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Aika

PÖYTÄKIRJA
Sankala
Paikka: Teams-kokous etäyhteyksin

16.9.2020 klo 9.00
Jäsenet
+Laitinen Merja, dekaani, pj.
+Valkonen Jarno
+Veijola Soile

Varajäsenet
-Meriläinen Susan
-Tuominen Marja
-Rantala Outi

+Vasari Pekka
+Hakkarainen Maria
+Kivivirta Ville

-1. varajäsen Kauppi Arto
-2. varajäsen Romakkaniemi Marjo
-3. varajäsen Markuksela Vesa

+Uimarihuhta Eveliina
+Runn Isabella
-Henttonen Katariina

-1. varajäsen Pitkänen Joonas
-2. varajäsen Ulkuniemi Krista
-3. varajäsen Palosuo Hanna

Lisäjäsenet
+1. Koikkalainen Petri, varadekaani, varapj.
+2. Vakkala Hanna, varadekaani
1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Lapin yliopiston hallitus on kokouksessaan 5.10.2009 vahvistanut yliopistolain (558/2009)
28 §:n nojalla Lapin yliopiston ns. hallintojohtosäännön.
Johtosäännön 59 §:n mukaan hallintoelin kokoontuu, milloin puheenjohtaja tai hänen
estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja katsoo sen tarpeelliseksi tai milloin vähintään
kolme jäsentä sitä pyytää ilmoittamansa asian käsittelyä varten.
Kutsu monijäsenisen hallintoelimen kokoukseen on lähetettävä viimeistään kolme
arkipäivää ennen kokousta, jollei hallintoelin ole toisin päättänyt. Hallintoelimen jäsen on
velvollinen ilmoittamaan asiasta varajäsenelleen tai hallintoelimen sihteerille, jos hän on
estynyt osallistumasta kokoukseen.
Kokouskutsussa on mainittava käsiteltävät asiat. Hallintoelin voi kuitenkin läsnä olevien
jäsenten yksimielisellä päätöksellä ottaa käsiteltäväkseen asian, jota ei ole mainittu
kokouskutsussa.
Johtosäännön 61 §:n mukaan yliopiston monijäseniset toimielimet ovat päätösvaltaisia,
kun puheenjohtaja mukaan luettuna vähintään puolet jäsenistä on läsnä.
Esitys

Todettaneen kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Päätös

Todettiin.

Pöytäkirjan vakuudeksi
Puheenjohtaja

Merja Laitinen

Esittelijä

Jukka Sankala
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2 Ilmoitusasiat
Yhteiskuntatieteiden tiedekunnassa v. 2020 aikana suoritettavat tohtorin tutkinnot.
Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan tutkintotavoitteet ja niiden toteutuminen.
Yliopiston tutkintotavoitteet ja niiden toteutuminen.
Dekaanin päätökset:
• Valintatoimikunnan nimeäminen (Lapin yliopistossa yhteiskuntatieteiden
tiedekunnassa on ollut haettavana avoimessa haussa sosiaalityön
yliopistonlehtorin määräaikainen tehtävä ajalle 1.8.2020–31.12.2022.)
• Pro gradu -tutkielman arvosteleminen
• Jóna Margrét Ólafsdóttir’in väitöstilaisuuden järjestäminen
• Esitarkastajien määrääminen Marianne Silénin väitöskirjaksi tarkoitetulle työlle
• Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan tutkimuksen www-sivujen päivitys työryhmän
nimeäminen
• Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan jatko-opinto-oppaan päivitys työryhmän
nimeäminen
• Jaana Koskelan ammatillisen lisensiaatintutkimuksen arvosteleminen
• Ylimääräinen tiedekuntaneuvoston kokous
Esitys

Todettaneen.

Päätös

Todettiin.

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.
Lausunnot liitteenä.
1. Sosiologia
Tuisku Siivola: Suo muutoksessa – Ennallistettavan suon todellistuminen
ennallistamisoppaassa (Saapunut 5.8.2020)
Tarkastajat: professori Jarno Valkonen ja yliopistonlehtori Veera Kinnunen
Arvosana: xx
2. Sosiaalityö
Harri Ojanperä: Köyhyyden instituutioituminen (Saapunut 6.8.2020)
Tarkastajat: professori Timo Harrikari ja yliopistonlehtori Kati Kataja
Arvosana: xx
3. Sosiaalityö
Marjaana Lassila ja Paula Vainikka: Vammaisen lapsen osallisuus ei ole mielipidekysymys
- Sosiaalityöntekijöiden näkemyksiä vammaisen lapsen osallisuuden toteutumisesta
(Saapunut 13.8.2020)
Tarkastajat: professori Timo Harrikari ja yliopistonlehtori Henna Pirskanen
Arvosana: xx

