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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Tiedekuntaneuvoston sihteeri on lähettänyt kokouskutsun 15.10.2018.
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 19.10.2018
lähetetyn lisäesityslistan.
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YTM Eerika Albrechtin ympäristöpolitiikan väitöskirjan arvosteleminen
Valmistelija: Annikki Honkanen
YTM Eerika Albrechtin väitöskirjaksi tarkoittama tutkimus "Peatland politics in
Finland – Local movements, deliberative environmental governance and
arguments" on tarkastettu julkisesti 28.9.2018. Vastaväittäjä, emeritusprofessori
Esa Konttinen (Jyväskylän 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
1. yhteiskuntatieteiden, historian ja maantieteiden väitöskirjat arvostellaan
asteikolla I – L
2. kauppatieteiden, oikeustieteiden, terveystieteiden sekä sosiaali- ja
terveydenhuollon tietohallinnon väitöskirjat arvostellaan asteikolla hylätty –
hyväksytty – kiittäen hyväksytty.
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_978-952-61-2876-4/urn_isbn_978-95261-2876-4.pdf
Esitys:

Asiassa annetun lausunnon perusteella tiedekuntaneuvosto arvostelee YTM Eerika
Albrechtin väitöskirjan arvosanalla "magna cum laude approbatur".

Päätös:

Esityksen mukainen.

Liitteet
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lausunnot

Itä-Suomen yliopisto

Pöytäkirja

Yhteiskuntatieteiden ja
kauppatieteiden tiedekunnan
tiedekuntaneuvosto

§4

9/2018

6 (14)

22.10.2018

FM Ekaterina Miettisen matkailun markkinoinnin ja johtamisen väitöskirjan
arvosteleminen
Valmistelija: Annikki Honkanen
FM Ekaterina Miettisen väitöskirjaksi tarkoittama tutkimus "Russian women
traveling: a socio-cultural perspective" on tarkastettu julkisesti 5.10.2018.
Vastaväittäjä, professori Tamara Ratz (Kodolanyi Janos yliopisto, Unkari) puoltaa
väitöskirjan hyväksymistä opinnäytteenä kauppatieteiden tohtorin tutkintoa
varten ja esittää arvosanaksi "hyväksytty".
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
1. yhteiskuntatieteiden, historian ja maantieteiden väitöskirjat arvostellaan
asteikolla I – L
2. kauppatieteiden, oikeustieteiden, terveystieteiden sekä sosiaali- ja
terveydenhuollon tietohallinnon väitöskirjat arvostellaan asteikolla hylätty –
hyväksytty – kiittäen hyväksytty.
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_978-952-61-2886-3/urn_isbn_978-95261-2886-3.pdf.
Esitys:

Asiassa annetun lausunnon perusteella tiedekuntaneuvosto arvostelee FM
Ekaterina Miettisen väitöskirjan arvosanalla "hyväksytty".

Päätös:

Esityksen mukainen.

Liitteet
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Dekaanin ehdotus yliopistonlehtorin, rikosoikeus, tehtävään otettavasta:
tiedekuntaneuvoston kuuleminen
Itä-Suomen yliopiston johtosäännön 10 §:n 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.
Yliopistonlehtorin, rikosoikeus, tehtävä on sijoitettu oikeustieteiden laitokselle.
Tehtävä on ollut haettavana 24.8.2018 päättyneenä aikana. Tehtävää hakivat
määräaikaan mennessä OTT Tatu Hyttinen, OTT Heikki Kallio ja OTT Mika Sutela.
Tiedekuntaneuvoston 11.06.2018 käsittelemän tehtäväkuvauksen mukaan
”yliopistonlehtorin tehtävä on antaa rikosoikeuden perus-, aine- ja syventävää
opetusta, harjoittaa alan tutkimusta sekä osallistua tutkimushankkeissa
työskentelyyn. Tehtävä on opetuspainotteinen. Rikosoikeuden opetuksen lisäksi
tehtävään valittava osallistuu erikseen sovittavalla tavalla oikeudenalarajat
ylittävien ongelmakeskeisten opintojaksojen kehittämiseen ja niiden opetukseen.
Yliopistonlehtori ohjaa rikos- ja prosessioikeuden ja rikollisuuden tutkimuksen
sekä rikosoikeuden pro gradu -tutkielmia oppiaineen yhteisessä
graduseminaarissa. Tehtävään valittavan toivotaan myös ohjaavan
rikosoikeudellisia väitöskirjoja, kehittävän rikosoikeudellista tutkimusta
monitieteisessä yhteistyössä yliopiston sisällä sekä osallistuvan monitieteisten
tutkimushankkeiden organisointiin.
Yliopistonlehtorin palvelusuhteeseen valittavan tulee olla soveltuvan tohtorin
tutkinnon suorittanut, ja hänellä tulee olla hyvä opetustaito (johtosääntö 31§).
Tehtävään valittavalta edellytetään rikosoikeuteen painottuvaa tohtorin tutkintoa,
monipuolista rikosoikeuden opetuskokemusta ja kokemusta opinnäytetöiden
ohjauksesta. Suoritetut pedagogiset opinnot katsotaan ansioksi tehtävää
täytettäessä.
Tehtävään valittavalta edellytetään hyvää suomen kielen taitoa ja kykyä opettaa
tarvittaessa englannin kielellä.”
Oikeustieteiden laitos on esittänyt, että yliopistolehtorin, rikosoikeus, tehtävään
otetaan OTT Tatu Hyttinen 1.1.2019 lukien. Laitoksen esitys perusteluineen on
liitteenä.
OTT Tatu Hyttinen täyttää johtosäännössä mainitut yliopistonlehtorin
palvelussuhteen ehdot ja tehtävämäärityksessä mainitut edellytykset.
Dekaanin ehdotus akateemiselle rehtorille on, että OTT Tatu Hyttinen otetaan
yliopistonlehtorin, rikosoikeus, tehtävään 1.1.2019 lukien.
Esitys:

