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Vakuudeksi,

Sari Rissanen
Dekaani, puheenjohtaja

Ulla Hurskainen
Johtava hallintopäällikkö, sihteeri
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Kokouksen avaus

Päätös:

Puheenjohtaja avasi kokouksen.
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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Tiedekuntaneuvoston sihteeri on lähettänyt kokouskutsun 2.10.2017.
Kokouskutsun liitteenä olevassa esityslistassa on mainittu käsiteltävät asiat.
Johtosäännön 27 §:n mukaan yliopiston monielimiset toimielimet ovat
päätösvaltaisia, kun puheenjohtaja mukaan luettuna vähintään puolet jäsenistä
on läsnä.
Johtosäännön 26 §:n mukaan kutsu monijäsenisen hallintoelimen kokoukseen on
lähetettävä viimeistään seitsemän päivää ennen kokousta, ellei hallintoelin ole
osaltaan toisin päättänyt. Hallintoelimen jäsen, joka on estynyt osallistumasta
kokoukseen, on velvollinen ilmoittamaan asiasta varajäsenelleen.
Kokouskutsussa on mainittava käsiteltävät asiat. Hallintoelin voi kuitenkin läsnä
olevien jäsenten yksimielisellä päätöksellä ottaa käsiteltäväkseen asian, jota ei ole
mainittu kokouskutsussa.
Päätös:

Tiedekuntaneuvosto totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja
päätösvaltaiseksi.
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MSSc Stanislaw Domaniewskin yhteiskuntamaantieteen väitöskirjan arvosteleminen
Valmistelija: Annikki Honkanen
MSSc Stanislaw Domaniewskin väitöskirjaksi tarkoittama tutkimus "A Border for
All? Differing Perspectives on the Polish-Russian Borderland. A deconstruction of a
European Union external border regime" on tarkastettu julkisesti 8.9.2017.
Vastaväittäjä, professori Alexander Diener (University of Kansas, USA) puoltaa
väitöskirjan hyväksymistä opinnäytteenä yhteiskuntatieteiden tohtorin tutkintoa
varten ja esittää arvosanaksi "magna cum laude approbatur".
Yliopistolain (558/2009) 44 §:n mukaan ennen väitöskirjan arvostelua tekijälle on
varattava tilaisuus vastineen antamiseen esitarkastajan, tarkastajan tai
vastaväittäjän lausunnosta. Väittelijällä ei ole huomautettavaa lausunnosta.
Vastaväittäjän lausunto ja kustoksen lausunto ovat esityslistan liitteenä.
Itä-Suomen yliopiston johtosäännön (1.1.2017) 9 §:n mukaan
tiedekuntaneuvoston tehtävänä on arvostella väitöskirjat. Yhteiskuntatieteiden ja
kauppatieteiden tiedekunnan hyväksymien määräysten mukaan väitöskirjat
arvostellaan arvoasteikolla hylätty-hyväksytty-kiittäen hyväksytty tai I-L.
Yliopistolain (558/2009) 29 §:n mukaan opintosuorituksen arvosteluun saavat
osallistua vain ne monijäsenisen hallintoelimen jäsenet tai varajäsenet, joilla on
saman tasoinen opintosuoritus tai jotka on otettu professorin tehtävään.
Linkki julkaisuun:
http://epublications.uef.fi/pub/urn_isbn_978-952-61-2561-9/urn_isbn_978-95261-2561-9.pdf
Esitys:

Asiassa annetun lausunnon perusteella tiedekuntaneuvosto arvostelee MSSc
Stanislaw Domaniewskin väitöskirjan arvosanalla magna cum laude approbatur.

Päätös:

Esityksen mukainen.