4. Sosiaalityö
Sari Ranua: Asiakkaan toimijuus työllistymistä edistävässä monialaisessa
yhteispalvelussa (Saapunut 13.8.2020)
Tarkastajat: professori Sanna Hautala ja yliopistonlehtori Marjo Romakkaniemi
Arvosana: xx
5. Hallintotiede
Marika Ikäläinen: Älykkään erikoistumisen strategioiden alueellinen hallinta (Saapunut
19.8.2020)
Tarkastajat: tutkijatohtori Ville Kivivirta ja professori Timo Aarrevaara
Arvosana: xx
6. Matkailututkimus
Milla Uustalo: MITÄ MATKAILU TARKOITTAA PIENELLE PÄIJÄT-HÄMEEN KUNNALLE?
Retorinen analyysi kuntapäättäjien matkailulle antamista merkityksistä. (Saapunut
23.8.2020)
Tarkastajat: professori Soile Veijola ja yliopistonlehtori Monika Lüthje
Arvosana: xx
7. Matkailututkimus/TourCIM
Noora Linnakoski: Pursuing Otherness: Autoethnographic study on dark proximity
tourism in Viitasaari (Saapunut 7.9.2020)
Tarkastajat: tutkijatohtori Eerika Koskinen-Koivisto (Jyväskylän yliopisto) ja
yliopistonlehtori Minni Haanpää
Arvosana: xx
Päätös

Hyväksyttiin pro gradu –tutkielmat numerot 1-7 yksimielisesti esitysten mukaan.
Päätöksentekoon osallistuivat Merja Laitinen, Jarno Valkonen, Soile Veijola, Pekka Vasari,
Maria Hakkarainen ja Ville Kivivirta.

Pöytäkirjan vakuudeksi
Puheenjohtaja

Merja Laitinen

Sihteeri

Sirpa Hast-Uusitalo

Liitteet

Pro gradu -tutkielmien lausunnot
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Jäsenet
+Laitinen Merja, dekaani, pj.
+Valkonen Jarno
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Varajäsenet
-Meriläinen Susan
-Tuominen Marja
-Rantala Outi

+Vasari Pekka
+Hakkarainen Maria
+Kivivirta Ville

-1. varajäsen Kauppi Arto
-2. varajäsen Romakkaniemi Marjo
-3. varajäsen Markuksela Vesa

+Uimarihuhta Eveliina
+Runn Isabella
-Henttonen Katariina

-1. varajäsen Pitkänen Joonas
-2. varajäsen Ulkuniemi Krista
-3. varajäsen Palosuo Hanna

Lisäjäsenet
+1. Koikkalainen Petri, varadekaani, varapj.
+2. Vakkala Hanna, varadekaani
4 Erikoissosiaalityöntekijän koulutus / Siirtohaun hyväksyminen ammatillisesta
lisensiaatinkoulutuksesta uusimuotoiseen erikoistumiskoulutukseen
Lapin yliopiston hallintojohtosäännön 22 § mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on
mm. päättää opiskelijavalintaperusteista.
Sosiaalityön koulutusvastuuyliopistot ovat yhteistyössä järjestäneet sosiaalityön
erikoistumiskoulutusta vuodesta 2000 lähtien osana Valtakunnallisen sosiaalityön
yliopistoverkosto Sosnetin toimintaa.
Vuosina 2000–2016 erikoistumiskoulutusta järjestettiin 120 op laajuisena ammatillisena
lisensiaatinkoulutuksena. Vuoden 2016 voimaan tulleiden yliopistolain muutosten
(Yliopistolaki 558/2019, 7 a §) johdosta Sosnet valmisteli uusimuotoisen
erikoissosiaalityöntekijän koulutuksen (70 op) toteutettavaksi neljällä sosiaalityön
erikoisalalla. Uusia opiskelijasisäänottoja ammatillisena lisensiaatinkoulutuksena
suoritettavaan koulutukseen ei ole järjestetty vuoden 2012 jälkeen, mutta opiskelijoilla on
oikeus niin halutessaan suorittaa opintonsa loppuun siirtymäsäännösten turvin.
Sosnetissa on valmisteltu mahdollisuutta ottaa sosiaalityön ammatillisesta
lisensiaatinkoulutuksesta
opiskelijoita
uusimuotoiseen
erikoissosiaalityöntekijän
koulutukseen ns. siirto-opiskelijoina. Myös Psykonetin yliopistot ovat järjestäneet vastaavia
hakuja.
Siirtohaun toteuttamista koskevassa esityksessä (ks. liite) opiskelijat valittaisiin
erikoistumiskoulutuksen
opiskelijoiksi
niihin
yliopistoihin,
jotka
toimivat
erikoistumiskoulutuksessa erikoisalan vastuuyliopistona. Opiskelijavalinta edellyttäisi,
että hakija luopuu ammatillisen lisensiaatinkoulutuksen suoritusoikeudestaan siinä
yliopistossa, johon on ollut kirjoilla lisensiaatintutkinnon suorittamista varten. Valinta
tehtäisiin harkinnanvaraisesti huomioiden ammatillisessa lisensiaatinkoulutuksessa
suoritettujen opintojen sekä koulutuksen hakeutumista koskevien perustelujen ja
lopputyötä koskevan ideapaperin perusteella Lapin yliopisto toimii Kuntouttavan

sosiaalityön erikoisalan vastuuyliopistona. Sosnetissa valmisteltu esitys tarkoittaisi, että
Lapin yliopistoon voitaisiin valita enintään viisi (5) ammatillisen lisensiaatinkoulutuksen
opiskelijaa
suorittamaan
uusimuotoista
erikoissosiaalityöntekijän
koulutusta
Kuntouttavan sosiaalityön erikoisalalla.
Esitys
Päätös

Päätettäneen siirtohaun toteuttamisesta ammatillisesta lisensiaatinkoulutuksesta
uusimuotoiseen erikoistumiskoulutukseen liitteen mukaisesti.
Esityksen mukaan.

