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PÖYTÄKIRJA
Sankala
Paikka: Teams-kokous etäyhteyksin

29.9.2021 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
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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Jäsenet
+Laitinen Merja, dekaani, pj.
+Suhonen Marjo
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+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
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+Pitkänen Joonas
+Kerkelä Julia

-1. varajäsen Uimarihuhta Eveliina
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Lisäjäsenet
+1. Koikkalainen Petri, varadekaani, varapj.
+2. Juha Himanka, varadekaani
2 Ilmoitusasiat
Yhteiskuntatieteiden tiedekunnassa v. 2021 aikana suoritettavat tohtorin tutkinnot.
Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan tutkintotavoitteet ja niiden toteutuminen.
Yliopiston tutkintotavoitteet ja niiden toteutuminen.
Dekaanin päätökset:
- Sosiaalityön yliopistonlehtorin tehtäväntäyttöön liittyvät toimenpiteet (avoin
haku, tehtäväntäyttötoimikunta)
- YTT, dosentti, yliopistonlehtori Hanna Ylöstalon dosentuurihakemuksesta
aiheutuvat toimet
- Esitarkastajien määrääminen Joonas Volan väitöskirjaksi tarkoitetulle työlle
- Päivi Pietarilan väitöskirjan julkaiseminen Lapin yliopiston Acta electronica
Universitatis Lapponiensis -julkaisusarjassa
- Esitarkastajien määrääminen Mirva Salmisen väitöskirjaksi tarkoitetulle työlle
- YTT, Outi Rantalan kutsuminen Matkailututkimuksen, erityisesti vastuullinen
arktinen matkailun professorin tehtävään
- Opiskelijajäsen laadullisen tutkimuksen tehtäväntäyttötoimikuntaan
Sosiaalityön koulutuslaajennushakemus.
Esitys

Todettaneen.

Päätös

Todettiin.

Pöytäkirjan vakuudeksi
Puheenjohtaja

Merja Laitinen

Esittelijä

Jukka Sankala
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Jäsenet
+Laitinen Merja, dekaani, pj.
+Suhonen Marjo
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+Veijola Soile

Varajäsenet
-1. Meriläinen Susan
-2. Ronkainen Suvi
-3. Rantala Outi
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+Nikupeteri Anna
+Hakkarainen Maria
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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. Matkailututkimus/Tourism, Culture and International Management
Dietrich Saskia: The use of Generation Z’s knowl(sedge in destination management
companies: Insights from managers in Finnish Lapland (saapunut 8.9.2021)
Tarkastajat: yliopistonlehtori Minni Haanpää ja yliopistonlehtori José-Carlos García-Rosell
Arvosana: xx
2. Politiikkatieteet, kansainväliset suhteet
Heiskanen Helmi: Tutkimus vapaaehtoisesti lapsettomien ympäristöperusteluista
Chaïm Perelmanin argumentaatioteorian käsitteitä hyödyntäen (saapunut 27.8.2021)
Tarkastajat: yliopistonlehtori Tiina Seppälä ja yliopistonlehtori Mika Luoma-aho
Arvosana: xx
3. Matkailututkimus/Tourism, Culture and International Management
Kalaitsidis Anna-Maria: Affects and emotions in ghost tourism – A content analysis on
tourist experiences at the LaLaurie Mansion (saapunut 10.9.2021)
Tarkastajat: yliopistonlehtori José-Carlos García-Rosell ja yliopistonlehtori Minni Haanpää
Arvosana: xx
4. Hallintotieteet, johtamisen psykologia

