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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Tiedekuntaneuvoston sihteeri on lähettänyt kokouskutsun 6.11.2017.
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. Lisäksi tiedekuntaneuvosto otti käsiteltäväksi 10.11.2017
lähetetyn lisäesityslistan.
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MA Meysam Haddadi Barzokin sosiaalipsykologian väitöskirjan arvosteleminen
Valmistelija: Annikki Honkanen
MA Meysam Haddadi Barzokin väitöskirjaksi tarkoittama tutkimus "Sexual
consumer culture: Investigation on shopping and self-sexualizing behaviour in the
light of sexual objectification" on tarkastettu julkisesti 13.10.2017. Vastaväittäjä,
apulaisprofessori Helga Dittmar (Sussexin yliopisto) puoltaa väitöskirjan
hyväksymistä opinnäytteenä yhteiskuntatieteiden tohtorin tutkintoa varten ja
esittää arvosanaksi ”laudatur".
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_978-952-61-2598-5/urn_isbn_978-95261-2598-5.pdf.
Esitys:

Asiassa annetun lausunnon perusteella tiedekuntaneuvosto arvostelee MA
Meysam Haddadi Barzokin väitöskirjan arvosanalla laudatur.

Päätös:

Esityksen mukainen.

Liitteet

1 Kustoksen lausunto (Hänninen)
2 Vastaväittäjän lausunto (Dittmar)
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FM Heli Huhtamaan yleisen historian väitöskirjan arvosteleminen
Valmistelija: Annikki Honkanen
FM Heli Huhtamaan väitöskirjaksi tarkoittama tutkimus "Exploring the
climate-society nexus with tree-ring evidence. Climate, crop yields and hunger in
medieval and early modern north-east Europe" on tarkastettu julkisesti
22.9.2017. professori Bruce M.S. Campbell (Belfast Queen’s University) puoltaa
väitöskirjan hyväksymistä opinnäytteenä filosofian tohtorin tutkintoa varten ja
esittää arvosanaksi ”magna cum laude approbatur".
Heli Huhtamaa suorittaa tohtorin tutkintoa Itä-Suomen yliopistoon ja Bernin
yliopistoon yliopistojen tekemän yhteisohjaussopimuksen mukaisesti.
Huhtamaalla on ollut ohjaajat molemmista yliopistoista, ja hänen väitöskirjansa
tulee arvosteltavaksi molemmissa yliopistoissa.
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_978-952-61-2563-3/urn_isbn_978-95261-2563-3.pdf.
Esitys:

Asiassa annetun lausunnon perusteella tiedekuntaneuvosto arvostelee FM Heli
Huhtamaan väitöskirjan arvosanalla magna cum laude approbatur.

Päätös:

Esityksen mukainen.

Liitteet

3 Vastaväittäjän (Campbell) ja kustoksen lausunto (Korpela)
4 Väitöskirjan arvosanojen vastaavuustaulukko
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YTM Natalia Taksamin yhteiskuntamaantieteen väitöskirjan arvosteleminen
Valmistelija: Annikki Honkanen
YTM Natalia Taksamin väitöskirjaksi tarkoittama tutkimus "Indigenous Society in
Transition in Northwest Russia: The Fate of the Vepsians under Modernisation" on
tarkastettu julkisesti 27.10.2017. Vastaväittäjä, professori Mark Bassin
(Södertörnin yliopisto) 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
samantasoinen opintosuoritus tai jotka on otettu professorin tehtävään.
Linkki julkaisuun:
http://epublications.uef.fi/pub/urn_isbn_978-952-61-2584-8/urn_isbn_978-95261-2584-8.pdf.
Esitys:

Asiassa annetun lausunnon perusteella tiedekuntaneuvosto arvostelee YTM Natalia
Taksamin väitöskirjan arvosanalla magna cum laude approbatur.

Päätös:

Esityksen mukainen.

Liitteet

5

Vastaväittäjän (Bassin) ja kustoksen (Fryer) lausunto

Itä-Suomen yliopisto

Yhteiskuntatieteiden ja
kauppatieteiden tiedekunnan
tiedekuntaneuvosto

Pöytäkirja

§6

11/2017

8 (13)