Liitteet

1 Vastaväittäjän (Diener) ja kustoksen (Fryer) lausunto
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FL Alina Kuusiston Suomen historian väitöskirjan arvosteleminen
Valmistelija: Annikki Honkanen
FL Alina Kuusiston väitöskirjaksi tarkoittama tutkimus "Korkeakoulun punainen
aave. Keskustelu Joensuun korkeakoulun politisoitumisesta 1970-luvun
sanomalehtikirjoittelussa ja muistelupuheessa" on tarkastettu julkisesti
15.9.2017. Vastaväittäjä, professori Laura Kolbe (Helsingin yliopisto) puoltaa
väitöskirjan hyväksymistä opinnäytteenä filosofian tohtorin tutkintoa varten ja
esittää arvosanaksi "magna cum laude approbatur".
Yliopistolain (558/2009) 44 §:n mukaan ennen väitöskirjan arvostelua tekijälle on
varattava tilaisuus vastineen antamiseen esitarkastajan, tarkastajan tai
vastaväittäjän lausunnosta. Väittelijällä ei ole huomautettavaa lausunnosta.
Vastaväittäjän lausunto ja kustoksen lausunto ovat esityslistan liitteenä.
Itä-Suomen yliopiston johtosäännön (1.1.2017) 9 §:n mukaan
tiedekuntaneuvoston tehtävänä on arvostella väitöskirjat. Yhteiskuntatieteiden ja
kauppatieteiden tiedekunnan hyväksymien määräysten mukaan väitöskirjat
arvostellaan arvoasteikolla hylätty-hyväksytty-kiittäen hyväksytty tai I-L.
Yliopistolain (558/2009) 29 §:n mukaan opintosuorituksen arvosteluun saavat
osallistua vain ne monijäsenisen hallintoelimen jäsenet tai varajäsenet, joilla on
samantasoinen opintosuoritus tai jotka on otettu professorin tehtävään.
Linkki julkaisuun:
http://epublications.uef.fi/pub/urn_isbn_978-952-61-2526-8/urn_isbn_978-95261-2526-8.pdf
Esitys:

Asiassa annetun lausunnon perusteella tiedekuntaneuvosto arvostelee FL Alina
Kuusiston väitöskirjan arvosanalla magna cum laude approbatur.

Päätös:

Esityksen mukainen.