Pöytäkirjan vakuudeksi
Puheenjohtaja

Merja Laitinen

Esittelijä

Sanna Lähteinen

Liite

Siirtohaku ammatillisesta lisensiaatinkoulutuksesta uusimuotoiseen
erikoissosiaalityöntekijän koulutukseen. Valintaperusteet ja valintamenettely.
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-2. varajäsen Romakkaniemi Marjo
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5 Tieteenfilosofia ja tutkijan taidot -opintokokonaisuus (20 op) syyslukukaudelle 2020
Lapin yliopiston hallintojohtosäännön 22 §:n mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on
päättää opetussuunnitelmista.
Yliopiston jatko-opiskelijoille suunnatuista yleisistä tutkijantaitoja kehittävistä opinnoista
vastaa yliopiston tutkijakoulu. Tieteenfilosofia ja tutkijantaidot on 20 opintopisteen
opintokokonaisuus,
joka
sisältyy
jatko-opintoihin.
Opintokokonaisuuden
opetussuunnitelman kehyksestä on tehty uudistusehdotus kevään 2020 aikana.
Uudistusehdotus tehtiin tutkijakoulun uudistamisryhmässä, jonka puheenjohtajana toimi
professori Suvi Ronkainen. Uudistusehdotus on käsitelty osana laajempaa
uudistusehdotusta 11.5.2020 tutkimuksen kehittämistyöryhmässä (TUKERY).
Uusi temaattinen tohtoriohjelma ”Changing World and Arctic Sustainability” kokoaa
yhteen yliopiston temaattisen tohtorikoulutuksen 1.1.2021 alkaen. Uuden temaattisen
tohtoriohjelman johtoryhmän tehtäviin kuuluu Tieteenfilosofia ja tutkijan taidot opetussuunnitelman päivittäminen olemassa olevaan kehykseen perustuen.
Tohtoriohjelman johtoryhmä käynnistää työnsä 1.8.2020.
Tässä vaiheessa olemassa olevaan Tieteenfilosofia ja tutkijan taidot -opetussuunnitelmaan
(20 op) on luotu kolme uutta opintojaksoa. Tiedekuntia pyydetään vahvistamaan
Tieteenfilosofia
ja
tutkijantaidot
-opintokokonaisuuden
opetussuunnitelma
syyslukukaudelle 2020 (liitteet 1, 2).
Esitys

Päätettäneen hyväksyä Tieteenfilosofia ja tutkijantaidot
opetussuunnitelma syyslukukaudelle 2020 (liitteet 1, 2).

Päätös

Jätettiin pöydälle.

-opintokokonaisuuden

Pöytäkirjan vakuudeksi
Puheenjohtaja

Merja Laitinen

Esittelijä

Jukka Sankala

Liitteet

Saate tiedekuntiin liite 1 ja opetussuunnitelmaan lukuvuodelle 2020–2021 suunnitellut
uudet opintojaksot liite 2.
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+Veijola Soile

Varajäsenet
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-Tuominen Marja
-Rantala Outi
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-1. varajäsen Kauppi Arto
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6 Cecilia de Bernardin väitöskirjan arvostelu
Lapin yliopiston hallintojohtosäännön 22 §:n mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on
mm. määrätä väitöskirjojen ohjaajat, esitarkastajat, tarkastajat ja vastaväittäjät sekä
arvostella nämä opintosuoritukset.
Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto määräsi kokouksessaan
29.01.2020 Cecilia de Bernardin matkailututkimuksen alaan kuuluvalle tohtorin
väitöskirjaksi tarkoitetulle käsikirjoitukselle ”Authenticity as a compromise: a critical
realist perspective on Sámi tourism labels” esitarkastajiksi suostumustensa mukaisesti
professori Jarkko Saarinen, Oulun yliopisto sekä apulaisprofessori, johtaja, Robert
Pettersson, European Institute for Tourism Research, Mid Sweden University.
Kokouksessaan 22.4.2020 tiedekuntaneuvosto myönsi väittelyluvan Cecilia de Bernardin
matkailututkimuksen
alaan
kuuluvalle
tohtorin
väitöskirjaksi
tarkoitetulle
käsikirjoitukselle ”Authenticity as a compromise: a critical realist perspective on Sámi
tourism labels”. Cecilia de Bernardin väitöstilaisuus järjestettiin 28.8.2020 kello 12.00
etäyhteyksiä hyödyntäen. Vastaväittäjänä toimi professori, Jarkko Saarinen, Oulun
yliopistosta. Kustoksena toimi yliopistonlehtori Monika Lüthje Lapin yliopistosta.
Cecilia de Bernardilla 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.
Väitöskirja on nähtävillä hallintosihteerin työhuoneessa.

Esitys

Arvosteltaneen Cecilia de Bernardin matkailututkimuksen alaan kuuluva tohtorin
väitöskirjaksi tarkoitetuttu käsikirjoitus ”Authenticity as a compromise: a critical realist
perspective on Sámi tourism labels”.
Asiassa ei ole esittelymenettelyä.

Päätös

Hyväksyttiin Cecilia de Bernardin matkailututkimuksen alaan kuuluva väitöskirja
”Authenticity as a compromise: a critical realist perspective on Sámi tourism labels”
yksimielisesti arvosanalla xx.
Päätöksentekoon osallistuivat Merja Laitinen, Jarno Valkonen, Soile Veijola, Maria
Hakkarainen ja Ville Kivivirta.

