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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Lapin yliopiston johtosäännön 59 §:n mukaan kutsu hallintoelimen kokoukseen on
lähetettävä viimeistään kolme arkipäivää ennen kokousta, jollei hallintoelin ole
toisin päättänyt. Kokouskutsussa on mainittava käsiteltävät asiat. Hallintoelin on
päätösvaltainen, kun puheenjohtaja mukaan luettuna vähintään puolet jäsenistä on
läsnä.

Esitys
Todettaneen kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös
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Ilmoitusasiat

Esitys
Todettaneen

Päätös
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Esitys dosentin arvon myöntämisestä
PhD Rupert Gladstone on hakenut dosentin arvoa Lapin yliopistolta 6.3.2018
päivätyllä hakemuksella. Dosentuurin alana on ’Computer modelling in
glaciology’. Rupert Gladstone’n julkaisuluettelo ja ansioluettelo ovat liitteinä
(LIITE 1. ja LIITE 2.)
Arktisen keskuksen johtokunta päätti kokouksessaan 13.3.2018, että ’Computer
modelling in glaciology’-dosentuuri on tarpeellinen ja pyytää lausunnot hakijan
pätevyydestä Prof. dr. Frank Pattyn’lta ja Dr Richard Hindmarsh’lta. Lisäksi
johtokunta päätti pyytää Gladstone’lta opetusnäyteen.
Asiantuntijat ovat toimittaneet lausuntonsa Gladstone’n pätevyydestä.
Molemmissa asiantuntijat toteavat lausunnoissaan (LIITE 3.) Gladstone’n
tieteellisesti päteväksi hakemaansa ’Computer modelling in glaciology’dosentuuriin.
Gladstone antaa opetusnäytteensä 12.6.2018 klo 10.

Esitys 1
Arvosteltaneen PhD Rupert Gladstone’n antama opetusnäyte.
Esitys 2
Todettaneen, että PhD Rupert Gladstone’lla on hakuasiakirjojen ja asiantuntijalausuntojen perusteella dosentin arvon edellyttämät perusteelliset tiedot omalta
alaltaan, osoitettu kyky itsenäiseen tutkimustyöhön. Esitys täydennetään
kokouksessa opetustaidon osalta.
Esitys 3
Esitys mahdollisesta dosentin arvosta tehdään kokouksessa.
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Esitys työsopimuksen tekemisestä Lukas Allemann’ille WOLLIE – hankkeeseen

WOLLIE-Asua, työskennellä vai lähteä? Nuoriso - hyvinvointi ja elinkelpoisuus
arktisissa (jälki)luonnonvarateollisissa kaupungeissa Suomessa ja Venäjällä
Live, Work or Leave? Youth – wellbeing and the viability of (post) extractive
Arctic on Suomen Akatemian (ARKTIKO Academy Programme: joint call in
Arctic research (Academy of Finland and RFBR, Russia) rahoittama
tutkimushanke, jossa Lapin yliopiston Arktinen keskus toimii konsortion
koordinaattorina. Konsortioon kuuluvat Arktisen keskuksen lisäksi Helsingin
yliopisto ja North-Eastern Federal University (Jakutia, Venäjä) Hanke on 3vuotinen ja se on alkanut 1.1.2018. Hankkeen johtajana toimii tutkimusprofessori
Florian Stammler.
Hankkeen kuvaus:
Youth in Arctic industrial cities in the 21st century is caught between two general
trends: on the one hand, the Arctic region is urbanising: with 2/3 the majority of
the Arctic human population is urban. On the other hand, we observe a trend of
outmigration from the Arctic to southern metropolitan areas. By analysing the
attractiveness of Arctic industrial cities as places to live and work, this project
contributes interdisciplinarily to understanding the determinants of youth
wellbeing in Arctic industrial cities. It is the perception of their own perspectives
for the future in Arctic industrial cities that decisively influences young people's
decision to pursue live and work in the Arctic city. Rather than seeing youth