Kasvi Jenna: Monikielisen tiimin johtamista vieraalla kielellä kuvaavat kertomukset
(saapunut 3.9.2021)
Tarkastajat: yliopistonlehtori Virpi Tökkäri ja yliopistonlehtori Ville Pietiläinen
Arvosana: xx
5. Sosiaalityö
Koiranen Minja: Ylisukupolvinen huono-osaisuus ja psykologinen pääoma (saapunut
19.8.2021)
Tarkastajat: yliopistonlehtori Jari Lindh ja yliopistonlehtori Tarja Orjasniemi
Arvosana: xx
6. Sosiologia
Kurvinen Saara: Kollegiaalisen palautteen merkitys työyhteisön rakentumisessa;
Kehysanalyyttinen tutkimus yhden työyhteisön muodostumisesta kollegiaalisen
palautteen tilanteissa. (saapunut 13.9.2021)
Tarkastajat: yliopistonlehtori Heikki Huilaja ja yliopistonlehtori Veera Kinnunen
Arvosana: xx
7. Sosiaalityö
Lahtinen Emilia: Kaksijakoinen kannabis – kannabiksen dekriminalisoinnista tuotettuja
diskursseja paikantamassa (saapunut 2.9.2021)
Tarkastajat: yliopisto-opettaja Eve Orhanli ja yliopistonlehtori Pia Skaffari
Arvosana: xx
8. Sosiaalityö
Laitinen Aila: Lapsen osallisuus lastensuojelun käytännössä (saapunut 13.9.2021
Tarkastajat: yliopistonlehtori Mari Kivistö ja tuntiopettaja Harri Jokiranta
Arvosana: xx
9. Sosiaalityö
Lyttinen Emilia: Miksi nainen ei vain lähde väkivaltaisesta parisuhteesta – “Välillä ajattelin,
että en pääse hänestä eroon kuin vasta, kun jompikumpi meistä on kuollut.” (saapunut 7.9.2021)
Tarkastajat: tutkijatohtori Anna Nikupeteri ja tuntiopettaja Harri Jokiranta
Arvosana: xx
10. Hallintotieteet, johtamisen psykologia
Mella-Aho Suvi: Organisaatiokulttuurisia heijastumia nopeasti kasvavassa matkailu- ja
palvelukeskittymässä: Tapaustutkimus Joulupukin Pajakylästä (saapunut 3.9.2021)
Tarkastajat: yliopistonlehtori Virpi Tökkäri ja yliopistonlehtori Ville Pietiläinen
Arvosana: xx
11. Sosiologia
Petroff Jemina: Papusalaattia ja pianojazzia: Terveyden, nautinnon ja ruumiillisuuden
merkitykset median syömisohjeistuksissa (saapunut 27.8.2021)
Tarkastajat: yliopistonlehtori Veera Kinnunen ja yliopistonlehtori Heikki Huilaja
Arvosana: xx
12. Matkailututkimus/Tourism, Culture and International Management
Sinitcyn Mikhail: Moral Inquiry into Nordic Animal Work in Tourism: The Role of Emotions
and Reasoning (saapunut 8.9.2021)
Tarkastajat: tutkija Mikko Äijälä ja yliopistonlehtori José-Carlos García-Rosell
Arvosana: xx
13. Politiikkatieteet, valtio-oppi

Tuohimaa-Niemelä Heidi: ”Olipa kipakkaa tekstiä” – Suomalaisten työeläkeyhtiöiden
kehykset Helsingin Sanomien uutisissa (saapunut 22.9.2021)
Tarkastajat: apulaisprofessori Petri Koikkalainen ja yliopistonlehtori Tapio Nykänen
Arvosana: xx
Päätös

Hyväksyttiin pro gradu -tutkielmat numerot 1-13 yksimielisesti esitysten mukaan.
Päätöksentekoon osallistuivat Merja Laitinen, Marjo Suhonen, Jarno Valkonen, Soile
Veijola, Ville Pietiläinen, Anna Nikupeteri ja Maria Hakkarainen.