Pöytäkirjan vakuudeksi
Puheenjohtaja

Merja Laitinen

Esittelijä

Jukka Sankala

Liite

Vastaväittäjän lausunto
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+Laitinen Merja, dekaani, pj.
+Valkonen Jarno
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Varajäsenet
-Meriläinen Susan
-Tuominen Marja
-Rantala Outi

+Vasari Pekka
+Hakkarainen Maria
+Kivivirta Ville

-1. varajäsen Kauppi Arto
-2. varajäsen Romakkaniemi Marjo
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+Uimarihuhta Eveliina
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Lisäjäsenet
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+2. Vakkala Hanna, varadekaani
7 Roberta Motiečienėn väitöstilaisuuden järjestäminen
Lapin yliopiston hallintojohtosäännön 22 §:n mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on
määrätä väitöskirjojen ja lisensiaatintutkimusten esitarkastajat, tarkastajat ja
vastaväittäjät, arvostella nämä opintosuoritukset ja pro gradu -tutkielmat tai vastaavat
tarkastajien lausuntojen perusteella.
Kokouksessaan 29.1.2020 tiedekuntaneuvosto määräsi esitarkastajiksi Master of Social
Sciences (Social Work) Roberta Motiečienėn sosiaalityön alaan kuuluvalle tohtorin
väitöskirjaksi tarkoitetulle käsikirjoitukselle ”Constructing child and family social work
discursive practices in the context of Lithuania” suostumustensa mukaisesti professori
(emeritus) Lennart Nygren, Umeå University sekä professori, Katherine Tyson McCrea,
Loyola University of Chicago School of Social Work
Esitarkastajien lausunnot on saatu ja lausunnoissaan esitarkastajat puoltavat
väittelyluvan myöntämistä.
Roberta Motiečienėnilla ei ole huomautettavaa esitarkastajien lausunnoista.
Esitys 1

Päätettäneen myöntää väittelylupa Master of Social Sciences (Social Work) Roberta
Motiečienėn sosiaalityön alaan kuuluvalle tohtorin väitöskirjaksi tarkoitetulle
käsikirjoitukselle ”Constructing child and family social work discursive practices in the
context of Lithuania”.

Esitys 2

Päätettäneen järjestää Roberta Motiečienėn väitöstilaisuus maanantaina 30.11.2020 kello
16.30 etäyhteyksiä hyödyntäen.

Esitys 3

Päätettäneen määrätä Roberta Motiečienėn sosiaalityön alaan kuuluvalle tohtorin
väitöskirjaksi tarkoitetulle käsikirjoitukselle ”Constructing child and family social work
discursive practices in the context of Lithuania” tarkastamista varten vastaväittäjäksi
professori Katherine Tyson McCrea, Loyola University of Chicago School of Social Work.
Kustoksena toimii professori Merja Laitinen Lapin yliopistosta.

Esitys 4

Päätettäneen ottaa Roberta Motiečienėn sosiaalityön alaan kuuluva tohtorin väitöskirjaksi
tarkoitettu käsikirjoitus ”Constructing child and family social work discursive practices in
the context of Lithuania” Lapin yliopiston Acta electronica Universitatis Lapponiensis julkaisusarjaan.

Päätös 1-4

Esityksen mukaan.

Pöytäkirjan vakuudeksi
Puheenjohtaja

Merja Laitinen

Esittelijä

Jukka Sankala

Liitteet

Esitarkastajien lausunnot

LAPIN YLIOPISTO
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
Tiedekuntaneuvosto
Kokous 6/2020
Aika

PÖYTÄKIRJA
Sankala
Paikka: Teams-kokous etäyhteyksin

16.9.2020 klo 9.00
Jäsenet
+Laitinen Merja, dekaani, pj.
+Valkonen Jarno
+Veijola Soile

Varajäsenet
-Meriläinen Susan
-Tuominen Marja
-Rantala Outi

+Vasari Pekka
+Hakkarainen Maria
+Kivivirta Ville

-1. varajäsen Kauppi Arto
-2. varajäsen Romakkaniemi Marjo
-3. varajäsen Markuksela Vesa

+Uimarihuhta Eveliina
+Runn Isabella
-Henttonen Katariina

-1. varajäsen Pitkänen Joonas
-2. varajäsen Ulkuniemi Krista
-3. varajäsen Palosuo Hanna

Lisäjäsenet
+1. Koikkalainen Petri, varadekaani, varapj.
+2. Vakkala Hanna, varadekaani
8 Lukas Allemannin väitöstilaisuuden järjestäminen
Lapin yliopiston hallintojohtosäännön 22 §:n mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on
määrätä väitöskirjojen ja lisensiaatintutkimusten esitarkastajat, tarkastajat ja
vastaväittäjät, arvostella nämä opintosuoritukset ja pro gradu -tutkielmat tai vastaavat
tarkastajien lausuntojen perusteella.
Kokouksessaan 22.4.2020 tiedekuntaneuvosto määräsi esitarkastajiksi Master of Eastern
European History and Russian Language and Literature Lukas Allemannin sosiologian
alaan kuuluvalle tohtorin väitöskirjaksi tarkoitetulle käsikirjoitukselle ”The Experience of
Displacement and Social Engineeringin Kola Saami Oral Histories” suostumustensa
mukaisesti professori Joachim Otto Habeck, University of Hamburg ja professori Veli-Pekka
Lehtola, Oulun yliopisto.
Esitarkastajien lausunnot on saatu ja lausunnoissaan esitarkastajat puoltavat
väittelyluvan myöntämistä.
Lukas Allemannilla ei ole huomautettavaa esitarkastajien lausunnoista.
Esitys 1

Päätettäneen myöntää väittelylupa Master of Eastern European History and Russian
Language and Literature Lukas Allemannin sosiologian alaan kuuluvalle tohtorin
väitöskirjaksi tarkoitetulle käsikirjoitukselle ”The Experience of Displacement and Social
Engineeringin Kola Saami Oral Histories”.

