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Paikka: Teams-kokous etäyhteyksin

6.10.2020 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.

LAPIN YLIOPISTO
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
Tiedekuntaneuvosto
Kokous 7/2020 Ylimääräinen kokous
Aika

ESITYSLISTA
Vehkaperä
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6.10.2020 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
2. Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan valintaperusteet vuodelle 2021
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 määrästä.
Hallitus on delegoinut tehtävän edelleen yliopiston rehtorille.
Opiskelijavalintaperusteet
valmistellaan
tiedekuntaneuvoston
nimeämässä
opiskelijavalintatoimikunnassa. Valintatoimikunnan puheenjohtajana toimii opetuksen
varadekaani Hanna Vakkala ja jäseninä opetushenkilökunnan edustajien lisäksi
ainejärjestöjen nimeämät edustajat. Valintatoimikunta koordinoi valintaperusteiden
valmistelua ja osallistuu erillisvalintojen opiskelijavalintaan. Asiat toimikuntaan
valmistelee opintopäällikkö ja kansainvälisen maisteriohjelman osalta kansainvälisten
asiain suunnittelija.
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.
Keväällä 2020 jouduttiin valintaperusteita muuttamaan nopeasti maailmanlaajuisen
koronapandemian takia. Valintakokeet toteutettiin sähköisessä muodossa ja useimmissa
oppiaineissa kaksivaiheisina. Vuoden 2021 valintaperusteisiin on lisätty varauma
valintamenettelyjen sekä valintokeiden järjestämistapojen muuttamisesta viimeistään
16.3.2021.
OKM avasi keväällä 2020 strategiaperustaisen koulutus- ja osaamistason nosto -ohjelman
rahoitushaun yliopistojen koulutuslaajennuksiin. Laajennuksissa tulee tehdä
koulutusalojen välistä yhteistyötä. Hakemukset hyväksyttiin ministeriössä elokuun lopussa

2020, ja päätöksen mukaan yhteiskuntatieteiden tiedekuntaan myönnettään
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
syyskuun
alussa.
Valintaperusteiden päivittämisessä tuli ottaa huomioon mm. varautuminen pandemian
jatkumiseen sekä em. koulutuslaajennukset niiden järjestämistavan mukaan. Oppiaineet
valmistelivat valintaperusteet itsenäisesti, sillä valintatoimikuntaa ei saatu sairauslomien
takia kokoon. Jotta valintaperusteet saadaan hyväksyttyä valtakunnan aikataulussa,
sovittiin ylimääräinen tiedekuntaneuvoston kokous 6.10.2020.
Valintaperusteisiin on tehty vain pienehköjä muutoksia. Koulutuslaajennusten lisäksi on
mm. tarkennettu maisterivalinnan valintakriteereitä, lisätty uusi sosiaalityön maisterihaun
yhteisvalinta, täsmennetty avoimen ja siirto-opiskelijoiden hakeutumista suoraan tutkintoohjelmiin sekä palautettu saamen kielen taitoisten kiintiöt.
Valintaperusteiden lisäksi tutkinto-ohjelmat ovat päivittäneet koulutusohjelmakuvauksia
Opintopolku-palveluun (liitteet 3–9). Päivityksiä voidaan niihin tehdä myöhemminkin ja
tavoitteena onkin kuvausten viestinnällinen läpikäynti ennen hakuajan alkamista.
Esitys 1

Päätettäneen hyväksyä yhteiskuntatieteiden tiedekunnan valintaperusteet vuodelle 2021
liitteen 1 mukaisesti.

Esitys 2

Päätettäneen esittää yliopiston hallitukselle (rehtorille) yhteiskuntatieteiden tiedekuntaan
vuonna 2021 otettavien uusien opiskelijoiden määrät (pl. siirtohaut) liitteen 2 mukaisesti.

Liite 1

Valintaperusteet vuodelle 2021

Liite 2

Yhteiskuntatieteiden tiedekuntaan vuonna 2021 otettavien uusien opiskelijoiden määrät

Liitteet 3–9

Tutkinto-ohjelmien Opintopolkukuvaukset

