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Kasvatustieteiden tiedekunnan johtokunnan kokous
Aika

keskiviikko 5.9.2018 klo 10.00

Paikka

Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla sh. 202 (etäyhteys)

Jäsenet

prof. Marja Vauras, pj.
prof. Risto Rinne
(prof. Piia Seppänen)
prof. Arto Jauhiainen
(prof. Heikki Silvennoinen)
prof. Jukka Husu
(prof. Pasi Koski)
prof. Maarit Silvén
(prof. Eila Lindfors)
prof. Mirjamaija Mikkilä-Erdmann
(prof. Heini-Marja Pakula)
reht. Anna-Maija Katajisto
(yliopistonleht. Tomi Kärki)
yliopistotutk. Jaana Lepistö
(tohtorikoul. Kimmo Koivisto)
yliopistonleht. Anne Laiho
(yliopistonleht. Päivi Pihlaja)
apul.prof. Minna Hannula-Sormunen (yliopisto-opett. Anu Tuominen)
tutkijatoht. Tuike Iiskala
(leht. Kristiina Heikkilä)
opisk. Riku Manninen
(opisk. Pontus Roppola)
opisk. Tira Kivilähde
(opisk. Jenna Jokila)
opisk. Johanna Ojama
(opisk. Jonna Määttä)
opisk. Lauri Lehtonen
(opisk. Topi Toivonen)
opisk. Timi Olin
(opisk. Aaro Kuoppala)

Valmistelijat

palvelupäällikkö Ulla Kiviaho
opintopäällikkö Mari Broberg
koulutuspäällikkö Mirkka Ruotsalainen / koordinaattori Vesa Rautio

Sihteerit

palvelupäällikkö Ulla Kiviaho
opintopäällikkö Mari Broberg
koordinaattori Vesa Rautio

1.

Kokouksen avaaminen sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kutsu kokoukseen on lähetetty 29.8.2018. Kutsu on lähetettävä viimeistään
viisi arkipäivää ennen kokousta.
Johtokunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja ja vähintään puolet jäsenistä on läsnä. Väitöskirjan tai lisensiaatintutkimuksen hyväksymisestä päätettäessä johtokunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtajan lisäksi läsnä
on vähintään kolme muuta jäsentä, joilla on vähintään samantasoinen opintosuoritus.
Turun yliopiston johtosäännön 27 §:n mukaan ”Hallintoelin voi yksimielisellä
päätöksellään ottaa käsiteltäväkseen kiireellisen asian, vaikka sitä ei ole kokouskutsussa mainittu.”.

2.

Ilmoitusasiat
Dekaanin ja varadekaanin opintoasioita koskevat päätökset (liite 1).

Kasvatustieteiden tiedekunta • Faculty of Education

FI-20014 Turun yliopisto, Finland
www.utu.fi/edu

Kokouskutsu 10/2018

3.

2 (5)

Opetusnäyte dosentuurin arvon hakemiseksi: LiT Kasper Salin
Dosentilta edellytetään johtosäännön 42 § mukaan hyvää (2) opetustaitoa.
Tiedekunnan johtokunta voi edellyttää, että dosentin arvoa hakevan on hyvän opetustaitonsa osoittamiseksi annettava julkinen opetusnäyte. Dekaanin 21.1.2015 antaman opetusnäyteohjeen mukaan tiedekunnan johtokunta
vastaanottaa ja arvostelee dosentuureja koskevat opetusnäytteet.
LiT Kasper Salin hakee tiedekunnasta kasvatustieteen dosentin arvoa, erityisalana liikuntakasvatus.
Salin antaa johtokunnan kokouksessa 10/2018 opetusnäytteen aiheesta:
Liikunnanopettajan uralla - työtyytyväisyys, uranäkymät ja tulevaisuus
Opetusnäyte arvostellaan asteikolla hylätty, tyydyttävä, hyvä tai erinomainen
(0-3).

Valmistelija

Palvelupäällikkö Ulla Kiviaho

Päätösehdotus

(ei ole päätösehdotusta)

4.