decision making as 'coping strategies', this research starts from the hypothesis
that youth nowadays want to go beyond 'coping with problems' to more positive
perspectives: pursuit of happiness and opportunities for youth shall be our
guiding approach. In this respect, our project aims to contribute to a broader
theory of sustainable Arctic communities combining approaches from different
disciplines: the future and sustainability of Arctic city-communities will depend
on how the young generation sees prospects for their own personal development
there. Therefore, we shall study how authorities, civil society and (industrial)
companies provide conditions for youth wellbeing. Using a political-legal
approach we shall study how youth legislation is being implemented in the citymunicipalities and the larger regions they are situated in, and jointly with the
other colleagues how the implementation of laws and policies is perceived by
young Arctic urban inhabitants. In a socio-economic approach, we shall study the
perspectives of youth on the labour market in industrial cities. Using a humangeographical approach, we shall analyse the institutional structure in cities for
youth policy implementation and assess the connectedness of state, industry and
civil society initiative. In anthropology we shall study how all of the above
influence youth's perception of their own wellbeing in Arctic Industrial cities.
From there we can assess to what extent there is a match or a misfit between
youth's perspectives / expectations and socio-legal-political-economic-cultural
frameworks in which they grow up.
As a result, this project shall result in a renewed holistic theory of viable Arctic
industrial cities based on young people's aspirations.
Hankkeessa on varattu varat tutkijatohtorin palkkaamiseen Arktiseen keskukseen.
Yliopiston hallintojohtosäännön 48 §:n mukaan tehtävä voidaan täyttää auki
julistamatta, jos kysymys on täydentävällä rahoituksella toteutettavasta työstä,
jossa henkilöt tai heidän erityisosaamisensa on määritelty rahoitushakemuksessa.
Lukas Allemann on osallistunut aktiivisesti Arktisen keskuksen osuuden
kehittämiseen rahoitushakemuksessa ja hanke on suunniteltu huomioiden hänen
työkokemuksensa ja asiantuntemuksensa. Lukas Allemann on työskennellyt Lapin
yliopiston Pohjoiset kulttuurit ja kestävä luonnonvarapolitiikka -tohtoriohjelmassa
2015 alkaen ja hänen työsopimuksensa siellä päättyy 30.6.2018. Hänen
tohtorinväitös tapahtuu syksyllä 2018. Tutkijatohtorin tehtävään esitetään
valittavaksi Lukas Allemann.
Liitteenä tehtävään esitettävän ansio- ja julkaisuluettelot (LIITE 4.).

Esitys
Päätettäneen esittää yliopiston hallintojohtajalle, että Lukas Allemann’ille
tehtäisiin työsopimus WOLLIE-hankkeeseen tutkijatohtoriksi hänen tohtoriksi

valmistumisen jälkeen enintään hankkeen keston ajaksi hankkeelle myönnetyn
rahoituksen puitteissa.

Päätös

LAPIN YLIOPISTO
Arktinen keskus

ESITYSLISTA
12.6.2018

Johtokunta
Osmo Rätti 0400-138 804
______________________________________________________________________________
Kokous
2/2018
Paikka: Arktinen keskus, Thule-kokoushuone
Aika

12.6.2018

klo 11

Läsnä

Jäsenet:

Varajäsenet:

Matti Hepola (pj)
Antti Syväjärvi (vpj)
Pierre-André Forest
Outi Snellman
Antti Honkanen
Outi Rantala
Ilari Hovila
Lotta Viikari
Jonna Häkkilä
Heidi Pietarinen
Petri Koikkalainen
Aini Linjakumpu
Mari Maasilta
Pirjo Kuukkanen
Susanna Pirnes
Juho Kähkönen
Iida Nevasalmi
___________________________________________________________________________
5
Esitys työsopimuksen tekemiseksi Marcin Dymet’lle ECoHuCy-tutkimushankkeeseen
Enablement besides Constraints: Human security and a Cyber Multi-disciplinary
framework in the European High North (ECoHuCy)-hanke on NordForskin
rahoittama Lapin yliopiston johtama tutkimushanke, jossa ovat mukana Arktisen
keskuksen lisäksi Norjan Arktinen yliopisto (UiT), Institute for Security and
Development Policy Tukholmasta, Swansea Yliopisto (UK) ja Institute of
Advanced Legal Studies, University of London (UK). Hanketta johtaa
tutkimusprofessori Kamrul Hossain.
Kuvaus hankkeesta:
The project examines digitisation and cyber security in the European High North
(EHN) referring to the northern parts of three Nordic countries: Finland, Sweden
and Norway from the human security perspective. The overall research task
consists of individualizing and explaining cyber security when it comes to
mitigating threats but also to empowering both individuals and communities in
EHN to cope with new, ICT-related socio-politico-legal, cultural, economic and
environmental challenges. This task is fulfilled by interrogating the numerous
discourses revolving around the multiple conceptualisations of cyber security as
well as the practices established on their basis; investigating alternatives to the
prevailing technical and national security conceptualisations, in particular, the
incorporation of cyber security in the human security agenda; acknowledging that
digitisation and cyber security have varying implications in different parts of the
Nordic countries and amongst different communities; examining digitisation and