Liitteet

2 Vastaväittäjän lausunto (Kolbe)
3 Kustoksen lausunto (Nevala)
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Dekaanin ehdotus Antti Kouvon ottamisesta yliopistonlehtorin, sosiaalitutkimus,
tehtävään
Itä-Suomen yliopiston johtosäännön 10 §:n kohdan 9 mukaan dekaanin
tehtävänä on tehdä ehdotus rehtorille kahdeksi vuodeksi tai sitä pidemmäksi
ajaksi professorin tehtävään valittavasta ja opetus- ja tutkimushenkilöstön
neliportaisen uramallin vakituiseen tehtävään sekä vakinaistamispolun tehtävään
valittavasta tiedekuntaneuvostoa kuultuaan. Johtosäännön 9 §:n mukaan
tiedekuntaneuvoston tehtävänä on käsitellä ehdotus tiedekunnan opetus- ja
tutkimushenkilöstön neliportaisen uramallin vakituisten tehtävien ja
vakinaistamispolun tehtävien tehtäväalasta ja tehtävämäärityksestä.
Sosiaalitutkimuksen yliopistonlehtorin tehtävänä on opettaa sosiaalitutkimuksen
menetelmien käyttöä ja tehdä tiedekunnan strategian mukaista sosiaalitieteellistä
tutkimusta. Tehtävän sijoitus-paikka on yhteiskuntatieteiden laitos.
Yliopistonlehtori
- koordinoi sosiaalitutkimuksen menetelmien opetusta tiedekunnassa
- opettaa sosiaalitutkimukselle tyypillisten tutkimusprosessien toteuttamista
perus- ja jatko-opiskelijoille
- opettaa sosiaalitutkimukselle tyypillisten tilastollisten menetelmien käyttöä
perus- ja jatko-opiskelijoille
- opettaa vertailevan sosiaalitutkimuksen tutkimusasetelmia ja menetelmiä
- tekee tiedekunnan tutkimuksellisiin painopisteisiin liittyvää sosiaalitieteellistä
tutkimusta
- ohjaa yhteiskuntatieteiden laitoksen opinnäytetöitä
- antaa sosiaalitutkimuksen menetelmällistä neuvontaa tiedekunnan opiskelijoille
ja henkilökunnalle
Tehtävä sisältää sosiaalitutkimuksen menetelmien opetuksen ja neuvonnan lisäksi
opetusta sosiaalitieteiden erilaisilta aihealueilta. Näin ollen laaja kokemus
sosiaalitieteiden opetustehtävistä sekä oman tutkimuksen myötä osoitettu
perehtyneisyys sosiaalitieteelliseen tutkimukseen auttavat tehtävässä
suoriutumista. Tehtävässä edellytetään kykyä yhdistää tilastollisia menetelmiä
muihin tutkimusmenetelmiin (mixed methods) sekä laadullisin menetelmin
toteutetun sosiaalitutkimuksen tuntemusta.
Tehtävään valittavalla tulee olla soveltuva tohtorin tutkinto sekä perehtyneisyys
tutkimusmenetelmien teoreettisiin perusteisiin ja käyttötapoihin, erityisesti
tilastollisten menetelmien käyttöön sosiaalitieteissä. Tehtävän vaatima
perehtyneisyys tilastollisiin menetelmiin voidaan osoittaa joko tilastotieteen
opinnoilla tai tilastollisten menetelmien käytöllä omassa tutkimustyössä.
Yhteiskuntatieteiden laitos on esittänyt, että VTT Antti Kouvo otetaan
yliopistonlehtorin, sosiaalitutkimus tehtävään 1.7.2018 lukien. Tulevan
eläköitymisen takia laitoksella tarvitaan resurssia sosiaalitutkimuksen
menetelmäopetukseen ja ohjaukseen. Kouvolla on yliopistolehtorin tehtävässä
tarvittava osaaminen ja valmiudet yliopiston perustehtävien näkökulmasta ja
siten hän on laitokselle ja tiedekunnalle tärkeä strateginen rekrytointi. Kouvo
hoitaa 30.6.2018 asti uef:in strategisella rahoituksella ylipistotutkijan tehtävää
nousevalla tutkimusalueella ”hyvinvoinnin murtumat”.
Yliopistonlehtorin palvelussuhteeseen valittavan tulee olla soveltuvan tohtorin
tutkinnon suorittanut, ja hänellä tulee olla hyvä opetustaito (johtosääntö 31 §).
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Tehtävään vaadittavasta kielitaidosta on säädetty valtioneuvoston asetuksella
770/2009. Yliopiston opetus- ja tutkimustehtävää hoitavalta vaaditaan, että hän
hallitsee sen kielen, suomen tai ruotsin, jolla hänen on annettava opetusta.
Johtosäännön 32 §:n mukaan opetusansioita arvioitaessa luetaan eduksi
pedagogisten opintojen suorittaminen.
Antti Kouvo on suorittanut valtiotieteiden tohtorin tutkinnon v. 2014 ja
valtiotieteiden maisterin tutkinnon v. 2001. Kouvo on sosiologian dosentti v. 2016
(Turun yliopisto). Kouvo on toiminut v. 2015 yliopistotutkijana Itä-Suomen
yliopistossa. Lisäksi Kouvo toimii (v. 2016-) KWRC:n (Kuopio Welfare Research
Center) johtajana. Aiemmin Kouvo on toiminut mm. Turun yliopistossa
yliopisto-opettajana (2014-2015), tuntiopettajana (2015), erikoistutkijana
(2010), yliassistenttina (2008-2009) ja assistenttina (2008-2011) sekä
Itä-Suomen yliopistossa yliopisto-opettajana (2013; 2011-2012) ja
projektitutkijana (2012-2014). Kouvon CV ja julkaisuluettelo ovat liitteenä.
Dekaani on päätöksellään 31.8.2017 vapauttanut VTT Antti Kouvon
opetusnäytteen antamisesta, sillä hänen opetusansionsa käyvät ilmi
hakemusasiakirjoista.
Antti Kouvo täyttää johtosäännössä mainitut yliopistonlehtorin palvelussuhteen
ehdot ja tehtävämäärityksessä mainitut edellytykset.
Dekaanin ehdotus akateemiselle rehtorille on, että Antti Kouvo otetaan
yliopistonlehtorin, sosiaalitutkimus tehtävään 1.7.2018 lukien.
Esitys:

Tiedekuntaneuvoston käsittelee yliopistonlehtorin, sosiaalitutkimus
tehtävämäärityksen. Lisäksi dekaani kuulee tiedekuntaneuvostoa ehdotuksesta
Antti Kouvon ottamiseksi yliopistonlehtorin, sosiaalitutkimus tehtävään 1.7.2018
lukien.

Päätös:

Esityksen mukainen.

Liitteet

4 Antti Kouvon CV ja julkaisuluettelo