Pöytäkirjan vakuudeksi
Puheenjohtaja

Merja Laitinen

Sihteeri

Sirpa Hast
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Jäsenet
+Laitinen Merja, dekaani, pj.
+Suhonen Marjo
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+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
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Lisäjäsenet
+1. Koikkalainen Petri, varadekaani, varapj.
+2. Juha Himanka, varadekaani
4 Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan valintaperusteet vuodelle 2022
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 määristä.
Tiedekuntaneuvosto päätti kesäkuun kokouksessa esittää hallitukselle sisään otettavien
opiskelijoiden määrät vuodelle 2022. Hallitus hyväksyi elokuun kokouksessaan määrät
liitteessä näkyvien muutosten mukaisesti (liite 1).
Opiskelijavalintaperusteet
valmistellaan
tiedekuntaneuvoston
nimeämässä
opiskelijavalintatoimikunnassa. Valintatoimikunnan puheenjohtajana toimii opetuksen
varadekaani Juha Himanka ja jäseninä opetushenkilökunnan edustajien lisäksi
ainejärjestöjen nimeämät edustajat. Valintatoimikunta koordinoi valintaperusteiden
valmistelua ja osallistuu erillisvalintojen opiskelijavalintaan. Asiat toimikuntaan
valmistelee opintopäällikkö.
Ensikertalaiskiintiö otettiin opiskelijavalintojen päävalintoihin mukaan vuonna 2016.
Yhteiskuntatieteiden alalla tuolloin sovittiin, että opiskelijapaikkamäärästä 70 % varataan
ensimmäistä korkeakoulupaikkaa hakeville. Todistusvalinta oli puolestaan ensimmäistä
kertaa
mukana
opiskelijavalintojen
päävalinnoissa
keväällä
2020.
Opiskelijapaikkamääristä 51 % täytetään ylioppilastutkintotodistuksen arvosanojen
perusteella. Loput opiskelijoista valitaan valintakokeiden perusteella.
OKM avasi keväällä 2020 strategiaperustaisen koulutus- ja osaamistason nosto -ohjelman
rahoitushaun yliopistojen koulutuslaajennuksiin. Laajennuksissa tuli tehdä koulutusalojen
välistä yhteistyötä. Hakemukset hyväksyttiin ministeriössä elokuun lopussa 2020, minkä
mukaan yhteiskuntatieteiden tiedekuntaan myönnettiin lisäaloituspaikkoja vuodelle 2021
yhteensä 43 ja vuodelle 2022 yhteensä 28 (molemmille vuosille yhteensä 71). Paikat
kohdistuvat hyvinvointijohtamiseen, arktiseen maailmanpolitiikkaan, kokemusten
muotoiluun ja hyvinvointioikeuteen ja kytkeytyvät tiedekunnan tutkinto-ohjelmiin.

Koulutuslaajennuksilla voidaan mm. perustaa uusia suuntautumisvaihtoehtoja tai
opintosuuntia tai vahvistaa opintojen painotusta nykyisten rakenteiden sisällä.
Valintaperusteet tulivat valmisteluun tutkinto-ohjelmille elokuussa. Valintatoimikunta
käsitteli valintaperusteet kokouksessaan 15.9.2021.
Valintaperusteisiin on tehty vain pienehköjä muutoksia. Koulutuslaajennusten lisäksi on
tarkennettu maisterivalinnan valintakriteereitä, täsmennetty avoimen ja siirtoopiskelijoiden hakeutumista suoraan tutkinto-ohjelmiin.
Esitys

Päätettäneen hyväksyä yhteiskuntatieteiden tiedekunnan valintaperusteet vuodelle 2022
liitteiden mukaisesti.

Päätös

Esityksen mukaan.

Pöytäkirjan vakuudeksi
Puheenjohtaja

Merja Laitinen

Esittelijä

Mervi Tikkanen

Liitteet

Yhteiskuntatieteiden tiedekuntaan vuonna 2022 otettavien uusien opiskelijoiden määrät
Valintaperusteet vuodelle 2022
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29.9.2021 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 Sanna Hastin 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 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.
Esitarkastuslausunnot ovat saapuneet ja molemmat lausujat puoltavat väittelyluvan
myöntämistä.
Sanna Hastilla ei ole huomautettavaa lausunnoista.
Esitys 1

Päätettäneen myöntää väittelylupa yhteiskuntatieteiden maisterin Sanna Hastin
sosiologian alaan kuuluvalle tohtorin väitöskirjaksi tarkoitetulle käsikirjoitukselle
"Yhteensovittamattomat luonnonvarat? Tutkimus Lapin luonnonvaraistumisesta”.