Dosentin arvon myöntäminen LiT Kasper Salinille
Turun yliopiston johtosäännön 42 §:n mukaan rehtori voi hakemuksesta
myöntää dosentin arvon henkilölle, jolla on perusteelliset tiedot omalta alaltaan, julkaisuilla tai muulla tavoin osoitettu kyky itsenäiseen tieteelliseen tutkimustyöhön sekä hyvä opetustaito. Esityksen dosentin arvon myöntämisestä tekee tiedekunnan johtokunta.
Hakijan tieteellisestä pätevyydestä on hankittava lausunto vähintään kahdelta asiantuntijalta, ellei lausunnon hankkimista pidetä erityisestä syystä
tarpeettomana. Tiedekunnan johtokunta voi edellyttää, että hakijan on opetustaitonsa osoittamiseksi annettava julkinen opetusnäyte.
LiT Kasper Salin on 9.2.2018 hakenut kasvatustieteen dosentin arvoa, erityisalana liikuntakasvatus. Opettajankoulutuslaitos puoltaa hakemusta.
Kasper Salin on valmistunut liikuntatieteiden tohtoriksi Jyväskylän yliopistosta vuonna 2014. Hän on työskennellyt tutkijatohtorina Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisessä tiedekunnassa 1.4.2017 lähtien. Sitä ennen Salin
työskenteli apurahatutkijana (Suomen Kulttuurirahasto 3 kk vuonna 2017, 6
kk vuosina 2015-2016) sekä tutkijatohtorina (10 kk vuonna 2016, 9 kk vuosina 2014-2015). Ennen väittelemistään hän työskenteli tohtorikoulutettavana, koulutussuunnittelijana sekä liikunnanopettajana. Salin on ollut opetus- ja tutkimusvierailuilla Australiassa (Queensland University of Technology helmikuu 2014 ja University of Western Australia syyslukukausi 2012).
Salinin hakemus on nähtävillä valmistelijalla ja kokouksessa.
Tieteellisen pätevyyden osalta dosentilla tulee olla perusteelliset tiedot
omalta alaltaan ja julkaisuilla tai muilla tavoin osoitettu kysy itsenäiseen tieteelliseen tutkimustyöhön. Dosentin arvoa hakevan tulee täyttää tieteenala-
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kohtaiset minimivaatimukset julkaisujen osalta. Kasvatustieteiden tiedekunnassa minimivaatimus on vähintään kahden väitöskirjan verran tiedekunnan
tieteelliset vaatimukset täyttäviä julkaisuja laitoksen tai tiedekunnan toimintaan ja profiiliin liittyviltä aloilta.
Dekaani valitsi 13.3.2018 hakijan tieteellistä pätevyyttä arvioiviksi asiantuntijoiksi emeritusprofessori Heimo Nupposen ja dosentti Jan-Erik Romarin.
Kumpikaan ei ilmoittanut olevansa hallintolain 27−28 §:ssä tarkoitetulla tavalla esteellinen eikä Salinilla ollut huomauttamista valinnan johdosta.
Asiantuntijat antoivat yhteisen lausunnon, joka saapui tiedekuntaan
8.6.2018. Lausunnon mukaan Salinin julkaisut kohdistuvat hyvin haettavan
dosentuurin alalle. Määrällinen tutkimusote erilaisine analyysi- ja esitysmenetelmineen on asiantuntijoiden mukaan Salinin selkeä vahvuus. Kun otetaan huomioon Salinin kirjallinen tuotanto, tieteelliset palkinnot, toiminta Liikuntatieteellisessä Seurassa ja muissa liikuntakasvatusjärjestöissä, jäsenyys kongressien järjestäjäorganisaatioissa, toiminta tieteellisten lehtien refereenä, ulkopuolisten tutkimusapurahojen hankkijana ja väitöskirjaohjaajana, pitävät asiantuntijat Salinia tieteellisesti pätevänä hakemaansa dosentuuriin.
Liite

2/5.9.2018 Asiantuntijalausunto Nupponen ja Romar
Salinilla on yliopistollista opetuskokemusta vuodesta 2011. Hän on suorittanut opettajan pedagogiset opinnot ja tuottanut opetusmateriaalia (mm.
Tarmo 1-3: Health education for upper secondary school, N.Y.T. Let´s play
–games). Salinilla on tällä hetkellä kolme väitöskirjaohjattavaa sekä kokemusta graduohjauksesta.
Kasvatustieteiden tiedekunnan johtokunta vastaanottaa Salinin dosentuuriin
liittyvän opetusnäytteen asialistan kohtana 3. Opetusnäyte huomioidaan
opetustaidon arvioinnissa.
Yhteenvetona edellä esitetystä voidaan todeta, että asiantuntijalausunnon
perusteella Salinin ansiot täyttävät johtosäännön 42 §:n vaatimukset dosentilta edellytettävästä tieteellisestä pätevyydestä. Opetustaidon kokonaisuuden ratkaisee opetusnäytteen arvosana. Kokonaisuutena opetustaito tulee
voida arvioida hyväksi (2). Mikäli hyvän opetustaidon edellytys täyttyy, täyttyvät Salinin osalta johtosäännön vaatimukset dosentin arvon myöntämiseksi.

Valmistelija

palvelupäällikkö Ulla Kiviaho

Päätösehdotus

Tiedekunta päättää tehdä rehtorille esityksen kasvatustieteen dosentin arvon, erityisalana liikuntakasvatus, myöntämiseksi LiT Kasper Salinille.

5.

