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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Johtosäännön 26 §:n mukaan kutsu monijäsenisen hallintoelimen kokoukseen on
lähetettävä viimeistään seitsemän päivää ennen kokousta, ellei hallintoelin ole
osaltaan toisin päättänyt. Kokouskutsussa on mainittava käsiteltävät asiat.
Hallintoelimen varajäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.
Tiedekuntaneuvoston sihteeri on lähettänyt kokouskutsun 15.11.2018.
Käsiteltävät asiat on mainittu Dynasty -asiakirjahallintasovelluksessa julkaistulla
esityslistalla.
Johtosäännön 27 § mukaan yliopiston monijäseniset toimielimet ovat
päätösvaltaisia, kun puheenjohtaja mukaan luettuna vähintään puolet jäsenistä
on läsnä.
Päätös:

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
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KM Olli Rissasen kasvatustieteen alaan kuuluvan väitöskirjan arvosteleminen
valmistelija: Kaisu Kortelainen
dnro:

1287/03.04.09/2018
Itä-Suomen yliopiston johtosäännön 1.8.2018 9 §:n mukaan tiedekuntaneuvoston
tehtävänä on arvostella väitöskirjat. Filosofisen tiedekunnan erikseen antamien
ohjeiden (21.5.2014) mukaan väitöskirjat arvostellaan arvoasteikolla I-L.
KM Olli Rissasen väitöskirjaksi tarkoittama tutkimus Ammattitaikurin henkilökohtainen ja verkostoitunut asiantuntijuus on tarkastettu julkisesti 26.10.2018.
Vastaväittäjä emeritusprofessori Kettil Cedercreutz (University of Cincinnati) sekä
tiedekunnan edustaja yliopistonlehtori Harri Pitkäniemi puoltavat väitöskirjan
hyväksymistä opinnäytteenä kasvatustieteen tohtorin tutkintoa varten ja esittävät
sen arvosanaksi eximia cum laude approbaturia.
Yliopistolain 24.7.2009/558 44§:n mukaan ennen väitöskirjan arvostelua tekijälle
on varattava tilaisuus vastineen antamiseen esitarkastajan, tarkastajan tai
vastaväittäjän lausunnosta.
Väittelijällä ei ole huomautettavaa lausunnoista. Vastaväittäjän ja tiedekunnan
edustajan lausunnot ovat esityslistan liitteenä.
Yliopistolain 24.7.200/558 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 väitöskirjaan:
http://epublications.uef.fi/pub/urn_isbn_978-952-61-2884-9/urn_isbn_978-952-61-2884-9.pd
f
Esitys:

Asiassa annettujen lausuntojen perusteella tiedekuntaneuvosto arvostelee KM Olli
Rissasen väitöskirjan arvosanalla eximia cum alude approbatur.

Päätös:

Esityksen mukainen.

LIITTEET

VASTAVÄITTÄJÄ CEDERCREUTZIN LAUSUNTO
TIEDEKUNNAN EDUSTAJA PITKÄNIEMEN LAUSUNTO
VÄITTELIJÄ RISSASEN ILMOITUS
KUSTOS VÄISÄSEN LAUSUNTO
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Päätöksen tekeminen filosofisen tiedekunnan järjestämän varhaiskasvatuksen
tehtäviin ammatillisia valmiuksia antavien opintojen sivuaineen opiskelijavalinnan
perusteista sekä valittavien opiskelijoiden määristä vuonna 2019
valmistelija: Henni Nevalainen
Dnro:

1415/03.01.00/2018
Itä-Suomen yliopiston johtosäännön 9 § mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä
on päättää opiskelijoiden valintaperusteista.
Tutkintosäännön 13 § mukaan yliopistossa on vapaa sivuaineiden opinto-oikeus
lukuun ottamatta aloja, joissa opiskelijavalinnassa käytetään soveltuvuuskoetta
tai tasokoetta, tai joissa on muu perusteltu syy rajoittaa sivuaineopinto-oikeutta.
Sivuaineiden opinto-oikeuden mahdolliset rajoitukset määritellään opetussuunnitelmassa.
Opetussuunnitelmaa täydennetään liitteenä olevien sivuaineiden valintaperusteiden mukaisilla sivuaineopinto-oikeuksien rajoituksilla.

