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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Tiedekuntaneuvoston sihteeri on lähettänyt kokouskutsun 11.3.2019.
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 15.3.2019
lähetetyn lisäesityslistan.
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FL Virpi Launosen Suomen Historian väitöskirjan arvosteleminen
Valmistelija: Annikki Honkanen
FL Virpi Launosen väitöskirjaksi tarkoittama tutkimus "Koskee: …sisäistä
lujittamista ja oikean työhengen vaalimista”. Linnoittajien huolto ja vapaa-ajan
järjestelyt kontrollina Salpalinjan linnoitustyömailla III ja IV armeijakuntien
alueella vuosina 1940–1941" on tarkastettu julkisesti 22.2.2019. Vastaväittäjä,
sotilasprofessori, everstiluutnantti Janne Mäkitalo (Maanpuolustuskorkeakoulu),
puoltaa väitöskirjan hyväksymistä opinnäytteenä filosofian tohtorin tutkintoa
varten ja esittää arvosanaksi "lubenter 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.
Esitys:

Asiassa annetun lausunnon perusteella tiedekuntaneuvosto arvostelee FL Virpi
Launosen väitöskirjan arvosanalla "lubenter approbatur".

Päätös:

Esityksen mukainen.

Liitteet
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TtM Sari Nissisen sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon väitöskirjan
arvosteleminen
Valmistelija: Annikki Honkanen
TtM Sari Nissisen väitöskirjaksi tarkoittama tutkimus "Työkykytieto käyttöön.
Työkykytietojen kansallisesti yhtenäinen tietomalli terveydenhuollon
potilaskertomuksessa" on tarkastettu julkisesti 1.2.2019. Vastaväittäjä, professori
Leena Ala-Mursula (Oulun yliopisto) puoltaa väitöskirjan hyväksymistä
opinnäytteenä terveystieteiden 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_978-952-61-2997-6/urn_isbn_978-95261-2997-6.pdf.
Esitys:

Asiassa annetun lausunnon perusteella tiedekuntaneuvosto arvostelee TtM Sari
Nissisen väitöskirjan arvosanalla "hyväksytty".

Päätös:

Esityksen mukainen.

Liitteet
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Professorin, laskentatoimi, 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, laskentatoimi, tehtävä on tarkoitus täyttää 1.9.2019 lukien.
Tehtävässä ei edellytetä käytännöllistä perehtyneisyyttä tehtäväalaan.
Esitys:

Tiedekuntaneuvosto käsittelee professorin, laskentatoimi, tehtävämäärityksen.

Päätös:

Esityksen mukainen.

