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Joensuussa 26. maaliskuuta 2018
Vakuudeksi,

Sari Rissanen
Dekaani, puheenjohtaja

Ulla Hurskainen
Johtava hallintopäällikkö, sihteeri
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Puheenjohtaja avasi kokouksen.
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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Tiedekuntaneuvoston sihteeri on lähettänyt kokouskutsun 19.3.2018.
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.
Hallintojohtosäännön 26 §:n mukaan kutsu monijäsenisen hallintoelimen
kokoukseen on lähetettävä viimeistään seitsemän arkipäivää 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 23.3.2018
lähetetyn lisäesityslistan.
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YTM Eine Pakarisen sosiaalityön väitöskirjan arvosteleminen
Valmistelija: Annikki Honkanen
YTM Eine Pakarisen väitöskirjaksi tarkoittama tutkimus "Maahanmuuttajien ohjaus
työvoimahallinnossa ja aikuiskoulutuksessa – kohti interkulttuurista ohjausta" on
tarkastettu julkisesti 2.3.2018. Vastaväittäjä, dosentti Sauli Puukari (Jyväskylän
yliopisto) puoltaa väitöskirjan hyväksymistä opinnäytteenä yhteiskuntatieteiden
tohtorin tutkintoa varten ja esittää arvosanaksi "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_978-952-61-2717-0/urn_isbn_978-95261-2717-0.pdf
Esitys:

Asiassa annetun lausunnon perusteella tiedekuntaneuvosto arvostelee YTM Eine
Pakarisen väitöskirjan arvosanalla "cum laude approbatur".

Päätös:

Esityksen mukainen.

Liitteet

1
2

Vastaväittäjän lausunto, Eine Pakarinen
Kustoksen lausunto (Pehkonen)
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Perustutkintoihin johtavan koulutuksen ja sivuainekoulutuksen sekä avoimen
yliopiston opetussuunnitelmien hyväksyminen lukuvuosiksi 2018-2021
Valmistelija: Minna Paronen
Tiedekunnan laitoksilla on valmisteltu perustutkintoihin johtavan ja
sivuainekoulutuksen opetussuunnitelmat lukuvuosiksi 2018-2021.
Avoin yliopisto on yhteistyössä tiedekunnan laitosten kanssa valmistellut avoimen
yliopistokoulutuksen opetussuunnitelmat lukuvuodelle 2018-2019 ja lukuvuosille
2018-2021.
Opetussuunnitelmia ei ole niiden laajuuden vuoksi liitetty esityslistaan vaan ne
ovat saatavissa tiedekunnan intranetistä
http://www2.uef.fi/fi/intra/yhka/opetussuunnitelmat (kirjautuminen
UEFAD-tunnuksilla).
Itä-Suomen yliopiston johtosäännön 9.4 §:n 4 kohdan mukaan
tiedekuntaneuvoston tehtävänä on päättää opetussuunnitelmista ja
tutkintovaatimuksista.
Esitys:

Tiedekuntaneuvosto hyväksyy perustutkintoihin johtavan koulutuksen ja
sivuainekoulutuksen opetussuunnitelmat lukuvuosiksi 2018-2021 ja avoimen
yliopiston opetussuunnitelmat lukuvuosiksi 2018-2019 ja 2018-2021 avoimen
yliopiston esityksen mukaisesti.

Päätös:

Esityksen mukainen.
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Dekaanin ehdotus apulaisprofessorin, sosiaalipsykologia, vakinaistamispolku (Tenure
Track) tehtävään otettavasta: tiedekuntaneuvoston kuuleminen
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/yliopistotutkijan, sosiaalipsykologia, tehtävä on sijoitettu
yhteiskuntatieteiden laitokselle (Kuopion kampus). Tehtävä on ollut haettavana
26.5.2017 päättyneenä hakuaikana. Tehtävää hakivat määräaikaan 26.5.2017
mennessä seuraavat hakijat (10):PhD Goncalves Marta; PsT Lajunen Timo; VTT
Määttä Mirja; YTT Nikunen Minna; KT Perälä-Littunen Satu; YTT Pirskanen Henna;
FT Richman Celeste; PsT Ruusuvirta Timo; VTT Sakki Inari ja VTT Voutilainen
Liisa.
Tehtäväkuvauksen mukaan ”Apulaisprofessorin/yliopistotutkijan tehtävänä on
toteuttaa ja edistää sosiaalipsykologista tutkimusta sekä antaa
sosiaalipsykologian opetusta kaikilla tasoilla ja osallistua laitoksen muuhun
toimintaan. Tutkimuksen edellytetään kohdistuvan toiselle seuraavista
yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan nouseviksi aloiksi
määritellyistä tutkimusaloista: hyvinvoinnin murtumat tai sosiaaliset ja
kulttuuriset kohtaamiset. Tehtävään valittavalta edellytetään osallistumista
hanketoimintaan, kansallisen ja kansainvälisen tutkimusrahoituksen hankintaan
sekä kansainvälisiin tutkimusverkostoihin.
Tehtävään valittavalta edellytetään näyttöjä yllämainituille aloille suuntautuvasta
tutkimuksesta tai yleisiä tutkimusnäyttöjä täydennettynä suunnitelmassa
osoitetulla valmiudella suunnata myöhempää tutkimusta näille aloille sekä
kokemusta yliopistollisesta opetus- ja ohjaustyöstä.
Tutkimusnäyttöjä arvioitaessa otetaan huomioon julkaisutoiminta, kansainvälinen
tutkimusyhteistyö, kokemus tutkimusryhmän johtamisesta (apulaisprofessori)
sekä saatu kilpailtu rahoitus.”
Lisäksi on todettu: ”Vakinaistamispolku (Tenure Track) avataan haettavana
olevassa tehtävässä yliopistotutkijan tai apulaisprofessorin tasolta lähtien,
riippuen hakijan tasosta. Kauden lopussa arvioidaan mahdollisuus nostaa
tehtävään valittu ansioittensa perusteella seuraavalle tasolle (apulaisprofessori tai
professori) ilman hakumenettelyä. 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.”
Itä-Suomen yliopiston johtosäännön (1.1.2017) 31 §:n mukaan
vakinaistamispolun mukaiseen apulaisprofessorin palvelussuhteeseen valittavalla
tulee olla soveltuva tohtorin tutkinto ja hyvä opetustaito sekä edellytykset
määräajassa täyttää professorin palvelussuhteen kelpoisuusvaatimukset.
Yliopistotutkijan palvelussuhteeseen valittavan tulee olla soveltuvan tohtorin
tutkinnon suorittanut, ja hänellä tulee olla hyvä opetustaito.
Kyseisen tehtävän tehtäväntäyttötoimikunta on esittänyt, että tehtävä avataan
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apulaisprofessoritasolta ja tehtävään otetaan VTT Inari Sakki 1.8.2018 lukien.
Tehtäväntäyttötoimikunnan laatima hakijavertailu ja esitys ovat liitteenä.
Tehtäväntäyttötoimikunnan puheenjohtaja on päätöksellään 9.2.2018
vapauttanut VTT Inari Sakin opetusnäytteen antamisesta, sillä hänen
opetusansionsa käyvät ilmi hakemusasiakirjoista.
VTT Inari Sakki täyttää johtosäännössä mainitut apulaisprofessorin
palvelussuhteen ehdot ja tehtävämäärityksessä mainitut edellytykset.
Dekaanin ehdotus rehtorille on, että VTT Inari Sakki otetaan apulaisprofessorin,
sosiaalipsykologia, vakinaistamispolku (Tenure Track), tehtävään 1.8.2018 lukien
neljän vuoden määräajaksi. Määräaikaisuuden perusteena vakinaistamispolku,
tenure track.
Esitys:

Dekaani kuulee tiedekuntaneuvostoa ehdotuksesta VTT Inari Sakin ottamiseksi
apulaisprofessorin, sosiaalipsykologia, vakinaistamispolku (Tenure Track),
tehtävään 1.8.2018 lukien neljän vuoden määräajaksi.