Esitys 2

Päätettäneen järjestää Sanna Hastin väitöstilaisuus perjantaina 26.11.2021 klo 12.00,
paikkana LS3.

Esitys 3

Päätettäneen määrätä yhteiskuntatieteiden maisterin Sanna Hastin sosiologian alaan
kuuluvalle tohtorin väitöskirjaksi tarkoitetulle käsikirjoitukselle " Yhteensovittamattomat
luonnonvarat? Tutkimus Lapin luonnonvaraistumisesta” tarkastamista varten
vastaväittäjäksi professori Ari A. Lehtinen Itä-Suomen yliopistosta. Kustoksena toimii
professori Jarno Valkonen Lapin yliopistosta.

Esitys 4

Päätettäneen ottaa Sanna Hastin sosiologian alaan kuuluva tohtorin väitöskirjaksi
tarkoitettu käsikirjoitus "Yhteensovittamattomat luonnonvarat? Tutkimus Lapin
luonnonvaraistumisesta” Lapin yliopiston Acta electronica Universitatis Lapponiensis julkaisusarjaan.

Päätös 1-4

Esityksen mukaan.

Pöytäkirjan vakuudeksi
Puheenjohtaja

Merja Laitinen

Esittelijä

Jukka Sankala

Liite

Esitarkastuslausunnot
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29.9.2021 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
6 Eeva Rossin väitöskirjan arvosteleminen
Lapin yliopiston hallintojohtosäännön 22 §:n mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on
mm. määrätä väitöskirjojen ohjaajat, esitarkastajat, tarkastajat ja vastaväittäjät sekä
arvostella nämä opintosuoritukset.
Kokouksessaan 16.12.2020 tiedekuntaneuvosto määräsi esitarkastajiksi Eeva Rossin
sosiaalityön alaan kuuluvalle tohtorin väitöskirjaksi tarkoitetulle käsikirjoitukselle ”Osista
muodostuva kokonaisuus. Kuvaus gerontologisen sosiaalityön käytännöistä ja niiden
tutkimisesta.” esitarkastajiksi suostumustensa mukaisesti sosiaalityön professori Sari
Rissasen, Itä-Suomen yliopistosta sekä sosiaalityön professori Maritta Törrösen, Helsingin
yliopistosta.
Kokouksessaan 24.03.2021 tiedekuntaneuvosto myönsi väittelyluvan Eeva Rossin
sosiaalityön alaan kuuluvalle tohtorin väitöskirjaksi tarkoitetulle käsikirjoitukselle ”Osista
muodostuva kokonaisuus. Kuvaus gerontologisen sosiaalityön käytännöistä ja niiden
tutkimisesta.” Väitöstilaisuus järjestettiin perjantaina 13.8.2021 klo 12.00. Vastaväittäjänä
toimi sosiaalityön professori Sari Rissasen, Itä-Suomen yliopistosta. Kustoksena toimi
professori Merja Laitinen Lapin yliopistosta.
Eeva Rossilla 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.
Asiassa ei ole esittelymenettelyä.

Esitys

Arvosteltaneen Eeva Rossin sosiaalityön alaan kuuluva tohtorin väitöskirjaksi tarkoitettu
käsikirjoitus ”Osista muodostuva kokonaisuus. Kuvaus gerontologisen sosiaalityön
käytännöistä ja niiden tutkimisesta.”