Dekaani kuulee tiedekuntaneuvostoa ehdotuksesta OTT Tatu Hyttisen ottamiseksi
yliopistonlehtorin, rikosoikeus, tehtävään 1.1.2019 lukien.

Päätös:

Esityksen mukainen.

Liitteet
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Professorin, maantiede, erityisesti ympäristögeoinformatiikka, tehtävämäärityksen
käsittely
Valmistelija: Ulla Hurskainen
Johtosäännön 9 §:n mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on käsitellä ehdotus
professorin tehtäväalasta ja tehtävämäärityksestä. Johtosäännön 10 §:n mukaan
dekaanin tehtävänä on päättää professorin tehtäväalasta ja tehtävämäärityksestä
tiedekuntaneuvostoa kuultuaan sekä siitä, vaaditaanko professorilta
käytännöllinen perehtyneisyys tehtäväalaan.
Professorin, maantiede, erityisesti ympäristögeoinformatiikka, tehtävä on
tarkoitus täyttää kutsusta 1.2.2019 lukien. Tehtävään on tarkoitus kutsua FT Timo
Kumpula. Kyseessä on Kumpulan vakinaistamispolulla eteneminen.
Tehtävässä ei edellytetä käytännöllistä perehtyneisyyttä tehtäväalaan.
Esitys:

Tiedekuntaneuvosto käsittelee professorin, maantiede, erityisesti
ympäristögeoinformatiikka, tehtävämäärityksen.

Päätös:

Esityksen mukainen.

Liitteet
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Professorin, yritysoikeus, erityisesti tilintarkastus- ja yhtiöoikeus,
tehtävämäärityksen käsittely
Valmistelija: Ulla Hurskainen
Johtosäännön 9 §:n mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on käsitellä ehdotus
professorin tehtäväalasta ja tehtävämäärityksestä. Johtosäännön 10 §:n mukaan
dekaanin tehtävänä on päättää professorin tehtäväalasta ja tehtävämäärityksestä
tiedekuntaneuvostoa kuultuaan sekä siitä, vaaditaanko professorilta
käytännöllinen perehtyneisyys tehtäväalaan.
Professorin, yritysoikeus, erityisesti tilintarkastus- ja yhtiöoikeus, tehtävä on
osa-aikainen 20% ja se on tarkoitus täyttää 1.2.2019 lukien kolmen vuoden
määräajaksi. Määräaikaisuuden perusteena oppiaineen tehtävänjärjestelyt
eläköitymisten vuoksi. Tehtävään on tarkoitus arvioida KTT Janne Ruohonen, joka
hoitaa tehtävää määräaikaisena ja osa-aikaisena 31.12.2018 asti. Tehtävässä
kahden vuoden määräaika ylittyy aiemman tehtävähoidon myötä.
Tehtävässä ei edellytetä käytännöllistä perehtyneisyyttä tehtäväalaan.
Esitys:

Tiedekuntaneuvosto käsittelee professorin, yritysoikeus, erityisesti tilintarkastusja yhtiöoikeus, tehtävämäärityksen.

Päätös:

Esityksen mukainen.

