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1/2019

PÖYTÄKIRJA
29.1.2019
Pia Satta puh. 040 726 3471
Paikka: Tiedekunnan kokoushuone

Aika

Tiistai 29.1.2019

klo 10.15-10.55

Läsnä

Jäsenet:
+Turunen, Tuija, dekaani, pj.
+Uusiautti, Satu
+Naskali, Päivi
+Rasi, Päivi
+Kuukasjärvi, Ulla
+Ala, Maarit
+Lakkala, Suvi
-Rajaniemi, Laura
+Heininen, Miia
-Elo, Oona

Varajäsenet:

Kasvatustieteiden tiedekunta
Tiedekuntaneuvosto

-Ruokamo, Heli, 1. varajäsen
-Ratinen, Ilkka, 2. varajäsen
-Lempiäinen, Kirsti, 3. varajäsen
-Vuojärvi, Hanna, 1. varajäsen
-Äärelä, Tanja, 2. varajäsen
-Maasilta, Mari, 3. varajäsen
-Kaarlejärvi, Simo, 1. varajäsen
-Ruohola, Anna, 2. varajäsen
-Lamponen, Maria, 3. varajäsen

-Ruokamo, Heli, varadekaani, 1, vpj.
-Kyrö-Ämmälä, Outi, varadekaani, 2. vpj.
(+ läsnä) (- ei paikalla)

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 23.1.2019 alkaen.
Esitys

Todettaneen kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Päätös

Esityksen mukainen.

1.
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Pöytäkirjan vakuudeksi:
Puheenjohtaja

Tuija Turunen

Esittelijä

Pia Satta
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PÖYTÄKIRJA
29.1.2019
Pia Satta puh. 040 726 3471
Paikka: Tiedekunnan kokoushuone

Aika

Tiistai 29.1.2019

klo 10.15-10.55

Läsnä

Jäsenet:
+Turunen, Tuija, dekaani, pj.
+Uusiautti, Satu
+Naskali, Päivi
+Rasi, Päivi
+Kuukasjärvi, Ulla
+Ala, Maarit
+Lakkala, Suvi
-Rajaniemi, Laura
+Heininen, Miia
-Elo, Oona

Varajäsenet:

Kasvatustieteiden tiedekunta
Tiedekuntaneuvosto

-Ruokamo, Heli, 1. varajäsen
-Ratinen, Ilkka, 2. varajäsen
-Lempiäinen, Kirsti, 3. varajäsen
-Vuojärvi, Hanna, 1. varajäsen
-Äärelä, Tanja, 2. varajäsen
-Maasilta, Mari, 3. varajäsen
-Kaarlejärvi, Simo, 1. varajäsen
-Ruohola, Anna, 2. varajäsen
-Lamponen, Maria, 3. varajäsen

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

(+ läsnä) (- ei paikalla)

Merkittäneen tiedoksi seuraavat asiat:
Nimitykset:
- LuK Roosa Sippola on nimitetty oa. projektikoordinaattorin tehtävään
(LuMa-keskus) 1.1.2019-31.12.2019.
- KM Janne Väätäjä on nimitetty nuoremman tutkijan tehtävään
(DigiGo-hanke) 1.2.2019-30.6.2019.
Muuta:
- Liitteenä 1 on Opiskelupalveluiden laatima tilasto Tutkintotavoitteet ja
niiden toteutuminen 1.1.-31.12.2018.
- Pro gradu –tutkielmalle ”Opettaa rentoutumista, armoa itseä kohtaan”
Ratsastusterapeuttien kokemuksia ja käsityksiä ratsastusterapiasta,
tekijänä Riina Similä, on määrätty dekaanin päätöksellä (19.12.2019)
tarkastajiksi professori Kaarina Määttä ja professori Satu Uusiautti.
Tutkielma hyväksyttiin dekaanin päätöksellä (28.12.2019) lausunnon
antajien esityksen mukaisesti. Liitteenä 2 ja 3 on pro gradu –
tutkielman tiivistelmä sekä arvostelulausunto.
- UiT – The Arctic University of Norway on myöntänyt vuodelle 2019
Arctic Teacher Education for Diversity and Social Justice –hankkeelle
25.940,00 €. Hankkeen vastuullisena johtajana/vastuututkijana toimii
dekaani Tuija Turunen ja tutkijana projektikoordinaattori Janette
Peltokorpi.

2.
Ilmoitusasiat

-

-

Päätös

Opetushallitus on myöntänyt valtionavustusta Opetus- ja kasvatusalan
täydennyskoulutusyksikön Työkaluja työelämätaitojen pedagogisen
osaamisen kehittämiseen –hankkeelle ajalle 9.1.2019-30.6.2020
yhteensä 43.500,00 €. Hankkeen vastuukouluttajina toimivat
yliopistonlehtori Lenita Hietanen ja yliopistonlehtori Hanna Vuojärvi.
Opetushallitus on nimennyt vuodelle 2019 dekaani Tuija Turusen
peruskoulufoorumin tutkija- ja asiantuntijaryhmästä seurantaryhmän
työhön (LIITE 4).

Esityksen mukainen.

Pöytäkirjan vakuudeksi:
Puheenjohtaja

Tuija Turunen

Esittelijä

Pia Satta

Kokous

1/2019

PÖYTÄKIRJA
29.1.2019
Heikki Ervast puh. 040 4844260
Jari Kuru puh. 040 5675053
Paikka: Tiedekunnan kokoushuone

Aika

Tiistai 29.1.2019

klo 10.15

Läsnä

Jäsenet:
+Turunen, Tuija, dekaani, pj.
+Uusiautti, Satu
+Naskali, Päivi
+Rasi, Päivi
+Kuukasjärvi, Ulla
+Ala, Maarit
+Lakkala, Suvi
-Rajaniemi, Laura
+Heininen, Miia
-Elo, Oona

Varajäsenet:

Kasvatustieteiden tiedekunta
Tiedekuntaneuvosto

-Ruokamo, Heli, 1. varajäsen
-Ratinen, Ilkka, 2. varajäsen
-Lempiäinen, Kirsti, 3. varajäsen
-Vuojärvi, Hanna, 1. varajäsen
-Äärelä, Tanja, 2. varajäsen
-Maasilta, Mari, 3. varajäsen
-Kaarlejärvi, Simo, 1. varajäsen
-Ruohola, Anna, 2. varajäsen
-Lamponen, Maria, 3. varajäsen

-Ruokamo, Heli, varadekaani, 1, vpj.
-Kyrö-Ämmälä, Outi, varadekaani, 2. vpj.
(+ läsnä) (- ei paikalla)

