankala

Liite

Vastaväittäjän lausunto