13.11.2017

Dekaanin ehdotus OTT Emilia Korkea-ahon ottamisesta apulaisprofessorin,
eurooppaoikeus ja lainsäädäntötutkimus (vakinaistamispolku, Tenure Track)
tehtävään
Valmistelija: Ulla Hurskainen
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.
Apulaisprofessorin, eurooppaoikeus ja lainsäädäntötutkimus tehtävä on sijoitettu
oikeustieteiden laitokselle. Tehtävämäärityksen mukaan:” Apulaisprofessorin
tehtävänä on antaa eurooppaoikeuden ja lainsäädäntötutkimuksen perus-, aineja syventävää opetusta, harjoittaa alan tutkimusta, ohjata alan jatko-opiskelijoita,
johtaa tutkimushankkeita ja hankkia tutkimusryhmälleen täydentävää rahoitusta
sekä osallistua alan kansallisten ja kansainvälisten tutkimusverkostojen
työskentelyyn. Professorin edellytetään antavan opetusta suomen ja englannin
kielillä. Tehtävään valittavan toivotaan kehittävän alansa tutkimusta
monitieteisessä yhteistyössä yliopiston sisällä ja osallistuvan monitieteisten
tutkimushankkeiden organisointiin yhteistyössä oikeustieteiden laitoksen muiden
oppiaineiden kanssa.”
Tehtävä täytetään 1.1.2018 alkaen neljän (4) vuoden määräajaksi.
Määräaikaisuuden perusteena on vakinaistamispolku, tenure track.
Apulaisprofessorin tehtävään valitun kanssa sovitaan työsopimuksen tekemisen
yhteydessä tarkemmin niistä kriteereistä, tavoitteista ja tuloksista, jotka kauden
aikana tulisi saavuttaa, jotta siirtyminen seuraavalle urapolun tasolle olisi
mahdollista. Apulaisprofessorin kutsutäyttö professorin tehtävään tapahtuu
asiantuntijalausuntojen perusteella.
Vakinaistamispolun mukaiseen apulaisprofessorin palvelussuhteeseen valittavalla
tulee olla soveltuva tohtorin tutkinto ja hyvä opetustaito sekä edellytykset
määräajassa täyttää professorin palvelussuhteen kelpoisuusvaatimukset
(johtosääntö 31 §). 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.
Asiantuntijalausunnot OTT Emilia Korkea-ahon ottamisesta eurooppaoikeuden ja
lainsäädäntötutkimuksen apulaisprofessuuriin on pyydetty professori Harri
Kalimolta (The Institute for European Studies, Vrije Universiteit Brussel) ja
professori (emeritus) Jyrki Talalta (Helsingin yliopisto). Asiantuntijalausunto
liitteenä.
Kalimo ja Tala ovat lausunnossaan todenneet OTT Emilia Korkea-ahon täyttävän
apulaisprofessorin (eurooppaoikeus ja lainsäädäntötutkimus)
kelpoisuusvaatimukset.
OTT Emilia Korkea-aho täyttää johtosäännön 31 §:ssä mainitut apulaisprofessorin
kelpoisuusvaatimukset, hänellä on hyvä opetustaito sekä opetus- ja
tutkimustehtävään yliopistoasetuksen edellyttämä kielitaito.

Itä-Suomen yliopisto

Pöytäkirja

11/2017

9 (13)

Dekaanin ehdotus rehtorille on, että OTT Emilia Korkea-aho otetaan
apulaisprofessorin, eurooppaoikeus ja lainsäädäntötutkimus (vakinaistamispolku,
Tenure Track) (vakanssi 32346) tehtävään 1.1.2018 alkaen neljän (4) vuoden
määräajaksi. Määräaikaisuuden perusteena on vakinaistamispolku, tenure track.
Esitys:

Dekaani kuulee tiedekuntaneuvostoa ehdotuksesta OTT Emilia Korkea-ahon
ottamiseksi apulaisprofessorin, eurooppaoikeus ja lainsäädäntötutkimus (vakanssi
32346) tehtävään 1.1.2018 alkaen neljän (4) vuoden määräajaksi.

Päätös:

Esityksen mukainen.

Liitteet

6
7

Asiantuntijalausunto (Kalimo ja Tala)
Korkea-ahon CV; julkaisuluettelo ja opetusansioiden portfolio
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Tiedekunnan ohje dosentin arvon hakijalle ja arvioijalle
Valmistelija: Ulla Hurskainen
Tiedekuntaneuvoston tehtävänä on päättää dosentin arvon myöntämisestä.
Tiedekunnan dosenttiohje on laadittu vuonna 2013 ja sitä on päivitetty vuonna
2016. Yliopiston johtosääntöuudistuksen 1.1.2017 myötä tiedekunnan ohjetta on
syytä täsmentää. Lisäksi jatkossa dosentuurihakemus liitteineen toimitetaan
sähköisesti tiedekuntaan
Esitys:

Tiedekuntaneuvosto käsittelee luonnoksen ohjeeksi dosentin arvon hakijalle ja
arvioijalle

Päätös:

Esityksen mukainen.