Esitys:

Esitän, että tiedekuntaneuvosto hyväksyy varhaiskasvatuksen tehtäviin
ammatillisia valmiuksia antavien opintojen sivuaineen opiskelijavalinnan
perusteet 2019, opetussuunnitelman täydennykset liitteiden mukaisesti sekä
valittavien opiskelijoiden määrän vuonna 2019. Esitän edelleen, että
tiedekuntaneuvosto delegoi dekaanille valintaperusteiden mahdolliset
tarkennukset ja korjaukset.

Päätös:

Esityksen mukainen.

LIITTEET

VARHAISKASVATUKSEN TEHTÄVIIN AMMATILLISIA VALMIUKSIA ANTAVIEN
OPINTOJEN SIVUAINEEN OPISKELIJAVALINNAN PERUSTEET SEKÄ
VALITTAVIEN OPISKELIJOIDEN MÄÄRÄT VUONNA 2019
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Kunniatohtorin arvon antaminen
Valmistelija: Kari Korhonen
Dnro

1558/00.11.03/2018
Itä-Suomen yliopisto järjestää Joensuun kampuksella promootion 6. - 8.6.2019.
Johtosäännön 9 §:n mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on antaa
kunniatohtorin arvo.
Promootiossa voidaan promovoida enintään 12 kunniatohtoria. Kukin promootioon osallistuva tiedekunta voi esittää 3-6 kunniatohtoria, joista yliopiston johto
yhdessä tiedekuntien kanssa voi valita enintään kolme yhteistä kunniatohtoria.
Osastot ovat tehneet dekaanille esityksiä kunniatohtoreiksi esitettävistä
henkilöistä. Rehtorin ja dekaanien käymässä neuvottelussa on sovittu, että
filosofinen tiedekunta esittää kolmen kunniatohtorin arvon myöntämistä.
Asian luottamuksellisesta valmisteluvaiheesta johtuen tiedekunnan dekaani
esittelee kunniatohtoreiksi nimettävät kokouksessa. Asia tulee julkiseksi silloin,
kun kaikki kunniatohtoreiden nimeämistä koskevat päätökset on tehty. Asian
tultua julkiseksi yliopiston viestintäyksikkö julkaisee promootioon osallistuvien
tiedekuntien kunniatohtoreiden nimet yhteisellä tiedotteella.

Esitys:

Tiedekuntaneuvosto päättää myöntää kunniatohtorin arvon puheenjohtajan
esittelemille henkilöille.

Päätös:

Esityksen mukainen.
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Dosentin arvon myöntäminen KT Pekka Räihälle
Valmistelija: Ulla Hurskainen
Dnro 1655/01.08.00/2018
(UEF-passiivikanta dnro 310/01.01.01.02/2018)
KT Pekka Räihä on hakenut opettajankoulutuksen dosentin arvoa Itä-Suomen
yliopistoon. Dosenttihakemus on pantu vireille 26.2.2018 Itä-Suomen yliopiston
filosofisessa tiedekunnassa.
Yliopistolain (558/2009) 89 §:n mukaan yliopisto voi hakemuksesta myöntää
dosentin arvon henkilölle, jolla on perusteelliset tiedot omalta alaltaan, julkaisuilla
tai muulla tavoin osoitettu kyky itsenäiseen tutkimustyöhön tai taiteelliseen
työhön sekä hyvä opetustaito.
Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osaston johtaja on
lausunnossaan todennut dosentuurin tarpeelliseksi ja tarkoituksenmukaiseksi
osaston tutkimuksen ja opetuksen kannalta seuraavin perustein: ”Osasto puoltaa
dosentuuria. Dosentuurin ala on osuva ja yhteistyötä on useissa hankkeissa. Ovet
-hanke puoltaa käytännön tason yhteistyötä.”
Johtosäännön 9 §:n mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on päättää dosentin
arvon myöntämisestä.
Filosofisen tiedekunnan dekaani päätti kutsua asiantuntijoiksi (26.6.2018)
professori Matti Meren (Helsingin yliopisto) ja professori Veli-Matti Värrin
(Tampereen yliopisto) antamaan lausuntonsa KT Pekka Räihän tieteellisestä
pätevyydestä opettajankoulutuksen dosentin arvoa varten.
Dekaanin nimeäminä asiantuntijoina toimineet professori Matti Meri ja professori
Veli-Matti Värri puoltavat opettajankoulutuksen dosentin arvon myöntämistä KT
Pekka Räihälle.
Räihä on suorittanut seuraavat tutkinnot: KT v. 2010 (Tampereen yliopisto), KL v.
2000 (Jyväskylän yliopisto), KM v. 1994 (Oulun yliopisto), opettajan pedagogiset
opinnot osana KM-tutkintoaan (Oulu, 1994), sekä yo-merkonomin tutkinnon v.
1987 (Ikaalisten kauppaoppilaitos). Nykyisessä tehtävässään Tampereen
yliopiston kasvatustieteen yliopistonlehtorina Räihä on toiminut 1.8.2013 alkaen.
Hän on toiminut Itä-Suomen yliopistossa ma. professorin tehtävässä ajalla
1.9.2013-31.7.2014. Räihä on toiminut aikaisemmin mm. yliopistonopettajana v.
2012-2013, yliopistonlehtorina v. 2011-2012 sekä tutkijatohtorina v. 2011
(Tampereen yliopisto). Hakuajankohtana Räihän julkaisuluettelossa on 28
vertaisarvioitua tieteellistä artikkelia, 35 vertaisarvioimatonta tieteellistä
kirjoitusta, 1 monografia ja 14 tieteellistä kirjaa, sekä lisäksi 87 muuta julkaisua.
Dosentilta vaaditaan hyvä opetustaito (Yliopistolaki 558/2009). Dekaani voi
vapauttaa hakijan opetusnäytteen antamisesta, jos opetusansiot ovat
tiedekunnan dosenttiohjeen mukaisesti todennettavissa muutoin. Dekaani on
6.11.2018 tekemällään päätöksellä vapauttanut Pekka Räihän opetusnäytteen
antamisesta ja todennut opetusansiot hakemusasiakirjojen perusteella.
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Esitys:

Tiedekuntaneuvosto toteaa, että KT Pekka Räihä täyttää yliopistolaissa mainitut
dosentin arvon edellytykset ja myöntää Räihälle opettajankoulutuksen dosentin
arvon Itä-Suomen yliopistoon.

Päätös:

Esityksen mukainen.

LIITTEET

Asiantuntijalausunnot (Meri ja Värri)
Räihän CV, julkaisuluettelo ja opetusportfolio

Itä-Suomen yliopisto

Filosofisen tiedekunnan
tiedekuntaneuvosto

Pöytäkirja

§6

10/2018

9 (11)