Esitys 2

Päätettäneen järjestää Lukas Allemannin väitöstilaisuus torstaina 15.10.2020 kello 12.00
etäyhteyksiä hyödyntäen Castrén-salissa.

Esitys 3

Päätettäneen määrätä Lukas Allemannin sosiologian alaan kuuluvalle tohtorin
väitöskirjaksi tarkoitetulle käsikirjoitukselle ”The Experience of Displacement and Social
Engineeringin Kola Saami Oral Histories” tarkastamista varten vastaväittäjäksi professori

Otto Habeck, Social Anthropology, University of Hamburg. Kustoksena toimii
tutkimusprofessori Florian Stammler Lapin yliopistosta.
Esitys 4

Päätettäneen ottaa Lukas Allemannin sosiologian alaan kuuluva tohtorin väitöskirjaksi
tarkoitetuttu käsikirjoitus ”The Experience of Displacement and Social Engineeringin Kola
Saami Oral Histories” Lapin yliopiston Acta electronica Universitatis Lapponiensis julkaisusarjaan.

Päätös 1-4

Esityksen mukaan.

Pöytäkirjan vakuudeksi
Puheenjohtaja

Merja Laitinen

Esittelijä

Jukka Sankala

Liitteet

Esitarkastajien lausunnot

LAPIN YLIOPISTO
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
Tiedekuntaneuvosto
Kokous 6/2020
Aika

PÖYTÄKIRJA
Sankala
Paikka: Teams-kokous etäyhteyksin

16.9.2020 klo 9.00
Jäsenet
+Laitinen Merja, dekaani, pj.
+Valkonen Jarno
+Veijola Soile

Varajäsenet
-Meriläinen Susan
-Tuominen Marja
-Rantala Outi

+Vasari Pekka
+Hakkarainen Maria
+Kivivirta Ville

-1. varajäsen Kauppi Arto
-2. varajäsen Romakkaniemi Marjo
-3. varajäsen Markuksela Vesa

+Uimarihuhta Eveliina
+Runn Isabella
-Henttonen Katariina

-1. varajäsen Pitkänen Joonas
-2. varajäsen Ulkuniemi Krista
-3. varajäsen Palosuo Hanna

Lisäjäsenet
+1. Koikkalainen Petri, varadekaani, varapj.
+2. Vakkala Hanna, varadekaani
9 Kirsi Pulkkisen väitöstilaisuuden järjestäminen
Lapin yliopiston hallintojohtosäännön 22 §:n mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on
määrätä väitöskirjojen ja lisensiaatintutkimusten esitarkastajat, tarkastajat ja
vastaväittäjät, arvostella nämä opintosuoritukset ja pro gradu -tutkielmat tai vastaavat
tarkastajien lausuntojen perusteella.
Kokouksessaan 26.2.2020 tiedekuntaneuvosto määräsi filosofian maisteri Kirsi Pulkkisen
hallintotieteen alaan kuuluvalle tohtorin väitöskirjaksi tarkoitetulle käsikirjoitukselle
”Managing Contradiction. Finnish researchers’ strategies to balance societal interaction
with scientific integrity and performance demands.” esitarkastajiksi suostumustensa
mukaisesti professor Dan A. Brändström sekä professori Pirkko Vartiainen Vaasan
yliopisto.
Esitarkastajien lausunnot on saatu ja lausunnoissaan esitarkastajat puoltavat
väittelyluvan myöntämistä.
Kirsi Pulkkisella ei ole huomautettavaa esitarkastajien lausunnoista.
Esitys 1

Päätettäneen myöntää väittelylupa filosofian maisteri Kirsi Pulkkisen hallintotieteen alaan
kuuluvalle tohtorin väitöskirjaksi tarkoitetulle käsikirjoitukselle ”Managing Contradiction.
Finnish researchers’ strategies to balance societal interaction with scientific integrity and
performance demands.”

Esitys 2

Päätettäneen järjestää Kirsi Pulkkisen väitöstilaisuus perjantaina 4.12.2020 kello 12
etäyhteyksiä hyödyntäen.

Esitys 3

Päätettäneen määrätä Kirsi Pulkkisen hallintotieteen alaan kuuluvalle tohtorin
väitöskirjaksi tarkoitetulle käsikirjoitukselle ”Managing Contradiction. Finnish researchers’
strategies to balance societal interaction with scientific integrity and performance

demands.” tarkastamista varten vastaväittäjäksi professori (emerita) Pirkko Vartiainen.
Kustoksena toimii professori Timo Aarrevaara Lapin yliopistosta.
Esitys 4

Päätettäneen ottaa Kirsi Pulkkisen hallintotieteen alaan kuuluva tohtorin väitöskirjaksi
tarkoitettu käsikirjoitus ”Managing Contradiction. Finnish researchers’ strategies to
balance societal interaction with scientific integrity and performance demands.” Lapin
yliopiston Acta electronica Universitatis Lapponiensis -julkaisusarjaan.

