Pöytäkirja

2/2019

1 (5)

Kasvatustieteiden tiedekunnan johtokunnan kokous
Aika

keskiviikko 13.3.2019 klo 10.02-11.32

Paikka

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

Jäsenet

prof. Marja Vauras, pj.
prof. Risto Rinne
prof. Arto Jauhiainen
prof. Jukka Husu
prof. Maarit Silvén
prof. Mirjamaija Mikkilä-Erdmann
reht. Anna-Maija Katajisto
yliopistotutk. Jaana Lepistö
yliopistonleht. Anne Laiho
apul.prof. Minna Hannula-Sormunen
tutkijatoht. Tuike Iiskala
opisk. Riku Manninen
opisk. Tira Kivilähde
opisk. Johanna Ojama
opisk. Lauri Lehtonen
opisk. Timi Olin

Valmistelijat

palvelupäällikkö Ulla Kiviaho
koulutuspäällikkö Anne Niemimäki
koulutussuunnittelija Laura Eklund
koulutussuunnittelija Pirjo Lehti

Sihteerit

palvelupäällikkö Ulla Kiviaho
koulutuspäällikkö Anne Niemimäki
koulutussuunnittelija Laura Eklund
koulutussuunnittelija Pirjo Lehti

(prof. Piia Seppänen)
(prof. Heikki Silvennoinen)
asiakohdat 1-2, 4-8
(prof. Pasi Koski)
(prof. Eila Lindfors)
(prof. Heini-Marja Pakula)
(yliopistonleht. Tomi Kärki)
(tohtorikoul. Kimmo Koivisto)
(yliopistonleht. Päivi Pihlaja)
(yliopisto-opett. Anu Tuominen)
(leht. Kristiina Heikkilä)
(opisk. Pontus Roppola)
(opisk. Jenna Jokila)
(opisk. Inka Niskanen)
(opisk. Topi Toivonen)
(opisk. Aaro Kuoppala)

1. Kokouksen avaaminen sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kutsu kokoukseen on lähetetty 6.3.2019. 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 26 §:n mukaan ”Hallintoelin voi yksimielisellä päätöksellään ottaa käsiteltäväkseen kiireellisen asian, vaikka sitä ei ole kokouskutsussa mainittu.”.
Päätös

Kokous avattiin klo 10.02 ja se todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2. Ilmoitusasiat
Dekaanin ja varadekaanin opintoasioita koskevat päätökset (liite 1).
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3. Kasvatustieteen professorin, erityisalana oppimis- ja koulutustutkimus, tehtävän täyttö – ehdotuksen tekeminen rehtorille
Kasvatustieteiden tiedekunnassa oli vuonna 2011 haettavana oppimis- ja koulutustutkimuksen apulaisprofessorin tehtävä (tenure track). Tehtävään valittiin KT
Tero Järvinen aluksi ensimmäiselle uraportaalle ja sen jälkeen toiselle portaalle.
Nyt tiedekunta on tekemässä tenure track –professuurin viimeisen uraportaan
arviointia, jossa tavoitteena on vakinaistaminen professorin toistaiseksi täytettävään tehtävään kutsumenettelyllä. Tehtävään esitetään kutsuttavaksi Tero Järvinen.
Tehtäväseloste sekä Järvisen toimittamat tehtävän täyttöön liittyvät asiakirjat
(saatekirje, ansioluettelo, akateeminen portfolio ja julkaisuluettelo) toimitetaan
ohessa tiedoksi.
Valmisteluryhmän täyttöesitys ja asiantuntijoiden lausunnot ovat liitteinä.
Liitteet

2/13.3.2019 Valmisteluryhmän täyttöesitys
3/13.3.2019 Professori Päivi Honkatukian asiantuntijalausunto
4/13.3.2019 Professori Hugh Lauderin asiantuntijalausunto

Valmistelija

palvelupäällikkö Ulla Kiviaho

Päätösehdotus

Johtokunta esittää rehtorille, että kasvatustieteen professorin, erityisalana oppimis- ja koulutustutkimus, toistaiseksi täytettävään tehtävään kutsutaan KT, dosentti Tero Järvinen.

Päätös

Päätettiin valmistelijan päätösehdotuksen mukaisesti.