21.11.2018

Dekaanin ehdotus professorin, kasvatustiede, erityisesti luovuuskasvatus tehtävään
otettavasta: tiedekuntaneuvoston kuuleminen
Valmistelija: Ulla Hurskainen
dnro 1709/01.01.02/2018
(UEF-passiivikanta dnro 463/01.01.01/2018)
Itä-Suomen yliopiston johtosäännön 10 §:n 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.
Professorin, kasvatustiede, erityisesti luovuuskasvatus, tehtävä on ollut
haettavana 11.5.2018 päättyneenä hakuaikana. Tehtävä on sijoitettu soveltavan
kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osastoon. Tehtävää hakivat (4): TeT Pia
Houni, FT Antti Juvonen, KM Ilona Kauppi ja FT Pirkko Paananen-Vitikka.
Hakijayhteenveto tehtävää hakeneista liitteenä.
Yliopistolain (558/2009) 31 §:n mukaan hakijoiden ja tehtävään kutsuttavien
kelpoisuudesta ja ansioista on ennen valintaa pyydettävä lausunto vähintään
kahdelta asiantuntijalta, kun henkilö valitaan toistaiseksi voimassa olevaan tai
vähintään kahden vuoden määräaikaiseen työsuhteeseen. Asiantuntijan
esteellisyyteen sovelletaan hallintolain 27-29 §:ää. Asiantuntijoiden valinnasta,
toiminnasta ja tehtävästä määrätään tarvittaessa johtosäännössä.
Tehtäväntäyttötoimikunnan esityksestä dekaanin päätöksellä 28.6.2018 tehtävän
kärkihakijoiksi valittiin TeT Pia Houni ja FT Antti Juvonen. Asiantuntijalausunnot
kärkihakijoiksi valittujen kelpoisuudesta ja ansioista pyydettiin professori Pirita
Seitamaa-Hakkaraiselta (Helsingin yliopisto) ja professori (em.) Pentti Moilaselta
(Jyväskylän yliopisto). Asiantuntijalausunnot liitteenä.
Itä-Suomen yliopiston johtosäännön 31 §:n mukaan professorin palvelussuhteeseen toistaiseksi tai yli kaksivuotiskaudeksi valittavan tulee olla tieteellisesti tai
taiteellisesti pätevä ja hänellä tulee olla hyvä opetustaito ja, jos se on tärkeää
tehtävän hoitamiselle, käytännöllinen perehtyneisyys tehtäväalaan.
Professorin, kasvatustiede, erityisesti luovuuskasvatus, tehtäväntäyttötoimikunta
on esittänyt, että tehtävään otetaan FT Antti Juvonen. Tehtävänäyttötoimikunnan
12.11.2018 pidetyn kokouksen pöytäkirjan liitteeksi laadittu yhteenveto ja esitys
on liittenä.
FT Antti Juvonen täyttää johtosäännön 31 §:ssä mainitut professorin kelpoisuusvaatimukset. Hän on tieteellisesti pätevä professorin, kasvatustiede, erityisesti
luovuuskasvatus, tehtävään, hänellä on tehtävässä vaadittava käytännöllinen
perehtyneisyys sekä on opetus- ja tutkimustehtävään yliopistoasetuksen
edellyttämä kielitaito. Tehtäväntäyttötoimikunnan puheenjohtajan päätöksellä
Juvonen on vapautettu opetusnäytteen antamisesta. Juvosen opetustaidon on
arvioitu täyttävän johtosäännön 31 § edellytykset (hyvä opetustaito).
Dekaanin ehdotus rehtorille on, että FT Antti Juvonen otetaan professorin,
kasvatustiede, erityisesti luovuuskasvatus, tehtävään ajalle 1.1.2019 –
31.12.2023. Määräaikaisuuden perusteena on määräaikainen tutkimus- ja
opetustehtävä: luovuuskasvatuksen sekä taito- ja taideaineiden koulutuksen ja
tutkimuksen kehittäminen.
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Esitys:

Dekaani kuulee tiedekuntaneuvostoa ehdotuksesta FT Antti Juvosen ottamiseksi
professorin, kasvatustiede, erityisesti luovuuskasvatus, tehtävään 1.1.2019 lukien
viiden vuoden määräajaksi.

Päätös:

Esityksen mukainen.

LIITTEET

Hakijayhteenveto
Asiantuntijalausunnot (Seitamaa-Hakkarainen ja Moilanen)
Tehtävänäyttötoimikunnan kokouksen 12.11.2018 pöytäkirjan liitteeksi laadittu
esitys tehtävään valittavasta
Juvosen hakemusasiakirjat
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Kokouspäivät kevätlukukaudella 2019
valmistelija: Kari Korhonen
Esitys:

Tiedekuntaneuvoston kevätlukukauden 2019 kokoukset esitetään pidettäväksi
KE
KE
KE
TI
KE
TI

23.1.2019
20.2.2019
20.3.2019
16.4.2019
22.5.2019
18.6.2019

(18.6.2018 kokous alkaa poikkeuksellisesti noin klo 13.00;
alkamisaikaa tarkennetaan lähempänä kokousta.)

Tiedekuntaneuvoston kokoukset alkavat klo 10.15 ellei toisin ilmoiteta.
Päätös:

Esityksen mukainen.

Joensuu 22.11.2018

sihteeri

Kari Korhonen

PÖYTÄKIRJA TARKASTETTU JA HYVÄKSYTTY

puheenjohtaja

Janne Pietarinen