Päätös 1-4

Esityksen mukaan.

Pöytäkirjan vakuudeksi
Puheenjohtaja

Merja Laitinen

Esittelijä

Jukka Sankala

Liitteet

Esitarkastajien lausunnot

LAPIN YLIOPISTO
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
Tiedekuntaneuvosto
Kokous 6/2020
Aika

PÖYTÄKIRJA
Sankala
Paikka: Teams-kokous etäyhteyksin

16.9.2020 klo 9.00
Jäsenet
+Laitinen Merja, dekaani, pj.
+Valkonen Jarno
+Veijola Soile

Varajäsenet
-Meriläinen Susan
-Tuominen Marja
-Rantala Outi

+Vasari Pekka
+Hakkarainen Maria
+Kivivirta Ville

-1. varajäsen Kauppi Arto
-2. varajäsen Romakkaniemi Marjo
-3. varajäsen Markuksela Vesa

+Uimarihuhta Eveliina
+Runn Isabella
-Henttonen Katariina

-1. varajäsen Pitkänen Joonas
-2. varajäsen Ulkuniemi Krista
-3. varajäsen Palosuo Hanna

Lisäjäsenet
+1. Koikkalainen Petri, varadekaani, varapj.
+2. Vakkala Hanna, varadekaani
10 FT, Vanhempi tutkija Jyrki Kallion dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet
FT, vanhempi tutkija Jyrki Kallio on hakenut 24.8.2020 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 apulaisprofessori Petri Koikkalainen pitää lausuntonsa mukaan Jyrki
Kallion
kiinnittämistä
yliopistoon
ja
yhteiskuntatieteiden
tiedekuntaan
tarkoituksenmukaisena ja esittää dosentuurin nimeksi kansainvälisten suhteiden ja Kiinatutkimuksen dosentuuria. Koikkalaisen mukaan Kallion tutkimusalat täydentävät
erinomaisesti yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan nykyistä osaamista. Kansainvälisten
suhteiden alalla Kallion tutkimukset suurvaltasuhteista sekä Kiinan alueellisesta ja
globaalista roolista merkitsevät selvää laajennusta tiedekunnan nykyiseen osaamiseen.
Tiedekunnan Kiina-tutkimukseen Kallion dosentuuri olisi hyvin merkittävä vahvistus ja
mahdollistaisi tutkimusalan kehittämisen tieteellisesti yhä näkyvämpään ja
koulutuksellisesti merkittävämpään rooliin.
Koikkalainen esittää, että asiantuntijalausuntojen antajiksi Jyrki Kallion tieteellisestä
pätevyydestä hänen hakemaansa dosentin tehtävään valittaisiin suostumustensa mukaan
professori Lauri Paltemaa, Turun yliopisto ja professori Juha Vuori, Tampereen yliopisto.
Esitys 1

Todettaneen, että FT, vanhempi tutkija Jyrki kallio on hakenut dosentin arvoa
yhteiskuntatieteiden tiedekunnassa.

Esitys 2

Päätettäneen määritellä FT, vanhempi tutkija Jyrki Kallion hakeman dosentuurin nimeksi
kansainvälisten suhteiden ja Kiina-tutkimuksen dosentti.

Esitys 3

Päätettäneen valita professori Lauri Paltemaa, Turun yliopistosta ja professori Juha Vuori,
Tampereen yliopistosta antamaan suostumustensa mukaisesti asiantuntijalausuntonsa
Jyrki Kallion tieteellisestä pätevyydestä hänen hakemaansa kansainvälisten suhteiden ja
Kiina-tutkimuksen 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 6/2020
Aika

PÖYTÄKIRJA
Sankala
Paikka: Teams-kokous etäyhteyksin

16.9.2020 klo 9.00
Jäsenet
+Laitinen Merja, dekaani, pj.
+Valkonen Jarno
+Veijola Soile

Varajäsenet
-Meriläinen Susan
-Tuominen Marja
-Rantala Outi

+Vasari Pekka
+Hakkarainen Maria
+Kivivirta Ville

-1. varajäsen Kauppi Arto
-2. varajäsen Romakkaniemi Marjo
-3. varajäsen Markuksela Vesa

+Uimarihuhta Eveliina
+Runn Isabella
-Henttonen Katariina

-1. varajäsen Pitkänen Joonas
-2. varajäsen Ulkuniemi Krista
-3. varajäsen Palosuo Hanna