3.
Harjoittelukoulun johtokunnan nimeäminen
Harjoittelukoulun johtosäännön (9.12.2009) 4 §:n mukaan harjoittelukoulun
toiminnasta, kehittämisestä ja hallinnosta vastaavat kasvatustieteiden tiedekunta,
harjoittelukoulun johtokunta ja harjoittelukoulun rehtori.
Kasvatustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto määrää harjoittelukoulun
johtokuntaan kolmeksi vuodeksi kerrallaan johtokunnan jäsenet ja heille
henkilökohtaiset varajäsenet.
Harjoittelukoulun johtosäännön 7 §:n mukaan harjoittelukoulun johtokunnan
tehtävänä on sen lisäksi mitä muutoin on säädetty tai määrätty:
1) seurata, kehittää ja tukea koulun kasvatus- ja opetustyötä, tutkimus-, kokeiluja kehittämistoimintaa sekä opettajankoulutus- ja täydennyskoulutustehtävää,
2) edistää kasvatustieteiden tiedekunnan ja harjoittelukoulun yhteistyötä sekä
koulun ja kunnan koululaitoksen yhteistyötä ja tiedottamista,
3) käsitellä harjoittelukoulun talousarvio ja tulossopimus sekä toimintakertomus
4) vahvistaa harjoittelukoulun opetussuunnitelma, koulun järjestyssäännöt ja
vuosittainen työsuunnitelma,
5) päättää koulussa noudatettavista työ ja loma-ajoista sekä
6) päättää harjoittelukoulun vararehtorin valinta viiden vuoden toimikaudeksi
koulun opettajakunnan keskuudesta harjoittelukoulun rehtorin esityksestä
kuultuaan opettajakuntaa.

3.
Harjoittelukoulun johtokunnan nimeäminen

Harjoittelukoulun johtosäännön 6 §.n mukaan johtokunnan puheenjohtajana
toimii harjoittelukoulun rehtori.
Esitys

Kolmivuotiskaudelle 1.1.2019 – 31.12.2021 Lapin yliopiston harjoittelukoulun
johtokunnan jäseniksi valitaan:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Päätös

dekaani Tuija Turunen, varalla yliopistonlehtori Outi Kyrö-Ämmälä
yliopistonlehtori Ari Kunnari, varalla yliopistonlehtori Seija Ulkuniemi
opiskelija Emma Sarkkola, varalla opiskelija Kiira Wirén
opetuspäällikkö Kimmo Tuunala (Rovaniemen kaupunki), varalla
rehtori Sami Oinas
vanhempien edustaja Arto Pasanen, varalla Katja Kursu
vanhempien edustaja Bikka Puoskari, varalla Anne-Mari Haavikko
muun henkilökunnan edustaja Meri Tuomola, varalla Anne Keränen
opettajien edustaja Janne Laine, varalla Miia Niemelä
opettajien edustaja Hanna Autti, varalla Hanna-Maija Määttä.

Esityksen mukainen.

Pöytäkirjan vakuudeksi:
Puheenjohtaja

Tuija Turunen

Esittelijä

Jari Kuru
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PÖYTÄKIRJA
29.1.2019
Heikki Ervast puh. 040 4844260
Jari Kuru puh. 040 5675053
Paikka: Tiedekunnan kokoushuone

Aika

Tiistai 29.1.2019

klo 10.15-10.55

Läsnä

Jäsenet:
+Turunen, Tuija, dekaani, pj.
+Uusiautti, Satu
+Naskali, Päivi
+Rasi, Päivi
+Kuukasjärvi, Ulla
+Ala, Maarit
+Lakkala, Suvi
-Rajaniemi, Laura
+Heininen, Miia
-Elo, Oona

Varajäsenet:

Kasvatustieteiden tiedekunta
Tiedekuntaneuvosto

-Ruokamo, Heli, 1. varajäsen
-Ratinen, Ilkka, 2. varajäsen
-Lempiäinen, Kirsti, 3. varajäsen
-Vuojärvi, Hanna, 1. varajäsen
-Äärelä, Tanja, 2. varajäsen
-Maasilta, Mari, 3. varajäsen
-Kaarlejärvi, Simo, 1. varajäsen
-Ruohola, Anna, 2. varajäsen
-Lamponen, Maria, 3. varajäsen

-Ruokamo, Heli, varadekaani, 1, vpj.
-Kyrö-Ämmälä, Outi, varadekaani, 2. vpj.
(+ läsnä) (- ei paikalla)

4.
Lapin yliopiston harjoittelukoulun lehtorin tehtävien täytöt keväällä 2019
Lapin yliopiston harjoittelukoulussa on tullut avoimeksi yksi (1) luokanlehtorin
tehtävä eläkkeelle jäämisen myötä sekä yksi (1) erityisopetuksen lehtorin
tehtävä irtisanoutumisen vuoksi. Täytettävänä on myös kymmenen (10)
aineenopetuksen lehtorin tehtävää vuosiluokille 7.-9. Harjoittelukoulu on
laajentunut yhtenäiskouluksi ja toiminta jatkuu pysyvästi kolmisarjaisena,
opettajankoulutusta antavana peruskouluna, jolloin avoimien lehtorin tehtävien
täyttäminen toistaiseksi voimassa olevina 1.8.2019 lähtien on perusteltua.
Tehtävien täyttö sisältyy harjoittelukoulun tulossopimukseen vuosille 20192021.
Täytettävät tehtävät:
1. Luokanopettajana toimivan lehtorin tehtävä
2. Erityisopettajana toimivan lehtorin tehtävä
3. Äidinkielen ja kirjallisuuden lehtorin tehtävä
4. Englannin kielen lehtorin tehtävä
5. Ruotsin kielen lehtorin tehtävä
6. Biologian ja maantiedon lehtorin tehtävä
7. Matematiikan ja fysiikan lehtorin tehtävä
8. Fysiikan ja kemian lehtorin tehtävä
9. Historian ja yhteiskuntaopin lehtorin tehtävä
10. Käsityön lehtorin tehtävä (kovat materiaalit)
11. Liikunnan lehtorin tehtävä