4. Väittelyluvan myöntäminen FM Laura-Maija Herolle
FM Laura-Maija Hero on jättänyt tiedekunnalle esitarkastusta varten väittelyluvan myöntämiseksi väitöskirjaksi tarkoittamansa tutkimuksen Learning to
develop innovations. Competence, multidisciplinary activity systems and student
experience. Tutkimuksen ohjaajina ovat toimineet professori Eila Lindfors ja dosentti Vesa Taatila.
Tiedekunta määräsi 20.12.2018 väitöskirjan esitarkastajiksi apulaisprofessori
Birthe Lundin (Aalborg University) ja dosentti Seija Mahlamäki-Kultasen (Tampereen yliopisto). Esitarkastajien lausunnot ovat liitteinä.
FM Laura-Maija Herolla ei ole huomautettavaa lausunnoista.
Yliopiston johtosäännön 20 §:n mukaan väitöskirjan tai lisensiaatintutkimuksen
hyväksymiseen sekä väittelyluvan myöntämiseen saavat osallistua vain ne johtokunnan jäsenet, joilla on vähintään samantasoinen opintosuoritus.
Liitteet

5/13.3.2019 Esitarkastuslausunto Mahlamäki-Kultanen
6/13.3.2019 Esitarkastuslausunto Lund

Valmistelija

koulutuspäällikkö Anne Niemimäki

Päätösehdotus

Myönnetään väittelylupa FM Laura-Maija Herolle.

Päätös

Päätettiin valmistelijan päätösehdotuksen mukaisesti.
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5. Tiedekunnan Post doc -strategian hyväksyminen kaudelle 2019-2021
Dekaani asetti 14.5.2018 työryhmän tekemään ehdotuksen kasvatustieteiden tiedekunnan Post doc -strategiaksi. Työryhmään nimettiin seuraavat jäsenet:
apulaisprofessori Tero Järvinen, kasvatustieteiden laitos (pj.)
professori Piia Seppänen, kasvatustieteiden laitos
apulaisprofessori Liisa Postareff, opettajankoulutuslaitos, Turku
yliopistotutkija Päivi Gränö, opettajankoulutuslaitos, Rauma
tutkijatohtori Jake McMullen, opettajankoulutuslaitos, Turku
tohtorikoulutettava Sonia Lempinen, kasvatustieteiden laitos
koulutuspäällikkö Mirkka Ruotsalainen, kehittämispalvelut (siht.).
Työryhmä piti kolme kokousta ja lisäksi haastatteli kaikkiaan 10 vastikään väitellyttä postdoc-tutkijaa ja loppuvaiheen jatko-opiskelijaa kasvatustieteiden tiedekunnasta. Haastatelluista 4 edusti OPPI-tohtoriohjelmaa ja 6 KEVEKO-tohtoriohjelmaa. Liisa Postareff toteutti suomenkieliset haastattelut ryhmähaastatteluna ja
Jake McMullen vastasi kansainvälisten postdoc-tutkijoiden ja jatko-opiskelijoiden
ryhmähaastatteluista.
Strategiatyöskentelyn ja tehtyjen haastattelujen perusteella ryhmä ehdottaa
jatko-opiskelijoiden urakehityksen turvaamiseksi strategiaa, joka koostuu seuraavista osa-alueista:
1. Tohtorikoulutus ja ohjaus
2. Mentorointi
3. Rekrytointi ja rahoitus
4. Vertaistuki ja verkostoituminen
Liite

7/13.3.2019 Kasvatustieteiden tiedekunnan Post doc -strategia 2019–2021

Valmistelija

koulutuspäällikkö Anne Niemimäki

Päätösehdotus

Johtokunta hyväksyy tiedekunnan Post doc -strategian liitteen 7/13.3.2019 mukaisesti.

Päätös

Johtokunta hyväksyi Post doc -strategian korjatun liitteen 7/13.3.2019
mukaisesti.