Liitteet
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Dekaanin ehdotus PhD Tomi Seppälän ottamisesta professorin, kansainvälinen
liiketoiminta, tilastolliset menetelmät ja data-analytiikka, 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, kansainvälinen liiketoiminta, tilastolliset menetelmät ja
data-analytiikka, 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, tulokulmana erityisesti kvantitatiiviset
tutkimusmetodit kansainvälisen liiketoiminnan empiirisessä tutkimuksessa
(sisältäen data-analytiikan/Big-datan). Tehtävä tukee kauppatieteiden laitoksen
missiota tavoitteenaan ratkaista yritysten kansainväliseen liiketoimintaan ja
johtamiseen liittyviä tulevaisuuden haasteita niin tutkimuksessa kuin
opetuksessa.
Kansainvälisen liiketoiminnan ja myynnin johtamisen suuntautumisalueella
annetaan opetusta kansainvälisessä liiketoiminnassa ja kansainvälisessä
myynnissä. Tehtävään valittavan tutkimuksen edellytetään kohdistuvan erityisesti
kansainväliseen liiketoimintaan ja valitulla on oltava laaja tietämys ja kokemus
kaikilla ekonometrian osa-alueilla, ja erityisesti syvällinen ymmärrys ja
soveltamiskyky sellaisista kvantitatiivisista empiirisistä tutkimusmenetelmistä,
jotka ovat tärkeitä kansain-välisen liiketoiminnan tutkimuksessa, kuten
data-analytiikka (Big-data), aikasarja-analyysi, paneeliaineistojen analyysi,
yleistetyt lineaariset mallit (GLM), rakenneyhtälömallit (SEM), ja osittainen
pienimmän neliösumman menetelmä (PLS).
Professorin tehtävänä on tutkimuksen lisäksi antaa liiketoiminnan
kvantitatiivisista metodiopetusta, osallistua pro gradujen ja väitöskirjojen
ohjaamiseen sekä osallistua tutkimusryhmän ja laitoksen tutkimuksen
kehittämiseen. Tehtävässä tutkimus sekä opetus- ja ohjaus tapahtuu englannin
kielellä.
Täytettävänä olevaan professorin tehtävään ei vaadita käytännöllistä
perehtyneisyyttä tehtävä-alaan.
Tehtävä on osa-aikainen 20% ja se on tarkoitus täyttää 1.2.2019 lukien kolmen
vuoden määräajaksi. Määräaikaisuuden perusteena on kansainvälisen
liiketoiminnan kvantitatiivisen metodiopetuksen ja tutkimuksen kehittäminen.”
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 Tomi Seppälä.
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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 Tomi Seppälän kelpoisuudesta ja ansioista professorin,
kansainvälinen liiketoiminta, tilastolliset menetelmät ja data-analytiikka,
tehtävään on pyydetty dekaanin 17.12.2018 tekemän päätöksen mukaisesti
seuraavilta: professori Seppo Pynnönen, Vaasan yliopisto ja professori Kalevi
Kyläheiko, University of Bremen. Asiantuntijat ovat lausunnossaan todenneet, että
Seppälä on kiistatta kelpoinen professorin, kansainvälinen liiketoiminta,
tilastolliset menetelmät ja data-analytiikka, 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, kansainvälinen liiketoiminta, tilastolliset menetelmät ja
data-analytiikka, 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 Tomi Seppälä otetaan tehtävään.
PhD Tomi Seppälä täyttää johtosäännön 31 §:ssä mainitut professorin
kelpoisuusvaatimukset. Hän on tieteellisesti pätevä professorin, kansainvälinen
liiketoiminta, tilastolliset menetelmät ja data-analytiikka, tehtävään ja hänellä on
kyseisessä tehtävässä vaadittava kielitaito. Tehtäväntäyttötoimikunnan
puheenjohtajan päätöksellä Seppälä on vapautettu opetusnäytteen antamisesta.
Seppälän opetustaidon on arvioitu täyttävän johtosäännön 31 § edellytykset
(hyvä opetustaito).
Dekaanin ehdotus rehtorille on, että PhD Tomi Seppälä otetaan professorin,
kansainvälinen liiketoiminta, tilastolliset menetelmät ja data-analytiikka
tehtävään ajalle 1.4.2019-31.3.2022. Tehtävän hoito-osuus on 20%.
Määräaikaisuuden perusteena on kansainvälisen liiketoiminnan kvantitatiivisen
metodiopetuksen ja tutkimuksen kehittäminen.
Esitys:

Dekaani kuulee tiedekuntaneuvostoa ehdotuksesta PhD Tomi Seppälän
ottamiseksi professorin, kansainvälinen liiketoiminta, tilastolliset menetelmät ja
data-analytiikka tehtävään ajalle 1.4.2019- 31.3.2022.

Päätös:

Esityksen mukainen.