4.
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12. Kotitalouden ja terveystiedon lehtorin tehtävä
Tehtävät ja rekrytointitarve perustuvat Lapin yliopiston harjoittelukoulun
tuntijakoon ja sen pohjalta laadittavaan lukuvuosittaiseen tuntikehyksen
käyttöön. Tehtävien pohjana oleva kehysresurssi on kuvattu liitteessä 1.
Lapin yliopiston harjoittelukoulun johtosäännön 5 §:n mukaan
tiedekuntaneuvoston tehtävänä on henkilöstösuunnitelmaa noudattaen tehdä
rehtorille esitys henkilön ottamisesta harjoittelukoulun pysyvään tehtävään.
Tehtävien kelpoisuusehdot:
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. Niiltä osin kuin kyse on yläkouluopetuksesta, johon ei sisälly
opetusharjoittelua määräytyvät kelpoisuusvaatimukset samoin kuin
kunnallisissa yläkouluissa.
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).
Aineenopetusta on kelpoinen antamaan henkilö, joka on suorittanut:
1) ylemmän korkeakoulututkinnon
2) kussakin opetettavassa aineessa vähintään 60 opintopisteen laajuiset
aineenopettajan koulutukseen kuuluvat opetettavan aineen opinnot, jotka ovat
oppiaineen tai siihen rinnastettavan kokonaisuuden perusopinnot ja aineopinnot
sekä
3) vähintään 60 opintopisteen tai vähintään 35 opintoviikon laajuiset opettajan
pedagogiset opinnot.
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Asetuksen mukaan sen estämättä, mitä 1 momentin 2 kohdassa säädetään,
kelpoisuuden tuottavat osaltaan kussakin opetettavassa aineessa aineenopettajan
koulutukseen kuuluvat opetettavan aineen opinnot, jotka sisältävät yliopistossa
suoritetut perus- ja aineopinnot, laajuudeltaan yhteensä vähintään 35
opintoviikkoa. Aineenopetusta on 1 momentin estämättä kelpoinen antamaan
henkilö, jolle opetushallitus on antanut kelpoisuustodistuksen Islannissa,
Norjassa, Ruotsissa tai Tanskassa saadun opettajankoulutuksen perusteella.
Erityisopetusta on kelpoinen antamaan henkilö:
1) jolla on asetuksessa säädetty kelpoisuus antaa luokanopetusta ja joka on
suorittanut erityisopettajan opinnot
2) joka on suorittanut kasvatustieteellisen alan tutkinnoista ja
opettajankoulutuksesta annetun asetuksen 14 §:n 1 momentin mukaisen
erityisopettajien koulutuksen sekä 4 a §:ssä tarkoitetut monialaiset opinnot tai
3) jolla on tämän asetuksen mukaan aineenopettajalta vaadittava kelpoisuus ja
joka on suorittanut 4 a §:ssä tarkoitetut monialaiset opinnot ja erityisopettajan
opinnot.
Harjoittelukoulun opetustehtävään valittavalla tulee olla koulun opetuskielessä
erinomainen suullinen ja kirjallinen taito (asetus opetustoimen henkilöstön
kelpoisuudesta 986/1998, 9§ muutt. 1133/2003).
Lapin yliopiston harjoittelukoulua kehitetään maakunnallisten
oppimiskeskusten koordinaatioyksiköksi ja koulu toimii pedagogisena
kehittämislaboratoriona. Kaikkien avoimien tehtävien osalta hakijalle katsotaan
eduksi näytöt tutkimus-, kokeilu- ja kehittämistoiminnasta.
Työsuhteeseen valitun on esitettävä nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien
rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen ote.
Tehtävien kuvaus:
Luokanopettajan ja erityisopettajan tehtäviin kuuluvat opetustehtävien lisäksi
opetusharjoittelun ohjaus ja Harjoittelukoulun johtosäännön mukaiset
opettajakunnan tehtävät (10 §).
Vuosiluokkien 7.-9. aineenopettajana toimivan lehtorin tehtäviin kuuluvat
opetustehtävien lisäksi Harjoittelukoulun johtosäännön mukaiset
opettajakunnan tehtävät (10 §).
Harjoittelukoulun lehtorin tehtävän työsopimus on Yliopistojen yleisen
työehtosopimuksen harjoittelukouluja koskevien määräysten mukainen.
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Tehtävien täyttöprosessi:
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.
Vuosiluokkien 7.-9. aineenlehtoreiden tehtävien kelpoisuusvaatimukset
noudattavat koulun johtosäännön 9 §:n mukaisesti kunnallisten koulujen
kelpoisuusvaatimuksia niiltä osin, kun tehtävään ei liity opetusharjoittelun
ohjausta. Tarkoituksenmukaista on järjestää tehtäväntäyttö analogisesti
kunnallisen täyttöprosessin kanssa, jolloin näiden tehtävien täytössä ei
edellytettäisi opetus- ja ohjausnäytettä. Tehtäväntäyttöryhmä kutsuisi hakijoita
haastatteluun ja tekisi esityksen valittavista kelpoisuuden, eduksi katsottavien
asioiden ja haastattelun perusteella.
Tehtäväntäyttöryhmät ja aikataulutus:
Koska kyseessä on mittaluokaltaan suuri rekrytointiprosessi, on mielekästä, että
tiedekuntaneuvosto nimeää useita tehtäväntäyttöryhmiä.
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Rekrytointiprosessien aikataulutus:
1. Tehtävien täyttöprosessin käsittely tiedekuntaneuvostossa ti 29.1.2019
2. Hakuilmoitusten julkaisu pe 1.2.2019
3. Hakuaika päättyy pe 22.2.2019 klo 13.00
4. Haastattelukutsut lähtevät to-pe 14.-15.3.2019
5. Haastattelut, opetus- ja ohjausnäytteet viikoilla 12 ja 13
6. Tehtävien täyttöesitysten käsittely tiedekuntaneuvostossa ma 29.4.2019
Esitys 1

Päätettäneen asettaa harjoittelukoulun luokanopettajan tehtäväntäyttöä varten
opetus- ja ohjaustaidon arviointiryhmä, johon nimetään jäseniksi
Harjoittelukoulun rehtori, vararehtori, harjoittelukoulun opettajakunnan
edustaja Satu Kumpulainen sekä tiedekunnan edustaja Sanna Mommo ja
opiskelijajäsen.

Esitys 2

Päätettäneen asettaa harjoittelukoulun aineenopettajien tehtäväntäyttöjä varten
kolme tehtäväntäyttöryhmää, joihin kuhunkin nimetään jäseniksi
Harjoittelukoulun rehtori, vararehtori, harjoittelukoulun opettajakunnan
edustajat ja tiedekunnan edustajat seuraavasti:
a) äidinkieli ja kirjallisuus, kielet, hi, yo / Anne Izadi, Marja Kalske
b) ma-fy-ke / Anita Haataja, Anna-Maija Partanen
c) bg, ks, li, ko ja tt / Miia Niemelä, Ari Kunnari
sekä kokouksessa nimettävät opiskelijajäsenet.
Työryhmien työnjako lehtoraattien osalta on seuraava:
1. Äidinkieli ja kirjallisuus, kielet ja historia sekä yhteiskuntaoppi
2. Matematiikka, fysiikka ja kemia
3. Biologia ja maantieto, käsityö, liikunta sekä kotitalous ja terveystieto

Esitys 3

Päätettäneen asettaa harjoittelukoulun erityisopettajan tehtäväntäyttöä varten
opetus- ja ohjaustaidon arviointiryhmä, johon nimetään jäseniksi
Harjoittelukoulun rehtori, vararehtori, harjoittelukoulun opettajakunnan
edustaja Maarit Ala, tiedekunnan edustaja Tanja Äärelä ja kokouksessa
nimettävä opiskelijajäsen.

Esitys 4

Rekrytointiprosessi aikataulutetaan esittelytekstissä kuvatulla tavalla ja niin,
että esitykset tehtäviin valittavista ovat käsiteltävissä tiedekuntaneuvostossa
29.4.2019.

Päätös 1

Esityksen mukainen.
Lisäksi esittelijän kokouksessa tekemän esityksen mukaisesti luokanopettajan
tehtäväntäyttöä varten opetus- ja ohjaustaidon arviointiryhmään nimettiin
opiskelijajäsen Laura Inkeröinen.

4.
Lapin yliopiston harjoittelukoulun lehtorin tehtävien täytöt keväällä 2019

Päätös 2

Esityksen mukainen.
Lisäksi esittelijän kokouksessa tekemien esitysten mukaisesti aineenopettajien
tehtäväntäyttöjä varten kolmeen tehtäväntäyttöryhmään nimettiin
opiskelijajäsenet seuraavasti:
a) äidinkieli ja kirjallisuus, kielet, hi, yo / opisk. Valtteri Puolitaival
b) ma-fy-ke / opisk. Vilma Lamminpää
c) bg, ks, li, ko ja tt / opisk. nimetään myöhemmin.