Päätös

Hyväksyttiin Eeva Rossin sosiaalityön alaan kuuluva väitöskirja ”Osista muodostuva
kokonaisuus. Kuvaus gerontologisen sosiaalityön käytännöistä ja niiden tutkimisesta.”
yksimielisesti lausunnon perusteella arvosanalla xx.
Päätöksentekoon osallistuivat Petri Koikkalainen, Marjo Suhonen, Jarno Valkonen, Soile
Veijola, Anna Nikupeteri ja Maria Hakkarainen.

Pöytäkirjan vakuudeksi
Varapuheenjohtaja

Petri Koikkalainen

Esittelijä

Jukka Sankala

Liite

Vastaväittäjän lausunto

LAPIN YLIOPISTO
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
Tiedekuntaneuvosto
Kokous 7/2021
Aika

PÖYTÄKIRJA
Sankala
Paikka: Teams-kokous etäyhteyksin

29.9.2021 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
7 PhD, politiikan ja kansainvälisten suhteiden yliopistonlehtorin Milla Vahan dosentuurihakemuksesta
aiheutuvat toimet
PhD, politiikan ja kansainvälisten suhteiden yliopistonlehtorin Milla Vaha on hakenut
18.8.2021 päiväämällään kirjeellä dosentin arvoa Lapin yliopiston yhteiskuntatieteiden
tiedekunnassa.
Yliopistolain (2009/558) 89 §:n mukaan yliopisto voi hakemuksesta myöntää dosentin
arvon henkilölle, jolla on perusteelliset tiedot omalta alaltaan, julkaisuilla tai muulla tavoin
osoitettu kyky itsenäiseen tieteelliseen tutkimustyöhön sekä hyvä opetustaito.
Politiikkatieteiden professori Petri Koikkalainen pitää lausuntonsa mukaan Milla Vahan
kiinnittämistä yliopistoon ja yhteiskuntatieteiden tiedekuntaan tarkoituksenmukaisena ja
esittää dosentuurin nimeksi kansainvälisten suhteiden, erityisesti kansainvälisen politiikan
teorian dosentti.
Koikkalainen esittää, että asiantuntijalausuntojen antajiksi Milla Vahan tieteellisestä
pätevyydestä hänen hakemaansa dosentin tehtävään valittaisiin suostumustensa mukaan
professori Pekka Korhonen Jyväskylän yliopistosta ja dosentti Timo Pankakoski Helsingin
yliopistosta.
Esitys 1

Todettaneen, että PhD, politiikan ja kansainvälisten suhteiden yliopistonlehtori Milla Vaha
on hakenut dosentin arvoa Lapin yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnassa.

Esitys 2

Päätettäneen määritellä PhD, politiikan ja kansainvälisten suhteiden yliopistonlehtori Milla
Vahan hakeman dosentuurin nimeksi kansainvälisten suhteiden, erityisesti kansainvälisen
politiikan teorian dosentti.

Esitys 3

Päätettäneen valita professori Pekka Korhonen Jyväskylän yliopistosta ja dosentti Timo
Pankakoski
Helsingin
yliopistosta
antamaan
suostumustensa
mukaisesti
asiantuntijalausuntonsa Milla Vahan tieteellisestä pätevyydestä hänen hakemaansa
kansainvälisten suhteiden, erityisesti kansainvälisen politiikan teorian dosentin arvoa
varten.

Päätös 1-3

Esityksen mukaan.

Pöytäkirjan vakuudeksi
Puheenjohtaja

Merja Laitinen

Esittelijä

Jukka Sankala

Liitteet

Hakemusasiakirjat ja Koikkalaisen lausunto

LAPIN YLIOPISTO
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
Tiedekuntaneuvosto
Kokous 7/2021
Aika