6. Turun kesäyliopiston anomus saada järjestää kasvatustieteen perusopinnot 25 op
Turun kesäyliopisto pyytää tiedekunnalta vastaavuutta kasvatustieteen perusopintojen 25 op järjestämiselle kesän ja syksyn 2019 aikana. Opintoihin valitaan
50 opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä. Opetussuunnitelma noudattaa tiedekunnan opetussuunnitelmaa 2018-2020. Turun yliopiston koulutuksen toimiala/avoin yliopisto vastaa todistusten antamisesta ja opintosuoritusten rekisteröinnistä Turun kesäyliopiston maksamaa korvausta vastaan.
Kesäyliopiston ehdotus on käsitelty Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelman ja erityisopettajaopintojen valmisteluryhmässä (pj. Arto Jauhiainen). Valmisteluryhmä
puoltaa vastaavuuden myöntämistä. Kasvatustieteen perusopintojen vastuuhenkilöksi ehdotetaan professori Arto Jauhiaista.
Liitteet

8/13.3.2019 Turun kesäyliopiston anomus
9/13.3.2019 Turun kesäyliopiston kasvatustieteen perusopintojen 25 op opetussuunnitelma
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Valmistelija

koulutussuunnittelija Laura Eklund

Päätösehdotus

Hyväksytään Turun kesäyliopiston anomus saada järjestää kasvatustieteen perusopinnot 25 op liitteiden 8/13.3.2019 ja 9/13.3.2019 mukaisesti.

Päätös

Päätettiin valmistelijan päätösehdotuksen mukaisesti.

7. VARIANTTI – Maahanmuuttajataustaisten varhaiskasvattajien pätevöitymiskoulutuksen 2019-2021 opetussuunnitelma ja valintaperusteet
Opettajankoulutuslaitoksen tutkinto-ohjelmien ja opintojen valmisteluryhmä (pj.
Jaana Lepistö) on käsitellyt kokouksessaan 12.2.2019 ehdotuksen Maahanmuuttajataustaisten varhaiskasvattajien pätevöittämiskoulutuksen valintaperusteista ja opetussuunnitelmasta.
OKM on myöntänyt rahoituksen Brahea-keskuksen ja Turun yliopiston yhdessä
hakemalle hankkeelle. Hankkeen tavoitteena on luoda malli, jossa kasvatusalan
korkeakoulututkinnon ulkomailla suorittaneet henkilöt voisivat saavuttaa täydentävien opintojen avulla varhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuuden.
Koulutus alkaa syksyllä 2019. Koulutukseen valitaan 15 opiskelijaa, joilla on
maahanmuuttajatausta, ulkomailla suoritettu ja Opetushallituksessa ehdollisesti
rinnastettu lastentarhanopettajan/varhaiskasvatuksen opettajan tutkinto sekä
hyvä suomen kielen taito.
Koulutus sisältää hakijan saaman OPH:n päätöksen mukaiset varhaiskasvatuksen opinnot (6–30 op) sekä varhaiskasvatuksen opettajan tutkintoon sisältyvät
kieliopinnot (suomen kieli 14 op). Kieliopintojen opetussuunnitelman on tehnyt
Kieli- ja viestintäopintojen keskus. Opetussuunnitelma varhaiskasvatuksen opintojen osalta on jokaiselle opiskelijalle yksilöllinen. Varhaiskasvatuksen opintojen
sisältö määräytyy OPH:n päätöksen mukaan.
Opinnot toteutetaan monimuotoisesti ja niiden suorittaminen on mahdollista työn
ohella. Lähipäivät järjestetään Raumalla ja Turussa. Koulutuksesta vastaavat
Turun yliopiston opettajankoulutuslaitoksen Rauman kampus ja Brahea-keskus.
Liitteet

10/13.3.2019 VARIANTTI-koulutuksen valintaperusteet
11/13.3.2019 Kieliopinnot 14 op VARIANTTI

Valmistelija

koulutussuunnittelija Pirjo Lehti

Päätösehdotus

Johtokunta hyväksyy VARIANTTI – Maahanmuuttajataustaisten varhaiskasvattajien pätevöitymiskoulutuksen valintaperusteet 2019 liitteiden 10/13.3.2019 ja
11/13.3.2019 mukaisesti.

Päätös

Päätettiin valmistelijan päätösehdotuksen mukaisesti.
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8. Kokouksen päättäminen
Kokous päätettiin klo 11.32.

Pöytäkirjan vakuudeksi,

Puheenjohtaja

Marja Vauras

Sihteerit

Ulla Kiviaho

Anne Niemimäki

Laura Eklund

Pirjo Lehti
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