Päätös 3

Esityksen mukainen.
Lisäksi esittelijän kokouksessa tekemän esityksen mukaisesti erityisopettajan
tehtäväntäyttöä varten opetus- ja ohjaustaidon arviointiryhmään nimettiin
opiskelijajäsen Laura Hoisko.

Päätös 4

Esityksen mukainen.

Pöytäkirjan vakuudeksi:
Puheenjohtaja

Tuija Turunen

Esittelijä

Jari Kuru

Kokous

1/2019

PÖYTÄKIRJA
29.1.2019
Anne-Marie Pekkala puh. 040 4844102
Paikka: Tiedekunnan kokoushuone

Aika

Tiistai 29.1.2019

klo 10.15-10.55

Läsnä

Jäsenet:
+Turunen, Tuija, dekaani, pj.
+Uusiautti, Satu
+Naskali, Päivi
+Rasi, Päivi
+Kuukasjärvi, Ulla
+Ala, Maarit
+Lakkala, Suvi
-Rajaniemi, Laura
+Heininen, Miia
-Elo, Oona

Varajäsenet:

Kasvatustieteiden tiedekunta
Tiedekuntaneuvosto

-Ruokamo, Heli, 1. varajäsen
-Ratinen, Ilkka, 2. varajäsen
-Lempiäinen, Kirsti, 3. varajäsen
-Vuojärvi, Hanna, 1. varajäsen
-Äärelä, Tanja, 2. varajäsen
-Maasilta, Mari, 3. varajäsen
-Kaarlejärvi, Simo, 1. varajäsen
-Ruohola, Anna, 2. varajäsen
-Lamponen, Maria, 3. varajäsen

-Ruokamo, Heli, varadekaani, 1, vpj.
-Kyrö-Ämmälä, Outi, varadekaani, 2. vpj.
(+ läsnä) (- ei paikalla)

5.
LL.M. Shahnaj Begumin väitöskirjan arvosteleminen
LL.M. Shahnaj Begum väitöskirjaksi tarkoittama tutkimus ”Ageing and Gender
in the Nordic Arctic” on tarkastettu 11.1.2019 kasvatustieteiden tiedekunnassa.
Vastaväittäjänä oli professori Eva-Maria Svensson, Göteborgin yliopisto.
Hänen lausuntonsa on liitteenä 1.
Lapin yliopiston hallintojohtosäännön 22 §:n mukaan tiedekuntaneuvoston
tehtävänä on mm. määrätä väitöskirjojen esitarkastajat, tarkastajat ja
vastaväittäjät sekä arvostella nämä opintosuoritukset. Yliopistolain
(24.7.2009/558) 44 §:n mukaan ennen väitöskirjan arvostelua tekijälle on varattava
tilaisuus vastineen antamiseen esitarkastajan, tarkastajan tai vastaväittäjän
lausunnosta.
Shahnaj Begumilla ei ole huomauttamista vastaväittäjän lausuntoon (liite 2).
Kustoksen lausunto väitöstilaisuuden kulusta on liitteenä 3.
Asiassa ei ole esittelymenettelyä.
Päätös

5.

Hyväksyttiin väitöskirja ”Ageing and Gender in the Nordic Arctic” tekijänä,
LL.M. Shahnaj Begum, arvosanalla x (xxxxx). Erillinen pöytäkirja liitteenä 4.
Päätöksen tekoon osallistuivat Suvi Lakkala, Päivi Rasi, Satu Uusiautti, Päivi
Naskali ja Tuija Turunen.

LL.M. Shahnaj Begumin väitöskirjan arvosteleminen

Pöytäkirjan vakuudeksi:
Puheenjohtaja

Tuija Turunen

Esittelijä

Anne-Marie Pekkala

Kokous

1/2019

PÖYTÄKIRJA
29.1.2019
Anne-Marie Pekkala puh. 040 4844102
Paikka: Tiedekunnan kokoushuone

Aika

Tiistai 29.1.2019

klo 10.15-10.55

Läsnä

Jäsenet:
+Turunen, Tuija, dekaani, pj.
+Uusiautti, Satu
+Naskali, Päivi
+Rasi, Päivi
+Kuukasjärvi, Ulla
+Ala, Maarit
+Lakkala, Suvi
-Rajaniemi, Laura
+Heininen, Miia
-Elo, Oona

Varajäsenet:

Kasvatustieteiden tiedekunta
Tiedekuntaneuvosto

-Ruokamo, Heli, 1. varajäsen
-Ratinen, Ilkka, 2. varajäsen
-Lempiäinen, Kirsti, 3. varajäsen
-Vuojärvi, Hanna, 1. varajäsen
-Äärelä, Tanja, 2. varajäsen
-Maasilta, Mari, 3. varajäsen
-Kaarlejärvi, Simo, 1. varajäsen
-Ruohola, Anna, 2. varajäsen
-Lamponen, Maria, 3. varajäsen

-Ruokamo, Heli, varadekaani, 1, vpj.
-Kyrö-Ämmälä, Outi, varadekaani, 2. vpj.
(+ läsnä) (- ei paikalla)

6.
Väittelyluvan myöntäminen KM Ulla Uutelalle
KM Ulla Uutela on pyytänyt, että kasvatustieteiden tiedekunta myöntäisi
hänelle väittelyluvan (liite 1).
Kasvatustieteiden tiedekunta määräsi KM Ulla Uutelan väitöskirjaksi
tarkoittaman tutkimuksen ””VALMENTAVA ESIMIESTYÖ
TYÖHYVINVOINTIA JA TYÖSSÄ OPPIMISTA TUKEMASSA”
Fenomenografinen tapaustutkimus esimiesten ja työntekijöiden käsityksistä”
esitarkastajiksi professori Riitta Viitalan Vaasan yliopistosta ja dosentti Hanna
Toiviaisen Tampereen yliopistosta.
Heidän lausuntonsa ovat liitteinä (liite 2).
Ulla Uutelalla ei ole huomauttamista esitarkastajien lausuntoihin (liite 1).
Asiassa ei ole esittelymenettelyä.
Päätös 1

Myönnettiin väittelylupa KM Ulla Uutelalle väitöskirjaksi tarkoitetusta
tutkimuksesta ””VALMENTAVA ESIMIESTYÖ TYÖHYVINVOINTIA JA
TYÖSSÄ OPPIMISTA TUKEMASSA” Fenomenografinen tapaustutkimus
esimiesten ja työntekijöiden käsityksistä”.

Päätös 2

Päätettiin esittelijän kokouksessa tekemän esityksen mukaisesti määrätä KM
Ulla Uutelan väitöstilaisuuden päivämääräksi torstai 28.3.2019 kello 12 alkaen

6.
Väittelyluvan myöntäminen KM Ulla Uutelalle

(ls 3) sekä vastaväittäjäksi professori Riitta Viitala, Vaasan yliopisto ja
kustokseksi professori Satu Uusiautti.