PÖYTÄKIRJA
Sankala
Paikka: Teams-kokous etäyhteyksin

29.9.2021 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
8 Politiikkatieteiden, erityisesti pohjoisen politiikan ja hallinnon professorin määräaikainen tehtävä ajalle
1.1.2022–30.9.2026 (sijaisuus)
Politiikkatieteiden, erityisesti pohjoisen politiikan ja hallinnon professori Petri Koikkalainen
on tullut valituksi tiede- ja korkeakoulupoliittisen erityisasiantuntijan tehtävään, joka on
sijoitettu Suomen edustustoon Washington DC:ssä. Kyseessä on 5-vuotinen määräaikainen
virka 1.10.2021 alkaen ja Koikkalaiselle on myönnetty työvapaata kyseiselle ajalle.
Lapin yliopiston keskushallinnon kanssa on sovittu, että Koikkalaisen politiikkatieteiden,
erityisesti pohjoisen politiikan ja hallinnon professuuriin voidaan hakea sijaista avoimella
haulla.
Lapin yliopiston hallintojohtosäännön 37 §:n mukaan tieteellisin perustein täytettävään
professorin tehtävään valittavalta edellytetään tohtorin tutkinto, korkeatasoinen
tieteellinen pätevyys, kokemusta tieteellisen tutkimuksen johtamisesta, kyky antaa
korkeatasoista tutkimukseen perustuvaa opetusta ja ohjausta. Lisäksi valittavalta
edellytetään näyttöjä kansainvälisestä yhteistyöstä ja, kun se on tärkeää, käytännöllinen
perehtyneisyys tehtävän alaan.
Professorin tehtävä on tarkoitus täyttää avoimen haun kautta vuoden 2021 aikana.
Tiedekuntaneuvoston tehtävänä on määrätä tehtävän täytön yhteydessä jäsenet
tarvittaessa erilliseen tehtäväntäyttötoimikuntaan kolmikantaperiaatetta noudattaen
(hallintojohtosääntö 22 §).
Esitys 1

Päätettäneen, että politiikkatieteiden, erityisesti pohjoisen politiikan ja hallinnon
professorin määräaikainen tehtävä ajalle 1.1.2022–30.9.2026 täytetään avoimen haun
kautta.

Esitys 2

Päätettäneen asettaa politiikkatieteiden, erityisesti pohjoisen politiikan ja hallinnon
professorin sijaisuuden täyttöä varten toimikunta, jonka muodostavat professori Merja

Laitinen; tutkimusvaradekaani; yliopistonlehtori Heikki Huilaja; yliopistonlehtori Aini
Linjakumpu; opiskelijajäsen Krista Ulkuniemi ja hallintopäällikkö Jukka Sankala.
Hallintopäällikkö Jukka Sankala toimii toimikunnan sihteerinä.
Esitys 3

Päätettäneen, että toimikunta valmistelee tehtäväntäyttösuunnitelman, 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 7/2021
Aika

PÖYTÄKIRJA

Paikka: Teams-kokous etäyhteyksin

29.9.2021 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
9 Tiedekunnan varadekaanin nimeäminen
Yliopiston rehtori on päätöksellään 19.12.2019 nimennyt professori Merja Laitisen
yhteiskuntatieteiden tiedekunnan dekaaniksi ajalle 1.1.2020–31.12.2023.
Hallintojohtosäännön 23 a §:n mukaan tiedekuntaneuvosto nimeää yhden tai useamman
varadekaanin dekaanin esityksestä. Varadekaanin toimikausi on sama kuin dekaanin.
Varadekaani valitaan tiedekunnan opetus- ja tutkimushenkilökunnan jäsenistä.
Mikäli varadekaaniksi nimetään henkilö, jota ei ole vaaleissa valittu tiedekuntaneuvoston
jäseneksi, on tällä läsnäolo- ja puheoikeus tiedekuntaneuvoston kokouksissa. Silloin, kun
varadekaani toimii dekaanin ollessa estyneenä tiedekuntaneuvoston kokouksen
puheenjohtajana, on tällä samat oikeudet kuin dekaanilla.
Yliopiston hallintojohtosäännön 24 §:n mukaan dekaani johtaa ja valvoo tiedekunnan
toimintaa sekä on tiedekuntaneuvoston puheenjohtaja. Dekaani päättää niistä asioista,
joita ei ole määrätty tiedekuntaneuvoston päätettäväksi.
Hallintojohtosäännön 24 §:ssä on lueteltu tarkemmin dekaanin tehtävät
https://www.ulapland.fi/loader.aspx?id=04b22c76-9881-46b4-b88c-1aaaa2fe3bbb
Kokouksessaan 29.1.2020 tiedekuntaneuvosto nimitti dekaanin esityksestä 1.
varadekaaniksi (tutkimuksesta vastaavaksi) Petri Koikkalaisen ajalle 1.1.2020–31.12.2023.
Tutkimuksesta vastaavalle varadekaanille Petri Koikkalaiselle on nimettävä sijainen hänen
työvapaan ajaksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Hän toimii dekaanin sijaisena dekaanin
ollessa estynyt.
Asiassa ei ole esittelymenettelyä.
Esitys