Liitteet
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Asiantuntijalausunnot (Pynnönen ja Kyläheiko)
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Perustutkintoihin johtavan koulutuksen ja sivuainekoulutuksen (ml. kansainväliset
maisteriohjelmat sekä ei-tutkintoon johtava kansainvälinen koulutus)
opetussuunnitelmien hyväksyminen lukuvuosiksi 2019-2020 ja 2019-2021
Valmistelijat: Minna Paronen ja Jarmo Romppanen
Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto on
kokouksessaan 19.2.2018 hyväksynyt opetussuunnitelmat lukuvuosiksi
2018-2021. Tiedekunnan laitoksilla on valmisteltu perustutkintoihin johtavan ja
sivuainekoulutuksen opetussuunnitelmiin tulevat muutokset lukuvuosiksi
2019-2021.
Opetussuunnitelmia ei ole niiden laajuuden vuoksi liitetty esityslistaan vaan ne
ovat saatavissa tiedekunnan Sharepointissa:
https://studentuef.sharepoint.com/sites/Yhteiskuntatieteidenjakauppatieteidentie
dekunta2/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?web=1&FolderCTID=0x01
200082824180ABC7824498A8101983A6A1AF&id=%2Fsites%2FYhteiskuntatieteid
enjakauppatieteidentiedekunta2%2FShared%20Documents%2FTiedekuntaneuvos
ton%20materiaalit%2FOpintohallinnolliset%20materiaalit%2FOpetussuunnitelmat
%202019-2020 (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 opetussuunnitelmamuutokset lukuvuosiksi 2019-2021 ja
avoimen yliopiston opetussuunnitelmat lukuvuosiksi 2019-2020 ja 2019-2021.

Päätös:

Kokouksessa ei käsitelty avoimen yliopiston opetussuunnitelmia, jotka ovat vielä
lisävalmistelussa. Kyseinen materiaali on otettu pois kokousmateriaaleista.
Muutoin esityksen mukainen.
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Sosiaalityön erikoistumiskoulutuksen hyvinvointipalveluiden erikoisalan
opetussuunnitelman ja valintaperusteiden hyväksyminen
Valmistelija: Annikki Honkanen
Itä-Suomen yliopiston ja Helsingin yliopiston sosiaalityön oppiaineet ovat
toteuttaneet sosiaalityön erikoistumiskoulutuksen hyvinvointipalveluiden
erikoisalalla vuosina 2017 – 2019. Nyt oppiaineet ovat valmistelleet seuraavan
koulutuksen.
Erikoistumiskoulutukset ovat korkeakoulututkinnon jälkeen suoritettavia,
työelämässä toimineille tarkoitettuja ammatillista kehittymistä ja erikoistumista
edistäviä pitkäkestoisia koulutuksia, joilla vastataan korkeakoulujen ja työelämän
yhdessä määrittämiin työelämän osaamistarpeisiin. Koulutuksen tavoitteista
säädetään Valtioneuvoston asetuksen yliopistojen tutkinnoista ja
erikoistumiskoulutuksista (794/2004, 20 a §).
Hyvinvointipalvelujen erikoisalan opinnoissa perehdytään sosiaalityön ja
sosiaalipalvelujen järjestämiseen. Koulutuksen suorittanut opiskelija on
sosiaalityön palvelurakenteiden erityisasiantuntija. Opetus järjestetään
Itä-Suomen ja Helsingin yliopistojen välisenä yhteistyönä yhteisen
opetussuunnitelman mukaisesti. Erikoistumiskoulutus on tarkoitus toteuttaa
vuosien 2019–2021 aikana monimuoto-opetuksena digitaalisia
oppimisympäristöjä hyödyntäen.
Erikoissosiaalityöntekijän koulutuksen kohderyhmänä ovat henkilöt, jotka ovat
suorittaneet yliopistollisen maisterin tutkinnon, joilla on oikeus harjoittaa
sosiaalityöntekijän ammattia Suomessa (Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä
817/2015, 7 §) ja joilla on työkokemusta sosiaalityön tehtävistä. Opiskelijavalinta
on tarkoitus suorittaa näiden pääkriteereiden perusteella liitteen mukaisesti.
Itä-Suomen yliopiston johtosäännön 9.4 §:n 4 kohdan mukaan
tiedekuntaneuvoston tehtävänä on päättää opetussuunnitelmista ja
tutkintovaatimuksista sekä opiskelijoiden valintaperusteista.
Esitys:

1. Tiedekuntaneuvosto hyväksyy sosiaalityön erikoistumiskoulutuksen
hyvinvointipalveluiden erikoistumisalan opetussuunnitelman ja valintaperusteet
liitteiden mukaisesti.
2. Tiedekuntaneuvosto delegoi dekaanille päätösvallan hyväksyä
valintaperusteiden mahdolliset muutokset.

