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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Tiedekuntaneuvoston sihteeri on lähettänyt kokouskutsun 4.2.2019.
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 8.2.2019
lähetetyn lisäesityslistan.
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FM Terhi Leppäahon Suomen historian väitöskirjan arvosteleminen
Valmistelija: Annikki Honkanen
FM Terhi Leppäahon väitöskirjaksi tarkoittama tutkimus ”Kiitosta
kiinnostavimmalle kirjallisuudelle – Suomessa myönnettävät kirjallisuuspalkinnot
ja niistä tuotettu kirjallinen julkisuus lehdistössä 1970-2000” on tarkastettu
julkisesti 14.12.2018. Vastaväittäjä, professori Laura Kolbe (Helsingin yliopisto)
puoltaa väitöskirjan hyväksymistä opinnäytteenä filosofian 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_978-952-61-2963-1/urn_isbn_978-95261-2963-1.pdf
Esitys:

Asiassa annetun lausunnon perusteella tiedekuntaneuvosto arvostelee FM Terhi
Leppäahon väitöskirjan arvosanalla "cum laude approbatur".

Päätös:

Esityksen mukainen.

Liitteet

1

Vastaväittäjän (Kolbe) ja kustoksen (Katajala)
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Dosentin arvon myöntäminen YTT Eeva Puumalalle
Valmistelija: Ulla Hurskainen
Dnro 21/01.08.00/2019
(UEF passiivikanta dnro 890/01.01.01.02/2018)
YTT Eeva Puumala on hakenut yhteiskuntapolitiikan, erityisesti liikkuvuuden ja
poliittisen toimijuuden tutkimuksen dosentin arvoa Itä-Suomen yliopistoon.
Dosenttihakemus on pantu vireille 21.6.2018 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.
Yhteiskuntatieteiden laitoksen johtaja on todennut dosentuurin tarpeelliseksi ja
tarkoituksenmukaiseksi laitoksen tutkimuksen ja opetuksen kannalta seuraavin
perustein: ”Eeva Puumala on monitieteinen tutkija, jonka tutkimustyö koskee
muuttoliikkeitä, migraatiota ja kulttuurien kohtaamista. Siten hänen toimintansa
sopii hyvin niin yhteiskuntatieteiden laitoksen kuin koko yliopiston strategisiin
linjauksiin.”
Johtosäännön 9 §:n mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on päättää dosentin
arvon myöntämisestä.
Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan dekaani päätti kutsua
asiantuntijoiksi (19.9.2018) akatemiatutkija Karina Horstin (Jyväskylän yliopisto)
ja akatemiatutkija Johanna Leinosen (Siirtolaisinstituutti, Turku) antamaan
lausuntonsa YTT Eeva Puumalan tieteellisestä pätevyydestä yhteiskuntapolitiikan,
erityisesti liikkuvuuden ja poliittisen toimijuuden tutkimuksen dosentin arvoa
varten. Dekaanin nimeäminä asiantuntijoina toimineet Horsti ja Leinonen
puoltavat yhteiskuntapolitiikan, erityisesti liikkuvuuden ja poliittisen toimijuuden
tutkimuksen dosentin arvon myöntämistä Puumalalle.
Puumala on suorittanut seuraavat tutkinnot: YTT v. 2012 (Tampereen yliopisto),
YTM v. 2005 (Tampereen yliopisto) sekä yliopistopedagogiikan perusteet (10 op)
v. 2017 (Tampereen yliopisto). Nykyisessä tehtävässään tutkijatohtorina Rauhanja konfliktintutkimuskeskus TAPRIssa (Tampereen yliopisto) Puumala on toiminut
1.8.2018 alkaen. Aikaisemmin hän on toiminut mm. päätutkijana (Koneen
Säätiö/Naapurijurtta -hanke) vv. 2013-2018, vierailevana tutkijana (University of
Warwick) 7 kk/2017, tutkimusjohtajana Acaide Oy:ssä (Sastamala/Tampere) vv.
2013-2016 ja tutkijatohtorina (Tampereen yliopisto) vv. 2012-2013.
Hakuajankohtana Puumalan julkaisuluettelossa on vertaisarvioituna 11 tieteellistä
artikkelia ja 7 tieteellistä kirjoitusta, 4 vertaisarvioimatonta tieteellistä kirjoitusta,
2 monografiaa, sekä lisäksi muita julkaisuja.
Dekaani on 28.1.2019 tekemällään päätöksellä vapauttanut Puumalan
opetusnäytteen antamisesta ja todennut opetusansiot hakemusasiakirjojen
perusteella.
Esitys:

Tiedekuntaneuvosto toteaa, että YTT Eeva Puumala täyttää yliopistolaissa
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mainitut dosentin arvon edellytykset ja myöntää Puumalalle yhteiskuntapolitiikan,
erityisesti liikkuvuuden ja poliittisen toimijuuden tutkimuksen dosentin arvon
Itä-Suomen yliopistoon.
Päätös:
Liitteet

Esityksen mukainen.
2
3

Puumalan CV, julkaisuluettelo ja opetusportfolio
Asiantuntijalausunnot (Horsti ja Leinonen)

Itä-Suomen yliopisto

Yhteiskuntatieteiden ja
kauppatieteiden tiedekunnan
tiedekuntaneuvosto

Pöytäkirja

§5

2/2019

8 (21)

11.02.2019

Dekaanin ehdotus FT Timo Kumpulan ottamisesta professorin, maantiede, erityisesti
ympäristögeoinformatiikka, tehtävään: tiedekuntaneuvoston kuuleminen
Dnro 1372/01.01.02/2018
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.
Professorin, maantiede, erityisesti ympäristögeoinformatiikka, tehtävä on
sijoitettu Itä-Suomen yliopiston historia ja maantieteiden laitokselle.
Tehtäväselosteen mukaan: ”Itä-Suomen yliopiston historia- ja maantieteiden
laitoksella tutkitaan luonnonvarojen käytön ja ympäristösuhteen paikallisia
edellytyksiä, raja- ja reuna-alueiden hyvinvointia ja kulttuurien kohtaamista sekä
näiden yhteiskunnallista, maantieteellistä ja historiallista kehitysdynamiikkaa.
Historia- ja maantieteiden laitos antaa näihin perustuvaa korkeatasoista opetusta.
Tavoitteena on luoda uutta tietoa ja tämän pohjalta kehittää opiskelijoiden
analyyttisiä ja kriittisiä valmiuksia. Laitos osallistuu tutkimusten kautta aktiivisesti
yhteiskunnalliseen keskusteluun.
Ympäristögeoinformatiikka on tutkimusala, joka soveltaa paikkatietoa ja
paikkatietojärjestelmiä (Geo-graphical Information Systems, GIS), sekä
kaukokartoitusta ympäristömuutosten analysoinnissa. Maantieteessä erityisesti
sosioekologiset ympäristömuutokset sekä luonnonvarojen käyttö ja käytön
vaikutukset ovat ympäristögeoinformatiikan keskeiset tutkimusalat.
Professorin tehtävänä on harjoittaa ja ohjata tieteellistä tutkimustyötä, antaa
siihen perustuvaa ope-tusta ja seurata tieteen kehitystä sekä osallistua alallaan
kansainväliseen ja kansalliseen yhteistyöhön. Professorin tehtävään kuuluu myös
hakea aktiivisesti ulkopuolista tutkimusrahoitusta ja koota sekä kehittää alansa
tutkimusryhmiä.
Tehtävään valittavalta edellytetään soveltuvaa tohtorin tutkintoa, näyttöjä
ympäristögeoinformatiikasta, kuten paikkatietoa ja paikkatietojärjestelmiä
(Geographical Information Systems, GIS) hyödyntävästä tutkimuksesta, sekä
kaukokartoitusta ympäristömuutosten analysoinnissa hyödyntävästä
tutkimuksesta ja alan tieteellisestä julkaisutoiminnasta. Lisäksi professorilta
edellytetään alan opetusko-kemusta. Tehtävään kutsuttavan tulee esittää
suunnitelma tehtävän tutkimuksen suuntautumisesta sekä siitä, miten aikoo
kehittää ympäristögeoinformatiikan tutkimusta sekä rakentaa alan
tutkimusryhmiä.
Täytettävänä olevaan professorin tehtävään ei vaadita käytännöllistä
perehtyneisyyttä tehtäväalaan.
Tehtävä on tarkoitus täyttää kutsusta 1.2.2019 lukien toistaiseksi.”
Yliopistolain (558/2010) 33 §:n 2 momentin mukaan professorin tehtävä voidaan
täyttää kutsusta haettavaksi julistamatta silloin, kun tehtävään voidaan kutsua