Lisäjäsenet
+1. Koikkalainen Petri, varadekaani, varapj.
+2. Vakkala Hanna, varadekaani
11 PhD (Econ), Assistant professor Mikko Vesan dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet
PhD (Econ), Assistant Professor Mikko Vesa on hakenut 7.12.2018 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
ositettu kyky itsenäiseen tieteelliseen tutkimustyöhön sekä hyvä opetustaito.
Kokouksessaan 20.3.2019 tiedekuntaneuvosto määritteli Mikko Vesan hakeman
dosentuurin nimeksi johtamisen, erityisesti strategian ja pelillistämisen dosentti.
Samaisessa kokouksessaan tiedekuntaneuvosto valitsi antamaan suostumustensa
mukaisesti asiantuntijalausuntonsa Mikko Vesan tieteellisestä pätevyydestä hänen
hakemaansa johtamisen, erityisesti strategian ja pelillistämisen dosentin arvoa varten
professori (Associate Professor) Robin Gustafssonin, Aalto yliopistosta ja professori Juha
Antti Lambergin, Jyväskylän yliopistosta.
Tiedekuntaneuvosto 18.9.2019 kokouksessaan totesi asiantuntijalausunnot. Molemmat
asiantuntijat lausunnoissaan katsovat, että Mikko Vesalla on tieteellinen pätevyys hänen
hakemaansa dosentin arvoa varten. Samaisessa kokouksessa tiedekuntaneuvosto päätti
varata Mikko Vesalle tilaisuuden opetusnäytteen antamiseen valitsemastaan, dosentuurin
alaan
liittyvästä
aiheesta
keskiviikkona
27.11.2019
ennen
varsinaisen
tiedekuntaneuvoston kokouksen alkua. Mikko Vesa oli kuitenkin estynyt tulemaan paikalle
27.11.2019, minkä johdosta hänelle määriteltiin 29.1.2020 tiedekuntaneuvoston
kokouksessa uusi opetusnäytteen ajankohta keskiviikolle 25.3.2020 ennen varsinaisen
tiedekuntaneuvoston kokouksen alkua. Koronarajoitukset aiheuttivat opetusnäytteen
peruuntumisen.
Kokouksessaan 10.6.2020 tiedekuntaneuvosto päätti varata Mikko Vesalle tilaisuuden
opetusnäytteen antamiseen valitsemastaan dosentuurin alaan liittyvästä aiheesta
keskiviikkona 16.9.2020 ennen varsinaisen tiedekuntaneuvoston kokouksen alkua.

Lapin
yliopiston
opetusnäytteen
antamista
koskevat
ohjeet
https://www.ulapland.fi/Suomeksi/Ajankohtaista/Avoimet-tyopaikat/Opetusnayte
Opetusnäytteen arvostelemisessa ei ole esittelymenettelyä.
Esitys 1

Arvosteltaneen opetusnäyte.

Esitys 2

Todettaneen
asiantuntijalausuntojen
ja
hakemusasiakirjojen
perusteella
ja
opetusnäytteen antamisen jälkeen, että PhD Mikko Vesalla täyttyy johtamisen, erityisesti
strategian ja pelillistämisen dosentin kelpoisuusehdot.

Esitys 3

Päätettäneen esittää yliopiston rehtorille, että hän myöntäisi PhD Mikko Vesalle
johtamisen, erityisesti strategian ja pelillistämisen dosentin arvon.

Päätös 1

Hyväksyttiin PhD Mikko Vesan opetusnäyte ”Pelillistäminen ilmiönä myöhäismodernissa
organisaatiossa” arvosanalla hyvä (äänin 7 hyvä ja 1 tyydyttävä).

Päätös 2-3

Esityksen mukaan.

Pöytäkirjan vakuudeksi
Puheenjohtaja

Merja Laitinen

Esittelijä

Jukka Sankala

LAPIN YLIOPISTO
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
Tiedekuntaneuvosto
Kokous 6/2020
Aika

PÖYTÄKIRJA
Sankala
Paikka: Teams-kokous etäyhteyksin

16.9.2020 klo 9.00
Jäsenet
+Laitinen Merja, dekaani, pj.
+Valkonen Jarno
+Veijola Soile

Varajäsenet
-Meriläinen Susan
-Tuominen Marja
-Rantala Outi

+Vasari Pekka
+Hakkarainen Maria
+Kivivirta Ville

-1. varajäsen Kauppi Arto
-2. varajäsen Romakkaniemi Marjo
-3. varajäsen Markuksela Vesa

+Uimarihuhta Eveliina
+Runn Isabella
-Henttonen Katariina

-1. varajäsen Pitkänen Joonas
-2. varajäsen Ulkuniemi Krista
-3. varajäsen Palosuo Hanna

Lisäjäsenet
+1. Koikkalainen Petri, varadekaani, varapj.
+2. Vakkala Hanna, varadekaani
12 PhD, Associate Professor Mitja Gorenak dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet
PhD, Associate Professor Mitja Gorenak on hakenut 1.6.2019 päiväämällään kirjeellä
dosentin tehtävää Lapin yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnassa.
Yliopistolain (2009/558) 89 §:n mukaan yliopisto voi hakemuksesta myöntää dosentin
arvon henkilölle, jolla on perusteelliset tiedot omalta alaltaan, julkaisuilla tai muulla tavoin
osoitettu kyky itsenäiseen tieteelliseen tutkimustyöhön sekä hyvä opetustaito.
Kokouksessaan
18.9.2019
tiedekuntaneuvosto
käsitteli
Mitja
Gorenakin
dosentuurihakemuksen, määritteli dosentuurin nimeksi matkailututkimus, erityisesti
Human Capital Management dosentti. Samaisessa kokouksessa valittiin professori Gunnar
Þór Jóhannesson Islannin yliopistosta ja professori Johan Edelheim Hokkaidon yliopistosta
antamaan suostumustensa mukaisesti asiantuntijalausuntonsa PhD, Associate Professor
Mitja Gorenakin tieteellisestä pätevyydestä hänen hakemaansa matkailututkimus,
erityisesti Human Capital Management dosentin arvoa varten.
Asiantuntijat ovat antaneet lausuntonsa ja ne on toimitettu myös Mitja Gorenakille.
Molemmat asiantuntijat lausunnoissaan katsovat, että Mitja Gorenakilla on tieteellinen
pätevyys hänen hakemaansa matkailututkimus, erityisesti Human Capital Management
dosentin arvoa varten. 26.2.2020 tiedekuntaneuvoston kokouksessa määriteltiin
opetusnäytteen ajankohta keskiviikolle 25.3.2020 ennen varsinaisen tiedekuntaneuvoston
kokouksen alkua. Koronarajoitukset aiheuttivat opetusnäytteen peruuntumisen.
Kokouksessaan 10.6.2020 tiedekuntaneuvosto päätti varata Mitja Gorenakille tilaisuuden
opetusnäytteen antamiseen valitsemastaan, dosentuurin alaan liittyvästä aiheesta
keskiviikkona 16.9.2020 ennen varsinaisen tiedekuntaneuvoston kokouksen alkua.
Lapin
yliopiston
opetusnäytteen
antamista
koskevat
ohjeet
https://www.ulapland.fi/Suomeksi/Ajankohtaista/Avoimet-tyopaikat/Opetusnayte