Päätös:

Esityksen mukainen.

Liitteet

6
7

Erikoissosiaalityöntekijän koulutus, hyvinvointipalvelujen
erikoisalan opetussuunnitelma (2019-2021)
Sosnet, Erikoissosiaalityöntekijän koulutus: valintakriteerit
ja valittavien opiskelijoiden määrä hyvinvointipalvelujen
erikoisalalla
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Tohtoriohjelmien valintaperusteiden ja tieteellisen jatkokoulutuksen
opetussuunnitelmien muutosten hyväksyminen
Valmistelija: Annikki Honkanen
Tiedekuntaneuvosto hyväksyi 16.4.2018 tieteellisen jatkokoulutuksen
opetussuunnitelmat ja tohtoriohjelmien valintaperusteet lukuvuosiksi 2018 –
2019, 2019 – 2020 ja 2020 – 2021. Sosiaalisten ja kulttuuristen kohtaamisten,
Welfare, Health and Management sekä Aika, tila ja ympäristö yhteiskunnassa
-tohtoriohjelmissa on ilmennyt tarvetta lisätä valintaperusteisiin
kielitaitovaatimukset. Sosiaalisten ja kulttuuristen kohtaamisten tohtoriohjelman
valintaperusteita on muutoinkin täsmennetty. Lisäksi tiedekunnan määräyksiin,
referee-prosessin kohdalle, on tehty lisäys. Vastaava lisäys on tehty myös
filosofisen tiedekunnan määräyksiin. Tohtoriohjelmien opetussuunnitelmiin on
tehty pieniä muutoksia.
Itä-Suomen yliopiston johtosäännön 9.4 §:n 4 kohdan mukaan
tiedekuntaneuvoston tehtävänä on päättää opetussuunnitelmista ja
tutkintovaatimuksista sekä opiskelijoiden valintaperusteista.
Esitys:

Tiedekuntaneuvosto hyväksyy tohtoriohjelmien valintaperusteiden ja tieteellisen
jatkokoulutuksen opetussuunnitelmien muutokset liitteiden mukaisesti.

Päätös:

Esityksen mukainen.