Vierailevan professorin arvon esittäminen professori Fazal Rizville
Visiting professor tai vieraileva professori on toisesta yliopistosta opetusta
antamaan tai tutkimusta tekemään määräajaksi kutsuttu professori. Arvo
voidaan myöntää henkilölle, joka toimii tai on toiminut professorina yliopistossa tai vastaavassa organisaatiossa. Arvo voidaan myöntää myös muulle
kuin professorille.
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Yliopiston ohjeen mukaan tiedekunnan johtokunta tekee esityksen rehtorille
arvonimen myöntämiseksi. Esityksen saatuaan rehtori tekee päätöksen henkilölle myönnettävästä visiting professorin tai vierailevan professorin arvosta.
Kasvatustieteiden laitos on esittänyt vierailevan professorin arvon myöntämistä professori Fazal Rizville. Arvoa esitetään ajalle 1.1.2019−31.12.2020.
Rizvi on antanut suostumuksensa arvon esittämiseen.
Rizvi on väitellyt filosofian ja kasvatustieteen tohtoriksi vuonna 1984 (University of London, Iso-Britannia). Hän on toiminut vuodesta 2010 nykyisessä
tehtävässään koulutuksen globalisaation professorina Melbournen yliopistossa Australiassa. Vuosina 2001-2010 Rizvi toimi koulutuksen globalisaation professorina USA:ssa (University of Illinois Urbana Champaign) ja sitä
ennen vuosina 1991-2001 eri professuureissa ja apulaisprofessuureissa
Australiassa. Hän on toiminut vierailevana professorina Hong Kongissa
(Chinese University of Hong Kong, University of Hong Kong), Malesiassa
(Universiti Sains Malaysia Penang Malaysia), Iso-Britanniassa (University of
Warwick) sekä Intiassa (Jawaharlal University, New Delhi).
Rizvin päätutkimusalat ovat koulutuksen globalisaatio ja kansainvälisyys,
identiteetin ja kulttuurin kysymykset monikansallisissa konteksteissa, Intian
korkeakoulutuksen reformit, globalisaatio ja koulutuspolitiikka sekä monikansallisen liikkuvuuden ja diasporan koulutuspolitiikat.
Rizvi tulee osallistumaan laitoksen tutkimushankkeisiin ja tiedekunnan jatkokoulutukseen.
Liite

3/5.9.2018 CV Fazal Rizvi

Valmistelija

palvelupäällikkö Ulla Kiviaho

Valmistelijan päätösehdotus Johtokunta päättää tehdä rehtorille esityksen visiting professor -arvon myöntämiseksi professori Fazal Rizville ajalle 1.1.2019−31.12.2020.

6.

Lastentarhanopettajan tutkinto-ohjelman nimen muuttaminen varhaiskasvatuksen opettajan
tutkinto-ohjelmaksi
Uusi varhaiskasvatuslaki tulee voimaan 1.9.2018. Laissa lastentarhanopettajan nimike on muutettu varhaiskasvatuksen opettajaksi. Yliopiston tutkintoasetukseen on tehty uutta lakia vastaava muutos. Tiedekunnan tutkintoohjelman nimi ehdotetaan muutettavaksi uutta lakia vastaavaksi.

Valmistelija

Opintopäällikkö Mari Broberg

Päätösehdotus

Muutetaan lastentarhanopettajan tutkinto-ohjelma varhaiskasvatuksen opettajan tutkinto-ohjelmaksi.

Kasvatustieteiden tiedekunta • Faculty of Education

FI-20014 Turun yliopisto, Finland
www.utu.fi/edu

Kokouskutsu 10/2018

7.

5 (5)

KM Jaanet Salmisen väitöskirjan hyväksyminen ja arvostelu
KM Jaanet Salmisen väitöstilaisuus pidettiin 24.8.2018. Väitöskirjan ”Opetussuunnitelman ohjaustapa ja opettajan opetussuunnitelmaosaaminen Opettajan toimijuuden osa-alueiden tarkastelua” ohjaajina ovat toimineet
professori Joel Kivirauma, professori Risto Rinne ja yliopistonlehtori Tiina
Annevirta. Tiedekunnan määräämän vastaväittäjän, professori Päivi Atjosen
lausunto sekä arvosteluryhmän arvosanaehdotus ovat liitteinä. Arvosteluryhmään kuului väitöskirjatutkimuksen ohjaajan, professori Joel Kivirauman
ja vastaväittäjä, professori Päivi Atjosen lisäksi apulaisprofessori Ulpukka
Isopahkala-Bouret.
KM Jaanet Salmisella ei ole huomautettavaa lausunnosta.
Yliopiston johtosäännön 20 §:n mukaan väitöskirjan tai lisensiaatintutkimuksen hyväksymiseen sekä väittelyluvan myöntämiseen saavat osallistua vain
ne johtokunnan jäsenet, joilla on vähintään samantasoinen opintosuoritus.

Liitteet

4/5.9.2018 Vastaväittäjän lausunto Atjonen
5/5.9.2018 Arvosanaehdotus Salminen

Valmistelija

koulutuspäällikkö Mirkka Ruotsalainen / koordinaattori Vesa Rautio

Valmistelijan päätösehdotus Hyväksytään KM Jaanet Salmisen väitöskirja arvosanalla 4 (kiitettävä).

8.

Kokouksen päättäminen
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