Dekaani esitti tutkimuksesta vastaavaksi varadekaaniksi professori Outi Rantalaa
31.12.2023 asti.

Päätös

Esityksen mukaan.

Pöytäkirjan vakuudeksi
Puheenjohtaja

Merja Laitinen

Esittelijä

Jukka Sankala

LAPIN YLIOPISTO
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
Tiedekuntaneuvosto
Kokous 7/2021
Aika

PÖYTÄKIRJA
Sankala
Paikka: Teams-kokous etäyhteyksin

29.9.2021 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
10 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

Päätettäneen ottaa kiireellisenä käsittelyyn TtT, johtava tutkija Hanna Tiiringin
dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet.
TtT, johtava tutkija Hanna Tiirinki on hakenut 15.92021 päiväämällään kirjeellä dosentin
arvoa Lapin yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnassa.
Yliopistolain (2009/558) 89 §:n mukaan yliopisto voi hakemuksesta myöntää dosentin
arvon henkilölle, jolla on perusteelliset tiedot omalta alaltaan, julkaisuilla tai muulla tavoin
osoitettu kyky itsenäiseen tieteelliseen tutkimustyöhön sekä hyvä opetustaito.
Hallintotieteen professori (ma) Marjo Suhonen ja sosiaalityön professori Sanna Hautala
pitävät lausuntonsa mukaan Hanna Tiiringin kiinnittämistä yliopistoon ja
yhteiskuntatieteiden tiedekuntaan tarkoituksenmukaisena ja esittävät dosentuurin
nimeksi hyvinvointipalvelujärjestelmän dosentuuri. Kyseinen dosentuuri kiinnittyy sekä
hallintotieteen että sosiaalityön alaan.
Suhonen ja Hautala esittävät, että asiantuntijalausuntojen antajiksi Hanna Tiiringin
tieteellisestä pätevyydestä hänen hakemaansa dosentin tehtävään valittaisiin
suostumustensa mukaan professori emeritus Pertti Ahonen Helsingin yliopistosta ja
professori Sari Rissanen Itä-Suomen yliopistosta.

Esitys 2

Todettaneen, että TtT, johtava tutkija Hanna Tiirinki on hakenut dosentin arvoa Lapin
yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnassa.

Esitys 3

Päätettäneen määritellä TtT, johtava tutkija Hanna Tiiringin hakeman dosentuurin nimeksi
hyvinvointipalvelujärjestelmän dosentti.

Esitys 4

Päätettäneen valita professori emeritus Pertti Ahonen Helsingin yliopistosta ja professori
Sari Rissanen Itä-Suomen yliopistosta antamaan suostumustensa mukaisesti
asiantuntijalausuntonsa Hanna Tiiringin tieteellisestä pätevyydestä hänen hakemaansa
hyvinvointipalvelujärjestelmän dosentin arvoa varten.

Päätös 1-4

Esityksen mukaan.

Pöytäkirjan vakuudeksi
Puheenjohtaja

Merja Laitinen

Esittelijä

Jukka Sankala

Liitteet

Tiiringin hakemusasiakirjat sekä Suhosen ja Hautalan yhteinen lausunto