Liitteet

8
9
10
11
12
13
14
15

Tohtorikoulutuksen opetussuunnitelmat lukuvuosiksi 2019
– 2021, tiedekunnan määräykset
OPS-muutokset, ATY-tohtoriohjelma
Doctoral Programme in Law 2019–2020
Oikeustieteiden tohtoriohjelma 2019–2021,
opetussuunnitelma
Oikeustieteiden tohtoriohjelma 2019-2021,
opintojaksokuvaukset
Introduction to Business Research and Theory
Sosiaalisten ja kulttuuristen kohtaamisten tohtoriohjelma,
valintaperusteet ja opetussuunnitelma 2019-2021
Welfare, Health and Management –tohtoriohjelma
(WELMA), OPS 2019-2021
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Border Crossings: Global and Local Societies in Transition –maisteriohjelman
lakkauttaminen
Valmistelija: koulutuspäällikkö Annikki Honkanen
Yhteiskuntatieteiden laitos sekä historia- ja maantieteiden laitos ovat yhdessä
toteuttaneet Border Crossings: Global and Local Societies in Transition
–maisteriohjelmaa vuodesta 2012 lähtien. Ohjelma syntyi vuosina 2010 - 2011,
kun dekaani oli asettanut arviointiryhmän selvittämään silloisten kansainvälisten
maisteriohjelmien vetovoimaisuusuutta ja fokusointia sekä valmistelemaan
linjaukset ja konkreettinen esitys tiedekunnan uusiksi kansainvälisiksi
maisteriohjelmiksi.
Global and Local Societies in Transition –ohjelmassa on kolme pääainetta,
sosiologia, yhteiskuntapolitiikka ja yhteiskuntamaantiede, ja tavoitetutkintona
yhteiskuntatieteiden maisterin tutkinto. Ohjelman vuosittainen
aloituspaikkamäärä on ollut 20, mutta aloituspaikkoja ei ole minään vuonna saatu
täyteen. Lisäksi viime vuosina on ollut havaittavissa, että ohjelman hakijamäärät
ja opiskelupaikan vastaanottaneiden määrät ovat laskeneet. Ohjelmasta on
valmistunut 31.12.2018 mennessä yhteensä 24 maisteria. Läsnä olevaksi
ilmoittautuneita opiskelijoita on tällä hetkellä yhteensä 29.
Yhteiskuntatieteiden laitos sekä historia- ja maantieteiden laitos esittävät, että
tiedekuntaneuvosto lakkauttaisi Border Crossings: Global and Local Societies in
Transition –maisteriohjelman. Ohjelmaan on valittu opiskelijoita viimeksi vuonna
2018. Ohjelmassa opiskelevien on mahdollista suorittaa maisterin tutkinto
31.7.2022 saakka. Määräajassa on huomioitu maisterin tutkinnon tavoitteellinen
suoritusaika ja opiskeluoikeuden kesto yliopistolain 40 ja 41 §:ien (558/2009)
mukaisesti. Ohjelmassa ei ole lukuvuosimaksua maksavia opiskelijoita.
Opiskelijoille tiedotetaan koulutuksen lakkauttamisesta ja siihen liittyvistä
käytännön asioista.
Itä-Suomen yliopiston johtosäännön 9.4 §:n 3 kohdan mukaan
tiedekuntaneuvoston tehtävänä on päättää koulutusvastuun puitteissa pääaineen
perustamisesta ja lakkauttamisesta. Siirtymäkauden opetussuunnitelmista
päätetään erikseen.
Esitys:

Tiedekuntaneuvosto lakkauttaa Border Crossings: Global and Local Societies in
Transition –maisteriohjelman 1.4.2019 alkaen ja hyväksyy tutkintojen
suorittamista koskevan määräajan.

Päätös:

Esityksen mukainen.
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Tiedoksi: Tiedekuntaneuvoston opiskelijavarajäsenen paikan täydentäminen
Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnan hallitus on päättänyt kokouksessaan
28.2.2019 myöntää eron yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden
tiedekuntaneuvoston varajäsen Reetta-Kaisa Vainikaiselle ja valinnut tilalle
kauppatieteiden opiskelija Aleksi Kinnusen 31.12.2019 päättyvälle kaudelle.
Aleksi Kinnunen toimii Nelli Reinikaisen varajäsenenä.
Esitys:

Tiedekuntaneuvosto toteaa opiskelijajäsenen muutoksen.

Päätös:

Esityksen mukainen.
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OTM Kaisa Huhdan eurooppaoikeuden väitöskirjan arvosteleminen
Valmistelija: Annikki Honkanen
OTM Kaisa Huhdan väitöskirjaksi tarkoittama tutkimus "Capacity Mechanisms in
EU Law: An Analysis of State-driven Safeguards for Generation Adequacy" on
tarkastettu julkisesti 2.3.2019. Vastaväittäjä, professori Leigh Hancher (Florence
School of Regulation ja Tilburg University) puoltaa väitöskirjan hyväksymistä
opinnäytteenä oikeustieteiden 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.
Esitys:

Asiassa annetun lausunnon perusteella tiedekuntaneuvosto arvostelee OTM Kaisa
Huhdan väitöskirjan arvosanalla "hyväksytty".

Päätös:

Esityksen mukainen.

Liitteet

16

Vastaväittäjän (Hancher) ja kustoksen (Talus) lausunnot
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Kokouksen päätös
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.

3/2019

16 (16)