Pöytäkirjan vakuudeksi:
Puheenjohtaja

Tuija Turunen

Esittelijä

Anne-Marie Pekkala

Kasvatustieteiden tiedekunta
Tiedekuntaneuvosto
Kokous
Aika

1/2019
Tiistai 29.1.2019

Läsnä

Jäsenet:
+Turunen, Tuija, dekaani, pj.
+Uusiautti, Satu
+Naskali, Päivi
+Rasi, Päivi
+Kuukasjärvi, Ulla
+Ala, Maarit
+Lakkala, Suvi
-Rajaniemi, Laura
+Heininen, Miia
-Elo, Oona

PÖYTÄKIRJA
29.1.2019
Anne-Marie Pekkala puh. 040 4844102
Paikka: Tiedekunnan kokoushuone
klo 10.15-10.55
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
-Kaarlejärvi, Simo, 1. varajäsen
-Ruohola, Anna, 2. varajäsen
-Lamponen, Maria, 3. varajäsen

-Ruokamo, Heli, varadekaani, 1, vpj.
-Kyrö-Ämmälä, Outi, varadekaani, 2. vpj.
(+ läsnä) (- ei paikalla)

7.
Arvosanalautakunnan määrääminen KM Ulla Uutelan väitöskirjaksi tarkoitetulle
tutkimukselle
Mikäli tiedekuntaneuvosto myöntää KM Ulla Uutelalle väittelyluvan,
nimettäneen väitöskirjaksi tarkoitetulle tutkimukselle arvosanalautakunta.
Tiedekuntaneuvostossa 13.12.2018 hyväksytyn ja tammikuussa 2019 voimaan
tulleen jatkotutkinto-oppaan mukaan nimeää tiedekuntaneuvosto väitöskirjan
arvosanaehdotuksen tekemistä varten arvosanalautakunnan.
Arvosanalautakuntaan vastaväittäjän lisäksi nimetään kustos sekä tiedekunnan
opetus- ja tutkimushenkilökunnan edustaja.
Esitys

Päätettäneen nimetä KM Ulla Uutelan väitöskirjaksi tarkoitetulle tutkimukselle
arvosanaehdotuksen tekemistä varten arvosanalautakunta, mihin nimetään
vastaväittäjä professori Riitta Viitala ja kustos professori Satu Uusiautti sekä
yliopistonlehtori Virpi Vaattovaara.

Päätös

Esityksen mukainen.

Pöytäkirjan vakuudeksi:
Puheenjohtaja

Tuija Turunen

Esittelijä

Anne-Marie Pekkala

Kokous

1/2019

PÖYTÄKIRJA
29.1.2019
Anne-Marie Pekkala puh. 040 4844102
Paikka: Tiedekunnan kokoushuone

Aika

Tiistai 29.1.2019

klo 10.15-10.55

Läsnä

Jäsenet:
+Turunen, Tuija, dekaani, pj.
+Uusiautti, Satu
+Naskali, Päivi
+Rasi, Päivi
+Kuukasjärvi, Ulla
+Ala, Maarit
+Lakkala, Suvi
-Rajaniemi, Laura
+Heininen, Miia
-Elo, Oona

Varajäsenet:

Kasvatustieteiden tiedekunta
Tiedekuntaneuvosto

-Ruokamo, Heli, 1. varajäsen
-Ratinen, Ilkka, 2. varajäsen
-Lempiäinen, Kirsti, 3. varajäsen
-Vuojärvi, Hanna, 1. varajäsen
-Äärelä, Tanja, 2. varajäsen
-Maasilta, Mari, 3. varajäsen
-Kaarlejärvi, Simo, 1. varajäsen
-Ruohola, Anna, 2. varajäsen
-Lamponen, Maria, 3. varajäsen

-Ruokamo, Heli, varadekaani, 1, vpj.
-Kyrö-Ämmälä, Outi, varadekaani, 2. vpj.
(+ läsnä) (- ei paikalla)

8.
Väittelyluvan myöntäminen BSc (H) Nicholas Rowelle
BSc (H) Nicholas Rowe on pyytänyt, että kasvatustieteiden tiedekunta
myöntäisi hänelle väittelyluvan (liite 1).
Kasvatustieteiden tiedekunta määräsi BSc (H) Nicholas Rowen väitöskirjaksi
tarkoittaman tutkimuksen "Poster, poster, on the wall; were you even there at
all?” - a mixed method research into the efficacy and perceptions of conference
poster presentations” esitarkastajiksi professori Heikki Silvennoisen Turun
yliopistosta ja professori (emeritus) Roy Evansin School of Education, Brunel
University, London, UK.
Heidän lausuntonsa ovat liitteinä (liitteet 2 ja 3).
Nicholas Rowella ei ole huomauttamista esitarkastajien lausuntoihin (liite 1).
Asiassa ei ole esittelymenettelyä.
Päätös

Myönnettiin väittelylupa väitöskirjaksi tarkoitetusta tutkimuksesta "Poster,
poster, on the wall; were you even there at all?” - a mixed method research into
the efficacy and perceptions of conference poster presentations”, tekijänä BSc
(H) Nicholas Rowe.

8.
Väittelyluvan myöntäminen BSc (H) Nicholas Rowelle

Pöytäkirjan vakuudeksi:
Puheenjohtaja

Tuija Turunen

Esittelijä

Anne-Marie Pekkala

Kokous

1/2019

PÖYTÄKIRJA
29.1.2019
Anne-Marie Pekkala puh. 040 4844102
Paikka: Tiedekunnan kokoushuone

Aika

Tiistai 29.1.2019

klo 10.15-10.55

Läsnä

Jäsenet:
+Turunen, Tuija, dekaani, pj.
+Uusiautti, Satu
+Naskali, Päivi
+Rasi, Päivi
+Kuukasjärvi, Ulla
+Ala, Maarit
+Lakkala, Suvi
-Rajaniemi, Laura
+Heininen, Miia
-Elo, Oona

Varajäsenet:

Kasvatustieteiden tiedekunta
Tiedekuntaneuvosto

-Ruokamo, Heli, 1. varajäsen
-Ratinen, Ilkka, 2. varajäsen
-Lempiäinen, Kirsti, 3. varajäsen
-Vuojärvi, Hanna, 1. varajäsen
-Äärelä, Tanja, 2. varajäsen
-Maasilta, Mari, 3. varajäsen
-Kaarlejärvi, Simo, 1. varajäsen
-Ruohola, Anna, 2. varajäsen
-Lamponen, Maria, 3. varajäsen

-Ruokamo, Heli, varadekaani, 1, vpj.
-Kyrö-Ämmälä, Outi, varadekaani, 2. vpj.
(+ läsnä) (- ei paikalla)

9.
Arvosanalautakunnan määrääminen BSc (H) Nicholas Rowen väitöskirjaksi tarkoitetulle
tutkimukselle
Mikäli tiedekuntaneuvosto myöntää BSc (H) Nicholas Rowelle väittelyluvan,
nimettäneen väitöskirjaksi tarkoitetulle tutkimukselle arvosanalautakunta.
Tiedekuntaneuvostossa 13.12.2018 hyväksytyn ja tammikuussa 2019 voimaan
tulleen jatkotutkinto-oppaan mukaan nimeää tiedekuntaneuvosto väitöskirjan
arvosanaehdotuksen tekemistä varten arvosanalautakunnan.
Arvosanalautakuntaan vastaväittäjän lisäksi nimetään kustos sekä tiedekunnan
opetus- ja tutkimushenkilökunnan edustaja.
Esitys

Päätettäneen nimetä BSc (H) Nicholas Rowelle väitöskirjaksi tarkoitetulle
tutkimukselle arvosanaehdotuksen tekemistä varten arvosanalautakunta, mihin
nimetään vastaväittäjä professori (emeritus) Roy Evans ja kustos professori
Satu Uusiautti sekä yliopistonlehtori Elizabeth Alssen.