Liitteet
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Muutosten hyväksyminen aloituspaikkoihin 2019–2020 ja valintaperusteisiin
vuodeksi 2019
Valmistelija: Anne Korhonen
Tiedekuntaneuvosto on kokouksessaan 14.5.2018 hyväksynyt tiedekunnan
hakukohteet ja aloituspaikat vuosille 2019–2020 sekä perustutkintoihin johtavien
valintojen valintaperusteet vuodeksi 2019.
Kauppatieteisiin esitetään lisättäväksi valinta Talousguru-kilpailun perusteella.
Kilpailun finaalissa palkintosijoille sijoittuneelle myönnettäisiin hakemuksesta
opinto-oikeus kauppatieteiden kandidaatin ja maisterin tutkintoihin ilman
valintakoetta. Aloituspaikkojen määräksi esitetään yksi per kampus, yhteensä
kaksi paikkaa. Talousguru-kilpailun järjestävät yhteistyössä Historian ja
yhteiskuntaopin opettajien liitto HYOL ry, Finanssiala ry ja FINE Vakuutus- ja
rahoitusneuvonta. Kilpailuun osallistuu vuosittain noin 120 lukiota ja useat
yliopistot tarjoavat opiskelupaikkoja ilman valintakokeita kilpailussa
menestyneille.
Itä-Suomen yliopiston johtosäännön 9.4 § 4 kohdan mukaan tiedekuntaneuvoston
tehtävänä on päättää opetussuunnitelmista ja tutkintovaatimuksista sekä
opiskelijoiden valintaperusteista.
Esitys:

Tiedekuntaneuvosto hyväksyy Talousguru-kilpailun perusteella hakevien valinta
-hakukohteiden aloituspaikat vuosille 2019–2020 (yhteensä 2 paikkaa) ja
valintaperusteet vuodelle 2019 liitteen mukaisesti.

Päätös:

Esityksen mukainen.

Liitteet
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YTM Andreas Baldschunin sosiaalityön väitöskirjan arvosteleminen
Valmistelija: Annikki Honkanen
YTM Andreas Baldschunin väitöskirjaksi tarkoittama tutkimus "The Occupational
Well-being of Child Protection Social Workers: Theoretical Conceptualization and
Empirical Investigations Among Finnish Statutory Social Workers" on tarkastettu
julkisesti 28.9.2018. Vastaväittäjä, dosentti Pia Tham (Gävlen yliopisto, Ruotsi)
puoltaa väitöskirjan hyväksymistä opinnäytteenä yhteiskuntatieteiden tohtorin
tutkintoa varten ja esittää arvosanaksi "eximia 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
1. yhteiskuntatieteiden, historian ja maantieteiden väitöskirjat arvostellaan
asteikolla I – L
2. kauppatieteiden, oikeustieteiden, terveystieteiden sekä sosiaali- ja
terveydenhuollon tietohallinnon väitöskirjat arvostellaan asteikolla hylätty –
hyväksytty – kiittäen hyväksytty.
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_978-952-61-2829-0/urn_isbn_978-95261-2829-0.pdf.
Esitys:

Asiassa annetun lausunnon perusteella tiedekuntaneuvosto arvostelee YTM
Andreas Baldschunin väitöskirjan arvosanalla "eximia cum laude approbatur".

Päätös:

Esityksen mukainen.

Liitteet
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Vastaväittäjän lausunto (Tham) ja kustoksen lausunto
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Joint Nordic Master Programme in Environmental Law (NOMPEL) -maisteriohjelman
koulutussuunnitelman (ml. valintaperusteet) hyväksyminen
Valmistelija: Jarmo Romppanen
Itä-Suomen yliopiston oikeustieteiden laitos, Uppsalan yliopiston oikeustieteiden
tiedekunta (koordinoiva yksikkö) ja Tromssan yliopiston oikeustieteiden
tiedekunta ovat luoneet kansainvälisen Joint Nordic Master Programme in
Environmental Law -yhteistutkinto-ohjelman, ja valmistelleet ohjelman
koulutussuunnitelman yhteistyösopimuksen liitteeksi.
Tiedekuntaneuvosto on kokouksessaan 14.5.2018 hyväksynyt ohjelman
aloituspaikat (25) vuodelle 2019.
Itä-Suomen yliopiston johtosäännön 9.4 §:n 4 kohdan mukaan
tiedekuntaneuvoston tehtävänä on päättää opetussuunnitelmista ja
tutkintovaatimuksista sekä opiskelijoiden valintaperusteista.
Esitys:

Tiedekuntaneuvosto hyväksyy kansainvälisen Joint Nordic Master Programme in
Environmental Law -maisteriohjelman koulutussuunnitelman (ml.
valintaperusteet) liitteen mukaisesti.

Päätös:

Esityksen mukainen.

Liitteet
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Kokouksen päätös
Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Päätös:

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13:50.
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