cyber security from the perspective of the citizens and communities in EHN with the
aim of making their preferences and fears heard; re-defining cyber security from
the human security perspective so that both enabling and constraining aspects of
security are included in the definition; and by shifting the referent object of cyber
security to the human being and treating the citizens and communities in EHN as
both objects and subjects of cyber security. The multidisciplinary framework
offered in the project contributes to both theoretical and empirical knowledge
formation. Taking EHN as a geographic point makes it possible to do national
comparisons alongside comparisons between different thematic entities – cyber
security as related to, for example, the realisation of human rights, rights of the
indigenous people, societal equality, and environmental threats. Thus, the project
has two main objectives: to depict both positive (enabling) and negative
(threatening) potentials residing in the digitisation of EHN and to find ways to
reinforce the positive potentials while diluting the negative ones, and to highlight
the societal cleavages that digitisation of society brings forth and intensifies –
including question of access to and freedom of action in cyberspace, needed skills,
processes of identity formation, and availability of desired products and services –
in order to contribute to solving the existing problem of global law and justice.
Hankkeessa on varattu varat yhden tutkijan palkkaamiseen. Yliopiston
hallintojohtosäännön 48 §:n mukaan tehtävä voidaan täyttää auki julistamatta, jos
kysymys on täydentävällä rahoituksella toteutettavasta työstä, jossa henkilöt tai
heidän erityisosaamisensa on määritelty rahoitushakemuksessa.
Marcin Dymet on työskennellyt ECoHuCy –projektissa 1.8.2017 lähtien ja hanke
on suunniteltu huomioiden hänen työkokemuksensa ja asiantuntemuksensa.
Tutkijan tehtävään esitetään valittavaksi Marcin Dymet.
Liitteenä tehtävään esitettävän ansio- ja julkaisuluettelot (LIITE 5.).

Esitys
Päätettäneen esittää yliopiston vararehtorille, että Marcin Dymet’lle tehtäisiin
jatkotyösopimus ECoHuCy -hankkeeseen 1.8.2018-31.12.2019 ajaksi.
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Esitys työsopimuksen tekemisestä Sanna Kopralle Suomen Akatemia – hankkeeseen

Kansainvälisten asioiden tohtori (2016 Tampereen yo) Sanna Kopra sai keväällä
2018 Suomen akatemian kolmen vuoden tutkijatohtorirahoituksen hankkeellensa
’Kiinan nousu ja normatiivinen muutos arktisella alueella/The Rise of China and
Normative Transformation in the Arctic Region’.
Hankkeen kuvaus:
The ongoing transformation of great power politics – the rise of China as a world
leader and the decline of the United States globally – will alter the shape of
normative foundations of international society, including the Arctic regional
affairs in which the Chinese are increasingly involved. Based on an analysis of
political statements, strategies and other official documents, media content and
interview data, the project will examine how the rise of China is shaping the
processes in which notions of responsibility are defined, allocated and
operationalized in the Arctic. With this design, the project promises to shed light
on the kind of normative transformation the rise of China will bring about in
international society, and how China will perform its great power responsibility
in different policy areas and sectors. This information will then aid policymakers, civil society and business corporations in making better-informed
decisions and planning their future activities not only in the Arctic, but in other
regions of the world as well.

Hankkeessa (LIITE 6.) on varattu varat tutkijatohtorin palkkaamiseen Arktiseen
keskukseen.
Liitteenä Sanna Kopran ansio- ja julkaisuluettelot (LIITE 7.).
Esitys
Päätettäneen esittää yliopiston hallintojohtajalle, että Sanna Kopralle tehtäisiin
työsopimus ’Kiinan nousu ja normatiivinen muutos arktisella alueella/The Rise of
China and Normative Transformation in the Arctic Region’ SA-hankkeeseen
tutkijatohtoriksi ajalle 1.9.2018-31.08.2021
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Arkisen keskuksen hanketoiminnan tila

Esitys
Keskusteltaneen kokouksessa annettavan selonteon perusteella Arktisen
keskuksen hanketoiminnan tilasta ja todettaneen hankkeet, joihin Arktisen
keskuksen johtokunnan puheenjohtajan ja Arktisen keskuksen johtajan
vahvistamana Arktinen keskus on sitoutunut ja myönteiset rahoituspäätökset.
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Arktisen keskuksen taloustilanne

Esitys
Keskusteltaneen kokouksessa annettavan selonteon perusteella Arktisen
keskuksen taloustilanteesta

Päätös
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Seuraavien johtokunnan kokousten aikataulut

Esitys
Keskusteltaneen seuraavien kokousten ajankohdista.
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Muut asiat
Lapin yliopiston johtosäännön 59 §:n mukaan kokouskutsussa on mainittava
käsiteltävät asiat. Hallintoelin voi kuitenkin läsnä olevien jäsenten yksimielisellä
päätöksellä ottaa käsiteltäväkseen asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa.

Esitys

Päätös