Päätös

Jätettiin asia pöydälle käsiteltäväksi seuraavassa tiedekuntaneuvoston
kokouksessa.

Pöytäkirjan vakuudeksi:
Puheenjohtaja

Tuija Turunen

Esittelijä

Anne-Marie Pekkala

Kokous

1/2019

PÖYTÄKIRJA
29.1.2019
Anne-Marie Pekkala puh. 040 4844102
Paikka: Tiedekunnan kokoushuone

Aika

Tiistai 29.1.2019

klo 10.15-10.55

Läsnä

Jäsenet:
+Turunen, Tuija, dekaani, pj.
+Uusiautti, Satu
+Naskali, Päivi
+Rasi, Päivi
+Kuukasjärvi, Ulla
+Ala, Maarit
+Lakkala, Suvi
-Rajaniemi, Laura
+Heininen, Miia
-Elo, Oona

Varajäsenet:

Kasvatustieteiden tiedekunta
Tiedekuntaneuvosto

-Ruokamo, Heli, 1. varajäsen
-Ratinen, Ilkka, 2. varajäsen
-Lempiäinen, Kirsti, 3. varajäsen
-Vuojärvi, Hanna, 1. varajäsen
-Äärelä, Tanja, 2. varajäsen
-Maasilta, Mari, 3. varajäsen
-Kaarlejärvi, Simo, 1. varajäsen
-Ruohola, Anna, 2. varajäsen
-Lamponen, Maria, 3. varajäsen

-Ruokamo, Heli, varadekaani, 1, vpj.
-Kyrö-Ämmälä, Outi, varadekaani, 2. vpj.
(+ läsnä) (- ei paikalla)

10.
KM Maija Gellinin esitarkastusprosessin raukeaminen
KM Maija Gellinin väitöskirjaksi tarkoitetulle tutkimukselle ”Kohti eheyttävän
kohtaamisen kulttuuria – restoratiivinen lähestymistapa ja sovittelu
peruskouluissa” määrättiin esitarkastajat professori Päivi Honkatukia
Tampereen yliopistosta ja dosentti Henrik Elonheimo Turun yliopistosta
tiedekuntaneuvoston kokouksessa 9.11.2017. Esitarkastajat ovat antaneet
lausuntonsa (liite). Asiantuntijoiden yhteisessä esitarkastuslausunnossa
(28.12.2018) ei puollettu väittelylupaa (liite). Väitöstyön ohjaajana toimii Tuija
Turunen.
Tiedekunnan jatko-opinto-oppaan mukaan jos väitöslupa evätään tai
esitarkastus venyy kohtuuttoman pitkäksi, esitarkastusprosessi raukeaa ja
väitöskirja palautuu ohjausprosessiin.
Esitys 1

Todettaneen, että KM Maija Gellinin väitöskirjaksi tarkoitetun tutkimuksen
”Kohti eheyttävän kohtaamisen kulttuuria – restoratiivinen lähestymistapa ja
sovittelu peruskouluissa” esitarkastuslausunto ei puolla väittelylupaa (liite).

Esitys 2

Todettaneen, että väitöskirjaksi tarkoitetun tutkimuksen esitarkastusprosessi
raukeaa ja väitöstyö palautuu ohjaukseen.

Päätökset 1 ja 2
Esityksien mukaiset.

10.
KM Maija Gellinin esitarkastusprosessin raukeaminen

Pöytäkirjan vakuudeksi:
Puheenjohtaja

Tuija Turunen

Esittelijä

Anne-Marie Pekkala

Kokous

1/2019

PÖYTÄKIRJA
29.1.2019
Anne-Marie Pekkala puh. 040 4844102
Paikka: Tiedekunnan kokoushuone

Aika

Tiistai 29.1.2019

klo 10.15-10.55

Läsnä

Jäsenet:
+Turunen, Tuija, dekaani, pj.
+Uusiautti, Satu
+Naskali, Päivi
+Rasi, Päivi
+Kuukasjärvi, Ulla
+Ala, Maarit
+Lakkala, Suvi
-Rajaniemi, Laura
+Heininen, Miia
-Elo, Oona

Varajäsenet:

Kasvatustieteiden tiedekunta
Tiedekuntaneuvosto

-Ruokamo, Heli, 1. varajäsen
-Ratinen, Ilkka, 2. varajäsen
-Lempiäinen, Kirsti, 3. varajäsen
-Vuojärvi, Hanna, 1. varajäsen
-Äärelä, Tanja, 2. varajäsen
-Maasilta, Mari, 3. varajäsen
-Kaarlejärvi, Simo, 1. varajäsen
-Ruohola, Anna, 2. varajäsen
-Lamponen, Maria, 3. varajäsen

-Ruokamo, Heli, varadekaani, 1, vpj.
-Kyrö-Ämmälä, Outi, varadekaani, 2. vpj.
(+ läsnä) (- ei paikalla)

11.
Ohjaajien määrääminen jatko-opiskelijalle
Kasvatustieteiden jatkotutkinto-oppaan mukaan jatko-opiskelijoiden
ohjaussuhteet päätetään tiedekuntaneuvostossa. Päätös edellyttää sekä
vastuuohjaajan että ohjattavan suostumusta.
Jatko-opiskelija Hanna Alaniska on esittänyt ohjaajien määräämistä
väitöskirjatyölleen ”Study group –vertaisoppiminen opiskelijoiden oppimisen
tukena Oulun ammattikorkeakoulussa”. Sekä jatko-opiskelija että ohjaajat ovat
antaneet suostumuksensa.
Esitys

Päätettäneen nimetä Hanna Alaniskan väitöskirjatyön ” Study group –
vertaisoppiminen opiskelijoiden oppimisen tukena Oulun
ammattikorkeakoulussa” ohjaajiksi suostumuksensa mukaan apulaisprofessori
Päivi Rasi ja yliopistonlehtori Sirpa Purtilo-Nieminen.

Päätös

Esityksen mukainen.