Itä-Suomen yliopisto

Pöytäkirja

2/2019

9 (21)

ansioitunut henkilö tai tehtävään valitaan määräajaksi. Tehtävään voidaan valita
kutsusta vain henkilö, joka kiistatta täyttää kelpoisuusvaatimukset. Tehtävään on
tarkoitus kutsua FT Timo Kumpula. Kyseessä on Kumpulan vakinaispolulla
eteneminen.
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.
Asiantuntijalausunnot FT Timo Kumpulan kelpoisuudesta ja ansioista professorin,
maantiede, erityisesti ympäristögeoinformatiikka, tehtävään on pyydetty dekaanin
25.10.2018 tekemän päätöksen mukaisesti professori Petri Pellikalta (Helsingin
yliopisto) ja professori Risto Kalliolalta (Turun yliopisto). Asiantuntijalausunnot
ovat liitteenä. Asiantuntijat ovat lausunnossaan todenneet, että Kumpula on
kiistatta kelpoinen professorin, maantiede, erityisesti geoinformatiikka, tehtävään.
Professorin, maantiede, erityisesti ympäristögeoinformatiikka,
tehtäväntäyttötoimikunta (yliopistonlehtori Minna Tanskanen (pj), professori
Markku Tykkyläinen, professori Alfred Colpaert sekä dekaani Sari Rissanen,
sihteerinä johtava hallintopäällikkö Ulla Hurskainen) esittää yksimielisesti
asiantuntijalausuntoihin sekä Kumpulan hakemusasiakirjoihin perustuen, että FT
Timo Kumpula otetaan tehtävään 1.3.2019 lukien.
FT Timo Kumpula täyttää johtosäännön 31 §:ssä mainitut professorin
kelpoisuusvaatimukset. Hän on tieteellisesti pätevä professorin, maantiede,
erityisesti ympäristögeoinformatiikka, tehtävään ja hänellä on opetus- ja
tutkimustehtävään yliopistoasetuksen edellyttämä kielitaito.
Tehtäväntäyttötoimikunnan puheenjohtajan päätöksellä Kumpula on vapautettu
opetusnäytteen antamisesta. Kumpulan opetustaidon on arvioitu täyttävän
johtosäännön 31 § edellytykset (hyvä opetustaito).
Dekaanin ehdotus rehtorille on, että FT Timo Kumpula otetaan professorin,
maantiede, erityisesti ympäristögeoinformatiikka, tehtävään 1.3.2019 lukien.
Esitys:

Dekaani kuulee tiedekuntaneuvostoa ehdotuksesta FT Timo Kumpulan ottamiseksi
maantiede, erityisesti ympäristögeoinformatiikka, tehtävään.

Päätös:

Esityksen mukainen.