Liitteet

8 Ohje dosentin arvon hakijalle ja arvioijalle
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Dekaanin ehdotus KTT Saara Julkusen ottamisesta apulaisprofessorin, kansainvälinen
myynti (vakinaistamispolku, Tenure Track) tehtävään
Valmistelija: Ulla Hurskainen
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.
Apulaisprofessorin, kansainvälinen myynti tehtävä on sijoitettu kauppatieteiden
laitokselle, Kuopion kampukselle. Tehtävämäärityksen mukaan:”
Apulaisprofessorin tehtävänä on kehittää ja tehdä tutkimusta kansainväliseen
liiketoimintaan ja myynninjohtamiseen liittyvän kansainvälisen myynnin alueella.
Keskiössä ovat erityisesti kansainvälinen myyntityö ja myyntiprosessit sekä
kansainvälisen myynnin johtaminen. Apulaisprofessori osallistuu kansainvälisen
liiketoiminnan ja myynninjohtamisen alueen kansallisten ja kansainvälisten
tutkimushankkeiden rahoituksen hankintaan, koordinointiin ja johtamiseen, sekä
alan kansainvälisiin tutkimusverkostoihin. Apulaisprofessori antaa
tutkimuspanoksen lisäksi kansainvälisen liiketoiminnan ja myynninjohtamisen
KTK, KTM ja tohtoritason opetusta. Opetusta annetaan englanninkielellä. Lisäksi
hänen tehtäviinsä kuuluu opinnäytetöiden ohjaus.”
Tehtävä täytetään 1.1.2018 alkaen neljän (4) vuoden määräajaksi.
Määräaikaisuuden perusteena on vakinaistamispolku, tenure track.
Apulaisprofessorin (kansainvälinen myynti) tehtävässä on kyseessä KTT,
yliopistotutkija Saara Julkusen eteneminen vakinaistamispolun tasolta toiselle.
Mikäli tarvittavat kriteerit eivät täyty, henkilö poistuu vakinaistamispolulta.
Apulaisprofessorin tehtävään valitun kanssa sovitaan työsopimuksen tekemisen
yhteydessä tarkemmin niistä kriteereistä, tavoitteista ja tuloksista, jotka kauden
aikana tulisi saavuttaa, jotta siirtyminen seuraavalle urapolun tasolle olisi
mahdollista. Apulaisprofessorin kutsutäyttö professorin tehtävään tapahtuu
asiantuntijalausuntojen perusteella.
Vakinaistamispolun mukaiseen apulaisprofessorin palvelussuhteeseen valittavalla
tulee olla soveltuva tohtorin tutkinto ja hyvä opetustaito sekä edellytykset
määräajassa täyttää professorin palvelussuhteen kelpoisuusvaatimukset
(johtosääntö 31 §). 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.
Itä-Suomen yliopiston rehtorin päätöksen (28.5.2015) mukaan ylentämisessä
vakinaistamispolulla ja ansioiden arvioinnissa käytetään ulkoista
asiantuntija-arviointia.
Asiantuntijalausunnot yliopistotutkija, KTT Saara Julkusen edellytyksistä täyttää
31.12.2017 mennessä apulaisprofessorin palvelussuhteen kelpoisuusvaatimukset
on pyydetty professori Rami Olkkoselta (Turun yliopisto) ja professori Sami
Saarenkedolta (Lappeenrannan teknillinen yliopisto). Asiantuntijalausunnot
liitteenä.
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Olkkonen ja Saarenketo ovat lausunnoissaan todenneet Julkusen täyttävän
apulaisprofessorin, kansainvälinen myynti tehtävän kelpoisuusvaatimukset.
KTT Saara Julkunen täyttää johtosäännön 31 §:ssä mainitut apulaisprofessorin
kelpoisuusvaatimukset, hänellä on hyvä opetustaito sekä opetus- ja
tutkimustehtävään yliopistoasetuksen edellyttämä kielitaito.
Dekaanin ehdotus rehtorille on, että KTT Saara Julkunen otetaan
apulaisprofessorin, kansainvälinen myynti (vakanssi 32224) tehtävään 1.1.2018
alkaen neljän (4) vuoden määräajaksi. Määräaikaisuuden perusteena on
vakinaistamispolku, tenure track.
Esitys:

Dekaani kuulee tiedekuntaneuvostoa ehdotuksesta KTT Saara Julkusen
ottamiseksi apulaisprofessorin, kansainvälinen myynti (vakanssi 32224)
tehtävään 1.1.2018 alkaen neljän (4) vuoden määräajaksi.

Päätös:

Esityksen mukainen.

Liitteet

9
Asiantuntijalausunnot (Olkkonen ja Saarenketo)
10 Julkusen CV, julkaisuluettelo ja opetusportfolio
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Tiedoksi: Tiedekuntaneuvoston opiskelijajäsenet 31.12.2017 päättyväksi
toimikaudeksi
Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnan hallitus on päättänyt kokouksessaan
3.11.2017 myöntää eron tiedekuntaneuvoston seuraaville opiskelijajäsenille:
Anna Reinikka, Elina Hottinen ja Joonas Laitinen.
Toivo Isorannasta tulee tiedekuntaneuvoston varsinainen opiskelijajäsen
31.12.2017 päättyväksi toimikaudeksi. Lisäksi on valittu seuraavat:
- yht. yo Ronja Mäkinen (Joonas Tanskasen henkilökohtainen varajäsen)
- kauppat.yo Max Pohjonen (Mikko Tervahaudan henkilökohtainen varajäsen) ja
- yht. yo Heidi Turunen (Toivo Isorannan henkilökohtainen varajäsen) 31.12.2017
päättyväksi toimikaudeksi.
Esitys:

Tiedekuntaneuvosto toteaa opiskelijajäsenten muutokset

Päätös:

Esityksen mukainen.