Pöytäkirjan vakuudeksi:
Puheenjohtaja

Tuija Turunen

Esittelijä

Anne-Marie Pekkala

Kasvatustieteiden tiedekunta
Tiedekuntaneuvosto
Kokous
Aika

1/2019
Tiistai 29.1.2019

Läsnä

Jäsenet:
+Turunen, Tuija, dekaani, pj.
+Uusiautti, Satu
+Naskali, Päivi
+Rasi, Päivi
+Kuukasjärvi, Ulla
+Ala, Maarit
+Lakkala, Suvi
-Rajaniemi, Laura
+Heininen, Miia
-Elo, Oona

PÖYTÄKIRJA
29.1.2019
Anne-Marie Pekkala puh. 040 4844102
Paikka: Tiedekunnan kokoushuone
klo 10.15-10.55
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
-Kaarlejärvi, Simo, 1. varajäsen
-Ruohola, Anna, 2. varajäsen
-Lamponen, Maria, 3. varajäsen

-Ruokamo, Heli, varadekaani, 1, vpj.
-Kyrö-Ämmälä, Outi, varadekaani, 2. vpj.
(+ läsnä) (- ei paikalla)

12.
Avoimen yliopiston toimeenpanosuunnitelman perusopetusvastaavuus kasvatustieteiden
tiedekunnan aineiden opetukselle lukuvuodelle 2019-2020 ja kesälle 2019
Avoin yliopisto pyytää kirjeellään 10.1.2019 (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
2019.
Esitys

Hyväksytään Lapin yliopiston avoimen yliopiston liitteen mukainen opetus
vastaamaan tiedekunnan antamaa opetusta (liite).

Päätös

Esityksen mukainen ottaen huomioon kokouksessa liitteeseen tehdyt korjaukset
(LIITE).

Pöytäkirjan vakuudeksi:
Puheenjohtaja

Tuija Turunen

Esittelijä

Anne-Marie Pekkala

Kokous

1/2019

PÖYTÄKIRJA
29.1.2019
Pia Satta puh. 040 726 3471
Paikka: Tiedekunnan kokoushuone

Aika

Tiistai 29.1.2019

klo 10.15-10.55

Läsnä

Jäsenet:
+Turunen, Tuija, dekaani, pj.
+Uusiautti, Satu
+Naskali, Päivi
+Rasi, Päivi
+Kuukasjärvi, Ulla
+Ala, Maarit
+Lakkala, Suvi
-Rajaniemi, Laura
+Heininen, Miia
-Elo, Oona

Varajäsenet:

Kasvatustieteiden tiedekunta
Tiedekuntaneuvosto

-Ruokamo, Heli, 1. varajäsen
-Ratinen, Ilkka, 2. varajäsen
-Lempiäinen, Kirsti, 3. varajäsen
-Vuojärvi, Hanna, 1. varajäsen
-Äärelä, Tanja, 2. varajäsen
-Maasilta, Mari, 3. varajäsen
-Kaarlejärvi, Simo, 1. varajäsen
-Ruohola, Anna, 2. varajäsen
-Lamponen, Maria, 3. varajäsen

-Ruokamo, Heli, varadekaani, 1, vpj.
-Kyrö-Ämmälä, Outi, varadekaani, 2. vpj.
(+ läsnä) (- ei paikalla)

13.
Kasvatusalan kehittämistyöryhmän asettaminen (Kake)
Tiedekunnan tutkimusstrategia on päivitetty joulukuussa. Opetussuunnitelma on
vahvistettu ja voimassa kevääseen 2021 saakka. Sekä tutkimusstrategia että
opetussuunnitelma ovat kytköksissä tiedekunnan henkilöstörakenteeseen.
Opetussuunnitelma heijastaa tiedekunnan tutkimusaloja ja profilaatiota, mutta
terävöittämistä tarvitaan edelleen. Opetussuunnitelmaa tulee tarkastella myös
(Lapin yliopiston) kasvatustieteen perinteisten ydinsisältöjen osalta.
Keskusteluissa ovat jatkuvasti erilaiset valtakunnallisen tason rakenteellisen
kehittämisen ja supistamisen toimet sekä kilpailu opiskelijoista ja toisaalta
huoli tutkintojen loppuun suorittamisesta. Yliopiston budjetissa on kovat
paineet ulkopuoliselle tutkimusrahoitukselle.
Kasvatusalan kehittämistyöryhmän tehtävänä on valmistella
tiedekuntaneuvostolle kehittämissuunnitelma tammikuun 2020 loppuun
mennessä ottaen huomioon liitteessä esitetyt näkökohdat. Dekaani osallistuu
ryhmän kokouksiin tarvittaessa ja ryhmä voi kutsua kokouksiin muita
asiantuntijoita tarpeen mukaan.
Esitys

Päätettäneen asettaa kasvatusalan kehittämistyöryhmä, johon nimetään
professori Päivi Naskali (pj.), professori Kirsti Lempiäinen, apulaisprofessori
Päivi Rasi, professori Heli Ruokamo, professori Satu Uusiautti,
yliopistonlehtori Sirpa Purtilo-Nieminen, opintopäällikkö Anne-Marie
Pekkala/Anne Autti ja hallintopäällikkö Pia Satta.

13.
Kasvatusalan kehittämistyöryhmän asettaminen (Kake)

Päätös

Esityksen mukainen.
Lisäksi esittelijän kokouksessa tekemän esityksen mukaisesti nimettiin
kasvatusalan kehittämistyöryhmän jäseneksi yliopistonlehtori Hanna Vuojärvi.

Pöytäkirjan vakuudeksi:
Puheenjohtaja

Tuija Turunen

Esittelijä

Pia Satta

Kokous

1/2019

PÖYTÄKIRJA
29.1.2019
Anne-Marie Pekkala puh. 040 4844102
Paikka: Tiedekunnan kokoushuone

Aika

Tiistai 29.1.2019

klo 10.15-10.55

Läsnä

Jäsenet:
+Turunen, Tuija, dekaani, pj.
+Uusiautti, Satu
+Naskali, Päivi
+Rasi, Päivi
+Kuukasjärvi, Ulla
+Ala, Maarit
+Lakkala, Suvi
-Rajaniemi, Laura
+Heininen, Miia
-Elo, Oona

Varajäsenet:

Kasvatustieteiden tiedekunta
Tiedekuntaneuvosto

-Ruokamo, Heli, 1. varajäsen
-Ratinen, Ilkka, 2. varajäsen
-Lempiäinen, Kirsti, 3. varajäsen
-Vuojärvi, Hanna, 1. varajäsen
-Äärelä, Tanja, 2. varajäsen
-Maasilta, Mari, 3. varajäsen
-Kaarlejärvi, Simo, 1. varajäsen
-Ruohola, Anna, 2. varajäsen
-Lamponen, Maria, 3. varajäsen

-Ruokamo, Heli, varadekaani, 1, vpj.
-Kyrö-Ämmälä, Outi, varadekaani, 2. vpj.
(+ läsnä) (- ei paikalla)

14.
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) Luokanopettajakoulutus
Pro gradu –tutkielma: Ruut Kärnä ja Alli Rimpiläinen: ”Semmonen erilaisuuden
hyväksyminen, et se on niinku osana normaalia elämää.”
ETNOGRAFINEN TAPAUSTUTKIMUS INKLUUSION
ILMENEMISESTÄ PÄIVÄKODIN INTEGROIDUSSA
ERITYISRYHMÄSSÄ
Tarkastajat:
Yliopistonlehtori Suvi Lakkala ja yliopistonlehtori Tanja Äärelä.
Kypsyysnäyte:
Suorittaneet hyväksytysti 17.12.2018.
Liitteenä 1 tutkielman tiivistelmä, liitteenä 2 tutkielman
arvostelulausunto.