Liitteet

4
5

Asiantuntijalausunto (Kalliola ja Pellikka)
Kumpulan hakemusasiakirjat
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Dekaanin ehdotus PhD Scott McCaben ottamisesta professorin, matkailumarkkinointi
ja johtaminen (Tourism Marketing and Management) tehtävään: tiedekuntaneuvoston
kuuleminen
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.
Professorin, matkailumarkkinointi ja johtaminen (Tourism Marketing and
Management), tehtävä on sijoitettu Itä-Suomen yliopiston kauppatieteiden
laitokselle. Tehtäväselosteen mukaan: ”Professorin tehtävänä on vahvistaa
matkailumarkkinoinnin, sekä erityisesti sosiaalisen matkailun (Social Tourism)
tutkimusta. Tehtävä liittyy yliopiston strategiaan Ympäristön muutos ja
luonnonvarojen riittävyys alueella siten, että luontomatkailu ja erityisesti
sosiaalinen matkailu ovat painopisteenä. Tehtävä tukee matkailututkimuksen
kontekstissa kauppatieteiden laitoksen missiota, tavoitteenaan ratkaista pienten
ja keskisuurten yritysten liiketoimintaan ja johtamiseen liittyviä tulevaisuuden
haasteita niin tutkimuksessa kuin opetuksessa. Professori osallistuu tutkimukseen
ja opetukseen, jatko-opiskelijoiden ohjaukseen, sekä tutkimushankkeiden
valmisteluun. Tehtävään valittavan henkilön tutkimusnäyttöjen edellytetään
kohdistuvan erityisesti matkailumarkkinointiin, sekä sosiaaliseen matkailuun.
Tehtävässä tutkimus sekä opetus- ja ohjaus tapahtuu englannin kielellä.
Täytettävänä olevaan professorin tehtävään ei vaadita käytännöllistä
perehtyneisyyttä tehtävä-alaan.
Tehtävä on osa-aikainen 10 % ja se on tarkoitus täyttää 1.2.2019 lukien kolmen
vuoden määräajaksi. Määräaikaisuuden perusteena on lahjoitusprofessuuri.”
Yliopistolain (558/2010) 33 §:n 2 momentin mukaan professorin tehtävä voidaan
täyttää kutsusta haettavaksi julistamatta silloin, kun tehtävään voidaan kutsua
ansioitunut henkilö tai tehtävään valitaan määräajaksi. Tehtävään voidaan valita
kutsusta vain henkilö, joka kiistatta täyttää kelpoisuusvaatimukset. Tehtävään on
tarkoitus kutsua PhD Scott McCabe.
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.
Asiantuntijalausunnot PhD Scott McCaben kelpoisuudesta ja ansioista professorin,
matkailumarkkinointi ja johtaminen, tehtävään on pyydetty dekaanin 28.11.2018
tekemän päätöksen mukaisesti seuraavilta: professori Nina Prebensen (Artic
University of Norway) ja professori Muzzo Uysal (University of Massachusetts
Amhurst). Asiantuntijat ovat lausunnossaan todenneet, että McCabe on kiistatta
kelpoinen professorin, matkailumarkkinointi ja johtaminen, tehtävään.
Itä-Suomen yliopiston johtosäännön 31 §:n mukaan professorin
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palvelussuhteeseen tulee olla tieteellisesti tai taiteellisesti pätevä ja hänellä tulee
olla hyvä opetustaito ja, jos se on tärkeää tehtävän hoitamiselle, käytännöllinen
perehtyneisyys tehtäväalaan.
Professorin, matkailun markkinointi ja johtaminen, tehtäväntäyttötoimikunta
(apulaisprofessori Saara Julkunen (pj), professori Raija Komppula, professori Mika
Gabrielsson, professori Tommi Laukkanen, professori Anu Puusa, ja dekaani Sari
Rissanen sekä sihteerinä johtava hallintopäällikkö Ulla Hurskainen) esittää
yksimielisesti asiantuntijalausuntoihin sekä hakemusasiakirjoihin perustuen, että
PhD Scott McCabe otetaan tehtävään.
PhD Scott McCabe täyttää johtosäännön 31 §:ssä mainitut professorin
kelpoisuusvaatimukset. Hän on tieteellisesti pätevä professorin,
matkailumarkkinointi ja johtaminen, tehtävään ja hänellä on kyseisessä
tehtävässä vaadittava kielitaito. Tehtäväntäyttötoimikunnan puheenjohtajan
päätöksellä McCabe on vapautettu opetusnäytteen antamisesta. McCaben
opetustaidon on arvioitu täyttävän johtosäännön 31 § edellytykset (hyvä
opetustaito).
Dekaanin ehdotus rehtorille on, että PhD Scott McCabe otetaan professorin,
matkailumarkkinointi ja johtaminen (Tourism Marketing and Management)
tehtävään ajalle 1.3.2019-28.2.2022. Tehtävän hoito-osuus on 10%.
Määräaikaisuuden perusteena on lahjoitusprofessuuri.
Esitys:

Dekaani kuulee tiedekuntaneuvostoa ehdotuksesta PhD Scott McCaben
ottamiseksi professorin, matkailumarkkinointi ja johtaminen (Tourism Marketing
and Management) tehtävään ajalle 1.3.2019- 28.2.2022.

Päätös:

Esityksen mukainen.