Opetusnäytteen arvostelemisessa ei ole esittelymenettelyä.
Esitys 1

Arvosteltaneen opetusnäyte.

Esitys 2

Todettaneen
asiantuntijalausuntojen
ja
hakemusasiakirjojen
perusteella
ja
opetusnäytteen antamisen jälkeen, että PhD Mitja Gorenakilla täyttyy
matkailututkimuksen, erityisesti Human Capital Management dosentin kelpoisuusehdot.

Esitys 3

Päätettäneen esittää yliopiston rehtorille, että hän myöntäisi PhD Mitja Gorenakille
matkailututkimuksen, erityisesti Human Capital Management dosentin arvon.

Päätös 1

Hyväksyttiin PhD Mitja Gorenakin opetusnäyte ”Understanding values of different
generations of employees in tourism” arvosanalla hyvä (äänin 5 hyvä ja 3 tyydyttävä).

Päätös 2-3

Esityksen mukaan.

Pöytäkirjan vakuudeksi
Puheenjohtaja

Merja Laitinen

Esittelijä

Jukka Sankala

LAPIN YLIOPISTO
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
Tiedekuntaneuvosto
Kokous 6/2020
Aika

PÖYTÄKIRJA
Tikkanen
Paikka: Teams-kokous etäyhteyksin

16.9.2020 klo 9.00
Jäsenet
+Laitinen Merja, dekaani, pj.
+Valkonen Jarno
+Veijola Soile

Varajäsenet
-Meriläinen Susan
-Tuominen Marja
-Rantala Outi

+Vasari Pekka
+Hakkarainen Maria
+Kivivirta Ville

-1. varajäsen Kauppi Arto
-2. varajäsen Romakkaniemi Marjo
-3. varajäsen Markuksela Vesa

+Uimarihuhta Eveliina
+Runn Isabella
-Henttonen Katariina

-1. varajäsen Pitkänen Joonas
-2. varajäsen Ulkuniemi Krista
-3. varajäsen Palosuo Hanna

Lisäjäsenet
+1. Koikkalainen Petri, varadekaani, varapj.
+2. Vakkala Hanna, varadekaani
13 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 täydentävien opintojen hyväksyminen
hallintotieteen maisterintutkinnossa lukuvuonna 2020-2021.
Yliopistolain (558/2009) 37 §:n mukaan opiskelijoita voidaan valita suorittamaan
pelkästään ylempää korkeakoulututkintoa. Käytännössä opiskelijat valitaan joko
pääaineen
maisteriopintoihin
tai
erillisiin
maisteriohjelmiin.
Ylempää
korkeakoulututkintoa suorittamaan voidaan valita alemman korkeakoulututkinnon tai
ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneita siten kuin tiedekunnan valintaperusteissa
määrätään.
Hallintotieteen
oppiaineeseen
voivat
hakeutua
aikaisemman
yliopistotutkinnon tai vastaavan ulkomaisen tutkinnon suorittaneet.
Myös valintakokeen kautta valituilla opiskelijoilla on mahdollisuus siirtyä
maisteriopiskelijoiksi, mikäli edellä mainitut valintaperusteet täyttyvät. Valituilta
opiskelijoilta voidaan edellyttää täydentävien opintojen suorittamista enintään 60 op
verran (yliopistolaki 558/2009 37 §). Täydentävillä opinnoilla tarkoitetaan niitä opintoja,
jotka opiskelijan on suoritettava alemman korkeakoulututkintonsa lisäksi saavuttaakseen
maisteriopinnoista selviämiseen tarvittavan osaamisen. Yleisimmin täydentävät opinnot
ovat menetelmä- ja pääaineen opintoja. Mikäli opiskelijalla on tarvittava osaaminen
hankittuna jo aiemmin, ei kyseisiä täydentäviä opintoja tarvitse tehdä.
Nyt esiteltävät täydentävät opinnot on määritelty hallintotieteen oppiaineessa.

Esitys 2

Päätettäneen hyväksyä hallintotieteen maisterintutkinnon täydentävät opinnot liitteen
mukaisesti.

Pöytäkirjan vakuudeksi
Puheenjohtaja

Merja Laitinen

Esittelijä

Mervi Tikkanen

Liite

Täydentävät opinnot hallintotieteen 2-vuotisessa maisterintutkinnossa