2) Luokanopettajakoulutus
Pro gradu –tutkielma: Esaias Lahti: ”Voisihan tuo olla tärkeää nuorelle opettajalle”
NUORTEN OPETTAJIEN KÄSITYKSIÄ
TÄYDENNYSKOULUTUKSEN MERKITYKSESTÄ
INDUKTIOVAIHEESSA
Tarkastajat:
Professori Tuija Turunen ja projektipäällikkö, KT Marja-Riitta
Kotilainen.
Kypsyysnäyte:
Suorittanut hyväksytysti 21.1.2019.
Liitteenä 3 tutkielman tiivistelmä, liitteenä 4 tutkielman
arvostelulausunto.
3) Luokanopettajakoulutus
Pro gradu –tutkielma: Aino Kinni ja Anna-Leena Muotka: Ymmärtää tän ilmaston
merkitystä sekä ihmiskunnalle ja maapallolle ylipäätänsä
KÄSITYKSIÄ ALAKOULUN ILMASTOKASVATUKSEN
TAVOITTEISTA, ESTEISTÄ JA EDISTÄJISTÄ
Tarkastajat:
Apulaisprofessori Ilkka Ratinen ja professori Päivi Naskali.
Kypsyysnäyte:
Suorittaneet hyväksytysti 21.1.2019.
Liitteenä 5 tutkielman tiivistelmä, liitteenä 6 tutkielman
arvostelulausunto.
4) Media Education
Pro gradu –tutkielma: Ibukun Emmanuel Asiyanbi: SOCIAL MEDIA ACTIVISM:
AFFORDANCES OF SOCIAL MEDIA USAGE IN ACTIVISM
AND SOCIAL MOVEMENT
Tarkastajat:
Yliopistonlehtori Mari Maasilta ja professori Kirsti Lempiäinen.
Kypsyysnäyte:
Suorittanut hyväksytysti 21.1.2019.
Liitteenä 7 tutkielman tiivistelmä, liitteenä 8 tutkielman
arvostelulausunto.
Asiassa ei ole esittelymenettelyä.

14.
Pro gradu –tutkielmien arvosteleminen

Päätös 1

Hyväksyttiin pro gradu –tutkielma ”Semmonen erilaisuuden
hyväksyminen, et se on niinku osana normaalia elämää.”
ETNOGRAFINEN TAPAUSTUTKIMUS INKLUUSION
ILMENEMISESTÄ PÄIVÄKODIN INTEGROIDUSSA
ERITYISRYHMÄSSÄ, tekijöinä Ruut Kärnä ja Alli Rimpiläinen,
arvosanalla xxxx.
Päätöksentekoon osallistuivat Suvi Lakkala, Maarit Ala, Ulla
Kuukasjärvi, Päivi Rasi, Satu Uusiautti, Päivi Naskali ja Tuija
Turunen.

Pöytäkirjan vakuudeksi:
Puheenjohtaja

Tuija Turunen

Esittelijä

Anne-Marie Pekkala

14.
Pro gradu –tutkielmien arvosteleminen

Päätös 2

Hyväksyttiin pro gradu –tutkielma ”Voisihan tuo olla tärkeää
nuorelle opettajalle” NUORTEN OPETTAJIEN KÄSITYKSIÄ
TÄYDENNYSKOULUTUKSEN MERKITYKSESTÄ
INDUKTIOVAIHEESSA, tekijänä Esaias Lahti, arvosanalla xxxx.
Päätöksentekoon osallistuivat Suvi Lakkala, Maarit Ala, Ulla
Kuukasjärvi, Päivi Rasi, Satu Uusiautti, Päivi Naskali ja Tuija
Turunen.

Pöytäkirjan vakuudeksi:
Puheenjohtaja

Tuija Turunen

Esittelijä

Anne-Marie Pekkala

14.
Pro gradu –tutkielmien arvosteleminen

Päätös 3

Hyväksyttiin pro gradu –tutkielma Ymmärtää tän ilmaston
merkitystä sekä ihmiskunnalle ja maapallolle ylipäätänsä
KÄSITYKSIÄ ALAKOULUN ILMASTOKASVATUKSEN
TAVOITTEISTA, ESTEISTÄ JA EDISTÄJISTÄ, tekijöinä Aino
Kinni ja Anna-Leena Muotka, arvosanalla xxxx.
Päätöksentekoon osallistuivat Suvi Lakkala, Maarit Ala, Ulla
Kuukasjärvi, Päivi Rasi, Satu Uusiautti, Päivi Naskali ja Tuija
Turunen.

Pöytäkirjan vakuudeksi:
Puheenjohtaja

Tuija Turunen

Esittelijä

Anne-Marie Pekkala

14.
Pro gradu –tutkielmien arvosteleminen

Päätös 4

Hyväksyttiin pro gradu –tutkielma SOCIAL MEDIA ACTIVISM:
AFFORDANCES OF SOCIAL MEDIA USAGE IN ACTIVISM
AND SOCIAL MOVEMENT, tekijänä Ibukun Emmanuel
Asiyanbi, arvosanalla xxxx.
Päätöksentekoon osallistuivat Suvi Lakkala, Maarit Ala, Ulla
Kuukasjärvi, Päivi Rasi, Satu Uusiautti, Päivi Naskali ja Tuija
Turunen.

Pöytäkirjan vakuudeksi:
Puheenjohtaja

Tuija Turunen

Esittelijä

Anne-Marie Pekkala

Kokous

1/2019

PÖYTÄKIRJA
29.1.2019
Pia Satta puh. 040 726 3471
Paikka: Tiedekunnan kokoushuone

Aika

Tiistai 29.1.2019

klo 10.15-10.55

Läsnä

Jäsenet:
+Turunen, Tuija, dekaani, pj.
+Uusiautti, Satu
+Naskali, Päivi
+Rasi, Päivi
+Kuukasjärvi, Ulla
+Ala, Maarit
+Lakkala, Suvi
-Rajaniemi, Laura
+Heininen, Miia
-Elo, Oona

Varajäsenet:

Kasvatustieteiden tiedekunta
Tiedekuntaneuvosto

-Ruokamo, Heli, 1. varajäsen
-Ratinen, Ilkka, 2. varajäsen
-Lempiäinen, Kirsti, 3. varajäsen
-Vuojärvi, Hanna, 1. varajäsen
-Äärelä, Tanja, 2. varajäsen
-Maasilta, Mari, 3. varajäsen
-Kaarlejärvi, Simo, 1. varajäsen
-Ruohola, Anna, 2. varajäsen
-Lamponen, Maria, 3. varajäsen

-Ruokamo, Heli, varadekaani, 1, vpj.
-Kyrö-Ämmälä, Outi, varadekaani, 2. vpj.
(+ läsnä) (- ei paikalla)

15.
Mahdolliset muut asiat

Lapin yliopiston hallintojohtosäännön 59 §:n mukaan tiedekuntaneuvosto voi
läsnä olevien jäsenten yksimielisellä päätöksellä ottaa käsiteltäväkseen asian,
jota ei ole mainittu kokouskutsussa.
Muita asioita ei ollut.
Pöytäkirjan vakuudeksi:
Puheenjohtaja

Tuija Turunen

Esittelijä

Pia Satta