Päätös:

Esityksen mukainen.

Liitteet

3
4
5

Hakijayhteenveto (Excel)
Apulaisprofessori/yliopistotutkija, sosiaalipsykologia,
hakijavertailu
Sakin hakemusasiakirjat (CV ja julkaisuluettelo)
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Dosentin arvon myöntäminen YTT Sarolta Némethille
Valmistelija: Ulla Hurskainen
Dnro 867/01.01.01.02/2017
YTT Sarolta Németh on hakenut yhteiskuntamaantieteen, erityisesti
eurooppalaisen aluekehityksen ja yhteistyön (Human Geography, especially
European Territorial Development and Cooperation) dosentin arvoa Itä-Suomen
yliopistoon. Dosenttihakemus on pantu vireille 7.6.2017 Itä-Suomen yliopiston
Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden 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.
Johtosäännön 9 §:n mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on päättää dosentin
arvon myöntämisestä.
Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan dekaani päätti 9.8.2017
kutsua asiantuntijoiksi professori Ulf Wibergin (Uumajan yliopisto) ja professori
Ilari Karpin (Tampereen yliopisto) antamaan lausuntonsa YTT Sarolta Némethin
tieteellisestä pätevyydestä yhteiskuntamaantieteen, erityisesti eurooppalaisen
aluekehityksen ja yhteistyön dosentin arvoa varten.
Dekaanin nimeäminä asiantuntijoina toimineet professori Ulf Wiberg ja professori
Ilari Karppi puoltavat yhteiskuntamaantieteen, erityisesti eurooppalaisen
aluekehityksen ja yhteistyön dosentin arvon myöntämistä YTT Sarolta Némethille.
Sarolta Németh on suorittanut seuraavat tutkinnot: YTT v. 2008 (Joensuun
yliopisto), YTL v. 2005 (Joensuun yliopisto), MA v. 2002 (Eötvös L. University,
Budapest) sekä MSc v. 2000 (Eötvös Loránd University, Budapest). Hänellä on
kokemusta yliopisto-opetuksesta yli 18 vuoden ajalta, ja samanaikaisesti hän on
toiminut erilaisissa tutkimustehtävissä (Joensuun/Itä-Suomen yliopisto).
Hakuajankohtana Némethin julkaisuluettelossa on 4 kansainvälistä tieteellistä
lehtiartikkelia, 5 kansainvälistä kirja-artikkelia, 1 monografia, sekä lisäksi muita
julkaisuja.
Varadekaani on 19.3.2018 tekemällään päätöksellä vapauttanut Sarolta Némethin
opetusnäytteen antamisesta, sillä hänen opetusansionsa käyvät ilmi
hakemusasiakirjoista.
Esitys:

Tiedekuntaneuvosto toteaa, että YTT Sarolta Németh täyttää yliopistolaissa
mainitut dosentin arvon edellytykset ja myöntää Némethille
yhteiskuntamaantieteen, erityisesti eurooppalaisen aluekehityksen ja yhteistyön
(Human Geography, especially European Territorial Development and
Cooperation) dosentin arvon Itä-Suomen yliopistoon.

Päätös:

Esityksen mukainen.

Liitteet

6

Asiantuntijalausunnot (Wiberg ja Karppi)
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Némethin CV ja julkaisuluettelo

3/2018

10 (11)

Itä-Suomen yliopisto

Yhteiskuntatieteiden ja
kauppatieteiden tiedekunnan
tiedekuntaneuvosto

Pöytäkirja

§7

26.03.2018

Kokouksen päätös
Puheenjohtaja päättää kokouksen.
Päätös:

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13:58.
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