Liitteet

6
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Asiantuntijalausunto (Prebensen ja Uysal)
McCaben hakemusasiakirjat
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Dekaanin ehdotus PhD John Cadoganin ottamisesta professorin, kansainvälinen
markkinointi ja vähittäiskauppa (International Marketing and Retailing) tehtävään:
tiedekuntaneuvoston kuuleminen
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.
Professorin, professorin, kansainvälinen markkinointi ja vähittäiskauppa
(International Marketing and Retailing), tehtävä on sijoitettu Itä-Suomen
yliopiston kauppatieteiden laitokselle. Tehtäväselosteen mukaan: ”Professorin
tehtävä sijoittuu yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnassa
kauppatieteiden laitokselle. Itä-Suomen yliopiston kauppatieteiden laitos toimii
sekä Joensuun että Kuopion kampuksilla. Tehtävä liittyy yliopiston strategiaan
Kulttuurien kohtaaminen, liikkuvuus ja rajat alueelle, keskiössä Big Dataan ja
digitaalisuuteen liittyvät menetelmät kansainvälisessä vähittäiskaupan
tutkimuksessa. Tehtävä tukee kauppatieteiden laitoksen missiota tavoitteenaan
ratkaista yritysten liiketoimintaan ja johtamiseen liittyviä tulevaisuuden haasteita
niin tutkimuksessa kuin opetuksessa.
Kansainvälisen markkinoinnin ja vähittäiskaupan professorin tehtävään valittavan
tutkimuksen edellytetään kohdistuvan yritysten vientistrategioihin, erityisesti
vähittäiskaupan alalla, sekä kulttuurisen etäisyyden vaikutukseen
vientiliiketoiminnan tuloksellisuuteen. Professorin tehtävänä on tutkimuksen
lisäksi antaa kansainväliseen vähittäiskauppaan ja kvantitatiiviseen
markkinatutkimukseen liittyvää opetusta, osallistua väitöskirjojen ohjaukseen
sekä osallistua alueen tutkimusryhmän kehittämiseen ja tutkimusrahoituksen
hankintaan. Tehtävässä tutkimus sekä opetus- ja ohjaus tapahtuu englannin
kielellä.
Täytettävänä olevaan professorin tehtävään ei vaadita käytännöllistä
perehtyneisyyttä tehtäväalaan.
Tehtävä on osa-aikainen 10 % ja se on tarkoitus täyttää 1.2.2019 lukien kolmen
vuoden määräajaksi. Määräaikaisuuden perusteena on lahjoitusprofessuuri.”
Yliopistolain (558/2010) 33 §:n 2 momentin mukaan professorin tehtävä voidaan
täyttää kutsusta haettavaksi julistamatta silloin, kun tehtävään voidaan kutsua
ansioitunut henkilö tai tehtävään valitaan määräajaksi. Tehtävään voidaan valita
kutsusta vain henkilö, joka kiistatta täyttää kelpoisuusvaatimukset. Tehtävään on
tarkoitus kutsua PhD John Cadogan.
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.
Asiantuntijalausunnot PhD John Cadoganin kelpoisuudesta ja ansioista
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professorin, kansainvälinen markkinointi ja vähittäiskauppa, tehtävään on
pyydetty dekaanin 17.12.2018 tekemän päätöksen mukaisesti seuraavilta:
professori Andrew Smith, Nottingham University Business School ja professori
Peter Gabrielsson, Vaasan yliopisto. Asiantuntijat ovat lausunnossaan todenneet,
että Cadogan on kiistatta kelpoinen professorin, kansainvälinen markkinointi ja
vähittäiskauppa, tehtävään.
Itä-Suomen yliopiston johtosäännön 31 §:n mukaan professorin
palvelussuhteeseen tulee olla tieteellisesti tai taiteellisesti pätevä ja hänellä tulee
olla hyvä opetustaito ja, jos se on tärkeää tehtävän hoitamiselle, käytännöllinen
perehtyneisyys tehtäväalaan.
Professorin, matkailun markkinointi ja johtaminen, tehtäväntäyttötoimikunta
(apulaisprofessori Saara Julkunen (pj), professori Tommi Laukkanen, professori
Raija Komppula, professori Anu Puusa, ja dekaani Sari Rissanen sekä sihteerinä
johtava hallintopäällikkö Ulla Hurskainen) esittää yksimielisesti
asiantuntijalausuntoihin sekä hakemusasiakirjoihin perustuen, että PhD John
Cadogan otetaan tehtävään.
PhD John Cadogan täyttää johtosäännön 31 §:ssä mainitut professorin
kelpoisuusvaatimukset. Hän on tieteellisesti pätevä professorin, kansainvälinen
markkinointi ja vähittäiskauppa, tehtävään ja hänellä on kyseisessä tehtävässä
vaadittava kielitaito. Tehtäväntäyttötoimikunnan puheenjohtajan päätöksellä
Cadogan on vapautettu opetusnäytteen antamisesta. Cadoganin opetustaidon on
arvioitu täyttävän johtosäännön 31 § edellytykset (hyvä opetustaito).
Dekaanin ehdotus rehtorille on, että PhD John Cadogan otetaan kansainvälinen
markkinointi ja vähittäiskauppa (International Marketing and Retailing) tehtävään
ajalle 1.3.2019-28.2.2022. Tehtävän hoito-osuus on 10%. Määräaikaisuuden
perusteena on lahjoitusprofessuuri.
Esitys:

Dekaani kuulee tiedekuntaneuvostoa ehdotuksesta PhD John Cadogan ottamiseksi
kansainvälinen markkinointi ja vähittäiskauppamatkailun (International Marketing
and Retailing) tehtävään ajalle 1.3.2019-28.2.2022.

Päätös:

Esityksen mukainen.

Liitteet

8
9

Asiantuntijalausunto (Smith ja Gabrielsson)
Cadoganin hakemusasiakirjat
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Dekaanin ehdotus VTT Anna-Maija Castrénin ottamisesta apulaisprofessorin,
sosiologia, vakinaistamispolku (Tenure Track) tehtävään: tiedekuntaneuvoston
kuuleminen
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, sosiologia vakinaistamispolku (Tenure Track), tehtävä on
sijoitettu yhteiskuntatieteiden laitokselle. Tehtäväkuvauksen mukaan
”Apulaisprofessorin tehtävänä on toteuttaa ja edistää sosiologista tutkimusta sekä
antaa sosiologian opetusta kaikilla tasoilla ja osallistua laitoksen muuhun
toimintaan. Tutkimuksen edellytetään kohdistuvan yhteiskuntatieteiden laitoksen
painoalalle hyvinvoinnin sosiaalinen ulottuvuus. Painoalan sisällä tärkeinä
sisältöinä ovat muun muassa eriarvoisuus, sosiaaliset verkostot ja läheissuhteet.
Tehtävään valittavalta edellytetään osallistumista hanketoimintaan, kansallisen ja
kansainvälisen tutkimusrahoituksen hankintaan sekä kansainvälisiin
tutkimusverkostoihin. Tehtävään valittavalta edellytetään näyttöjä yllämainituille
alalle 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 sekä saatu kilpailtu
rahoitus.
Vakinaistamispolun mukaiseen apulaisprofessorin palvelussuhteeseen valittavalla
tulee olla soveltuva tohtorin tutkinto ja hyvä opetustaito sekä edellytykset
määräajassa täyttää professorin palvelussuhteen kelpoisuusvaatimukset
(johtosääntö 31 §).
Sosiologian apulaisprofessorin tehtävässä on kyseessä tutkimustoiminnassaan
ansioituneen henkilön arvioimisesta vakinaistamispolun apulaisprofessorin
vaiheeseen.”
Tehtävään on arvioitu YTT Anna-Maija Castrén. Asiantuntijalausunnot Castrénin
ottamisesta apulaisprofessuuriin on pyydetty professori Kimmo Jokiselta
(Jyväskylän yliopisto) ja professori (em.) Anja-Riitta Lahikaiselta (Tampereen
yliopisto). Lausunnon liitteenä. Lausuntojen mukaan Castrénilla on kelpoisuus ja
ansiot apulaisprofessorin tehtävään sekä hyvät edellytykset täyttää määräajassa
professorin palvelussuhteen kelpoisuusvaatimukset. Kyseisen tehtävän
tehtäväntäyttötoimikunta (professori Juha Hämäläinen (pj), professori Eeva
Jokinen, professori Leena Koski, professori Vilma Hänninen ja prosessori Riitta
Vornanen, sihteerinä johtava hallintopäällikkö Ulla Hurskainen) esittää
yksimielisesti asiantuntijalausuntoihin sekä hakemusasiakirjoihin perustuen, YTT
Anna-Maija Castrén otetaan tehtävään.
Tehtäväntäyttötoimikunnan puheenjohtaja on päätöksellään vapauttanut
Castrénin opetusnäytteen antamisesta, sillä hänen opetusansionsa käyvät ilmi
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hakemusasiakirjoista. YTT Anna-Maija Castrén täyttää johtosäännössä mainitut
apulaisprofessorin palvelussuhteen ehdot ja tehtävämäärityksessä mainitut
edellytykset.
Dekaanin ehdotus rehtorille on, että YTT Anna-Maija Castrén otetaan
apulaisprofessorin, sosiologia, vakinaistamispolku (Tenure Track), tehtävään
neljän vuoden määräajaksi. Määräaikaisuuden perusteena vakinaistamispolku,
tenure track. Tehtävän aloitusaika täsmentyy myöhemmin, mutta se alkaa
viimeistään 1.8.2019.
Esitys:

Dekaani kuulee tiedekuntaneuvostoa ehdotuksesta YTT Anna-Maija Castrén
ottamiseksi apulaisprofessorin, sosiologia, vakinaistamispolku (Tenure Track),
tehtävään (1.8.2019-31.7.2023).

Päätös:

Esityksen mukainen.

Liitteet

10
11

Asiantuntijalausunnot (Jokinen ja Lahikainen)
Castrénin hakemusasiakirjat
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Professorin, oikeustiede, kiertotalouden oikeus sekä eurooppalainen ja
kansainvälinen talousoikeus, 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, oikeustiede, kiertotalouden oikeus sekä eurooppalainen ja
kansainvälinen talousoikeus, tehtävä on tarkoitus täyttää kutsusta 1.6.2019
lukien. Tehtävään on tarkoitus kutsua OTT Harri Kalimo.
Tehtävässä ei edellytetä käytännöllistä perehtyneisyyttä tehtäväalaan.
Esitys:

Tiedekuntaneuvosto käsittelee professorin, oikeustiede, kiertotalouden oikeus
sekä eurooppalainen ja kansainvälinen talousoikeus, tehtävämäärityksen.

Päätös:

Esityksen mukainen.

Liitteet

12

Tehtäväseloste
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Tiedekuntaneuvoston kokousajat lukuvuonna 2019-2020
Valmistelija: Ulla Hurskainen
Tiedekuntaneuvoston toukokuun 2019 kokous siirtyy pidettäväksi tiistaina
14.5.2019 klo 13.00.
Tiedekuntaneuvoston lukuvuoden 2018-2019 kokousajat ovat seuraavat:
Syksy 2019:
MA 19.8.
MA 23.9.
MA 21.10.
MA 18.11.
TI 17.12. (huom. poikkeuksellisesti siis tiistaina)
Kevät 2020:
MA 20.1.
MA 17.2.
MA 16.3.
MA 20.4.
MA 18.5.
MA 15.6.
Kokoukset alkavat klo 13.00. Joensuussa kokouspaikkana AU300 ja Kuopiossa
Sn3097.
Esitys:

Todetaan kokousajat lukuvuodelle 2019-2020.

Päätös:

Esityksen mukainen.
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Sosiaalityön maisterikoulutuksen erillishaun aloituspaikkojen ja valintaperusteiden
hyväksyminen
Valmistelija: Anne Korhonen
Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt erityisavustuksen Lapin yliopiston,
Tampereen yliopiston ja Itä-Suomen yliopiston yhteiselle hankkeelle:
”Sosiaalityön valtakunnallinen maisterikoulutus- ja opetusyhteistyö osaajapulaan
vastaamiseksi”. Hankkeessa vastataan valtakunnalliseen sosiaalityöntekijäpulaan
laajentamalla sosiaalityön koulutusta kolmessa koulutusvastuuyliopistossa
yhteensä 75 aloituspaikalla, jotka kohdennetaan nopeavaikutteisuuden vuoksi
sosiaalityön maisterikoulutukseen. Koulutukset toteutetaan kunkin yliopiston
opetussuunnitelman mukaisesti.
OKM:n erityisavustukseen perustuen UEF:ssa toteutetaan erillishaku sosiaalityön
maisterikoulutukseen keväällä 2019. Koulutus alkaa syksyllä 2019 ja siihen
valitaan 25 opiskelijaa aiempien opintojen perusteella. Opiskelijat suorittavat
yhteiskuntatieteiden maisterin tutkinnon sosiaalityö pääaineena. Valintaperusteet
ovat liitteenä.
Itä-Suomen yliopiston johtosäännön 9.4 §:n 4 kohdan mukaan
tiedekuntaneuvoston tehtävänä on päättää opetussuunnitelmista ja
tutkintovaatimuksista sekä opiskelijoiden valintaperusteista.
Yliopistolain 14.2 § 10 kohdan mukaan yliopiston hallituksen tehtävänä on
päättää yliopistoon valittavien opiskelijoiden määrästä. Itä-Suomen yliopiston
hallitus on vahvistanut tiedekuntien kokonaisaloituspaikkamäärät vuosille
2018–2020 kokouksessaan 10.7.2017. Esitetty 25 aloituspaikkaa mahtuu
hallituksen vahvistamaan kokonaisaloituspaikkamäärään.
Esitys:

1. Tiedekuntaneuvosto hyväksyy sosiaalityön erillisen maisterihaun aloituspaikat
(25) sekä valintaperusteet liitteen mukaisesti.
2. Tiedekuntaneuvosto delegoi varadekaanille valintaperusteisiin mahdollisesti
tehtävät täydennykset ja korjaukset.

Päätös:

Esityksen mukainen.

Liitteet

13
14

OKM:n erityisavustus sosiaalityön maisterikoulutukseen
Sosiaalityön maisterikoulutuksen erillishaun
valintaperusteet ja hakeminen 2019
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Tehtävien tehtäväalojen ja tehtävämäärityksien käsittely
Valmistelija: Ulla Hurskainen
Johtosäännön 9 §:n mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on käsitellä ehdotus
tiedekunnan opetus- ja tutkimushenkilöstön neliportaisen uramallin vakituisten
tehtävien ja vakinaistamispolun tehtävien tehtäväalasta ja tehtävämäärityksestä.
Seuraavan tehtävän tehtävämääritys on liitteenä:
Yliopistonlehtori, sosiologia, yhteiskuntatieteiden laitos
Esitys:

Tiedekuntaneuvosto käsittelee tehtävämäärityksen

Päätös:

Esityksen mukainen.

Liitteet
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Tiedekunnan englanninkielisen opetustarjonnan hyväksyminen lukuvuodelle
2019-2020
Valmistelija: Jarmo Romppanen
Akateemisen rehtorin 8.11.2018 päivätyissä ohjeissa lukuvuoden 2019-2020
opetuksen suunnitteluun todetaan, että englanniksi tarjottavan opetuksen
pe-rustietojen tulee olla vaihtoon hakevien käytössä maaliskuun 2019 alusta
lu-kien. Syksyllä saapuvien vaihto-opiskelijoiden hakuaika on 1.3 – 30.4.2019, ja
laitosten tulee päivittää oppiaineidensa tiedot verkkoon hakuajan alkuun
men-nessä. Perustiedoilla tarkoitetaan tässä opintojakson nimeä, koodia,
opintopis-temäärää, opintojen tasoa (Bachelor/Master) ja ajankohtaa.
Englanninkielisen opetustarjonnan tarkemmat kuvaukset ja niihin vielä
mahdol-lisesti tehtävät muutokset tuodaan tiedekuntaneuvoston käsittelyyn
laitosten muiden opetussuunnitelmien yhteydessä maaliskuussa.
Itä-Suomen yliopiston johtosäännön 9.4 §:n 4 kohdan mukaan
tiedekuntaneuvos-ton tehtävänä on päättää opetussuunnitelmista ja
tutkintovaatimuksista sekä opiskelijoiden valintaperusteista.
Esitys:

Tiedekuntaneuvosto hyväksyy tiedekunnan englanninkielisen opetustarjonnan
lukuvuodelle 2019-2020 liitteen mukaisesti.

Päätös:

Esityksen mukainen.

Liitteet

16

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan
englanninkielinen opetustarjonta lv. 2019-2020

Itä-Suomen yliopisto

Yhteiskuntatieteiden ja
kauppatieteiden tiedekunnan
tiedekuntaneuvosto

Pöytäkirja

§ 14

11.02.2019

Kokouksen päätös
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.46.
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